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 الملخص
بلسددطين  واقددع تقيدديم األداء وعالقتدده بالرضددا الددوظيفة للعدداملين بددة كليتددةّ هدددبت هددلر الدراسددة إلددى التعددرف علددى 

لددى معربددة الفددروق لات الدبلددة ابحصددائية بددة رام اهلل والعددروب مددن وجهددة نظددرهمتددين الحكددوميتين بددة التقني ، وا 

الكليدة، والجدنس، : متوسطات وجهات نظرهم حول واقع تقيديم األداء ورضداهم الدوظيفة التدة تعدز  إلدى متغيدرات

 .والمؤهل العلمة، ومجال العمل، وعدد سنوات الخبرة

كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين وهمدا رام اهلل للبندات والعدروب مدن فة جميع مدوظمن  تكّون مجتمع الدراسة

 .3143/3144موظفاا وموظفة، وللك للعام الدراسة ( 311)الهيئتين اندارية واألكاديمية والبالغ عددهم 

يجمدددع المعلومدددات األول : ولتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة، قامدددت الباحثدددة بتطدددوير اسدددتبانة تكوندددت مدددن ثالثدددة أجدددزاء

وقامدت الباحثدة . الخاصة عن المبحدوثين، والثدانة يقديس واقدع تقيديم األداء، والثالد  يقديس درجدة الرضدا الدوظيفة

 .بالتحقق من صدق وثبات األداة باستخدام الطرق انحصائية المالئمة

متوسدط، وأن هنداك بروقداا  توصلت نتائج الدراسة إلى أن واقع تقييم األداء للعاملين من وجهة نظرهم كان بتقددير

دالة احصائياا بة وجهدات نظدر المبحدوثين حدول واقدع تقيديم األداء تعدز  لمتغيدرات الكليدة لصدالر كليدة العدروب، 

والجدنس لصدالر الدلكور، والمؤهدل العلمددة لصدالر حملدة درجدة الددكتورار، وعلددى عددم وجدود بدروق دالدة احصددائياا 

وأن درجدددة الرضدددا الدددوظيفة للعددداملين مدددن وجهدددة نظدددرهم . لخبدددرةتعدددز  لمتغيدددرّي مجدددال العمدددل وعددددد سدددنوات ا

متوسطة، وأن هناك بروقاا دالة احصائياا بة درجة الرضدا الدوظيفة تعدز  لمتغيدرّي الكليدة لصدالر كليدة العدروب، 

والجددنس لصددالر الددلكور، وعلددى عدددم وجددود بددروق دالددة احصددائياا تعددز  لمتغيددرات المؤهددل العلمددة ومجددال العمددل 

 .ت الخبرةوعدد سنوا

وخرجددت الدراسددة بتوصدديات أهمهددا ضددرورة تحسددين واقددع تقيدديم األداء باتبددات سلسددلة مددن ابجددراءات التصددحيحية 

بيمددا يتعلددق بعمليددة تقيدديم األداء مددن حيدد  آليتهددا ونمالجهددا ونتائجهددا والقددائمين عليهددا، وكددللك العمددل علددى ربددع 

الضددعف المتعلقددة بددالحوابز والعمددل علددى تحسددين درجددة الرضددا الددوظيفة لددد  العدداملين مددن خددالل معالجددة نقدداط 

 .العالقات الداخلية بين العاملين ومع إدارة الكلية وتحسين ظروف العمل البيئية
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Abstract 
This study aimed to identify the reality of performance evaluation and its relationship to 

job satisfaction for workers in the Palestinian Technical Governmental Colleges in 

Ramallah and Al Aroub from their point of view, also aimed to investigate if there is 

significant statistical differences attributed due to the variables (college, sex, qualification, 

employment, number of years of experience) on the reality of performance evaluation and 

the degree of job satisfaction and the relationship between them. 

The study population consisted of all 240 staff of the Palestinian Technical Governmental 

Colleges in Ramallah and Al Aroub (both academic and administrative employees) for the 

academic year 2012/2013. Random sample of 183 employees was chosen, representing 

(76%) of the total study population. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher developed a questionnaire 

which consists of three parts: part one solicited personal data, part tow confessed 

statements to measure the status of the performance evaluation, part three contained 

statements aimed to measure the degree of job satisfaction. The validity and reliability of 

the questionnaire were verified by appropriate statistical methods.   

The study reached the results that the performance evaluation reality for employees from 

their perspective was average, indicating the existence of significant statistical differences 

in the performance evaluation reality due to the variables of college for al Aroub, sex 

majority of males, and qualification for doctoral degree holders. There were no significant 

statistical differences attributed to the variables of job title and years of experience. And 

the degree of job satisfaction for workers from their perspective was moderate, indicating 

the existence of significant statistical differences in the degree of job satisfaction due to the 

variables of college for  al Aroub, sex majority of males, and that there is no significant 

statistical differences attributed to the variables of qualification , job title and years of 

experience. 

In the light of the results reached, the researcher recommended that the performance 

evaluation reality should be improved by those who implement it and the methods used. In 

addition, job satisfaction for workers should be increased through the treatment of 

weaknesses regarding incentives, improving work environment, and improving internal 

relations among employees themselves and those with the administration. 
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 الفصل األول

 

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 

 تمهيد 1.1

 .مشكلتها وأسئلتها وبرضياتها وأهميتها وبوائدها وحدودها ومصطلحاتهامقدمة للدراسة و هلا الفصل  عرض

 

 مقدمة الدراسة 1.1

الفدرد والمجتمدع إلدى حيداة آمندة مميدزة تسداعد بدة  إيصدالعنصراا هاماا بدة تمثل اندارة بة العصر الحدي  

التنظدديم والتطددوير وازدهددار المجتمددع ورقيدده بعيددداا عددن التعقيددد وتبديددد الوقددت، ممددا يجعلهددا تشددكل بعددداا بكريدداا 

ومددع الوقددت أصددبر جليدداا ألي مؤسسددة ترغددب بددة  (.3112يوسددف، )وحيويدداا ألي مجتمددع  وحضددارياا وثقابيدداا 

ة خددماتها وانتاجهدا، أن المدورد البشدري هدو األسداس بدة للدك، بدإن تحققدت أهدابده تحقيق التميز والتفوق بد

مدددن هندددا ظهدددرت (. 3112الصدددبا ، )للمؤسسدددة الهددددف ابجتمددداعة تحقدددق الماليدددة واننتاجيدددة والتسدددويقية 

وتسدددعى اندارة لتجسددديد للدددك مدددن خدددالل تحقيدددق الرضدددا  .ء األهميدددة الكابيدددة للمدددورد البشدددريعطددداضدددرورة إ

الوظيفة ألي برد عامدل بالمؤسسدة، بهدو بحاجدة إلدى الشدعور بالعدالدة، واننصداف والمسداواة بدة المعاملدة، 

وعليدده بددات لموضددوت الرضددا الددوظيفة أهميددة بالغددة، إل يعتبددر  و المالئددم للعمددل، وتوزيددع العوائدددوتددوبير الجدد

توجيهداا وهدلا يسدتدعة بالضدرورة (. 3117عزبدون، )تحديد مستو  بعالية أداء األبدراد مؤشراا يستند إليه بة 

من رئيسه قائماا على التواصل الناجر ليساعدر على الوقوف علدى مدواطن القدوة لديده والعمدل علدى تعزيزهدا، 

 (.3144الدجنة، )ومعربة مواطن الضعف واتخال التدابير الالزمة لتقويمها 



3 

 

من أهم األنشدطة اننسدانية بدة المجتمعدات علدى اخدتالف مراحدل تطورهدا، للدك أنهدا  اتوتعد إدارة المؤسس

تدؤثر تدأثيراا مباشدراا بددة حيداة الشدعوب واألمددم اجتماعيداا، واقتصدادياا، وسياسدياا، بددالتعليم اسدتثمار نداجر يددؤتة 

ن نجددداح العمليدددة التربويدددة بدددة هدددلر المؤسسدددات مدددن وجهدددة نظدددر أبدددوجيدددل صددداعد أكلددده بدددة كدددل سدددمرة  ، وا 

 ينيرتبط بمتغيرات عديدة من شأنها ان تسهم بة تحقيق النجاح المنشدود، بدأداء الجهداز ( 3112)والطيطة 

انداري واألكاديمة هو اللي يخلق لكل مؤسسة تعليمية شخصيتها المستقلة التة تتميز بها عن غيرها مدن 

ؤسسدة للبحد  عدن أبضدل الطدرق المؤسسات، األمر اللي تطلب سدعياا جداداا مدن المسدؤولين عدن العمدل الم

لتزويد موظفيهم بالتقييم المناسب أثناء أدائهم لوظدائفهم المختلفدة لضدمان جدودة األداء الدوظيفة ليصدل إلدى 

 (.3113حمدان، )الدرجة المطلوبة من الكفاءة والفاعلية 

هود التدة يبدللها ألهداف المرسومة للمؤسسة بالجيمثل األداء الوظيفة النشاط اللي يتم من خالله تحقيق او 

( 4222)و أبو الوبا ( 3114)ان وير  كل من النمي .ها لحمل األعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهمموظفو 

ينطدوي علدى تنفيدل الموظدف ألعمالده ومسدؤولياته التدة تكلفده بهدا المؤسسدة والتدة األداء الوظيفة مفهوم  أن

أنده مفهدوم يددل علدى ( 3141)وبحدر وسدويرح ( 3112)ترتبط وظيفته بها، بة حين يشدير كدل مدن نعمدان 

تمام المهام المكونة لوظيفة الفرد ويعكس الكيفية التة يشب  .ع بها الفرد متطلبات تلك الوظيفةدرجة تحقيق وا 

ف الفرد سواء كان جهداا بأنه الجهد المبلول من طر ( 3111)ويوسف ( 3112)وير  كل من جالل الدين 

 .مهام الوظيفة الموكلة له بكرياا من أجل إتمام عضلياا أم

ُيالحدددظ تعددددد تعريفدددات البددداحثين لدددذداء الدددوظيفة الدددلي بمجملددده يشدددير إلدددى السدددلوك اننسدددانة بدددة ضدددوء و 

وعلدى  (.3141خليفدات والمطارندة، )مرغوبدة انجراءات والتقنيات التة توجه العمل نحو تحقيق األهداف ال

اء الوظيفة أدبياا األمر اللي قد يشكل تحددياا أمدام هدلا الرغم من ابختالف ما بين الباحثين بة تعريف ابد

المفهوم بة الحياة العملية، إب أنهم يتفقون على عدة عوامل تجمع هلر التعريفات والتة تتمثل بة الموظف 

 (.3141بوخمخم وهروم، )والوظيفة والموقف الوظيفة 
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العديددد مددن التحددديات ( 3112)ن وبدددرخا( 3117)يواجدده األداء الددوظيفة مددن وجهددة نظددر كددل مددن العكدد  

والصدددعوبات وللدددك بدددالرغم مدددن وجدددود نظدددام قدددانونة يشدددكل انطدددار والمظلدددة التدددة تبدددين لددده حددددود واجباتددده 

هدداف المطلوبدة وكمدا لللك ولتتأكد المؤسسة من تقيد موظفيها بقواعد العمل بيهدا بمدا يحقدق األ ومسؤولياته

اختيار أبضل الطرق لتتحقق المؤسسدة مدن حسدن أداء أنه ب بد من ( 4221)ير  حماد و  .هو مخطط لها

موظفيهددا ألعمددالهم وتقيدديمهم مددن ِقبددل مسددؤوليهم، مددا يددؤدي إلددى زيددادة الدابعيددة تجددار العمددل، وتزويددد اندارة 

بالمعلومات عن الواقع الحالة لذداء وعن امكانية التقدم وعالج مواطن الضعف وتعزيز مواطن القوة أينمدا 

 .ل عملية تقييم األداءوجدت وللك من خال

تعتبددر عمليددة  تقيدديم األداء مددن السياسددات ابداريددة الهامددة والمعقدددة، بهددة مهمددة ألنهددا الوسدديلة التددة تدددبع 

ة مرؤوسيهم بشدكل مسدتمر ليتمكندوا مدن ظمراقبة ومالحلالرؤساء  تدبعابدارات للعمل بحيوية ونشاط حي  

وتددبع المرؤوسدين للعمددل بجديدة وبدأكبر قددر مدن الكفدداءة ليندالوا استحسدان رؤسدائهم والحصددول  تقيديم أدائهدم

عمليددة تقيدديم األداء تعددد مددن ابدوات الجوهريددة بددة  لددللك بددإن (.4222زويلددف، )علددى تقيدديم جيددد ألدائهددم 

حيددد  نتاجيدددة، قيددداس كابدددة العوامدددل والجواندددب المرتبطدددة بددداألداء الفعدددال نبدددراز مدددد  مسددداهمة الفدددرد بدددة اب

بشدكل  تتضمن سلسلة من الخطوات أو انجراءات المصممة للوصول الى قياس أداء كل برد بة المؤسسدة

 .(4222علة، و  عباس) عادل وموضوعة وشفاف

 

 مشكلة الدراسة 1.1

والتددة تخضددع  -كليددة بلسددطين التقنيددة رام اهلل للبنددات–المؤسسددات التعليميددة عمددل الباحثددة بددة إحددد  بحكددم 

بعدض المشداكل التدة تنشدأ لدد  العداملين بدة الكليدة عقدب  بحظدت تقييم األداء بشكل دوري سدنوي، لعملية

 ،بتددرة تقيدديم األداء تتمثددل بددبعض مظدداهر عدددم الرضددا الددوظيفة التددة قددد تصددل أحياندداا حددد الالمبددابة بالعمددل

وظيفي للععاملي  فعي واقع  تقيعيا األداء وقتقتعا رالرضعا العللتعرف على هلر الدراسة بكرة ومن هنا جاءت 

 .راا اهلل والعروب م  وجهة نظرهاتي  الحكوميتي  في قنيكليتّي فلسطي  الت
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 أسئلة الدراسة 1.1

 ؟كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروبما واقع تقييم األداء للعاملين بة : السؤال االول

كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة رام اهلل هل تختلف تقديرات أبراد عينة الدراسة بة : السؤال الثاني

مجدال العمدل، و المؤهدل العلمدة، و الجدنس، و الكليدة،  :لواقع تقييم أدائهدم بداختالف متغيدرات الدراسدة والعروب

 عدد سنوات الخبرة؟و 

كليتددّة بلسددطين التقنيتددين الحكددوميتين بددة رام اهلل مددا درجددة الرضددا الددوظيفة للعدداملين بددة : السععؤال الثالعع 

 ؟والعروب

كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة رام اهلل هل تختلف تقديرات أبراد عيندة الدراسدة بدة : السؤال الرار 

مجددال و المؤهددل العلمددة، و الجددنس، و الكليددة،  :بدداختالف متغيددرات الدراسددة درجددة رضدداهم الددوظيفةل والعددروب

 عدد سنوات الخبرة؟و العمل، 

كليتددّة بلسددطين مددا العالقددة بددين واقددع تقيدديم األداء ودرجددة الرضددا الددوظيفة للعدداملين بددة : السععؤال الخععام 

 ؟التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب

 

 فرضيات الدراسة 1.1

بدين تقدديرات أبدراد ( α ≤ 0.05)ب توجد بروق لات دبلة احصائية عندد مسدتو  الدبلدة : الفرضية األولى

لواقددع تقيدديم أدائهددم تعددز   كليتددّة بلسددطين التقنيتددين الحكددوميتين بددة رام اهلل والعددروبعينددة الدراسددة بددة 

 .لمتغير الكلية

بدين تقدديرات أبدراد ( α ≤ 0.05)ب توجد بروق لات دبلة احصائية عند مسدتو  الدبلدة : الفرضية الثانية

لواقددع تقيدديم أدائهددم تعددز   التقنيتددين الحكددوميتين بددة رام اهلل والعددروبكليتددّة بلسددطين عينددة الدراسددة بددة 

 .الجنسلمتغير 
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بدين تقدديرات أبدراد ( α ≤ 0.05)ب توجد بروق لات دبلة احصائية عندد مسدتو  الدبلدة  :الفرضية الثالثة

أدائهددم تعددز   لواقددع تقيدديم كليتددّة بلسددطين التقنيتددين الحكددوميتين بددة رام اهلل والعددروبعينددة الدراسددة بددة 

 .المؤهل العلمةلمتغير 

بدين تقدديرات أبدراد ( α ≤ 0.05)ب توجد بروق لات دبلة احصائية عند مسدتو  الدبلدة : الفرضية الرارعة

لواقدددع تقيددديم أدائهدددم تعدددز  كليتدددّة بلسدددطين التقنيتدددين الحكدددوميتين بدددة رام اهلل والعروبعيندددة الدراسدددة بدددة 

 .مجال العمللمتغير 

بدين تقدديرات ( α ≤ 0.05)ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد مسدتو  الدبلدة : الخامسعةالفرضعية 

لواقددع تقيدديم أدائهددم  كليتددّة بلسددطين التقنيتددين الحكددوميتين بددة رام اهلل والعددروبأبددراد عينددة الدراسددة بددة 

 .عدد سنوات الخبرة تعز  لمتغير

بدين تقدديرات ( α ≤ 0.05)عندد مسدتو  الدبلدة ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية : سادسعةالفرضعية ال

لدرجدددة رضددداهم  كليتدددّة بلسدددطين التقنيتدددين الحكدددوميتين بدددة رام اهلل والعدددروبأبدددراد عيندددة الدراسدددة بدددة 

 .لكليةا تعز  لمتغير الوظيفة

بين تقديرات أبراد ( α ≤ 0.05)ب توجد بروق لات دبلة احصائية عند مستو  الدبلة : الفرضية السارعة

 لدرجددة رضدداهم الددوظيفة كليتددّة بلسددطين التقنيتددين الحكددوميتين بددة رام اهلل والعددروبة الدراسددة بددة عيندد

 .الجنس تعز  لمتغير

بدين تقدديرات ( α ≤ 0.05)ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد مسدتو  الدبلدة :  :ةمنعالفرضعية الثا

لدرجدددة رضددداهم  بدددة رام اهلل والعدددروبكليتدددّة بلسدددطين التقنيتدددين الحكدددوميتين أبدددراد عيندددة الدراسدددة بدددة 

 .تعز  لمتغير المؤهل العلمة الوظيفة

بدين تقدديرات ( α ≤ 0.05)ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد مسدتو  الدبلدة : : ةتاسععالفرضعية ال

لدرجدددة رضددداهم  كليتدددّة بلسدددطين التقنيتدددين الحكدددوميتين بدددة رام اهلل والعدددروبأبدددراد عيندددة الدراسدددة بدددة 

 .مجال العمل تعز  لمتغير الوظيفة
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بدين تقدديرات ( α ≤ 0.05)ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد مسدتو  الدبلدة :  :الفرضعية العاشعر 

لدرجدددة رضددداهم  كليتدددّة بلسدددطين التقنيتدددين الحكدددوميتين بدددة رام اهلل والعدددروبأبدددراد عيندددة الدراسدددة بدددة 

 .عدد سنوات الخبرة تعز  لمتغير الوظيفة

بددين ( α ≤ 0.05)لات دبلددة احصددائية عنددد مسددتو  الدبلددة  عالقددةب توجددد  :الحاديععة قشععر الفرضععية 

لواقددع تقيدديم  كليتددّة بلسددطين التقنيتددين الحكددوميتين بددة رام اهلل والعددروبتقددديرات أبددراد عينددة الدراسددة بددة 

 .األداء ودرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم

 

 أهمية الدراسة 1.1

 واقددع التددة تهددتم بدراسدة العالقددة بددينو  -بدة ضددوء علددم الباحثدة–مددن الدراسددات الرائددة بددة بلسددطين أنهدا  .4

كليتدددّة بلسدددطين التقنيتدددين الحكدددوميتين بدددة رام اهلل الرضدددا الدددوظيفة للعددداملين بدددة درجدددة تقيددديم األداء و 

 .والعروب من وجهة نظرهم

ظيفة ودرجة الرضدا بيهما لواقع تقييم أدائهم الو بتقدير العاملين  إدارة الكليتيننتائج هلر الدراسة  ستزود .3

 .والعالقة بينهما الوظيفة لديهم

دراسدة العداملين بدة الكليتدين علدى تلمدس مدواطن القدوة والضدعف بدة عمليدة تقيديم األداء ستساعد هدلر ال .4

دراكالمطبقة عليهم، و   .ودرجة رضاهم الوظيفة العالقة بين نتائج تقييم أدائهم ا 

 .لهاهلر الدراسة مرجعاا بة المكتبات الفلسطينية، ومعينا للباحثين والمهتمين بة مجا ستكون .1

 

 :أهداف الدراسة 1.1

 كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة رام اهلل والعدروبينة الدراسة بة أبراد ع اتتقدير  التعرف على .4

 .لواقع تقييم األداء
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كليتددددّة بلسددددطين التقنيتددددين العدددداملين بددددة  اتتقدددددير التعددددرف إلا كددددان هندددداك اخددددتالف بددددين متوسددددطات  .3

 .باختالف متغيرات الدراسة من وجهة نظرهم لواقع تقييم األداء الحكوميتين بة رام اهلل والعروب

 كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة رام اهلل والعدروببة التعرف على تقديرات أبراد عينة الدراسة  .4

 .من وجهة نظرهم لدرجة الرضا الوظيفة

كليتدّة بلسدطين التقنيتدين التعرف إلا كدان هنداك اخدتالف بدين متوسدطات تقددير أبدراد عيندة الدراسدة بدة  .1

 .باختالف متغيرات الدراسة من وجهة نظرهم لدرجة الرضا الوظيفة الحكوميتين بة رام اهلل والعروب

كليتدددّة بلسدددطين التقنيتدددين ملين بدددة العالقدددة بدددين واقدددع تقيددديم األداء ودرجدددة الرضدددا الدددوظيفة للعدددا قيددداس .5

 .الحكوميتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهم

 

 الدراسة  محددات 1.1

 3144-3143العام الدراسة  الفصل الثانة من تم إجراء هلر الدراسة بة :المحددات الزمانية .4

رام اهلل  الحكدددوميتين وهمددداكليتدددّة بلسدددطين التقنيتدددين  بدددة الدراسدددةهدددلر تدددم إجدددراء : المحعععددات المكانيعععة .3

 .للبنات، والعروب

 .الكليتين موظفةجميع تم إجراء الدراسة على  :المحددات الرشرية .4

 .الواردة بيها انجرائيةنتائج الدراسة بالمصطلحات  تحددت :المحددات االصطتحية .1

 .ابحصائية المستخدمةمعالجات ، والومجابتهانتائج هلر الدراسة باألداة  تتحدد :المحددات االجرائية .5
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 مصطلحات الدراسة 1.1

هددو عمليددة يددتم بموجبهددا تقدددير جهددود العدداملين بشددكل منصددف وعددادل، لتجددري مكابددأتهم " :تقيععيا األداء .4

بقددر مدا يعملدون وينتجدون وللددك بابسدتناد إلدى عناصدر ومعددبت تددتم علدى أساسدها مقارندة أدائهدم بهددا 

 (.2، ص3141شاهين، ال" )بة العمل اللي يعملون به كفاءتهملتحديد مستو  

وعربتدده الباحثددة إجرائيدداا بأندده عمليددة إصدددار حكددم عددن أداء وسددلوك العدداملين بددة العمددل، ويترتددب علددى 

 .ملين من حي  نقلهم أو ترقيتهم أو ابستغناء عنهمإصدار الحكم قرارات تتعلق بالعا

هو تلك المشاعر وابتجاهات السارة وغير السارة التة يحملها الفرد تجار عمله والتة " :الرضا الوظيفي .3

قدددد تجعلددده ملتصدددقاا بدددللك العمدددل الدددلي يشدددبع حاجاتددده بعيدددداا عدددن كدددل حدددابت الضددديق أو التدددوتر وعددددم 

 (.2، ص3143المياحة، " )ابرتياح

أثناء أداءر لعمله، ويتحقق للك بالتوابق بين وعربته الباحثة إجرائياا بأنه شعور الفرد بالسعادة وابرتياح 

 .ما يتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما يحصل عليه بعالا من هلا العمل

 –خدانيونس  – األمدة)إحدد  الكليدات الحكوميدة الخمدس  هدة :راا اهلل للرنعات -كلية فلسطي  التقنية  .4

 وتهتم ،اطينية وتخضع لقوانينهالعالة الفلس التابعة لوزارة التعليم( رام اهلل للبنات –العروب  –دير البلر 

، من التخصصات ناء على دراسة واقعية بحتياجات السوق المحلةبتقديم برامج تقنية ومهنية جديدة، ب

 (.5و 1ّة رقم أنظر ملحق)  إيجاد برص عمل مناسبة حال التخرجللخريجين  مما يتير المجال

 –خدانيونس  – األمدة)إحدد  الكليدات الحكوميدة الخمدس أيضدَا  هدة :الععروب -كلية فلسطي  التقنيعة  .1

وتهتم  ا،التابعة لوزارة التعليم العالة الفلسطينية وتخضع لقوانينه( رام اهلل للبنات –العروب  –دير البلر 

 ،من التخصصات بتقديم برامج تقنية ومهنية جديدة، بناء على دراسة واقعية بحتياجات السوق المحلة

(.2و 1أنظددر ملحقددّة رقددم )  إيجدداد بددرص عمددل مناسددبة حددال التخددرجللخددريجين  ممددا يتددير المجددال



 

 

 

 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري  1.1

 تمهيد. 1.1.1

 تقييا األداء: المرح  األول. 1.1.1

 الرضا الوظيفي: المرح  الثاني. 1.1.1

 الوظيفيالعتقة ري  تقييا األداء والرضا : المرح  الثال . 1.1.1

 

 الدراسات السارقة 1.1

 الدراسات العررية. 1.1.1

 اإلنجليزيةالدراسات . 1.1.1

 

 قلى الدراسات السارقة التعقيب 3.2
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 الفصل الثاني

 

 

 اإلطار النظري والدراسات السارقة

 

 اإلطار النظري 1.1

 :تمهيد. 1.1.1

الحصدول عليده، والدلي تحدد  عدن تقيديم تناول هلا الفصل عرضاا لذدب التربوي اللي تمكنت الباحثة مدن 

األداء والرضدددا الدددوظيفة، كمدددا تدددم عدددرض الدراسدددات السدددابقة العربيدددة واننجليزيدددة التدددة تمكندددت الباحثدددة مدددن 

 .الحصول عليها ووجدت أنها لات عالقة بموضوت الرسالة

 

 :تقييا األداء: المرح  األول 2.1.2.

كما أنها عملية مستمرة نمارسها بدة مواقدف كثيدرة مدن حياتندا  ن عملية تقييم أداء الموظفين قديمة تاريخياا،إ

لا  اليوميددة، بددنحن نحكددم علددى شددخص بأندده سددريع البداهددة أو اجتمدداعة وآخددر انطددوائة أو بطددةء الفهددم، وا 

انتقلنا إلى جماعة من النداس نجدد أن التقيديم ياخدل صدورة أدق وأكثدر تفصديالا، ويزيدد ابهتمدام بهدلر العمليدة 

بلمبان، ) والمنظمات حي  يصبر تقييم األداء وظيفة متخصصة يقوم بها أبراد متخصصونبة المؤسسات 

واعتبددارر مصددددر ، ونظددراا ألهميددة العنصددر البشددري الددلي يعتبددر أهدددم مددورد مددن مددوارد أي مؤسسددة (3115

لزم تحددرص إدارة أي مؤسسددة علددى اسددتثمارر وابسددتفادة مندده ابسددتفادة الُمثلددى، ولكددة يددتم للددك اسددتكفاءتهددا، 

 أوجده علدى والتعدرفاألمدر التقيديم المسدتمر ألدائده حتدى يدتم التعدرف علدى أوجده القدوة وتطويرهدا وتنميتهدا، 

 (.3143قروانة، )ا منه والحد لعالجها الالزمة ابجراءات اتخال بهدف الضعف
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إدارة المدوارد  وتقييم األداء الوظيفة ينتمة إلى نظام اندارة اللاتية اللي يركز على البشر، ويتجلدى هدلا بدة

دارة الجددودة الشدداملة  ، ولددللك بددإن عمليددة (3117عمددران، )البشددرية، وتخطدديط القددو  العاملددة ابسددتراتيجة وا 

تقيدديم األداء مددن أهددم الوسددائل المسدداعدة بددة تحقيددق المهددام والحددد مددن األخطدداء وابنحرابددات، وهددلا ابمددر 

اف المرحليددة والنهائيددة للمؤسسددة لتجسددد بائدددة تقيدديم للوظددائف واألهددد كددامالا  اا وتعريفدد اا مسددبق اا يسددتدعة تحديددد

 .(Ahituv & Elovici, 2001) األداء

إلدى عمليدة تقيديم ( 3112)وعقيلدة ( 4221)وطعامندة ( 3117)مثدل الصدرايرة ينظر الكثير من البداحثين و 

تم مدن خاللهدا عمليدة يد تقيديم األداء اتفقدوا علدى أناألداء على أنها مرحلة أو جزء من عملية الرقابة، حيد  

اسدتقراء دببت ومؤشددرات المعلومددات الرقابيددة لكدة يددتم اتخددال القددرارات الجديددة لتصددحير مسددارات األنشددطة 

إلددى عمليددة تقيدديم  (3143)ومددنهم أبددو شددر   وينظددر الددبعض ا خددر. بددة حالددة انحرابهددا أو لتأكيددد مسدداراتها

منهدا هدو بحدص المركدز المدالة وابقتصدادي  األداء على أنها عملية بحقة لعمليدة اتخدال القدرارات، الغدرض

للمؤسسددة بددة تدداريخ معددين، أي أنهددا عمليددة تقتددرب مددن الهدددف الخدداص باسددتخدام اسددلوب التحليددل المددالة 

 .وبيما يلة بعض التعريفات لمفهوم تقييم األداء كما يرار الباحثون اللين بحثوا بة هلا المجال. والمراجعة

 

 :مفهوا تقييا األداء. 1.1.1.1

ِمُنددددددونَ }قددددددال عددددددز وجددددددل بددددددة محكددددددم كتابدددددده الكددددددريم  َملُددددددوا َبَسددددددَيَر  اللَّددددددُه َعَمَلُكددددددما َوَرُسددددددوُلُه َوالاُمؤا { َوُقددددددِل اعا

بصفة عامة هو إصدار الحكم على شةء ما، أو تقدير قيمة معينة له، وهدلا يتطلدب  التقييم ،[415:التوبة]

قيددام بخطددوات منهجيددة لجمددع المعلومددات عددن ظدداهرة معينددة وتحليلهددا واسددتخالص نتائجهددا للوصددول إلددى ال

عرف سددديد وقدددد (.4222، طندددا )الحكدددم علدددى قيمتهدددا، لدددلا يدددتم التقيددديم دائمددداا ضدددمن أهدددداف محدددددة سدددلفاا 

الفعلدة سدجل بالنتدائج المحققدة حيد  يجسدد هدلا السدجل السدلوك " تقييم األداء على أنده( 447، ص2004)

( 425، ص 3115)أمددا عقيلددة  ،"للفددرد ويشددير إلددى درجددة بلددو  الفددرد لذهددداف المخططددة بكفدداءة وبعاليددة

http://www.qwled.com/vb/t160113.html
http://www.qwled.com/vb/t160113.html
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العمليددة التددة يددتم خاللهددا تقيدديم المسدداهمات التددة يقدددمها الفددرد للمنظمددة خددالل بتددرة محددددة مددن "ه بأندده عربددب

 ".مستو  أدائهم مقارنة بالمعاييرالزمن وتوبير تغلية عكسية عن األداء تمكن العاملين من التعرف على 

أن تقيدديم األداء يعنددة تقدددير كفدداءة العدداملين لعملهددم ومسددلكهم بيدده، ويددلهب ( 3112)يددر  بنددات بددة حددين 

بأندده عمليددة نظاميددة تسددتهدف تطددوير  وصددفهإلددى  Igbaria & Baroudi( 4225)و( 3117)الصددرايرة 

( 3111)كدل مدن الشدريف  ويتفدقمعايير األداء للمهام الوظيفية ونقل هدلر المعدايير والنتدائج إلدى العداملين، 

بأنه قياس األداء الفعلدة ومقارندة النتدائج المحققدة بالنتدائج المطلدوب تحقيقهدا أو الممكدن ( 3112)والجنابة 

أن تقيددديم األداء يمثدددل الوصدددف ( 3144)وعبايندددة ( 3144)والعجلدددة  الوصدددول إليهدددا، ويدددر  كدددل مدددن بحدددر

 .المنظم لنواحة القوة والضعف المرتبطة بالوظيفة سواء بصورة بردية أو جماعية

 

  :الفرق ري  تقييا األداء وتقويا األداء. 1.1.1.1

كمددرادبين لددنفس يسددتخدمان إل يكثددر الخلددط بددين هددلين المصددطلحين وخاصددة بددة بعددض األدبيددات العربيددة، 

عملية تقييم األداء هة عملية تعنة إعطاء قيمة رقمية أو وصفية ألداء إل أن ، وهو أمر غير دقيق العملية

الموظف وللك عن طريق مقارنة األداء الفعلة للموظف بة بترة مدا مدع األداء المتوقدع مدن قبدل المؤسسدة، 

ح والتطوير انداري، بدءاا من تحسين مستويات أما تقويم األداء بهو عملية شاملة تتضمن عمليات لإلصال

  (.3143أبو شر ، ؛ 3112المخالبة، ) ابداء المتوقع وانتهاءا بمرحلة تطوير األداء

واختالباا بدة  وجدير باللكر انه ما زالت هناك إشكالية بين العلماء حول التمييز بين عمليتة التقييم والتقويم

التقيديم لتان أم أن أحدهما أعم وأشمل من األخر ، لكنهم يتفقون علدى أن تحديد ما إلا كانتا عمليتان متكام

هو رصد لواقع األداء الفعلة بة الجوانب المختلفة للعمل، والتقدويم يدأتة كعمليدة إصدالحية يدتم مدن خاللهدا 

هميدة وب شك أن لكدال العمليتدين أ(. 3114، الهيتة)اقتراح آليات تحسين األداء لتحقيق األهداف المنشودة 

 .موضوت الرسالةكبيرة، وما يعنينا هنا هو أهمية تقييم األداء 
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 :أهمية تقييا األداء. 1.1.1.1

ا، بهدو مانداريدة وبدين موضدوعاتهو  التربويدة يحظى موضوت تقييم أداء العاملين بأهميدة مرموقدة بدة العمليدة

حددين تجعددل الرؤسدداء يتددابعون للعمددل بحيويددة ونشدداط  األجهددزة انداريددة بددة المؤسسددات الوسدديلة التددة تدددبع

أكبددر لنيددل درجددات تقيدديم واجبددات ومسددؤوليات مرؤوسدديهم بشددكل مسددتمر، وتدددبع المرؤوسددين للعمددل بفاعليددة 

تأثيرها الواضر علدى تنميدة العداملين ورضداهم من ، وتستمد نظم تقييم األداء أهميتها (3115عواد، )عالية 

بعالقدددة تكامليدددة مدددع عددددد كبيدددر مدددن وظدددائف إدارة المدددوارد البشدددرية  ارتباطهدددا، و الدددوظيفة ودابعيدددتهم للعمدددل

 (.3112نعسانة وعقيلة، )الترقية و  النقل الوظيفةوالتدريب و  ابختيارو تخطيط الموارد البشرية ك

إلددى التأكيددد أن أهميددة تقيدديم األداء تتنددامى بتنددامة الددوعة بمددا يمكددن أن ( 4224)ويددلهب الثبيتددة والقرنددة 

، وتبرز تلك األهمية من خالل مجدابت اسدتخدام نتدائج تقيديم التربويةاندارة بة المؤسسات يقدمه لوظائف 

 :كالتالة( 3144)والصامل ( 3117)والجندي والبنا ( 3115)التة أوردها كل من عبد األداء 

 .للموظف الجديد الحكم على مد  سالمة ابختيار والتعيين .4

يجاد الدا .3  .بعية لمزيد من العمل وابنتاجيستخدم كمعزز ألداء األبراد وا 

 .يعد أساساا جوهرياا لعمليات التطوير انداري .4

 .األهداف تحقيق بة يعد وسيلة مهمة لمعربة مد  التقدم اللي يحرزر األبراد .1

 .يخدم أغراضاا مهمة للرؤساء والمرؤوسين على حد سواء .5

 .املينيسهم تقييم األداء بة الكشف عن القدرات والطاقات الكامنة لد  الع .2

 .تقديم المشورة لتقويم نقاط ضعف العاملين واقتراح اجراءات لتحسين أدائهم .7

 .واجهت األبراد خالل أداء أعمالهمالتعرف على الصعوبات التة  .2

ومددن هنددا يمكددن القددول أن هددلر الفوائددد التددة يخدددمها تقيدديم األداء، تشددكل أرضددية صددلبة لتحقيددق اهددداف 

 .عملية تقييم األداء
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 :أهداف تقييا االداء. 1.1.1.1

تلخر أدبيات الفكر التربوي بالعديدد مدن األهدداف المترتبدة علدى تقيديم األداء الدوظيفة، ويعدز  للدك إلدى أن 

نمددا تتغيددر علددى مددّر الددزمن، كمددا أنهددا تتغيددر مددن منظمددة إلددى أخددر  هددلر األهددداف عقيلددة، ) ليسددت ثابتددة، وا 

زيددادة  بهدددفابعددة ومراقبددة المددوظفين، ويسددتخدم ا ن مددن أجددل متقددديماا ، بقددد اسددتخدم تقيدديم األداء (3115

دارة القو  البشرية الموجودة بيها   (.3112العجلة، )بعالية المؤسسة من خالل تطوير وا 

وعقيلدددددة  (3111)والشدددددريف ( 3112)وجدددددالل الددددددين ( 3112)البددددداحثين كالشدددددنطة صدددددنف العديدددددد مدددددن 

 :ليةالتا األهدافأهداف تقييم األداء الوظيفة إلى ( 3115)

 وتتضمن توبير معلومات أساسدية وضدرورية بتخدال بعدض القدرارات المتصدلة بالترقيدات : أهداف إدارية

 .والتعيين والنقل والفصل والمكابآت

 وتتضددددمن تحسددددين وتطددددوير وسددددائل ابتصددددال، وتحسددددين مسددددتو  األداء، : أهددددداف التوجيدددده والتطددددوير

 .ظفوتحسين الدابعية للعمل، وتخطيط التطور الوظيفة للمو 

  وتتضمن استخدام معلومات وبيانات تقييم األداء للتأكدد مدن صدحة إجدراءات ابختيدار، : أهداف البح

جراءات الحوابز، ومستو  الرضا الوظيفة  .وتقييم باعلية البرامج التعليمية والتدريبية، وا 

قددق الكثيددر مددن ومتددى اسددتطات تقيدديم األداء تحقيددق هددلر األهددداف وبالشددكل األمثددل مددا أمكددن، بإندده بددللك يح

 .الفوائد التة تعود على األبراد والمؤسسة بشكل عام

 

 :فوائد تقييا األداء. 1.1.1.1

عمليدة تقيدديم األداء إحدد  سياسددات إدارة المددوارد البشدرية التددة ب غندى عنهددا، نظددراا ( 3115)عقيلددة اعتبدر 

 .التحيز عن والبعد بالموضوعية للفوائد التة تعود من وراء تطبيقها على أسس علمية سليمة تتسم
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وبدن عيشدة ( 3112)والشدنطة  Black et. al (1986) ويمكدن إجمدال هدلر الفوائدد كمدا لكرهدا كدل  مدن

عنددد تقدددير اندارة لجهددودهم ربددع الددروح المعنويددة للعدداملين ب( 3113)ونعسددانة ( 3112)وعدددوان  (3112)

شددعاربددة تأديددة أعمددالهم، و  أقصددى جهددد لتأديددة العمددل علددى أحسددن وجدده، وهددو  بيبددللونبمسددؤوليتهم  األبددراد ا 

الرقابددة ، كمددا يسدداعد علددى وسدديلة لضددمان عدالددة المعاملددة وللددك باسددتخدام أسددلوب موضددوعة لتقيدديم األداء

، كمددا يمكددن مددن خاللدده علددى الرؤسدداء وقدددراتهم انشددرابية مددن خددالل نتددائج تقيدديم األداء المربوعددة مددن قددبلهم

 .للعاملين بة المؤسسة بتقييم سياسات ابختيار والتدري

ومحمددد وأحمددد ( 4227)والكندددري Camilleri et. al (2007) و( 3112)ويضدديف كددل مددن العجلددة 

، أن هنددداك العديدددد مدددن الفوائدددد التدددة يحققهدددا تقيددديم األداء ومنهدددا اختيدددار األبدددراد (3113)وحسدددن ( 3113)

م بندداء عليهددا الجددزاءات انداريددة، الصددالحين للترقيددة، وتفددادي المحسددوبية عددن طريددق توحيددد األسددس التددة تددت

األمددر الددلي يددؤدي إلددى تنميددة المنابسددة بددين األبددراد وتشددجيعهم علددى بددلل مجهددود أكبددر حتددى يسددتفيدوا مددن 

برص التقدم، وللك يساعد بة تخطيط القو  العاملة عدن طريدق معربدة األبدراد الدلين يمكدن أن يتددرجوا بدة 

اجون إلدى عنايدة خاصدة أو تددريب مميدز لتحسدين كفدايتهم، مناصدب أعلدى وكدللك معربدة األبدراد الدلين يحتد

وهددلا األمددر سدديؤدي إلددى المحابظددة علددى مسددتو  عدداٍل أو مسددتمر للكفايددة ابنتاجيددة، ومسدداعدة المسددؤولين 

المباشددرين علددى تفهددم العدداملين تحددت اشددرابهم وتحسددين ابتصددال بهددم، لدديمكن لهددم تزويددد اندارة بمعلومددات 

 .لسياسات المستقبلية لالختيار والنقل والترقيةمفصلة تلقة الضوء على ا

وعلى ضوء ما سبق لكرر يتضر أن التقييم أمر ضروري لتقدير مد  تحقق األهداف مما يؤدي إلى 

 بالعوامل ابهتمام يجب لللك ،(3144، محمد)التحسين المستمر بة األداء للوصول إلى أبضل النتائج 

 .بالتالة أدائهم تقييم وعلى العاملين أداء على تؤثر قد التة
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 :العوامل المؤثر  في تقييا األداء .1.1.1.1

هددة العوامددل المددؤثرة علددى تقيدديم أداء الفددرد مباشددرة، مثددل كميددة اننتدداج، ونوعيددة الخدمددة المقدمددة للعمددالء، 

لوك ويركددز تقيدديم األداء الفعددال علددى العوامددل التددة يمكددن مالحظتهددا، مثددل سدد. وابسددتعداد للتطددور، والكفدداءة

 (.3117الجندي والبنا، )العاملين أثناء العمل والنتائج التة يحققونها 

 :تلك العوامل إلى ثال  بئات هة( 3112)يقسم بن عيشة 

 على الرغم من أن الشخصية تعتبر عنصدراا اساسدياا للنجداح بدة أداء العمدل، إب أنده : عوامل الشخصية

 .التة تصفها ما يؤدي لتقييم غير موضوعةمن الصعوبة تقييم عواملها بسبب غموض العبارات 

 مددن السددهل أحياندداا قيدداس النتددائج، وبددة معظددم الوظددائف تكددون أرقامدداا مختصددرة، ويددتم : عوامددل النتددائج

 .الكمية، الجودة، التكلفة، الوقت المحدد لالنجاز: تقييمها من خالل العوامل األربعة التالية

 القدرارات، وبدالرغم مدن صدعوبة قياسدها بموضدوعية إب  مثل التخطيط والتفدويض واتخدال: عوامل السلوك

 .أنها سهلة ويمكن تقييمها للمساعدة بة تخطيط التطوير المهنة للعامل

  بيقسم العوامل المؤثرة على تقييم األداء إلى عوامل إيجابية وعوامل سلبية كالتالة( 3112)أما بنات: 

 شددراك مدد: وتتعلددق بعوامددل خاصددة بددالمقوم: العوامددل انيجابيددة ن حيدد  تدددريب القددائمين علددى التقيدديم، وا 

مدن حيد  ابهتمدام : الموظفين بة عملية التقييم، ومساندة ودعم اندارة العليدا، وعوامدل خاصدة بدالتقييم

 .بشكل وطريقة اخراج نمالج التقييم، ودقة المعايير المستخدمة بة التقييم، وعالنية نتائج التقييم

 منها عدم دقة معايير التقييم، وعددم تضدمن : امل خاصة بأنظمة التقييموتتمثل بة عو : العوامل السلبية

منهددا الميددل إلددى : النمددالج نرشددادات توضدديحية لمعددد التقريددر، وعوامددل خاصددة بالقددائمين علددى التقيدديم

 .التعميم، وعدم بهم معايير التقييم، وعدم بهم مقياس التقييم، والميل إلى التقييم العشوائة

 تقييم عملية عليها ستقوم التة األسس من التأكد يجب ابعتبار، بعين وأخلها عواملال هلر تحديد بعد

 .جيدة دراسة ومدروسة وسليمة متينة أسس على تقوم ان يجب أهدابها لتحقق أنها إل األداء،
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 :أس  تقييا األداء. 1.1.1.1

تقيديم، وأي مؤسسدة إن كل نشاط بشري يهدف إلى تحقيق غرض معين مدن الضدروري أن يصداحبه عمليدة 

أنشدئت مدن أجدل تحقيدق هددف معدين تحتداج إلددى عمليدة تقيديم للتعدرف علدى مدد  تحقيدق األهدداف المرجددوة 

، ولكدة يكددون التقيديم بعدابا يجدب أن يقددوم علدى مجموعدة مدن األسددس التدة تحقدق لدده (3111حسدن، )منهدا 

هددلر األسددس بوجددوب اسددتناد ( 4224)سدديزبقة  الفعاليددة والدقددة والثقددة بددة النتددائج المترتبددة عليدده، وقددد حدددد

معايير التقدويم علدى تحليدل الوظدائف، وأن تكدون معروبدة لدد  العداملين، وأن يدتم تقدويم أداء العداملين أكثدر 

من مرة واحدة، وكللك وجوب مراجعة تقارير تقييم األداء للتحقق من صحة تقديراتها وتوثيق تقديرات األداء 

 .ها، وأخيراا ب بد من توبير إجراءات رسمية للتظلم للعاملينالمتطربة أو المبالغ بي

بعضداا مدن هدلر األسدس ( 4224)وجداب اهلل ( 3144)وتوبيدق ( 3143)والتدل ( 3112)كل مدن بندات  أما

بوضوح الهدف مدن عمليدة التقيديم، واسدتمراريتها وعددم تقيددها بفتدرة زمنيدة معيندة تتوقدف عنددها، مدع مراعداة 

لمس جوانب القصور بمحاولة التغلب على أسبابها، وب بد من المشاركة بدة عمليدة تقيديم انيجابية بتعدي ت

 .ساليب العلميةاألداء بين الرؤساء والمرؤوسين والحرص على اقتصاديتها مع التأكيد على استخدام األ

أسددس تقيدديم األداء بتحديددد أهددداف  (3114)ومدداهر ( 3112)ونعمددان ( 3112)بددن عيشددة  وحدددد كددل مددن

مجابت تقييم األداء، وصلته بالوظيفة قيد التقييم مع تعريف واضر لواجباتها ومعايير ابداء بيهدا، وب بدد و 

من تدريب القائمين بالتقييم على نظام التقييم ونمالجه مع اشتراط أن يكونوا على اتصال يومة وحقيقة مع 

م عمليدة التقيديم مدن ِقبدل أكثدر مدن شدخص العداملين الدلين يقومدون بتقيديمهم، وب بدد مدن التركيدز علدى أن تدت

 .وبشكل مستقل

 تحديد من بد ب واندارية، التربوية المؤسسات بة األداء تقييم عليها سيقوم التة ابسس تحديد بعد

 لهلر المنطقة التسلسل ضمان على الحرص ويجب التقييم، عملية تنفيل خاللها من سيتم التة المراحل

مكانية المراحل  .وباعلية بكفاءة منها المطلوبة ثمارها العملية تعطة كة تطبيقها وا 
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 :مراحل تقييا األداء. 1.1.1.1

 مراحددلإن عمليددة تقيدديم األداء صددعبة ومعقدددة، تتطلددب مددن القددائمين عليهددا اسددتعمال أسددس منطقيددة بتتبددع 

التدة  المراحدل، وبدة مدا يلدة (3114النميدان، ) متسلسلة بغية الوصول إلى األهداف التة تنشدها المؤسسة

 : يراعى إتباعها عند تقييم األداء

 ابتفاق حول وصدف و ن به، يتعيين األبراد المعنيين والقائمو  وضع سياسة التقييم: وضع توقعات األداء

 .بترته الزمنيةتحديد و المهام المطلوبة والنتائج التة ينبغة تحقيقها، 

 يعمل بها األبراد، وهة مرحلة مهمة ألن نتائجها  أي التعرف على الكيفية التة: مراقبة التقدم بة األداء

 .ستؤثر على الفرد والمؤسسة بة نفس الوقت

 أداء جميدددع العددداملين والتعدددرف علدددى مسدددتوياتهم، ممدددا يفيدددد بدددة اتخدددال القدددرارات أي تقيددديم : تقيددديم األداء

 .الالحقة والمتعلقة بهم

 عامددل يحتدداج إلددى معربددة مسددتو  أدائدده وهددة ضددرورية للتقدددم بددة المسددتقبل بكددل بددرد : التغليددة العكسددية

 .ومد  وصوله إلى المعايير المطلوب بلوغها طبقا لما تحددر اندارة

 ينبغة إعطاء كل برد حق التظلم على تقييم أدائه بة حال : منر العاملين حق التظلم على تقييم األداء

 .شعر أنه لم يعطه حقه بة أي جانب من الجوانب

  إلخ..هة متنوعة تتعلق بالترقية، التعيين الفصل: بعد ابنتهاء من التقييماتخال القرارات اندارية. 

 يدتم وضدع الخطدط التطويريدة التدة يمكدن أن تدنعكس وبشدكل إيجدابة علدى : وضع خطدط تطدوير األداء

 .التقييم، من خالل التعرف على جميع مهارات وقدرات، وكلا قيم العاملين

عكاشدددة، ؛ 3144أبددو الدددروس وأبددو ماضدددة، ؛ 3112عيشدددة، بدددن ؛ 3112أبدددو قمددر، ؛ 3144الصددامل، )

 (.3113حمدان، ؛ 3112

 : الشكل التالة يوضر مراحل تقييم األداءو 
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 مراحل تقييا األداء( 1.1)الشكل رقا 

 

                                              

 

هلر المراحل يجب أن تقوم على معايير واضحة يتم من خاللها قياس ابداء والحكم على مدد  جودتده مدن 

 .                                                     عدمها بة مختلف مستويات التقييم ومختلف مجابته

 

 :معايير تقييا األداء. 1.1.1.1

ن تحديدددد هدددلر المعدددايير أمدددر  يقصدددد بمعدددايير األداء المسدددتويات التدددة يعتبدددر بيهدددا األداء جيدددداا ومرضدددياا، وا 

ضروري لنجاح عملية تقييم ابداء، حي  أنها تساعد بة تعريف العاملين بما هو مطلوب منهم بخصوص 

تحقيق أهداف المؤسسة، وتوجيه المدديرين إلدى األمدور التدة ينبغدة أن تؤخدل بعدين ابعتبدار لتطدوير أدائهدم 

تصدددميم معدددايير تقيددديم األداء  Janssen( 3114)و( 3113)ويعتبدددر كدددل مدددن حمددددان (. 3115جاسدددم، )

جزءاا أساسياا ورئيسياا بيما ُيسمى بدورر عملية تقييم األداء، بعند وضع نظدام تقيديم األداء للعداملين يجدب أن 

 .تقييم أداء العاملينهم، ومن هنا جاءت أهمية تحديد معايير ئيتم تحديد األمور التة يجب أن تُقيم بة أدا

الشائعة التة تستخدم بة عملية تقيديم األداء بتوقعدات  المعاييرأهم Judge & Ferris ( 4224) حددوقد 

الرئيس، واألهداف الحالية ومعدبت األداء، والمقارنة مع أبراد آخرين يؤدون عمدالا مشدابهاا، ومقارندة ا داء 

بدة . اء الدرئيس نفسده، والتقيديم بنداء علدى متطلبدات العمدل نفسدهالحالة باألداء المسبق لنفس العامل أو بدأد

المعددايير المسددتخدمة بددة التقيدديم إلددى معددايير كميددة تسددتخدم األرقددام المطلقددة ( 3143)صددنف قروانددة حددين 

للتعبير عنها، ونوعية تستخدم النسب للتعبير عنها، وزمنية تستخدم الجداول الزمنية للتعبير عنها، ومعايير 

معدايير األداء إلدى ثالثدة أقسدام حسدب ( 3112)بن عيشة  أما .تستخدم الكلفة المادية للتعبير عنهاالتكلفة 

وضع 
خطط 

طويرتال  

اتخال 
القرارات 
 اندارية

إعطاء حق 
التظلم على 
 تقييم األداء

التغلية 
العكسية 

األداءمن   

تقييم 
 األداء

وضع 
توقعات 
 األداء

مراقبة 
التقدم بة 
 األداء



21 

 

العوامل المسدتخدمة بدة التقيديم هدة معدايير ندواتج األداء وتهدتم بكميدة األداء وجودتده، معدايير سدلوك األداء 

 .الدابعية، ابتزان ابنفعالة وتهتم بمهارات األبراد، ومعايير الصفات الشخصية مثل المبادءة، ابنتبار،

بددة المعيددار ومهمددا كانددت نوعيتدده أن يكددون دقيقدداا بددة ( 4225)وخضددر ( 3115)ويشددترط كددل مددن  دّبل 

التعبيدددر عدددن األداء المدددراد قياسددده، ويكدددون المعيدددار دقيقددداا إلا تميدددز بالصددددق والثبدددات والقددددرة علدددى إظهدددار 

 .ولة بهمه واستخدامهابختالبات بة مستويات األداء بين األبراد، وسه

شدددددروط الواقعيدددددة والعمليدددددة وابرتبددددداط بالنشددددداط والدقدددددة  Seldin( 3112)و( 3112)ويضددددديف أبدددددو قمدددددر 

 .والموثوقية والمرونة وعدم المغابة والقبول إلى معايير تقييم األداء لتجعل منها معايير جيدة

ديددد األسداليب التددة سديتم بهددا تنفيدل هددلر بعدد تحديدد المعددايير التدة تسددتند إليهدا عمليددة تقيديم ابداء، يجدب تح

داريددة العمليدة، ويجددب اختيددار هدلر األسدداليب بمددا يتناسددب وظدروف كددل مؤسسددة ، إل أن مددا يناسددب تربويدة وا 

مؤسسددة مددا قددد ب يناسددب أخددر ، لددللك يجددب الحددرص عنددد اختيددار اسددلوب التقيدديم مددن أجددل ضددمان تحقيددق 

 .الغاية المنشودة منه

 

 :تقييا األداءأساليب . 11.1.1.1

قييم ابداء، منها ما هو بسيط ومنها ما هو معقد ومنها ما يمكدن اسدتخدامه لغدرض تمتعددة ل أساليبتوجد 

 :اواحد ومنها ما هو متعدد األغراض، وبيما يلة عرض مختصر ألهم الطرق التة يمكن استخدامه

  ابكثر انتشداراا، وتدتم بتصدميم نمدولج تعد من الطرق التقليدية لتقويم ابداء و (: الميزان)طريقة الدرجات

توضدددع بيددده مجموعدددة مدددن العناصدددر تتنددداول الجواندددب الكميدددة والنوعيدددة بدددة إنجددداز العمدددل، إلدددى جاندددب 

الصددفات والخصددائص السددلوكية والفنيددة المتعلقددة بددأداء الموظددف، ومددن ثددم يقددوم الشددخص القددائم بعمليددة 

 .لكل عنصر منها( كمية)التقييم بوضع درجات معينة 
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 مددن أكثددر األسدداليب شدديوعا،ا ويحتددوي المقيدداس علددى قائمددة بددالبنود لسددلوكيات : قددة الترتيددب البيددانةطري

تعبددر عددن جددودة ابداء بالنسددبة لكددل ( 5-4)ونددواتج عمددل يددتم التقيدديم بندداءا عليهددا، ومددد  مددن الدددرجات 

 .هبند، يعطى كل برد درجة بة كل بند تعبر عن مستو  أدائه وسلوك

  تعتمد هلر الطريقة على مقارندة كدل بدرد بدة المجموعدة مدع كدل بدرد أخدر وبقداا : الزوجيةطريقة المقارنة 

 .لكل معيار من معايير التقييم

 وتددتم هددلر الطريقددة بابعتمدداد علددى مجموعددة مددن الجمددل توضددع بددة قائمددة معينددة، وهددلر : طريقددة القددوائم

يار الجملة التة تتناسب مع الجمل تعبر عن صفات معينة لمستو  أداء الموظف، ويقوم المشرف باخت

 .مستو  أداء الموظف

 تعتمد هل الطريقة على المقياس النسبة حي  يتم مقارنة أداء األبراد ببعضهم : طريقة التوزيع ابجباري

البعض والجميع يعلم أن عدد قليل منهم سوف يحصل على تقددير متميدز ممدا يددبعهم لبدلل أبضدل مدا 

 .عندهم للحصول على رتبة متقدمة

مكدران، ؛ ال3113، ؛ حمددان3112 محمدود وبركدات؛ 4222محابظدة والسدامرائة، ؛ 3112جالل الددين، )

 (.3111؛ بندونبر  وأرنستين، 3111

 

 :اتجاهات حديثة في تقييا األداء. 11.1.1.1

هناك بعض ابتجاهات الحديثة بة تقييم أداء العداملين بدة الوقدت الحاضدر والتدة لخصدها كدل مدن العجلدة 

 :بالتالية( 3117)وعمران ( 3141)وصورية ( 3112)

 بعددد إعددالن نتددائج التقيدديم حيدد  يقددوم الددرئيس بمقابلددة المددوظفين لمناقشددة مددواطن تم تدد :المقابلددة التقييميددة

 .الضعف لديهم ووضع حلول مناسبة مشتركة لتكون اكثر باعلية ولتطوير األداء بة المستقبل
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 تهدف إلى التركيدز بدة عمليدة التقيديم علدى مقارندة األهدداف الموضدوعة للفدرد مدع مدا  :اندارة باألهداف

عمليددة  تددتمتددم إنجددازر منهددا بعليددا، حيدد  يددتم وضددع األهددداف ليددتم تحقيقهددا خددالل بتددرة زمنيددة محددددة ثددم 

وهنددا يظهددر الفددرق بددين هدددف التقيدديم التقليدددي  ،عمددل تقريددر ألهددداف وخطددط مسددتقبلية للفددردو  المقارنددة

الطريقة التقليدية التركيز علدى الماضدة بينمدا بدة اندارة باألهدداف يدتم بة دارة باألهداف حي  يتم وان

 .التركيز على المستقبل وتقديم النصر وانرشاد والمشاركة بة التقييم بهدف التعليم

 مدن خاللهدا يدتمحي  " اندارة باألهداف " تعتبر هلر الطريقة مكملة لمدخل  :القوائم السلوكية المتدرجة 

كمددا تركدز الطريقددة علدى أهميددة األهدداف التطويريددة وتحددد السددلوك الدلي يددتم  تقيديم األداء، عمليددةتقيديم 

  .ضابة الى التفريق بين السلوك واألداء والنتائجتقيمه ويمكن مالحظته وقياسه بان

 ك لتحقيق الفائدة المرجوة ن ما يغلب على طرق التقييم الحديثة إعالن نتائج التقييم وللإ :عالنية التقييم

وقدددوف الموظدددف علدددى مدددواطن القدددوة وتعزيدددز للدددك وابسدددتفادة منددده بدددة الوظدددائف , مدددن التقيددديم ومنهدددا

وزيدادة ثقدة . والمهمات التة تتناسب مع قدراته ومهاراته وكدللك التعدرف علدى مدواطن الضدعف وتفاديهدا

 .الة وموضوعية عملية التقييم ككلالموظفين بة عملية التقييم كما أن عالنية التقييم يزيد من عد

 النوت ثال  مستويات من التقييم حي  يقوم الموظف بتقييم لاته  هلا يشمل :الطريقة الثالثية بة التقييم

 ..وتقييم الزمالء له وكللك تقييم الرئيس المباشر له( نفسه)

 بدة المسداعدة األلدة سدبالحا بدرامج مدن العديدد توجدد :تقييم ابداء باستخدام الحاسب األلة وابنترنت 

 نهاية بة تقدم ثم بأول أوبا  التقييم بترة مدار على إستخدامها بالتقييم للقائم تتير التة اببراد أداء تقييم

 .الفترة خالل الفرد اداء عن وبالدرجات مفصل تقرير الفترة

 ومهما مستواها كان مهما إدارية عملية أي إغفال عدم يجب األساليب، هلر من أسلوب أي اختيار وعند

 لذهداف وخدمتها جودتها على تؤثر قد األخطاء وهلر لها، تتعرض قد أخطاء من تخلو ب منفلها كان

 .أجلها من وضعت التة
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 :أخطاء تقييا األداء. 11.1.1.1

بمددا أن عمليددة تقيدديم أداء العدداملين تددتم عددن طريددق البشددر، لددللك بإندده مددن الطبيعددة أن تتعددرض لعدددد مددن 

جدددالل الددددين، )األخطددداء أو أوجددده الضدددعف، التدددة قدددد تكدددون شدددائعة بدددة بعدددض طدددرق التقيددديم عدددن األخدددر  

عملية هو صعوبة استخدام األسس الكمية وقيام ( 3112)، وسبب هلر األخطاء كما ير  الشنطة (3112

التقييم على أسس التقديرات الشخصية، وهلا يترتب على مدد  وعدة إدارة القدو  البشدرية والتدة تسدتطيع أن 

، وقدددد اتفدددق كدددل مدددن (3113حمددددان، )تتفددداد  تلدددك األخطددداء إلا مدددا قامدددت بدراسدددتها وبهمهدددا واسدددتيعابها 

( 3114)ودة ومزهدددد( 3112)والعجلددددة ( 3112)وجددددالل الدددددين ( 3112)وبددددن عيشددددة ( 3112)الشددددنطة 

 :على أن هلر األخطاء نوعان هما( 3141)والعبودي ( 4227)والجوهري ( 3113)وحمدان 

 والتددددأثر بصددددفة معينددددة أو المركددددز األداء أخطدددداء بشددددرية كددددالتحيز الشخصددددة، وعدددددم وضددددوح معددددايير ،

التأثر بآخر ، وخطأ ابنطبات المسبق، وخطأ عند التقييمالوظيفة للفرد موضع التقييم، والتشدد أو اللين 

 .فتقييم، واببتقار إلى الوصف الوظيفة ومواصفات الوظائ

  أخطددداء تنظيميدددة كعددددم وجدددود نظدددام موضدددوعة مندددتظم لجمدددع البياندددات الالزمدددة لقيددديم أداء العددداملين أو

المطبق، وعدم ابهتمام بالتخطيط وانعداد الجيد لعمليدة تقيديم األداء، وقصدور وضدعف النظام قصور 

، وطدول الوقدت الدالزم للقيدام بعمليدة التقيديم، وعددم تحديدد عمليدة تقيديم العمليدةالقدائمين بقدرات الرؤسداء 

 .األداء للطرق الالزمة لتحسين األداء وأساليب متابعة جهود التطوير

 مدن العداملين علدى تدؤثر حددين، لو سدالح هدة األداء تقييم عملية أن القول يمكن عرضه تم ما على بناء

 .عام بشكل المؤسسة وعن رؤسائهم وعن عملهم عن ورضاهم المستقبلة أدائهم حي 
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 الرضا الوظيفي: المرح  الثاني 1.1.1

المصدطلر مندل ثالثيندات القدرن الماضدة، وبدات موضدوت الرضدا عدن العمدل يمثدل واحدداا  اشات اسدتخدام هدل

من العوامل األساسية بة الحفاظ على مسدتو  مناسدب مدن التطدور بدة مختلدف مواقدع العمدل وميادينده، وب 

عمددل ة اليئددسدديما أن هددلا الشددعور غالبدداا مددا يكددون تعبيددراا عددن جملددة مددن المتغيددرات المكونددة لدده والمحيطددة بب

 (.3114سالمة، )

إبدددن منظدددور، " )أحبددده وأقبدددل عليددده: رآر لددده أهدددالا، ورضدددة عنددده: هدددو ضدددد الضدددغط، وارتضدددار: "الرضدددا لغدددةا 

ن الحب يور  الرضا"بيصفه الغزالة بأنه : أما الرضا اصطالحاا  (.434، 4252 " ثمرة من ثمار الحب، وا 

ة يصددعب قياسددها وتعريفهددا، نظددراا ألنهددا ويعتبددر الرضددا الددوظيفة مددن المفدداهيم التدد (.314ت، .الغزالددة، د)

 .تتضمن عوامل متعددة، لللك بليس هناك تعريف موحد يتفق عليه جميع الباحثين

 

 :مفهوا الرضا الوظيفي. 1.1.1.1

حظة موضوت الرضا الوظيفة للعاملين بة المؤسسدات علدى اخدتالف أنواعهدا وأحجامهدا بأهميدة بالغدة مدن 

انداريددة والدراسددات السددلوكية وللددك منددل مطلددع الثالثينددات مددن التربويددة و علددوم البدداحثين والدارسددين بددة الِقبددل 

 (.Bauer, 2004)القرن الماضة وما يزال، وللك لما له من أثر كبير على العمل والعاملين وانجازاتهم 

الددلي وصددفه بأندده مركددب كلددة مددن ظددروف  Hoppock (1935)أول مددن حدداول تعريددف الرضددا الددوظيفة 

بقددد  (3، ص4223)أمددا ناصدديف  أنددا راٍض عددن وظيفتددة،: وبيئيددة كلهددا تعكددس قددول الفددردنفسددية وجسدددية 

مفهدوم متعددد األبعداد يتمثدل بدة الرضدا الكلدة الدلي يسدتمدر الموظدف مدن وظيفتده وجماعدة "عربه علدى أنده 

العمددل التددة يعمددل معهددا، ورؤسددائه الددلي يخضددع نشددرابهم، وكددللك المؤسسددة والبيئددة اللتددين يعمددل بيهمددا، 

 ".بالنمط التكوينة لشخصيتهو 

أمدا بأنه مشداعر السدعادة الناتجدة عدن تصدور الفدرد تجدار وظيفتده،  الرضا الوظيفة (3112)الطيب وصف 

 (3144)بدة حدين يعتبدرر أنه مد  تفضيل األبراد لعملهم أو عدم تفضديلهم لده، بير  ( 3115) عبد الرزاق
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Celik  واللوح  (3143)بأنه التصور انيجابة العام اللي يكونه األبراد تجار وظائفهم، ويعبر عنه المياحة

 (3111) بأنه تلدك المشداعر وابتجاهدات السدارة وغيدر السدارة التدة يحملهدا الفدرد تجدار عملده، أمدا (3112)

Davis الموظددف بالراحددة النفسددية  وهددو أيضدداا شددعور. بيعّربدده بأندده األثددر األيجددابة لددد  الفددرد تجددار عملدده

 .(4224ناضرين، )والسعادة العائدة إليه من عمله 

 :النظر إلى مفهوم الرضا الوظيفة من ناحيتين هما( 3141)والشرايدة ( 3112)ولفت طراد وأخرون 

 ويشير إلى اتجار الفرد نحو عمله بشكل عام دون أن يحدد الجوانب النوعيدة التدة يرضدى : الرضا العاا

 .رد أكثر من غيرها بضالا عن الجوانب التة ب يرضى عنها أصالا عنها الف

 سياسدة المنظمدة، : ويشير إلى رضدا الفدرد عدن كدل جاندب مدن جواندب عملده، وتتضدمن: الرضا النوقي

 .األجور، انشراف، الرعاية الصحية وابجتماعية، ظروف العمل والعالقات مع الزمالء

 .الوظيفة للرضا متعددة أنوات هناك أن مفادها حقيقة إلى يقود بهلا المفاهيم متعدد الوظيفة الرضا أن بما

 

 :أنواع الرضا الوظيفي. 1.1.1.1

نحدو زمددالء  اا بمدا أن الرضدا الددوظيفة هدو للدك الشددعور بابرتيداح النفسددة بدة بيئدة العمددل، سدواء كدان موجهدد

العمدددل أو محتدددوار أو ظروبددده، وبمدددا أنددده أيضددداا هنددداك اختالبدددات بدددة درجدددة الرضدددا الدددوظيفة خدددالل الحيددداة 

، بإنه يمكن تقسديم الرضدا (3144أبو ماضة واألشقر، )سواء بة المؤسسات التربوية أو اندارية  الوظيفية

  :إلى عدة أقسام وبقاا بعتبارات عدة هة التاليةالوظيفة 

 :الرضا الوظيفي راقترار شموليتا –أواًل 

 .ابعتراف والتقدير: ويتعلق بالجوانب اللاتية للموظف، مثل: الرضا الوظيفة الداخلة .4

 .المدير والزمالء: ويتعلق بالجوانب الخارجية بة محيط العمل، مثل: الرضا الوظيفة الخارجة .3

 .بعاد الداخلية والخارجية معاا مجمل شعور الفرد بالرضا الوظيفة تجار األ: الرضا الوظيفة الكلة .4
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 :الرضا الوظيفي راقترار زمنا –ثانيًا 

 .يتناسب مع هدف المهمةسيبلله من جهد سيتحقق إلا كان متوقعاا أن ما : الرضا الوظيفة المتوقع .4

 .يكون عندما يتحقق الهدف بيشعر حينها بالرضا الوظيفة: الرضا الوظيفة الفعلة .3

 :رار نوقاالرضا الوظيفي راقت –ثالثًا 

 .هو انتجار العام للفرد نحو عمله، أهو راض أم غير راض هكلا على انطالق: الرضا العام .4

 .وهو رضا الفرد على جانب معين من جوانب عمله دون الجوانب األخر : الرضا النوعة .3

 (Clark 4222؛ 3112؛ خوام، 3112طراد وآخرون، ؛ 3144حمد ومنصور، ؛ أ3112، الشمرانة)

الرغم مدن اخدتالف هدلر التقسديمات إب أن هنداك دراسدات أثبتدت وجدود عالقدة إرتباطيدة بينهدا، بمعندى وعلى 

  (1964)أن الرضا عن جانب معين من جوانب العمل مرتبط بالرضا عدن الجواندب األخدر ، ويثبدت بدروم

يعطدة ميدزات أن ارتباط درجات الرضا عن الجوانب المختلفة للعمل ببعضها قد يرجع إلى أن العمدل الدلي 

للرضدا الدوظيفة خصدائص ، ومدع للدك بدإن معيندة بدة جاندب معدين يعطدة ميدزات أخدر  بدة جواندب أخدر 

 .ومميزات ب تختلف مهما اختلفت أنواعه ومستوياته

 

 :خصائص الرضا الوظيفي. 1.1.1.1

( 3141)وجدداد اهلل وأبددو الغدديط ( 3144)والجالبنددة ( 3117)والحميضددة ( 3117)يحدددد كددل مددن الجريددد 

 :خصائص الرضا الوظيفة بالتالية

وللك يعود بختالف وجهات النظر بين العلماء اللين تختلف مداخلهم التة : تعدد مفاهيم طرق القياس .4

 .ينظرون إلى الرضا الوظيفة من خاللها

غالبداا مدا ينظدر للرضدا الدوظيفة علدى أنده موضدوت : النظر إلى الرضا الوظيفة على أنه موضوت بردي .3

 .لشخص آخر ب يحقق الرضاقد ما رضا لشخص ال يحققبردي للا بإن ما يمكن أن 
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نظددراا لتعدددد وتعقيددد وتددداخل : الرضددا الددوظيفة يتعلددق بالعديددد مددن الجوانددب المتداخلددة للسددلوك اننسددانة .4

 .لسلوك اننسانة تتباين أنماطه من موقف  خر وبالتالة تظهر نتائج متناقضة ومتضاربةجوانب ا

ناشدئة عددن تفاعدل الفدرد مددع العمدل نفسده ومددع بيئدة وزمددالء : الرضدا الدوظيفة حالددة مدن القناعدة والقبددول .1

 .العمل، وعن إشبات الحاجات والرغبات والطموحات

حيددد  يعتبدددر محصدددلة للعديدددد مدددن : لنظدددام ابجتمددداعةللرضدددا الدددوظيفة ارتبددداط بسدددياق تنظددديم العمدددل وا .5

 .الخبرات المحبوبة وغير المحبوبة المرتبطة بالعمل

رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليالا على رضار عن العناصر األخر  كما أن مدا يدؤدي إلدى رضدا  .2

 .برد ما ليس بالضرورة أن يكون له نفس األثر لد  برد آخر

التربويددة  الددوظيفة، والتددة مددن خاللهددا تتبددين لنددا أهميتدده لذبددراد والمؤسسدداتهددلر الخصددائص العامددة للرضددا 

 .المختلفة واندارية

 

 :أهمية الرضا الوظيفي. 1.1.1.1

لكددل مددن العمددل التربددوي وانداري، بمهمددا يعتبددر العنصددر اننسددانة هددو الثددروة الحقيقيددة والمحددور األساسددة 

لا لم يتوبر العقل البشري اللي يديرها ويحركهدا، لدلا كدان ستبقى غير مفيدة إ تطورت آليات العمل وتعددت

 المؤسسدات التربويدة وانداريدةمن الضروري الحرص على توبير درجة عاليدة مدن الرضدا لدد  العداملين بدة 

ألن للددددددك سيسددددددهم بددددددة التددددددزام األبددددددراد بددددددة مؤسسدددددداتهم ووبددددددائهم لتعهددددددداتهم نحوهددددددا وارتبدددددداطهم بعملهددددددم 

(Hamermesh, 2001 .) 

أهمية الرضا الوظيفة بة أنه يتناول مشاعر الفرد العامل سواء أكان عامالا أو موظفاا أو مديراا، إزاء تتحدد 

 :ض األهمية حسب وجهات النظر ا تيةيتم استعراسو مؤشرات العمل اللي يؤديه والبيئة المادية المحيطة، 
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  ابهتمددام بهددا لسددببين أن الرضددا الددوظيفة يعددد مددن أهددم الظددواهر التددة يسددتوجب ( 3117)يددر  عزبددون

كون الرضا هدف كل برد بحد لاته وينعكس للك على بقاء جديته بدة العمدل، : بالغة األهمية، أولهما

 .إسهام الرضا الوظيفة بة التأثير على كل سلوكيات الفرد: وثانيهما

  األهميدددة السدددلوكية : أهميدددة الرضدددا الدددوظيفة مدددن خدددالل جدددانبين همدددا( 3117)ويجسدددد أحمدددد وأخدددرون

بجتماعية أي مجموعة العوامل التة يحققها الرضا الوظيفة، والتة تتبلور علدى هيئدة أنمداط سدلوكية وا

تمددارس داخددل المنظمددة أو خارجهددا، واألهميددة الماديددة وابقتصددادية وتتمثددل بتخفدديض النفقددات أو زيددادة 

 .مردودات تمكنها من مجابهة التحديات وزيادة الفرص وتقليص التهديدات المحيطة بها

  بقدددد لكدددرا أن أهميددة الرضدددا الدددوظيفة تنبدددع مدددن ( 3141)وسدددليمان ( 3115)أمددا كدددل مدددن عبدددد الددرزاق

الجانب انقتصادي بتخفيض تكاليف حواد  العمدل، ودوران : األهداف  التة يحققها بناء على جانبين

ألبدراد الحدد مدن الخسدارة ابجتماعيدة عندد اضدطراب عالقدات ا: العمل، والغيابات، والجاندب ابجتمداعة

العاملين، وزيادة الوبء التنظيمة، وتحسين عالقدة المنظمدة مدع النقابدات المهنيدة، وابسدتقرار الدوظيفة، 

 .وأخيراا إثارة وتحفيز السلوك اببداعة لد  العاملين

 أن أهميددة الرضدددا الدددوظيفة تنبدددع مدددن أثددرر انيجدددابة علدددى كدددل مدددن( 3143)الخفددداجة  بددة حدددين قدددال :

بسددددرعة وكفدددداءة، ونسددددبة  أعمددددالهم ويتمددددوناد الراضددددين يتمتعددددون بصددددحة سددددليمة، العدددداملين إل أن األبددددر 

تعرضهم للحدواد  أقدل، ونسدبة تظلمهدم أقدل، وكدللك يتعداملون بدروح التعداون ومسداعدة الدزمالء، وعلدى 

، ويكونددون انيجابيددة المدددراء حيدد  أن المدددراء الراضددين يكونددون اكثددر مدديالا ألداء السددلوكيات التنظيميددة

 .احتمابا لترك وظائفهمأقل 

العلدوم التربويدة وانداريدة وبناء على ما تقدم، يمكن القول أن الرضا الوظيفة يعد ابتجار األكثر دراسدة بدة 

عندد التقيديم لتحسدين  هيقوم باألداء األبضل بابعتماد على تجاوبه لمالحظات مسؤول ةالعامل الراضأن  إل

لللك يجب ابهتمام بالرضا الوظيفة لددواِت كثيدرة لات أثدر  ((Christen et. al, 2006األداء المستقبلة 

 .إيجابة على المؤسسة واألبراد العاملين بيها
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 :آثار الرضا الوظيفي. 1.1.1.1

حكددم ، حيدد  يُ لددهتشددكل المشدداعر اننسددانية للفددرد قضددية شخصددية تظهددر مددن خددالل تغيددر سددلوك موضددوعة 

ات تمثدل األنشدطة أو التعليقدات الشدفوية النقديدة والسدلوكيات على مد  تحقيق الرضا الدوظيفة تبعداا بعتبدار 

لللك بإنه من المسدلمات بدة ألهدان الكثيدرين أن األبدراد السدعداء أكثدر إنتاجداا  ،التة يمارسها الفرد بة عمله

بحاولدت بدة سدبيل تحقيق هلر الغايدة ل، لللك سعت مختلف التنظيمات عن أعمالهمبة أعمالهم وأقل غياباا 

 (.(Konrad et. al, 1999 ين معنويات أبرادها بشتى السبل المتاحة المادية منها والمعنويةتحسللك 

 :إلى مجموعتين هما( 3141)ير  الدوسري  كما تقسيم آثار الرضا الوظيفةويمكن 

 :، تتمثل بةآثار سلوكية واجتماقية -أوبا 

القضاء على الخسارة ابجتماعية التة تحد  خارج المنظمة عندما تضطرب عالقدات األبدراد العداملين  .4

 .سبب عدم رضاهم عن وظائفهمبمع أسرهم وأصدقائهم 

زيدددادة الدددوبء التنظيمدددة بحيددد  يجعدددل األبدددراد العددداملين يكرسدددون طاقددداتهم بدددة تحقيدددق أهدددداف المنظمدددة  .3

 .تهم الشخصيةوينظرون إلى مشكالتها على أنها مشكال

ينخفض مستو  التغيب عن العمل وهلا بدورر يدؤدي إلدى انخفداض معددل دوران العمدل ممدا يدؤدي إلدى  .4

 .ابعاد المنظمة عن الخسائر بشتى أنواعها

زيادة ابستقرار التنظيمة للك أنه يزيد من ممارسة الرقابة اللاتية لذبراد األمر اللي يؤدي إلدى خفدض  .1

 .مارسه الرؤساء على مرؤوسيهمابشراف المباشر اللي ي

تقليل التكداليف المتعلقدة بالغيداب، وكدللك الحدد مدن آثدار الغيداب : ، تتمثل بةأثار مادية واقتصادية –ثانياا 

 .على تعطيل العمل

 (.3144أحمد، ؛ 3112سعيد وأحمد، ؛ 3144القريوتة،  ؛3144القحطانة، )

 .للرضا الوظيفةوهلر ا ثار تنعكس بدورها على وجود أبعاد متعددة 
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 :أرعاد الرضا الوظيفي. 1.1.1.1

إن الرضددا الددوظيفة يتكددون مددن عدددد غيددر محدددد مددن الميددول المفضددلة، ولكددن هندداك نوعدداا مددن ابتفدداق علددى 

 وهدةالمجابت الواسعة لرضا األبراد، وهلر المجابت تسمى عناصر أو عوامل أو أبعاد الرضا الوظيفة، 

 علدى لتتعدرف دراسدتها الناجحدة اندارة علدى يكدون مجموعدات بدة الدوظيفة الرضدا مكوندات لتقسيم محاولة

 (.3112محمد وآخرون، )ومستوار  موظفيها لد  المتحقق الوظيفة الرضا نوعية

ابرتقدداء و أبعدداد الرضددا الددوظيفة بالرضددا عددن الوظيفددة، وعددن األجددر، وعددن النمددو ( 3144)وقددد حدددد أحمددد 

 .جماعة العمل، وعن النواحة ابجتماعيةالمهنة، وعن اسلوب انشراف، وعن 

بقد صنف أبعاد الرضدا الدوظيفة  بالرضدا عدن األجدر، وعدن محتدو  العمدل ( 3141)أما كل من الدوسري 

بمتغيراته التة تشمل درجة تندوت مهدام العمدل، ودرجدة السديطرة اللاتيدة المتاحدة للفدرد، ودرجدة اسدتخدام الفدرد 

لرضددا عددن بددرص الترقيددة، وعددن انشددراف أو اندارة، وعددن جماعددة لقدراتدده، ومددن عناصددر الرضددا أيضدداا، ا

 .العمل والزمالء، وعن ساعات العمل، وعن ظروف العمل

بقد حدد أبعداد الرضدا الدوظيفة بكفايدة انشدراف المباشدر، والرضدا عدن العمدل نفسده، ( 4224)أما ناضرين 

 .لة الصحية البدنية واللهنيةوابندماج مع الزمالء، وتوبير األهداف، وعدالة المكابآت، والحا

 العمل، وعالقات سياسات عن بالرضا الوظيفة الرضا أبعاد (2011) وبوزي (2002) واليابة جودة وحدد

 .األخر  األبعاد عن بالرضا يرتبط ب األبعاد أحد عن الرضا أن مؤكدين لاته، العمل وعن

عوامددل تدددؤثر بددة مسددتوار لددد  العدداملين بدددة  وكمددا أن للرضددا الددوظيفة آثدداراا وأبعدداداا مختلفدددة، بددإن لدده عدددة

 .المؤسسات التربوية وابدارية على حد سواء
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 :العوامل المؤثر  في الرضا الوظيفي. 1.1.1.1

يأتة رضا الشخص عن عمله نتيجة لعدة عوامل متداخلة من الصعب عزلها عن بعضها بدرجة تامدة، كما 

ف  خر، ويمكن تقسديم العوامدل المدؤثرة بدة الرضدا الدوظيفة أن أهمية هلر العوامل المختلفة تتغير من موق

 :لذبراد إلى مجموعات هة

 وهددة العوامددل المتمثلددة بقدددرة األبددراد ومهدداراتهم ومسددتو  الدابعيددة لددديهم والتددة يمكددن : قوامععل شخصععية

مثل الجدنس والعمدر وعددد سدنوات الخدمدة وشخصدية التعرف عليها من خالل السمات المميزة لكل برد 

 .الفرد والمستو  الوظيفة والتعليمة والحالة العائلية

 ه مثدل التقددير تتعلدق بمدا يؤديده الفدرد مدن مهدام والتدة تحقدق لاتدالتدة عوامل ال :قوامل محتوى الوظيفة

 .والعمل لاته والتقدم والنمو واألمن الوظيفة

 إدارة المنظمددة ونمددط مثددل العوامددل التددة تحدديط بددالفرد مددن مصددادر خارجيددة  :قوامععل الريئععة الوظيفيععة

 .ابشراف واألجر والعالقات بين العاملين وبرص التقدم والتطور وعدد ساعات العمل

 وهددة العوامددل المرتبطددة بالبيئددة التددة نشددأ بيهددا الفددرد أو البيئددة التددة ينتمددة إليهددا، وكددللك  :قوامععل ريئيععة

 .لمجتمع لوظيفة الفردمثل ابنتماء ابجتماعة، ونظرة ا تأثير ثقابة المجتمع اللي يعي  بيه

سدددددلمان، ؛ 3117عزبدددددون، ؛ 3143القصددددديرين، ؛ 3144أحمدددددد، ؛ 3112بلمبدددددان، ؛ 4224، المشدددددعان) 

 ،بدددوزي ؛3115عالوندددة وندددد ، ؛ 3141النواصدددرة وكريشدددان، ؛ 3144عكدددار، ؛ 3112لطيدددب، ؛ ا3144

 (.4221، ؛ المشعان3144

ألبددراد العدداملين بددة المؤسسددات كابددة، لددللك وتلددك العوامددل تلقددة بظاللهددا علددى درجددة الرضددا الددوظيفة لددد  ا

 . هناك مقاييس مختلفة لقياس درجة الرضا الوظيفة تتماشى مع تأثير هلر العوامل وتأخلها بعين ابعتبار
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 :أساليب قيا  الرضا الوظيفي. 1.1.1.1

والوصددول بمددا أن الرضددا الددوظيفة يمثددل مشدداعر وأحاسدديس غيددر محسوسددة بددإن القدددرة علددى التعددرف عليهددا 

إليها يعتبر عملية ليست سهلة، ولقد استفادت مقاييس الرضا الوظيفة من التقدم اللي حد  بة مجال علم 

، (3141الدوسددري، )الدنفس مدن حيد  اسداليبه لدراسدة الشخصدية وابتجاهدات وغيرهدا مدن الجواندب النفسدية 

دم أسدداليب دقيقددة للتعددرف علدددى وبددالرغم مددن أهميددة الرضددا الدددوظيفة إّب أّن كثيددر مددن المنظمددات لددم تسدددتخ

ومالحظدات هدلر األسداليب عدادة علدى مجدرد سدمات رأي  تقتصر امشاعر العاملين ورضاهم اتجار العمل، و 

 .(Myers, 1998) الرؤساء بة العمل على مرؤوسهم

 :وبيما يلة عرض ألهم أنوات مقاييس وأساليب قياس الرضا الوظيفة

 .رضا العاملينبلتنبؤ والعمل ل الغياب تستخدم مؤشرا التة :المقايي  الموضوقية .4

عدن هة عبارة عن أسدئلة موجهدة إلدى العداملين بهددف معربدة مدد  تقدبلهم ورضداهم : المقايي  الذاتية .3

 :جوانب الرضا الوظيفة ومنها

 تعتمدد علدى تحليدل عددد مدن الظدواهر المعبدرة عدن درجدة رضدا الفدرد  : طريقة تحليل ظواهر الرضعا

 .نها معدل دوران العمل، الغياب، التمارضومشاعرر تجار وظيفته وم

 تتضمن بعض األسئلة التة يجيب عليها األبدراد، معبدرين مدن خاللهدا عدن ردود  :قوائا اإلستقصاء

 .أبعالهم تجار عملهم

  تتضمن مقابلة العاملين وجها لوجده عدن طريدق إعطداء  (:مقارتت المواجهة)المقارتت الشخصية

 .األسئلة للعمال بنظام معين لتسجيل إجابتهم

 يصددف الفددرد خاللهددا بعددض األحدددا  المرتبطددة بعملدده، والتددة حققددت لدده  :أسععلوب األحععدا  الحرجععة

 .الرضا أو عدم الرضا
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 المالحظددة المباشددرة لسددلوك العدداملين لدديمكن بعددد للددك  يعتمددد علددى :أسععلوب المتحظععة الشخصععية

 .استخالص بعض المالحظات حول دوابعهم بة ضوء مالحظة سلوكهم

  هة نمالج معدة مسبقاا مثل طريقدة قائمدة استقصداء جامعدة : مععّدالت القيعا  والعرّد قلى األسئلعة

 .مينوسدتا لقيداس الرضدا عن العمل

   يطلددب مددن الفددرد تددلكر األوقددات التددة شددعر بيهددا بالسددعادة الغددامرة،  (:القصععة)طريقععة هيرزريععر

واألوقات التة شعر بيها بابسدتياء الشدديد، وتحديدد أسدباب كدال الشدعورين، وبتجميدع الوقدائع يمكدن 

 .معربة جوانب العمل المرضية وغير المرضيه بالنسبة له

؛ أبددو 3112سددعيد وأحمددد، ؛ 3141الدوسددري، ؛ 4224نصددر الدددين، ؛ 3141سددليمان، ؛ 3144الزعبددة، )

 (.3112القاروط، ؛ 3141، ؛ أبو شمالة3111، رمضان

 

 :نظريات الرضا الوظيفي. 1.1.1.1

التة تمت دراستها بة العلوم  الهامة الموضوعات من الوظيفة الرضا موضوت أن (2008) سنينة أبو ير 

 للتعبيدر كبيدرة برصدة بيده يجدد الدلي العمدل بدة عمدرر مدن كثيدراا  وقتاا  يمضة اننسان نأل اندارية والتربوية،

 درجة زادت كلما بأنه السائد ابعتقاد دراسته إلى أدت التة األسباب ومن وابداعاته، وطموحاته ميوله عن

 (.3144عبد الحسين ومحية، )ونوعاا  كماا  الفرد إنتاجية على إيجاباا  يؤثر للك بإن الوظيفة الرضا

 : هاهمتفسير الرضا الوظيفة وبيما يلة عرض ألتعددت النظريات التة حاولت لقد 

 والتة اهتمت بالحوابز المادية باعتبارها الحابر  (:1111)لفرديك تايلر وأتراقا  نظرية اإلدار  العلمية

الوحيددد المحقددق للرضددا عددن العمددل، بحاولددت تددوبير كابددة السددبل الماديددة التددة تربددع مددن رضددا العامددل 

تحدد وبقاا لنوت العمل وأدائده، وكلمدا زاد األداء ازداد ابنتداج وبالتدالة  الوظيفة اعتماداا على أن األجور

  (.3112درادكة ومعايعة، )ارتفعت األجور بتحقق مستو  أكبر من الرضا عن العمل لد  الفرد 
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   أندوات لمعربدة بدراسدة المتحددة الوبيدات بدة بيدر  هيدرز قدام (:1111)هيعرز ريعر  لنظريعة الععاملي 

 المرابقدة: امدلالعو  مدن مجمدوعتين هنداك أن وجدد الدوظيفة، الرضدا علدى تدؤثر والتدة العمدل بة الدوابع

 رضدا لعددم تؤدي دوابع بمثابة يعتبرها التة بالعمل والمحيطة أعمالهم، عن العاملين لرضا تؤدي التة

 (.3112درادكة ومعايعة، ) أعمالهم عن العاملين

  ن الدوظيفة عملده بدة الفدرد معاملدة بدة العدالدة علدى تؤكدد :(1111)آلدافعر نظريعة العدالعة  درجدة وا 

 المكابآت خالل من للك ويظهر الوظيفة، رضار تحدد وظيفته بة الفرد يدركها التة والعدالة المساواة

 (.3144أحمد، ) لجدارتهم وبقاا  الموظفين بين بالتساوي الموزت والتقدير والرواتب

  بدة هدام عامدل الفدرد بهدا يدرتبط التدة الجماعدات (:1111)لهعولي  ورلعود نظرية الجماقة المرجعيعة 

 الجماعة بة عضو كان سواء وتوقعاته ومعتقداته الفرد قيم بة تؤثر حي  ،الوظيفة الرضا أبعاد تفهم

 (.3114الشهري، ) الجماعة هلر واتجار برأي سيتأثر ورضار رأيه وبللك معاييرها، يستخدم أم

  يتحدددد الرضددا بالتنددابس بددين مددا يريدددر الشددخص بددة  (:1111)نظريععة وضعع  األهععداف إلدويعع  لععوك

 (.3143الخفاجة، )الوظيفة وما يحصل عليه بالفعل، ونمولج لوك اشهر نمولج للرضا الوظيفة 

عددن وجهددات النظددر المتعددددة ألصددحابها، وتحدداول تفسددير السددلوك اننسددانة ودابعيتدده  تعبددر النظريدداتهددلر 

نتاجيددة مرضدديةورضددار وطددرق تحفيددزر للوصددول إلددى أدا ، حيدد  أكدددت نظريددة وضددع األهددداف أن ء سددليم وا 

الرضا يتم إن حصل الفرد على ما يتوقعه من أداء سلوك معدين، بدة حدين أكددت نظريدة العدالدة أن الرضدا 

يكون عندما يجد الفرد عدالة بة معاملته بة بيئدة العمدل، بيمدا أكددت نظريدة الجماعدات المرجعيدة علدى أن 

راء الجماعدة التدة يعتقدد آرئهدا، ودعدت نظريدة العداملين إلدى تعزيدز العوامدل التدة تدؤدي رضا الفرد مرتبط بدآ

إلى رضا األبراد، وكللك نادت نظرية تدعيم السلوك إلى ابهتمام بدالحوابز انيجابيدة التدة تدؤدي إلدى رضدا 

ه بدل توجددد نده ب توجدد نظريددة واحددة تفسدر جميدع حدابت الرضدا أو عدمدأ: ويمكدن القدول بشدكل عدام. الفدرد

أهمية الرضا الوظيفة وأثرر على أداء الفرد بة أكدت جميعها على  عدة نظريات تمثل وجهات نظر متباينة

 .العمل، ما يؤثر بدورر على عملية تقييم أدائه
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 :العتقة ري  تقييا األداء والرضا الوظيفي: المرح  الثال . 1.1.1

الصحير ألهم مورد تمتلكه وهو  اختيارهالفاشلة يكمن بة مد  االناجحة و  إن معيار التفرقة بين المؤسسات

العنصر البشري اللي يعتبر الثروة النادرة التة تتسابق المؤسسات لتوبيرها كّما وكيفا بالشكل اللي يزيد من 

بعاليتها، بهو وحدر العنصر اللي يمتلك قدرات عالية على العطاء المتجدد ويحتو  طاقات كامنة، تستطيع 

 (.3112حماد، )األمثل وتوجيهها لتحقيق أداء مرتفع  ابستثمار استثمارهاسسة المؤ 

إحدد  المؤسسدات الهامدة التدة تقدوم بتقيديم ( 3141)ولما كانت مؤسسات التعليم العالة كمدا يدر  الشداهين 

أداء العددداملين بيهدددا بشدددكل دوري، ومدددع ابقدددرار بأهميدددة عمليدددة التقيددديم بدددة هدددلر المؤسسدددات بوصدددفها مدددن 

متطلبات الرئيسية والمهمة لتطوير األداء، إنطالقاا من أن الهدف الرئيس هو زيادة النشاط الفوري للعامل، ال

وبالتالة زيادة انتاجيته كماا وكيفاا من خالل اختيار أسلوب مناسب يساعد على زيادة نشاطه وتوبير أسباب 

بقدداء مرهدون بمدد  دراسددة واضدر أن ، بقدد بددات مدن ال(3141أبدو سددمرة وآخدرون، )سدعادته بدة دنيددا العمدل 

حددد  هددلر الطددرق تددتم مددن خددالل  سددلوك أبرادهددا والتددأثير بدديهم بالشددكل الددلي يددؤدي إلددى وبئهددم ورضدداهم، وا 

عطدائهم  إشبات حاجاتهم بما بيها حاجتهم إلى التقدير من خالل عملية تقييم أدائهم بصورة علمية سليمة، وا 

 (.3143القصيرين، )مناسبة راجعة تغلية 

نتيجة حصول الفرد على مكابدآت عادلدة  يكونأن الرضا عن العمل ( 3112)وبة هلا الصدد تر  بلمبان 

ب ريدب أن هدلر المكابدآت تدأتة بعدد عمليدة تقيديم لدذداء الدلي قدام بده ، و مربوطة بضدرورة القيدام بدأداء معدين

يفة للعددداملين بددة كليتدددّة ، أمدددا بيمددا يخدددص موضددوت العالقدددة بددين تقيددديم األداء الددوظيفة والرضدددا الددوظالفددرد

 :بلسطين القنيتين، بمن الممكن النظر إليها من خالل وجهتة النظر التاليتن

أي أن تقيددديم األداء الجيدددد للموظدددف ومدددا يعقبددده مدددن : أن تقيددديم األداء العدددالة يولدددد درجدددة رضدددا عاليدددة: أوبا 

 .لة زيادة درجة رضار الوظيفةمكابآت مادية أو معنوية يؤدي إلى زيادة قدرته على إشبات حاجاته وبالتا

أي أن تدوبر الرضدا لدد  العداملين سدوف يدؤدي : أن درجدة الرضدا العدالة تولدد نتدائج تقيديم أداء عاليدة: ثانيا

 .إلى أداء مرتفع، وكلما زادت درجات الرضا ارتفعت معدبت تقييم األداء
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 الدراسات السارقة 1.1

ء الدوظيفة للعداملين، كمدا تعدددت الدراسدات التدة تناولدت تعددت الدراسات التة تناولدت موضدوت تقيديم األدا

موضدوت الرضدا الدوظيفة أيضداا، حيد  لقدة هدلان الموضدوعان إهتمامداا بالغداا مدن قبدل البداحثين بدة المجددال 

التنظيمة والسلوكة وللك على المستو  العربة واألجنبة، لكن لم تجد الباحثة دراسات تناولت عالقة تقييم 

وظيفة بددة الكليددات الجامعيددة المتوسددطة، وبيمددا يلددة عرضدداا ألهددم الدراسددات التددة تناولددت األداء بالرضددا الدد

موضددوعة تقيدديم األداء والرضددا الددوظيفة والتددة يمكددن للباحثددة أن تسددتفيد منهددا وتددرتبط مددع الدراسددة موضددوت 

قددم البح  مباشرة أو لات صلة بموضوعها، وقد جاءت مرتبة حسب تسلسلها الزمندة مدن األحدد  إلدى األ

 .بغض النظر عن المحور اللي تناولته الدراسة

 

 :الدراسات العررية. 1.1.1

 .تطوير أدا  لقيا  فاقلية إدار  الموارد الرشرية في مؤسسات التعليا العاا(: 1111)دراسة الجريد 

التعلدديم هدددبت الدراسددة إلددى تطددوير اداة موضددوعية لقيدداس درجددة باعليددة إدارة المددوارد البشددرية بددة مؤسسددات 

وقدد تضدمن المقيداس بدة صدورته النهائيدة . والتحقق من صددقها وقابليدة تطبيقهدا بدة هدلر المؤسسدات. العام

أبعاد رئيسية بة األداة، تم تطبيق المقياس علدى جميدع ( 2)وتغطة . معياراا تستوبة معايير الصدق( 71)

والموظفين المختصين ( 45)ن وعددهم رؤساء أقسام شؤون الموظفين بة مديريات التربية والتعليم بة األرد

بدة %(. 23)رئيس قسدم وموظفداا مختصداا، حيد  بلدغ معامدل ثبدات األداة ( 445)بة هلر األقسام وعددهم 

ضوء هلر النتائج يوصة الباح  بانبادة من هلا المقياس بة تقييم درجدة باعليدة إدارة المدوارد البشدرية بدة 

 .يبن أداة قياس بة المؤسسات التعليمية حتى ا نالمؤسسات التعليمية، من منطلق أنه لم 
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مسععتوى الرضععا الععوظيفي لععدى أقضععاء هيئععة التععدري  فععي جامعععة فيتدلفيععا (: 1111)دراسععة الجترنععة 

 .وقتقتا رمستوى الروح المعنوية لديها

وعالقته هدبت الدراسة التعرف إلى مستو  الرضا الوظيفة لد  أعضاء هيئة التدريس بة جامعة بيالدلفيا 

بمسددتو  الددروح المعنويددة لددديهم، وقددد تكددون مجتمددع الدراسددة مددن جميددع أعضدداء هيئددة التدددريس بددة جامعددة 

، 3112-3112بيالدلفيددا بددة الكليددات العلميددة وابنسددانية، بددة الفصددل الدراسددة الثددانة مددن العددام الجددامعة 

بدددة الكليدددات ( 441)وبدددة الكليدددات العلميدددة، ( 421)عضدددو هيئدددة تددددريس، مدددنهم ( 321)والبدددالغ عدددددهم 

عضددو ( 422)اننسددانية، وقددد طبددق الباحدد  الدراسددة علددى جميددع أعضدداء هيئددة التدددريس، واسددتجاب مددنهم 

ولتحقيددق أهددداف الدراسددة أعددد الباحدد  . بددة الكليددات اننسددانية( 72)بددة الكليددات العلميددة، و( 431)مددنهم 

بقدددرة موزعدددة علدددى خمسدددة ( 44)ن اسدددتبانتين احدددداهما للرضدددا الدددوظيفة حيددد  تكوندددت بصدددورتها النهائيدددة مددد

ظددددروف العمددددل، وطبيعددددة الراتددددب، والعالقددددة بددددين العدددداملين، واندارة المباشددددرة، والنمددددو المهنددددة : مجددددابت

 .بقرة( 34)والترقيات، أما ابستبانة الثانية بكانت حول الروح المعنوية حي  تكونت بصورتها النهائية من 

يفة لد  أعضاء هيئة التددريس بدرجدة متوسدطة، وأن مسدتو  أظهرت نتائج الدراسة أن مستو  الرضا الوظ

الدروح المعنويدة لددد  أعضداء هيئددة التددريس بدرجددة كبيدرة، ودلدت علددى عددم وجددود بدروق دالددة احصدائياا بددة 

أظهرت النتائج وجود عالقة . مستو  الرضا الوظيفة أو بة مستو  الروح المعنوية تعز  إلى متغير الكلية

اا بين مستو  الرضا الوظيفة ومستو  الروح المعنويدة لدد  أعضداء هيئدة التددريس بدة إيجابية دالة احصائي

 .جامعة بيالدلفيا

أوصددت الدراسددة بضددرورة اتاحددة الفددرص أمددام أعضدداء هيئددة التدددريس للمشدداركة الفاعليددة بددة عمليددة اتخددال 

ة التدريس، وضرورة سعة القرارات التة تخص العملية التعليمية، وابهتمام بزيادة الرواتب لد  أعضاء هيئ

 . اندارة المباشر إلى ابهتمام بعضو هيئة التدريس المتميز من خالل تقديم الحوابز المادية والمعنوية له
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كفععاء   رفعع مععدى اهتمععاا الجامعععات الفلسععطينية رمتطلرععات (: 1111)دراسععة أرععو الععرو  وأرععو ماضععي 

 .قملية تقييا أداء العاملي 

على مد  اهتمام الجامعات الفلسطينية بة قطدات غدزة بمجموعدة مدن متطلبدات ربدع هدبت الدراسة التعرف 

تكدون مجتمددع الدراسدة مددن اسدتخدم الباحثددان المدنهج الوصدفة، وقددد كفداءة عمليدة تقيدديم أداء العداملين بيهددا، و 

 انسدددالمية،)قطدددات غدددزة باألكددداديميين وانداريدددين أصدددحاب المناصدددب انداريدددة بدددة الجامعدددات الفلسدددطينية 

، حيدد  قدام الباحثدان بإعدداد اسدتبانة قددام بتوزيعهدا علدى عيندة طبقيددة (القددس المفتوحدةو األقصدى، و األزهدر، و 

 .موظفاا وموظفة( 322)تكونت من 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستو  اهتمام الجامعات الفلسطينية بقطات غزة بمتطلبات ربع كفاءة عملية تقييم 

 تعددز  لمتغيددرات نتددائج الدراسددة عدددم وجددود بددروق لات دبلددة احصددائيةأداء العدداملين متدنيددة، كمددا أظهددرت 

 .هلا الخصوص بين الجامعات الفلسطينيةب الجنس والعمر ونووت الوظيفة والمؤهل العلمة وسنوات الخبرة

وقدددد أوصدددى الباحثدددان بإعدددادة النظدددر بشدددكل متواصدددل بالمعدددايير المتبعدددة بدددة نمدددالج التقيددديم، والعمدددل علدددى 

مدل علدى تفعيدل تطبيدق نظدام المكابدأة وتحسدينها، وضدرورة أن يتبدع عمليدة تقيديم األداء إجدراء ، والعتطويرها

مقابالت التقييم مع الموظفين لمناقشتهم بدة نتدائج التقيديم وكيفيدة تحسدينها مدع تددريب المقيمدين علدى كيفيدة 

 .إدارة عمليات التقييم ومقابالت التقييم الناجحة

 

التعزاا معديري معدار  محافظعة القريعات رمععايير تقعويا األداء العوظيفي درجة (: 1111)دراسة الرشيدي 

 للمعلمي  م  وجهة نظرها وم  وجهة نظر المعلمي 

التعرف إلى درجة التزام مديري المدارس بة محابظة القريات التعليمية بمعايير تقويم األداء حاولت الدراسة 

إلا ما كان هناك اخدتالف بدة درجدة التدزام مدديري الوظيفة من وجهة نظرهم ووجهة نظر المعلمين ومعربة 

مدارس محابظة القريات التعليمية بمعايير تقويم األداء الوظيفة باختالف متغيرات الدراسة، وقد تكون عينة 
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معلددم ومعلمددة، وقددام الباحدد  ببندداء أداة الدراسددة اعتمدداداا علددى ( 211)مددديراا ومددديرة، و( 451)الدراسددة مددن 

 .اء الوظيفة المعتمد بة وزارة التربية والتعليم بة السعوديةمعايير تقويم األد

أظهرت الدراسة أن جميع مجابت الدراسة كان تقديرها مرتفعاا، كما أظهرت بروقاا لات دبلة احصائية بدة 

درجددددة التددددزام المددددديرين بمعددددايير تقددددويم األداء تعددددز  لمسددددتو  المدرسددددة علددددى مجددددالة الصددددفات الشخصددددية 

مستو  المدارس الثانوية، وبروقاا دالة احصائياا بة درجة التزام المدديرين مدن وجهدة نظدر  والعالقات لصالر

المعلمددين تعددز  للنددوت ابجتمدداعة علددى جميددع مجددابت الدراسددة لصددالر اننددا ، ولمسددتو  المدرسددة علددى 

احصدائياا مجالة األداء الوظيفة والصفات الشخصية والكلة لصالر مستو  المدرسدة الثانويدة، وبدروق دالدة 

 .بة درجة التزام مديري المدارس تعز  لمتغير الوظيفة لصالر المدراء

 

مدى فعالية وقدالة نظاا تقييا أداء العاملي  في الجامععات الفلسعطينية واثعر  (: 1111)شاهي  الدراسة 

 ."دراسة مقارنة ري  الجامعة اإلستمية واألزهر"قلى األداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية 

الدراسة إلى تحليل العالقة بين باعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين بة الجامعات الفلسطينية وأثرر  سعت

على األداء الوظيفة والوبء والثقة التنظيميدة بدة كدل مدن الجامعدة انسدالمية وجامعدة األزهدر، وقدد اسدتخدم 

عينددة طبقيددة  بسددتبانة، التددة طبقددت علددىالباحدد  المددنهج الوصددفة لإلجابددة عددن أسددئلة الدراسددة مددن خددالل ا

 .بة كال الجامعتينوموظفة من انداريين موظفاا ( 422) مركبة قوامها

توصددلت الدراسددة إلددى نتيجددة تفيددد بوجددود رضددا عددن أنظمددة تقيدديم األداء المطبقددة وعدددالتها بدرجددة جيدددة بددة 

اء بدة جامعدة األزهدر، وكدللك أظهدرت الجامعة انسالمية وعدم توبر الفعالية والعدالدة بدة أنظمدة تقيديم األد

 .توابر مستو  األداء والوبء التنظيمة بنسبة معقولة لد  العاملين بة كال الجامعتين
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الععوالء التنظيمععي وقتقتععا رالرضععا الععوظيفي لععدى أقضععاء هيئععة (: 1111)دراسععة خليفععات والمتحمععة 

 .التدري  في الجامعات الخاصة األردنية

تعّرف الدوبء التنظيمدة وعالقتده بالرضدا الدوظيفة لدد  أعضداء هيئدة التددريس  هو الدارسة كان الغرض من

بة الجامعات الخاصة األردنيدة، وقدد تكدون مجتمدع الدراسدة مدن جميدع أعضداء هيئدة التددريس العداملين بدة 

 القصدددية ، أمددا عينددة الدراسددة(4272)والبددالغ عددددهم ( 3115/3112)الجامعددات الخاصددة للعددام الدراسددة 

للدوبء التنظيمدة والمكوندة  (آلين ومداير)عضواا، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت أداة ( 552)نت من بتكو 

 .بقرة( 35)بقرة، وأداة طورت لقياس الرضا الوظيفة مكونة من ( 31)من 

توصلت الدراسة إلى نتائج تفيد بوجود عالقة بين أبعاد الوبء التنظيمة والرضا الوظيفة لد  أعضاء هيئة 

التدددريس بددة الجامعددات الخاصددة، ووجددود بددروق بددة مسددتو  الددوبء التنظيمددة لددد  اعضدداء هيئددة التدددريس 

 .تعز  لمتغيرات الجنس والعمر ومدة الخدمة بة الجامعة والكلية

وأوصت الدراسة بضرورة وضع نظام مكابآت وحوابز ألعضاء هيئة التدريس بة الجامعات الخاصة بحي  

 .  عن الفرص البديلةب يتم اللجوء إلى البح

 

تقيععيا األداء الجععامعي معع  وجهععة نظععر أقضععاء الهيئععة التدريسععية رجامعععة (: 1111)دراسععة الحجععار 

 األقصى في ضوء مفهوا إدار  الجود  الشاملة

الدراسددة تقيدديم األداء الجددامعة مددن وجهددة نظددر أعضدداء الهيئددة التدريسددية بددة جامعددة األقصددى بددة  حاولددت

بقدددرة موزعدددة علدددى سدددبعة ( 11)اسدددتبانة مكوندددة مدددن  ة الشددداملة، واسدددتخدم الباحددد ضدددوء مفهدددوم إدارة الجدددود

، بدددة الفصدددل األول مدددن العدددام الدراسدددة عضدددواا ( 434)تدددم تطبيقهدددا علدددى عيندددة عشدددوائية قدددرها و  ،مجددابت

3113-3114. 
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ب  ، وأندده%21بينددت نتددائج الدراسددة أن المسددتو  العددام لددذداء الجددامعة لددم يصددل إلددى المسددتو  اببتراضددة 

بدددة تقددددير أبدددراد العيندددة لمسدددتو  األداء الجدددامعة يعدددز  لمتغيدددر الكليدددة  ئيةتوجدددد بدددروق لات دبلدددة احصدددا

 .والمؤهل والخبرة

وأوصددت الدراسددة بضددرورة نشددر مفدداهيم ثقابددة الجددودة الشدداملة، والعمددل علددى إنشدداء دائددرة أو عمددادة للجددودة 

 .ة الشاملةالشاملة بة الجامعة، وخلق منا  تنظيمة يشجع على الجود

 

 معوقات تقييا أداء العاملي  في الجامعات الفلسطينية وسرل قتجها(: 1111)دراسة أرو ماضي 

التعدرف علدى معوقدات تقيديم أداء العداملين بدة الجامعدات الفلسدطينية وسدبل عالجهدا مدن  كان الغرض منها

وقدات مدن خدالل اقتدراح الحلدول وجهة نظر المقيمين اللين يقومون بعملية التقييم، وحاولت تجداوز هدلر المع

موظفاا وموظفة، تم اختيار عينة طبقية عشدوائية ( 322)تكون مجتمع الدراسة من ، و الممكنة للتغلب عليها

 .مفردة، تم استخدام ابستبانة لجمع البيانات( 421)بلغت 

نتدائج الدراسدة عددم وجدود عالقدة لات دبلدة احصدائية بدين عمليدة تقيديم األداء والمعوقدات التدة تترتددب  دلدت

عملية التحيليل الوظيفة المتبعة بة المؤسسة، المستلزمات، مقابلة تقييم األداء، دور المقيم، )كل من على 

ات حدول معوقدات تقيدديم األداء كمدا وأظهدرت عددم وجدود بدروق دالدة احصدائياا بدين الجامعد(. عمليدة التددريب

ووجددود عالقددة دالددة ( سددنوات الخبددرةو ؤهددل العلمددة، مالو نددوت الوظيفددة، و العمددر، و الجددنس، )تعددز  لمتغيددرات 

تعددز  لمتغيددر مكددان العمددل، كمدا بينددت أندده ب يددتم تحدددي  التحليدل الددوظيفة بددة الجامعددات بشددكل احصدائياا 

 .إيجابية أو سلبيةمستمر وأن عملية التقييم ب يتبعها حوابز 

وأوصددت الدراسددة بالعمددل علددى ابهتمددام بتحدددي  التحليددل الددوظيفة بشددكل دوري ومسددتمر إلددى جانددب إعددادة 

 .النظر بشكل متواصل بالمعايير المتبعة بة نمالج التقييم والتطوير الدائم لهلر النمالج
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 العالي الحكومية في قطاع غز  سياسات تقييا أداء العاملي  في مؤسسات التعليا(: 1111)دراسة النونو 

هددددبت إلدددى دراسدددة سياسدددات تقيددديم أداء المدددوظفين بدددة مؤسسدددات التعلددديم العدددالة الحكوميدددة بدددة قطدددات غدددزة 

 اسدتخدمت الباحثدة المدنهج الوصدفة، وقامدت. والتعرف على النظدام والواقدع المتبدع بدة تقيديم أداء المدوظفين

توزيعها على عينة طبقية عشوائية مجابت، وقامت ب( 2)ى بنداا موزعاا عل( 27)مكونة من اعداد استبانة ب

 .مع الدراسةتمن مجموظفاا وموظفة ( 411) قوامها

نتائج عددم تدوبر متطلبدات نظدام تقيديم أداء المدوظفين الواجدب توبرهدا، وابتقدار النظدام إلدى معدايير الأظهرت 

لى وسائل متنوعة لجمع البيانات ال اقتندات  قلدةوأيضداا دلدت علدى . التقييم ةيزمة لعملالعلمية وموضوعية، وا 

 .مالموظفين بفعالية وقدرة نظام تقييم األداء على تحقيق طموحاتهم وربع مستوياته

وصت الباحثة بأن تقوم اندارات بوضدع خطدط عمدل واضدحة تتعلدق بالعمدل المسدتقبلة، وأن يدتم ابعتمداد أ

 .الجهات المشاركة بة التقييمعلى جهات متعددة بة عملية التقييم والتركيز على كفاءة 

 

مستوى االنتماء المهني والرضا الوظيفي والعتقعة رينهمعا لعدى أقضعاء الهيئعة (: 1111)دراسة ستمة 

 .التدريسية في الجامعات الفلسطينية

هدددبت الدراسددة إلددى معربددة مسددتو  ابنتمدداء المهنددة والرضددا الددوظيفة والعالقددة بينهمددا لددد  اعضدداء الهيئددة 

بددة الجامعددات الفلسددطينية، تكددون مجتمددع الدراسددة مددن أعضدداء الهيئددة التدريسددية بددة الجامعددات التدريسددية 

عضددو، واسددتخدمت ( 413)عضددو، تدم اختيددار عينددة عشددوائية طبقيدة عددددها ( 4112)الفلسدطينية وعددددهم 

 .الباحثة استبانتين إحداهما لقياس ابنتماء المهنة والثانية لقياس الرضا الوظيفة

وجدود وعلدى ، وكدللك درجدة رضدا عاليدة لدد  أبدراد عيندة الدراسدة وجود انتماء مهندة كبيدرعدم نتائج الدلت 

 .عالقة ارتباطية طردية دالة احصائياا بين الرضا الوظيفة وابنتماء المهنة لد  اعضاء الهيئة التدريسية

الحددوابز، وتبنددة خطددة أوصددت الباحثددة بضددرورة قيددام وزارة التربيددة والتعلدديم العددالة بتطددوير أنظمددة الترقيددة و 

 .للتطوير انداري
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العتقة ري  درجعة األداء العوظيفي والرضعا العوظيفي لمعديري ومعديرات المعدار  (: 1111)دراسة العنزي 

 .الثانوية رمنطقة الحدود الشمالية

هددددبت الدراسدددة التعدددرف علدددى درجدددة الرضدددا الدددوظيفة واألداء الدددوظيفة لمدددديري ومدددديرات المددددارس الثانويدددة 

، ومعربدة العالقدة بدين درجدة األداء الدوظيفة والرضدى بالمملكدة السدعودية بمنطقة الحددود الشدمالية التعليميدة

مدددديراا ومدددديرة بمنطقدددة الحددددود الشدددمالية، وتبندددت الباحثدددة اسدددتبيان ( 13)لدددديهم، تكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن 

 .ة المعارف بفترة إجراء الدراسة، وكللك آخر نمولج تقويم لذداء والمعمول به بة وزار (4221)العديلة 

توصلت الدراسة إلى نتيجدة تفيدد بدأن ابتجدار العدام للرضدا الدوظيفة لمجتمدع الدراسدة متوسدط، وأنده ب توجدد 

بروق دالة احصائياا بة درجة الرضا تعز  للجنس والمؤهل العلمة والخبرة اندارية، ودلدت أن درجدة األداء 

ة أعلدى لدد  المددديرين منهدا لددد  المدديرات، ودلدت بعدددم وجدود عالقددة الدوظيفة لمجتمدع الدراسددة مرتفعدة وهدد

 .ارتباطية دالة احصائياا بين درجة األداء والرضا الوظيفة سواء كان للك ألبعاد المقياس أو للدرجة الكلية

وأوصت الدراسة بضرورة ابهتمدام بربدع مسدتو  الرضدا الدوظيفة لدد  المدديرين والمدديرات، وتشدجيع اندارة 

تعليميددة بعقددد لقدداءات دوريددة بددين المدددراء بددة اندارة التعليميددة لمناقشددة القضددايا التربويددة التددة تددواجههم بددة ال

عملهم، وضرورة بناء جسور مدن العالقدات اننسدانية الجيددة بدين اندارة التعليميدة ومددراء المددارس الثانويدة 

 .ومشاركتهم بة حالة نقلهم من مدرسة ألخر 

 

 .الرضا الوظيفي لدى الموظفي  اإلداريي  في جامعة اليرموك(: 1111)دراسة مساقد  

هدبت هلر الدراسة إلى قياس وتحليل الرضا الوظيفة لد  العاملين انداريدين بدة جامعدة اليرمدوك وعالقدة  

المسدمى الددوظيفة، الدرجددة العلميدة، سددنوات الخدمددة، مكدان العمددل، الراتددب : للدك بكددل مدن متغيددرات الدراسددة

عيندة موظفداا وموظفدة، قدام الباحد  بتطبيدق الدراسدة علدى ( 4121)قد بلغ حجدم مجتمدع الدراسدة و . الشهري

 .موظفاا وموظفة( 121) طبقية تكونت من
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توصدددلت الدراسدددة إلدددى أن هنددداك انخفاضددداا عامددداا لمسدددتو  الرضدددا الدددوظيفة لدددد  المدددوظفين انداريدددين بدددة 

المسمى الوظيفة، والدرجة العلمية، وسنوات الخدمة ووجود بروق دالة احصائياا لكل من متغيرات ، الجامعة

على مستو  الرضا الوظيفة للعاملين، بة حين أشارت إلدى عددم وجدود بدروق دالدة احصدائياا علدى كدل مدن 

 .متغيري الجنس ومكان العمل

 

 .الرضا الوظيفي لدى نظار وناظرات مدار  التعليا العاا في دولة الكويت(: 1111)ود دهدراسة اله

هلر الدراسدة معربدة العوامدل المدؤثرة علدى الرضدا الدوظيفة لدد  نظدار ونداظرات مددارس التعلديم العدام  هدبت

 .بقرة موزعة على أربع مجابت( 11)بة دولة الكويت، وقد استخدمت الباحثة استبانة تكونت من 

عة ثدم المهندة أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك رضا عن الوظيفة من حي  المجال النفسة يليده ابجتمدا

ثم ابقتصادي، وبينت الدراسة أنه ب توجد بروق دالة احصائياا تعدز  لمتغيدرات الدراسدة، وتبدين عددم وجدود 

تفاعل بين متغيرات الدراسة ببعضها ببعض بة مجابت الرضا الوظيفة ما عدا متغير الجنس والعمر بدة 

 .المجال ابقتصادي

 

 .والوصف الوظيفيتقييا األداء (: 1111)دراسة الطراونة 

هدبت الدراسة إلى توضير العالقة بين تقييم األداء والوصف الوظيفة وتطدوير أسدلوب عمليدة التقيديم ألداء 

بحيددد  يخفدددف هدددلا األسدددلوب مدددن النزاعدددات بدددين اندارة والمدددوظفين حدددول نتدددائج تقيددديم األداء، . المدددوظفين

األهددداف ونظريددة التوقعددات ونظريددة انحسدداس ولتحقيددق أهددداف الدراسددة تمددت ابسددتفادة مددن نظريددة اندارة ب

بالعدالددة واننصدداف، وللددك بتوضددير الجوانددب انيجابيددة بددة مجددال تقيدديم األداء وتحديددد الحاجددات وتوقعددات 

المدددوظفين وحفدددزهم لربدددع مسدددتو  أدائهدددم واتخدددال الترتيبدددات الالزمدددة لجعدددل الموظدددف يشدددعر بعدالدددة األجدددور 

 .والحوابز والمنابع الوظيفية
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نتائج الدراسة المعالم الرئيسية ألسلوب تقييم األداء المقتدرح بدة القطدات العدام، والمتوقدع عندد تنفيدلر أظهرت 

 .أن يسهم بة حل مشكلة ضعف األداء وتخفيف النزاعات حول عدالة تقييم األداء للموظفين

باستخدام وأوصى الباح  بتحديد وصف وظيفة شامل يبين واجبات ومسؤوليات كل وظيفة، وقياس األداء 

 .المعايير الموضوعية التة تم تطويرها، وربط النتائج بأداء وحاجات وتوقعات الموظفين

 

 .الرضا الوظيفي لمديري المدار  في األرد  وقتقتا ررعض خصائصها الشخصية(: 1111)دراسة العمري 

قددة للددك بددبعض هدددبت هددلر الدراسددة إلددى تحديددد مسددتو  الرضددا الددوظيفة لمددديري المدددارس بددة األردن وعال

مدددديراا ومدددديرة ( 334)خصددائص المددددير الشخصدددية والوظيفيدددة بدددة األردن، وقدددد تكونددت عيندددة الدراسدددة مدددن 

 .يعملون بة أربع مديريات تربية تابعة لوزارة التربية والتعليم

بينت الدراسة أن مستو  الرضا عند مديري ومديرات المدارس بشكل عام عالياا نسبياا، وكاندت أبدرز عوامدل 

الرضددا عنددد المددديرين والمددديرات نابعددة عددن شددعورهم باننجدداز، وتقدددير المجتمددع لعملهددم، واسددلوب التعامددل 

بينهم وبين زمالئهم ورؤسائهم، ودورهم بة خدمة المجتمع، بينما كانت عوامل التقدم الوظيفة والصالحيات 

 .اواألجور واسلوب اتخال القرار وابستقاللية مصدراا ضعيفاا ومعيقاا للرض

 

 .ة التدريس في جامعة القاهرةعهيئء ضاعوظيفي ألقعدراسة تحليلية للرضا ال (:1111)دراسة كامل والركري 

أجريددت هددلر الدراسددة بددة القدداهرة وكانددت تهدددف إلددى معربددة مسددتو  الرضددا عددن العمددل لددد  أعضدداء هيئددة 

عضو هيئة التددريس، وقدد قدام التدريس بة جامعة القاهرة، وتحديد أهم العوامل المؤثرة بة الرضا الوظيفة ل

 .عضو هيئة تدريس( 234)الباحثان بتطبيق الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 

أظهدرت النتدائج وجدود عالقددة طرديدة بدين ابنتمدداء الدوظيفة والرضدا عدن الوظيفددة، وأن بدرص الترقيدة تعتبددر 

 .ريسمن العوامل الهامة التة تؤثر بة مستو  الرضا الوظيفة لعضو هيئة التد
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 .المناخ التنظيمي في كليات المجتم  في األرد  وقتقتا رالرضا الوظيفي للعاملي (: 1111)دراسة قكاشة 

هدددبت إلددى تحديددد مسددتو  الرضددا الددوظيفة للعدداملين بددة كليددات المجتمددع بددة األردن وتحديددد العالقددة بددين 

سددة مددن سددت كليددات مجتمددع مددن الددنمط المندداخة السددائد والرضددا عددن الوظيفددة للعدداملين، تكونددت عينددة الدرا

أظهرت النتائج وجود دالة أحصائياا تعز  لندوت العمدل لصدالر انداريدين بدة  .بة شمال األردن( 44)أصل 

مجال الرضا عن العالقات مع الزمالء، والعالقات بة العمدل، الرضدا عدن بدرص النمدو والتطدور، وأظهدرت 

وجددود ارتبدداط قددوي بددين المنددا  التنظيمددة للمؤسسددة والرضددا الددوظيفة للعدداملين، وأن نظددام القيددادة يددوحة بمددا 

 .بة عملهاونجاح المؤسسة  درجة كبيرة مد  بعاليةلون عليه المنا  التنظيمة ويحدد سيك

 

 .الرضا الوظيفي لدى العاملي  في كليات المجتم  في المملكة األردنية الهاشمية(: 1111)دراسة أرو هنطش 

م نحدددو اتجاهددداتهو هددددبت التعدددّرف علدددى درجدددة الرضدددا الدددوظيفة للعددداملين بدددة كليدددات المجتمدددع بدددة األردن 

من العاملين بة كليدات المجتمدع ( 512)العناصر المختلفة للرضا الوظيفة، تكونت عينة الدراسة بيها من 

أهم نتائج الدراسة دلت على أن األبراد العداملين بدة كليدات المجتمدع بدة األردن راضدين بشدكل  .بة األردن

لرضددا المختلفددة، وأن هندداك تدددٍن ، وأن هندداك تفاوتدداا بددة درجددة رضددا العدداملين عددن عناصددر ومجددابت امعددا

واضر بة درجة الرضا عن عنصر الراتب وعنصر الترقيدة بدة العمدل، وكدللك دلدت علدى أن درجدة الرضدا 

 .الوظيفة للعاملين بة كليات المجتمع باألردن تتأثر بكل من متغيرات العمر والجنس والمؤهل العلمة
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 اإلنجليزيةالدراسات  1.1.1

 :Bozeman  (2011)دراسة

 ثال  على التركيز مع األكاديمية، التدريس هيئة ألعضاء الوظيفة الرضا بهم إلى الدراسة هلر سعت

 المميزة والخاصية .المؤسسية والتفاعالت العمل، سياق الفرد، خصائص :المتغيرات من مختلفة مجموعات

 يعملون واللين كارنيجة جامعة بة التدريس هيئة أعضاء من وطنية عينة على تقوم أنها هو الدراسة لهلر

  .والهندسة العلوم مجابت جميع بة (2000 كارنيغة، مؤسسة) النطاق واسعة الجامعات بحو  بة

 يحترمون زمالءهم أن يرون عندما رضاا  أكثر يكونون التدريس هيئة أعضاء أن إلى الدراسة نتائج وأشارت

 أكثر وظائفهم بة المثبتين الموظفين وأن رضى، أقل المرأة وأن .تستحق كما تقدر وأنها البحثية أعمالهم

 .عملهم عن راضين غير الجامعة أبحا  مركز بة الصناعة مجال بة الباحثين وكللك رضا،

 

 :Aziri (2011)دراسة 

 الرضا أن مفادها نتيجة إلى خلصت وقد المختلفة، المؤسسات بة الوظيفة الرضا دراسة إلى هدبت

 .موظفيهم بإدارة األمر يتعلق عندما اليوم مديري تواجه التة تعقيدا األكثر األمور من واحدة يمثل الوظيفة

 العاملين، لد  الدابعية على الوظيفة للرضا معتاد غير بشكل كبير تأثير الدراسات من العديد أظهرت وقد

 ان الحظ، ولسوء األعمال، أداء على أيضا وبالتالة اننتاجية، على تأثير لها الدابعية مستو  أن حين بة

 .المختلفة األعمال منظمات مديري قبل من وب الباحثين قبل من المناسب ابهتمام يلقَ  لم الوظيفة الرضا

 

 :Bezzina (2006) دراسة

هدددبت الدراسددة إلددى معربددة الرضددا الددوظيفة لددد  الممرضددات اللددواتة يعملددن بددة مؤسسددات العنايددة طويلددة 

المد  المالطية، وطبقت على أكبر مؤسسة لرعاية المسنين بة مالطدا، وتوصدلت إلدى أن هنداك عددم رضدا 
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لصدعبة للعمدل، وشعور بالحيرة واحترام منخفض لللات من قبل الممرضات نتيجة للعمل الشاق والتحدديات ا

 .وأوصت الدراسة بحل مشكلة نقص الممرضات مع التركيز على حاجاتهم بة العمل

 

 :Grant (2006) دراسة

هدبت هلر الدراسة إلى قياس الرضدا الدوظيفة أو عددم الرضدا الدوظيفة لدد  العداملين بقسدم شدؤون الطدالب 

ابعتددراف بالجهددد : العوامددل التاليددة بددة اتحدداد الكليددات المتوسددطة األمريكيددة، كمددا هدددبت إلددى معربددة تددأثير

والترقيددة وابشددراف الجيددد والعالقددة مددع الددزمالء، والسياسددة التددة تضددعها المؤسسددة وظددروف العمددل والراتددب 

 .على الرضا أو عدم الرضا الوظيفة( واألمان

ين من موظفة أعضاء اتحاد الكليات المتوسطة األمريكية راض% 24أظهرت نتائج الدراسة أن هناك نسبة 

 .عن عملهم

 

 :Khaury (2002) دراسة

حيدد  هدددبت الدراسددة الكشددف عددن مددد  باعليددة تقيدديم أداء أعضدداء هيئددة التدددريس بجامعددة بيددر زيددت، وقددد 

كشفت الدراسة أن نظام تقييم األداء بدة جامعدة بيدر زيدت للمدرسدين هدو عبدارة عدن نظدام روتيندة، تقليددي، 

المدرسين وللك بسدبب عددم وجدود تغليدة راجعدة للنظدام، وكدللك يسير بألية بطيئة وليس له تأثير قوي على 

كددان تأييددد كبيددر لفكددرة أن تطبيددق عمليددة التقيدديم بطريقددة أبضددل يددؤدي إلددى تحسددين أداء األكدداديميين وأداء 

الجامعة، هلا بانضابة إلدى ضدرورة وجدود عدالدة بدة اتبدات خطدوات التقيديم ونزاهدة المقديم وعددم تحيدزر ممدا 

 .ة الرضا الوظيفة وارتفات نسبة ابستقرار وابنتماء الوظيفة عند األكاديميينينتج عنه زياد
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 :Barry (2002)دراسة 

هدددبت هددلر الدراسددة إلددى قيدداس العالقددة بددين الرضددا الددوظيفة ونددوت القيددادة لددد  مدددراء المدددارس الثانويددة بددة 

لمددراء الدلكور عدن الترقيدات كددان أن رضدا انتددائج مفادهدا وتوصدلت الدراسدة إلدى . وبيدة ماتشديغن األمريكيدة

أن رضدا المددراء بدة المددارس الكبيدرة كدان أكثدر مدن أولئدك بدة المددارس ، و أكبر من رضا المديرات انندا 

أن الرضا الوظيفة كان أكبر عند المدراء الدلين يتقاضدون راتبداا أكثدر، كمدا أن الرضدا كدان أكبدر ، و الصغيرة

 .ا وظيفياا أكثر عند المدراء اللين يستخدمون الحوابز المعنويةأن هناك رض، و عند المدراء األكبر سناا 

 

 :Mathis (1111) دراسة

هدبت هلر الدراسة إلى معربة العالقة بين القيادة اندارية والرضا الوظيفة لدد  أعضداء هيئدة التددريس بدة 

بئدات مدن أعضداء وطبقدت الدراسدة علدى ثدال  . بعض كليات التعلديم العدالة غدرب وبيدة برجينيدا األمريكيدة

 (.أستال مساعد، أستال مشارك، أستال)الكلية 

أن الرضدا الدوظيفة يدزداد  عالقة بين القيادة انداريدة والرضدا الدوظيفة، كمدا وجددت وجودوتوصلت الدراسة 

 .مع الرئيس اللي يستخدم أنواعاا مختلفة من القيادة عن الرئيس اللي يستخدم نوعاا واحداا بقط من القيادة

 

 :Fell (2001) دراسة

هدددبت إلددى إبددراز دور السياسددات الجامعيددة بددة تقيدديم أداء الكددادر انداري وأثرهددا علددى باعليددة األداء، وقددد 

 :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية. استخدم الباح  منهج تحليل المحتو 

سداعدتهم بدة تحفيدز أن اللين مارسوا سياسية التقييم لمسوا أنها تجربة مشجعة ولات قيمدة كبيدرة حيد   -

 .الموظفين على العمل كما ساعدت على التخطيط للتطوير الوظيفة
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درجدة بدة التقيديم والتركيدز علدى التقيديم التصداعدي الدلي يبددأ  421إعطاء اهتمدام أكبدر بتبدات سياسدة  -

 .من المرؤوس وينتهة بالرئيس المباشر، والتقييم لو ابتجاهين حي  يعطة صورة أوضر عن الواقع

 

 :Murray (1111)دراسة 

هدددبت الدراسددة للتعددرف علددى مددد  وجددود بددروق بددة الرضددا الددوظيفة بددين طبقددة العدداملين بددة المكتبددات مددن 

حيد  التخصدص ومدن ثدم دراسددة األسدباب التدة تكمدن وراء هدلر الفروقددات إن وجددت، وقدد اسدتخدم الباحدد  

موظفداا ( 411)ستبانة علدى عيندة مدن طريقة المسر الميدانة بستطالت رأي هؤبء العاملين، حي  وزعت ا

 .وموظفة من موظفة المكتبات

دلددت نتددائج الدراسددة علددى أن العدداملين بددة كددال الطبقتددين العدداملتين بددة المكتبددات األكاديميددة المتخصصددين 

منهم وغير المتخصصين كانوا راضين بشكل عام عن أعمالهم، إب أنه تبين وجود بروق دالة احصائياا بة 

لوظيفة بة مجال علم المكتبات لد  المتخصصين منهم بدت واضدحة بدة مقددار ابسدتمتات درجة الرضا ا

 .بة العمل نفسه، وبة الرضا عن األجر والترقيات والتقدير وابعتراف بمجهودهم من قبل رؤسائهم

 

 :Gillett et al (1111) دراسة

لتقددددير شخصدددياتهم ( 4222)هددددبت هدددلر الدراسدددة إلدددى البحددد  مدددع مدددديري الكليدددات الحكوميدددة بدددة العدددام 

مديراا ومديرة، وتبين أن جميع اللين طبق البحد  ( 4411)ورضاهم الوظيفة، حي  تم إجراء الدراسة على 

علدديهم رجددابا ونسدداءا كددان لددديهم رضددا وظيفددة، ولكددن النسدداء كددّن أكثددر طموحدداا مددن الرجددال لزيددادة المركددز 

%( 21)جز للتطدور الدوظيفة بينمدا خدالف للدك مدن النسداء أن الجدنس هدو حدا%( 53.3)والراتب، واتفقدت 

 .من الرجال
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 :Bruner (1111) دراسة

أجريت هدلر الدراسدة بدة جامعدة تكسداس تحدت عندوان الرضدا الدوظيفة العدام ألعضداء الهيئدة التدريسدية بدة 

كليددات المجتمددع الريفيددة، وأظهددرت النتددائج أن أعضدداء الهيئددة التدريسددية بددة كليددات المجتمددع راضددون عددن 

م على وجه العموم، وأنه كلما ازداد الرضا الدوظيفة عدن أبعداد ابتحداد والراتدب، والعالقدات الشخصدية عمله

 وظروف العمل يزداد الرضا العام عن العمل

 

 :Click (1111) دراسة

لقد قام الباحد  بدراسدة حدول الرضدا الدوظيفة ألعضداء هيئدة التددريس بدة الجامعدات األمريكيدة، وقدد بلغدت 

%( 24)وقد أشارت النتائج إلى أن ما مجموعه . من عمداء الكليات ورؤساء األقسام( 354) عينة الدراسة

 .من عينة الدراسة كانوا راضين عن وظائفهم، ولم تكن هناك بروق دالة احصائياا بين أبراد العينة

 

 :Avery (1111) دراسة

أداء أعضداء هيئدة التددريس الددلين هددبت الدراسدة إلدى التعدرف علدى المعدايير والطددرق المسدتخدمة بدة تقيديم 

بددة جمددع المعلومددات عددن طريددق طددرح األسددئلة ( دلفدداي)اسددتخدمت الدراسددة تقنيددة  .يعملددون بالنظددام الجزئددة

علددى رؤسدداء األقسددام األكاديميددة بددة كليددة مجتمددع برجينددة عددن طريقددة حكمهددم علددى مددا هددة بائدددة اسددتعمال 

 .بل انجراءات الحالية لعملية تقييم األداءمعايير مختلفة بة عملية تقييم األداء، وعن مد  تق

أن رؤسدداء األقسددام األكدداديميين يحكمددون علددى أداء أعضدداء هيئددة التدددريس مددن  نتيجددة تفيدددوتوصددلت إلددى 

 .خالل معتقداتهم الشخصية وانطباعاتهم دون ابرتكاز على أسس ومعايير علمية بة عملية تقييم األداء

ر مختلفة بة عملية تقيديم األداء ومنهدا احتدرام الدرأي ا خدر، والسدمات وأوصت هلر الدراسة باستخدام معايي

 .الشخصية لعضو هيئة التدريس، وتحديد المناهج، واألداء المهنة
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 :Feverston (1111) دراسة

. هدددبت هددلر الدراسددة إلددى اقتددراح نمددولج لتقيدديم أداء أعضدداء هيئددة التدددريس بددة كليددات المجتمددع األمريكيددة

سة بمقارنة مد  انستجابة لنمولج تقييم األداء المقترح بين كليدات المجتمدع التقليديدة التدة وقامت هلر الدرا

 .يتم إدارتها من قبل معلمين متوسطين وبين كليات المجتمع التة يتم إداراتها من قبل معلمين متميزين

وزعدددت علددددى متغيدددر لتقيددديم األداء والتدددة ( 332)وتوصدددلت الدارسدددة بعددددما طدددورت إسدددتبانة تحتددددوي علدددى 

الكليات، إلى باعليدة إسدتجابات الكليدات المددارة مدن قبدل معلمدين متميدزين لنمدولج تقيديم األداء المقتدرح مدن 

 .الكليات التة تدار من قبل معلمين متوسطين

 

 قلى الدراسات السارقة التعقيب. 1.1.1

الددوظيفة، تبددين أن نتائجهددا مددن خددالل اسددتعراض الباحثددة للدراسددات السددابقة بددة مجددال تقيدديم األداء والرضددا 

المختلفدة  التربويدة وانداريدة وتوصياتها متعددة وبة مجابت مختلفة، وأبرزت أهمية تقييم األداء للمؤسسات

وكيفيدة تعزيددز الرضددا الدوظيفة لددد  العدداملين بيهددا وصدوبا بهددم إلددى أبضدل مسددتويات األداء، وكددللك أبددرزت 

 .م األداء والتحديات المتمثلة بة انخفاض درجة الرضا الوظيفةالعديد من العقبات التة تواجه عملية تقيي

هددلا وقددد تباينددت الدراسددات حددول طريقددة تناولهددا لموضددوت تقيدديم األداء والرضددا الددوظيفة، بكددل باحدد  تندداول 

مدع  الدراسدة الحاليدة اشدتركت وقدد، دراسدته وبدق رؤيتده مدن خدالل األهدداف والمنهجيدة والنتدائج والتوصديات

 بيده، أجريدت الدلي والمكدان البيئدة طبيعدة بدة معهدا اختلفدت لكنهدا المتغيدرات بعدض بدةالدراسدات السدابقة 

 .الحالية الدراسة مجتمع عن مختلفة مجتمعات على األخر  الدراسات أجريت حي 

التة  -الباحثة علم حسب – األولى المحاولة كونها هو األخر  الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما أهم

 أماكن بة الوظيفة رضاهم ودرجة الموظفين أداء تقييم واقع بين تربط التة العالقة عن للكشفسعت 

.عملهم



 

 

 

 الفصل الثال 

 

 الطريقة واالجراءات

 

 تمهيد 1.1

 منهج الدراسة 1.1

 مجتم  الدراسة وقينتها 1.1

 الدراسة أدا  1.1

 الدراسة وثراتها أدا صدق  1.1

 إجراءات الدراسة 1.1

 متغيرات الدراسة 1.1

 المعالجة االحصائية 1.1
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 الفصل الثال 

 

 

 الطريقة واإلجراءات

 

 تمهيد 1.1

قامددت الباحثددة بددة هددلا الفصددل مددن الدراسددة بعددرض مددنهج الدراسددة ومجتمعهددا وعينتهددا ومتغيراتهددا، واألداة 

جدددراءات التحقدددق مدددن صددددق األداة  وثباتهدددا، والوسدددائل انحصدددائية المسدددتخدمة لتحليدددل المسدددتخدمة بيهدددا وا 

 .البيانات المتعلقة باستجابة أبراد العينة على أسئلة الدراسة واختبار برضياتها

 

 منهج الدراسة 1.1

 .المنهج الوصفة منهجاا بحثياا وللك لمناسبته ألغراض الدراسة مت الباحثةاستخد

 

 مجتم  الدراسة وقينتها 1.1

وهمدا رام  الدراسة من جميع موظفة كليتّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة رام اهلل والعدروبتألف مجتمع 

موظفداا وموظفدة، وللدك للعدام ( 311)مدن الهيئتدين انداريدة واألكاديميدة، والبدالغ عدددهم اهلل للبنات والعروب 

 موظفة الكليتين، جميع تشمل أن أي ،لالشام المسر استخدام الباحثة تحاولوقد . 3143/3144الدراسة 

 أبدراد مدن انسدتبانات اسدترجات بعد ولكن ،الموظفين جميع على( ابستبانة) الدراسة أداة توزيعب قامت حي 

( 424) هددو انحصددائة التحليددل ألغددراض والصددالحة المسددتردة انسددتبانات عدددد أن تبددين الدراسددة، مجتمددع

 عيندددةهدددو  اسدددترجاعه تدددم مددا الباحثدددة تاعتبدددر  وبالتدددالة الدراسدددة، مجتمددع مدددن%( 72) بنسدددبة بقدددط، اسددتبانة

يوضددر توزيدددع أبددراد عيندددة الدراسددة وبقددداا بسددتبانتها المسدددتردة والتددة تدددم ( 4.4)العشددوائية، والجددددول  الدراسددة

 .تحليلها بحسب متغيراتها المستقلة
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 .توزي  أفراد قينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة للدراسة(: 1.1)الجدول 
 النسرة المئوية العدد المستوى المتغير

 الكلية
 %52 417 رام اهلل
 %13 72 العروب

 %111 111 المجموع

 الجنس
 %51 23 لكر
 %51 24 أنثى

 %111 111 المجموع

 المؤهل العلمة

 %41 32 دكتورار
 %43 52 ماجستير
 %31 47 بكالوريوس

 %41 24 دبلوم عام متوسط بأقل
 %111 111 المجموع

 مجال العمل
 %24 443 إداري
 %42 74 أكاديمة

 %111 111 المجموع

 عدد سنوات الخبرة
 10% 42 سنوات 5أقل من 

 41% 71 سنوات 41إلى  5من 
 49% 21 سنوات 41أكثر من 

 100% 183 المجموع
 

 أدا  الدراسة 1.1

تدم ابسدتفادة مدن دراسدة كدل مدن  قامت الباحثة ببناء استبانة معتمدة بة للدك علدى الدراسدات السدابقة، حيد 

، (3112)وخليفدددات والمالحمدددة ( 3114)وسدددالمة ( 3141)والشددداهين ( 3144)أبدددو الدددروس وأبدددو ماضدددة 

والتدددة تناولدددت موضدددوعات مشدددابهة لموضدددوت الدراسدددة الحاليدددة، وبعدددد مراجعدددة األدب التربدددوي لي العالقدددة 

 :بالدراسة الحالية، وقد تكونت ابستبانة من ثالثة أجزاء

 .اللي يهدف إلى جمع المعلومات الخاصة عن المبحو : لجزء األولا



57 

 

يتكددون مددن الفقددرات الخاصددة بقيدداس واقددع تقيدديم األداء للعدداملين بددة كليتددّة بلسددطين التقنيتددين : الجععزء الثععاني

( 5)بقدرة موزعدة علدى ( 41)الحكوميتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهم، حي  تكون هدلا الجدزء مدن 

 :هةمجابت 

 .بعالية تقييم األداء من الفقرة األولى حتى السادسة .4

 .عدالة تقييم األداء من الفقرة السابعة حتى الثانية عشرة .3

 .وسائل تقييم األداء من الفقرة الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة .4

 .التغلية الراجعة لتقييم األداء من الفقرة التاسعة عشرة إلى الرابعة والعشرين .1

 .األداء من الفقرة الخامسة والعشرين إلى الثالثيننتائج تقييم  .5

يتكدددون مدددن الفقدددرات الخاصدددة بقيددداس درجدددة الرضدددا الدددوظيفة للعددداملين بدددة كليتدددّة بلسدددطين : الجعععزء الثالععع 

( 5)بقدرة موزعدة علدى ( 41)التقنيتين الحكدوميتين بدة رام اهلل والعدروب مدن وجهدة نظدرهم، حيد  تكدون مدن 

 :مجابت هة

 .من الفقرة األولى حتى السادسة الرضا عن الوظيفة .4

 .الرضا عن زمالء العمل من الفقرة السابعة حتى الثانية عشرة .3

 .الرضا عن بيئة العمل من الفقرة الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة .4

 .الرضا عن الحوابز من الفقرة التاسعة عشرة إلى الرابعة والعشرين .1

 .رين إلى الثالثينالرضا عن إدارة الكلية من الفقرة الخامسة والعش .5

 :الخماسة، حي  وزعت على النحو التالة( ليكرت)وقد صيغت بقرات ابستبانة وبق مقياس 

  درجات( 5)تأخل " معارض بشدة"وعلى السلبية " موابق بشدة"ابستجابة على الفقرة انيجابية. 

  تدرجا( 1)تأخل " معارض"وعلى السلبية " موابق"ابستجابة على الفقرة انيجابية. 

  درجات( 4)تأخل " محايد"ابستجابة على الفقرة انيجابية أو على السلبية. 

  درجة( 3)تأخل " موابق"وعلى السلبية " معارض"ابستجابة على الفقرة انيجاببية. 

  درجة( 4)تأخل " موابق بشدة"وعلى السلبية " معارض بشدة"ابستجابة على الفقرة انيجابية. 
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 :ثراتهاصدق أدا  الدراسة و  1.1

 :صدق أدا  الدراسة. 1.1.1

تدددم عدددرض ابسدددتبانة بصدددورتها األوليدددة علدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددين مدددن لوي ابختصددداص والخبدددرة بدددة 

مجالهددا، وُطلددب مددن كددل محكددم إبددداء رأيدده بددة كددل بقددرة مددن بقددرات ابسددتبانة مددن حيدد  وضددوحها وارتباطهددا 

 (.4ملحق رقم )ن حتى أصبحت بصورتها النهائية بمجالها، وتم تعديل ابستبانة بناء على آراء المحكمي

 :ثرات أدا  الدراسة. 1.1.1

 .يوضحان للك( 4.4)و(3.4)والجدوبل ( ارتباط بيرسون)للتأكد من ثبات األداة استخدمت الباحثة معادلة 

 معامتت الثرات لمجاالت الجزء الثاني مع  االسعترانة الخعاص رقيعا  واقع  تقيعيا األداء(: 1.1)الجدول 
 .م  المجال الكلي

 مستوى الداللة معامل ارتراط ريرسو  المجاالت
 1.114** 1.22**. مجال بعالية تقييم األداء

1.114** 1.23** مجال عدالة تقييم األداء  

1.111** 1.24** مجال التغلية الراجعة لتقييم األداء  

1.115** 1**82. مجال وسائل تقييم األداء  

1.113** 1.77** األداءمجال نتائج تقييم   

 (1.14)دالة احصائياا عند مستو  الدبلة **
معععامتت الثرععات لمجععاالت الجععزء الثالعع  الخععاص رقيععا  درجععة الرضععا الععوظيفي معع  (: 1.1)الجععدول 

 .االسترانة وللمجال الكلي حسب معادلة كرونراخ ألفا
 مستوى الداللة معامل ارتراط ريرسو  المجاالت

 1.1113** 1.22** الوظيفةالرضا عن 

1.114** 1.25** الرضا عن زمالء العمل  

1.115** 1.75** الرضا عن بيئة العمل  

1.114** 1.72** الرضا عن الحوابز  

1.1114** 1.21** الرضا عن إدارة الكلية  

 (1.14)دالة احصائياا عند مستو  الدبلة **
لحسددداب معامدددل ابتسددداق لدددذداة ككدددل حيددد  بلدددغ ( ألفددداكرونبدددا  )كمدددا اسدددتخدمت الباحثدددة معامدددل الثبدددات 

 .وهو معامل جيد يفة بأغراض الدراسة%( 23.2)
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 إجراءات الدراسة 1.1

 إعداد خطة الدراسة والحصول على موابقة البرنامج. 

 حصر مجتمع الدراسة. 

 خراجها بة صورتها النهائية  .بناء ابستبانة والتأكد من صدقها وثباتها وا 

  الموابقات الرسمية لتوزيع ابستبانةالحصول على. 

  توزيع ابستبانة على أبراد العينة التة تكونت من موظفة كليتّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة رام

 .3143/3144اهلل والعروب خالل شهر آلار من الفصل الدراسة الثانة للعام الدراسة 

  م ابحصدددائية للعلدددوم ابجتماعيدددة ادخدددال ابسدددتجابات إلدددى الحاسدددوب باسدددتخدام برندددامج الدددرزSPSS 

 .بستخراج النتائج

 عرض النتائج وتفسيرها. 

 

 متغيرات الدراسة 1.1

 :المتغيرات المستقلة. 1.1.1

 (.كلية رام اهلل، كلية العروب)بمستويين : الكلية 

 (.لكر، أنثى)بمستويين : الجنس 

 (.، دبلومدكتورار، ماجستير، بكالوريوس)بأربع مستويات : المؤهل العلمة 

 (.إداري، أكاديمة)بمستويين : مجال العمل 

 (.سنوات 41سنوات، أكثر من  41-5سنوات، من  5أقل من )بثال  مستويات : عدد سنوات الخبرة 

 :المتغيرات التارعة. 1.1.1

 واقع تقييم األداء للعاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب. 

 لوظيفة للعاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروبدرجة الرضا ا. 
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 المعالجة االحصائية 1.1

 Statistical)لقد تمت المعالجدة ابحصدائية للبياندات باسدتخدام برندامج الدرزم ابحصدائية للعلدوم اننسدانية 

Package For Social Sciences) والتحليلة تمثل بة، وتم استخدام انحصاء الوصفة: 

 المتوسطات الحسابية، وابنحرابات المعيارية، والتكرارات، والنسب المئوية. 

  لعينتين مستقلتين " ت"اختبار(Independent  t-test.) 

  تحليل التباين ابحادي(One Way Anova.) 

 معامل ارتباط بيرسون 

 وقد تم اعتماد المقياس الوزنة التالة: 

إلا كان المتوسط الحسابة أكبر من " مرتفعة"ودرجة الرضا الوظيفة " جيد"داء أعتبر واقع تقييم األ .4

(4.22.) 

 3.41)إلا كان المتوسط الحسابة " متوسطة"ودرجة الرضا الوظيفة " مقبول"وأعتبر واقع تقييم األداء  .3

– 4.27.) 

ط الحسابة إلا كان المتوس" منخفضة"ودرجة الرضا الوظيفة " ضعيف"واعتبر واقع تقييم األداء  .4

 (.3.44)أصغر من 
 

 

 

 

 

 



 الفصل الرار 
 

 تمهيد 4.1

 نتيجة انجابة على سؤال الدراسة األول 3.1

 نتيجة انجابة على سؤال الدراسة الثانة 4.1

 الفرضية الصفرية األولىبحص نتيجة  4.4.1

 نتيجة بحص الفرضية الصفرية الثانية 3.4.1

 الفرضية الصفرية الثالثةنتيجة بحص  4.4.1

 نتيجة بحص الفرضية الصفرية الرابعة 1.4.1

 نتيجة بحص الفرضية الصفرية الخامسة 5.4.1

 نتيجة انجابة على سؤال الدراسة الثال  1.1

 نتيجة انجابة على سؤال الدراسة الرابع 5.1

 نتيجة بحص الفرضية الصفرية السادسة 4.5.1

 رية السابعةنتيجة بحص الفرضية الصف 3.5.1

 نتيجة بحص الفرضية الصفرية الثامنة 4.5.1

 نتيجة بحص الفرضية الصفرية التاسعة 1.5.1

 نتيجة بحص الفرضية الصفرية العاشرة 1.5.1

 نتيجة انجابة على سؤال الدراسة الخامس 2.1

 نتيجة بحص الفرضية الصفرية الحادية عشر 4.2.1
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 الفصل الرار 
 

 

 نتائج الدراسة

 تمهيد 1.1

بعددد تطبيددق أداة الدراسددة وتحليدددل البيانددات ابحصددائية التدددة توصددلت إليهددا الدراسدددة، توصددلت الباحثددة إلدددى 

 :النتائج التالية والتة تم عرضها وبقاا ألسئلتها وبرضياتها

 

كليتددّة مددا واقددع تقيدديم األداء للعدداملين بددة : نتيجععة اإلجارععة قلععى سععؤال الدراسععة االول والععذي نصععا 1.1

 ؟التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهمبلسطين 

، قامدددت الباحثدددة بحسددداب المتوسدددطات الحسدددابية وابنحرابدددات المعياريدددة األول سدددؤال الدراسدددة نلإلجابدددة عددد

لجدزء الثدانة مدن ابسدتبانة، والدلي تكدون مدن ل المجدابت والدرجدة الكليدةبستجابات أبراد عيندة الدراسدة عدن 

 (. 4.1)ما يظهر بة الجدول مجابت ك( 5)

قينععة الدراسععة قلععى المجععاالت الخمعع  للجععزء أفععراد المتوسععطات الحسععارية السععتجارات  :(1.1)الجععدول 

 .(مرترة تنازلياً )والخاص رواق  تقييا األداء م  وجهة نظرها  الثاني م  االسترانة

 الواق  االنحراف المعياري المتوسط الحساري المجال الرقا
 مقبول 4.31 4.06 تقييم األداءبعالية  1
 مقبول 4.42 2.79 عدالة تقييم األداء 2
 مقبول 4.41 2.75 وسائل تقييم األداء 4
 مقبول 4.45 2.54 نتائج تقييم األداء 5
 مقبول 4.43 2.53 تقييم األداءل الراجعة تغليةال 3
 مقرول 1.11 2.73 التقدير الكلي 
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وهددلا يدددل ( 4.42)واننحددراف المعيدداري ( 3.74) الكلددةأن المتوسددط الحسددابة ( 4.1)يالحددظ مددن الجدددول 

، بتقدددير مقبددول جميددع المجددابت جدداءت. مقبددوبا علددى أن واقددع تقيدديم األداء للعدداملين مددن وجهددة نظددرهم جدداء 

بمتوسددط حسددابة  ألولددىعلددى الرتبددة امددن وجهددة نظددر العدداملين " بعاليددة تقيدديم األداء"المجددال األول وحصددل 

( 3.72)بمتوسدددط حسدددابة " عدالدددة تقيددديم األداء"المجدددال الثدددانة تدددالر ، (4.31)وانحدددراف معيددداري ( 4.12)

بددددة المرتبددددة الثالثددددة بمتوسددددط " وسددددائل تقيدددديم األداء""جدددداء المجددددال الرابددددع ثددددم ، (4.42)وانحددددراف معيدددداري 

بددة المرتبددة الرابعددة " نتددائج تقيدديم األداء"المجددال الخددامس  تددالر، (4.41)وانحددراف معيدداري ( 3.75)حسددابة

" تقيدديم األداءل التغليددة الراجعددة"وجدداء المجددال الثالدد  (. 4.45)وانحددراف معيدداري ( 3.51)بمتوسددط حسددابة 

 (.4.43)وانحراف معياري ( 3.54)بة المرتبة األخيرة بمتوسط حسابة 

زء الثددانة مددن ابسددتبانة والخدداص ولمعربددة اسددتجابات أبددراد عينددة الدراسددة علددى كددل مجددال مددن مجددابت الجدد

 (.44)بقياس واقع تقييم األداء يرجى ابطالت على ملحق رقم 

 

هدل تختلدف تقدديرات أبدراد عيندة الدراسدة بدة : نتيجة اإلجارة قلى سؤال الدراسعة الثعاني والعذي نصعا 1.1

 :بدداختالف متغيددرات الدراسددةكليتددّة بلسددطين التقنيتددين الحكددوميتين بددة رام اهلل والعددروب لواقددع تقيدديم أدائهددم 

 ؟الكلية، والجنس، والمؤهل العلمة، ومجال العمل، وعدد سنوات الخبرة

 :الخمسة األولى كما يلةلإلجابة عن هلا السؤال تم بحص برضيات الدراسة 

 

ب توجددد بدروق لات دبلددة احصددائية عنددد : نتيجععة فحععص الفرضععية الصععفرية األولععى والتععي نصععها 1.1.1

بين تقديرات أبراد عينة الدراسدة بدة كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة ( α ≤ 0.05) مستو  الدبلة

 .رام اهلل والعروب لواقع تقييم أدائهم تعز  لمتغير الكلية
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لعينددددات المسدددددتقلة ل (ت)قامددددت الباحثددددة باسددددتخدام اختبددددار  بحددددص الفرضددددية الصددددفرية األولدددددىمددددن أجددددل 

(Independent t-Test ) أبددراد عينددة الدراسددة حددول واقددع تقيدديم  تقددديراتنيجدداد الفددروق بددين متوسددطات

 .يوضر للك( 2.4)أدائهم من وجهة نظرهم حسب متغير الكلية، والجدول 

للعينتي  المستقلتي  للوز  ري  متوسطات استجارة أفراد قينة الدراسة " ت"نتائج اخترار (: 2.4)جدول 

 .في كليتّي راا اهلل والعروب رحسب متغير الكلية في واق  تقييا األداء للعاملي 

 مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحساري العدد الكلية
 44.34 4.24 417 رام اهلل

4.24 1.14* 
 42.12 1.45 72 العروب

 (α ≤ 0.05)دالة عند مستو  الدبلة * 

أقددل مددن مسددتو   وهددة (1.14)ومسددتو  الدبلددة ( 4.24)تسدداوي " ت"أن قيمددة ( 2.4)يالحددظ مددن الجدددول 

أنه توجد بروق دالة احصائيا بدين متوسدطات تقددير العداملين بدة كليتدّة بلسدطين  يأ( α ≤ 0.05)الدبلة 

التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب لواقع تقييم األداء مدن وجهدة نظدرهم تعدز  لمتغيدر الكليدة، وكاندت 

 .لصالر كلية العروب، وبللك تم ربض الفرضية الصفرية األولى

 

ب توجدد بددروق لات دبلدة احصددائية عنددد : فرية الثانيععة والتععي نصععهانتيجعة فحععص الفرضععية الصعع 1.1.1

بين تقديرات أبراد عينة الدراسدة بدة كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .الجنسرام اهلل والعروب لواقع تقييم أدائهم تعز  لمتغير 

للعيندددددات المسدددددتقلة ( ت)حثدددددة باسدددددتخدام اختبدددددار قامدددددت البا بحدددددص الفرضدددددية الصدددددفرية الثانيدددددةمدددددن أجدددددل 

(Independent t-test ) أبددراد عينددة الدراسددة حددول واقددع تقيدديم  تقددديراتنيجدداد الفددروق بددين متوسددطات

 .يوضر للك( 3.4)أدائهم من وجهة نظرهم حسب متغير الجنس، والجدول 
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متوسطات استجارة أفراد قينة الدراسة للعينتي  المستقلتي  للوز  ري  " ت"نتائج اخترار (: 3.4)جدول 

 .في واق  تقييا األداء للعاملي  في كليتّي راا اهلل والعروب رحسب متغير الجن 

 مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحساري العدد الجن 
 42.32 1.35 23 لكر

3.12 1.13* 
 45.53 4.22 24 أنثى

 (α ≤ 0.05) دالة عند مستو  الدبلة* 

أقددل مددن مسددتو   وهددة (1.13)ومسددتو  الدبلددة ( 3.12)تسدداوي " ت"أن قيمددة ( 3.4)يالحددظ مددن الجدددول 

بدين متوسدطات تقددير العداملين بدة كليتدّة بلسدطين  أنه توجد بروق دالة احصائياا  يأ( α ≤ 0.05)الدبلة 

الجنس، وكاندت  التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب لواقع تقييم األداء من وجهة نظرهم تعز  لمتغير

 .لصالر اللكور، وبللك تم ربض الفرضية الصفرية الثانية

 

ب توجددد بددروق لات دبلددة احصددائية عنددد  :نتيجععة فحععص الفرضععية الصععفرية الثالثععة والتععي نصععها 1.1.1

بين تقديرات أبراد عينة الدراسدة بدة كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .المؤهل العلمةرام اهلل والعروب لواقع تقييم أدائهم تعز  لمتغير 

طات الحسابية وابنحرابات المعيارية قامت الباحثة بحساب المتوس بحص الفرضية الصفرية الثالثةمن أجل 

 .يوضر للك( 4.4)والجدول . بحسب متغير المؤهل العلمة على المجال الكلة

المتوسطات الحسارية واالنحرافات المعياريعة السعتجارة أفعراد قينعة الدارسعة قلعى فقعرات (: 4.4)الجدول 

 .متغير المؤهل العلميرحسب واق  تقييا األداء 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحساري العدد المؤهل العلمي
 45.11 1.44 24 بأقل دبلوم

 42.47 1.42 47 بكالوريوس
 44.21 4.22 52 ماجستير
 47.42 1.14 32 دكتورار
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العدداملين لواقددع تقيدديم األداء حسددب  تقددديرمتوسددطات  بددين وجددود بددروق ظدداهرة( 4.4)يالحددظ مددن الجدددول 

 One-Way)متغير المؤهل العلمة، ولمعربة دبلة الفروق قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي 

Anova ) (5.4)كما يظهر بة الجدول 

لععوز  رععي  متوسععطات اسععتجارات ل( One-Way Anova)نتععائج تحليععل الترععاي  األحععادي (: 5.4)الجععدول 

 .المؤهل العلميحسب متغير المرحوثي  ر

 الداللة (ف)قيمة  الدرجاتمتوسط  درجات الحرية مجموع مررعات اإلنحراف مصدر التراي 
 *1.14 4.315 211.342 4 3143.252 بين المجموعات

   351.212 472 11243.722 داخل المجموعات
    423 17435.151 المجموت

 (α ≤ 0.05)دالة عند مستو  الدبلة * 

أقدل مدن مسدتو   وهدة (1.14)ومستو  الدبلة ( 4.315)تساوي " ف"أن قيمة ( 4.5)يالحظ من الجدول 

أنه توجد بروق دالة احصائياا بدين متوسدطات تقددير العداملين بدة كليتدّة بلسدطين  يأ( α ≤ 0.05)الدبلة 

 .التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب لواقع تقييم األداء من وجهة نظرهم تعز  لمتغير المؤهل العلمة

بكدالوريوس، دبلوم، )الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعات الدراسة األربعة  ومن أجل تحديد مصدر

لواقع تقيديم األداء، اسدتخدمت الباحثدة  تقديراا ، والتعرف على أي المجموعات كانت اكثر (ماجستير، دكتورار

 .(6.4)للمقارنة البعدية كما موضر بة الجدول  (LSD)اختبار اقل برق معنوي 

 

 

 

 

 



67 

 

اسعتجارات أفعراد تحديعد مصعدر الفعروق رعي  متوسعطات ل (LSD)نتعائج المقارنعة فعي اخترعار (: 6.4)الجعدول 

 . قينة الدراسة قلى فقرات واق  تقييا األداء رحسب متغير المؤهل العلمي

I J I – J الدبلة ابحصائية 

 دبلوم 
 1.73 1.16 - بكالوريوس
 1.12 4.93 ماجستير
 1.41 6.11 - دكتورار

 بكالوريوس
 1.22 6.09 ماجستير
 1.33 4.95 دكتورار

1.14  *   11.04 - دكتورار ماجستير  
 (α ≤ 0.05)دالة عند مستو  الدبلة * 

اسدتجابات حملدة شدهادة الددكتورار وحملدة  أن الفروقدات الدالدة احصدائيا كاندت بدين( 6.4)يتبين من الجددول 

 .لصالر الدكتوراروكانت الماجستير شهادة 

 

ب توجدد بددروق لات دبلدة احصددائية عنددد : والتععي نصععهانتيجعة فحععص الفرضععية الصععفرية الرارعععة  1.1.1

بين تقديرات أبراد عينة الدراسدة بدة كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .مجال العملرام اهلل والعروب لواقع تقييم أدائهم تعز  لمتغير 

قامدددت الباحثددددة بحسدددداب المتوسددددطات الحسددددابية وابنحرابددددات  بحددددص الفرضددددية الصددددفرية الرابعددددةمدددن أجددددل 

تقيدديم /بعاليددة، عدالدة، تغليدة، وسدائل، نتدائج)المعياريدة لكدل مجدال مدن مجددابت الجدزء الثدانة مدن ابسدتبانة 

 Independent)للعيندات المسدتقلة ( ت)ثدم قامدت باسدتخدام اختبدار . ، وكللك على المجال الكلدة(األداء

t-test )أبراد عينة الدراسة حول واقع تقييم أدائهم من وجهة نظرهم  تقديراتفروق بين متوسطات نيجاد ال

 .يوضر للك( 7.4)حسب متغير مجال العمل، والجدول 
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للعينتي  المستقلتي  للوز  ري  متوسطات استجارة أفراد قينة الدراسة " ت"نتائج اخترار (: 7.4)جدول 

 .كليتّي راا اهلل والعروب رحسب متغير مجال العملقلى واق  تقييا األداء للعاملي  في 

 مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحساري العدد مجال العمل
 45.24 1.41 443 إداري

1.41 1.22 
 42.73 1.44 74 أكاديمة

أكبدر مدن مسدتو   وهدة (1.22)ومسدتو  الدبلدة ( 1.41)تسداوي " ت"أن قيمة ( 7.4)يالحظ من الجدول 

أندده ب توجددد بددروق دالددة احصددائياا بددين متوسددطات تقدددير العدداملين بددة كليتددّة  يأ( α ≤ 0.05)الدبلددة 

بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب لواقع تقييم األداء من وجهدة نظدرهم تعدز  لمتغيدر مجدال 

 .العمل، وبللك تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة

 

ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد : نتيجة فحص الفرضية الصفرية الخامسة والتي نصعها 1.1.1

بين تقديرات أبراد عينة الدراسدة بدة كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .عدد سنوات الخبرةرام اهلل والعروب لواقع تقييم أدائهم تعز  لمتغير 

قامدددت الباحثدددة بحسددداب المتوسدددطات الحسدددابية وابنحرابدددات  لفرضدددية الصدددفرية الخامسدددةبحدددص امدددن أجدددل 

تقيدديم /بعاليددة، عدالدة، تغليدة، وسدائل، نتدائج)المعياريدة لكدل مجدال مدن مجددابت الجدزء الثدانة مدن ابسدتبانة 

 .يوضر للك( 8.4)والجدول . ، وكللك على المجال الكلة(األداء

رية واالنحرافات المعياريعة السعتجارة أفعراد قينعة الدارسعة قلعى فقعرات المتوسطات الحسا(: 8.4)الجدول 

 .واق  تقييا األداء تعزى لمتغير قدد سنوات الخرر 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحساري العدد قدد سنوات الخرر 
 47.52 1.41 42 سنوات 5أقل من 

 42.54 1.42 71 سنوات 41إلى  5من 
 45.32 4.22 21 سنوات 41أكثر من 
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وجدددود بدددروق ظددداهرة بدددة متوسدددطات إدراك العددداملين لواقدددع تقيددديم األداء حسدددب ( 8.4)يالحدددظ مدددن الجددددول 

-One)متغير عدد سنوات الخبرة، ولمعربة دبلة الفدروق قامدت الباحثدة باسدتخدام تحليدل التبداين األحدادي 

Way Anova ) (.9.4)كما يظهر بة الجدول 

لوز  ري  متوسعطات اسعتجارات ل( One-Way Anova)التراي  األحادي نتائج تحليل (: 9.4)الجدول 

 .متغير قدد سنوات الخرر  رحسبواق  تقييا أداء الموظفي  ل المرحوثي 

 الداللة (ف)قيمة  الدرجاتمتوسط  درجات الحرية مجموع مررعات اإلنحراف مصدر التراي 
 1.44 3.35 572.47 3 4453.45 بين المجموعات

   352.53 421 12474.41 المجموعاتداخل 
    423 17435.15 المجموت

أكبدر مدن مسدتو   وهدة (1.44)ومسدتو  الدبلدة ( 3.35)تساوي " ف"أن قيمة ( 9.4)يالحظ من الجدول 

أندده ب توجددد بددروق دالددة احصددائياا بددين متوسددطات تقدددير العدداملين بددة كليتددّة  أي (α ≤ 0.05)الدبلددة 

بلسطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة رام اهلل والعدروب لواقدع تقيديم األداء مدن وجهدة نظدرهم تعدز  لمتغيدر عددد 

 .الخامسة يةسنوات الخبرة، وبللك تم قبول الفرضية الصفر 

 

مدا درجدة الرضدا الدوظيفة للعداملين بدة كليتدّة : الثالع  والعذي نصعانتيجة اإلجارة قلى سؤال الدراسعة . 1

 بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهم ؟

، قامدددت الباحثدددة بحسددداب المتوسدددطات الحسدددابية وابنحرابدددات المعياريدددة األول سدددؤال الدراسدددة نلإلجابدددة عددد

مدن ابسدتبانة، والدلي تكدون مدن  الثالد لجدزء ل والدرجدة الكليدةالمجدابت بستجابات أبراد عينة الدراسة عدن 

 (. 10.4)مجابت كما يظهر بة الجدول ( 5)
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قينععة الدراسععة قلععى الفقععرات فععي المجععاالت أفععراد المتوسععطات الحسععارية السععتجارات  :(10.4)الجععدول 

 .(مرترة تنازلياً ) والخاص ردرجة الرضا الوظيفي م  وجهة نظرها م  االسترانة الثال الخم  للجزء 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحساري المجال الرقا
 متوسطة 4.43 3.04 الرضا عن العالقة مع الزمالء 2
 متوسطة 4.22 2.74 الرضاعن الوظيفة 1
 متوسطة 4.13 2.36 الرضا عن إدارة الكلية 5
 متوسطة 4.41 2.35 الرضا عن بيئة العمل 3
 متدنية 4.11 2.18 الحوابزالرضا عن  4
 متوسطة 1.11 2.53 الدرجة الكلية 

( 4.41)واننحددراف المعيدداري ( 3.54)أن المتوسددط الحسددابة للدرجددة الكليددة ( 10.4)يالحددظ مددن الجدددول 

المجدال الثدانة وحصدل  .متوسطة كانتالرضا الوظيفة للعاملين من وجهة نظرهم  درجةوهلا يدل على أن 

بدرجددة متوسددطة بمتوسددط  علددى المرتبددة األولددى مددن وجهددة نظددر العدداملين" مددع الددزمالءالرضددا عددن العالقددة "

تالياا بمتوسط حسدابة " الرضا عن الوظيفة"المجال األول تالر  ،(4.43)وانحراف معياري ( 4.11)حسابة 

الثالثدة بدة المرتبدة " الرضدا عدن إدارة الكليدة""جداء المجدال الخدامس ثدم ، (4.22)وانحراف معياري ( 3.71)

بدددة " الرضدددا عدددن بيئدددة العمدددل"المجدددال الثالددد   تدددالر، (4.13)وانحدددراف معيددداري ( 3.42)بمتوسدددط حسدددابة

الرضدددا عدددن "وجددداء المجدددال الرابدددع (. 4.41)وانحدددراف معيددداري ( 3.45)المرتبدددة الرابعدددة بمتوسدددط حسدددابة 

 (.4.11)ري وانحراف معيا( 3.42)بة المرتبة األخيرة بدرجة متدنية وبمتوسط حسابة " الحوابز

ولمعربددة اسددتجابات أبددراد عينددة الدراسددة علددى كددل مجددال مددن مجددابت الجددزء الثالدد  مددن ابسددتبانة والخدداص 

 (.41)بقياس درجة الرضا الوظيفة يرجى ابطالت على ملحق رقم 
 

هدل تختلدف تقدديرات أبدراد عيندة الدراسدة بدة : نتيجة اإلجارة قلعى سعؤال الدراسعة الرارع  والعذي نصعا 1.1

بددداختالف متغيدددرات  درجدددة رضددداهم الدددوظيفةكليتدددّة بلسدددطين التقنيتدددين الحكدددوميتين بدددة رام اهلل والعدددروب ل

 الكلية، الجنس، المؤهل العلمة، مجال العمل، عدد سنوات الخبرة؟ :الدراسة

 :السؤال تم بحص برضيات الدراسة من السادسة وحتى العاشرةلإلجابة عن هلا 



71 

 

ب توجد بروق لات دبلة احصدائية عندد : الصفرية السادسة والتي نصهانتيجة فحص الفرضية . 1.1.1

بين تقديرات أبراد عينة الدراسدة بدة كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .لكليةا تعز  لمتغير لدرجة الرضا الوظيفةرام اهلل والعروب 

للعينددددات المسددددتقلة ( ت)الباحثددددة باسددددتخدام اختبددددار  قامددددت مددددن أجددددل بحددددص الفرضددددية الصددددفرية السادسددددة

(Independent t-test ) درجدددة الرضدددا لأبدددراد عيندددة الدراسدددة  تقدددديراتنيجددداد الفدددروق بدددين متوسدددطات

 .يوضر للك( 11.4)الوظيفة من وجهة نظرهم حسب متغير الكلية، والجدول 

متوسععطات اسععتجارة أفععراد قينععة  للعينتععي  المسععتقلتي  للععوز  رععي " ت"نتععائج اخترععار (: 11.4)جععدول 

 .الدراسة في درجة الرضا الوظيفي للعاملي  في كليتّي راا اهلل والعروب رحسب متغير الكلية

 مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحساري العدد الكلية
 43.17 4.15 417 رام اهلل

7.25 1.14* 
 42.34 1.41 72 العروب

 (α ≤ 0.05)مستو  الدبلة دالة عند * 

أقدل مدن مسدتو   وهدة (1.14)ومستو  الدبلدة ( 7.25)تساوي " ت"أن قيمة ( 11.4)يالحظ من الجدول 

أنه توجد بروق دالة احصائياا بدين متوسدطات تقددير العداملين بدة كليتدّة بلسدطين  يأ( α ≤ 0.05)الدبلة 

التقنيتددين الحكددوميتين بددة رام اهلل والعددروب لدرجددة الرضددا الددوظيفة مددن وجهددة نظددرهم تعددز  لمتغيددر الكليددة، 

 .السادسةلصالر كلية العروب، وبللك تم ربض الفرضية الصفرية الفروقات وكانت 

 

ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد : ص الفرضية الصفرية السارعة والتي نصعهانتيجة فح. 1.1.1

بين متوسطات تقدير العاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة رام ( α ≤ 0.05)مستوىالدبلة 

 .اهلل والعروب لدرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم تعز  لمتغير الجنس
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للعينددددات المسددددتقلة ( ت)قامددددت الباحثددددة باسددددتخدام اختبددددار  صددددفرية السددددابعةبحددددص الفرضددددية المددددن أجددددل 

(Independent t-test ) أبدراد عيندة الدراسدة حدول درجدة الرضدا  تقدديراتنيجداد الفدروق بدين متوسدطات

 .يوضر للك( 12.4)الوظيفة من وجهة نظرهم حسب متغير الجنس، والجدول 

المسععتقلتي  للععوز  رععي  متوسععطات اسععتجارة أفععراد قينععة للعينتععي  " ت"نتععائج اخترععار (: 12.4)جععدول 

 .الدراسة في درجة الرضا الوظيفي للعاملي  في كليتّي راا اهلل والعروب رحسب متغير الجن 

 مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحساري العدد الجن 
 47.13 1.11 23 لكر

4.17 1.14* 
 41.34 4.21 24 أنثى

 (α ≤ 0.05)دالة عند مستو  الدبلة * 

أقدل مدن مسدتو   وهدة (1.14)ومستو  الدبلدة ( 4.17)تساوي " ت"أن قيمة ( 12.4)يالحظ من الجدول 

أنه توجد بروق دالة احصائياا بدين متوسدطات تقددير العداملين بدة كليتدّة بلسدطين  يأ( α ≤ 0.05)الدبلة 

التقنيتين الحكدوميتين بدة رام اهلل والعدروب لدرجدة الرضدا الدوظيفة مدن وجهدة نظدرهم تعدز  لمتغيدر الجدنس، 

 .لصالر اللكور، وبللك تم ربض الفرضية الصفرية السابعةالفروقات وكانت 

 

ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد  :ضية الصفرية الثامنعة والتعي نصعهانتيجة فحص الفر . 1.1.1

بدين متوسدطات تقددير العداملين بدة كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلدة 

 .رام اهلل والعروب لدرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم تعز  لمتغير المؤهل العلمة

قامدددت الباحثددددة بحسددداب المتوسددددطات الحسدددابية وابنحرابددددات  الصدددفرية الثامنددددة بحدددص الفرضدددديةمدددن أجددددل 

 .يوضر للك( 13.4)والجدول . للجزء الثال  من ابستبانة المعيارية على المجال الكلة
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المتوسطات الحسارية واالنحرافات المعيارية الستجارة أفراد قينة الدراسعة قلعى فقعرات (: 13.4)الجدول 

 .الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلميدرجة الرضا 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحساري العدد المؤهل العلمي
 41.27 4.72 24 دبلوم

 41.24 4.22 47 بكالوريوس
 47.22 4.25 52 ماجستير
 42.11 1.17 32 دكتورار

وجددود بدددروق ظدداهرة بددة متوسددطات درجدددة الرضددا الددوظيفة للعدداملين حسدددب ( 13.4)يالحددظ مددن الجدددول 

 One-Way)، ولمعربة دبلة الفروق قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي المؤهل العلمةمتغير 

Anova ) (14.4)كما يظهر بة الجدول 

رعععي  متوسعععطات لعععوز  ل( One-Way Anova)نتعععائج تحليعععل الترعععاي  األحعععادي (: 14.4)الجعععدول 

 .المؤهل العلمي استجارات المرحوثي  لدرجة الرضا الوظيفي رحسب متغير

 *الداللة  (ف)قيمة  الدرجاتمتوسط  درجات الحرية مجموع مررعات اإلنحراف مصدر التراي 
 1.42 4.74 152.334 4 4471.222 بين المجموعات
   325.424 472 17511.223 داخل المجموعات

    423 12272.251 المجموت

أكبر من مستو   وهة (1.42)ومستو  الدبلة ( 4.74)تساوي " ف"أن قيمة ( 14.4)يالحظ من الجدول 

أندده ب توجددد بددروق دالددة احصددائياا بددين متوسددطات تقدددير العدداملين بددة كليتددّة ي أ( α ≤ 0.05)الدبلددة 

الدوظيفة مدن وجهدة نظدرهم تعدز  لمتغيدر بلسطين التقنيتين الحكدوميتين بدة رام اهلل والعدروب لدرجدة الرضدا 

 .المؤهل العلمة، وبللك تم قبول الفرضية الصفرية الثامنة
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ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد : نتيجة فحص الفرضية الصفرية التاسعة والتي نصعها. 1.1.1

الحكدوميتين بدة بدين متوسدطات تقددير العداملين بدة كليتدّة بلسدطين التقنيتدين ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلدة 

 .رام اهلل والعروب لدرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم تعز  لمتغير مجال العمل

للعينددددات المسددددتقلة ( ت)قامددددت الباحثددددة باسددددتخدام اختبددددار  بحددددص الفرضددددية الصددددفرية التاسددددعةمددددن أجددددل 

(Independent t-test ) الرضدا  أبدراد عيندة الدراسدة حدول درجدة تقدديراتنيجداد الفدروق بدين متوسدطات

 .يوضر للك( 15.4)الوظيفة من وجهة نظرهم حسب متغير مجال العمل، والجدول 

للعينتععي  المسععتقلتي  للععوز  رععي  متوسععطات اسععتجارة أفععراد قينععة " ت"نتععائج اخترععار (: 15.4)جععدول 

 .الدراسة في درجة الرضا الوظيفي للعاملي  في كليتّي راا اهلل والعروب رحسب متغير مجال العمل

 مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحساري العدد العمل مجال
 41.21 4.72 443 إداري

1.11 1.22 
 42.52 4.21 74 أكاديمة

أكبر من مستو   وهة (1.22)ومستو  الدبلة ( 1.11)تساوي " ت"أن قيمة ( 15.4)يالحظ من الجدول 

أندده ب توجددد بددروق دالددة احصددائياا بددين متوسددطات تقدددير العدداملين بددة كليتددّة  يأ( α ≤ 0.05)الدبلددة 

بلسطين التقنيتين الحكدوميتين بدة رام اهلل والعدروب لدرجدة الرضدا الدوظيفة مدن وجهدة نظدرهم تعدز  لمتغيدر 

 .مجال العمل، وبللك تم قبول الفرضية الصفرية الصفرية التاسعة

 

ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد  :العاشر  والتعي نصعهانتيجة فحص الفرضية الصفرية . 1.1.1

بدين متوسدطات تقددير العداملين بدة كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلدة 

 .رام اهلل والعروب لدرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم تعز  لمتغير عدد سنوات الخبرة

قامدددت الباحثدددة بحسددداب المتوسدددطات الحسدددابية وابنحرابدددات  العاشدددرةبحدددص الفرضدددية الصدددفرية مدددن أجدددل 

 .يوضر للك( 16.4)والجدول . لمجابت الجزء الثال  من ابستبانة المعيارية على المجال الكلة
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المتوسطات الحسارية واالنحرافات المعيارية الستجارة أفراد قينة الدارسة قلعى فقعرات (: 16.4)الجدول 

 .ي تعزى لمتغير قدد سنوات الخرر درجة الرضا الوظيف

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحساري العدد قدد سنوات الخرر 
 42.22 4.22 42 سنوات 5أقل من 

 42.32 4.23 71 سنوات 41إلى  5من 
 42.52 4.24 21 سنوات 41أكثر من 

الدددوظيفة حسدددب وجددود بدددروق ظددداهرة بددة متوسدددطات درجدددة رضددى العددداملين ( 16.4)يالحددظ مدددن الجددددول 

-One)متغير عدد سنوات الخبرة، ولمعربة دبلة الفدروق قامدت الباحثدة باسدتخدام تحليدل التبداين األحدادي 

Way Anova ) (17.4)كما يظهر بة الجدول 

لعععوز  رعععي  متوسعععطات ل( One-Way Anova)نتعععائج تحليعععل الترعععاي  األحعععادي (: 17.4)الجعععدول 

 .قدد سنوات الخرر  في رحسب متغيراستجارات المرحوثي  لدرجة الرضا الوظي

 *الداللة  (ف)قيمة  متوسط االنحراف درجات الحرية مجموع مررعات اإلنحراف مصدر التراي 
 1.24 1.42 12.32 3 22.52 بين المجموعات
   374.14 421 12724.14 داخل المجموعات

    423 12272.25 المجموت

أكبر من مستو   وهة (1.24)ومستو  الدبلة ( 1.42)تساوي " ف"أن قيمة ( 17.4)يالحظ من الجدول 

أندده ب توجددد بددروق دالددة احصددائياا بددين متوسددطات تقدددير العدداملين بددة كليتددّة  أي (α ≤ 0.05)الدبلددة 

بلسطين التقنيتين الحكدوميتين بدة رام اهلل والعدروب لدرجدة الرضدا الدوظيفة مدن وجهدة نظدرهم تعدز  لمتغيدر 

 .بللك تم قبول الفرضية الصفرية العاشرةعدد سنوات الخبرة، و 

 

مدا العالقدة بدين واقدع تقيديم األداء ودرجدة : سعؤال الدراسعة الخعام  والعذي نصعا اإلجارعة قلعى نتيجة 1.1

 الرضا الوظيفة للعاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهم؟

 :بحص الفرضية الحادية عشر كما يلةلإلجابة عن هلا سؤال الدراسة تم 
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لات دبلدددة  عالقدددةب توجدددد  :نتيجعععة فحعععص الفرضعععية الصعععفرية الحاديعععة قشعععر  والتعععي نصعععها. 1.1.1

بين واقع تقييم ابداء ودرجة الرضا الوظيفة للعاملين بة كليتّة ( α ≤ 0.05)احصائية عند مستو  الدبلة 

 .التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهمبلسطين 

" ر( "بيرسون)قامت الباحثة بحساب قيمة معامل ابرتباط  الحادية عشرة من أجل بحص الفرضية الصفرية

: لسدطين التقنيدةوالدبلة ابحصائية بستجابات أبراد عينة الدراسة بين واقع تقييم األداء للعداملين بدة كليدة ب

 .يوضر للك( 18.4)هلل للبنات والعروب من وجهة نظرهم ودرجة رضاهم الوظيفة، والجدول رام ا

رضعا الودرجعة رعي  واقع  تقيعيا األداء والداللة االحصائية " ر( "ريرسو )معامل ارتراط (: 18.4)الجدول 

 م  وجهة نظرها  للعاملي  في كليتّي فلسطي  التقنيتي  الحكوميتي  في راا اهلل والعروب.الوظيفي

 الداللة االحصائية (ر)قيمة معامل االرتراط  المتغيرات
واقددددع تقيدددديم األداء للعدددداملين بددددة كليتددددّة بلسددددطين التقنيتددددين 

 الحكوميتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهم 
1.22 1.14* 

درجة الرضا الوظيفة للعاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين 
 الحكوميتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهم 

 (α ≤ 0.05)دالة عند مستو  الدبلة * 

، وبلدغ مسدتو  الدبلدة (1.22)بلدغ للدرجدة الكليدة ( بيرسدون)أن معامل ارتباط ( 18.4)يالحظ من الجدول 

القائلدة بعددم الحاديدة عشدرة و قيمة دالة احصائياا، للا يتم ربض الفرضية الصدفرية  وهة (1.14)انحصائية 

بين واقع تقيديم ابداء ودرجدة الرضدا الدوظيفة ( α ≤ 0.05)وجود عالقة دالة احصائياا عند مستو  الدبلة 

  تبدين وجدود للعاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب مدن وجهدة نظدرهم، حيد

عالقدة بددين واقددع تقيدديم األداء ودرجددة الرضددا الددوظيفة، وهددلر العالقددة طرديددة أي كلمددا كددان تقدددير واقددع تقيدديم 

 .األداء جيد كلما زادت درجة الرضا الوظيفة للعاملين
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 الفصل الخام 

 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 تمهيد 1.1

 تناول هلا الفصل عرضاا لمناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها وبق ابسئلة والفرضيات والنتائج التة تم عرضها

بة الفصل السابق، كللك تم مقارنة نتائج هلر الدراسة مع الدراسات السابقة لات العالقة بموضوت الدراسة، 

 .أيضاا تناول مجموعة من التوصيات المناسبة بة ضوء النتائج التة توصلت إليها الباحثة

 

كليتدّة بلسدطين مدا واقدع تقيديم األداء للعداملين بدة : مناقشة نتيجة سعؤال الدراسعة االول والعذي نصعا 1.1

 ؟التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهم

مقبدول، وقدد ُتعدز  هدلر النتيجدة إلدى تددنة مسدتو  واقع تقيديم األداء للعداملين مدن وجهدة نظدرهم بتقددير جاء 

، وكدللك قلدة (3112يوسدف، )دائهدم الدوظيفة إدراك العاملين لمد  مساهمة نظام تقييم األداء بدة تطدوير أ

الدقددة وابزدواجيددة بددة المعددايير التددة يددتم مددن خاللهددا قيدداس أداء العدداملين وانخفدداظ درجددة انبددادة مددن نتددائج 

تقييم ابداء بة عقدد الددورات التدريبيدة الالزمدة للتغلدب علدى جواندب الضدعف التدة قدد تظهدر لدد  العداملين 

 .سبباا آخراا لهلر النتيجةعند تقييم األداء قد تكون 

والنوندو ( 3112)والحجدار ( 3144)اختلفت نتائج هلر الدراسة مع دراسة كل من أبو الدروس وأبدو ماضدة 

التدددة أظهدددرت درجدددة مرتفعدددة، واتفقدددت ( 3141)التدددة أظهدددرت درجدددة متدنيدددة، ودراسدددة الشددداهين ( 3111)

التدة  Avery( 4224)روتينة، ودراسدة التة أظهرت أن نظام تقييم األداء تقليدي و  Khoury( 3113)مع

 .أظهرت أن التقييم يكون بناء على الحكم الشخصة للمسؤول
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كليتدّة بلسدطين مدا واقدع تقيديم األداء للعداملين بدة : مناقشة نتيجة سؤال الدراسة الثعاني والعذي نصعا 1.1

الكليدددة، والجدددنس، : ةتعدددز  لمتغيدددرات الدراسدددالتقنيتدددين الحكدددوميتين بدددة رام اهلل والعدددروب مدددن وجهدددة نظدددرهم 

 والمؤهل العلمة، ومجال العمل، وعدد سنوات الخبرة؟

 :لإلجابة عن هلا السؤال تم بحص الفرضيات الصفرية الخمسة األولى

ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد : والتعي نصعها الفرضية الصعفرية األولعىمناقشة نتيجة  1.1.1

تقددير العداملين بدة كليتدّة بلسدطين التقنيتدين الحكدوميتين بدة بدين متوسدطات ( α ≤ 0.05) مستو  الدبلدة

 .لكليةرام اهلل والعروب لواقع تقييم األداء من وجهة نظرهم تعز  لمتغير ا

توجددد بددروق دالددة احصددائياا بددة تقدددير العدداملين لواقددع تقيدديم األداء ولصددالر كليددة العددروب، وقددد ُتعددز  هددلر 

ليددة تقيدديم األداء مددن ِقبددل إدارة الكليتددين األمددر الددلي يددؤدي إلددى النتيجددة ربمددا بخددتالف أسددلوب تطبيددق عم

اخدددتالف نظدددرة المدددوظفين لهدددلر العمليدددة مدددن حيددد  بعاليتهدددا وعددددالتها ونتائجهدددا، بعلدددى الدددرغم مدددن أن جهدددة 

انشددراف علددى كددال الكليتددّين واحدددة، إب أن اخددتالف رأس الهددرم بددة الكليتددين قددد يخلددق بروقدداا بددة منهجيددة 

 .ب وعدالة تقييم األداءوطريقة وأسلو 

، وأبددو ماضددة (3112)، والحجددار (3144)وقددد اختلفددت نتددائج هددلر الدراسددة مددع كددل مددن دراسددة الصددرايرة 

، حي  دلت نتائج هلر الدراسات على عدم وجود بروق دالة إحصائياا بة مواضيع دراستها لذداء (3117)

 .الوظيفة تعز  لمتغير الكلية

 

ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد : الفرضية الصعفرية الثانيعة والتعي نصعهامناقشة نتيجة  1.1.1

بين متوسطات تقدير العاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام  (α ≤ 0.05) مستو  الدبلة

 .الجنس اهلل والعروب لواقع تقييم األداء من وجهة نظرهم تعز  لمتغير

دلددت النتددائج علددى وجددود بددروق دالددة احصددائياا بددين متوسددطات تقددديرات العدداملين لواقددع تقيدديم األداء بحسددب 

متغير الجنس ولصالر اللكور، وقد ُتعز  هلر الفروق إلدى انخفداض وعدة وسدقف طموحدات العدامالت مدن 



80 

 

عمليدة تقيديم األداء، وقدد اننا  وتعدد مسؤولياتهن مما ب يترك لهن مجابا للتفكير بة مد  تقديرهن لواقدع 

ُتعز  أيضاا إلى أن برص العمل والترقية والتطدور والمشداركة أصدبحت متاحدة للجميدع بلدم يعدد مهمداا لدديهن 

 (.3117الجندي والبنا، )التفكير بواقعه طالما هناك مساواة بينهن وبين زمالئهن من اللكور 

حي  أظهرت نتائجها بروقاا دالة احصائياا ( 3141)وقد اتفقت نتائج هلر الدراسة مع نتائج دراسة الرشيدي 

تعز  لمتغير الجنس ولصالر اننا  من وجهة نظر المعلمين بة حين لم تكدن هنداك بدروق دالدة احصدائياا 

تعددز  لمتغيددر الجددنس مددن وجهددة نظددر المددديرين، بددة حددين اختلفددت نتائجهددا مددع نتددائج كددل مددن دراسددة أبددو 

حيد  دلدت نتدائج كدل منهدا علدى ( 3117)وأبدو ماضدة ( 3144)والصدرايرة ( 3144)الروس وأبدو ماضدة 

 .عدم وجود بروق دالة احصائياا تعز  لمتغير الجنس

 

ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد  :والتعي نصعها الفرضية الصعفرية الثالثعةمناقشة نتيجة  1.1.1

التقنيتين الحكوميتين بة رام  بين متوسطات تقدير العاملين بة كليتّة بلسطين( α ≤ 0.05) مستو  الدبلة

 .اهلل والعروب لواقع تقييم األداء من وجهة نظرهم تعز  لمتغير المؤهل العلمة

دلددت النتددائج علددى وجددود بددروق دالددة احصددائياا بددين متوسددطات تقددديرات العدداملين لواقددع تقيدديم األداء بحسددب 

يجددة إلددى وعددة حملددة الدددكتورار بتددأثير متغيددر المؤهددل العلمددة ولصددالر حملددة الدددكتورار، وقددد ُتعددز  هددلر النت

عملية تقييم األداء علدى مسدتقبلهم بدة الترقيدة والتطدور المهندة، حيد  أن بدرص ترقيدة الددكتورار أعلدى منهدا 

للمددؤهالت األخددر ، لددللك كانددت قدددرتهم علددى تقدددير واقددع عمليددة تقيدديم األداء أعلددى مددن المددؤهالت العلميددة 

حملددة الدددكتورار يعتقدددون أندده مددن المفتددرض لعمليددة تقيدديم األداء أن  األدنددى، كددللك قددد يعددز  السددبب إلددى أن

تقوم على خدمتهم وتوبير كابة انمكانات لهم من أجل أداء رسالتهم العلمية، وهدلا يمكدّنهم مدن القددرة علدى 

 .تقدير واقع العملية بشكل أكبر
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( 3144)والصدرايرة ( 3144)اختلفت نتائج هلر الدراسة مع نتائج دراسدة كدل مدن أبدو الدروس وأبدو ماضدة 

، حيد  دلدت نتدائج هدلر الدراسدات عددم وجدود (3117)وأبو ماضدة ( 3112)والحجار ( 3141)والرشيدي 

 .بروق دالة احصائياا تعز  لمتغير المؤهل العلمة

 

ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد : والتعي نصعها الفرضية الصعفرية الرارععةمناقشة نتيجة  1.1.1

بين متوسطات تقدير العاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام ( α ≤ 0.05) لةمستو  الدب

 .مجال العملاهلل والعروب لواقع تقييم األداء من وجهة نظرهم تعز  لمتغير 

دلددت النتددائج أندده ب توجددد بددروق دالددة احصددائياا بددين متوسددطات تقددديرات العدداملين لواقددع تقيدديم األداء بحسددب 

ير مجال العمل، وقد ُتعز  هدلر الفدروق إلدى أن كدل المدوظفين يهتمدون بتقيديم األداء ويعتبرونده ضدرورة متغ

لتحسدين أدائهدم، وأيضداا ألن عمليدة التقيديم تطبدق علدى كددل العداملين بددون اسدتثناء، وبدة المقابدل هنداك قلددة 

 . اريين منهم واألكاديمييناستخدام لنتائج تقييم األداء بة مجابت الترقية والتدريب للموظفين اند

حي  دلت نتائجها على وجود بروق دالة احصائياا تعز  ( 3141)اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الرشيدي 

لمتغيددر مجددال العمددل ولصددالر بئددة المدددراء، واختلفددت نتددائج الدراسددة مددع كددل مددن دراسددة  أبددو الددروس وأبددو 

منهما على عددم وجدود بدروق دالدة احصدائياا  ، حي  دلت نتائج كل(3117)وأبو ماضة ( 3144)ماضة 

 .تعز  لمتغير مجال العمل

 

ب توجد بروق لات دبلة احصدائية عندد : والتي نصها الفرضية الصفرية الخامسةمناقشة نتيجة  1.1.1

بين متوسطات تقدير العاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .عدد سنوات الخبرة والعروب لواقع تقييم األداء من وجهة نظرهم تعز  لمتغيراهلل 

دلت نتائج الدراسة على عدم وجود بروق دالة احصائياا بين متوسطات تقديرات العداملين لواقدع تقيديم األداء 

كدددز بحسددب متغيددر عددددد سددنوات الخبددرة، وقدددد ُتعددز  هددلر النتيجدددة إلددى أن كددل المدددوظفين العدداملين بددة المرا
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دراك بأهميدة الددور  المختلفة على معربة بنظام تقييم األداء سواء القدامى منهم أو الجدد، وهدم علدى وعدة وا 

 .اللي يلعبه تقييم األداء على تطوير مسارهم الوظيفة

حيد  دلدت نتائجهمدا علدى ( 3117)وأبدو ماضدة ( 3112)اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة كل من الحجدار 

ائياا تعز  لمتغير عدد سنوات الخبرة، بة حين اختلفت مع دراسة كل من أبو الروس وجود بروق دالة احص

حي  دلت نتائجهما على عدم وجود بدروق دالدة احصدائياا تعدز  ( 3144)والصرايرة ( 3144)وأبو ماضة 

 .لمتغير عدد سنوات الخبرة

 

الددوظيفة للعدداملين بددة كليتددّة  مددا درجددة الرضددا : مناقشععة نتيجععة سععؤال الدراسععة الثالعع  والععذي نصععا 1.1

 رام اهلل للبنات والعروب من وجهة نظرهم ؟: بلسطين التقنية

كانددت درجددة الرضددا الددوظيفة للعدداملين متوسددطة، وقددد ُتعددز  هددلر النتيجددة إلددى إنخفدداض معدددبت األجددور 

خددددر  الشددددهرية ومقدددددار الحددددوابز الماديددددة للعدددداملين مقارنددددة بمددددا يتقاضددددار نظددددراؤهم بددددة مؤسسددددات شددددبيهة أ

، وقد ُيعز  السبب إلى الضغوط النفسية التة يعانيها الموظفون نتيجدة (3117الجندي والبنا، )كالجامعات 

سوء األوضات ابقتصادية وارتفات أسعار السلع ابستهالكية المختلفة وعدم تناسب نظام غالء المعيشة مع 

 .هلر ابرتفاعات المتتالية

( 3114)والعنزي ( 3111)وأبو رمضان ( 3115)ل من عبد السالم اتفقت نتائج هلر الدراسة مع دراسة ك

التة دلت على درجة متوسطة من الرضا الوظيفة، واختلفدت مدع دراسدة كدل مدن بلمبدان  Glick( 4224)و

التددة دلددت علددى   Gellett( 4227)و Grant( 3112)و  Aziri( 3112)و( 4223)والعمددري ( 3112)

( 4222)وأبددو هددنط  ( 4222)تلفددت مددع دراسددة كددل مددن مسدداعدة درجددة عاليددة مددن الرضددا الددوظيفة، واخ

 . التة دلت على درجة متدنية Feverston( 4225)و Bezzina( 3112)و
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مددا درجددة الرضددا الددوظيفة للعدداملين بددة كليتددّة  : مناقشععة نتيجععة سععؤال الدراسععة الرارعع  والععذي نصععا 1.1

الكليدددة، : تعدددز  لمتغيدددرات الدراسدددةهدددة نظدددرهم رام اهلل والعدددروب مدددن وج تدددين الحكدددوميتين بدددةبلسدددطين التقني

 والجنس، والمؤهل العلمة، ومجال العمل، وعدد سنوات الخبرة؟

 :لإلجابة عن هلا السؤال تم بحص برضيات الدراسة الخامسة وحتى العاشرة

ب توجد بروق لات دبلة احصائية عندد : سادسة والتي نصهاالفرضية الصفرية المناقشة نتيجة  1.1.1

بين متوسطات تقدير العاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .لكليةا اهلل والعروب لدرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم تعز  لمتغير

ب دلت النتائج على وجود بروق دالة احصائياا بين متوسطات تقديرات العاملين لدرجة الرضا الوظيفة بحس

متغيددر الكليددة ولصددالر كليددة العددروب، وقددد ُتعددز  هددلر النتيجددة إلددى ُبعددد كليددة العددروب الجغرابددة عددن سددلطة 

اندارة المركزية المتمثلة بوزارة التعليم العالة، ما قد يمنر إدارتها مرونة وحرية أكثر بة التعامل مع بعدض 

 .بما يعود بالرضا على العاملين بيها األمور كتخفيض ساعات الدوام الرسمة خالل بترة الدورة الصيفية

حيدد  دلددت علددى وجددود بددروق دالددة احصددائياا ( 3112)اتفقددت نتددائج الدراسددة مددع دراسددة خليفددات ومالحمددة 

 .تعز  لمتغير الكلية



ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد : مناقشة نتيجة الفرضية الصفرية السارعة والتي نصها 1.1.1

بين متوسطات تقدير العاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .الجنساهلل والعروب لدرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم تعز  لمتغير 

دلت النتائج على وجود بروق دالة احصائياا بين متوسطات تقديرات العاملين لدرجة الرضا الوظيفة بحسب 

الددلكور، وقددد ُتعددز  هددلر النتيجددة إلددى ظددروف العمددل التددة ب تناسددب كددون المددرأة أم  متغيددر الجددنس ولصددالر

وربدة بيددت ومربيددة لذطفددال وخاصددة طدول بتددرة الدددوام وعدددد سدداعات العمدل الطويلددة وكثددرة األعبدداء الداخليددة 



84 

 

باا علدى درجدة والخارجية، مما ب يتير للمرأة العاملة الفرصدة الكابيدة لرعايدة البيدت واألبنداء، ممدا يدنعكس سدل

 .رضاها الوظيفة

وأبو ( 3111)وأبو رمضان ( 3115)وعبد السالم ( 3112)اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة كل من بلمبان 

، حيدد  دلددت نتائجهددا علددى التددوالة بوجددود بددروق دالددة احصددائياا تعددز  Gillett( 4227)و( 4222)هددنط  

انندا  بدة الدراسدات األخدر ، بدة حدين اختلفدت لمتغير الجنس لصالر اللكور بة دراسة بلمبان، ولصدالر 

ومسددداعدة ( 3114)والعندددزي ( 3114)وسدددالمة ( 3112)نتائجهدددا مدددع دراسدددة كدددل مدددن خليفدددات ومالحمدددة 

 .حي  دلت كل منها على عدم وجود بروق دالة احصائياا تعز  لمتغير الجنس( 4222)

 

ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد  :والتعي نصعها ةمنعالفرضية الصفرية الثامناقشة نتيجة  1.1.1

بين متوسطات تقدير العاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .اهلل والعروب لدرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم تعز  لمتغير المؤهل العلمة

بددين متوسددطات تقددديرات العدداملين لدرجددة الرضددا  دلددت نتددائج الدراسددة علددى عدددم وجددود بددروق دالددة احصددائياا 

الوظيفة بحسدب متغيدر المؤهدل العلمدة، وقدد ُتعدز  هدلر النتيجدة إلدى عددم وجدود نظدم وقدوانين تددعم األبدراد 

العاملين بة حال رغبتهم بتطوير أنفسهم نظراا لتوقف العالوات والتعيينات بة الفترة الحالية بدة المؤسسدات 

وزارة التعلدديم العدالة بددة عدددم إتاحددة الفرصددة للفئدات المختلفددة بددة المؤهددل العلمددة  الحكوميدة، وكددللك سياسددة

 .الراغبة بة التطوير للحصول على ترقيات لتحقيق وضع اقتصادي يتناسب مع مؤهلهم العلمة الجديد

، بددة حددين اختلفددت مددع دراسددة كددل مددن بلمبددان (3114)اتفقددت نتددائج هددلر الدارسددة مددع نتددائج دراسددة العنددزي 

حيد  دلدت ( 4222)وأبدو هدنط  ( 4222)ومسداعدة ( 3114)وسدالمة ( 3111)وأبو رمضان ( 3112)

 .جميعها على وجود بروق دالة احصائياا تعز  لمتغير المؤهل العلمة
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ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد : والتي نصها ةتاسعالفرضية الصفرية المناقشة نتيجة  1.1.1

ن متوسطات تقدير العاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام بي( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .مجال العملاهلل والعروب لدرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم تعز  لمتغير 

دلددت نتددائج الدراسددة علددى عدددم وجددود بددروق دالددة احصددائياا بددين متوسددطات تقددديرات العدداملين لدرجددة الرضددا 

العمدل، وقدد ُتعدز  هدلر النتيجدة إلدى أن حجدم العمدل المطلدوب مدن الموظددف الدوظيفة بحسدب متغيدر مجدال 

انداري كبير بة حين أن طبيعة العمل األكاديمة يمتداز بالضدغط الكبيدر للمحاضدرات الدراسدية، مدا يجعدل 

درجددة الرضددا الددوظيفة متوسددطة لكددال الطددربين نتيجددة زيددادة الضددغط والمجهددود المطلددوب منهمددا بددة العمددل، 

ص التة تمكنهم من التواصل مع الزمالء ا خرين، وكللك نتيجة قيامهم بمهام مختلفة إضابة إلى وقلة الفر 

مهامهم األساسية بة مجال عملهم ما يحدد مدن قددرتهم علدى السديطرة علدى وقدتهم عندد ممارسدتهم ألعمدالهم 

 .األمر اللي ينعكس سلباا على درجة رضاهم الوظيفة

، بددة حددين اختلفددت مددع (4222)ومسدداعدة ( 3111)مددن أبددو رمضددان  اتفقددت نتددائج الدراسددة مددع دراسددة كددل

 .التة دلت وجود بروق دالة احصائياا تعز  لمتغير مجال العمل ولصالر انداريين( 4222)دراسة عكاشة 

 

ب توجدد بدروق لات دبلدة احصدائية عندد  :مناقشة نتيجة الفرضية الصفرية العاشر  والتعي نصعها 1.1.1

بين متوسطات تقدير العاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام ( α ≤ 0.05)مستو  الدبلة 

 .عدد سنوات الخبرةاهلل والعروب لدرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم تعز  لمتغير 

دلددت نتددائج الدراسددة علددى عدددم وجددود بددروق دالددة احصددائياا بددين متوسددطات تقددديرات العدداملين لدرجددة الرضددا 

حسدددب متغيدددر عددددد سدددنوات الخبدددرة، وقدددد ُتعدددز  هدددلر النتيجدددة إلدددى صدددعوبة الحيددداة ابقتصدددادية الدددوظيفة ب

وابجتماعية للعاملين بة كال الكليتين وتردي األوضات المعيشية األمر اللي اد  إلى عدم وجدود امتيدازات 

 .لقصيرةللعاملين من لوي الخبرة الطويلة، وكللك عدم تلبية احتياجات العاملين من لوي الخبرة ا
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، بددة حدددين (3114)والعندددزي ( 3111)اتفقددت نتدددائج هددلر الدراسدددة مددع نتدددائج دراسددة كدددل مددن أبدددو رمضددان 

التة دلت على وجود بدروق دالدة احصدائياا تعدز  لمتغيدر عددد سدنوات ( 4222)اختلفت مع دراسة مساعدة 

 .الخبرة ولصالر بئة الخبرة العالية

 

مدا العالقدة بدين واقدع تقيديم األداء ودرجدة الرضدا : لذي نصعامناقشة نتيجة سؤال الدراسة الخام  وا 1.1

 الوظيفة للعاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهم ؟

 :لإلجابة عن هلا السؤال تم بحص الفرضية الحادية عشرة

 

لات دبلدددة  عالقدددةب توجدددد  :مناقشعععة نتيجعععة الفرضعععية الصعععفرية الحاديعععة قشعععر  والتعععي نصعععها 1.1.1

بين واقع تقييم ابداء ودرجة الرضا الوظيفة للعاملين بة كليتّة  ( α ≤ 0.05)احصائية عند مستو  الدبلة 

 .بلسطين التقنيتين بة رام اهلل والعروب من وجهة نظرهم

تقيديم رئيسده ألدائده توجد هناك عالقة إيجابية طردية، وقد ُتعز  هلر النتيجة إلى أن الشخص الراضة عدن 

ورضار عن وسائل وعدالة عملية تقييم ابداء المتبعة بة مكان عمله، وكللك إطالت رئيسه لده علدى نتيجدة 

تقييم أدائه واستخدام نتائج هلر العملية بفعالية وبما يساعدر على تجاوز نقاط ضعفه وتقوية نقاط قوته توّلد 

أي أنده كلمدا زاد تقددير المبحدوثين مدن الكليدات لتقيديم . عيدةلديه رضا عن عملده، وتدر  أن هدلر النتيجدة طبي

 .أدائهم زاد الرضا الوظيفة لديهم، والعالقة طردية إيجابية أي تزداد بازدياد

التة دلت على وجود عالقة طردية بدين ( 3112)اتفقت نتائج الدراسة مع كل من دراسة خليفات ومالحمة 

التة دلت على وجود عالقدة طرديدة ( 3112)، ومع دراسة بلمبان متغيري الرضا الوظيفة والوبء التنظيمة

التدة دلدت علدى وجدود عالقدة  Barry( 3113)بين متغيدري الرضدا الدوظيفة واألداء الدوظيفة، ومدع دراسدة 

التددة دلددت علددى وجددود  Mathis( 3113)طرديددة بددين متغيددري نمددط القيددادة والرضددا الددوظيفة، ومددع دراسددة 

التدة دلدت علدى وجدود عالقدة ( 3114)ادة والرضا الوظيفة، ومع دراسة سدالمة عالقة طردية بين نمط القي
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التددة دلددت ( 4222)طرديددة بددين متغيددري الرضددا الددوظيفة وابنتمدداء التنظيمددة، ومددع دراسددة كامددل والبكددري 

التدة ( 4222)على وجود عالقة طردية بين الرضا الوظيفة وابنتماء التنظيمة، وأخيراا مدع دراسدة عكاشدة 

لى وجود عالقة طردية بين متغيري الرضا الوظيفة والمنا  التنظيمة، بة حين اختلفت مع كل من دلت ع

التة دلت على عدم وجود عالقة بين متغيري عملية التقييم ومتغيرات الدراسة، ( 3117)دراسة أبو ماضة 

 .وظيفةالتة دلت على عدم وجود عالقة بين الرضا الوظيفة واألداء ال( 3114)ودراسة العنزي 

 

 التوصيات 1.1

 :بة ضوء نتائج الدراسة بقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات

 :ضرورة قيام إدارة الكليتين بتحسين واقع تقييم األداء بيهما من خالل .4

  تفعيدل ثقابددة تقيدديم األداء، وثقابددة التقيديم الددلاتة، وانبددادة مددن نتدائج تقددويم األداء بددة القددرارات انداريددة

 .المختلفة

  العمدددل علدددى زيدددادة بعاليدددة تقيددديم األداء بعقدددد دورات تدريبيدددة بدددة مجدددابت تقيددديم األداء لتحسدددين قددددرة

 .القائمين عليها لفهم المشكالت التة تواجه مرؤوسيهم وطرق مساعدتهم بة حلها

  المسددتخدمة تحقيدق عدالددة تقيديم األداء بإشددراك العداملين بددة تقيديم أدائهددم، وابهتمدام بتناسددب المعدايير

 .بة التقييم مع الوظائف التة يشغلها العاملون قيد التقييم

  ضددمان جددودة التغليددة الراجعددة بتدددريب القددائمين علددى عمليددة تقيدديم األداء علددى كيفيددة مناقشددة نتددائج

 .التقييم مع مرؤوسيهم

 سب مدع تطوير نمالج التقييم بشكل يتناسب وتطور الوظائف ومسؤولياتها، وكللك تطوير نمالج تتنا

 .مجالة العمل انداري واألكاديمة كل على حدا
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  عقد دورات تدريبية مبنية على نتائج تقييم األداء لمعالجة نقاط الضدعف التدة ظهدرت لدد  المدوظفين

 .عند التقييم، وتقديم حوابز للموظفين لو التقييم المرتفع

 :هما من خاللضرورة اهتمام إدارة الكليتان بربع درجة الرضا الوظيفة للعاملين بي .3

  تفويض الصالحيات للموظفين بدرجة مناسبة بهدف تحقيق ابستقاللية لهم خالل أدائهم ألعمالهم ما

 .يساعد على ربع درجة رضاهم عن وظائفهم

  تشجيع الموظفين على تنظيم نشاطات اجتماعية وتربيهية سدواء كاندت خدارج الكليدة أم داخلهدا بهددف

 .تحسين العالقات بيما بينهم

 يص اماكن استراحة للموظفين وابهتمام بجعل مكاتبهم بعيداا عن ضوضاء الطلبة بهدف زيادة تخص

 .رضا الموظفين عن بيئة العمل

 السعة لربع درجة رضا الموظفين عن الحوابز المادية والمعنوية المقدمة للموظفين. 

 انداري واألكاديمة زيادة رضا العاملين عن إدارة الكليتان ببناء عالقة متكاملة بين الجهازين. 

ضددرورة اهتمددام الكليتددين بالموظفددات اننددا  ومحاولددة تحسددين تقددديرهن لواقددع تقيدديم األداء وربددع مسددتو   .4

الرضددا الددوظيفة لددديهن، وكددللك المددوظفين لوي حملددة الشددهادات العمليددة دون الدددكتورار ومحاولددة ربددع 

 .مستو  رضاهم الوظيفة

ألداء والرضدددا الدددوظيفة، مدددن خدددالل جعدددل عمليدددة تقيددديم ابداء العمدددل علدددى تعزيدددز العالقدددة بدددين تقيددديم ا .1

 .تنعكس بآثار إيجابية على الموظفين تؤدي إلى زيادة رضاهم الوظيفة بغض النظر عن نتائج التقييم

 .إجراء المزيد من الدراسات حول العالقة بين تقييم األداء والرضا الوظيفة بة مؤسسات أخر  .5
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 :المراج  العررية
 :الكتب

، (41)دار صدادر بيدروت، المجلدد لسعا  الععرب  (: 4252. )ابن منظور، أبة الفضل جمال الدين محمد بن مكدرم
 .بيروت، لبنان
أثر الحوافز قلى الرضا الوظيفي لمهندسي القطاع العاا فعي جنعوب الضعفة الغرريعة  (: 3112. )أبو سنينة، تغريدد

 .الخليل، بلسطين جامعة
، 4دار بمبددددك للنشددددر والتوزيددددع، ط  (المرععععادأل  األدوات  المهععععارات)تقيععععيا األداء(: 3144. )توبيددددق، عبددددد الددددرحمن

 .القاهرة
 .جامعة القدس المفتوحة، عمان، األردنالسلوك التنظيمي  (: 3112) .جامعة القدس المفتوحة

لتجددارة بجامعددة ابسددكندرية، الدددار الجامعيددة للطبددع والنشددر كليددة اإدار  المععوارد الرشععرية  (: 3111. )حسددن، راويددة
 .، ابسكندرية،(4)والتوزيع ، ط

الددددار الجامعيدددة للطبدددع  كليدددة التجدددارة بجامعدددة ابسدددكندرية،السعععلوك التنظيمعععي المعاصعععر  (: 3113. )حسدددن، راويدددة
 .والنشر والتوزيع، انسكندية

، 4طرق قياسه، تفسير درجاته، وأسداليب زيادتده بدة العمدل، طمفهومه، "الرضا الوظيفة (: 3144. )الزعبة، مروان
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن

 .األردن، ، دار مجدبوي للنشر، عمانإدار  األفراد مدخل كمي :(4222)زويلف، مهدي 
 .دار الكتب، مصر اإلدار  العصرية  –إدار  الموارد الرشرية (: 3111. )سيد، أحمد

ترجمددة جعفددر أبددو القاسددم أحمددد، معهددد اندارة العامددة، السععلوك التنظيمععي واألداء  . سدديزبقة، أندددرو، وابس، مددارك
 .4224السعودية، 
، 4دار صددفاء للنشدددر والتوزيدددع، طأطعععر نظريعععة وتطريقعععات قمليعععة   –الرضعععا العععوظيفي (: 3141. )الشددرايدة، سدددالم

 .عمان، األردن
 .، دار زهران للتوزيع والنشر، حلب، سوريا(4)طاألفراد  إدار  (: 3112. )الصبا ، عصام
 .األردن، دار وائل للطباعة والنشر، إدار  الموارد الرشرية :(4222) .علة، علة ،عباس، سهيلة
 .دار زهران للنشر والتوزيع، حلب، سوريااإلدار  المعاصر   (: 3112. )عقيلة، عمر

 .، دار وائل للنشر، عمان، األردنالرشريةإدار  الموارد (: 3115. )عقيلة، وصفة
 .، بيروت، لبنان(1)مؤسسة بؤاد بعينو للتجليد، الجزء إحياء قلوا الدي   (: ت.ب. )الغزالة، حامد بن محمد

 .مصر ،انسكندرية، (4)للنشر والتوزيع، ط الدار الجامعية  ادار  الموارد الرشرية: (2001) .ماهر، أحمد
دار القلددم للنشددر والتوزيددع، دراسععات فععي الفععروق رععي  الجنسععي  فععي الرضععا الععوظيفي  (: 4224. )المشددعان، عويددد

 .الكويت
كليددة ابقتصددداد، مععدخل اسععتراتيجي   –إدار  المععوارد الرشععرية (: 3112. )نعسددانة، عبددد المحسددن، وعقيلددة، عمددر

 .جامعة حلب
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 .، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن(4)طإدار  الموارد الرشرية  (: 3114. )الهيتة، خالد
 

 :األرحا  المنشور 
مددد  اهتمددام الجامعددات الفلسددطينية بمتطلبددات ربددع كفدداءة عمليددة (: 3144. )أبددو الددروس، سددامة، أبددو ماضددة، خالددد

، (4)، ت(42)م  (سلسعععععععلة الدراسعععععععات اإلنسعععععععانية)مجلعععععععة الجامععععععععة اإلسعععععععتمية تقيددددددديم أداء العددددددداملين، 
 (.4343-4472)ص.ص

واقدع الممارسدات انداريدة لدد  مدديري المددارس بدة منطقدة القددس وعالقتهدا (: 3141. )أبو سمرة، محمود، وآخدرون
-445)ص.، ص(42)تمجلععة جامعععة القععد  المفتوحععة للرحععا  والدراسععات  بددالروح المعنويددة للمعلمددين، 

451.) 
معدات الضدفة الغربيدة بدة بلسدطين وعالقتده المندا  الجدامعة بدة جا(: 3112. )أبو سدمرة، محمدود، الطيطدة، محمدد
-445)ص.، ص(44)تمجلعة جامععة القعد  المفتوحعة للرحعا  والدراسعات  بدابعية اننجار لد  طلبتهدا، 

454.) 
الضغوط المهنية وعالقتهدا بالرضدا الدوظيفة لدد  المعلدم الفلسدطينة، (: 3144. )أبو ماضة، نظمة، األشقر، ياسر

 (.342-312)ص.، ص(4)، ت(42)م  (سلة الدراسات اإلنسانيةسل)مجلة الجامعة اإلستمية 
 ،"بدددرت بنهدددا –دراسدددة ميدانيدددة علدددى جامعدددة الزقدددازيق "معوقدددات بعاليدددة األداء الدددوظيفة (: 4222. )أبدددو الوبدددا، جمدددال

 (.452-25)ص.صمصر   –( اإلدار  الجامعية في الوط  العرري)المؤتمر السنوي السار   وقائ 
إعددداد مقيدداس الرضددا عددن العمددل ألعضدداء الهيئددات التدريسددية بددة كليددة وأقسددام (: 3117). أحمددد، أحمددد، وآخددرون

-374)ص.، ص(4)، ت(7)ممجلعة أرحعا  كليعة الترريعة األساسععية  التربيدة الرياضدية بدة جامعدة الموصدل، 
412.) 

ة الرضدددددا الدددددوظيفة علدددددى وبدددددق بعددددض المتغيدددددرات الشخصدددددية ألعضددددداء الهيئدددددة التدرييسدددددي(: 3144. )أحمددددد، ثابدددددت
مجلععة الرافععدي  للعلععوا الرياضععية  والمددوظفين انداريددين بددة أقسددام وكليددات التربيددة الرياضددية جامعددة الموصددل، 

 (.23-24)ص.، ص(57)، ت(47)م
دراسدة تطبيقيدة بدة جامعدة "الرضدا الدوظيفة بدين أعضداء هيئدة التددريس (: 3144. )أحمد، حمدي، منصور، حمدان

 (.477-412)ص.، ص(7)، ت(1)ممجلة جامعة األنرار للعلوا االقتصادية واإلدارية  ، "ابنبار
دراسدة "القددرات انبداعيدة وعالقتهدا بداألداء الدوظيفة لمدديري القطدات العدام (: 3144. )بحر، يوسف، العجلة، توبيدق

  (الدراسعات اإلنسعانية سلسعلة)مجلة الجامعة اإلستمية ، "تطبيقية على المديرين العاملين بوزارات قطات غزة
 (.4115-4115)ص.، ص(3)، ت(42)م

أثدر المندا  التنظيمدة علدى األداء الدوظيفة للعداملين انداريدين بدة الجامعدة (: 3141. )بحر، يوسف، سويرح، أيمدن
-4417)ص.، ص(3)، ت(42)م  (سلسعلة الدراسعات اإلنسعانية)مجلة الجامععة اإلسعتمية انسالمية بغدزة، 

4341.) 
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المشدكالت التدة تواجده أعضداء هيئدة التددريس بدة الجامعدة األردنيدة واثرهدا علدى أدائهدم (: 3112. )سوسدنبددرخان، 
 (.14-2)ص.، ص(3)، ت(41)ممجلة جرش للرحو  والدراسات  الوظيفة، 

تسديير األداء الدوظيفة للمدورد البشدري بدة المؤسسدة ابقتصدادية (: 3141. )بوخمخم، عبد الفتاح، هروم، عدز الددين
، (2)تمجلعععععععة االقتصعععععععاد والمجتمععععععع   قسدددددددنطينة،  CPGسدددددددة ميدانيدددددددة بمركدددددددب المجدددددددارف والرابعدددددددات درا"

 (.23-54)ص.ص
مد  تقبل هيئة التدريس بدة جامعدة جدازان بالسدعودية لددور طلبدة الجامعدات بدة عمليدة تقيديم (: 3143. )التل، وائل

 (.441-25)ص .، ص(4-414)، ت(32)مالمجلة الترروية  األداء التدريسة، 
طرق وأساليب تقويم أداء أعضاء هيئدة التددريس بدة الجامعدات السدعودية (: 4224. )الثبيتة، مليحان، القرنة، علة

مجلعة العلعوا التررويعة والدراسعات )مجلة جامعة الملك سعود من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسدام، 
 (.123-137)ص.، ص(3)، ت(5)م  (اإلستمية
كليعة  –المجلة العلمية محددات ونتائج ثقة العاملين بة عدالة ودقة نظم تقيديم ابداء، (: 4224. )جاب اهلل، ربعت

 (.471-437)ص .، ص(3)تاإلدار  واالقتصاد  
رضا أعضاء هيئة التدريس والطالبات بكلية ابقتصاد المنزلة جامعدة (: 3141. )جاد اهلل، حنان، أبو الغيط، إيمان

-372)ص.، ص(3)، ج(411)تجامعععة األزهععر   –مجلععة كليععة الترريععة ة، األزهددر عددن جددودة األداء بالكليدد
437.) 

تقيددديم األداء الدددوظيفة لمددددير المدرسدددة اببتدائيدددة بمملكدددة البحدددرين بدددة ضدددوء مبددداد  إدارة (: 3115. )جاسدددم، محمدددد
 (.321-324)ص.، ص(4)، ت(2)، ممجلة العلوا الترروية والنفسية، "صيغة مقترحة"الجودة الشاملة 

مجلعة العلعوا تطوير أداة لقيداس باعليدة إدارة المدوارد البشدرية بدة مؤسسدات التعلديم العدام، (: 3143. )يد، محمدالجر 
 (.74-14)ص.، ص(1)، ت(44)مالترروية والنفسية  

مسددتو  الرضددا الددوظيفة لددد  أعضدداء هيئددة التدددريس بددة جامعددة بيالدلفيددا وعالقتدده (: 3144. )الجالبنددة، مصددطفى
، (31)م  (4)تمجلععععة جامعععععة القععععد  المفتوحععععة للرحععععا  والدراسععععات  بمسددددتو  الددددروح المعنويددددة لددددديهم، 

 (.332-422)ص.ص
دراك (: 3117. )الجندي، عادل، البنا، عادل انحساس بالعدالة التنظيميدة وعالقتده بأسداليب تقيديم ابداء الدوظيفة وا 

 (.441-2)ص.، ص(17)، ت(44)م مجلة مستقرل التررية األبعاد النفسية للبيئة التعليمية، 
مجلععة قراطدة وعددم الرضددا الدوظيفة، ضدغوط العمدل وعالقتهددا بالتوجده البيرو (: 3113. )جدودة، إيمدان، اليدابة، رندددة

 (.441-74)ص.، ص(4)، ت(42)مجامعة دمشق  
، (44)، ت(2)ممجلععة الرحععو  التجاريععة  تقيدديم األداء بددة الشددركات متعددددة الجنسددية، (: 4227. )الجددوهري، علددة

 (.47-4)ص.، ص(2)س
يسدية بجامعدة األقصدى بدة ضدوء تقييم األداء الجامعة من وجهة نظر أعضداء الهيئدة التدر (: 3112. )الحجار، رائد

، (3)، ت(2)م  (سلسععععععلة العلععععععوا اإلنسععععععانية)مجلععععععة جامعععععععة األقصععععععى مفهددددددوم إدارة الجددددددودة الشدددددداملة، 
 .، غزة، بلسطين(311-314)ص.ص
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، (3)، ت(41)ممجلععة اإلدار  العامععة  ، (الطددرق، المعوقددات، البدددائل)تقيدديم األداء الددوظيفة (: 4221. )حمداد، أحمددد
 (.417-411)ص .ص

دراسدة تحليليدة  راء عيندة مدن "عوامل الرضا الوظيفة وأثرها بدة مسدتو  األداء المهندة (: 3143. )لخفاجة، أسعدا
، (4)، ت(4)مكععععععررتء   –مجلععععععة اإلدار  واالقتصععععععاد ، "البصددددددرة/العدددددداملين بددددددة إعددددددداديات التعلدددددديم المهنددددددة

 (.21-27)ص.ص
العمدددل بدددة األداء الدددوظيفة لدددد  مدددديري المددددارس أثدددر ضدددغوط (: 3141. )خليفددات، عبدددد الفتددداح، المطارندددة، شدددرين

-522)ص .، ص(3+4)، ت(32)ممجلعععة جامععععة دمشعععق  األساسدددية الحكوميدددة بدددة إقلددديم جندددوب األردن، 
213.) 

الدددوبء التنظيمدددة وعالقتددده بالرضدددا الدددوظيفة لدددد  أعضددداء هيئدددة (: 3112. )خليفدددات، عبدددد الفتددداح، المالحمدددة، مندددى
 (.411-322)ص.، ص(1+4)، ت(35)ملة جامعة دمشق  مجالتدريس بة الجامعات الخاصة، 

الرضدا الدوظيفة لدد  معلمدة التربيدة والتعلديم بدة محابظدة إربدد مدن وجهدة (: 3112. )درادكة، أمجد، معايعدة، عدادل
 (.441-413)ص.، ص(34)تحولية كلية المعلمي  في أرها  نظرهم، 

مجلعععة دور الحددوابز بدددة ابداء الددوظيفة لمعلدديم التربيدددة الرياضددية بددة مملكدددة البحددرين، (: 3117. )الدوسددري، نبيلددة
 (.312-312)ص.، ص(4)، ت(2)مالعلوا الترروية والنفسية  

مجلععة آداب الرضددا الددوظيفة لددد  التدريسدديين بددة كليددة التربيددة ابساسددية، (: 3112. )سددعيد، سددلمى، أحمددد، جمددال
 (.42-4)ص.، ص(51)ت صرية المستن
دراسعات تررويعة  الرضدا الدوظيفة لدد  المشدربين ابختصاصدة وعالقتده بدأدائهم الدوظيفة، (: 3144. )سلمان، مندى

 (.72-52)ص.، ص(45)ت
دراسة  راء عيندة مدن العداملين بدة مكتبدات جامعدة "الرضا الوظيفة لد  أمناء المكتبات (: 3141. )سليمان، حيدر
 (.444-22)ص.، ص(5)، ت(47)مامعة تكريت للعلوا االنسانية  مجلة ج، "الموصل

األداء الدددوظيفة لدددد  أعضددداء الهيئدددات التدريسدددية بدددة الجامعدددات األردنيدددة الرسدددمية مدددن (: 3117. )الصدددرايرة، خالدددد
 (.72-44)ص.، ص(34)تمجلة الدراسات والرحو  الترروية  وجهة نظر رؤساء األقسام بيها، 

مجلععة دور نظددام معلومددات المددوارد البشددرية بددة تقيدديم أداء المددوارد البشددرية بددة المؤسسددة، (: 3141. )صددورية، زاوي
 (.7)تكلية اآلداب والعلوا اإلنسانية واالجتماقية  

األنمددداط القياديدددة لرؤسددداء األقسدددام العلميدددة وعالقتهدددا بالرضدددا الدددوظيفة ألعضددداء (: 3112. )طدددّراد، حيددددر، وآخدددرون
-42)ص.، ص(4)، ت(1)ممجلعة جامععة كعررتء العلميعة  ، "بحد  ميددانة"التدريسية بة جامعة بابل  الهيئة
 .، العراق(51

، (1)، ت(7)ممجلعععة مؤتعععة للرحعععو  والدراسعععات  تقيددديم األداء والوصدددف الدددوظيفة، (: 4223. )الطراوندددة، تحسدددين
 .، سوريا(341-312)ص.ص

أرحا  نحو تقييم األداء بة نظام الخدمة المدنية بدة األردن،  اتجاهات موظفة الحكومة(: 4221. )طعامنة، محمد
 .، األردن(412-377)ص .، ص(4)، ت(41)م سلسلة العلوا اإلسانية واالجتماقية   –اليرموك 
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جامعدة /تقييم جودة األداء المؤسسة مدن وجهدة نظدر أعضداء هيئدة التددريس بكليدة ا داب(: 3144. )عباينة، صالر
 (.31-4)ص.، ص(2)، ت(1)مجلة العررية لضما  جود  التعليا الجامعي  المليبيا،  -مصراتة

الرضددا الددوظيفة لددد  تدريسددية الجامعددات العراقيددة حددول قددانون الخدمددة (: 3144. )عبددد الحسددين، نبددأ، محددة، مددة
 (.331-422)ص.، ص(44)تمجلة الرحو  الترروية والنفسية  الجامعية، 

مجلععة تكريععت للعلععوا ، "دراسددة تطبيقيددة بددة عينددة مددن معاهددد بغددداد"يفة الرضددا الددوظ(: 3115. )عبددد الددرزاق، أبددان
(: 3115. )عالونددة، معددزوز، نددد ، يحيددى.، العددراق(42-34)ص.، ص(3)، ت(4)ماإلداريععة واالقتصععادية  

مجلعة جامععة القعد  المفتوحعة مستو  الرضا الوظيفة لد  المرشدين التربويين بة محابظتة جنين وقلقيليدة، 
 (.27-55)ص.، ص(5)تراسات  للرحا  والد

دراسدددة مقارندددة للتقدددويم الدددلاتة، وتقدددويم "تقدددويم أداء معلمدددة المرحلدددة الثانويدددة بدولدددة الكويدددت (: 3115. )عبدددد، غدددادة
 (.451-72)ص.، ص(72)، ت(42)مالمجلة الترروية  ، "الطالب، وتقويم رئيس القسم العلمة

دراسدة تطبيقيدة بدة كليدة اندارة وابقتصداد "تاثير البيئة المحفزة بة تحسين الرضا الوظيفة (: 3144. )عكار، زينب
 (.451-434)ص.، ص(44)، ت(44)ممجلة دراسات الرصر   جامعة البصرة،  –

جامععة دمشعق  مجلة ، "سيرونيكس"تقويم أداء العاملين بة شركة الصناعات ابلكترونية (: 3117. )عمران، كامل
 (.314-421)ص.، ص(4)، ت(34)م

مسددددتو  الرضددددا الددددوظيفة لمددددديري المدددددارس بددددة األردن وعالقتدددده بددددبعض خصائصددددهم (: 4223. )العمددددري، خالددددد
، (3)، ت(7)م  (سلسععععلة العلععععوا اإلنسععععانية واالجتماقيععععة)مجلععععة مؤتععععة للرحععععو  والدراسععععات الشخصددددية، 

 (.42-44)ص.ص
كدداديمة لتقددويم األداء الددوظيفة ألعضدداء هيئددة التدددريس بددة جامعددة الملددك عبددد الملددف األ(: 3115. )بلمبددان، آمددال
 (.337)ص.، ص(4)، ت(3)مالسعودية   –المجلة السعودية للتعليا العالي العزيز، 
دراسة اسدتطالعية "العوامل المؤثرة بة الرضا الوظيفة لد  عينة من حملة الشهادات العليا (: 3144. )بوزي، علة

 (.411-75)ص.، ص(37)تمجلة كلية الرافدي  الجامعية للعلوا  ، "بة وزارة العلوم والتكنولوجيا
رس التربيددة الخاصدددة الحكوميدددة قيددداس واقدددع الرضددا الدددوظيفة لددد  معلمدددة مددددا(: 3144. )القحطددانة، عبدددد المحسددن

 (.4)، ج(414)، ت(32)مالمجلة الترروية   بدولة الكويت،
مددد  تددأثير المنددا  التنظيمددة بددة منطقددة سددلفيت التعليميددة علددى ابداء الددوظيفة للعدداملين (: 3143. )قروانددة، خالددد

-44)ص.، ص(3)، م(32)تمجلععة جامعععة القععد  المفتوحععة للرحععا  والدراسععات  بيهدا مددن وجهدة نظددرهم، 
55.) 

العوامددل المدؤثرة علدى الرضددا الدوظيفة للعدداملين بدة الدوزارات لات الطبيعددة الخدميدة بددة (: 3144. )القريدوتة، محمدد
 (.57-42)ص .، ص(4)، ت(35)م، جامعة جد  –  مجلة االقتصاد واإلدار ، دراسة حالة"دولة الكويت 

ائية التوحدد بمؤسسدات ومراكدز التربيدة الخاصدة بدة الرضا الوظيفة لد  معلمدة وأخصد(: 3143. )القصيرين، إلهام
 (.24-55)ص.، ص(3)، ج(21)تمجلة كلية التررية ررنها  األردن، 
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دراسة تحليلية للرضا الوظيفة ألعضداء هيئدة التددريس بجامعدة القداهرة، (: 4221. )كامل، مصطفى، البكري، سونيا
 (.24-72)ص.، ص(4)، ت(34)ممجلة اإلدار   

مجلعة ، "دراسدة تقويميدة لتجربدة جامعدة الكويدت"تقدويم األداء التدريسدة لذسدتال الجدامعة (: 4227. )الكندري، جاسدم
 (.417-443)ص.، ص(44)، ت(4)مجامعة أسيوط   –كلية التررية 

 دراسععات العلععواأسدداليب مقترحددة لتقددويم األداء التدريسددة الجددامعة، (: 4222. )محابظددة، سددامر، السددامرائة، هاشددم
 (.414-322)ص.، ص(3)ت( 34)مالترروية  

دراسدة تطبيقيدة "تدأثير الدنمط القيدادي بدة الرضدا الدوظيفة ألعضداء هيئدة التددريس (: 3112. )محمد، نوال، وآخدرون
-A298)ص.، ص(2)، ت(34)ممجلععة التقنععي  ، "علددى عينددة مددن مددديري التعلدديم العددام بددة محابظددة نينددو 

A282)العراق ،. 
العالقة بين ثقة مديري ومعلمة مدارس التعليم العدام بدة دقدة وموضدوعية (: 3112. )محمود، حسن، بركات، سمير

حساسدددهم بالعدالدددة التنظيميدددة  مجلعععة العلعععوا التررويعععة  ، "دراسدددة ميدانيدددة"وبعاليدددة نظدددام تقدددويم األداء الدددوظيفة وا 
 .، مصر(24-3)ص.، ص(3)ت

لتددة تددؤثر علددى األداء الددوظيفة ألعضدداء هيئددة التدددريس بجامعددة تعددز، المشددكالت ا(: 3112. )المخالبددة، سددلطان
 (.112-421)ص.، ص(4)، ج(4)ت( 31)مكلية التررية   –المجلة العلمية 
، (4)تمجلعععة العلعععوا اإلنسعععانية  ، "مفهدددوم وتقيددديم"األداء بدددين الكفددداءة والفعاليدددة (: 3114. )مزهدددودة، عبدددد المليدددك

 (.411-25)ص.ص
مجلة مركز الرحو  الرضا الوظيفة لد  الموظفين انداريين بة جامعة اليرمدوك، (: 4222. )مساعدة، عبد الحميد

 (.452-444)ص.، ص(42)تالترروية  
دراسددة مقارنددة بددة الرضددا المهنددة بددين العدداملين بددة القطددات الحكددومة والقطددات الخدداص (: 4221. )المشددعان، عويددد

 (.57-42)ص.، ص(1)، ت(4)م  النفسيي  المصريةرارطة األخصائيي   –دراسات نفسية ت، بالكوي
الضددددغوط التددددة يواجههددددا عضددددو هيئددددة التدددددريس وأثرهددددا علددددى الرضددددا الددددوظيفة وسددددبل (: 3143. )الميدددداحة، جعفددددر

-474)ص.، ص(42)، ت(42)ممجلعععة واسعععط للعلعععوا اإلنسعععانية  معالجتهدددا بدددة جامعدددة الزيتوندددة األردنيدددة، 
341.) 

مسدتو  الرضدا الدوظيفة لدد  معلمدات التربيدة الخاصدة بدة محابظدات (: 3141. )النواصرة، مها، كريشان، إخدالص
، (4)، ج(41)تجامعععة قعي  شععم    –مجلعة كليععة الترريعة ، (الكدرك، معدان، الطفيلددة، العقبدة)إقلديم الجندوب 

 (.722-775)ص.ص
يم العدام بدة دولدة العوامل المؤثرة على الرضا الدوظيفة لدد  نظدار ونداظرات مددارس التعلد(: 4221. )الهدمود، دبل
 (.145-425)ص.، ص(32)تمجلة كلية التررية  الكويت، 
دراسدة "إدراك العاملين لنظام تقويم األداء وعالقته ببعض العوامل الشخصية والتنظيميدة (: 3111. )يوسف، دروي 

، (11)م  مجلععة اإلدار  العامععة، "ميدانيددة علددى عينددة عشددوائية مددن المنظمددات بدولددة انمددارات العربيددة المتحدددة
 (.212-575)ص.، ص(4)ت
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 :الرسائل العلمية
قيا  مستوى الرضا التوظيفي لدى العاملي  في الجامعات الفلسعطينية فعي قطعاع (: 3111. )أبو رمضان، نجدو 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة انسالمية، بلسطينغز   
سععتمية رغععز  راسععتخداا رطاقععة قيععا  األداء مععدى إمكانيععة تقععويا أداء الجامعععة اإل(: 3143. )أبددو شددر ، جمددال
رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددورة، الجامعدددة   "دراسعععة ميدانيعععة مععع  وجهعععة نظعععر الععععاملي  رالجامععععة"المتعععواز  

 .انسالمية، بلسطين
، رسدددددالة ماجسدددددتير الوسطى المحافظة رلديات لدى موظفي الوظيفي الرضا مدى(: 3141. )أبدددددو شدددددمالة، إبدددددراهيم
 .الجامعة انسالمية، بلسطينغير منشورة، 

رسددالة تقععويا أداء رنععك فلسععطي  المحععدود راسععتخداا رطاقععة قيععا  االداء المتععواز   (: 3112. )أبددو قمددر، محمددد
 .ماجستير غير منشورة، الجامعة انسالمية، بلسطين

رسدددالة  ،معوقعععات تقيعععيا أداء الععععاملي  فعععي الجامععععات الفلسعععطينية وسعععرل قتجهعععا(: 3117. )أبددو ماضدددة، خالدددد
 .ماجستير غير منشورة، الجامعة انسالمية، بلسطين

الرضا الوظيفي لدى العاملي  فعي كليعات المجتمع  فعي المملكعة األردنيعة الهاشعمية  (: 4222. )أبو هنط ، أحمد
 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية الهاشمية، عمان، األردن

وأثرهععا قلععى أداء المععوظفي  فععي شععركة االتصععاالت الفلسععطينية فععي ضععغوط العمععل (: 3112. )بنددات، عبددد القددادر
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة انسالمية بغزة، بلسطينمنطقة قطاع غز 

دراسة حالة مؤسسة صناقة "دور تقييا أداء العاملي  في تحديد احتياجات التدريب (: 3112. )بن عيشة، عمدار
 .ادة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائرشهالكوارل الكهررائية رسكر   

دراسعة "التحفيز ودور  في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملي  رشرطة منطقعة الجعوف (: 3117. )الجريد، عارف
رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة، جامعدة ندايف العربيدة للعلدوم   "ميدانية قلى ضراط وأفراد شرطة منطقة الجعوف

 .منية، السعوديةاأل
دراسععة ميدانيععة قلععى العمعععال "االتصععال التنظيمععي وقتقتععا رعععاألداء الععوظيفي (: 3112. )جددالل الدددين، بددوعطيط

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري محمود قسنطينة، الجزائر  "المنفذي  رمؤسسة سونلغار قنارة
رسدالة ماجسدتير غيدر   "دراسة ميدانية في المشافي"املي  أثر الرضا الوظيفي قلى أداء الع(: 3112. )حماد، إياد

 .منشورة، جامعة دمشق، سوريا
واق  تقييا أداء موظفي الشركات التجارية الفلسطينية في محافظة راا اهلل والريعر  مع  (: 3113. )حمدان، عاصدم

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، بلسطينوجهة نظر الموظفي   
دراسة تطريقيعة قلعى الععاملي  "قملية صن  القرارات وقتقتها رالرضا الوظيفي (: 3117. )لحميضة، عبد العزيدزا

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض  "في مجل  الشورى السعودي
رسدددالة ظمعععات الصعععناقية السعععورية  معععدى كفعععاء  رعععرامج تقيعععيا األداء المترععععة فعععي المن(: 4225. )خضددر، أحمدددد

 .ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا
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دراسعة تطريقيععة قلعى شععركة "الرضععا العوظيفي لععدى الععاملي  وآثععار  قلعى األداء الععوظيفي (: 3112. )خدوام، حبيدب
 .رسالة ماجستير غير منشورة، األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالة  "الجزير  الفضائية

رسددالة دكتددورار غيددر منشدددورة، دور التخطععيط االسععتراتيجي فععي جعععود  األداء المؤسسععي  (: 3144. )الدددجنة، إيدداد
 .جامعة دمشق، سوريا

دراسععة "تقيععيا أداء الجامعععات الحكوميععة اليمنيععة رهععدف تحسععي  الكفععاء  والفعاليععة (: 3115. )دّبل، أمددة العلددة
 .عين شمس، مصررسالة ماجستير غير منشورة، جامعة   "تطريقية

ضععغوط العمععل وقتقتهععا رالرضععا الععوظيفي للفععراد العععاملي  فععي مراكععز حععر  الحععدود (: 3141. )الدوسدري، مبددارك
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعوديةرمنطقة المدينة المنور   

ظعة القريعات رمععايير تقعويا األداء العوظيفي للمعلمعي  درجة التزاا مديري مدار  محاف(: 3141. )الرشيدي، كاتب
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، األردن  م  وجهة نظرها وم  وجهة نظر المعلمي 

مسععتوى االنتمععاء المهنععي والرضععا العععوظيفي والعتقععة رينهمععا لععدى أقضععاء الهيئعععة (: 3114. )سددالمة، انتصددار
  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، بلسطينالتدريسية في الجامعات الفلسطينية  

معدى فاقليعة وقدالعة نظعاا تقيعيا أداء الععاملي  فعي الجامععات الفلسعطينية وأثعر  قلعى (: 3141) .الشاهين، ماجدد
رسدالة ماجسدتير غيدر   "دراسة مقارنة ري  الجامععة اإلسعتمية وغعز "اء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية األد

 .منشورة، الجامعة انسالمية بغزة، بلسطين
األنمععاط القياديععة وقتقتهععا رععاألداء الععوظيفي معع  وجهععة نظععر العععاملي  ر مععار  مكععة (: 3111. )الشددريف، طددالل
 .غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعوديةرسالة ماجستير المكرمة  
دراسعة قلعى األجهعز  الحكوميعة فعي "أثر التغذية العكسية قلى تطعوير األداء العوظيفي (: 3112. )الشمرانة، غدادة

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، السعودية"مدينة الرياض
دراسة ميدانيعة قلعى وزارات السعلطة "أثر المناخ التنظيمي قلى أداء الموارد الرشرية  (:3112. )الشنطة، محمود

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة انسالمية بغزة، بلسطينالوطنية الفلسطينية في قطاع غز   
  "الريعاض دراسعة تطريقيعة لمعوظفي جمعارك منطقعة"الرضا الوظيفي وقتقتا راالنتاجيعة (: 3114. )الشهري، علة

 .رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية
تنميععة المهععارات القياديععة للعععاملي  وقتقتهععا رععاألداء الععوظيفي فععي مجلعع  الشععورى (: 3144. )الصددامل، ناصددر
 .الرياض، السعودية رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،السعودي  
دراسعة  –أثر المناخ التنظيمي قلى الرضا العوظيفي فعي شعركة االتصعاالت الفلسعطينية (: 3112. )الطيب، إيهاب
 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة انسالمية بغزة، بلسطينحالة  

دراسعة ميدانيعة قلعى "العوامل األكاديمية المرترطة رالرضا العوظيفي ألسعتاذ الجامععة (: 3115. )عبد السالم، سناء
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر  "كليات التررية
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تقويا أداء معلمي التررية اإلستمية في ضوء ميثاق أختقيات مهنعة التعلعيا مع  وجهعة (: 3141. )العبودي، بهد
رسدالة دكتدورار غيدر منشدورة، الجامعدة انسدالمية والمشرفي  التررعويي  رمدينعة الريعاض   نظر مديري المدار 

 .بالمدينة المنورة، السعودية
دراسععة تطريقيععة قلععى "اإلرععداع اإلداري وقتقتععا رععاألداء الععوظيفي لمععديري القطععاع العععاا (: 3112. )العجلدة، توبيددق

 .الجامعة انسالمية بغزة، بلسطينرسالة ماجستير غير منشورة،   "وزارات قطاع غز 
دراسععة "التحفيععز وأثععر  قلععى الرضععا الععوظيفي للمععورد الرشععري فععي المؤسسععة االقتصععادية (: 3117. )عزيددون، زهيددة

 .أوت، سكيكدة، الجزائر 31رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة   "حالة  وحد  نوميديا رقسنطينة
دراسعععة تطريقيعععة قلعععى شعععركة "ة قلعععى مسعععتوى األداء العععوظيفي أثعععر الثقافعععة التنظيميععع(: 3112. )عكاشدددة، أسدددعد

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة انسالمية بغزة، بلسطين  "االتصاالت في فلسطي 
المنععاخ التنظيمععي فععي كليععات المجتمعع  فععي األرد  وقتقتععا رالرضععا الععوظيفي للعععاملي   (: 4222. )عكاشددة، علددة

 .امعة األردنية، عمان، األردنرسالة ماجستير غير منشورة، الج
نظعععاا الحعععوافر والمكافعععفت واثعععر  فعععي تحسعععي  األداء العععوظيفي فعععي وزارات السعععلطة (: 3117. )العكددد ، عدددالء

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة انسالمية بغزة، بلسطينالفلسطينية في قطاع غز   
العتقعععة رعععي  درجعععة األداء العععوظيفي والرضعععا العععوظيفي لمعععديري ومعععديرات المعععدار  (: 3114. )العنددزي، عطدددا اهلل

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القر ، السعوديةالثانوية رمنطقة الحدود الشمالية التعليمية  
قطععاع  تقيعيا نظععاا قيعا  األداء العوظيفي للعععاملي  فعي السعلطة الوطنيععة الفلسعطينية فعي(: 3115. )عدواد، طدارق

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة انسالمية بغزة، بلسطينغز 
الرضعععا العععوظيفي وقتقتعععا رعععااللتزاا التنظيمعععي لعععدى المشعععرفي  التررعععويي  والمشعععرفات (: 3112. )بلمبدددان، إينددداس

 .لقر رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم االتررويات ر دار  التررية والتعليا رمدينة مكة المكرمة  
الجديععة فععي العمععل وقتقتهععا رالرضععا الععوظيفي لععدى مععديري المععدار  الحكوميععة فععي (: 3112. )القدداروط، صددادق

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، بلسطينمحافظات شمال الضفة الغررية  
اسععة مقارنععة لوجهععات نظععر در "الصععراقات التنظيميععة وانعكاسععاتها قلععى الرضععا الععوظيفي (: 3112. )اللددوح، أحمددد

 .رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة انسالمية بغزة، بلسطين  "العاملي  في جامعتي األزهر واألستمية
، رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة، جامعددة تقععويا أداء المععدار  فععي مرحلععة التعلععيا األساسععي(: 3144. )محمدد، بددرج

 .عمر المختار، الجزائر
دراسعة مسعحية قلعى ضعراط قطعاع قعوات "المنعاخ التنظيمعي وقتقتعا رعاألداء العوظيفي (: 3111. )المكران، ناصدر

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض  "األم  الخاصة رمدينة الرياض
أررز العوامل المؤثر  قلى مسعتوى الرضعا العوظيفي لعدى الموظفعات اإلداريعات رجامععة (: 4224. )ناضرين، حنان

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القر ، السعودية  (قسا الطالرات)أا القرى رمكة المكرمة 
معععة تعععز دراسععة حالععة جا"قتقععة التععدريب رععألداء األفععراد العععاملي  فععي اإلدار  الوسععطى (: 3112. )نعمددان، عائدددة

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، اليمن  "الجمهورية اليمنية
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دراسعة مسعحية قلعى "الرقارة اإلدارية وقتقتها راألداء العوظيفي فعي األجهعز  األمنيعة (: 3114. )النميان، عبدد اهلل
 .ايف العربية للعلوم األمنية، السعوديةرسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية ن  "شرطة منطقة حائل

 سياسععات تقيععيا أداء العععاملي  فععي مؤسسععات التعلععيا العععالي الحكوميععة فععي قطععاع غععز  (: 3111. )النونددو، نائلددة
 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة انسالمية بغزة، بلسطين

التعلعععيا الثعععانوي فعععي ضعععوء اسعععلوب تقعععويا األداء التدريسعععي ألسعععاتذ  الرياضعععيات فعععي (: 3112. )يوسدددف، حديدددد
رسددالة دكتددورار غيددر منشددورة،   "دراسععة ميدانيععة رمؤسسععات التعلععيا الثععانوي لواليععة جيجععل"الكفايععات الوظيفيععة 

 .جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر
 

 :أوراق المؤتمرات
ة وانعكاسدداته بددة جددودة تقددويم األداء التدريسددة ألعضدداء هيئددة التدددريس بددة الجامعدد(: 3112. )الجنددابة، عبددد الددرزاق
 .، العراق3112/بة شهر تشرين الثانة  مؤتمر الجود  في جامعة الكوفة إلىبح  مقدم التعليم العالة، 

ندو  تحدي  تقييم أعضاء الهيئة التدريسية بة مؤسسات التعليم العالة، ورقة مقدمة إلدى (: 4222. )طنا ، سالمة
 .، بة جامعة الكرك، األردن31/4/4222-42بين المنعقدة بة الفترة ما اإلدار  الجامعية  

التعدرف إلدى واقدع اسدتخدا تقيديم األداء بدة مراكدز التددريب المهندة بدة محابظدات غدزة مدن (: 3112. )عدوان، عماد
واقعععع  وتحععععديات )معععؤتمر التعلععععيا التقنععععي والمهنععععي فععععي فلسععععطي  وجهدددة نظددددر العددداملين، بحدددد  مقددددم إلددددى 

 .، بلسطين44/41/3112-43بين  المنعقد بة الفترة ما  (وطموحات
تقدويم األداء التدريسدة وابتجدار محدو مهندة التددريس لدد  خريجدة كليدة (: 3113. )محمد، إسدماعيل، أحمدد، صدبري

تجععارب دول )النععدو  التررويععة األولععى المعلمددين بالباحددة قبددل وأثندداء ممارسددة مهنددة التدددريس، ورقددة مقدمددة إلددى 
مصاحرة لتجتماع الخعام  للجنعة قمعداء كليعات الترريعة رجامععات دول ال( مجل  التعاو  في إقداد المعلا

 .، قطر32/1/3113-37المنعقدة بة الفترة ما بين مجل  التعاو  لدول الخليج العررية  
الرضدددا الدددوظيفة بدددين قدددوة العمدددل الوابددددة بدددة القطدددات الحكوميدددوأثرر علدددى إنتاجيدددة (: 4223. )ناصددديف، عبدددد الخدددالق

جامععة الكويعت   –المؤتمر السنوي لرحو  كلية التجار  واالقتصاد والعلعوا السياسعية ى العمل، بح  مقدم إل
 .، الكويت33/4/4223-34المنعقد بة الفترة ما بين 

لمععؤتمر االتجاهععات مؤشددرات قيدداس األداء بددة المستشددفيات، ورقددة عمددل مقدمددة (: 3113. )نعسددانة، عبددد المحسددن
-43الددلي عقددد بددة الفتددرة مددا بددين الحديثععة فععي إدار  المستشععفيات الخاصععة والحكوميععة فععي الععوط  العررععي  

 .، القاهرة، مصر41/4/3113
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 رصورتها األولية استرانة الدراسة (:1)ملحق رقا 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 زمالئة المحترمين ؛زميالتة

 تحية طيبة وبعد،،
رام اهلل للبندددددات، وتقدددددوم بإعدددددداد دراسدددددة  بلسدددددطين التقنيدددددة تعمدددددل الباحثدددددة عضدددددو هيئدددددة إداريدددددة بدددددة كليدددددة

مدددددن  -إدارة تربويدددددة–ميدانيدددددة، وللدددددك ضدددددمن متطلبدددددات الحصدددددول علدددددى درجدددددة الماجسدددددتير بدددددة التربيدددددة 
 .أبو ديس -جامعة القدس 

 وقتقتععععا رالرضععععا الععععوظيفي للعععععاملي  فععععيواقعععع  تقيععععيا األداء "استقصدددداء  دراسددددتهاوترغدددب الباحثددددة بددددة 
، للعددددام الدراسددددة "هانظععععر والعععععروب معععع  وجهععععة  راا اهللميتي  فععععي فلسععععطي  التقنيتععععي  الحكععععو كليتععععي 
ابسددددتبانة وانجابددددة علددددى بقراتهددددا بدقددددة، لمددددا بددددة  تمعن، وترجددددو مددددن حضددددرتكم التكددددرم بدددد3143/3144

 .الدراسةهلر  زللك من أهمية كبيرة بة إنجا
ب ألغددددددراض سددددددتخدم إعلمدددددداا بددددددأن المعلومددددددات التددددددة سددددددتقومون بتقددددددديمها سددددددُتعامل بسددددددرية تامددددددة، ولددددددن تُ 

 .البح  العلمة
 شاكرةا لكم حسن تعاونكم

 الباحثة
 سونيا شحادة

 :في المكا  المناسب( X)أرجو التكرا روض  إشار    معلومات قامة -الجزء األول 
 :الكلية

 العروب   2 رام اهلل   1
   

 :الجن 
 أنثى   2 لكر   1

   
 :المؤهل العلمي

 دكتورار   4 ماجستير   3 كالوريوسب   3 دبلوم بأقل    1
 :الهيئة  

 ةأكاديمي   3 ةإداري   1
   

 :سنوات الخرر قدد 
 سنوات 41أكثر من    3 سنوات41-5   3 سنوات 5أقل من    1
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 الفقرات التي تهدف لقيا  واق  تقييا األداء: الجزء الثاني
 فاقلية تقييا األداء: المجال األول

رقم
ال

 

 الفقرة

اء 
نتم
اب

جال
للم

غة  
صيا

ال
وية

اللغ
 التعديل المقترح 

مية
منت

مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

تسددددددددداعد عمليدددددددددة تقيدددددددددديم األداء رئيسدددددددددة المباشدددددددددر علددددددددددى  4
           بهم المشاكل التة تواجهنة

تسددددددددداعد عمليدددددددددة تقيددددددددديم األداء علدددددددددى تحسدددددددددين عالقددددددددداتة  3
           اليومية مع رئيسة المباشر

تسددددددددداعد عمليدددددددددة تقيددددددددديم األداء علدددددددددى تحسدددددددددين عالقددددددددداتة  4
           مع زمالئة بة العمل

تسددددددددددداعد عمليدددددددددددة تقيددددددددددديم األداء علدددددددددددى التعدددددددددددرف علدددددددددددى  1
           أوجه الضعف والقوة بة أدائة

تسددددددددددداعد عمليدددددددددددة تقيددددددددددديم ابداء علدددددددددددى تطدددددددددددوير بدددددددددددرامج  5
           تدريبية لتنمية مهارات الموظفين

تسدددددددددداعد عمليددددددددددة تقيدددددددددديم األداء علددددددددددى ربددددددددددع كفدددددددددداءة أداء  2
           الموظفين والكلية ككل

 قدالة تقييا األداء: المجال الثاني

رقم
ال

 
 الفقرة

اء 
نتم
اب

جال
للم

غة  
صيا

ال
وية

اللغ
 التعديل المقترح 

مية
منت

مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

إننددددددددة علددددددددى اطددددددددالت تددددددددام بالمعددددددددايير المسددددددددتخدمة بددددددددة  7
           تقييم أدائة بة الكلية

يجيدددددددددددددد القدددددددددددددائمين علدددددددددددددى عمليدددددددددددددة تقيددددددددددددديم األداء بدددددددددددددة  2
           الجامعة الحكم على أدائة

ب يخضددددددددددددع تقيدددددددددددديم رئيسددددددددددددة المباشددددددددددددر ألدائددددددددددددة بددددددددددددة  2
           الكلية لضغوط خارجية

ب يخضددددددددددددع تقيدددددددددددديم رئيسددددددددددددة المباشددددددددددددر ألدائددددددددددددة بددددددددددددة  41
           الكلية لعالقتة المباشرة معه

يدددددددددتم تطبيدددددددددق عمليدددددددددة تقيددددددددديم األداء بدددددددددة الكليدددددددددة علدددددددددى  44
           جميع العاملين دون تمييز
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           يتم إشراكة بة عملية تقييم أدائة 43

تتصدددددددددف المعدددددددددايير التدددددددددة يسدددددددددتخدمها رئيسدددددددددة المباشدددددددددر  44
           بة تقييم أدائة بالعدالة

تتسدددددددددم المعدددددددددايير المسدددددددددتخدمة بدددددددددة تقيددددددددديم األداء بأنهددددددددددا  41
           تعكس تقديرات حقيقية لذداء

تتسدددددددددم المعدددددددددايير المسدددددددددتخدمة بدددددددددة تقيددددددددديم األداء بأنهددددددددددا  45
           معايير مالئمة لوظيفتة

 تقييا األداء تغذية: المجال الثال 

رقم
ال

 

 الفقرة

اء 
نتم
اب

جال
للم

غة  
صيا

ال
وية

اللغ
 

 التعديل المقترح
مية

منت
مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

يدددددددددتم مناقشددددددددددة الموظددددددددددف بنتيجددددددددددة تقيدددددددددديم أداءر السددددددددددنوي  42
           بشفابية

47 
يدددددددددددددددتم اجدددددددددددددددراء مقابلدددددددددددددددة مدددددددددددددددع لوي مسدددددددددددددددتويات األداء 
الضددددددددددددعيف لمحاولددددددددددددة إيجدددددددددددداد حلددددددددددددول لربددددددددددددع مسددددددددددددتو  

 أدائهم مستقبالا 
          

يعطدددددددددى الموظدددددددددف حدددددددددق الدددددددددتظلم علدددددددددى نتيجدددددددددة تقيددددددددديم  42
           أدائه إلا شعر أنها لم تعطه حقه

           ُتدرس التظلمات بشكل جدي 42

عنددددددددددددددد يتقبدددددددددددددل المسددددددددددددددؤول وجهددددددددددددددة نظددددددددددددددر الموظددددددددددددددف  31
           بة تقييم أدائهمناقشته 

يقددددددددددوم المسددددددددددؤولين بتددددددددددوبير حلددددددددددول عادلددددددددددة للتظلمددددددددددات  34
           على تقييم األداء

 تقييا األداء وسائل: المجال الرار 

رقم
ال

 

 الفقرة

اء 
نتم
اب

جال
للم

غة  
صيا

ال
وية

اللغ
 

 التعديل المقترح

مية
منت

مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

يتم استخدام نمولج التقييم لجمع معلومات خاصة بتقييم  33
           أداء الموظف
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يتم استخدام المقابلة مع الموظف بغرض جمع المعلومات  34
           عن أدائه

يستند المسؤول إلى سجالت خاصة تدون بها مالحظات  31
           حول الموظف خالل السنة عند تقييمه

يتم ابستعانة بالمعلومات المتراكمة عن الموظف لد  قسم  35
           شؤون الموظفين عند تقييمه

           يتم تطوير نمالج عملية التقييم بشكل دوري 32

يتم استخدام نمالج مختلفة لقياس كفاءة أداء العاملين بة  37
           جميع الوظائف

 نتائج تقييا األداء: لمجال الخام ا

رقم
ال

 

 الفقرة

اء 
نتم
اب

جال
للم

غة  
صيا

ال
وية

اللغ
 

 التعديل المقترح

مية
منت

مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

يددددددددددتم عقددددددددددد دورات تدريبيددددددددددة للمددددددددددوظفين لتطددددددددددوير نقدددددددددداط  32
           الضعف التة ظهرت لديهم عند التقييم

يددددددددددددتم ابعتمدددددددددددداد علددددددددددددى نتددددددددددددائج تقيدددددددددددديم األداء بغددددددددددددرض  32
           منر الموظفين حوابز معنوية أو مادية

يدددددددتم مدددددددنر حدددددددوابز ماديدددددددة أو معنويدددددددة للمدددددددوظفين الدددددددلين  41
           يحصلون على نتائج تقييم عالية

يدددددددددتم مدددددددددنر الموظدددددددددف لي النتدددددددددائج العاليدددددددددة بدددددددددة تقيددددددددديم  44
           األداء صالحيات أكثر

يمكددددددددددددن بعددددددددددددد عمليددددددددددددة التقيدددددددددددديم تحديددددددددددددد ابحتياجددددددددددددات  43
           للموظفينالتدريبية الالزمة 
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 الفقرات التي تهدف لقيا  درجة الرضا الوظيفي: الجزء الثال 

 الرضا ق  الوظيفة: المجال األول

رقم
ال

 

 الفقرة

اء 
نتم
اب

جال
للم

غة  
صيا

ال
وية

اللغ
 

 التعديل المقترح

مية
منت

مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

أنظمددددددددة العمددددددددل متددددددددوبرة بشددددددددكل جيددددددددد لمسدددددددداعدتة علددددددددى  4
           انجاز عملة

يوجدددددددددددددددددد تناقضدددددددددددددددددات بدددددددددددددددددين التعليمدددددددددددددددددات المكتوبددددددددددددددددددة  3
           والممارسات العملية

أندددددددددددا مطمدددددددددددئن أن وظيفتدددددددددددة تتسدددددددددددم بالثبدددددددددددات واألمدددددددددددان  4
           الوظيفة

تقددددددددوم الكليددددددددة بدددددددددورها المناسددددددددب مددددددددع الجهددددددددات المعنيددددددددة  1
           بستيفاء حقوقة الوظيفية

           اشعر بابستقاللية بة العمل 5
           يتم توكيلة بمهام تتناسب ومؤهالتة 2

 الرضا ق  العتقة م  الزمتء: المجال الثاني

رقم
ال

 

 الفقرة

اء 
نتم
اب

جال
للم

غة  
صيا

ال
وية

اللغ
 التعديل المقترح 

مية
منت

مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

عنددددددددددما يدددددددددزداد ضدددددددددغط العمدددددددددل علدددددددددّة أتلقدددددددددى مسددددددددداعدة  7
           من زمالئة

           تربطنة بزمالئة عالقات الود والتفاهم 2

ب أجددددددددددد صددددددددددعوبة بدددددددددددة التكيددددددددددف مدددددددددددع زمالئددددددددددة بدددددددددددة  2
           العمل

تشددددددددددددددجع اندارة المددددددددددددددوظفين علددددددددددددددى بندددددددددددددداء العالقددددددددددددددات  41
           الشخصية والمهنية

           يتسم سلوك رئيسة المباشر بابنصاف  44

عالقتددددددددددددة مددددددددددددع زمالئددددددددددددة بددددددددددددة العمددددددددددددل تقددددددددددددوم علددددددددددددى  43
           ابحترام المتبادل
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 الرضا ق  ريئة العمل: المجال الثال 

رقم
ال

 

 الفقرة

اء 
نتم
اب

جال
للم

غة  
صيا

ال
وية

اللغ
 التعديل المقترح 

مية
منت

مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

تجهيددددددددزات المكاتددددددددب مددددددددن إضدددددددداءة وتكييددددددددف  44
           مناسبة

تتدددددددددوبر لدددددددددة أدوات ومعددددددددددات تمكنندددددددددة مدددددددددن  41
           تحقيق أعلى مستو  لذداء

تتميددددددددددددددز المرابددددددددددددددق بددددددددددددددة الكليددددددددددددددة بجددددددددددددددودة  45
           التهوئة

           يتميز موقع عملة بالسالمة واألمان 42

يوجددددددددددددددددد أمددددددددددددددددداكن اسددددددددددددددددتراحة مخصصدددددددددددددددددة  47
           للموظفين

42 
توجددددددددددددد مكاتددددددددددددب المددددددددددددوظفين بددددددددددددة أمدددددددددددداكن 
تددددددددوبر لهددددددددم الهدددددددددوء بعيددددددددداا عددددددددن ضوضدددددددداء 

 الطالبات
          

 الرضا ق  التحفيز: المجال الرار 

رقم
ال

 
 الفقرة

اء 
نتم
اب

جال
للم

غة  
صيا

ال
وية

اللغ
 التعديل المقترح 

مية
منت

مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

أتقاضددددددددددددى راتبدددددددددددداا يتناسددددددددددددب مددددددددددددع وضددددددددددددعة  42
           ومتطلبات معيشتة

يددددددددددددددوبر لددددددددددددددة العمددددددددددددددل برصددددددددددددددة التطدددددددددددددددور  31
           الوظيفة

34 
يددددددددتم منحددددددددة عدددددددددد مددددددددن الفددددددددرص التدريبيددددددددة 
التدددددددة تسددددددداعدنة بدددددددة تحسدددددددين مهدددددددارتة بدددددددة 

 العمل
          

تتددددددددددددددوبر لددددددددددددددة بددددددددددددددرص الددددددددددددددتعلم والتطددددددددددددددور  33
           المهنة
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راتبددددددددة مناسددددددددب مقارنددددددددة مددددددددع نظرائددددددددة بددددددددة  34
           الجامعات األخر 

           هناك قدر كاٍف من انجازات 31

كلمدددددددا أديدددددددت عمددددددددالا متميدددددددزاا يقدددددددوم مسددددددددؤولة  35
           المباشر بتقدير جهودي والثناء عليها

 الرضا ق  إدار  الكلية: المجال الخاام 

رقم
ال

 

 الفقرة
اء 

نتم
اب

جال
للم

غة  
صيا

ال
وية

اللغ
 

 التعديل المقترح

مية
منت

مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

تهتم اندارة بإطالت الموظفين على جميع  26
           التطورات الجديدة

تعطة اندارة الموظفين الصالحيات المناسبة  27
           كل حسب مستوار الوظيفة

يشركنة مسؤولة المباشر بة إتخال القرارات  28
           المؤثرة بة إدارتة  

أشعر بأن مديري المباشر لو كفاءة وقدرة على  29
 القيادة واندارة

          

يوبر مسؤولة المثال النمولجة من حي   30
           العمل الجماعة

يدرك مسؤولة المشاكل التة قد تواجهنة أثناء  31
           تأديتة لمهامة

توجد قنوات إتصال واضحة بين الموظفين  32
           واندارة

يتم إشراك رؤساء األقسام بة صنع القرارات  33
           الصادرة عن اندارة والخاصة بأقسامهم

           يتسم طابع اتخال القرارات بة الكلية بالتفرد 34
           دور مجلس الكلية مفّعل بشكل مناسب 35

تتعامل اندارة بصورة إيجابية مع مشكالت  36
           الموظفين

توجه إدارة الكلية العالقة بين الهيئة اندارية  37
           قائماا على مبدأ التكاملوجيهاا واألكاديمية ت
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 رصورتها النهائية استرانة الدراسة (:1)ملحق رقا 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 زمالئة المحترمين ؛زميالتة
 تحية طيبة وبعد،،

رام اهلل للبنددددات، وتقددددوم بإعددددداد دراسددددة  بلسددددطين التقنيددددة تعمددددل الباحثددددة عضددددو هيئددددة إداريددددة بددددة كليددددة
 -إدارة تربويددددددة–ميدانيددددددة، وللددددددك ضددددددمن متطلبددددددات الحصددددددول علددددددى درجددددددة الماجسددددددتير بددددددة التربيددددددة 

 .أبو ديس -من جامعة القدس 
وقتقتععععا رالرضععععا الععععوظيفي للعععععاملي  واقعععع  تقيععععيا األداء "استقصدددداء  دراسددددتهاوترغددددب الباحثددددة بددددة 

، للعدددددام الدراسدددددة "هانظعععععر والععععععروب مععععع  وجهعععععة  للرنعععععات راا اهلل: فلسعععععطي  التقنيعععععةكليتعععععي  فعععععي
ابسدددددتبانة وانجابدددددة علدددددى بقراتهدددددا بدقدددددة، لمدددددا  تمعن، وترجدددددو مدددددن حضدددددرتكم التكدددددرم بددددد3143/3144

 .الدراسةهلر  زبة للك من أهمية كبيرة بة إنجا
ض سدددددتخدم إب ألغدددددراعلمددددداا بدددددأن المعلومدددددات التدددددة سدددددتقومون بتقدددددديمها سدددددُتعامل بسدددددرية تامدددددة، ولدددددن تُ 

 .البح  العلمة
 شاكرةا لكم حسن تعاونكم

 الباحثة
 سونيا شحادة

 معلومات قامة :الجزء األول
 :في المكا  المناسب( X)أرجو التكرا روض  إشار  

 :الكلية
 العروب   2 رام اهلل   1

   
 :الجن 

    أنثى   2 لكر   1
 :المؤهل العلمي

 دكتورار   4 ماجستير   3 كالوريوسب   3 بأقلمتوسط دبلوم    1
 :مجال العمل  

 أكاديمة   3 إداري   1
   

 :سنوات الخرر قدد 
 سنوات 41أكثر من    3 سنوات 41-5   3 سنوات 5أقل من    1



111 

 

 :فقر  في المكا  الذي ترا  مناسرًا أماا كل( X)أرجو التكرا روض  إشار  فقرات قيا  واق  تقييا األداء  :الجزء الثاني
 فعالية تقييا األداء: المجال األول

رقم
ال

 

موابق  الفقرة
 بشدة

 معارض محايد موابق
معارض 
 بشدة

      على بهم المشاكل التة تواجهنةيساعد تقييم األداء رئيسة المباشر  4
      مع رئيسة المباشر تةعلى تحسين عالقتقييم األداء  يساعد 3
      تحسين عالقاتة مع زمالئة بة العمل يساعد تقييم األداء على 4
      على التعرف على أوجه الضعف والقوة بة أدائةتقييم األداء ساعد ي 1
      تطوير برامج تدريبية لتنمية مهارات الموظفين تقييم األداء بةساعد ي 5
      على ربع كفاءة أداء الموظفين والكلية ككلتقييم األداء  ساعدي 2

 قدالة تقييا األداء: الثانيالمجال 

رقم
ال

 

موابق  الفقرة
 بشدة

 معارض محايد موابق
معارض 
 بشدة

      إننة على اطالت تام بالمعايير المستخدمة بة تقييم أدائة 7
      وظيفتةمع  أدائةالمعايير المستخدمة بة تقييم تتالئم  2
      عادلةالمعايير التة يستخدمها رئيسة المباشر بة تقييم أدائة  2
      يتم تطبيق عملية تقييم األداء على جميع العاملين دون تمييز 41
      معه شخصيةعالقتة البتقييم رئيسة المباشر ألدائة  تاثري 44
      يتم إشراكة بة عملية تقييم أدائة 43

 الراجعة لتقييا األداءالتغذية : المجال الثال 

رقم
ال

 

موابق  الفقرة
 بشدة

 معارض محايد موابق
معارض 
 بشدة

      يتم مناقشة الموظف بنتيجة تقييم أداءر السنوي بشفابية 44
      يتم تدريب المقيمين على كيفية مناقشة نتائج التقييم مع موظفيهم 41
      يتم اجراء مقابلة مع لوي مستويات األداء الضعيف 45
      يتقبل المسؤول وجهة نظر الموظف بة تقييمه ألدائه 42
      عطى الموظف حق التظلم على نتيجة تقييم أدائهيُ  47
      لتظلمات تقييم ابداءن بتوبير حلول عادلة و يقوم المسؤول 42

 وسائل تقييا األداء: المجال الرار 

رقم
ال

 

موابق  الفقرة
 بشدة

 معارض محايد موابق
معارض 
 بشدة

      ستخدام نمولج التقييم لجمع معلومات خاصة بأداء الموظفيُ  42
      ستخدام المقابلة مع الموظف بغرض جمع المعلومات عن أدائهتُ  31
       المختلفة أداء العاملين بة الوظائفتقييم ستخدام نمالج مختلفة لتُ  34
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      ابعتبار عند تقييم أدائةيأخل مسؤولة المباشر إنجازاتة بعين  33
      يتم تطوير نمالج عملية التقييم بشكل دوري 34
دون بهدا يد لديده إلى سجالت خاصدة مسؤولة المباشر عند التقييميستند  31

      خالل السنة أدائة حول همالحظات
 نتائج تقييا األداء: المجال الخام 

رقم
ال

 

موابق  الفقرة
 بشدة

 معارض محايد موابق
معارض 
 بشدة

      يترتب على عملية تقييم األداء عقوبات للمقصرين بة عملهم 35
      لتطوير معايير التقييم يتم ابعتماد على نتائج تقييم األداء 32
      يتم منر حوابز للموظفين اللين يحصلون على نتائج تقييم عالية 37
      تحديد ابحتياجات التدريبية بة عملية التقييمتساعد  32
      يترتب على عملية تقييم األداء تطوير نمالج التقييم 32
نقداط الضدعف التدة ظهدرت  معالجدةيدتم عقدد دورات تدريبيدة للمدوظفين ل 41

      لديهم عند التقييم
المكا  العذي تعرا  مناسعرًا أمعاا في ( X)أرجو التكرا روض  إشار  فقرات قيا  درجة الرضا الوظيفي  :الثال الجزء 
 :كل فقر 

 الرضا ق  الوظيفة: المجال األول

رقم
ال

 

كبيرة  الفقرة
 جداا 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداا 

      أنظمة العمل واضحة بشكل جيد لمساعدتة على انجاز عملة 4
      يوجد تناقضات بين التعليمات المكتوبة والممارسات العملية 3
      مطمئن أن وظيفتة تتسم بالثبات واألمان الوظيفةأنا  4
      تقوم الكلية بدورها مع الجهات المعنية بستيفاء حقوقة الوظيفية 1
      اشعر بابستقاللية بة العمل 5
      يتم توكيلة بمهام تتناسب ومؤهالتة 2

 الرضا ق  زمتء العمل: المجال الثاني

رقم
ال

 

كبيرة  الفقرة
 جداا 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداا 

       لديّ مساعدة من زمالئة عندما يزداد ضغط العمل أتلقى ال 7
      تربطنة بزمالئة عالقات الود والتفاهم 2
      أجد صعوبة بة التكيف مع زمالئة بة العمل 2
      تشجع اندارة الموظفين على بناء العالقات الشخصية والمهنية 41
      يتسم سلوك رئيسة المباشر بابنصاف 44
      عالقتة مع زمالئة بة العمل تقوم على ابحترام المتبادل 43
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 الرضا ق  ريئة العمل: المجال الثال 

رقم
ال

 

كبيرة  الفقرة
 جداا 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداا 

      مناسبة..( إضاءة، تكييف، تبريد، )تجهيزات المكاتب البيئية  44
      تتوبر لة أدوات مكتبية تساعدنة على انجاز عملة بكفاءة 41
      ة بالمعايير الصحيةتتميز المرابق بة الكلي 45
      يتميز موقع عملة بالسالمة واألمان 42
      يوجد أماكن استراحة مخصصة للموظفين 47
      عن ضوضاء الطلبةمكاتب الموظفين لهم الهدوء بعيداا توبر  42

 الرضا ق  الحوافز: المجال الرار 

رقم
ال

 

كبيرة  الفقرة
 جداا 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداا 

      مع مؤهالتةأتقاضى راتباا يتناسب  42
      يوبر لة العمل برصة التطور الوظيفة 31
      تدريبية تساعد بة تحسين مهاراتة بة العملتتوبر لة برص  34
      األخر  مؤسسات المشابهةمقارنة مع نظرائة بة الراتبة مناسب  33
      قدر كاٍف من انجازات ُيوبر لة 34
      يثنة مسؤولة المباشر على أعمالة المميزة 31

 الرضا ق  إدار  الكلية: المجال الخام 

رقم
ال

 

كبيرة  الفقرة
 جداا 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداا 

      التطوير المهنة لجميع الموظفينتعلن اندارة عن برص  35
      كل حسب وظيفته تعطة اندارة الموظفين الصالحيات المناسبة 32
      يتسم طابع اتخال القرارات بة الكلية بالتفرد 37
      دور مجلس الكلية مفّعل بشكل مناسب 32
      تتعامل اندارة بصورة إيجابية مع مشكالت الموظفين 32
األكاديميددة توجيهدداا إيجابيدداا و انداريددة  تدديندارة العالقددة بددين الهيئانه توّجدد 41

      قائماا على مبدأ التكامل
 
 

 تعاونكمُحسن عة صدركم و شاكرة لكم س  
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 الرسالة ألدا قائمة المحكمي  (:  1)ملحق رقا 
 

 الرقا االسا الوظيفة ومكا  العمل
 1 سمرة محمود أبو. د أريحا/ جامعة ابستقالل 

 2 عفيف زيدان. د جامعة القدس أبو ديس
 3 إبراهيم عرمان. د جامعة القدس أبو ديس

 4 محمد الزبون. د الجامعة األردنية
 5 حسن عبد الكريم. د جامعة بير زيت

 6 بسام صويلر.أ وزارة التعليم العالة
 7 ربقة الحموري.أ كلية رام اهلل للبنات
 8 ميسون العطاري.أ كلية رام اهلل للبنات
 9 مصعب عبوشة.أ كلية رام اهلل للبنات
 10 هاشم راتب.د كلية رام اهلل للبنات

 11 عبد اهلل بنات.أ كلية العروب
 12 مازن اللحام.أ كلية العروب
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 جدول رألسماء مؤسسات التعليا والتدريب التقني في فلسطي (: 1)ملحق رقا 
 

 العنوا  اسا المؤسسة الرقا
سنة 

 التألسي 
نوع 

 المؤسسة
 خاصة 4272 الخليل كلية الهندسة والتكنولوجيا 4
 حكومية 4252 الخليل العروب –كلية بلسطين التقنية  3
 أهلية 4221 الخليل (جمعية اصدقاء المريض)كلية الخليل للتمريض  4
 خاصة 4224 القدس كلية المجتمع اببراهيمية 1
 حكومية 4224 القدس كلية األمة 5
 حكومية 4224 رام اهلل كلية رام اهلل للمعلمين 2
 وكالة  رام اهلل كلية مجتمع المرأة برام اهلل، الطيرة 7

كلية صحة المجتمع، اتحاد لجان ابغاثة الطبية  2
 الفلسطينة

 أهلية 4221 رام اهلل

 حكومية 4253 رام اهلل كلية بلسطين التقنية للبنات، رام اهلل 2
 وكالة 4254 قلنديا كلية قلنديا 41
 خاصة 4224 رام اهلل كلية المجتمع العصرية 44
 خاصة 4271 نابلس كلية الروضة للعلوم المهنية 43
 خاصة 4221 نابلس كلية النجاح الوطنية 44
 حكومية 4272 قلقيلية كلية العلوم ابسالمية 41
 حكومية 4241 طولكرم خضوري -جامعة بلسطين التقنية 45
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 راا اهلل للرنات -تعريف ركلية فلسطي  التقنية (: 1)ملحق رقا 

: بددددة الضددددفة الغربيددددة)رام اهلل  للبنددددات هددددة إحددددد  الكليددددات الحكوميددددة الخمددددس  -كليددددة بلسددددطين التقنيددددة 

التابعدددددة لدددددوزارة التعلددددديم العدددددالة ( ديدددددر الدددددبلر ،خدددددانيونس: وبدددددة غدددددزة ، العدددددروب، رام اهلل للبندددددات،خضددددوري

 .الفلسطينية، وتخضع لقوانينها وسياساتها

مدددة الدراسددة بيهدددا ، "دار المعلمددات"متوسددطة وكانددت تسددمى ّانددلاك  ةجامعيدد ةكليددكم، 4253تأسسددت سددنة 

 الشخصدديةسددنتان بعددد الحصددول علددى شددهادة الدراسددة الثانويددة العامددة بمعدددل عددال، وبعددد اجتيدداز المقابلددة 

كانددت الكليددة آنددلاك تعنددى بتخددريج مدرسددات مددؤهالت للتدددريس بددة التخصصددات ابدبيددة، والعلميددة  نجدداح،

ة ، والتربيددددةاللغددددة ابنجليزيددددو ابجتماعيددددات، و ، ة، والتربيددددة ابسددددالميةالرياضدددديات، والعلددددوم، واللغددددة العربيدددد"

لددى مددد  خمسددة عقددود بددة حمددل رايددة ع سددهام كبيددرإوكددان لخريجددات الكليددة ". العلددوم المنزليددةو  ية،الرياضدد

 .التعليم، ليس بة بلسطين بحسب بل بة معظم الدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربة

، أصدددبحت الكليدددة تتبدددع لضدددابط التربيدددة ة، وبعدددد ابحدددتالل انسدددرائيلة للضدددفة الغربيدددة وغدددز 4227بدددة عدددام 

تدرة، لوجدود ابحدتالل الدلي كدان يجدثم بدوق كدل الف تلدكبدة  ةوالتعليم العسكري، ولم تتغير برامجها ابكاديمي

 .طموح لها بالتطوير والتحسين

بدددك ابرتبددداط انداري بددداألردن لجميدددع المؤسسدددات الفلسدددطينية الرسدددمية ومدددن ضدددمنها تدددم ، 4222بدددة عدددام 

ل إم، خضعت الكلية نجراءات السلطات ابسدرائيلية الصدارمة، 4224وحتى عام  4222ومنل عام  ،الكلية

 .لكلية عدة مرات بة سنوات ابنتفاضة شأنها بة للك شأن سائر مؤسسات التعليم بة بلسطينغلقت اأُ 

، أولدت الكليدات ةم، وبعد أن تسلمت السلطة الوطنية زمدام أمدور التعلديم بدة الضدفة الغربيدة وغدز 4221عام 

ة والمهنية، بناء الحكومية عناية خاصة، وحولتها إلى كليات بلسطين التقنية التة تعنى بالتخصصات التقني

 اتعلى دراسة واقعية بحتياجات المدارس والسوق المحلة من تلدك التخصصدات ممدا يتدير المجدال لخريجد

وقددد أولددت وزارة التربيددة والتعلدديم العددالة الفلسددطينية . هددلر الكليددة إيجدداد بددرص عمددل مناسددبة حددال تخددرجهن

بعة، وبشكل مباشر، إلدى وزارة التعلديم العدالة اهتماما كبيرا  لتطوير كليات بلسطين التقنية التة أصبحت تا

 . 4222منل العام الدراسة 
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عن غيرها من الكليات كونها غير مختلطة، مما يلبة رغبة بعض األهالة بتعليم  كلية رام اهلل للبناتتتميز 

تاحة الفرصدة لهدؤبء الفتيدات نمكانيدة إكمدال دراسدتهن، حتدى ولد و كدن مدن بناتهم بة بيئة تعليمية أنثوية، وا 

بالكليددة تددوبر السددكن الددداخلة نقامددة الطالبددات اللددواتة يفدددن مددن مختلددف محابظددات ، خددارج مدينددة رام اهلل

 .الوطن

تددم اسددتحدا  تخصددص ( 3112)اسددتحدا  تخصددص التربيددة التكنولوجيددة، وبددة العددام ( 3111)بددة العددام 

البرامج الدراسية، وربدع مسدتو  التحصديل تطوير بعض إلى  الدائم الكليةاندارة التقنية، وللك تحقيقاا لسعة 

لنهددوض بالكليددة وبرامجهددا التعليميددة بهدددف ا ،(البكددالوريوس مسددتو )العلمددة مددن سددنتين إلددى أربددع سددنوات 

 .، والوصول الى المستو  اللي يرضة طموح القائمين عليهادوماا 

(http://www.ptcr.edu.ps/site) 
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 العروب –تعريف ركلية فلسطي  التقنية (: 1)ملحق رقا 

، خضدددوري: بدددة الضدددفة الغربيدددة)هدددة إحدددد  الكليددات الحكوميدددة الخمدددس  العدددروب -كليددة بلسدددطين التقنيدددة 

التابعة لوزارة التعليم العدالة الفلسدطينية، وتخضدع ( دير البلر ،خانيونس: وبة غزة العروب، رام اهلل للبنات،

 .لقوانينها وسياساتها

مددددة الدراسدددة بيهدددا ، "المعلمددديندار "متوسدددطة وكاندددت تسدددمى ّاندددلاك  ةجامعيددد ةكليدددكم، 4252تأسسدددت سدددنة 

 صدديةسددنتان بعددد الحصددول علددى شددهادة الدراسددة الثانويددة العامددة بمعدددل عددال، وبعددد اجتيدداز المقابلددة الشخ

وكدان  ،للتدريس بة التخصصدات ابدبيدة والعلميدة مؤهلين مدرسينكانت الكلية آنلاك تعنى بتخريج  نجاح،

على مد  خمسة عقود بة حمل راية التعليم، ليس بة بلسطين بحسدب بدل بدة  سهام كبيرإالكلية  ةلخريج

 .معظم الدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربة

، أصدددبحت الكليدددة تتبدددع لضدددابط التربيدددة ةل انسدددرائيلة للضدددفة الغربيدددة وغدددز ، وبعدددد ابحدددتال4227بدددة عدددام 

بدة هدلر الفتدرة، لوجدود ابحدتالل الدلي كدان يجدثم بدوق كدل  ةوالتعليم العسكري، ولم تتغير برامجها ابكاديمي

 .طموح لها بالتطوير والتحسين

طينية الرسدددمية ومدددن ضدددمنها بدددك ابرتبددداط انداري بددداألردن لجميدددع المؤسسدددات الفلسددد تدددم، 4222بدددة عدددام 

ل إم، خضعت الكلية نجراءات السلطات ابسدرائيلية الصدارمة، 4224وحتى عام  4222ومنل عام  ،الكلية

 .غلقت الكلية عدة مرات بة سنوات ابنتفاضة شأنها بة للك شأن سائر مؤسسات التعليم بة بلسطينأُ 

، أولدت الكليددات ةتعلديم بدة الضدفة الغربيدة وغدز ، وبعدد أن تسدلمت السدلطة الوطنيدة زمدام أمدور ال4225عدام 

الحكومية عناية خاصة، وحولتها إلى كليات بلسطين التقنية التة تعنى بالتخصصات التقنية والمهنية، بناء 

 لخريجدةعلى دراسة واقعية بحتياجدات المددارس والسدوق المحلدة مدن تلدك التخصصدات ممدا يتدير المجدال 

العدروب برنامجهدا  - بلسدطين التقنيدة ةبددأت كليد تخرجهم، حيد بة حال هلر الكلية إيجاد برص عمل مناس

م بخمسة برامج هة، بنون الراديو والتلفزيون، اندارة المالية والمصربية، البرمجيدات 4225التقنة بة العام 

 .وقواعد البيانات، التربية المهنية، إدارة المكاتب والسكرتاريا

)http://www.ptca.edu.ps( 
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 نموذ  تقييا أداء موظفي الفئة الثانية(: 1) ملحق رقا
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 نموذ  تقييا أداء موظفي الفئة الثالثة(: 1)ملحق رقا 

 
 



121 

 

 نموذ  تقييا أداء موظفي الفئة الرارعة والخامسة(: 1)ملحق رقا 
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 نموذ  تقييا أداء أقضاء الهيئة التدريسية(: 11)ملحق رقا 
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 كلية العروب كتاب تسهيل مهمة الرح  في(: 11)ملحق 
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 كتاب تسهيل مهمة الرح  في كلية راا اهلل للرنات(: 11)ملحق رقا 
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 الدراسة قينة افراد استجارات لتقديراتواالنحرافات المعيارية  الحسارية المتوسطات: (31) رقا ملحق
والخاص رمتغير تقييا األداء االستيانةالجزء الثاني م   فقرات قلى  



رقا 
 الفقر 

مجال 
 الفقر  الفقر 

المتوسط 
 الحساري

اإلنحراف 
 التقدير المعياري

 مقبول 4.13 4.11 يترتب على عملية تقييم األداء عقوبات للمقصرين بة عملهم 5 35
 مقبول 4.15 4.42 تساعد عملية تقييم األداء على تحسين عالقاتة مع زمالئة بة العمل 4 4
 مقبول 4.43 4.45 تقييم أدائهُيعطى الموظف حق التظلم على نتيجة  4 47
 مقبول 1.22 4.45 ُيستخدام نمولج التقييم لجمع معلومات خاصة بأداء الموظف 1 42
 مقبول 4.32 4.35 تساعد عملية تقييم األداء على ربع كفاءة أداء الموظفين والكلية ككل 4 2

تساعد عملية تقييم األداء علدى التعدرف علدى أوجده الضدعف والقدوة بدة  4 1
 أدائة

 مقبول 4.44 4.12

 مقبول 4.34 4.13 ُتستخدام نمالج مختلفة لتقييم أداء العاملين بة الوظائف المختلفة  1 34

5 4 
تسددداعد عمليدددة تقيددديم ابداء بدددة تطدددوير بدددرامج تدريبيدددة لتنميدددة مهدددارات 

 مقبول 4.35 3.25 الموظفين

 مقبول 4.42 3.24 معهيتاثر تقييم رئيسة المباشر ألدائة بعالقتة الشخصية  3 44
 مقبول 4.3 3.23 يتم تطبيق عملية تقييم األداء على جميع العاملين دون تمييز 3 41

تسددداعد عمليدددة تقيددديم األداء رئيسدددة المباشدددر علدددى بهدددم المشددداكل التدددة  4 4
 مقبول 4.44 3.22 تواجهنة

 مقبول 1.27 3.27 المعايير التة يستخدمها رئيسة المباشر بة تقييم أدائة عادلة 3 2
 مقبول 4.34 3.21 إننة على اطالت تام بالمعايير المستخدمة بة تقييم أدائة 3 7

3 4 
تسدداعد عمليددة تقيدديم األداء علددى تحسددين عالقدداتة اليوميددة مددع رئيسددة 

 مقبول 4.4 3.24 المباشر

 مقبول 4.47 3.24 يأخل مسؤولة المباشر إنجازاتة بعين ابعتبار عند تقييم أدائة 1 33
 مقبول 4.44 3.2 تتالئم المعايير المستخدمة بة تقييم أدائة مع وظيفتة 3 2

يستند مسؤولة المباشر عند التقييم إلى سجالت خاصة لديده يددون بهدا  1 31
 مقبول 1.27 3.71 مالحظاته حول أدائة خالل السنة

 مقبول 1.23 3.23 يقوم المسؤولون بتوبير حلول عادلة لتظلمات تقييم ابداء 4 42
 مقبول 4.12 3.2 تساعد عملية التقييم بتحديد ابحتياجات التدريبية 5 32
 مقبول 4.13 3.5 يتقبل المسؤول وجهة نظر الموظف بة تقييمه ألدائه 4 42
 مقبول 4.34 3.15 يترتب على عملية تقييم األداء تطوير نمالج التقييم 5 32
 مقبول 1.24 3.14 المعلومات عن أدائه ُتستخدام المقابلة مع الموظف بغرض جمع 1 31
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 مقبول 4.12 3.42 يتم ابعتماد على نتائج تقييم األداء لتطوير معايير التقييم 5 32
 مقبول 4.42 3.47 يتم إشراكة بة عملية تقييم أدائة 3 43
 مقبول 4.17 3.45 يتم مناقشة الموظف بنتيجة تقييم أداءر السنوي بشفابية 4 44
 سةء 4.12 3.44 منر حوابز للموظفين اللين يحصلون على نتائج تقييم عاليةيتم  5 37
 سةء 4.45 3.32 يتم اجراء مقابلة مع لوي مستويات األداء الضعيف 4 45
 سةء 1.22 3.45 يتم تطوير نمالج عملية التقييم بشكل دوري 1 34
 سةء 1.22 3.17 موظفيهميتم تدريب المقيمين على كيفية مناقشة نتائج التقييم مع  4 41

يتم عقدد دورات تدريبيدة للمدوظفين لمعالجدة نقداط الضدعف التدة ظهدرت  5 41
 سةء 1.24 3.17 لديهم عند التقييم
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 الدراسة قينة افراد استجارات لتقديراتواالنحرافات المعيارية  الحسارية المتوسطات: (31) رقا ملحق
 والخاص رمتغير الرضا الوظيفي االستيانةالجزء الثال  م   فقرات قلى

 

رقا 
 الفقر 

مجال 
 الفقر  الفقر 

المتوسط 
 الحساري

اإلنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 1.2 1.3 عالقتة مع زمالئة بة العمل تقوم على ابحترام المتبادل 3 43
 كبيرة 1.21 1.14 تربطنة بزمالئة عالقات الود والتفاهم 3 2
 متوسطة 4.34 4.44 أتلقى المساعدة من زمالئة عندما يزداد ضغط العمل لدّي  3 7
 متوسطة 4.32 4.17 أنا مطمئن أن وظيفتة تتسم بالثبات واألمان الوظيفة 4 4
 متوسطة 4.13 4 تتوبر لة أدوات مكتبية تساعدنة على انجاز عملة بكفاءة 4 41
 متوسطة 4.44 3.27 يتسم سلوك رئيسة المباشر بابنصاف 3 44
 متوسطة 4.12 3.24 أنظمة العمل واضحة بشكل جيد لمساعدتة على انجاز عملة 4 4
 متوسطة 4.43 3.22 يتم توكيلة بمهام تتناسب ومؤهالتة 4 2
 متوسطة 4.42 3.72 يوجد تناقضات بين التعليمات المكتوبة والممارسات العملية 4 3
 متوسطة 4.42 3.72 واألمانيتميز موقع عملة بالسالمة  4 42
 متوسطة 4.37 3.74 يتسم طابع اتخال القرارات بة الكلية بالتفرد 5 37
 متوسطة 4.12 3.22 ُيوبر لة قدر كاٍف من انجازات 1 34
 متوسطة 4.34 3.52 يثنة مسؤولة المباشر على أعمالة المميزة 1 31
 متوسطة 4.12 3.57 اشعر بابستقاللية بة العمل 4 5
 متوسطة 4.17 3.54 مناسبة..( إضاءة، تكييف، تبريد، )تجهيزات المكاتب البيئية  4 44
 متوسطة 1.22 3.5 تتميز المرابق بة الكلية بالمعايير الصحية 4 45
 متوسطة 1.25 3.12 تتعامل اندارة بصورة إيجابية مع مشكالت الموظفين 5 32
 متوسطة 1.21 3.15 المناسبة كل حسب وظيفتهتعطة اندارة الموظفين الصالحيات  5 32
 متدنية 4.14 3.37 تقوم الكلية بدورها مع الجهات المعنية بستيفاء حقوقة الوظيفية 4 1

توّجه اندارة العالقة بين الهيئتين اندارية واألكاديمية توجيهااإيجابياا  5 41
 قائمااعلى مبدأ التكامل

 متوسطة 1.22 3.33

 متوسطة 1.22 3.34 الكلية مفّعل بشكل مناسبدور مجلس  5 32
 متوسطة 1.27 3.44 تعلن اندارة عن برص التطوير المهنة لجميع الموظفين 5 35
 متدنية 1.22 3.12 أتقاضى راتباا يتناسب مع مؤهالتة 1 42
 متدنية 1.22 3.13 تشجع اندارة الموظفين على بناء العالقات الشخصية والمهنية 3 41
 متدنية 1.22 4.22 تتوبر لة برص تدريبية تساعد بة تحسين مهاراتة بة العمل 1 34
 متدنية 1.22 4.24 أجد صعوبة بة التكيف مع زمالئة بة العمل 3 2
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 متدنية 1.25 4.24 يوبر لة العمل برصة التطور الوظيفة 1 31
 متدنية 1.27 4.27 راتبة مناسب مقارنة مع نظرائة بة المؤسسات المشابهة األخر  1 33
 متدنية 1.22 4.72 توبر مكاتب الموظفين لهم الهدوء بعيداا عن ضوضاء الطلبة 4 42
 متدنية 1.27 4.51 يوجد أماكن استراحة مخصصة للموظفين 4 47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفهارس
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 فهر  األشكال
 الصفحة العنوا  الشكل

 31 األداءمراحل تقييم  2.1
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 فهر  الجداول
رقعععععععععععععععععا 

 الجدول
 قنوانا

رقععععععععععععععععععا  

 الصفحة

 52 .توزيع أبراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة للدراسة 4.4

3.4 
معدددامالت الثبدددات لمجدددابت الجدددزء الثدددانة مدددن ابسدددتبانة الخددداص بقيددداس واقدددع تقيددديم األداء مدددع 

 .المجال الكلة
52 

4.4 
الثبددات لمجددابت الجددزء الثالدد  الخدداص بقيدداس درجددة الرضددا الددوظيفة مددن ابسددتبانة معددامالت 

 .وللمجال الكلة حسب معادلة كرونبا  ألفا
52 

4.1 
عينددة الدراسددة علدى المجددابت الخمددس للجددزء الثددانة مددن أبددراد المتوسدطات الحسددابية بسددتجابات 

 .(مرتبة تنازلياا )والخاص بواقع تقييم األداء من وجهة نظرهم  ابستبانة
23 

2.4 
للعينتين المستقلتين للوزن بين متوسطات استجابة أبراد عينة الدراسة بة واقدع " ت"نتائج اختبار 

 .تقييم األداء للعاملين بة كليتّة رام اهلل والعروب بحسب متغير الكلية
21 

3.4 
للعينتين المستقلتين للوزن بين متوسطات استجابة أبراد عينة الدراسة بة واقدع " ت"نتائج اختبار 

 .تقييم األداء للعاملين بة كليتّة رام اهلل والعروب بحسب متغير الجنس
25 

4.4 
المتوسطات الحسابية وابنحرابات المعيارية بستجابة أبراد عينة الدارسة علدى بقدرات واقدع تقيديم 

 .المؤهل العلمةمتغير بحسب األداء 
25 

5.4 
لددددوزن بددددين متوسددددطات اسددددتجابات ل( One-Way Anova)نتددددائج تحليددددل التبدددداين األحددددادي 

 .المؤهل العلمةالمبحوثين بحسب متغير 
22 

6.4 
اسدتجابات أبدراد عيندة تحديدد مصددر الفدروق بدين متوسدطات ل (LSD)نتائج المقارنة بدة اختبدار 

 .بحسب متغير المؤهل العلمةالدراسة على بقرات واقع تقييم األداء 
27 

7.4 
للعينتددين المسددتقلتين للددوزن بددين متوسددطات اسددتجابة أبددراد عينددة الدراسددة علددى " ت"نتددائج اختبددار 

 .واقع تقييم األداء للعاملين بة كليتّة رام اهلل والعروب بحسب متغير مجال العمل
22 

 22براد عينة الدارسة علدى بقدرات واقدع تقيديم المتوسطات الحسابية وابنحرابات المعيارية بستجابة أ 8.4
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 .األداء تعز  لمتغير عدد سنوات الخبرة

9.4 
لددددوزن بددددين متوسددددطات اسددددتجابات ل( One-Way Anova)نتددددائج تحليددددل التبدددداين األحددددادي 

 .متغير عدد سنوات الخبرة بحسبواقع تقييم أداء الموظفين ل المبحوثين
22 

10.4 
عيندة الدراسدة علدى الفقدرات بدة المجدابت الخمدس للجدزء أبراد المتوسطات الحسابية بستجابات 

 .(مرتبة تنازلياا )والخاص بدرجة الرضا الوظيفة من وجهة نظرهم  من ابستبانة الثال 
71 

11.4 
 للعينتددين المسددتقلتين للددوزن بددين متوسددطات اسددتجابة أبددراد عينددة الدراسددة بددة" ت"نتددائج اختبددار 

 .درجة الرضا الوظيفة للعاملين بة كليتّة رام اهلل والعروب بحسب متغير الكلية
74 

12.4 
للعينتددين المسددتقلتين للددوزن بددين متوسددطات اسددتجابة أبددراد عينددة الدراسددة بددة " ت"نتددائج اختبددار 

 .درجة الرضا الوظيفة للعاملين بة كليتّة رام اهلل والعروب بحسب متغير الجنس
73 

13.4 
المتوسدددطات الحسدددابية وابنحرابدددات المعياريدددة بسدددتجابة أبدددراد عيندددة الدراسدددة علدددى بقدددرات درجدددة 

 .الرضا الوظيفة تعز  لمتغير المؤهل العلمة
74 

14.4 
لددددوزن بددددين متوسددددطات اسددددتجابات ل( One-Way Anova)نتددددائج تحليددددل التبدددداين األحددددادي 

 .لمةالمؤهل الع المبحوثين لدرجة الرضا الوظيفة بحسب متغير
74 

15.4 
للعينتددين المسددتقلتين للددوزن بددين متوسددطات اسددتجابة أبددراد عينددة الدراسددة بددة " ت"نتددائج اختبددار 

 .درجة الرضا الوظيفة للعاملين بة كليتّة رام اهلل والعروب بحسب متغير مجال العمل
71 

16.4 
علدددى بقدددرات درجدددة المتوسدددطات الحسدددابية وابنحرابدددات المعياريدددة بسدددتجابة أبدددراد عيندددة الدارسدددة 

 .الرضا الوظيفة تعز  لمتغير عدد سنوات الخبرة
75 

47.1 
لددددوزن بددددين متوسددددطات اسددددتجابات ل( One-Way Anova)نتددددائج تحليددددل التبدددداين األحددددادي 

 .عدد سنوات الخبرة المبحوثين لدرجة الرضا الوظيفة بحسب متغير
75 

42.1 
رضددددددا الودرجددددددة واقددددددع تقيدددددديم األداء بددددددين والدبلددددددة ابحصددددددائية " ر( "بيرسددددددون)معامددددددل ارتبدددددداط 

 من وجهة نظرهم للعاملين بة كليتّة بلسطين التقنيتين الحكوميتين بة رام اهلل والعروب.الوظيفة
72 
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 فهر  المتحق
رقعععععععععععععععا 

 الملحق
 العنوا 

رقععععععععععععععععععا 

 الصفحة

 414 بصورتها األولية استبانة الدراسة 4

 441 استبانة الدراسة بصورتها النهائية 3

 441 قائمة المحكمين ألداة الرسالة 4

 445 جدول بأسماء مؤسسات التعليم والتدريب التقنة بة بلسطين 1

 442 رام اهلل للبنات -تعريف بكلية بلسطين التقنية  5

 442 العروب –تعريف بكلية بلسطين التقنية  2

 442 نمولج تقييم أداء موظفة الفئة الثانية 7

 431 موظفة الفئة الثالثةنمولج تقييم أداء  2

 434 نمولج تقييم أداء موظفة الفئة الرابعة والخامسة 2

 433 نمولج تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية 41

 434 كلية العروب –كتاب تسهيل مهمة  44

 431 كلية رام اهلل للبنات –كتاب تسهيل مهمة  43

44 
 بقرات على الدراسة عينة ابراد استجابات لتقديراتوابنحرابات المعيارية  الحسابية المتوسطات

 والخاص بمتغير تقييم األداء ابستيانةالجزء الثانة من 
435 

41 
 بقرات على الدراسة عينة ابراد استجابات لتقديراتوابنحرابات المعيارية  الحسابية المتوسطات

 والخاص بمتغير الرضا الوظيفة ابستيانةالجزء الثال  من 
437 
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 فهر  المحتويات

 المحتو 
  رقددددددددددددددددددددددددددددددم 

 ةددددددددالصفح

 أ ...........................................................................................إقرار 

 ب .................................................................................... شكر وتقدير

 ج .......................................................................... باللغة العربيةالملخص 

 د ....................................................................... الملخص باللغة ابنجليزية

 4 ................................... ة وخلفيتهامشكلة الدارس                  : ....................الفصل األول

 3 ..........................................................................................تمهيد 

 3 .................................................................................. مقدمة الدراسة

 1 .................................................................................. الدارسةمشكلة 

 5 ................................................................................... أسئلة الدارسة

 5 ................................................................................ برضيات الدراسة

 7 ................................................................................... أهمية الدراسة

 7 ..................................................................................أهداف الدراسة 

 2 ................................................................................ محددات الدارسة

 2 ............................................................................. مصطلحات الدارسة

 41                 ......................... النظري والدراسات السابقةانطار                                .................... :الفصل الثانة

 44 ........................................... انطار النظري .............................. :أوبا 

 44 .......................................................................................... تمهيد

 44 ............................................... تقييم األداء                               ....................: المبح  األول

 43 ............................................................................... مفهوم تقييم األداء

 44 .............................................................. الفرق بين تقييم األداء وتقويم األداء
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 41 ............................................................................... أهمية تقييم األداء

 45 .............................................................................. أهداف تقييم األداء

 45 ................................................................................ بوائد تقييم األداء

 47 ..................................................................العوامل المؤثرة بة تقييم األداء 

 42 ...............................................................................أسس تقييم األداء 

 42 ..............................................................................مراحل تقييم األداء 

 31 .............................................................................. معايير تقييم األداء

 34 ............................................................................. أساليب تقييم األداء

 33 .................................................................. اتجاهات حديثة قة تقييم األداء

 31 .............................................................................. أخطاء تقييم األداء

 35                           ........................................... الرضا الوظيفة                              .................... المبح  الثانة

 35 ........................................................................... مفهوم الرضا الوظيفة

 32 ............................................................................ أنوات الرضا الوظيفة

 37 ....................................................................... خصائص الرضا الوظيفة

 32 ........................................................................... أهمية الرضا الوظيفة

 41 ............................................................................ آثار الرضا الوظيفة

 44 ............................................................................ أبعاد الرضا الوظيفة

 43 ............................................................... المؤثرة بة الرضا الوظيفةالعوامل 

 44 .................................................................... أساليب قياس الرضا الوظيفة

 41 ......................................................................... نظريات الرضا الوظيفة

 42 ................... العالقة بين تقييم األداء والرضا الوظيفة                               .................... المبح  الثال 

 47 .......................................... السابقةالدراسات  ............................. :ثانيا

 47 ................................................................................ الدراسات العربية

 12 .............................................................................. الدراسات األجنبية
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 54 ................................................................. على الدراسات السابقة التعقيب

 51 ...................................... الطريقة وابجراءات                               .................... :الفصل الثال 

 55 ..........................................................................................تمهيد 

 55 ................................................................................... منهج الدراسة

 55 ..........................................................................وعينتها  مجتمع الدراسة

 52 ..................................................................................... أداة الدراسة

 52 .......................................................................صدق أداة الدراسة وثباتها 

 52 .................................................................................... األداة قصد

 52 .....................................................................................ثبات األداة 

 52 ................................................................................ إجراءات الدارسة

 52 ................................................................................ الدراسة متغيرات

 21 ............................................................................ المعالجة ابحصائية

 24 ............................................. نتائج الدراسة                               .................... :الفصل الرابع

 23 .......................................................................................... تمهيد

 23 .......................................................... نتيجة انجابة على سؤال الدراسة األول

 24 .......................................................... نتيجة انجابة على سؤال الدراسة الثانة

 22 .......................................................... نتيجة انجابة على سؤال الدراسة الثال 

 71 .......................................................... نتيجة انجابة على سؤال الدراسة الرابع

 75 ........................................................ نتيجة انجابة على سؤال الدراسة الخامس

 77 ................................. مناقشة النتائج والتوصيات .................. :الفصل الخامس

 72 .......................................................................................... تمهيد

 72 ................................................................ مناقشة نتيجة سؤال الدراسة األول

 72 ............................................................... مناقشة نتيجة سؤال الدراسة الثانة

 23 ............................................................... سؤال الدراسة الثال  نتيجة مناقشة
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 24 ................................................................ سؤال الدراسة الرابعنتيجة مناقشة 

 22 ............................................................. مناقشة نتيجة سؤال الدراسة الخامس

 27 ...................................................................................... التوصيات

 22 .................................................. المراجع ...................................

 21 ................................................................................. المراجع العربية

 411 ................................................................................ المراجع األجنبية

 413 .................................................المالحق  ...................................

 432 ..................................................الفهارس  ...................................
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