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 محددات اهتمام القيادات اإلدارية بتقييم أداء العاملين
 (دراسة تطبيقية على العاملين باإلدارة العامة لجامعة المرقب)

 •محمود محمد سعدو           •خالد مسعود الباروني

 ملخص
أثر بعض محددات اهتمام القيادات اإلداريةة بتقيةيم أداا العةامليي فةت مسةتيي تقيةيم أداا العةامليي  تحليل هدفت هذه الدراسة إلى

داريةة بتوةةيير أداا حةددات ممسةةتيي اهتمةام القيةادات اإلبجامعةة المربة و يىلةى يجةةح التحديةد هةدفت الدراسةة إلةةى تحليةل أثةر الم
ات اإلداريةةةو االةةتلخ الالاةةةامو الديميلرافيةةة للقيةةةادات اإلداريةةة  فةةةت العةةاملييو مسةةتيي الحةةةيافي التةةت يتحاةةةل ىلي ةةا القيةةةاد

مستيي تقييم أداا العاملييو يلقةد اىتمةدت الدراسةة المةا و الياةتت التحليلةتو حيةع تةم الىتمةاد ىلةى اةحيتة السةتبياي  ة دا  
. يتم   مترد 45لغ حجم ىياة الدراسة ملجمع البياااتو باالتيار ىياة بادية مىمدية  مي القيادات اإلدارية بجامعة المرب و يب

 .لتحليل بيااات الدراسة  SPSSاستالدام البراامو اإلحاامت

 اهتمام القيادات اإلدارية بتقييم أداا العاملييدللة إحاامية لمحددات  يجيد أثر ذياتامو مي أهم ا ياللات الدراسة إلى ىد  
دللةةة إحاةةامية للحةةيافي التةةت يتحاةةل ىلي ةةا  يجةةيد أثةةر ذيو ي % 76.4فةةت مسةةتيي تقيةةيم أداا العةةاملييو يبلاةةت اسةةبة ا ثةةر م

دللةةة إحاةةامية لهتمةةام  ييجةةيد أثةةر ذو ي % 47.7القيةةادات اإلداريةةة فةةت مسةةتيي تقيةةيم أداا العةةاملييو فقةةد بلاةةت اسةةبة ا ثةةر م
 يجةةيد أثةةر ذيو ي % 13.5ليي فةةت مسةةتيي تقيةةيم أداا العةةاملييو حيةةع بلاةةت اسةةبة ا ثةةر مالقيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير أداا العةةام

فةةت مسةةتيي تقيةيم أداا العةةاملييو يبلاةةت اسةةبة  اهتمةام القيةةادات اإلداريةةة بتقيةةيم أداا العةامليي مجتمعةةةدللةة إحاةةامية لمحةةددات 
اهتمةةام القيةةادات فةةت مسةةتيي  ةةا القيةةادات اإلداريةةة يافي التةةت يتحاةةل ىليدللةةة إحاةةامية للحةة ييجةةيد أثةةر ذي% و 76.4ا ثةةر م

دللةة إحاةامية لالةتلخ بعةض الالاةامو  % و ييجةيد أثةر ذي35ت اسةبة ا ثةر ماإلدارية بتويير أداا العاملييو حيع بلاة
  م حيل متايرات الدراسة.ديميلرافية لعياة الدراسة فت أرامال

 أداا توةيير والالاامو الديميلرافية للقيادات اإلداريةو مستيي الحيافيو تقييم أداا العامليي واإلدارية القيادات :الدالةالكلمات 
 .جامعة المرب  والعامليي

 قدمةم -1

الماظمات فةت تحقيةأ أهةداف ا يعتمةد ىلةى يجةيد  ةادر ي اجاح إ
ي الماظب ةةةةاو ي  يظيتةةةةت لةةةةدي ا بمسةةةةتيي أىمال ةةةةا المايوةةةةة مةةةةات  ا 

سةةةتياجح اةةةعيبات ىديةةةد  فةةةت  التةةةت ل ت ةةةتم بالعااةةةر الب ةةةري
ي سةب  هةذا الهتمةام راجةع إ يتية  يظيتةة  إلةىاجةاي أىمال ةاو يا 

اسةةةةةةية  ةةةةةةت مةةةةةةي اليظةةةةةةامخ ا ربةةةةةةع ا سفإدار  المةةةةةةيارد الب ةةةةةةرية 
بالماظمةةة مالتمييةةلو اإلاتةةاسو التسةةييأو المةةيارد الب ةةرية . يباةةاا 
ىلةةى مةةةا سةةبأ فةةةقي ميأةةي  تقيةةةيم أداا العةةامليي يفةةةأ المعةةةايير 
العلميةةة السةةليمة هةةي مةةي العيامةةل الرميسةةة فةةت اجةةاح الماظمةةات 
فت أداا أىمال او باىتبةاره ي ةتم بالعااةر الب ةري ي يتيةة إاجةايه 

هةةةةذا الماولةةةةأ أاةةةةب  ىلةةةةى جميةةةةع  لألىمةةةةال يمسةةةةتياهاو يمةةةةي

الماظمةات باةةتة ىامةةة يىلةةى الجامعةةات  الليبيةةة باةةتة الااةةة 
ي اجت ةةادات أتقيةةيم أداا العةةامليي لةةدي م تقيمةةا  ىلميةةا  بعيةةدا  ىةةي 

حقةةةيب م  املةةةةو فيةةةيداديا ا ةةةاوا  يفعاليةةةةو  ال ةةةت ياةةةالي  ؛ الاةةية
ي ةةةذلت يتحسةةةي  ةةةعيرهم  بالرأةةةا اتجةةةاه مةةةا تحاةةةليا ىليةةةح مةةةي 

يميايةةا م مةةا  ةةاي ايى ةةاو فيةةاع ج ذلةةت باإليجةةا  ىلةةى مرتبةةات 
يمةةي ثةةم ىلةةى فاىليةةة الماظمةةة. يتعتبةةر ىمليةةة الهتمةةام  وأدام ةةم

بمحددات تقييم ا داا مي أهم الم ا ل يالاةعيبات التةت تياجةح 
القامميي ىلى إدار  المةيارد الب ةرية فةت ماظمةات ا ىمةالو يفةى 

معيةارا  أساسةيا  فةت تقيةيم بيةاج اإلاتاجيةة  يرييالاال  يعتمد المةد
ي وبيعة بعض ا ىمال تجعل مةي بيةاج اإلاتاجيةة أا دااو إل 

 - ل ةةةذا السةةةب  تلجةةة   ثيةةةر مةةةي الماظمةةةات ؛مةةةرا  اةةةعبا  يمعقةةةدا  أ
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لسةةةةيما ىاةةةةد بيةةةةاج أداا اليظةةةةامخ اإلداريةةةةة السةةةةلي ية التةةةةت ل 
إلةةى اسةةتالدام بعةةض المعةةايير  - تةةرتبو ارتباوةةا  مبا ةةرا  باإلاتةةاس

يةةيم ا داا مثةةل سةةليت العةامليي يدافعيةةت م للعمةةل. مةةي هاةةا فةت تق
ت تت هذه الدراسة لت م يتحليل محددات اهتمام القيادات اإلدارية 
بتقيةةيم أداا العةةةامليي يتةة ثير هةةةذه المحةةددات ىلةةةى مسةةتيي تقيةةةيم 

 أداا العامليي باإلدار  العامة لجامعة المرب .

 مشكلة الدراسة:  -2

ت فةةت السةةايات الماأةةية مةةي ىةةدم تعةةااى  ال ثيةةر مةةي الماظمةةا
بسةب   ؛تت م المقيميي للاتامو السلبية التت سةتعيد ىلةى الماظمةة

الت ايي أي التعاوخ ىاد  تابة التقةارير التةت تحةدد مسةتيي أداا 
العةةةةةامليي الةةةةةلل التتةةةةةر  اليمايةةةةةة المحةةةةةدد  لتقيةةةةةيم م. يحيةةةةةع أي 
الماظمةةات ىلةةى االةةتلخ أاياى ةةا ترت ةةي ىلةةى العااةةر الب ةةري 

اي اسةةةتمراريت ا فةةةقي ىمليةةةة تقيةةةيم ا داا تعةةةد أحةةةد العيامةةةل لأةةةم
 الم مة التت تحافظ يترفع مي مستيي ا داا للعامليي.

الميداايةة يالملحظةة المسةتمر  لةادارات داالةل  مةي الةلل الييةار 
جامعةةة المربةة  فيمةةا يالةةو تقيةةيم أداا العةةامليي ب ةةاو لةةيحظ أاةةح 
هاةةةةات حالةةةةة مةةةةي السةةةةتياا لةةةةدي  ةةةةريحة ياسةةةةعة مةةةةي القيةةةةادات 

يةةر اهتمةةام م حيةةال مةةا يتحاةةليي ىليةةح مةةي حةةيافي اظاإلداريةةة 
ل  بتقيةةةةيم أداا العةةةةامليي يتوةةةةيير أسةةةةاليبح يتقاياتةةةةحو حيةةةةع أا ةةةةا

ليي مي ج دو ي ذلت بلة اهتمةام اإلدار  العليةا تتااس  مع ما يبذ
ببةةةةةةةةرامو التقيةةةةةةةةيم التعةةةةةةةةال يالمتوةةةةةةةةير  داا العةةةةةةةةاملييو يليةةةةةةةةا  
الميأيىية يالعدالة فت ىملية تقييم أداا العاملييو ي ةذلت ىةدم 
يجةةةيد أر ةةةيخ إل ترياةةةت للعةةةامليي يتةةةاقلت م يتقةةةارير مسةةةتييات 

با  ىلةةةى مسةةةةتيي اهتمةةةام القيةةةةادات أدام ةةةمو ا مةةةر الةةةةذي أثةةةر سةةةةل
 اإلدارية بتقييم أداا العامليي يتويير أساليبح يتقاياتح. 

يممةةةا سةةةبأ اللةةةو الباحثةةةاي إلةةةى اةةةيالة  م ةةة لة الدراسةةةة فةةةت 
 التساؤلت التالية:

مةةةةا مسةةةةتيي محةةةةددات اهتمةةةةام القيةةةةادات اإلداريةةةةة بتقيةةةةيم أداا  .1
 العامليي بالجامعة بيد الدراسة؟

 اا العامليي بالجامعة بيد الدراسة؟ما مستيي تقييم أد .2
داريةةةة بتوةةةيير أداا العةةةامليي فةةةت مةةةا أثةةةر اهتمةةةام القيةةةادات اإل .3

 مستيي تقييم ا داا بالجامعة بيد الدراسة؟

ما أثر مستيي الحيافي التت يتحاةل ىلي ةا القيةادات اإلداريةة  .4
 فت مستيي تقييم أداا العامليي بالجامعة بيد الدراسة؟

ريةة في التت يتحاةل ىلي ةا القيةادات اإلداما أثر مستيي الحيا .5
داريةةةة بتوةةةيير أداا العةةةامليي فةةةت مسةةةتيي اهتمةةةام القيةةةادات اإل

 بالجامعة بيد الدراسة؟

راا معاييةةةة ذات دللةةةة إحاةةةامية فةةةت   االتلفةةةاتهةةةل هاةةةات  .6
ىياةةة الدراسةةة حةةيل مسةةتيي تقيةةيم أداا العةةامليي بالجامعةةة بيةةد 

 لرافية بيا م؟الالاامو الديمي  لالتلخالدراسة تعيي 
راا معاييةةةة ذات دللةةةة إحاةةةامية فةةةت   االتلفةةةاتهةةةل هاةةةات  .7

القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير  اهتمةةامىياةةة الدراسةةة حةةيل مسةةتيي 
 لالةةةةةةةةتلخأداا العةةةةةةةةامليي بالجامعةةةةةةةةة بيةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةة تعةةةةةةةةيي 

 الالاامو الديميلرافية بيا م؟
راا معاييةةةة ذات دللةةةة إحاةةةامية فةةةت   االتلفةةةاتهةةةل هاةةةات  .8

ىياةةةةة الدراسةةةةة حةةةةيل مسةةةةتيي الحةةةةيافي التةةةةت يتحاةةةةل ىلي ةةةةا 
الالاةامو  لالةتلخالقيادات اإلدارية بجامعة المرب  تعيي 

 الديميلرافية بيا م؟
 فرضيات الدراسة:  -3

  بايت هذه الدراسة ىلى الترأيات التالية:

هاةةات ىلبةةة ت ثيريةةة ذات دللةةة إحاةةامية الفرضييية الرسيسييية: 
القيةةةةادات اإلداريةةةةة بتقيةةةةيم أداا العةةةةامليي فةةةةت لمحةةةةددات اهتمةةةةام 

 مستيي تقييم ا داا بالجامعة بيد الدراسة.

 يتتتر  مي الترأية الرميسية الترأيات الترىية التالية:

هاةةةةات ىلبةةةةة ت ثيريةةةةة ذات دللةةةةة الفرضييييية الفرعييييية األولييييى: 
داريةةةةةةةة بتوةةةةةةةيير أداا اةةةةةةةامية لمسةةةةةةةتيي اهتمةةةةةةةام القيةةةةةةةادات اإلحإ

 يي تقييم أداا العامليي بالجامعة بيد الدراسة.العامليي فت مست

هاةةةةات ىلبةةةةة ت ثيريةةةةة ذات دللةةةةة الفرضييييية الفرعييييية ال انييييية: 
حاامية لمستيي الحيافي التت يتحال ىلي ا القيادات اإلداريةة إ

 فت مستيي تقييم أداا العامليي بالجامعة بيد الدراسة.

دللةةةةة هاةةةةات ىلبةةةةة ت ثيريةةةةة ذات الفرضييييية الفرعييييية ال ال يييية: 
ريةة إحاامية لمستيي الحيافي التت يتحال ىلي ا القيادات اإلدا

داريةةةةة بتوةةةةيير أداا العةةةةةامليي فةةةةت مسةةةةتيي اهتمةةةةام القيةةةةةادات اإل
 بالجامعة بيد الدراسة.
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ات معاييةةة ذات دللةةة هاةةات االتلفةةالفرضييية الفرعييية الرابعيية: 
راا ىياةةة الدراسةةة حةةيل مسةةتيي اهتمةةام القيةةادات إحاةةامية فةةت  

اريةةةةةة بتوةةةةةيير أداا العةةةةةامليي بالجامعةةةةةة بيةةةةةد الدراسةةةةةة تعةةةةةيي اإلد
 لالتلخ الالاامو الديميلرافية بيا م.

ات معاييةة ذات دللةة هاةات االتلفة الفرضية الفرعية الخامسية:
راا ىياة الدراسة حيل مستيي تقييم أداا العامليي إحاامية فت  

 .بجامعة المرب  تعيي لالتلخ الالاامو الديميلرافية بيا م

هاةات االتلفةات معاييةة ذات دللةة الفرضية الفرعية السادسة: 
إحاةةةةامية فةةةةت اراا ىياةةةةة الدراسةةةةة حةةةةيل مسةةةةتيي الحةةةةيافي التةةةةت 
يتحال ىلي ا القيادات اإلدارية بجامعة المرب  تعيي لالتلخ 

 الالاامو الديميلرافية بيا م.

  أهمية الدراسة:  -4
حيل ما يتعلأ تعد هذه الدراسة م ملة لما سبأ مي الدراسات  .1

بمحةةةةددات اهتمةةةةام القيةةةةادات اإلداريةةةةة بتقيةةةةيم أدااو العةةةةاملييو 
يهى بذلت تعمل ىلةى تيسةيع باىةد  البحةت يالدراسةة فةت هةذا 
الجاا  الذي   د فت اآلياة  ا اليةر  امةيا  ياهتمامةا  متيايةديي 
فت ا د  اإلداري الذي تاايل الميارد الب ةرية فةت الماظمةات 

 بالدراسة يالتحليل.
ثةةراا الم تبةة الليبيةة ببحةةيع إهةذه الدراسةة مسةةاهمة ىلميةة فةت  .2

يليةةر متدايلةةة  ثيةةرا  فةةت الةةديل الااميةةةو ي ةةذلت تسةةليو  م مةةة
الأيا ىلى ميأي  لةم ي الةذ القةدر ال ةافت مةي الهتمةام مةي 

مةةةةةةةةام أببةةةةةةةةل المسةةةةةةةةميليي ياةةةةةةةةاا  القةةةةةةةةرارو يفةةةةةةةةت  المجةةةةةةةةال 
سةةة المتالااةيي فةةت مثةل هةةذه الدراسةةات لسةتالدام هةةذه الدرا

  مرجع ل م.
تابةةع أهميةةة هةةذه الدراسةةة فةةت أا ةةا ت ةةتم بعااةةر التةةرد داالةةل  .3

الماظمةةو ي ةةذلت الحاجةة الملحةةة لمثةل هةةذه الدراسةات اسةةتاادا  
 لمتولبات اإلدار  الحديثة.  

المسةةةةةميليي ياةةةةةاا  القةةةةةرار فةةةةةت  ااتبةةةةةاههةةةةةذه الدراسةةةةةة سةةةةةتثير  .4
ا سةةةةلي  العلمةةةةت فةةةةت تقيةةةةيم أداا  اات ةةةةاسالماظمةةةةات  هميةةةةة 

فةةةت مسةةةتيي أداا اإلىمةةةال  ارتقةةةااالعةةةاملييو فياةةةتو ىةةةي ذلةةةت 
داالةةةةل الماظمةةةةةو يبالتةةةةالت يةةةةاع ج باإليجةةةةا  ىلةةةةى مسةةةةتيي 
تحقيأ أهداف او يمي ثم رفع مستيي اليىت المجتمعت ب هميةة 
مثةةةةل هةةةةذه الدراسةةةةةات يأالةةةةذ مالرجات ةةةةا بعةةةةةيي الىتبةةةةار ىاةةةةةد 

 التالويو  ي ا او. 

 اف الدراسة: أهد  -5

 لى تحقيأ ما يلت:إهدفت هذه الدراسة 
القيةةادات اإلداريةةة بتقيةةيم أداا  اهتمةةامتحليةةل مسةةتيي محةةددات  .1

 العامليي بالجامعة بيد الدراسة.
داريةةةة بتوةةةيير أداا العةةةامليي تحليةةةل أثةةةر اهتمةةةام القيةةةادات اإل  .2

 فت مستيي تقييم ا داا بالجامعة بيد الدراسة.
الحةةةةيافي التةةةةت يتحاةةةةل ىلي ةةةةا القيةةةةادات تحليةةةةل أثةةةةر مسةةةةتيي  .3

 اإلدارية فت مستيي تقييم أداا العامليي بالجامعة بيد الدراسة.

تحليل أثر الحيافي التةت يتحاةل ىلي ةا القيةادات اإلداريةة فةت  .4
القيةةةةادات اإلداريةةةةة بتوةةةةيير أداا  اهتمةةةةاممسةةةةتيي فةةةةت مسةةةةتيي 

 العامليي.
ة الدراسةةة الالاةةامو الديميلرافيةةة لعياةة االتلفةةاتتحليةةل أثةةر  .5

حةةةيل مسةةةةتيي تقيةةةةيم أداا العةةةامليي بالجامعةةةةة بيةةةةد   ةةةةممأرافةةةت 
 .الدراسة

الالاةةامو الديميلرافيةةة لعياةةة الدراسةةة  االتلفةةاتتحليةةل أثةةر  .6
القيةادات اإلداريةة بتقيةيم أداا  اهتمةامحيل محةددات   ممأرافت 

 .العامليي بالجامعة بيد الدراسة
 منهجية الدراسة:  -6

 ةةةةذا فاىتمةةةةدت هةةةةذه الدراسةةةةة ىلةةةةى المةةةةا و الياةةةةتت التحليلةةةةتو 
إذ ي ةةةدخ إلةةةى  ؛المةةةا و أ ثةةةر ملامةةةة لوبيعةةةة متايةةةرات الدراسةةةة

جمع الحقامأ يالبيااات حيل متايرات الدراسة مع محايلة تتسير 
هةةةذه الحقةةةامأ تتسةةةيرا   افيةةةا و يتحليل ةةةا ياسةةةتاللو دللت ةةةا. يتةةةم 

ة بمتايةةةرات الدراسةةةةة مةةةةي مراجعةةةة الدراسةةةةات السةةةابقة ذات الاةةةةل
 تةةةةةة  يرسةةةةةةامل ىلميةةةةةةة يدراسةةةةةةات يأبحةةةةةةاع يديريةةةةةةاتو يتحديةةةةةةد 

لةى ف ةم إماولحات الدراسة تحديدا  دبيقا  بحيع يم ي الياةيل 
ىةةةةةام لمتايةةةةةرات الدراسةةةةةة. تةةةةةم تحليةةةةةل البيااةةةةةات ا يليةةةةةة للدراسةةةةةة 
إحاةةةةةاميا  باسةةةةةتالدام ا سةةةةةالي  اإلحاةةةةةامية المتعةةةةةارخ ىلي ةةةةةةا: 

السةةةةةتدللت و  حاةةةةةاا التحليلةةةةةت أيماإلحاةةةةةامت الياةةةةةتتو ياإل
إلثبةةات فرأةةيات الدراسةةة ياإلجابةةة ىلةةى تسةةاؤلت او يتةةم تجميةةع 

 البيااات ا يلية باستالدام احامخ الستبياي.

 حدود الدراسة:  -7

 تمثلت فت اإلدار  العامة لجامعة المرب . الحدود المكانية:



l 22 lديسمبر    l 2 lالعدد  l 4 lمجلة دراسات البتااد يا ىمال و المجلد       
 

 
79 

تحليةةل مسةةتيي  ىلةةى ر ةةيت هةةذه الدراسةةة الحييدود الموضييوعية:
القيةةادات اإلداريةةة بتقيةةيم أداا العةةامليي بةةاإلدار   اهتمةةاممحةةددات 

العامةةةةةة لجامعةةةةةة المربةةةةة و ي ةةةةةذلت تحليةةةةةل العلبةةةةةة بةةةةةيي بعةةةةةض 
القيةةادات اإلداريةةة بتقيةةيم أداا العةةامليي يمسةةتيي  اهتمةةاممحةددات 

 السةتبيايتقييم أداا العامليي بالجامعة بيد الدراسةو يتةم تاةميم 
القيةةادات اإلداريةةة بتقيةةيم أداا العةةامليي  اهتمةةامدات اوةةت محةةدتل

 المتمثلة فت:

 دارية بتويير أداا العامليي.اهتمام القيادات اإل .1
 مستيي الحيافي التت يتحال ىلي ا القيادات اإلدارية. .2

 مستيي تقييم أداا العامليي. .3

راا ىياةةةة الدراسةةةة  الالاةةةامو الديميلرافيةةةة لعياةةةة الدراسةةةة ي   .4
 القيادات اإلدارية بتقييم أداا العامليي. اهتمامحيل محددات 

ر إلاجايها فت أ   ةهذه الدراسة أربع استاربتالحدود الزمنية: 
مو 2016-6-3اةةةةةةةيرت ا الا اميةةةةةةةةو يهةةةةةةةت التتةةةةةةةر  مةةةةةةةي  ةةةةةةة ر 

ياةةةةيالة م ةةةة لة  الست  ةةةةافيةيتأةةةةمات هةةةةذه التتةةةةر  الدراسةةةةة 
مةع يفرأيات الدراسة يتحديد ما جيت او يتاميم الستبيايو يج

 البيااات يتحليل او يالالريس باتامو يتيايات الدراسة.

تمثلةةةةت مجتمةةةةع الدراسةةةةة فةةةةت جميةةةةع مجتمييييي وعينيييية الدراسيييية: 
القيادات اإلدارية باإلدار  العامة لجامعة المرب و يالبةالغ ىةددهم 

 مترد .  45مبامدا  إداريا و أما ىياة الدراسة فبلات   97م
 

 

 

 ( نموذج الدراسة1)شكل 
 

 التعريفات اإلجراسية المستخدمة في الدراسة:  -8

 اىتمد الباحثاي ب ذه الدراسة التعريتات اإلجرامية التالية:

ذيي يقيمةيي بالتة ثير هم متالةذي القةرارات الةالقيادات اإلدارية:  .1
التعالةةةةةة إلباةةةةةاى م يحةةةةةث م ىلةةةةةى المسةةةةةاهمة  ؛ي مفةةةةةت مرؤيسةةةةة

  .272: 2004بج يدهم للقيام با او متعايي ميياد و 

هةت محددات اهتمام القيادات اإلدارية بتقييم أداء العياملين:  .2
مجميىةةةةة العيامةةةةل أي المتايةةةةرات التةةةةت تحةةةةدد مسةةةةتيي اهتمةةةةام 

 القيادات اإلدارية بتقييم أداا العامليي.

هي ا او  امل يمستمر يمةاظم يديري  تقييم أداء العاملين: .3
مةةةةدي اةةةةلحية التةةةةرد فةةةةت أدامةةةةح للم ةةةةام  ى تحديةةةةدي ةةةةدخ إلةةةة

المي لةةةةةة إليةةةةةح يمسةةةةةتيي أدامةةةةةح ل ةةةةةذه الم ةةةةةامو يمةةةةةدي التيامةةةةةح 
بالمعةةةةةايير التاظيميةةةةةةة الةةةةةلل فتةةةةةةر  يمايةةةةةة معياةةةةةةة. مدهمةةةةةةايو 

2010 :278.  
 الدراسات السابقة:  -9
  تةةةاا  تقيةةةيم أداا العةةةامليي  :بعاةةةياي (2005 )ميييي د،دراسييية 

يأثرهةةةا ىلةةةى اإلاتةةةاس ياإلاتاجيةةةة: دراسةةةة ميداايةةةة ىلةةةى  ةةةر ة 
 دفت الدراسةة إم اايةة التعةرخ ىلةى اسةتو اليايية لت رير الاتو
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الم ةةةا ل يالاةةةعيبات التةةةت تياجةةةح إدار  اإلاتةةةاس فةةةت التعةةةرخ 
ا مثةةةل لتقايةةةة المعةةةدات الحديثةةةةو يالياةةةيل  السةةةتالدامىلةةةى 

الم ة لت للا ةيض ب ةذا  ميسة تساىد ىلى حةللت اتامو ملإ
اتةةاجتو ي ةةذلت التعةةرخ ىلةةى مسةةتيي  تةةاا  بةةرامو القوةةا  اإل

تقيةةةةيم أداا العةةةةامليي يالعيامةةةةل الرميسةةةةية المةةةةؤثر  في ةةةةا. أيأةةةةا  
هةةدفت الدراسةةة إلةةى تحليةةل العلبةةة الت ثيريةةة بةةيي  تةةاا  تقيةةيم 

يةةةةةةد ياإلاتاجيةةةةةةة بالماظمةةةةةةة بأداا العةةةةةةامليي يمسةةةةةةتيي اإلاتةةةةةةاس 
يتياةلت الدراسةة إلةى العديةد مةي الاتةامو مةي أهم ةا الدراسةو 
 ما يلت:

بلة اهتمام اإلدار  العليا بتويير البرامو التدريبيةة ىلةى التقايةة  .1
 الحديثة فت اإلاتاس.

يجةةيد باةةير فةةت إدرات اإلدار  العليةةا  هميةةة اللةةأ ال تةةااات  .2
 التاية فت اإلاتاس بال ر ة .

مسةةةةتيي  تةةةةاا  تقيةةةةيم أداا العةةةةامليي بالماظمةةةةة بيةةةةد  ضااالتةةةةا .3
 الدراسة.

حاامية بيي  تاا  تقييم أداا إيجيد ىلبة ت ثيرية ذات دللة  .4
 العامليي ياإلاتاجية بالماظمة بيد الدراسة.

 داا التحيةةةي فةةةت تقيةةةيم ا  بعاةةةياي: (2006صيييميدة، ا) دراسييية
ليبيةةا يأثةره ىلةى الرأةا الةيظيتت: لدراسةة توبيقيةة ىلةى  ةر ة 

داا الةةةيظيتت يأثةةةره ىلةةةى  دفت الدراسةةةة تقيةةةيم ا و اسةةةتللتةةة ميي
الرأةةا الةةيظيتتو يبيةةاج مةةدي  ةةعير العةةامليي بيجةةيد تحيةةي 

داا يدراسةةةة مسةةةتيي التحيةةةي فةةةت تقيةةةيم ا فةةةت ىمليةةةة التقيةةةيمو 
حةةةةات ب ةةةة ي التحيةةةةي فةةةةت تقيةةةةيم الةةةةيظيتتو ي ةةةةذلت تقةةةةديم مقتر 

 تالية:الاتامو ال يبد تيالت الدراسة إلىدااو ا 
أثبتةةت الدراسةةة أي التحيةةي فةةت تقيةةيم أداا العةةامليي يةةؤدي إلةةى  .1

 الرأا اليظيتت لدي م. ااالتاض
للعلبةةةةات ال الاةةةةية دير  بيةةةةر فةةةةت ىمليةةةةة تقيةةةةيم الرؤسةةةةةاا  .2

 لمرؤيسي م.
الرؤسةةاا يميلةةيي إلىوةةاا الةةدرجات العليةةا للمةةيظتيي القةةدامىو  .3

أةةد المةةيظتيي حةةديثت الع ةةد  ا  يهةةذا مةةا يؤ ةةد بةة ي هاةةات تحيةةي 
 فت العمل.

فةةةةةت ال ةةةةةر ة بيةةةةةد  يالمرؤيسةةةةةيأثبتةةةةةت الدراسةةةةةة أي تقيةةةةةيم أداا  .4
الدراسة يتة ثر إلةى حةد مةا بالعلبةات ال الاةية ليةر الرسةمية 

 بيي بعض المرؤيسيي يرؤسام م.

 المعةايير ال الاةية فةت تقيةيم  :بعاةياي (2007 )عليي، دراسة
اسة ميدااية ىلى مارخ ا داا يأثرها ىلى أداا العامليي: در 

 دفت الدراسةةةة تحديةةةد مةةةدي اسةةةتو الاةةةحاري يماةةةرخ ا مةةةة
 تةةةةةةةاا  الاظةةةةةةةام الحةةةةةةةالت المتبةةةةةةةع لتقيةةةةةةةيم أداا العةةةةةةةامليي فةةةةةةةت 
الماةةةرفيي بيةةةد الدراسةةةةو يبيةةةاج مةةةدي تحقيةةةأ تقيةةةيم حقيقةةةةت 

يتياةلت الدراسةة إلةى اا العامليي يأثةر ذلةت ىلةى أدام ةمو  د
 اتامو أهم ا:

ىلةةةى المعةةةايير الميأةةةيىية فةةةت تقيةةةيم ا داا  الىتمةةةادل يةةةتم  .1
بالمارفيي بيد الدراسة بةالرلم مةي يجةيد معةدلت أداا مقةرر  
فةةةةةةت الماةةةةةةرفييو حيةةةةةةع يعتمةةةةةةد المقةةةةةةيم ىلةةةةةةى ا داا البةةةةةةاري 

 يالمتدات للعمل.
اىتماد المعايير ال الاية فت تقييم أداا العامليي بالمارفيي  .2

  بيد الدراسة يؤدي إلى تدات أدام م.

 إدرات العةةامليي لتاىليةةة : بعاةةياي( 2007 )المقصييبي، دراسيية
يميأيىية اظام تقييم ا داا يىلبتح بةالمتايرات ال الاةية: 
دراسةة توبيقيةة ىلةى ال ةر ات الالدميةة العامةة العاملةة بمدياةةة 

 دفت هذه الدراسة باير  أساسية إدرات العامليي و استبااايي
مةةةةدي يجةةةةيد  لتاىليةةةةة يميأةةةةيىية اظةةةةام تقيةةةةيم ا دااو يبيةةةةاي

فريأ ذات دللة إحاامية فت مستيي إدرات العامليي لتاىلية 
يتعةةيي للمتايةةرات ال الاةةةية  ويميأةةيىية اظةةام تقيةةيم ا داا

يتياةةلت يةةة العامةةة العاملةةة بمدياةةة بااةةاييو بال ةةر ات الالدم
 الدراسة إلى الاتامو التالية:

رااهةةم ب ةة ي تقةةارير  يي فةةت إلبةةداا يجةةيد فراةةة للعةةامل ىةةدم .1
 أدام مو يأي اظام تقييم ا داا يتم ب  ل سري.

 .التحيي يالسرية فت التقييم .2

 ىدم تويير اظام تقييم أداا العامليي. .3

للقةةةةامميي ىلةةةةى اظةةةةام تقيةةةةيم ا داا  ةتدريبيةةةةىةةةةدم ىقةةةةد ديرات  .4
ىداد التقارير.  يا 

 ( 2010، الغامديدراسة) تعدد ا سةالي  لتقةييم أداا  :بعاياي
أىأةاا هيمةةة التةةدريج بالجامعةةات وريقاةا احةةي تحسةةيي جةةيد  

ا سةالي   اسةتعراضو است دفت هةذه الدراسةة ا داا المؤسست
 المالتلتةةةةةة المسةةةةةتالدمة فةةةةةت ىمليةةةةةة تقةةةةةييم أداا ىأةةةةةي هيمةةةةةة
ت التةدريج الجةةامعتو يتيأةي  الاةةامو  ةل ما ةةاو يالمميةةيا

جةةةرااات توبيق ةةةا التةةةت تتميةةةي ب ةةةا ىةةةي ا سةةةالي  ا  الةةةريو يا 
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يتياةةةةلت الدراسةةةةة إلةةةةى الاتةةةةامو يالم ةةةةا ل التةةةةت تعترأةةةة او 
 التالية:

أي تاةةةي  أسةةةالي  تقةةةييم أداا أىأةةةاا هيمةةةة التةةةدريج يأةةةمي  .1
 التيال إلى أح ام أ ثر دبة يميأيىية.

البتاار ىلى أسلي  مي أسالي  تقةييم ا دااو بةل ل يم ي  .2
يتأةةةةل أي تت امةةةةل أسةةةةالي  تقةةةةييم الوةةةةل  يتقةةةةييم الةةةةيملا 
يتقةةةةييم رمةةةةيج القسةةةةم أي العميةةةةد يالتقةةةةييم الةةةةذاتت مةةةةع بعأةةةة ا 

 البعض.

إي التقييم التعال  داا أىأاا هيمة التدريج هي الذي يتميي  .3
 ىلى مدار العام. بالستمرار

  ،تقيةةيم أداا العةةامليي يتةة ثيره : بعاةةياي (2011دراسيية )محمييد
ىلةةةةةةةى دافعتةةةةةةةةي م: دراسةةةةةةةةة ميداايةةةةةةةة ىلةةةةةةةةى  ةةةةةةةةر ة الأةةةةةةةةماي 

هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى التعةةرخ ىلةةى أسةةالي  و للسةةتثمارات
يورأ التقييم التّعال لتقييم أداا العاملييو ا ت ةاخ اقةاو القةي  
يم ةةامي الأةةعخ فةةت اظةةام تقيةةيم أداا العةةامليي الموبةةأ فةةت 

بيةةةد الدراسةةةةو تحليةةةل وبيعةةةة العلبةةةة بةةةيي تقيةةةيم أداا  ال ةةةر ة
يتياةةةلت الدراسةةةة ي يدافعتةةةي م بال ةةر ة بيةةةد الدراسةةةو العةةاملي

 إلى اتامو أهم ا:

أي هاات ىلبة وردية بيي المتاير المستقل ماظام تقيةيم أداا  .1
العةةةةةامليي بمةةةةةا ي ةةةةةملح مةةةةةي تيبيةةةةةت يمعةةةةةايير يمتالااةةةةةيي  

احةةةةةي أدام ةةةةةم الةةةةةيظيتت   يالمتايةةةةةر التةةةةةابع مدافعيةةةةةة العةةةةةامليي
 بال ر ة بيد الدراسة.

أي هاةةةات ىلبةةةة ورديةةةة بةةةيي المتايةةةر المسةةةتقل ممسةةةتيي ف ةةةم  .2
ييىةت المسةميليي ب هميةة تقيةةيم أداا العةامليي  يالمتايةر التةةابع 
 مدافعية العامليي احي أدام م اليظيتت  بال ر ة بيد الدراسة.

 اإلطار النظري للدراسة:  -10

 تقييم أداء العاملين:

يالعمليةات التةت  ا ا ةوةعد يظيتة تقييم أداا العامليي مي أهم ت
و يل ةي رلةم مةي هةذه مةةالماظتمارس ا إدار  المةيارد الب ةرية فةت 

اليظةامخ جاذبيةة لجميةع اإلداراتو يأسةبا   أبةلا همية إل أا ا 
 ي  ؛ذلت ىديد  ي تت فت مقدمت ا اعيبة تحقيأ التقيةيم التّعةال

ىمليةةةة  تقيةةةيم أداا العةةةامليي تالأةةةع فةةةت بعةةةض ا حيةةةاي للح ةةةم 
رسةةةةةةةةةيا ا ىلةةةةةةةةةى ا للةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةةر ال الاةةةةةةةةةتو ي ي الةةةةةةةةةذيي يما

ىلةةةةى  يمتالااةةةةيي ي  تيةةةةة إتقاا ةةةةا بتاىليةةةةة ليةةةةر مةةةةدربيي جيةةةةدا  
ىي أي ال ثير مةي العةامليي ل يرلبةيي فةت سةما   ىاليةو فأل  

تقيةيم يتحديةد  الاتقادات ب  ي أدام مو يرلم هةذه السةلبيات  فةقي
المسةةةةتيي التعلةةةةت  داا التةةةةرد يمةةةةدي التيامةةةةح بسياسةةةةات يبياىةةةةد 
يتعليمةةات العمةةلو يمةةدي إم اايةةة الىتمةةاد ىليةةح مسةةتقبل  ي ةة ل 
اقوةةة أساسةةةية فةةةت اجةةةاح ماظمةةةات ا ىمةةةال باةةةض الاظةةةر ىةةةي 

 . 101 :2006مالسالمو اال و  حجم ا أي ايى ا

  مفهوم تقييم أداء العاملين:

لمت ةةةةةيم تقيةةةةةيم ا دااو لبةةةةةد مةةةةةي تحديةةةةةد بعةةةةةض ببةةةةةل التوةةةةةرأ  
المتةةاهيم المرتبوةةة بةةةا دااو مثةةل مت ةةةيمت ال تةةاا  يالتاىليةةةةو إذ 
ت ير ال تاا  إلى الاسبة أي العلبة بيي المداللت يالمالرجةاتو 

مي المداللت  اات ال تاا  أىلةى ف لما  اات المالرجات أىلى 
المتحققةة مةي  الع ج احي و أما التاىلية فت ير إلى ا هةداخي 

أ هةةةذه ا هةةةداخ ببةةل الماظمةةةة باةةض الاظةةةر ىةةي ت ةةةاليخ تحقيةة
يفيما يلت بعض التعريتات لتقيةيم أداا  و 138: 2006مىباجو 
 العامليي:

: هي اظام يتم مي الللح تحديةد مةدي  تةاا  تقييم أداء العاملين
  .248: 2006مماهرو  أداا العامليي  ىمال م

هةةةةي العمليةةةةة المسةةةةتمر  التةةةةت يم ةةةةي مةةةةي  :تقييييييم أداء العيييياملين
اللل ةةا تحديةةد مةةدي  تةةاا  يفاىليةةة التةةرد ا داميةةة يفقةةا  للمعةةايير 

القةةةرارات المااسةةةبة فةةةت مجةةةالت المةةةيارد  ياتالةةةاذالمحةةةدد  سةةةلتا و 
  . 271ت:  محجاييو  .الب رية 

: هةةةةت تلةةةةت الترتيبةةةةات ياإلجةةةةرااات نظييييام تقييييييم أداء العيييياملين
 جةةراا تقيةيم  داا العةةامليي يالتاةرخ باتامجةةحو المسةتقر  الثابتةة 

يهةةت ىمليةةة تقةةدير أداا  ةةل فةةرد مةةي العةةامليي الةةلل فتةةر  يمايةةة 
  .382: 2007ملبرايوتو  حممعياة لتقدير مستيي يايىية أدا

: دراسةةةةة يتحليةةةةل أداا العةةةةامليي ويقصييييد بتقييييييم أداء العيييياملين
يذلةت للح ةم لعمل م يملحظة سلي  م يتارفات م أثاةاا العمةلو 

ىلةةةةةى مةةةةةدي اجةةةةةاح م يمسةةةةةتيي  تةةةةةاات م فةةةةةت القيةةةةةام ب ىمةةةةةال م 
الحاليةو ي أيأا   للح م ىلى الامةي يالتقةدم للتةرد فةت المسةتقبلو 
يتحملةةح لمسةةميليات أ بةةر أي تربيتةةح ليظيتةةة أالةةري مىبةةد البةةابتو 

2005 :373 . 
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اظةام ييعرخ تقييم أداا العةامليي يفةأ البعةد المعااةر بمةا يلةت: 
ىلةى  مح إدار  الميارد الب رية فت الماظمةو يي ةتملرسمت تام

مجميىة مي ا سج يالقياىد العملية ياإلجراااتو التت يفقا  ل ا 
تةةتم ىمليةةة تقةةيم أداا المةةيارد الب ةةرية فةةت الماظمةةةو سةةياا أ ةةاايا 

فةةةةرأ ىمةةةةلو أي جميةةةةع العةةةةامليي في ةةةةا  ممرؤيسةةةةيي أ مرؤسةةةةاا أ
أداا المسةةةةةةتيي بحيةةةةةةع يقةةةةةةيم  ةةةةةةل مسةةةةةةتيي إداري أىلةةةةةةى بتقيةةةةةةيم 

مةريرا  بمسةتيياتح اإلداريةةو ا داىو بداا  مي بمة ال رم التاظيمت 
  .363: 2005مىقيلتو  لقاىدتح يايل  

تحليةةةل يتقيةةةيم أداا العةةةامليي لعمل ةةةم هةةةي  تقيييييم أداء العييياملين:
يمسةةل  م فيةةحو يبيةةاج مةةدي اةةلحيت م ي تةةاات م فةةت الا ةةيض 

ي ةةاليا او يتحمل ةةم لمسةةؤيليات م ب ىبةةاا اليظةةامخ الحاليةةة التةةت 
م اايةةةةةةةة تقلةةةةةةةدهم لماااةةةةةةة  ييظةةةةةةةامخ ذات مسةةةةةةةتيي أىلةةةةةةةى.   يا 

  .126: 2008 مالقحوااتو

 :أهداف تقييم أداء العاملين

 تقييم أداا العامليي ا هداخ التالية:يحقأ اظام 

تقيةةةةةيم أداا العةةةةةامليي يسةةةةةاىد الم ةةةةةرفيي فةةةةةت العمةةةةةل ىلةةةةةةى  .1
يباةير  اةحيحة يمقاعةةو ملحظة يم اهد  العامليي بدبة 

يتس ل ىلي م تقديم الااام  ياإلر ادات إلةى العةامليي ىاةد 
 الحاجة.

ترفع معاييات العامليي ىي وريأ ت جيع م يم افة ت م ىاةد  .2
أبةةةدام م ىلةةةى ييةةةاد  ال تةةةاا  اإلاتاجيةةةة يىلةةةى حسةةةي ا دااو 
حيةةةةع يقةةةةيم الم ةةةةرفيي بتقةةةةديم معليمةةةةات مرتةةةةد  ىةةةةي العمةةةةل 

 إلي م.
عةةامليي يقةةدم معليمةةات ىةةي العمةةل يىةةي ا داا تقيةةيم أداا ال .3

مةةةا يلةةةيم فيمةةةا يتعلةةةأ بم افةةة   المبةةةدىيي  لتالةةةاذإلةةةى اإلدار  
يتةةةةةربيت م لييةةةةةاد  معاييةةةةةات مو يرفةةةةةع دافعيةةةةةت م احةةةةةي أدام ةةةةةم 

  .185و 2004 اليظيتت مالميسييو

ت ةةييي باىةةد  جيةةد  للبحةةع لتالةةاذ القةةرارات الاةةامبة ب ةة ي  .4
 .ا فراد العامليي فت الماظمة

المساهمة فت تالويو الميارد الب رية حيع أي اتةامو ىمليةة  .5
التقيةيم بةةد تيأة  بعةةض القاةير فةةت أداا بعةض العةةاملييو 
امةةةةا يرجةةةةع لعةةةةدم  يذلةةةةت لةةةةيج لأةةةةعخ بةةةةدرات م يم ةةةةارات م يا 

ااسجام م مةع متولبةات يظةامت مو يذلةت يعةد مةدالل   لةاقل م 
 إلى أىمال أالري تتتأ مع بدرات م.

 داا فت رسم سياسة التدري  يالتوةيير تساهم ىملية تقييم ا .6
للعةةةامليي بالماظمةةةة مةةةي الةةةلل معرفةةةة اةةةياحت القاةةةير فةةةت 
أدام ةةةةمو سةةةةياا بسةةةةةب  ىةةةةدم  تةةةةةاا  ا ا ةةةةوة التدريبيةةةةةةو أي 

 بسب  أعخ تقييم البرامو يورأ التدري .

  ةةخ مةةا بةةد ييجةةد مةةي باةةير فةةت م ةةارات التاةةال لةةدي  .7
 هةةةةةداخ الرؤسةةةةةاا إذا مةةةةةا تبةةةةةيي باةةةةةير ف ةةةةةم المرؤيسةةةةةيي 

  .163-164: 2008مالقحوااتو  يمعايير التقييم

 أهمية تقييم أداء العاملين:

ميايةةا ىديةةد  سةةياا ىلةةى مسةةتيي  أداا العةةامليييحقةةأ اظةةام تقيةةيم 
الماظمةةةةة أي ىلةةةةى مسةةةةتيي المةةةةديريي أي ىلةةةةى مسةةةةتيي ا فةةةةرادو 

 فيما يلت: أداا العامليييت مي أهمية تقييم 

 على مستوى المنظمة: العاملينأواًل: أهمية تقييم أداء 

تحديد اقاو القةي  يالعمةل ىلةى تعيييهةا يتحديةد اقةاو الأةعخ  .1
 يالعمل ىلى ىلج ا.

القةةةةةرارات أي  لتالةةةةةاذتةةةةةيفير المعليمةةةةةات اإلداريةةةةةة الأةةةةةريرية  .2
 إحداع ىمليات التويير يالتاير.

 تحسيي ورأ التابؤ با داا المستقبلت المتيبع. .3
تةةةةةةيفير ا سةةةةةةاج الميأةةةةةةيىت يالعةةةةةةادل ل ثيةةةةةةر مةةةةةةي أا ةةةةةةوة  .4

يمجةةةةةةالت المةةةةةةيارد الب ةةةةةةرية مثةةةةةةل التربيةةةةةةة يالاقةةةةةةل يالتحتيةةةةةةي 
يتالوةةةةةيو القةةةةةيي العاملةةةةةة يليرهةةةةةاو بمةةةةةا ي تةةةةةل تحسةةةةةيي هةةةةةذه 

  .565-566: 2005مإدريجو ا ا وة 
اللأ الثقة يدافةع العةامليي ىلةى التعامةل ا اللبةت الةذي يبعةد  .5

 ليي تجاه الماظمة. احتمال تعدد   ايي العام
تقييم برامو يسياسات إدار  المةيارد الب ةرية  ةيي اتةامو ىمليةة  .6

تقييم ا داا يم ي أي تستالدم  مؤ رات للح م ىلةى دبةة هةذه 
 السياسات.

 مسةةةةاىد  الماظمةةةةة فةةةةت يأةةةةع معةةةةدلت أداا معياريةةةةة دبيقةةةةة .7

  .200-201: 2005مال يتتو 
مةةا إذا  ةةاي  يمةةي الةةلل التقيةةيم تسةةتويع اإلدار  التعةةرخ ىلةةى .8

يمتتقةةةةا  مةةةةع رلبةةةةات يحاجةةةةات ا فةةةةراد  اظةةةةام الحةةةةيافي مااسةةةةبا  
: 2004ليي مالميسةةةةةييو يمسةةةةةاهمتح فةةةةةت رفةةةةةع دافعيةةةةةة العةةةةةام

164 .  
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 : على مستوى المديرين أداء العاملينتقييم أهمية 

ا هميةةةةةة التةةةةةت يسةةةةةتتيدها المةةةةةدير أي الم ةةةةةرخ مةةةةةي تقيةةةةةيم أداا 
اا التةةرد يذلةةت  ي الح ةةم ىلةةى أد ؛العةةامليي هةةت تاميةةة م ةةارت م

امةا تعتبةر ىمليةة تتميةي بوةابع التحةدي ل تعتبر ىملية سة لةو ي  ا 
م اايةةةات م الت ريةةةةو  الةةةذي يةةةدفع المةةةديريي إلةةةى تاميةةةة م ةةةارات م يا 
يتعييي بةدرات م إل بداىيةة للياةيل إلةى تقيةيم سةليم يميأةيىت 

ات م مع تحسيي ىلب ى داا تابعي مو يهذا  لح يدفع المديريي إل
العةةةةةامليي يالتقةةةةةر  إلةةةةةي م للتعةةةةةرخ ىلةةةةةى م ةةةةةا ل م ياةةةةةعيبات م 

أداا تقيةةةةةيم أهميةةةةةة   . ييم ةةةةةي تلالةةةةةيو576: 2005مإدريةةةةةجو 
 ىلى مستيي المديريي فت الاقاو التالية:  العامليي

يتا  تقيةيم ا داا ىةي بةدر  الم ةرفيي ىلةى بيةاد  مرؤيسةي م  .1
 ي تيجي  م.

التاةةةةةةال يتحسةةةةةةيي يسةةةةةةاىد التقيةةةةةةيم ىلةةةةةةى تةةةةةةدىيم ىمليةةةةةةات  .2
 العلبات بيي الرؤساا يالمرؤيسيي.

ي  ةةةخ تقيةةةيم ا داا ىةةةي الاةةةراىات بةةةيي الم ةةةرفيي يا فةةةراد  .3
 يأايو العمل الدااللية.

ي جع تقيةيم ا داا الماافسةة بةيي اإلدارات يا بسةام بمةا يةؤدي  .4
: 2005مال يتةةةةتو  إلةةةةى رفةةةةع دافعيةةةةت م احةةةةي أدام ةةةةم الةةةةيظيتت

201 . 

 على مستوى األفراد:  أهمية تقييم األداء 

يةةةؤدي تقيةةةيم ا داا إلةةةى  ةةةعير العةةةامليي بالعدالةةةةو يبةةة ي جميةةةع 
ج ةةةيدهم المبذيلةةةة ت الةةةذ بعةةةيي الىتبةةةار مةةةي ببةةةل اإلدار  العليةةةاو 

 باجت ةةادييجعل ةةم أ ثةةر  ةةعيرا  بالمسةةؤيليةو ييةةدفع م إلةةى العمةةل 
الةةةةةةلو ليترببةةةةةةيا فةةةةةةييهم بةةةةةةاحترام يتقةةةةةةدير رؤسةةةةةةام م  يجديةةةةةةة يا 

. ييم ةةةي تلالةةةيو و يم ةةةافمت م ماليةةةا   أداا تقيةةةيم أهميةةةة  معاييةةةا  
ييأةة    1م :ىلةةى مسةةتيي العةةامليي فةةت الاقةةاو التاليةةة العةةامليي

و اتامو تقييم ا داا الترو المتاحة لتحسيي يتويير أداا العامل
أةيىت لةألداا ىلةى رفةع دافعيةة يعمل التقييم العادل ي المي   2م

يسةةةاىد تقيةةةيم ا داا فةةةت ال  ةةةخ   3أىمةةةال مو م اتجةةةاهالعةةةامليي 
ىي الوابات يالقدرات لير المسةتالة لةدي العةاملييو بمةا يسةاىد 

مديسةةةلرو  ىلةةةى إىةةةاد  تةةةيجي  م إلةةةى المجةةةال الةةةيظيتت المااسةةة 
2003 :64 . 

 

 :األداءأساليب تقييم 

لي  بيةةةةاج ا داا فةةةةةت أسةةةةالقةةةةد تةةةةم توةةةةيير العديةةةةد مةةةةي أديات ي 
 لى وريقتيي:إباتة ىامة يم ي تاايت ا الماظماتو ي 

إذا  ااةةةةةةت  الوريقةةةةةةةه وةةةةةةرأ التقيةةةةةةيم المبا ةةةةةةر و تسةةةةةةتالدم هةةةةةةذ .1
 ةة ل  فةةتفةةراد بابلةةة لتحديةةد اتامج ةةا ألا يؤدي ةةا التةةتىمةةال الا

 يحدات  مية ملميسح يم ي بياس ا باير  ميأيىية.

التقيةةيم الايةةر مبا ةةر  وةةرأ التقيةةيم الايةةر مبا ةةر و تقسةةم وةةرأ  .2
 يي مةةي الوةةرأ. تةةدىى ا يلةةى بوريقةةةإلةةى مجمةةيىتيي رميسةةيت

ربةةةع وةةةرأ هةةةت: أتقيةةيم ا داا التقليديةةةةو يالتةةةت ياوةةةيي تحت ةةا 
وريقة الاتات يالالااموو وريقة الترتية  العامةةو يوريقةة 
المقاراةات الثااميةةةو يوريقةةة التيييةةع اإلجبةاري. أمةةا الثاايةةة مةةي 

الايةةةةر مبا ةةةةر و ف ةةةةت مجميىةةةةة مةةةةي الوةةةةرأ أسةةةةالي  التقيةةةةيم 
ع ورأ أساسية هةت: وريقةة الحديثةو يالتت ياويي تحت ا ثل

اإلجبةةاريو وريقةةة القةةيامم السةةلي يةو يوريقةةة اليبةةامع الالتيةةار 
  .382-383: 2003الحرجة مبيساياة و

 تحليل البيانات األولية للدراسة: عرض و   -11

 أساليب التحليل الوصفي للبيانات:

العمليةةةات اإلحاةةةامية الليمةةةة لتحليةةةل البيااةةةات اسةةةتالدم إلجةةةراا 
البراةةةةةةةامو اإلحاةةةةةةةامت الحيمةةةةةةةة اإلحاةةةةةةةامية للعلةةةةةةةيم  ايالباحثةةةةةةة

بعةةةةةةةةةض ا سةةةةةةةةةالي   ايحيةةةةةةةةةع اسةةةةةةةةةتالدم الباحثةةةةةةةةة والجتماىيةةةةةةةةةة
و يالالتبةةةةةةةةارات اإلحاةةةةةةةةامية للتحقةةةةةةةةأ مةةةةةةةةي فرأةةةةةةةةيات الدراسةةةةةةةةة

 يالالتبارات اإلحاامية هت:

 راراتو يالاسةةبة الممييةةة لتحديةةد ىةةدد الت ةة :التيييعةةات الت راريةةة
للت ةةرار التةةت تتحاةةل ىليةةح  ةةل إجابةةةو ماسةةيبا  إلةةى إجمةةالت 
الت ةةراراتو يذلةةت لتحديةةد ا هميةةة الاسةةبية ل ةةل إجابةةة ييعوةةت 
اةةير  أيليةةة ىةةي إجابةةة أفةةراد مجتمةةع الدراسةةة ىلةةى العبةةارات 

 المالتلتة.
  المتيسةةو الحسةةابت: لتحديةةد درجةةة تمر ةةي إجابةةات المبحةةيثيي

و حيل درجات المقياجو يذلت لمعرفة مدي تيفر ىي  ل فقر 
 متايرات  ل محير مي محاير الدراسة.

   المتيسةةو الحسةةابت المةةرج : لتحديةةد اتجةةاه اإلجابةةة ل ةةل ىبةةار
 مي ىبارات المقياج يفأ مقياج التدرس الثلثت.
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  الاحةةةةةراخ المعيةةةةةاري: يسةةةةةتالدم الاحةةةةةراخ المعيةةةةةاري لقيةةةةةاج
 متيسو ا الحسابت.ت تت اإلجابات يمدي ااحراف ا ىي 

 االتبةةار تةةت مOne Sample T – test لتحديةةد معاييةةة : 
التةةةريأ بةةةيي متيسةةةو السةةةتجابة إلجمةةةالت المحةةةيرو يمتيسةةةو 

   فت مقياج لي رت الثلثت.2القياج م

 : االتبةةةةةةةةار المقاراةةةةةةةةات المتعةةةةةةةةددLOW Significant 

Difference.لتحديد معايية التريأ بيي التمات المالتلتة : 

  المتايةةةرات المسةةةتقلة  الرتبةةةاو: لتحديةةةد العلبةةةة بةةةييمعامةةةل
 يالمتاير التابع.

  معامل التحديد: لتحديد أثةر المتايةرات المسةتقلة ىلةى المتايةر
 التابع.

)االسييتبيان(: وتييم ذلييال ميين خيي ل صييدف فقييرات أداة الدراسيية 
 تي:اآل

 صدف المحكمين: .1

الالتبةةارات يعةةد الاةةدأ مةةي ال ةةريو الأةةريرية يالليمةةة لباةةاا 
يالمقةةةةاييجو يالاةةةةدأ يةةةةدل ىلةةةةى مةةةةدي بيةةةةاج التقةةةةرات للظةةةةاهر  
ي أفأةةةل وريقةةةة لقيةةةاج الاةةةدأ هةةةي الاةةةدأ  المةةةراد بياسةةة او يا 

يالةذي هةي ىةرض فقةرات المقيةاج ىلةى مجميىةة مةي  والظاهري
الالبةةةةراا للح ةةةةم ىلةةةةى اةةةةلحيت ا. يبةةةةد تحقةةةةأ اةةةةدأ المقيةةةةاج 
ظاهريا  مي الةلل ىةرض التقةرات ىلةى مجميىةة مةي المح مةيي 
المتالااةةةةةةييو يبةةةةةةد تةةةةةةم ا الةةةةةةذ فةةةةةةت اظةةةةةةر الىتبةةةةةةار جميةةةةةةع 

 الملحظات التت بدمت مي ببل المح ميي.

 سة:صدف االتساف البناسي لمحاور الدرا .2

  أي معةةةاملت الرتبةةةاو بةةةيي  ةةةل 1بياةةةت الاتةةةامو فةةةت الجةةةديل م
جمالت الستبااة دالة إحاةاميا  ىاةد  محير مي محاير الدراسة يا 

و حيةةع  ااةةت بةةيم الدللةةة اإلحاةةامية  0.05ممسةةتيي المعاييةةة 
و يبةةةذلت تعتبةةةر المحةةةاير اةةةادبة لمةةةا  0.05ممةةةي  أبةةةلجميع ةةةا 

 يأعت مي أجل بياسح.
 

 ( معامل االرتباط بين محاور الدراسة و إجمالي االستبانة1جدول )
 قيمة الداللة اإلحصاسية معامل االرتباط عدد الفقرات المحاور ت

0.000 0.637 8 دارية بتطوير أداء العامليناهتمام القيادات اإل 1
**

 

0.000 0.864 8 اإلداريةالحوافز التي يتحصل عليها القيادات  2
**

 

0.000 0.895 10 تقييم أداء العاملين 3
**

 

 0.01القيم ذات دللة إحاامية ىاد مستيي المعايية  **     

 : ال بات

يهةةةي التسةةةاأ فةةةت اتةةةامو المقيةةةاج إذ يعوةةةت الاتةةةامو اتسةةة ا بعةةةد 
 .     مالتلتيي ىلى اإلفراد اتس مو يأيتوبيقح مرتيي فت يمايي 

 ( معامل الفا كرونباخ لل بات2جدول )
 معامل ألفا  المحاور

 0.903  دارية بتطوير أداء العامليناهتمام القيادات اإل( 1)

 0.767  الحوافز التي يتحصل عليها القيادات اإلدارية( 2)

 0.85  تقييم أداء العاملين( 3)

 0.952 إجمالي االستبيان 

 

مةةي  أبةةل  ي 0.6بيمةةة معامةةل ألتةةا للثبةةات تعةةد مقبيلةةة إذا  ااةةت م
و يتةةةةةم حسةةةةةا  الثبةةةةةات  Uma, 2003م ذلةةةةةت ت ةةةةةيي ماالتأةةةةةة

تعتمةةد هةةذه الوريقةةة ىلةةى اتسةةاأ و ي بوريقةةة معامةةل ألتةةا  ريابةةا 
أداا التةةةرد مةةةي فقةةةر  إلةةةى أالةةةريو يلسةةةتالراس الثبةةةات يفةةةأ هةةةذه 

  45البةةةالغ ىةةةددها مالوريقةةةة تةةةم اسةةةتالدام اةةةحامخ السةةةتبياي 
اسةةتبيااا و ثةةم اسةةتالدمت معادلةةة مألتةةا  حيةةع ترايحةةت بةةيم معامةةل 

 و يبلةةةغ معامةةةل 0.903  إلةةةى م0.767ثبةةةات المقيةةةاج مةةةا بةةةيي م
 و يبالتةةةةالت 0.952الثبةةةةات إلجمةةةةالت السةةةةتبياي ب ةةةةذه الوريقةةةةة م

يم ةةي القةةيل أا ةةا المعةةاملت ذات دللةةة جيةةد   لةةراض البحةةع 
   .ا فت تعميم الاتاموييم ي الىتماد ىلي 
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 ( توزيي أفراد العينة حسب البيانات الشخصية3جدول )

 المجمي  أاثى ذ ر الجاج

 

 الاسبة% العدد الاسبة% ىدد الحالت الاسبة% ىدد الحالت

36 80 9 20 45 100 

 المجمي  فما فيأ 50 50مي  أبلإلى  40 40مي  أبلإلى  30 30مي  أبل العمر

 

 الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد

7 15.6 20 44.4 14 31.1 4 8.9 45 100 

 المجمي  ماجستير ف  ثر ليسااج أي ب اليرييج دبليم ىال   ثاايية أي ما يعادل ا المؤهل العلمت

 

 الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد

9 20 8 17.8 23 51.1 5 11.1 45 100 

 المجمي  تالااات أالري اساايةىليم إ ىليم توبيقية التالاو

 

 الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد

17 37.8 11 24.4 17 37.8 45 100 

 ساة ف  ثر 30 ساة 30مي  أبلإلى  20 20مي  أبلإلى  10 10مي  أبلإلى  5 سايات 5مي  أبل سايات الالبر 

 

 الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد الاسبة% العدد

14 31.1 2 4.4 23 51.1 2 4.4 45 8.9 

 

والسييمات الوصييف اإلحصيياسي لعينيية الدراسيية وفييف الخصيياسص 
 الشخصية:

فةةراد العياةةة يباسةةبة   أي لالبيةةة أ3لاتةةامو فةةت الجةةديل مأظ ةةرت ا
% و 20ااع ما مي الذ ير فت حيي بلات اسبة اإل%   ااي 80م

  مبحةةةيثيي يمةةةا 7أمةةةا بالاسةةةبة للعمةةةرو فقةةةد أظ ةةةرت الاتةةةامو أي م
  20سةةةةاةو يم 30مةةةةي  أبةةةةل%   ااةةةةت أىمةةةةارهم 15.6اسةةةةبتح م

ىمةةةةةارهم أةةةةةمي التمةةةةةة أ   ااةةةةةت %44.4مبحيثةةةةةا  يمةةةةةا اسةةةةةبتح م
  مبحيثةةا  يمةةا اسةةبتح 14سةةاةو يم 40مةةي  أبةةلإلةةى  30العمريةةة 

سةاةو  50مةي  أبةلإلةى  40%  ترايحت أىمارهم ما بيي 31.1م
سةةةاة  50%   ااةةةت أىمةةةارهم 8.9  مبحةةةيثيي يمةةةا اسةةةبت م م4يم

%  20  مبحةةةيثيي يمةةةا اسةةةبتح م9فةةة  ثرو يأظ ةةةرت الاتةةةامو أي م
  مبحةيثيي يمةا اسةةبتح 8أي مةا يعادل ةاو يميحملةيا مؤهةل الثااييةة 

  مبحيثةةةةا  يمةةةةا 23%  يحملةةةةيا مؤهةةةةل الةةةةدبليم العةةةةالتو يم17.8م
  5%  يحملةةةةةةةةيا الليسةةةةةةةااج أي الب ةةةةةةةةاليرييجو يم51.1اسةةةةةةةبتح م

%   ااةةت مةةؤهلت م فةةيأ جامعيةةةو 11.1مبحةةيثيي يمةةا اسةةبتح م
%  37.8  مبحيثةةةةا  يمةةةةا اسةةةةبتح م17 مةةةةا أظ ةةةةرت الاتةةةةامو أي م

تح   مبحيثةةةا  يمةةةا اسةةةب11ت العلةةةيم التوبيقيةةةةو يممتالااةةةيي فةةة
  مبحيثةةةةا  17اسةةةاايةو يم%  متالااةةةيي فةةةت العلةةةيم اإل24.4م

%   ااةةةةت ل ةةةةم تالااةةةةات ليةةةةر المةةةةذ ير  37.8يمةةةةا اسةةةةبتح م
  مبحيثةا  14سابقا و أما بالاةيو الالبةر  فقةد بياةت الاتةامو أي م

سةةةةةةاياتو  5مةةةةةةي  أبةةةةةةل%   ااةةةةةةت البةةةةةةرت م 31.1يمةةةةةةا اسةةةةةةبتح م
 أبةلإلةى  5%   ااةت البرت مةا 4.4ثااي يمةا اسةبتح ميمبحيثاي ا

%   ااةةةت 51.1  مبحيثةةةا  يمةةةا اسةةةبتح م23سةةةاياتو يم 10مةةةي 
سةةاةو يمبحيثةةاي اثاةةاي يمةةا اسةةبتح  15مةةي  أبةةلإلةةى  10البةةرت م 

  4سةةةةةاةو يم 30مةةةةةي  أبةةةةةلإلةةةةةى  20%   ااةةةةةت البرت مةةةةةا 4.4م
سةةاة فةة  ثرو  30%   ااةةت البةةرت م 8.9مبحةةيثيي يمةةا اسةةبت م م

ي البيااات ال الاية تعتبر مؤ ةرات إيجابيةة تسة م فةت يبذلت فق
ياةةيل الدراسةةة الحاليةةة إلةةى حقةةامأ ىلميةةة يم ةةي تعميم ةةا ىلةةى 
مجتمةةةةةع الدراسةةةةةة لمةةةةةا في ةةةةةا مةةةةةي تاةةةةةي  فةةةةةت المةةةةةؤهلت العلميةةةةةة 

 يالتالااات يسايات الالبر .

 الوصف اإلحصاسي لمحاور الدراسة وفف إجابات المبحو ين: 

يحةةةد و  0.67تحديةةةد وةةةيل التتةةةر  بةةةة لتحديةةةد اتجةةةاه اإلجابةةةات تةةةم 
 يفقا  لآلتت: 3ىلى  2يهذا الويل ااتو ىي بسمة 

             ي ةةةةةةةةةةةةةةةيي اتجةةةةةةةةةةةةةةةةاه اإلجابةةةةةةةةةةةةةةةةة ليةةةةةةةةةةةةةةةةر ميافةةةةةةةةةةةةةةةةأو 1.66 – 1م
  ي ةةةةةيي اتجةةةةةاه اإلجابةةةةةة ميافةةةةةأ إلةةةةةى حةةةةةد مةةةةةاو 2.33 – 1.67م
   ي يي اتجاه اإلجابة ميافأ.3 – 2.34م
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اسةةةةة المتمثلةةةةة بةةةةةة دا  الدر يلتحديةةةةد مسةةةةتيي المحةةةةاير الرميسةةةةية  
داريةةة بتوةةيير أداا العةةاملييو الحةةيافي التةةت اهتمةةام القيةةادات اإلم

و تةةةم  يتحاةةةل ىلي ةةةا القيةةةادات اإلداريةةةةو ي تقيةةةيم أداا العةةةامليي
 و في ةةةيي المسةةةتيي One Sample Testاسةةتالدام االتبةةةار م

مأفراد العياةة متتقةيي ىلةى فقةرات المحةير  إذا  ااةت بيمةة  مرتتع
  يبيمةةةة متيسةةةو السةةةتجابة 0.05مةةةي م أبةةةلالدللةةةة اإلحاةةةامية 

 و يي ةةةيي 2إلجمةةةالت المحةةةير أ بةةةر مةةةي بيمةةةة متيسةةةو القيةةةاج م
مستيي المحةير مةاالتض مأفةراد العياةة ليةر متتقةيي ىلةى فقةرات 

مةةةي  أبةةلالتبةةةار المحةةير  إذا  ااةةت بيمةةةة الدللةةة اإلحاةةامية لل
مةةةي  أبةةةل و يبيمةةةة متيسةةةو السةةةتجابة إلجمةةةالت المحةةةير 0.05م

 و يي ةةةيي المحةةةير متيسةةةوا  إذا  ااةةةت 2بيمةةةة متيسةةةو القيةةةاج م
  .0.05بيمة الدللة اإلحاامية للالتبار أ بر مي م

 

 أواًل: محددات اهتمام القيادات اإلدارية بتقييم أداء العاملين:

 رية بتطوير أداء العاملين:دامستوى اهتمام القيادات اإل .1

فةةراد العياةةة المحةةديد أتتةةاأ ا  4بياةةت الاتةةامو فةةت الجةةديل ربةةم م
داريةةةةة اهتمةةةةام القيةةةةادات اإل  فقةةةةرات مةةةةي فقةةةةرات محةةةةير 6ىلةةةةى م

يىةدم اتتةاب م ىلةى فقةرتيي مةي فقةرات هةذا  بتويير أداا العامليي
 المحير.

 

 دارية بتطوير أداء العاملينالوصفي لمحور اهتمام القيادات اإل( التوزيعات التكرارية ونتاسج التحليل 4جدول )

 الفقرة
التكرار 
 والنسبة

غير 
 موافف

موافف إلى 
 حد ما

 موافف
متوسط 
 االستجابة

اتجاه 
 اإلجابة

االنحراف 
 المعياري

رسيسيييييال المباشييييير حيييييريص عليييييى تطيييييوير ( 1)
 ملعمهاراتال في ال

 15 22 8 ك
2.16 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.706 
% 17.8 48.9 33.3 

رسيسال المباشر حريص على تنمية معارفيال ( 2)
 المرتبطة بعملال

 14 20 11 ك
2.07 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.751 
% 24.4 44.4 31.1 

رسيسييال المباشيير يناقشييال بخصييوص تقييارير ( 3)
 أداسال

 9 16 20 ك
1.76 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.773 
% 44.4 35.6 20.0 

رؤسييياسال حريصيييون عليييى اليييدفي بيييال فييييي ( 4)
 دورات تدريبية  في مجال عملال

 5 9 31 ك
 0.69 لير ميافأ 1.42

% 68.9 20.0 11.1 

رسيسييال المباشيير ينيياقي معييايير أداسييال فييي ( 5)
 العمل

 6 24 15 ك
1.8 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.661 
% 33.3 53.3 13.3 

رسيسييييال المباشيييير حييييريص علييييى مناقشيييية ( 6)
 مشاكل العمل معال

 18 18 9 ك
2.2 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.757 
% 20.0 40.0 40.0 

رسيسال المباشر حريص على إدخال تقنييات ( 7)
 العمل الحدي ة في العمل

 15 7 23 ك
1.82 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.912 
% 51.1 15.6 33.3 

اليدفي بيال فيي رسيسال المباشر حريص على ( 8)
 دورات حول التقنيات الحدي ة في العمل

 8 10 27 ك
 0.783 لير ميافأ 1.58

% 60.0 22.2 17.8 

 
 

 

 داريةةة بتوةةيير أداا العةةامليياهتمةةام القيةةادات اإليلتحديةةد مسةةتيي 
  أظ ةرت أي متيسةو السةتجابة 5فقي الاتةامو فةت الجةديل ربةم م

مةي متيسةو القيةاج  أبةل و يهةي 1.85إلجمالت المحير يسايي م
 و يلتحديد معايية هةذه التةريأ -0.15  يأي التريأ تسايي م2م

  يهةةت أ بةةر مةةي 0.092فةةقي بيمةةة الدللةةة اإلحاةةامية تسةةايي م
اهتمةام أي مسةتيي أي و يت ةير إلةى ىةدم معاييةة التةريأو 0.05

 ةاي متيسةوا  مةي يج ةة  دارية بتويير أداا العةاملييالقيادات اإل
 اظر أفراد العياة.
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 دارية بتطوير أداء العاملينلبيان مستوى اهتمام القيادات اإل (One Sample T- test( نتاسج اختبار )5جدول )

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

متوسط الفرف بين 
 الفقرة ومتوسط القياس

االنحراف 
 المعياري

 القيمة اإلحصاسية
T-Test 

قيمة الداللة 
 اإلحصاسية

معنوية 
 الفروف

مستوى 
 االهتمام

داريية اإل مستوى اهتمام القييادات
 بتطوير أداء العاملين

 متيسو لير معايية 0.092 1.722 - 0.584 0.15 - 1.85

 

 

 الحوافز التي يتحصل عليها القيادات اإلدارية:مستوى  .2

فةةراد العياةةة المحةةديد أتتةةاأ ا  6بياةةت الاتةةامو فةةت الجةةديل ربةةم م
      الحةةةةةيافي التةةةةةت يتحاةةةةةل  فقةةةةةرات مةةةةةي فقةةةةةرات محةةةةةير 6ىلةةةةةى م

يىةةدم اتتةةاب م ىلةةى فقةةرتيي مةةي فقةةرات  ىلي ةةا القيةةادات اإلداريةةةو
ىلي ةةةةا  يلتحديةةةةد مسةةةةتيي الحةةةةيافي التةةةةت يتحاةةةةل هةةةةذا المحةةةةير.

   أظ ةرت أي7القيادات اإلداريةةو فةقي الاتةامو فةت الجةديل ربةم م
 متيسو الستجابة إلجمالت محير الحيافي التت يتحال ىلي ا

  
 

 
 

مةةي متيسةةو القيةةاج  أبةةل  يهةةي 1.83القيةةادات اإلداريةةة يسةةايي م
 و يلتحديد معايية هةذه التةريأ -0.17  يأي التريأ تسايي م2م

مةةةي  أبةةةل  يهةةةت 0.015اةةةامية تسةةةايي مفةةةقي بيمةةةة الدللةةةة اإلح
ي مسةتيي الحةيافي التةت أيت ير إلةى معاييةة التةريأو أي  0.05

يتحاةل ىلي ةةا القيةةادات اإلداريةةة  ةاي ماالتأةةا  مةةي يج ةةة اظةةر 
 أفراد العياة.

 

 عليها القيادات اإلدارية ( التوزيعات التكرارية ونتاسج التحليل الوصفي لمحور الحوافز التي يتحصل6جدول )

 الفقرة
التكرار 
 والنسبة

غير 
 موافف

موافف إلى 
 حد ما

 موافف
متوسط 
 االستجابة

اتجاه 
 اإلجابة

االنحراف 
 المعياري

ال حريصون على تحسيين أداسيال ألن ؤ رؤسا( 1)
 هذا يتيح لهم الترقية الوظيفية

 6 19 20 ك
1.69 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.701 
% 44.4 42.2 13.3 

ال يتلقيييون ترقييييات تشيييجيعية مقابيييل ؤ رؤسيييا( 2)
 تطوير أداسكم

 6 14 25 ك
 0.723 لير ميافأ 1.58

% 55.6 31.1 13.3 

ال يشييعرون بييالفخر لتحسيين مسييتوى ؤ رؤسييا 3)
 أداسكم

 11 24 10 ك
2.02 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.69 
% 22.2 53.3 24.4 

ال يشييييعرون بالرضيييا عيييين مسييييتوى اؤ رؤسييي( 4)
 يتحصلون عليها الحوافز التي

 9 17 19 ك
1.78 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.765 
% 42.2 37.8 20.0 

ال يشييييييعرون باالرتييييييا  لع قييييييتهم ؤ رؤسيييييا( 5)
 الطيبة بكم

 21 14 10 ك
2.24 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.802 
% 22.2 31.1 46.7 

الع قة الطيبة لرؤسياسال بكيم ييدعم ميوقفهم ( 6)
 أمام اإلدارة العليا للجامعة

 12 23 10 ك
2.04 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.706 
% 22.2 51.1 26.7 

ال يتحصييييلون علييييى رسيييياسل شييييكر ؤ رؤسييييا( 7)
 وتقدير نظير أداسكم المتميز

 7 14 24 ك
 0.747 لير ميافأ 1.62

% 53.3 31.1 15.6 

ال يتحصييلون علييى مكافييية تشييجيعية ؤ رؤسييا( 8)
 نظير أداسكم المتميز

 6 18 21 ك
1.67 

 ميافأ إلى
 حد ما

0.707 
% 46.7 40.0 13.3 
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 لبيان مستوى الحوافز التي يتحصل عليها القيادات اإلدارية (One Sample T- test( نتاسج اختبار )7جدول رقم )

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

الفرف بين متوسط 
 الفقرة ومتوسط القياس

االنحراف 
 المعياري

 القيمة اإلحصاسية
T-Test 

قيمة الداللة 
 اإلحصاسية

معنوية 
 الفروف

مستوى 
 االهتمام

مسيييتوى الحيييوافز التيييي يتحصيييل 
 عليها القيادات اإلدارية

1.83 0.17-  0.451 2.521-  ماالتض معايية 0.015 

 العاملين:مستوى تقييم أداء  .3

تتةةاأ افةةراد العياةةة  المحةةديد ا  8بياةةت الاتةةامو فةةت الجةةديل ربةةم م
  فقةةرات مةةي فقةةرات محةةير مسةةتيي تقيةةيم أداا العةةاملييو 4ىلةةى م

يلتحديةد    فقةرات مةي فقةرات هةذا المحةير.6يىدم اتتاب م ىلةى م
  9مسةةةتيي تقيةةةيم أداا العةةةاملييو فةةةقي الاتةةةامو فةةةت الجةةةديل ربةةةم م

        السةةةةةةتجابة إلجمةةةةةةالت محةةةةةةير تقيةةةةةةيم أدااأظ ةةةةةةرت أي متيسةةةةةةو 
 . 

 

  يأي 2مي متيسو القياج م أبل  يهي 1.598العامليي يسايي م
 و يلتحديةةد معاييةةة هةةذه التةةريأ فةةقي 0.402 -التةةريأ تسةةايي م

 0.05مةةةةي  أبةةةةلبيمةةةةة الدللةةةةة اإلحاةةةةامية تسةةةةايي اةةةةترا  يهةةةةت 
امليي ي مسةةتيي تقيةةيم أداا العةةأيت ةةير إلةةى معاييةةة التةةريأو أي 

  اي ماالتأا  مي يج ة اظر أفراد العياة.

 ( التوزيعات التكرارية ونتاسج التحليل الوصفي لمحور تقييم أداء العاملين8جدول )

 الفقرة
التكرار 
 والنسبة

غير 
 موافف

موافف إلى 
 حد ما

 موافف
متوسط 
 االستجابة

اتجاه 
 اإلجابة

االنحراف 
 المعياري

هنيييياال تقييييارير دورييييية منشييييورة حييييول أداء ( 1)
 الموارد البشرية بالجامعة

 3 11 31 ك
 0.614 لير ميافأ 1.38

% 68.9 24.4 6.7 

لكترونييية منشييورة حييول أداء إهنيياال تقييارير ( 2)
 الموارد البشرية بالجامعة

 0 14 31 ك
 0.468 لير ميافأ 1.31

% 68.9 31.1 0 

ومكتوبييية حيييول هنييياال معيييايير أداء واضيييحة  3)
 الوظاسف المختلفة بالجامعة

 4 20 21 ك
 0.65 لير ميافأ 1.62

% 46.7 44.4 8.9 

 يتم مناقشة معايير األداء بشكل دوري( 4)
 5 14 26 ك

 0.694 لير ميافأ 1.53
% 57.8 31.1 11.1 

 يتم مناقشة أوجه القصور في األداء معكم( 5)
 6 15 24 ك

 0.72 لير ميافأ 1.6
% 53.3 33.3 13.3 

 معايير تقييم الداء واقعية ويمكن تحقيقها( 6)
 9 15 21 ك

1.73 
ميافأ إلى 

 حد ما
0.78 

% 46.7 33.3 20.0 

معييايير تقيييييم األداء تتييييح المجيييال ل بيييدا  ( 7)
 في العمل

 13 13 19 ك
1.87 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.842 
% 42.2 28.9 28.9 

ل نجيياز العميييل يتوافييف ميييي الوقييت المتيييا  ( 8)
 معايير األداء الموضوعة مسبقاً 

 9 14 22 ك
1.71 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.787 
% 48.9 31.1 20.0 

يؤخييييذ فييييي االعتبييييار اإلمكانيييييات المادييييية ( 9)
 والتقنية المتاحة عند تقييم مستويات األداء

 8 14 23 ك
1.67 

ميافأ إلى 
 حد ما

0.769 
% 51.1 31.1 17.8 

نتيييييييياسج تقييييييييييم األداء يييييييييتم مناقشييييييييتها ( 10)
 وتضمينها في خطط العمل واإلنجاز المستقبلي

 23 19 3 
 0.624 لير ميافأ 1.56

 51.1 42.2 6.7 
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 لبيان مستوى تقييم أداء العاملين (One Sample T- test( نتاسج اختبار )9جدول رقم )

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

الفرف بين متوسط 
 ومتوسط القياسالفقرة 

االنحراف 
 المعياري

 القيمة اإلحصاسية
T-Test 

قيمة الداللة 
 اإلحصاسية

معنوية 
 الفروف

مستوى 
 االهتمام

 ماالتض معايية 0.000 -5.885 0.459 -0.402 1.598 داء العاملينأمستوى تقييم 

 

 اختبار فرضيات الدراسة:

هاةةات ىلبةةة ت ثيريةةة ذات دللةةة إحاةةامية  الفرضييية الرسيسييية: 
لمحةةةةددات اهتمةةةةام القيةةةةادات اإلداريةةةةة بتقيةةةةيم أداا العةةةةامليي فةةةةت 

 مستيي تقييم ا داا بالجامعة بيد الدراسة.

لالتبةةةار اةةةحة الترأةةةية تةةةم اسةةةتالدام ارتبةةةاو بيرسةةةيي لالتبةةةار 
اهتمةةةام القيةةةادات اإلداريةةةة بتقيةةةيم جيهريةةةة العلبةةةة بةةةيي محةةةددات 

أداا العةةةامليي يمسةةةتيي تقيةةةيم ا دااو فت ةةةيي العلبةةةة ورديةةةة إذا 
 ااةةةت بيمةةةة معامةةةل الرتبةةةاو ميجبةةةة يت ةةةيي ى سةةةية إذا  ااةةةت 
بيمة معامل الرتباو سةالبةو يت ةيي العلبةة معاييةة مذات دللةة 

و 0.05مةةةي  أبةةةلإحاةةةامية  إذا  ااةةةت بيمةةةة الدللةةةة اإلحاةةةامية 
ذا  اات بيمةة الدللةة اإلحاةامية أ بةر مةي إيت يي لير معايية 

0.05. 

يلتحديةةد ا ثةةر سةةيتم اسةةتالدام تحليةةل الاحةةدار لبيةةاي اسةةبة أثةةر 
المتاير المستقل ىلى المتاير التابع ىي وريأ معامل التحديةدو 
يسيتم ت  يد اسبة ا ثةر ىةي وريةأ البراةامو اإلحاةامت المرمةت 

  .Bath analysis version 22م

هاةةةةات ىلبةةةةة ت ثيريةةةةة ذات دللةةةةة الفرضييييية الفرعييييية األولييييى: 
داريةةةةةةةة بتوةةةةةةةيير أداا حاةةةةةةةامية لمسةةةةةةةتيي اهتمةةةةةةةام القيةةةةةةةادات اإلإ

 العامليي فت مستيي تقييم أداا العامليي بالجامعة بيد الدراسة.

  يجةةيد ىلبةةة معاييةةة بةةيي 10بياةةت الاتةةامو فةةت الجةةديل ربةةم م
داريةة بتوةيير أداا العةامليي يمسةتيي مستيي اهتمةام القيةادات اإل

  0.368تقييم أداا العاملييو حيع  اات بيمة معامل الرتبةاو م
يت ير إلةى إيجابيةة العلبةة بةيي المتايةرييو ي ااةت بيمةة الدللةة 

يت ةير إلةةى معاييةةة  0.05مةةي  أبةل و يهةةت 0.013اإلحاةامية م
 العلبة.

 

بتطوير أداء دارية القيادات اإلاهتمام ( االرتباط بين مستوى 10جدول )
 العاملين ومستوى تقييم أداء العاملين

مستوى تقييم أداء 
 العاملين

 البيان 

 معامل الرتباو 0.368
مسييييتوى اهتمييييام القيييييادات 

داريييييييييييية بتطيييييييييييوير أداء اإل
 العاملين

 بيمة الدللة اإلحاامية 00.13

 ىدد الم اهدات 45

 

دارية بتويير أداا العامليي ىلى يلتحديد أثر اهتمام القيادات اإل
تحليةةةل  تقيةةةيم أداا العةةةامليي بالجامعةةةة بيةةةد الدراسةةةةو تةةةم اسةةةتالدام

  حيةةةةع أي 11فبياةةةت الاتةةةةامو فةةةت الجةةةديل م والتبةةةايي للاحةةةدار
 و يهةةةةةت بيمةةةةةة مرتتعةةةةةة ي ااةةةةةت بيمةةةةةة 6.727تسةةةةةايي م Fبيمةةةةةة 

و يهةةةذا يةةةدل 0.05مةةةي  أبةةةل  يهةةةت 0.013الدللةةةة اإلحاةةةامية م
دللةةة إحاةةامية لهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة  يثةةر ذىلةةى يجةةيد أ

املييو ي ااةةةت بتوةةيير أداا العةةةامليي فةةت مسةةةتيي تقيةةيم أداا العةةة
  يهةةةت ت ةةةير إلةةةى أي مةةةا اسةةةبتح 0.135م بيمةةةة معامةةةل التحديةةةد

اهتمةةةام %  مةةةي التايةةةرات فةةةت تقيةةةيم أداا العةةةامليي سةةةببح 13.5م
لةةةم يةةةؤثر مةةةؤثر ذا مةةةا إداريةةةة بتوةةةيير أداا العةةةامليي القيةةةادات اإل

  الر.

 

 على تقييم أداء العاملين  األداء نموذج انحدار تطويرل( نتاسج تحليل التباين 11جدول )

 ( R2معامل التحديد ) قيمة الداللة المحسوبة Fقيمة  متوسط المربعات مجمو  المربعات درجات الحرية
1 1.251 1.251 

6.727 0.013 0.135 43 7.999 0.186 

44 9.25  
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هاةةةةات ىلبةةةةة ت ثيريةةةةة ذات دللةةةةة الفرضييييية الفرعييييية ال انييييية: 
حاامية لمستيي الحيافي التت يتحال ىلي ا القيادات اإلداريةة إ

 فت مستيي تقييم أداا العامليي بالجامعة بيد الدراسة.
 االرتباط بين الحوافز ومستوى تقييم أداء العاملين( 12جدول )

 البيان مستوى تقييم أداء العاملين

 معامل الرتباو 0.691
الحيييوافز التيييي يتحصيييل عليهيييا 

 القيادات اإلدارية
 بيمة الدللة اإلحاامية 00.00

 ىدد الم اهدات 45

يجةةيد ىلبةةة معاييةةة إلةةى   12الاتةةامو فةةت الجةةديل ربةةم م  ةةيرت
بةةةةيي مسةةةةتيي الحةةةةيافي التةةةةت يتحاةةةةل ىلي ةةةةا القيةةةةادات اإلداريةةةةة 
يمسةتيي تقيةيم أداا العةاملييو حيةةع  ااةت بيمةة معامةل الرتبةةاو 

 و يت ةةير إلةةى إيجابيةةة العلبةةة بةةيي المتايةةرييو ي ااةةت 0.691م

يت ةةير إلةةى  0.05مةي  أبةةلبيمةة الدللةةة اإلحاةامية اةةترا  يهةت 
  معايية العلبة.

يلتحديةد أثةةر الحةيافي التةةت يتحاةل ىلي ةةا القيةادات اإلداريةةة فةةت 
تقيةةةيم أداا العةةةامليي بالجامعةةةة بيةةةد الدراسةةةةو تةةةم اسةةةتالدام تحليةةةل 

ي أ  حيةةةةع 13فبياةةةت الاتةةةةامو فةةةت الجةةةديل م والتبةةةايي للاحةةةدار
  يهت بيمة مرتتعة جدا و ي ااةت بيمةة 39.259تسايي م Fبيمة 

و يهةةذا يةةدل ىلةةى 0.05مةةي  أبةةلالدللةةة اإلحاةةامية اةةترا  يهةةت 
دللةةةةة إحاةةةةامية للحةةةةيافي التةةةةت يتحاةةةةل ىلي ةةةةا  ييجةةةةيد أثةةةةر ذ

القيةةادات اإلداريةةة فةةت مسةةتيي تقيةةيم أداا العةةاملييو ي ااةةت بيمةةة 
  يهةةةةةةةت ت ةةةةةةةير إلةةةةةةةى أي مةةةةةةةا اسةةةةةةةبتح 0.477م مةةةةةةةل التحديةةةةةةةدمعا
الحةةيافي %  مةةي التايةةرات فةةت تقيةةيم أداا العةةامليي سةةببح 47.7م

 ذا ما لم يؤثر مؤثر  الر.إالقيادات اإلدارية التت يتحال ىلي ا 
 

 ( نتاسج تحليل التباين ل نحدار لتحديد ص حية نموذج انحدار الحوافز التي 13جدول )
 يتحصل عليها القيادات اإلدارية على تقييم أداء العاملين

 (R2)معامل التحديد  قيمة الداللة المحسوبة Fقيمة  متوسط المربعات مجمو  المربعات درجات الحرية

1 4.415 4.415 

39.259 0.000 0.477 43 4.835 0.112 

44 9.25  

      

هاةةات ىلبةةة ت ثيريةةة ذات وإل بييات الفرضييية الرسيسييية للدراسيية: 
دللةةة إحاةةامية لمحةةةددات اهتمةةام القيةةةادات اإلداريةةة بتقيةةةيم أداا 

 العامليي فت مستيي تقييم ا داا بالجامعة بيد الدراسة.
( االرتباط بين محددات اهتمام القيادات اإلدارية بتقييم أداء 14جدول )

 العاملين وتقييم أداء العاملين
 البيان مستوى تقييم أداء العاملين

 معامل الرتباو 0.874
محيييييييددات اهتميييييييام القييييييييادات 

 العامليناإلدارية بتقييم أداء 
 بيمة الدللة اإلحاامية 00.00

 ىدد الم اهدات 45

 

جةةيد ىلبةةة معاييةةة بةةيي بي   14الاتةةامو فةةت الجةةديل ربةةم م ت ةةير
محةددات اهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة بتقيةةيم أداا العةةامليي يمسةةتيي 

  0.874تقييم أداا العاملييو حيع  اات بيمة معامل الرتبةاو م
ة يالمتايةةةر لالعلبةةةة بةةةيي المتايةةةرات المسةةةتقيت ةةةير إلةةةى إيجابيةةةة 

 أبةلالتابع بالدراسةو ي اات بيمة الدللة اإلحاةامية اةترا  يهةت 
 يت ير إلى معايية العلبة. 0.05مي 

يلتحديةةةةةد أثةةةةةر محةةةةةددات اهتمةةةةةام القيةةةةةادات اإلداريةةةةةة بتقيةةةةةيم أداا 
العةةةامليي فةةةت مسةةةتيي تقيةةةيم أداا العةةةاملييو تةةةم اسةةةتالدام تحليةةةل 

 Fي بيمةةةة أ  15احةةةدار فبياةةةت الاتةةةامو فةةةت الجةةةديل مالتبةةةايي لل
  يهت بيمةة مرتتعةة جةدا و ي ااةت بيمةة الدللةة 44.354تسايي م

و يهةةذا يةةدل ىلةةى يجةةيد 0.05مةةي  أبةةلاإلحاةةامية اةةترا  يهةةت 
اهتمةةةةام القيةةةةادات اإلداريةةةةة دللةةةةة إحاةةةةامية لمحةةةةددات  يأثةةةةر ذ

فةةةةت مسةةةةتيي تقيةةةةيم أداا العةةةةاملييو ي ااةةةةت  بتقيةةةةيم أداا العةةةةامليي
  يهةةةت ت ةةةير إلةةةى أي مةةةا اسةةةبتح 0.764متحديةةةد بيمةةةة معامةةةل ال

محةةددات %  مةةي التايةةرات فةةت تقيةةيم أداا العةةامليي سةةببح 76.4م
ذا مةةةا لةةةم يةةةؤثر إاهتمةةةام القيةةةادات اإلداريةةةة بتقيةةةيم أداا العةةةامليي 

 مؤثر  الر.
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 سج تحليل التباين ل نحدار لتحديد ص حية نموذج انحدار محددات اهتمام القيادات اإلدارية( نتا15جدول )
 بتقييم أداء العاملين على تقييم أداء العاملين

 (R2)معامل التحديد  قيمة الداللة المحسوبة Fقيمة  متوسط المربعات مجمو  المربعات درجات الحرية

1 7.071 2.357 

44.354 0.000 0.764 43 2.179 0.053 

44 9.25  
 

 
هاةةةةات ىلبةةةةة ت ثيريةةةةة ذات دللةةةةة الفرضييييية الفرعييييية ال ال يييية: 

إحاامية لمستيي الحيافي التت يتحال ىلي ا القيادات اإلداريةة 
داريةةةةة بتوةةةةيير أداا العةةةةةامليي فةةةةت مسةةةةتيي اهتمةةةةام القيةةةةةادات اإل

 بالجامعة بيد الدراسة.
االرتباط بين الحوافز التي يتحصل عليها القيادات اإلدارية  (16جدول )

 واهتمام القيادات اإلدارية بتطوير أداء العاملين
 البيان مستوى تقييم أداء العاملين

 معامل الرتباو 0.592
الحيييوافز التيييي يتحصيييل عليهيييا 

 بيمة الدللة اإلحاامية 00.00 القيادات اإلدارية

 ىدد الم اهدات 45

  يجةةيد ىلبةةة معاييةةة بةةيي 16بياةةت الاتةةامو فةةت الجةةديل ربةةم م
 الحةةةةةيافي التةةةةةت يتحاةةةةةل ىلي ةةةةةا القيةةةةةادات اإلداريةةةةةة ياهتمةةةةةةام م

يو حيةةةةةةع  ااةةةةةت بيمةةةةةةة معامةةةةةل الرتبةةةةةةاو بتوةةةةةيير أداا العةةةةةاملي
  يت ةةةير إلةةةى إيجابيةةةة العلبةةةة بةةةيي المتايةةةرييو ي ااةةةت 0.592م

يت ةةير إلةةى  0.05مةي  أبةةلبيمةة الدللةةة اإلحاةامية اةةترا  يهةت 
 معايية العلبة.

يلتحديةد أثةةر الحةيافي التةةت يتحاةل ىلي ةةا القيةادات اإلداريةةة فةةت 
اهتمةةةةام القيةةةةادات اإلداريةةةةة بتوةةةةيير أداا العةةةةاملييو تةةةةم اسةةةةتالدام 

  حيةع 17فبياةت الاتةامو فةت الجةديل م وتحليل التبةايي للاحةدار
 ااةةت   يهةةت بيمةةة مرتتعةةة جةةدا و ي 23.155تسةةايي م Fي بيمةةة أ

و يهةةذا يةةدل 0.05مةةي  أبةةلبيمةةة الدللةةة اإلحاةةامية اةةترا  يهةةت 
حيافي التت يتحال ىلي ةا دللة إحاامية لل يىلى يجيد أثر ذ
اهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير فةةت مسةةتيي القيةةادات اإلداريةةة 

  يهةت ت ةير 0.35و ي اات بيمة معامل التحديد  مأداا العامليي
القيةةةادات  اهتمةةةام%  مةةةي التايةةةرات فةةةت 35إلةةةى أي مةةةا اسةةةبتح م

اإلدارية بتويير أداا العامليي سببح الحيافي التت يتحال ىلي ا 
 ذا ما لم يؤثر مؤثر  الر.إالقيادات اإلدارية 

 

 ل نحدار لتحديد ص حية نموذج انحدار الحوافز التي يتحصل عليها القيادات ( نتاسج تحليل التباين17جدول )
 اإلدارية على اهتمام القيادات اإلدارية بتطوير أداء العاملين

 (R2)معامل التحديد  قيمة الداللة المحسوبة Fقيمة  متوسط المربعات مجمو  المربعات درجات الحرية

1 5.257 5.257 

23.155 0.000 0.35 43 9.762 0.227 

44 15.019  
 

هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة الفرضييية الفرعييية الرابعيية: 
راا ىياةةة الدراسةةة حةةيل مسةةتيي اهتمةةام القيةةادات  إحاةةامية فةةت 

اإلداريةةةةةة بتوةةةةةيير أداا العةةةةةامليي بالجامعةةةةةة بيةةةةةد الدراسةةةةةة تعةةةةةيي 
 بيا م.لالتلخ الالاامو الديميلرافية 

راا ىياةةة  هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة إحاةةامية فةةت  .1
الدراسةةة حةةيل مسةةتيي اهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير أداا 

   العامليي بالجامعة بيد الدراسة تعيي لالتلخ الجاج.

   أي متيسةو اسةتجابة الةذ ير18بيات الاتامو فت الجةديل ربةم م
القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير حةةيل ا هميةةة الاسةةبية مسةةتيي اهتمةةام 

اةةاع   يمتيسةةو اسةةتجابة اإل1.71 ةةاي م أداا العةةامليي بالجامعةةة
اةةاع  و ي ةةاي التةةرأ بةةيي متيسةةو ااسةةتجابة الةةذ ير ياإل1.7 ةةاي م

 و يأي بيمةةة الدللةةة اإلحاةةامية للالتبةةار تسةةايي 0.01يسةةايي م
و يأي هةةةةذا التةةةةرأ لةةةةيج فةةةةرأ 0.05  يهةةةةت أ بةةةةر مةةةةي 0.919م

يد فةةةةةريأ جيهريةةةةةة ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية معاةةةةةيي أي ىةةةةةدم يجةةةةة
للسةةتجابة حةةيل مسةةتيي اهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير أداا 

 .تعيي لمتاير الجاج العامليي بالجامعة
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 الجنسسب ب( يبين الفروف في االستجابات حول مستوى اهتمام القيادات اإلدارية بتطوير أداء العاملين 18جدول رقم )

 معنوية الفرف قيمة الداللة اإلحصاسية فرف المتوسطات االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الحاالت الجنس
 0.41 1.71 36 ذكر

0.01 0.919 
 لير معايي

  0.382 1.7 9 أن ى

راا ىياةةة  هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة إحاةةامية فةةت  .2
الدراسةةة حةةيل مسةةتيي اهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير أداا 
العةةةةةامليي بالجامعةةةةةة بيةةةةةد الدراسةةةةةة تعةةةةةيي لالةةةةةتلخ المؤهةةةةةل 

 العلمت.

حصاسي ل ستجابات حول مستوى اهتمام ( الوصف اإل19جدول )
 حسب المؤهل العلمي القيادات اإلدارية بتطوير أداء العاملين

 االنحراف المعياري متوسط االستجابة عدد الحاالت المؤهل العلمي
 0.217 1.52 9  انوية أو ما يعادلها

 0.331 1.74 8 دبلوم عال  

 0.435 1.82 23 بكالوريوس

 0.499 1.52 5 فوف جامعي

  أي متيسةةةوات السةةةتجابة 19بياةةةت الاتةةةامو فةةةت الجةةةديل ربةةةم م
حةةةيل مسةةةتيي اهتمةةةام القيةةةادات اإلداريةةةة بتوةةةيير أداا العةةةامليي 

  .1.82م  ي1.52بالجامعة ترايحت ما بيي م

يلتحديةد جيهريةة التةريأ بةيي المةةؤهلت العلميةة فةقي الاتةامو فةةت 
ي بيمةةة الدللةةة اإلحاةةامية للالتبةةار أ  بياةةت 20الجةةديل ربةةم م

 و يت ةةةةير إلةةةةى ىةةةةدم 0.05ي م  يهةةةةت أ بةةةةر مةةةة0.195تسةةةةايي م
يجةةةةةيد فةةةةةريأ جيهريةةةةةة ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي متيسةةةةةوات 

فةةريأ ذات دللةةة السةةتجابة للمةةؤهلت العلميةةةو أي ىةةدم يجةةيد 
مسةةتيي اهتمةةام القيةةادات إحاةامية بةةيي إجابةةات المبحةةيثيي حةيل 

 تعيي لمتاير المؤهل العلمت. اإلدارية بتويير أداا العامليي

 

 لبيان اخت ف االستجابات حول مستوى اهتمام القيادات اإلدارية بتطوير  (( نتاسج اختبار )التباين األحادي20جدول )
 أداء العاملين بالجامعة حسب المؤهل العلمي

 اإلحصاسيةالداللة  fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين المحور

مستوى اهتمام القيادات 
اإلدارية بتطوير أداء 
 العاملين بالجامعة

 0.252 3 0.756 بيي المجميىات

 0.154 41 6.3 داالل المجميىات 0.195 1.64

  44 7.056 المجمي  ال لت
 

راا ىياةةة  هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة إحاةةامية فةةت  .3
حةةيل مسةةتيي اهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير أداا  الدراسةةة

 العامليي بالجامعة بيد الدراسة تعيي لالتلخ التالاو.

مستوى اهتمام حصاسي ل ستجابات حول اإل الوصف( 21جدول )
 القيادات اإلدارية بتطوير أداء العاملين بالجامعة حسب التخصص

 لمعيارياالنحراف ا متوسط االستجابة عدد الحاالت التخصص
 0.428 1.77 17 علوم تطبيقية

 0.461 1.67 11 علوم انسانية

 0.344 1.67 17 تخصصات أخرى

  أي متيسةةةوات السةةةتجابة 21الاتةةةامو فةةةت الجةةةديل ربةةةم م ت ةةةير
حةةةيل مسةةةتيي اهتمةةةام القيةةةادات اإلداريةةةة بتوةةةيير أداا العةةةامليي 

  .1.77  ي م1.67بالجامعة ترايحت ما بيي م
التةةةةريأ بةةةةيي التالااةةةةات فةةةةقي الاتةةةةامو فةةةةت يلتحديةةةةد جيهريةةةةة 

ي بيمةةة الدللةةة اإلحاةةامية للالتبةةار أ  بياةةت 22الجةةديل ربةةم م
 و يت ةةةةير إلةةةةى ىةةةةدم 0.05  يهةةةةت أ بةةةةر مةةةةي م0.735تسةةةةايي م

يجةةةةةيد فةةةةةريأ جيهريةةةةةة ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي متيسةةةةةوات 
فةةةةةةريأ ذات دللةةةةةةة السةةةةةتجابة للتالااةةةةةةاتو أي ىةةةةةةدم يجةةةةةيد 

مسةةتيي اهتمةةام القيةةادات حةةيثيي حةيل إحاةامية بةةيي إجابةةات المب
  تعيي لمتاير التالاو. اإلدارية بتويير أداا العامليي
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 لبيان اخت ف االستجابات حول مستوى اهتمام القيادات (( نتاسج اختبار )التباين األحادي22جدول )
 اإلدارية بتطوير أداء العاملين بالجامعة حسب التخصص

 الداللة اإلحصاسية fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين المحور

مستوى اهتمام 
القيادات اإلدارية 
 بتطوير أداء العاملين

 2.735   2.3  2.25 2 23 .2 بيي المجميىات
   l.954 42 2. ll داالل المجميىات

    7.25l 44 المجمي  ال لت
 

راا ىياةةة  هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة إحاةةامية فةةت  .4
الدراسةةة حةةيل مسةةتيي اهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير أداا 

 العامليي بالجامعة بيد الدراسة تعيي لالتلخ الالبر .

اهتمام ( الوصف االحصاسي ل ستجابات حول مستوى 23جدول )
 القيادات اإلدارية بتطوير أداء العاملين بالجامعة حسب الخبرة

 االنحراف المعياري متوسط االستجابة عدد الحاالت الخبرة
 0.464 1.78 14 سنوات 5من  أقل

 0.216 1.18 2 سنوات 2 من  أقلإلى  5

 0.378 1.77 23 سنة 22من  أقلإلى  2 

 
 

أي متيسةوات السةتجابة   23بيات الاتةامو فةت الجةديل ربةم م
حةةيل مسةةتيي اهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير أداا العةةامليي 

  .1.78  ي م1.18بالجامعة ترايحت ما بيي م
يلتحديةةةد جيهريةةةة التةةةريأ بةةةيي فمةةةات الالبةةةر  فةةةقي الاتةةةامو فةةةت 

  بيات إي بيمة الدللة اإلحاةامية للالتبةار 24الجديل ربم م
 و يت ةةير إلةةى ىةةدم 0.05  يهةةت أ بةةر مةةي م0.185تسةةايي م

يجةةةةيد فةةةةريأ جيهريةةةةة ذات دللةةةةة إحاةةةةامية بةةةةيي متيسةةةةوات 
فةةةريأ ذات دللةةةةة السةةةتجابة لتمةةةات الالبةةةةر و أي ىةةةدم يجةةةةيد 
مسةةةةةةتيي إهتمةةةةةةام إحاةةةةةةامية بةةةةةةيي إجابةةةةةةات المبحةةةةةةيثيي حةةةةةةيل 

تعةيي لمتايةر سةةايات  القيةادات اإلداريةة بتوةيير أداا العةةامليي
 الالبر .

 لبيان اخت ف االستجابات حول مستوى اهتمام القيادات اإلدارية (( نتاسج اختبار )التباين األحادي24جدول )
 بتطوير أداء العاملين بالجامعة حسب الخبرة

 الداللة اإلحصاسية f قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين المحور

مستوى اهتمام 
اإلدارية القيادات 

 بتطوير أداء العاملين

 0.247 4 0.99 بيي المجميىات

 l.2l7 42 2. 52 داالل المجميىات 0.185 1.631
  7.25l 44 المجمي  ال لت

 
هاةات االتلفةات معاييةة ذات دللةة  الفرضية الفرعية الخامسية:

تقييم أداا العامليي راا ىياة الدراسة حيل مستيي  إحاامية فت 
 بجامعة المرب  تعيي لالتلخ الالاامو الديميلرافية بيا م.

راا ىياةةة  هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة إحاةةامية فةةت  .1
الدراسةةةةة حةةةةيل مسةةةةتيي تقيةةةةيم أداا العةةةةامليي بجامعةةةةة المربةةةة  

 تعيي لالتلخ الجاج.

 

 

 

ر   أي متيسةو اسةتجابة الةذ ي 25بيات الاتامو فت الجةديل ربةم م
  1.61 ةةةةةةةاي م حةةةةةةةيل مسةةةةةةةتيي تقيةةةةةةةيم أداا العةةةةةةةامليي بالجامعةةةةةةةة

 و ي ةةةةةاي التةةةةةرأ بةةةةةيي 1.57اةةةةةاع  ةةةةةاي ميمتيسةةةةةو اسةةةةةتجابة اإل
 و يأي بيمةةةة 0.04اةةةاع يسةةةايي  ممتيسةةةو اسةةةتجابة الةةةذ ير ياإل

  يهةةةت أ بةةةر مةةةي 0.823الدللةةةة اإلحاةةةامية للالتبةةةار تسةةةايي م
و يأي هةةةذا التةةةرأ هةةةي ليةةةر فةةةرأ معاةةةيي أي ىةةةدم يجةةةيد 0.05

فريأ جيهرية ذات دللة إحاامية لستجابة حيل مستيي تقيةيم 
 .تعيي لمتاير الجاج أداا العامليي بالجامعة
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 ( يبين الفروف في االستجابات حول مستوى تقييم أداء العاملين بالجامعة حسب الجنس25جدول رقم )
 معنوية الفرف قيمة الداللة اإلحصاسية فرف المتوسطات االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الحاالت الجنس
 0.471 1.61 36 ذكر

 غير معنوي 0.823 0.04
 0.427 1.57 9 أن ى

 

راا ىياةةة  هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة إحاةةامية فةةت  .2
بيد الدراسة الدراسة حيل مستيي تقييم أداا العامليي بالجامعة 

 تعيي لالتلخ المؤهل العلمت.
 

حصاسي ل ستجابات حول مستوى تقييم أداء ( الوصف اإل26جدول )
 العاملين بالجامعة حسب المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري متوسط االستجابة عدد الحاالت المؤهل العلمي

 0.32 1.33 9  انوية أو ما يعادلها

 0.338 1.5 8 دبلوم عال  

 0.486 1.78 23 بكالوريوس

  أي متيسةةةوات السةةةتجابة 26الاتةةةامو فةةةت الجةةةديل ربةةةم مت ةةةير 
حةةةةيل مسةةةةتيي تقيةةةةيم أداا العةةةةامليي بالجامعةةةةة ترايحةةةةت مةةةةا بةةةةيي 

  .1.78  ي م1.33م

يلتحديد جيهرية التريأ بيي المؤهلت التعليمية فقي الاتةامو فةت 
ي بيمةةة الدللةةة اإلحاةةامية للالتبةةار أ  بياةةت 27الجةةديل ربةةم م

 و يت ةةةةير إلةةةةى يجةةةةيد 0.05مةةةةي م أبةةةةل  يهةةةةت 0.043تسةةةةايي م
فةةريأ جيهريةةة ذات دللةةة إحاةةامية بةةيي متيسةةوات السةةتجابة 

فةةريأ ذات دللةةة إحاةةامية بةةيي للمةةؤهلت التعليميةةةو أي يجةةيد 
تعةةةةةيي  مسةةةةةتيي تقيةةةةةيم أداا العةةةةةاملييإجابةةةةةات المبحةةةةةيثيي حةةةةةيل 

 لعلمت.لمتاير المؤهل ا
 حسب المؤهل العلمي مستوى تقييم أداء العاملين بالجامعةلبيان اخت ف االستجابات حول  (( نتاسج اختبار )التباين األحادي27جدول )

 الداللة اإلحصاسية fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين المحور

أداء مستوى تقييم 
 العاملين بالجامعة

 0.55 3 1.651 بيي المجميىات

 0.185 41 7.599 داخل المجموعات 0.043 2.969

  44 9.25 المجموع الكلي

يلتحديةةةد المسةةةتييات العلميةةةة المالتلتةةةة حةةةيل مسةةةتيي تقيةةةيم أداا 
 LOW اسةةةةتالدام االتبةةةةار المقاراةةةةات المتعةةةةدد  تةةةةم العةةةاملييو

Significant Differances مLSD  و حيةةةع بياةةةت الاتةةةامو
 راا المبحيثيي    يجيد فريأ معايية بيي 28فت الجديل ربم م

الذيي يحمليي مؤهل الثاايية أي ما يعادل ةا مةع المبحةيثيي الةذيي 
يحملةةةةيي مؤهةةةةل الليسةةةةااج يلاةةةةال  حملةةةةة مؤهةةةةل الليسةةةةااج أي 

  اليرييج.الب

 

 ( الختبار الفروف في االستجابات حول مستوىLSD)( يبين المقارنات المتعددة 28جدول رقم )
 تقييم أداء العاملين بالجامعة حسب المؤهل العلمي 

 قيمة الداللة اإلحصاسية الفرف المؤهل )ب( المؤهل )أ(

  انوية أو ما يعادلها
 ll7 2.43 .2 - ل  دبلوم عا

 *2 2.2 *2.4449 - ليسانس أو بكالوريوس
 2.2ll7 2.783 - فوف جامعي

 دبلوم عال  
 ll7 2.43 .2  انوية أو ما يعادلها

 23 .2 2.2783 - ليسانس أو بكالوريوس
 l8l.2  .2 فوف جامعي
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 قيمة الداللة اإلحصاسية الفرف المؤهل )ب( المؤهل )أ(

 ليسانس أو بكالوريوس
 *2 2.2 *2.4449  انوية أو ما يعادلها

 23 .2 2.2783 دبلوم عال  
 2.282 2.3783 فوف جامعي

 فوف جامعي
 2.2ll7 2.783  انوية أو ما يعادلها

 l8l.2  .2- دبلوم عالي
 2.282 2.3783- ليسانس أو بكالوريوس

 

راا ىياةةة  هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة إحاةةامية فةةت  .3
الدراسة حيل مستيي تقييم أداا العامليي بالجامعة بيد الدراسة 

 تعيي لالتلخ التالاو.
 

حصاسي ل ستجابات حول مستوى تقييم أداء ( الوصف اإل29جدول )
 العاملين بالجامعة حسب التخصص

 االنحراف المعياري متوسط االستجابة عدد الحاالت التخصص

 0.512 1.76 17 علوم تطبيقية

 0.465 1.54 11 نسانيةإعلوم 

 0.371 1.48 17 تخصصات أخرى

  أي متيسةةوات السةةةتجابة حةةةيل 29اتةةةامو الجةةديل ربةةةم م ت ةةير
مستيي تقييم أداا العةامليي بالجامعةة حسة  التالاةو ترايحةت 

  .1.76  ي م1.48ما بيي م

التالااةةةةات فةةةةقي الاتةةةةامو فةةةةت  يلتحديةةةةد جيهريةةةةة التةةةةريأ بةةةةيي
ي بيمةةة الدللةةة اإلحاةةامية للالتبةةار أ  بياةةت 30الجةةديل ربةةم م

 و يت ةةةةير إلةةةةى ىةةةةدم 0.05  يهةةةةت أ بةةةةر مةةةةي م0.203تسةةةةايي م
يجةةةةةيد فةةةةةريأ جيهريةةةةةة ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي متيسةةةةةوات 

فةةةةةةريأ ذات دللةةةةةةة السةةةةةتجابة للتالااةةةةةةاتو أي ىةةةةةةدم يجةةةةةيد 
مسةةةةةتيي تقيةةةةةيم أداا إحاةةةةةامية بةةةةةيي إجابةةةةةات المبحةةةةةيثيي حةةةةةيل 

 تعيي لمتاير التالاو. العامليي
 

 ( نتاسج اختبار )التباين األحادي( لبيان اخت ف االستجابات حول مستوى30جدول )
 تقييم أداء العاملين بالجامعة حسب التخصص 

 الداللة اإلحصاسية fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين المحور

مسييييييييتوى تقييييييييييم أداء 
 العاملين بالجامعة

 0.339 2 0.677 بيي المجميىات

 0.204 42 8.573 داالل المجميىات 0.203 1.659

  44 9.25 المجمي  ال لت

 

راا ىياةةة  هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة إحاةةامية فةةت  .4
مستيي تقييم أداا العامليي بالجامعة بيد الدراسة الدراسة حيل 

 تعيي لالتلخ سايات الالبر .
 

( الوصف االحصاسي ل ستجابات حول مستوى تقييم أداء 31جدول )
 العاملين بالجامعة حسب سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري متوسط االستجابة عدد الحاالت الخبرة

 0.554 1.68 14 سنوات 5من  أقل

 0.141 1.1 2 سنوات 2 من  أقلإلى  5

 0.428 1.65 23 سنة 22من  أقلإلى  2 

 

  أي متيسةةةوات السةةةتجابة 13الاتةةةامو فةةةت الجةةةديل ربةةةم م ت ةةةير
حيل مستيي تقييم أداا العةامليي بالجامعةة حسة  سةايات الالبةر  

  .1.68  ي م1.1ترايحت ما بيي م

الاتةةةةامو فةةةةت يلتحديةةةةد جيهريةةةةة التةةةةريأ بةةةةيي فمةةةةات الالبةةةةر  فةةةةقي 
  بةةةيي أي بيمةةةة الدللةةةة اإلحاةةةامية للالتبةةةار 32الجةةةديل ربةةةم م

 و يت ةةةةير إلةةةةى ىةةةةدم 0.05  يهةةةةت أ بةةةةر مةةةةي م0.367تسةةةةايي م
يجةةةةةيد فةةةةةريأ جيهريةةةةةة ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي متيسةةةةةوات 

فةةةةةريأ ذات دللةةةةةة السةةةةةتجابة لتمةةةةةات الالبةةةةةر و أي ىةةةةةدم يجةةةةةيد 
أداا  مسةةةةةتيي تقيةةةةةيمإحاةةةةةامية بةةةةةيي إجابةةةةةات المبحةةةةةيثيي حةةةةةيل 

 تعيي لمتاير سايات الالبر . العامليي
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 ىلبيان اخت ف االستجابات حول مستو  (( نتاسج اختبار )التباين األحادي32جدول )
 تقييم أداء العاملين بالجامعة حسب سنوات الخبرة 

 الداللة اإلحصاسية fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين المحور

مستوى تقييم أداء 
 العاملين بالجامعة

 0.23 4 0.921 بيي المجميىات

 0.208 40 8.328 داالل المجميىات 0.367 1.106

  44 9.25 المجمي  ال لت

 

هاةات االتلفةات معاييةة ذات دللةة الفرضية الفرعية السادسة: 
راا ىياةةةة الدراسةةةةة حةةةةيل مسةةةتيي الحةةةةيافي التةةةةت  إحاةةةامية فةةةةت 

يتحال ىلي ا القيادات اإلدارية بجامعة المرب  تعيي لالتلخ 
 الالاامو الديميلرافية بيا م.

راا ىياةةة  هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة إحاةةامية فةةت . 1
الدراسةةةة حةةةةيل مسةةةتيي الحةةةةيافي التةةةت يتحاةةةةل ىلي ةةةا القيةةةةادات 

 عيي لالتلخ الجاج.اإلدارية بجامعة المرب  ت

  أي متيسةةو اسةةتجابة الةةذ ير 33بياةةت الاتةةامو فةةت الجةةديل ربةةم م
حةةةةةيل مسةةةةةتيي الحةةةةةيافي التةةةةةت يتحاةةةةةل ىلي ةةةةةا القيةةةةةادات اإلداريةةةةةة 

اةةةةةةةةاع  ةةةةةةةةاي   يمتيسةةةةةةةةو اسةةةةةةةةتجابة اإل1.8299بالجامعةةةةةةةةة  ةةةةةةةةاي م
اةةةاع  و ي ةةةاي التةةةرأ بةةةيي متيسةةةو اسةةةتجابة الةةةذ ير ياإل1.1.833م

الدللة اإلحاامية للالتبار تسةايي   و يأي بيمة0.0034يسايي  م
و يأي هةذا التةرأ هةي ليةر معاةييو 0.05  يهت أ بر مي 0.984م

أي ىدم يجيد فريأ جيهرية ذات دللة إحاامية للستجابة حيل 
مسةةتيي الحةةيافي التةةت يتحاةةل ىلي ةةا القيةةادات اإلداريةةة بالجامعةةة 

 تعيي لمتاير الجاج.
 ( يبين الفروف في االستجابات حول مستوى الحوافز التي يتحصل عليها القيادات اإلدارية بالجامعة حسب الجنس33)جدول رقم 

 معنوية الفرف قيمة الداللة اإلحصاسية فرف المتوسطات االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الحاالت الجنس
 0.464 1.8299 36 ذكر

 غير معنوي 0.984 0.0034
 0.419 1.8333 9 أن ى

 

راا ىياةةةة  هاةةةات االتلفةةةات معاييةةةة ذات دللةةةة إحاةةةامية فةةةت . 2
الدراسةةةةةة حةةةةةيل مسةةةةةتيي الحةةةةةيافي التةةةةةت يتحاةةةةةل ىلي ةةةةةا القيةةةةةادات 

 اإلدارية بالجامعة بيد الدراسة تعيي لالتلخ المؤهل العلمت.

الحيوافز التيي حصاسي ل ستجابات حيول مسيتوى ( الوصف اإل34جدول )
 يتحصل عليها القيادات اإلدارية بالجامعة حسب المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري متوسط االستجابة عدد الحاالت المؤهل العلمي
 2.253 74.  9  انوية أو ما يعادلها

 8l 2.38l.  8 دبلوم عال  
  2.47 9.  23 بكالوريوس

 

 

متيسوات السةتجابة حةيل   أي 34بيات الاتامو فت الجديل ربم م
مسةةتيي الحةةيافي التةةت يتحاةةل ىلي ةةا القيةةادات اإلداريةةة بالجامعةةة 

  .1.9  ي م1.63ترايحت ما بيي م
يلتحديد جيهرية التريأ بيي المؤهلت التعليمية فقي الاتةامو فةت 

للالتبةةار   بياةةت أي بيمةةة الدللةةة اإلحاةةامية 35الجةةديل ربةةم م
 و يت ةةةةير إلةةةةى ىةةةةدم 0.05م  يهةةةةت أ بةةةةر مةةةةي 0.577تسةةةةايي م

يجةةةةةيد فةةةةةريأ جيهريةةةةةة ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي متيسةةةةةوات 
الستجابة للمؤهلت التعليميةو أي ىةدم يجةيد فةريأ ذات دللةة 
إحاةةةامية بةةةيي إجابةةةات المبحةةةيثيي حةةةيل مسةةةتيي الحةةةيافي التةةةت 

 يتحال ىلي ا القيادات اإلدارية تعيي لمتاير المؤهل العلمت.
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 ( نتاسج اختبار )التباين األحادي( لبيان اخت ف االستجابات حول مستوى الحوافز35جدول )
 التي يتحصل عليها القيادات اإلدارية بالجامعة حسب المؤهل العلمي 

 الداللة اإلحصاسية fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين المحور

مسييييتوى الحييييوافز التييييي 
يتحصييل عليهييا القيييادات 

 اإلدارية بالجامعة

 0.139 3 0.416 بيي المجميىات

 0.208 41 8.526 داالل المجميىات 0.577 0.667

  44 8.942 المجمي  ال لت

 
راا ىياةةة  هاةةات االتلفةةات معاييةةة ذات دللةةة إحاةةامية فةةت  .1

الدراسةةة حةةيل مسةةتيي الحةةيافي التةةت يتحاةةل ىلي ةةا القيةةادات 
 اإلدارية بالجامعة بيد الدراسة تعيي لالتلخ التالاو.

 

حصاسي ل ستجابات حول مستوى الحوافز ( الوصف اإل36جدول )
 القيادات اإلدارية بالجامعة حسب التخصصالتي يتحصل عليها 

 االنحراف المعياري متوسط االستجابة عدد الحاالت التخصص
 0.398 1.9 17 علوم تطبيقية

 0.609 1.77 11 نسانيةإعلوم 

 0.4 1.8 17 تخصصات أخرى
 

  أي متيسةةةوات السةةةتجابة 36الاتةةةامو فةةةت الجةةةديل ربةةةم مت ةةةير 
ىلي ةةةا القيةةةادات اإلداريةةةة حةةةيل مسةةةتيي الحةةةيافي التةةةت يتحاةةةل 

  .1.9  ي م1.77بالجامعة ترايحت ما بيي م

يلتحديةةةةد جيهريةةةةة التةةةةريأ بةةةةيي التالااةةةةات فةةةةقي الاتةةةةامو فةةةةت 
  بياةةت أي بيمةةة الدللةةة اإلحاةةامية للالتبةةار 36الجةةديل ربةةم م

 و يت ةةةةير إلةةةةى ىةةةةدم 0.05  يهةةةةت أ بةةةةر مةةةةي م0.742تسةةةةايي م
متيسةةةةةوات يجةةةةةيد فةةةةةريأ جيهريةةةةةة ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي 

فةةةةةةريأ ذات دللةةةةةةة السةةةةةتجابة للتالااةةةةةةاتو أي ىةةةةةةدم يجةةةةةيد 
إجابةةةات المبحةةةيثيي حةةةيل مسةةةتيي الحةةةيافي التةةةت إحاةةةامية بةةةيي 

 يتحال ىلي ا القيادات اإلدارية تعيي لمتاير التالاو.
 

 وى( نتاسج اختبار )التباين األحادي( لبيان اخت ف االستجابات حول مست36جدول )
 الحوافز التي يتحصل عليها القيادات اإلدارية بالجامعة حسب التخصص 

مجمو   مصدر التباين المحور
متوسط  درجات الحرية المربعات

 الداللة اإلحصاسية fقيمة  المربعات

مستوى الحوافز التي 
يتحصل عليها القيادات 

 اإلدارية بالجامعة

 0.063 2 0.126 بيي المجميىات

 0.21 42 8.816 داخل المجموعات 0.742 0.301

  44 8.942 المجموع الكلي

 
راا ىياةةةةة  هاةةةةات االتلفةةةةات معاييةةةةة ذات دللةةةةة إحاةةةةامية فةةةةت 

الدراسةةةة حةةةةيل مسةةةتيي الحةةةةيافي التةةةت يتحاةةةةل ىلي ةةةا القيةةةةادات 
 اإلدارية بالجامعة بيد الدراسة تعيي لالتلخ سايات الالبر .

 

 

حصاسي ل ستجابات حول مستوى الحوافز ( الوصف اإل38جدول )
 التي يتحصل عليها القيادات اإلدارية بالجامعة حسب سنوات الخبرة

متوسط  عدد الحاالت الخبرة
 االنحراف المعياري االستجابة

 0.441 1.86 14 سنوات 5من  أقل

 0.53 1.38 2 سنوات 2 من  أقلإلى  5

 0.482 1.9 23 سنة 22من  أقلإلى  2 

 

  أي متيسةةةوات السةةةتجابة 38الاتةةةامو فةةةت الجةةةديل ربةةةم م ت ةةةير
حيل مستيي الحيافي التت يتحال ىلي ا القيادات اإلداريةة يفقةا  

  ي 1.38لعامةةةةةل سةةةةةايات الالبةةةةةر  بالجامعةةةةةة ترايحةةةةةت مةةةةةا بةةةةةيي م
  .1.9م

يلتحديةةةةد جيهريةةةةة التةةةةريأ بةةةةيي فمةةةةات الالبةةةةر  فةةةةقي الاتةةةةامو فةةةةت 
  بياةةت أي بيمةةة الدللةةة اإلحاةةامية للالتبةةار 39الجةةديل ربةةم م

 و يت ةةةةير إلةةةةى ىةةةةدم 0.05م  يهةةةةت أ بةةةةر مةةةةي 0.497تسةةةةايي م
يجةةةةةيد فةةةةةريأ جيهريةةةةةة ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي متيسةةةةةوات 
السةةةةةتجابة لتمةةةةةات الالبةةةةةر و أي ىةةةةةدم يجةةةةةيد فةةةةةريأ ذات دللةةةةةة 
إحاةةةامية بةةةيي إجابةةةات المبحةةةيثيي حةةةيل مسةةةتيي الحةةةيافي التةةةت 

 ادات اإلدارية تعيي لمتاير سايات الالبر .يتحال ىلي ا القي
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 ( نتاسج اختبار )التباين األحادي( لبيان اخت ف االستجابات حول مستوى الحوافز39جدول )
 التي يتحصل عليها القيادات اإلدارية بالجامعة حسب سنوات الخبرة 

 الداللة اإلحصاسية fقيمة  متوسط المربعات الحريةدرجات  مجمو  المربعات مصدر التباين المحور

مستوى الحوافز التي 
يتحصل عليها القيادات 

 بالجامعة اإلدارية

 0.177 4 0.708 بيي المجميىات

 0.206 40 8.235 داالل المجميىات 0.497 0.859

  44 8.942 المجمي  ال لت

 

 نتاسج الدراسة:  -12

 ىلى التحليلت السابقة فقاح تم استاللو الاتامو التالية:بااا 
داريةةة بتوةةيير يجةةيد ىلبةةة معاييةةة بةةيي اهتمةةام القيةةادات اإل. 1

و حيةةع بلاةةت بيمةةة معامةةل الرتبةةاو أدام ةةمأداا العةةامليي يتقيةةيم 
  .0.013 و يبيمة الدللة اإلحاامية م0.368م
دللةةةةة إحاةةةةامية لهتمةةةةام القيةةةةادات اإلداريةةةةة  يأثةةةةر ذ يجةةةةيد. 2

بتوةةةيير أداا العةةةامليي فةةةت مسةةةتيي تقيةةةيم أداا العةةةاملييو حيةةةع 
 .% 13.5م ا ثربلات اسبة 

معاييةةةةة بةةةةيي مسةةةةتيي الحةةةةيافي التةةةةت يتحاةةةةل  ىلبةةةةةيجةةةةيد . 3
ىلي ا القيةادات اإلداريةة يمسةتيي تقيةيم أداا العةاملييو فقةد بلاةت 

 و يبيمةةةةةة الدللةةةةةة اإلحاةةةةةامية 0.691بيمةةةةةة معامةةةةةل الرتبةةةةةاو م
 تسايي اترا .

يجةةيد أثةةر ذي دللةةة إحاةةامية للحةةيافي التةةت يتحاةةل ىلي ةةا . 4
القيةةةادات اإلداريةةةة فةةةت مسةةةتيي تقيةةةيم أداا العةةةاملييو فقةةةد بلاةةةت 

 % .47.7ا ثر م اسبة
يجةيد ىلبةةة معاييةةة بةةيي محةةددات اهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة . 5

ي تقيةةيم أداا العةةاملييو حيةةع  ااةةةت بتقيةةيم أداا العةةامليي يمسةةتي 
 و يبيمةةةةةة الدللةةةةةة اإلحاةةةةةامية 0.874بيمةةةةةة معامةةةةةل الرتبةةةةةاو م

 تسايي اترا .
اهتمةةةام القيةةةادات دللةةةة إحاةةةامية لمحةةةددات  ييجةةةيد أثةةةر ذ. 6

فةةةت مسةةةتيي تقيةةةيم أداا العةةةاملييو  اإلداريةةةة بتقيةةةيم أداا العةةةامليي
 % .76.4يبلات اسبة ا ثر م

ة بةةةةيي الحةةةةيافي التةةةةت يتحاةةةةل ىلي ةةةةا يجةةةةيد ىلبةةةةة معاييةةةة. 7
القيةةةةةةةادات اإلداريةةةةةةةة ياهتمةةةةةةةام القيةةةةةةةادات اإلداريةةةةةةةة بتوةةةةةةةيير أداا 

  يبيمةةةةة 0.592العةةةةاملييو فقةةةةد بلاةةةةت بيمةةةةة معامةةةةل الرتبةةةةاو م
 الدللة اإلحاامية تسايي اترا .

حةةيافي التةةت يتحاةةل ىلي ةةا دللةةة إحاةةامية لل يذ أثةةريجةةيد . 8
اهتمةةام القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير فةةت مسةةتيي القيةةادات اإلداريةةة 

 % .35أداا العاملييو حيع بلات اسبة ا ثر م
ىةةةدم يجةةةيد فةةةريأ جيهريةةةة ذات دللةةةة إحاةةةامية للسةةةتجابة . 9

حةةةيل مسةةةتيي اهتمةةةام القيةةةادات اإلداريةةةة بتوةةةيير أداا العةةةامليي 
 تعيي لمتاير الجاج. بالجامعة

 فةةةةةةريأ ذات دللةةةةةةة إحاةةةةةةامية بةةةةةةيي إجابةةةةةةاتىةةةةةةدم يجةةةةةةيد . 10
القيةةادات اإلداريةةة بتوةةيير أداا  اهتمةةاممسةةتيي المبحةةيثيي حةةيل 

 تعيي لمتاير المؤهل العلمت. العامليي
ىةةةةةدم يجةةةةةةيد فةةةةةةريأ جيهريةةةةةةة ذات دللةةةةةةة إحاةةةةةةامية بةةةةةةيي . 11

فةةريأ ذات للتالااةةاتو أي ىةةدم يجةةيد  السةةتجابةمتيسةةوات 
 اهتمةةةاممسةةةتيي دللةةةة إحاةةةامية بةةةيي إجابةةةات المبحةةةيثيي حةةةيل 
تعةةةةةةةةةيي لمتايةةةةةةةةةر  القيةةةةةةةةةادات اإلداريةةةةةةةةةة بتوةةةةةةةةةيير أداا العةةةةةةةةةامليي

 التالاو. 
ىةةةةةدم يجةةةةةةيد فةةةةةةريأ جيهريةةةةةةة ذات دللةةةةةةة إحاةةةةةةامية بةةةةةةيي . 12

فةةريأ ذات لتمةةات الالبةةر و أي ىةةدم يجةةيد  السةةتجابةمتيسةةوات 
 اهتمةةةاممسةةةتيي دللةةةة إحاةةةامية بةةةيي إجابةةةات المبحةةةيثيي حةةةيل 

لمتايةةةر سةةةايات  تعةةةيي القيةةةادات اإلداريةةةة بتوةةةيير أداا العةةةامليي
 الالبر .

 للسةةتجابةىةةدم يجةةيد فةةريأ جيهريةةة ذات دللةةة إحاةةامية . 13
 تعيي لمتاير الجاج. حيل مستيي تقييم أداا العامليي بالجامعة

يجةةيد فةةريأ جيهريةةة ذات دللةةة إحاةةامية بةةيي متيسةةوات . 14
فةةةةةةريأ ذات دللةةةةةةة للمةةةةةةؤهلت العلميةةةةةةةو أي يجةةةةةةيد  السةةةةةةتجابة

مسةةةةةتيي تقيةةةةةيم أداا إحاةةةةةامية بةةةةةيي إجابةةةةةات المبحةةةةةيثيي حةةةةةيل 
يجةةيد فةةةريأ تعةةيي لمتايةةر المؤهةةل العلمةةتو فقةةد تبةةيي  العةةامليي

راا المبحةةيثيي الةةذيي يحملةيي مؤهةةل الثااييةةة أي مةةا  معاييةة بةةيي 
يعادل ةةا مةةع المبحةةيثيي الةةذيي يحملةةيي مؤهةةل الليسةةااج يلاةةال  

 الب اليرييج.حملة مؤهل الليسااج أي 
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فةةةةةريأ ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي إجابةةةةةات ىةةةةةدم يجةةةةةيد . 15 
تعةةةةةيي لمتايةةةةةر  مسةةةةةتيي تقيةةةةةيم أداا العةةةةةاملييالمبحةةةةةيثيي حةةةةةيل 

 التالاو.
فةةةةةريأ ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي إجابةةةةةات ىةةةةةدم يجةةةةةيد . 16 

تعيي لمتاير سايات  مستيي تقييم أداا العاملييالمبحيثيي حيل 
 الالبر .

 للسةتجابةىدم يجيد فريأ جيهرية ذات دللةة إحاةامية . 17 
حةةةيل مسةةةتيي الحةةةيافي التةةةت يتحاةةةل ىلي ةةةا القيةةةادات اإلداريةةةة 

 بالجامعة تعيي لمتاير الجاج.

ىةةةةةدم يجةةةةةيد فةةةةةريأ ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي إجابةةةةةات . 18 
المبحةةيثيي حةةيل مسةةتيي الحةةيافي التةةت يتحاةةل ىلي ةةا القيةةادات 

 ؤهل العلمت.اإلدارية تعيي لمتاير الم

فةةةةةريأ ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي إجابةةةةةات ىةةةةةدم يجةةةةةيد . 19 
المبحةةيثيي حةةيل مسةةتيي الحةةيافي التةةت يتحاةةل ىلي ةةا القيةةادات 

 اإلدارية تعيي لمتاير التالاو.

ىةةةةةدم يجةةةةةيد فةةةةةريأ ذات دللةةةةةة إحاةةةةةامية بةةةةةيي إجابةةةةةات . 20 
المبحةةيثيي حةةيل مسةةتيي الحةةيافي التةةت يتحاةةل ىلي ةةا القيةةادات 

 تعيي لمتاير سايات الالبر .اإلدارية 

داريةةةةة بتوةةةةيير أداا اهتمةةةةام القيةةةادات اإلمسةةةةتيي تبةةةيي أي . 21 
و حيةع بلاةت  اي متيسوا  مي يج ةة اظةر أفةراد العياةة العامليي

   يفأ مقياج لي رت الثلثت.1.85بيمة متيسو الستجابة م

مسةةةتيي الحةةةيافي التةةةت يتحاةةةل ىلي ةةةا القيةةةادات تبةةةيي أي . 22 
و حيةع بلاةت ماالتأا  مي يج ةة اظةر أفةراد العياةة اإلدارية  اي

   يفأ مقياج لي رت الثلثت.1.83بيمة متيسو الستجابة م

القيةةادات اإلداريةةة بتقيةةيم  اهتمةاممسةةتيي محةةددات تبةيي أي . 23 
و حيةةع أداا العةامليي  ةاي ماالتأةةا  مةي يج ةةة اظةر أفةةراد العياةة

 ةةةةرت   يفةةةةأ مقيةةةةاج لي1.71بلاةةةةت بيمةةةةة متيسةةةةو السةةةةتجابة م
 الثلثت.

مسةةةتيي تقيةةةيم أداا العةةةامليي  ةةةاي ماالتأةةةا  مةةةي تبةةةيي أي . 24 
و حيةةع بلاةةةت بيمةةة متيسةةةو السةةةتجابة يج ةةة اظةةةر أفةةراد العياةةةة

   يفأ مقياج لي رت الثلثت.1.598م

 

 توصيات الدراسة:  -13

أةةةرير  الهتمةةةام بالةةةديرات التدريبيةةةة حةةةيل التقايةةةات الحديثةةةة . 1
دير هةام فةت رفةع  تةاا  المرؤيسةيي فت تقييم ا داا لمةا ل ةا مةي 

 يالمساهمة فت تحقيأ ا هداخ الما يد .
إا ةةاا ار ةةيخ ال ترياةةت للقةةرارات المتعلقةةة بحر ةةة يتةةاقلت . 2 

 العامليي بالجامعة.
أةةةرير  توبيةةةأ بةةةرامو متوةةةير  لمعالجةةةة البيااةةةات المتعلقةةةة . 3 

 بالميارد الب رية.
ال تريايةةةا  ب افةةةة  أةةةرير  ربةةةو م تةةة  تاميةةةة المةةةيارد الب ةةةرية. 4

 اليحدات اإلدارية بالجامعة.
الىتماد ىلى متالاايي مي ذيي الالبةر  يال تةاا  العاليةة . 5 

فةةت اةةيااة ال ةةب ات يالةةاظم المتعلقةةة بةةالميارد الب ةةرية لأةةماي 
 ىمل ال ب ات باير  مستمر  يبديي ااقوا  .

الةةذ بعةةيي الىتبةةار تتعيةةل اظةةام الحةةيافي يتربيةةة الرؤسةةاا ا .  6
 لذيي ساهميا فت تويير أداا المرؤيسيي.ا

أةةةةةةةرير  اىتمةةةةةةةاد معةةةةةةةايير أداا ياأةةةةةةةحة يم تيبةةةةةةةة حةةةةةةةيل .  7
 اليظامخ المالتلتة بالجامعة.

مااب ةةة معةةايير ا داا ب ةة ل ديري يمااب ةةة أيجةةح القاةةير . 8 
 فت ا داا مع المرؤيسيي.

أةةةةرير  مااب ةةةةة اتةةةةامو تقيةةةةيم ا داا يتأةةةةميا ا فةةةةت الوةةةةو . 9
 المستقبلت.العمل ياإلاجاي 

اىتماد تقارير ديرية ما ير  يمحتيظة إل تريايةا  حةيل أداا  10 
 الميارد الب رية بالجامعة. 

 مراجيقاسمة ال

 و إدار  المةةةةيارد الب ةةةةرية: 2010ابةةةةي ىاتةةةةرو ىبةةةةدالرحمي م .1
المتةةةةةةةةةةاهيم ا سةةةةةةةةةةج ا بعةةةةةةةةةةاد السةةةةةةةةةةتراتيجيةو  . وو دار 

 الياييري العلمية للا ر يالتيييع.
 و إدار  ا ىمةةةةةةةال 2005د الةةةةةةةرحمي مإدريةةةةةةةجو ثابةةةةةةةت ىبةةةةةةة .2

سةةةةةةة ادرية الةةةةةةةدار اظريةةةةةةةات يامةةةةةةةاذس توبيقيةةةةةةةةو  . وو اإل
 الجامعية.
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 و التحيةي فةت تقيةيم 2006ماةباح ىبةد الةرحمي م واميد ا .3
الداا يأثةةةره ىلةةةى الرأةةةا الةةةيظيتتو رسةةةالة ماجسةةةتير ليةةةر 

 ورابلجو ليبياو أ اديمية الدراسات العليا.ما ير و 
 و المةةةةيارد 2003مااةةةةيرو التارسةةةةى مو الاةةةةديأ ةبيسةةةةايا .4

و 1الب ةةةةةةرية: أهميت ةةةةةةاو تاظيم ةةةةةةاو مسةةةةةةميليت او م ام ةةةةةةاو و
 ورابلجو ليبياو أ اديمية الدراسات العليا.

 و إدار  المةةةةيارد الب ةةةةريةو 2007البراةةةةيوتو سةةةةعاد اةةةةامخ م .5
 و ىمايو دار يامل للا ر. 3و

 و اظةم المعليمةةات 2009الحميةديو اجةةم ىبةداخ ي الةةريي م .6
 ية: مدالل معاارو ا رديو دار يامل للا ر.اإلدار 

 و إدار  المةةيارد 2006السةالمو مؤيةةد سةةعيدو اةةال و ىةةادل م .7
 و  . مو دار ال تا .2الب ريةو  و

 و اظم المعليمات اإلداريةو 2004و أحمد  ريخ مالعاات .8
 مارو جامعة اليباييأ.

 و تعةةدد ا سةةالي  2010الاامةةديو ىلةةت بةةي محمةةد يهيةةد م .9
هيمةةةةةة التةةةةةدريج بالجامعةةةةةات وريقاةةةةةا احةةةةةي لتقةةةةةييم أىأةةةةةاا 

تحسةةةةةةةيي جةةةةةةةيد  ا داا المؤسسةةةةةةةتو دراسةةةةةةةة مقدمةةةةةةةة لاةةةةةةةدي  
التجاهةةةةات الحديثةةةةة فةةةةت التوةةةةيير اإلداري يتحسةةةةيي جةةةةيد  
ا داا المؤسسةةت الماعقةةد  بمدياةةة واجةةة الماربيةةةو واجةةةو 

 القاهر و ما يرات الماظمة العربية للتامية اإلدارية.
ار  المةةةةةيارد الب ةةةةةرية احةةةةةي  و إد2008القحوةةةةااتو محمةةةةةد م .10

 و الرياض م تبة العبي اي.2مت املو و استراتيجتما و 
 و إدرات 2007المقاةةةةةةةةةبتو أسةةةةةةةةةماا ماةةةةةةةةةوتى حسةةةةةةةةةي م .11

العةةةامليي لتاىليةةةة يميأةةةيىية اظةةةام تقيةةةيم ا داا يىلبتةةةح 
بةةةةةالمتايرات ال الاةةةةةيةو رسةةةةةالة ماجسةةةةةتير ليةةةةةر ما ةةةةةير و 

 . 24ورابلجو ليبياو جامعة ورابلج. 
 و إدار  المةةيارد الب ةةرية يتةة ثيرات 2004سةةااي مالميسةةييو  .12

 و ىمايو دار مجدليي للا ر.1العيلمة ىلي او و
 و إدار  المةةيارد الب ةةرية 2005ال يتةةتو الالةةد ىبةةد الةةرحيم م .13

 و ىمايو دار يامل للا ر.2مدالل استراتيجتو و
حجةةةةاييو محمةةةةد حةةةةافظ م . ت و إدار  المةةةةيارد الب ةةةةريةو  .14

 ىمايو دار اليفاا للا ر.
 و إدار  المةةةةيارد الب ةةةةرية مةةةةي 2010و ىبةةةةدالماعم مدهمةةةةاي .15

 و سيريةو  عا  للا ر.1ماظير إسلمتو و

ديسةةلرو جةةاريو ترجمةةة سةةيدو أحمةةد محمةةدو ىبةةد المحسةةيو  .16
و الريةةةاضو دار 1و إدار  المةةةيارد الب ةةةريةو و2003جةةةيد و 
 المريخ.

 و إدار  ا ىمةةةةةةةال ا اةةةةةةةيل 2004و ف مةةةةةةةت فريةةةةةةد مييةةةةةةاد  .17
 يو ا رديو موبعة ال ع .و ىما3يالمبادئو و

 و إدار  المةةةةةةيارد الب ةةةةةةرية 2006ىبةةةةةةاجو سةةةةةة يلة محمةةةةةةد م .18
 وىمايو دار يامل للا ر يالتيييع. 2مدالل استراتيجتو و

 و إدار  الميارد الب ةريةو 2005ىبد البابتو الح الديي م .19
 س ادريةو دار الجامعة.و اإل1و

 و المؤسسةةةةةة البتاةةةةةاديةو 2000ىةةةةةدييو اااةةةةةر دادي م  .20
 رو دار المحمدية الحامة.الجيام

 و إدار  المةةةةةيارد الب ةةةةةريةو  2005ىقيلةةةةةتو ىمةةةةةر ياةةةةةتت م .21
  . وو ىمايو دار يامل للا ر.

 و المعةةايير ال الاةةية فةةت 2007م الاةةديأ الب ةةيرو تىلةة .22
تقيةةةيم ا داا يأثرهةةةا ىلةةةى أداا العةةةاملييو رسةةةالة ماجسةةةتير 

 و ورابلجو ليبيا أ اديمية الدراسات العليا.لير ما ير 
 و إدار  المةةةةةةيارد الب ةةةةةةريةو  . وو 2006و أحمةةةةةةد ممةةةةةةاهر .23

 اإلس ادريةو الدار الجامعية.
تقيةيم أداا العةامليي يتة ثيره  و 2011و اجمةة ميسةى ممحمد .24

ىلةةةةةةى دافعتةةةةةةي م: دراسةةةةةةة ميداايةةةةةةة ىلةةةةةةى  ةةةةةةر ة الأةةةةةةماي 
وةةةةرابلجو رسةةةةالة ماجسةةةةتير ليةةةةر ما ةةةةير و للسةةةةتثماراتو 

 ليبياو أ اديمية الدراسات العليا.
 و  تةةاا  تقيةةيم أداا العةةامليي 2005مل ةةام إبةةراهيم مةةيلدو إ .25

يأثرهةةةةا ىلةةةةةى اإلاتةةةةاس ياإلاتاجيةةةةةةو رسةةةةالة ماجسةةةةةتير ليةةةةةر 
 ورابلجو ليبياو أ اديمية الدراسات العليا.ما ير و 

 


