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المـلخص
 والتعرف على،ىدف البحث إىل تقومي فاعلية نظام تقييم أداء العاملُت يف الشركات الصناعية العاملة مبحافظة ظفار
 تكمن ادلشكلة يف أن عمليات التقييم.الوسائل والطرق ادلستخدمة يف عملية التقييم وأثرىا يف حتسُت أداء العاملُت
 تكون رلتمع البحث. وتتأثر بالعالقات الشخصية بُت ادلقيم والعاملُت،ادلتبعة للعاملُت تتصف بكوهنا غَت موضوعية
 مت اختيارىم عينة.) موظفا101(  مبحافظة ظفار وعددىم،من العاملُت يف إدارات ثالث شركات قطاع خاص
 استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أىداف البحث كما مت استخدام احلزمة االحصائية.البحث
 وبُت نظام تقييم، وجود عالقة قوية وطردية بُت مقابلة تقييم األداء: دلت نتائج البحث. لتحليل البياناتSPSS
. وبُت نظام تقييم األداء ادلطبق، كذلك بُت دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء.األداء ادلطبق يف ادلؤسسات ادلبحوثة
. وبُت نظام تقييم األداء ادلطبق يف تلك ادلؤسسات،وأنو ال توجد عالقة بُت مشاكل تقييم األداء ادلتعلقة بادلقيم
 وعدم االقتصار على ادلشرف؛ لضمان دقة، من قبل اإلدارات العليا،أوصى الباحث ضرورة مراجعة نتائج التقييم
.أفضل يف التقييم
 الشركات، األداء، تقييم، فاعلية:الكلمات ادلفتاحية
Abstract
The objective of the research is to evaluate the effectiveness of the evaluation system of the
workers’ performance in some industrial companies operating in Dhofar governorate, and to
identify the means and methods used in the evaluation process and their impact on improving
the employees’ performance. The problem is the employees’ evaluations can be characterized
as non-objective; and influenced by personal relationships between the evaluator and the staff.
The research community consists of (101) administrative employees at three private sector
companies in the Governorate; were all selected as study sample. The analytical descriptive
method were used to achieve the research objectives, and SPSS was used to analyze the data.
The findings revealed that a strong and positive relationship between the performance
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evaluation interview and the performance appraisal system applied in the surveyed institutions.
As well as between the evaluator's role in the performance appraisal process and the applicable
performance appraisal system. And that there was no relationship between the performance
appraisal problems of the evaluator and the performance appraisal system applied to those
institutions. The researcher recommended the need to review the evaluation results by the
senior departments, not only by the supervisors; to ensure more accuracy in evaluations.
Keywords: effectiveness, assessment, performance, companies.

مقدمة

يعترب موضوع تقييم األداء الوظيفي من أبرز وأىم ادلوضوعات؛ اليت حظيت بًتكيز واىتمام الكثَت من الباحثُت،
وذلك ألعلية ادلوضوع وانعكاساتو السلبية واإلغلابية على العاملُت ةالعملز .فعمليو تقييم األداء من العمليات اإلدارية

ادلهمة جداً؛ نظراً لكوهنا األساس يف عمليو قياس أداء العاملُت .حيث يبٌت عليها قرارات وظيفية تتعلق مبستقبل
العاملُت وادلؤسسة ،وترتبط بوظائف تنمية ادلوارد البشرية .ومن ىذا ادلنطلق تنبع أعلية نظام تقييم أداء العاملُت يف أية
مؤسسة ،فاذا صلح نظام التقييم؛ عاد بالنفع الكبَت على ادلؤسسة وادلوظف يف آن واحد (أبوحطب،
:2009ص.)3
لذلك تعددت مفاىيم تقييم أداء العاملُت ،فقد عرفو زويلف )188 :2003( ،بأهنا عملية يتم مبوجبها تقدير
جهود العاملُت بشكل منصف وعادل ،لتجري مكافأهتم بقدر ما يعملون وينتجون ،وذلك باالستناد إىل عناصر
ومعدالت تتم على أساسها مقارنة أدائهم هبا لتحديد مستوى كفاءهتم يف العمل الذي يعملون بو .وعرف أيضاً
على أنو" :عملية إصدار حكم عن أداء وسلوك العاملُت يف العمل ويًتتب على إصدار احلكم قرارات؛ تتعلق
باالحتفاظ بالعاملُت أو ترقيتهم أو نقلهم إىل عمل أخر داخل ادلنظمة أو خارجها ،أو تنزيل درجتهم ادلالية ،أو
تدريبهم وتنميتهم ،أو تأديبهم أو فصلهم واالستغناء عنهم (عبد الباري.)259 :2008،
فتقييم األداء يشمل؛ "احلصول على حقائق أو بيانات زلددة ،من شأهنا أن تساعد على حتليل ،وفهم وتقييم أداء
العامل لعملو وسلوكو فيو ،يف فًتة زمنية زلددة وتقدير مدى كفاءتو الفنية العملية للقيام بالواجبات ادلتعلقة بعملو
احلايل ويف ادلستقبل (شاويش .)86 :2005 ،إنو عبارة عن نظام يتم من خاللو حتديد مدى كفاءة العاملُت
ألعماذلم (ماىر.)284 :2006 ،
فهي إذن عملية " دراسة وحتليل أداء العاملُت لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفاهتم أثناء العمل وذلك للحكم على
مدى صلاحهم ومستوى كفاءهتم يف القيام بأعماذلم احلالية ،واحلكم على إمكانيات النمو والتقدم للفرد يف ادلستقبل
وحتملو دلسئوليات أكرب أو ترقيتو لوظيفة أخرى" (عبد الباقي .)357 :2004،أي إنّو نظام رمسي لقياس وتقييم
التأثَت يف خصائص الفرد األدائية والسلوكية وزلاولة التعرف على احتمالية تكرار نفس األداء والسلوك يف ادلستقبل
إلفادة الفرد وادلنظمة واجملتمع (اذلييت.)199 :2003 ،
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ويعد التقييم االداء أساساً جوىرياً لعمليات التطوير اإلداري فهو يتناول جوانب عديدة متشابكة  ،منها ما يتصل
بالتنظيم وإجراءات العمل ،ومنها ما يتصل بالعاملُت أنفسهم ،حيث تسهل نظم تقييم األداء يف توفَت معلومات
مهمة عن مستوى أداء العاملُت وتساعد يف حتديد األساس الواقعي الذي غلب أن تبدأ من جهود التطوير اإلداري
(الشريف.)85 :2004 ،
ومن خالل مفاىيم تقييم األداء آنفاً ،ؽلكن أن يستنتج الباحث أهنا :عملية هتدف إىل تشخيص أداء وسلوك
ادلوظف يف عملو ومعرفو مدى كفاءتو يف أداء واجباتو ومسئولياتو .عملية إدارية منظمة ومستمرة ،لقياس وإصدار
األحكام وتقييم نتائج كيفية أداء ادلوظف لواجباتو الوظيفية .إهنا عملية متواصلة تتطلب دقة ادلالحظة والتحليل
ادلستمر لألداء وفق قواعد ادلنظمة .وىي ليست ىدفاً هنائياً ،إظلا رسالة الختاذ قرارات سلتلفة تتعلق بالعاملُت

بادلنظمة.

مشكلة البحث
يشهد العامل يف الوقت احلاضر ،حتوالت وتطورات كبَتة يف مجيع اجملاالت ،خاصة يف اجلانب االقتصادي .من ذلك
ارتفاع ملحوظ يف عدد الشركات على اختالف رلاالت نشاطاهتا ،واشتداد ادلنافسة بينها ،وىذه كلها عوامل أدت
بالشركات مبختلف ختصصاهتا إىل البحث عن ادلداخل االسًتاتيجية ،اليت دتكنها من مواجهة كل ىذه التحديات.
ولعل ادلدخل االسًتاتيجي األكثر أمنا يكمن يف االىتمام بادلوارد البشرية للمؤسسة .ومبا أن عملية تقييم األداء
وسيلة يتعرف من خالذلا ال فرد العامل على نقاط القوة والضعف يف أدائو ،خاصو عند اإلعالن للفرد العامل ،عن
نتائج التقييم من قبل ادلنظمة .وعن طريقها يستطيع الفرد تطوير نقاط القوة ،ومعاجلة نقاط الضعف لديو؛ بالتايل
فإن من األعلية معرفة مكونات النظام ،وكيفية تتم عملية التقييم وادلكانة اليت ػلتلها.
من خالل مالحظات الباحث وزياراتو ادليدانية لتلك الشركات الصناعية ،ومقابالتو مع عدد ليس بقليل من
العاملُت ،فقد وجد أن معايَت األداء اليت يفًتض أن يرتكز عليها التقييم غَت واضحة وال تعطي نتائج دقيقة يف
التقييم .لذلك فإ ّن عملية التقييم تتأثر بالعالقات الشخصية بُت ادلقيم والعاملُت ،ووجود ميل لدى ادلقيم للتأثر بآراء

ادلقيمُت السابقُت خالل التقييم احلايل .لذلك فالسؤال ادلطروح ىنا :ما واقع نظام تقييم أداء العاملُت يف الشركات
الصناعية مبحافظة ظفار؟

أهداف البحث
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أ .تقومي فاعلية نظام تقييم أداء العاملُت يف شركات القطاع اخلاص مبحافظة ظفار ،وتشخيص نقاط القوة
والضعف فيو وفهم مكوناتو.
ب .اخلروج بنتائج واقًتاحات و توصيات حول نظام تقييم أداء العاملُت ،وكيفية االستفادة من تطبيقاتو من أجل
تعظيم مكاسبو ،بالنسبة للمؤسسة والعاملُت.
أسئلة البحث

أ .كيف يتم تقييم نظام تقييم أداء العاملُت يف الشركات الصناعية من وجهة نظر العاملُت؟
ب .ما مدى تطبيق نظام تقييم أداء العاملُت يف الشركات الصناعية مبحافظة ظفار؟
أهمية الدراسة
تتمثل أعلية البحث يف اآليت:
تتجسد أعلية تقييم أداء العاملُت يف ادلنظمات ببقاء واستمرار ادلنظمة يف اجملتمع ،ولذلك أصبح من االمورالضرورية يف كل منظمة أن جتد الضوابط والطرق الصحيحة يف تقييم أداء عامليها.
 معرفة أراء العاملُت يف الشركات الصناعية بنظام تقييم األداء؛ مؤشر مهم على كفاءتو وموضوعتيو وعدالتووقدرتو على حتقيق األىداف األساسية اليت صمم من أجلها.
 إمكانية حتديد عيوب وصعوبات النظام ادلعمول بو حالياً هبدف تذليل تلك الصعوبات وادلشاكل. مساعدة اإلدارة والعاملُت يف الشركات الصناعية العاملة مبحافظة ظفار؛ للتعرف على الثغرات ادلوجودة يفنظام تقييم األداء ادلطبق حالياً.
فرضيات البحث

 .1ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت أىداف عملية التقييم وبُت مستوى جودة وفاعلية نظام تقييم األداء
 .2ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت معايَت تقييم األداء وبُت مستوى جودة وفاعلية نظام تقييم األداء
 .3ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت إجراءات تقييم األداء وبُت مستوى جودة وفاعلية نظام تقييم األداء
 .4ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء وبُت مستوى جودة وفاعلية التقييم.
اإلطار النظري
أهداف تقييم األداء :لقد حدد عبد الباري رلموعة من أىداف تقييم أداء العاملُت يف ادلنظمة منها :يزود تقييم
األداء متخذي القرارات يف ادلنظمة مبعلومات عن أداء العاملُت ،ىل ىو أداء مرض أم غَت مرض ،ويساعد ادلسؤولُت
على احلكم على مدى إسهام العاملُت يف حتقيق أىداف ادلنظمة ،ومدى أصلازىم الشخصي .وتقومي ضعف العاملُت
واقًتاح إجراءات لتحسُت أدائهم .أو ترقيتهم .فيسهم التقييم يف تزويد مسؤويل إدارات ادلوارد البشرية مبؤشرات تنبؤ
لعمليات االختيار والتعيُت يف ادلنظمة (درة.)260 :2008 ،
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خطوات تقييم األداء :إن عملية تقييم األداء ىي عملية معقدة ،تتداخل فيها كثَت من القوى والعوامل .لذا على

مقيمي األداء من رؤساء ومشرفُت ومسؤولُت يف إدارات ادلوارد البشرية؛ أن ؼلططوا ذلا بشكل جيد ،وأن يعتمدوا
خطوات عملية متسلسلة ،كي ػلقق التقييم أغراضو.
وقد أختلف الباحثون يف عدد اخلطوات اليت تشكل تقييم األداء؛ فبعضهم توسع يف تلك اخلطوات وبعضهم ضيق
منها .فقد حدد جاري الثام وكينيث وكسلي (درة )262 :2008 ،اخلطوات التالية لعملية تقييم األداء:
أ .إجراء حتليل الوظائف
ب .تطوير أداء التقييم
ت .اختيار ادلالحظُت
ث .تدريب ادلالحظُت
ج .قياس األداء
ح .تزويد ادلوظفُت بنتائج التقييم
خ .وضع أىداف التقييم يف ضوء النتائج
د .منح الثناء أو اجلزاء نتيجة تقييم األداء
معايير تقييم األداء :حدد الصَتيف )62 -61 :2010( ،رلموعة من معايَت تقييم تؤكد على جانبُت علا:

أ .جانب موضوعي يعرب عن ادلقومات األساسية اليت تستلزمها طبيعة العمل ،يتمثل يف:
 ادلعرفة بالعمل ومطالبة :أي درجة إدلام بتفاصيل وإجراءات العمل وكيفية أدائو -كمية اإلنتاج وتشمل مدى تغطية العامل دلسؤوليات عملو من حيث اإلنتاج وفق الظروف ادلتاحة.

 جودة اإلنتاج ومدى أتقان العامل لعملو ومدى سالمة إنتاجو ،مبراعاة قواعد األمن الصناعي.ب .جانب سلوكي يكشف عن صفات الفرد الشخصية ،ؽلثل يف:
 التعاون مع العامل وادلتصلُت بو من زمالئو بادلنظمة أو ادلسؤولُت ،أو اجلمهور اخلارجي. درجة االعتماد عليو ومدى تقدير العامل دلسؤولياتو ،ومدى حاجتو إىل ادلتابعة. احلرص على اآلالت واألدوات وادلواد وسالمتها ،واستخدامها بكفاءة. ادلواظبة ومدى احملافظة على مواعيد العمل. مدى استغالل وقت العمل وتوظيفو لألداء. السلوك الشخصي والصفات األخالقية داخل العمل فقط329
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الدراسات السابقة
دراسة أمحد ()2010؛ "استخدام مدخل إدارة تنوع ادلوارد البشرية لزيادة مستوى األداء بالشركات متعدد اجلنسيات
يف العاشر من رمضان" .ىدفت إىل التعرف على مفهوم تنوع ادلوارد البشرية ومزاياه وأبعاده ،واختبار العالقة بُت

االسًتاتيجية الالزمة إلدارة التنوع وزيادة األداء ،والتعرف على دور إدارة ادلوارد البشرية بالشركات متعددة اجلنسيات
إلدارة تنوع ادلوارد البشرية .توصلت الدراسة إىل نتائج من أعلها :وجود فروق معنوية بُت فئات الدراسة حول األبعاد
التنظيمية للتنوع ،كذلك توجد فروق معنوية بُت الفئات ادلختلفة للدراسة ضلو معوقات تطبيق مدخل إدارة التنوع
وزيادة مستوى األداء ،كذلك وجود عالقة ارتباط طردي بُت االسًتاتيجيات الالزمة لتطبيق مدخل إدارة التنوع
وزيادة مستوى األداء.
ولقد قدمت الدراسة رلموعة من التوصيات أعلها :أنو غلب على ادلنظمات حتديد أبعاد تنوع ادلوارد البشرية داخل
ادلنظمات والتعامل من ىذه األبعاد مب ا يتالءم مع العاملُت داخل الشركات وحتديد متطلبات تطبيق إدارة تنوع ادلوارد
البشرية مبا ؽلكن الشركة من إدارة التنوع بكفاءة وفعالية ،وإدماج أفكار وتقنيات التنوع يف فلسفة إدارة ادلوارد البشرية
بكفاءة مع سلتلف نوعيات العاملُت.
دراسة ماجد شاهين )2010( ،بعنوان " :مدى فعالية وعدالة نظام تقييم أداء العاملُت يف اجلامعات الفلسطينية
وأثره على األداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية دراسة مقارنة بُت جامعة األزىر واإلسالمية" .ىدفت الدراسة
حتليل العالقة بُت فعالية وعدالة نظام تقييم أداء العاملُت يف اجلامعات الفلسطينية؛ وأثره على األداء الوظيفي والوالء

التنظيمي والثقة التنظيمية ،يف كل من اجلامعة االسالمية وجامعة االزىر بغزة .وقد توصلت الدراسة إىل نتائج لعل
من أعلها:
 عدم وجود نظام لتقييم أداء األكادؽليُت الذين يشغلون مناصب إدارية يف اجلامعتُت. إعلال متطلبات الفعالية والعدالة يف نظام تقييم األداء ادلطبق يف اجلامعتُت.قدمت الدراسة رلموعة من التوصيات منها:
 ضرورة وجود نظام لتقييم األكادؽليُت من ذوي ادلناصب االدارية. تطوير نظام تقييم األداء يف جامعة األزىر بغزة؛ مبا ػلقق الفاعلية والعدالة. وضع نظام تقييم فعال لتشجيع ادلوظفُت على األداء اجليد ،من خالل ربط االصلازات ادلتحقق بادلكافاتوالًتقيات وغَتىا من احلوافز.
دراسة أبو ماضي" :)2007( ،مدى اىتمام اجلامعات الفلسطينية مبتطلبات رفع كفاءة عملية تقييم أداء العاملُت:
دراسة ميدانية على اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة بفلسطُت" .ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على رلموعة
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من متطلبات رفع كفاءة عملية تقييم أداء العاملُت؛ مثل تطوير ادلعايَت والنماذج والتغذية الراجعة ،وإجراء التظلم
ومقابلة ما بعد التقييم والتدريب ،كذلك الثواب والعقاب إثر التقييم .تكون رلتمع الدراسة من األكادؽليُت
واإلداريُت أصحاب ادلناصب اإلدارية ،العاملُت يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة( :اجلامعة اإلسالمية ،جامعة
األزىر ،جامعة األقصى ،جامعة القدس ادلفتوحة) .خلصت الدراسة إىل نتائج منها:
 اطلفاض مستوى اىتمام اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة مبتطلبات رفع كفاءة. عملية تقييم أداء العاملُت متدنية وليست عالية.وقد قدمت الدراسة رلموعة من التوصيات للتغلب على معوقات تقييم األداء أبرزىا؛ إعادة النظر بادلعايَت ادلتبعة يف
ظلاذج التقييم ،والعمل على تطوير ظلاذج تقييم األداء ،والعمل على تفعيل تطبيق نظام ادلكافأة وحتسينها واحلوافز
بشقيها اإلغلابية والسلبية ،وربطها بعملية تقييم األداء يف اجلامعات .وضرورة أن يتبع تقييم األداء إجراء مقابالت
التقييم مع ادلوظفُت ،دلناقشتهم يف نتائج التقييم وكيفية حتسينها ،مع تدريب ادلقيمُت على التقييم.
دراسة عدوان" (2006( ،واقع تقييم أداء العاملُت يف مراكز التدريب ادلهٍت يف زلافظات غزة من وجهة نظر
العاملُت" ،ىدفت الدراسة التعرف على واقع أداء العاملُت يف تلك ادلراكز ،و توصلت إىل النتائج التالية :

 تعترب معايَت األداء ادلستخدمة موضوعية .يتم وضعها من قبل جهات اإلشراف العليا على مراكز التدريب. تعتمد ادلراكز يف مجيع ادلعلومات بشكل أساس؛ على مالحظة الرئيس ادلباشر. تستخدم ادلراكز ظلوذجا واحدا يف تقييم األداء يف كل مستوى ،بغض النظر عن طبيعة عمل ادلرؤوس.-

يقدم ادلروس تظلماتو إىل اجلهات العليا؛ إذا شعر وجود ظلم وقع عند التقييم.

 تستعُت ادلراكز التدريب بنتائج التقييم يف حتديد االحتياجات التدريبية. اقتناع ادلوظفُت بفاعلية وقدرة نظام التقييم على حتقيق جزء من طموحاهتم.منهجية البحث:

استخدم يف الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ،ادلعتمد على أسلوب ادلسح الشامل ،باستخدام االستبانة.

مجتمع البحث وعينته :ت ّكون رلتمع الدراسة من كافة ادلوظفُت اإلداريُت ،العاملُت يف ثالث شركات بادلنطقة

الصناعية؛ ىى شركة صاللة للميثانول ،وشركة صاللة خلدمات ادلوانئ ،وشركة اعالف ظفار ،مبحافظة ظفار بسلطنة
عمان .أستخدم أسلوب احلصر الشامل يف حتديد حجم العينة؛ نظراً حملدودية عناصر اجملتمع ادلبحوث الذي بلغ
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( )101فرداً .وزعت االستبانة عليهم مجيعاً ،وقد مت اسًتجاع مجيع االستبانات .وأستخدم الباحث برنامج SPSS

اإلحصائي لتحليل البيانات اجملمعة .

قياس ثبات االستبانة :مت قياس ثبات االستبانة ،من خالل تطبيقها يف دراسة استطالعية ،على عينة عشوائية

قوامها ( )18فردا .مث حساب معامل الفا كرونباخ لتقدير االتساق الداخلي لالستبانة ككل وألبعادىا كال على
حده .واجلدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ( )1معامالت االتساق الداخلي لالستبانة وأبعادها
االستبانة/البعد
مجلة االستبانة
أىداف عملية التقييم
معايَت تقييم األداء
إجراءات تقييم األداء
مقابلة تقييم األداء
دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء
مشكالت تقييم األداء ادلتعلقة بادلقيم

معامل ألفا لكرونباخ
.973
.894
.955
.946
.855
.931
.943

يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االتساق الداخلي لالستبانة ككل وألبعادىا تراوحت بُت ().973
و( ،).855وبناء عليو ؽلكن القول بأن االستبانة وأبعادىا تتمتع بثبات نسيب مرتفع.
أساليب ادلعاجلة اإلحصائية :استخدم برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
البيانات .ومت تطبيق األساليب اإلحصائية اآلتية:
 معامل الفا لكرو نباخ لتقدير االتساق الداخلي ألداة الدراسة

SPSS

اإلصدار  16يف حتليل

Cronbach's Alpha Coefficient Miller,

))1995

 معامل االلتواء  Sekwenss coefficientلتحديد شكل توزيع البيانات ومدى قرهبا من التوزيع االعتدايل
 ادلدرجات التكرارية

Histogram

 التوزيع التكراري لالستجابات

Frequency Distribution

 التوزيع التكراري النسيب لالستجابات

Relative Frequency Distribution.

 ادلتوسطات احلسابية

Means

 االضلرافات ادلعيارية

Standard deviation
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 األعلية النسبية للمتوسطات


معامل ارتباط بَتسون

 حتليل االضلدار الثنائي
 حتليل التباين

Relative Importance of the means

Pearson product-moment correlation coefficient
Simple Linear Regression analysis

األحادي)One-Way Analysis Of Variance (one-way ANOVA

 اختبار ليفُت لتجانس التباين

Levene's Test for Equality of Variances

لفحص شرط تباين التجانس

بُت اجملموعات

 اختبار شيفيّة ( )Scheffe Testللمقارنات البعدية  Multiple Comparisonsبُت اجملموعات ادلتجانسة

 اختبار تامهان  Tamhaneللمقارنات البعدية  Multiple Comparisonsبُت اجملموعات غَت ادلتجانسة.
عرض وتحليل نتائج الدراسة:
توضح اجلداول التالية توزيع أفراد العينة وفقا لبعض ادلتغَتات الشخصية والوظيفية.
جدول ( )2توزيع أفراد العينة وفق النوع
النوع

العدد

النسبة ادلئوية

ذكر

93

%92.1

أنثى

7

%6.9

اجملموع

100

%99.0

القيم ادلفقودة

1

%1.0

اجملموع

101

%100.0

يتضح من اجلدول أعاله أن الذكور يشكلون غالبية العينة ( )%92.1يف حُت مل يتجاوز عدد اإلناث عن ()7
أفراد .وىذا يشَت إىل أن شركات القطاع اخلاص مبحافظة ظفار أقل جذبا لإلناث مقارنة بالذكور.
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جدول ( )3توزيع أفراد العينة وفق العمر
العمر

العدد

النسبة ادلئوية

أقل من  25سنة

9

8.9

من 29-25سنة

43

42.6

أكثر من 34-29سنة

33

32.7

أكثر من  39-34سنة

10

9.9

من  44-39سنة

3

3.0

أكثر من  45سنة

3

3.0

اجملموع

101

100.0

يتضح من اجلدول أعاله أن معظم أفراد الدراسة يقعون يف الفئتُت العمريتُت " 29-25سنة" و"أكثر من -29
34سنة" بنسبتُت بلغتا ( )%42.6و( )%32.7على التوايل .ومل يتجاوز عدد األفراد يف الفئتُت العمريتُت " أقل من
 25سنة" و" أكثر من  39-34سنة" عن ( )10لكل منهما .وىذا يشَت إىل أن عينة الدراسة دتثل العاملُت يف
الشركات عينة البحث مبختلف فئاهتم العمرية.
جدول ( )4توزيع أفراد العينة وفق المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

العدد

النسبة ادلئوية

ثانوية

63

62.4%

دبلوم

16

15.8%

بكالوريوس

17

16.8%

دراسات عليا

4

4.0%

اجملموع

100

99.0%

القيم ادلفقودة

1

1.0

اجملموع

101

100.0
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يتبُت من اجلدول أعاله أن محلة الشهادة الثانوية يعدون األكثر عددا ( ،)%62.4يليهم محلة البكالوريوس
( ،)%16.8مث محلة الدبلوم ( ،)%15.8وأخَتا حاملي ادلاجستَت والدكتوراه ( .)%4.0وىذا يشَت إىل أن عينة
الدراسة دتثل العاملُت يف الشركات عينة البحث مبختلف مستوياهتم الدراسية وأهنم قادرين على اإلجابة على فقرات
األستبانة.
جدول ( )5توزيع أفراد العينة وفق الوظيفة
الوظيفة

العدد

النسبة ادلئوية

مهندس

2

2.0%

فٍت

23

22.8%

زلاسب

8

7.9%

منسق

6

5.9%

أخرى

59

58.4%

اجملموع

98

97.0%

القيم ادلفقودة

3

3.0%

اجملموع

101

100.0%

يتبُت من اجلدول أعاله أن فئة الوظائف األخرى ضمت ما نسبتو ( )%58.4من أفراد العينة .بالنسبة للوظائف
احملددة تعد فئة الفنيُت الغالبة عدديا ( ،)%22.8تليها فئة احملاسبُت ( ،)%7.9مث ادلنسقُت ( ،)%5.9وأخَتا
ادلهندسُت( .)% 2.0وىذا يشَت إىل أن عينة الدراسة دتثل العاملُت يف الشركات عينة البحث مبختلف الوظائف اليت
يشغلوهنا مبا قد ينعكس إغلابياً على عملية التحليل.
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جدول ( )6توزيع أفراد العينة وفق مدة الخدمة في الوظيفة الحالية
مدة الخدمة

العدد

النسبة ادلئوية

أقل من  5سنوات

41

40.6

من  5إىل 15سنة

56

55.4

أكثر من 15إىل  20سنة

3

3.0

اجملموع

100

99.0

القيم ادلفقودة

1

1.0

اجملموع

101

100.0

وفق اجلدول أعاله ؽلكن مالحظة أن مدة اخلدمة يف الوظيفة احلالية دلا يقارب من نصف أفراد العينة دتتد من 5
إىل أقل من 15سنة ،وأن مدة اخلدمة ضمن فئة أقل من 5سنوات تضم ( )%40.6منهم ،يف حُت مل يتعد من
جتاوزت مدة خدمتهم عن  15سنة ثالثة أفراد .وىذا يشَت إىل أن العاملُت يف الشركات عينة الدراسة؛ مؤىلُت
لإلجابة على أسئلة االستبانة يشكل يوفر معلومات للباحث ألغراض التحليل ،وأهنم قد مروا بعملية تقييم األداء
عدة مرات ولديهم القدرة على تفهم أىداف ىذه العملية. .
الفرضية (" :)1ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت أىداف عملية التقييم وبُت نظام تقييم األداء ادلطبق يف
شركات عينة البحث" .لفحص ىذه الفرضية مت استخدام معامل ارتباط بَتسون اجلدول التايل يوضح ذلك.
جدول ( )7معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين أهداف عملية التقييم
وبين نظام تقييم األداء
اإلحصائي

القيمة

معامل االرتباط

.619

مستوى الداللة اإلحصائية

.00

العدد

101
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يتضح من اجلدول السابق أن معامل ارتباط بَتسون للعالقة بُت أىداف عملية التقييم ومجلة نظام تقييم األداء يف
عينة ادلؤسسات ادلبحوثة بلغ ( ،).619وأن الداللة اإلحصائية ادلصاحبة لو بلغت ( )0.00وىي أقل من مستوى
الداللة عند ( .) α<0.05يف ضوء ىذه النتيجة ؽلكن القول بوجود عالقة ارتباط قوية وطردية وذات داللة
إحصائية عند مستوى ()α<0.05بُت أىداف عملية التقييم ونظام تقييم األداء.
للكشف عن مقدار التباين ادلفسر وقوة واجتاه العالقة التأثَتية لبعد أىداف عملية التقييم (ادلتغَت ادلستقل) يف
نظام تقييم األداء (ادلتغَت التابع) يف ادلؤسسات ادلبحوثة استخدم أسلوب حتليل االضلدار الثنائي ،واجلداول التالية
توضح ذلك.

جدول ( )8العالقة التأثيرية لبعد أهداف عملية التقييم في نظام تقييم األداء
النموذج
1

معامل االرتباط
R
.619

معامل التحديد
R2
.383

معامل التحديد ادلعدل
.377

اخلطأ ادلعياري
للتقدير
.58411

يتضح من اجلدول السابق ،أن قيمة معامل التحديد للعالقة بُت بعد أىداف عملية التقييم يف نظام تقييم األداء يف
ادلؤسسات ادلبحوثة بلغ ( .).383وىذا يشَت إىل أن حوايل ( )%38من التباين يف نظام تقييم األداء ؽلكن التنبؤ
بو من العالقة مع أىداف عملية التقييم ،بينما التباين ادلتبقي حتدده عوامل أخرى.
جدول ( )9تحليل التباين األحادي لنموذج انحدار أهداف عملية التقييم على نظام تقييم األداء
مصدر التباين

رلموع ادلربعات

درجات
احلرية

متوسط ادلربعات

Fنسبة

مستوى
الداللة
اإلحصائية

االضلدار

21.002

1

21.002

61.557

.00

اخلطأ (البواقي)

33.777

99

.341

اجملموع

54.779

100

يتضح من اجلدول السابق أننسبة  Fلنموذج اضلدار بعد أىداف عملية التقييم على نظام تقييم األداء تساوي
( ،)61.557وأن الداللة اإلحصائية ادلصاحبة ذلا عند درجات حرية ( 1للبسط و 99للمقام) كانت ()0.00
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وىي أقل من ( .)α<0.05وبناء على ىذه النتيجة ؽلكن القول بصالحية ىذا النموذج لفحص فرضية العالقة
التأثَتية بُت أىداف عملية التقييم ونظام تقييم األداء.
الجدول ( )10معامل ميل بعد أهداف عملية التقييم في نظام تقييم األداء
قيمة معامالت االضلدار
ادلطلقة
مصدر التباين
الثابت
أىداف عملية
التقييم ()x1

اخلطأ ادلعياري
B
ادلعامالت
.223
1.452 B0
B1

.449

.057

ادلعيار
ية
بيتا
tقيمة
β
6.500 -

.000

7.846 .619

.000

مستوى الداللة
اإلحصائية

تشَت ادلعطيات اإلحصائية يف اجلدول السابق إىل أ ّن ىناك أثر للمتغَت ادلستقل (أىداف عملية التقييم) يف ادلتغَت
التابع (نظام تقييم األداء) ،حيث بلغت قيمة معامل االضلدار ادلعياري  ).619( βوقيمة  tادلناظرة ذلا (.)7.846
ومبا أن مستوى الداللة اإلحصائية ادلصاحب ذلا كان ( )0.00وىو أقل من ادلستوى عند ( ،)α<0.05فإنو ؽلكن
القول أن تباين ادلتغَت ادلستقل يف ىذا النموذج يؤثر يف تباين ادلتغَت التابع .وىذا يقتضي قبول الفرضية( )1للدراسة.
ومبعٌت آخر أن ىذه النتيجة دتكننا من القول بأن ىناك أثر طردي ذو داللة إحصائية عند مستوى (،)α<0.05
لبعد أىداف عملية التقييم يقدر حبوايل ( )%44.9يف نظام تقييم األداء ادلطبق يف شركات عينة البحث.
ؽلكن صياغة معادلة االضلدار اخلطي للتنبؤ مبقدار األثر الطردي ادلتوقع ألىداف عملية التقييم يف نظام تقييم األداء
على النحو التايل:
ỹ =1.452+0.449x1

وؽلكن قراءة ادلعادلة السابقة على النحو التايل :كلما زادت القيمة ادلعطاة ألىداف عملية التقييم مبقدار وحدة واحدة
(درجة واحدة مثال) زاد ذلك من فعالية نظام تقييم األداء مبقدار  0.449درجة.
الفرضية(" :)2ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت معايَت تقييم األداء وبُت نظام تقييم األداء ادلطبق يف شركات عينة
البحث" .الختبار ىذه الفرضية مت استخدام معامل ارتباط بَتسون ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
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جدول ( )11معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين معايير تقييم األداء
وبين جملة نظام تقييم األداء
اإلحصائي

القيمة

معامل االرتباط

.954

مستوى الداللة اإلحصائية

.00

العدد

101

يتضح من اجلدول السابق أن معامل ارتباط بَتسون للعالقة بُت بعد معايَت تقييم األداء ومجلة نظام تقييم األداء
يف عينة ادلؤسسات ادلبحوثة بلغ ( ،).954وأن الداللة اإلحصائية ادلصاحبة لو بلغت ( )0.00وىي أقل من
مستوى الداللة عند ( .) α<0.05يف ضوء ىذه النتيجة ؽلكن القول بوجود عالقة طردية قوية جدا وذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ()α<0.05بُت متغَتي معايَت تقييم األداء ومجلة نظام تقييم األداء.
للكشف عن مقدار التباين ادلفسر وقوة واجتاه العالقة التأثَتية بُت بعد معايَت تقييم األداء (ادلتغَت ادلستقل) وبُت
نظام تقييم األداء (ادلتغَت التابع) يف ادلؤسسات ادلبحوثة استخدم أسلوب حتليل االضلدار الثنائي ،واجلداول التالية
توضح ذلك:
جدول ( )12العالقة التأثيرية لبعد معايير تقييم األداء في نظام تقييم األداء
النموذج1
1

معامل االرتباط
R
.954

معامل التحديد معامل التحديد ادلعدل اخلطأ ادلعياري للتقدير
R2
.22230
.910
.911

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل التحديد للعالقة بُت بعد معايَت تقييم األداء وبُت نظام تقييم األداء يف
ادلؤسسات ادلبحوثة بلغ ( .).911وىذا يشَت إىل أن التباين يف بعد معايَت تقييم األداء ػلدد (يفسر) حوايل
( )%91.1من التباين يف نظام تقييم األداء ،بينما التباين ادلتبقي حتدده عوامل أخرى.
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جدول ( )13تحليل التباين األحادي لنموذج انحدار معايير تقييم األداء على نظام تقييم األداء
مصدر التباين رلموع ادلربعات درجات احلرية متوسط ادلربعات
االضلدار

49.886

1

49.886

اخلطأ(البواقي)

4.892

99

.049

اجملموع

54.779

100

Fنسبة

مستوى الداللة
اإلحصائية

1009.5

.00

يتضح من اجلدول السابق أننسبة  Fلنموذج االضلدار اخلطي لبعد معايَت تقييم األداء على نظام تقييم األداء تساوي
( ،)1009.5وأن الداللة اإلحصائية ادلصاحبة ذلا عند درجات حرية (1للبسط و 99للمقام) كانت ()0.00
وىي أقل من مستوى ( .)α<0.05وبناء على ىذه النتيجة ؽلكن احلكم على صالحية النموذج لفحص فرضية
العالقة التأثَتية دلعايَت تقييم األداء يف نظام تقييم األداء.

جدول ( )14معامل ميل بعد معايير تقييم األداء في نظام تقييم األداء

مصدر التباين

ادلعامالت

الثابت
بعدمعايَت تقييم األداء
)(x1

B0
B1

قيمة معامالت االضلدار
ادلعيارية
غَت ادلعيارية
بيتا
اخلطأ
β
ادلعياري
B
.077
.811

tقيمة
10.578

.000

.954

31.772

.000

.024

.766

مستوى
الداللة
اإلحصائية

تشَت ادلعطيات اإلحصائية يف اجلدول السابق إىل أ ّن ىناك أثر للمتغَت ادلستقل (معايَت تقييم األداء) يف ادلتغَت التابع
(نظام تقييم األداء) ،حيث بلغت قيمة معامل االضلدار ادلعياري ).954(βوقيمة  tادلناظرة ذلا ( .)31.772ومبا أن
مستوى الداللة اإلحصائية ادلصاحب ذلا كان ( )0.00وىو أقل من ادلستوى عند ( ،)α<0.05فإنو ؽلكن القول أن
يفسر ما مقداره( )%77من التباين يف ادلتغَت التابع ،شلا يقتضي قبول الفرضية ()2
ادلتغَت ادلستقل يف ىذا النموذج ّ

للدراسة .ومبعٌت آخر أن ىذه النتيجة دتكننا من القول بأن ىناك بأن ىناك أثر طردي ذو داللة إحصائية دلعايَت تقييم
األداء يقدر بـ( )%76.6يف نظام تقييم األداء ادلطبق يف شركات عينة البحث.
ؽلكن صياغة معادلة االضلدار ذلذين ادلتغَتين على النحو التايل:
ỹ =.811+.766x1
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وؽلكن قراءة ادلعادلة السابقة على النحو التايل :كلما زادت القيمة ادلعطاة دلعايَت عملية التقييم مبقدار وحدة واحدة
(درجة واحدة مثال) زاد ذلك من فعالية نظام تقييم األداء مبقدار  0.766درجة.
الفرضية(" :)3ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت إجراءات تقييم األداء وبُت نظام تقييم األداء ادلطبق يف شركات
عينة البحث" .الختبار ىذه الفرضية مت استخدام معامل ارتباط بَتسون  ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
جدول ( )15معامل ارتباط بيرسون بين االستجابات في بعد إجراءات تقييم األداء
وجملة نظام تقييم األداء
اإلحصائي

القيمة

معامل االرتباط

.885

مستوى الداللة اإلحصائية

.00

العدد

101

يتضح من اجلدول السابق أن معامل ارتباط بَتسون للعالقة بُت بعد إجراءات تقييم األداء ومجلة نظام تقييم األداء
يف عينة ادلؤسسات ادلبحوثة بلغ ( ،).885وأن الداللة اإلحصائية ادلصاحبة لو بلغت ( )0.00وىي أقل من
مستوى الداللة عند ( .)α<0.05يف ضوء ىذه النتيجة ؽلكن القول بوجود عالقة قوية جدا وطردية وذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة أقل من ()α<0.05بُت ىذين ادلتغَتين.
للكشف عن مقدار التباين ادلفسر وأثر بعد إجراءات تقييم األداء (ادلتغَت ادلستقل) يف نظام تقييم األداء (ادلتغَت
التابع) يف ادلؤسسات ادلبحوثة استخدم أسلوب حتليل االضلدار الثنائي ،واجلداول التالية توضح ذلك
جدول ( )16العالقة التأثيرية بين بعد إجراءات تقييم األداء في نظام تقييم األداء
النموذج 1معامل االرتباط
R
1

.885

معامل التحديد
R2

معامل التحديد
ادلعدل

اخلطأ ادلعياري للتقدير

.783

.780

.34685
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يتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل التحديد للعالقة بُت بعد إجراءات تقييم األداء يف نظام تقييم األداء يف
) .وىذا يشَت إىل أن التباين يف بعد إجراءات تقييم األداء ػلدد (يفسر) حوايل .783ادلؤسسات ادلبحوثة بلغ (
 )%من تباين نظام تقييم األداء بينما التباين ادلتبقي حتدده عوامل أخرى(78.3 ..
جدول ( )17تحليل التباين األحادي لنموذج انحدار إجراءات تقييم األداء على نظام التقييم
مصدر التباين

رلموع ادلربعات

درجات احلرية

متوسط
ادلربعات

االضلدار

42.869

1

42.869

اخلطأ(البواقي)

11.910

99

.120

اجملموع

54.779

100

Fنسبة
356.331

مستوى
الداللة
اإلحصائية
.00

يتضح من اجلدول السابق أننسبة  Fلنموذج االضلدار اخلطي لبعد إجراءات تقييم األداء يف نظام تقييم األداء تساوي
( ،)356.331وأن الداللة اإلحصائية ادلصاحبة ذلا عند درجات حرية (1للبسط و99للمقام) كانت ()0.00
وىي أقل من ( .)α<0.05بناء على ىذه النتيجة ؽلكن احلكم على صالحية النموذج لفحص فرضية العالقة
التأثَتية إلجراءات تقييم األداء يف نظام تقييم األداء.
جدول ( )18معامل ميل بعد إجراءات تقييم األداء في نظام تقييم األداء

مصدر التباين
الثابت
بعدإجراءات تقييم
)x1األداء (

ادلعامالت
B0
B1

قيمة معامالت االضلدار
ادلعيارية
غَت ادلعيارية
بيتا
اخلطأ
β
ادلعياري
B
.137
.647

tقيمة
4.734

.000

.885

18.877

.000

.787

.042

مستوى الداللة
اإلحصائية

تشَت ادلعطيات اإلحصائية يف اجلدول السابق إىل أ ّن ىناك أثر للمتغَت ادلستقل (إجراءات تقييم األداء) يف ادلتغَت
التابع (نظام تقييم األداء) ،حيث بلغت قيمة معامل االضلدار ادلعياري ).885(βوقيمة  tادلناظرة ذلا (.)18.877
ومبا أن مستوى الداللة اإلحصائية ادلصاحب ذلا كان ( )0.00وىو أقل من ادلستوى عند ( ،)α<0.05فإنو ؽلكن
يفسر ما مقداره( )%79من التباين يف ادلتغَت التابع ،شلا يقتضي قبول
القول أن ادلتغَت ادلستقل يف ىذا النموذج ّ
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الفرضية ( )3للدراسة .ومبعٌت آخر أن ىذه النتيجة دتكننا من القول بأن ىناك أثر طردي ذو داللة إحصائية
إلجراءات تقييم األداء يقدر بـحوايل ( )%78.7يف نظام تقييم األداء ادلطبق يف شركات عينة البحث.
ؽلكن صياغة معادلة االضلدار ذلذين ادلتغَتين على النحو التايل:
ỹ =.647+.787x1

وؽلكن قراءة ادلعادلة السابقة على النحو التايل :كلما زادت القيمة ادلعطاة إلجراءات عملية التقييم مبقدار وحدة
واحدة (درجة واحدة مثال) زاد ذلك من فعالية نظام تقييم األداء مبقدار  0.787درجة.
الفرضية (" :)4ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء وبُت نظام تقييم األداء ادلطبق
يف شركات عينة البحث" .الختبار ىذه الفرضية مت استخدام معامل ارتباط بَتسون ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
جدول ( )19معامل ارتباط بيرسون بين االستجابات في بعد دور المقيم
في عملية تقييم األداء وجملة نظام تقييم األداء
اإلحصائي

القيمة

معامل االرتباط

.792

مستوى الداللة اإلحصائية

.000

العدد

101

يتضح من اجلدول السابق أن معامل ارتباط بَتسون للعالقة بُت بعد دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء ومجلة نظام
تقييم األداء يف عينة ادلؤسسات ادلبحوثة بلغ ( ،).792وأن الداللة اإلحصائية ادلصاحبة لو بلغت ( )0.00وىي
أقل من مستوى الداللة عند ( .) α<0.05يف ضوء ىذه النتيجة ؽلكن القول بوجود عالقة قوية وطردية وذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ()α<0.05بُت متغَتي دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء وبُت مجلة
نظام تقييم األداء.
للكشف عن مقدار التباين ادلفسر وأثر بعد دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء (ادلتغَت ادلستقل) يف نظام تقييم األداء
(ادلتغَت التابع) يف ادلؤسسات ادلبحوثة استخدم أسلوب حتليل االضلدار الثنائي ،واجلداول التالية توضح ذلك:
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جدول ( )20العالقة التأثيرية بين دور المقيم في عملية تقييم األداء
ونظام تقييم األداء
النموذج معامل االرتباط معامل التحديد
R2
R
1
1

.627

.792

معامل التحديد
ادلعدل

اخلطأ ادلعياري للتقدير

.623

.45450

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل التحديد للعالقة بُت بعد دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء يف نظام تقييم
األداء يف ادلؤسسات ادلبحوثة بلغ ( .) .627وىذا يشَت إىل أن التباين يف بعد دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء ػلدد
(يفسر) حوايل ( )%62.7من تباين نظام تقييم األداء بينما التباين ادلتبقي حتدده عوامل أخرى.
جدول ( )21تحليل التباين األحادي لنموذج انحدار بعد دور المقيم
في عملية تقييم األداء على نظام تقييم األداء
رلموع
ادلربعات
34.328

درجات
احلرية
1

متوسط
ادلربعات
34.328

اخلطأ(البواقي)

20.451

99

.207

اجملموع

54.779

100

مصدر التباين
االضلدار

Fقيمة

مستوى الداللة
اإلحصائية

166.178

.000

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة  Fلنموذج االضلدار اخلطي لبعد دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء يف نظام تقييم
األداء تساوي ( ،)166.178وأن الداللة اإلحصائية ادلصاحبة ذلا عند درجات حرية ( 1للبسط و 99للمقام)
كانت ( )0.00وىي أقل من ( .)α<0.05بناء على ىذه النتيجة ؽلكن احلكم على صالحية النموذج لفحص
فرضية العالقة التأثَتية لدور ادلقيم يف عملية تقييم األداء يف نظام تقييم األداء.
جدول ( )22معامل ميل بعد دور المقيم في عملية تقييم األداء في نظام تقييم األداء

مصدر التباين
الثابت
بعددور ادلقيم يف عملية
تقييم األداء ()x1

قيمة معامالت االضلدار
ادلعيارية
غَت ادلعيارية
بيتا
اخلطأ
β
ادلعياري
B
ادلعامالت
.157 1.201
B0
B1

.593
344

.046

مستوى
الداللة
اإلحصائية

tقيمة
7.635

.000

12.891 .792

.000
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تشَت ادلعطيات اإلحصائية يف اجلدول السابق إىل أ ّن ىناك أثر للمتغَت ادلستقل (دور ادلقيم يف عملية تقييم األداء) يف
ادلتغَت التابع (نظام تقييم األداء) ،حيث بلغت قيمة معامل االضلدار ادلعياري ).792(βوقيمة  tادلناظرة ذلا
( .)12.891ومبا أن مستوى الداللة اإلحصائية ادلصاحب ذلا كان ( )0.00وىو أقل من ادلستوى عند
يفسر ما مقداره( )%56من التباين يف ادلتغَت
( ،)α<0.05فإنو ؽلكن القول أن ادلتغَت ادلستقل يف ىذا النموذج ّ
التابع ،شلا يقتضي قبول الفرضية ( )5للدراسة .ومبعٌت آخر أن ىذه النتيجة دتكننا من القول بأن ىناك أثر طردي ذو
داللة إحصائية لدور ادلقيم يف عملية تقييم األداء يقدر بـحوايل ( )%59.3يف نظام تقييم األداء ادلطبق يف شركات
عينة البحث.
ؽلكن صياغة معادلة االضلدار ذلذين ادلتغَتين على النحو التايل:
ỹ =1.201+.593x1

وؽلكن قراءة ادلعادلة السابقة على النحو التايل :كلما زادت القيمة ادلعطاة لدور ادلقيم يف عملية تقييم األداء مبقدار
وحدة واحدة (درجة واحدة مثال) زاد ذلك من فعالية نظام تقييم األداء مبقدار  .593درجة.
النتائج
.1
.2
.3
.4

يعد التوصيف الوظيفي من أبرز عوامل اختيار معايَت األداء
تطوير ظلاذج التقييم من أبرز سلرجات عملية تقييم األداء يف ادلؤسسات ادلبحوثة
أداء كل موظف باعتماد سجل للمالحظات األساسية؛ يعد من أبرز ادلهام ادلقيم يف أنظمة التقييم.
توجد عالقة طردية؛ بُت أىداف عملية التقييم (ادلناخ الذي يسوده الثقة والتعامل األخالقي بُت ادلنظمة

والعاملُت ،النهوض مبستوى العاملُت من خالل استثمار قدراهتم الكامنة ،تعزيز حالة الشعور بادلسئولية لدى
العاملُت) ومستوى فاعلية نظام تقييم األداء ادلطبق يف ادلؤسسات ادلبحوثة.
 .5وجد أن ىناك عالقة قوية جداً وطردية؛ بُت معايَت تقييم األداء (استخدام الشركة أكثر من ظلوذج من ادلعايَت
وفق ما يتناسب مع الوظيفية) وبُت مستوى فاعلية نظام تقييم األداء ادلطبق.
 .6ىناك عالقة قوية وطردية؛ بُت إجراءات تقييم األداء ،وبُت مستوى فاعلية نظام تقييم األداء ادلطبق.
 .7ىناك عالقة قوية وطردية بُت دور ادلقيم (يوضح ادلقيم للموظفُت مدى أعلية تقييم األداء ودوره) يف عملية
تقييم األداء وبُت مستوى فاعلية تقييم األداء ادلطبق يف ادلؤسسات ادلبحوثة
ثانياً :التوصيات:
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. كما زلدد ذلم من قبل الشركة، يراعى عند التقييم الوصف الوظيفي للعاملُت.1
 تطوير معايَت األداء حبيث تكون موضوعية وواضحة وقادرة على قياس أداء العاملُت.2
. مراجعة نتائج التقييم من اإلدارات العليا وعدم االقتصار على ادلشرف حىت تكون نتائج التقييم صحيحة.3
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