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 األداء الوظيفي يف املؤسسات التعليمية العمانية: املرتكزات واحملددات 
The Organization Performance in Oman educational Institutions: Pillars And 

Determinates  

 الباحث/ خالد حممد البطاشي
 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إىل التعرف على األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية، كما هتدف الدراسة إىل التعرف 
على حمددات ومرتكزات األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية. وتكمن مشكلة الدراسة يف افتقار حتديد 

يؤثر سلباُ ابملؤسسات التعليمية العمانية. وتربز أمهية الدراسة أبعاد األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية مما  
يف تسليط الضوء على مفهوم األداء الوظيفي وأبعاد األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية، كما أن الدراسة 

صف وحتليل لو   تسلط الضوء على حمددات ومرتكزات األداء الوظيفي. وتستخدم الدراسة املنهج الوصفي التحليلي
األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية. ولقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من بينها أن مفهوم 
الفرد واملنظمة معاً. ولقد توصلت  بينها حتقيق مصلحة  الوظيفي جيب أن يرتكز على عدة مرتكزات من  األداء 

ت التعليمية العمانية مبا يسمح من تطوير األداء الوظيفي كما توصلت الدراسة إىل القيام بتدريب العاملني يف املؤسسا
الدراسة إىل العمل على تطبيق إحدى التجارب الناجحة ألحدى الدول اجملاورة بعد اختبار صالحيتها ابملؤسسات 

 التعليمية العمانية. 

 .ت، احملدداتاألداء الوظيفي، املؤسسات التعليمية العمانية، املرتكزاالكلمات املفتاحية:  
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ABSTRACT 

The study aims to identify the organization performance in Oman educational institutions. It 

aims also to identify the organization performance determinates and pilings for Oman 

educational institutions. The problem is lack to determine the organization performance for 

Oman educational institutions, it effect negatively in Oman education institutions. The 

importance of study is highlight on the organization performance definition and organization 

performance directions for Oman educational institutions. This study follows descriptive 

analytical studies to describe and analysis the organization performance in Oman educational 

institutions. The findings of study is the definition of organization performance should relaying 

on some aspects like achieve the interest of organization and employee as well  .The result also 

of this study is training the employees in Oman educational institutions through allowing to 

develop the organizational performance. The result also reveals to work on implement the 

successful experimental of any countries besides after check the validity on  Oman educational 

institutions.  

Keywords: Organizational performance, Oman educational institutions, Pilings, Determinates. 

 املقدمة 

أبرز املوضوعات اليت تناوهلا أدبيات علم إدارة األعمال على اإلطالق، ومن   فيمنفيه أن األداء الوظيفي    كال شمما  
املؤكد أن األداء الوظيفي هو احلالة اليت يكون عليها العاملني واليت ميكن من خالهلا تقييمهم خالل فرتة زمنية معينة. 

مل مع املتغريات احمليطة هبا وختطي وترتكز املؤسسات بصفة عامة على وجود طاقم إداري له خربة كبرية يف التعا
أن التطور السريع يف املنظمات التعليمية العمانية العقبات ابحرتافية شديدة وصوالً إىل حتقيق أهداف املؤسسة. كما  

املهام  والقدرة على حتقيق متطلبات  اإلبداع  أمام حتدايت  العاملني  العايل بصفة عامة يضع  التعليم  ويف جماالت 
ال الوظيفية والتخطيط واإلشراف واملراقبة وأن يبذلوا أقصى جهودهم يف سبيل حتقيق أهداف تلك املنظمات. ومما  

ه أن األداء الوظيفي للعاملني هو املعيار الذي ميكن من خالله قياس القدرات اإلبداعية للموظفني واملديرين في  كش
( أن األداء الوظيفي حيتل مكانة كبرية خاصة يف املؤسسات اليت ترغب يف 2015على السواء. وأكد ماثوس ) 

ار إىل أمهية األداء الوظيفي وقدرته على أش   ( قد2014حتسني مستوى خمرجاهتا بشكل واضح، كما أن املسلمي )
التعرف على مكامن القوة والضعف يف مستوي أداء املوظفني، كما ميكنه أن يتعرف على السلبيات اليت قد تصيب 

وسوف نتناول مفهوم األداء الوظيفي وأهداف وأمهية األداء الوظيفي، وأبعاد األداء الوظيفي املوظفني يف بيئة العمل.  
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ا  االداء وحمددات  الوظيفي وأبعاد  األداء  تقييم  الوظيفي وطرق  األداء  أمناط  أيضاً  نتناول  الوظيفي، وسوف  ألداء 
 الوظيفي.  

 مشكلة الدراسة 

وفقاً لتوصيات السلطان هيثم بن طارق حفظة هللا ورعاه وسدد هللا خطاه بضرورة اإلهتمام ابملوظفني، وللتأكيد 
لتحسني أوضاع املوظفني داخل املؤسسات بكافة أنواعها، حيث   2040على تنفيذ توصيات خطة رؤية عمان  

على أمهية اإلهتمام ابملوظفني والعمل على حتسني أوضاعهم الوظيفية بشكل   2040شددت خطة رؤية عمان  
(. ويعد األداء 2021،  2040كبري، األمر الذي يؤدي إىل حتسني خمرجات هؤالء املوظفني )خطة رؤية عمان  

ابلرغم من أن وزارة الرتبية والتعليم العمانية برز املوضوعات اليت تناوهلا علماء اإلدارة يف الوقت الراهن. و الوظيفي من أ
هناك تدين ملحوظ يف األداء الوظيفي للعاملني يف املؤسسات تبذل جهوداً كبرية من أجل تعزيز األداء الوظيفي إال أن  

اطؤ واضح يف تنفيذ أهداف املؤسسات التعليمية العمانية بشكل  التعليمية العمانية بشكل واضح، حيث أن هناك تب
كبري، وكذلك فإن هناك عدم وضوح يف حتديد أبعاد األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية مما انعكس سلباً 

مفهوم املؤسسات على األداء الوظيفي للعاملني بوزارة الرتبية والتعليم العمانية، كما أن هناك تضارب واضح يف حتديد  
(. وبناء على ما تقدم فإنه ميكن تلخيص 2014)احلارثي،  التعليمية العمانية وخاصة وزارة الرتبية والتعليم العمانية 

 مشكلة الدراسة كما يلي: 

 س:ما مفهوم األداء الوظيفي وما أبعاد األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟ 

 أسئلة الدراسة 

 مرتكزات األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟.ما  1

 . ما حمددات االداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟2

 أهداف الدراسة 

 مرتكزات األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟ .تبيان  1
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 العمانية؟. التعرف على حمددات االداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية  2

 منهجية الدراسة 

التعليمية  الوظيفي ابملؤسسات  األداء  لوصف وحتليل  التحليلي  الوصفي  املنهج  استخدام  الدراسة على  تقوم هذا 
( أن املنهج الوصفي التحليلي يساهم يف وصف الظاهرة وحتليلها مبا يتوافق مع 2013العمانية. وأشارت امتثال ) 

لظاهرة، ويساهم املنهج الوصفي التحليلي يف التعرف على أبعاد األداء الوظيفي الظروف واملالبسات اليت حدثت ل
التحليلي يساهم بشكل كبري يف حتديد  الوصفي  املنهج  العمانية. وكذلك فإن  التعليمية  لظروف املؤسسات  وفقاً 

 مفهوم األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية. 

 األداء الوظيفي 

 لوظيفي .مفهوم األداء ا1

املؤسسات  تنتظرها  اليت  النتيجة  الوظيفي هو  األداء  القول أن  فإنه ميكن  الوظيفي  األداء  تعريف  الشروع يف  قبل 
( أن األداء الوظيفي هو 2014واألفراد على السواء كمحصلة ملا مت اجنازه من جمهود بدين وعقلي. وأشار عيسي )

 حمصلة 
ما يبذله الفرد خالل عمله يف مؤسسة ما، وحيصل نظري هذا اجلهد على أجر وتعويضات يف حالة بذل مزيداً من   

( أن األداء الوظيفي هو جمرد تنفيذ العاملني لألوامر 2017اجلهد أثناء أو بعد فرتة العمل الرمسي. وأكد طاها )
( أن مفهوم األداء الوظيفي هو 2017وأشار املسلمي )  اإلدارية الصادرة إليهم يف العمل لتحقيق أهداف املنظمة. 

( أن األداء الوظيفي هو املهام الوظيفية واألدوار 2017حصيلة جمهود العاملني خالل فرتة زمنية معينة. وأكد ابسر ) 
ظيفي ( أن األداء الو   2017اليت يقوم هبا العاملني خالل فرتة زمنية معينة لتحقيق أهداف املنظمة. وأكد جونكسو )

هو جمموع النتائج احملققة واجلهد الذي يبذله العديد من العاملني لتحقيق أهداف املنظمة. وابلرغم من أمهية األداء 
الوظيفي إال أن الكثري من الباحثني قد استعرضوا مفهوم األداء الوظيفي من جوانب أخرى. حيث أشار ماثوس 

صادي الذي يقوم به الفرد خالل فرتة حمددة، كما أن الضامن ( أن األداء الوظيفي هو حمصلة النشاط االقت2015)
( يرى أن األداء الوظيفي هو قيام العاملني ابلتواصل مع بعضهم البعض من أجل حتقيق غاايت ورغبات 2015)
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( أن األداء الوظيفي هو قيام املنظمة بتشغيل العديد 2015اإلدارة العليا وحتقيق أهداف املنظمة. وأكد الضامن )
( أن األداء الوظيفي هو 2015ن العاملني يف مهمة وظيفية معينة حىت تتحقق أهداف املنظمة. وأكد عمار ) م

قيام املنظمة ابستخدام مواردها البشرية من أجل حتقيق رؤية أهداف املنظمة خالل فرتة زمنية معينة. وابلرغم من 
تلك املفاهيم للتوصل إىل مفهوم حمدد لألداء الوظيفي، أمهية املفاهيم السالف ذكرها إال أن الدراسة قد استفادت من  

فلقد ربط العديد من الباحثني مفهوم األداء الوظيفي بتحقيق أهداف املنظمة، كما ربط بعضهم أهداف املنظمة 
التواصل   الباحثني فكرة  العديد من  استخدم  الوظيفي، كما  األداء  يتحقق هذا  أن  فيها  اليت ميكن  الزمنية  ابلفرتة 

تصال اإلداري والتفاعل داخل املنظمة وأن املنظمة ينتج عن هذا التواصل، كما ترى الدراسة أن العديد من واال
الباحثني قد ربطوا مفهوم املنظمة بتنفيذ األوامر اإلدارية كما ربط العديد منهم مفهوم األداء الوظيفي ابستغالل 

أشار أن األداء اإلداري هو حصيلة ما ينتجه الفرد ( قد  2014موارد املؤسسة البشرية. وابلرغم من أن عيسي )
( قد أغفل أن العديد من املهام الوظيفية قد تستغرق وقتاً كبرياً حيت ميكن 2014خالل فرتة زمنية، إال أن عيسي )

( الذي أشار إىل أن مفهوم األداء الوظيفي قد حتقق من 2017القول أبن األداء الوظيفي قد حتقق أما طاها )
نفيذ األوامر اإلدارية، إال أنه تناسي أن تنفيذ األوامر اإلدارية حبرفيتها ال يعرب عن األداء الوظيفي، وابلتايل خالل ت

( املسلمي 2014فإن مفهوم عيسي  أن  املؤسسات. كما  الوظيفي يف  األداء  قياس  مقاييس ومعايري  أمهل  قد   )
قتصادي إال أنه أغفل أيضاً معايري قياس األداء  ( قد أشار إىل أن األداء الوظيفي هو حمصلة النشاط اال2017)

( قد أشار إىل أمهية التفاعل بني العاملني يف املنظمة إال أنه 2017الوظيفي املتعارف عليها. وابلرغم من أن ابسر )
س. أغفل أن االتصال اإلداري والتفاعل بني العاملني ال ميكن أن يقيم األداء الوظيفي وال يتخذ معياراً من األسا

( قد أشار إىل أن  املنظمة هي من تقوم حبسن إدارة العاملني وتشغيلهم للحصول 2017وكذلك فإن جونكسو )
على األداء الوظيفي، وابلرغم من أن املفهوم يتفق مع واقع املنظمات إال أن هناك معايري لقياس األداء الوظيفي 

( قد ربط األداء الوظيفي بفكرة حسن 2015ماثوس )وأطر اتفق عليها علماء اإلدارة ال ميكن اغفاهلا. كما أن  
استغالل املوارد البشرية ابملنظمة، إال أن حسن استغالل املوارد البشرية ال ميكن أن يعكس رفع معدالت األداء 

 الوظيفي يف املؤسسة ككل. 

 أهداف وأمهية األداء الوظيفي .2
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ابلنسبة للفرد وابلنسبة للعاملني يف أية مؤسسة. ولقد برزت   أشار العديد من علماء اإلدارة عن أمهية األداء الوظيفي 
أمهية األداء الوظيفي يف الوقت الراهن نظراً للدور الكبري الذي متارسه يف املؤسسات حتقيق رؤية اإلدارة العليا يف 

ما هتتم بشكل خاص  غالباً  العليا  اإلدارة  القول أبن  املؤسسة. وميكن  أهداف  أجل حتقيق  ابألداء   املؤسسة من 
الوظيفي نظراً ملا ميكن أن يقدمه لرفع املستوى االقتصادي والتجاري للمؤسسة عن غريها من املؤسسات، كما أن 
أمهية األداء تربز من خالل قدرة أصحاب القرار اإلداري على دفع العاملني لتنشيط قدراهتم وحتقيق مستوى مرتفع 

( قد 2017أقراهنا يف سوق العمل. وجتدر اإلشارة إىل أن طاها )  من االداء حىت تكون املؤسسة قادرة على منافسة
أشار إىل أن أهداف املؤسسة البد أن جتمع بني مصلحة الفرد ومصلحة اإلدارة العليا ومصلحة التنظيم يف حد ذاته، 

زمنية اليت ومراعاة مصلحة الفرد يف حصوله على التعويض املناسب نظري اجلهد املبذول يف املؤسسة خالل الفرتة ال
تعمل فيها، ومراعاة مصلحة اإلدارة العليا بتحقيق رؤيتها وتنفيذ أوامرها والسري على منهج تلك اإلدارة يف العمل، 
وأما مصلحة التنظيم فإن االرتقاء ابألداء الوظيفي جيعل من املؤسسة يف موضع أفضل وحيسن من مستواها التنافسي 

( أن املؤسسات غالباً ما متر خبمس 2014ن من إيراداهتا. وأشار عيسي )بني أقراهنا من املؤسسات األخرى وحيس
مراحل مها مرحلة بداية إنشاء املؤسسة، ومرحلة استمراريتها، ومرحلة االستقرار فيها، ومرحلة بناء مسعتها، ومرحلة 

 تنفصل يف كافة ( أن مرحلة أهداف األداء الوظيفي ال 2015متيزها ومرحلة رايدهتا وتنافسيتها. وأكد الضامن )
املراحل، حيث أن املؤسسات منذ إنشاءها تتطلع إىل جذب أكرب عدد من العاملني من ذوي اخلربات الوظيفية، 
كما أن مرحلة االستقرار فيها تتم من خالل سعي تلك اخلربات إىل بذل مزيد من اجلهد لتحقيق األرابح ولتنفيذ 

ناء السمعة تكون من خالل ااتحه الفرصة للعاملني املبدعني من أجل رؤية وأهداف اإلدارة العليا، كما أن مرحلة ب
حتديث األساليب واألمناط الوظيفية املستخدمة حيت تتبوأ مكانة عالية بني املؤسسات. وجتدر اإلشارة إىل أن عيسي 

رايدة والتنافسية.  ( قد أشار إىل أن األداء الوظيفي يتصف بربوز حتسني جودة خمرجات العمل لزايدة التميز وال2014)
( يف التأكيد على وضوح أمهية األداء الوظيفي 2017( ومع طاها ) 2014وابلرغم من اتفاق الدراسة مع عيسي )

( الذي أشار إىل أن أمهية األداء التنظيمي ختتلف يف كل مرحلة 2014يف املؤسسات إال أهنا ختتلف مع عيسي )
األداء التنظيمي ال ختتلف يف كافة املراحل وإمنا خيتلف اهتمام من مراحل دورة حياة املؤسسات، حيث أن أمهية  

اإلدارة العليا أبن األداء الوظيفي قدم اسهام جديد للمؤسسة بشكل ملموس، وابلتايل فإن الدراسة ترى أن أمهية 
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كن أن األداء الوظيفي ختتلف أيضاً بطبيعة اختالف تشاط املؤسسة ككل، فاملؤسسات التعليمية واحلكومية ال مي
يكون أدائها متدنياً أو من غري املعقول أن حتقق مستوى أداء ضعيف للغاية، كما أن املؤسسات التعليمية تتطلع إىل 
العليا من رسم مالمح كل مرحلة متر هبا املؤسسة، وكذلك فإن  العليا حيت تتمكن اإلدارة  تطبيق خطط اإلدارة 

ادارة األعمال بشأن األداء الوظيفي أبرزت العديد من احللول الدراسة ترى أن اسهامات الباحثني يف جمال علم  
( الضامن  أشار  فقد  ومن انحية أخرى،  عام.  التعليمية بشكل  للمؤسسات  الوظيفي  األداء  أن 2015لتنمية   )

أهداف األداء الوظيفي البد أن تكون مرتبطة بتحقيق مصاحل املؤسسات أوالً مث أييت بعد ذلك األفراد، فاألفراد  
ين يهتمون بتحقيق أهداف املنظمة ال ميكن لإلدارة العليا أن تغافل عن منحهم الفرصة الكاملة واالستماع إىل الذ 

( أن أهداف األداء الوظيفي تتمثل يف القدرة على توجيه أنشطة املؤسسة 2017آرائهم أثناء العمل. وأكد طاها )
ف األداء الوظيفي يف إمكانية االستعانة ابألساليب التقنية ومواردها املالية لتحسني األداء الوظيفي، كما تتمثل أهدا

( أن جيب أن تربط أهدف رفع مستوى 2015والتكنولوجية من أجل رفع مستوى األداء الوظيفي. ويرى عمار )
األداء  من  مرتفع  مستوى  وحتقيق  العمل  جودة  أجل حتسني  من  املالئمة  والتعويضات  ابألجور  الوظيفي  األداء 

( أن من بني أبرز أهداف األداء الوظيفي االرتقاء مبستوى تدريب العاملني داخل 2015شار الضامن ) الوظيفي. وأ
املؤسسة والعمل على حتسني ظروفه املعيشية حىت ميكن للعاملني تنفيذ األوامر اإلدارية الصادرة هلم يف أي وقت. 

ثر فئة حرصاً على حتقيق أهداف األداء ( قد أشار إىل أن العاملني هي أك2014وجتدر اإلشارة إىل أن تومي ) 
الوظيفي، فاحلصول على الرواتب واألجور والرغبة يف الرتقي وتويل مناصب ذات شأن يف املؤسسة ال يتأتى إال من 

( قد أشار إىل أن 2015خالل حتقيق أهداف املنظمة ورفع مستوى األداء الوظيفي. وابلرغم من أن الضامن ) 
ون مرتبطة يف املقام األول بتحقيق مصلحة املؤسسات، إال أن أهداف تلك املؤسسات أهداف األداء الوظيفي تك

قد تتغري مع تغري اإلدارة العليا ويصبح املوظف ذو الكفاءة واإلنتاجية املرتفعة موظفاً عدمي املسئولية يف وجهة نظر 
املؤسسات. كما أن طاها إدارة أخري، فمصلحة املؤسسات ال ميكن أن تعلو على مصلحة األفراد داخل تلك  

( قد أكد على أن أهداف األداء الوظيفي أييت من خالل االهتمام أبنشطة املؤسسة ودفع املوارد املالية 2017)
( إال أن هناك العديد من املؤسسات ما 2017جتاه رفع األداء الوظيفي، وابلرغم من اتفاق الدراسة مع طاها )

حتقيق أهداف املؤسسة بتهديد العاملني وطردهم ومنع حقوقهم املالية   تسبق عملية دفع وحفز العاملني من أجل
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نظرايً ال يتفق مع ما يواجهه العاملني على أرض الواقع. وترى الدراسة أن  واإلدارية، األمر الذي قد يعد كالماً 
األداء الوظيفي، كما   أهداف األداء الوظيفي تتمثل يف قدرة املنظمة واألفراد على حتقيق مصاحلهم املشرتكة مبا خيدم

املسئولية االجتماعية لالهتمام  تفعيل  تعمل بشكل جذري من أجل إعادة رسم خططها من أجل  املؤسسة  أن 
ابلعاملني وتوفري الرعاية الطبية هلم وألسرهم وحتسني أحواهلم املعيشية، األمر الذي يفرض على العاملني اتباع األوامر 

تنافس فيما بينهم لالهتمام ابلعمل بشكل كبري وابلتايل حتقيق أهداف املؤسسة اإلدارية بشكل طوعي وتنفيذها وال
إىل  اليت تسعي  األهداف  العديد من  أيضاً  لديها  التعليمية  املؤسسات  الدراسة أن  وتؤكد  املؤسسة.  وحتقيق رؤية 

التعليمية تقوم   حتقيقها من أجل مصلحة العاملني ومن أجل مصلحة تلك املؤسسات التعليمية. كما أن املؤسسات
برسم خطط طويلة األجل من أجل حتسني األداء الوظيفي للعاملني وحصوهلم على التدريب الالزم من أجل استفادة 
املؤسسات التعليمية وحماكاة املؤسسات التعليمية يف الدول املتقدمة.  كما أن املؤسسات التعليمية حترص على أن 

 وفاعلية. يكون األداء الوظيفي للعاملني بكفاءة 

 مرتكزات األداء الوظيفي .3

 يرتكز األداء الوظيفي على توافر العديد من املرتكزات من بينها من بينها مايلي: 

 التطلع ملعرفة متطلبات الوظيفة -أ

فالكثري من العاملني قد خيتلط عليهم أمر معرفة تطلعات الوظيفة العامة، فمعرفة املهارات الفنية والتقنية والتدريب 
( أن املؤسسات غالباً ما 2014الزم للتمكن من الوظيفة وعدم التعرض ملواقف حمرجه يف العمل. واشار عيسي ) ال

تسعي إىل استقدام العاملني من ذوي اخلربات العلمية والعملية حيت يتمكنوا من إدارة متطلبات وظائفهم حبرفية 
ة أو حتديث املؤسسة ابلعاملني ذوي اخلربات ( أن التعرف على استقدام عمالة جديد2017شديدة. وأكد طاها )

الضئيلة قد يؤدي إىل توقف اإلنتاج أو السري جتاه حتقيق أهداف املؤسسة ببطء شديد. وال تتفق الدراسة مع عيسي 
( يف أن استقدام العمالة ذوي اخلربات الكبرية سوف يتفهمون أساليب ومتطلبات وظائفهم، إال أن الدراسة 2014)

مرتب أن  استقدام ترى  أن  الدراسة  ترى  اجلدد، كما  املوظفني  مرتبات  من  بكثري  أعلى  العمالة سيكون  ات هؤالء 
املوظفني ذوي اخلربات قد تنحصر خرباهتم يف املؤسسات اليت كانوا يعملون هبا من قبل مما ينعكس سلباً على أدائهم  
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ملني اجلدد لديهم خربات طويلة إال أن ( الذي يرى أن العا 2017الوظيفي. كما أن الدراسة ال تتفق مع طاها ) 
هؤالء العاملني قد يتوافر لديهم خربات معارفية قد تفوق العاملني احلاليني وهو ما حيدث ابلفعل مع اخلرجيني اجلدد 
الذين حصلوا على شهاداهتم األكادميية يف وقت حديث. وتؤكد الدراسة أن التوازن بني وجود عاملني جدد يف 

 املني جدد من أجل جتديد الدماء داخل املؤسسات التعليمية. املؤسسة ووجود ع 

 طبيعة العمل -ب

العملية من أجل  السابقة وقدراهتم  العمل وحماولة استخدام مهارات وخرباهتم  الفرد لقيمة  تتمثل يف إدراك  حيث 
ما تعلموه من قبل   حتسني األداء الوظيفي. كما تتمثل يف التعرف على طبيعة العمل وقدرة العاملني على استخدام 

( أن طبيعة العمل ميكن التعرف عليها سريعاً وذلك مبجرد 2017لدفع عجلة اإلنتاج داخل املؤسسة. وأشار طاها ) 
( أن طبيعة العمل ختتلف بطبيعة املؤسسات وإمكانياهتا ومواردها 2014دخول العاملني يف املؤسسة. وأكد عيسي )

( أن طبيعة العمل تؤثر أيضاً يف حتديد يف مستوى األداء الوظيفي، 2015)  املالية والبشرية املتاحة. وأشار عمار 
( أن طبيعة العمل هي اليت تقوم بتنظيم العالقة بني العاملني واإلدارة العليا، حيث تقوم 2014كما يري تومي ) 

حيث أن طبيعة   (2015اإلدارة العليا برسم مالمح العمل يف املؤسسات. وتتفق الدراسة مع ما أشار إليه عمار ) 
العمل يف املؤسسات هي من أكرب حمددات طبيعة العمل، فاملؤسسات التعليمية ابلرغم من سهولة وضوح طبيعة 
العمل هبا إال أهنا تتطلب قدر كبري من اخلربة واإلملام ابألمور الفنية وضرورة وجود قدر كبري من اخللفيات العلمية 

، فاملؤسسات التعليمية تتطور طبيعة العمل هبا وفقاً جملرايت العصر الراهن، فضالً عن اإلملام ابجلوانب التكنولوجية
( من حيث أن طبيعة العمل ميكن التعرف عليها مبجرد دخول 2014وال تتفق الدراسة مع ما أشار إليه تومي )

عليم وال العاملني يف املؤسسات حيث أن املؤسسات التعليمية مؤسسات ذات أهداف ورؤية يف توصيل رسالة الت
 ميكن للعاملني اإلملام بطبيعة العمل مبجرد الدخول يف املؤسسة.  

 إجناز األعمال - جـ

( أن العربة يف املؤسسات إبجناز األعمال والقدرة على جتاوز الصعاب املهنية وأن يقوم املوظف 2017أكد طاها )
هي املعيار الذي ميكن من خالله ( أن إجناز األعمال  2014ابستيعاب حدود مهنته الوظيفية. وأشار عيسي )
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( أن إجناز األعمال تتحقق معها أهداف 2014التعرف على انتهاء األداء الوظيفي للعاملني. حيث أكد عيسي )
املنظمة ورؤية اإلدارة يف حتسني خمرجات العمل بغض النظر عن الصعاب التنظيمية اليت قد تواجه املوظف أثناء إجناز 

أن إجناز األعمال ال ميكن قياسه إال يف فرتة زمنية حمدده حيث أن بعض األعمال ترتبط  األعمال. وترى الدراسة  
ببعضها البعض حبيث تكون خمرجات العمل أبحد األقسام مرتبطة مبخرجات أحد األقسام األخرى. وابلرغم من أن 

يقدر بكمية األعمال   ( إال أهنم أغفوا أن إجناز األعمال أيضاً 2017( وطاها )2014الدراسة تتفق مع عيسي )
 املفروضة على العاملني وسرعة ودقة هذا اإلجناز، وابلتايل فإن إجناز األعمال يتدخل يف تقييمه عوامل أخرى. 

 اجلدية واملثابرة -د

( أن املوظف البد أن يتصف ببعض القدرات والسلوكيات حىت يتمكن من إجناز األعمال يف 2014أكد ماضي )
الوقت املطلوب، فالقواعد السلوكية اليت يطبقها املوظف واليت تندرج حتت لوائح وتعليميات املؤسسة تساهم بشكل 

( أن العاملني البد أن 2014القرشي )  كبري يف تفعيل قدرات املوظف على إجناز األعمال بشكل كبري. وأكد
يكون لديهم درجة كافية من اجلدية يف العمل واملثابرة يف التعامل مع الزمالء واستخدام األلفاظ احلسنه يف شرح 

( أن التحلي هبذه األخالق ال ميكن أن تساعد املوظف 2014املشكالت التنظيمية لإلدارة العليا. وأشار القرشي )
ال ولكنها تعد من العوامل السلوكية اليت جيب أن يتحلى هبا املوظف أساساً يف نشاطاته اليومية. على إجناز األعم

( يف أن املوظف جيب أن يتحلى بتلك الصفات أثناء نشاطاته اليومية وأن 2014وتتفق الدراسة مع رأي ماضي )
إجناز األعمال. وتؤكد الدراسة أن تلك الصفات واألخالق احلسنه ما هي إال إحدى الوسائل املساعدة يف إمتام و 

القواعد السلوكية يف املؤسسات التعليمية جيب أن يكون هلا األولوية الكبرية يف تقييم األداء الوظيفي للعاملني، حيث 
أن وزارة الرتبية والتعليم تويل اهتمام خاص بتفعيل القواعد السلوكية لسهولة إجناز األعمال وأن التحلي بروح الفريق 

مل جنباً إىل جنب مع القيادة العليا وانتشار ثقافة االحرتام املتبادل والبعد عن احلقد التنظيمي ومساعدة صغار والع
املوظفني وعدم التكرب سوف يساهم بال شك يف حتسني األداء الوظيفي للعاملني، وترى الدراسة أن حماكاة بعض 

ركزت يف املقام األول على تفعيل القواعد السلوكية فيما   النماذج يف الدول  املتقدمة قد أسفرت على أن هذه الدول 
داخل  العاملني  لنشاط  املنظمة  السلوكية  القواعد  فإن  وابلتايل  التنظيم،  داخل  نتائج  أفضل  على  للحصول  بينها 

 املؤسسة قد أسفرت عن اهتمام العاملني بتحقيق مستوايت عالية من األداء الوظيفي. 
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 الوظيفي حمددات األداء  .4

أشار العديد من علماء اإلدارة على أن حمددات األداء الوظيفي تتلخص يف العديد من احملددات املرتبطة بدورة حياة 
املوظف داخل املؤسسات، حيث استطاعت تلك األنواع من تفسري سلوك العاملني جتاه حتقيق مستوايت مرتفعة 

 الوظيفي داخل املؤسسات.   يوضح حمددات األداء  2.5من األداء الوظيفي. الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2015عمار )  : املصدر

 : حمددات األداء الوظيفي 1.1شكل رقم  

 األداء السلب -1

 األداء الوظيفي   حمددات 

 السلباألداء   املهام   أداء

 األداء السياقي
 املتكيفاألداء  
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( 2014ولقد اختلف العديد من الباحثني يف إجياد مفهوم حمدد لألداء السلب يف املؤسسات. حيث أشار عيسي )
أن األداء السلب هو جمموعة من االختالالت اهليكلية يف سلوك العاملني داخل املؤسسات تؤدي هذه االختالالت 

( أن األداء السلب هو اخنفاض 2014اليهم. وأكد القرشي )إىل اخنفاض أداء األفراد وامهاهلم للمهام الوظيفية املوكلة  
قيمة العمل يف نفوس العاملني والشعور ابنعدام قيمة املوظف يف املؤسسة فيؤدي أدوار وظيفية أقل بكثري مما كان 

م ( أن ظاهرة األداء السلب حتتاج إىل التعمق أكثر قبل الشروع يف إجياد مفهو 2017عليه سابقاً. ويرى طاها ) 
لتلك الظاهرة، حيث أكد أن أسباب األداء السلب قد تدفع العاملني إىل ترك األعمال والبحث عن أماكن أخري 

( أن األسباب الكامنة وراء األداء السلب هي اليت تدفع 2015ميكن إجياد ذاهتم يف تلك األماكن. وأشار ماثوس )
( أن هناك جمموعة 2015لدراسة مع ما أشار إليه ماثوس ) العاملني إلمهال قيمة العمل يف نفوس العاملني. وتتفق ا

من األسباب ميكن أن تكون أبرز األسباب اليت أدت إىل بروز األداء السلب، حيث أن االهتمام املبالغ فيه من 
االهتمام  العاملني إىل عدم  يدفع بال شك  االهتمام ابلعاملني اآلخرين سوف  العاملني دون  املؤسسة جتاه أحد 

ل. كما أن الدراسة ترى أن هذه الظاهرة مرتبطة ابملؤسسات ذات الطابع الشمويل ويسبقها العديد من الظواهر ابلعم
األخرى مثل غياب العاملني لفرتات طويلة وعدم اتقان خمرجات العمل وتدين مستوى انتاجية العاملني بشكل عام. 

صداقة أو قرابه مع أحد األفراد يف اإلدارة العليا، كما أن من بني أبرز األسباب وجود أحد العاملني يتمتع بصفة  
 األمر الذي جيعله مميزاً دون أقرانه فينشأ من هنا احلقد الوظيفي وكثرة اخلالفات واالنشقاقات داخل أروقة العمل. 

 األداء املتكيف -2

ملختلفة ابلتأقلم على ( أن األداء املتكيف هو ذلك األداء الذي يقوم العاملني يف املؤسسات ا2015أكد الضامن )
( أن 2017أوضاعه التكنولوجية والتقنية حيت يكون قادراً على املنافسة مع املؤسسات األخرى. وأشار طاها )

التعلم على التكنولوجيا احلديثة اليت اعتمدهتا  األداء املتكيف تعتمد عليه املؤسسة بشكل كبري يف استمرار حالة 
( 2017ة من التأقلم على األوضاع التنظيمية اجلديدة داخل املؤسسة. وأكد طاها ) اإلدارة العليا، كما تشري إىل حال

التنظيمية اجلديدة قد تفرض على املؤسسات االندماج أو إعادة اهليكلة أو تقليص عدد العاملني،  أن األوضاع 
فية جديدة يعترب من أبرز وابلتايل فإن جناح العاملني يف التأقلم على األوضاع اجلديدة والبحث عن مهام وادوار وظي

( الذي أشار إىل ضرورة أتقلم 2017التحدايت اليت متر هبا املؤسسة يف الوقت الراهن. وال تتفق الدراسة مع طاها )
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العاملني  العاملني وعدم قدرة  الفردية بني  الفروق  أنه أغفل  اجلديدة، إال  األوضاع  املؤسسة على  العاملني داخل 
ا لتطورات التكنولوجية اليت حتدث يف املؤسسة، األمر الذي يعرض تلك املؤسسة إىل القدامى على مواكبة تلك 

أبرز  من  املتكيف  األداء  أن  الدراسة  وترى  التكنولوجية.  التطورات  تلك  نتيجة  العاملني  من  أعداد كبرية  خسارة 
، فاملؤسسات التعليمية األساليب املتبعة يف تصفية املؤسسات ودجمها وهو ما قد تتعرض اليه املؤسسات التعليمية

اليت تتصف ابإلقبال الشديد والكثافة العددية البد من إعادة هيكلتها مرة أخرى والبدء من جديد مرة أخرى لتحقق 
 مستوى مرتفع من األداء الوظيفي. 

 أداء املهام -3

وتسليم خمرجات العمل يف ( أن أداء املهام هو قيام العاملني أبداء املهام الوظيفية املوكلة اليهم  2014أكد عيسي ) 
( أن أداء املهام من أبرز انواع األداء الوظيفي حيث 2015أقصر وقت ممكن وأبعلى كفاءة ممكنه. وأكد الضامن ) 

( أن 2015يركز على توافر جمموعة من السلوكيات ينتهجها العاملون من أجل مصلحة املؤسسة. وأشار عمار ) 
بكمية العمل وكفاءة تسليم العمل ودرجة اإلتقان اليت مت هبا العمل والوقت أداء املهام الوظيفية مرتبط بشكل كبري 

( أن تلك األبعاد من أهم احملددات اليت ميكن االعتماد عليها للتعرف 2017احملدد إلجناز العمل. ويرى املسلمي ) 
جناحاً ابهراً يف ( أن هناك ابعاد أخرى تتواجد يف املؤسسات اليت حققت  2017على أداء املهام. وأكد ابسر )

جماالهتا الصناعية أو التعليمية أو التجارية، ومن بني أبرز هذه األبعاد اإلبداع واالبتكار من أجل حتقيق مصلحة 
( يف أن اإلبداع و االبتكار أصبح يستخدم بكثرة يف املؤسسات اليت 2017املؤسسة. وتتفق الدراسة مع ابسر )
املؤسسات مبا سوف يقدمه العاملني لرفع مستوى األداء الوظيفي، حيث أن  حتقق جناحاً ملموساً، فالعربة يف تلك 

 املؤسسات التعليمية يف الوقت الراهن أصبحت ال تنظر إىل احملفزات التقليدية لألداء الوظيفي. 

 األداء السياقي-4

فية حيث يرتبط ابألداء أشار العديد من علماء اإلدارة أن األداء السياقي ميكن أن يطلق عليه أداء االدوار الوظي
( عيسي  مباشر. وأكد  للعاملني بشكل غري  يعتمد على 2014الوظيفي  الذي  األداء  السياقي هو  األداء  أن   )

( أن األداء 2017سياقات وشعارات تنظيمية معينة من أجل رفع مستوى األداء الوظيفي للعاملني. وأشار طاها )
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د العون للعاملني ومساعدة الزمالء يف العمل، كما تعتمد تلك السياقي يعتمد على سياقات معينة مثل تقدمي ي 
السياقات على استخدام الفعالية التنظيمية والتمكني اإلداري من أجل رفع مستوى األداء الوظيفي وارتفاع مستوى 

إل أشار  ما  مع  الدراسة  وتتفق  املؤسسة.  يف  للعاملني  الوظيفي  االنتماء  وحتقيق  للعاملني  الوظيفي  طاها الوالء  يه 
( من أن املؤسسات ميكنها االعتماد على بعض األساليب والسياقات من أجل رفع مستوى األداء الوظيفي 2017)

( يف ضرورة االعتماد على سياقات وشعارات بعينها يف 2017يف املؤسسة. غري أن الدراسة ال تتفق مع طاها )
صة، وابلتايل فإنه من املمكن أن تعتمد املؤسسة على حتسني مستوى األداء الوظيفي، فكل مؤسسة هلا جتربتها اخلا 

 سياقات مل تعتمدها من قبل.  

 . أساليب تقييم األداء الوظيفي5

أبرز علماء اإلدارة أن هناك عدة أساليب لتقييم األداء الوظيفي، حيث تشمل األسلوب التقليدي الشائع واألسلوب 
 اء الوظيفي يف املؤسسة. يوضح أساليب تقييم األد 1.2 احلديث. الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أساليب تقييم األداء الوظيفي 

 األساليب احلديثة 
 املتدرجة أسلوب املقاييس السلوكية -1
 أسلوب التقييم السري -2
 أسلوب التعليقات السلوكية-3
 

 األساليب التقليدية 
 أسلوب الرتتيب البسيط-1

 أسلوب املقارنة -2
 أسلوب التدرج -3
 أسلوب املراجعة -4

 أسلوب املواقف احملرجة -5
 أسلوب التقارير -6
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 ( 2014ملصدر: عيسي ) ا

 : أساليب تقييم األداء الوظيفي 2.6شكل رقم  

 أوالً: األساليب التقليدية يف تقييم األداء الوظيفي 

اتفق علماء اإلدارة على أن أبرز األساليب التقليدية هي أسلوب الرتتيب البسيط وأسلوب املقارنة وأسلوب التدرج 
 وأسلوب املراجعة وأسلوب املواقف احملرجة والتقارير. 

 أسلوب الرتتيب البسيط-1

لعاملني داخل املؤسسات ويعترب هذا األسلوب من أقدم األساليب اليت ميكن من خالهلا تقييم األداء الوظيفي ل 
ويقوم هذا األسلوب على اعداد قائمة أو ملف ابسم كل موظف على أن حتتوي هذه القائمة على أمساء العاملني 

( أن هذه الطريقة مازالت تستخدم يف 2014(. وأكد عيسي )2014وخانة توضح تقييم أداء العاملني )تومي،  
 بعض املؤسسات احلكومية إىل وقتنا احلاضر. 

 أسلوب املقارنة -2

( أن أسلوب املقارنة أيضاً من األساليب الشائع استخدامها يف املؤسسات احلكومية، حيث 2014أكد تومي ) 
تقوم هذه الطريقة على مقارنة العاملني داخل اإلدارة الواحدة، واالستمرار يف عملية املقارنة إىل أن ترجح كفة أحد 

 ( أن هذا األسلوب مازال معمول به يف املؤسسات احلكومية. 2017)العاملني داخل اإلدارة. وأشار املسلمي  

 أسلوب التدرج -3

تقوم تلك الطريقة على وجود تصنيف يشبه فكرة االستبانة اإلحصائية، حيث أن لكل موظف ورقة تقييم أبدائه    
كما تشمل (.  2017املكون من مخس عناصر أساسية أداء ضعيف، متوسط، جيد، جيد جداً، ممتاز )املسلمي،  

(. 2014تلك الطريقة أسلوب املدرجات التكرارية يف ابراز نتائج األداء الوظيفي لكل موظف على حده )تومي، 
وابلرغم من أن تلك الطريقة متطورة إىل حد ما إال أن تلك الطريقة تشمل وجود خاانت اثبته معده سلفاً أبسلوب 

الختيار من املتعدد إىل أن ينهي التقييم وحيصل بعدها املوظف على التقييم واملدير املباشر يبدأ يف ملئ الفراغات وا
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( 2014(. وتتفق الدراسة مع تومي ) 2014التقييم املالئم بعد انتهاء املدير املباشر من عملية التقييم )تومي،  
ك األساليب الذي يرى أن أسلوب التدرج من أبرز األساليب اإلدارية املستخدمة يف املؤسسات احلكومية، إال أن تل

النمطية ال حتقق عدالة عرض األداء الوظيفي من خالل اختبار عناصر قد ال تصلح أساساً لتكون من بني أبرز 
 أساليب التدرج. 

 أسلوب املراجعة -4

حيث يتصف هذا األسلوب أبن املدير املباشر يقوم بعملية التقييم من خالل اختيار العبارات املالئمة للتقييم ويقوم 
اء العاملني جبملة واحدة على أن يعطي تقييم ابألرقام موجود أساساً يف استمارة عملية التقييم )جونكسو، بوصف أد

( أن أسلوب املراجعة خيتلف عن األساليب األخرى من حيث أن عملية التقييم  2014(. وأشار القرشي ) 2017
إدارة املوارد البشرية بعملية التقييم اإلداري للموظف يشرتك فيها إدارة املوارد البشرية أو إدارة شئون األفراد حيث تقوم  

على اعتبار التزامه ابلنظم واللوائح والقوانني اإلدارية يف املؤسسة  كما يشرتك هبا املدير املباشر من تقييمه من اجلانب 
املؤسسات   ( أن هذا النمط هو النمط األكثر تطوراً املتبع يف 2017التخصصي أو التقين واملهين. وأكد ابسر )

احلكومية إال أن هذا النمط ال حيقق العدالة الكافية يف التقييم، حيث أن العاملني امللتزمني ادارايً وتنظيمياً قد ال 
( 2017يتوافر فيهم القدرة على رفع أدائهم الوظيفي واملهين خالل فرتة العمل، ولذلك فإن الدراسة تتفق مع ابسر ) 

يف املؤسسات احلكومية ولكنه ال يتصف ابلعدالة واحليادية حيث أن إدارة شئون أن هذا األسلوب األكثر شيوعاً  
أدائهم   العاملني وتدين مستوى  األفراد قد تقوم ابلتقييم اخلاطئ للعاملني، األمر الذي يتسبب يف تضييع حقوق 

 الوظيفي. 

 أسلوب املواقف احملرجة -5

قوم على قيام املدير املباشر ابالحتفاظ مبلف خاص يقوم فيه ويعد هذا األسلوب من أبرز األساليب التقليدية اليت ت
التقييم بشفافية اتمة )القرشي،   املباشر إبجراء عملية  ( أن املدير 2017(. ولقد أشار املسلمي )2014املدير 

نفاط املباشر يقوم بتدوين كافة األحداث والتصرفات السلوكية واألخطاء واملزااي والعيوب اليت تعرض هلا املوظف و 
القوة ونقاط الضعف وعوامل القوة يف أداء املوظف ومدى اقباله على العمل. وترى الدراسة أن هذا األسلوب يعد 
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نتائج إجيابية، ويفرتض يف هذا النوع أن يقوم املدير  من األساليب التقليدية إال أنه رغم صعوبته فإنه يؤدي إىل 
ن الدراسة ترى أن صعوبة هذا األسلوب من التقييم تؤدي بتدوين األحداث بشكل يومي وأسبوعي وشهري، كما أ 

 إىل اإلعراض عنه قدر اإلمكان. 

 أسلوب املقالة -6

يقتصر هذا األسلوب على قيام املدير املباشر بكتابة تقارير مفصله وخمتصره على أداء العاملني خالل فرتة زمنية 
معينة، ويقوم املدير املباشر هبذا األسلوب من أجل تسليمه إىل إدارة شئون األفراد كإجراء روتيين ورمسي )املسلمي، 

إال املتطلبات الرمسية من اإلدارات األخرى بشأن توفري تقارير   (. وترى الدراسة أن أسلوب املقالة ال حيقق2017
 تقييم أداء العاملني. 

وبعد استعراض العديد من وسائل وأساليب تقييم أداء العاملني التقليدية، ترى الدراسة أن اساليب تقييم األداء 
 رضه يف أساليب التقييم احلديثة. الوظيفي التقليدية تفتقر إىل العديد من اجلوانب السلوكية. وهو ما سوف نستع

 اثنياً: أساليب تقييم األداء الوظيفي احلديثة

تنقسم تلك األساليب احلديثة إىل ثالثة أساليب رئيسية أسلوب املقاييس السلوكية املتدرجة وأسلوب التقييم السري 
 وأسلوب التعليقات السلوكية، وميكن إمجال تلك الوسائل احلديثة فيما يلي: 

 ب املقاييس السلوكية املتدرجة أسلو -1

( أن أسلوب املقاييس السلوكية املتدرجة يقوم على فكرة تقييم األداء الوظيفي للعاملني وفقاً 2018أشار العبد هللا )
للسلوكيات اليت ميارسها املوظفني داخل التنظيم وحيصل على كل سلوك على درجة ترتبط مبا حيققه من أداء أثناء 

( أن فكرة االعتماد على تلك املقاييس السلوكية تعتمد على أسلوب 2017(. وأشار ابسر ) 2017العمل )طاها،  
( أن هذا 2015املواقف احملرجة من حيث وجود مدرجات تكرارية ابألداء املتوقع من العاملني. وأكد ماثوس ) 

ي للعاملني. وترى الدراسة األسلوب يساهم يف تقييم أداء العاملني بشكل جذري بغض النظر عن تدين األداء الوظيف
أن هذا األسلوب يساند فكرة أسلوب املواقف احملرجة ويكمل النقص فيه حيث يركز على تقييم األداء املتوقع من 
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العاملني بناء على ما يرتكبه املوظف سلوكياً واملتوقع منه خالل فرتة العمل داخل املؤسسة. وترى الدراسة أن هذا 
جانب أسلوب املواقف احملرجة يف املؤسسات التعليمية حيث أن تلك املؤسسات حتتاج األسلوب ميكن تطبيقه إىل  

بيانية  إىل وجود رسومات  املؤسسات  تلك  حتتاج  املؤسسات كما  داخل  العاملني  سلوك  مفصله عن  تقارير  إىل 
 ومنحنيات احصائية توضح األداء الوظيفي خالل فرتة زمنية حمدده. 

 أسلوب التقييم السري -2

( أن هذا األسلوب يفرتض قيام املدير املباشر يف العمل بتعبئة مناذج تقييم أداء العاملني بسرية 2017طاها ) أشار
شديدة دون معرفة العاملني واملوظفني، وأن تقوم إدارة شئون األفراد بنفس املهام بتقييم العاملني وتبادل تلك التقارير 

( أن 2014املوظف على تقييمه يف هناية الفرتة. وأكد عيسي )مع املدير املباشر بسرية شديدة على أن يطلع  
أسلوب التقييم السري هو أحد أبرز األساليب اليت قد تستخدم يف املؤسسات احلكومية بكثره. وترى الدراسة أن 
أسلوب التقييم السري ميكن أن يضاف إىل أسلوب تقييم السلوكيات املتدرجة للعاملني، أو بعبارة أخري أن يتم 

جلمع بني اسلوب املواقف احملرجة وأسلوب تقييم السلوكيات املتدرجة للعاملني وأسلوب التقييم السري حىت يتمكن ا
 أصحاب قرار التقييم من إبراز احليادية يف تلك التقارير وعدم التعرض للمؤثرات اخلارجية. 

 أسلوب التعليقات السلوكية-3

لوكية هو أحد أبرز األساليب السلوكية املستخدمة يف التقييم وهو ( أن أسلوب التعليقات الس2014أشار القرشي )
أيخذ بفكرة تقييم أداء العاملني اعتماداً على السلوك املتوقع من العاملني داخل التنظيم، األمر الذي جيعله نفس 

اشر يف منح أوزان نسبية  اإلجراءات املتبعة يف أسلوب تقييم السلوكيات املتدرجة إال أنه خيتلف عنه يف قدرة املدير املب
( أن هذا األسلوب يتميز بقدرة املدير 2017لكل السلوكيات اليت يرتكبها املوظفني داخل املؤسسة. وأكد ابسر )

املباشر على منح تعليق على سلوك املوظفني يف املؤسسة ومدى قبوله لتلك السلوكيات بشكل مباشر. وترى الدراسة 
رجة وأسلوب تقييم السلوكيات املتدرجة وأسلوب التعليقات السلوكية سوف يؤدي أن اجلمع بني أسلوب املواقف احمل

إىل حتسني تقييم أداء العاملني يف املؤسسات التعليمية بسلطنة عمان. وأن االعتماد على األساليب املذكورة سلفاً 
 سة. سوف حتقق ما تصبو إليه اإلدارة من كيفية تقييم سلوكيات وأداء العاملني داخل املؤس
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 أبعاد األداء الوظيفي 

أشار العديد من علماء اإلدارة أن هناك العديد من أبعاد األداء الوظيفي من بينها املهام الوظيفية واألدوار والدوافع 
 والتغذية العكسية وسوف نستعرض تلك األبعاد فيما يلي بشيء من الشرح والتفصيل: 

 أوالً: املهام الوظيفية 

أكد العديد من علماء اإلدارة واملختصني بدراسة األداء الوظيفي أن املهام الوظيفية هي من أبرز األساليب اإلدارية 
( أن املهام الوظيفية 2014اليت ميكن من خالهلا وصف مضمون حمتوايت الوظائف داخل املؤسسة. وأشار عيسي )

ل مباشر ومن خالل تلك املهام الوظيفية اليت يؤديها املوظفون هي املهام اليت تلقيها املؤسسة على عاتق العاملني بشك
( أن 2018داخل املؤسسة حيصل العاملون على األجر املالئم نظري القيام بتلك املهام الوظيفية. وأشار العبد هللا ) 

ف على كل نوع املهام الوظيفية تنقسم إىل ثالثة اقسام مهام اختصاصية ومهام إدارية ومهام استشارية. وميكن التعر 
 بشكل مفصل كما يلي: 

 املهام االختصاصية -1

تعرف املهام االختصاصية أبهنا تلك املهام الوظيفية اليت تشري إىل الوظائف التخصصية داخل املؤسسة مثل وظائف 
(. وأشار طاها 2014التدقيق واملراجعة وإدارة التكاليف وغريها من التخصصات املهنية االختصاصية )عيسي،  

املهام االختصاصية من عدمه، وكذلك فإن 2017) ما حتدد وجود أماكن شاغره لتلك  ( أن املؤسسات غالباً 
املؤسسات احلكومية أو اخلاصة هي من حتدد املعايري الواجب توافرها فيمن يصلح لشغل تلك النوعية من املناصب. 

سناد املهام االختصاصية للعاملني ( أن املؤسسات يف الغالب ال ميكن أن توافق على ا2017وأكد جونكسو )
دون اختبارهم لتويل تلك املناصب، فمن جيتاز تلك االختبارات هو من يفوز ابملناصب االختصاصية. وأكد ماثوس 

املهام االختصاصية فضاًل عن بروز أمسائهم يف 2015) ( أن املؤسسات متنح رواتب ومهااي وعطااي ألصحاب 
( قد أشار إىل أن الوظائف التخصصية تشمل الوظائف 2014غري أن عيسي )كشوف الرتقي واملنح والعالوات.  

الشاغرة داخل املؤسسات، إال أنه أغفل أن العديد من املؤسسات يف الوقت احلايل تعاين من البطالة اهليكلية واليت 
ية غري مستغله تعين وجود العديد من الكفاءات واملهام االختصاصية داخل املؤسسات ولكن تلك املهام االختصاص
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التدقيق واملراجعة أو يف  املثال قد جتد عاماًل يف االرشيف لديه درجة علمية يف  االستغالل األمثل، فعلى سبيل 
الوظائف يف  تلك  شغل  قبل  أوالً  معاجلته  املؤسسات جيب  املوجود يف  اخللل  أن  يعين  ما  وهو  العامة  العالقات 

 املؤسسات. 

 املهام اإلدارية -2

( أن املهام اإلدارية هي تلك املهام اإلدارية املتعلقة إبدارة شئون العاملني وإدارة شئون األفراد  2014أشار عيسي )
واليت ختتص بتنظيم وتنسيق وترتيب الشئون اإلدارية داخل املؤسسات. وجتدر اإلشارة إىل أن الوظائف اإلدارية ميكن 

( أن 2017ليمية والتجارية والصناعية. وأكد طاها ) ممارستها يف العديد من املؤسسات احلكومية واخلاصة والتع 
ممارسة املهام اإلدارية ليس مقصوراً على أصحاب التخصصات اإلدارية فقط، فالعديد من اخلربات االختصاصية قد 

( أن املؤسسات يف 2017ميارس الوظائف اإلدارية جنباً إىل جنب مع وظائفهم التخصصية. وأكد جونكسو )
الراهن أصب واملهام الوقت  اإلدارية  الشئون  أن  قليالً، حيث  إال  اإلدارية  التخصصات  تستقدم أصحاب  حت ال 

 اإلدارية أصبحت ميسره داخل أنظمة املؤسسات اإلدارية وابلتايل ميكن ألية فئة القيام هبا بسهولة ويسر. 

 املهام االستشارية -3

واملشورة للعاملني خالل العمل، كما تقدم النصح   املهام االستشارية هي تلك املهام اليت تقوم على تقدمي النصح  
(. 2014واملشورة لإلدارة العليا عن كيفية تفادى األزمات اليت قد متر هبا املؤسسة خالل دورة العمل )القرشي،  

( أن تلك املهام االستشارية ميكن القيام هبا للعاملني ذوي اخلربة الكبرية يف جمال التخصص 2017وأكد طاها )
كنهم أن يوفروا الدعم الالزم للمدير املباشر يف حالة تعثر االتصال اإلداري مع إحدى اجلهات تفادايً لتعطيل كما مي

( أن أصحاب املهام االستشارية لديهم خربة واسعة يف جمال التخصص 2017سري العمل. وتتفق الدراسة مع طاها )
ا الراهن من أن أصحاب تلك  الوقت  التقاعد وأن إال أن املؤسسات تعاين يف  ملهام االستشارية قد جتاوزوا سن 

وجودهم ابملؤسسات أصبح عبئ على موازنة تلك املؤسسات مما يستلزم ااتحه الفرصة للوجوه اجلديدة إلدارة تلك 
 املؤسسات، 

 اثنياً: األدوار
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لتنظيم. وأكد ( أن األدوار هي مبثابة مركز العاملني داخل املؤسسة وموقعه االجتماعي من ا2014أشار ماضي ) 
( أن األدوار هي بروز مراكز العاملني داخل املؤسسة ومناصبهم  وهو من بني أمناط السلوك اليت 2014عيسي )

( أن األدوار هي أحد أبرز األساليب اإلدارية اليت تشري إىل معرفة 2017تنتظره املؤسسة من أفرادها. وأكد طاها ) 
( أن األدوار تساهم يف التعرف 2014مراكزهم يف التنظيم. وأشار تومي )املوظفني داخل التنظيم حبدودهم الوظيفية و 

( الذي 2014على مركز الفرد داخل املؤسسة وحدوده التنظيمية والوظيفية بشكل واضح وملموس. غري أن تومي )
شامل، فكل أشار إىل أن األدوار هي مبثابة مركز العاملني داخل املؤسسة إال أنه أغفل أن هذا املفهوم عام وليس  

العاملني لديهم مراكز اجتماعية داخل املؤسسة وأن هناك عوامل مل يتم ذكرها استكماالً هلاذ املفهوم. كما أن عيسي 
( مل يشر بشكل كامل عن طبيعة املناصب وأنواع وامناط السلوك داخل تلك املؤسسات. وابلرغم من أن 2014)

الصواب إال أ2017مفهوم طاها )  األقرب إىل  املستخدمة ملعرفة ( هو  اإلدارية  نوعية األساليب  نه مل يشري إىل 
املوظفني حلدود عملهم يف املنظمة. وترى الدراسة أن األدوار هي معرفة وإدراك املوظف حلدود مهنته اإلدارية مبا  

التنظيم. ويتصف هذا املفهوم ابلشمولية واملرونة حيث يشمل كافة املوظ  فني ميكنه من أن يكون فرد مساهم يف 
الذين يعملون داخل املؤسسة، كما ترى الدراسة أن األدوار هي املميزات اليت يعرف هبا العاملون حدود عملهم 
داخل املؤسسة وان سلوك الفرد داخل املؤسسة هو من أبرز حمددات تكيفه مع البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة،  

ك اإلداري والوعي احلسي أبمهية دوره وموقعه داخل املؤسسة. واجلدير ابلذكر أن هذا املفهوم استخدم فكرة اإلدرا
( قد أشار إىل أن هناك العديد من عناصر األدوار من بينها أن األدوار ختضع 2017وجتدر اإلشارة إىل  املسلمي ) 

على ( أن األدوار تتمتع بقدرة املوظف  2015لقواعد سلوكية منظمة لتلك املناصب يف اجملتمع. كما أشار ماثوس ) 
املسلمي  مع  الدراسة  وتتفق  تنظيمياً.  أبعاد وحدود وظيفته  التعرف على  والتقين من خالل  املهين  التقدم  حتقيق 

( مل يشري إىل أن جوهر 2015( الذي أشار إىل خصائص وعناصر الدور داخل التنظيم، إال أن ماثوس )2017)
مهنته الوظيفية داخل التنظيم ومركزه االجتماعي األدوار هو املوظف نفسه وأن فكرة إدراك املوظف ألبعاد حدود  

 تتطلب منه أن يكون مدركاً لتوقعاته وسلوكياته وفقاُ ملوقعه يف املنظمة. 

 اثلثاً: الدوافع
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اختلف العديد من علماء اإلدارة يف حتديد مفهوم للدوافع فمنهم من يري أن الدوافع هي جمرد حمفزات للموظفني 
( أن الدوافع هي النزعة 2017(. وأكد طاها )2014املوكلة اليهم داخل التنظيم )عيسي،    لقيامهم ابملهام الوظيفية

الداخلية اليت تتكون نتيجة تعرض الفرد لظروف معينة تؤدي تلك الظروف اىل استمرار تواجده داخل املؤسسة 
( ابسر  وأكد  الوظيفية.  بواجباته  تدفع2017والقيام  اجيابية  دوافع  نوبعن  الدوافع  أن  االستمرار   (  إىل  املوظف 

ابملؤسسة ودوافع سلبية تدفع حنو االنسحاب من املؤسسة. غري أن مفهوم الدوافع جيب أن يشري من وجهة نظر 
الدراسة إىل العديد من الظروف واملتغريات الداخلية واخلارجية اليت مير هبا العاملون داخل التنظيم، فالظروف واملتغريات 

لعاملون للقيام بواجباهتم الوظيفية مثل حتمل مسئولية األسرة واألطفال والرغبة يف استئجار الداخلية هي اليت تدفع ا
منزل وغريه من الدوافع، كما أن وجود الدوافع اخلارجية من حماولة اثبات الذات والتنافس مع العاملني والوصول إىل 

الوظيفية. وابلرغم بواجباهتم  القيام  العاملني إىل  يدفع  الدراسة مع مفهوم عيسي   منصب مرموق  اتفاق  من عدم 
( إال أن الدراسة ترى أن الدوافع هي جمموعة من املؤثرات الداخلية واخلارجية يف البيئة 2017( وطاها )2014)

احمليطة للعاملني واليت غالباً ما تدفع العاملني إىل االستمرار يف العمل والقيام بواجباته الوظيفية أو االنسحاب من 
ككل والبحث عن فرص وظيفية أخرى. ويشري مفهوم الدوافع لدى الدراسة أن الدوافع قد يتوافر فيها  املؤسسة  

اجلوانب اإلجيابية من حيث االستمرار يف املؤسسة واملشاركة إبجيابية يف النشاط االقتصادي للمؤسسة أو فكرة وجود 
يشري إىل ضرورة البحث عن فرص وظيفية   دوافع ومؤثرات سلبية مثل عدم كفاية الرواتب واألجور، االمر الذي 

 أخرى يف مؤسسات أخرى. 

 رابعاً: التغذية العكسية 

(. 2014التغذية العكسية هي تلك املعلومات اليت مبكن احلصول عليها للتأكد من صحة االداء الوظيفي )عيسي،  
دم يف املؤسسات للتعرف ( أن التغذية العكسية هي من أبرز األساليب اإلدارية اليت تستخ2017وأشار طاها )

على دقة املعلومات اليت يتلقاها املوظف من أجل التثبت من اإلجراءات اليت اختذها أثناء تنفيذه لألوامر اإلدارية 
( هي حصول األفراد على استجاابت حمددة ميكن من خالهلا التأكد من تلك 2015املختلفة. واكد ماثوس ) 

( أن أمهية التغذية 2014لصحيح تداراً لألخطاء الوظيفية. وأشار ماضي ) املعلومات وأهنم يسريون على الطريق ا
العكسية تربز من خالل استخدام التغذية العكسية يف كافة جماالت النشاط اإلداري يف املنظمة، حيث أكد ماضي 
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ال2014) وتعزز  الوظيفية  األخطاء  تكرار  حنو  املوظفني  انزالق  عدم  يف  تساهم  العكسية  التغذية  أن  نشاط ( 
االقتصادي يف املؤسسة وتساهم يف رفع مستوي الدافعية من أجل احلصول على املعلومات بشكل مباشر، كما أن 
التغذية العكسية تساهم بشكل كبري بتوجيه السلوك حنو فلسفة التأكد والتثبت قبل الوقوع يف األخطاء الوظيفية. 

لتغذية العكسية حىت متنح الفرصة للعاملني إلجناز ( أن املؤسسات حتتاج  بشكل كبري إىل ا2014ويرى ماضي )
النظام. غري أن  التبادلية داخل  العالقات  تدعيم  العكسية تساهم يف  التغذية  املختلفة، كما أن  اإلدارية  األعمال 

( يف أن التغذية العكسية هلا العديد من املميزات مما يدعم وجود فكرة أن التغذية 2014الدراسة تتفق مع ماضي )
( يف أن 2017( وطاها )2014عكسية تقوم على إبراز صحة األداء الوظيفي. كما تتفق الدراسة مع عيسي ) ال

مفهوم التغذية العكسية هو تسهيل حصول األفراد داخل املؤسسة على املعلومات الكاملة من أجل تسهيل حصول 
العمل اإلداري مبا يضمن رفع مستوى األداء   التعلم وزايدة الدافعية حنو إبراز إجيابيات العمل وزايدة اتقان خمرجات

الوظيفي ومن أجل احلصول على نتائج مؤكده وحقيقية. وتشري الدراسة أن التغذية العكسية تتطلب توافر العديد 
من املتغريات من بينها وضوح األهداف والربامج املطلوب تنفيذها، كما يستلزم للمؤسسة أن توضح اإلجراءات 

( أنه جيب عودة 2017اعد العاملني للحصول على تلك املعلومات بسهولة ويسر. وأشار طاها ) واملعايري اليت تس
العمل إىل مصادره الطبيعية يف حالة بروز نقص يف تلك األعمال وأن تلك األعمال حيب أن تكون بدرجة عالية 

متكاملة شاملة ميكن أن تساهم ( مل يشري إىل أن التغذية العكسية عملية  2017من الدقة والفاعلية. غري أن طاها ) 
يف تسليم خمرجات األعمال بدقة شديدة وأن أي خلل يف املعلومات والبياانت ميكن عودته مرة أخري للمصادر 
التغذية  عملية  استمرار  أن  الدراسة  وترى  قطعي.  بشكل  وتعديلها  املعلومات  تلك  من  للتأكد  منه  اليت جاءت 

ؤسسة، كما أن اتباع عملية التغذية العكسية لألساليب واألمناط اإلدارية يف العكسية من األمور البديهية داخل امل
احلصول على املعلومات من اإلدارات والفروع واألقسام املختلفة تدل على بروز أمهية وجود منهجية علمية يستند 

 إليها املوظف يف عملية التغذية العكسية. 

 نظرية األداء الوظيفي 

منذ أن أقر نظرية األداء الوظيفي فإن هناك مثة ارتباط بني نظرية   1952مما الشك فيه أن ماكس ويرب منذ عام  
( أن نظرية األداء الوظيفي قد أرست بال 2014األداء الوظيفي وبني أبعاد األداء الوظيفي. حيث أشار ماضي )
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ر والدوافع والتغذية العكسية هلا ارتباط وثيق بنظرية شك عناصر وأبعاد األداء الوظيفي، فاملهام الوظيفية واألدوا
( أن ارتباط املهام الوظيفية بنظرية األداء الوظيفي 2017األداء الوظيفي وهي مشتقه من تلك النظرية. وأكد طاها )

ة، يربز من خالل ما تقوم به املؤسسة من خالل اسهامات نظرية األداء الوظيفي يف تطوير وتصنيف املهام الوظيفي
فاملهام الوظيفية كانت مصطلحاً واحداً ال قياس فيه من قبل وأن اسهامات ماكس ويرب سامهت بقدر كبري على 
قدرة علماء اإلدارة من اشتقاق انواع املهام الوظيفية سواء كانت مهام اختصاصية أو استشارية أو إدارية. كما أن 

لسبق يف إرساء أطر وأبعاد االداء الوظيفي يف املؤسسات ( يرى أن نظرية األداء الوظيفي هي صاحبة ا2014عيسي )
( 2017وأن تلك األبعاد على الرغم من تنوعها قد سامهت يف التعمق يف فهم النظرية بشكل كبري. كما أن طاها ) 

ملني يرى أن األدوار والدوافع من بني أبرز اسهامات علماء اإلدارة احلاليني وأن األدوار مستمدة من معرفة موقع العا
يف املنظمة وهو ما مت ارسائه يف نظرية األداء الوظيفي، كما استخدمت نظرية األداء الوظيفي قدرات الفرد التعليمية 
وخرباته السابقة يف حتقيق أهداف املؤسسة وهو ما يشري إىل أمهية عنصر الدوافع يف استخدام تلك الدوافع لتنفيذ 

ا الطويل وحتسني  املؤسسة يف األجل  املهام سياسات  انتاجيتهم يف كافة  للعاملني من خالل دعم  الوظيفي  ألداء 
الوظيفية اليت يتقلدوهنا، كما أن التثبت من املعلومات ودقتها وعرضها يساهم بشكل واضح يف تعزيز فكرة التغذية 

لوظيفي وأن العكسية يف املؤسسات. وترى الدراسة أن أبعاد األداء الوظيفي هي أحد أبرز اسهامات نظرية األداء ا
تلك اإلسهامات سامهت يف التعمق يف فهم أصول نظرية األداء الوظيفي وأن وجود تلك األبعاد يساهم أيضاً يف 
تفسري القواعد السلوكية املرتبطة بوجود العاملني داخل املؤسسة وفهم الظروف واملتغريات الداخلية واخلارجية اليت 

وظيفية كما تساهم بشكل كبري يف التعرف على األساليب واألمناط والدوافع حتيط ابلعاملني أثناء ممارستهم للمهام ال
اليت يستخدمها العاملون إلجناز أعماهلم الوظيفية، كما ترى الدراسة أن فهم وادراك العاملون داخل املؤسسة ألمهية 

بضر  الوظيفي  األداء  نظرية  اهتمام  من خالل  االجتماعية أييت  ومراكزهم  ومواقعهم  املوظفني األدوار  أن حيتل  ورة 
مراكزهم االجتماعية وفقاً حلدود املنظمة وأبعاد حدود مهنة املوظف داخل املنظمة، كما ترى الدراسة أن بروز أمهية 
عملية التغذية العكسية يتضح من خالل أن األداء الوظيفي عملية ديناميكية هدفها األساسي االرتقاء هبذا األداء 

ات والعقبات التنظيمية وأن التغلب على العقبات التنظيمية يستلزم وجود عملية التغذية الوظيفي مهما كانت املعوق
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العكسية اليت حتاول تصحيح مسار أخطاء العاملني وامداد هؤالء العاملني ابملعلومات الالزمة من أجل دعم القرار 
 طاء. اإلداري داخل املؤسسة ومن أجل حتقيق املوظف للمهام الوظيفية دون ارتكاب أخ

العديد من الدراسات احلديثة من بينها مقاالت علمية يف جمالت حمكمة ورسائل ماجستري الدراسة  لقد استخدمت  
 ودكتوراه 

 ( 2018.دراسة العبد هللا ) 1

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التمكني اإلداري على األداء الوظيفي يف اجلامعة االفرتاضية السورية، 
دراسة يف أن التمكني اإلداري يواجه العديد من التحدايت مما ينعكس على األداء الوظيفي. ولقد وتكمن مشكلة ال

اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل أثر التمكني اإلداري على األداء الوظيفي يف اجلامعة االفرتاضية 
اضية السورية، ولقد توصل الباحث إىل العديد من من العاملني يف اجلامعة االفرت   162السورية وبلغت عينة الدراسة  

ولقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف النتائج من بينها أن التمكني اإلداري له دور إجيايب على األداء الوظيفي.  
دراسة التمكني اإلداري ودوره على األداء الوظيفي. ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار النظري 

 ء الوظيفي. األدا

 ( 2017.دراسة املسلمي )2

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الرضا الوظيفي وعالقته بفعالية أداء العاملني ابملديرية العامة الرتبية والتعليم 
مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان. ولقد اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل الرضا الوظيفي 

العامة العاملني ابملديرية  أداء  بفعالية  وبلغت عينة   وعالقته  الباطنة بسلطنة عمان.  والتعليم مبحافظة مشال  الرتبية 
من العاملني ابملديرية العامة الرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان، ولقد توصل الباحث   222الدراسة  

العام أداء  الوظيفي هلا عالقة إجيابية بفعالية  الرضا  بينها أن  النتائج من  العديد من  الرتبية إىل  العامة  لني ابملديرية 
ولقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف دراسة الرضا الوظيفي ودوره والتعليم مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان. 

 على األداء الوظيفي. ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار النظري لألداء الوظيفي. 
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 ( 2017دراسة ابسر )-3

اسة إىل التعرف على القيادة التحويلية وعالقتها ابألداء التنظيمي. ولقد اتبع الباحث املنهج الوصفي هدفت هذه الدر 
من العاملني   152التحليلي لوصف وحتليل القيادة التحويلية وعالقتها ابألداء التنظيمي.  وبلغت عينة الدراسة  

نة عمان، ولقد توصل الباحث إىل العديد من النتائج من ابملديرية العامة الرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة بسلط
بينها أن الرضا الوظيفي هلا عالقة إجيابية بفعالية أداء العاملني ابملديرية العامة الرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة 

وظيفي. ولقد ولقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف دراسة الرضا الوظيفي ودوره على األداء البسلطنة عمان.  
 استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار النظري لألداء الوظيفي. 

 (2017دراسة جونكسو )-4

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على املناخ التنظيمي لالبتكار واالداء التنظيمي. ولقد اتبع الباحث املنهج الوصفي 
من وكالت مدينة   182التحليلي لوصف وحتليل املناخ التنظيمي لالبتكار واالداء التنظيمي. وبلغت عينة الدراسة 

ن بينها أن وجود عالقة اجيابية مباشرة بني املناخ التنظيمي  أوهايو، ولقد توصل الباحث إىل العديد من النتائج م
ولقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف اإلبداع اإلداري ودوره على األداء الوظيفي. لالبتكار واالداء التنظيمي.  

 ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار النظري لألداء الوظيفي. 

 ( 2015دراسة ماثوس ) -5

هذه الدراسة إىل التعرف على أثر بيئة العمل على أداء املوظفني يف قطاع الصناعة يف اهلند. ولقد اتبع   هدفت 
الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل أثر بيئة العمل على أداء املوظفني يف قطاع الصناعة يف اهلند. 

وصل الباحث إىل العديد من النتائج من بينها من يف قطاع الصناعة يف اهلند، ولقد ت  362وبلغت عينة الدراسة  
ولقد أوصت الدراسة أن وجود عالقة اجيابية مباشرة بني بيئة العمل على أداء املوظفني يف قطاع الصناعة يف اهلند. 

بضرورة التوسع يف دراسة اإلبداع اإلداري ودوره على األداء الوظيفي. ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على 
 ار النظري لألداء الوظيفي.اإلط 



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
108 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

 ( 2015دراسة الضامن )-6

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر تطبيق التمكني الوظيفي على حتسني أداء العاملني. ولقد اتبع الباحث 
املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل أثر تطبيق التمكني الوظيفي على حتسني أداء العاملني. وبلغت عينة الدراسة 

من العاملني يف املؤسسات احلكومية يف قطاع غزة، ولقد توصل الباحث إىل العديد من النتائج من بينها أن   362
ولقد أوصت الدراسة بضرورة وجود عالقة اجيابية مباشرة بني أثر تطبيق التمكني الوظيفي على حتسني أداء العاملني.  

ظيفي. ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار التوسع يف دراسة التمكني الوظيفي ودوره على األداء الو 
 النظري لألداء الوظيفي. 

 ( 2015دراسة عمار )-7

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أتثري القيادة اإلدارية على أداء العاملني يف املؤسسة االقتصادية دراسة حالة 
لوصف وحتليل أتثري القيادة اإلدارية على أداء العاملني   مؤسسة سونلغاز. ولقد اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي 

من العاملني يف مؤسسة سونلغاز،   254يف املؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة سونلغاز. وبلغت عينة الدراسة  
أداء   ولقد توصل الباحث إىل العديد من النتائج من بينها أن وجود عالقة اجيابية مباشرة بني القيادة اإلدارية على

ولقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف القيادات اإلدارية ودورها على األداء العاملني يف املؤسسة االقتصادية.  
 الوظيفي. ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار النظري لألداء الوظيفي. 

 النتائج  

 ابملؤسسات التعليمية العمانية؟مرتكزات األداء الوظيفي  اهلدف األول: تبيان  

بعد استعراض الدراسة يتضح أن األداء الوظيفي جيب أن يرتكز على عدة مرتكزات من بينها حتقيق مصلحة الفرد 
واملنظمة معاً كما جيب أن يقرتن أبسباب حتفيز العاملني وبذهلم ملزيد من اجلهد للحصول على األجور اإلضافية 

بذهلم جلهد أكرب من أجل حتقيق أهداف املؤسسة. وجتدر اإلشارة إىل أن الدراسة ترى   والتعويضات املستحقة نتيجة
أن مفهوم األداء الوظيفي يف الوقت الراهن البد أن يراعي مبدأ املسئولية االجتماعية للمؤسسات جتاه العاملني، 
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اليت حتقق أهداف املؤسسة يف األجل   وهو ما يتفق مع استغالل املوارد البشرية والعناية هبا على أهنا القوة البشرية
الطويل. وابلتايل فإن مفهوم األداء الوظيفي هو حمصلة ما يبذله الفرد واجلماعة داخل املؤسسة من تفاعالت تؤدي 
بشكل مباشر إىل حتقيق أهداف املؤسسة يف أقل وقت ممكن وأبقصى كفاءة وفاعلية ممكنة وفقاً ملعايري اليت حتكمها 

من املفهوم السابق أنه مفهوم مرن ميكن استخدامه على كافة أنواع املؤسسات وخاصة املؤسسات   املؤسسة. ويتضح 
التعليمية، كما أن هذا املفهوم شامل يراعي مصلحة الفرد ومصلحة املؤسسة على السواء، كما أن من بني أهم 

ة، وميكن القول أبن مرتكزات مميزات هذا املفهوم قدرة حتقيق أهداف املؤسسة أبقصى درجات الكفاءة والفاعلي
األداء التنظيمي هبذا الشكل ال يتعارض أيضاً مع املعايري املستخدمة من قبل علماء اإلدارة يف تقييم األداء الوظيفي، 
حيث ميكن لتلك املعايري أن تقييم األداء الوظيفي أداء إجيابياً إذا حقق هذا األداء النتائج املرجوة منه، وكذلك فإن 

داء قد يكون سلبياً إذا فشل يف حتقيق أهداف املؤسسة أو حقق أهداف املؤسسة ولكنه استغرق وقتاً أطول هذا األ
من الالزم. وابلتايل فإن هذا املفهوم يراعي املعايري اليت تسري عليها املؤسسات، فال ميكن أن تكون حمصلة ما يبذله 

ق النتائج املنشودة وفقاً ملعايري املؤسسة. كما أن هذا املفهوم الفرد واجلماعة أن نطلق عليه أداًء وظيفياً إال إذا حق
 مل يهمل دور الفرد ودور اجلماعة يف حتقيق أهداف املؤسسة. 

 اهلدف الثاين: التعرف على حمددات االداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟ 

عليمية العمانية، ومن بني أبرز تلك احملددات أوضحت النتائج أن هناك أربع حمددات لألداء الوظيفي ابملؤسسات الت
االختصاصية واملهام اإلدارية واملهام االستشارية. املهام االختصاصية حيث أن املؤسسات على اختالف طبيعتها 
تعاين من سوء التوظيف وتدين انتاجية العاملني املوجودين ابلفعل داخل املؤسسات وهو ما يعين أن تلك املؤسسات 

مشكالت كبرية يف استقدام عمالة جديدة أخرى على العمالة املوجودة ابلفعل داخل املؤسسات. أما   سوف تواجه
املهام اإلدارية فإن املؤسسات يف الوقت الراهن أصحبت تستقدم أصحاب التخصصات اإلدارية من أجل تفعيل 

اإلدارية ميكن أل املهام  أن  الدراسة  وترى  الكرتونياً.  اإلدارية  املؤسسة  القيام هبا نظم  املهام االختصاصية  صحاب 
بشكل سريع طاملا أن املؤسسات متتلك نظم معلومات إدارية حديثة متكن العاملني من التعرف عليها يف أقصر وقت 
اليت  الفئة  لتلك  االستشارية  املهام  االستغناء عن  للمؤسسات  يستلزم  االستشارية  املهام  أن  الدراسة  ترى  ممكن. 

 منح الفرصة للخربات الصاعدة من تويل تلك املناصب االستشارية. جتاوزت سن التقاعد و 
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 التوصيات   

 .السعي إىل مستوايت تكنولوجية كبرية يف املؤسسات التعليمية العمانية مبا حيسن من مستوي األداء الوظيفي. 1

 .حشد وسائل اإلعالم حلث املسؤولني على اختاذ كافة ما يلزم لتطوير األداء الوظيفي. 2

 .العمل على حتسني بيئة العمل يف املؤسسات التعليمية العمانية.  3

 ما يلزم حنو تطوير املهام االختصاصية ودعم املهام االستشارية يف املؤسسات التعليمية العمانية.  .القيام بكل4

  .العمل على حتديد األدوار الوظيفية مبا يتالءم مع األداء الوظيفي للمؤسسات التعليمية العمانية.5

 .القيام بتدريب العاملني يف املؤسسات التعليمية العمانية مبا يسمح من تطوير األداء الوظيفي. 6

.العمل على تطبيق إحدى التجارب الناجحة ألحدى الدول اجملاورة بعد اختبار صالحيتها ابملؤسسات التعليمية 7
 العمانية. 
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