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 الملخـص:
 

فرع أبها والتي  -هدفت الدراسة إلى الوقوف على أثر نتائج تقييم األداء على جودة اإلنتاج في شركة أرامكو السعودية  

تتمثل في العالقة التي تربط بين أداء العاملين وجودة اإلنتاج بالشركة. ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث المنهج الوصفي 

م 7012م إلى 7002راسته البحثية على بيانات أداء العاملين بالشركة في الفترة من التحليلي، واقتصر في مجتمع وعينة د

بالشركة خالل تلك الفترة الزمنية. وقد تكونت أداة الدراسة من جزئيين، األول: تمثل اإلنتاج لقياس أثر هذا األداء على جودة 

ات بجودة اإلنتاج للمؤشرات الثالثة )مدى مطابقة في بيانات معدالت األداء للعاملين بالشركة، والثاني: تمثل في بيان

قام الباحث بإجراء المعالجة تسليم المنتجات في الوقت المناسب(، و -قياس المعيب  -المنتجات للمواصفات والجودة 

 . (SPSSاالحصائية لبيانات الدراسة عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 الدراسة إلى:سفرت نتائج أوقد    

كمؤشر مدى مطابقة المنتجات للمواصفات اإلنتاج ارتباط طردي قوي بين مستوى أداء الموظف وجودة  أنه يوجد -

 (. 0..09والجودة، حيث بلغ معامل االرتباط )

اط كمؤشر قياس المعيب، حيث بلغ معامل االرتباإلنتاج ارتباط طردي قوي بين مستوى أداء الموظف وجودة  أنه يوجد -

(09.00 .) 

كمؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسب، حيث اإلنتاج وجد ارتباط طردي قوي بين مستوى أداء الموظف وجودة أنه ي - 

 (. 09.21بلغ معامل االرتباط )

األداء في وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية الموظفين بأهمية إتقان األداء في العمل بالشركة لما له من تأثير جيد على    

 العمل لزيادة اإلنتاج وتحسين جودته.

 

 اإلنتاج.   -جودة ال -العاملين   -األداء  -تقييم ال الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
  

The study aimed to determine the impact of the results of performance evaluation on the 

quality of production in the Saudi Aramco - Abha branch, which is the relationship between 

the performance of employees and the quality of production in the company. To achieve this 

goal, the researcher adopted the descriptive analytical approach, and was limited in the society 

and sample of his research study to the performance data of the company’s employees in the 

period from 2007 to 2017 AD to measure the impact of this performance on the quality of the 

company's production during that time period. The study tool consisted of two parts, the first: 

represented in the data of performance rates for the employees of the company, and the 

second: represented in data on production quality for the three indicators (extent of 

conformity of products to specifications and quality - defective measurement - delivery of 

products in a timely manner), and the researcher conducted the statistical treatment of study 

data Through the Statistical Package for Social Sciences (SPSS).                                                

   The results of the study resulted in:                                                                                            

 - There is a strong direct correlation between the employee's performance level and the 

quality of production as an indicator of the extent to which products conform to specifications 

 and quality, as the correlation coefficient reached (0.996).                                                          

- There is a strong direct correlation between the employee's performance level and the 

quality of production as a defective measurement indicator, as the correlation coefficient 

reached (0.988).                                                                                                                              

 - There is a strong direct correlation between the employee's performance level and the 

quality of production as an indicator of timely delivery of products, as the correlation 

coefficient reached (0.971).                                                                                                           

   The study recommended that employees should be made aware of the importance of 

perfecting performance at work in the company because of its good impact on performance in 

work to increase production and improve its quality.                                                                    

 

Keywords: Evaluation - performance - staff - quality - production.                                              
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 المقدمة:
 

 

التي تعتمد عليها  الركائزأهم األنشطة والعمليات الخاصة بإدارة الموارد البشرية، وهو من أهم نظام تقييم األداء من يُعتبر    

حيث يدور تقييم األداء حول أهم عنصر من عناصر تحقيق الكفاية اإلنتاجية وهو  ،المنشاة في عمليات النمو والتنمية

كن تُم  التي ونظام تقييم األداء وسيلة من وسائل إدارة الموارد البشرية  ،(107 ، ص7012)القحطاني، العنصر البشري 

نتاجية، والذي اإلفسي وزيادة قدرتها من االستغالل األمثل لمواردها البشرية من أجل المحافظة على مركزها التناالمنشأة 

 (.   1ص ، 7011يعتبر من أهم أساسيات الميزة التنافسية في المؤسسة الحديثة )عبد الكريم، 
 

الرائدة في مجاالت النفط والغاز الطبيعي و ؛بالمملكة العربية السعودية شركة أرامكو؛ إحدى المنشآت الوطنيةوتسعى    

فيها، ولذا تهتم إدارة شركة  العاملين واألفرادزيادة اإلنتاجية عن طريق رفع كفاءة الوحدة اإلنتاجية  ؛ إلىوالبتروكيماويات

داء العاملين وايجاد الحلول الكفيلة أوالقصور في  لمعرفة نقاط الخللمنها؛  بطرق تقويم االداء واختيار االفضل المذكورة

 .(7.7ص ، 7012)علي،  وجودته وتحقيق النمو االقتصادي االنتاجيتقويم األداء ، وهو ما يُساعد في عملية بذلك

 فإن الباحث سوف يقوم بدراسة أثر نتائج تقييم األداء على جودة اإلنتاج في شركة أرامكو السعودية بمدينة أبها. وعليه   

 

 :الدراسة مشكلة
 

تبر عملية تقييم األداء من أهم العمليات في إدارة شؤون العاملين في أية منشأة، ألن تقييم األداء يسهم بال شك في عتُ    

في زيادة ثقة  ا  واضح ا  له أثر أن  مراجعة األداء السابق ومكافئته، ووضع أهداف األداء المستقبلي لتنمية العاملين، كما 

وجودته. كما يسهم تقييم األداء في توفير المعلومات الالزمة التخاذ اإلنتاج م زيادة العاملين ودافعيتهم نحو العمل، ومن ث

 الكثير من القرارات المتعلقة باألفراد كالعالوات والترقيات والتدريب والنقل وتخطيط األداء وتحسين وتطوير معاييره.
 

في  لها اجراءات روتينية أساليب تقليدية هناك أنالحظ  ؛أحد منسوبي شركة أرامكو السعودية باعتبارهالباحث  غير أن     

 غير أنه  ؛اإلنتاجخاص لقياس جودة  آخر نظامو بالشركة؛ نظام خاص لتقييم أداء الموظفين، إضافة إلى وجود تقييم األداء

 اإلنتاج.قياس تأثير تقييم األداء على جودة  من خالل هذه الدراسة فأراد ،بين هذين النظامين ال يوجد رابط

 

 تساؤالت الدراسة:
 

 تتمثل أسئلة الدراسة فيما يلي:   

وجودة اإلنتاج كما يظهر في  م(7012م إلى 7002في السنوات )من  هل توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء -1

 فرع أبها؟ -مؤشر مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والجودة بشركة أرامكو السعودية 

وجودة اإلنتاج كما يظهر في م( 7012م إلى 7002في السنوات )من هل توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء  -7

 فرع أبها؟ -مؤشر قياس المعيب بشركة أرامكو السعودية 

في وجودة اإلنتاج كما يظهر  م(7012م إلى 7002في السنوات )من  هل توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء -2

 فرع أبها؟ -مؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسب بشركة أرامكو السعودية 
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 أهداف الدراسة:
 

 في ضوء تحقيق الغرض الرئيسي من الدراسة، فإن األمر يستلزم تحقيق األهداف التالية:   

مطابقة م( وجودة اإلنتاج كمؤشر مدى 7012م إلى 7002في السنوات )من  الوقوف على العالقة بين تقييم األداء -1

 فرع أبها. - المنتجات للمواصفات والجودة بشركة أرامكو السعودية

 وجودة اإلنتاج كمؤشر قياس المعيبم( 7012م إلى 7002)من العالقة بين تقييم األداء في السنوات  الوقوف على -7

 أبها.فرع  - بشركة أرامكو السعودية

وجودة اإلنتاج كمؤشر تسليم المنتجات م( 7012م إلى 7002)من في السنوات  الوقوف على العالقة بين تقييم األداء -2

 فرع أبها. - رامكو السعوديةأفي الوقت المناسب بشركة 

 

 أهمية الدراسة:
 

 :كما يليتتجلى أهمية هذه الدراسة على مستويين: المستوى العلمي والمستوى العملي     
 

 األهمية العلمية:

هذا في  والمسؤولينإن هذه الدراسة تُعد بمثابة إضافة جديدة وإثراء للمكتبة العربية، واألدبيات اإلدارية، وعونا  للباحثين    

 المجال مستقبال ، خاصة  في ظل الندرة الحاصلة في مثل هذه الدراسات.
 

 األهمية العملية:

نظم جديده أو تحسين التعرف على أثر ودور التقييم ألداء العاملين بشركة أرامكو السعودية بأبها، قد يسهم في وضع  -1

 ذلك في تحسين جودة االنتاج بها. وأثر، النظم القائمة فيها كنظام الترقية

تدريبية للعاملين من خالل ما المساهمة في مساعدة المسؤولين بشركة أرامكو السعودية بأبها على تحديد االحتياجات ال -7

 نتاجهم بالشركة.إمن قصور في معدل أدائهم ومستوى جودة  هذه الدراسةنتائج  قد تكشف عنه

 

 متغيرات الدراسة: 
 

 تتمثل متغيرات الدراسة الحالية في نوعين من المتغيرات هما:    

 المتغيرات المستقلة: ويمثلها نتائج تقييم األداء. -1

 التابعة: ويمثلها جودة اإلنتاج بشركة أرامكو السعودية.المتغيرات  -7

 

 فرضيات الدراسة:
 

 :اآلتييمكن صباغة فرضيات الدراسة على النحو    

م( وجودة اإلنتاج كما يظهر في 7012م إلى 7002توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء في السنوات )من  -1

 فرع أبها. -جودة بشركة أرامكو السعودية مؤشر مدى مطابقة المنتجات للمواصفات وال
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م( وجودة اإلنتاج كما يظهر في 7012م إلى 7002توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء في السنوات )من  -7

 فرع أبها. -مؤشر قياس المعيب بشركة أرامكو السعودية 

م( وجودة اإلنتاج كما يظهر في 7012إلى م 7002توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء في السنوات )من  -2

 فرع أبها. -مؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسب بشركة أرامكو السعودية 

 

 

 سابعاً: حدود الدراسة:
 

 اعتمد الباحث عند دراسته للمشكلة البحثية الحالية الحدود التالية:   

 على جودة اإلنتاج. العاملينتقييم نتائج  أثر معرفة على الحدود الموضوعية: وقد اقتصرت -1

 الحدود البشرية: العاملين/ الموظفين بشركة أرامكو السعودية. -7

 الحدود المكانية: وهي تتمثل في مدينة أبها جنوب المملكة العربية السعودية. -2

 (. م7010/ ـه.142الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة الحالية خالل العام الدراسي ) -4

 

 الدراسة:مصطلحات ثامناً: 
 

 تقييم أداء العاملين:

فتعريف التقييم:  -1 بأنه: إصدار حكم لهدف ما، يتضمن التقييم باستخدام معايير  (. ، ص7011، )الجساسي هعر 

ويتمثل الهدف منها في النهاية في المقارنة ومؤشرات معينة  للحكم على مدى دقة وفاعلية األشياء التي يراد تقييمها. 

 بين موظف وأخر.

فاألداءتعريف  -7 ، وهو هو درجة إنجاز وإتمام المهام المكونة للوظيفة( األداء بأنه: .70 ، ص7004، حسن) ت: عر 

 يعكس الكيفية التي يُحقق بها متطلبات الوظيفة.

 .ةوأنشطتها لتحقيق مستوى معين من النتائج المرغوب -2

 فرع أبها، سواء كانوا موظفين إداريين أو فنيين، تعريف مفهوم العاملين: يقصد بهم األفراد العاملين في شركة أرامكو -4

حيث يُنظر إليهم على أنهم أهم مورد للشركة، بحيث تتوقف كفاءة وفاعلية الشركة على كفاءتهم ومدى قدرتهم على 

 (. 14 ، ص7002تعزيز االستفادة من بقية الموارد المتاحة )موسى، 

فأداء العاملين كمركب إضافي: تقييم مصطلح  تعريف -2 ( عملية تقييم األداء العاملين 17 ، ص7012، النعوم) عر 

 . لعملية التي يتم بمقتضاها تقييم األداء الحالي أو السابق للفرد مقارنة بمعايير األداء الموضوعة.ابأنها: 

فها )    ( بأنها: العملية التي يتم من خاللها التعرف على الجوانب اإليجابية والسلبية 21، ص .700، جاد الربوعر 

 الخاصة بتحقيق أهداف معدالت األداء المستهدفة. 
 

العاملون بها ومالحظة أدائهم بشكل فرع أبها بمراقبة األفراد  –: قيام اإلدارة بشركة أرامكو السعودية ويعني بها الباحث   

 مكن من االعتماد على معايير موضوعية وصحيحة عند إعطاء األحكام على هؤالء األفراد.دائم ومستمر؛ حتى تت
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 :جودة اإلنتاج
 

فتها الجمعية االمريكية للرقابة على الجودة بأنها: السمات والخصائص أو الخدمة المصنعة التي يتم  :تعريف الجودة -1 عر 

فها ,p660) (Horngren et al, 2006تأديتها باالعتماد على المواصفات إلرضاء الزبائن وقت الشراء   وعر 

( بأنها: مجموعة من الخصائص التي ينبغي توافرها في المنتج من أجل مقابلة 174 ، ص7012)الصواف وزكريا، 

 متطلبات الزبون وتحقيق رضاه. 
 

، 7002 ،يحياوي)تعريف  :لوجهة نظرهم، ومنها ا  اإلنتاج وفقلمفهوم  تعددت تعاريف الباحثين :تعريف اإلنتاج -7

 من خالل االستغالل تضمن تحقيق األهداف اإلنتاجية التيعملية نظامية وسلسلة من األنشطة الديناميكية ( بأنه: 40ص

 األمثل للموارد اإلنتاجية.
 

فه    لخام، حتى تحصل المنشأة دارة العاملين والمواد اإبأنه: استخدام النظم اإلدارية في  (Yukl, 2012, p286) كما عر 

 تقدير خالل التقويم التي يقوم بها المختصون في مجال المنشآت.    على أعلى
 

ف :كمركب إضافي جودة اإلنتاج تعريف -3 جودة االنتاج بأنها: انخفاض في مستوى العيوب  (Evans, 2005, p2) عر 

  ومتطلباتهم في المنتج.تحقيق رغباتهم لة نسبة الشكاوي من المستهلكين ومع ق ات التالفة بالمنتجو تدني الكميبالمنتج أ
 

التي تتفق توفر مجموعة من الصفات والخصائص  ( جودة اإلنتاج بأنها: مدى12، ص7012)عريقات،  هافر  عو   

 ن المنتجين أو المستهلك أو بيتُعد لغة مشتركة بين المنتج و تلك الصفات والخصائص أن  نتج، حيث استعمال هذا الم

 المستهلكين أنفسهم.
 

 وتالئم المواصفات بشركة أرامكو السعودية الموظفين يقوم به العاملين/ التي اإلنتاج معدالت :بها في هذه الدراسةويُقصد    

 الموضوعة سلفا  وبما يرضي حاجات وأهداف الشركة.

 

 الدراسات السابقة:
 

مرتبة  وأثره على جودة اإلنتاجالدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوعات تقييم أداء العاملين سيتم استعراض    

 وذلك تحت مظلة  ثالثة محاور هي كاآلتي: من األقدم إلى األحدث

 

 :المحور األول: تقييم أداء العاملين
 

( إلى التعرف على األساليب التي تستخدم في تقييم أداء العاملين في الشركات الصناعية 7000هدفت دراسة )الشعار،   

الشركات على التقييم الخارجي في الحكم على األداء للعاملين، كما كانت وتوصلت الدراسة إلى أن  المساهمة باألردن. 

استخدام معايير أوصت الدراسة بضرورة وأساليب التقييم التي يكون فيها صاحب الحكم هو المدير تالقى قبوال  من المدير. 

 ى تحقيق النتائج المرجوة من قبل الموظفين في الشركات.يعطى أثرا  واضحا  عل حتىمن أجل سالمة الحكم  واضحة محددة
 

دور إدارة الموارد  سنويا  مع توضيح( توضيح الغاية من أجراء عملية تقيم األداء Boice, 2010استهدفت دراسة )و   

 البشرية،
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، الُمقي  ما يجب أن يفعله م توضيحجراء عملية التقييم بفاعلية وذلك من خالل إتقديم برنامج يساعد المديرين في  عنفضال   

 أداءالئق يكون له تأثير إيجابي على أن  إجراء التقييم بشكل منتظم وتوصلت الدراسة إلى وتوضح ما ال يجب أن يفعله. و

 دائهم. ألجراء تقييم إكي يسهل  يمبضرورة تهيئة العاملين لعملية التقي الدراسة العاملين. وأوصت
 

بهدف الكشف عن أثر تقييم أداء العاملين بمؤسسات القطاع العام في السودان على  (7010 أجريت دراسة )أبكر،و   

تكرار عملية التقييم مع تغيير توقيتاته  وأن  وجود تأثير لتقييم أداء العاملين على معدل األداء،  إلىالدراسة  وتوصلت .األداء

التقويم ألداء العاملين مع ربط نتيجة التقويم برصد  يةآلأوصت الدراسة بضرورة تبنى وأدى إلى رفع معدل االداء للعاملين. 

 حوافز مادية ومعنوية لهؤالء العاملين.
 

وقد أسفرت نتائج الدراسة  .التعرف على أثر قواعد البيانات على تقييم أداء العاملينإلى ( 7014 ،وهدفت دراسة )محمد   

قة بالنظام بكل يسر وسهولة ودقة في الوقت المناسب مما عن الحصول على المعلومات من قبل اإلدارة أو أي جهة لها عال

على متخذي يجب أنه بالدراسة وأوصت  .نتائج جيدة عن تقييم األداء للعاملين وإعطاءيؤدى إلى تعزيز القرارات اإلدارية 

جميع العاملين على القرار في المؤسسات توفير كل المعينات التي تساعد على تطبيق تقييم األداء مع ضرورة تدريب وتهيئه 

 .نظام تقييم األداء

 
 

 .تقييم أداء العنصر البشرى في مؤسسة سونلغار بقالمة، الجزائر التعرف على( إلى 7014 ،وهدفت دراسة )ديب  

توصلت الدراسة إلى أن تقييم األداء أفاد في معرفة سلوك العامل من حيث دوافعه واحتياجاته البيئية المحيطة به مما و

ألداء  يجراء التقييم الدورإوصت الدراسة بضرورة تشعره بأهمية دوره في العمل. وأ التعامل معه بالطريقة التييستلزم 

 كفاءتهم في العمل داخل المؤسسة. في رفع قد يساعدمما  لين للوقف على نقاط الضعف والقوةالعام
 

. وتوصلت عاملين على كفاءة األداء الوظيفيأثر قياس تقييم أداء ال التعرف على (7010 ،وهدفت دراسة )عبد هللا   

وكفاءة األداء  وطرقه ونتائجه وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية احصائية بين تقييم أداء العاملينالدراسة إلى 

قية نقل وترأوصت الدراسة بضرورة استخدام نتائج تقييم األداء على جميع الموارد البشرية من اختيار وتعيين ووالوظيفي. 

 ضرورة مشاركة العامل في التقييم لرفع كفاءة االداء.وتخطيط للقوى العاملة، و

 اإلنتاج:المحور الثاني: جودة 
 

تعظيم ربحية الشركات المساهمة من خالل تحسين جودة االنتاج وخفض تكاليفه. إلى ( .700 ،ليعقوبدراسة )ا هدفت   

وتوفير جو جودة اإلنتاج، وتخفيض التكاليف،  الشركات من خالل تحسينمكانية تعظيم ربحية إالدراسة إلى وتوصلت 

اإلنتاج أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة وومستوى جودته. اإلنتاج مناسب للعاملين لألداء الجيد الذى يعكس حجم 

 على األداء الجيد. حفيز العاملين بالشركات وتشجعيهموتحسين جودته من خالل ت
 

( إلى التعرف على متطلبات جودة االنتاج في الوقت المحدد في الشركات الصناعية 7012 دراسة )جريرة، تهدفو  

توصلت الدراسة و .تكونت عينة الدراسة من المديرين العاملين في أقسام اإلنتاج والمالية والمشترياتو .المساهمة باألردن

بضرورة تخفيض األخطار أوصت الدراسة مليات اإلنتاجية. وتتطلب تطوير الع إلى أن جودة االنتاج في الوقت المحدد

 اإلنتاج.جودة الناتجة عن التلف وتشجيع العاملين على األداء لكي يتم تحسين 
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كيفية الوصول إلى تحسن جودة اإلنتاج بأقل  على التعرف( إلى Lambertini & Orsini, 2014هدفت دراسة )و   

جودة توصلت الدراسة إلى أن وفي الشركات اإلنتاجية المنوطة باحتكار سلع معينة.  تحدد مجتمع الدراسةوتكاليف ممكنة. 

أوصت الدراسة بضرورة وداخل الشركات. اإلنتاج بفئة العاملين المسؤولين عن  اهتمامعندما يكون هناك  اإلنتاج تتحقق

 الل توفير الجو المناسب للعاملين.المحافظة على جودة اإلنتاج من خ
 

شركات في الاإلنتاج تحديد أكثر العوامل تأثيرا  على جودة إلى ( Jibouri & Mawdesley, 2015دراسة )وهدفت    

الدراسة االستقصائية التي أجريت على العاملين المهنيين إلى أن  من خاللتوصلت الدراسة و الحكومية بالمملكة المتحدة.

 أوصتوتقييمهم بشكل مستمر. والهتمام بالعاملين اتأثيرا  كان من أكثرها عامل يؤثر على جودة االنتاج،  (22)هناك 

 .  من خالل معالجة العوامل التي تؤثر عليه اإلنتاج وتحسينهبضرورة المحافظة على جودة  الدراسة

 

 :جودة اإلنتاجتقييم أداء العاملين و المحور الثالث:
 

وقد  .أثر الجودة الشاملة على األداء الحالي للمؤسسات االقتصادية إلى التعرف على( 7000 ،دراسة )مدين هدفت   

أسس وقواعد  إتباع وأن   ،توصلت الدراسة إلى تسجيل مؤشرات إيجابية جدا  فيما يخص تحسين األداء للعاملين بالمؤسسة

بين األفراد فيما  طيبةتسمح للمؤسسة من تحسين األداء للعاملين بالمؤسسات يسهم في جودة المنتج وخلق ظروف عمل 

 بينهم من جهة ومع اإلدارة من جهة أخرى.

 
 

اإلنتاجي في المؤسسة العمومية  األداءالجودة كمدخل لتحقيق  إلى التعرف على( 7012 ،وهدفت دراسة )كاملية وشرفي   

 عن أنفضال   ؛لينإلى أن تحقيق جودة اإلنتاج هي مسؤوليه الجميع بالمؤسسة وليس العام الدراسة وقد توصلت .بالجزائر

وضوح مؤشرات تقويم األداء يسهل من  يفرض عليها التحسن الدائم لألداء، وأن   تتم في وسط متغير ممااإلنتاج الجودة في 

ومن ثم تحسين جودة اإلنتاج. وقد أوصت الدراسة بضرورة تبنى جميع المؤسسات سياسة جودة االنتاج وذلك  األداء تحسين

 م األداء للعاملين.يتقيمن خالل استمرار تحسين 
 

حدى إفي اإلنتاج داء نظام أتأثر الجودة بتقييم  الوقوف على إلى (Colledani & Tolio, 2016) وهدفت دراسة   

لها تأثير واضح على جودة اإلنتاجية الدراسة إلى أن متطلبات  توصلت. وقد األمريكيةبوالية نيويورك اإلنتاجية المؤسسات 

عن  األداءتشجيع العاملين على  وأن   اإلنتاج،التقييم المستمر والدوري ألداء العاملين ينعكس ايجابيا  على جودة  وأن  المنتج، 

وقد أوصت الدراسة بضرورة مقاربة  وزيادة جودة اإلنتاج.طريق وضع حوافز مادية ومعنوية يدعم نتائج التقييم لألداء 

 من الجودة واإلنتاج اللوجستي للمؤسسات. كلاالعتبار للتقييم األداء الكلي للنظام مع األخذ بعين 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
 

، ومن خالل استعراض الدراسة بشكل أو بآخرالدراسات السابقة، التي تناولت متغيري  بناء  على ما تم عرضه من   

، حيث اتفقت الدراسة الحالية مع اومتغيراته ةالحالي دراستهنتائجها، فقد شكل هذا فهما  واسعا  لدى الباحث لمشكلة أهدافها، و

 بعض الدراسات السابقة في المتغيرات المدروسة إلى حد ما،
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أن الدراسة في حين اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في نوع المجتمع وعدد أفراد العينة البحثية، السيما و 

فرع أبها، بينما الدراسات  -لدى العاملين بشركة أرامكو السعودية  اإلنتاجودة تبحث ماهية أثر تقييم األداء على ج الحالية

 .السابقة درست هذه المتغيرات لدى فئات ومؤسسات أخرى

 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 

إضافة إلى معرفة الية، يستفاد من اإلطار النظري للدراسات السابقة لالستعانة به في كتابة اإلطار النظري للدراسة الح -1

 تحليل النتائج ومن ثم تفسيرها.طرق عرض و

 يستفاد منها في كيفية بناء وإعداد أداة دراسة لقياس مستوى أداء العاملين عينة الدراسة البحثية. -7

 يستفاد من الدراسات السابقة في كيفية حساب الخصائص السيكو مترية ألدوات الدراسة )الصدق والثبات( . -2

لنتائج والتوصيات بالدراسات السابقة ومحاولة استكمال تلك الجهود العلمية لعرض نتائج جديدة لم تتمكن االستفادة من ا -4

 تلك الدراسات من الوصول إليها.

 

 فجوة البحث(:) هذه الدراسةأوجه التفرد أو التميز ل

في مجال إدارة األعمال بكلية  ىتجرالتي  - على حد علم الباحث -من نوعها  األولىتتميز الدراسة الحالية في كونها  -1

تفردا   أرامكو السعودية فرع أبها، مما يُعد العاملين بشركةابن رشد للعلوم اإلدارية، واألولى أيضا  التي تجرى على 

 . مضافةوفي نفس الوقت قيمة بحثية 

وجودة  ،أداء العاملينمتغيري ) تناولتالتي  -على حد علم الباحث  -تنفرد الدراسة الحالية بأنها الدراسة األولى  -7

 كما في الدراسات السابقة.  هوليس كل متغير على حد ،ا  ( معاإلنتاج

 

 اإلطار النظري:
 

تأسيسا  على ما تقدم سيتم عرض اإلطار النظري في محورين أساسين: المحور األول يتمثل في تقييم أداء العاملين، أما    

 النحو التالي:على اإلنتاج جودة  المحور الثاني فيتمثل في

 

 المحور األول: تقييم أداء العاملين:
 

تبر تُعيعتبر تقييم األداء أحد الوظائف المتعارف عليها في إدارة األفراد والموارد البشرية في المنظمات الحديثة، وعليه    

بالعاملين في جميع األقسام،  من العمليات الهامة على جميع مستويات الشركة أو المؤسسة ابتداء  من اإلدارة العليا وانتهاء  

ولكى تحقق عملية تقييم األداء األهداف المرجوة منها يجب التعامل معها بشكل نظامي ودقيق وبمشاركة جميع األطراف 

 (..70 ، ص7012، الحريريالتي من الممكن أن تسفيد من النتائج )

 

 أوالً: أهمية تقييم أداء العاملين:
 

، ثم على مستوى ومستوى الشركةتتمثل أهمية عملية تقييم أداء العاملين في ثالث مستويات: مستوى األفراد العاملين،    

 (742 ، ص7014)ديب،  ؛(20 ، ص.701، األميري) اإلدارة كما يلي:
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 األهمية على مستوى األفراد العاملين:  -1

صرف األجور التشجيعية أو منح العالوات والمكافآت أو توزيع توفير أداءات موضوعية تسمح بالتمييز بين األفراد عند  -

 حصص األرباح للعاملين فيها.

 من جانب اإلدارة.الوظيفي  أدائهالعامل من خالله على كيفية تقييم  يتعر ف -

 تسهم في اقتراح الوسائل والطرق العلمية المناسبة لتطوير سلوك العاملين. -

المبذولة تأخذ بالحسبان من قِبل  ذلك لزيادة شعوره بالعدالة؛ وبأن جميع جهودهتجعل العامل أكثر شعور بالمسؤولية و -

 الشركة.
 

 األهمية على مستوى الشركة:  -2

تفيد نتائج التقييم في تحديد استراتيجية الحصول على الموارد البشرية الضرورية الستمرار الشركة في أداء وظائفها  -

 وتحديد أهدافها.

 الشركة في تحديد سياسة األجور والمكافآت.يساعد تقييم األداء  -

، وزيادة اندماج العاملين مما في خلق مناخ من الثقة في التعامل بين العاملين واإلدارة مما يصب في مصلحة الشركة يسهم -

 يرفع روحهم المعنوية نحو األداء.

 يؤدى دورا  مهما  في تحديد الهيكل التنظيمي. -
 

 األهمية على مستوى اإلدارة: -3

معرفة اإلدارة بمستوى التقويم للعاملين يساعدها في تطوير أداء الشركة من خالل تحديد نقاط الضعف والقوة لدى  -

 العاملين، واستثمار جوانب القوة  في مسارهم الوظيفي.

دريبية والكشف عن االحتياجات الت اإلدارة في الحكم على مدى نجاح سياسات االختيار والتعيين للموارد البشرية، يساعد -

 وتحديد كفاءة سياسات التدريب.

كالترقية، واألجور،  البشرية الموارد باستخدام المرتبطة األنشطة من للكثير والعادل الموضوعي األساس توفير في يساعد -

 والتحفيز.

 

 

 ثانياً: استخدامات تقييم أداء العاملين:
  

 (412 ، ص7010 ، ومناصرية،رجم) :التاليةأداء العاملين في المجاالت  تقييميمكن للشركة االستفادة من نتائج   

تقييم األداء في الوقوف على المتغيرات المتعلقة بالموارد يمكن االستفادة من : وتطوير العاملين التخطيط االستراتيجي -1

 برامج تدريبية تطويرية.عبر  ومن ثم استثمار طاقتها الكامنة بشكل فاعل ؛البشرية من حيث قدرتها وإمكاناتها

 فمن شأنها إعطاء صورة واضحة لدى رفع دوافع األفراد: تُعد المعلومات المرجعية لألفراد العاملين ذات أهمية كبيرة، -7

 ومن ثم بث روح الدافعية لتطوير أداءهم. ؛اإلدارة مما يدفعها إلى دعم الثقة معهم

واألداء الجيد حيث أن  نظام التقييم يأخذ في حسبانه مستويات اإلبداع واالبتكار بناء نظام عادل للحوافز التشجيعية:  -2

 .، وهذا يساعد في بناء تصور عادل للتدعيم بحوافز تشجيعيةللعاملين
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 نتيجة تقييم األداء للعاملين قد ويرى الباحث أن هناك عالقة جدلية بين أداء العاملين وأداء الشركة، ولذا فإن استخدامات   

خاص بالشركة من حيث تحقيق  :والثاني ،خاص بالعاملين من حيث تطوير أدائهم وقدراتهم :تكون ذات اتجاهين أحدهما

 نظمها وأهدافها بما يجارى الواقع. عادة النظر فيإنظام عادل لتخطيط وتطبيق نظم الجودة والحوافز وربطه باألداء ومن ثم 

 

 :ثالثاً: األطراف التي تجرى تقييم أداء العاملين
 

هناك طريقتين رئيسيتين لهما صلة مباشرة أن  (102، ص 7002)حمود والخرشة،(؛ و7000)الشعار، ذكرت دراسة      

  بتنفيذ التقييم هما:

استمارات التقييم ويكملها لكل الرؤساء والمديرين: األصل أن يُكلَّف كل مدير أو ورئيس بتقييم مرؤوسيه، حيث يستلم  -1

 واحد من العاملين لديه، إال أن  بعض األنظمة تستعين بأخرين.
 

وفي شركة أرامكو السعودية يقوم الرؤساء والمديرون بتقييم األداء للعاملين والموظفين لديهم وذلك من خالل تطبيق 

ذو شفافية وعادل للموظفين على أساس مقاييس  ( لضمان تقييم مستمر على مدار العام، وتقييمPMPالبرنامج الجديد )

 ومعايير مشتركة لتحقيق العدل، ويستطيع الموظف من خالله التطوير من قدراته وتدارك الخلل.
 

ذات آليات ومحاور واضحة لخلق تناسب  ضرورة إدراج برامج -بحكم عمله في شركة أرامكو  -ويرى الباحث    

 يمكنهم على هذه البرامج  عن عملية التقييم ينمسؤولموظف، ومن خالل تدريب ال( في تقييم الStandardوتقارب أو )

 .العملتمر للفرد ولتطوير المسواوضع أهداف مناسبة لخصوصية العمل ونوعيته، 
 

اقتراح الم االستمارات وتحليل النتائج وبتوزيع استمارات التقييم لتنفيذها، واست تقومإدارة الموارد البشرية: حيث  -7

 اإلجراءات المناسبة بحق كل فرد أو عامل.
 

)شامي، ؛ (201ص ، 7002 : )برنوطى،في تقييم العاملين منها مما سبق ر تعقيداً أكث نظماً منظمات تصيغ وتوجد    

 (104ص ، 7010)نوري،  ؛(7.ص ، 7010

فقط، بل من قبل مجموع العاملين في التقييم من قبل الزمالء: فهناك أنظمة تشترط أن يتم تقييم الفرد ليس من قبل مديره  -1

 الوحدة اإلدارية، بحث يقيم كل فرد األخرين، وتكون نتيجة تقييم كل فرد هي متوسط تقييم زمالئه له.

التقييم الذاتي: فهناك أنظمة لمنظمات أو شركات ناضجة، تطلب أن يقوم الفرد بتقييم ذاته وتدمج هذا التقييم مع تقييم  -7

 مديره له.

قبل خبراء: فهناك شركات تستعين بأطراف خارجية مستقلة، كمكتب استشارات متخصص ليجري تقييم  التقييم من -2

 الفرد أو الموظف.

)الزبائن(: بعض الشركات تستخدم تقييم الزبائن لبعض العاملين لديها خاصة  اإلنتاجالتقييم من قبل متلقى الخدمة أو  -4

 .ي أدائهمالذين يعتبر تعاملهم مع الزبائن العنصر األهم ف
 

 أداء العاملين من قبل رؤسائهم أوهو تقييم  ورغم أهمية كل هذه األنظمة السابقة إال أن  ما يهمنا في الدراسة الحالية   

 يهم أو تقييم العاملين ألنفسهم.مدير
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 :رابعاً: توقيت تقييم أداء العاملين
 

وفقا  لما هو متبع في الشركة. إال  أن ه البد من دورية  يتحدد هذامدة زمنية محددة إلجراء عملية التقييم، حيث  توجدال    

عملية التقييم على األقل مرة واحدة بالسنة، فمن الضروري أن يكون التقويم في مدد متقاربة نسبيا  للوقوف على مدى التغيير 

عامل، وبحيث تكون مناسبة لكال الطرفين الرئيس ومرؤوسيه، إضافة إلى توفير الذى حصل في أداء وسلوك الموظف أو ال

وتقوم شركة أرامكو بإجراء تقييم سنوي للعاملين  (.Woodford, 2012,p213الجهد واالقتصاد في التكاليف االقتصادية )

 .تمر للموظف طوال أيام السنة( حيث يعتمد هذا البرنامج على التقييم المسPMPبها من خالل تطبيق البرنامج الجديد )

 

 

 :خامساً: أبعاد تقييم أداء العاملين

 العامة؛ التي تحقيق أهدافها وسياستها في نجاحها ومدى للشركة العامة لتقييم النتائج وهو بعد جوهري االقتصادي: البعد -1

 (.02، ص 7000المرجوشي، ) العامة االقتصاديةوسياستها  بأهداف الدولة مباشرا   ارتباط ا ترتبط 

 عن من إدارة الشركة ممكنة بفاعلية اإلجابةيكون ب االجتماعي والوسط اإلدارة بين تحليل العالقةإن   االجتماعي: البعد  -7

 توقعات الجمهور، تقابل المقدمة الخدمة أن   من والتحققوالعرض،  الطلب بين المعادلة ضمانطلبات المستفيدين، و

 (.72، ص7001 ،مرعي)

المقيمين  اختيار تخص التي التقييمية الممارسات احترام أدبيات على للتقييم األخالقي البعد يشتمل حيث األخالقي: البعد -2

 (..07 ، ص7017 النتائج )المعشر والطراونة، وإعالن التقييم ومسار

 

 :العاملينسادساً: معايير تقييم أداء 
 

يقصد بمعايير تقييم األداء: المستويات التي يعتبر فيها األداء جيدا  ومرضيا . وتحديد هذه المعايير أمر ضروري لنجاح    

تحقيق أهداف الشركة، وتوجيه عملية تقييم األداء، حيث إنها تساعد في تعريف العاملين بما مطلوب منهم بخصوص 

 . (707 ، ص7002)الهيتي،  ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار لتطوير األداءالمديرين إلى األمور التي 
 

)صالحي،  ورغم اختالف اآلراء في تحديد معايير تقييم األداء، إال أنه يمكن تقسيمها بشكل عام إلى جانبين أساسين هما   

 :(11 ، ص7012

مثل كمية اإلنتاج، النوعية، السرعة )الزمن(، وهي المقومات األساسية التي تستلزمها طبيعة العمل  معايير موضوعية: -1

 التكلفة، تحقيق األهداف، عدد حوادث العمل.

 معايير سلوكية: وهي معايير تكشف عن صفات الفرد الشخصية مثل: التزام الموظف بمواعيد الدوام، وقابلية وسرعة  -7

الستفادة من التدريب، المواظبة، المبادأة، اقدرة الموظف على العمل ضمن فريق واحٍد يجمعه مصلحة العمل، ولاوالتعلم، 

 االتزان االنفعالي،...الخ.
 

 الثبات، إال أنه مهما كان المعيار، فالبد أن يشترط فيه الدقة في التعبير عن األداء المراد قياسه، إضافة إلى الصدق،   

 .صغيرة كانت مهما األداء في االختالفات وإبراز االستخدام، سهولة
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 :سابعاً: أسس التقييم الفعال ألداء العاملين
 

 ؛ )بلوط،(170ص  ،7001، ؛ )ثابت(107 ، ص7012)القحطاني،  :توجد أسس للتقييم الفعال على النحو التالي   

 (07 ص ،7002بعجي، (؛ )2.2 ص، 7002
 

أن يكون الموظفين و يكفل وحدة وموضوعية القياس والتقييم.موضوعية موحدة بما واضحة ومعايير استخدام مفاهيم و -1

 .المساواة في التقييملمبدأ العدالة و ا  ذلك تحقيقالنسبية و انهأوزاأهميتها ولمعايير وا ذهبه على علم

قد  ، لتحديد مادفالفعلي مقارنا  باألداء المسته إن أساس التقييم والهدف منه التعرف على نمط ومستوى أداء العاملين -7

 على تداركه. العاملينومساعدة  ؛يوجد من قصور

 م لمفهوم وأهداف ومعايير التقييمتوافر نظام فعال لالتصال بين الرؤساء والمرؤوسين حتى يتيح النقل الواضح والسلي -2

 .نقل أداء وتبريرات المرؤوسين لرؤسائهموأيضا   ،للمرؤوسين

يمانهم بفعاليتها بحيث يسهل على الرؤساء إإدراك الرؤساء والمرؤوسين لمفهوم وأهداف ومعايير التقييم، وضرورة  -4

 تطبيق المعايير وتحقيق الموضوعية وتحقيق التنمية.

أداء تحديد مستوى والعناصر الضرورية لقياس و وكافة البيانات ر المعلوماتيتوف، واءة نماذج تقييم األداء الوظيفيكف -2

  .مثل العامل نفسه ورئيسه المباشر المعتمدةمن مصادرها  العامل

عملية التقييم وذلك بالطرق واألساليب  ؤوسين والرؤساء فيمن خالل اشتراك المر ،المشاركة في عملية التقييم -0

 .تعاون و طمأنينة العاملين للنظام و شعورهم بعدالتهالالمختلفة. مما يساعد على الثقة و

نتائجه مع األهداف  فاألداء الذي تتطـابق ا ،داء واألهداف المحددة لها سلفود تناسب بين معايير األضرورة وج -2

 ا .بالتالي ناجحو ا  المعايير التي حددت لقياسه يعتبر أداء مناسبو

المعايير وتحديد األهداف و فهم سلوكيات األفرادرؤساء على كيفية إجراء التقييم ومقابالت التقييم، ودريب كافة الت -0

 .الرقابية

 .مع الظروف السائدة ليتمشىجهة التطوير المستمر والمرونة بحيث يمكن تعديل أو تطوير النظام عند اللزوم لموا -.

 

 : طرق تقييم أداء العاملين: ثامناً 

 :على النحو التالي الحديثةمنها طرق األداء منها الطرق التقليدية، و هناك عدة طرق لتقييم      
 

، 7014)محمد، ؛ (124 ، ص7002حمود والخرشة،) :ما يليومنها  ،الطرق التقليدية لتقييم أداء العاملين (أ

 (712 ص
 

التي قد تقيس مستوى أداء عدد من الصفات أو السمات ويحدد من خاللها الرئيس أو المدير طريقة الصفات أو السمات:  -1

 .العامل، كعالقته بزمالئه

كثر، حيث يجب أن تكون المقارنة وفق صيغ أالقيام بمقارنة فردين أو في طريقة الترتيب البسيط: حيث يتم استخدامها  -7

 معينة.
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طريقة المقالة: وتعتمد هذه الطريقة على كتابة التقارير التفصيلية من قبل المشرف المباشر يصف جوانب الضعف  -2

 .والقوة واألداء الماضي ومهارات األفراد

يتم تسجيل هذه ، حيث للموظف السلوك الفعلي الخاصفيها المقيم  يالحظريقة المواقف الحرجة: وهذه الطريقة ط -4

 .خالل فترة معينة لكل فرد عامل السلوكيات

طريقة المقابلة: وتعتمد على مواجهة مباشرة بين الفرد المقيم والعامل المراد تقييمه، حيث توجه له األسئلة مباشرة  -2

 .خاصة بذلكباته في استمارة ون اجاد  وت

األمر الذى يعرض التقييم إلى  ،إال أنها تعتمد على الحكم الشخصي ،سهولة التطبيق واإلنجازب ورغم تميز هذه الطرق    

 التحيز والمحسوبية خاصة في الصفات والمقارنة والمقابلة.

 

 (0. ، ص7002)شاويش، ؛ (102 ، ص7010)عبد هللا،  :، ومنهاالطرق الحديثة لتقييم أداء العاملين (ب
 

قابلة  ا  ، لذا يجب أن تكون األهداف الموضوعة مسبقالتقييم وفقا لألهداف المحققةحيث يتم طريقة اإلدارة باألهداف:  -1

 للتطبيق.

حيث يتم تحديد األهداف أو النتائج  اد هذه الطريقة في تقييم موظفيهاوتقوم شركة أرامكو السعودية بتطبيق واعتم   

المطلوب تحقيقها، والتي سيتم قياس األداء وتقييمه على أساسها، وعادة ما يجتمع الرئيس المباشر مع كل مرؤوس لوضع 

 المتفق عليها، أو عند وقت تقييم األهداف واالتفاق عليها، وتحديد المدة التي سيتم تحقيق األهداف فيها، وعند نهاية المدة

 األداء، يتم مقارنة النتائج الفعلية )أي التي تم تحقيقها(، بتلك التي تم وضعها عند بداية المدة، وتحديد االنحراف عن التنفيذ 

 https://hrdiscussion.com( واالنحدار للهاوية )P M P (برنامج التقييم الوظيفي الجديد، 7000)فرحات،  ا  بوسل ا  إيجاب

 مثل:  عدة عواملمن الذى يتكون األداء لكل موظف وطريقة مراكز التقييم: حيث يقوم القيم بتعينه نموذج تقرير  -7

وميزة هذه الطريقة أن نموذج التقييم يخص الفرد الموظف، إال أن من عيوبها  .الحضور والمواظبة، والدقة في العمل

 .الحكم الشخصي في التقييم هو االرتكاز على

تقييم وتقييم المدير، و: التقييم الذاتي، منهامكونات  عدةدرجة من  200الــ تكون تقييم يدرجة:  200ييم الــطريقة تق -2

اإلدارة والقيادة،  عد هذا التقييم هو األكثر مالئمة للمديرين، إذ يساعد على تقييم أساليبويُ . ، وتقييم المرؤوسالزمالء

 .استخدامه في جميع انحاء العالم يفضال  على أنه يجر

 عضاء يكون على رأسها الرئيس المباشر للعامل(.أ: وتعتمد هذه الطريقة على تكوين لجنة من يطريقة التقدير الجماع -4

الحصول على المعلومات حول العامل المراد تقييمه طريقة البحث الميداني: تعتمد هذه الطريقة بشكل أساسي على  -2

ويعتمد نجاح هذه الطريقة على مهارة وقدرة وكفاءة ممثل قسم إدارة الموارد  .ة الموارد البشريةمن قبل إدار شفهيا  

 .استخالص نتائج موضوعية وسليمة البشرية في
 

 درجة األخطاء والصعوبات التي تواجه الطرق التقليدية، كما أنها أكثر  أنها تقللالطرق الحديثة لتقييم أداء العاملين تمتاز و   

 فاعلية واستخداما  في جميع أنحاء العالم.
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، 7002شاويش، (؛ )110  ، ص7010(؛ ) أبكر، .1 ، ص.700، حطب أبو) األداء: تقييم عملية : خطواتتاسعاً 

 (101 ص

 .المقاييس أو المعايير تحديد -1

 . التقييم طريقة اختيار -7

 .التقييم دورية تحديد -2

 المقيم. تدريب -4

 .التقييم نتائج إعالن -2

  .مشتركة حلول ووضع تهملمناقش التقييم لعملية خضعوا الذين للعاملين المباشر الرئيس مقابلة -0

 المختلفة. الوظيفية للفئات مناسبة تقييم استمارات وضع -2

 

 : التحديات والصعوبات التي تواجه تقييم األداء:عاشراً 
 

 (40 ، ص7017ين، ن)حس :التي تواجه تقييم األداء في اآلتيالتحديات  تتمثل   

 وغير عادلة وال علمية. منحازة بطريقة وتقييم األداء ،التقييم علىعدم موضوعية المشرفين  -1

الصفات والمؤهالت وأنماط السلوك ووحدات اإلنجاز  تسهل ترجمةغياب المعايير والمقاييس والمؤثرات الكمية التي  -7

 د التقييم، قد يؤدى إلى االرتجال.إلى درجات وتقديرات تعتم

 .االعتماد على معلومات وافية ودقيقة في عملية التقييمعدم  -2

 بنتائج التقييم من جانب اإلدارة. عدم االكتراث -4

 للعاملين خالف تقديراتهم الحقيقية يمثل تحدى للتقييم. ومحايدة اعطاء تقديرات متوسطة -2

هم ورفع مستواهم، للرغبة في تدريب، أو بهدف الترقي، أو الوظيفي مموقعهللعاملين بناء  على  تقديرات المقيم إعطاء -0

 وليس بناء  على األداء الفعلي. 

ة التقييم مرتكزا  على األداء الفعلي للعامل فضال  على محاول ضرورة أن يكون يرى الباحثتلك التحديات ولتالفي    

 بين العاملين دون النظر ألى محسوبيات أو وساطة  أو أهواء شخصية تعيق عملية تقييم األداء. اكتشاف الفروق الفردية

 

 المحور الثاني: جودة االنتاج:
 

في أي شركة، حيث تهتم الشركات  التزال تحظى بأهمية بالغةيُعد موضوع جودة االنتاج من أهم المواضيع التي كانت و   

لما لها من أثر فعال في وا، نتجها وتقدمها باعتبارها ضرورة حتمية لنجاحها أو فشلهبجودة المنتجات والخدمات التي ت

وإرضاء حاجات الزبائن، ورغباتهم الحالية والمستقبلية. الميزة التنافسية سواء في األسواق المحلية أو األجنبية،  تحقيق

 وأرباحها، ومن ثم ضمان بقائها واستمرارها في ميدان العمل تحسين سمعة المنشأة وزيادة حصتها السوقيةوبالتالي 

 (.10 ، ص7001 ،الطويل، وسلطان)
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 أوالً: التمييز بين جودة اإلنتاج وكفاءة اإلنتاج:
 

إن جودة اإلنتاج وكفاءة اإلنتاج هما مصطلحان متقاربان، لكن كل منهما يهدف إلى شيء معين أو باألحرى اتجاه معين     

 في اإلنتاج ذاته.

الضمنية  درة مجموعة من الخصائص والمميزات الجوهرية على إرضاء المتطلبات المعلنة أوقفإذا كانت الجودة تعني     

إنتاج أكبر  تحقيق لىع أو الشركة درة المؤسسةقفإن  كفاءة اإلنتاج تعني ، (Daniel, 2002, p21موعة من العمالء )لمج

 (.12 ، ص7012منصور، )ممكن من السلع والخدمات وبأقل نفقة من الموارد 

 

 ثانياً: أهمية جودة اإلنتاج:
 

 التالية:أهمية جودة اإلنتاج في النقاط  (27 ، ص7002، المحياويحدد كل من )   

 سمعة الشركة: حيث تستمد الشركة سمعتها من مستوى جودة منتجاتها. -1

 تتحمل كل شركة المسؤولية القانونية عن أي أضرار لمستخدمي اإلنتاج.حيث  :المسؤولية القانونية للجودة -7

أكثرها حماية المستهلك من الغش التجاري: حيث ظهرت جمعيات حماية المستهلك إلرشاده إلى أفضل المنتجات و -2

 مانا .أجودة و

 طاء وتالفيهاالتكاليف والحصة السوقية: إن تنفيذ الجودة المطلوبة لجميع مراحل االنتاج يتيح الفرصة الكتشاف االخ -4

 مما يزيد من الحصة السوقية ومن ثم زيادة ربح الشركة.

 افسية.المنافسة العالمية: تكتسب الجودة أهمية في كيفية تبادل المنتجات في سوق دولية تن -2

 

 ثالثاً: الفوائد التي تحققها جودة اإلنتاج:
 

 (702، ص7000 ، وآخرون،)الطائي ا يلي:منها مإن لجودة االنتاج عدة فوائد ذكرها    

العائد االقتصادي من الجودة يساعد على تحسين اقتصاد الشركة والمجتمع تحسين في الربحية والقدرة على المنافسة:  -1

 على حد سواء.

 نواحي القوة لتعزيزها والقصور لعالجها.  تساعد إدارة الشركة على معرفة رقابيةتوفر إدارة الفعالية التنظيمية وزيادة  -7

 داء األخرين لتطوير مستوى الجودةاعتماد الجودة كثقافة عامة للمجتمع تساعد على قياس األداء المستخدم ومقارنته بأ -2

 وفق المفاهيم الحديثة لها.

 

 

 

 جودة اإلنتاج: رابعاً: أبعاد
 

 بر مرآة ينظر من خاللها إلى جميعيرتكز عليها جودة االنتاج وتعت( عدة أبعاد رئيسية Garvin, 1987, p104لقد حدد )   

 وهى:زوايا المنتج  قبل اختياره، 

األداء: ويقصد به الخصائص التشغيلية للمنتج القابلة للقياس والعالمات التجارية التي يمكن ترتيبها بموضوعية في  -1

 (.(Feinburg & Trappey, 1995, p62 المظهر الفردي لألداء

 دعم صورة المنتج في نظر المستهلك. السمات أو المالمح: وهى الخصائص الثانوية التي ت -7
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  .احتمال قدرة المنتج على أداء الوظيفة بنجاح في ظروف االستعمال العادية أياالعتمادية:  -2

 ساسها المنتج.أالمطابقة: وهى درجة مطابقة مواصفات العمليات للمعايير التي صنع على  -4

 يقومنتج فيها دون الحاجة إلى أن التي يستطيع المستهلك استخدام الم أو المدة االستمرارية: وهى عبارة عن عمر المنتج -2

 .ببيعها بسبب عدم جدوى إصالحها

 .مستوى الخدمة: وهى تنصرف إلى السرعة  المقدرة والكفاية وسهولة االستخدام -0

 الذوق الخاص بالمنتج.تعني الشكل العام والجماليات والمعايير الذوقية: وهى  -2

      .المنتجةاالنطباع عن الجودة: وهذا يعتمد على مدى شهرة العالمة التجارية وشهرة الشركة  -0

 

 خامساً: العوامل المؤثرة على جودة اإلنتاج:
 

 ( 42 ، ص7002، المحياويتتمثل العوامل المؤثرة على جودة اإلنتاج  في اآلتي: )   

إذا لم يكن هناك أسواق فإنه لن تكون هناك منتجات، ولكي يمكن لمنتج ما أن يحتل مكانا  مناسبا  في األسواق  األسواق: -1

  أن يكون ذا جودة عالية تحقق له االستقرار الالزم.فال بد من 

العامل/ الموظف: لتحقيق اإلتقان والجودة في األداء فال بد من عامل/ موظف ذو أداء عالي يحافظ على معايير الجودة  -7

 في اإلنتاج.

 ،يف اإلنتاج األساسيةرأس المال: االرتقاء بمستوي جودة اإلنتاج يتطلب الكثير من استثمار رؤوس األموال لتغطية تكال -2

 وهذا يجعل من راس المال عامل مهم في تحديد جودة المنتج.

  .حاجة إلي وجود نظام إداري منسق لخلق ومتابعة نظام فعال لضبط الجودةهناك اإلدارة:  -4

خدام الكثير باستالجيدة اختيار المواد األولية د الصناعية التي تفي باالحتياجات، والموار إلىالمواد األولية: الوصول  -2

 .اإلنتاجفي توفير عنصر الجودة في  ةمؤثر عواملمن المواد الحديثة 

جودة إلي علي الوصول إلي دقة عالية وبالتالي  والوسائل الفنية الحديثة ساعدت اآلالت :اآلالت والوسائل الفنية الحديثة -0

 عالية الي حد كبير.  إنتاج

     

 : تحديات جودة اإلنتاج:سادساً 
 

( 40 ، ص7000)صباح، (، 20 ص، 7011، جباري)التحديات والمعوقات التي تواجه جودة اإلنتاج فيما يلي:  أهم   

 ( .0 ، ص7002)العزاوي، 

 .ديدة وفق إدارة الجودة الشاملةالج األدوارالوسطى على تفهم  اإلدارةعدم قدرة  -1

  االنتاج.التوسع الكمي أو العددي في المنشاة على حساب الجودة النوعية في  -7

 بما يتناسب مع خصائص المنشأة. تعديالت إجراءممتازة للجودة دون  برامجبناء  -2

 في التقنيات الحديثة واالتصاالت.، إضافة إلى الثورة المعلوماتية الدولية وتحرير التجارة العالمي العولمة واالتفاقيات -4

 .عدم وجود كفاءات بشرية مؤهلة لتقوم بتطبيق نظام الجودة الشاملة -2

 .للعاملين المستوى التقنيالموارد المالية وضعف  ضعف -0

 والحافز لتطبيق الجودة في المنشآت واألجهزة الحكومية. غياب الدافع -2
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   الشركة.مقاومة التغيير من قبل العاملين في  -0

 اإلنتاج.غياب منهجية موحدة لتطبيق الجودة في  -.

  لشركة.باتعارض أسس ومبادئ الجودة مع القيم التنظيمية السائدة  -10

 

 : أدوات قياس جودة اإلنتاج:سابعاً 
 

 (12 ، ص7012)مناصريه، في اآلتي: اإلنتاج أدوات قياس جودة تتمثل    

  .مدى رضا الزبون من خالل االستقصاء منه على جودة المنتج أو الخدمة المقدمة ة لقياسبحوث الرضا: تعتبر أداة جيد -1

لالستماع الحقيقي في الميدان حيث تسمح بتشجيع التعبير عن عدم الرضا على تحليل شكاوى الزبائن: تعتبر أداة فعالة  -7

 .جزء أو كل الجودة المدركة

م األعمال تحليل حجم المبيعات والحصة السوقية للمؤسسة: يمكن قياس الحصة السوقية من خالل عدد الزبائن ورق -2

 .المشترياتالخاص بكل زبون وكمية 

المقابالت ومل والزبون: وذلك باالقتراب منه باستخدام الزيارات والندوات تطبيق وسائل لإلنصات لصوت العا -4

  .الشخصية وصناديق االقتراحات

 

 : مؤشرات قياس جودة اإلنتاج:ثامناً 
 

 على النحو التالي:يس أو مؤشرات قياس جودة اإلنتاج مقايأهم ثالثة    

 مؤشر جودة مطابقة المنتج للمواصفات: وتعني مدى مطابقة جودة المنتج بعد صنعه لمواصفات التصميم األصلي.  -1

ين المنتج النهائي من وصول المادة الخام إلى أن يتم شحن وتخز بداية  وهذا يعتبر مؤشر لمدى نجاح مراقبة الجودة 

 (.110 ، ص7012)مسلم،  لشركة أرامكو

العميل. أما  إن ما نقصد به هنا أن المعيب هو ذلك اإلنتاج غير المطابق للمواصفات بحسب طلبمؤشر قياس المعيب:  -7

تسعى شركة أرامكو وغيرها حيث  .(72 ، ص.700)اليعقوب،  عن التالف فهو المنتوج الذي ال يحمل قيمة مضافة له

اإلنتاج، ويستخدم مؤشر قياس المعيب من المؤسسات الصناعية إلى تخفيض عدد الوحدات المعيبة في نهاية عملية 

 (..2 ، ص7002، يحياوي) لضمان خلو المنتج من العيوب أثناء التسليم وخالل مراحل التشغيل والخدمة

أن يكون التسليم بالنوعية المطلوبة وبالسعر المالئم وفي  شركةمؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسب: تحاول أي  -2

الوقت المطلـوب، حيث يركز هذا المؤشر على قياس سرعة االستجابة لطلبات العمالء من خالل تخفيض أوقات 

 (. .2 ، ص7012)شعيب،  العمليات

 

 التي تواجه قياس جودة اإلنتاج: المشكالت: تاسعاً 
 

 (؛07 ، ص7002، هنية(؛ )72 ، ص7012فيما يلي: )منصور،  تواجه قياس جودة االنتاجلمشكالت التي اأهم  تتمثل   

Horngren; Foster, & Datar, 2008) ) 

 .تعدد طرق القياس -1

 .عدم وجود أداة ثابتة للقياس، فضال  على عدم توافر معايير لألداء السليم لزيادة اإلنتاجية -7
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 .اإلنتاجواختالف ظروف بيئة يختلف قياس اإلنتاجية باختالف الفئة المدروسة  -2

  .جودة الخدمة في المؤسسات الخدميةصعوبة تحديد درجة  -4

 تغيير الكثير من الشركات لبعض حساباتها، مما يضلل النتائج أو يؤثر فيها. -2

اإلنتاجي أو الخدمي وضعف االساليب اإلدارية وغياب الحوافز يؤثر بال شك على  عدم االستقرار الوظيفي بالقطاع -0

 اإلنتاج. جودةنتاج ومن ثم على معدالت اإل

 .جودتهاإلنتاج وعدم توفر البيانات اإلحصائية التاريخية الدقيقة حول  -2

 .  اإلنتاجنقص القوى الشرائية للمنتج وعدم اإلقبال عليه بشكل ملحوظ يشكل معوق أمام قياس مستوى جودة  -0

 

 : طرق  تحسين جودة اإلنتاج: عاشراً 
 

 أنه يمكن تحسين جودة اإلنتاج من خالل اآلتي:( 12 ، ص7012، ةذكرت )مناصري   

جراء مقارنة بين إعلى  ياباني تعنى التوسع التنافسي، حيث تركزطريقة المقارنة المرجعية: وهى طريقة ذات استخدام  -1

و تنافسية أوهذا المقارنات قد تكون داخلية (. سعر / جودة) نشاط المنشأة بغيرها من المنشآت المنافسة من خالل عالقة

 نتاج.إ فضل جودةأو وظيفية بما يبرز أ

ويتم تصميمها بحيث تضمن  مها كنتيجة لدراسات التحسين،حدى الطرق التي يتم استخداإطرق الحماية من الفشل: وهى  -7

الجودة من الفشل كال من جودة التصميم و الحماية جعل العملية محصنة ضد الخطأ أو واقية من الخطأ ويمكن لطرق

يمكن أن يكون لها تأثير  لكلذ أضاءة تحذيرية لوجود اختالل أو حدوث خطإ ، وهذه الطرق يمكن اعتبارهااإلنتاجخالل 

 اإلنتاج.ومن ثم زيادة جودة  وتخفيض التكلفة، البشرية في العمل في تقليل االخطاء

للتطبيق والتي تهدف إلى  وتحديد األفكار األكثر واقعية وقابلية تقييم؛ ؛نظم االقتراحات: وتعرف بأنها جهاز لترقية -2

، للمنشأة األفضل وتحقيق التشغيل ،الكفاءةن خالل تحسين أداء المؤسسة م تحسينبوذلك  ،تحسين وتطوير األداء

والمشاركة في التفكير الجماعي وحل المشكالت، وتخفيض تكاليف المنتجات وزيادة ربحية المؤسسة، وإدراج فلسفة 

 مما يؤدى إلى زيادة وتحسين جودة اإلنتاج.التحسين الدائم في النشاط اليومي للمؤسسة، 
 

 ( أن تطوير عمليات اإلنتاجية يتم من خالل االعتماد على عدد محدد من101، ص 7012ة، وذكرت دراسة )جرير   

الموردين وإنشاء نظام لرقابة الجودة، أتمتة خطوط اإلنتاج وإعادة ترتيب وتحسين المصنع وإنشاء خاليا للخدمات بجوار 

 رية واالعتماد على قوى عاملة مرنة.خاليا اإلنتاج والتخلص من األنشطة غير الضرورية وتسهيل اإلجراءات اإلدا
 

في تحسين مستوى جودة  ويرى الباحث أن تلك الطرق إذا ما طوعت بشكل صحيح في تطبيقها، ال شك إنها سوف تسهم   

المهني  األداءا  يرفع من معدل وفني ا  صحيا  واجتماعيو ا  حوال العاملين وتلبية رغباتهم ماليأالشركة، حيث أن تحسن  اإلنتاج

 المنشأة. إنتاجية والوظيفي مما ينعكس ايجابا  على جودة
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 الدراسة: منهجية وإجراءات
 

 منهج الدراسة: أوالً:
 

لكشف عن أثر تقييم أداء العاملين على جودة في ااألنسب  ألنهاعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة    

بين  التي تربط تحديد العالقةوم(، 7012م إلى 7002فرع أبها بالفترة الزمنية )من  -اإلنتاج في شركة أرامكو السعودية 

 أداء العاملين وجودة اإلنتاج بالشركة.

 

 ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة:
 

، ( موظفا  100فرع أبها، والذي يبلغ عددهم ) -ع العاملين بشركة أرامكو السعودية يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جمي   

 وشملت عينة الدراسة مجتمع الدراسة بالكامل بسبب استخدام البيانات الكمية لفرع أبها.   

 

 ثالثاً: أدوات الدراسة: 
 

فرع  -تجميع البيانات الخاصة بالموظفين/ العاملين من خالل سجالتهم المتوفرة في شركة أرامكوفي الدراسة الحالية تم    

 أبها وهو ما يسمى بدراسة الوثائق والسجالت. وتم استخالص البيانات المنوطة بمتغيرات الدراسة من خالل نظام مؤشرات 

  ا  ييم جودة إنتاج الشركة( وذلك وفقمؤشرات جودة اإلنتاج )كتقتقييم األداء الخاصة بالموظفين )كتقييم أداء العاملين(، وكذلك 

 للنظام المتبع في شركة أرامكو تجاه كيفية قياس وتقييم مؤشرات أداء موظفيها وكذلك كيفية تقييم جودة اإلنتاج للشركة.

 

 :تهيئة البيانات للتحليلرابعاً: 
 

 ويعنى بها تصنيف البيانات سالفة الذكر إلى فئات لكى يتم تحليلها احصائيا  وهى:   

 (.م7012لى إ م7002أداء الموظفين على مدى عشر سنوات في الفترة الزمنية )من  -

ودة اإلنتاج كمؤشر قياس المعيب متوسط ج -متوسط جودة اإلنتاج )مؤشر مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والجودة  -

 متوسط جودة اإلنتاج كمؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسب(.

 

 :األساليب االحصائية المستخدمةخامساً: 
 

حصائية كمية، فقد تم إانطالقا  من كون المعلومات التي تم استقائها من مصدرها األصلي بشركة أرامكو السعودية    

 اإلحصائيةكما قام الباحث بإجراء المعالجة  نتائج الدراسة البحثية.وصول إلى حصائية بهدف الإاستخدام أداة تحليل بيانات 

 سيتمسيتم تحليلها إحصائيا ، كما  ( ومن ثمSPSSللعلوم االجتماعية )اإلحصائية لبيانات الدراسة عن طريق برنامج الحزم 

 اآلتية:اإلحصائية تتبع األساليب 

مئوية، التكرارات، وذلك بغرض وصف العينة البحثية للعاملين المتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري، والنسب ال -

 بالشركة ومن ثم تحديد مستوى متغيرات الدراسة لديهم.

 .اإلنتاج( لقياس عالقة االرتباط بين نتائج تقييم األداء وجودة Correlationمعامل االرتباط ) -
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 نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:
 

 الوصفي لمتغيرات الدراسة:أوالً: التحليل اإلحصائي 

 :متوسطات متغيرات الدراسة وفقا لمحاور الدراسة -

 قام الباحث بعرض اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة على النحو التالي:   

 
 

 (2012 إلى 2002في الفترة من )اإلنتاج ومؤشرات جودة  حصاء الوصفي ألداء العامليناإل( 1جدول )
 

 المتوسط المتغيرات
االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

على أ

 درجة

قل أ

 درجة

 04900 2900.. 02900 902. 009.1 داء الموظفأ

 07900 2900. 04900 10927 00922 كمؤشر مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والجودةاإلنتاج جودة 

 00900 7900. 00900 109.7 20922 كمؤشر قياس المعيباإلنتاج جودة 

 22900 0900. 22900 10900 .2490 تسليم المنتجات في الوقت المناسب كمؤشراإلنتاج جودة 
 

 

 (2012 إلى 2002( يوضح التغير في أداء العاملين في الفترة الزمنية من )1شكل )
 

 

 

كمؤشر مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والجودة في الفترة الزمنية من اإلنتاج التغير في جودة  يوضح (2شكل )

 (2012 إلى 2002)
 

 

 

 (2012 إلى 2002كمؤشر قياس المعيب في الفترة الزمنية من )اإلنتاج التغير في جودة يوضح ( 3شكل )
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 إلى 2002في الفترة الزمنية من ) التغير في جودة االنتاج كمؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسبيوضح ( 4شكل )

2012) 
 

 

 

( أنه بتقدم السنوات يزداد معدل أداء العاملين، كما تزداد جودة 4، 7،2، 1أرقام ) ( واألشكال7يتضح من الجدول رقم )   

، ومؤشر قياس المعيب، ومؤشر تسليم المنتجات في الوقت مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والجودةسواء مؤشر  اإلنتاج

يوم يمر على الموظف في مجال عمله المناسب. وقد يكون السبب في ذلك هو ارتفاع خبرة العاملين بمرور الزمن، فكل 

يصقله مهارات جديدة ويكسبه امكانات وفنيات جديدة، مما يؤثر على أداء الموظف ويزيد من معدل هذا األداء واالنجاز، 

االمكانات المادية واألجهزة واألدوات والخامات المستخدمة، كذلك بتقدم السنوات نتيجة تطوير اإلنتاج كذلك تزداد جودة 

 نتاج مؤسسة العمل. إتطور امكانات وقدرات العاملين أنفسهم مما يجعل تلك العوامل تؤثر مجتمعة في جودة  نتيجة

 ثانياً: نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
 

 تقوم هذه الدراسة على اختبار مدى صحة الفرضيات التالية:   

يظهر في مؤشر مدى مطابقة المنتجات للمواصفات توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء وجودة اإلنتاج كما  (1

 فرع أبها. -والجودة بشركة أرامكو السعودية 
 

توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء وجودة اإلنتاج كما يظهر في مؤشر قياس المعيب بشركة أرامكو  (2

 فرع أبها. -السعودية 
 

اإلنتاج كما يظهر في مؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسب توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء وجودة  (3

 فرع أبها. -بشركة أرامكو السعودية 

 ، والجداول التالية توضح نتائج التحليل:معامل االرتباط بيرسونتم اختبار الفرضيات السابقة باستخدام    

 

 كمؤشر مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والجودة اإلنتاج( العالقة بين اداء العاملين وجودة 2جدول )
 

 معامل االرتباط مستوى أداء الموظف

 **0..09 كمؤشر مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والجودةاإلنتاج جودة 
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 للمواصفات والجودةكمؤشر مدى مطابقة المنتجات اإلنتاج العالقة بين أداء العاملين وجودة  يوضح (5شكل )
 

 

 

 

 

توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء ( والتي تنص "1قبول الفرضية رقم )يتضح من الجدول والشكل السابقين    

حيث بلغ معامل االرتباط  ".فرع أبها -وجودة اإلنتاج كما يظهر في مؤشر قياس المعيب بشركة أرامكو السعودية 

كمؤشر مدى اإلنتاج ى أداء الموظف ارتفع طبقا  لهذا جودة ( وهو معامل قوي يدل على أنه كلما ارتفع مستو0..09)

 مطابقة المنتجات للمواصفات والجودة.

 

 كمؤشر قياس المعيباإلنتاج ( العالقة بين اداء العاملين وجودة 3جدول )
 

 

 معامل االرتباط مستوى أداء الموظف

 **09.00 جودة االنتاج كمؤشر قياس المعيب

 
 
 
 

 لمعيبكمؤشر قياس ااإلنتاج ( يوضح العالقة االيجابية بين مستوى اداء الموظف وجودة 6شكل رقم )
 

 

 

توجد عالقة ارتباطية بين عملية تقييم األداء ( والتي تنص "7قبول الفرضية رقم ) ينالسابقوالشكل يتضح من الجدول    

 ".فرع أبها -للمواصفات والجودة بشركة أرامكو السعودية وجودة اإلنتاج كما يظهر في مؤشر مدى مطابقة المنتجات 

أنه كلما ارتفع مستوى أداء الموظف ارتفع طبقا  لهذا جودة ( وهو معامل قوي يدل على 09.00ط )حيث بلغ معامل االرتبا

 االنتاج كمؤشر قياس المعيب.
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 كمؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسباإلنتاج ( العالقة بين اداء العاملين وجودة 4جدول )
 

 معامل االرتباط مستوى أداء الموظف

 **09.21 جودة االنتاج كمؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسب

 

 كمؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسباإلنتاج بين أداء العاملين وجودة  االيجابية ( العالقة2شكل )
 

 
 

تقييم توجد عالقة ارتباطية بين عملية ( والتي تنص "2قبول الفرضية رقم ) والشكل السابقين يتضح من الجدول السابق  

". فرع أبها -األداء وجودة اإلنتاج كما يظهر في مؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسب بشركة أرامكو السعودية 

ي يدل على أنه كلما ارتفع مستوى أداء الموظف ارتفع طبقا  لهذا جودة ( وهو معامل قو09.21حيث بلغ معامل االرتباط )

 تسليم المنتجات في الوقت المناسب.كمؤشر اإلنتاج 

 

 تفسير نتائج الدراسة ومناقشتها:

 (2012 إلى 2002في الفترة الزمنية من )  ( العالقة بين أداء العاملين ومؤشرات جودة االنتاج8شكل )
 

 
( تمثل أقل نسبة أداء و 0داء العاملين حيث القيمة )أ (x)الشكل نتائج البحث لهذه الدراسة؛ حيث يمثل المحور هذا يلخص   

وذلك لجودة  م7012 إلى م7002خالل العشر سنوات من  األداء( يمثل التغير في Y( تمثل أعلى قيمة، والمحور )100)

مؤشر  ء  سوااإلنتاج ت نتائج تقييم أداء العاملين كلما ازدادت جودة يتضح إنه كلما ازدادخالل الرسم البياني  اإلنتاج، ومن

 مؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسب.  وأمؤشر قياس المعيب،  وأ، مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والجودة

( التي تناولت متغيري تقييم األداء وجودة Colledani &. Tolio, 2016وهذه النتائج تتوافق جزئيا  مع نتائج دراسة )   

التقييم المستمر والدوري ألداء العاملين ينعكس ايجابيا  على جودة االنتاج والخلو من أي عيب،  أن  اإلنتاج، التي توصلت إلى 
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لى جودة انتاج وأن  تشجيع العاملين على االداء عن طريق وضع حوافز مادية ومعنوية يدعم نتائج التقييم لألداء مما يؤدي ا

 عالية.

 
 

 ( قيم االرتباط لمؤشرات جودة االنتاج مع معدل االداء للعاملين بالشركة9شكل )
 

 

 
 

المنتجات  يتضح من هذا الشكل وجود ارتباط طردي قوي بين مستوى أداء الموظف وجودة اإلنتاج كمؤشر مدى مطابقة    

المنتجات في الوقت المناسب، وهي الموضحة بالشكل السابق بقيم مقدارها للمواصفات ومؤشر قياس المعيب ومؤشر تسليم 

( 09.00( وهي قيمة ارتباط أداء الموظفين مع جودة اإلنتاج كمؤشر مدى مطابقة المنتجات للمواصفات، وقيمة )0..09)

مة ارتباط أداء الموظفين ( وهي قي09.21وهي قيمة ارتباط أداء الموظفين مع جودة اإلنتاج كمؤشر قياس المعيب، وقيمة )

مع جودة اإلنتاج كمؤشر تسليم المنتجات في الوقت المناسب، ويدل على أنه كلما ارتفع مستوى أداء الموظف ارتفع طبقا  

 لهذا جودة اإلنتاج.

ذات داللة ( التي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطية 7010وهذه النتائج تتوافق جزئيا  مع نتائج دراسة عبد هللا )   

معنوية احصائية بين تقييم أداء العاملين وكفاءة األداء الوظيفي. كذلك وجود عالقة احصائية دالة بين طرق التقييم وكفاءة 

 األداء الوظيفي. وأيضا  وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين نتائج التقييم وكفاءة األداء الوظيفي. 

 

 الدراسة: توصيات الخالصة
 

خلصت الدراسة إلى في وجود ارتباط طردي قوي بين مستوى أداء الموظف ومؤشرات جودة اإلنتاج )مدى مطابقة    

 الباحث رأى وبناء  على هذه النتائجتسليم المنتجات في الوقت المناسب(،  -قياس المعيب  -المنتجات للمواصفات والجودة 

 :كما يلي التوصيات بعض يورد أن

 التزام العاملين بالشركة لضمان األداء الجيد ومن ثم زيادة جودة اإلنتاج.ضرورة االهتمام ب -

 جيد على جودة اإلنتاج. التوعية العاملين بأهمية إتقان األداء في العمل بالشركة لتأثيره  -

وانعكاس ذلك ايجابيا  على زيادة  ؛تشجيع العاملين على التعلم المستمر والتطور التقني لما له من أثر فعال على األداء -

 اإلنتاج وجودته.

مما يشجعهم  ؛حث العاملين على تحمل المسؤولية والتعاون فيما بينهم، وتدريبهم على المرونة في العمل وتحمل الضغوط -

 .ن جودتهيعلى زيادة األداء ومن ثم زيادة اإلنتاج وتحس
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 المراجع: 
 

 :أوالً: المراجع العربية
 

 .عمان، األردن ،دار اليازوري العلمية ، 1ط. تقييم وتطوير نظام تقويم أداء العاملين  .(.701). يري، وليداألم -

 بالتطبيق علىاء: األد على السودان في العام القطاع بمؤسسات العاملين أداء تقييم أثر"  .(7010) .عبد الشافع أبكر، -

 درمان أم جامعةة، كلية العلوم اإلداري .رسالة ماجستير غير منشورة ،".700 – 7000دارفور  غرب والية

 السودان. ، الخرطوم،االسالمية

جمعية داء العاملين: حالة دراسية على أفاعلية نظام تقييم االداء واثره على مستوى "  .(.700) .أبو حطب، موسى -

 غزة، فلسطين.الجامعة اإلسالمية، كلية التجارة،  .رسالة ماجستير ،"المريض الخيريةصدقاء أ

 .عمان، األردن ،دار وائل للنشر والتوزيع ، 2. طإدارة الموارد البشرية: إدارة األفراد  .(7002) .برنوطي، سعاد -

"تقييم فعالية نظام تقييم أداء العاملين في المؤسسة االقتصادية الجزائرية: دراسة حالة: مؤسسة   .(7002) .بعجي، سعاد -

 العلوم كلية .رسالة ماجستير ،"–منطقة سطيف  -CLP المتعددة نفطال مسيلة  وتسويق المواد البتروليةتوزيع 

 المسيلة، الجزائر. ،جامعة محمد بوضيافالتجارية،  والعلوم التسيير وعلوم االقتصادية

 .بيروت، لبنان ،دار النهضة للطباعة ، 1. طإدارة الموارد البشرية: مدخل استراتيجي  .(7002) .بلوط، حسن -

 .القاهرة، مصر ،دار قباء للنشر ، 1. طكيف تقيم أداء العاملين والشركات  .(7001) .ثابت، زهير -

مطبعة  ، 1. طتحسين األداء: األطر المنهجية والتطبيقات العمليةستراتيجيات تطوير وا  .(.700) .جاد الرب، سيد -

 .مصر ،العشري

"تأثير جودة الخدمة على رضا العميل: دراسة حالة الوكالة التابعة للمديرية الجهوية الجزائرية   .(7011) .جباري، فادية -

 جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.كلية العلوم االقتصادية،  .رسالة ماجستير ،بتلمسان" Saaللتأمينات 

تطبيقه في الشركات الصناعية المساهمة في "نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ومتطلبات  (. 7012) .جريرة، طالل -

  .107 – 00: (1) 40األردن". مجلة دراسات العلوم اإلدارية، 

األكاديمية  .رسالة ماجستير غير منشورة ،العاملين" أداء تحسين في الحوافز أثر  ".(7011) .هللا الجساسي، عبد -

 البريطانية العربية، األردن.

 .بيروت، لبنان، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، 1. طالنفس اإلداريعلم   .(70124) .الحريري، محمد -

 ،الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، 1. طإدارة الموارد البشرية: رؤبة مستقبلية  .(7004) .حسن، راوية -

 .اإلسكندرية، مصر

 االقتصاد ةكلي .رسالة ماجستير غير منشورة ،"دور تقييم األداء في تنمية الموارد البشرية"  .(7017) .ريين، سهنحس -

 جامعة أفريقيا العالمية، السودان. والسياسية، ةوالعلوم اإلداري

 .عمان، األردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 1. طإدارة الموارد البشرية  .(7002) .حمود، خضير؛ والخرشة، ياسين -

(: 41االنسانية، ب ) العلوم سونلغاز". مجلة مؤسسة حالة دراسة البشرى: العنصر أداء "تقييم  .(7014) .نورة ديب، -

741 – 702.  
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 واقع تقييم أداء العاملين من وجهة نظر مديري الموارد البشرية، دراسة حالة "  .(7010) ؛ ومناصرية، رشيد.رجم، خالد -

 . 472 – 412(: 1) 10مجلة الباحث،  ."عينة من المؤسسات النفطية بحاسي مسعود

جامعة أحمد  .رسالة ماجستير، "المناخ التنظيمي و تأثيره على األداء الوظيفي للعاملين"  .(7010) .صليحة شامي، -

 بوقرة بومرداس، الجزائر. 

 .عمان، األردن ،دار الشروق للنشر والتوزيع ، 2. طإدارة الموارد البشرية: إدارة األفراد  .(7002) .شاويش، مصطفى -

 ،"في األردن المساهمة الصناعية الشركات في أدائهم على العاملين اداء تقييم أساليب أثر"  .(7000)  .الشعار، حمزة -

 العربية، األردن. عمان جامعة، كلية األعمال .دكتوراه غير منشورة رسالة

 .جامعة المنوفية، مصر، دار النشر للجامعات ، 1. طاإلدارة المعاصرة  .(7012) .شعيب، محمد -

كلية العلوم  .رسالة ماجستير ،"تقييم أداء العاملين باستخدام بطاقة األداء المتوازن"  .(7012) .صالحي، عبد القادر -

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.  ،االقتصادية والتجارية

كلية  ،"واقع استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركات الصناعية في قطاع غزة"  .(7000) .صباح، ناريمان -

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. .رسالة ماجستيرالتجارة، 

 حالة دراسة المنتجات: جودة تحسين على وانعكاسه "التغيير التقاني  .(7017) .عبدالعزيز محفوظ؛ وزكريا، الصواف، -

 24الرافدين،  تنميةولدي(". مجلة  ألبسة معمل الشركة/ )مقر الموصل، الجاهزة، األلبسة لصناعة الشركة العامة في

(10.) :112 – 122. 

نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية   .(7000) .والعجيلي، محمد؛ الحكيم، ليث والفضل، مؤيد؛ ؛الطائي، يوسف -

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن. دار ، 7. ط والخدمية

صناعة العراقية: دراسة "امكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ال  .(7001) .الطويل، أكرم؛ وسلطان، حكمت -

". مجلة بحوث مستقبلية، كلية الحدباء -نينوى –آلراء المدراء في عينة من الشركات المساهمة الخاصة استطالعية 

 .20 – 11 :(4) 1 ،الجامعة

العاملين في المؤسسات االقتصادية: دراسة حالة مؤسسة دراسة فعالية نظام تقييم أداء "  .(7011) .عبد الكريم، بوبرطخ -

 جامعة منتوري، الجزائر.كلية العلوم االقتصادية،  .ماجستير رسالة ،"الجرارات الفالحية

في الفترة من  اإلسالمي فيصل بنك على بالتطبيق الوظيفي األداء على العاملين أداء تقييم أثر"  .(7010) .عبد هللا، أحمد -

 االسالمية، السودان. درمان أم اإلسالمي، جامعة العالم ودراسات بحوث معهد .دكتوراه رسالة ،"7010 – 7000

 في المملكة الغذائية الشركات على تطبيقية دراسة التكاليف: تخفيض على الجودة رقابة أثر"  .(7012) .شاكر عريقات، -

 األوسط، األردن. الشرق جامعةكلية األعمال،  .ماجستير رسالة ،"الهاشمية األردنية

 .عمان، األردن، دار اليازوري العلميـة للنشر والتوزيع ، 1ط. إدارة الجودة الشاملة  .(7002) .العزاوي، محمد -

"انموذج محاسبي مقترح لتقويم أداء إنتاجية لتقويم العاملين". مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية   .(7012) .علي، ميعاد -

 ، بغداد.7.0 – 702(، ص ص 24الجامعة، )

موقع المنتدى العربي إلدارة  ."واالنحدار للهاوية ((P M Pبرنامج التقييم الوظيفي الجديد  "  .(7000) .فرحات، أحمد -

 ./ https://hrdiscussion.comالموارد البشرية، 
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الرياض، ، العبيكانمكتبة   ،4. طإدارة الموارد البشرية: نحو منهج استراتيجي متكامل  .(7012) .القحطاني، محمد -

 .المملكة العربية السعودية

: بالتطبيق علي جامعة أم "أثر قواعد البيانات علي تقييم أداء العاملين بمؤسسات التعليم العالي  .(7014) .مصعب محمد، -

 جامعة أم درمان ، كلية العلوم اإلدارية .رسالة دكتوراه ،م"7017 - 7002فرع مروي الفترة من  -درمان اإلسالمية 

 اإلسالمية، السودان.

دار الشروق للنشر  ، 1. طإدارة الجودة الشاملة في الخدمات: مفاهيم وعمليات وتطبيقات  .(7000) .المحياوي، قاسم -
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