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نبذة مختصرة

بأنلقناعتھاأعمالھاطبیعةأوأحجامھاإختالفعلىالمنظماتإھتماممحلالبشريبالعنصراإلھتمامأصبحلقد

درجاتبأفضلالمنظماتبقاءوإستمراریةالتنافسیةالمیزةإلىللوصولالرئیسیةالمؤثراتأھممنالعنصرھذا

بالمساھماتوإستمرارھمفیھااألكفاءالعاملینبقاءیضمنھوإستمرارھاالمنظماتنجاحأنثبتوقد.النجاح

وتقویةالمقدمةفيالبقاءفيالمنظمةتساعدومھاراتإبداعاتتقدیمخاللمنالعملأداءتطویرفيالناجحة

1المتسارعة .مركزھا التنافسي والقدرة على مواكبة التغیرات والتطورات

فياإلداراتأھممنوھيالبشریةالمواردإدارةتسمىمتخصصةإداراتالحدیثعصرنافيظھرتوقد

إدارةعلیھتركزماأھمومنوالوظائفالعاملینبینالمالئمةدرجةلتحسینتسعىوالتياألعمالمنظمات

العاملبینوالمالئمةوالتوافقاإلھتمامعلىتقوموالتي،للعاملینالوظیفيالمسارإدارة،البشریةالموارد

بعضبسناألنظمةبعضقامتوقد.اإلداریةاألمورمنالكثیرعلىتشتملوالتيیشغلھاالتيوالوظیفة

التياأللیاتوتطویرووضعالوظیفیةمساراتھموتوجیھالعاملینبتتبعالمنظماتتلزمالتيواللوائحالقوانین

سوف یزید من فعالیة وتحسین أداءه الوظیفي .تزید من أھلیة العامل في الحصول على كافة حقوقة وبالتالي

العاصمةمنطقةفياإلداريالقطاععلىالدراسةھذهتتمأنالباحثرأىفقدالموضوعھذاألھمیةونظرا

بمنطقةاإلداریینالموظفینوھمالعاملینمنمعینةفئةوتحدیدحصرتمحیث،الكویتدولةفيالتعلیمیة

إستبیانتصمیمخاللمناإلداریینالموظفینأداءعلىالوظیفيالمسارإدارةفعالیةلمعرفةالتعلیمیةالعاصمة

لجمع البیانات المطلوبة للوصول ألھداف ھذه الدراسة .

عددعلىتوزیعھتمالذياإلستبیانبیاناتتحلیلطریقعنالتحلیليالوصفيالمنھجالباحثإستخدموقد

وقد.عشوائیةبطریقةالدراسةعینةإختیارتمحیثاإلداريالقطاعفيالعاملینمن(ذكور/إناث)فرد)100(

الدراسةختمثمللدراسةالعملياإلطارفيالخاصبالجزءأورھاالتيالنتائجمنالعدیدإلىالباحثتوصل

أداءتحسینفيیساھمإیجابيمردودلذلكسیكونبھااألخذحالفيبأنھالباحثیرىالتيالتوصیاتببعض

وبالجھات المماثلة بشكل عام .العاملین بالمنطقة التعلیمیة موضوع الدراسة بشكل خاص

الوظیفي ، أداء العاملین ، تطویر الموارد البشریة: المسار الوظیفي ، تخطیط المسارالكلمات المفتاحیة

.األردنعمان:،والتوزیعللنشروائلدار،إستراتیجيبعدالمعاصرةالبشریةالمواردإدارة)2005(وصفيعمر،عقیلي1
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Abstract

The concern for the human element has become of interest to organizations of

different sizes or the nature of their work, due to their conviction that this element is

one of the most important influences to reach the competitive advantage and the

continuity of the organizations' survival with the best degrees of success. It has been

proven that the success and continuity of organizations is guaranteed by the survival

of competent workers and their continuation of successful contributions to the

development of work performance by providing innovations and skills that help the

organization to remain at the forefront and strengthen its competitive position and the

ability to keep pace with the rapid changes and developments.

In our modern era, specialized departments have appeared called the Human

Resources Department, which is one of the most important departments in business

organizations that seek to improve the degree of suitability between employees and

jobs, and the most important focus of human resources management is the

management of the career path of workers, which is based on interest, compatibility

and suitability between the worker and the job that Operate, which includes a lot of

administrative matters. Some systems have enacted some laws and regulations that

require organizations to track employees, direct their career paths, and establish and

develop mechanisms that increase the worker's eligibility to obtain all of his rights

and thus will increase the effectiveness and improve his job performance.

In view of the importance of this topic, the researcher considered that this study

should be carried out on the administrative sector in the educational capital region in

the State of Kuwait, where a specific group of workers was identified and identified,

namely the administrative staff in the educational capital region, to know the
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effectiveness of career path management on the performance of administrative staff

by designing a questionnaire to collect The data required to reach the objectives of

this study.

The researcher used the descriptive and analytical approach by analysing the

questionnaire data, which was distributed to a number (100) individuals (males /

females) working in the administrative sector, where the study sample was randomly

selected. The researcher reached many results that I refer to in the special part in the

practical framework of the study, then concluded the study with some

recommendations that the researcher believes that if they are taken, this will have a

positive effect that contributes to improving the performance of workers in the

educational area subject of the study in particular and similar bodies in general.

Key words: career path, career path planning, employee performance, human

resource development

تمھید

وتحسیناإلنتاجیةزیادةفيمساھمتةخاللمنألھدافھاالمنظمةتحقیقفيأساسيركنالبشريالعنصریعتبر

بتخطیطیسمىماحدیثاظھروقد.یؤدیھاالتيوالوظیفةالعاملبینتوافقھناكیكونأنشریطة،األداء

األفرادبتتبعالبشریةالمواردإدارةتقوموالتيالحدیثةالمصطلحاتأھمأحدوھو،الوظیفيالمساروتطویر

أھدافھمتحقیقعلىوالعملواإلستیعابالقدرةحیثمنبھایقومونالتيوالوظائفتوافقھممنوالتأكدالعاملین

إمتالكلھاویضمن،للمنظمةالعامةاألھدافتحقیقعطائھمزیادةخاللمنلیتمالوظیفیةوطموحاتھموآمالھم

الرضازیادةفياإلیجابياألثرلھسیكونمماوالمھاراتبالخبراتوالمزودةالمؤھلةالعمالةمنالكافیةاألعداد

منالبشریةالمواردوظیفةأصبحتوقد.العملفيأدائھموتحسینلزیادةتحفیزھموبالتاليللعاملینالوظیفي
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كما.واإلبداعالنمولضمانوالدوليالمحليالتنافسمراكزتنمیةعناألولالمسئولوتعتبرالوظائفأھم 2

إستاتیجیاتوباقيالبشریةالمواردإستراتیجیاتفيتوافقھناكیكونأنضرورةالباحثینمنالكثیررأى

علىالتركیزأننجدلذا.فیھاالعاملینأداءورفعالمنظمةأھدافتحقیقعلىیساعدبماالمنظمةفيالعمل 3

4مستوى ونوعیة األداء.أداء العاملین في المنظمات ھو المدخل الرئیسي لتحسین

المنظماتأھدافلتحقیقالفعاّلاألساسيالركنالبشريالعنصروإعتبرالبشریةبالموارداإلھتمامزادوقد

بتخطیطیسمىماظھورسببوھذا،لھمالموكلةوالوظائفاألفرادتوافقخاللمناإلنتاجیةوتحسینوزیادة

5والوظیفة التي یشغلھا" .وتنمیة المسار الوظیفي والذي یعني "التوافق بین الموظف

مشكلة الدراسة

تتلخص مشكلة الدراسة في معرفة مایلي :

التعلیمیةالعاصمةبمنطقةاإلداريالقطاعفيالعاملینأداءتحسینفيالوظیفيالمسارتطویرمساھمةمدىما

في دولة الكویت ؟

:لإلجابة على المشكلة الرئیسیة ، تم طرح األسئلة التالیة

أداء العاملین لتحسین أدائھم ؟ما مدى فاعلیة التخطیط والتطویر للمسارالوظیفي في تقییم∙

بالقطاعالعاملینأداءتحسینفيالوظیفيللمساروالتطویرالتخطیطأثرعلىتدلمؤشراتتوجدھل∙

اإلداري في منطقة العاصمة التعلیمیة ؟

قیدالجھةفيالموظفینأداءتحسینفيالتطویرللمسارالوظیفيومتطلباتالتخطیطبینعالقةیوجدھل∙

الدراسة ؟

القطاع اإلداري بمنطقة العاصمة التعلیمیة؟ھل یوجد مسارات وظیفیة محددة ومعلومة لدى العاملین في∙

كلیة،األعمالوإدارةالتسییرعلومقسم،ماجستیررسالة،العاملینأداءتحسینعلىالوظیفيالمساروتطویرتخطیطأثر)2017(عبدالھادي،لعصب5
قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر .العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة

4 Cascio, Wayne (2018) Managing human resources, 11th. Edition, MacGraw-Hill Education.

3 Bratton, John & Gold, Jeff (2017) Human resource management: Theory and Practice, Palgrave Macmillan, London.

،اإلجتماعیةالعلوممجلة،الیمنیةالجمھوریةفيللموھوبینالثانویةعدنمدارسفيالبشریةالمواردإختیارمعاییرتوافرمدى)2018(محمد،السعدي2
.22-8ص.،)28(–)7(العدد
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لبعضتعزىاألداءوتحسینالوظیفيالمسارتطویرحولالمبحوثینإجاباتفيفروقیوجدھل∙

المتغیرات الشخصیة ؟

فرضیة الدراسة

وتحسین أداء العاملین .•  توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین تطویر المسار الوظیفي

العاملین بطریقة سلیمة ومناسبة .•  یساعد تخطیط وتطویر المسار الوظیفي في تقییم أداء

العاملینأداءوتحسینللمسارالوظیفيوالتطویرالتخطیطمتطلباتبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد•

بالجھة موضوع الدراسة .

أسئلة الدراسة

منطقةفياإلداريبالقطاعالعاملینقبلمنالوظیفيللمساروالتطویرالتخطیطمؤشراتتقییمدرجةما.1

العاصمة التعلیمیة ؟

العاصمةمنطقةفياإلداريبالقطاعالعاملینقبلمنالوظیفىللمسارالتخطیطمعوقاتتقییمدرجةما.2

التعلیمیة ؟

اإلداري في منطقة العاصمة التعلیمیة ؟ما درجة تقییم تحسین االداء من قبل العاملین بالقطاع.3

منطقةفياإلداريبالقطاعالعاملیناداءتحسینفىالوظیفيالمسارتخطیطمؤشراتتسھمھل.4

العاصمة التعلیمیة ؟

وتحسین اداء العاملین  تعزىھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مؤشرات تخطیط المسار.5

لمتغیرات النوع، والوظیفة والخبرة والدورات ؟
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أسباب اختیار موضوع الدراسة

؟للمسارالوظیفيالتخطیطمفھومعلىالتعّرف-1

.العاملینأداءتحسینفيودورهالوظیفيللمساروالتطویرالتخطیطأھمیةبیان-2

.بھواالھتمامالوظیفيلمسارھمالتخطیطبأھمیةالعاملینوعيفينقصوجود-3

.الوظیفيالمساروإدارةتخطیطلعملیةالمنظمةواللوائحالقوانینأھممعرفة-4

أھداف الدراسة

في الجھة محل الدراسة .التعّرف على واقع تطبیق التخطیط إلدارة المسارات الوظیفیة-1

الوظیفي للعاملین ومدى تحسین أدائھم .التعرف على العالقة الترابطیة بین تخطیط وتطویر المسار-2

في تحسین أداء العمل .التعّرف على مفھوم وأھمیة تطویر المسار الوظیفي ودوره-3

تحقیق أعلى درجات األداء الوظیفي للعاملین .تقدیم المقترحات لتطویر المسار الوظیفي للعاملین لیتم-4

في القطاع اإلداري بمنطقة العاصمة التعلیمیة.تحدید المعوقات التي تواجھ عملیة إدارة المسار الوظیفي-5

حدود الدراسة

العاملینأداءعلىالوظیفيالمساروتطویرتخطیطأثردراسةعلىالدراسةتقتصر:المكانیةالحدود∙

.بالقطاع اإلداري بمنطقة العاصمة التعلیمیة في دولة الكویت

العاصمة التعلیمیة بدولة الكویت .: العاملین في القطاع اإلداري في منطقةالحدود البشریة∙

.2020/2021الدراسيالعاممناألولالدراسيالفصلبدایة:الزمنیةالحدود∙

7



منھج الدراسة

القائم على االستبیان كأداة لجمع المعلومات .إعتمد الباحث في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي

اإلطار النظري

المصطلحات في الدراسة :

6حسب الحالة والمسئولیة .: * ھو سلسلة من الوظائف ذات الصلة مرتبةالمسار الوظیفي

خاللھامنیتحركوالتيوالمھاراتالوظیفيالوصففيوالمتشابھةالمنتظمةالوظیفیةالمواقعفيالتتابع*

7األفراد في المنظمة .

المعارفلتوظیفالموظفمعبالتعاونالبشریةالمواردإدارةمنالمبذولةالجھود*:الوظیفيالمسارتخطیط

8من أجل تحقیق التقدم الوظیفي .والمھارات والقدرات وأي خصائص أخرى یتمتع بھا الموظف

وظیفيسیرلمراحلالفردإلعدادواإلدارةالموظفبینالمشتركةوالمنظمةالرسمیةاألنشطةمجموعة*

9الفرد والمنظمة وتشمل كافة المستویات اإلداریة .متصاعدة وتحدید المھارات المطلوبة للتوفیق بین أھداف

10والترقیات الوظیفیة .: عملیة تقدم مھنة الفرد ونموه الوظیفيالتقدم الوظیفي

یشبعأویحققالتيالكیفیةیعكسھووالفردلوظیفةالمكونةالمھامإتماموإنجازدرجةھو *:الوظیفياألداء

لألداءاإلداریّةالنظرةوتختلف،معین"ھدفإلىللوصولیسعىسلوك"فھو،الوظیفةمتطلباتالفردبھا

10 Chanin, Y. (2012) Influence Factors on Career Growth in the Hospitality Industry, The Asian Business and
Management Conference, Mahidol University International College, Mahidol: Thailand.

اإلدارةفيماجستیررسالة،اإلجتماعیةوالشئونالعملوزارتيفيالتنظیمیةبالفاعلیةوعالقتھالوظیفيالمسارتخطیط)2014(أحمدمحمد،طبیل9
العلیا ، المكتبة المركزیة في غزة: فلسطین .والقیادة غیر منشورة ، أكادیمیة اإلدارة والقیادة للدراسات

رئاسةعلىتطبیقیةدراسةالوظیفي:واإلحتراقالوظیفيالمسارتخطیطبینالعالقةلقیاسوسیطكمتغّیرالتنظیميالتأقلم)2018(إبراھیمندى،مصلح8
اإلداریة ، جامعة األزھر ، غزة: فلسطین .ماجستیر في إدارة األعمال ، كلیة اإلقتصاد والعلوموكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في غزة ، رسالة

.214ص.،األردنعماّن:،2ط.،والتوزیعللنشروائلدار،إستراتیجيمدخل:البشریةالمواردإدارة)2006(محمدسھیلة،عباس7

6 Felix, K. (2012) Career development practices among commercial banks in Kenya, University of Nairobi Library,
Nairobi

8



أداءأو،العمل)(فریقاألفرادمنمجموعةأداءأو،الفردألداءقیاساًبصفتھمعھالتعاملیتّمحیث،الوظیفّي

11الُمنشأة بصفتھا وحدةً واحدة.

12األعمال في المنظمة .* ھو الناتج الذي یحققھ الموظف عند قیامھ بأي عمل من

تخطیط وتنمیة المسار الوظیفي وأداء الموظفین

وزیادةوالمعارفالمھاراتوتنمیةقدراتھم"رفعللموظفینالوظیفيالمساروتطویروتنمیةتخطیطیھدف

تحقیقخاللمنالشخصیةأھدافھمتحقیقفيومساعدتھمالموظفین"ومیولرغباتمعیتفقبماالخبرات

األھداف العامة للمنظمة .

التغییراتمنمتعاقبةسلسلةإالھوماالوظیفيالمساربأنوفتحيعثماندراسةأوضحت:الوظیفيالمسار

العاملیشغلھاالتيالمتعاقبةالوظائفمجموعةتكونقدأوللعاملینالعملیةالحیاةفيتحدثالتيالوظیفیة

وآمالھتتفقإنجازاتبتحقیقلدیھالشعوریحققبماومعارفھالعاملمھاراتتطورفيكبیرأثرلھاویكون

13وطموحاتھ .

ویمكندقیقبشكلاألھدافوبلورةتحدیدفيویتمثلاإلداریةللعملیةاألولاألساسيالركنیعتبر:التخطیط

القراراتإتخاذخاللمنتحقیقھااألھدافلتحقیقالمنظمةإدارةبھتقومالذياإلنسانيالمنھجبأنھوصفھ

وللتخطیط.المناسبةالسبلأفضلإستخدامخاللمنالمستقبلفيعملھسیتملماالحاليالوقتفياإلیجابیة 14

15ومن أھمیة التخطیط مایلي :بشكل عام أثر كبیر على المنظمة ونموھا وموقعھا التنافسي

,Introduction،اإلداريالتخطیطمفھوم)2019(رزان،صالح15 Meaning, Importance, Features and Limitations of Planning ،
www.toppr.com.

للنشرالعبیكان،العاشرةالطبعة،الحدیثةواإلتجاھاتاألساسیات:األعمالإدارةمبادئ)2014(بشرى،غناموعبدالرحمن،ھیجانوأحمد،الشمیمري14
، الریاض: المملكة العربیة السعودیة .

بكرأبيجامعة،منشورةغیرماجستیررسالة،مغنیةسیرتافمؤسسةحالةدراسة:الوظیفيالمسارتخطیط)2016(معیوش،فتحيوبرحاب،عثمان13
بلقاد تلمسان : الجزائر

47ص.،السعودیةالعربیةالمملكةالریاض:،والتوزیعللنشرالعبیكان،2008العامبعداألمریكياإلستراتیجياألداء)2016(وائلمحمد،القیسي12

جامعةالتسییروعلوموالتجاریةاإلقتصادیةالعلومكلیة،منشورةغیرماجستیررسالة،الوظیفيباألداءوعالقتھالتنظیمياإلتصال)2014(آمال،حجاج11
.37ص.،الجزائر:ورقلة–مرباحقاصدي
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،العملسیرإعاقةشأنھمنُمستقبليطارئأيحدوثحالفيبدیلةحلولإیجادفيالتخطیطیُساعد∙

عملھم .مما یزید من طمأنینة ویقین المدراء والعاملین في استمراریة

وُمنظمسھلبشكلالُمنظمةأھدافلتحقیقالتباعھا،واضحةعملُخطةوضعفيالتخطیطیُساعد∙

ضمن معاییر واضحة .

للموارداألمثلاإلستخداموضمانالمنظمةلمستقبلواضحةوأھدافرؤیةوضعفيالتخطیطیساعد∙

16البشریة وزیادة كفاءتھا وقدرتھا على اإلنتاجیة .

للسیطرة علیھا .التقلیل من المخاطر المتوقّعة من خالل وضع أسالیب علمیة∙

منویتمالمنظمةفيالبشریةالمواردإدارةبھاتقومالتيالتنظیمیةالعملیةبھاویقصد:الوظیفيالمسارتخطیط

النھایةحتىالبدایةمنالوظیفیةالعاملینحیاةسیروخطوطالوظائفلمستقبلالعامةاألطررسمخاللھا

المستقبليالتصورفيیتمثلالوظیفيالمسارتخطیطبأنArmstrongأرمسترونقأوضحوقد.(التقاعد) 17

األداءومتطلباتوحاجةللعاملینالشخصیةللتطلعاتتحقیقاالمنظمةفيالعاملینوترقيوتقدمتطوریخصفیما

المھاراتإلكتسابمتمیزجھدبكلیسعونالذینللعاملینالوظیفیةالمراكزتحسنلتحقیقالمنظمةفيالتنظیمي

18الحالیة والمستقبلیة .والخبرات لتطویر أدائھم الوظیفي التي تتطلبھا الوظائف

یعملالتيوالمنظمةالموظفعلىالوظیفيللمسارالتخطیطمسئولیةتقع:الوظیفيالمسارتخطیطمسئولیة

ومھاراتھممؤھالتھممعیتناسببماالوظیفيلمستقبلھمالتخطیطفيدورااألفرادیلعبأنوالبد،بھا

تطویرفيھامدورالمنظمةتلعبأنالبدكما.العملمنیتوقعونھوماالمستقبلیةوطموحاتھموإتجاھاتھم

دعمیتموأنالوظیفيوالنمووالتطویرالتدریبفرصزیادةخاللمنوالمستقبلیةالحالیةومتطلباتھاالوظائف

19المنظمة.المرؤوسین ومساعدتھم بتحقیق أھدافھم بما یحقق أھداف

جامعةمجلة،الالذقیةنسیجشركةفيالعاملینعلىمیدانیةدراسة:الوظیفيللمسارالتخطیطفيالتدریبإستراتیجیةدور)2015(عليكنده،دیب19
.123-105ص.،3العدد،37المجلد،والقانونیةاإلقتصادیةالعلومسلسلة،العلمیةوالدراساتللبحوثتشرین

18 Biswakarma, Gangaram ( 2016) Organizational Career Growth and Employees’ Turnover Intentions: An Empirical
evidence from Nepalese Private Commercial Banks, International Academic Journal of Organizational Behavior and
Human Resource Management, Vol. 3, No. 2, p. 10-26.

17 Armstrong, M. (2016) Human Resources Management Practice, Cambridge University Press, 10th. Edition, UK, p.695

.https://sotor.comإنترنتموقع–حیاتنافيالتخطیطأھمیة)2020(كتاّبمجموعة16
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المنظمةوالموظف(أطرافھعلىبالنفعیعودسوفالوظیفيللمسارالتخطیط:الوظیفيالمسارتخطیطأھمیة

التالیةالنقاطفياألھمیةھذهمصلح)(ندىالباحثةأوجزتوقد.منھملكلالمستقبلیةاألھدافتحقیقخاللمن)

:20

الترقیاتتتضمنالتيالمھنیةالدینامیكیةللطرقالمنظمةإستخدامخاللمنالوظیفيالجمودمنالحد∙

خاللھامنیمكنجدیدةومعارفمھاراتإلكتسابالموظفینحافزیةلزیادةالوظیفیةوالتنقالت

الحصول على فرص الترقي .

وضوحنتیجةالعطاءزیادةفيجیدإیجابيأثرلھسیكونمماالمنظمةفيللعاملینالنفسياإلستقرار∙

المسار الوظیفي للموظف .

الوظیفيالرضاسیحققمماالموظفینطموحاتإشباعخاللمنوالمنظمةالموظفینأھدافتحقیق∙

أرباحزیادةعلىذلكوینعكس،ونوعاكمااإلنتاجیةزیادةإلىالموظفینإجتھادإلىذلكویؤديلدیھم

.المنظمة وإستقرار العمل فیھا مما یزید في قدرتھا التنافسیة

أوساطفيتنتشرالتيالجیدةالسمعةبسببمنافسةجھاتمنوالكفاءاتللطاقاتالمنظمةجاذبیةزیادة∙

للعاملینواإلنتماءالوالءوزیادةالمنظمةخارجمنالكفاءاتإجتذابیعنيمما،المؤھلینالعاملین

داخل المنظمة .

األداء الوظیفي

مفھوم األداء الوظیفي

یمكنوالذي،عملھمنھایتكونالتيالمختلفةوالمھاماألنشطةمنبمجموعةالفردقیامفيالوظیفياألداءیتمثل

21، ونوعیتھ ، ونمط األداء .قیاسھ من خالل ثالثة أبعاد رئیسیة ، ھي كمیة الجھد المبذول

25ص.،الجامعیةالمعرفةدارمصر،اإلسكندریة،،المنظماتفياإلنسانيالسلوك)2005(صقرأحمد،عاشور21

رئاسةعلىتطبیقیةدراسة:الوظیفيواإلحتراقالوظیفيالمسارتخطیطبینالعالقةلقیاسوسیطكمتغّیرالتنظیميالتأقلم)2018(إبراھیمندى،مصلح20
،فلسطینغزة:،األزھرجامعة،اإلداریةوالعلوماإلقتصادكلیة،األعمالإدارةفيماجستیررسالة،غزةفيالفلسطینیینالالجئینوتشغیلغوثوكالة
.24ص.
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المطلوبةوالجودةالنوعیةیضمنبماالفردلوظیفةالمكونةالمھاموإتمامتحقیقدرجةإلىاألداءمفھومویشیر

22.وبكفاءة وفعالیة ووفقا للمعدل المفروض أداءه من الموظف

العوامل المؤثرة على األداء

23من أھم العوامل المؤثرة على األداء ما یلي :

غیاب األھداف المحددة أو عدم وضوحھا .∙

. عدم مشاركة الفرد في اإلدارة سواء كإستشارة أو ممارسة∙

یكون ذلك دافع لزیادة األداء )  . مشكالت الرضا الوظیفي ( كلما زاد معدالت الرضا ، سوف∙

تقییم األداء

تتطلبھاالتيالمھامتطویرمعاألفرادمھاراتمالئمةمنبالتحققالمنظمةفيلإلدارةاألداءتقییمعملیةتسمح

التكیف وتنمیة رأس المال البشري  .قرارات المنظمة ، واتخاذ التدابیر الالزمة للحفاظ على

الواضحةالعلمیةبالطرقالبشریةالمواردإدارةتمارسھاأنیجبالتيالھامةالعملیاتمناألداءتقییمعملیةتعد

واستثمارأدائھممستوىلرفعالموظفینواإلدارةبینالثقةمنمالئممناخإیجادإلىاألداءتقییمعملیةوتھدف،

بأنو،بالعدالةو،بالمسؤولیةشعوراًأكثرالعاملجعلفيتسھموالتطور،والتقدمعلىیساعدھمبماقدراتھم

لیكسبإخالصووجدیةباجتھادللعملبالموظفتدفعو،المنظمةقبلمنبالحسبانتأخذالمبذولةجھودهجمیع

24تقدیر رؤساءه معنویا ومادیا .

)ORSIM(بمؤسسةمیدانیةدراسة:9000اإلیزومواصفاتمعاییرظلفيالمستمربالتحسینوعالقتھاألداءتقییمنظام)2018(قصیر،عودة24
.118–103ص.،2018نوفمبر،11العدد،أحمد)بن(محمد2وھرانجامعة،البشریةالتنمیةمجلة،غلیزان،المیكانیكیةللصناعات

.70-59ص.،21العدد،واإلجتماعیةاإلنسانیةالعلوممجلة،األداءعلىوأثرھااإلنسانیةالعالقات)2015(جمیلة،زافبن23

،أدرارلوالیةالتجارةمدیریةحالةدراسة:المؤسسةأداءتحسینعلىوأثرهالوظیفيالمسارتخطیط)2019(صابرین،جراروعبدالنور،سلیماني22
، أدرار: الجزائر .اإلقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة أحمد درایةرسالة ماجستیر في تخصص إدارة األعمال ، كلیة العلوم
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الدراسات السابقة

علىالوظیفيالتدویرأبعادأثر"بعنوانكانتوالتي)2021(عواضمحمد،الطریسيدراسة-1 25

الرضاعلىالوظیفيالتدویرأبعادأثرلمعرفةالدراسةوھدفت"العامةالمنظماتفيالعاملینرضا

الوصفيالمنھجالباحثإستخدموقد،الریاضبمنطقةالصحیةالشؤونفياإلداریینللموظفینالوظیفي

موظفا)120(عددھاكانوالتيالدراسةعینةمنالبیاناتلجمعإستبانةتصمیمخاللمنالتحلیلي

وموظفة .

ممااإلداريالجانبفيالموظفینلدىالوظیفيالرضامنمقبولمستوىیوجدبأنالدراسةنتائجأظھرتوقد

.الصحیةالشؤونلھاتسعىالتياألعمالإنجازفيالرضاھذامناإلستفادةإمكانیةعلىإیجابيمؤشریعطي

یساعدمماالعاملینلدىالوظیفيالرضاتحقیقفيھامادوراتلعبأنیمكنالوظیفيالتدویرإستراتیجیةوأن

.األداءتحسینفيیساھممماالوظیفةعنبالرضاتزیدأنشأنھامنوالتيللعاملینالمعنویةالروحرفعفي

الواقعمنالوظائفبتوصیفاإلھتماممنالمزیدالوزارةتوجھأنالدراسةبھاجاءتالتيالتوصیاتومن

علىلیكونواالوظیفيالوصفببطاقاتالعاملینتزویدضرورةمعالعاملونبھایقومالتيالفعلیةللمھامالفعلي

خاللمنالوظیفيالنموبإستراتیجیةاإلھتمامضرورةكذلك،یؤدونھاأنینبغيالتيوالواجباتبالمھامعلم

فيتساعدھمالتيالتدریبیةالدوراتلحضورالعاملینوتشجیعوحث،للجمیعالفرصوضمانالعدالةتطبیق

تقومبأنأیضاالدراسةوأوصت.ممكنوجھأفضلعلىالوظیفیةبالواجباتللقیامومعارفھممھاراتھمتنمیة

تقییمخاللھامنیتمالتيوالمعاییرواألسسالوظائفلكافةالواضحالتوصیفیشملشاملدلیلبإعدادالوزارة

ومعالجتھا أو التقلیل من األثر السلبي لھا .األداء مع ضرورة دراسة أیة معوقات محتملة للتعرف علیھا

"المھنيالمساربتخطیطوعالقتھالمھنياألداءتقییم"بعنوان)2020(كفسيعليوفاءدراسة-2 26

الحكومیةاإلداراتفيالمھنيالمساربتخطیطوعالقتھالمھنيالتقییممدىعلىتقومالدراسةوكانت

فيماجستیررسالة،للتشغیلالوطنیةبالوكالةمیدانیةدراسة–المھنيالمساربتخطیطوعالقتھالمھنياألداءتقییم"بعنوان)2020(كفسيعليوفاء26
.، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، الجمھوریة الجزائریةتخصص تنظیم وعمل ، كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة

الشؤونفياإلداریینالموظفینعلىمیدانیةدراسة:العامةالمنظماتفيالعاملینرضاعلىالوظیفيالتدویرأبعادأثر)2021(عواضمحمد،الطریسي25
.134–115ص.،)15(العدد،واإلداریةاإلنسانیةللعلومشقراءجامعةمجلة،الریاضبمنطقةالصحیة
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األفرادمؤھالتبینالتوافقإلحداثتبذلالتيالمجھوداتومعرفةالشباب)لتشغیلالوطنیة(الوكالة

الحدیثةالمفاھیمبتطبیقتقوممدىأيوإلىالبشريبالعنصرإھتمامھاومدى،یشغلونھاالتيووظائفھم

إلدارة المسارات الوظیفیة لألفراد .

دورإبرازوكذلك،األداءوتقییمالوظیفيالمساربینالعالقةأھمیةمدىمعرفةفيتتمثلالدراسةأھدافوكانت

نشاطھوالوظیفيالمسارتخطیطأنالدراسةخلصتوقد.األداءمستوىرفعفيالعاملینلدىالوظیفيالمسار

فيمساھمةأكثروجعلھمرضاھموزیادةالعاملینإستخدامتحسینالمنظمةوتستطیعالمزایامنالعدیدیحققمھم

الحالیةواإلحتیاجاتالعاملینوطموحاتوقدراتإحتیاجاتبینالتوافقتحقیقخاللمناإلنتاجیةزیادة

والمستقبلیة للمنظمة .

ودورهالوظیفيالمسارإدارةفعالیة"بعنوان)2019(عولمي،حسیبةوغضبان،وھیبةدراسة-3 27

مجموعة من األھداف ومنھا :في تحسین أداء العاملین" وقد ھدفت الدراسة إلى تحقیق

.الدراسةمجتمعفيالوظیفیةالمساراتإدارةتطبیقواقععلىالتعّرف-1

.الوظیفیةالمساراتإدارةعملیةسیرتواجھالتيالمعوقاتتحدید-2

.الموظفینأداءفيودورھاالوظیفیةالمساراتإدارةأھمیةتحدید-3

.الوظیفیةالمساراتإدارةفعالیةلتحدیدالالزمةاإلعتباراتتقدیم-4

ھناكوأنالعاملینأداءعلىالوظیفيالمسارإلدارةإحصائیةداللةذوتأثیریوجدأنھإلىالدراسةخلصتوقد

منمجموعةالباحثتانأوردتوقد.ضعیفةبنسبةولوالعاملینأداءتحسینفيوالتكوینالتدریبلفعالیةتأثیر

مع،موظفیھالتكوینعملورشبتأسیسالجامعةتقومأنومنھابھااألخذالجامعةعلىیتعینوالتيالتوصیات

مقبولأجورنظامتوفیرعلىالعملضرورةكذلك.بعدالةالبرامجمناإلستفادةن\معاییرتطبیقضرورة

اإلقتصادیةالعلومكلیةموظفيحالةدراسة،العاملینأداءتحسینفيودورهالوظیفيالمسارإدارةفعالیة)2019(عولمي،حسیبةوغضبان،وھیبة27
، الجمھوریة الجزائریة .والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة محمد بوضیاف – المسیلة
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وضعمعكأجرلھتدفعالتيوالقیمةللموظفالعلميالمؤھلبینوالتنسیقالمبذولالجھدمعیتناسبوعادل

.أسس ومعاییر ثابتة عند تحدید ورسم سیاسة األجور في الجامعة

رضافيودورهالوظیفيالمسارتطویر"بعنوانوكانت)2019(عليعّمار،عباديدراسة-4 28

تطویریلعبھالذيالدورھوما:وھوالرئیسيالسؤالعلىاإلجابةفيالباحثھدفوكان"العاملین

العالقةقیاسإلىالدراسةھدفتكما؟أدائھمتحسینعلىوإنعكاسھالعاملینرضافيالوظیفيالمسار

درجاتأعلىتحقیقفيبدورهلیقومالدراسةموضوعالجھةفيالمطبقالوظیفيالمساربینالترابطیة

تمالذياإلستبیانبیاناتتحلیلخاللمنالتحلیليالوصفيالمنھجالباحثوإستخدم.الوظیفيالرضا

.العاملینمنفرد)100(عددعلىتوزیعھ

علىقادرةالنیلبنكفيالحالیةالتنظیمیةاإلستراتیجیةأنأھمھاالنتائجمنمجموعةإلىالدراسةوتوصلت

الوظیفيللمسارالبنكتخطیطبینتوافقیوجدالوأنھبالبنكللعاملینالوظیفيالمسارفيالتطورإستیعاب

منالجیدةاإلستفادةمنالبنكتحرمالتيالتنقالتمجالفيوخاصةالوظیفيلمسارھمالعاملینوتخطیطللعاملین

التنقالتعملیاتتحققأنضرورةمنھاالتوصیاتمنبعددالدراسةأوصتوقد.للعاملینالمھنیةالخبرات

إدارةتوليأنبدالوكذلك،للعاملینالمھنیةوالقدراتواإلمكاناتالفعلیةالعملمتطلباتبینالتوازنمنقدرا

الترقيفيتدرجھمیتمحتىللعاملینالترقیاتفرصزیادةضرورةمعالعملفرقعبرباألداءأكبرإھتمامالبنك

مما یشعرھم بالتطور في وظائفھم .

أداءتحسینفيالوظیفيالتدویرأثر:بعنوان)2019(مریم،العیاشيوالزھرة،قوراريدراسة-5 29

األداءتحسینفيوأثرهالوظیفيالتدویرواقععلىللتعّرفالدراسةسعتوقد،بالمؤسسةالعاملین

–اإلستقطاب–الوظائفتصمیم–التدریبوھيالوظیفيالتدویرمتطلباتمنأربعةدراسةتمحیث

المستویاتفيالعاملینأداءعلىللتعّرفالدراسةھدفتكما.الوظیفيالمستقبلتطویرإستراتیجیة

اإلداریة .

رسالة،أدراردرایةأحمدجامعةحالةدراسة،بالمؤسسةالعاملینأداءتحسینفيالوظیفيالتدویرأثر)2019(مریم،العیاشيوالزھرة،قوراري29
، جامعة أحمد درایة أدرار – الجزائر .ماجستیر ، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

فيدكتوراةرسالة،والخدماتللتجارةالنیلبنكعلىتطبیقیةدراسة،العاملینرضافيودورهالوظیفيالمسارتطویر)2019(فقیرعليعمار،عبادي28
العلیا ، جامعة النیلین .إدارة األعمال ، قسم إدارة األعمال ، كلیة الدراسات
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أدئھالتحسینالوظیفيالتدویربرنامجتطبیقعلىوتحرصتھتمالجامعةأنالدراسةبھاجاءتالتيالنتائجومن

ھناكبأنالدراسةتوصیةفيجاءوقد.أكثرللتدریبإھتماماوتوليالتدویربمتطلباتتھتم(الجامعة)وأنھا،

العاملینأداءتحسینعلىإیجابایؤثرسوفالمنظمةوظائفعلىالعاملینوتدویرتطویرخاللمنجیدمردود

.األداءتحسینعلىالعملوضرورةبأھمیةالعاملینوتوعیةبتوجیھالمنظمةتسعىبأنالضرورةمنوأنھ،

تطبیقفيیتعلقفیماالعاملینأداءتحسینفيالمعنويللجانببالغةأھمیةإعطاءبضرورةالدراسةأوصتكما

المعتمدةاألداءلمؤشراتوفقاالمبذولاألداءحسبالبشریةالمواردمكافأةعلىوالعملالوظیفيالتدویرسیاسة

.

التعلیق على الدراسات السابقة

باألفكارالباحثتزویدخاللمنالدراسةھذهفيعنھاإلستغناءیمكنالھامادورالعبتالسابقةالدراسات

وجد،السابقةللدراساتتمالذياإلستعراضخاللومن.فیھوالبحثعلیھالتركیزمطلوبھولماالجیدة

تعتبرأنھاإالالتطبیقومنھاجاألھداففيإختالفوجودمعالعلميالنھجفيالتشابھوجھاتبعضالباحث

ھذهتتمیزو.إلیھاالوصولالمطلوبالبیاناتتحدیدفيفاعلبشكلوساھمتالحالیةللدراسةنظريتأصیل

بإحدىالرسالةفرضیاتمعرفةفيفاعلدورلھاأنالباحثیرىعملجھةعلىركزتبكونھاالدراسة

قبلمنالدراسةھذهمثلتطبیقیسبقولم2020/2021الدراسيالعامخاللالكویتدولةفيالتعلیمیةالجھات

حسب علم الباحث .
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اإلطار العملي للدراسة

( تحلیل البیانات والنتائج )

االجراءات المنھجیة للدراسة:

المتغیراتبینالعالقةطبیعةلمعرفةاالرتباطيالوصفيالمنھجالحالیةالدراسةطبقتالمستخدم:المنھج

المرتبطةالتوصیاتوتقدیموتفسیرھاالوصفیةبالنتائجللخروجالمالئمةاإلحصائیةبالطرقوتحلیلیھا،المقاسة

بھا.

عینة الدراسة:

الكویت،بدولةالتعلیمیةالعاصمةمنطقةفياإلداريالقطاعفيالعاملینمن)100(منالدراسةعینةتكونت

والماجستیر%،36الدبلومعلىوالحاصلینجامعیین%52وكانت%،40واالناث%،60الذكورنسبةبلغت

منأكثرأوسنوات3منأقلاما%24وسنوات،10الى6بینخبرتھم%40وكان%،8والدكتوراه%،4

رئیس8وشعبة،رئیس%12و%،76بنسبةالموظفینمنوغالبیتھم،سنوات5الى3بین%12وعام،11

یحصللماما%20ودورات،8الى5بین%24ودورات،8منأكثرعلى%36نسبةحصلمدیر.4قسم،

للعینة.وصفا)1(الجدولویعرضدورات4-1علىحصلأو

)1(جدول

وصف عینة الدراسة

%العددالفئةالمتغیر

6060.0ذكرالنوع

4040.0أنثى

3636.0دبلومالمستوى التعلیمي

5252.0جامعي

44.0ماجستیر

88.0دكتوراه

2424.0سنوات3منأقلالخبرة الوظیفیة

51212.0-3من

104040.0الى6من

2424.0سنة11فوق
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7676.0موظفالوظیفة

1212.0رئیس شعبة

88.0رئیس قسم

44.0مدیر

2020.0ال توجدعدد الدورات

1-42020.0

82424.0-5من

83636.0منأكثر

100100.0مجموع العینة

أداة الدراسة:

:حساب االتساق الداخلي

ودرجات المحور الذى تنتمى الیھ ، ویعرض لذلكاستخدم معامل ارتباط بیرسون للعالقة بین  درجات كل فقرة

المستخرجةاالرتباطمعامالتلقیم)2(الجدول

)2(جدول

معامالت االرتباط بین الفقرات ومحاور االستبیان

التخطیط للمسارالوعى بالمسار
دور القطاع

االدارى

تحسین األداءمعوقات التخطیط

الرقم
معامل

االرتباط
الرقم

معامل

االرتباط
الرقم

معامل

االرتباط
الرقم

معامل

االرتباط
الرقم

معامل

االرتباط

1.744**1.769**1.453**1.521**1.632**

2.780**2.815**2.669**2.458**2.338**

3.568**3.695**3.662**3.483**3.451**

4.684**4.593**4.412**4.295**4.593**

5.615**5.390**5.363**5.293**5.564**

6.650**6.434**6.358**6.271**6.348**

7.509**7.679**7.217*7.498**7.454**

8.793**8.606**8.731**8.452**8.702**

9.560**9.368**9.521**9.242**9.508**
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10.531**10.200*10.651**10.389**10.411**

0.05مستوىعند*دالة0.01مستوىعند**دالة

احصائیةداللةوذاتموجبةللمحورالكلیةالدرجةوبینعبارةكلدرجةبیناالرتباطمعامالتجمیعجاءت

α(مستوىعند ≤ الداخلياالتساقلتوفرتشیرتقیموھى)،0.815–0.200(بینقیمھاتراوحتو)،0.05

بمحاور االستبیان.

حساب ثبات االستبیان:

الثباتلمعامالت)3(الجدولویعرضللثبات،ألفاكرونباخطریقةباستخداماالستبیانمحاورثباتحسابتم

لمحاور االستبیان

)3(جدول

معامالت الثبات بطریقتة ألفا كرونباخ

معامل ألفاعدد البنودالمحور

10.84الوعي بالمسار

10.76التخطیط للمسار

10.69دور القطاع اإلداري

10.65معوقات  تخطیط المسار

10.69تحسین اداء العاملین

50.843االستبیان الكلى

الثباتقیموتراوحت0.84بلغتقدرلالستبیانالكلىاالستبیانثباتمعامالتأن)3(بالجدولالقیمتشیر

.باالستبیاناالستقرارعلىدالةثباتمعامالتوھي)،0.84–0.69(بینللمحاور

األسالیب اإلحصائیة:

التالیة:األسالیبواستخدمتالبیاناتوتحلیلإدخالفي24اإلصدارSPSSبرنامجاستخدم

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري.-1

معامل ارتباط بیرسون-2

تحلیل االنحدار الخطى-3

اختبار ت للفروق بین المجموعات المستقلة-4

تحلیل التباین األحادي-5
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وتم تقسیم مستویات االستجابة على فقرات المحاور الى المستویات التالیة :

جدامنخفض1.80-1من∙

منخفض2.60–1.81من∙

متوسط3.40–2.61من∙

مرتفع4.20–3.41من∙

جدامرتفع5–4.21من∙

نتائج الدراسة

السؤال األول:

منطقةفياإلداريبالقطاعالعاملینقبلمنالوظیفيللمساروالتطویرالتخطیطمؤشراتتقییمدرجةما

العاصمة التعلیمیة ؟

الوظیفى،المسارتخطیطمؤشراتلمحاوروالمستوىالمعیاري،واالنحرافالحسابيالمتوسطحسابتم

والمستوىالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةللمتوسطات)4(الجدولویعرض

)4(جدول

لمؤشرات المسار الوظیفىالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب

الفقرةم
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري
الترتیبالمستوى

1مرتفع3.74.709الوعي بالمسار1

2مرتفع3.71.667التخطیط للمسار2

3مرتفع3.41.550دور القطاع اإلداري3
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بقیمالمرتفعالمستوىفىجاءتقدالوظیفىالمسارتخطیطمؤشراتجمیعأنالى)4الجدول(نتائجتشیر

تاله3.74بمتوسطالمساربتخطیطالعاملینوعىاالولالترتیبفىجاءوقد)،3.41-3.74(بینمتوسطات

3.41بمتوسطللمسارنالتخطیطفىاإلداريالقطاعدورثم،3.71بمتوسطللمسارالتخطیطمھارات

السؤال الثاني:

العاصمةمنطقةفياإلداريبالقطاعالعاملینقبلمنالوظیفىللمسارالتخطیطمعوقاتتقییمدرجةما

التعلیمیة ؟

معوقاتمحوروفقراتالكلیةالدرجةمنلكلوالمستوىالمعیاري،واالنحرافالحسابيالمتوسطحسابتم

.والمستوىالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةللمتوسطات)5(الجدولویعرضالمسار،تخطیط

)5(جدول

لمحور معوقات تخطیط المسارالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب

الفقرةم
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري
الترتیبالمستوى

1مرتفع جدا4.28.668عدم وجود وصف وظیفي واضح للوظائف بالعمل1

4مرتفع3.681.413األعباء الوظیفیةلیس لدي الوقت الكافي للتخطیط لمساري الوظیفي نظرا لكثرة2
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8متوسط3.081.269للمسار الوظیفيقلة البرامج اإلرشادیة التي تساعد العاملین على التخطیط3

10متوسط2.801.239الوظیفيال تتوفر لدي المعرفة والمھارة الكافیة للتخطیط لمستقبلي4

2مرتفع3.76.955أنظمة ولوائح العمل ال تساعد للتخطیط للمسار الوظیفي5

5مرتفع3.521.105لمساري الوظیفيیوجد قصور في التعاون داخل جھة عملي تحد من التخطیط6

9متوسط2.961.118الوظیفيلیس لدي الثقة الكاملة بقدراتي الوظیفیة للتخطیط لمساري7

7متوسط3.241.248عدم وضوح المناصب اإلداریة في الھیكل التنظیمي8

6مرتفع3.441.274ثابتھسیاسات الترقیة والنقل والتقییم غیر واضحة ودون معاییر9

10
للعاملین وبین تخطیطيال یوجد توافق بین تخطیط جھة العمل للمسارات الوظیفیة

لمساري الوظیفي

مرتفع3.721.223
3

مرتفع3.45.402المتوسط الكلى لمحور معوقات تخطیط المسار

ن3.45بمتوسطمرتفعةكانتالعاملینیقیمھاكماالمسارتخطیطمعوقاتمستوىأن)5(الجدولنتائجتبین

فقرةوجاءتالمتوسط،الىجداالمرتفعبینبمستویات2.8الى4.28بینالفقراتالمتوسطاتقیموتراوحت

5وجاءتبالعمل،للوظائفواضحوظیفيوصفوجودعدم)1(الفقرةھىجداالمرتفعالمستوىفىواحدة

بینتوافقیوجدوالالوظیفي،للمسارللتخطیطتساعدالالعملولوائحأنظمة:ھىالمرتفعالمستوىفىفقرات

الكافيالوقتلديولیسالوظیفینلمساريتخطیطيوبینللعاملینالوظیفیةللمساراتالعملجھةتخطیط

منتحدعمليجھةداخلالتعاونفيقصورویوجدالوظیفیة،األعباءلكثرةنظراالوظیفيلمساريللتخطیط

فقرات4وجاءتثابتھ،معاییرودونواضحةغیروالتقییموالنقلالترقیةوسیاساتالوظیفي،لمساريالتخطیط

والمھارة الكافیة للتخطیط لمستقبلي الوظیفيفى المدى المتوسط كان اخرھا الفقرة ال تتوفر لدي المعرفة

السؤال الثالث:

اإلداري في منطقة العاصمة التعلیمیة ؟ما درجة تقییم تحسین االداء من قبل العاملین بالقطاع

محمورمحوروفقراتالكلیةالدرجةمنلكلوالمستوىالمعیاري،واالنحرافالحسابيالمتوسطحسابتم

.والمستوىالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةللمتوسطات)6(الجدولویعرض،االداءتحسین

)6(جدول

لفقرات محور تحسین االداءالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب
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الفقرةم
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري
الترتیبالمستوى

8مرتفع3.721.596لدي الرغبة الدائمة في تنمیة أدائي الوظیفي1

2
الصعوبات التيیساعد الرئیس المباشر في العمل الموظفین الجدد في معالجة

تواجھھم

3.841.229

6مرتفع

4مرتفع4.08.748لدي القدرة على تطویر العمل3

2مرتفع جدا4.28.830جیدةأحرص دائما على المحافظة على وقت العمل واستثماره بصورة4

3مرتفع جدا4.281.083أتابع وبشكل دوري كل ما ھو جدید في مجال عملي5

5مرتفع3.881.148لدي معرفة كاملة بالمسئولیات التي یطلبھا عملي6

7مرتفع3.761.182أرسم لنفسي أھداف وظیفیة وفق برنامج زمني7

9متوسط2.841.496بیئة العمل تساعد على أداء المھام الوظیفیة بأمانة وإخالص8

10متوسط2.801.421نظام قیاس األداء الوظیفي المطبّق یتصف بالعدالة9

1مرتفع جدا4.68.548الوظیفیة الموكلة ليأسعى دائما لتحقیق التفوق والنجاح في أداء الواجبات10

مرتفع3.82.541المتوسط الكلى لمحور تحسین االداء

وتراوحتن3.82بمتوسطمرتفعةكانتالعاملینیقیمھاكمااالداءتحسینمستوىأن)6(الجدولنتائجتبین

فىفقراتثالثوجاءتالمتوسط،الىجداالمرتفعبینبمستویات2.8الى4.86بینالفقراتالمتوسطاتقیم

وأحرصلینالموكلةالوظیفیةالواجباتأداءفيوالنجاحالتفوقلتحقیقدائماأسعى:ھىجداالمرتفعالمستوى

مجالفيجدیدھوماكلدوريوبشكلاتابعوجیدة،بصورةواستثمارهالعملوقتعلىالمحافظةعلىدائما

المتوسطالمستوىفىوفقرتینالمرتفع،المستوىفىواحدةفقرات5وجاءتعملیز
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السؤال الرابع

العاصمةمنطقةفياإلداريبالقطاعالعاملیناداءتحسینفىالوظیفيالمسارتخطیطمؤشراتتسھمھل

التعلیمیة

المسار فى تحسین اداء العاملین كما یعرض لھاستخدم تحلیل االنحدار المتعدد  لحساب دور مؤشرات تخطیط

الجدول

)7(جدول

االداءتحلیل االنحدار لدور مؤشرات تخطیط المسار فى  تحسین

المقیاس

المعامل

البائى

الخطأ

المعیار

ى

معامل

بیتا

الداللةقیمة ت

1.713.090-744.434.قیمة الثابت

268.063.3514.285.001.الوعى بالمسار

422.075.5195.627.001.التخطیط للمسار

553.078.5627.063.001.دور القطاع االدارى

031.093.023.328.744.معوقات التخطیط

37.78فقیمة614.األثرحجم

للعاملیناألداءتحسینفىالمسارتخطیطلمؤشراتاإلیجابيواالسھامالدور)7(الجدولنتائجأظھرت

والوظیفيبالمسارالوعىمنكلاسھاموتبین،%61االثرحجمبلغحیثبالعاصمةالتعلیمیةبالمنطقة

معادلةكتابةویمكنالعاملیناداءبتحسینالتنبؤفىاحصائیةدالةبصورةاإلداريالقطاعودورللمسارالتخطیط

التنبؤ كالتالي:

Xبالمسار(الوعى+744.العاملین=أداءتحسین Xللمسار(التخطیط)+0.28 Xاإلداريالقطاع(دور)+0.42 0.55(
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السؤال الخامس

وتحسین اداء العاملین  تعزى لمتغیراتھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مؤشرات تخطیط المسار

النوع، والوظیفة والخبرة والدورات؟

أوال الفروق في تبعا للنوع:

الفروق في محاور االستبیان تبعا للنوع:استخدم اختبار ت للفروق بین المجموعات المستقلة لحساب

)8(جدول

اختبار ت لحساب للفروق فى محوري االستبیان تبعا للنوع

العددالنوعالمحاور
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري
ت

الداللة

االحصائیة

3.311.001-603.55.812ذكرالوعى بالمسار

404.01.388أنثى

7.297.001-603.39.654ذكرالتخطیط للمسار

404.19.288أنثى

603.69.3687.716.001ذكردور القطاع االدارى

403.00.522أنثى

603.47.399.567.572ذكرمعوقات التخطیط

403.42.410أنثى

603.82.616.090.928ذكرتحسین األداء

403.81.411أنثى

α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود)8(الجدولنتائجتبین ≤ الوعىمحاورفيللنوعتبعا).0.05

القطاعدورفىاحصائیةداللةذاتفروقووجوداالناث،لصالحالفروقوكانتللمسار،والتخطیطبالمسار،

فى محوري المعوقات وتحسین األداءاإلداري وكانت الفروق لصالح الذكور   ، وعدم وجود فروق

بینمابالذكورمقارنةللمساروالتخطیطبالمسارللوعىتقییمھمیرتفعاالناثالعاملینانالىالنتائجوتشیر

یرتفع تقییم الذكور لدور القطاع اإلداري مقارنة بالذكور.
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ثانیا : حساب الفروق تبعا للمؤھل :

Oneالتباینتحلیلاختباراستخدم Way Anovaالدراسى:المؤھللفئاتتبعاعلىللتعرف

)9(جدول

للمؤھلاختبار تحلیل التباین للفروق في محوري االستبیان تبعا

التباینمصدر
مجموع

المربعات

درجة

الحریة

متوسط

المربعات
الداللةف

11.94033.98010.105.001بین المجموعاتالوعى بالمسار

37.81196.394داخل المجموعات

49.75099المجموع

7.78232.5946.877.001بین المجموعاتالتخطیط للمسار

36.21296.377داخل المجموعات

43.99499المجموع

5.65531.8857.450.001بین المجموعاتدور القطاع االدارى

24.29196.253داخل المجموعات

29.94699المجموع

4.96231.65414.372.001بین المجموعاتمعوقات التخطیط

11.04896.115داخل المجموعات

16.01099المجموع

9.90933.30316.596.001بین المجموعاتتحسین األداء

19.10696.199داخل المجموعات

29.01499المجموع

α(إحصائیةداللةذاتفروقوجود)9(الجدولنتائجتبین ≤ وفىبالمسارالوعىفىللمؤھلتبعا)0.05

تقییمأرتفاعشیفیھالختبارتبعاالفروقنتائجوتبیناالداءتحسینوفىالتخطیطمعوقاتفىوبالمسارالتخطیط

مقارنةاالداءتحسینوالتخطیطمعوقاتوبالمسارالتخطیطوبالمسارالوعىلكلالدكتوراهعلىالحاصلین

بباقي المؤھالت.
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ثالثا: حساب الفروق تبعا للخبرة  :

Oneالتباینتحلیلاختباراستخدم Way Anovaالمھنیة:للخبرةتبعاعلىللتعرف

)10(جدول

للخبرة المھینةاختبار تحلیل التباین للفروق في محوري االستبیان تبعا

التباینمصدر
مجموع

المربعات

درجة

الحریة

متوسط

المربعات
الداللةف

4.52031.5073.198.027بین المجموعاتالوعى بالمسار

45.23196.471داخل المجموعات

49.75099المجموع

5.69431.8984.757.004بین المجموعاتالتخطیط للمسار

38.30096.399داخل المجموعات

43.99499المجموع

6.51532.1728.898.000بین المجموعاتدور القطاع االدارى

23.43196.244داخل المجموعات

29.94699المجموع

4.25431.41811.578.000بین المجموعاتمعوقات التخطیط

11.75696.122داخل المجموعات

16.01099المجموع

4.23031.4105.462.002بین المجموعاتتحسین األداء

24.78496.258داخل المجموعات

29.01499المجموع

α(إحصائیةداللةذاتفروقوجود)10(الجدولنتائجتبین ≤ بالمسارالوعىفىالمھنیةللخبرةتبعا)0.05

ارتفاعشیفیھالختبارتبعاالفروقنتائجوتبیناالداءتحسینوفىالتخطیطمعوقاتفىوبالمسارالتخطیطوفى

تحسینوالتخطیطمعوقاتوبالمسارالتخطیطوبالمسارالوعىلكلسنوات10عنخبرتھمتزیدمنتقییم

االداء مقارنة بباقي الخبرة.
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رابعا: حساب الفروق تبعا للوظیفة   :

Oneالتباینتحلیلاختباراستخدم Way Anovaللوظیفة:تبعاعلىللتعرف

)11(جدول

للوظیفةاختبار تحلیل التباین للفروق في محوري االستبیان تبعا

التباینمصدر
مجموع

المربعات

درجة

الحریة

متوسط

المربعات
الداللةف

13.30034.43311.676.001بین المجموعاتالوعى بالمسار

36.45196.380داخل المجموعات

49.75099المجموع

14.56934.85615.844.001بین المجموعاتالتخطیط للمسار

29.42596.307داخل المجموعات

43.99499المجموع

2.7193.9063.196.027بین المجموعاتدور القطاع االدارى

27.22796.284داخل المجموعات

29.94699المجموع

2.6653.8886.391.001بین المجموعاتمعوقات التخطیط

13.34596.139داخل المجموعات

16.01099المجموع

7.24132.41410.643.001بین المجموعاتتحسین األداء

21.77396.227داخل المجموعات

29.01499المجموع

α(إحصائیةداللةذاتفروقوجود)11(الجدولنتائجتبین ≤ وفىبالمسارالوعىفىللوظیفةتبعا)0.05

وتبین نتائج الفروق تبعا الختبار شیفیھ ارتفاع تقییمالتخطیط بالمسار و فى معوقات التخطیط وفى تحسین االداء
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كل من المدیر ورئیس القسم  لكل الوعى بالمسار و التخطیط بالمسار و معوقات التخطیط و تحسین االداء مقارنة

بباقي الوظائف

خامسا: حساب الفروق تبعا للوظیفة   :

)12(جدول

للدوراتاختبار تحلیل التباین للفروق في محوري االستبیان تبعا

التباینمصدر
مجموع

المربعات

درجة

الحریة

متوسط

المربعات
الداللةف

20.45536.81822.343.001بین المجموعاتالوعى بالمسار

29.29696.305داخل المجموعات

49.75099المجموع

7.55132.5176.631.001بین المجموعاتالتخطیط للمسار

36.44296.380داخل المجموعات

43.99499المجموع

2.8723.9573.395.021بین المجموعاتدور القطاع االدارى

27.07396.282داخل المجموعات

29.94699المجموع

8.12732.70932.995.001بین المجموعاتمعوقات التخطیط

7.88296.082داخل المجموعات

16.01099المجموع

8.89232.96414.141.001بین المجموعاتتحسین األداء

20.12296.210داخل المجموعات

29.01499المجموع

α(إحصائیةداللةذاتفروقوجود)12(الجدولنتائجتبین ≤ وفىبالمسارالوعىفىللدوراتتبعا)0.05

تقییمارتفاعشیفیھالختبارتبعاالفروقنتائجوتبیناالداءتحسینوفىالتخطیطمعوقاتفىوبالمسارالتخطیط

االداءتحسینوالتخطیطمعوقاتوبالمسارالتخطیطوبالمسارالوعىلكلفاكثردورات8علىالحاصلین

مقارنة بباقي الدورات
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ملخص النتائج :

للمسار،  ودور القطاع اإلداري  قدمؤشرات تخطیط المسار الوظیفى : الوعى بالمسار،  والتخطیط∙

جاءت فى المستوى المرتفع

مرتفعةمستوى معوقات تخطیط المسار كما یقیمھا العاملین كانت∙

مستوى تحسین االداء كما یقیمھا العاملین كانت مرتفعة∙

ودور القطاع اإلداري بصورة دالة احصائیةاسھام كل من الوعى بالمسار الوظیفي و التخطیط للمسار∙

فى التنبؤ بتحسین اداء العاملین

والتخطیط للمسار مقارنة بالذكور بینما یرتفع تقییمالى ان العاملین االناث یرتفع تقییمھم للوعى بالمسار∙

الذكور لدور القطاع االدارى مقارنة بالذكور

و التخطیط بالمسار و معوقات التخطیط وأرتفاع تقییم الحاصلین على الدكتوراه لكل الوعى بالمسار∙

تحسین االداء مقارنة بباقي المؤھالت

معوقاتوبالمسارالتخطیطوبالمسارالوعىلكلسنوات10عنخبرتھمتزیدمنتقییمارتفاع∙

التخطیط و تحسین االداء مقارنة بباقي سنوات الخبرة

و التخطیط بالمسار و معوقات التخطیط وارتفاع تقییم كل من المدیر ورئیس القسم  لكل الوعى بالمسار∙

تحسین االداء مقارنة بباقي الوظائف

والتخطیطمعوقاتوبالمسارالتخطیطوبالمسارالوعىلكلفاكثردورات8علىالحاصلینتقییم∙

تحسین االداء مقارنة بباقي الدورات

التوصیات

تحلیلومن،الكویتدولةفيالتعلیمیةالعاصمةمنطقةفيمیدانیةدراسةمنالباحثبھقامماضوءعلى

الطریقةبإستخدامالموظفینمنلمجموعةاإلستباناتتوزیعخاللمنإلیھاالوصولتمالتيللنتائجومناقشة

منمجموعةإلىتوصلتوالتيالدراسةھذهفيالفرضیاتصحةتحقیقمدىلمعرفةإختیارھمفيالعشوائیة

القرار في ھذه المؤسسة األكادیمیة وھي كالتالي :التوصیات الھامة ویتطلع الباحث أن تكون منارة لمتخذي
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.اإلبداعیةاألفكاروتبنّيالموظفینعندالقراراتإتخاذفيالمشاركةإمكانیةزیادةعلىالعمل-1

لمساراتھمالتخطیطفيالموظفینعلىالجیداألثرلھسیكونوالمناصبشغورنظامتحسینعلىالعمل-2

عندالعملفيللتمیّزواإلجتھادالوظیفياألداءفاعلیةمنیزیدسوفمماالمستقبلیةتطلعاتھملتحقیقالوظیفیة

الموظفین .

الوظیفياألداءوفعالیةكفاءةقیاسعلىوالعملللموظفینوالمعنويالماديالتحفیزوأسالیببنظماإلھتمام-3

بأسالیب واضحة وشفافة .

واإلجتھادللتخطیطومساعدتھمللموظفینوالمستقبلیةالحالیةالوظیفیةللمساراتكافیةبیاناتقاعدةتوفیر-4

لتحقیق أھدافھم من خالل تحقیق أھداف المنظمة .

.وكیفا)(كماالعاملةالقوىمنالمنظمةإلحتیاجاتالدقیقالعلميالتخطیط-5

.والمعارفالمھاراتمنالمزیدإلكتسابالمتشابھةالوظائفبینالموظفینتدویرعلىالعمل-6

أفضلإلىالتوصلبھدفالمنطقةفيالعاملینعلىمستمرةوبصفةاألبحاثمنالمزیدإلجراءالتشجیع-7

.أسالیب رفع الروح المعنویة بما یحقق زیادة األداء الوظیفي

والمعارفبالمھاراتتزویدھمبعدالشاغرةالوظائفلسدمرشحینإلعدادالمناسبةالتدریبیةالبرامجإعداد-8

المطلوبة .

سیعودبماالتوعیةوزیادةالوظیفيالمسارتخطیطنظامتطبیقأھمیةلمعرفةوالموظفینالمسئولینحث-9

بالنفع العام على الجمیع .

وكیفیةالوظیفيالمسارتخطیطنظامتطبیقكیفیةعلىالمنظمةفيللمسئولینتدریبیةدوراتإجراء-10

إستثماره بالشكل الصحیح الفعاّل .
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