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   لتحسين  البشرية  الموارد  أداء  تقييم  معوق ات  دراسة
   التدريب  قطاع  على  تطبيقية  دراسة -  اإلدارة البيئية

 الحربي  اإلنتاج  بوزارة
 

 (3)محمد احمد نصار -(2)عبد الهادى صبح محمود -(1)وليد محمد البدوي عشرى 
، كلية التجارة( 2 دراسات عليا، كلية الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس طالب( 1

 قطاع التدريب ، وزارة اإلنتاج الحربىب( إدارة شئون التعليم 3جامعة عين شمس 
 

 صلخستالم
تحسين إلى  البشرية سعيا   الموارد تقييم أداء على معوقات التعرفإلى  هدف البحث

 هذه ىللتغلب عل الممكنة الحلول إقتراح خالل من هذه المعوقات تجاوز ومحاولة البيئي، األداء
كما يتناول  .ع التدريب بوزارة اإلنتاج الحربيوتم تطبيق تلك الدراسة على قطا .المعوقات
تقييم أداء جتهد عن طريقها الباحثون في بلورة مفاهيم إتقديم الخبرات السابقة التي البحث 

فهوم تحديد أهم المعوقات التي تواجه تطبيق م، ةياإلدارة البيئتحسين أداء الموارد البشرية و 
أداء اإلدارة البيئية، ومحاولة  تقييم أداء الموارد البشرية والتي من الممكن أن تؤثر في فاعلية

لحربى على تحسين تصور مقترح لتمكين القيادات بقطاع التدريب بوزارة االنتاج اإلى  التوصل
رة البيئية وتحسين وظائف اإلدا، كما إشتمل البحث مفهوم اإلدارة البيئية وأهميتها .اإلدارة البيئية

تم خالل الدراسة . المرتبطة بتحسين اإلدارة البيئيةأداؤها، وأخيرا  أنشطة الموارد البشرية 
إلى يعتمد على البيانات واإلحصاءات والوقائع التاريخية الذى  ستقرائيإلإستخدام المنهج ا

ت نظرية مكتبية دراسابما يشتمل من  لتحقيق أهداف الدراسةتحليلي الوصفي المنهج جانب ال
 جمع وسيلة هي اإلستبانة وكانت .تضمن تناول موضوع الدراسة وتحقق الغرض الرئيسي منها

( لتحليل SPSS) كما تم إستخدام برنامج ( فقرة كأداة للدراسة،30) من تكونت والتي البيانات
رة اإلنتاج قطاع التدريب بوزا في جميع العاملين من الدراسة مجتمع تكون  . وقدبيانات الدراسة

 بلغت عشوائية عينة إختيار وموظفة، تم ( موظف ا1000) الدراسة مجتمع بلغ حيث الحربى
مستويات الوتم سحب العينة من ، الدراسة األصلي مجتمع من (%20) أي ( مفردة،200)
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، )الدرجة المكتبية والفنية( (%50مفردة بنسبة ) (100الوظيفية )الدرجة التخصصية( بعدد )
مفردة  (30، وأخير ا )الحرفية والخدمات المعاونة( بعدد )(%35مفردة بنسبة ) (70بعدد )

مفردة بنسبة  (130، كان العدد األكبر من عينة الدراسة من )الذكور( بعدد )(%15بنسبة )
 .(%35بنسبة ) ةمفرد (70، وعينة )اإلناث( بعدد )(65%)

ييم معوقات تقأبعاد  عكسية بين قوية رتباطيةإعالقة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
 تأثير جوهري ذو داللةكما أظهرت وجود  .تحسين اإلدارة البيئيةو  يةالموارد البشر  أداء

يم نماذج تقو  –الرؤساء والمشرفين  –لمعوقات تقييم األداء المتعلقة )بالمرؤوسين  إحصائية
 ت والتىبالعديد من التوصيا وقد أوصى الباحثون  ة.تحسين اإلدارة البيئية بالمنظماألداء( على 

تذليل تبع و من أهمها أن تتبنى اإلدارة البيئية خطة لتطوير نظام تقييم أداء الموارد البشرية الم
تبعة. األداء الم تقييم ومعايير لنماذج المستمر التحسينإلى  الحاجةو  المعوقات التى تواجهه.

 مليةبع المتعلقة المعوقات بأهم يفهموتعر  االهتمام بتدريب العاملين فى مجال تقييم األداءو 
د وتبنى سياسات ووظائف الموار  .األداء تحليل التدريب بنتائج وخطط برامج ربطو  ،التقييم

 .ئة التى تعمل على إستدامة البيئةالبشرية الصديقة للبي
 .دارة البيئيةالموارد البشرية، اإل، تقييم األداء الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة
لكثير رتكاز في منظومة العمل اليومي حيث تم إيالء اإلموارد البشرية نقطة دارة اإتشكل 

عن  هتمام لقيمة إدارة الموارد البشرية في العديد من المنظمات كوظيفة مهمة مسؤولةإلمن ا
ت إدارة وبناء وصيانة األشخاص المهرة والمؤهلين والقادرين عن خلق ثقافة تساعد المنظما

 أصبح من المعتاد في العديد من المنظماتتكيف مع أي تغيير جديد و ائها والعلى تحسين أد
ن ستثمار وليس تكلفة وأن الكثير من نجاح المنظمة يأتي ماالتعبير عن الموارد البشرية ك

وية األشخاص المنتجين والمتحمسين كما يجادل بقوة في أن موظفي المنظمة أصبحوا األداة الق
 (.2010 )الطراونة، تنظيمي متفوق  دامة وأداءلخلق ميزة تنافسية مستالوحيدة 

فعن  البشرية، الموارد إدارة تمارسها التي المهمة العمليات من األداء تقييم عملية تعد
تعتمدها،  التي والبرامج السياسات دقة على الحكم من المنظمة تتمكن والتقييم القياس طريق
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ومتابعة  وتطوير تدريب وسياسات جبرام أو وتعيين، وإختيار إستقطاب سياسات كانت سواء
كوسيلة  إنجازها، في المنظمة أجادت ما إذا العملية تستخدم أن يمكن كما البشرية، لمواردها

 للمنظمة. الجيد النوعي التركيب ذات البشرية الموارد من الجدد للقادمين جذب
 عمقةالمت والدراسة البحث خالل من الجانب لهذا قصوى  أهمية حيث تولي المنظمات

 من غيرهاتقييم أداء الموارد البشرية و  تواجه التي والمعوقات ومعرفة األسباب الجذرية للمشاكل
 على جابا  بما ينعكس إي لها، حلول وإيجاد معالجتها، أداء العاملين بهدف في المؤثرة العوامل

  .تحسين اإلدارة البيئية
 

 البحثمشكلة  
 (، دراسة2019) السيسىالسابقة مثل دراسة قام الباحثون بالرجوع لعدد من الدراسات 

 في البيئية اإلدارة أن تحسينإلى  ( والتى إنتهت2017، دراسة إبراهيم )(2018محمد )
ية ومعرفة األسباب الجذر  المتعمقة والدراسة دون البحث من الصعوبة في غاية أمر المؤسسات

 يةحقيق توجهات وجود دون  ومن تقييم أداء الموارد البشرية، تواجه التي والمعوقات للمشاكل
ية إدارية وتنظيم خاللها إلى تبني وإتخاذ إجراءات من تسعى المؤسسات الحكومية ذاتها لدى

 عواملغيرها من التحديد المعوقات التي تواجه تطبيق مفهوم تقييم أداء الموارد البشرية و نحو 
محاولة و أداء اإلدارة البيئية،  التي من الممكن أن تؤثر في فاعليةالمؤثرة فى أداء العاملين 

 ا  على تحسين اإلدارة البيئية .تذليل تلك المعوقات وإيجاد حلول لها بما ينعكس إيجاب
د اإلدارة البيئية، وأهميتها عن التعرف على طرق تحسين في تتمثل البحث مشكلة فإن وعليه

 .موارد البشرية، وأثره عليهاالأداء دراسة معوقات تقييم 
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 بحثاسئلة ال
 : مكن أن نصوغ أسئلة البحث التاليةومن خالل ما سبق ي

 ء ية فى تحسين مستوى األداتساعد دراسة معوقات تقييم أداء الموارد البشر  إلى أي مدى
 ؟البيئي

  ؟البشرية، واإلدارة البيئيةتقييم أداء الموارد ما مفهوم 
  ؟االبشرية ومعوقاته تقييم أداء المواردما عناصر أو مراحل 

 

 لبحثا  ميةأه
 جا  كثر روافي تناوله لموضوعات تعد األ أكاديميا   البحثتتجسد أهمية  األهمية األكاديمية:

يئية الب ارةالموارد البشرية وتحسين اإلدأداء فـي بيئـة المنظمات المعاصرة السيما معوقات تقييم 
ذي ى النحـو الـستفادة من التراكم المعرفي النظري علإلضمن إطار مفهومي تكاملي ومحاولة ا

 .ة وعواملها الفرعيةييمكن من تأكيد العالقات اإلرتباطية بين المتغيرات الرئيس
 ثة فيتقديم إطار عملي منهجي يمكن إن تستفيد منه اإلدارة المبحو  األهمية الميدانية:

ية بإيجا نتائجإلى  التوصل، لمحاولة تخطيطها للعالقة ما بين الموارد البشرية واإلدارة البيئية
 المواردء نظاما  فاعال  لتقييم أداعند تطبيقها المنظمة على تحسين أداء  مهما   نعكاسا  إشكل ت  

 .البشرية بهدف تعزيز تحسين اإلدارة البيئية
 

 لبحثا  أهداف
 العمل بيئةيستند على مجموعة من العوامل واألبعاد التي تهيئ  تحليليا   إطارا   توفير

ة المقترحة لتعزيز ييمكن عـدها الوسيلة الرئيسأداء الموارد البشرية   ستراتيجية لتقييم إ إلستيعاب
)قطاع التدريب بوزارة  وتحسين اإلدارة البيئية، أي أن هذا اإلطار يساعد الميدان المبحوث
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تقييم أداء الموارد البشرية لتحسين اإلدارة البيئية نظام فعال لنتاج الحربى( على تطبيق إلا
 تي:آلتحقيقها على النحو ا البحثحاول يتية والتي ألن تحديد األهداف اوضمن هذا التوجه يمك

  رد الموا تقييم أداءجتهد عن طريقها الباحثون في بلورة مفاهيم إتقديم الخبرات السابقة التي
 .معاصرةتقديم منظور نظري للمفاهيم ال ىإل ة وصوال  ياإلدارة البيئـتحسين أداء البشـرية و 

 مكن ن المالتي تواجه تطبيق مفهوم تقييم أداء الموارد البشرية، والتي م تحديد أهم المعوقات
 .أداء اإلدارة البيئية في المحصلة أن تؤثر في فاعلية

 نتاج تصور مقترح لتمكين القيادات اإلدارية بقطاع التدريب بوزارة االإلى  محاولة التوصل
 لعاملين.الحربى على تحسين اإلدارة البيئية ودعم األداء الوظيفى ل

 
 ية البحثمنهج

لمنطق يعتمد على البيانات واإلحصاءات والوقائع التاريخية وليس ا :ستقرائيإلالمنهج ا
ي ودورها فمعوقات تقييم أداء الموارد البشرية العقلي المجرد حيث يقوم البحث على دراسة 

ت لمجاللمنشورات واعلى مصادر متعددة مثل الكتب والدوريات وا عتمادا  إ تحسين اإلدارة البيئية 
 .العلمية والمؤتمرات واالنترنت

شكلة ستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في تحديد مإ :المنهج الوصفي التحليلي
تعزيز أهمية دراسة وتحليل معوقات تقييم أداء الموارد البشرية لالبحث التي تمثلت في إبراز 

ة نه يستخدم لدراسأنهج الوصفي التحليلي والمعروف عن الم، اإلدارة البيئيةوتحسين أداء 
أوصاف دقيقة للظواهر التي من خاللها يمكن تحقيق تقدم كبير في حل المشكالت وسوف 

تاج بقطاع التدريب بوزارة اإلنستبانة على العاملين ( إ200) عددتعتمد الدراسة على تطبيق 
 . الحربي
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 حدود البحث
 .موارد البشريةوقات تقييم أداء المع :الحدود الموضوعية

 ي(.نتاج الحربإلا قطاع التدريب بوزارة) جمهورية مصر العربية الحدود المكانية:
  2021:  2019 الحدود الزمنية:

 

 الدراسات السابقة
موارد فعالية إدارة العلى  أثر استراتيجية التوظيفقام بدراسة  :(2015) سعيد عبد ربه

كون هام ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية يمدنا بمإن مفهوم أإلى  هدفت هذه الدارسة البشرية
اف كمن مكونات الفلسفة الجديدة لإلدارة، ولكن بالرغم من أهمية هذا المفهوم إال أنه غير 

 ىلإوالتي تهدف  وإنتهت نتائج الدراسة .تغيير الجوهري فى السلوك اإلداري وحده لكى يحقق ال
 ليبيا ة إدارة الموارد البشرية على قطاع البنوك فيستراتيجية التوظيف على فعاليإتحديد أثر 

 هذه النتائج تتمثل بما يلي:العديد من النتائج، إلى 
  ستراتيجية موثقة ومكتوبة للبنك ككل.إأن البنوك الليبية ال تمتلك خطة 
 نسبة بستراتيجي للموارد البشرية ووظائفها إليقوم قطاع البنوك الليبية بعملية التخطيط ا

 ستراتيجي لهذه المواردإل، بينما تشكل نسبة من ال يقوموا بعملية التخطيط ا(93.3%)
نسبة ب (، كما أشارت بنسبة كبيرة بوجود خطة مكتوبة وموثقة إلدارة الموارد البشرية6.7%)
(92.4%.) 
   ايقوم قطاع البنوك الليبية بتطبيق أنشطة إدارة الموارد البشرية بدرجة عالية نسبي. 

يجي، ستراتإلضرورة أن تعي وتدرك البنوك الليبية أهمية عملية التخطيط ا اسةوقد أوصت الدر 
ة دار ستراتيجية إلإلوالعمل على تبنيها بالشكل الذي يضمن قدرة هذه البنوك على تبني النظرة ا

 .الموارد البشرية ووظائفها المتعددة
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 لعملتلوث بيئة ا أثر نظم اإلدارة البيئية في الحد منقام بدراسة  :(2017) طارق جابر
ة خالل نظام اإلدارة البيئيمن  P.I.Cتوضيح نشاط مؤسسة البتروكيماويات الكويتية بهدف 

 .جميع المجاالت على
دية ع على المؤسسة االقتصاالمجتمو  ن الضغوط التى تمارسها الحكومةأ ىوإنتهت الدراسة إل

 عتبارإلبعين ا هخذأدارة صياغة مخططاتها بعيدة المدى بإعادة النظر فى نمط اإل ىأدت إل
المة إلدارة البيئية وشهادة السعتماد على تطبيق معايير نظام اإلتجاه المجتمع والبيئة باإ
 .نظام اإلدارة إلنشاء معيار دولي الصحة المهنية التى هي جزء منو 

لمجال هتمام بالعاملين وهى اإلا ىوالتى تؤدى إل هتمام ببيئة العملإلابوقد أوصت الدراسة 
شاريع للحد من تلوث بيئة العمل مجموعة م تطبيق ،األساسي لعمل نظام اإلدارة البيئية

، هنيةتباع نظام السالمة والصحة المإو ، همها القياسات البيئيةأ الحفاظ على العاملين، ومن و 
 .راتيجية الحد من تلوث بيئة العملستإتحسين 

ادر ة متعددة المصغذية العكسيأثر منهجية التقام بدراسة  :(2017) خالد عبد الناصر
بشرية ما شكل نظام تقييم أداء الموارد البهدف التعرف على الموارد البشرية  على تقييم أداء
مكان وضع نظام أفضل هل باإل تصاالت الحكومي بجمهورية مصر العربية؟إلالقائم بقطاع ا

 متعددة المصادر؟ عتمادا  على منهجية التغذية العكسيةإ الموارد البشرية  لتقييم أداء
ها الفروض التي تستند إلي إختبارمجموعة من النتائج في ضوء نتائج  ىإل وإنتهت الدراسة

اد القائل بوجود أثر ذو داللة إحصائية بين أبع يالدراسة وهي قبول الدراسة للفرض الرئيس
 –رين ع اآلخالعمل م –بناء الثقة  –)العميل الداخلي أوال   التغذية العكسية متعددة المصادر

تحقيق النتائج( على تقييم أداء الموارد البشرية عند مستوى داللة  –صنع االختالف 
(a≤0.05 .) 
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 تعددةمهناك أثر ذو داللة إحصائية ومعنوية ألبعاد التغذية العكسية  حيث أثبتت الدراسة أن
اك عالقة تصاالت المصري، وأن هنإلالمصادر على تقييم أداء الموارد البشرية في قطاع ا

 .تجاه طرديإرتباط بينهما إ
 .التغذية العكسية متعددة المصادر توفير مصادرب وقد أوصت الدراسة

الت واجهة مشكإطار مقترح لدور اإلدارة البيئية في مقام بدراسة  :(2018) أسامة محمد
 من هذه الدراسة تحقيق األهداف اآلتية:وهدف الباحثون  بيئة العمل المادية

  طب  فة دور اإلدارة البيئية في مواجهة مشكالت بيئة العمل المادية على كليةتحليل ومعر
 . جامعة عين شمسباألسنان 

 سباب التي تعترض التحفيز كأحد مشكالت بيئة العمل المادية على كليةاأل ىالتوصل إل 
 جامعة عين شمس وطرح حلول مناسبة لها.بسنان ألطب ا

 ي رث البيئية كأحد مشكالت بيئة العمل المادية فالبحث في أسباب حدوث األزمات والكوا
 جامعة عين شمس وطرح حلول مناسبة لها.بكلية طب األسنان 

 :وإنتهت نتائج الدراسة إلى
 يئة بالمادي كأحد مشكالت  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدارة البيئية والتحفيز

 جامعة عين شمس.بالعمل المادية في كلية األسنان 
 شكالتعالقة طردية ذات داللة إحصائية بين اإلدارة البيئية والتحفيز المادي كأحد م توجد 

 جامعة عين شمس.ببيئة العمل في كلية طب األسنان 
 حد توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدارة البيئية واألزمات والكوارث البيئية كأ

 .جامعة عين شمسبمشكالت بيئة العمل في كلية طب األسنان 
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جامعة عين بتضمين اإلدارة البيئية ضمن خطة عمل كلية طب األسنان ب وقد أوصت الدراسة
البيئي وذلك بوضع سياسة  تصميم نظام لألداء، شمس لمواجهة مشكالت بيئة العمل المادية

 .تحديد العمليات التي لها آثار بيئية هامة، بيئية والتأكيد على االلتزام بها
حسين تاإلدارة الخضراء للموارد البشريـة ودورها في ام بدراسة ق :( 2019) محمد سالمة

 ة كمفهومالتعرف على اإلدارة الخضراء للموارد البشريبهدف  العاملين باإلدارات التعليمية أداء
اء العاملين، والتعرف على دور ممارسات اإلدارة الخضر  عملي حديث، لمعالجة الخلل في أداء

 .العاملين باإلدارات التعليمية أداءللموارد البشرية في تحسين 
والفروض الفرعية له وصحة الفرض  يعدم صحة الفرض الرئيسإلى  وإنتهت نتائج الدراسة

ات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلدار و ، والفروض الفرعية له يالبديل للفرض الرئيس
 .الحسابي األكبر ذات المتوسط متغيرات الدراسة، لصالح اإلدارةإلى  التعليمية تعزى 

ا له اء لمهتمام بالموارد البشرية وترسيخ مفهوم الموارد البشرية الخضر إلبا وقد أوصت الدراسة
 .هتمام ببيئة العمل وتطويرها وتحسينهاإلوا، من أثر إيجابي في تطوير األداء

 

 فروض البحث
ر جوهري صحة أو عدم صحة الفرض الرئيسي اآلتي: يوجد تأثي إلختباريسعى الباحثون 

 .منظمةذو داللة إحصائية لمعوقات تقييم أداء الموارد البشرية على تحسين اإلدارة البيئية لل
  هي:فروض فرعية  ثالثةإلى  يتفرع
 لى عبالمرؤوسين( ) لمعوقات تقييم األداء المتعلقة يوجد تأثير جوهري ذو داللة إحصائية

 .للمنظمةتحسين اإلدارة البيئية 
  ( مشرفينبالرؤساء وال) لمعوقات تقييم األداء المتعلقة ذو داللة إحصائيةيوجد تأثير جوهري

 .للمنظمةتحسين اإلدارة البيئية على 
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 اء( األد بنماذج تقويم) لمعوقات تقييم األداء المتعلقة يوجد تأثير جوهري ذو داللة إحصائية
 .للمنظمةتحسين اإلدارة البيئية على 

 

 اإلطار النظري
عدة بيعتبر مصطلح الموارد البشرية من المصطلحات التي مرت  شرية:الموارد البمفهوم 

ن تغييرات من حيث التسمية والمضمون، فقد عرف مصطلح الموارد البشرية بأنه جميع العاملي
الذين يعملون في المنظمة رؤساء ومرؤوسين والذين جرى توظيفهم فيها ألداء كافة وظائف 

شرية بي لإلدارة أصبح ينظر للعاملين في المنظمة كموارد العلم فبعد التطور، وأعمال المنظمة
خرى أوظائف إلى  متدإوإنسانية، ولم يعد دورها محدودا  فقط باألدوار اإلدارية الوظيفية بل 

ستقطاب إوظائف أخرى من أهمها إلى  بسبب التغير في البيئة المؤثرة على المورد البشري 
  (.2020 وأخرون،)مروش  ختيار العاملين والحفاظ عليهمإو 

ئج ويعني تحليل نتا، Appréciationو Evaluationيقال في األجنبية  :التقييممفهوم 
ها يقصد بتقييم األداء العملية التي يتم من خاللو  فعل أو شخص وهي تقدير، وتثمين وتخمين

 تالتعرف على الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية الخاصة بتحقيق األهداف وإنجاز معدال
 (.2019 شحاته،) المستهدفة األداء

د والموار  هى عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه وقيادة ورقابة األنشطة :اإلدارة البيئيةمفهوم 
، الطبيعية من كائنات حية وغير حية فى نظام بيئي معين لتحقيق هدف معين بكفاءة وفاعلية

 (.2000 ناصف،) وظائفه مع ضمان إستمرار النظام البيئي فى أداء
 واألكثر المنشأة لدى مورد أثمن البشري  المورد يمثل: الموراد البشرية وتقييم أداؤها ومعوقاتها

 المورد وتنمية إلدارة البشرية أداء الموارد تقييم فإن لذا اإلطالق، األداء على كفاءة في تأثيرا  
 التنظيمية، تالقدرا تعزيزإلى  تهدف حيث المنظمات غالبية في أساسيا   ركنـا   يعتبر البشري 
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 تعني البشرية الموارد وإدارة المنظمة، أهداف تحقيق في وبقوة تساهم أن يمكن البشرية فالموارد
 العنصر هذا وخبرات وقدرات كفاءة مدى فعلى البشري  للعنصر األمثل اإلستخدام باختصار

 لذلك ،أهدافها تحقيقإلى  الوصول في ونجاحها المنظمة كفاءة تتوقف للعمل وحماسه البشري 
 في فرد كل من القصوى  اإلستفادة على تساعد التي واألسس المبادئ اإلدارة بوضع علماء إهتم

 (2015الغالبينى، ) .المنظمة
 جميعب تهتم يةإدار  وظيفة بأنها عرفها أحد الباحثون  قد :تعريف إدارة الموارد البشرية وأهميتها

 المنظمة أهداف تحقيقإلى  تهدف لتيوا المنظمة، داخل البشرية العناصر وتطبيقات سياسات
 فوظائ بتحليل الخاصة والبرامج األنشطة من مجموعة خالل من ذلك ويتم والمجتمع، وأفرادها

 يزهاوتحف وتدريبها وتقييمها واستقطابها واختيارها البشرية الموارد تخطيط ثم ومن المنظمة،
 (2017 خرون،آ)الشهرى و . فعال بشكل وتطويرها

 ألهدافا من مجموعة تحقيقإلى  البشرية الموارد إدارة تسعى :البشرية الموارد إدارة أهداف
 :يلي من أهمها ما األساسية

 حقه حق ذي كل إعطاء يضمن بحيث أداء العاملين، وتقييم لقياس موضوعي نظام وضع 
يل، ية. )خلوالمعنو  المادية الحوافز أو االستثنائية العالوات أو المكافآت أو الترقية في سواء

2015) 
 الموارد من المنظمة إحتياجات تخطيط خالل من وذلك ممكنة، إنتاجية كفاءة أعلى تحقيق 

 لرياضيةوا اإلحصائية واألساليب عامة بصفة العلمية األساليب باستخدام ونوعا   كما   البشرية
 تمكين أجل من والكم بالكفاءة البشرية الموارد توفير في خاصة، اإلستمرارية بصفة
 .وكفاءة فاعلية بكل والعاملين المجتمع، وأهداف أهدافها، تحقيق من سةالمؤس

 الفرد بين فيقالتو  هي البشرية الموارد تنمية في األساسية المهمة :البشرية الموارد إدارة وظائف
 :من أهمها متعددة، وظائف خالل ذلك من ويتم والوظيفة،
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 المعلومات  وتسجيل تحديد ةعملي الوظيفي بالتحليل يقصدالوظائف:  وتوصيف تحليل
 والمهارات الوظيفة منها تتكون  التي المهام يحدد فهو معينة، وظيفة بطبيعة المرتبطة
 (2004راوية، ) .الوظيفة شاغل الفرد من المطلوبة والمسؤوليات والقدرات والمعرفة

 ما  البشرية ك الموارد من المؤسسة إحتياجات تحديد بها ويقصد :البشرية الموارد تخطيط
م ث ومن منها، متاح هو ما وتحديد العاملين، من المؤسسة طلب تقدير هذا ويتطلب ونوعا ،

 .ةالبشري الموارد في الزيادة أو العجز صافي لتحديد والعرض الطلب جانبي بين المقارنة
 (2013 أبوشيخة،)
 نهليالمتقدمين المؤ  األفراد من وعاء جذب على ينطوي  الذي النشاط ذلك هو: اإلستقطاب 

 ومن وظائف المؤسسة، لشغل األفضل بينهم من اإلختيار ليتم الشاغرة، الوظائف لشغل
 لينوالمؤه المرشحين األكفاء جذب بعملية يهتم وأن بد ال اإلستقطاب فإن األخرى  الناحية

 2002 )نصر هللا،. للوظيفة فقط
 بة والمناسبةالمطلو  ؤهالتالم لديهم تتوفر الذين األفراد إنتقاء عملية هو :والتعيين اإلختيار 

 تقرر المؤسسة عندما اإلستقطاب عملية من األخير الجزء وهو معينة، وظائف لشغل
 .للوظيفة المتقدمين من المناسب المكان في المناسب المرشح تعيين

 لوغفي ب تساعدهم ومعارف مهارات األفراد فيها يكتسب تعلم، عملية هو التدريب: التدريب 
 اإلقتصادية واإلجتماعية التطورات ظل في خاصة كبيرة أهمية لتدريبا ويمثل األهداف،

 يةالناح ومن .المؤسسة وإستراتيجيات أهداف على كبيرة بدرجة تؤثر والتي والتكنولوجية،
 بق،السا تعلمها في تم التي المهارات تقادمإلى  تؤدي أن يمكن التغيرات هذه فإن األخرى 
 (2002نصر هللا، ) .جديدة مهارات وإكتساب مهاراته تحديثإلى  الموظف يحتاج وبالتالي
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 األداء مستوى  بين مقارنة وهي للفرد، أداء المهمات وتقييم لمراجعة نظام هو: األداء تقييم 
 طريق الرئيس عن دوري  بشكل الموظف تقييم بموجبه ويتم األفضل، واألداء الحقيقي
 .بالموظف عالقة لهم من أو المباشر

 في لمتبعةا األداء واألساليب تقييم أنظمة أهمية توضيحإلى  التطرق  قبل: داءمعوقات تقييم األ
 اإلطار تحديد بداية علينا يتعين ومعوقات تقييم األداء، المؤسسات داخل البشرية الموارد تنمية
 مىالمفاهي باإلطار يعرف ما وهو الدراسة، هذه بها جاءت التي الرئيسية المفاهيم يضم الذي
 نم بعض بها مرت التي الكثيرة للعراقيل نظر ا األداء تقييم بمفهـوم اإلهتمام تزايد حيـث

 المنظمات. تلك في الرقابية اإلجراءات ضعف من عليه ترتب وما المنظمات
 يتم مل ذلك رغم األداء، تقييم موضوع في األبحاثو  الكتابات تعددت لقد: تعريف تقييم األداء

 إختلفت فقد العلمية، النظر وجهات جميع بين يجمع لتقييم األداء تعريفإلى  التوصل
 األكثر التعريفات أهم تلك توضحه ما وهذا آلخر، باحث منو  آلخر كاتب من التعريفات

 .المفهوم لهذا إنتشارا  
 ذلهايب التي الجهود في والضعف القوة نقاط قياس هدفها دورية عملية هو األداء تقييم إن
 )شنوفى، .سابقا   المنظمة له خططت معين موقف في رسونهايما التي والسلوكيات العاملون 
2005) 

لبشرية اموارد عملية تقييم األداء تمثل أحد أهم األنشطة الرئيسية إلدارة الأهمية تقييم األداء: 
لقوة األفراد العاملين للوقوف على نقاط ا التي تعبر عن عملية مستمرة يقاس من خاللها أداء

ن سلبية واإليجابية على إنتاجية الموظف وفاعلية المؤسسة، لذا فإنعكاساتها الإوالضعف و 
في  عدة غايات منها إعادة النظرإلى  العملية ليست غاية بحد ذاتها وإنما هي وسيلة للوصول

رد سياسات التوظيف واألجور والحوافز والتدريب وغيرها من األنشطة الجوهرية إلدارة الموا
 (2007 الباقى، )عبد .البشرية
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تخاذ في إألداء تعتمد إدارة المنظمة على نتائج تقييم ا :البشرية أداء الموارد تقييم نظام أهداف
ى فملين القرارات الخاصة بشؤون الموارد البشرية وذلك بما يتم توفيره من بيانات عن أداء العا
 ئمةة مالالماضى والحاضر واألداء المتوقع فى المستقبل، ويستخدم كأساس إلتخاذ قرارات إداري

ويتضح ذلك من خالل  فى مجال شؤون الموارد البشرية مثل وضع سياسات التدريب للعاملين
 :الشكل التالي

 ربط نتائج تقييم األداء بالقرارات الخاصة بشؤون الموارد البشرية: (1شكل )
 :يلي ما على الوقوف نستطيع التقييم خالل ومن
 (2019 خرون،أبوفارة وآ) .المقبلة الفترات في الوظيفي لألداء سير مخطط وضع 
 ىعل والوقوف وتنفيذه وتخطيطه إعداده حيث من البرنامج تنفيذ خالل حدثت التي الثغرات 

 تالفيها. أجل من مسبباتها
 الخدمة/ السلعة بعملية قيامهم في العاملين نجاح مدي ومعرفة تحديد. 

ويقصد . لإلستخدام المتاحة ءاألدا تقييم طرق  من العديد هناك العاملين: أداء تقييم طرق 
بطريقة تقييم األداء هى األداة التى يستخدمها المقيم فى عملية تقدير كفاءة العاملين والكيفية 

 مازال والبحث الجوانب كل من متكاملة طريقة توجد ال أنه والمشكلة، التى يتم بها تقييم أدائهم
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 فائق تأثير له التقييم طريقة إختيار إن يثح. األداء لتقييم وعادلة صادقة طريقة إليجاد مستمرا  
 وبنوعية وبالوقت التقييم من بالغاية محكوم للتقييم مناسبة طريقة وإختيار. التقييم فعالية على

 .اإلدارة وأسلوب والعاملين المشرفين
 شرح موجز ألهم طرق تقييم األداء:

 أواًل: الطرق التقليدية:
م يث يقو لنوع من أقدم أشكال تقويم األداء المستخدمة حيعتبر هذا ا :طريقة المقياس المتدرج

إلى  من كثير منخفض أوإلى  المشرف بتقويم أداء موظفيه باستخدام ميزان متدرج من مرتفع
ت بتقديرا أو سبعة، خمسة أو ثالثة أوإلى  بأقسام من واحد سلبى أوإلى  قليل أومن إيجابى

  .مرضى كما نبين فى الجدول التالي جيد ثم مرضى ثم ال بأس ثم غيرإلى  من ممتاز
 يوضح طريقة القياس المتدرج (:1) جدول

 غير مرضي ال بأس مرضى جيد ممتاز المعيار
      المعرفة بالعمل

      العالقات مع األخرين
      كمية العمل
      نوعية العمل

ذى األمر ال، عيةويعاب على هذا النوع من القياس أنه يتسم كثيرا  بالذاتية ال الموضو 
 لذاتيةااتخاذ قرار إدارى بنـاء عليه حيث تتمثل هذه  ينبغى معه عـدم اإلعتماد على نتائجه أو

 (2000 العثمانى،) .والتساهل والتشدد( التعميم) فى تأثير الهالة
نوعين أساسيين وهما طريقة موازنة العناصر إلى  تقسم هذه الطريقة :طريقة قوائم المراجعة

ختيار اإلجباري، وتتمثل هاتان الطريقتان في قيام المقيم بوضع عالمة مميزة على إلوطريقة ا
عبارات تتعلق بوصف وقائع أو أعمال أو تصرفات محددة والتي يعتقد أنها تمثل سلوك العامل 
أو تصرفاته أو أدائه لعمله، وهذا يعني أن هناك قائمة أعدتها إدارة المؤسسة لهذا الغرض 

قيم، وفي العادة يعطي لكل عبارة أو جملة قيمة محددة على شكل أرقام ليستخدمها الم
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ستخراج درجته النهائية أو ترتيبه النهائي، إستخدامها في حساب أو قياس أداء العامل و إل
ستخدام قائمة إوتتمثل أبسط األنواع المستخدمة في طرق التقييم طبقا للقوائم المعدة مسبقا في 

ستخدام هذه إرات وصفية وأمام كل عبارة خيارين "نعم" أو "ال" وعند يكتب على جانب منها عبا
القائمة يقوم المقيم بالتأشير على أحد هذين الخيارين بما يتفق ووجهة نظره نحو سلوك العامل 

بتقييم  بعد االنتهاء من التأشير في القائمة تقوم إدارة الموارد البشرية، الذي يقوم بقياس أدائه
)دون علم المقيم( وفقا ألهمية وزن كل  ستخراج الترتيب النهائي ألداء العاملينإو أداء العاملين 

عبارة أو سؤال، وجدير بالذكر أن الرئيس ال يلعب دور المقيم ألداء العاملين أو صفاتهم 
العاملين حسب قيمة مساهمتهم في  الشخصية كما ال يكون له دور في تحديد درجة أداء

 تحقيق أهداف المؤسسة.
ذ تميز هذه الطريقة ببساطتها وإمكانية تحويرها لتناسب كل مجموعة من الوظائف ويؤخت

 عليها عدم معرفة القائم بالتقييم باألوزان لكل سؤال. 
 يوضح طريقة قوائم المراجعة (:2) جدول

 ال نعم األسئلة م
   هل يحترم مواعيد العمل 1
   هل يتم ما يبدأ به 2
   واجبات ومسؤوليات وظيفته هل هو مخلص فى أداء 3

 : إدارة الموراد البشرية، دار الصفا، عمان(2000أبو شيخه، نادر أحمد ،: المصدر)
لى عتمادها طرق التقييم التقليدية إلعإلى  توجد إنتقادات كثيرة وجهت: : الطرق الحديثةثانياً 

كما  قيقيها وقياسها .السمات الشخصية للمرؤؤسين بدال  من إعتمادها على األهداف الممكن تح
ضل أنها تعانى من التحيز الشخصى للرؤساء وبالتالى بدأ التفكير فى تطويرها لتصبح طرق أف

 : من بين تلك الطرق الحديثة ما يلىلتقييم أداء العاملين و 
يكتب اسم كل موظف في بطاقة مفهرسة مستقلة  وفقا  لهذه الطريقة :طريقة التوزيع اإلجباري 

اصية يتم تقييمها )جودة العمل، اإلنتاجية، الخ( تضع ببساطة الموظف في بالنسبة لكل خ
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وتعتمد على فكرة التوزيع الطبيعي حيث تتركز تقديرات األداء حول ، إحدى البطاقات المالئمة
 .في االتجاهين طبقا لمنحنى التوزيع الطبيعي نخفاضا  إو  رتفاعا  إالوسط، وتتدرج 

زيع لين، ومن ثم توزيع ترتيب العاملين وفق ظاهرة التو يقوم المقيم بتقييم أداء العام
ة الطبيعي، وهو توزيع يرى أن غالبية األفراد يأخذون درجة وسطية من المقياس، وتأخذ نسب

على فنخفاض إلرتفاع أو اإلنخفاض كلما بعدنا عن هذه الدرجة الوسطية، سواء باإلاألفراد في ا
( %10( من العاملين بدرجة متوسط )%40نسبته ) سبيل المثال يطلب من المقيم أن يقيم ما

( بمستوى ضعيف، وبالتالي %10( بمستوى مقبول )%20( بمستوى جيد )%20كمتميزين )
 فاءتهمالعاملين حسب ك توزيععلى إدخال النسب المئوية المذكورة في اعتباره عند  يكون مجبرا  

 التالى.شكل الوهذا ما يوضحه 

 
 : إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية، اإلسكندرية(.2007)ماهر، أحمد،  المصدر:

 درجات التوزيع اإلجباري (: 2)شكل 
جموع مختيار المقيم لعبارتين من إعلى أساس هذه الطريقة تقوم  اإلجباري: إلختيارطريقة ا

أربع عبارات تصف صفة معينة بالفرد بحيث تصف أحد العبارات المختارة الفرد بأفضل ما 
 .العبارة األخرى أبعد ما تكون عن وصف الفرد كما يوضح المثال التالييكون و 
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 المجموعة الثانية المجموعة األولى الرقم
 يتصف بالسلبية يتصف بالجرأة  1
 ال يحب المسئولية يحب المسئولية 2

د تتميز هذه الطريقة بقدرتها على تحقيق الموضوعية في التقييم، فالمقيم ال يعرف عن
ختياره في مصلحة الموظف أم ال كما تتميز إللصفات مدى أهمية كل منها، وهل  ختيارهإ

رفة الموظف بشكل دقيق وإعطاء أحكام تحليلية للعبارات، لمع بإجبار المقيم على دراسة أداء
مدى مطابقتها لسلوك وصفات الموظف، ويؤخذ على هذه الطريقة صعوبة فهمها بسبب 

 رة في تصميم الثنائيات.مهارة وخبإلى  حاجتها، دهايتعق
 ظيفةو  يشغل آخر إنسان بشأن إنسان يصدره بشري  األداء حكم تقييم إن :معوقات تقييم األداء

 لتيا األبحاث من وبالرغم. واألخطاء المشكالت من خاليا   يكون  أن يتوقع ال وبهذه الصفة ما،
 تطوير لأج من البشرية واردالم إدارة في المشتغلون  بذلها التي والجهود اإلدارة بها علماء قام

 ضعالو  بعد يبلغ لم فإنه فعالية، أكثر وجعله الموضوعية، من قدرا   وإكسابه، تقييم األداء
 ارةاإلد كتاب ببعض تدفع التي واألخطاء بالمشكالت يحفل زال وما له، يريدونه المثالي الذي

 شيخه، أبو. )ألخطاءوا المشكالت على التغلب أجل من المحاوالت وبذل الجهد مضاعفةإلى 
2000) 

  :األداء تقييم عملية تعوق  التي واألخطاء المشكالت لبعض عرض يلي وفيما
 :(2000عبد الباقى، ) التقييم بنظام المتعلقة األسباب

 لألداء. ومعايير معدالت وجود عدم 
 الوظائف جميع مع تتناسب ال للتقييم طريقة إستخدام. 
 إستخدام  حالة في بخاصة الموظف أداء في تأثيرال ذات العناصر جميع تحديد صعوبة

 الوظائف. من كبير لعدد موحد نموذج
 التقييم نماذج كفاءة عدم.  
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 التقارير. في السريةإلى  المؤسسات بعض اتجاه 
 :(2000 الباقى، عبد) التقييم بنظام المتعلقة األسباب

 الهالة. تأثير 
 .التساهل 
 .التشدد 
 الوسط. نحو اإلتجاه 
 خصي.الش التحيز 
 األخيرة. اإلنطباعات 

 نظام ضعتو  التي الجهة تعتبر (:2000 الباقى، عبد) التقييم بإدارة نظام المتعلقة األسباب
 جعال ومحاولة تعيقه، مشاكل وجود من عدم والتأكد النظام، متابعة عن مسؤولة األداء تقييم

 :هي ظامالن نجاح عدمإلى  تؤدي التي األسباب وأهم .وجودها حالة في المشاكل
 الدورية. النشرات نقص 
  المباشرين. الرؤساء تدريب في المساهمة قلة 
 المتابعة. قلة 

 : (2005شاويش، ) بالمرؤوس المتعلقة األسباب
 منه مطلوب هو ما المرؤوس معرفة عدم. 
 منه مطلوب هو أداء ما على المرؤوس قدرة عدم. 
 التقييم لنظام المرؤوس فهم عدم. 
 التقييم بنتائج إهتمامه دموع للكسل المرؤوس ميل. 
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 لفشلا وأسباب للمشاكل جذرية حلول توجد ال :األداء تقييم عملية كفاءة رفع حول إرشادات
 ليمس نظامإلى  للوصول بها اإلسترشاد يمكن التي بعض اإلعتبارات هناك ولكن التقييم، لعملية
 (:2000 الباقى، )عبد وهي للتقييم

 عن  وصحيحة دقيقة معلومات تتضمن الرؤساء جميع لدى مكتوبة وظيفية أوصاف وجود
 الوظيفة. شاغل ومسؤوليات واجبات

 الوظائف. لجميع ومنطقية واضحة ومحددة أداء معروفة معايير وجود 
 واألسلوب  الطريقة إختيار ضوئها على يتم التقييم لعملية ومحددة واضحة أهداف تحديد

 والمرؤوسين. الرؤساء لجميع فاألهدا هذه وتوضيح للعملية، المناسبة والنماذج
 ة ودقيق واضحة األداء تقييم نماذج تكون  أن ينبغي :الوظيفي األداء تقييم نماذج كفاءة

 افةباإلض التقييم، لعناصر دقيقة وتعريفات التعبئة لكيفية إرشادات النموذج يتضمن بحيث
ة واضح بلغة ظهوألفا عباراته وصياغة للتقييم الضرورية العناصر جميع على إشتمالهإلى 

 .الوظائف لنوعية وف قا متعددة نماذج كله إستخدام ذلك من ومفهومة واألهم
 ومعالجتها،  المشاكل عن للبحث النظام عن المسؤولة الجهة قبل من المستمرة المتابعة

 .المحددة ألهدافه التقييم نظام تحقيق من والتأكد
ومعرفة  المتعمقة والدراسة حثالب خالل من الجانب لهذا قصوى  أهمية تولي المنظمات

ألداء اتقييم أداء الموارد البشرية المنوط بها تحسين  تواجه األسباب الجذرية للمعوقات التي
 لولح وإيجاد، معالجتها أداء العاملين بهدف في المؤثرة العوامل من البيئى للمنظمات وغيرها

  ن ثم اإلدارة البيئية.بما ينعكس إيجابا  على تحسين مستوى األداء البيئى وم لها،
ه د تطبيقلمفهوم اإلدارة بمعناه العام وخاصة عن متدادا  إمفهوم اإلدارة البيئية وحيث يعد 

ليب أساعلى  في مجاالت معينة، مثل اإلنتاج، المال، البشر....الخ، وعند التنفيذ فهو يعتمد
 . والتوجيه ،التنظيم ،التخطيطمثل  اإلدارة التقليدية
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تطبيق ال المنظمة على إن قدرة :مرتبطة بتحسين األداء البيئيد البشرية الأنشطة الموار 
أسلوب و  نظاماللمكونات  كامال   هما  ف متميز يستلزمي ئالفعال لنظم اإلدارة البيئية وتحقيق أداء بي

 منظمةلل البيئيتحسين األداء كما أن ، المنظمةة في لتطبيقه بالتعاون بين كل اإلدارات العام
بيئة يتطلب تبنى سياسات ووظائف الموارد البشرية الصديقة للبيئة التى تعمل على إستدامة ال

إلى  عتماد على جملة من البرامج والخطط حتى تتمكن المنظمة من الوصولإلمن خالل ا
يئة االقتصادية دون اإلضرار بمكاسبها المادية مع عدم إلحاق الضرر بالبو  أهدافها البيئية

 من أهمها:والتى  مراعاة بعض الجوانبا بهالمحيطة ب
 وقات المع تبنى اإلدارة البيئية خطة لتطوير نظام تقييم أداء الموارد البشرية المتبع وتذليل

 التى تواجهه، وأن يقوم النظام على تحسين اإلدارة البيئية.
  تنفيذ برامج التعليم البيئي وزيادة الوعي البيئي للعاملين.و تصميم 
  ام البيئية في اإلدارات المختلفةللمسؤولين عن المهاضح التحديد الو. 
 هتمام البيئي. إلالمساعدة في تكوين الكوادر القيادية الموجهة با 
 لجميع العاملين على كل المستويات. برامج التدريب البيئي ، إتاحة المعرفة البيئية 

رة ن منظومة اإلداال يتجزأ م ءمنظومة اإلدارة البيئية هي جز ويؤكد الباحثون على أن 
بط ن الر الكلية للمنظمة، وتصميم اإلدارة البيئية ال بد أن يكون عملية مستمرة وتفاعلية، ويمك

ة متعلقبين البنية الهيكلية والمسؤوليات والخبرات والعمليات والموارد واألغراض واألهداف ال
)الموارد  رية مثلبسياسات البيئة وبين الجهود الجارية في مجاالت أخرى للمنظومة اإلدا

 .(الصحة المهنيةالسالمة و  -الجودة  -التشغيل  -البشرية 
 دائهاأ تحسينالتى يمكن من خاللها  الوسائلالمنظمات البحث عن على  لذا كان لزاما  

اءة ساسى لرفع كفألباعتبارها المحرك ا عتماد على مواردها وخاصة الموارد البشرية وذلكإلبا
 .أى منظمة وأداء
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 ات البحثإختبار 
 :متغيرينتعتمد الدراسة الحالية على 

   معوقات )التالية:  األبعادوالمكون من )تقييم أداء الموارد البشرية( المتغير المستقل وهو
ييم ت تق، معوقاتقييم األداء المتعلقة )بالمرؤوسين( التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح

ألداء( ويم اوقات تقييم األداء المتعلقة )بنماذج تقاألداء المتعلقة )بالرؤساء والمشرفين(، مع
  .المستخدمة والتي تمنع األداء الفعلي للعاملين(

  تحسين اإلدارة البيئية(. والمتغير التابع وه( 
ألولية اإلستبيان لجمع البيانات ا ةقام الباحثون باإلعتماد على أسلوب قائم: أداة البحث

 بشريةال أداء الموارد تقييم معوقات دراسةدف التعرف على )الالزمة إلجراء وإتمام الدراسة به
حقيق تو "( الحربي اإلنتاج بوزارة التدريب قطاع على تطبيقية دراسة"اإلدارة البيئية  لتحسين

هات تعتبر إستمارة اإلستبيان أداة مالئمة بشكل كبير فى تقصى اآلراء ووج، و أهداف الدراسة
 متسق، ستمارة اإلستبيان فى ضوء أهداف الدراسةإتصميم النظر فى مسألة أو قضية ما، وتم 

 :قسمينإلى  اإلستبيانإستمارة 
 البيانات األساسية. القسم األول:
ظام التابعة( وكانت اإلجابات ن –عبارات تخص متغيرات الدراسة )المستقلة  :القسم الثانى

 .ليكرت الخماسى
 اإلستبيانات عبار مبحوثين للقياس إستجابات ال درجات ليكرت الخماسى :(3) جدول

 معارض تماماً  معارض محايد موافق وافق بشدةأ اإلستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة
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التحليل اإلحصائي باستخدام الحاسب و تم تفريغ البيانات  :التحليل اإلحصائيأساليب 
 Statistical (SPSS V. 25)جتماعية إلبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم امن خالل اآللي 

Package For Social Sciences إستخدام اإلختبارات التالية ومن خالله تم: 
  إختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخCronbach’s Alpha  إلختبار ثبات

 متغيرات الدراسة.
  بعاد اإلستبيان.ألإختبار صدق اإلتساق الداخلي من خالل معامل إرتباط بيرسون 
 رتباط بيرسون للتحقق من صحة فروض الدراسة.العالقات اإلرتباطية بمعامل ا 
 تابع تحليل اإلنحدار البسيط والمتعدد لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير ال

 للتحقق من صحة فروض الدراسة.
 ق أداة قام الباحثون بالتحقق من ثبات وصد الثبات والصدق لإلستبيان(:) قياس اإلعتمادية

 ة األداة للتطبيق.الدراسة للتأكد من صالحي
 للتحقق من ثبات االستبيان: (Cronbach Alpha) كرونباخ ألفا ثبات معامل الثبات: (1

 ةلتاليول ااوضح الجدتالباحث معادلة ألفا كرونباخ و  استخدمإلمكانية االعتماد على نتائجه 
 معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة.

 البشرية الموارد أداء تقييم معوقات تغيرعبارات أبعاد مثبات  :(4) جدول
 قيمة ألفا العباراتعدد  بعاداأل

م معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالمرؤوسين( التي تمنع تطبيق نظا
 0.643 7 تقييم أداء ناجح

معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالرؤساء والمشرفين( التي تمنع 
 0.824 9 تطبيق نظام تقييم أداء ناجح

عوقات تقييم األداء المتعلقة )بنماذج تقويم االداء( المستخدمة م
 0.611 8 والتي تمنع االداء الفعلي للعاملين
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 ريةالبش الموارد أداء تقييم معوقات عبارات أبعاد متغيرثبات ليتضح من الجدول السابق 
، 0.824، 0.643قيم معامل الثبات ) بلغتحيث  جيدةأن قيم معامالت الثبات جميعها قيم 

لقة معوقات تقييم األداء المتع) البشرية الموارد أداء تقييم معوقات ألبعاد متغير( 0.611
داء معوقات تقييم األ ،معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالرؤساء والمشرفين(، )بالمرؤوسين(

لقيم ا تشير هذهو  ،(0.5هي قيم جيدة أكبر من )و التوالي المتعلقة )بنماذج تقويم االداء( على 
 .اوالوثوق به اوإمكانية االعتماد على نتائجه العباراتمن معامالت الثبات إلى صالحية 

 عبارات متغيرات االستبيانثبات  :(5) جدول
 قيمة ألفا العباراتعدد  االستبيان أبعاد

 0.656 24 البشرية الموارد أداء تقييم متغير معوقات إجمالي
 0.657 6 ئيةمتغير تحسين اإلدارة البي إجمالي

 0.716 30 االستبيان إجمالي
أن قيم معامالت الثبات  عبارات متغيرات االستبيانثبات ليتضح من الجدول السابق 

لكل من )متغير ( 0.716، 0.657، 0.656قيم معامل الثبات ) بلغتحيث  جيدةجميعها قيم 
على  االستبيان( إجمالي البشرية، متغير تحسين اإلدارة البيئية، الموارد أداء تقييم معوقات
 تشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحيةو  ،(0.5هي قيم جيدة أكبر من )و التوالي 

 وإمكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به. االستبيان
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 الصدق: )2
 البشرية الموارد أداء تقييم متغير معوقاتبعاد ألصدق االتساق الداخلي  :(6) جدول

 الداللة المعنوية ارتباط بيرسون  معامل بعاداأل
معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالمرؤوسين( التي تمنع 

 0.004 )**( 0.201 تطبيق نظام تقييم أداء ناجح
معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالرؤساء والمشرفين( 

 0.001 (*)*0.585 التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح
متعلقة )بنماذج تقويم االداء( معوقات تقييم األداء ال

 0.001 (*)*0.738 المستخدمة والتي تمنع االداء الفعلي للعاملين
 ( 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (*)*

جد ن البشرية الموارد أداء تقييم معوقاتبعاد ألمن جدول صدق االتساق الداخلي السابق 
 أداء متقيي البشرية وإجمالي معوقات الموارد أداء يمتقي معوقاتأبعاد  بين رتباطالأن معامل ا

(، مما يؤكد على صدق االتساق 0.01) يا  عند مستوى إحصائلة الدالبشرية ذات  الموارد
ن بيقيم معامل إرتباط بيرسون  بلغتو  البشرية الموارد أداء تقييم معوقاتبعاد ألالداخلي 

م معوقات تقيي، ء المتعلقة )بالمرؤوسين(معوقات تقييم األدا( لكل )0.738، 0.585، 0.201)
اء( على االد معوقات تقييم األداء المتعلقة )بنماذج تقويم ،األداء المتعلقة )بالرؤساء والمشرفين(

 .التوالي
 لمتغيرات االستبيانصدق االتساق الداخلي  :(7) جدول

 الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون  االستبيانأبعاد 
 0.001 )**( 0.759 قل: معوقات تقييم أداء الموارد البشريةالمتغير المست

 0.001 )**( 0.977 المتغير التابع: اإلدارة البيئية
 ( 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (*)*

 رتباطالنجد أن معامل ا لمتغيرات االستبيانمن جدول صدق االتساق الداخلي السابق 
(، مما يؤكد 0.01) يا  عند مستوى إحصائلة الدالي االستبيان ذات متغيرات االستبيان وإجم بين
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 بينقيم معامل إرتباط بيرسون  بلغتو لمتغيرات االستبيان على صدق االتساق الداخلي 
البشرية، متغير تحسين اإلدارة  الموارد أداء تقييم ( لكل )متغير معوقات0.977، 0.759)

 .التواليعلى  البيئية(
 :ريةمعوقات تقييم أداء الموارد البش عبارات أبعاد متغير اإلستبيان: نتائج وصف عبارات

وسين( معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالمرؤ لعبارات بعد  نتائج اإلحصاء الوصفي (:8) جدول
 التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح

المتوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

الوزن النسبي 
 يبالترت المئوي 

عدم اشتراك المرؤوسين في وضع مقاييس 
 3 90.8 0.50 4.54 وعناصر التقييم الخاص بهم

 5 90.4 0.52 4.52 معدم إطالع المرؤوسين على نتيجة تقييم أداؤه
من مناقشة نتائج التقييم خوفا   نالمرؤوسيامتناع 

 6 89.2 0.51 4.46 من الرؤساء
خدام عدم مواءمة نظام التقييم للتغيرات واست

 7 69.7 0.55 3.49 االنظمة الحديثة
استخدام نتائج التقييم فى تنمية الموظف  عدم

 4 90.5 0.51 4.53 الضعيف وتوجيهه
عدم استخدام نتائج التقييم في تشجيع الموظف 

 1 91.8 0.49 4.59 المميز
 2 91.6 0.49 4.58 عدم مراعاة ظروف العامل االجتماعية والنفسية

 تقييم األداء المتعلقة )بالمرؤوسين(معوقات إجمالي 
 األول 87.68 0.25 4.38 التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح

معوقات تقييم األداء المتعلقة تبين من الجدول السابق أن المتوسط العام لبعد 
معوقات تقييم أداء أحد أبعاد متغير  )بالمرؤوسين( التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح

(، وتراوحت متوسطات إجابات العينة بين %87.68( بوزن نسبي )4.38) ارد البشريةالمو 
( وتشير تلك النسب إلى موافقة عينة الدراسة %91.8-%69.7( بوزن نسبي )3.49-4.59)
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، معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالمرؤوسين( التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجحلعبارات 
 . معوقات تقييم أداء الموارد البشريةللبعد األول ألبعاد متغير  وكانت ترتيب األهمية

ء بالرؤسا) معوقات تقييم األداء المتعلقةلعبارات بعد  نتائج اإلحصاء الوصفي :(9) جدول
 والمشرفين( التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح

المتوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

الوزن النسبي 
 لترتيبا المئوي 

عدم تدريب الرؤساء عن كيفية اعداد 
 2 83.5 0.80 4.18 تقارير تقويم االداء

البعد عن الموضوعية والتحيز الشخصي 
 7 68.6 0.52 3.43 لبعض االفراد دون االخرين

الحالة المزاجية وخصائص  تأثير
 3 81.1 0.27 4.06 الشخصية على الرؤساء

 7 68.6 0.54 3.43 عدم وجود رقابة لمعدى التقارير
 1 89.5 0.51 4.48 االهتمام الكافي مالتقييعدم اعطاء عملية 

ميل الرؤساء الى اعطاء التقدير حسب 
 4 79.9 0.19 4.00 الصفات الشخصية وليس االداء

اشراف المدير على اعداد كبيرة من 
 6 68.8 0.53 3.44 همرؤوسي بأداءالعاملين يؤثر على معرفته 

 متفاوتةاعطاء تقديرات  ميل الرؤساء الى
 5 79.7 0.29 3.99 لعدم اثارة الغضب من جانب المرؤوسين

عدم توافر مقاييس مادية كمية لقياس اداء 
 8 41.9 0.47 2.10 العاملين

معوقات تقييم األداء المتعلقة إجمالي 
)بالرؤساء والمشرفين( التي تمنع تطبيق 

 نظام تقييم أداء ناجح
 لثالثا 73.22 0.33 3.66

معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالرؤساء تبين من الجدول السابق أن المتوسط العام لبعد 
معوقات تقييم أداء الموارد أحد أبعاد متغير  والمشرفين( التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح
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-2.1(، وتراوحت متوسطات إجابات العينة بين )%73.22( بوزن نسبي )3.66) البشرية
( وتشير تلك النسب إلى موافقة عينة الدراسة لعبارات %89.5-%41.9بوزن نسبي ) (4.48

 معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالرؤساء والمشرفين( التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح
( التي رفضتها العينة من عدم توافر مقاييس مادية كمية لقياس اداء العاملينعدا العبارة )
(، وكانت ترتيب األهمية للبعد الثالث ألبعاد %41.9ت بوزن نسبي مئوي )خالل اإلجابا

  .معوقات تقييم أداء الموارد البشريةمتغير 
ج معوقات تقييم األداء المتعلقة )بنماذلعبارات بعد  نتائج اإلحصاء الوصفي :(10) جدول

 تقويم االداء( المستخدمة والتي تمنع االداء الفعلي للعاملين
المتوسط  العبارات

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

الوزن النسبي 
 الترتيب المئوي 

عدم وجود نماذج خاصة بكل مستوى اداري لتقييم 
 3 89.9 0.57 4.50 االداء

عدم توزيع الدرجات على عناصر التقييم طبقا 
 6 68.8 0.52 3.44 بالنسبة للوظيفة ألهميتها

 7 68.7 0.52 3.44 لتقييمعدم وجود معايير علمية دقيقة لقياس عناصر ا
عدم وضع عناصر تقييم االداء فى ضوء الوصف 
الوظيفى )الواجبات والمسؤوليات التى يجب على 

 العامل القيام بها(
4.53 0.50 90.6 1 

 4 89.2 0.50 4.46 عدم مالئمة نموذج التقييم بالعمل الذي يقيمه
 8 33.4 0.67 1.67 تطبيق نموذج التقييم مرة واحدة سنويا  

عدم إطالع المرؤوسين على نماذج التقييم 
 5 88.6 0.60 4.43 المستخدمة فى تقييم أدائهم

 2 90.4 0.51 4.52 عدم وجود تحليل لنتائج تقييم االداء
 معوقات تقييم األداء المتعلقة )بنماذج تقويم االداء(

 يالثان 77.97 0.11 3.90 المستخدمة والتي تمنع االداء الفعلي للعاملين
  79.62 0.09 3.98 المتغير المستقل: معوقات تقييم أداء الموارد البشرية

معوقات تقييم األداء المتعلقة )بنماذج تبين من الجدول السابق أن المتوسط العام لبعد 
معوقات تقييم أداء أحد أبعاد متغير  تقويم االداء( التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح
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(، وتراوحت متوسطات إجابات العينة بين %77.97( بوزن نسبي )3.90) الموارد البشرية
( وتشير تلك النسب إلى موافقة عينة الدراسة %90.6-%33.4( بوزن نسبي )1.67-4.53)

معوقات تقييم األداء المتعلقة )بنماذج تقويم االداء( التي تمنع تطبيق نظام تقييم أداء لعبارات 
( التي رفضتها العينة من خالل التقييم مرة واحدة سنويا  تطبيق نموذج عدا العبارة ) ناجح

(، وكانت ترتيب األهمية للبعد الثاني %33.4إجابات العينة على العبارة بوزن نسبي مئوي )
 . معوقات تقييم أداء الموارد البشريةألبعاد متغير 

ن ( بوز 3.98) معوقات تقييم أداء الموارد البشريةوكان المتوسط العام إلجمالي متغير 
د تقييم أداء الموار لمعوقات ( وهي نسبة تؤكد على موافقة العينة على وجود %79.62نسبي )
 .البشرية

 :اإلدارة البيئيةتحسين المتغير التابع: عبارات 
 لعبارات بعد تحسين اإلدارة البيئية نتائج اإلحصاء الوصفي :(11) جدول

المتوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

وزن النسبي ال
 الترتيب المئوي 

 5 33.2 0.70 1.66 وجود برامج تدريبية فى مجال اإلدارة البيئية
 4 49.2 0.56 2.46 تقوم المؤسسة بنشر الوعى البيئى

معوقات تقييم أداء الموارد البشرية تؤثر على 
 1 90.7 0.50 4.54 تحسين أداء اإلدارة البيئية

نتائج تقييم  تعتمد االدارة البيئية على تحليل
 3 68.9 0.54 3.45 أداء الموارد البشرية لتحسين أدائها

يمثل ضعف الوعى البيئى بالمؤسسة عقبة 
 2 89.2 0.50 4.46 رئيسية فى تحسين أداء اإلدارة البيئية

يتلقى العاملين تحفيزات مختلفة في حالة 
 6 30.3 0.62 1.52 تقديمهم حلول لتحسين أداء االدارة البيئية

  60.2 0.28 3.01 اإلدارة البيئيةتحسين متغير التابع: ال
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زن ( بو 3.01) اإلدارة البيئيةتحسين لمتغير تبين من الجدول السابق أن المتوسط العام 
-1.52( وهي موافقة ضعيفة، وتراوحت متوسطات إجابات العينة بين )%60.2نسبي )

افقة عينة الدراسة لعبارات ( وتشير تلك النسب إلى مو %90.7-%30.3( بوزن نسبي )4.54
، لبيئيةدارة امعوقات تقييم أداء الموارد البشرية تؤثر على تحسين أداء اإل) اإلدارة البيئيةتحسين 

عف مثل ضي، تعتمد االدارة البيئية على تحليل نتائج تقييم أداء الموارد البشرية لتحسين أدائها
ينة (، بينما رفضت العاإلدارة البيئية الوعى البيئى بالمؤسسة عقبة رئيسية فى تحسين أداء

يئي، البتقوم المؤسسة بنشر الوعى ، وجود برامج تدريبية فى مجال اإلدارة البيئيةالعبارات )
 (.يتلقى العاملين تحفيزات مختلفة في حالة تقديمهم حلول لتحسين أداء االدارة البيئية

تقييم لمعوقات  لة إحصائيةيوجد تأثير جوهري ذو دال :يالفرض الرئيسالتحقق من صحة 
 تحسين اإلدارة البيئية للمنظمة.على الموارد البشرية 

 تحسين اإلدارة البيئيةو  معوقات تقييم أداء الموارد البشريةالعالقة اإلرتباطية بين  :(12) جدول

 المتغيرات
معوقات تقييم 

المتعلقة  األداء
 )بالمرؤوسين(

معوقات تقييم 
المتعلقة  األداء

ء )بالرؤسا
 والمشرفين(

معوقات تقييم 
المتعلقة  األداء

)بنماذج تقويم 
 ( األداء

المتغير 
المستقل: 

معوقات تقييم 
الموارد  أداء

 البشرية
 التابع: المتغير

 تحسين اإلدارة البيئية
 **0.495- **0.323- **0.714- **0.372- معامل ارتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة المعنوية
 ( 0.01قة قوية دالة إحصائية عند مستوى معنوية )عال (*)*

 الموارد البشرية معوقات تقييم أداءية بين اإلرتباطللعالقة الجدول السابق  منتضح إ
عند مستوى عكسية قوية ذات داللة إحصائية  رتباطيةإد عالقة و اإلدارة البيئية وجوتحسين 
حيث  تحسين اإلدارة البيئيةو  البشرية الموارد معوقات تقييم أداءأبعاد  ( بين0.01معنوية )

 على التوالي.  (0.495-، 0.323-، 0.714-، 0.372-بلغت قيم معامل اإلرتباط )
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 حسينتعلى  معوقات تقييم أداء الموارد البشريةإختبار اإلنحدار البسيط لتأثير  :(13) جدول
 اإلدارة البيئية

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

معامل 
 (B)اإلنحدار

معامل 
 (R)اإلرتباط

معامل 
 (2R)التحديد

قيمة ف 
(F) 

قيمة ت 
(t) 

مستوى 
 المعنوية

معوقات 
 أداء تقييم

 الموارد
 البشرية

اإلدارة 
 0.000 10.652 113.457 0.364 0.604 1.857- البيئية

 معوقات تقييم أداءالخطي البسيط لتأثير  يتضح من الجدول السابق لتحليل اإلنحدار
 ما يلي: اإلدارة البيئية تحسينعلى  ةالموارد البشري

 البيئية تحسين اإلدارةو  الموارد البشرية معوقات تقييم أداء ( بينRقيمة معامل اإلرتباط )
ة ( تشير لعالقة قوية عكسي0.01( وهي قيمة دالة إحصائي ا عند مستوى معنوية )0.604بلغ )

قة ة للعالوكانت مستوى المعنوي البيئيةتحسين اإلدارة و  معوقات تقييم أداء الموارد البشرية بين
(0.000.) 

ر ( لالنحدار نجد أن هناك تأثي0.364التي بلغت ) (2Rمعامل التحديد )من خالل نتائج 
ة تحسين اإلدار على الموارد البشرية معوقات تقييم أداء( ل0.01إحصائي عند مستوى معنوية )

 دار باالعتماد على قيمة )ف( التي( وبإختبار معنوية نموذج اإلنح%36.4بنسبة ) البيئية
( مما يؤكد على معنوية 0.000( بمستوى معنوية )10.652( وقيمة )ت( )113.457بلغت )

( وهذا يعني أن الزيادة بدرجة 1.857-) Bبلغت قيمة معامل اإلنحدار نموذج اإلنحدار. و 
 لبيئيةين اإلدارة اتحس إنخفاضإلى  تؤدي الموارد البشرية واحدة بمعلومية معوقات تقييم أداء

 .(1.857بقيمة )
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على  يةمعوقات تقييم أداء الموارد البشر  ادعبألتأثير  إختبار اإلنحدار المتعدد :(14) جدول
 تحسين اإلدارة البيئية

معامل  المتغيرات
 (Bاإلنحدار)

قيمة ت 
(T) 

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 (R)اإلرتباط

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
مستوى 

 ويةالمعن
 0.002 3.183 0.189 الثابت

0.779 0.607 101.028 0.000 

معوقات تقييم 
األداء 

المتعلقة 
 )بالمرؤوسين(

-0.137 -1.517 0.1 

معوقات تقييم 
 األداء

المتعلقة 
)بالرؤساء 
 والمشرفين(

-0.686 -
10.032 0.000 

معوقات تقييم 
األداء 

المتعلقة 
)بنماذج تقويم 

 (األداء

-0.457 -3.552 0.000 

بعاد معوقات تقييم أداء كما تبين من خالل نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد لدراسة تأثير أ
( للنموذج بلغت Rأن قيمة معامل اإلرتباط ) تحسين اإلدارة البيئيةعلى الموارد البشرية

اط قوية ( لذا توجد عالقة ارتب0.01( وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى معنوية )0.779)
 (R2معامل التحديد )، و تحسين اإلدارة البيئيةو  بعاد معوقات تقييم أداء الموارد البشريةبين أ

 بعاد معوقات تقييم أداء الموارد البشرية( وهناك تنبؤ بتأثير أ0.607لالنحدار المتعدد كانت )
االعتماد على ( وبإختبار معنوية نموذج اإلنحدار ب%60.7بنسبة ) تحسين اإلدارة البيئيةعلى 
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( مما يؤكد على معنوية نموذج 0.000( بمستوى معنوية )101.028قيمة )ف( التي بلغت )
 اإلنحدار.

( 0.01( يتضح وجود تأثير إحصائي عند مستوى معنوية )Tومن خالل نتائج إختبار )
لقة متعمعوقات تقييم األداء ال، معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالرؤساء والمشرفين() يبعدل

 ( بينما لم0.000( بمعنوية )3.552-، 10.032-وكانت قيمتي )ت( ) )بنماذج تقويم األداء(
مة حيث كانت قي معوقات تقييم األداء المتعلقة )بالمرؤوسين()بعد يكن هناك تأثير معنوي ل

 (.0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائيا  عند مستوى معنوية )1.517-)ت( )
لمعوقات  يوجد تأثير جوهري ذو داللة إحصائيةي: لرئيسالفرض ا مما سبق ثبت صحة

 تحسين اإلدارة البيئية للمنظمة.على الموارد البشرية أداء تقييم 
 

 النتائج
  منع تمعوقات تقييم األداء المتعلقة )بالمرؤوسين( التي وافقت عينة الدراسة على عبارات

ت معوقااألول ألبعاد متغير  ، وكانت ترتيب األهمية للبعدتطبيق نظام تقييم أداء ناجح
 .تقييم أداء الموارد البشرية

  ي ن( التمعوقات تقييم األداء المتعلقة )بالرؤساء والمشرفيوافقت عينة الدراسة على عبارات
ء س اداعدم توافر مقاييس مادية كمية لقياعدا العبارة ) تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح

(، وكانت %41.9خالل اإلجابات بوزن نسبي مئوي )( التي رفضتها العينة من العاملين
 .معوقات تقييم أداء الموارد البشريةترتيب األهمية للبعد الثالث ألبعاد متغير 

  معوقات تقييم األداء المتعلقة )بنماذج تقويم االداء( التي وافقت عينة الدراسة على عبارات
( التي نموذج التقييم مرة واحدة سنويا  تطبيق عدا العبارة ) تمنع تطبيق نظام تقييم أداء ناجح
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(، وكانت %33.4رفضتها العينة من خالل إجابات العينة على العبارة بوزن نسبي مئوي )
 .معوقات تقييم أداء الموارد البشريةترتيب األهمية للبعد الثاني ألبعاد متغير 

  ية البشر  أداء المواردمعوقات تقييم ) اإلدارة البيئيةوافقت عينة الدراسة على عبارات تحسين
اء ييم أدتعتمد االدارة البيئية على تحليل نتائج تق، تؤثر على تحسين أداء اإلدارة البيئية

يمثل ضعف الوعى البيئى بالمؤسسة عقبة رئيسية فى ، الموارد البشرية لتحسين أدائها
ل مجا بية فىوجود برامج تدري(، بينما رفضت العينة العبارات )تحسين أداء اإلدارة البيئية

ة ة في حاليتلقى العاملين تحفيزات مختلفالبيئي، تقوم المؤسسة بنشر الوعى ، اإلدارة البيئية
 (.تقديمهم حلول لتحسين أداء االدارة البيئية

 سين تحو  يةمعوقات تقييم أداء الموارد البشر أبعاد  قوية عكسية بين رتباطيةإوجد عالقة ت
 .اإلدارة البيئية

 ة بنسب ةتحسين اإلدارة البيئيعلى  معوقات تقييم أداء الموارد البشريةئي لهناك تأثير إحصا
(36.4%.) 
 اء معوقات تقييم األد) يبعدمن خالل نتائج اإلنحدار المتعدد يوجد تأثير إحصائي قوي ل

ينما ب، داء(معوقات تقييم األداء المتعلقة )بنماذج تقويم اال، المتعلقة )بالرؤساء والمشرفين(
 (.معوقات تقييم األداء المتعلقة بالمرؤوسين)بعد تأثير لم يظهر 

 د تقييم الموار لمعوقات  يوجد تأثير جوهري ذو داللة إحصائيةي: الفرض الرئيس ثبت صحة
 تحسين اإلدارة البيئية للمنظمة.على البشرية 

 لمعوقات تقييم  الفرض الفرعي األول: يوجد تأثير جوهري ذو داللة إحصائية ثبت صحة
 .ةتحسين اإلدارة البيئية بالمنظمء المتعلقة )بالمرؤوسين( على األدا

 لمعوقات تقييم  : يوجد تأثير جوهري ذو داللة إحصائيةالثانيالفرض الفرعي  ثبت صحة
 .ةتحسين اإلدارة البيئية بالمنظماألداء المتعلقة )بالرؤساء والمشرفين( على 
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 لمعوقات تقييم  ذو داللة إحصائية: يوجد تأثير جوهري الثالثالفرض الفرعي  ثبت صحة
 .ةتحسين اإلدارة البيئية بالمنظماألداء المتعلقة )بنماذج تقويم االداء( على 

هتمام إلابضرورة ( 2019) تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة محمد سالمة
ير تطو  بالموارد البشرية وترسيخ مفهوم الموارد البشرية الخضراء لما له من أثر إيجابي في

 .هتمام ببيئة العمل وتطويرها وتحسينهاإلاألداء، وا
تضمين اإلدارة ب (2018) تتفق أيضا  النتائج مع ما توصلت إليه دراسة أسامة محمد

جامعة عين شمس لمواجهة مشكالت بيئة العمل بالبيئية ضمن خطة عمل كلية طب األسنان 
 .ت التي لها آثار بيئية هامةتحديد العمليا، تصميم نظام لألداء البيئي، المادية

 

 توصياتلا
 :يوصي الباحثون بالتوصيات التالية

 ذليل أن تتبنى اإلدارة البيئية خطة لتطوير نظام تقييم أداء الموارد البشرية المتبع وت
 المعوقات التى تواجهه، وأن يقوم النظام على تحسين اإلدارة البيئية.

 حاسببرامج الوجيا الحديثة مثل الحاسب اإللي، و أن يستفيد نظام تقييم األداء من التكنول 
 دوية.يالموارد البشرية حيث أن النظام الحالى يتم بطريقة األلي المساعدة في تقييم أداء 

 تالتطورا األداء المتبعة لمواكبة تقييم ومعايير لنماذج المستمر التحسينإلى  الحاجة، 
 لمهام المقيمين لمعرفة كضمانةوظيفة،  ومسؤوليات كل واجبات اإلعتبار في واألخذ

 .وموضوعية دقة أكثر النتائج يجعل أساس سليم على وتقييمهم موظفيهم
 عمليةب المتعلقة المعوقات بأهم اإلهتمام بتدريب العاملين فى مجال تقييم األداء وتعريفهم 

 لنقصا أوجه لتغطية األداء تحليل التدريب بنتائج وخطط برامج التقييم لرفع كفاءتهم، وربط
 . وبالتالى تحسين اإلدارة البيئية األداء في
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 تلفة إعتماد نتائج عملية تقييم أداء الموارد البشرية كأساس فى العمليات اإلدارية المخ
 ترقية، نقل، عالوات، تدريب (. ) باإلدارة البيئية والتى تتعلق بالعاملين من

 ة من ى تعمل على إستدامة البيئتبنى سياسات ووظائف الموارد البشرية الصديقة للبيئة الت
جاه ن بإتخالل زيادة وعى العاملين والتزامهم بقضايا اإلستدامة البيئية وعبر توجيه العاملي

 استعمال الموارد المتاحة للمنظمة بصورة إيجابية.
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 جامعة،باإلسماعيلية  التجارة والبيئية، كلية التجارية للدراسات العلمية المجلة
 .(2015، )131 : 107 ص، (1العدد). (6المجلد)، السويس قناة
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(: مدخل مقترح لمراجعة القياس واالفصاح عن مدى االلتزام 2008شهيب راشد الزغبى )
، والمخاطر البيئية لمنظمات األعمال فى إطار معايير المحاسبة والمراجعة

 س.االسماعيلية، جامعة قناة السويبتجارة الرسالة دكتوراة غير منشورة، كلية 
 داءأ كفاءة على وأثره البشرية للموارد االستراتيجي التخطيط هللا الغالبينى: عبد بكر عادل

 التجارة كلية والبيئية، التجارية للدراسات العلمية المجلة المصارف،
، 255: 235 ص، (1العدد). (6المجلد)، السويس قناة جامعة اإلسماعيلية،ب
(2015) . 
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رسالة  .المصريةفي مجال حماية البيئة  تحليلية عن المشاركة الشعبية
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، يسالسو  قناة باإلسماعيلية ،جامعة التجارة والبيئية، كلية التجارية للدراسات
 .(2015) ،288 : 271 (، ص1) العدد. (6المجلد )
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 .75 ص، الجزائر جامعة، رسالة دكتوراة،
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مل أثر مشاركة المعرفة كمتغير وسيط في العالقة بين نظم الع :ياسر السيد على محمد شحاتة
بحوث مجلة كلية التجارة لل .للموارد البشرية والتنمية المستدامة عالية األداء

 .(2019) ،56(، ص 1) العددالعلمية. 
 التصاالتا قطاع في باألداء وعالقتها البشرية الموارد إدارة فاعلية تقييم فارة: أحمد أبو يوسف

 االقتصادية للعلوم المثقال مجلة العالمية. المؤشرات ضوء في الفلسطيني
. (5) المجلد العلمي، البحث عمادة، العالمية اإلسالمية العلوم جامعة واإلدارية،

 .(2019، )967 : 945ص
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ABSTRACT 

The aim of the research is to identify the obstacles to evaluating 

the performance of human resources in an effort to improve 

environmental performance, and to try to overcome these obstacles by 
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proposing possible solutions to overcome these obstacles. This study 

was applied to the training sector of the Ministry of Military 

Production. The research also deals with presenting the previous 

experiences through which the researchers worked hard in crystallizing 

the concepts of evaluating the performance of human resources and 

improving the performance of environmental management. The 

research also included the concept, elements and determinants of 

environmental performance, organizations' motives for improving 

environmental performance, human resource activities associated with 

improving environmental performance, and finally, obstacles to 

improving environmental management performance. During the study, 

the inductive approach was used, which relies on data, statistics and 

historical facts, in addition to the descriptive analytical approach to 

achieve the objectives of the study, including desk theoretical studies 

that included addressing the subject of the study and achieving its main 

purpose. The questionnaire was the means of data collection, which 

consisted of (30) items as a tool for the study, and the (SPSS) program 

was used to analyze the data of the study. The study population 

consisted of all workers in the training sector at the Ministry of Military 

Production, where the study population amounted to (1000) male and 

female employees, a random sample of (200) individuals was selected, 

i.e. (20%) of the original study population, and the sample was drawn 

from the functional levels (Specialized degree) with (100) females at 

(50%), (office and technical degree) with (70) females at (35%), and 

finally (craftsmen and auxiliary services) with (30) females at (15%), 

the largest number was from the study sample (males) with (130) 

females (65%), and (females) with (70) females (35%). 

The results of the study showed that there is a strong inverse 

correlation between the dimensions of obstacles to evaluate the 

performance of human resources and improve environmental 

management. They also showed a significant effect of statistical 
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significance for the obstacles to performance evaluation related to 

(subordinates - superiors and supervisors - performance evaluation 

models) on improving environmental management in the organization . 

The researcher has recommended several recommendations, the 

most important of which are that the environmental management adopt 

a plan to develop the human resources performance appraisal system to 

be followed and to overcome the obstacles it faces, the need for 

continuous improvement of the performance appraisal standards and 

models used, attention to training workers in the field of performance 

appraisal and introducing them to the most important obstacles related 

to the appraisal process. Linking training programs and plans to the 

results of performance analysis, and adopting environmentally friendly 

human resources policies and functions that work on environmental 

sustainability. 

Keywords: performance evaluation, human resources, environmental 

management. 


