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 املستخلص
تتمخص مشكمة الدراسة بالتساؤل الرئيس )عدم وجود ادراك بالمستوى الكافي لدور الثقة المنظمية في        

الثقة المنظمية وتقييم أداء العاممين  قوة تشخيص إلىىدفت ، و عممية تقييم أداء العاممين في شركة نفط الوسط؟(
، وتشخيص نمط التأثير لمثقة في تقييم عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة تشخيصفي الشركة المبحوثة، و 

الطبقية  ، ولتنفيذ الدراسة تم استخدام العينة العشوائيةالمتداخل والمتكامل جيمنال الباحث اعتمدو  ،أداء العاممين
بوصفيا واستخدمت االستبانة ( فرد من العاممين في مقر شركة نفط الوسط، (120ة مكونة من وطبقت عمى عين

( استبانة عمى أفراد عينة الدراسة، 120تم توزيع )، المتعمقة بالدراسة جمع البيانات والمعمومات في أساسية أداة
وألجل معالجة البيانات  .لمتحميل( استبانات لعدم صالحيتيا 3) منيا استبعد ،استبانة 96)) استرجع منيا

والمعمومات استعممت العديد من األساليب اإلحصائية وىي: )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، النسب 
التي  (Simple Regression)، معامل االنحدار البسيط (Spearman)المئوية، معامل ارتباط الرتب 

 استخدمت الختبار فرضيات الدراسة. 
أن توافر الثقة المنظمية في المنظمة لو اىميا إلى مجموعة من االستنتاجات من  الباحث توصل ولقد       

 أداءىناك تأثير لمثقة المنظمية في عممية تقييم ، عالقة بفاعمية عممية تقييم أداء العاممين ومـــــــن ثم نجاحيا
 .الشركة فيالعاممين  أداءلثقة المنظمية في زيادة فاعمية عممية تقييم ا ةـــــأىميذه النتيجة تعكس ــن وىــيالعامم

 من التوصيات المناسبة التي يمكن أن تفيد الجيات ذات العالقة بيذا المجال ةكما ختمت الدراسة بجمم       
ممين واإلدارة، اضرورة أن تعمل الشركة عمى زيادة االىتمام ببناء الثقة بين العاممين أنفسيم وبين العومنيا 

خالل تعزيز القيم  ضوع تعزيز الثقة لدى العاممين منوكذلك أن تتولى اإلدارة العميا في الشركة المبحوثة مو 
 السموكية وبناء ثقافة منظمية قائمة عمى منطق العمل بروح الفريق والرقابة الذاتية لدى العاممين.
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