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 :المقدمة
والتركيز على أداء فإن االهتمام  الكلي للمنظمة هو محصلة أداء مجموع األفراد العاملين في المنظمة ، لذلك األداء

 المنظمة ، وجوهر االهتمام بأداء الفرد هو التأكد من تطابق أدائه الفعلي مع األفراد هو السبيل إلى دعم وزيادة إنتاجية
وهو ما يعرف بعملية . وسبل عالجها  األداء المستهدف منه، ومن ثم تحديد فجوة األداء ، وتحليل وتحديد أسبابها ،

 . جدية وفعالية إدارة وتشغيل األفراد من خالل تقييم أدائهم العاملين، التي تعكسإدارة وتقييم أداء 
نشاء نظام فعال لتقييم  ال بديل أمام المنظمات الهادفة إلى زيادة إنتاجيتها ، ودعم موقفها لذلك التنافسي إال تصميم وا 

تأخذ  لمؤشرات على أسس علمية وموضوعيةعلى وضع وبناء معايير كمية ، ومنظومات ل أداء األفراد العاملين ، يقوم
األنشطة في المنظمة ، والعوامل المحفزة والدا  في االعتبار االتجاهات الحديثة في نظم تقييم األداء الفعالة و طبيعة

 . تلك العوامل المعوقة أمام عملية إدارة وتقييم األداء عمة في تعظيم األداء ، وأيضا  

يعد من األدوات المفيدة في تحفيز العاملين وتنميتهم في المنظمات كافة، ومع أهميته  علي الرغم من أن تقييم األداء
في تشخيص حاالت التمييز أو السلبية في العمل الذي يتجزء الموظفون، إال أنه قد يكون مصدرا  إلثارة القلق 

ن الدقة، والغموض الذي يحيط ، وذلك بسبب االبتعاد ع(المدراء والعاملين)واإلحباط لكل من الرؤساء والمرؤوسين 
 .بانظمة تقييم األداء

وعلي العموم، فإن تقييم األداء يمكن أن ينظر إليه، علي أنه وسيلة مهمة للتحقق من مدي إمكانية قيام األفراد 
علي أنه وسيلة مهمة للتحقيق من مدي إمكانية معرفة ما هو : بالعمل، ووفقا  لمعايير األداء يمكن أن ينظر إليه

 .مطلوب منهم عند تأديتهم لألعمال التي يكلفون بهاال
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 :االهداف التدريبية  

 :عندما نهاية  البرنامج التدريبي سيكون المشارك قادرا على 

 معرفة ماهية تقييم اآلداء وأهميئة للمنظمة  -1
 تحديد المكونات الرئيسية لنموذج األداء التنظيمي -2
 تصميم نماذج تقييم أداء مناسبة للمنظمة  -3
 التعرف على األساليب المختلفة لقياس األداء  -4
 تطبيق نظام تقييم األداء وتحديد المسئولين عن التطبيق  -5
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 :مفهوم إدارة األداء 
إن أهم التحديات التي تواجه المديرين في المنظمات الحديثة هي إدارة أداء العاملين ، وقد جرى العرف على إستخدام 

نها الوسيلة الساسية إلدارة األداء ، غير أننا في هذا المجال نستخدم مدخال آخر هو أساليب تقييم االداء على أساس أ
 .مدخل إدارة األداء 

وتعرف عملية إدارة أألداء على أنها الوسيلة التي يضمن من خاللها المدير التأكد من أن الجهود التي يبذلها العاملون 
 .، والنتائج التي يحققونها تحقق أهداف المنظمة 

ما ويشير إلى تأدية عمل أو إنهاء نشاط أو تنفيذ مهمة، بمعنى القيام بفعل يساعد على الوصول إلى األهداف ك
 .المأمولة كما يشير إلى إنجاز األعمال كما يجب أن تنجز

األداء ومن هذا المنطلق فإن إدارة االداء هي إحدى االسس التنظيمية الهامة لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة حيث أن 
هو اإلنجاز الذى يتحقق نتيجة ما يبذله الفرد فى عمله من مجهود بدنى وذهنى، وبالتالى فهو انعكاس لمدى نجاح 

 .الفرد أو فشله فى تحقيق األهداف المتعلقة بوظيفته

 -والزمنيةالكمية والنوعية  –األداء هو العمل الذى يؤديه الفرد واإلنجازات التى يحققها وفق ا للمعايير الموضوعة 
 .وكذا سلوكه فى وظيفته ومع زمالئه ورؤسائه فى العمل

 :بصفة عامة يمكن تحديد ثالثة أجزاء أساسية لعملية إدارة أألداء وهي 

  يجب تحديد جوانب األداء التنظيمي التي تحقق أهداف المنظمة ، ويمكن أن يتم ذلك من : تحديد األداء
 .خالل عملية تحليل الوظائف 

 هي عملية قياس األداء وتقييمة للتأكد من تحقيق األداء المستهدف ، ويتضح من ذلك أن : اء تقييم األد
 .عملية تقييم األداء هي جزء من عملية إدارة األداء 

  يجابا ) هي عملية تزويد العاملين بنتائج أعمالهم    :التغذية العكسية لألداء من خالل جلسات تقييم ( سلبا وا 
عديل السلوك الوظيفي بما يتماشى مع أهداف المنظمة ، وغالبا ما تمثل عملية التغذية األداء والعمل على ت

 .العكسية لألداء االساس لتحديد المكافآت المالية للعاملين وترقياتهم 
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 مكونات عملية إدارة األداء 

 
:أهداف إدارة األداء   

 : هناك ثالثة أهداف أساسية إلدارة االداء هي االهداف االستراتيجية ، االهداف اإلدارية واالهداف التنموية
 :االهداف االستراتيجية 

من أهم أهداف إدارة األداء هو الربط بين أداء العاملين وبين أهداف المنظمة االستراتيجية ،إن أفضل الطرق لتنفيذ 
نتائج والسلوكيات وتحديد خصائص العاملين القادرين على وضع االستراتيجية موضع االستراتيجيات هي تحديد ال

التنفيذ ، ويلي ذلك تصميم نظام القياس والتغذية العكسية التي تساعد على أداء السلوك الوظيفي الذي يحقق أهداف 
  المنظمة

 : االهداف اإلدارية 

عن إدارة وتقييم األداء في إتخاذ العديد من اللقرارات اإلدارية  تعتمد المنظمات الى حد كبير على المعلومات الناتجه
 .مثل تحديد األجور والمكافآت ، وتحديد االحتياجات التدريبية واالختيار والتعيين 

 
  

 تحديد األداء

 التغذية العكسية  تقييم األداء

أهداف إدارة 
 األداء 

 إإلستراتيجية  اإلدارية التنموية
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 :  األهداف التنموية 

ى فيها أداء الهدف الثالث إلدارة األداء هو تنمية مهارات وقدرات ومعارف العاملين ، وفي الحاالت التي ال يرق
العاملين الى المستوى المطلوب ، فإن هدف إدارة األداء هو رفع مستوى أداء هؤالء  العاملين ، وغالبا ما يتم تحديد 
جوانب القصور في األداء الوظيفي من خالل جلسات تقييم األداء التي يعقدها المدير مع العاملين ، ومن الطبيعي األ 

ديد جوانب القصور الوظيفي فقط بل يمتد أيضا ليشمل المسببات التي أدت الى يقتصر هدف إدارة األداء على تح
 .حدوث هذا القصور 

 :مفهوم وأساسيات تقييم األداء 
يقصد به دراسة وتحليل أداء العاملين في العمل ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم وذلك للحكم علي مدي نجاحهم 

وأيضا للحكم علي إمكانيات النمو والتقدم للفرد في المستقبل وتحمله ومستوي كفاءتهم في القيام بأعمالهم الحالية 
 لمسئوليات أكبر

تعد اإلجابة عن التساؤالت المتعلقة بتحديد من الذي يستحق الترقية؟ ومن الذي يجب أن : أهداف نظام تقييم األداء
لمن تمنح الحوافز المادية ينقل؟ ومن الذي سيتم االستغناء عنه من العاملين؟ ومن هو بحاجة إلي تدريب؟ و 

والمعنوية؟ وتعد اإلجابة الواضحة وغير المنحازة عن كل هذه التساؤالت من األهداف األساسية التي يسعي نظام تقويم 
فالنتائج التي يتم التوصل إليها عن طريق أنظمة تقويم األداء، تستخدم دون شك، لمنح فرصة التدريب . األداء إليها

ظف أو ذاك، الذي يعد بمثابة أحد أنواع المكافأة للموظفين، مقابل أدائهم الجيد الذي تبرزه نتائج والتنمية لهذا المو 
كما أن تقويم األداء يمكن االستعانة به كوسيلة لتحفيز العاملين، وتحسين مستويات أدائهم، من خالل . تقويم األداء

في إنجازه لألعمال التي يكلق بها ومعرفة  علي نقاط القوة والضعف التي يتصف بها( العامل)إطالع الموظف 
مجاالت التي يجب أن يتجاوزها، وتلك التي يجب تعميقها، وزيادة مهاراته في أدائها، مما يساعد علي االرتقاء 

وفي الوقت نفسه، فإن . بمستوي اإلنجاز، ويضمن تحقيق الواجبات و المهام الموكلة إليهم بالكفاءة والفعالية المطلوبة
قييم األداء يمكن أن يشجع العاملين علي العمل بروح الفريق الواحد، إذ تبين أن أنظمة تقويم األداء التقليدية نظام ت

التي تركز علي تقويم األداء الفردي، قد أصبحت في الوقت الحاضر غير مناسبة وغير منسجمة مع األعمال التي 
أن لفرد الواحد من جهد في إنجاز عمل ما بدقة ، كما وتتطلب جهدا  جماعيا ، والتي ال يمكن معرفة ما يقوم به ا

- :التقييم تتضمن اآلتي عملية 

عداد معدالت قياسية للعمل  .1  .وضع وا 

 .تقييم أداء الموظف الفعلي قياسا بهذه المعدالت  .2

ق فو 0عيوب األداء أو لمواصلة األداء إضافة تغذية عكسية للموظف بهدف حث الشخص علي التخلص من  .3
 .المطلوب المعدل 

  



 الثانيةالدرجة  -تقييم األداء    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 7    االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

- :أسباب تقييم األداء 
- :هناك أربعة أسباب رئيسية تكمن وراء تقييم األداء 

 .توفير معلومات يتم علي أساسها قرارات النقل والترقية  .1

عادة النظر في سلوك المرؤوسين  .2  .إتاحة الفرصة لمراجعة وا 

 .مراجعة خطط ونظم العمل  .3

 .تحسين وتطوير مستويات األداء بالمنظمة  .4

- :أهداف تقييم األداء
 -:بالنسبة للعاملين  .0

  يساعدهم في التعرف علي نواحي القصور في أدائهم فيعطي لهم الفرصة لتجنبها في المستقبل. 

  تعريفهم بنواحي السلوك غير المقبولة والتي تقلل من كفاءتهم من وجهة نظر اإلدارة وبالتالي العمل
 .علي تجنبها 

 -:ة من ناحية اإلدارة أو المنشأ .2

- :يساعد في إعداد سياسات أفراد جيدة وواقعية مثل 

 إعداد سياسات جيدة للترقية. 

  ترشيد سياسة االختيار والتعيين ويساعد في الحكم علي سالمتها. 

  تحسين عالقات العمل في المنشأة ألنه يخلق شعور بالراحة والطمأنينة بين العاملين. 

  إعداد سياسة جيدة للترقية. 

  احترام نظام العمل وقواعده يساعد علي. 

  تحديد األشخاص الذين يستحقون الترقية المادية واألدبية. 

  مساعدة اإلدارة في التعرف علي درجة عدالة الرؤساء في الحكم علي مرؤوسيهم. 

  مساعدة اإلدارة في وضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة. 
- :دور المشرف في عملية التقييم 

األداء الفعلي لمرؤوسيه ، ويجب أن يكون عادال في عملية التقييم فال يقيم مرؤوسيه بمعدالت اعلي أو  هو الذي يقيم
 . أقل من الالزم ألنه في هذه الحالة يتجنى عليهم
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 :أنواع تقيم األداء
ر الرسمي، إذ تقييم رسمي، وتقييم األداء غي: يتفق معظم المختصين والكتاب علي أن وجود نوعين لتقويم األداء هما 

يقصد بتقيم األداء الرسمي، ذلك التقييم الذي يقوم به الرؤساء أو المشرفون المباشرون في وقت معين أو محدد غالبا  
فإنه ذلك التقييم الذي يعده : ما يكون مرة واحدة أو مرتين في السنة الواحدة بشكل دوري، أما التقييم غير الرسمي

وقت الحاجة إليه في غير األوقات المحددة للتقييم الرسمي، مثال ذلك، إذا كان أداء  الرؤساء أو المشرفون المباشرون
أحد الموظفين يصل دائما إلي مستوي المعايير الموضوعية، أو يتجاوزها، فإن هذه الحقيقة بحاجة إلي تثبيت من 

 .خالل تقويم األداء غير الرسمي

 .ء في حين يستخدم غير الرسمي ألغراض التغذية العكسيةيعتمد التقييم الرسمي أساسا  لعملية تقييم األدا

ومما يجدر بالمالحظة، وجوب اعتماد المنظمة معايير موضوعية لقياس أداء العاملين فيها، ويفضل أن تكون رقمية، 
علي إذ أن التعبير عنها باألرقام يجنيها االنحياز، ويضمن عدالته علي أن هذا ال يعني أن علي المنظمة أال تعتمد 

معايير شخصية أو غير رقمية علي اإلطالق، فإن بعض الفعاليات ال يمكن التعبير عنها بلغة األرقام، فتضطر 
المنظمة إلي اعتماد معايير غير رقمية، وفي هذه الحالة، فإن علي المنظمة والقائمين بعملية التقويم التحوط من عدم 

وع للرغبات واألهواء الشخصية في الحكم علي أداء العاملين أو القدرة، ومراعاة  االلتزام بالموضوعية وعدم الخض
 .المرؤوسين 

 : مستويات تقويم األداء
من المعلوم أن عملية تقويم األداء ال يمكن أن تجري بمعزل عن األنشطة والوظائف اإلدارية فاعليتها ترتبط بتوافر 

 :عدد من المقدمات أو المستلزمات منها

للوظائف المتنوعة التي تنتهي بها أقسام ووحدات المنظمة جميعا ، إذ أن وجود  وجود تحليل للعمل ووصف -1
وصف دقيق ومتكامل للوظائف واألعمال، يعد األساس الذي تنطلق منه تحديد المتطلبات الرئيسية أو المهمة 

وف عمل، الالزمة إلنجاز هذا العمل أو تلك الوظيفة، فتحديد محتويات الوظيفة من واجبات ومسؤوليات وظر 
وفعاليات أخري يستلزمها إنجاز الوظائف واألعمال المطلوبة هي الركيزة األساسية التي يعتمد عليها تقييم 

 .األداء

وضع المعايير الالزمة لتقييم األداء، وهذا يعني قيام اإلدارة باشتقاق معايير للتقييم باالعتماد علي المعلومات  -2
تحليل العمل وتوصيف الوظائف، وذلك فإن المعايير التقييم الجيدة، هي التي يمكن الحصول عليها من نتائج 

تلك المعايير التي تركز علي النتائج التي توصل إليها الموظف أو العامل، أي أن المعيار يجب أن يعطي 
جوابا  لعدد من التساؤالت التي يمكن التعبير عنه بـ ماذا؟ وكم؟ ومتي؟ كما يجب أن تكون هذه المعايير 
مكتوبة، يتاح لكل العاملين في اللمنظمة اإلطالع عليها، وأن تكون واقعية، تتماشي مع إمكانيات وقدرات 

 .العاملين
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- :خطوات تقييم األداء 
 .أي تحديد واجبات الوظيفة والمعايير المستخدمة في الحكم علي مستويات أداء شاغلها  -:تحديد الوظيفة  .1

 .بالمعايير الموضوعة  مقارنة األداء الفعلي للمرؤوسين .2

التغذية العكسية والتي تتم من خالل عقد جلسات يتم من خاللها توفير المعلومات عن مستويات األداء ونقاط  .3
 .القوة والضعف بغرض تقويمه نحو المسار الصحيح 

-:العوامل أو العناصر المستخدمة في التقييم   

- :تستخدم في التقييم تتمثل في  وتحتوي تقارير تقييم األداء علي مجموعة من العوامل
 -: عوامل متصلة بإنتاج العامل .1

  درجة المعرفة بالعمل ومطالبه. 

 كمية اإلنتاج. 

  جودة اإلنتاج. 
 -: عوامل متصلة بسلوك العامل .2

  التعاون. 

  درجة االعتماد عليه. 

  السلوك الشخصي. 

  المواظبة. 

  استعمال وقت العمل. 

  والمواد الحرص علي اآلالت واألدوات. 

 -:قدرات العامل  .2

  المبادأة. 

  القدرة علي اإلشراف والتنظيم. 

  إمكانية التقدم. 
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 :طرق تقييم األداء
لتقييم أداء العاملين أو الموظفين هناك نوعان من الطرائق األول يركز علي سلوك تحقيق، في حين يركز النوع الثاني 

نجازه، وفيما يلي توضيح لهذيتن علي نتائج، وبعبارة أخري تحديد مدي استطاعة الم وظف تحقيق العمل المنوط به وا 
 :النوعين من الطرائق

 :طرق تقييم األداء السلوكية -أ

 : Cheek-Listقائمة المراجعة   -0

وهي عبارة عن قائمة تضم مجموعة من الفقرات أو العبارات ذات العالقة بأداء الموظف، يقوم المسؤول عن التقويم 
ومن البديهي أن تشير . فقرات أو العبارات التي تنطبق علي الخصائص والصفات الموجودة في الموظفبتأشير تلك ال

كل فقرة من فقرات هذه القائمة إلي صفة أو سمة من السمات اإليجابية أو السلبية التي يمكن أن يتسم بها أداء 
إليجابية لصالح الموظف، والسلبية عكس ذلك، وبعد انتهاء المقوم من تأثير هذه القائمة، تجمع التأشيرات ا. الموظف

فإن كل رصيد النقاط اإليجابية أكثر، فإن ذلك يدل علي أداء إيجابي، . ثم يقارن عدد النقاط اإليجابية والسلبية
 .والعكس صحيح 

 :والمثال التالي يوضح نموذج لهذه القائمة

فيما إذا كانت تنطبق علي سلوك الموظف تحت أقرأ كل فقرة من الفقرات الموجودة في هذه القائمة، وحدد 
ذا كانت غير موجودة أتركها فارغة( نعم)التقويم، فإذا كانت الصفة موجودة، ضع كلمة   .في الفراغ، وا 

 ( )           .الموظف يطلب المساعدة عند مواجهته مشكلة ما -1

 ( )        .يعترف بمساهمات اآلخرين في النتائج التي حققها -2

 ( )         .بعالقات طيبة مع زمالئه في العمليتمتع  -3

 ( )         .يمتلك القدرة علي المبادرة عند مواجهة الحاالت الجديدة -4

 ( )       .يحتاج إلي تعليمات كثيرة عند مواجهته حاالت أو ظروف جديدة -5

 ( )      . يمتلك القدرة علي إيجاد البدائل عند مواجهته لظرف أو حالة معينة -6

 ( )          .المهام المكلف بها الوقت المحددينفذ  -7

 (:وزن / قيمة ) طريقة التدرج البياني  -2

لكل فقرة أو عبارة من العبارات التي ( وزن)بإعطاء قيمة أو ( قائمة المراجعة)هذه الطريقة تختلف عن سابقتها  
تصف سلوك أو أداء الموظف تحت التقييم في هذه القائمة، وذلك بهدف تحقيق درجة معقولة من الموضوعية والدقة 

لوك الموظف غير متساوية من حيث األهمية والقيمة في أداء الموظف، إذ أن الفقرات أو العبارات المعبرة عن س
نجاز األعمال الموكلة إليه بشكل عام، عليه فإن هذه القائمة تحتوي نفس الفقرات أو العبارات  بالنسبة للمنظمة، وا 
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الموجودة في قائمة المراجعة، مع وضع وزن أن درجة نوعية لكل عبارة بحسب أهميتها وقيمتها من وجهة نظر 
 .وفيما يلي نموذج يمثل هذه القائمة اإلدارة،

أقرأ كل فقرة من الفقرات الموجودة في هذه القائمة، وحدد فيما إذا كانت تنطبق علي سلوك الموظف تحت التقويم، 
ذا كانت غير موجودة أتركها فارغة( نعم)فإذا كانت الصفة موجودة، ضع كلمة   .في الفراغ، وا 

 3.00(  )          اآلخرينالموظف يطلب النصح والمساعد من 

 2.00(  )          الموظف يتبع التوجيهات والتعليمات بشكل جيد

 1.00-(  )           .ال يعمل بشكل مقبول ضمن فريق العمل

 2.50(  )           .يعمل بشكل جيد دون إشراف مباشر

 2.00-(  )             .ال يلتزم بتوقيتات العمل

 1.00(  )          .ومرؤوسيه بموضوعيةيتعامل مع رؤسائه 

 1.75(  )          ال يمتلك القدرة علي مواجهة الظروف والحاالت المستجدة

 ( :معيار ) طريقة التدرج البياني  -2

يتكون من عدد من المستويات المعبرة عن  (Scale)تقوم هذه الطريقة في التقويم علي أساس استخدام معيار  
علما  أن قطبي (. 7)أو ( 5)وتنتهي بـ( 1)مستويات تبدأ بـ ( 7-5)ا يتراوح عددها بين خمسة إلي سبعة األداء غالبا  م

وبين ( متغير)وتنتهي بــ ( ضعيف)أن يبدأ المقياس بــ : مثال ذلك. المقياس يعبران عن صفتين أو سلوكيين متناقضين
 .التالي يوضح ذلك( 11)والشكل . هاتين الصفتين تقع األخري

 (00)كل ش

 يوضح مقياسين للتدرج البياني

 

 

 

 

 

سهولة استخدامها، : العاملين هوأما ما يميز هذه الطريقة ويجعلها من الطرائق الشائعة االستخدام في تقييم أداء 
وفهمها وتفسيرها أو شرحها للعاملين، ومستخدميها في الوقت نفسه، كما يمكن تغيير الصفات أو المعايير الموضوعية 

يضاف إلي ذلك أنه يمكن للمقومين بموجبها تقييم مجموعة كبيرة . علي هذا المقياس بحسب حاجة المنظمة أو المقوم
 .املين بوقت قصير مقارنة بالطرائق األخريمن الموظفين أو الع

1 2 3 4 5 6 7 
 

ضعيف       متميز            
 

1 2 3 4 5 
 
 
 

غير 
 مناسب

تحت 
 المعدل

ضمن 
 المعدل

فوق 
 المعدل

 متفوق



 الثانيةالدرجة  -تقييم األداء    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 12   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 (:الحرجة)طريقة الوقائع المهمة  -4

إن الصعوبات التي يواجهها المشرفون والرؤساء المباشرون عند التقييم مرؤوسيهم، بسبب عدم إمكانية مالحظة جميع 
جباته ومهماته المكلف بها، مما مفردات األداء أو النشاط اليومي والسلوك الذي يقوم به الموظف في أثناء إنجازه لوا

ولتجاوز ذلك، فقد استخدمت هذه الطريقة . يؤدي إلي ابتعاد التقييم بشكل غير مقصود عن الموضعية والدقة المطلوبة
 (Critical Incidents)التي تقوم علي أساس قيام المشرفين بالتركيز علي األحداث أو الوقائع الجوهرية أو الحرجة 

في النجاح أو الفشل الذي يواجه الموظف في أداء واجباته ومسؤولياته، وبموجب هذه الطريقة يقوم التي تعد األساس 
المشرف بتسجيل عدد من األحداث المهمة أو الوقائع التي قام بها الموظف وتاريخ وقوع كل منها، إذ يكون هذا 

ط، أو التقييمات األخري، ألغراض التسجيل هو األساس في تقييم الموظف سواء في حالة التقييم الدوري المخط
 .وفيما يلي مثال لهذه األحداث أو الوقائع. الترقية أو النقل أو الترفع، أو أي غرض آخر

 .اقتراح إدخال بعض التحسينات في طريقة إتمام العمل 2/1/2001في  -1

 .ساهم في تصليح إحدي المكائن العاطلة 17/1/2001في -2

 .ئه في العملقام بمساعدة أحد زمال 22/1/2001في  -3

 .واجه مشكلة في العمل استطاع أن يتجاوزها بدون مساعدة 6/2/2001في  -4

 .حقق مستوي إنتاجيا تجاوز المعدالت القياسية 25/2/2001في  -5

 .رفض االلتحاق بدورة تدريبية 7/3/2001في  -6

 .رفض أن يحل محل أحد زمالئه الغائبين عن العمل 15/3/2001في  -7

 .نامج لالقتصاد في تكاليف المواد المستخدمة في اإلنتاجشارك بوضع بر  21/3/2001في  -8
 :طريقة التدرج البياني السلوكي  -2

تعد هذه الطريقة من طرائق التقييم المتقدمة، إذ أنها تعتمد علي سلوك الموظفين أو العاملين بدال  من  
الطريقة، بمقياس رقمي تثبت عليه االعتماد علي المواقف أو علي افتراضات معينة حول تلك المواقف وتتمثل تلك 

بعض العبارات أو الوقائع التي تصف السلوك الوظيفي، تتدرج من أقصي المراتب اإليجابية إلي أقصي المراتب 
عداد قائمة بالوقائع أو األحداث أو  السلبية، إذ يقوم خبراء مختصون بتحليل كل وظيفة إلي مكوناتها األساسية، وا 

رة في أداء تلك الوظيفة أو العمل، تقابل هذه السلوكيات بمجموعة معينة من الصفات أو السلوكيات المهمة المؤث
الخصائص التي تمثل أبعاد لألداء، توضع علي مقياس متدرج ذي طرفين إيجابي وسلبي كما ذكر أعاله، والشكل 

 :التالي يعطي مثاال  توضيحيا  لهذا المقياس( 12)
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 (02)شكل 

 يوضح مقاس طريقة التدرج البياني السلوكي

 

 

 

تتميز هذه الطريقة بموضوعيتها قياسا  بطرائق التقييم األخري، إضافة إلي تركيزها علي قياس السلوك الوظيفي، غير 
 .كبيرا   أن ما يؤخذ عليها، إنما تتطلب وقتا  طويال  في إنجاز تقييم جميع العاملين، خصوصا  إذ كان عددهم

 :Ranking Method: طريقة الترتيب -6

تعد هذه الطريقة من طرائق تقييم األداء الشخصية، إذ يقوم المشرف المباشر المسؤول عن تقييم مرؤوسيه، بوضعهم 
وبهذا . في قائمة بحسب مستوي كفاءتهم، إذ يحتل أكثرهم كفاءة أعلي القائمة، ويوضع أقلهم كفاءة في نهاية القائمة
وهناك . الشكل يصبح لدي الرئيس المباشر قائمة بأسماء مرؤوسيه مرتبة بحسب كفاءتهم من األعلي كفاءة إلي األقل

أسلوب آخر لتنفيذ هذه الطريقة وهي بأن يقوم الرئيس المباشر بإعداد قائمتين، أحداهما تضم أسماء الموظفين 
من مزايا هذه . ة الثانية الموظفين غير الكفوئينالكفوئين مرتبين بحسب مستوي كفاءتهم، في حين تضم القائم

ومن عيوبها أنها ال تسمح للمقوم بوضع أكثر . الطريقة، أنها بسيطة وال تتطلب جهدا  كبيرا  أو وقتا  طويال  من المقوم
من موظف واحد ضمن فئة واحدة عندما يتصفون بدرجات كفاءة متساوية، فهو مجبر علي ترتيبهم تنازليا  أو 

 .ديا ، بحيث يحتل كل منهم رتبة أو درجة معينةتصاع
 : Forced Distributionطريقة التوزيع اإلجباري  -7

ثم يقوم المسؤول عن التقييم بتوزيع . تقوم هذه الطريقة علي أساس تحديد عدد من الفئات لمستوي األداء مقدما  
ة أي ال يسمح له بترك أحدي الفئات دون أن الموظفين الخاضعين للتقييم علي هذه الفئات، بحيث ال يدع فئة فارغ

مثال ذلك، يجب علي المقوم أن يوزع العاملين بحسب . تحتوي العدد أو النسبة المحددة من الموظفين تحت التقييم
من الموظفين في فئة ال بأس %( 15)من الموظفين من فئة مستوي األداء غير المرضي، %( 10: )مستوي أدائهم
من الموظفين في فئة األداء الجيد %( 50)ن الموظفين في فئة األداء غير المرضي، م%( 15)في أدائهم، 

عامل أو موظف، ( 200)فلو كان أحد المشرفين مسؤوال  عن تقييم . من الموظفين في فئة األداء المتميز%( 10)و
 :فإن عليه بموجب هذه الطريقة أن يوزعهم علي الفئات أعاله كاآلتي

 .فئة مستوي األداء غير المرضيموظف أو عامل في  20

 .موظف أو عامل في فئة ال بأس 30

 .موظف أو عامل في فئة مستوي األداء المرضي 100

 .موظف أو عامل في فئة مستوي األداء الجيد 30

 
غير فعال               فعال  

 



 الثانيةالدرجة  -تقييم األداء    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 14   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 .موظف أو عامل في فئة مستوي األداء المتميز 20

 .المجموع 200

مقوم التمييز بين الموظفين الخاضعين للتقييم، وتمتاز بسهولتها إن هذه الطريقة كسابقتها، طريقة الترتيب تتطلب من ال
 .وبساطتها، ومما يؤخذ عليها، صعوبة الفصل الدقيق وتحديد الفروقات في مستوي أداء العاملين بشكل دقيق ومحدد

 : Paired Comparisonطريقة المقارنة المزدوجة  -8

أداء العاملين علي مقارنة أداء كل موظف بجميع الموظفين في الوحدة أو القسم الذي تعتمد هذه الطريقة في تقويم 
وبموجب هذه المقارنة التي تجري بين أداء كل اثنين من الموظفين، يحدد المشرف أيا منهم هو األكثر . يعمل فيه

يجب أن ينفذها المشرف، تحسب وحسب هذه الطريقة فإن عدد المقارنات التي . تميزا  في األداء عن غيره من اآلخرين
 :بالمعادلة التالية

 

 

عشرة موظفين، فإن عدد ( 10)عدد الموظفين المطلوب تقويم أدائهم، فلو كان لدينا قسم يعمل فيه = حيث ن 
 :مقارنة، وذلك بتطبيق المعادلة أعاله كاآلتي( 45)المقارنات المطلوب إجراءها سيكون 

        

       4.5 I 10 – 45 مقارنة 

  

أما عند قيام المقوم بتقويم الموظفين باالعتماد علي أبعاد متعددة ذات عالقة بالواجبات أو المهام التي يقوم بها، فإن 
 :عدد المقارنات المطلوب إجراءها سيتضاعف عدة مرات، ويحسب بالمعادلة التالية

عدد الموظفين فلو كان عدد الصفات = ن عدد األبعاد أو الصفات،= حيث أن، ب[ 2(/1-ن)ن)ب ] 
 :مقارنة، كاآلتي( 225)خمسة صفات، فإن عدد المقارنات سيصبح ( 5)المطلوب مقارنة العاملين أعاله بموجبها 

 

 

       4.5 I 5 – 225 مقارنة 

 

تمتاز بالتعقيد خصوصا  إذا كان وما يؤخذ علي هذه الطريقة، أنها تتطلب وقتا  وجهدا  كبيرين من المقوم،  
 . الموظفون، عدد الصفات المراد مقارنتها كثيرا  

  

(1-ن)ن   
2 

(10-1)10  
2 

(10-1)10  
2 
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 (:02)مدخل الرقابة وكما موضحة في الشكل  -9

 (02)شكل 
 آلية تقييم األداء من خالل مدخل الرقابة

 

 

 
  

 تحديد العمل أو المهمة
Defne Work 

 وضع أهداف قابلة للقيا
Set Measurable Targets 

 أداء المهمة أو العمل
performance 

نجاز األهداف  تقييم األداء وا 
Assessment of Targets 

 نتائج التقييم
Results 

 متابعة مستمرة
Conditions follow-Up 
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 :المعتمدة علي النتائج في تقويم األداءق الطر -ب

التي يحققها الموظف في عمله، أي أن المقوم يرتب هناك طريقتان لتقويم األداء تعتمدان علي النتائج  
 :العاملين أو الموظفين بحسب إنتاجهم أو مخرجات سلوكهم، وهاتان الطريقتان هما

 MBO: طريقة اإلدارة باألهداف -0

تسعي هذه الطريقة إلي إيجاد منهج منظمي لوضع األهداف،  وتقويم األداء من خالل استخدام النتائج  
وعلي العموم فإن استخدام منهج اإلدارة باألهداف في . مدي التقدم أو التحسن في إنتاجية المنظمةكمعيار لقياس 

 : تقويم المرؤوسين، يقوم علي مجموعة من الخطوات هي

أي . تحديد أهداف المنظمة بشكل دقيق ومفصل ووضع سقف زمني إلنجاز كل هدف تسعي إليه المنظمة - أ
 .هما من قبل الرؤساءتحديد الوقت الالزم إلنجاز كل من

 .تحديد أهداف العاملين أو الموظفين -ب

 .مناقشة هذه األهداف مع المرؤوسين وتحديد مساهمة كل منهم في تحقيق أهداف المنظمة -ج

 (.أو المرؤوسين)يتم تقويم األداء وفقا  للنتائج أو مدي تحقيق هذه األهداف من قبل كل موظف من الموظفين  -د

إن هذه األهداف يجب أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للقياس الكمي، وتمثل نوعا  من التحدي إلمكانيات  
فهي تلعب دورا  مهما  في عملية التقويم النهائي لألداء، والتغذية العكسية، إذ يجب . الموظفين، ومقبولة من قبل الجميع

حول مدي التقدم الذي يحققونه باتجاه األهداف الموضوعة، بشكل دوري، ( تغذية عكسية)تزويد العاملين بالمعلومات 
كما قد تظهر حاالت عديدة أو مواقف تتطلب تغير أو حتي تغير بعض األهداف أو معظمها أو جميعها، مثل حاالت 

عية تغير مواقف المنافسين الموردين، الزبائن، األنظمة والقوانين، أساليب اإلنتاج، المكائن واألجهزة واألدوات، نو 
 . والجدول التالي يوضح كيفية استخدام أسلوب اإلدارة باألهداف كأداة لتقويم األداء. وكمية المنتجات، وغير ذلك

 يبين استخدام اإلدارة باألهداف من قبل أحد فروع األسواق المركزية كأداة لتقويم األداء

 تاريخ اإلنجاز النتائج المتوقعة األهداف اإلستراتيجية للمنظمة

تخفيض معدل دوران العمل في 
 المنظمة

في جميع أقسام % 12تخفيض دوران العمل بنسبة 
 .الفرع

1/7/2002 

 

 15/8/2002 .صيغ بناية الفرع من الداخل والخارج تحسين مظهر المعرض

 تحسين االتصاالت

 

إشراك جميع مدراء األقسام في دورة تدريبية في 
 .االتصاالت

  /9/2002 

 

 1/10/2002 .كل قسم من أقسام الفرع% 8زيادة المبيعات بنسبة  زيادة المبيعات
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 تاريخ اإلنجاز النتائج المتوقعة (األهداف الروتينية:)الصيانة

 1/6/2002 %.5تخفيف التكاليف بنسبة  .مراقبة وتخفيض التكاليف

تخفيض مستوي الخزين من المواد 
 .االحتياطية

 1/9/2002 %.15االحتياطية بنسبة تقليل مستوي الخزين من المواد 

 تاريخ اإلنجاز النتائج المتوقعة أهداف تنمية العاملين

 1/4/2002 حضور حلقات دراسة في االتصاالت تحسن االتصاالت

إشراك العاملين في برامج تدريبية علي الحاسوب في  تحسين مهارات استخدام الحاسبات
 .أحدي الجامعات

13/3/2002 

 

وضع خطة مكتوبة للفرع وحضور حلقات دراسة في  القدرات التخطيطيةتحسين 
 .التخطيط

16/2/2002 

 -:مشكالت تطبيق طريقة اإلدارة باألهداف 

 .وضع أهداف غير واضحة يصعب قياسها  .1

 .تتطلب الكثير من الوقت والجهد  .2

في تحديد قد تتحول عملية وضع األهداف إلي صراع بين الرئيس والمرؤوسين فالرئيس يرغب  .3
 .أهداف طموحة أما المرؤوسين يرغبون في تحديد مستويات منخفضة من األداء 

 : Work Planning: طريقة تخطيط العمل -2

أي طريقة اإلدارة باألهداف، غير أنها تختلف عنه بكونها تركز  (MBO)إن هذه الطريقة تشبه إلي حد ما طريقة 
إن هذه الطريقة . ثر من تركيزها علي تحديد أهداف قابلة للقياس الكميعلي التغذية العكسية، والدورية والمراجعة، أك

سمحت للمشرفين بحرية أكبر في الحكم علي أداء العاملين، بغض النظر عما إذا كان الموظف قد حقق األهداف 
 . بشكل تام أم ال

وأن اعتماد أي منها يتوقف . ءمما سبق يمكن القول بأنه ال توجد طريقة مثلي يمكن اعتمادها في عملية تقويم األدا
فعلي سبيل . إذ تبين أن اعتماد طريقة ما، قد يكون مناسبا  أكثر في موقف معين من الطرائق األخري. علي الموقف

المثال، لو كان باإلمكان وضع أهداف قابلة للقياس، ففي مثل هذه الحالة يفضل استخدام اإلدارة باألهداف في عملية 
دنا إجراء مقارنة بين العاملين بهدف تحديد الزيادة في األجور، أو ترقية أحد الموظفين، ففي مثل أما إذا أر . التقويم

هذه الحالة فإن األمر يتطلب تحديد قاسم مشترك للمقارمة بين العاملين المعنيين، مما يستلزم استخدام مقياس رقمي 
و طريقة تخطيط العمل، وهكذا فإن  الهدف من تقويم لألداء، كطرائق الترتيب بدال  من استخدام اإلدارة باألهداف، أ

ومما يجب اإلشارة إليه هو أن هناك . األداء يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار عند اختيار الطريقة ا لمناسبة للتقويم
 :مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في نظام التقويم لكي يكون ناجحا  منها



 الثانيةالدرجة  -تقييم األداء    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 18   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 .وضوح األهداف -1

 .والعاملين وقبولهم لنظام التقويمتأييد اإلدارة  -2

 .المرونة -3

 .دورية التقويم -4

 .الحوار المفتوح بين المقومين والعاملين حول التقديم -5

 .وجود نماذج مناسب للتقويم -6
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 :خطوات تقويم األداء
 :لتقييم األداء خطوات محددة هي  كاآلتي 

 :تحديد أسس المسائلة عن العمل وأهدافه: الخطوة األولي

المساءلة عن العمل وأهدافه هي بيانات مسجلة للعمل الواجب إنجازه من قبل الموظفين وكيفية تقييم هذا إن أسس 
 .العمل

وفي بعض الحاالت تكون المعايير أو أسس المساءلة عن العمل هي مسئوليات العمل المحددة الواردة في توصيف 
ليب تخطيط العمل والتي يتم فيها تفصيل الوظيفة، وفي حاالت أخري يتم اشتقاق هذه األسس من خالل أسا

وفي بعض األحيان تكون أسس المساءلة عن العمل متضمنة في طبيعة . المسئوليات الرئيسية للوظيفة وأهدافها
 .الوظيفة ذاتها

فهي أوال  تزود الموظف بفهم واضح للعمل الذي من المتوقع أن تقوم أو يقوم : والغرض من هذه الخطوة مزدوج
كما أنها ثانيا  تمكن من وضع أسس مساءلة وأهداف واضحة خارج دائرة دورة التقييم، بما يوجد إطار عمل . بإنجازه

 .مشترك من أجل تقييم الحق لمدي الجودة التي تم بها تحقيق أسس المساءلة المحددة

 :التقييم المستمر: الخطوة الثانية

دراية بأداء كل موظف وذلك من خالل المالحظة الشخصية، كلما أثناء فترة التقييم، يجب علي المدير أن يكون علي 
أمكن ذلك، وبحساب الناتج من اآلخرين الذين يتعاملون مع الموظف بصورة متكررة كما يجب علي المدير أن تراقب 

هداف تعديل األ/ أو تطوير/ التقدم تجاه تحقيق األهداف السابق وضعها، ويوفر التغذية المرتدة حتي يمكن توضيح و
إن . وأسس المساءلة وتصحيح األداء غير المقبول قبل فوات األوان، مع مكافأة األداء المتميز بالمديح والتقدير

اإلشراف أو الرقابة المستمرة لألداء وتوفير التغذية المرتدة للمنظمة بينما يعمل الموظف لتأدية مهمة رئيسية مسندة إليه 
 .لي تطوير أداء الفرد باستمرارأو بعد إنجاز المهمة مباشرة يساعد ع

 :استكمال استمارة تقييم األداء: الخطوة الثالثة

وقبل . يجب علي اإلدارة أن تضمن أو تؤكد أن نفس معايير القياس تطبق علي كل الموظفين الذين يؤدون نفس العمل
لنسبة لكل موظف حتي ينعش القيام باستكمال استمارة تقييم األداء، يجب علي المدير مراجعة ملخص المالحظات با

ذاكرتها ويتأكد أن كل المساءالت ذات الصلة قد تم تسجيلها، وعندئذ يجب علي المدير أن تسلم كل موظف نسخة من 
ويجب أن . استمارة التقييم الكاملة، مع دعوة الموظف إلي إضافة أية معلومات ذات فائدة بالنسبة للتقييم الدقيق لألداء

ة هذه النسخة في الموعد المحدد حتي يمكن للمديرة أن يأخذ هذه المعلومات في اعتباره قبل تطلب من الموظف إعاد
 .المناقشة الرسمية لتقييم األداء
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 :الخطوة الرابعة

بصفة عامة كلما دعت الضرورة، ولكن علي األقل كل عام، يجب أن نلتقي المدير والموظف بهدف مناقشة منهجية 
الوقت سوف تتركز المناقشة علي نموذج تقييم األداء، ويجب أن يعطي الموظف فرصة كافية لتقييم األداء، وفي هذا 

وبعد المناقشة يجب علي كل من الطرفين التوقيع علي النموذج، . ليعطي رد فعله علي تعليقات المدير ومالحظاته
 .والذي يتحول عندئذ إلي جزء من ملف األفراد الخاص بالموظف

 :ارة مناقشة المرتبإد: الخطوة الخامسة

بعد اإلخطار بالموافقة النهائية علي التوصية بالمرتب يستوجب األمر أن تقوم المدير بمناقشة تطور المرتب مع 
 .ويجب أن نتذكر أن مناقشة المرتب والمناقشة الرسمية لتقييم األداء يجب أن تظال منفصلتين -الموظفين
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 (04)شكل 

 خطوات تقييم األداء

 

  
 (   التقييم المستمر () 2)
وضـــع األهـــداف وأســـس  - 

 .  المسائلة عن العمل
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل األداء  -

 .بالمستندات
صـــــــــــــــحح األداء غيـــــــــــــــر  -

 .المقبول
.كافئ األداء المستمر -  

 
التقييم 
 المستمر

(1)  
       عن العمل  تحديد أسس المساءلة
 وأهدافه

(3)  
استمارة  تقييم أداء 

 كاملة 
 
 
 

(4)  
 قم بإدارة المناقشة
 الرسمية لتقييم األداء

(3)  
 استمارة تقييم أداء كاملة 

 حدد حركة 
 المرتب

(5)  
قم بإدارة مناقشة 

 المرتب
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 :عملية تقييم األداء كحلقة وصل في تنمية الموارد البشرية
ذا ما تم إنجازه بطريقة جيدة فإنه يعد إن تقييم األداء هو مثال جيد لحلقة الوصل في تنمية الموارد   البشرية وا 

في الواقع من عناصر الدعم التي تعزز وتدعم كل مراحل التطور المهني، ونظريا  يمكن تصوير هذه العالقة علي 
 :وطبقا  للمراحل التالية( 15)النحو الموضح في الشكل 

 :يبدأ تقييم األداء بـ

 :ي تساعد الموظف والمدير فياستعداد المدير والموظف للعملية وه -1

  تحديد جوانب قوة وجوانب ضعف الموظف فيما يتعلق بمسئوليات وظيفته الحالية بما يوفر إرجاع األثر عن
 :تقييم الموظف لنفسه وهو يوفر وسيلة تمكنه من

  تحديد المسار الوظيفي المستقبلي والمجاالت التي يمكن للموظف أن يتطلع إليها، ومع وضع األهداف
 .لمحددة التي تعمل علي استمرار النمو في الوظيفة الحالية، وتقوم بهذه المهمة المدير والموظف معا  ا

 :وضع إستراتيجية لألساليب التي قد يتبعها الموظف للوصول إلي أهدافه كما يحددون -2

 خطة تنموية وأنشطة لتنفيذ الخطة مما يشجع الموظف علي إضافة مهارات معيشة إلي حصيلته. 

 :عند ختام العملية يكون هناك و 

 .حيث يتم مكافأة الموظف وتزداد استحقاقاته عن عمله، ثم تبدأ العملية مرة أخري من جديد: مرحلة المكافأة -3
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 (02)شكل 

 عملية تقويم األداء كحلقة وصل في تنمية الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 المكافأة االستعداد

تنفيذ خطة النمو 
 الوظيفي

 تحديد جوانب
القوة والضعف   

 وضع إستراتيجية 
 النمو الوظيفي

األداء واإلطار 
 المستهدف
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 :يم األداءيوضع معدالت تقعند األخطاء الشائعة 
 :وكاآلتي( 06)هناك الكثير من األخطاء عند وضع معدالت تقيم األداء وكما هو في الشكل  

 :ما يلىولعل أبرز تلك المشكالت 

 تأثير الهالة -0

تظهر هذه الحالة بسبب تأثر القائم بعملية التقويم ببعض الصفات أو الخصائص التى يتميز بها بعض  
من األفراد العاملين ممن يقوم بتقويمهم؛ مما يظهر النتائج غير دقيقة، وقد تظهر النتائج إيجابية فى حالة التأثر 

لسلبى، وفى الحالتين يفتقد المقيم الدقة والحيادية فى عملية التقويم، فإذا كان اإليجابى أو سلبية فى حالة التأثر ا
الفرد العامل محل التقويم ممتاز ا فى أحد العناصر فإن انطباع الرئيس عنه فى هذا العنصر قد يدفع به الى تقويمه 

ا فى المستوى العام والعكس بتقرير ممتاز فى باقى العناصر، فى حين أن مستوى أدائه قد يكون فى الواقع عادي  
ا  .قد يكون صحيح 

ويمكن تفادى الوقوع فى هذه المشكالت بتحديد عناصر التقويم تحديد ا دقيق ا مع بيان الوزن أو القيمة  
النسبية لكل عنصر، باإلضافة إلى إخضاع عمليات التقويم للمراجعة واالعتماد من قبل سلطة أعلى، وتدريب 

عملية التقويم وصقلهم بالمهارات المختلفة ذات العالقة بعملية التقويم، بعد ا بهم عن األشخاص القائمين على 
 .األهواء والتحيز؛ وهو ما قد يفقدهم ثقة مرؤوسيهم

 التأثر باألداء الحديث -2

تأتى عملية تقويم األداء غالب ا فى نهاية العام، وأغلب الرؤساء عند قيامهم بعملية تقويم مرؤوسيهم  
بشكل رئيسى على ذاكرتهم خالل الفترة التى يقيمون فيها هؤالء المرؤوسين، إال أن ذاكرتهم قد ال  يعتمدون

يجابياته؛ األمر الذى يؤدى إلى تاثر  تساعدهم على تذكر األداء على مستوى العام السابق بجميع سلبياته وا 
رتب عليه عدم وضوح الرؤية الصحيحة القائمين على عملية التقويم بمستوى األداء الحديث للعاملين؛ وهو ما يت

 .عن مستوى الفرد العامل الحقيقى طوال مدة عمله بالمنظمة

وقد يمكن تفادى الوقوع فى مثل هذه المشكلة بقيام القائمين على عملية التقويم باستخدام سجالت خاصة  
اربة؛ ليتيح لهم ذلك تقدير بهدف تدوين جميع المالحظات عن مستوى أداء مرؤوسيهم خالل العام وعلى فترات متق

 .كفاءة ومستوى أداء العاملين على أساس دقيق وموضوعى

 خطأ الوسطية -2

تعتبر هذه الحالة من أكثر األخطاء شيوع ا فى عملية تقويم األداء الوظيفى، حيث يميل بعض المقيمين  
الرغم من وجود اختالفات واضحة فى إلى إعطاء تقديرات متوسطه لجميع أو غالبية األفراد العاملين لديهم، على 

 :أدائهم، وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب  على النحو التالى

 .جهل الرؤساء القائمين بعملية التقويم، وعدم إلمامهم بأحكام تقويم األداء الوظيفى -
 .اقعىعدم توافر البيانات والسجالت التى تمكن القائمين بعملية تقويم األداء من إنتاج تقرير موضوعى وو  -
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عدم اهتمام القائمين بعملية التقويم بوضع التقرير على اسس موضوعية سليمة، وقد يكون ذلك نتيجة  -
 .قناعة شخصية لديهم بعدم جدوى تلك التقارير

ومن خالل مطالعة أبعاد تلك المشكلة يتبين أنه فى حالة عدم تجنبها قد تؤدى إلى تضاءل الفرق بين 
 .وأسوأهم؛ مما ينتفى معه قيمة وغرض عملية تقويم األداء مستوى أفضل األفراد العاملين

 خطأ التساهل أو التشدد -4

يتجه البعض من القائمين على تقويم أداء األفراد العاملين إلى التساهل فى عملية التقويم بالتغاضى عن 
يميل البعض اآلخر بعض التصرفات السلبية من قبل بعض العاملين، كنوع من المجاملة، ومن ناحية أخرى قد 

إلى التشدد بتضخيم السلبيات، وتقليل حجم اإليجابيات، وكال االتجاهين بالطبع يفتقر إلى الموضوعية فى 
ا عن خشية الرؤساء من مقابلة مرؤوسيهم، وتجنب ا لمعاداتهم، وكسب ا  التقرير؛ وقد يكون هذا التساهل غالب ا ناتج 

ا عن نظرة لرضائهم، أو إليهام اآلخرين فى اإلدارا ت األخرى أن إدارتهم جيدة وناجحة، أما التشدد فيكون ناتج 
القائمين على عملية التقويم الضيقة التى توجههم بأنه ال يوجد أشخاص يستطيعون أداء العمل المطلوب منهم 

تؤثر هذه  على أكمل وجه، أو اعتقاد ا منهم بأنه كلما كان أكثر شدة زاد خوف مرؤوسيه واتبعوا أوامره؛ وبالقطع
النوعية من المشكالت على األفراد العاملين، خاصة فى حالة وجود مفاضلة بينهم عند الترقية أو منح المكافآت 
لمجموعة منهم فقط، مع انتمائهم إلى إدارات يرأسها رؤساء متساهلون وآخرون متشددون، فالفريق األول قد 

بمراتب عالية، أما الفريق اآلخر فلن يحصل على شئ يحصل على كافة االمتيازات نتيجة منحهم تقارير أداء 
 .نتيجة منحهم تقارير أداء بمراتب ضعيفة

 خطأ التمييز الشخصى -2

يتجه البعض من المشرفين القائمين على عملية التقويم إلى التمييز الشخصى العتبارات شخصية أو  
يرات عالية أو على العكس من ذلك، وقد انطباعات غير موضوعية، سواء كان بتقدير البعض من العاملين بتقد

يؤدى ذلك إلى االنحياز بعملية التقويم وحيادها عن الهدف منها إلى مجموعة من العاملين على حساب آخرين؛ 
مما يفقد العاملين بالمنظمة الشعور بالعدالة والمساواة، وقد ينعكس على معنوياتهم ومدى انتمائهم الوظيفى؛ األمر 

جرائية الذى يؤدى بالطب نتاجيتهم، وقد يكون عالج ذلك هو وضع قواعد موضوعية وا  ع إلى تاثر مستوى أدائهم وا 
قرار مبدأ العلنية وتقرير حق التظلم والطعن عليه  .دقيقة تحكم عملية التقويم، وا 

 خطأ االنطباع الشخصى -6

دون إلمام شامل بقدراته  قد تحدث تلك المشكلة نتيجة أن القائم بعملية التقويم يحكم على الفرد العامل 
ومستوى أدائه، وذلك بحكم معرفته بإحدى النواحى سواء أكانت إيجابية أم سلبية؛ حيث قد يفترض القائم بعملية 
التقويم أن العامل ممتاز أو ضعيف فى جميع عناصر التقويم، فيعمم حكمة عليه ويمنحه التقديرات على ذلك 

 .سواء سلبية أو إيجابية
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 التقدير باختالف الغرضاختالف  -7

قد يتأثر القائمين بعملية التقويم عادة بالغرض من عملية التقويم، فإذا كان الغرض تطوير أداء العامل  
فإن معد التقرير دائما ما يكون متشدد ا ويبدى نقاط الضعف والقوة فى أداء موظفيه؛ وذلك بهدف إلحاقهم بدورات 

ى، أما إذا كان الغرض الترقية أو منح المكافآت فإن معد التقرير قد يميل تدريبية لتحسين مستوى أدائهم الوظيف
إلى إعطاء معدالت وتقديرات عالية؛ الستفادة الفرد العامة من هذه األغراض العتبارات إنسانية من وجهة نظره 

 .الشخصية

 عدم اهتمام الرؤساء بإعداد التقارير -8

بعض القائمين بعملية التقويم وعدم اهتمامهم بالتقارير التى قد يرجع ذلك إلى النظرة القاصرة من قبل  
يعدونها، وبالتالى يتم تحرير تلك التقارير دون تحرى الدقة ودون الرجوع إلى السجالت، كما أن البعض منهم ال 
ر يعد التقارير إال إذا طلب منه ذلك، فتجد الكثير منهم ال يناقش المرؤوسين ويوجههم إلى بعض نواحى القصو 

والضعف فى أدائهم؛ مما يؤدى إلى استمرارهم فى أداء عملهم السيئ اعتقاد ا منهم أنهم يؤدون عملهم بشكل جيد؛ 
ويرجع ذلك إلى قلة خبرة القائمين بعملية التقويم، أو سوء إدارتهم لمرؤوسيهم، أو غياب الهدف األساسى من هذه 

 .ويم األداء لعدم اقتناعها بهاالعملية عنهم، أو عدم دعم اإلدارة العليا لعملية تق
 

 األخطاء الشائعة في وضع معدالت تقويم األداء

 
 

  

أخطاء وضع  
 معدالت األداء 

التأثر 
 بالحديث

 الهالة

إختالف 
 الغرض

 االنطباع التمييز

الشدة 
 واللين

 الوسطية
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 :صياغة استمارة استبيان تقويم األداء
 مع تقويم األداء.... أفكارك

 :أمام كل جملة من الجمل اآلتية حسب رأيك بشأنها( صح)ضع عالمة 

 الجملة م
أوافق 
 تماما

 أوافق
متحفظ 

 (ال رأي)
 ال أوافق

أوافق ال 
 بالمرة

عندما وضعت مدرسة اإلدارة العملية الطريقة   0
المثلي لألداء، أهملت الفروق الفردية بين العاملين 

 .والتي تؤثر علي أداء كل منهم

     

تقويم األداء بالنسبة لألعمال اإلنتاجية أسهل نسبيا   2
 .منه في أعمال الخدمات

     

يكمل بالقيادة اإلدارية التقويم الجيد لألداء البد أم  2
 .الجيدة

     

أن الصفات الشخصية للقائد اإلداري هي العامل  4
 .الرئيسي في نجاح عملية تقويم األداء أو فشلها

     

تقويم األداء يجدي قليال  إذا لم يكن الموظف مدربا   2
 .علي عمله تدريبا  جيدا  

     

زيادة إنتاجية إن المعيار الوحيد لفعالية المدير هو  6
 .مرؤوسيه

     

يهدف تقويم األداء إلي التعرف علي األفراد  7
 .ضعاف اإلنتاجية لمعاقبتهم

     

نشأت اإلدارة باألهداف أصال  لعالج مشكلة تقويم  8
 .األداء

     

يجابيا  علي  -يؤثر التنظيم غير الرسمي 9 سلبيا  وا 
 .عملية تقويم األداء

     

العاملون المهارات الفنية الالزمة زادت كلما اكتسب  01
 .إنتاجيتهم

     

من األصوب أن تكون األهداف صعبة بدرجة  00
كبيرة حتي نضمن جدية العاملين في العمل من 

 .أجلها

     

األصل في وظيفة الرقابة هو االفتراض القائل أن  02
 .العامل مخلوق كسالن بطبعه
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 الجملة م
أوافق 
 تماما

 أوافق
متحفظ 

 (ال رأي)
 ال أوافق

أوافق ال 
 بالمرة

العاملين باألخطاء التي ال يتحسن أن نخبر  02
يرتكبونها في العمل حتي ال تفتر همهم أو يقل 

 .إقبالهم علي العمل

     

يعنمد تحديد االحتياجات التدريبية أساسا  علي  04
 .نتائج تقويم أداء العاملين

     

أن الهدف األساسي لبرامج التدريب هو تقويم  02
 .العاملين ذوي اإلنتاجية المنخفضة

     

الحوافز الموضوعية بجانبيها المادي والمعنوي  06
 .شرط أساسي لنجاح اإلدارة باألهداف

     

إذا أراد المدير أن يؤنب موظفا  علي تقصير منه  07
في العمل يحسن أن يكون ذلك علي مسمع من 

 .بقية الموظفين حتي يأخذوا منه عبرة

     

بأدائه إذا أراد المدير أن يمدح موظفا  لعمل قام  08
يجب أن يكون علي مرأي ومسمع من بقية 

 .المرؤوسين

     

      .كلما زادت نسبة رضا العاملين زادت إنتاجيتهم 09
من المفضل أن تكون األهداف في صورة كمية  21

 .وزمنية
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 :الجهات المسؤولة عن التقييم
باستحقاق الموظفين للترقيع والعالوات السنوية وتهيئة إن إدارة الموارد البشرية مسؤولة عن تهيئة الجداول الزمنية 

رسالها إلي الرؤساء المباشرة لغرض القيام بمهمة تقييم مرؤوسيهم  .التقارير السرية وا 

ويخضع تقييم الرئيس المباشر للموظف المرشح للترفيع أو العالوة السنوية لمصادقة الرئيس األعلي فإذا اختلفت وجهتا 
لرئيس األعلي هو الرأي النهائي ويعرض موضوع ترفيع الموظف علي لجنة الترفيعات للتحقق من نظرهما، كان رأي ا

 .تطابق شروط الترفيع مع مصادفة الرئيس األعلي

 : مسؤولية تقييم األداء

لقد بينت الدراسات والبحوث التي أجريت لإلجابة عن التساؤل المطروح حول من الذي يقوم بمهمة التقييم؟ إن أكثر 
من عمليات تقييم األداء يقوم بها المشرفون المباشرون ومن أجل أن يكون المشرفون المباشرون أكثر قدرة % 90ن م

علي النهوض بهذه المهمة بشكل أفضل يجب أن يكونوا علي اتصال دائم مع العاملين من مرؤوسيهم، لكي يمكنهم 
ومما يؤخذ علي المشرفين في هذا . التي يكلفون بها الحصول علي المعلومات ذات العالقة بأداء الواجبات والمهمات

المجال، أنهم وعلي الرغم من تحقيق درجة مقبولة من االتصال بمرؤوسيهم، إال أنهم ال يهتمون كثيرا  بمالحظة سلوك 
 . هؤالء المرؤوسين، مما ينعكس سلبا  علي نتائج التقييم

، إذ يقوم الموظف من قبل ( Co-Worker)تقييم العمل : وتعتمد بعض المنظمات أسلوبا  آخر لتقويم األداء هو 
عندما تكون فيها صعوبات في االتصال بمرؤوسيهم، أو أن االتصال فيما بينهم يكون . أقرانه أو زمالئه في العمل

املين ومما يؤخذ علي هذا األسلوب في التقويم هو مقاومة الع. محدودا ، فتلجأ هذه المنظمات إلي هذا النوع من التقويم
له، وعدم ارتياح بعضهم لبعض، مما يعني شيوع روح المجاملة فيما بينهم غالبا  ما يؤدي إلي عدم توافر الموضوعية 

 .أو الحياد الذي يضمن دقة النتائج وصحتها

وقد تلجأ المنظمات ألسلوب آخر في التقييم، إذ تعهد إلي الموظف ذاته، طالبة منه أن يضع تقييما  لنفسه، إضافة 
لي التقييم الذي يضعه المشرف المباشر، ثم تقارن نتائج التقييمين، لالستفادة منها في تشخيص نقاط القوة والضعف إ

هذا من جانب ومن الجانب اآلخر، فقد يكلف المرؤوسين في بعض األحيان بوضع تقييم لرؤسائهم . في التقييمين
ة التي تتاح لهم عمليا ، ومدي موضوعيتهم ودقتهم في المباشرين، ومثل هذا التقييم يتوقف نجاحه علي مدي الحري

كما أن هناك منظمات تلجأ إلي العمالء لتقييم أداء العاملين فيها، خاصة في المنظمات الخدمية . إعطاء المعلومات
مثال . الغرضوفق استمارة تعد لهذا . العامة، إذ أن بإمكان الزبون اإلدالء بمعلومات تفيد كثيرا  في تقييم أداء العاملين

أن نزالء الفنادق يسألون عن مستوي الخدمة المقدمة لهم في مرافق الفندق المتنوعة، وتعتمد إجاباتهم هذه في : ذلك
 تقييم مقدمي هذه الخدمات 
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بعد كل ما تم ذكره حول من هو المسئول عن تقييم األداء نستطيع أن نقول بأن من يقوم بعملية تقييم  أداء العاملين 
- :المنظمة هم عدة وليس فقط الرئيس المباشر في 

 -: التقييم من جانب المشرف المباشر .1
المدير أو الرئيس عمل الموظف من  يقيمفيجب عليه مالحظة وتقييم أداء مرؤوسيه وأن يكون مسئوال عن أداء الفرد ، 

 د الذي بذلته والوسائل التيأنجزها، ولكنه قد يجهل تماما حجم الجه زاوية واحدة فقط، هي زاوية النتائج التي
االبتكار، ولذا فهو لن يستطيع أن يقيم  استخدمتها لتحقق تلك النتائج وقد ال يعرف أسلوب الفرد أو الموظف في

الموظف من كل الزوايا خاصة إذا كان المدير مسئول عن عدد كبير من  أسلوب العمل الذي يستخدمه الفرد أو
 بير من األفراد أو الموظفين أي أن اإلدارة بها عدد ك األشخاص

أن أكثر هذه اآلراء تتفق على أن  بالذكر انه هناك عدد كبير من اآلراء حول من يقوم بتقييم أداء الموظف إال الجدير
 :أداء مرؤوسيه لألسباب التالية الرئيس المباشر هو اقدر األشخاص على تقييم

 .الشخص المقوم بحكم احتكاكه اليومي معه بحكم أن الرئيس المباشر هو األكثر معرفة بقدرات . 1
 .امتالك معرفة واسعة عن متطلبات أداء الوظيفة . 2
 .توافر الفرصة للمالحظة المستمرة ألداء العامل وسلوكياته أثناء العمل .. 3
في  قد يتحملون بعض الخسائر المدراء قد يتحقق لهم بعض الكسب في حالة األداء الجيد لمعاونيهم كما أنهم . 4

 .الدافع للقيام بتقييمات دقيقة حالة انخفاض األداء ومن ثم فانه يتحقق لهم
التي ينتظرها منه رئيسه في معظم األحوال إلى وجود إدراك مختلف بين  ويعود فشل المرؤوس في تحقيق التوقعات

 .والمرؤوس للعمل الرئيس
 -: التقييم باستخدام الزمالء .2

لة الرغبة في التنبؤ بأي األفراد يجب ترقيته وأيهما ال يرقي إال انه يعيب هذه الطريقة تعد هذه الطريقة أكثر دقة في حا
زمالء الموظف من احد أهم المصادر القيمة  يعتبرأن معظم الزمالء يميلوا إلي إعطاء تقديرات مرتفعة لبعضهم ، ف

يصعب فيها على الرؤساء مالحظة أهمية هذا المصدر في مثل الحاالت التي  وتزداد. للمعلومات عن أداء الموظف
زمالء الموظف عن الموظف ما ال  يعلم.موظفيهم أو المواقف التي تزداد فيها االعتمادية على العمل المشترك سلوك

ولكنهم عند . له عن كثب، فهم يعرفون نقاط ضعف الموظف ونقاط قوته يعلمه الغير الحتكاكهم اليومي به ومعرفتهم
النتائج التي يحققها  ل يفعلون ذلك من خالل وجهات نظرهم الشخصية وبغض النظر عنلزميلهم في العم تقييمه

 فقط وبهذا فهم يقيمون عمل الموظف من زاوية واحدة، الموظف
 -: لجان التقييم .3

 .تتكون من مراقب أو مشرف وثالثة أو أربعة آخرين وعادة ما تستخدم للقضاء علي التضارب في التقييم الفردي 
 -: ذاتيالتقييم ال .4

تستخدم عادة بالتوازي مع تقييم المشرفين والمراقبين إال أن مشكلتها هي أن الموظف عادة ما يصنف ويقيم نفسه أعلي 
فهي مصدر هام إلمداد اإلدارة بأداء الشخص بالرغم من عدم استخدام مما يقيمه أقرانه ومن هنا يأتي االختالف ، 
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 :في التقييمات لالعتبارين التاليين ويؤخذ على هذا المصدر الميل للمبالغة. المصدر كمصدر وحيد لتقييم األداء هذا
 المتدني لهم بإرجاعه إلى عوامل خارجية مثل عدم تعاون الزمالء أو سوء ميل المرؤوسين إلى تبرير األداء -

 .الخ... اإلشراف أو عدم توافر الموارد المطلوبة 
 .ذ بعض القرارات اإلدارية مثل الزيادة أو الترقيةإمكانية الربط بين نتائج التقييم واتخا - 
والتقييم حيث أن دافع األنانية يدفع  يؤخذ على هذا المصدر أيضا انه ال يوفر الموضوعية الكافية في القياس كما -

 .أمام اإلدارة ورئيسه المباشر الفرد إلى المغاالة في تقدير إنجازاته
 -:التقييم من جانب المرؤوسين  .2
يقوم المرؤوسين بتقييم أداء المشرفين في وقت واحد وهي عملية يطلق عليها التغذية العكسية التصاعدية وهي وهي أن 

إمداد  يستطيع هؤالء المرؤوسينتساعد المديرين في تشخيص أساليب اإلدارة وتحديد مشاكل األفراد المحتملة ، 
وتوجيههم للعمل وغيرها من الوظائف  قيادتهم مدرائهم بمعلومات هامة وفاعلة عن مدى نجاح وكفاءة الرئيس في

عند استخدام معلومات تقييم األداء الوظيفي لألغراض التنموية وتحسين  وتبرز أهمية هذا المصدر. الخاصة بالرئيس
  لما تزايد عدد المرؤسين أداء العمل كما تزداد فرصة صالحية هذه األداة ك فرص
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 :تقييم األداء المبادئ األساسية الستخدام معايير 
يجب االستعانة بعدد كبير نسبيا من المعايير وذلك لتعدد األنشطة التي يمارسها المرؤوسون بهدف تغطية  -1

 .الجوانب المختلفة لألداء

يجب أن تكون موضوعية، اي تعبر عن المقومات األساسية التي تستلزمها طبيعة العمل، حيث تعتبر معايير  -2
 .موضوعية من غيرهاناتج األداء األكثر 

صدق المعيار، والذي يعني أن تكون جميع العوامل المدرجة في المعيار يجب أن تعبر بصدق عن الخصائص  -3
 .التي يتطلبها األداء ويتم الوصول إلى ذلك من خالل دراسة وتحليل العمل

تة تختلف باختالف درجات ثبات المقياس أو المعيار، أين يجب أن تكون نتيجة األداء من خالل مقاييس ثاب -4
 .ومستويات األداء

التمييز ويعني ذلك حساسية المعيار إلظهار االختالفات في مستويات األداء مهما كانت بسيطة فيمز بين أداء  -5
 .الفرد او مجموعة من األفراد

 .السهولة في استخدام المعيار، وهذا يعني الوضوح في االستعمال من قبل المسؤول عن التقييم -6

 .قابلية القياس، وهذا يعني إمكانية قياس هذا المعيار أو تلك الخاصية المراد قياسها في الفرد -7
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 :حالة مقترح تقييم أعضاء الهيئة التدريسية
يشكل التقويم الفعال والكفوء ألداء التدريسين أهمية في نجاح العملية التعليمية والتربوية ومن هذا المنطلق  

الذي هو صورة طبق  -ع نظام جديدة لتقويم أداء أعضاء الهيئة التدريسية في هيئة التعليم التقنيتمت المبادرة بوض
 .األصل إلي حد ما من نظام تقويم التدريسيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 :لتاليةباإلمكان االستفادة من نظام تقويم األداء في المجاالت ا: مجاالت استخدام هذا النظام: أوالا 

 .التثبيت والترفيع والترقية العلمية -1

 .وضع برنامج أو برامج تدريب وتطوير أعضاء الهيئة التدريسية -2

 .ألغراض التحفيز المالي والمادي والمعنوي -3

 .وسيلة للتوجيه -4

 .وسيلة للتعريف بالواجبات والمستلزمات التي يجب أن تتوافر في التدريس وتذكير الرئيس والمرؤوس بها -5

يكون التقويم سنويا  وفي مواعيد استحقاق التثبيت أو الترفيع أو الترقية العلمية، كما يمكن استخدامه : فترة التقويم :ثانياا 
 .في أي وقت كأداة للتقويم ولألغراض التي سبق ذكرها

والخبرة وأسلوب تتضمن االستمارة سمات تغطي نوعية وكمية العمل المنجز والمعرفة : عوامل استمارة تقويم األدا  : ثالثاا 
 .العمل وبعض العوامل التي لها صلة أساسية بعمل التدريسيين وتعامله مع البيئة والمجتمع واآلخرين

تضم االستمارة أربعة عناصر أو عوامل أساسية تخضع للتقويم، وقد تم تحليل هذه العوامل : األوزان والمستويات: رابعاا 
صعوبة وضع حدود فاصلة بين العوامل األربعة بسبب تداخلها إال أن كل  إلي ثمانية عشر عامال  فرعيا ، وبالرغم من

 :عامل من هذه العوامل منح تقريبا  الوزن الذي يناسبه وكاآلتي
 الدرجة  عوامل التقويم

 المساهمات العلمية والتطوير الذاتي
 :وتتضمن خمسة فقرات وكاآلتي

 30% 

 10 .............المؤلفات والبحوث والمقاالت -أ
 درجات

 

  5 ...المشاركة وحضور المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية  -ب
  5 ..................المشاركة في الدورات التدريبية والتطويرية -ج
  5 ............المساهمات العلمية والعملية ومن ضمنها اللجان -د
  5 .....والعمليةالرغبة الذاتية في تطوير قابلياته وقدراته العلمية  -هـ

 :مستوي وطريقة التدريس
 :وتتضمن ثالث فقرات وكاآلتي

 20% 

  5 ...........................طريقة التدريس النظري والتطبيقي -أ
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  10 ....................................إدارته للمختبر العملي -ب
  5 (..........دقيقاختصاص عام، )المواد التي يقوم بتدريسها  -ج

 :االتجاه السلوكي نحو العمل
 :ويتضمن خمس فقرات وكاآلتي

 25% 

  5 ......................االلتزام بالبرنامج وبمواعيد المحاضرات -أ
  5 .....مدي االستجابة والتعاون مع الرؤساء والزمالء: التعاون -ب
  5 ...................الواجباتتقبل المسؤولية والرغبة في تقبل  -ج
  5 ...................الرغبة والقدرة علي إنجاز المهام: المبادرة -د
  5 ...................الحماس للعمل والقدرة علي إنجاز المهام -هـ

 :الشخصية والسلوك تجاه اآلخرين
 :وتتضمن خمس فقرات وكاآلتي

 25% 

  5 ........................................الشخصية والمظهر  -أ
  5 ............................الخلق، نزاهة التدريس واستقامته -ب
  5 ........................................التعامل مع الطلبة  -ج
  5 .العالقات االجتماعية، الشعور بالعالقات المتبادلة والصادقة مع اآلخرين -د
  5 .النشاطات الالصفية، مدي مشاركته في النشاطات التي تقام داخل الحرم الجامعي -هـ
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 :أما بخصوص التقويم اإلجمالي فيكون وفق المستويات اآلتية

 تعريف المستوي الدرجة المستوي
 .األداء العام علي أحسن ما يمكن ومتميز فأكثر%90 ممتاز

 .في جودته األداء العام استثنائي %89-%80 جيد جدا  
 .األداء يتجاوز المتطلبات االعتيادية للعمل ويعتبر مؤشر لدرجة جيدة من األداء %79-%70 جيد

 .األداء مرضي ويفي بالحد األدني لمتطلبات العمل %69-%60 متوسط
 .األداء ال يفي بالحد المناسب للعمل %59-%50 ضعيف

ذا حصل علي ما دون يعتبر مؤشرا  سلبيا    .النخفاض األداء ورداءة نوعيتهوا 
 :تتم خطوات عملية  تقويم األداء وفق اإلجراءات التالية: اإلجراءات التنفيذية: خامساا 

يقوم رئيس القسم خالل فترة التقويم، بمتابعة أداء التدريسيين وتسجيل مالحظاته فيما يتعلق بالعوامل األربعة  -1
 :منها، وعليه القيام بما يليالرئيسية والعوامل النوعية الواردة ضمن كل 

 .تثمين مواطن القوة ومحاولة ترسيخها - أ

 .التنبيه علي مواطن الضعف -ب

 .إعطاء توجيهات واضحة لمعالجة نقاط الضعف -ج

 .متابعة تنفيذ التوجهات وااللتزام بها -د

رة التقويم بعد ملء تقويم الوحدة اإلدارية بإعداد جداول بمواعيد التقويم للتدريسين حيث تتولي إرسال استما -2
 .الجزء األول منها

 .يقدم التدريسي خالصة بمساهماته إلي رئيس القسم بناء علي طلب رئيس القسم -3

يراجع رئيس القسم المعلومات واالنطباعات المتجمعة لديه عن أداء التدريسي ويدققها، وفق العوامل الرئيسية  -4
عية، وتقييمه الوصفي والرقمي لكل من العوامل األربعة والفرعية، ويؤشر تقييمه الرقمي لكل من العوامل الفر 

 .الرئيسية

 .يشخص رئيس القسم مواطن القوة والضعف، والتدريب والتطوير والتوجيه الالزم ومن ثم يثبت توصيته -5

 .يتم إطالع التدريسي علي مجمل التقويم من قبل رئيس القسم واالستماع إلي مالحظاته وتدوينها -6

 .لوحدة العلمية للـتأكد من ملء االستمارة بالشكل األصولييرسل التقويم إلي ا -7

بداء المالحظات واتخاذ القرار المناسب، وبعد إطالع رئيس القسم المعني علي  -8 يرفع إلي العميد لإلطالع وا 
بالغ التدريسي بذلك يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتدريب وتطوير التدريسي مع الجهة  مالحظات العميد وا 

 .بتدريب وتطوير المالكاتالمعنية 
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يجوز للتدريسي االعتراض علي التقييم لدي رئاسة الهيئة، ولرئيس الهيئة إحالة الموضوع إلي لجنة مشكلة  -9
 .لهذا الغرض، وللجنة أن تستدعي التدريسي لالستماع إلي وجهة نظره، ويكون قرار اللجنة نهائيا  

 :في نهاية نقييم األداء -10

امتياز كتاب شكر وتقدير وتؤخذ هذه النتيجة بنظر االعتبار عند النظر في يوجه لمن يحصل علي تقويم  - أ
 .منح المكافآت

توضع أسماء التدريسيين الذين يحصلون علي تقدير جيد جدا  فما فوق في لوحة خاصة وتعطي لهم  -ب
كمال الدراسة  .األفضلية في الفرص التدريبية خارج القطر وا 

 .تدريسي، وينبه إلي نقاط الضعفتثمن وتبرز نقاط القوة لدي ال -ج

الحظ استمارتي التقييم أحدهما وصفية وتستخدم في معظم وزارات الدولة واألخري استمارة خاصة تستخدم  -د
 .لتقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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- :مشكالت تقييم األداء 
 .يجب تقييم مستوي أداء الفرد عنها عدم تحديد الفترة الزمنية التي  .1

 .تعقد اإلجراءات والنماذج المستخدمة في عملية التقييم  .2

 .تساهل المشرف عي عملية التقييم  .3

 .ضعف االتصاالت بين أطراف عملية التقييم  .4

املين و نجد أن اإلدارة العربية تفتقر بشكل خاص إلى امتالك أسس وقواعد علمية وخلقية في مجال تقييم أداء الع
األهواء الشخصية من جهة وعدم اإللمام باألساليب العلمية للتقييم  بشكل فعال وعادل يستند إلى الموضوعية بسبب

للمشرفين والمدراء الذين وصلوا إلى هرم السلطة باألساليب اإلدارية السائدة في مجتمعات العالم الثالث وكذلك النقص 
 :ب وفيما يلي األسباب الرئيسية وراء قصور عملية التقييم في التدريب والتأهيل فيما يخص هدا الجان

 : قصور في أساليب ونماذج التقييم - 0
لقد ورثت اإلدارة التقليدية نماذج  تقليدية للتقييم وعقيمة اهتمت بتقييم الفرد لمرة واحدة نهاية السنة وهي يغلب عليها  

 .ال بأول االنطباع الشخصي ألنها ال ترصد أداء الفرد اليومي أو 

 : قصور المشرف أو المدير -2
تفتقر اإلدارة العربية إلى مدراء محنكين لديهم القدر الكافي من المعلومات والخبرة للقيام بأداء  وظائفهم اإلدارية 

ن واإلشرافية بالشكل المطلوب لقيادة مؤسساتهم إلى النجاح ولكن المسئولية اإلدارية تمنح ألقرباء المسئولين محاباة دو 
   . من الخبرة والدربة  االهتمام بالكفاءة العلمية والقدرة المكتسبة

 :  صعوبة التقييم نتيجة لطبيعة العمل -3
تتميز بعض اإلعمال اإلدارية بالصعوبة في التقييم وخاصة اإلعمال اإلدارية التي يتعذر قياسها بمقاييس كمية 

صعوبة لعدم وجود معايير وأسس يستند إليها أو لصعوبة إيجاد ويتجلى دلك في اإلعمال المكتبية حيت تواجه المقيم 
 . هده المعايير 

 :كثرة انتقال الموظف من عمل إلى أخر -4
متواصل يسمح بتكوين فكرة  إن كثرة انتقال الموظف من مكان إلى أخر ال يسمح للمقيم بمتابعة تقييم الموظف بشكل 

أو انطباع عن أدائه وكذلك فان كثرة االنتقال من وظيفة إلى أخرى قد يعطي المقيم انطباعا سيئا على الموظف مما 
 قد يضر بعملية التقييم ويجعلها غير منصفة للموظف 

 : وجود تسيب عام وشامل في المنظمة -5
تتخبط كثيرا من المؤسسات العربية في فوضى عارمة نتيجة لعدم وجود لوائح وقوانين وضوابط تحكم هده المؤسسات  

أو انعدام اإلرادة والجدية لتطبيق هده اللوائح والقوانين األمر ألدى يترتب عليه امتداد هده الفوضى إلى التقييم  
 .عليه فيتم بدلك إهمال هده العملية أو وانحرافها عن مسارها الطبيعيوانعكاسها 
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 :تقييم األداء والواقع العربي 
تعمل اإلدارة العليا كل ما في وسعها في سبيل تحفيز العاملين للرفع من أداءهم وزيادة والئهم لمؤسساتهم بشتى السبل 

هده األساليب الجوانب المادية من التحفيز كربط كمية األداء واإلمكانيات ويبتكرون أساليب جديدة في كل مرة وتشمل 
بحافز مادي كلما زادت الكمية زاد هدا الحافز ولعل هدا النوع من الحوافز رغم أهميته يعاب عليه قصر زمن التأثير 

اإلدارة الحديثة وخاصة عندما يبقى هدا الحافز تابتا لمدة طويلة ومن صور الحوافز المعنوية المتعددة والمستخدمة في 
تقييم أداء العاملين الجيدين وااالشادة بإسهاماتهم المميزة وهدا يتطلب من اإلدارة ابتكار نظم تقييم فعالة تستند على 
معايير حقيقية واقعية وقابلة للتطبيق والحال في العالم العربي يختلف كثيرا وبتفاوت  عن ما هو عليه في الدول 

- : الذي نالحظه في واقعنا الراهن يمر بأربعة سيناريوهات   المتقدمة حيت أن التقييم 
 :انعدام التقييم كليا - 0

يجعل من يعمل كمن ال يعمل وهدا من أسباب إحباط عزيمة العاملين إما عدم وجود أي نوع من التقييم بالمؤسسة أو  
وجود تقييم شكلي في شكل نماذج نمطية كالتي نراها في معظم إداراتنا الحكومية وهو نوع من أنواع التقييم يعد أخر 

وب هدا النوع من التقارير انعدام المتابعة اليومية للموظف حيت السنة يقيم فيه أداء الموظف عن سنة كاملة ومن عي
يتفاوت أداء الموظف من يوم إلى أخر وليس من العدل تقييم أداء الموظف وفق أخر أداء له وهدا ما يرصده التقرير 

القة بين الرئيس السنوي المثمتل في النموذج المنوه عنه والعيب الثاني أن التقييم يخضع لألهواء الشخصية ودرجة الع
 .  والمرؤوس وال يخضع لمعايير األداء 

- : سوء التقييم  -2

ومن المهم أيضا أن يكون التقييم وفقا لمعايير موضوعية متجردة وليست : نتيجة لعدم وجود المعايير السليمة -ا 
 .ينشخصية متحيزة، فإذا توفرت تلك المسلمات أسهمت بشكل إيجابي في زيادة درجة رضاء العامل

إن ما تفرزه اإلدارة الراهنة من قيادات إدارية غير قادر : عدم وجود الكفاءات اإلدارية القادرة على التقييم   -ب 
على مسك زمام األمور ودلك بسبب ما اكتسبته من عادات سيئة وأمراض إدارية مستعصية نتيجة الحتكاكها 

ن يعتبرون من اكبر مظاهر الفساد اإلداري المنتشر في بالمدراء المسئولين على إدارة الموسوسات العامة والدي
كافة قطاعات المجتمع في عالمنا العربي وهدا من شانه أن يؤثر سلبا على تقييم هده الفئة لمرؤوسيهم نتيجة 
 .لضعف اإلمكانيات اإلدارية وعدم القدرة على تحكيم المعايير العلمية للتقييم ففاقد الشيء ال يعطيه كما يقال 

 : عدم وجود عدالة في التقييم  - 2

في بعض األحيان يتعامل المدراء مع : نتيجة لوجود  عناصر إدارية تتعامل مع المحسوبية والرشوة  -ا 
مرؤوسيهم بشتى أنواع المحسوبية والرشوة فتمنح التقييمات الجيدة لمن يحابي ويتملق ويخدم الرئيس أو يدفع 

ولم تعد صالحة التارة المنافسة بين أفراد الفريق الواحد   وهدا مظهر من له رشوة فتفقد هده التقييمات هدفها 
 مظاهر الفساد اإلداري المستشري في معظم مؤسساتنا اإلدارية 
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من اكبر : نتيجة وجود الشللية وتداول السلطة بشكل مخالف لقاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب  -ب 
نا اإلدارية الراهنة الشللية التي تأتي نتيجة للصراع على تداول المناصب األمراض اإلدارية المنتشرة في بيئت

اإلدارية وغياب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب حيت يتمكن مجموعة من المدراء من الوصول إلى 
سط هرم السلطة فيمنحون أتباعهم كافة الميزات والحوافز بدون وجه حق في الوقت  الذي يسلبون خصومهم اب

 .حقوقهم وبدلك ال يكون للتقييم
 المشكالت التى تتصل بنظام التقييم ذاته: ثالثاا

توجد عدة مشكالت تتصل بنظام تقويم األداء الوظيفى ذاته، قد تؤثر سلب ا على موضوعية تقدير كفاءة األفراد 
 :العاملين؛ األمر الذى قد ينعكس على مستوى أدائهم، ولعل أبرز تلك المشكالت ما يلى

 استخدام نماذج موحدة للتقويم -0

تستخدم بعض المنظمات نموذج موحد لتقويم األداء يتم تعميمه على جميع الوظائف بغض النظر عن طبيعة 
ومستوى تلك الوظائف، سواء أكانت وظائف فنية أم إدارية؛ مما ال يعكس األداء الحقيقى لألفراد العاملين فى 

ختلفة، كما يتنافى أسلوب استخدام نموذج موحد لكل المستويات مع نظام ترتيب المستويات والمواقع الوظيفية الم
الوظائف الذى يقوم على تنوع واجبات الوظائف وتفاوت مسئولياتها، وما يقتضيه ذلك من ضرورة تنوع وتعدد 

 .نماذج تقارير قياس كفاءة األداء وفق ا لمختلف أنواع ومستويات الوظائف

 تقييم المستخدمةعدم كفاءة نماذج ال -2

تلعب نماذج تقويم األدء المستخدم دور أ فعاال  فى نجاح عملية التقويم، فوجود نموذج واضح وسهل يشجع القائم 
على عملية التقويم بتحريره بالشكل الصحيح وفى عدم تهرب معد التقرير من إعداده أو عدم االهتمام به؛ خشية 

 .الوقوع فى خطأ

 يفى لبعض الوظائفعدم توافر الوصف الوظ -2

يعتبر عدم توافر الوصف الوظيفى لبعض الوظائف أحد األسباب المؤدية إلى عدم كفاءة عملية تقويم األداء بل 
ضعافها؛ حيث ال يتوقع فى ضوء غياب الوصف الوظيفى تحديد عناصر ومعدالت أداء موضوعية تؤسس  وا 

 .عليها عملية تقويم أداء بصدق وموضوعية
 معدالت ومعايير واضحة ودقيقة لألداءعدم وجود  -4

إن من أهم المشكالت التى تتصل بنظام تقويم األداء الوظيفى هو عدم وجود معدالت ومعايير واضحة ودقيقة 
لألداء؛ فهذه المعدالت والمعايير ضرورية لتمكين القائمين على عملية التقويم من مقارنة األداء الفعلى باألداء 

ول إليه، وعلى الرغم من صعوبة وضع معدالت ومعايير أداء لجميع الوظائف، خاصة المطلوب تحقيقه والوص
الوظائف اإلشرافية والقيادية، فإنه مع التطبيق العملى والخبرة الوظيفية يمكن الوصول إلى معايير موضوعية 

 .لمعظم الوظائف تصلح كمقياس فى عملية تقويم األداء
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 قارير األداءاتجاه بعض المنظمات إلى سرية ت -2

هناك بعض المنظمات التى تعتد بنظام سرية تقارير األداء المطلقة أو السرية النسبية؛ مما قد ينعكس  
على نسبة نجاح عملية التقويم؛ حيث إن السرية المطلقة لن تشعر الفرد العامل صاحب األداء الضعيف بنواحى 

صاحب األداء المتميز قد يشعر أن أدائه غير ملموس ضعفه؛ مما يجعله يستمر على أدائه السيئ، وكذلك فإن 
 .وال ينال عليه التقدير الواجب
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- :إرشادات لتطوير عملية التقييم 
 .إجراء تحليل وظيفي لضبط المعايير والمقاييس المطلوبة ألداء وظيفي ناجح  .1

 .دمج هذه المعايير والمقاييس في وسيلة تقييم مناسبة  .2

 .ة لألداء الوظيفي مثل الكم والكيف استخدام أبعاد فردية محدد .3

 .إخبار كل من الموظفين والقائمين بالتقييم بمعايير األداء كتابيا  .4

 .عند استخدام مقاييس التقييم البياني تجنب أسماء الخصائص المعنوية  .5

 .استخدام معدالت وتقييمات إشرافية  .6

 .تدريب لمشرفين علي استخدام وسيلة التقييم بشكل صحيح  .7

 .للمقيمين باالحتكاك اليومي بالموظفين الذين يتم تقييمهم  السماح .8

 .وضع عمليات التقييم علي أساس تقييمات منفصلة لكل بعد من أبعاد األداء الوظيفي  .9

 .يجب أن يكون هناك أكثر من مقيم يدير التقييم بشكل مستقل  .10

و الفعل الشخصي فيفضل ال ينبغي علي المقيم الواحد أن يكون له مطلق السلطة لتحديد اإلجراء أ .11
 .استخدام أكثر من مقيم للحكم عليه 

 .يجب أن يتاح للموظفين مراجعة التقييم وكتابة التعليقات  .12

 . تسجيل جميع المعلومات واألسباب حول القرار الشخصي في وثائق  .13

 .إعطاء إرشاد ودليل تقويمي لمعاونة ذوي األداء المنخفض علي تحسين أدائهم  .14
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 : أخذها بعين االعتبار للحصول على تقييم أكثر فعالية نصائح يجب 

 إعقد جلسة التقييم في مكان محايد وشخصي  -1

 حاول الجلوس جوار موظفك  -2

 خفف عن موظفيك ببدء الحديث بحديث عابر  -3

 راجع التقدم الذي تم إنجازه بشأن االهداف -4

 كن إيجابيا قدر المستطاع، وركز على المستقبل -5

 ط تقييمك فقط بناء على المعلومات الخاصة بالوظيفة  التي يمكن قياسها أو مالحظتها فقطخط -6

 بما يمكن أن يؤثر على أداء الموظف(معدات ، أشخاص ،  منظمة) كن عالما بالعوائق في منشأتك  -7

 ال تعاقب الموظف على شيء ليس في حدود سيطرته  -8

 اداؤه في العمل وطريقة تقييمك  أطلب من الموظف إفادة رجعية عن طريق  -9

 إعمل مع موظفك على وضع أهداف أخرى جديدة لفترة  التقييم المقبلة-10

 .قم بتوثيق جلسة تقييم االداء والمعلومات التي إستخدمتها لتقييم موظفك  -11
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 :نماذج متعددة لتقييم األداء الفعال 

 (إدارية)التنفيذيةنموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف (  1)  
 معلومات عامة: األول 

 
 املدينة  املنطقة الشعبة اإلدارة اجلهاز

     
 

 بداية اخلدمة تاريخ شغلها الرقم املرتبة مسمى الوظيفة االسم رباعيا

      
 

 نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه آخر برنامج تدرييب التخصص آخر مؤهل علمي 

 اإلعدادتاريخ   التقدير   
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 جمموع الدرجات والتقدير: الثالث   عناصر التقويم: الثاني 

 

 
 

 الفئة

 

 

 العنصر

 األعلى احلد 

 للدرجات    

الدرجة  

 املعطاة

 ب أ 

   6 القدرة على  تطوير أساليب العمل أ

   6 القدرة على تدريب غريه من العاملني أ

العمل  القدرة على حتديد  متطلبات إجناز أ ب

 علىالنحواملطلوب

7 7  

  6 7 املهارة يف التنفيذ أ ب

  6 6 والربنامج الزمين القدرة علىتحديدخطوات العمل أ ب

  7 6 احملافظة على أوقات العمل أ ب

  5 5 القدرة على التغلب على صعوبات العمل أ ب

   4            4     املعرفة باألسس واملفاهيم الفنية املتعلقة بالعمل بأ     أ

  4 4 املعرفة بنظم العمل وإجراءاته أ ب

  3 4 املتابعة ملا يستجد يف جمال العمل أ ب

  3 4 املشاركة الفعالة يف االجتماعات أ ب

  3 4 القدرة على إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين أ ب

  4 3 إمكانية حتمل مسئوليات أعلى أ ب

  3 3 بأهداف ومهام اجلهازاملعرفة  أ ب

  3 3 تقديم األفكار واملقرتحات أ ب

  7  إجناز العمل يف الوقت احملدد ب

  7  القدرة على املراجعة والتدقيق ب
   

  77 77 اجملموع
  

  3 4 القدرة على احلوار وعرض الرأي أ ب

  4 4 تقدير املسئولية  ب أ

  4 4 حسن التصرف  أ ب

  4 4 تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها أ ب

  4 3 االهتمام باملظهر  أ ب

  91 91 عاجملمو         
    

  3 3 الرؤساء  أ ب

  3 3 الزمالء  أ ب

  3 3 املراجعني أ ب

  1 1 اجملموع 
 

  

اجملموع الكــلي 

 (الدرجة النهائية)

ـــات  ــ ــ ــ درجــ

ـــات ــــالـق  الـع

درجات الصفات 

ـة ـشــخـصـــي  اـل

درجات األداء 

ــي ـــف ــي ــ  الوظـ

 
 

   

 

 غري مرضي

(66اقل من)  

 مرضي

(66-61)  

 جيد

(76-71)  

 جيد  جدا

(06-01)  

 ممتاز

(16-966)  
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 ملحوظات عامة : الرابع 

 

 

 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها

 (إجنازات أو نشاطات أخرى يتميز بها ومل تشتمل عليها    العناصر السابقة: )مواطن القوة 

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

 (جوانب سلبية يتصف بها وتؤثر على عمله دون أن يكون هناك تكرار  للعناصر السابقة: ) مواطن الضعف ……

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

……  
 (إن وجدت:)التوجيهات والتوصيات العامة لتطوير قدراته 

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… 
………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

……  
 رأي معد التقرير

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……  

 :االسم :الوظيفة

 :التوقيع :التاريخ 

  
 ملحوظات معتمد التقرير

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

 :االسم :الوظيفة ……

 :التوقيع :التاريخ 
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 تقييم أداء وظيفي(   2) 

 :أوالا 

 الشعبة اإلدارة الجهاز
   

 

 المدينة أو القرية المنطقة الوحدة القسم
    

 

 تاريخ إشغالها رقمها مرتبتها مسمى الوظيفة االسم رباعياا 
     

 

 موضوع آخر دورة تدريبية أكملت بنجاح المؤهل العلمي
 آخر تقرير أداء

 التقدير التاريخ
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:ثانياا  الدرجة التي  التقديـــــــر 
حصل 
 عناصر التقويم عليها

غير 
 ممتاز جيد جداا  جيد مرضي مرضي

0 2 2 4 2 6 
        مستوى أداء العمل

        المحافظة على أوقات الدوام
        تقبل التوجيه
الرؤساء – 0:  التعامل مع          

الزمالء – 2         
المراجعين - 2         
  المجموع     

 

إلى -من  الدرجة النهائية للتقييم النهائيالتقدير     
26 – 20 الذي يحصل على مجموع الدرجات ممتاز    

(2) جيد جداا  21 - 22 الذي يحصل على مجموع الدرجات     
( 4) جيد جداا  24 – 09 الذي يحصل على مجموع الدرجات     

08 – 02 الذي يحصل على مجموع الدرجات جيد    
02 - 7 الذي يحصل على مجموع الدرجات مرضي    

فأقل 6 الذي يحصل على مجموع الدرجات غير مرضي    
 

 مقدار التحسن الذي طرأ منذ آخر تقرير
                                       جيد                               متوسط    ضعيف     

(إن وجدت ) التوصيات العامة لتطوير القدرات   
 

............................................................................................................................................................................................  
 

............................................................................................................................................................................................  
  

 /   /   التاريخ            /توقيعه        /    وظيفته          اسم معد التقرير
 :مالحظات كاتب التقرير 

.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

 /   /   التاريخ            /توقيعه        /وظيفته   /معتمد التقرير  اسم
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 إرشــادات

 .في المربع المناسب وفقا  لتقديره (   ) يعد الرئيس المباشر التقرير عن طريق التأشير بعالمة -  1

ثم تجمع للحصول . في الحقل المعد لذلك ( الموظفة ) عليها الموظف يتم وضع الدرجة التي حصل -  2
 .على المجموع الكلي للدرجات 

 .الموظفة عليه / بعد اعتماد التقرير من قبل الرئيس األعلى يتم إطالع الموظف -  3
 :مصادر تقويم األداء الوظيفي 

 (.الموظفة ) ملف الموظف  -  1

 . سجل تدوين مالحظات الرئيس المباشر-  2

 ( .الموظفة ) تقرير اإلنجاز  الشهري للموظف -  3

 .دفتر الدوام -  4

 .أي مصادر أخرى تساعد في دقة التقييم -  5
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 (  2) نموذج

(ب) , ( أ ) تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التخصصية   

 :تعريف الوظائف التخصصية 

) اإلشراف والتخطيط والمتابعة تشمل هذه المجموعة الوظائف التي تتضمن واجبات وأعمال 
والتنفيذ في مجال التخصصات والمهن المختلفة والتي اليقل الحد األدنى من ( الوظائف اإلشرافية 

 .التأهيل العلمي لها عن الحصول على تأهيل جامعي 

 :أوالا 
 الشعبة اإلدارة الجهاز

   
 

 المدينة أو القرية المنطقة الوحدة القسم
    

 

رباعياا االسم   تاريخ إشغالها رقمها مرتبتها مسمى الوظيفة 
     

 

 موضوع آخر دورة تدريبية اكملت بنجاح المؤهل العلمي
 آخر تقرير أداء

 التقدير التاريخ
    

 ( . 13 – 11) التخصصيين الذين يشغلون المراتب ( الموظفات ) تعني الموظفين : الفئة أ 
 ( .فما دون  10) التخصصيين الذي يشغلون المراتب ( الموظفات ) تعني الموظفين : الفئة ب 
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 49   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

في
وظي

ء ال
ألدا
 ا

:ثانياا  ضع هنا رقماا واحداا من  التقدير 
الذي يمثل تقويمك ( 0-6)

 العنصر للموظف أوللموظفة
 غير

 * جيد جداا  جيد مرضي مرضي
 ممتاز

 ب أ 6 2 4 2 2 0
         التفهم ألهداف الجهاز أ
التخطيط -:  المهارة في  أ          
اتخاذ القرار - أ          

اإلشراف الفني - أب          
         مستوى األداء في مجال التخصص أب
         المتابعة لما يستجد في مجال التخصص أب
         إمكانية تحمل مسئوليات أعلى أب
جراءات العمل أب          المعرفة بنظم وا 
         القدرة على تطوير أساليب العمل أب
         المحافظة على أوقات الدوام أب
         الحرص على أمور السالمة والوقاية أب
         توخي الدقة في العمل ب

   المجموع
 :ثالثاا 

صية
شخ

ت ال
صفا

         حسن التصرف أب ال
عليها/ درجة االعتماد عليه  أب          
         االهتمام بالمظهر ب
         تقبل التجديد في أساليب العمل ب

   المجموع
 :رابعاا 

مع
ت 
القا
الرؤساء - 0 أب الع          

الزمالء - 2 أب          
الجمهور - 2 أب          

   المجموع
 :مالحظة 

بل يتم وضع . فال يترك مكان العنصر خاليا  ( الموظفة ) إذا كان أحد العناصر أعاله ال ينطبق على الموظف (1)
سواء كان ذلك في ) درجة مناسبة له يتم التوصل إليها عن طريق متوسط درجات الحقل الذي يتضمن ذلك العنصر 

 ( .األداء الوظيفي أو الصفات الشخصية أو العالقات الفردية 
نقاط في جميع العناصر (  6) على ( الموظفة ) ف أن يحصل الموظ( ممتاز ) يتطلب الحصول على تقدير (2)*
 .إضافة إلى موطن واحد من مواطن القوة على األقل . 

 /   /   التاريخ      ............................................توقيعه    ..................................................../ وظيفته   ......................................................../ اسم معد التقرير 
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 ( 2-= أو مواطن الضعف  2= +كل صفة من مواطن القوة ) مالحظات عامة : خامساا 
(إن وجدت ) أذكر مواطن قوة ومواطن ضعف رئيسية تدعم تقديراتك السابقة   

(الموظفة ) الصفات اإليجابية األخرى التي يتميز بها الموظف : ) مواطن القوة   
( .ولم تشتمل عليها العناصر السابقة                    

 

0 - .......................................................................................................................................................................................................................................  

2 - .......................................................................................................................................................................................................................................  
2 - .......................................................................................................................................................................................................................................  

المجموع الكلي 
وةلمواطن الق  

 + =9  
الدرجة التي 
 حصل عليها

 
وتؤثر( الموظفة ) الصفات السلبية التي يتصف بها الموظف : ) مواطن الضعف   
( . على عمله دون أن يكون في ذلك تكرار للعناصر السابقة                   

 

0 - .......................................................................................................................................................................................................................................  

2 - .......................................................................................................................................................................................................................................  
2 - .......................................................................................................................................................................................................................................  

المجموع الكلي 
لمواطن الضعف 

 =- 9  
الدرجة التي 
 حصل عليها

 

    إلى -من  
التقدير 
 النهائي

التقدير الكلي للدرجات : سادساا     012 – 99 ممتاز   
( 2) جيد جداا    مجموع درجات األداء الوظيفي  81 – 98   

( 4) جيد جداا    مجموع درجات الصفات الشخصية  64 – 79   
62 – 48 جيد   مجموع درجات العالقات الفردية   

العامة مجموع درجات المالحظات    47 – 22 مرضي   
22أقل من  غير مرضي   المجموع الكلي   

 

 مقدار التحسن الذي طرأ منذ آخر تقرير
 جيد                              متوسط                        ضعيف   

(إن وجدت (  ) الموظفة ) التوصيات العامة لتطوير قدرات الموظف   
 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

................................................................................................... ....................................................... .......................... .......................... ...............: مالحظات معتمد التقرير   
 

........ .................................. .......................... .......................... .................. ........... ...................... .......... ...................... .......................... .......................... .......................... ....................... ......  
 

........ .................................. .......................... .......................... .................. ............... .......................... .......................... .......................... ...................... .......... ........ .......................... .............  
 /   /   التاريخ      .........................................توقيعه    ..................................................وظيفته    ......................................................اسم معتمد التقرير  
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 اتإرشاد

 .في المربع المناسب وفقاا لتقديره (  )يعد الرئيس المباشر التقرير عن طريق التأشير بعالمة -  0

ضع هنا ) في الحقل المعد لذلك تحت عنوان ( الموظفة ) يتم وضع الدرجة التي حصل عليها الموظف -  2
حسب نوع الفئة المعد عنها ( . للموظفة ) الذي يمثل تقويمك للموظف (  6-0) واحداا من  رقماا 

 ( .ب) أو ( أ ) التقرير 

إذا ) في خانة المالحظات العامة يحدد الرئيس المباشر مواطن القوة ومواطن الضعف حسب رأيه -  2
 ( .وجدت 

ر األربعة السابقة أمام كل منهم ثم تجمع التقدير الكلي للدرجات تسجل به مجموع درجات العناص-  4
 .للحصول على المجموع الكلي للدرجات 

 .عليه ( الموظفة ) بعد اعتماد التقرير من قبل الرئيس األعلى يتم إطالع الموظف -  2

 :مصادر تقويم األداء الوظيفي 

 (.الموظفة ) ملف الموظف  -  0

 .سجل تدوين مالحظات الرئيس المباشر -  2

 ( .الموظفة ) تقرير اإلنجاز الشهري للموظف -  2
 .دفتر الدوام -  4

 .أي مصادر أخرى تساعد في دقة التقييم -  2
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 معايير التقييم
لكي يتمكن الرئيس المباشر من إعداد تقارير أداء عن مرؤوسيه بشكل موضوعي ، فإن المعايير التالية يمكن أن 

 .المناسب عن الموظف يسترشد بها الرئيس المباشر لوضع التقدير

 :غير مرضي  .1

 .تقصير واضح في أداء واجبات الوظيفه

دائما   –نتائج أعماله غير جيده  –نوعية إنتاجيته أقل من المستوى المطلوب ) وأمثلة ذلك 
 .عدم التفهم ألعمال الوظيفة رغم شرحها له  –يؤخر األعمال عن مواعيدها المقررة 

 (.ليس لديه شعور بالمسئولية . غير متحمس ألداء عمله   -عدم الرغبة في تنمية أدائه

 :مرضي  .2

 .أداؤه لعمله بشكل عام مرضي

 –ينجز العمل بشكل مقبول  –يقوم غالبا  بإنجاز المتطلبات األساسية لوظيفته ) وأمثلة ذلك 
 (.في حاجة ملحة لزيادة معارفه  -يحتاج لتوجيه دائم  –ينقصه الحماس في عمله 

 :جيد  .3

جراءات العملعلى   .معرفة جيدة بنظم وا 

يقوم بمعالجة بعض الحاالت ذات  –يتجاوب بسرعة مع متطلبات وظيفته ) وأمثلة ذلك 
 (.نتائج إنجازاته جيده –األهمية 

 ( : 4) جيد جدا   .4

 .أداء ناجح للعمل ، مرونة في التنفيذ مع قدرة على التعرف على المشاكل في مجال العمل

قادر  –م كامل بمسئوليات وظيفته واختصاصات اإلدارة التي يعمل بها على عل) وأمثلة ذلك 
 (.على حل أغلب المشاكل بأسلوب جيد

 ( :  5) جيد جدا   .5

 .القدرة على المبادرة في تطوير مجال العمل ووضع حلول للمشاكل التي تواجهه

ة القيام مجهودات ذاتية تعني بتطوير أعمال اإلدارة بشكل عام مع إمكاني) وأمثلة ذلك 
 (.بمسئوليات أكبر

 :ممتاز  .6

 .القدرة على اإلبداع واإلبتكار ومعدل فوق العادي في إنجاز العمل

 (.مثال لإلنجاز المتفوق –إنجازاته بارزة على مستوى اإلدارة ) وأمثلة ذلك 
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 شـرح  بعض العناصر 
 الشــــــــــــــــرح  العنصـــــــــــــر 

تعني مدى تمكن الموظف وقدرته في مجال تخصصه وانعكاس ذلك على أداء  .مستـــــــــوى األداء
تقانه  .العمل وا 

ومستوى األداء يختلف من شخص آلخر وفي كال حاالت الضعف والجودة فإن 
ويتضح األداء الجيد بمقارنته مع مجموعة العمل . التقييم يكون عادة نسبيا  

وكما  ومستوى المهارة في  ويدخل في االعتبار درجة الرضا عن االنتاج نوعا  
 .التنفيذ

مدى تمكن الموظف من اإللمام بواجبات ومسئوليات وظيفته الحالية مؤديا   .إمكانية تحمل مسئوليات أعلى
 .أعمالها بكفاءة وثقة عالية

الحرص على أمور السالمة 
 . والوقاية في العمل

مادية أو  تعني الحرص على اجتناب كل ما يؤدي إلى احتمال حدوث اضرار
بشرية ومحاولة التعرف على مواطن الخطر في صغائر األمور أو كبائرها 
والتنبه له والتنبيه عليه للحيلولة دون وقوعه وذلك باستخدام وسائل الوقاية 

 .والسالمة
معرفة مدى التزام الموظف بمواعيد الدوام وعدم مغادرته لمقر عمله بدون أذن  .المحافظة على أوقات الدوام 

 .مسبق أو تنقله بين المكاتب لتبادل األحاديث التي ال عالقة لها بالعمل
وضع األهداف المطلوب تحقيقها ورسم سياسة تنفيذها في ضوء االمكانيات  .المهارة في التخطيط

 .المتاحة وفق برنامج زمني
وتوجيههم  والمقصود  بها معرفة مدى القدرة على متابعة جهود المرؤوسين .المهارة في اإلشراف

للتحقق من حسن األداء واإلنضباط والتحقق من أن اإلنجاز يسير وفق الخطط 
 .واألهداف المحددة 

لتحديد مهارة الموظف في اختيار بديل من بين عدة بدائل لحل مشكلة من  .المهارة في اتخاذ القرار
 .مشاكل العمل

جراءات العمل  جراءاته ويقصد منها معرفة مستوى إ .المعرفة بنظم وا   .لمام الموظف بقوانين وأنظمة العمل وا 
لمعرفة مدى قدرة الموظف على تطوير العمل ومن ثم المبادرة في تقديم  . القدرة على تطوير اساليب العمل

 .المقترحات البناءة لتحقيق هذا التطور بما يحقق االنتاج األفضل 
لتقبل توجيه ومالحظات رؤسائه بصدر ويقصد من ذلك مدى استعداد الموظف  . تقبل التوجيه

يجابية  .رحب وا 
وتعني التزام الموظف بسلوكيات المجتمع المسلم وكذلك التزامه بالعمل كأمانة  .السلوك العام

خالص  .أؤتمن عليها واداؤه لها كخدمة لمواطنيه بامانة وا 
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