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 :مقدمة 

يعد التدريب مصدرا مهما من مصادر إعداد الكوادر البشرية من أجل تطوير مهاراتهم بما ينعكس إيجابا على أداء 

إن . الذي نعيش فيه وله أهمية كبيرة في العصرالشركة ، فالتدريب هو السبب الرئيس وراء نجاح كل نشاط

ليس هناك مثال . التطور التكنولوجي والعلمي بات سريعاً بحيث أننا باستمرار بحاجة لتعلم مهارات وعلوم جديدة

. أشهر أو أوضح من الحاسوب وتطوراته السريعة بحيث أننا نحتاج لنتعلم الجديد في هذا المجال ربما كل أسبوع

في الصناعة نجد أن التطور التكنولوجي . وتأثير العولمة على مفاهيم اإلدارةانظر إلى التطور في العلوم اإلدارية 

 .يجعلنا مضطرين إلستخدام معدات متطورة وبالتالي نحتاج إلى أن نتدرب عليها 

من أهم هذه . ولكن التدريب ليس مرتبطا فقط بالعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة ولكن التدريب له أسباب أخرى

َمنشأ نقاط . ية نقاط الضعف لدينا أو لدى العاملين في الشركة والتي تقل من كفاءتهم ألداء اعمالهماألسباب تقو

. الضعف هذه قد يكون ضعف التعليم أو االختالف بين التعليم وبين متطلبات العمل أو تغيير المسار الوظيفي

قارير العمل وال بتنظيم االجتماعات وال بقوانين فالكثير منا عندما يبدأ حياته العملية يكتشف أنه ال علم له بكتابة ت

كثيرا ما . لذلك فإن هناك الكثير من نقاط الضعف التي نحتاج لتقويتها بالتدريب. العمل وال بأساليب تحليل المشاكل

ترى المديرين يستهزؤون بمهارات الخريجين الجدد ويكتفون بالتحدث عن ضعف مستواهم وهذا أسلوب غير 

 .بناء

و حاولنا تدريب هؤالء فإننا قد نكتشف أن لديهم قدرات عظيمة وسيفيدون العمل كثيرا وسيكون لديهم قدر من إننا ل

الوالء للشركة التي منحتهم فرص التدريب وكذلك يكون لديهم قدر من التقدير لمديريهم الذين اهتموا بتمنية 

 .مهاراتهم

على العناية بأوالدهم أو التعامل مع زوجاتهم وأزواجهم، بتدريب الموظفين تقومالشركاتبعض ويجب أن ال نغفل أن

أو تدريبهم على بعض اللغات االجنبية، أو تقوم بتدريبهم على إدارة أموالهم بما يحقق لهم استقرار مادي بعد 

. الدخول في سن التقاعد، أو تأهيلهم لمرحلة التقاعد عند قربها بتعريفهم بما يمكنهم من االستمتاع بتلك الفترة

باإلضافة إلى التأثير التحفيزي الهائل لقيام الشركة بهذا التدريب فإن نمو الموظف فكريا واستقراره العائلي ونجاح 

 . أبناءه يجعله أكثر قدرة على العطاء والنجاح في العمل

 الموارد مديري أن فيحين التدريب أخصائي وظيفة منها التدريب إدارة في المتعددة الوظائف أهمية نرى هنا من

 العاملين وفصل ،وتوظيف الشاملة الجودة وإدارة ، الموظفين وقضايا التوظيف مثل أشياء مع عادة تتعامل البشرية

 يقدم الذي الشخص هو التدريب أخصائي. المجال هذا في بكثير ذلك من أكثر التدريب أخصائي وظيفة ،فإن
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 وتجهيز والمهارات المعارف تحليل من المنشأة في العاملين تنمية ويتابع ، المحددة العمل منطقة في التدريب

 وإدارة المباشر، المنظم بالتعليم الخاصة والخبرات المعلومات تقديم من بالمختصين وتدري الالزمة اإلجراءات

 برامج وتقديم وإدارة وإنشاء والتطوير التدريب عن المسئول هو وايضا المجموعة، وخدمات الجماعية المناقشات

 أيضا والتنمية التدريب أخصائي المنظمة أهداف لتحقيق تحسينها ومتابعة وتقييمها والمنظمات للشركات التدريب

التدريبية ألهمية تنمية  البرامج خالل من الموظفين من مهامه تحديد المدربين بناء على معايير محددة ،وتوجيه

أن يصلوا الى المستوى المطلوب لتحقيق أهداف  الىالمعارف والمهارات لتتناسب مع االهداف العامة للشركة

 .الشركة

 :هداف البرنامج التدريبي 

بوظيفة أخصائي  –إدارة التدريب  –يهدف هذا البرنامج التدريبي الى تمكين العاملين في إدارة الموارد البشرية 

التي ترغب بها الشركة مراعاة لمستوى الجدارات مع من أداء عملهم الوظيفي على أكمل وجه  االولىلدرجه با

 .من أجل تحقيق االهداف المرجوة 
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 تقييم االداء

 مقدمة
الكلي للمنظمة هو محصلة أداء مجموع األفراد العاملين في المنظمة ، لذلك فإن االهتمام  األداء

المنظمة ، وجوهر االهتمام بأداء الفرد  دعم وزيادة إنتاجيةوالتركيز على أداء األفراد هو السبيل إلى 
األداء المستهدف منه، ومن ثم تحديد فجوة األداء ، وتحليل  هو التأكد من تطابق أدائه الفعلي مع

جدية  وهو ما يعرف بعملية إدارة وتقييم أداء العاملين، التي تعكس. وسبل عالجها  وتحديد أسبابها ،
 . غيل األفراد من خالل تقييم أدائهموفعالية إدارة وتش

 
نشاء  لذلك ال بديل أمام المنظمات الهادفة إلى زيادة إنتاجيتها ، ودعم موقفها التنافسي إال تصميم وا 

على وضع وبناء معايير كمية ، ومنظومات للمؤشرات  نظام فعال لتقييم أداء األفراد العاملين ، يقوم
عتبار االتجاهات الحديثة في نظم تقييم األداء الفعالة و تأخذ في اال على أسس علمية وموضوعية

تلك العوامل  األنشطة في المنظمة ، والعوامل المحفزة والدا عمة في تعظيم األداء ، وأيضا   طبيعة
 .المعوقة أمام عملية إدارة وتقييم األداء
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- :مفهوم تقييم األداء 

العمل ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم وذلك للحكم علي  يقصد به دراسة وتحليل أداء العاملين في
مدي نجاحهم ومستوي كفاءتهم في القيام بأعمالهم الحالية وأيضا للحكم علي إمكانيات النمو والتقدم 

 .للفرد في المستقبل وتحمله لمسئوليات أكبر 
 

عملية التقييم تتضمن أو هي تقييم األداء الحالي أو الماضي للفرد بالنسبة لمعدالت أدائه فنجد أن 
- :اآلتي 
عداد معدالت قياسية للعمل  .1  .وضع وا 
 .تقييم أداء الموظف الفعلي قياسا بهذه المعدالت  .2
إضافة تغذية عكسية للموظف بهدف حث الشخص علي التخلص من عيوب األداء أو  .3

 .لمواصلة األداء فوق المعدل المطلوب 

- :أسباب تقييم األداء 

- :ية تكمن وراء تقييم األداء هناك أربعة أسباب رئيس
 .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 التقييم 

 -:بالنسبة للعاملين  .1
  علي نواحي القصور في أدائهم فيعطي لهم الفرصة لتجنبها في المستقبل يساعدهم في التعرف

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

 -:من ناحية اإلدارةأو المنشأة  .2
- :يساعد في إعداد سياسات أفراد جيدة وواقعية مثل 

 ياسات جيدة للترقيةإعداد س. 
  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. 
  يساعد علي احترام نظام العمل وقواعده. 
  الترقية المادية واألدبية تحديد األشخاص الذين يستحقون. 
  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 

تقييم فال يقيم مرؤوسيه هو الذي يقيم األداء الفعلي لمرؤوسيه ، ويجب أن يكون عادال في عملية ال
 .بمعدالت اعلي أو أقل من الالزم ألنه في هذه الحالة يتجنى عليهم 

- :خطوات تقييم األداء 

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

 .مقارنة األداء الفعلي للمرؤوسين بالمعايير الموضوعة  .2
التغذية العكسية والتي تتم من خالل عقد جلسات يتم من خاللها توفير المعلومات عن  .3

 .مستويات األداء ونقاط القوة والضعف بغرض تقويمه نحو المسار الصحيح 
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- :إعداد خطة تقييم األداء 

 -:تحديد مسئولية التقييم  .1
قوم بتقييم أداء الموظف أي تحديد الشخص أو الجهة المسئولة عن تقييم العاملين ويتطلب أن ي

شخص قريب منه ومن الشائع في الحياة العملية أن يقوم الرئيس المباشر بتقييم أداء مرؤوسيه وذلك 
- :بسبب 

  أن الرئيس المباشر هو الذي يحدد أهداف ادراته وتحديد المسئوليات والواجبات ويوجه المرؤوسين
 .ثم مراقبة تنفيذهم لألعمال 

  يتواجد بصفة مستمرة مع المرؤوسين وبالتالي يستطيع أن يتعرف علي نقط أن الرئيس المباشر
 .الضعف والقوة لديهم 

وضمانا للعدالة تقرر المنشآت أن يتم عرض تقديرات الرئيس المباشر علي سلطة رئاسية أعلي 
 .لمراجعة تقارير تقييم األداء والتعليق والتعديل فيها 

عداد  تقارير تقييم األداء ويتكون أعضاء اللجنة من في بعض المنظمات تكون لجنة تقييم إل
أشخاص لهم صلة بالموظف ولديهم بيانات كافية عنهم ويفضل عدم تعدد المستويات الرئاسية التي 

 .تراجع تقييم الرئيس المباشر أو اللجنة الن ذلك يعتبر مضيعة للوقت 
 -:تحديد التوقيت المناسب للتقييم  .2

يس المباشر قد ال يتذكر كل األمور المتعلقة بأداء وسلوك العاملين لذلك فال تكون طويلة ألن الرئ
تفضل بعض المنشآت أن يعد أكثر من تقرير خالل السنة ويؤخذ متوسط هذه التقارير إلعداد التقرير 

النهائي السنوي ولكن يجب أن تكون الفترة التي يعد عنها التقرير مناسبة لطبيعة الوظائف التي 
 .راد يشغلها األف

 -:تحديد الطرق المستخدمة في التقييم  .3
إن الطريقة األكثر شيوعا هي استخدام تقارير تقييم األداء أو قياس كفاءة العاملين وتتم عن طريق 
إعطاء الشخص القائم بالتقييم نموذج لتقييم أداء العاملين يقوم باستيفائه ويضم النموذج عدد من 

 .وتصرفاتهم ويتصل بعضها اآلخر بالعمل واإلنتاج  الخصائص التي تتصل بسلوك المرؤوسين
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- :مشكالت تقييم األداء 

 .عدم تحديد الفترة الزمنية التي يجب تقييم مستوي أداء الفرد عنها  .1
 .تعقد اإلجراءات والنماذج المستخدمة في عملية التقييم  .2
 .تساهل المشرف عي عملية التقييم  .3
 . ضعف االتصاالت بين أطراف عملية التقييم .4

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

ألساليب اإلدارية اإللمام باألساليب العلمية للتقييم للمشرفين والمدراء الذين وصلوا إلى هرم السلطة با
السائدة في مجتمعات العالم الثالث وكذلك النقص في التدريب والتأهيل فيما يخص هدا الجانب وفيما 

 :يلي األسباب الرئيسية وراء قصور عملية التقييم 
 :قصور في أساليب ونماذج التقييم  - 1

قييم الفرد لمرة واحدة نهاية السنة لقد ورثت اإلدارة التقليدية نماذج  تقليدية للتقييم وعقيمة اهتمت بت
 .وهي يغلب عليها االنطباع الشخصي ألنها ال ترصد أداء الفرد اليومي أوال بأول 

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

ية بالشكل المطلوب لقيادة مؤسساتهم إلى النجاح ولكن المسئولية اإلدارية وظائفهم اإلدارية واإلشراف
 .من الخبرة والدربة  تمنح ألقرباء المسئولين محاباة دون االهتمام بالكفاءة العلمية والقدرة المكتسبة

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

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

 
 
 



 

 الدرجة االولى                                                                      اخصائي تدريب                         المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

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

 :كثرة انتقال الموظف من عمل إلى أخر -  4
متواصل  ال يسمح للمقيم بمتابعة تقييم الموظف بشكلإن كثرة انتقال الموظف من مكان إلى أخر 

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

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

هده المؤسسات أو انعدام اإلرادة والجدية لتطبيق هده اللوائح والقوانين األمر ألدى يترتب عليه امتداد 
حرافها عن مسارها هده الفوضى إلى التقييم  وانعكاسها عليه فيتم بدلك إهمال هده العملية أو وان

 .الطبيعي

- :العوامل أو العناصر المستخدمة في التقييم 

- :وتحتوي تقارير تقييم األداء علي مجموعة من العوامل تستخدم في التقييم تتمثل في 
 -:عوامل متصلة بإنتاج العامل  .1
  درجة المعرفة بالعمل ومطالبه. 
 كمية اإلنتاج. 
  جودة اإلنتاج. 
 -:العامل عوامل متصلة بسلوك  .2
  التعاون. 
  درجة االعتماد عليه. 
  السلوك الشخصي. 
  المواظبة. 
  استعمال وقت العمل. 
  الحرص علي اآلالت واألدوات والمواد. 
 -:قدرات العامل  .3
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  المبادأة. 
  القدرة علي اإلشراف والتنظيم. 
  إمكانية التقدم. 
 -:مدي االستفادة من التدريب  .4

استفادة العاملين من التدريب وذلك في حالة العاملين الذين تم يجب أن يؤخذ في الحسبان مدي 
تدريبهم أما الذين لم يدربوا فيتم تقييمهم علي أساس قدراتهم في االستفادة من عملية التدريب في 

 .عملهم  وقدراتهم علي التعليم من خالل مالحظات رئيسه المباشر 

- :طرق تقييم األداء 

 -:البيانية طريقة المقاييس المتدرجة  .1
تقوم علي أساس حصر مجموعة السمات أو الخصائص المراد تقييمها مثل الجودة والمصداقية ثم 

ويبدأ المشرف في تقييم كل . تحديد مدي لتقييم كل خاصية بدء من غير مرضية وحتى فائقة 
ثم مرؤوس من خالل وضع دائرة حول الدرجة التي يحصل عليها كل مرؤوس بالنسبة لكل خاصية ، 

 .تجميع الدرجات التي حصل عليها الفرد في جميع الخصائص 
 -:طريقة الترتيب  .2

وتبدأ . يتم ترتيب الموظفين من األفضل إلي األسوء بناء علي مجموع من السمات أو الخصائص 
هذه الطريقة بحصر مجموعة المرؤوسين المراد تقييم أداؤهم ، ثم يتم ترتيب هؤالء األفراد من األفضل 

 .سوء بالنسبة لكل خاصية إلي األ
 
 
 -:طريقة المقارنات الثنائية  .3

تقوم علي ترتيب المرؤوسين اعتمادا علي المقارنة الثنائية بين كل فرد وباقي األفراد للوصول إلي 
 .أفضل الموظفين 

 -:طريقة التوزيع اإلجباري  .4
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 .يتم تحديد نسب مئوية للتقديرات التي يحصل عليها العاملين 
 -:األحداث الهامة طريقة  .5

يقوم المشرف بعمل سجل ألمثلة من الفعاليات واألحداث المرغوبة والالمرغوبة لسلوك كل من 
مرؤوسيه في العمل ، ولهذا النظام مزايا متعددة حيث يمد بأمثلة لألداء الجيد والسيئ والتي تشرح 

وب األداء لكن هذا النظام ال التقييم وقدم أمثلة ملموسة وحية لما يمكن للمرؤوسين عمله لتفادي عي
 .يكون مجديا في اتخاذ القرارات الخاصة باألجور والمرتبات 

 -:مقاييس تقييم ثابتة سلوكيا  .6
- :الستخدام ذلك المقياس نحتاج لخمس خطوات تتمثل في 

  تحديد األحداث الهامة. 
  تطوير أبعاد األداء. 
  إعادة توزيع وتحديد األحداث. 
  قياس األحداث. 
 الوسيلة النهائية  تطوير. 

 -:اإلدارة بنظام األهداف  .7
تتضمن هذه الطريقة وضع مجموعة من األهداف قابلة القياس لكل موظف ومراجعه مدي تقدمه نحو 

- :تحقيقها ، وتتكون من ست خطوات هي 
  وضع أهداف تنظيمية من خالل خطة مستقبلية. 
  وضع أهداف األقسام من قبل الرؤساء ورؤسائهم. 
  أهداف كل قسم ومناقشة تحقيقها مناقشة. 
  تحديد النتائج المتوقعة بوضع أهداف أداء قصيرة األجل. 
  مراجعة لألداء بقياس النتائج. 
  تقديم التغذية العكسية. 

- :مشكالت تطبيق طريقة اإلدارة باألهداف 
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 .وضع أهداف غير واضحة يصعب قياسها  .1
 .تتطلب الكثير من الوقت والجهد  .2

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

 -:استخدام أكثر من طريقة في تقييم األداء  .8
 .في الواقع العملي غالبا ما تستخدم معظم الشركات أكثر من طريقة في تقييم األداء 

- :فية تجنب مشكالت التقييم كي

 .التأكد من فهم المشكلة  .1
 .اختيار الطريقة الصحيحة للتقييم  .2
 .تدريب المشرفين أو المراقبين علي التخلص من عيوب الطريقة  .3
 .إعداد سجل يومي  .4

- :إرشادات لتطوير عملية التقييم 

 .ح إجراء تحليل وظيفي لضبط المعايير والمقاييس المطلوبة ألداء وظيفي ناج .1
 .دمج هده المعايير والمقاييس في وسيلة تقييم مناسبة  .2
 .استخدام أبعاد فردية محددة لألداء الوظيفي مثل الكم والكيف  .3
 .إخبار كل من الموظفين والقائمين بالتقييم بمعايير األداء كتابيا  .4
 .عند استخدام مقاييس التقييم البياني تجنب أسماء الخصائص المعنوية  .5
 .ت وتقييمات إشرافية استخدام معدال .6
 .تدريب لمشرفين علي استخدام وسيلة التقييم بشكل صحيح  .7
 .السماح للمقيمين باالحتكاك اليومي بالموظفين الذين يتم تقييمهم  .8
 .وضع عمليات التقييم علي أساس تقييمات منفصلة لكل بعد من أبعاد األداء الوظيفي  .9



 

 الدرجة االولى                                                                      اخصائي تدريب                         المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

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

 .بشكل مستقل يجب أن يكون هناك أكثر من مقيم يدير التقييم  .11
ال ينبغي علي المقيم الواحد أن يكون له مطلق السلطة لتحديد اإلجراء أو الفعل  .11

 .الشخصي فيفضل 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
 .شاد ودليل تقويمي لمعاونة ذوي األداء المنخفض علي تحسين أدائهم إعطاء إر  .14

 
- :من يقوم بعملية التقييم 

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

أنجزها، ولكنه قد يجهل تماما حجم الجهد  النتائج التيعمل الموظف من زاوية واحدة فقط، هي زاوية 
 استخدمتها لتحقق تلك النتائج وقد ال يعرف أسلوب الفرد أو الموظف في الذي بذلته والوسائل التي

الموظف من كل الزوايا  االبتكار، ولذا فهو لن يستطيع أن يقيم أسلوب العمل الذي يستخدمه الفرد أو
أي أن اإلدارة بها عدد كبير من األفراد  ول عن عدد كبير من األشخاصخاصة إذا كان المدير مسئ

 أو الموظفين 
بالذكر انه هناك عدد كبير من اآلراء حول من يقوم بتقييم أداء الموظف إالأن أكثر هذه  الجدير

 :أداء مرؤوسيه لألسباب التالية اآلراء تتفق على أن الرئيس المباشر هو اقدر األشخاص على تقييم
 .بحكم أن الرئيس المباشر هو األكثر معرفة بقدرات الشخص المقوم بحكم احتكاكه اليومي معه. 1
 .امتالك معرفة واسعة عن متطلبات أداء الوظيفة. 2
 .توافر الفرصة للمالحظة المستمرة ألداء العامل وسلوكياته أثناء العمل .. 3
جيد لمعاونيهم كما أنهمقد يتحملون بعض المدراء قد يتحقق لهم بعض الكسب في حالة األداء ال. 4

 .الخسائر في حالة انخفاض األداء ومن ثم فانه يتحقق لهمالدافع للقيام بتقييمات دقيقة
ويعود فشل المرؤوس في تحقيق التوقعاتالتي ينتظرها منه رئيسه في معظم األحوال إلى وجود إدراك 

 .مختلف بين الرئيسوالمرؤوس للعمل
 -:الزمالء التقييم باستخدام  .2
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تعد هذه الطريقة أكثر دقة في حالة الرغبة في التنبؤ بأي األفراد يجب ترقيته وأيهما ال يرقي إال انه 
يعتبرزمالء يعيب هذه الطريقة أن معظم الزمالء يميلوا إلي إعطاء تقديرات مرتفعة لبعضهم ، ف

ادأهمية هذا المصدر في وتزد. الموظف من احد أهم المصادر القيمة للمعلومات عن أداء الموظف
مثل الحاالت التي يصعب فيها على الرؤساء مالحظة سلوكموظفيهم أو المواقف التي تزداد فيها 

يعلمزمالء الموظف عن الموظف ما ال يعلمه الغير الحتكاكهم .االعتمادية على العمل المشترك
ولكنهم عند . هاليومي به ومعرفتهمله عن كثب، فهم يعرفون نقاط ضعف الموظف ونقاط قوت

تقييمهلزميلهم في العمل يفعلون ذلك من خالل وجهات نظرهم الشخصية وبغض النظر عنالنتائج 
 وبهذا فهم يقيمون عمل الموظف من زاوية واحدةفقط، التي يحققها الموظف

 -:لجان التقييم  .3
رب في تتكون من مراقب أو مشرف وثالثة أو أربعة آخرين وعادة ما تستخدم للقضاء علي التضا

 .التقييم الفردي 
 -:التقييم الذاتي  .4

تستخدم عادة بالتوازي مع تقييم المشرفين والمراقبين إال أن مشكلتها هي أن الموظف عادة ما يصنف 
فهي مصدر هام إلمداد اإلدارة بأداء ويقيم نفسه أعلي مما يقيمه أقرانه ومن هنا يأتي االختالف ، 

ويؤخذ على هذا المصدر . هذاالمصدر كمصدر وحيد لتقييم األداءالشخص بالرغم من عدم استخدام 
 :الميل للمبالغةفي التقييمات لالعتبارين التاليين

ميل المرؤوسين إلى تبرير األداءالمتدني لهم بإرجاعه إلى عوامل خارجية مثل عدم تعاون الزمالء  -
 .الخ... أو سوءاإلشراف أو عدم توافر الموارد المطلوبة 

 .ية الربط بين نتائج التقييم واتخاذ بعض القرارات اإلدارية مثل الزيادة أو الترقيةإمكان -
كمايؤخذ على هذا المصدر أيضا انه ال يوفر الموضوعية الكافية في القياسوالتقييم حيث أن دافع  -

 .األنانية يدفع الفرد إلى المغاالة في تقدير إنجازاتهأمام اإلدارة ورئيسه المباشر
 -:من جانب المرؤوسين  التقييم .5

وهي أن يقوم المرؤوسين بتقييم أداء المشرفين في وقت واحد وهي عملية يطلق عليها التغذية 
العكسية التصاعدية وهي تساعد المديرين في تشخيص أساليب اإلدارة وتحديد مشاكل األفراد 

عن مدى نجاح وكفاءة يستطيع هؤالء المرؤوسينإمداد مدرائهم بمعلومات هامة وفاعلة المحتملة ، 
وتبرز أهمية هذا . الرئيس في قيادتهموتوجيههم للعمل وغيرها من الوظائف الخاصة بالرئيس
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المصدرعند استخدام معلومات تقييم األداء الوظيفي لألغراض التنموية وتحسين فرصأداء العمل كما 
 .تزداد فرصة صالحية هذه األداة كلما تزايد عدد المرؤوسين

- :في إدارة األداء  دور التقييم

إدارة األداء هي العملية الكلية التي تؤثر علي كيفية أداء الموظف بشكل مقبول وجيد ، وتقييم األداء 
يوفر المعلومات حول القرارات التي تتخذ حول الرواتب والترقيات واألساس الذي عليه يتم مناقشة 

 .من غير المرغوبة أداء الموظف علي  أمل دعم السلوكيات المرغوبة والتخلص 
 :نصائح يجب أخذها بعين االعتبار للحصول على تقييم أكثر فعالية 

 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
 وركز على المستقبل كن إيجابيا قدر المستطاع، -5
 خطط تقييمك فقط بناء على المعلومات الخاصة بالوظيفة  التي يمكن قياسها أو مالحظتها فقط -6
بما يمكن أن يؤثر على أداء (معدات ، أشخاص ،  منظمة) كن عالما بالعوائق في منشأتك  -7

 الموظف
 ال تعاقب الموظف على شيء ليس في حدود سيطرته  -8
 موظف إفادة رجعية عن طريق اداؤه في العملوطريقة تقييمكأطلب من ال  -9

 إعمل مع موظفك على وضع أهداف أخرى جديدة لفترة التقييم المقبلة-11
 قم بتوثيق جلسة تقييم االداء والمعلومات التي إستخدمتهالتقييم موظفك -11

 مؤشرات األداء
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 ( :مقدمة ) مؤشرات االداء 

والمعايير الكمية لقياس نتائج أعمال القوى البشرية إلى سيادة القرارات ذات لقد أدى غياب المقاييس 
الطبيعية العاطفية، حيث ركز الكثير من المديرين على االهتمام بالوحدات أو اإلدارات التي تعطي 

عائدا أو جهدا مباشرا يساهم في جانب المنظمة وقد أدى ذلك بالطبع إلى أن تأتي إدارات أو وحدات 
 .ارد البشرية في ذيل القائمة اهتمامات المديرين نتيجة لعدم قابلية أنشطتها للقياسالمو 

وفي غياب عمليات القياس غابت المعايير والمؤثرات أيضا التي يمن أن تستخدم في اتخاذ القرارات 
المناسبة وأصبحت هناك حاجة حقيقة للبحث عن أساليب رقمية حديثة تستطيع أن تقيس األثر 

 .والملموس لتنمية الموارد البشرية وأثرها على اإلنتاج الحقيقي
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 :مفهوم وأهمية  مؤشرات األداء األساسية 

كثيرا ما يتحدث العديد من قادة الشركات حول أداء الموظفين وهناك دائما ضغوط لتحقيق االهداف 
 .والوصول الى مستوى أداء أفضل وأن هذا االداء يخدم االهداف العامة للشركة 

ؤال المهم بهذا الصدد هو ماهو مستوى تطبيق مهارات الموظف في العمل بحيث يحقق الس
 المخرجات واالهداف المطلوبة ؟

أجابة هذا السؤال كانت تكمن فقط في تقييم االداء وهل هذا االداء يحقق الهدف ام ال ؟و لكن 
معلومات حول كل للحصول على معلومات أكثر دقة بحيث من الممكن قياس أداء الموظف بتوافر 

هدف يتحرك من أجله الموظف ، هذا هو دور مؤشرات االداء الذي من الممكن تطبيقة على مستوى 
 :المنظمةأو على مستوى االفراد 

إذا كانت رؤية المنشأة تتضمن تقديم خدمة عمالء على أعلى مستوى فمن الممكن أن تكون : مثال 
 :مؤشر االداء هو 

راضين عن الخدمة في نهاية االسبوع ، بمراقبة هذا المؤشر تستطيع أن عدد طلبات العمالء الغير 
 تقيس حالة الشركة إتجاه الهدف البعيد المدى وهو تقديم خدمة عالية المستوى للعمالء

في التطبيقات المثالية لموشرات االداء تتحرك المؤشرات من مستوى الى أخر في الشركة بحيث 
 مباشر مع أستراتيجية الشركةيشعر الموظف إنه يعمل بارتباط 

 :مثال يوضح الربط بين هدف الموظف وهدف الشركة 
  تقديم أعلى مستوى من الخدمة ورضا العمالء: رؤية الشركة 
  25تقليل عدد العمالء الغير راضين عن الشركة بنسبة : هدف الشركة% 
  عدد شكاوي العمالء الغير محلولة في نهاية اسبوع: مؤشر اداء للشركة 
 في نفس الفترة % 15زيادة عدد حل شكاوى العمالء الى : ف أعضاء فريق العمل هد

 السابقة
  النسبة الفروق االسبوعية في التعامل مع الشكاوي الناتجة : مؤشر أداء أعضاء الفريق

 .من العمالء الراضين بمقابل العمالء الغير راضين عن الخدمة 
  ؤية الشركةالنموذج التالي يوضح ارتباط اداء الموظف بر 

 :بالنسبة لمؤشرات االداء 
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 :مفهوم مؤشرات األداء األساسية

 -:يمكن عرض النقاط اآلتية لتوضيح مفهوم مؤشرات األداء األساسية
مؤشرات األداء األساسية هي بيانات مبنية على الخصائص الجوهرية لنشاط المؤسسة، والتي  -

 .الصلةتقف كمعيار لقياس البيانات األخرى ذات 
مؤشرات األداء هي تركيب من التقارير والجداول الحسابية والرسوم البيانية ومن الممكن أن  -

تتضمن أرقام مبيعات أو معلومات عن طواقم العمل وعاداتهم وميولهم، أو معلومات آنية عن خط 
 .اإلمداد

مؤشرات األداء هي نسب مترابطة تفيد في قياس النشاطات الرئيسية والنتائج في المؤسسة،  -
فالتقارير المالية تشير إلى ما قد تم إنجازه على أرض الواقع، بينما مؤشرات األداء تتضمن النشاطات 

طات واألداء باإلضافة إلى بيانات مالية وأخرى حول حالة السوق، كلها منتظمة معا  في ارتبا

 الرؤية

 االستراتيجية 

 االهداف

 مؤشرات اداء للشركة 

 مؤشرات اداء لألفراد

 البدء في االداء 
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وعالقات محددة، األمر الذي يعطي صورة واضحة عن مجريات العمل، ويشير إلى المتغيرات 
 .ويساعد على التحكم بتأثيراتها

 -:أهمية مؤشرات األداء

هناك الكثير من الجدل حاليا  حول القيمة الفعلية لمؤشرات األداء، حيث تشكو الشركات من الهدر 
كدس في كل شهر بهدف إعداد التقارير، لكن المدراء التنفيذيون بسبب حجم األوراق والوثائق التي ت

يدافعون عن هذا الوضع ألن هذه التقارير تسهم في عمليه صنعهم للقرار، وتساعدهم على مناقشة 
آرائهم كما تساعد على تحديد موارد المؤسسة، واألهم من ذلك كله فهي تعطيهم الثقة في نوعية 

 نها،ومستوى القرارات التي يتخذو 
 -:إن مؤشرات األداء

 .جزء ال غنى عنه من القياس المعياري *
 وسيلة لمساعدة رجال األعمال على تعريف واقعهم المهني *
 .وسيلة مثلي لتقدير مدى فعالية العمل والقدرات الكافية عن المؤسسة*
 .وسيلة لتحديد الفرص ذات األهمية االستراتيجية للمؤسسة*
 ، بدون قياس لن يكون هناك من"ال  ، يتم بالتالي تطويرهإن كل ما يتم قياسه فع*"

 قرار أو تنفيذ صحيحين
تلعب مؤشرات األداء أدورا  أخرى فمن الممكن أن نعتبرها وسيلة مباشرة لمقارنة األداء، سواء  كان  *

 .ذلك للمقارنة بين منظمات تجارية متشابهة أو لمقارنة األداء الحالي بالسابق في المؤسسة نفسها
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 :فوائد مؤشرات األداء األساسية

 :السرعة - أ
تركز مؤشرات األداء على المواضيع الرئيسية وتمد المؤسسة بفكرة واضحة عن التكاليف والجودة 

 .واألداء في خط اإلمداد في فترة زمنية محدودة
 :سهولة االستخدام - ب

إيجاد ومراقبة المؤشرات سيتم بكلفة  بما أن مؤشرات األداء تتطلب كما  محددا  من البيانات، فإن
 .منخفضة

 :التركيز على اإلجراءات األساسية -ج
 .مؤشرات األداء تؤكد على اإلجراءات ذات الطابع الحيوي والتي تشكل األساس لها

 : أداء متعدد األبعاد -د
اإلمداد والشركات تغطى مؤشرات األداء أبعادا  متعددة لألداء لتستطيع القيام بالمقاربات عبر خطوط 

 .المختلفة
 :سد الفراغ في األداء -هـ

مؤشرات األداء تساعد  على سد الفراغات المحتملة في األداء في المجاالت التي تؤثر بقدرة خط 
 .اإلمداد على المنافسة

 :السرية والقابلية للمقارنة -و
 .وللمحافظة على الخصوصيةتعبر عن المؤشرات باستخدام النسب، وذلك لتحقيق القابلية للمقارنة 

 أنواع مؤشرات االداء

تتكون من مجموعة من القيم التي تقيس مدى النجاح في تحقيق أهداف المنشأة  KPI مؤشرات األداء
 :ويمكن تصنيف أنواعها في الجوانب التالية

 (LEADING INDICATORS) مؤشرات قيادية # 
 :ين مثل هذا النوع من المؤشرات يقود االفراد الى منحنى مع
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  % عدد الموظفين اشتركوا في عمليات ابداعية. 
اذا كانت : تستخدم مع االهداف التي ترتبط بالتغير المالحظ مباشرة مثال : مؤشرات مباشرة # 

 مدير خالل سنتين عندها فإن  المؤشر 251النتيجة المتوقعة هي تدريب 
                                                                                                                            .   المباشر هو عدد اولئك الذين تم تدريبهم  خالل العام 

عدد ) كاإلحصاءات والبيانات الرقمية المختلفة ) Quantitative indicators مؤشرات كمية#
 ...(اللقاءات ، عدد الذين تدربوا ، معدالت النمو 

 تقيس المؤشرات النوعية النتائج مثل مستوى رضا المتدربين،: مؤشرات نوعية # 
 بناء القدرات

 .تتعامل مع عمليات المنشأة الموجودة Practical indicators مؤشرات تطبيقية# 
 .توضح إن كانت المنشأة تتحسن وتتقدم أم العكس Directional Indicators مؤشرات توجهية# 
توضح مدى رضا المنشأة عن أسلوب رقابة التغيير  Actionable indicators مؤشرات عملية# 

 .الفعال
ومؤشرات أداء المنشآت تنظر إليها المنشآت الحديثة كاستراتيجية لتحقيق ا ألهداف والنتائج ،ومؤشر 

) قوي للنجاح أو اإلخفاق التنظيمي ، لهذا تعتبربمثابة الثرمومتر الطبي للمنشأة من حيث قياس 
لصحة المنظمات الحديثة ( ارة والضغط وبقية األمراض األخرى أو التشخيصات األخرى الحر 

 ونجاحها في أداء مهامها على الوجه المطلوب
 (:سلسلة النتائج ) مؤشرات حسب  مستوى المتابعة # 

) الموارد المالية واالدارية والتنظيمية   -وهي توضح متطلبات العمل  : مؤشرات المدخالت .1
عدد االجهزة المشتراه النجاز عمل ما ، نسبة الميزانية المخصصة : المثال  على سبيل
 (للتدريب 

 وهي توضح ما يحدث في العمل من عمليات داخلية: مؤشرات العمليات  .2
وهي تقيس النتيجة الفورية والملموسة للتدابير المتخذه والموارد : مؤشرات المخرجات .3

 .المستخدمة 
 عدد مسئولين االدارات الذين تم تدريبهم –تم توصيلها  عدد التوصيالت التي: مثال  .4
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تقيس االثار المتوسطة االجل بالنسبة = مؤشرات تصف نتائج االنشطة : مؤشرات النتائج . 5
 (ألهداف عملية ما ،مثال ذلك عدد االفراد الذين غيروا سلوكياتهم بعد التدريب 

 . تقيس النتائج على المدى البعيد: مخرجات االثار . 6
 :الفرق بين المؤشرات الجيدة و السيئة

 مثال على المؤشرات السيئة : 
 زيادة المبيعات: عنوان المؤشر 

 تغيير في حجم المبيعات من شهر الى آخر: تحديدا 
 نقيس إجمالي المبيعات: القياس 
 الزيادة كل شهر: الهدف
  مثال على المؤشرات الحسنة: 

 معدل دوران العمالة: عنوان المؤشر 
 عدد الموظفين+ إجمالي عدد الموظفين الذين استقالوا ألي سبب : حديدا   ت

 وبقسمة هذا االجمالي على عدد الموظفين/ الذين تم إقالتهم 
 الموجودين في بداية العام وال يتم إحتساب الموظفينالذين سرحوا

 التقليص العمالة
 على بينات الموظفينيحتوي نظام المعلومات في إدارة الموارد البشرية : القياس

 تفصيليا ، وتزود مجموعة العمل شهريا بتقارير من قاعدة البيانات
 في العام% 5تخفيض استقاالت الموظفين بنسبة : الهدف   

 
 :معايير اختيار  المؤشر الجيد 

 يمكن تقديره دون حدوث تقديرات شخصية بالغة: الموضوعية  -
 يستطيعون فهمه ويمكنه استخدامه العاملون في المشروع: إمكانية تحقيقه  -
 بحيث تغطي جميع مستويات المنظمة  Cascading ان تكون متسلسلة -
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 .ان تكون قليلة حتى يمكن متابعتها -

 .أن يكون محدد النتائج كميا  وكيفيا   -
 .يمكن قياسه بأحد وسائل القياس المستخدمة -
 أن يكون واقعيا -
 .أن يكون ذات معنى وقيمة  -
 لمقارنه وذات مصداقيةأن يكون قابل ل -
 أن يكون بسيطا من السهل حسابه وفهمه -
 .أن يكون له عالقة بأهداف المشروع -

 :) KPI’s) مؤشرات االداء االساسية 

تعتبر مؤشرات االداء االساسية هي وسائل لقياس االداء او التقدم تجاه االهداف العملية للمنظمة او 
الوحدة ، كما يسمح قياس االداء للمنظمة بتحديد عملية لتوصيف ما يعتبر أداء مناسبا وما هو ليس 

ر االداء و ومؤش(   PI) كذلك ، ولكن السؤال الذي يطرح دائما ؟مالفرق بين مؤشر االداء 
 ؟(   KPI) االساسي

يرشدنا ماذا نفعل لتحقيق اهداف عملية بسيطة وليس لها تأثير   PIنستطيع القول أن مؤشر االداء 
 .  KPIمباشر وهام مثل 

 فهي وجدت لتحسين االداء وتركز على النتائج التي ستوصلنا الى االهداف العامة للشركة   KPIأما 
 :مثال على مؤشر

 العمالةمعدل دوران 

 :يكون المؤشر

 .سنويا  %3أال تزيد عدد استقاالت الموظفين بنسبة 
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عدد الموظفين الذين تمت +   إجمالي عدد الموظفين الذين استقالوا ألى سبب:يتم حسابه كالتالي 
مع مراعاة عدم احتساب العمالة التي تم . إجمالي عدد الموظفين في بداية العام   إلى  إقالتهم

 .بغرض تخفيض عدد العمالةتسريحها 

 :منهجية توليد مقاييس االداء 

 وصف رسالة منظمة االعمال 
 وصف رؤية المنظمة 
 إعداد قائمة باالهداف المرجوة 
 تحديد االهداف المرجوة تفصيلية مرتبطة باالهداف العامة للمنظمة 
 عصف ذهني بشأن تحديد مقاييس االداء 
 ن االهدافتحديد طريقة قياس واحدة على االقل لكل م 
 :  SMARTكيف تبني مؤشر يتصف بأنه سمارت : مثال 

 :مؤشر أساسي  -1
 .إزداد عدد الموظفين الذين تدربوا جيدا وحصلوا على شهادة 

 ( :كم ؟) إضافة كمية  -2
 2111الى  311إزداد عدد المتدربين من 

 ( :ما نوع التغيير؟ ) إضافة نوعية  -3
 والذين إجتازوا إمتحان الدورة.. و..والصيانه وعدد المتدربين من قطاع التشغيل 

 كل سنه منذ بدء خطة التدريب 2111الى  311ذكور من% 81إناث ، % 21
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 خطوات لتطوير مؤشرات األداء األساسية -:ثالثا

ماهو االداء الذي نريد قياسه ثم : إن تحديد مؤشر االداء ليس أمرا سهال ألنه يتطلب معرفة أوال 
باالضافة الى ذلك فإن إجماع اآلراء على تحديد مؤشرات االداء االساسية هي عملية كيفية قياسه ، 

 .حسابية هي عملية حساسة للغاية ، فبدون تعريف مقبول للمؤشر لن يستخدمه أحدالأو يدعمه أحد
 : KPI’sينبغي إتباعها لبناء خطوات هناك خمس 
 :الخطوة األولى

باالستناد إلى هذه القاعدة، نرى أن على ". هو ما يتم الوصول إليهما يتم قياسه " التأكيد على النتائج 
مؤشرات األداء أن تدعم نتائجها المرجوة مثال  ، تحسين خدمة العمالء، تطوير عالقات حاملي 

 .األسهم، خفض كلفة اإلنتاج، رفع المعنويات ومستوى التكافل عند فريق العمل
 :الخطوة الثانية
يتم اختيار شمولية هذه األهداف من . ألولى تقود إلى بناء أهداف محددةالخطوة ا: بناء األهداف

 .خالل قابليتها للتحقيق
 :الخطوة الثالثة

 :يمكن قياس األهداف بما يلي: تطوير مؤشرات األداء واختبارها
 .عند التعامل مع مؤشرات األداء كنتائج، يسهل على المدراء تحديد أسباب النتائج غير المرضية -
 .موازنة بين مؤشرات التقدم ومؤشرات التراجع في األداءال -
 .قياس مكونات كل هدف كتركيب محدد -
 .تعديل مؤشرات األداء لتناسب استراتيجية إدارة المعلومات القائمة -
 .تحديد مجاالت التقدم لتطوير مؤشرات األداء األكثر مالءمة -
 

وهذا يقودنا إلى أنه عندما يتم ". الناقص والفائض "يمكن اختيار نتائج هذه العملية بالقيام بتحليل 
بناء مؤشرات األداء، فإن على اإلدارة أن تحكم إن كان هناك ضعف أو مبالغات في القياسات 

 .المتبناة
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 :الخطوة الرابعة
وكذلك، وجوب الحذر . هذه المرحلة تتعلق بتحديد المسؤولية لكل مؤشر على حدة: إطار المسؤولية
 .خصوصا  عندما تكون النتائج نابعة من جهود مشتركة وتعاون داخلي لفريق العملفي التطبيق، 

 :الخطوة الخامسة
 -:إن إطالق نظام مؤشرات األداء األساسية يتضمن أربع مراحل رئيسية: إطالق العملية

كأهداف عالية . في البداية، يجب أن ننظر إلى مؤشرات األداء: مؤشرات األداء كأهداف -1
وهذا يسمح . ينبغي نشرها خالل الهيكل التنظيمي لتحقيق تواصل واضح حول األحداث المستوى،

بالطبع، يجب . لتحقيق هذه األهداف" خطط" لفريق العمل بتحديد مؤشرات األداء المناسبة وتطبيق 
وعلى اإلدارة هنا أن تتحلى بالمرونة لتحوير هذه . التأكد من تكامل هذه الخطط مع بعضها البعض 

 .ط عند الضرورةالخط
اعتمادا  على الخطط المقررة، على كل موظف أن يضع خطة لألداء : خطط األداء الفردي -2

. للقيام بذلك، عليه أن يختار مؤشرات األداء األكثر أهمية من الخطة العامة ذات الصلة. خاصة به
 .على أن يتم تجاوزها بعد ذلك على المستوى المناسب

عند إطالق نظام مؤشرات األداء األساسية، يجب تخصيص سجل : الجديدتطوير التوثيق للنظام -3
 .يتكون من نظام تحديث لدورة التخطيط القادمة

لمساعدة الموظفين في تحقيق مؤشرات األداء الخاصة بهم، ولكونهم مسؤولين عن : التدريب -4
سواء  كان ذلك تدريبا  . القيام بذلك، فإنه يتوجب تزويدهم بالخيارات المناسبة بما يتعلق بالتدريب

تدريب الخبرات يشمل الخبرات التقنية . جماعيا  للتطويرعلى مستوى المؤسسة أم تدريبا  فرديا  خاصا  
 . والعملية ، كما يشمل الخبرات القائمة على أسس األداء السلوكي
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 :مراحل بناء نظام مؤشرات االداء 
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 -:تصميم نموذج مؤشرات األداءبقى أن نشير إلى عدة اعتبارات هامة في 

على المؤسسة . استراتيجية المؤسسة هي ما يقود إلى تطورها وليس مؤشرات األداء -أ 
في البداية تعريف استراتيجيتها ، وأهدافها المرحلية منها والرئيسية، بعد هذا يمكنها تحديد 

 .مؤشرات أداء عالية المستوى الخاصة بها
  :بقياس المكونات األساسية للنجاح التنظيمي في المؤسسةتقوم مؤشرات األداء  -ب 

على كل مؤشر أن يكون منوطا  بمراقبة أحد األهداف لقياس تقدمه، يجب ربط مؤشرات 
األداء دوما  باألهداف االستراتيجية منها والمرحلية، ألنها أساسا  مرتبطة بآليات العمل 

بناء شبكة كاملة من العمليات وعلى هذا، ينبغي . على الوصول إلى هذه األهداف
 .باالرتباط مع مؤشرات األداء

 :تبني مؤشرات األداء وعمليات القياس -ج 
يجب على النشاطات األساسية على المستوى القيادي في المؤسسة أن تكون على صلة 

بالنشاطات الجارية على المستويات األدنى ، وكذلك بالمهام على المستوى الفردي، ويجب 
 .القياس من منظور البطاقة المتوازنةالقيام ب

 :الرقابة والتقرير والمراجعة -د
هذه الوسائل تضمن شمولية عملية القياس وتضمن أن التطوير سيتم على كافة 

المستويات، كما أنها تعيد معايرة مؤشرات األداء بشكل مستمر ويجري التأكد من خالل 
 .اإلستراتيجية والمرحلية يسير باالتجاه الصحيحذلك فيما إذا كان العمل على األهداف 

 : إعتبارات أخرى لمؤشرات األداء 
 يجب ان يقيس مؤشر قياس األداءKey Performance Indicators  الجانب

 :الكمي ليساهم في تحقيق االهداف العامة للمنشأة مثال 
 أن تصبح الشركة هي االكثر شهرة في المجال ال يعتبر مؤشرا # 
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عدد " رضا العاملين ال يصلح لكل القطاعات فربما يكون لقسم الصنيع  زيادة# 
" بينما يكون لقسم المبيعات " الوحدات التي تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات 

 " الحفاظ على العميل 
  وهي مقاييس مالية وغير مالية تستخدم للمساعدة في التأكد من أن المنشأة نجحت

 لتقدم الالزمفي تحقيق أهدافها وعمل ا
 ومن خصائص القياس القدرة على التعرف على التعديل والتطوير والتغيير. 
 وهناك قاعدة مهمة في قياس األداء تقول: 

 "وتطويره والتحكم فيه.. ما نستطيع قياسه نستطيع تعديله"
  والقياس للمنظمات والشركات سواء منها الحكومية أو الخاصة هو أشبه مايكون

حة هذه المنظمات، ومن خالل الفحص والتشخيص يتم عالج بالفحص الطبي لص
المشكال ت واألمراض التي قد تتعرض لها الشركات والمؤسسات بكافة أحجامها 

 .وأشكالها وأنواعها
  والقياس هو مؤشر صحي لصحة المنشآت كما هو الحال في تشخيص وعالج

 .صحة األفراد
المنظمات المستخدمة مع برامج  تعد مؤشرات األداء إحدى تقنيات قياس نجاح أداء

الجودة والتطوير التنظيمي للمنشآت الحديثة، ومن خاللها يتم التعرف على قدرة المنشأة 
على تحقيق أهدافها المحددة من خالل استراتيجيتها، ويتم قياس وتحديد مؤشرات األداء 

أو صحية  بناء على معايير تحددها طبيعة مهام ونشاطات المنشآت سواء كانت تعليمية
أو خدمية أو صحفية أو منتجات صناعية أو زراعية أو تقنية، كما أن قياس هذه 

دارية وتقنية لتحديد هذه المؤشرات في قياس األداء  المؤشرات تستخدم عدة طرق فنية وا 
 .وأعمال هذه الشركات أو المؤسسات 

يمة لفرق العمل كما تعتبر مؤشرات األداء الرئيسية في منشآت األعمال اليوم مؤشرات ق
. والمديرين والشركات لتقييم التقدم المتحقق بشكل سريع باتجاه أهداف يمكن قياسها

 .باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية 
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جاباتها مثل  :وتتمثل مؤشرات األداء من خالل بعض األسئلة وا 
 هل أنا أقوم بأداء المهمة بالشكل المطلوب ووفق األهداف؟ -
 أداء المهمة أو تخلفي عنها؟ ما مدى تقدمي نحو -
 ما هو الحد األدنى الذي قمت باالنتهاء منه؟ -

 عادة بعدد من األدوات واألساليب  KPI's و تستعين مؤشرات قياس األداء
في تحديد عدد من المؤشرات التي يمكن من خاللها قياس و مقارنة  Q Tools الجودة

و التخطيط لوضع مستقبلي أفضل األداء في شتى المجاالت و معرفة الوضع الحالي 
 .إضافة إلى معرفة التقدم الحاصل في القطاع للوصول إلى األهداف المنشودة

وقد ساهمت التقنية في تطوير قياس مؤشرات أداء الشركات وخصص لها برامج تقيس 
 .هذه المؤشرات

 تحديد مؤشرات الجودة

من أهم عمليات قياس األداء  يعتبر تحديد مؤشرات األداء تحديد لمؤشرات الجودة ويعتبر
، سواء قياس اإلنتاجية أو قياس الخدمات ، ومن دونها يصبح نظام الجودة جامدا  دون 

 :أي تحسينات ، وهنالك بشكل عام نوعان من مؤشرات الجودة وهي
  وتتعلق بالمعايير التي ترغب المؤسسة في الحفاظ عليها ، : األول لضبط الجودة

مؤسسة ، باستخدام تعابير مماثلة لتلك المستخدمة في وهي تصاغ على مستوى ال
صياغة المتطلبات األساسية للمواصفة ، أو باستخدام متطلبات ذات مستوى أدنى 

تتعلق بصفات مميزة محددة ، مثل األمان ، والموثوقية ، ورضا العمالء أو 
 .المستفيدين ، وغير ذلك

  في الحد من األخطاء ، والهدر  لتحسين الجودة ، فهي غالبا  ما تنحصر: والثاني
، وفي (إلخ ... إزالة حاالت عدم المطابقة في المنتجات ، وتحسين الضبط ، )
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تطوير منتجات جديدة ذات سمات ، وصفات مميزة ، ترضي حاجات العمالء 
 .بفاعلية أكبر

 فئات مؤشرات أداء الجودة في المؤسسات
 :م ، ضمن خمس فئات وهييمكن تصنيف مؤشرات أداء جودة المؤسسات بشكل عا

o  وتتناول األسواق والبيئة والمجتمع: مؤشرات األداء الخارجي للشركة. 
o  وتتناول متطلبات الزبائن والمنافسة: مؤشرات األداء للمنتج. 
o  وتتناول مقدرة العمليات ومردودها وفاعليتها : مؤشرات األداء للعمليات

 . وقابليتها للضبط
o  وتتناول مقدرة الشركة ومردودها وفاعليتها : كة مؤشرات األداء الداخلي للشر

 .ومدى استجابتها للتغييرات ومحيط العمل وغير ذلك
o  وتتناول المهارات والمعارف والقدرات : مؤشرات األداء للموارد البشرية

 . والتحفيز وتطوير العاملين

 نماذج مؤشرات األداء في بعض االعمال

من عمل إلى عمل ، حسب نوعية األعمال  - كما أشرنا–تختلف مؤشرات قياس األداء 
إن كانت خدمية أو منتجات، حكومية أو خاصة، ولهذا تصنف مؤشرات األداء حسب 

 .طبيعة األعمال ونوعية المؤسسات والشركات
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 :مؤشرات أداء شركة مياه 

 مؤشرات التكلفة

 (3م/ جم )تكلفة العمالة لكل متر مكعب من المياة المنتجة 

 (3م/ جم )الطاقة لكل متر مكعب من المياة المنتجة تكلفة 

 (3م/ جم )تكلفة الكيماويات لكل متر مكعب من المياة المنتجة 

باقي تكاليف التشغيل و الصيانة لكل متر مكعب من المياة 
 (3م/ جم )المنتجة 

إجمالي تكلفة التشغيل والصيانة للمتر المكعب من المياة المنتجة 
 (3م/ جم )

 مؤشرات مالية

نسبة تغطية تكاليف التشغيل والصيانة واإلهالك من اإليرادات  
 )%(الكلية

 )%(نسبة تغطية تكاليف الكلية من اإليرادات  الكلية

 )%(نسبة تغطية تكاليف التشغيل والصيانة من اإليرادات 

 )%(تكلفة العمالة من إجمالي تكاليف التشغيل والصيانة 

 )%(جمالي تكاليف التشغيل والصيانة تكلفة الطاقة من إ

 )%(تكلفة الكيماويات من إجمالي تكاليف التشغيل والصيانة 

باقي تكاليف التشغيل و الصيانة من إجمالي تكاليف التشغيل 
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 )%(والصيانة 

تكلفة / إجمالي إيرادات النشاط ( ) قيمة)إنتاجية الجنية أجر 
 ( العمالة

والصيانة للمتر المكعب من المياة المباعة إجمالي تكلفة التشغيل 
 (3م/ ج م )

دارية  مؤشرات تجارية وا 

 منزلي)%( نسبة التحصيل من إصدارات الفترة 

 حكومي)%( نسبة التحصيل من إصدارات الفترة

 أخرى)%( نسبة التحصيل من إصدارات الفترة 

 منزلي)%( نسبة التحصيل من   المتأخرات

 حكومي)%( المتأخراتنسبة التحصيل من   

 أخرى)%( نسبة التحصيل من   المتأخرات

 )%(نسبة الفواتير المصدرة من االشتراكات

تكاليف / كمية المياة المنتجة ( )كمية)إنتاجية الجنية أجر 
 (العمالة

 مياه –وصلة  1111عدد العاملين لكل 

 (خدمة)مياه   -وصلة  1111عدد الشكاوى  لكل 

 (فواتير)مياه    -وصلة  1111لكل عدد الشكاوى  
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 إيرادات خدمات األنشطة األخرى من إجمالي اإليرادات النشاط

 )%( نسبة الوصالت المركب عليها عدادات

 )%( نسبة العدادات العاملة 

 مؤشرات فنية 

 ()%(من واقع أجهره القياس)نسبة إنتاج المياة الذي تم قياسه 

 )%(عدادات نسبة المحطات المركب عليها 

 )%(نسبة المياة المباعة بقراءات فعلية 

 ( 3م/جرام)كمية الشبة المستخدمة لكل المتر المكعب المنتج 

 (3م/جرام)كمية الكلور المستخدم لكل المتر المكعب المنتج 

 )%(نسبة الفاقد 

 محطات:)%( مياه -نسبة العينات المطابقة للمواصفات 

 
 :االداء القياسية باالداء الفعلي في شركة مياه  نموذج جدول مقارنه مؤشرات

Actual Standard Indicator No 

  Cost indicator  

0.162 0.165 Man power cost /m3 from produce water.gm/m3 1 

0.131 0.090 Energy cost /m3 from produce water gm/m3 2 

0.046 0.040 Chemical cost /m3 from the produce water 3 

0.396 0.387 Operation & Maintenance cost /m3 from the 4 
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produce water 

  Technical Indicator( percentage )  

0.000 0.000 Water produce  mokas 1 

61.538 71.429 Mahatat with adadat 2 

0.000 0.000 Sold water percentage 3 

52.104 59.306 Shabaqunyity percentage /m3 g/m3 4 

6.790 6.187 Clor quantity percentage/m3 g/m3 5 

38.136 24.019 Lost percentage 6 

100.000 100.000 Ayinat matching standard( mahatat) 7 

97.192 97.001 Ayinat matching standard(shabakat) 8 

 

 تعريف المؤشرات التجارية واإلدارية األساسية الخاصة بخدمة المياه 
 نسبة التحصيل من إجمالي قيمة الفواتير المصدرة خالل السنة 

اجمالى قيمة اإليرادات أو الفواتير المصدرة خالل  / النقدية المحصلة من إيرادات السنة
 السنة حتى نهاية الفترة الحالية 

ات المسجلة خالل السنة نتيجة لتقديم خدمات المياه أو الصرف كل اإليراد: اإليرادات
 الصحي

هي كمية النقدية التي تم تحصيلها من العمالء عن فواتير السنة : النقدية المحصلة
 الحالية
 .هذه النسبة يمكن تقسيمها طبقا لتصنيف العمالء:  ملحوظة
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 نسبة التحصيل من إجمالي قيمة المتأخرات
 ( المتأخرات )رصيد العمالء فى أول الفترة /من المتأخرات النقدية المحصلة
 (جديد)  .……حساب رقم(  ……( قديم)الحساب رقم : )رصيد العمالء

كل الحسابات المستحقة لدى العمالء فى أول السنة المالية نتيجة لتقديم خدمات المياه أو 
 الصرف الصحي 
ا من العمالء خالل السنة عن فواتير هي كمية النقدية التي تم تحصيله: النقدية المحصلة
 سنوات سابقة 

 .هذه النسبة يمكن تقسيمها طبقا لتصنيف العمالء:  ملحوظة
 نسبة الفواتير المصدرة من االشتراكات
 إجمالي عدد االشتراكات/ نسبة الفواتير المصدرة  خالل الفترة

 عدد الفواتير التى تم إصدارها للعمالء  أثناء الفترة
 االشتراكات فى أول الفترة إجمالي عدد

 (كمية)إنتاجية الجنية أجر 
 تكلفة العمالة/  كمية المياه المنتجة 
 إجمالي كمية المياه التى تم إنتاجها خالل الفترة: كمية المياه المنتجة

الرواتب والمكافآت )كل التكلفة التي تتصل بالعمالة الفنية واإلدارية : تكلفة العمالة
 (ضافي والتأمين االجتماعيوالبدالت والوقت اإل

 وصلة مياه 1111عدد العاملين في المياه لكل 
 (1111/ إجمالي عدد وصالت المياه / )إجمالي العاملين في المياه 
يقصد به العدد اإلجمالي للعاملين المباشرين في المياه : إجمالي العاملين في المياه

 مياهوللعاملين اإلداريين باإلدارة العامة المختصين بال
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 يقصد به إجمالي عدد وصالت المياه او االشتراكات: إجمالي عدد وصالت المياه
 مياه -وصلة  1111عدد الشكاوى لكل 

 (1111/ إجمالي عدد وصالت المياه / )إجمالي عدد الشكاوى فى السنة 
يقصد به إجمالي عدد الشكاوى من انقطاع او سوء الخدمة أو : : إجمالي عدد الشكاوى

 من الفواتير   
 يقصد به إجمالي عدد الوصالت أو االشتراكات: إجمالي عدد الوصالت

 تقسم إلى مؤشر لشكاوى خاصة بالخدمة وشكاوى خاصة بالفواتير
 إجمالي إيرادات النشاط/ إيرادات خدمات نشاط أخرى 
مثال إيرادات خدمات مباعة ، إيرادات )إيرادات أخرى : إيرادات خدمات نشاط أخرى

 (تشغيل للغير
 كما تم تعريفة سابقا: إجمالي إيرادات النشاط

 :)%(نسبة الوصالت المركب عليها عدادات 
 إجمالي عدد وصالت المياه/ إجمالي الوصالت المركب عليها عدادات 

يقصد به إجمالي عدد وصالت المياه : ليها عداداتإجمالي عدد الوصالت المركب ع
 المركب عليها عدادات

يقصد به إجمالي عدد وصالت المياه المركب وغير المركب : إجمالي عدد وصالت المياه
 (االشتراكات)عليها عدادات 

 :)%(نسبة العدادات العاملة 
 اتإجمالي عدد الوصالت المركب عليها عداد/ إجمالي العدادات العاملة 

 يقصد به إجمالي عدد العدادات الصالحة: إجمالي عدد العدادات العاملة
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يقصد به إجمالي عدد وصالت المياه : إجمالي عدد الوصالت المركب عليها عدادات
 المركب عليها عدادات

 :نماذج من مؤشرات األداء لقطاع االعمال 

الشركات، وتستخدم مؤشرات قياس مؤشرات األداء في إدارة الموارد البشرية في إحدى  - أ
 :األداء مثل

 . عدد العاملين في كل إدارة -1
 .عدد العاملين موضح حسب الفئة الوظيفية والدرجة -2
 .عدد العاملين الذين تركوا الخدمة خالل الشهر إجماال -3
 .عدد العاملين الذين تركوا الخدمة خالل شهر لكل إدارة -4
 .ل موظف مفصل لكل إدارةنسبة اإلجازات المرضية لك -5
جماال -6  .نسبة دوران عمل الموظفين مفصل لكل إدارة وا 
 .عدد الموظفين الذين تم تعيينهم حديثا -7
 .ونسبة االناث إجماال في المؤسسة وكذلك بالتفصيل لكل إدارة -8
 مؤشرات األداء لشركة مياه -ب

متغيرات رئيسية لسلطة المياه / تحتوي المجموعة الحالية من المؤشرات على مؤشرات 
 :وهي
 .مشترك 1111عدد الموظفين لكل  *
 .مجموع الفواتير  المبالغ النقدية التي جرى تحصيلها كنسبة مئوية من *
 .نسبة الفاقد من المياه *
 .استرجاع التكاليف التشغيلية *
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 .مع المواصفة المعتمدة  مطابقة نوعية المياه *
 :ريب مؤشرات أداء لقطاع التد -ج

أنا متأكد من أننا جميعا نعرف، ما من شأنه أن يكون أفضل لشركتي ليست بالضرورة 
ال ينبغي أن تنفذ حرفيا،  KPI في( أو أي)هذا هو السبب في ما يلي . أفضل لشركتك

 .......ولكن وفقا لخصائص الشركة الخاصة بك، والثقافة، وأهداف العمل الخ
ة التدريب هو تحسين األداء من أجل الحصول على إذا اتفقنا، أن الغرض من أي أنشط

نتائج أعمال محددة، من الفعالية الشاملة ألنشطة التدريب ينبغي أن يقاس مع أكثر 
 :عمومية مثل مؤشرات األداء

 المرجوة األعمال نتائج حققت التي التدريبية البرامج من%  -1
الموظفين الذين اكملوا الدورات استكمال خطة التدريب والتنمية وتقيس نسبة %  -2

 .التدريبية الذي هو جزء من خطة التدريب والتنمية الخاصة به 
 .مفتوحة للوظائف التعيينات الخارجية و الداخلية الترقيات بين النسبة -3
 .األول التقييم في مرضية تقييم تحقيق الجديدة التعيينات%  -4
 األخير االستعراض عم مقارنة زادت أدائها مع الموظفين من%  -5
 عدد إجمالي/ التدريب  أيام عدد إجمالي –موظف  لكل التدريب أيام متوسط -6

  .الموظفين
 .العمل ساعات مجموع يتعلق فيما التدريب ساعات ٪ من 11 -7
 عدد على مقسوما موظف لكل التدريب تكلفة –موظف  لكل التدريب تكاليف متوسط -8

  .العاملين
  .التدريب انفقت على البشرية الموارد ميزانية ٪ من -9

  .التدريب تكاليف إجمالي مقابل المديرين على تنفق التي التدريب تكاليف من ٪ -11
  .واألجور الرواتب من مئوية كنسبة التدريب نفقات -11
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 أن اإلجمالية التدريب للميزانية المئوية النسبة –للتدريب  االعانات تقديم فعالية -12
  .الدعم أشكال من غيرها أو المنح على الحصول هو الشركة
 أساس على نسبة حساب ويمكن. الخارجي التدريب التدريب الداخلي مقابل نسبة -13

   .التدريب تكلفة أو التدريب ساعات
  .تنفذ فعليا  لم طلبت ولكن التدريبية الدورات ٪ من -14
  .للموظفين الكلي العدد ٪ مقابل الموظفين تدريب -15
 .التدريب مع الموظفين رضا -16
 عدد ساعات التدريب في الشهر -17
 عدد رؤساء االقسام المدربين بالنسبة للعدد الكلي  -18
 عدد ساعات التدريب الذي تم من كل مدرب -19
 متوسط نتائج االختيار النهائي  -21
 نتائج التقييم النهائي للعملية التدريبية  %  -21
 نسبة الموظفين الذين ساعدهم التدريب في تحقيق االهداف العملية %  -22
 متوسط تكلفة التدريب في الساعة  -23
 يقيس كفاءة وفعالية الدورات التدريبية بين الموظفين: جودة التدريب  -24
 رضا الموظفين عن التدريب بكفاءة وفعالية البرامج التدريبية%  -25
اشهر سابقة مقابل  6ذين اكتسبوا وطوروا مهاراتهم خالل نسبة الموظفين ال%  -26

 العدد الكلي الذين تم تقييمهم 
 عدد الموظفين ذوي الجدارات المنخفضة %  -27
 إجمالي تكلفة التدريب خالل عام  -28
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عدد الموظفين المدربين فعليا نسبة الى عدد الموظفين : معدل إنتشار التدريب %  -29
 الذين يجب تدريبهم 

31-  %TROI  :تقيس الفرق بين صافي الرباح والتكلفة لكل عام 
 :نستطيع التحديد باختصار كيفية بناء نظام مؤشرات اداء متكامل 

 Standardsتحديد مؤشرات االداء القياسية  -1
 Standardsمقارنة مؤشرات االداء الفعلي بالقياسي  -2
 ت تحديد نقاط الضعف والقوة كنتيجة لهذه المقارنا -3
 تحديد مستوى االنحراف عن القياسي  -4
 التخطيط لمعالجة االنحراف في االداء الفعلي وتنمية االداء   -5
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 المراجع 
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