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 الوظٌفً تقٌٌم األداءقٌاس و

 مفهوم تقٌٌم االداء

تعتبر عملٌة تقٌٌم األداء من العملٌات الهامة التيً تمارهيها ادارا الميدارد البةيرٌة    

فً المنظمات دعلى جمٌع مهتدٌات المنظمة بدًء من اإلدارا العلٌا دانتهياًء بالعياملٌن 

دهً أحد أددات الرقابة اإلدارٌة  فً أقل المراكز الدظٌفٌة دفً خطدط اإلنتاج الدنٌا

الفاعلة دالتً عليى أهاهيها ٌيتم مقارنية األداء الفعليً بميا هيد مهيتهدسي فهيً دهيٌلة 

تييدفع اإلدارات للعمييل بحٌدٌيية دنةيياط نتٌجيية مراقبيية أداء العيياملٌن بةييكل مهييتمر ميين 

قبييل راهييا همي دتييدفع المرادهييٌن للعمييل بنةيياط دكفيياءا لٌظهييردا بمظهيير العيياملٌن 

تجيييٌن أميييام راهيييا همي دلٌحققيييدا مهيييتدٌات أعليييى فيييً التقٌيييٌم لٌنيييالدا الحيييدافز المن

دالعالدات المقررا لذلكي دلكً تحقق العملٌية األهيداس المرجيدا منهيا ٌجيع التعاميل 

معها بةكل نظامً ددقٌق دبمةاركة جمٌع األطراس التً من الممكين أن تهيتفٌد مين 

 النتا ج النها ٌة لعملٌة التقٌٌم.

دٌمثيييل تقٌيييٌم األداء تعرٌيييس الفيييرد بكٌفٌييية أدا يييل لعمليييةي دعميييل خطيييل لتحهيييٌن      

دتطدٌر أدا ل فً كثٌر من األحٌاني دعندما ٌطبق تقٌٌم األداء بصيدرا صيحٌحة فهنيل 

ٌدضح للفرد مهتدى أدا ل الحالًي دقد ٌاثر فً مهتدى جهد الفرد داتجاهات المهيام 

 تحهٌن األداء بطرٌقة صحٌحة.المهتقبلٌة دتدعٌم الجهدد المبذدلة ل

دتعييددت التهييمٌات التييً أطلقهييا البيياحثدن علييى تقٌييٌم األداءي فهييٌمت حٌنيياً قٌييا     

الكفياءاي دهييمٌت كييذلك تقٌييٌم الكفيياءاي دهييمٌت التقٌييٌم الييدظٌفً أد المهنييًي دالتهييمٌة 

 تقٌٌم األداء. األكثر ةٌدعاً هً

خاللها تحدٌد كفاءا العياملٌن دميدى  بهنل عملٌة ادارٌة ٌتم من تقٌٌم األداء دٌعرس   

اهيييهامهم فيييً انجييياز األعميييال المناطييية بهيييمي دكيييذلك الحكيييم عليييى هيييلدك العييياملٌن 

 دتصرفاتهم أثناء العمل دمدى التقدم الذي ٌحرزدنل أثناء عملهم.

بٌنمييا نجييد أنييل فييً ي حيية تقييدٌم األداء الييدظٌفً فييً دزارا الخدميية المدنٌيية فييً        

الهييعددٌة المقصييدد بتقييدٌم األداء الييدظٌفً هييد مييا تقييدم بييل الجهيية المملكيية العربٌيية 

الحكدمٌة من اجراءات لقٌا  مهتدى أداء المدظيس لداجبيات دظٌفتيل دفقياً لعناصير 

دمعاٌٌر معٌنة خالل فترا زمنٌة محددا بما ٌمكنها من اتخياذ القيرارات المناهيبة عين 

 .(36/1المدظس )دزارا الخدمة المدنٌةي المادا 

جزء من عملٌية الرقابية فيً المنظمية ككيلي دأن تقٌيٌم األداء  تقٌٌم األداء عملٌة ان  

هييد اهييتقراء دييت دماةييرات المعلدمييات الرقابٌيية لكييً ٌييتم اتخيياذ قييرارات جدٌييدا 
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وأن عملٌة الرقابة بما فٌها تقٌٌم األداء تقووم لتصحٌح مهار األنةطة عند انحرافل، 

 :بمهمتٌن أساسٌتٌن, هما

دفيييع األنةيييطة فيييً ايتجاهيييات المحققييية ألهيييداس المنظمييية دمنعهيييا مييين محادلييية  -1

 اينحراس عنها.

 .تصحٌح مهارات األنةطة دهد ما ٌعبر عنل بتقٌٌم األداء  -2

 تعرٌف تقٌٌم االداء

تقٌٌم ايداء هد الصفة النظامٌية أد الرهيمٌة التيً تعبير عين مكيامن قيدي دمكيامن    

هيد بعبيارا  -دظيا س التيً كلفيدا بانجازهيا ضعس المهاهمات التً ٌعطٌها األفيراد لل

اخرى قٌا  انتاجٌة الفرد خالل فترا معٌنة دبٌان ميدى مهياهمتل فيً تحقٌيق أهيداس 

  الدحدا ايدارٌة.

دتقٌٌم ايداء ٌهبق تقدٌم ايداء دالعك  لٌ  صحٌحا ألنل على ضدء نتا ج تقٌيٌم     

  .الماههة ايداء ٌمكن معرفة الهبل المال مة لتقدٌم ايداء فً

 أهداف تقٌٌم األداء:

 رفع الكفاءا اينتاجٌة. -1

 رفع مهتدى األداء من خالل رفع كفاءا المدظفٌن.  -2

 معرفة معدقات العمل. -3

تحدٌييد ادجييل القصييدر فييً أداء ايفييراد دالتعييرس علييى جدانييع الضييعس فييً   -4

 ايداء.

 الكةس عن ايفراد الصالحٌن لةغل الدظا س القٌادٌة.  -5

 تقٌٌم األداء:أهمٌة عملٌة 

أن لعملٌيية تقٌييٌم ايداء أهمٌيية علييى مهييتدى كييل ميين جهيية العمييل دالمييدٌر دالمدظييس 

 التنفٌذي، كما ٌلً:

ٌعييد الركٌييزا يتخيياذ العدٌييد ميين القييرارات المرتبطيية بالحٌيياا الدظٌفٌيية للعامييل اد  -1

 القٌادي ) كالترقٌة دالنقل ..... الخ(. المدظس اد

  .ايحتٌاجات التدرٌبٌة للمدظس تحدٌد فًتهتخدم تقارٌر األداء   -2

 تهتخدم تقارٌر ايداء كهداا لتقٌٌم هٌاهات ادارا المدارد البةرٌة.  -3

 تهتخدم كهداا لتزدٌد ايدارا بمعلدمات عن العاملٌن بالماههة. -4

 قٌام الراهاء بالتدجٌل المهتمر لمرادهٌهم فًتهتخدم كدهٌلة ٌعتمد علٌها  -5
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 محددات االداء:

 بالفرد أد المدظس:أدي: عدامل تتصل 

 القدرات دالمهارات -1

 التركٌع النفهً  -2

 التركٌع ايجتماعً  -3

 ثانٌا: عدامل تتصل بالماههة:

  دجبات دمهام دطبٌعة العمل -1

  التنظٌم ايجتماعً للعمل  -2

 المدارد دايمكانٌات المادٌة  -3

 من ٌقوم بتقٌٌم األداء؟

 األفراد دالتً من أهمهيا مياٌدجد عدد من المصادر التً تناط بها مهادلٌة تقٌٌم أداء 

  :ٌلً

 .الراهاء المباةرٌن -1

 (.التقٌٌم الذاتً )األفراد أنفههم -2

 .الزمالء ٌقٌمدن بعضهم البعض -3

 .مجمدعة من المقٌمٌن ٌقدمدن بالتقٌٌم -4

 

 متى ٌتم تقٌٌم األداء؟

 اإلداريتترادح مدا الفترا الزمنٌة لتقٌٌم األداء فى اماكن العمل ذات الطابع  -1
أي بعد هتة أةهر أد بعد هنة كاملة دٌتبع غالبٌة  بٌن مرا دمرتٌن، دالخدمً

 الهندي.المنظمات التقٌٌم 

تعتميد معياٌٌر الجيددا  التيًالمصانع العمالقة د فًقٌٌم ايداء بتما فٌما ٌتعلق أ -2
تقٌٌم ايداء د تقدٌم ايداء ٌهخيذان منحيى أخير ٌختليس  مدضدعًالةاملة فهن 

فييهن الفتييرا الزمنٌيية  - الخييدمًد اإلداريالمجييال  فييًكلٌييا عيين تقٌييٌم ايداء 
المتعلقييية بتقٌيييٌم ايداء قيييد تكيييدن قصيييٌرا جيييدا لتقلٌيييل نهيييبة الخطيييه د تيييهثٌر  

 .دنتا جل
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 :العوامل البٌئٌة كعوائق لألداء
هناك بعض العدامل خارج نطاق هٌطرا الفرد دالتً ٌمكن أن تاثر على مهتدى 

 :هًدأدا ل، 

العمل دالتركٌبات دالتجهٌيزات دالهٌاهيات المحيددا الكفاٌة فً تههٌالت عدم  -1
 .  دالتً تاثر على الدظٌفة

 .قص التعادن من اآلخرٌنن -2

 .نمط د طرٌقة اإلةراس -3

الحييرارا داإلضيياءا دالضدضيياء دترتٌييع اآليت، دطرٌقيية تدزٌييع دردٌييات   -4
 ...........الخ العمل

 

 :نتائج التقٌٌم

 :النتا ج المحتملة للتقٌٌم

 المعدل المطلدعداء اقل من أ -1

 .داء ٌقارع المعدل المطلدعأ -2

 داء ٌتمٌز دٌتجادز المعدل المطلدعأ -3

 

 أن: مالحظةمع 

د أد قيد تكيدن ماقتية. ألك النتيا ج المترتبية عين التقٌيٌم ٌمكين ان تكيدن عارضية ت -1
ةجٌعٌة معٌنة اد عداميل محيددا تعٌيق هيٌر ت ناتجة عن طفرا بهبع دجدد ددافع

 الطبٌعً.العمل دانهٌابل بالةكل 

كافية اينةيطة دٌيرتبط كيل منهميا  فيًتقٌٌم ايداء دتقدٌم ايداء ٌلى احدها ايخير  -2
الةيياملة دبقٌييا  الجييددا دضييبط الجييددا  ارتباطييا دثٌقييا بمعيياٌٌر دمقيياٌٌ  الجييددا

 .دضمان دتدكٌد الجددا

 

 خطوات تقييم األداء:

 :أوال : تحديد معايير األداء

    ٌجع تحدٌد معٌار المال م دالمناهع لألداء الفعال دهناك بعض الخصا ص 

 الداجع تدافرها فً المعٌار المحدد دهً:
 1- الصدق: ٌجع أن ٌعبر المعٌار عن األمدر التً ٌتطلبها ايداء الكسء.

التمٌٌز: أي مدى قدرا المعٌار على التفرقة بٌن العمل المطابق للمعاٌٌر المعتميدا  -2
  .دالعمل الغٌر مطابق لها
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  المعٌييييييييار جانييييييييع ايهييييييييتقرار دالتدافييييييييق. فييييييييًالثبييييييييات: أي تتييييييييدافر  -3
 .القبدل: بجع أن تكدن المعاٌٌر مقبدلة من دالمعٌار المقبدل هد المعٌار العادل -4

 لمقٌا  ددضدحل لألفراد العاملٌنههدلة ايهتخدام: أي ههدلة اهتخدام ا -5

 . بالماههة

 

 العاملٌنثانٌا : نقل تدقعات األداء لألفراد 
. ٌجع تدضٌح المعاٌٌر لألفراد العاملٌن لمعرفة ما ٌجع أن ٌعملدا دماذا ٌتدقع منهم

 . دأفضل طرٌقة لتحقٌق ذلك هً نقل المعلدمات من المدٌر لمرادهٌل

 
 ثالثا : قٌا  األداء

دهذ  الخطدات تتعلق بجمع المعلدمات حدل األداء الفعلً دهناك أربعة مصادر 
 للمعلدمات تهتخدم لقٌا  األداء الفعلً هً

 أ - مالحظة ايفراد العاملٌن
  ع - التقارٌر اإلحصا ٌة

 ج - التقارٌر الةفدٌة
 د - التقارٌر المكتدبة

 

  رابعا: مقارنة األداء الفعلً مع معٌار األداء
تعتبر هذ  الخطدا ضردرٌة لمعرفة اينحرافات بٌن األداء المعٌاري داألداء 

 المعٌاري داألداء الفعلً.

 

  خامها: مناقةة نتا ج التقٌٌم مع األفراد العاملٌن
ٌجع أن تتم مناقةة كافة الجدانع اإلٌجابٌة دالهلبٌة بٌنهم دبٌن المقٌم 

لتدضٌح األمدر المهمة التً قد ي ٌدركها الفرد العامل دخاصة الجدانع 

 الهلبٌة فً األداء.

 

 هادها: ايجراءات التصحٌحٌة:

قد تكدن مباةرا دهرٌعة دهى محادلة لتعدٌل األداء، دقد تكدن أكثر دقة بحٌث ٌتم 
البحث عن أهباع دكٌفٌة حصدل اينحرافات دتحدٌد الهبع الر ٌهً لذلك. دهذا 

المدضدع ٌدخل ضمن تقدٌم ايداء دهد علم قا م بذاتل د ٌحتاج الى المزٌد من 
 الةرح دالتدضٌح.

 

 استخدامات تقٌٌم االداء:

 دزٌادا دافعتٌهم للعمل.تقدٌم ايفراد  -1
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 تطدٌر اداء ايفراد عن طرٌق معرفة نقاط القدا دالضعس لدٌهم. -2

ٌمكن ايهتفادا منها فً التخطٌط للمدارد البةرٌة المهتقبلٌة فً جمٌع   -3
 المجايت، دمنها تقدٌم المةدرا المتعلقة بتطدٌر هذا ايداء.

 

 االعتبارات الواجب مراعاتها فً عملٌة تقٌٌم األداء:

ٌجع ان ٌاكد تقٌٌم ايداء علً اينجاز الذي ٌحققل الفرد فً الدظٌفة التً ٌةغلها  -1
 .ٌعمل بها التًدجدارا نجاحل فً تحقٌق اهداس الماههة 

ٌحع ان ٌركز تقٌٌم ايداء علً الفرد فً الدظٌفة دلٌ  انطباع المقٌم عن   -2
 .مالحظاتل لعادات العمل

 .دالفرد الذي ٌتم تقٌٌملن ٌكدن التقٌٌم مقبدي من المقٌم أ -3

طرٌق تههٌلل  ن ٌهتخدم تقٌٌم ايداء كهها  فً تحهٌن انتاجٌة الفرد عنأ -4
 .دتطدٌر  بةكل افضل

د أالةعبة اد الدحدا  فًان ٌتم على اها  نتا ج التقٌٌم اصالح د تقدٌم العمل  -5

 . د المنتجأد ايدارا العامة ذات العالقة بمدضدع الخدمة أالقهم 

 

 األداءطرق تقٌٌم 

هنيياك العدٌييد ميين طييرق تقٌييٌم األداء المتاحيية لالهييتخدامي دالمةييكلة أنييل ي تدجييد     

طرٌقة متكاملة من كل الجدانع دالبحث مازال مهتمر إلٌجاد طرٌقة صادقة دعادلية 

للتقٌييٌم األداءي حٌييث ان اختٌييار طرٌقيية التقٌييٌم لييل تييهثٌر فييا ق علييى فعالٌيية التقٌييٌمي 

لتقٌييٌم محكييدم بالغاٌيية ميين التقٌييٌم دبالدقييت المتيياح للتقٌييٌم داختٌييار طرٌقيية مناهييبة ل

 .دبندعٌة المةرفٌن دالعاملٌن دأهلدع اإلدارا

  ما ٌلً:أهم طرق التقٌٌم ومن 

دتقدم هذ  الطرق على أها  مقارنة أداء الفرد مدضع التقٌيٌم  أوالً: طرق المقارنة:

تنازلٌيياً دفقيياً لنتييا ج بصييدرا أجمالٌيية مييع بيياقً المييدظفٌن بعضييهم الييبعض دتييرتٌبهم 

 :ما ٌلً المقارنة دتةمل
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 :طرٌقة ترتٌب الموظفٌن البسٌط -1

حٌث ٌتم ترتٌع الميدظفٌن بالتهلهيل بنياًء عليى أدا هيم بةيكل عيام مقارنتياً باليذٌن     

ٌةييغلدن دظٌفيية مماثليية فييً المنظميية دٌيياددن نفيي  المهييام دالداجبيياتي فٌبييدأ القييا م 

األحهيين أداًء فٌضييعل فييً رأ  القا ميية دميين ثييم  بعملٌية التقٌييٌم )المةييرس( بييالمدظس

األقل فاألقل الى أن ٌصل الى األهدأ أداًء فٌكدن فً ذٌل القا مة فتكدن القا مة مرتبة 

 .تنازلٌاً من األفضل أداء الى األهدأ أداء

ترتكييز هييذ  الطرٌقيية علييى مقارنيية الفييرد بغٌيير  ميين األفييراد بييافتراض أن هنيياك د    

ميييدظفٌن دمييين الهيييهل تمٌٌيييز تليييك الفردقيييات. دتهيييتخدم عيييادا فردقيييات بيييٌن أداء ال

ألغييراض تحدٌييد أد زٌييادا األجييدر دالمكافييقت أد الترقٌييات. دتمتيياز هييذ  الطرٌقيية 

بهييهدلتها ددضييدحهاي دلكيين ٌعيياع علٌهييا عييدم تييدفٌر التغذٌيية العكهييٌة للمييدظفٌني 

فيً التقٌيٌم  داحتمال تهثرها بتحٌيز القيا م بعملٌية التقٌيٌمي دضيعس المدضيدعٌة دالدقية

كنتٌجة لعدم دجدد معاٌٌر مدضدعٌة للمقارنة أد التقٌٌمي دصيعدبة تطبٌقهيا فيً حالية 

دجدد أعداد كبٌرا من المدظفٌني دأٌضاً ي تحيدد هيذ  الطرٌقية مقيدار الفردقيات فيً 

 .األداء بٌن المدظفٌن

 :طرٌقة الترتٌب التبادلً أو التناوبً -2

دٌييتم هنييا التمٌٌييز بييٌن األفضييل أداء مقارنييًة باألهييدأ أداءي حٌييث ٌييتم أعييداد قا ميية     

ختٌييار أفضييل ادالييذٌن ٌييراد تقٌييٌمهم دميين ثييم ٌييتم بههييماء المييدظفٌن فييً المنظميية 

ختٌيار أهيدء الميدظفٌن أداًء اع فً المرتبة األدليى دمين ثيم ٌيتم المدظفٌن أداًء دٌدض

لكر  مرا أخرى باختٌار أفضيل الميدظفٌن أداًء دٌدضع فً ذٌل القا مة دمن ثم ٌعٌد ا

من قا مة المدظفٌن المتبقٌة دٌدضع فً المرتبة الثانٌية دٌيتم أختٌيار أهيدء الميدظفٌن 

أداًء دٌدضييع فييً ذٌييل القا ميية مييا قبييل األخٌيير دهكييذا بالتنييادع حتييى تنتهييً قا ميية 

أ أداًء الييى أن المييدظفٌني فٌييتم التقٌييٌم هنييا بصييدرا تبادلٌيية بييٌن األفضييل أداًء داألهييد

 .تنتهً القا مة
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دي تختلس هذ  الطرٌقة عن طرٌقة الترتٌع البهيٌط فيً المزاٌيا دالعٌيدع داألهيداس 

  .فهً طرٌقة معدلة لطرٌقة الترتٌع البهٌط

 

 :طرٌقة المقارنة الزوجٌة -3

دهً أٌضاً طرٌقة معدلل لطرٌقة الترتٌع البهيٌط دتهيمى أحٌانياً طرٌقية المقارنية     

الثنا ٌيية أد المزادجييةي حٌييث ٌييتم اجييراء مقارنيية لكييل مدظييس مييع المييدظفٌن فييً نفيي  

الدظٌفة كمجمدعة داحدا دعن طرٌق مقارنة أداء المدظس بةكل عام مع أداء أفراد 

المجمدعة فيرداً فيرداً دبةيكل ثنا ٌيات فٌعطيى فيً كيل ميرا أحيدهما أفضيلٌة دمين ثيم 

ى المدظس الثانً فً المجمدعة دٌتم مقارنية ٌنتقل القا مة بعملٌة التقٌٌم )المةرس( ال

أداء  مع أداء أفراد المجمدعة فرداً فيرداً دهكيذا حتيى تنتهيً المجمدعية دمين ثيم ٌيتم 

تحدٌد التقٌٌم النها ً للمدظس بناًء على عيدد الميرات التيً حصيل فٌهيا عليى أفضيلٌة 

   .داخل المجمدعة

ع البهيٌط فيً المزاٌيا دالعٌيدع دي تختلس هذ  الطرٌقة أٌضاً عن طرٌقية الترتٌي     

ي أنهييا تزٌييد علييى اداألهييداس فهييً طرٌقيية أخييرى معدليية لطرٌقيية الترتٌييع البهييٌط. 

طرٌقة الترتٌع البهٌط فً جانع العٌدع بهنها تتطلع اجيراء مقارنيات بهعيداد كبٌيرا 

 .مما ٌهتهلك دقت دجهد القا م بعملٌة التقٌٌم

 :طرٌقة التوزٌع اإلجباري -4 

حٌييث ٌييتم تدزٌييع المييدظفٌن اعتميياداً علييى المنحنييى الطبٌعييً للتدزٌييع المعتييدل دالييذي 

ٌتركز عادا عنيد الدهيط بٌنميا ٌكيدن عنيد األطيراس قلٌيل دٌقيل أكثير كلميا أبتعيد عين 

% عنيييد 15% فيييً الدهيييط دتمثيييل أداء جٌيييد د 50الدهيييطي فيييالتدزٌع عيييادا ٌكيييدن 

أداء مرضييً علييى التييدالً دتمثييل الطييرفٌن )الٌمييٌن دالٌهييار( تمثييل أداء جٌييد جييداً د

% عند أقصى األطيراس األداء المرتفيع داألداء مينخفض للميدظفٌن بةيكل عيامي 10
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فٌضطر القيا م بعملٌية التقٌيٌم )المةيرس( اليى تدزٌيع الميدظفٌن بةيكل اجبياري عليى 

 .م نهع منحنى التدزٌع الطبٌعً المنحنى لتدا

الترتٌيع البهيٌط فيً المزاٌيا دالعٌيدع دي تختلس هذ  الطرٌقة أٌضياً عين طرٌقية     

داألهييداس فهييً طرٌقيية أخييرى معدليية لطرٌقيية الترتٌييع البهييٌط. أي أنهييا تزٌييد علييى 

طرٌقة الترتٌيع البهيٌط فيً جانيع العٌيدع بهنهيا تفتيرض بيهن ليدى كيل المجمدعيات 

 .تدزٌعاً طبٌعٌاً من النهع دهذا ٌخالس الداقع أحٌاناً 

 :ثانٌاً: الطرق المطلقة

ي ٌتم فٌهيا تقٌيٌم الميدظفٌن عليى أهيا  نهيبً بمقيارنتهم ببعضيهم اليبعض أد دالتً  

 :منها ما ٌلًبالمعاٌٌر بل تقٌٌمهم بصدرا مطلقة د

 :طرٌقة المقالة

دٌطلع فً هذ  الطرٌقة من القا م بعملٌة التقٌٌم ) المةرس( أن ٌصس أداء المدظيس 

القيدا دالضيعس فيً أداء  المراد تقٌٌميل بكتابية مقالية أد تقرٌير تدضيح جدانيع دنقياط

المدظييس دالمهييارات التييً ٌتمتييع بهييا دبعييض ايقتراحييات لتحهييٌن أداء ي دقييد تكييدن 

 .أحٌانا مقٌد  بعناصر أد حددد معٌنل منعاً لإلههاع داإلطالة الزا دا

دتمتاز هذ  الطرٌقية بهنهيا ي تتطليع تيدرٌع عيالً للقيا مٌن عليى عملٌيات التقٌيٌم     

ٌر أداء المييدظفٌني دلكيين ٌعيياع علٌهييا اهييتهالكها لدقييت دتقييدم بعييض الطييرق لتطييد

طدٌل من القيا م بعملٌية التقٌيٌم فيً كتابية المقيايت عين جمٌيع الميدظفٌن فيً ادارتيلي 

دأنهييا غٌيير منظميية بةييكل ثابييت دتخضييع للتغٌٌيير دأن المعلدمييات المتييدفرا قييد تكييدن 

اعتميياداً كلٌيياً علييى كافٌيية أد غٌيير كافٌيية )تزٌييد أد تيينقص( تبعيياً للمقاليية دالتييً تعتمييد 

قدرات دمهارات القا م بعملٌة التقٌٌم دأهلدبل فيً العيرضي دقيد ٌيدخل التحٌيز دعيدم 

 .المدضدعٌة من القا م فً عملٌة التقٌٌم عند كتابة المقالة
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 :ثالثاً: الطرق المبنٌة على المقاٌٌس

المقيٌم تحدٌيد دٌتم تقٌٌم األداء بالنهيبة لعداميل دصيفات معٌنية أد معياٌٌر دٌتيدلى     

مييدى أد درجيية تييدفر هييذ  العدامييل لييدى المدظييس باهييتخدام مقيياٌٌ  متدرجيية تعكيي  

 ما ٌلً: تباٌن المدظفٌن فً كل عامل من عدامل التقٌٌم دتةمل

 :طرٌقة التدرج البٌانً -1

حٌث ٌتم تحدٌد عدد من العناصر )الصيفات دالخصيا ص( التيً تتعليق بياألداء        

األداء دكمٌيية األداء دالمعرفيية بطبٌعيية العمييل دالمظهيير  دالعمييل دتةييمل عييادا ندعٌيية

دالتعادن دتدضع جمٌعها فً قا مة التقدٌم دٌتم قٌاهها عادا باهتخدام مقٌا  متيدرج 

ختٌييار ا( أد ميين ميينخفض الييى مرتفييع دميين ثييم ٌقييدم القييا م بعملٌيية التقٌييٌم ب5-1ميين )

ثم ٌتم جمع األدزان الدرجة التً تمثل أد تتفق مع أداء المدظس فً كل عنصر دمن 

 .التً حصل علٌها المدظس لتحدٌد تقٌٌمل العام

دتمتاز هذ  الطرٌقية بهنهيا األكثير ةيٌدعاً لهيهدلتها دي ٌتطليع تطدٌرهيا تكيالٌس     

باهظييةي دميين الممكيين تطبٌييق القا ميية بةييكل داهييع علييى عييدد كبٌيير ميين المييدظفٌن أد 

ي أنيل قيد ٌعياع علٌهيا االدظا سي دي تحتاج الى تيدرٌع كبٌير للقيا مٌن عليى التقٌيٌم. 

التقٌيٌم حٌيث تعتميد عملٌية التقٌيٌم بةيكل كبٌير  احتمال دجدد التحٌز مين القيا م بعملٌية

علييى دجهيية نظيير القييا م بعملٌيية التقٌييٌمي دظهييدر التةييدد أد التهيياهل بعملٌيية التقٌييٌمي 

داغفالها لبعض العناصر المهمة لبعض الدظا س فً حال تطبٌقهيا بةيكل داهيعي دي 

  .تقدم هذ  الطرٌقة النداحً التطدٌرٌة للمدظس

 :ةطرٌقة القوائم السلوكٌ -2

حٌث ٌتم تصمٌم قدا م تتضمن عبارات دجمل )أمثلة هلدكٌة( تصيس هيلدكٌات       

معٌنة كيهداا لتقٌيٌم الجدانيع دالخصيا ص الهيلدكٌة ليألداء فكيل مجمدعية مين الجميل 



11 
 

دالعبارات تهتهدس قٌا  عنصر مين عناصير األداء مثيل القيدرا عليى اليتعلم دالدقية 

 . دلٌةفً األداء دالعالقات الةخصٌة دتحمل المه

عييداد قا ميية تتضييمن عييدد ميين األمثليية الهييلدكٌة التييً تبييٌن ادتييتم عملٌيية التقييدٌم ب     

ختٌييار ادرجييات متفادتيية ميين مهييتدٌات األداء دٌطلييع ميين القييا م علييى عملٌيية التقييدٌم 

 .األمثلة الهلدكٌة التً تنطبق على أداء المدظس دخصا صل

هلهلة من اللقاءات بٌن الميدظفٌن دٌتم تطدٌر دتصمٌم القدا م الهلدكٌة من خالل    

دالمةيييرفٌن أد مييين خيييالل المالحظييية دمراقبييية األداء لٌيييتم تحدٌيييد الجدانيييع المهمييية 

 .دالمتصلة بالعمل داألداء

دتعتبير طيرق معدلية مثيل طرٌقية  ،دقد ظهرت أةكال مين طيرق القيدا م الهيلدكٌة   

تمٌيزاً أد دهيطاً أد ذا كيان ما الهلدك المتدقيع دالتيً تهيتم بتدضيٌح دتحدٌيد األداء ميا

ضعٌفاًي دطرٌقة الهلدك المالحظ دالتً ٌتم فٌهيا تحدٌيد تكيرار الهيلدكٌات التيً ٌقيدم 

 .بها المدظس دٌتم مالحظتها أثناء أداء العمل

فييً دضييع دتطييدٌر خطييط دأنظميية اإلدارا باألهييداسي  القوووائم السوولوكٌة دتفٌييد    

دتهيهم فيً تحقٌيق العدالية دتركز على هلدك المدظس فً العمل دلٌ  على صفاتلي 

فييً التقييدٌم نظييراً لمعرفيية كييل ميين اليير ٌ  دالمييراد  بجدانييع األداء التييً هييٌتم 

 .مالحظتها دتقدٌمهاي دتدفر هذ  الطرٌقة تغذٌة عكهٌة جٌدا للمدظفٌن

أمييا فييً جانييع العٌييدع فهييً تتطلييع دقتيياً دجهييداً كبٌييراً لتطدٌرهييا دادارتهييا بنجيياحي 

لدا م على تطدٌر المقاٌٌ  فٌهيا دالتحقيق مين أن األمثلية هتمرار دالعمل ادتتطلع اي

 .الهلدكٌة التً تتضمنها أداا التقدٌم مازالت ذات صلة بالعمل

 :طرٌقة االختٌار اإلجباري -3

حٌييث ٌييتم تصييمٌم قا ميية تتضييمن مجمدعييات ميين العبييارات دالجمييل التييً تصييس      

عليى ةيكل ثنا ٌيات مهتدى أداء العملي دتحتدي كل مجمدعة على جملتٌن دصفٌتٌن 
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ختٌيار جمليية ااٌجابٌية دهيلبٌة دٌيتم اجبييار القيا م عليى عملٌية التقٌييٌم )المةيرس( عليى 

داحدا من كل مجمدعة تنطبق على أداء المدظس من دجهة نظرا دمن ثم ٌتم تحلٌيل 

القا مة باعطاء كل جملة دزن معٌن دمن ثم تحيدد نتٌجية تقيدٌم األداء للمدظيس عليى 

 .للمجمدع الكلً لألدزانالنتٌجة النها ٌة 

هييذ  الطرٌقيية بالهييهدلة فييً التنفٌييذي دتهيياعد علييى الحييد ميين مقييدار التحٌييز  وتمتوواز

بافتراض أن القيا م بعملٌية التقٌيٌم ليٌ  لدٌيل عليم بمقيدار األدزان لكيل جمليةي دكيذلك 

تهاعد هذ  الطرٌقة فً التغلع على النزدع نحد التهياهل أد التةيدد فيً التقٌيٌم العيام 

 .ٌنللمدظف

عليى هيذ  الطرٌقية جهيل القيا م بعملٌية التقٌيٌم بياألدزان المعطياا للجميلي  ٌعواب دلكن

دتجاهييل النييداحً التطدٌرٌيية للمدظييسي داٌضيياً تحتيياج الييى جهييد ددقييت كبٌيير فييً 

  .األعداد دتصمٌم القدا م

 

 :طرٌقة الوقائع الحرجة -4

دالعمل الفعلً دتهجٌل دهً تعتمد على مالحظة هلدكٌات المدظس أثناء األداء      

المالحظات من قبيل القيا م بعملٌية التقٌيٌم )المةيرس( فيً هيجل خياص لكيل مدظيسي 

دقد ٌتضمن الهجل تقهٌم معيٌن كف يات معٌنية فيً الهيلدك مثيل التعيادن ميع اليزمالء 

دالدقيية فييً األداء دأتبيياع التعلٌمييات دتحمييل المهيي دلٌةي دعنييد حلييدل فتييرا التقييدٌم 

قدم المةرس بمراجعة هجل المدظس الهلدكً دمن ثم اصدار الددرٌة فً المنظمة ٌ

 .حكمة على أداء المدظس من خالل هذ  الهلدكٌات التً تم مالحظتها مهبقاً 

عتمادهيا هذ  الطرٌقة بتقدٌمها تغذٌة عكهٌة للمدظسي دبالمدضدعٌة نظيراً ي وتمتاز

 .على هجل للدقا ع الفعلٌة بديً من ذاكرا القا م بعملٌة التقدٌم



13 
 

على هذ  الطرٌقة أنها تهتهلك أد تتطليع الكثٌير مين الدقيت دالجهيد فيً  ٌعاب دلكن 

تهجٌل الدقا ع دالمالحظات لكل مدظسي دتذمر داهتٌاء المدظفٌن من هيذ  الطرٌقية 

لةعدرهم بهنهم تحت المتابعة دالرقابة المهتمراي دقد ٌعمل القا م بعملٌية التقٌيٌم عليى 

هيجٌلها بيديً مين تهيجٌل الجدانيع اإلٌجابٌية دالهيلبٌة التركٌز على تصٌد األخطاء دت

 .ٌضاً نهٌان أد اغفال تهجٌل بعض الهلدكٌات دالدقا عأعلى حداً هداءي د

 :رابعاً: الطرق المبنٌة على نتائج األعمال

دترتكز على نتا ج األعمال كمعٌار ر ٌهً للتقٌيٌمي حٌيث ٌيتم تقٌيٌم األداء مين خيالل  

 :منها ما ٌلًد، األهداس المحددا لألداءمقارنة األداء مع 

 :طرٌقة اإلدارة باألهداف

دتتطلييع هييذ  الطرٌقيية عقييد لقيياءات بييٌن القييا م بعملٌيية التقٌييٌم )المةييرس( دالمدظييس  

لدضع دتحدٌد األهداس دالداجبات المطليدع تحقٌقهيا دانجازهيا مين المدظيس خيالل 

دداقعٌة دأحٌاناً ٌتم تحدٌيدها بةيكل فترا زمنٌة معٌنةي دتكدن عادًا األهداس داضحة 

كمً أد بةكل دصفًي دتحيدد العناصير دالمعياٌٌر المدضيدعٌة التيً تهيتخدم لقٌيا  

مدى تحقٌق األهداس دمن ثم تقٌٌميل بنياًء عليى ميدى ميا تيم تحقٌقيل دانجياز  مين هيذ  

اً األهداسي دنالحظ هنا أنل ي ٌتم تقٌٌم الهيلدك بيل تعتميد عليى النتيا ج المتحققية قٌاهي

 .على األهداس المرهدمة للمدظس

هييذ  الطرٌقيية بهنهييا تةييجع المييدراء علييى بييذل جهييد فكييري دتكهييبل خبييرا  وتمتوواز

دتجارع جدٌداي دتهياعد عليى زٌيادا المناقةيات فيً المنظمية دتةيجٌع المدظيس فيً 

تحدٌد األهداس ٌزٌد من دافعٌتل نحد العمل دتحقٌق أهدافل المتفق علٌهاي دتهاعد فيً 

صايت بٌن المةيرفٌن دالميدظفٌني دتتمٌيز أٌضياً بدضيدح المطليدع مين تحهٌن ايت

المدظييس انجيياز  دتحدٌييد المعيياٌٌر دالمقيياٌٌ  لقٌييا  مهييتدى انجيياز المدظييسي دميين 

ممٌزتهييا أنهييا تبييدأ قبييل األداء الفعلييً فييً حييٌن أن الطييرق األخييرى ي تبييدأ اي بعييد 

 .اينتهاء من العمل
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على المدظيس داألداء الفيردي بيديً مين تةيجٌع العميل علٌها التركٌز  ٌعاب ي أنل قدا

الجماعً دفرق العمل داألداء الكلً للمنظمةي تحتاج مين القيا م بعملٌية التقٌيٌم تنهيٌق 

كيل  كبٌر فً تجز ة أهداس المنظمة الكلٌة بةكل دقٌق حتى تصيل اليى تحدٌيد أهيداس

را عليييى دراك ةيييامل ألهييداس المنظمييية دالقييدامدظييس فيييً المنظميية دهيييذا ٌتطلييع 

تجز تهاي دتحتاج الى دقت دجهد كبٌر من القا م بعملٌة التقٌيٌم فيً عقيد اللقياءات ميع 

المدظفٌن دايتفاق على تحدٌد أهداس كل مدظس على حيداي دتركٌزهيا عليى تحقٌيق 

 .الهدس بغض النظر عن الطرٌقة دالدهٌلة المهتخدمة فً اإلنجاز

 :(°363 تقٌٌم األداء طرٌقة) تقٌٌم األداء من زواٌا مختلفةخامسا: 

ٌ م مين مي      َقي ٌُ م المدظس اهتناداً على تقٌيٌم مين حدليلي كيهن  ٌَ ٌُق دٌر  دممين دهً أن 

دربمييا ميين العمييالء الييذٌن  ٌييدٌرهم دميين المييدظفٌن الييذٌن فييً نفيي  مهييتدا  الييدظٌفًي

 .ملدن معل دبعدها ٌتم احتهاع المتدهط الحهابً لهذ  التقٌٌماتٌتعا

هذا الندع من التقٌٌم هٌحقق للمدظس تقٌماً صادقاً دعاديًي دهٌعرس المدظس كٌس 

 .ٌنظر الٌل اآلخردن دبالتالً ٌهمح لل باعادا دراهة هلدكٌاتل تجاههم

دبالنهاٌيية ٌمكيين لمييدٌر  اكتةيياس جدانييع الخلييل دالقصييدر الحقٌقٌيية لدٌييل دٌحييادل 

 .الفٌهاي دٌدجهل الى التدرٌع المناهعت

عنييد تنفٌييذ هييذا النييدع ميين ، درجيية هييد الهييرٌة 360الجانييع األكثيير تحييدٌا للتقٌييٌم د

ٌُتقاهم بل من معلدمات هيتظل  التقٌٌم، فمن األفضل اعطاء ضمانات للمدظفٌن أن ما 

 .ٌة للغاٌة دذلك لتضمن اإلدارا الدقة فً النتا جهر

 :أهداف تقٌٌم األداء

تعددت راى الباحثٌن حدل الهدس من عملٌية تقٌيٌم األداء فٌيرى )باركنهيدن( أن 

أهداس تقٌٌم األداء هً العدالية دالدقية فيً المكافيقت دالدقية فيً الترقٌيات دتيدفٌر 
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تقٌيييٌم األداء اليييى ثيييالث فيييً حيييٌن قهيييمت أهيييداس نظيييام اتصيييالً ذد اتجييياهٌني 

 :مهتدٌاتي دهً كما ٌلً

 

أهداف تقٌٌم األداء على مسوتو  المنظموة: وتلومل علوى عودة أهوداف تتحقوق -أ

 :للمنظمة من خالل عملٌة التقٌٌم, وهً

خلق مناخ ٌهدد  الثقة دالتعامل األخالقً بٌن المنظمة دالعاملٌني عين طرٌيق  -1

 .القرارات دالمكافقت تهكٌد مبدأ المدضدعٌة دالحٌادٌة فً اصدار

النهييدض بمهييتدى العيياملٌن ميين خييالل اهييتثمار قييدراتهم الكامنيية دتدظٌييس   -2

 .طمدحاتهم دتطدٌر دتحهٌن قدراتهم بةكل أفضل

دضييع معييديت مدضييدعٌة ألداء العمييل ميين خييالل دراهييات تحلٌلٌيية للعمييل   -3

 .دمهتلزماتل

 .تقدٌم برامج دأهالٌع ادارا المدارد البةرٌة  -4

العمل اإلنهانً دامكانٌة دترةيٌد التدظٌيس عين طرٌيق اليربط  تحدٌد تكالٌس  -5

 .بٌن التكلفة دالعا د من التدظٌس

أهداف تقٌٌم األداء على مستو  المدراء: حٌو  ٌمكون أن تظهور مون خوالل  -ب 

 :عملٌة التقٌٌم, وهً

 .التعرس على كٌفٌة أداء المدظفٌن بةكل علمً دمدضدعً -1

المييدظفٌني دمناقةيية مةيياكل العمييل داألداء ايرتقيياء بمهييتدى العالقييات بييٌن   -2

 .بةكل مدضدعً

تنمٌة قدرات المدراء فً مجايت األةراس دالتدجٌيل داتخياذ القيرارات فٌميا   -3

 .ٌخص التعامل مع المدظفٌن

 :أهداف تقٌٌم األداء على مستو  المرؤوسٌن -ج
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تعزٌز حالة الةيعدر بالمهي دلٌة ليدى المرادهيٌن داقنياعهم بيهن الجهيدد التيً  -1

 .ٌبذلدنها لتحقٌق أهداس المنظمة هتكدن منظدرا من خالل عملٌة التقٌٌم

تقييييدٌم مجمدعيييية ميييين الدهييييا ل المناهييييبة لتطييييدٌر دتحهييييٌن هييييلدك دأداء   -2

المييييدظفٌني دالبٌ يييية الدظٌفٌيييية فييييً المنظميييية ميييين خييييالل الدقيييية دالعداليييية 

 .دالمدضدعٌة فً عملٌة التقٌٌم

 

المنظمة أو الموظف مون تقٌوٌم األداء  وٌمكن تلخٌص الفوائد التً ٌمكن أن تجنٌها 

 :الوظٌفً فٌما ٌلً

 .تنمٌة دتطدٌر أداء المدظفٌن -1

زٌيييادا اإلحهيييا  بالمهييي دلٌة مييين خيييالل ادراك المدظيييس أن أداء  ٌخضيييع   -2

 .للتقٌٌم

تحقٌييق الفاعلٌيية التنظٌمٌيية ميين خييالل تحهيين مهييتدى الخييدمات المقدميية ميين   -3

 .المنظمة بةكل عام

الميدارد البةيرٌة بميا تتضيمنل مين  عين عملٌيات اداراتدفٌر التغذٌة العكهيٌة   -4

 .ختٌار دتدظٌس دتدرٌع دتصمٌم الدظا س دتخطٌط القدى العاملةا

تحهييٌن ايتصييايت التنظٌمٌيية بييٌن اليير ٌ  دالمرادهييٌن ميين خييالل تفهييم   -5

الراهيياء لمييدظفٌهم بةييكل أكبيير دميين خييالل تحقٌييق العداليية بييٌن المييدظفٌن 

 .التقٌٌم العادلدةعدرهم بذلك من خالل 

تخاذ القرارات بناًء على ارارات المدارد البةرٌةي حٌث ٌتم المدضدعٌة فً ق -6

مين التقٌيٌم بكيل مدضيدعٌة دبيددن انحٌيازي دٌهيهم فيً  ةالمعلدمات المتحصل

بنيياء التخطييٌط ايهييتراتٌجً الهييلٌم للمييدارد البةييرٌة المبنييً علييى معلدمييات 

 .راد على أه  مدضدعٌة هلٌمةدقٌقة دتحدٌد ايحتٌاجات التدرٌبٌة لألف

 

 


