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 مشكالت قياس وتقويم األداء: ثانيا:

 المشكالت المتعمقة باإلدارة العميا:-أ

التقتكلفةةال،لحمةةألمتكلفةةالتقتيةة من:لهةةالمشةةنلتقهيةةكاجلتقتةةرلت تعةةالت  ت  لتق لمةة  -1

تقه تبطةةالب هلمةةالتقتيةة منلتكاةةملميةةك ألهاتلفةةال مشةةنلتكلفةةالشةةرلتقتكلفةةالتقا  ةةال

إعهة قرلتقهبلةالتقةمصلم ة ىل لة ل%لهةال75بتي منلتق  هلمالحمألتهثللحة تقرل

التكلفةةالإعةة تالام اةة جلتخ تالتاتلةةىلبحاةةةلاةة تلتخ ت لتقهاةةتا هالمتقتيةة منول 

  بهةة لميةةهللتكةة قمىل هتطلبةة جلماةة للهثةةل:لتكةة قمىلتقهةة تابما ل تقه ةةححمال

 تق  هلمالفرلإ اة للتقبم اة جل ت ةهمنلتخ  تال تخع ةإل لت ةة فمالكهة ل تيةهلل

 للتقتلاةةمول كت بةةالتقتيةة  م ل ةةالتقبم اةة جل فةةرلب ةة لتقتكةة قمىلت ةةة فمالم هةة

تقح أجلمتنلتاتا تنل هلم جل ماة قمةلإح ة ةمالهةالهة لم ة حةلمقةكلهةالتكلفةال

لـتق  هلمال تق اجلتقا ولب اتا تنلتقح اةلتآلقرول     له لتي  لتكلفالتقتية منلبة

ل%لهالإعه قرلتك قمىلتخ تالم لتقاي طلتقمصلتي نلبالتقهاظهاو9

هالمشنلتقهيكاجلتقترلت تعالت  ت  للشةرلب ة لتقاتة ةجللتقات ةجلتقالبما:  تاةل -2

تقالبمالتقترلتظ  ش ل هلمالتقتي منل فرلتق تاالإالشمتلتقا ىلهةالتقاتة ةجلتقاةلبمال

ما ةة ةم للتاهمةةالتقهةة ت  لتقبيةة مالف اةة لتةة ف لبم اةة جلتقتيةة منلفةة الشةة أاللم تع ةةا

تقهةة  تالمطلبةة التأطةةاتل لم ةة لهةةالت اةةالإالتقاتةة ةجلقةةالتكةة اله ةةةمال مقةةكل

ما كسل ل لش أالتقه م مالفتات قرل لم نلتق ه نلتقية م  لبهعة  لتقتفكمة لببة ال

لو هلمالتقتي من

إالتقتية منلميةم لإقة لتقهيةكاجللاة   ت::تقتي منلا ىلمفتحله لماه ل) ا  الب  -3

تقترلمابغرل  ت  لتقه ت  لتقبي مالمالتت ة للق ة لف لة لاةبمللتقهثة للاة لمكيةىل

لتقتي منل ه لملر:

 لوتي م هلهالتحتم ع جلقنلمكالك فم إاله لتنل

 مالماتجل ال هلمالتي منلتق  هلمالل ع  له ظفمالماتا ه الب تهجلق  ل ةلال

لة مفالب هل نو
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 تهجلتحت جلإق له تع الما امالقكرلت  صلإق لتقتي منلتقف  للوإالتقب  

 ب قااةةبالقهةة م صلتقهةة ت  لتقبيةة مالفةة التقتيةة منلاةةاملم لحةة مالف ةة لهةةالا حمةةالللل

مكيىل ال   لهالتقهيكاجلتقترلمابغةرلت ةحمح  ل ا ةةمل هةالا حمةالماة للفة ال

إلمةة   لف  قمةةالتاهمةةالتقتيةة منلشةة لتقط ميةةالتق حمةة  لقلح ةة لل لةة لتقبم اةة جلتقاإلهةةالق

لتقه ت  لتقبي ماو

 المشكالت المتعمقة بالمقيم:-ب

شةةرلإحةة للتقهيةةكاجلتقتةةرلت تعةةال  ةة نل عةة  له ةة مم ل تةةةحالقيمةة سلتخ تا:ل -1

تقهيمهةةمال تقتةةرلتةة  صلإقةة لتيممهةة جلنمةة لاةةلمهالاتمعةةالأاةةتاىل تاةة تلل  ةة نل

 لة له ة مم ل ة ملتقه ة مم ل إمتلقةنلمةتهكالتق  اة ال تقه   اةمالهةالتأتفة ال

 تةحال هح   لتح  له لش لهطل ةلقتحيمالتخ تالتقعمة لفة المقةكلاة ىلمة  صل

إق ل   ق نلإق لاتة ةجل ها عة جلهتب ماةال ةالف  قمةالتخ تالب  ةة فالإقة لمقةكل

فمعةلتقت كمإلل ا ل ةالتقه  مم ل لة لتقه ة  تجل تقاةل كم جلتقهطل بةالقتحيمةال

لتقترلتنلتقت  للإقم  لوتخ تالب  ة فالإق لتخش تىل تقات ةجل

إالتقهي فمالألم  ف العم تله لمي نلبالتق  هل ال هالثنلألماتطم  تلمالميمهة تل -2

كهةة لمالشاةة كلب ةة لتقهيةة فمالتقةةممالمتةة    الفةةرل،لم تاشةةنلبيةةكلله ةةة  ر

لإ ط التيممه جلقل  هلمالأامه لإمتلك اجلتلكلتقتيممه جلالبماو

لتقتيممن:لتخاط التقترلميالب  لتقهيمه المثا ا -3

شةمتلتقاطةكل اة ه لميةالتقهيةمنلتحةجلتةكثم لع اةةل تحة لهةالم تال لاطكلتق  قةا:ل-لم

تق  هللتقمصلمي نلبتيممهالهه لم ث ل ل لتي م هلتق  نلقمقكلتخ تالككالمتنلتيمةمنل

م تال  هلله لبكاةاله تفةالباةبةلمالتقهيةمنلم ة ىلم لم تية لمالتق  هةللهتفة ال

لتقهيمنولفرل فاله ماالهال ف تالتقترلمحب  

 شاةة لألم ةةتنلتقهيةةمنلبه ت ةة  لتق اةةالفةةرلتيممهةةاللتقهمةةللإقةة لتقتيةة منلتق يةة تةر:ل-لة

 تي م تتال التخف ت لتقممالمي نلبتيممه نلبللمك المكث لتشته هالمالمية لل اةال
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ماالنم لهتحمإلل هالثنلف االم طرل بيكلل ي تةرلتي م تجلهتف  تالقل ة هلمال

لم تالم قةكلتق  هلماو  المالت كسلشمهلتقتي م تجلحيميال

إاله ظنل هلم جلامة سلتخ تالتةانل ةالفتة  لإلهامةالاة بيالهثةلللاطكلتقح تثا:ل-لج

اتالي   لم لااال قمقكلمعةةلمالمهثةللشةمتلتقتيمةمنلهت اةطلم لحيميةالاةل كل

تخف ت لااللتلكلتقفت  لقكالتقمصلا لمحة ألشة لإالمةتنللتقتيمةمنلقهة لمهكةالإال

ل كلتقحةة مألقلفةة  لقكةةالمقةةكلتقتيمةةمنلألمهثةةللمةةتنلتةةمك هلباةة  قالمصلتيمةةمنلتقاةة

ال كلتقياولااللتقفت  لكل  لتقترلمتنلتقتيممنل ا  لا  ةالإمتلكة التق  هةلل

له  ك لقلت  مخلتقمصلامتنلفمالتيممهالو

حمألمهمللتق ةمسلقتيمةمنله   اةمالاةلب لم لإمع بة للاطكلتأاطب   جلتقهابيا:ل-لأ

تيمةمنله ةةمالهةالتقاةة سل)كبةة  لالبيةكللهح مةة لهتةكث تلب اطب   تةةالتقيا ةمال ةة

 ل ةةغ  لتقاةةا لتقااةة ا لتق عةة ل لا معةةرلتقهةة ت سلتق  بمةةا لا معةةرلتقاةةا

تقه ت سلتخعابما:لف  لمت   لإالكللتيامنلهةالتقاة سلق مةالاةه جلهيةت كال

طمبةةةالم لنمةةة لطمبةةةال مل ةةةي  لبةةةكصلفةةة  لماتهةةةرلقتياةةةمنله ةةةمال  لةةة لمقةةةكل

 لهب ية لإاهة لشة لتاطبة تل ةالف أاطب تلتقيا رلقل ةمسلشا لش لتاطب تلنم

لتقتيامنلثنلب قتب مال التقف  لتقمصلماتهرلإقماو

شةمتلتقاطةكلشة لهةالمكثة لتخاطة اليةم   لفةرللتقهمللا حمالتق اطلفرلتقتيمةمن:ل-لج

تقتطبمةةالتق هلةةرلحمةةألميةة نلتقهيةةمنلبر طةة التيةة م لهت اةةطلقلكفةة ا لقعهمةةالم ل

يةةكلهةةالتيةة م هلم لأللقغ قبمةةالتق ةة هلمال تق تاةةالمالتقهيةةمنلشاةة لاةة لمكةة الفةةر

تتةة تف لق مةةالتقبم اةة جل تقه ل هةة جلتقك فمةةالقلتيةة م لتقاةةلمنلم لقةةمسلق مةةالتق اةةجل

تقك فرلق ةالتقتي م ل ل لماةسله ةة  مالاةلمهالم لتاةالنمة له ةتنلب ةةال

تيةة م لاةةلمنل شاةة لممةةة لتبةة  لمشهمةةالتةة  مةلتقهيةةمنلقت عم ةةالإقةة لمشهمةةالتيمةةمنل

لب فال  هاولتخ تالا تالقلهاظهالم لقل  هلما

فرلح قةالمالتقهيةمنلمهمةللإقة لتقتية  لفةرللتقهمللإق لتقلمالم لتقتي  لفرلتقتيممن:ل-لم

تيممهةةالفم طةةرلتقهيةةمنلتيممهةة جلهت اةةطالم لحتةة لالملةةالقعهمةةالتق ةة هلمالحتةة ل
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تقههت إلمالها نلإه لإمتلك التقهيمنلمهمةللإقة لتقلةمالف اةالم طةرلتية م تجل  قمةال

لقعهمالتق  هلماو

 فةةةرلشةةةمهلتقط ميةةةالمتعةةةالب ةةة لتق  اةةة الإقةةة لتيمةةةمنلل:تقتحمةةةإللتقيا ةةةرل-لخ

لتقه   امالهتةكث مالته هة لبةب  لاةمه نلتقيا ةمال إحا اة ت نل هية   شن

 فةةرلتلةةكلتقح قةةالم ةةبحلتقتيمةةمنلنمةة لهتةةكث لبهةة للتحيمةةالل)حةةة لك تشمةةا:

لتخش تىلب تاطالتقه   سل إاه لبيمنل تتع ش جلتق ةمسو

التقهيكاجلتقترلمتةكث لب ة لتقهية نلإمل شرلهلتقتكث لبه كإللتق ظمفال هاه ش :ل-ل 

ماحظلمالشا كلتتع ش لقتي منلتخف ت لي نلرلتق ظ ةىلتق لم لبككث لهالتق تاةال

 إ ط ة نلتي م تجله تف ال ل ل كسلتق ظ ةىلتق ام لم لتقبامطالفمتنلإ ط ال

يةة نلرلشةةمهلتق ظةة ةىلتيةة م تجلهاافةةةال هةةالتق  تهةةللتقهةة ث  لفةةرلشةةمهل

تقةةمصلميةة نلبةةالتقهيةة نل  ااتةةالب ق  اةة التقهافةةممالفةةرلتقهيةةكلالاةة تلتق هةةلل

لتقهاظهال ت  ت  لتقترلم هللب  و

حمألمح  للب  لتق  ا التيممنل  تهللنمة ل:لتيممنل  تهللنم لا بلالقليم سل-لم

ا بلةةالقليمةة سل تقتيةة م لهثةةللتأشتهةة نل ت اةةاولب ق هةةلل معةةةلقتعاةةةلشةةمتل

م لقهاةال تأبت ة  ل ةالتق  تهةللتقاطكلتأقتإلتنلبه لااةتطمال  متةالم لاةه  ال

لتقترلمتنلتاتات ع  لةها ول

 المشكالت المتعمقة بالعاممين -ج

 شةةرلإحةة للتقهيةةكاجلتقتةةرلت تعةةال هلمةةاللتأشتهةة نلب ق ةة   لتقيا ةةما: -1

تقتيةة منلفةةب  لتخفةة ت لتق ةة هلمالمةة  المال هلمةةالتقتيمةةمنلشةةرلف  ةةال ظمهةةال

قلتةة قملل لةة لاةة  تت نل امهةةت نلب قااةةبالقلهايةة  ل اهةة شنل اعةة ح نلفةةرلتق هةةلل

 ممة لف  الأحتف ق نلبه لحيية هلهةالتاعة إلتجلفةرلتق ة نلتقاة بالبماهة لاعة ل

بالقآلاة مالت اةرلت  مة تلم له ة  تلقليلةال تقتة ت ل تيلةمال هلمالتقتيممنلب قاا

قليمهةةال تقيةةكالتخهةة لتقةةمصلمع ةةللتخفةة ت لماةةا  العهمةةال اةة ةلل فةة   نل

قه تع الشمتلتقه اىل ب قت قرل ا ه لم عالتخفة ت لط اة ت نلقكاكة  لم لقية مل
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هيةةكاجلتق هةةللتقتةةرلم جلإقةة لاتمعةةاله ماةةالحتةة لمحتفظةة تلب ةة  ت نلكهةة ل

فة المقةكلاة لمة ث ل لة لتقهيةمنل  لة لم تال هلمةالتقتيمةمنل مة  صلإقة للم م  ا

لإهك امالتق ا تلبكاط الفرلتقتيممنل   نلتقت  للإق لات ةجلالمهال  حمحاو

  نلح  للتق  هلمال ل لإ ع تلتخث لتقمصلمفم شنلفرلتقت  ىل ل له اف نل -2

لتقح قرلهالتخ تاو

 نلتق ةةاحم جلتقاةةلط جلت تيةة  لب ةة لتقه   اةةمالبةةكال  اةة ة نلقةةمسلقةة م -3

لأتا ملتقي ت تجلتقا  البت امت نلم لإلم   لمع  شنلو

ي   لتق  هللب قظلنل   نلي   هلبكال هلالتنلتقت ة ىل لمةال تأ تة تىلبةال -4

ل بكشهمتال تي م هله  م ل ه ا م لو

ل  نله  فالتق  هلله لش لهطل ةلهاال   نلف هالقاظ نلتقتيممنلو -5

ل ةماالإق لتحت تهال هاحالتي م تله تف  وكب لاالتق  هللهه لم فال -6

 :مشكالت أنظمة تقييم األداء -د

  نل ع  لاظ نله ة  رلهاتظنلقعهالتقبم ا جلتقاإلهالقتيمةمنلم تالتق ة هلمال -1

لم ل ع  لا   ل ة ىلفرلتقاظ نلتقهطباو

لوتاتا تنلب  ل ا   لتقتيممنلتقيا مال نم لتقه ة  ما -2

لو  ت لتقعم لق هلمالتيممنلتخ تا  نلتأشته نلب هلمالتقتاطمطل ت  -3

لوا  البتطبمالاظ نلتيممنلتخ تا  نل ة ملم لت يم لت ع تاتجلتق -4

لوةغ طلتقالبمالتقا ة  لفرلتقهايك تكث ل هلمالتقتي منلب قي لل تق -5

لو   بالتقيم سلتقكهرلقب  ل  تهللتقتيممن -6

لواجلتقتيممنلتقترلتتنلهالتق  ا اة ىل اطحمالتق  م لهالهي ب -7

تح مةة لاظةة نلتقتيمةةمنلقلطةة التقاإلهةةالقتحاةةمال تطةة م لتخ تال ماةة قمةلل ةة ن -8

 هت ب الع   لتقتط م و

الصعوبات أو األخطاء في تقييم وعموما فإنه يمكن اجمال 
 :فيما يلي أداء العاملين
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 وتقااالفرإع تالتقتيممنل  الإ  ت لاطالتخ تال تأكتف البتيممنلتأ تاله  ل -1

 وتقحكنل ل لكف ا لتقه ظفماتقتكث لب فاله ماالفرل -2

مهملة الإقة ل تقتا شللم لتقتي  لهالع اةلتق  ا الفرلتقتيممنلفب  لتق  ا ا  -3

تقتا شللهاله   ام نل إ ط ة نلتية م تجل  قمةالب ة ىلتقاظة ل ةالم تة ةنل

 وم لتق كسلفرلح قالتقتي  

تكث لتق  ا البال كل ت ة ف جل إات عمةالتقه   اةمالفةرلتقفتة تجلتخامة  ل  -4

 وقتيممنابللت

تقتحمإلتجلتقيا مالقل  ا الفهمللتقة ةمسلإقة لهة   سله ةمالمة ث لتةكثم ت ل  -5

 . هلح ظ  ل ل لتقتي م تجلتقترلمهاح  لقا

 :كيفية التغلب على مشكالت تقييم االداء

 وإمع  لماسل ه  مم له ة  ما -1

 وتحلمللتقاي ط جل تيامه  لإق ل ا   ش لتق هلمال تقال كما  -2

 وةهالقطبم ال    ل بمةالتق هلتاتا تنلط ميالتيممنلها -3

 ومعةلمالتك الط ميالتقتيممنلهيااال هاظهال هف  هالقله ظىل تقهي ى  -4

ل

 


