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 فً تقٌٌم األداء أسئلة صح وخطأ

ٌطبق تقٌٌم األداء بصورة صحٌحة فأنه ٌوضح للفرد مستوى أدائه الحالً, عندما  -1
وقددد ٌددفير فددً مسددتوى د ددد الفددرد واتدالدداق الم ددام المسددتقبلٌة وتدددعٌم الد ددود 

 )   ( المبذولة لتحسٌن األداء بطرٌقة صحٌحة.

الخدمددة المدنٌددة فددً المملرددة ال ربٌددة فددً الئحددة تقددوٌم األداء الددووٌفً فددً و ارة  -2
السدد ودٌة المقصددود بتقددوٌم األداء الددووٌفً لددو مددا تقددوم بدده الد ددة الحرومٌددة مددن 
إدراءاق لقٌدا  مسدتوى أداء الموودو لوادبداق ووٌفتده وفقداص ل ناصدر وم داٌٌر 
م ٌنددة خددبلر فتددرة  منٌددة محددددة بمددا ٌمرن ددا مددن اتخدداذ القددراراق المناسددبة عددن 

 . )   (المووو

دفع األنشدطة فدً  عملٌة الرقابة بما فٌ ا تقٌٌم األداء بم متٌن أساسٌتٌن, لما:تقوم  -3
تصددحٌح ، والمنومددة ومن  ددا مددن االنحددراو عن ددااالتدالدداق المحققددة أللددداو 

 (  )   .مساراق األنشطة ولو ما ٌ بر عنه بتقٌٌم األداء

 )   ( الووائو القٌادٌة.الرشو عن االفراد الصالحٌن لشغر ب تقٌٌم األداءال ٌ نً  -4

5-  

 . )    (بالفرد أو المووو ةتصلالموامر فً ال  محدداق االداءتتمير  -6

التنودٌم االدتمداعً  بدالفرد أو الموودو ةتصدلالموامدر فدً ال  محدداق االداءمن  -7
 . )    (الموارد واالمرانٌاق المادٌة، ولل مر

مدموعددة مددن المقٌمددٌن  المصددادر التددً تندداط ب ددا مسددفولٌة تقٌددٌم أداء األفددرادمددن  -8
 . )   (ٌقومون بالتقٌٌم

مدن  الرفسداء المباشدرٌن المصادر التً تنداط ب دا مسدفولٌة تقٌدٌم أداء األفدرادمن  -9
 (. )   التقٌٌم الذاتًخبلر 

ت تمدد م داٌٌر  التدًمدارن ال مدر أ فدًتتراوح مدة الفتدرة ال منٌدة لتقٌدٌم األداء  -11
أي ب ددد سددتة أشدد ر أو ب ددد سددنة راملددة وٌتبددع  بددٌن مددرة ومددرتٌن، الدددودة الشدداملة

 )   ( السنوي.غالبٌة المنوماق التقٌٌم 

نطاق سٌطرة الفرد والتً ٌمرن أن تفير على مسدتوى التً تحق ال وامر من  -11
الرفاٌددة فددً تسدد ٌبلق ال مددر والتررٌبدداق والتد ٌدد اق والسٌاسدداق عدددم أدائدده، 

 )   (. المحددة والتً تفير على الووٌفة

 )   (  .م در المطلوبلل اداو أن ٌرون مت داءأ لنتائج المحتملة للتقٌٌماتتمير  -12

و قدد أنتائج المترتبة عن التقٌٌم ٌمردن ان تردون عارضدة ال ٌدب مراعاة أن ال -13
ناتددة عدن طفدرة بسدبب وددود وانمدا ٌددب مراعداة  أن دا قدد تردون ترون مفقتدة. 

شددددٌ ٌة م ٌندددة او عوامددر محدددددة ت ٌدددق سددٌر ال مدددر وانسدددٌابه بالشدددرر ت دوافددع
 )   ( الطبٌ ً.

 .)  (مقارنة األداء الف لً مع م ٌار األداء تقٌٌم األداءة األولً فً خطوت د ال -14

 ( (. )  اليباق -الصدق) م اٌٌر األداء تتمير  -15
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- مبلحوددة االفددرادلددً: ) مصددادر للم لومدداق تسددتخدم لقٌددا  األداء الف لددً -16
 (. )  ( قارٌر اإلحصائٌةالت

 )  ( تقوٌم االفراد و ٌادة داف تٌ م لل مر.: استخداماق تقٌٌم االداءمن  -17

لددى أسددا  مقارنددة أداء الفددرد موضددع التقٌددٌم بصددورة طلقددة عطددرق المتقددوم ال -18
 . )  (أدمالٌة مع باقً المووفٌن وترتٌب م تنا لٌاص وفقاص لنتائج المقارنة

مقارنددة أداءم مددع أداء أفددراد علددً الترتٌددب التبددادلً أو التندداوبً  ةقددٌطرتقددوم  -19
المدموعددة فددرداص فددرداص ولرددذا حتددى تنت ددً المدموعددة ومددن يددم ٌددتم تحدٌددد التقٌددٌم 
الن ددائً للمووددو بندداءص علددى عدددد المددراق التددً حصددر فٌ ددا علددى أفضددلٌة داخددر 

 )   ( .المدموعة

ٌن اعتمدداداص علددى المنحنددى تو ٌددع المددووف طرٌقددة التو ٌددع اإلدبدداريٌددتم فددً  -21
الطبٌ دددً للتو ٌدددع الم تددددر والدددذي ٌتررددد  عدددادة عندددد الوسدددط بٌنمدددا ٌردددون عندددد 

 )   ( .األطراو قلٌر وٌقر أرير رلما أبت د عن الوسط

لددذم الطرٌقددة مددن القددائم ب ملٌددة التقٌددٌم  لتقٌددٌم األداء طرٌقددة المقالددة ٌطلددب فددً -21
)المشرو( أن ٌصو أداء الموودو المدراد تقٌٌمده برتابدة مقالدة أو تقرٌدر توضدح 
دوانددب ونقدداط القددوة والضدد و فددً أداء المووددو والم دداراق التددً ٌتمتددع ب ددا 

 )   ( .وب ض االقتراحاق لتحسٌن أداءم

عددن مبلحواتدده ل دداداق انطبدداا المقددٌم    علددًٌددررٌراعددً فددً تقٌددٌم األداء الت -22
 )   ( .الفرد فً الووٌفة أداء علً ال مر ولٌ 

 

 

 :ثانٌاً: الطرق المطلقة

والتً ال ٌتم فٌ دا تقٌدٌم المدووفٌن علدى أسدا  نسدبً بمقدارنت م بب ضد م الدب ض أو  

 من ا ما ٌلً:بالم اٌٌر بر تقٌٌم م بصورة مطلقة و

 :طرٌقة المقالة

وٌطلب فً لذم الطرٌقة من القائم ب ملٌة التقٌٌم ) المشرو( أن ٌصو أداء الموودو 

المراد تقٌٌمده برتابدة مقالدة أو تقرٌدر توضدح دواندب ونقداط القدوة والضد و فدً أداء 
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المووددو والم دداراق التددً ٌتمتددع ب ددا وب ددض االقتراحدداق لتحسددٌن أداءم, وقددد ترددون 

 . اص لئلس اب واإلطالة ال ائدةأحٌانا مقٌدم ب ناصر أو حدود م ٌنه من

وتمتا  لذم الطرٌقدة بأن دا ال تتطلدب تددرٌب عدالً للقدائمٌن علدى عملٌداق التقٌدٌم     

وتقدددم ب ددض الطددرق لتطددوٌر أداء المددووفٌن, ولرددن ٌ دداب علٌ ددا اسددت بلر ا لوقددق 

طوٌر من القدائم ب ملٌدة التقٌدٌم فدً رتابدة المقداالق عدن دمٌدع المدووفٌن فدً إدارتده, 

ا غٌددر منومددة بشددرر يابددق وتخضددع للتغٌٌددر وأن الم لومدداق المتددوفرة قددد ترددون وأن دد

رافٌددة أو غٌددر رافٌددة )ت ٌددد أو تددنقل( تب دداص للمقالددة والتددً ت تمددد اعتمدداداص رلٌدداص علددى 

قدراق وم اراق القائم ب ملٌة التقٌٌم وأسلوبه فدً ال درض, وقدد ٌددخر التحٌد  وعددم 

 .م عند رتابة المقالةالموضوعٌة من القائم فً عملٌة التقٌٌ

 

 :ثالثاً: الطرق المبنٌة على المقاٌٌس

وٌتم تقٌٌم األداء بالنسدبة ل وامدر وصدفاق م ٌندة أو م داٌٌر وٌتدولى المقدٌم تحدٌدد     

مدددى أو دردددة تددوفر لددذم ال وامددر لدددى المووددو باسددتخدام مقدداٌٌ  متدردددة ت ردد  

 ما ٌلً: تباٌن المووفٌن فً رر عامر من عوامر التقٌٌم وتشمر

 :طرٌقة التدرج البٌانً -1

حٌث ٌتم تحدٌد عدد من ال ناصر )الصدفاق والخصدائل( التدً تت لدق بداألداء        

وال مددر وتشددمر عددادة نوعٌددة األداء ورمٌددة األداء والم رفددة بطبٌ ددة ال مددر والمو ددر 

والت اون وتوضع دمٌ  ا فً قائمة التقوٌم وٌتم قٌاس ا عادة باستخدام مقٌا  متددر  

ختٌددار ا( أو مددن مددنخفض إلددى مرتفددع ومددن يددم ٌقددوم القددائم ب ملٌددة التقٌددٌم ب5-1ن )مدد

الدردة التً تمير أو تتفق مع أداء المووو فً رر عنصر ومن يم ٌتم دمع األو ان 

 .التً حصر علٌ ا المووو لتحدٌد تقٌٌمه ال ام
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وتمتا  لذم الطرٌقدة بأن دا األريدر شدٌوعاص لسد ولت ا وال ٌتطلدب تطوٌرلدا تردالٌو     

بالوددة, ومددن الممرددن تطبٌددق القائمددة بشددرر واسددع علددى عدددد ربٌددر مددن المددووفٌن أو 

ال أنده قدد ٌ داب علٌ دا إالووائو, وال تحتا  إلى تددرٌب ربٌدر للقدائمٌن علدى التقٌدٌم. 

التقٌدٌم حٌدث ت تمدد عملٌدة التقٌدٌم بشدرر ربٌدر  احتمار ودود التحٌ  مدن القدائم ب ملٌدة

علددى ود ددة نوددر القددائم ب ملٌددة التقٌددٌم, وو ددور التشدددد أو التسددالر ب ملٌددة التقٌددٌم, 

وإغفال ا لب ض ال ناصر الم مة لب ض الووائو فً حار تطبٌق دا بشدرر واسدع, وال 

  .تقدم لذم الطرٌقة النواحً التطوٌرٌة للمووو

 :السلوكٌةطرٌقة القوائم  -2

حٌث ٌتم تصمٌم قوائم تتضمن عباراق ودمر )أميلة سلورٌة( تصدو سدلورٌاق       

م ٌنة ردأداة لتقٌدٌم الدواندب والخصدائل السدلورٌة لدؤلداء فردر مدموعدة مدن الدمدر 

وال باراق تست دو قٌا  عنصر مدن عناصدر األداء ميدر القددرة علدى الدت لم والدقدة 

 .مر المسئولٌةفً األداء وال بلقاق الشخصٌة وتح

عددداد قائمددة تتضددمن عدددد مددن األميلددة السددلورٌة التددً تبددٌن إوتددتم عملٌددة التقددوٌم ب     

ختٌددار ادرددداق متفاوتددة مددن مسددتوٌاق األداء وٌطلددب مددن القددائم علددى عملٌددة التقددوٌم 

 .األميلة السلورٌة التً تنطبق على أداء المووو وخصائصه

من خبلر سلسلة من اللقاءاق بٌن المدووفٌن وٌتم تطوٌر وتصمٌم القوائم السلورٌة    

والمشدددرفٌن أو مدددن خدددبلر المبلحودددة ومراقبدددة األداء لٌدددتم تحدٌدددد الدواندددب الم مدددة 

 .والمتصلة بال مر واألداء

وت تبدر طدرق م دلدة ميدر طرٌقدة  ،وقد و رق أشرار مدن طدرق القدوائم السدلورٌة   

ذا ردان متمٌد اص أو وسدطاص أو إ السلوك المتوقدع والتدً ت دتم بتوضدٌح وتحدٌدد األداء مدا

ض ٌفاص, وطرٌقة السلوك المبلحو والتً ٌتم فٌ دا تحدٌدد تردرار السدلورٌاق التدً ٌقدوم 

 .ب ا المووو وٌتم مبلحوت ا أيناء أداء ال مر
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فددً وضددع وتطددوٌر خطددط وأنومددة اإلدارة باأللددداو,  القوووائم السوولوكٌة وتفٌددد    

صفاته, وتسد م فدً تحقٌدق ال دالدة  وترر  على سلوك المووو فً ال مر ولٌ  على

فددً التقددوٌم نوددراص لم رفددة رددر مددن الددرئٌ  والمددرفو  بدوانددب األداء التددً سددٌتم 

 .مبلحوت ا وتقوٌم ا, وتوفر لذم الطرٌقة تغذٌة عرسٌة دٌدة للمووفٌن

أمددا فددً دانددب ال ٌددوب ف ددً تتطلددب وقتدداص ود ددداص ربٌددراص لتطوٌرلددا وإدارت ددا بنددداح, 

وال مر الدائم على تطوٌر المقاٌٌ  فٌ دا والتحقدق مدن أن األميلدة ستمرار وتتطلب اال

 .السلورٌة التً تتضمن ا أداة التقوٌم ما الق ذاق صلة بال مر

 :طرٌقة االختٌار اإلجباري -3

حٌددث ٌددتم تصددمٌم قائمددة تتضددمن مدموعدداق مددن ال بدداراق والدمددر التددً تصددو      

مستوى أداء ال مر, وتحتوي رر مدموعة على دملتٌن وصفٌتٌن علدى شدرر ينائٌداق 

ختٌدار دملددة اإٌدابٌدة وسدلبٌة وٌدتم إدبددار القدائم علدى عملٌدة التقٌددٌم )المشدرو( علدى 

نورة ومن يم ٌتم تحلٌدر  واحدة من رر مدموعة تنطبق على أداء المووو من ود ة

القائمة بإعطاء رر دملة و ن م ٌن ومن يم تحددد نتٌددة تقدوٌم األداء للموودو علدى 

 .النتٌدة الن ائٌة للمدموا الرلً لؤلو ان

لددذم الطرٌقددة بالسدد ولة فددً التنفٌددذ, وتسدداعد علددى الحددد مددن مقدددار التحٌدد   وتمتووا 

مقددار األو ان لردر دملدة, وردذلك بافتراض أن القدائم ب ملٌدة التقٌدٌم لدٌ  لدٌده علدم ب

تساعد لذم الطرٌقة فً التغلب على الن وا نحو التسدالر أو التشددد فدً التقٌدٌم ال دام 

 .للمووفٌن

علدى لدذم الطرٌقدة د در القدائم ب ملٌدة التقٌدٌم بداألو ان الم طداة للدمدر,  ٌعوا  ولرن

ر فددً وتدالددر النددواحً التطوٌرٌددة للمووددو, واٌضدداص تحتددا  إلددى د ددد ووقددق ربٌدد

  .األعداد وتصمٌم القوائم
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 :طرٌقة الوقائع الحرجة -4

ولً ت تمد على مبلحوة سلورٌاق المووو أيناء األداء وال مر الف لً وتسدٌر      

المبلحواق من قبدر القدائم ب ملٌدة التقٌدٌم )المشدرو( فدً سددر خدال لردر موودو, 

 داون مدع الد مبلء وقد ٌتضمن السدر تقسٌم م دٌن رفئداق م ٌندة فدً السدلوك ميدر الت

والدقددة فددً األداء وأتبدداا الت لٌمدداق وتحمددر المسددئولٌة, وعنددد حلددور فتددرة التقددوٌم 

الدورٌة فً المنومة ٌقوم المشرو بمراد ة سدر المووو السلورً ومن يم إصدار 

 .حرمة على أداء المووو من خبلر لذم السلورٌاق التً تم مبلحوت ا مسبقاص 

عتمادلدا تغذٌة عرسٌة للمووو, وبالموضوعٌة نودراص ال لذم الطرٌقة بتقدٌم ا وتمتا 

 .على سدر للوقائع الف لٌة بدالص من ذاررة القائم ب ملٌة التقوٌم

على لذم الطرٌقة أن ا تست لك أو تتطلدب الريٌدر مدن الوقدق والد دد فدً  ٌعا  ولرن 

ة تسدٌر الوقائع والمبلحواق لرر مووو, وتذمر واستٌاء المووفٌن من لدذم الطرٌقد

لش ورلم بأن م تحق المتاب ة والرقابة المستمرة, وقد ٌ مر القائم ب ملٌدة التقٌدٌم علدى 

التررٌ  على تصٌد األخطاء وتسددٌل ا بددالص مدن تسددٌر الدواندب اإلٌدابٌدة والسدلبٌة 

 .ٌضاص نسٌان أو إغفار تسدٌر ب ض السلورٌاق والوقائعأعلى حداص سواء, و

 :ج األعمالرابعاً: الطرق المبنٌة على نتائ

وترتر  على نتائج األعمار رم ٌار رئٌسً للتقٌدٌم, حٌدث ٌدتم تقٌدٌم األداء مدن خدبلر  

 :من ا ما ٌلًو، مقارنة األداء مع األلداو المحددة لؤلداء

 :طرٌقة اإلدارة باألهداف

وتتطلددب لددذم الطرٌقددة عقددد لقدداءاق بددٌن القددائم ب ملٌددة التقٌددٌم )المشددرو( والمووددو  

لوضع وتحدٌد األلداو والوادباق المطلدوب تحقٌق دا وإندا لدا مدن الموودو خدبلر 

فترة  منٌة م ٌنة, وترون عادةص األلداو واضحة وواق ٌة وأحٌاناص ٌتم تحدٌددلا بشدرر 
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م داٌٌر الموضدوعٌة التدً تسدتخدم لقٌدا  رمً أو بشرر وصفً, وتحددد ال ناصدر وال

مدى تحقٌق األلداو ومن يم تقٌٌمده بنداءص علدى مددى مدا تدم تحقٌقده وإنددا م مدن لدذم 

األلداو, ونبلحو لنا أنه ال ٌتم تقٌٌم السدلوك بدر ت تمدد علدى النتدائج المتحققدة قٌاسداص 

 .على األلداو المرسومة للمووو

علددى بددذر د ددد فرددري وترسددبه خبددرة  لددذم الطرٌقددة بأن ددا تشدددع المدددراء وتمتووا 

وتدارب ددٌدة, وتسداعد علدى  ٌدادة المناقشداق فدً المنومدة وتشددٌع الموودو فدً 

تحدٌد األلداو ٌ ٌد من داف ٌته نحو ال مر وتحقٌق ألدافه المتفق علٌ ا, وتساعد فدً 

تحسٌن االتصاالق بٌن المشدرفٌن والمدووفٌن, وتتمٌد  أٌضداص بوضدوح المطلدوب مدن 

دددا م وتحدٌددد الم دداٌٌر والمقدداٌٌ  لقٌددا  مسددتوى إندددا  المووددو, ومددن المووددو إن

ممٌ ت ددا أن ددا تبدددأ قبددر األداء الف لددً فددً حددٌن أن الطددرق األخددرى ال تبدددأ إال ب ددد 

 .االنت اء من ال مر

علٌ ا التررٌ  على الموودو واألداء الفدردي بددالص مدن تشددٌع ال مدر  ٌعا  ال أنه قدإ

اء الرلً للمنومة, تحتا  مدن القدائم ب ملٌدة التقٌدٌم تنسدٌق الدماعً وفرق ال مر واألد

ردر  ربٌر فً تد ئة ألداو المنومة الرلٌة بشرر دقٌق حتى تصدر إلدى تحدٌدد ألدداو

دراك شدددامر أللددداو المنومدددة والقدددرة علدددى امووددو فدددً المنومددة ولدددذا ٌتطلددب 

د اللقداءاق مدع تد ئت ا, وتحتا  إلى وقق ود د ربٌر من القائم ب ملٌة التقٌدٌم فدً عقد

المووفٌن واالتفاق على تحدٌد ألداو رر مووو على حددة, وتررٌ لدا علدى تحقٌدق 

 .ال دو بغض النور عن الطرٌقة والوسٌلة المستخدمة فً اإلندا 

 :(°063 تقٌٌم األداء طرٌقة) تقٌٌم األداء من  واٌا مختلفةخامسا: 

م المووو استناداص على تقٌدٌم مدن       ٌَ ٌُق ٌمم مدن مدولً أن  َقد ٌُ دٌرم وممدن حولده, ردأن 

وربمددا مددن ال مددبلء الددذٌن  ٌدددٌرلم ومددن المددووفٌن الددذٌن فددً نفدد  مسددتوام الددووٌفً,

 .ٌت املون م ه وب دلا ٌتم احتساب المتوسط الحسابً ل ذم التقٌٌماق

من التقٌٌم سٌحقق للمووو تقٌماص صادقاص وعادالص, وسٌ رو المووو رٌو لذا النوا 

 .ٌنور إلٌه اآلخرون وبالتالً ٌسمح له بإعادة دراسة سلورٌاته تدال م
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وبالن اٌددة ٌمرددن لمدددٌرم ارتشدداو دوانددب الخلددر والقصددور الحقٌقٌددة لدٌدده وٌحدداور 

 .بلفٌ ا, وٌود ه الى التدرٌب المناسبت

عنددد تنفٌددذ لددذا النددوا مددن ، دردددة لددو السددرٌة 361ا للتقٌددٌم الدانددب األريددر تحدددٌو

ٌُتقاسم به من م لوماق سدتور  التقٌٌم، فمن األفضر إعطاء ضماناق للمووفٌن أن ما 

 .سرٌة للغاٌة وذلك لتضمن اإلدارة الدقة فً النتائج

 :أهداف تقٌٌم األداء

ت ددق رفى الباحيٌن حور ال دو من عملٌدة تقٌدٌم األداء فٌدرى )باررنسدون( أن 

ألداو تقٌٌم األداء لً ال دالدة والدقدة فدً المرافداق والدقدة فدً الترقٌداق وتدوفٌر 

فدددً حدددٌن قسدددمق ألدددداو تقٌدددٌم األداء إلدددى يدددبلث نودددام اتصدددالً ذو اتددددالٌن, 

 :مستوٌاق, ولً رما ٌلً

 

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

 :للمنممة من خالل عملٌة التقٌٌم, وهً

خلق مناخ ٌسودم اليقة والت امر األخبلقً بٌن المنومة وال املٌن, عدن طرٌدق  -1

 .تأرٌد مبدأ الموضوعٌة والحٌادٌة فً إصدار القراراق والمرافاق

الرامنددة وتووٌددو الن ددوض بمسددتوى ال دداملٌن مددن خددبلر اسددتيمار قدددرات م   -2

 .طموحات م وتطوٌر وتحسٌن قدرات م بشرر أفضر

وضددع م دددالق موضددوعٌة ألداء ال مددر مددن خددبلر دراسدداق تحلٌلٌددة لل مددر   -3

 .ومستل ماته

 .تقوٌم برامج وأسالٌب إدارة الموارد البشرٌة  -4

تحدٌد ترالٌو ال مر اإلنسانً وإمرانٌة وترشدٌد التووٌدو عدن طرٌدق الدربط   -5

 .وال ائد من التووٌوبٌن الترلفة 
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أهداف تقٌٌم األداء على مستو  المدراء: حٌو  ٌمكون أن تم ور مون خوالل  -  

 :عملٌة التقٌٌم, وهً

 .الت رو على رٌفٌة أداء المووفٌن بشرر علمً وموضوعً -1

االرتقدداء بمسددتوى ال بلقدداق بددٌن المددووفٌن, ومناقشددة مشددارر ال مددر واألداء   -2

 .بشرر موضوعً

المدراء فً مداالق األشراو والتودٌده واتخداذ القدراراق فٌمدا تنمٌة قدراق   -3

 .ٌخل الت امر مع المووفٌن

 :أهداف تقٌٌم األداء على مستو  المرؤوسٌن -ج

ت  ٌ  حالة الشد ور بالمسدئولٌة لددى المرفوسدٌن وإقنداع م بدأن الد دود التدً  -1

 .ٌبذلون ا لتحقٌق ألداو المنومة سترون منوورة من خبلر عملٌة التقٌٌم

تقدددددٌم مدموعددددة مددددن الوسددددائر المناسددددبة لتطددددوٌر وتحسددددٌن سددددلوك وأداء   -2

المددددووفٌن, والبٌئددددة الووٌفٌددددة فددددً المنومددددة مددددن خددددبلر الدقددددة وال دالددددة 

 .والموضوعٌة فً عملٌة التقٌٌم

وٌمكن تلخٌص الفوائد التً ٌمكن أن تجنٌ ا المنممة أو المومف مون تقٌوٌم األداء  

 :الومٌفً فٌما ٌلً

 .أداء المووفٌن تنمٌة وتطوٌر -1

 ٌدددادة اإلحسدددا  بالمسدددئولٌة مدددن خدددبلر إدراك الموودددو أن أداءم ٌخضدددع   -2

 .للتقٌٌم

تحقٌددق الفاعلٌددة التنوٌمٌددة مددن خددبلر تحسددن مسددتوى الخدددماق المقدمددة مددن   -3

 .المنومة بشرر عام

المدوارد البشدرٌة بمدا تتضدمنه مدن  توفٌر التغذٌة ال رسدٌة عدن عملٌداق إدارة  -4

 .ب وتصمٌم الووائو وتخطٌط القوى ال املةختٌار وتووٌو وتدرٌا
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تحسددٌن االتصدداالق التنوٌمٌددة بددٌن الددرئٌ  والمرفوسددٌن مددن خددبلر تف ددم   -5

الرفسدداء لمددووفٌ م بشددرر أربددر ومددن خددبلر تحقٌددق ال دالددة بددٌن المددووفٌن 

 .وش ورلم بذلك من خبلر التقٌٌم ال ادر

اراق بناءص على تخاذ القراراراق الموارد البشرٌة, حٌث ٌتم الموضوعٌة فً ق -6

مدن التقٌدٌم بردر موضدوعٌة وبددون انحٌدا , وٌسد م فدً  ةالم لوماق المتحصل

بندداء التخطددٌط االسددتراتٌدً السددلٌم للمددوارد البشددرٌة المبنددً علددى م لومدداق 

 .دقٌقة وتحدٌد االحتٌاداق التدرٌبٌة لؤلفراد على أس  موضوعٌة سلٌمة

 

 ملكالت قٌاس وتقوٌم األداء: ثانٌا:

 المشكالت المتعمقة باإلدارة العميا:-أ

ن الترلفددة ، حٌددث أترلفددة التقددوٌم: مددن ألددم المشددربلق التددً تواددده اإلدارة ال لٌددا -1

المرتبطددة ب ملٌددة التقددوٌم تأخددذ أشددراال مختلفددة وألددم ترلفددة لددً الترلفددة الخاصددة 

% مدن إدمدالً المبلدل الدذي ٌصدرو علدى 75بتقوٌم ال املٌن حٌث تمير حدوالً 

ن ترلفددة إدددراء قٌاسدداق األداء تختلددو بحسددب نددوا األداة المسددتخدمة أو التقددوٌم.

وربمددا ٌشددمر ترددالٌو ومتطلبدداق أخددرى ميددر: ترددالٌو المددراقبٌن, والمصددححٌن 

وال املٌن فً إدخدار البٌانداق وتصدمٌم األوراق واألد د ة اإلضدافٌة رمدا وتشدمر 

اق وفددً ب ددض الترددالٌو اإلضددافٌة أعمددار التلخددٌل ورتابددة التقددارٌر عددن البٌاندد

الحاالق ٌتم استخدام عملٌاق وأسدالٌب إحصدائٌة مدع مدا ٌصداحب ذلدك مدن ترلفدة 

 ـال املٌن والوقق الخال باستخدام الحاسب اآللً. وعادة ما تقدر ترلفة التقدوٌم بد

 % من إدمالً ترالٌو األداء أو النشاط الذي تقوم به المنومة.9

ً توادده اإلدارة لدً ب دض النتدائج من ألم المشربلق التد عواقب النتائج السلبٌة: -2

السلبٌة التً تو رلا عملٌة التقوٌم وفً الواقع إن لذا الخوو مدن النتدائج السدلبٌة 

ٌواد دده أخصددائٌو  تنمٌددة المددوارد البشددرٌة ف نددد تددوفر بٌاندداق التقددوٌم فددان لددفالء 

المدددراء ٌطلبددون االطددبلا علٌ ددا مددع توقددع إن النتددائج لددن ترددون مرضددٌة وذلددك 
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ى لفالء المدٌرٌن فتستولً علٌ م ال موم الشددٌدة بمددرد التفرٌدر ببددء ٌن ر  عل

 .عملٌة التقوٌم

إن التقدوٌم ٌشدٌر إلدى المشدربلق  التقوٌم سوو ٌفتح ما ٌسمى )صندوق بانددورا(: -3

التً ٌنبغً إلدارة الموارد البشرٌة أن تتصددى ل دا ف لدى سدبٌر الميدار قدد ٌرشدو 

 التقوٌم عما ٌلً:

  من احتٌاداق لم ٌرن رافٌاتقدٌرم إن ما تم. 

  أن ٌنتج عن عملٌة تقوٌم ال املٌن ودود مووفٌن ٌستخدمون بدرامج ل دا صدلة

 ض ٌفة ب مل م.

 .إن البرامج تحتا  إلى مراد ة أساسٌة لرً تفدي إلى التقوٌم الف ار 

وبالنسددبة لمدددٌري المددوارد البشددرٌة فددان التقددوٌم سددبلح ذو حدددٌن ف ددو مددن ناحٌددة    

من المشربلق التً ٌنبغدً تصدحٌح ا عندئدذ ومدن ناحٌدة أخدرى فدان ٌرشو عن عدد 

التقددوٌم لددو الطرٌقددة الوحٌدددة للحصددور علددى البٌاندداق البل مددة ل ٌددادة ف الٌددة تنمٌددة 

 الموارد البشرٌة.

 المشكالت المتعمقة بالمقيم:-ب

لددً إحدددى المشددربلق التددً تواددده وعدددم ودددود م دداٌٌر واضددحة لقٌددا  األداء:  -1

تددفدي إلددى تقٌٌمدداق غٌددر سددلٌمة نتٌدددة الخددتبلو وتنددوا  وعدددم  المقٌمددٌن والتددً

وضوح الم داٌٌر وإذا لدم ٌدتمرن الرفسداء والمرفوسدٌن مدن االتفداق علدى م داٌٌر 

واضحة ومحددة تحدد ما لو مطلوب لتحقٌق األداء الدٌدد فدان ذلدك سدوو ٌدفدي 

ذلدك  إلى وصول م إلى نتدائج ومخردداق متباٌندة عدن ف الٌدة األداء باإلضدافة إلدى

فٌدب التررٌ  عند وضع الم اٌٌر علدى الم داراق والسدلورٌاق المطلوبدة لتحقٌدق 

 األداء باإلضافة إلى األلداو والنتائج التً تم التوصر إلٌ ا .
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إن المشرفٌن ال ٌ رفون دٌدا ما ٌقوم به ال املون ومن يم ال ٌستطٌ وا أن ٌقٌمدوا  -2

الددذٌن ٌتددرددون فددً رمددا أن لندداك ب ددض المشددرفٌن ، أداءلددم بشددرر موضددوعً

 إعطاء تقٌٌماق لل املٌن السٌما إذا رانق تلك التقٌٌماق سلبٌة.

 األخطاء التً ٌقع ب ا المقٌمون أيناء التقٌٌم: -3

لدذا الخطدأ عنددما ٌقدع المقدٌم تحدق تدأيٌر داندب واحدد مدن أداء و خطأ ال الدة: - أ

ٌتم تقٌدٌم  ال امر الذي ٌقوم بتقٌٌمه مما ٌفير على تقدٌرم ال ام لذلك األداء رأن

أداء عامر ما بأنده مرتفدع بسدبب أن المقدٌم ٌ درو أو ٌ تقدد أن ال امدر متفدوق 

 فً صفة م ٌنة من صفاته التً ٌحب ا المقٌم.

ولنددا ال ٌ ددتم المقددٌم بمراعدداة الدقددة فددً تقٌٌمدده  المٌددر إلددى التقددوٌم ال شددوائً: - ب

ن ٌقدار عنده وتقدٌراته عن األفراد الذٌن ٌقوم بتقٌٌم م بر ٌرون أرير التمامه أ

أنه غٌر متحٌ  ومن يم فانه ٌ طً وبشرر عشوائً تقدٌراق متفاوتة لل داملٌن 

 دون أن ت ر  لذم التقدٌراق حقٌقة أداء أولئك ال املٌن.

إن م وم عملٌاق قٌدا  األداء تدنم عدن فتدرة  منٌدة سدابقة ميدر  خطأ الحداية: - ق

حقٌقدة سدلوك ستة ش ور أو سنة ولذلك ٌددب أن ٌميدر لدذا التقٌدٌم متوسدط أو 

األفراد خبلر تلك الفترة لرن الذي قد ٌحددث لدو إن ٌدتم  التقٌدٌم لمدا ٌمردن إن 

ٌددتم تددذررم بسدد ولة أي تقٌددٌم السددلوك الحدددٌث للفددرد لرددن ذلددك التقٌددٌم ال ٌميددر 

سلوك الشخل خبلر الفترة رل ا التً ٌتم التقٌٌم عن ا خاصدة إذا ردان ال امدر 

 ه .مدررا للتارٌخ الذي سٌتم فٌه تقٌٌم

حٌث ٌمٌر الرئٌ  لتقٌدٌم مرفوسدٌه سدلبا أو إٌدابدا  خطأ االنطباعاق المسبقة: - ث

تقٌدٌم م ددٌن مدن النددا  )ربددار بشدرر محاٌددد متدأيرا بانطباعاتدده الشخصدٌة عددن 

, صددغار السددن, النسدداء, الردددار, خرٌدددً المدددار  ال ربٌددة, خرٌدددً السددن

سدماق مشدتررة المدار  األدنبٌة( ف و ٌتصور إن رر تقسٌم مدن الندا  لدٌده 

طٌبدددة أو غٌدددر طٌبدددة وٌلصدددق ا بدددأي فدددرد ٌنتمدددً لتقسدددٌم م دددٌن وعلدددى ذلدددك 

فاالنطباا الشخصً للرئٌ  لنا لو انطباا غٌر مباشدر إنمدا لدو انطبداا عدن 

 التقسٌم يم بالتب ٌة عن الفرد الذي ٌنتمً إلٌه.
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لدذا الخطدأ لدو مدن أريدر األخطداء شدٌوعا فدً  المٌر ناحٌة الوسط فً التقٌدٌم: -  

بٌددق ال ملددً حٌددث ٌقددوم المقددٌم بإعطدداء تقدددٌر متوسددط للرفدداءة لدمٌددع أو التط

لغالبٌددة ال دداملٌن والواقددع أن المقددٌم لنددا قددد ٌرددون فددً شددك مددن تقدددٌرم أو ال 

تتددوافر لدٌدده البٌاندداق والم لومدداق الرافٌددة للتقدددٌر السددلٌم أو لددٌ  لدٌدده الوقددق 

ر م دتم بوضدع الرافً لوضع التقدٌر على أسد  موضدوعٌة سدلٌمة أو انده غٌد

تقدددٌر سددلٌم ولنددا أٌضددا تبدددو ألمٌددة تدددرٌب المقددٌم لتودٌ دده إلددى ألمٌددة تقٌددٌم 

 األداء سواء للمنومة أو لل املٌن بصفة عامة.

فً حالدة أن المقدٌم ٌمٌدر إلدى التشددد فدً  المٌر إلى اللٌن أو التشدد فً التقٌٌم: - ح

ال دداملٌن حتددى تقٌٌمدده فٌ طددً المقددٌم تقٌٌمدداق متوسددطة أو حتددى قلٌلددة لدمٌددع 

الممتا ٌن من م إما إذا ران المقٌم ٌمٌدر إلدى اللدٌن فانده ٌ طدً تقددٌراق عالٌدة 

 لدمٌع ال املٌن.

وفدددً لدددذم الطرٌقدددة ٌتدددده ب دددض الرفسددداء إلدددى تقٌدددٌم  التحٌددد  الشخصدددً: - خ

 المرفوسٌن متدأيرٌن تمامدا بدب ض قدٌم م الشخصدٌة وإحساسدات م ومشداعرلم

التقٌددٌم غٌددر متددأير بمدددى تحقٌددق وفددً تلددك الحالددة ٌصددبح  )حددب, ررالٌددة(

 األلداو بواسطة المرفو  وإنما بقٌم واتدالاق الرئٌ .

ولً من المشربلق التً ٌتدأير ب دا المقدوم إذ  التأير بمرر  الووٌفة ومسمالا: - د

ٌبلحو أن لناك اتدالا لتقوٌم األفراد شاغلً الووائو ال لٌا بأرير من الواقدع 

الووائو الدنٌا أو البسٌطة فٌتم إعطاء وإعطائ م تقدٌراق مرتف ة على عر  

شدداغلً لددذم الووددائو تقدددٌراق منخفضددة ومددن ال وامددر المددفيرة فددً لددذم 

المشددرلة نددوا ال مددر الددذي ٌقددوم بدده المقددوم وعبلقتدده بالرفسدداء المنفددذٌن فددً 

 المنومة واإلدارة التً ٌ مر ب ا.

امر غٌدر حٌث ٌحاور ب ض الرفساء تقٌٌم عو: تقٌٌم عوامر غٌر قابلة للقٌا  - ذ

قابلددة للقٌددا  والتقدددٌر ميددر االلتمددام واإلخددبلل بال مددر وٌدددب لتدنددب لددذا 

الخطأ االلت ام بما نسدتطٌع رفٌتده أو سدماعه أو لمسده واالبت داد عدن ال وامدر 

 التً ٌتم استنتاد ا ضمنا. 
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 المشكالت المتعمقة بالعاممين -ج

عملٌددة ولددً إحدددى المشددربلق التددً تواددده  االلتمددام بالصددورة الشخصددٌة: -1

التقددوٌم فددب ض األفددراد ال دداملٌن ٌددرون أن عملٌددة التقٌددٌم لددً فرصددة عوٌمددة 

للتدددلٌر علددى قدددرات م وقٌمددت م بالنسددبة للمنشدداة ونمددولم ونددداح م فددً ال مددر 

وأٌضا فرصة الحتفال م بما حققدوم مدن انددا اق فدً ال دام السدابق بٌنمدا نددد 

را للقلدق والتدوتر وتقلدٌبل عملٌة التقٌٌم بالنسبة لآلخدرٌن ت ندً ت دٌددا أو مصدد

للقٌمددة والشددأن األمددر الددذي ٌد ددر األفددراد ٌسددخرون دمٌددع وسددائر دفدداع م 

لمواد ة لذا الموقو وبالتالً عندما ٌوده األفدراد طاقدات م لئلنردار أو لشدرح 

مشددربلق ال مددر التددً أدق إلددى نتٌدددة م ٌنددة حتددى ٌحتفوددوا بصددورت م رمددا 

علدى أداء عملٌدة التقٌدٌم وٌدفدي إلدى ٌرٌدون فدان ذلدك قدد ٌدفير علدى المقدٌم و

 إمرانٌة الوقوا بأخطاء فً التقٌٌم وعدم التوصر إلى نتائج سلٌمة وصحٌحة.

عدم حصور ال املٌن على إرداا األير الذي ٌفٌدلم فً الت رو على موقف م  -2

 الحالً من األداء.

اعتقدداد ب ددض المرفوسددٌن بددأن رفسددائ م لددٌ  لدددٌ م الصددبلحٌاق السددلطاق  -3

 لقراراق الخاصة بترقٌت م أو  ٌادة أدورلم .التخاذ ا

ش ور ال امر بالولم وعدم ش ورم بأن عمله تم الت درو علٌده واالعتدراو بده  -4

 وبألمٌته وتقدٌرم مادٌا وم نوٌا .

 عدم م رفة ال امر ما لو مطلوب منه وعدم ف مه لنوام التقٌٌم . -5

 مرتف ا.ربر سن ال امر مما ٌدفع رئٌسه إلى احترامه ومنحه تقدٌرا  -6

 :مشكالت أنظمة تقييم األداء -د

عدم ودود نوام موضوعً منتوم لدمع البٌاناق البل مة لتقٌدٌم أداء ال داملٌن  -1

 أو ودود قصور وض و فً النوام المطبق.

 .استخدام ب ض عناصر التقٌٌم الشخصٌة وغٌر الموضوعٌة -2
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 .عداد الدٌد ل ملٌة تقٌٌم األداءعدم االلتمام ب ملٌة التخطٌط واإل -3

 .خاصة بتطبٌق نوام تقٌٌم األداءعدم وضوح أو ت قٌد اإلدراءاق ال -4

 .ضغوط السلبٌة السائدة فً المنشأةتأير عملٌة التقوٌم بالقوى وال -5

 .ص وبة القٌا  الرمً لب ض عوامر التقٌٌم -6

 .بلق التقٌٌم التً تتم مع الرفساءض و وسطحٌة ال دٌد من مقاب -7

البل مددة لتحسددٌن وتطددوٌر األداء وأسددالٌب عدددم تحدٌددد نوددام التقٌددٌم للطددرق  -8

 متاب ة د ود التطوٌر.

الصعوبات أو األخطاء في تقييم وعموما فإنه يمكن اجمال 
 :فيما يلي أداء العاملين

 .السنة فًإدراء التقٌٌم دون إعداد خطة األداء واالرتفاء بتقٌٌم االداء مرة  -1

 .التأير بصفة م ٌنة فً الحرم على رفاءة المووفٌن -2

ٌمٌلدون إلدى  التسالر أو التشدد من دانب الرفساء فً التقٌٌم فب ض الرفساء  -3

التسالر مع مرفوسٌ م وإعطائ م تقددٌراق عالٌدة بصدرو النودر عدن أدائ دم 

 .أو ال ر  فً حالة التشدد

تأير الرفساء بسلوك وتصدرفاق وإنتادٌدة المرفوسدٌن فدً الفتدراق األخٌدرة   -4

 .قبر التقٌٌم

لرفساء فمٌر الدرئٌ  إلدى مدرفو  م دٌن ٌدفير تدأيٌراص التحٌ اق الشخصٌة ل  -5

 . ملحوواص على التقدٌراق التً ٌمنح ا له

 :كيفية التغلب على مشكالت تقييم االداء

 .إٌداد أس  وم اٌٌر موضوعٌة -1

 .تحلٌر النشاطاق وتقسٌم ا إلى عناصرلا ال ملٌة والسلورٌة  -2

 .راستخدام طرٌقة تقٌٌم مبلئمة لطبٌ ة وعدد وبٌئة ال م -3

 .ٌدب أن ترون طرٌقة التقٌٌم مقننة ومنومة ومف ومة للمووو والمشرو  -4
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