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 مشكالت قياس وتقويم األداء:
 المشكالت المتعمقة باإلدارة العميا:-أ
ىي التكمفةة الخاةةة مختمفة وأىم تكمفة  أشكاال تأخذ وىي :تكمفة التقويم -1

المبمةةةةذ الةةةةذ   إجمةةةةالي% مةةةةث 75بتقةةةةويم اليةةةةامميث  يةةةةث تم ةةةة   ةةةةوالي 
قياسةةات األداء تختمةةع ب سةة   إجةةراءواث تكمفةةة  ةةةرع ىمةةت التقةةويم ي

ة المسةةةةتخدمة وربمةةةةا يشةةةةم  تكةةةةاليع ومتطمبةةةةات أخةةةةر  م ةةةة : نةةةةوع األدا
البيانةةات وتةةةميم  إدخةةا تكةةاليع المةةراقبيثل والمةةة  يث واليةةامميث  ةةي 

أىمةةةةا   اإلضةةةةا يةكمةةةةا وتشةةةةم  التكةةةةاليع  اإلضةةةةا يةاألوراق واألجيةةةةزة 
التمخيص وكتابة التقارير ىث البيانات و ي بيض ال االت يتم استخدام 

ية مةةم مةةا يةةةا   ذلةةف مةةث تكمفةةة اليةةامميث ىمميةةات وأسةةالي  إ ةةةا 
والوقت الخاص باسةتخدام ال اسة  ايلةي  وىةادة مةا تقةدر تكمفةة التقةويم 

 % مث إجمالي تكاليع األداء أو النشاط الذ  تقوم بو المنظمة 9  
ىةذا  إثتظيرىةا ىمميةة التقةويم و ةي الواقةم وىةي  ىواق  النتا ج السةمبية: -2

تنميةةة المةةوارد البشةةرية  ينةةد   أخةةةا يويواجيةةو الخةةوع مةةث النتةةا ج السةةمبية 
 إثمةم توقةم تو ر بيانات التقويم  ةاث ىةءالء المةدراء يطمبةوث االطةالع ىمييةا 

النتا ج لث تكوث مرضية  وذلف ينيكس ىمت ىءالء المديريث  تستولي ىمييم 
 اليموم الشديدة بمجرد التفكير ببدء ىممية التقويم  

 إلةةتالتقةةويم يشةةير  إث )ةةةندوق بانةةدورا : التقةةويم سةةوع يفةةتس مةةا يسةةمت-3
المةةوارد البشةةرية أث تتةةةد  ليةةا  يمةةت سةةبي   إلدارةالمشةةكالت التةةي ينب ةةي 

 الم ا  قد يكشع التقويم ىما يمي:
 ما تم تقديره مث ا تياجات لم يكث كا يا  إث 
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  أث ينتج ىث ىممية تقويم اليامميث  وجةود مةوظفيث يسةتخدموث بةرامج ليةا
 يم ةمة ضييفة بيمم

 التقويم الفيا    إلتمراجية أساسية لكي تءد   إلتالبرامج ت تاج  إث 

 المشكالت المتعمقة بالمقيم:-ب
المشةةكالت التةةي  إ ةةد وىةةي : األداءىةةدم وجةةود ميةةايير واضةة ة لقيةةاس  -1

مات غير سةميمة نتيجةة الخةتالع وتنةوع  يتقي إلتتواجو المقيميث والتي تءد  
ذاوىدم وضوح الميايير  يةتمكث الرءسةاء والمرءوسةيث مةث االتفةاق ىمةت لم  وا 

 ةاث ذلةف ميايير واض ة وم ددة ت دد ما ىو مطمةو  لت قيةق األداء الجيةد 
 األداءنتةةا ج ومخرجةةات متباينةةة ىةةث  ياليةةة  إلةةتوةةةوليم  إلةةتسةةوع يةةءد  

ذلةةةةف  يجةةةة  التركيةةةةز ىنةةةةد وضةةةةم الميةةةةايير ىمةةةةت الميةةةةارات  إلةةةةت باإلضةةةةا ة
األىداع والنتا ج التةي تةم  إلت باإلضا ةألداء والسموكيات المطموبة لت قيق ا

   إليياالتوة  
المشر يث ال يير ةوث جيةدا مةا يقةوم بةو اليةامموث ومةث  ةم ال يسةتطييوا  إث-2
كمةةا أث ىنةةاف بيةةض المشةةر يث الةةذيث : يقيمةةوا أداءىةةم بشةةك  موضةةوىي أث

كانةةةةت تمةةةةف التقييمةةةةات  إذاتقييمةةةةات لميةةةةامميث السةةةةيما  إىطةةةةاءيتةةةةرددوث  ةةةةي 
 ة سمبي
 قيموث أ ناء التقييم:األخطاء التي يقم بيا الم-3
ويقةةم ىةةذا الخطةةأ ىنةةدما يقةةم المقةةيم ت ةةت تةةأ ير جانةة  وا ةةد خطةةأ اليالةةة: -أ

مةث أداء اليامةة  الةةذ  يقةةوم بتقييمةةو ممةةا يةةء ر ىمةةت تقةةديره اليةةام لةةذلف األداء 
 كأث يتم تقييم أداء ىام  ما بأنو مرتفم بسةب  أث المقةيم ييةرع أو ييتقةد أث

 اليام  متفوق  ي ةفة ميينة مث ةفاتو التي ي بيا المقيم  
وىنةةةا ال ييةةةتم المقةةةيم بمراىةةةاة الدقةةةة  ةةةي  التقةةةويم اليشةةةوا ي: إلةةةتالميةةة   - 

تقييمو وتقديراتو ىث األ ةراد الةذيث يقةوم بتقيةيميم بة  يكةوث أك ةر اىتمامةو أث 
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 يقةةا  ىنةةو أنةةو غيةةر مت يةةز ومةةث  ةةم  انةةو ييطةةي وبشةةك  ىشةةوا ي تقةةديرات
 متفاوتة لميامميث دوث أث تيكس ىذه التقديرات  قيقة أداء أوال ف اليامميث 

ميظم ىمميات قياس األداء تنم ىث  ترة زمنيةة سةابقة  إث خطأ ال دا ة :-ج
م   ستة شيور أو سنة ولةذلف يجة  أث يم ة  ىةذا التقيةيم متوسةط أو  قيقةة 

يةتم  التقيةيم لمةةا  إثخةال  تمةف الفتةةرة لكةث الةذ  قةد ي ةةدث ىةو سةموف األ ةراد 
يتم تذكره بسةيولة أ  تقيةيم السةموف ال ةديث لمفةرد لكةث ذلةف التقيةيم  إثيمكث 

 إذاال يم   سةموف الشةخص خةال  الفتةرة كميةا التةي يةتم التقيةيم ىنيةا خاةةة 
  كا لمتاريخ الذ  سيتم  يو تقييموكاث اليام  مدر 

 أوو سةةمبا مرءوسةةي يةةث يميةة  الةةر يس لتقيةةيم  المسةةبقة: تخطةةأ االنطباىةةا-د
بشك  م ايد متأ را بانطباىاتةو الشخةةية ىةث تقيةيم ميةيث مةث النةاس  إيجابا

) كبار السث ل ةة ار السةثل النسةاء ل الرجةا  ل خريجةي المةدارس اليربيةة ل 
كةةة  تقسةةةيم مةةةث النةةةاس لديةةةو  إثخريجةةةي المةةةدارس األجنبيةةةة   يةةةو يتةةةةور 

 غير طيبة ويمةقيا بأ   رد ينتمي لتقسيم مييث  أوسمات مشتركة طيبة 
شةيوىا  األخطةاء أك ةرىذا الخطأ ىو مث  المي  نا ية الوسط  ي التقييم:-ح

تقةدير متوسةط لمكفةاءة لجميةم  بإىطةاء ي التطبيق اليممي  يةث يقةوم المقةيم 
ال  أوقةد يكةوث  ةي شةف مةث تقةديره ل البية اليامميث والواقم أث المقيم ىنةا  أو

لةيس لديةةو الوقةةت  أور لديةةو البيانةات والميمومةةات الكا يةةة لمتقةدير السةةميم تتةوا 
انو غير ميتم بوضةم  أوموضوىية سميمة  أسسالكا ي لوضم التقدير ىمت 

  تقدير سميم
 إلةةةتالمقةةةيم يميةةة   أث ةةةي  الةةةة  التشةةةدد  ةةةي التقيةةةيم: أوالمةةةيث  إلةةةتالميةةة  -خ

 تةةةت قميمةةةة لجميةةةم  وأالتشةةةدد  ةةةي تقييمةةةو  ييطةةةي المقةةةيم تقييمةةةات متوسةةةطة 
المةيث  انةو ييطةي  إلتكاث المقيم يمي   إذا إما اليامميث  تت الممتازيث منيم
 تقديرات ىالية لجميم اليامميث 
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و ةةةي ىةةةذه الطريقةةةة يتجةةةو بيةةةض الرءسةةةاء إلةةةت تقيةةةيم  الت يةةةز الشخةةةةي:-ر
 المرءوسةةيث متةةأ ريث تمامةةا بةةبيض قةةيميم الشخةةةية وا  ساسةةاتيم ومشةةاىرىم

و ةةةي تمةةةف ال الةةةة يةةةةبس التقيةةةيم غيةةةر متةةةأ ر بمةةةد  ت قيةةةق  ) ةةة ل كراىيةةةة 
نما بقيم واتجاىات الر يس   األىداع بواسطة المرءوس وا 

وىةةي مةةث المشةةكالت التةةي يتةةأ ر بيةةا  التةةأ ر بمركةةز الوظيفةةة ومسةةماىا: -ز
المقةةةوم إذ يال ةةةظ أث ىنةةةاف اتجاىةةةا لتقةةةويم األ ةةةراد شةةةاغمي الوظةةةا ع اليميةةةا 

ىطةةا يم  تقةةديرات مرتفيةةة ىمةةت ىكةةس الوظةةا ع الةةدنيا أو بةةأك ر مةةث الواقةةم وا 
البسيطة  يتم إىطةاء شةاغمي ىةذه الوظةا ع تقةديرات منخفضةة ومةث اليوامة  
المء رة  ي ىةذه المشةكمة نةوع اليمة  الةذ  يقةوم بةو المقةوم وىالقتةو بالرءسةاء 

 المنفذيث  ي المنظمة واإلدارة التي ييم  بيا 
ي ةةةاو  بيةةةض الرءسةةةاء تقيةةةيم  يةةةث  تقيةةةيم ىوامةةة  غيةةةر قابمةةةة لمقيةةةاس: -و

باليمةة  ويجةة   واإلخةةالصىوامةة  غيةةر قابمةةة لمقيةةاس والتقةةدير م ةة  االىتمةةام 
لمسةو واالبتيةةاد  أوسةماىو  أولتجنة  ىةذا الخطةأ االلتةزام بمةةا نسةتطيم رءيتةو 

 اليوام  التي يتم استنتاجيا ضمنا  ىث 
 المشكالت المتعمقة بالعاممين -ج
 االىتمام بالةورة الشخةية: -1

المشةةكالت التةةي تواجةةو ىمميةةة التقةةويم  ةةبيض األ ةةراد اليةةامميث  إ ةةد وىةةي 
يةةةروث أث ىمميةةةة التقيةةةيم ىةةةي  رةةةةة ىظيمةةةة لمتةةةدلي  ىمةةةت قةةةدراتيم وقيمةةةتيم 
بالنسةةبة لممنشةةةاة ونمةةةوىم ونجةةةا يم  ةةةي اليمةةة  وأيضةةةا  رةةةةة ال تفةةةاليم بمةةةا 

بة  ققةةةةوه مةةةةث انجةةةةازات  ةةةةي اليةةةةام السةةةةابق بينمةةةةا نجةةةةد ىمميةةةةة التقيةةةةيم بالنسةةةة
مةةةدرا لمقمةةق والتةةوتر وتقمةةيال لمقيمةةة والشةةأث األمةةر  أوتينةةي تيديةةدا  لآلخةةريث

الةةةذ  يجيةةة  األ ةةةراد يسةةةخروث جميةةةم وسةةةا   د ةةةاىيم لمواجيةةةة ىةةةذا الموقةةةع 
أو لشةرح مشةكالت اليمة  التةي  لإلنكةاروبالتالي ىندما يوجو األ راد طاقاتيم 
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 اث ذلف قد يء ر  نتيجة ميينة  تت ي تفظوا بةورتيم كما يريدوث إلت أدت
الوقةوع بأخطةاء  ةي  إمكانيةة إلةتىممية التقييم ويءد   أداءىمت المقيم وىمت 

 نتا ج سميمة وة ي ة   إلتالتقييم وىدم التوة  
األ ةر الةذ  يفيةدىم  ةي التيةرع ىمةت  إرجةاعىدم  ةةو  اليةامميث ىمةت -2

 موقفيم ال الي مث األداء  
يس لدييم الةةال يات السةمطات اىتقاد بيض المرءوسيث بأث رءسا يم ل-3

   أجورىمزيادة  أوالتخاذ القرارات الخاةة بترقيتيم 
شيور اليام  بالظمم وىدم شيوره بأث ىممةو تةم التيةرع ىميةو واالىتةراع -4

 بو وبأىميتو وتقديره ماديا ومينويا  
 ىدم مير ة اليام  ما ىو مطمو  منو وىدم  يمو لنظام التقييم  -5
 ا ترامو ومن و تقديرا مرتفيا  إلتمما يد م ر يسو  كبر سث اليام  -6
 مشكالت أنظمة تقييم األداء -د
لتقيةةيم أداء ىةةدم وجةةود نظةةام موضةةوىي منةةتظم لجمةةم البيانةةات الالزمةةة  -1

  وجود قةور وضيع  ي النظام المطبق أواليامميث 
 استخدام بيض ىناةر التقييم الشخةية وغير الموضوىية-2
 الجيد ليممية تقييم األداء  واإلىدادمية التخطيط ىدم االىتمام بيم-3
 الخاةة بتطبيق نظام تقييم األداء  اإلجراءاتىدم وضوح أو تيقيد -4
 تأ ر ىممية التقويم بالقو  والض وط السمبية السا دة  ي المنشأة  -5
  ةيوبة القياس الكمي لبيض ىوام  التقييم -6
 م التي تتم مم الرءساء ضيع وسط ية اليديد مث مقابالت التقيي -7
ىدم ت ديد نظام التقييم لمطةرق الالزمةة لت سةيث وتطةوير األداء وأسةالي  -8

 متابية جيود التطوير 


