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 إىداء
 أىدي ىذا العمل المتواضع إلى منبع الحنان و مصدر الحب و الوفاء

ذين غمراني بحبهما و عطفهما و أنارا لي الطريق بدعواتهمالى ال  إ  

و رفع من شأنهما و أوصاني بطاعتهما "أمي و أبي" ذين كرمهما الرحمانل  الى إ  

.ا"ان  س  ح  إ   ن  ي  د  ل  االو  ب   فقال فيهما في كتابو العزيز "...و  

خوتي و أخواتي قرة عيني و مأنس دربيل من شاركوني حلو الحياة و مرىا إإلى ك  

 إلى كل الصديقات المخلصات و إلى جميع األقارب 

.إلى كل من جمعتني بهم مقاعد الدراسة و مجالس العلم و إلى كل من يعرفني و  

 

 

             خديجة



 شكر
الرحمن الرحيم باسم اهلل  

ا حً ال  ص   ل  م  ع  أ   ن  أ   و   ي  ى والد  ل  ع   و   لي  ع   ت  م  ع  أن    التي   ك  ت  م  ع  ن   ر  ك  ش  أ   ن  ني أ  ع  ز  و  بي أ  "ر  
.صدق اهلل العظيم. " حين  ال  الص   ك  اد  ب  ع   في   ك  ت  م  ح  ر  ي ب  ن  ل  خ  د  أ   و   اه  ض  ر  ت     

.91سورة النمل اآلية   

لم نكن نعلم و أعطانا   قبل كل شيء نشكر اهلل عز  و جل  الذي رزقنا من العلم ما
القوة و المقدرة للوصول إلى ىذا المستوى راجين منو أن يشفعنا بها و يزيدنا علما، 
فإن أصبنا فمن اهلل و إن أخطأنا فمن أنفسنا و من الشيطان و الصالة و السالم على 

و على أصحابو. سيدنا محمد صلى اهلل عليو و سلم  

أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة الفاضلة المؤطرة" بن حليمة خيرة" على حسن قبولها 
 اإلشراف على ىذا العمل وتقديمها لنا النصح و التوجيو و اإلرشاد.

 كما نشكر عمال بنك الفالحة و التنمية الريفية.

 و الشكر إلى كل من شجعنا بالكلمة الطيبة و االبتسامة و الدعاء.
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 أ

االداء من ادلفاىيم اليت نالت النصيب االوفر من االىتمام والتحليل يف البحوث والدراسات بشكل يعتبر  
إىل أمهية ادلوضوع على الفرد وادلؤسسة من وبادلواضيع ادلتعلقة بادلوارد البشرية بشكل خاص، وذلك بالنظر  عام،

 جهة، وتداخلو مع العلوم من جهة األخرى .

ادلفاىيم اجلديدة مثل توسيع العمل وإثراء العمل تغريت النظرة إىل األداء وأصبح العاملون ومع ظهور 
 قادرون على النظر إىل الرضا واإلشباع حلاجاهتم ليس فقط من خالل العمل وإمنا من خالل األداء العايل فيو.

سياسة ادلنظمة  استقرتف يقوم العاملون يف أية منظمة بأداء واجبات ومسؤوليات قصد حتقيق ىدف أو أىدا
مستوى اإلجناز والتأكد من صالحية أداء العاملني  ، ويؤدي تقييم األداء دورًا مهمًا يف التعريف بكم ونوععليها

وعلى معاملتهم مع  سلوكهم، وتصرفاهتم أثناء العمل على مقدار التحسن الذي طرأ على أسلوب أدائهم،و 
 زمالئهم ومرؤوسيهم.

داء عملية مستمرة ومنتظمة تالزم الفرد طول حياتو ادلهنية للوقوف على جوانب القوة إن عملية تقييم األ
 والضعف قصد تدعيم وتصحيح االحنرافات إن وجدت وكذلك السلوكات.

وعملية تقييم األداء ليست ىي الوحيدة ادلتعلقة بادلوارد البشرية فقط وإمنا ىناك عمليات أخرى من بينها 
، حيث تعتمد للموارد البشرية. ونقصد بالتسيري التنبئي حتديد االحتياجات للموارد البشرية عملية التسيري التنبئي

االحتياجات للموارد البشرية على العديد من ادلتغريات التنظيمية و التكنولوجية، فالتوسع يف نشاطات ادلنظمة 
تفاع التكاليف اليت تتحملها ادلنظمة من وتعدد وتنوع ادلتغريات ادلؤثرة على احلاجة إىل ادلوارد البشرية وكذلك ار 

جراء الفشل يف التخطيط ادلناسب والذي يتوافق مع اسرتاتيجية ادلنظمة، فإن أغلب ادلنظمات الكبرية منها 
وادلتوسطة بصورة خاصة تسعى إىل التخطيط رغم الصعوبات اخلاصة بالتنبؤات يف ظل بيئة غري مستقرة وغري 

 مؤكدة.

بئي دى قدرة النظام احلايل ادلطبق بادلؤسسة على تقييم أداء العاملني والتسيري التنويثار التساؤل حول م
للعنصر البشري بشكل موضوعي، وتوفري معلومات أساسية تعكس كفاءة العامل يف أداء مهام وظيفتو احلالية وما 

اذ القرارات ادلتعلقة بشؤون مدى اىتمام إدارة ادلؤسسة بالنتائج اليت يسفر عنها النظام لالعتماد عليها عند اخت
 ادلوارد البشرية.
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 صياغةًاإلشكالية::ًأولًً

 نصل إىل طرح اإلشكالية التالية: من أجل تثمني ىذا العمل وإثرائو

 ؟مساهمةًالتسييرًالتنبئيًفيًرفعًأداءًالعنصرًالبشريىًمدًما

 يبلورهتا ضمن إطار نظري وتطبيق كنودلعاجلة وحتليل ىذه اإلشكالية بغية الوصول إىل نتائج مرضية علمية مي
 ها:وح مجلة من األسئلة الفرعية مندلوضوع البحث، تندرج حتت ىدا السؤال ادلطر 

 فيما تكمن أمهية تقييم األداء بالنسبة للعاملني وادلنظمة؟-

 ماىي خمتلف طرق تقييم أداء العاملني وكذلك طرق التنبؤ بالعمالة؟-

 ملني بتحديد االحتياج للمورد البشري؟فيما تكمن عالقة تقييم أداء العا-

ً::ًفرضياتًالبحثثانياًً

 ىذه الدراسة على اختبار عدة فرضيات حناول إثبات صحتها ونصوغها على النحو اآليت:  تقوم

 نة رلهودات العمال والنتائج احملققة من بني مرتكزات نظام تقييم األداء.ر مقا-

 للمورد البشري.هتدف عملية تقييم األداء إىل التخطيط -

ً:ًأهدافًالبحث:ثالثاًً

أىداف البحث يف مستوى حتقيق ادلؤسسة ألىدافها، أما اذلدف الرئيسي للبحث فهو إعطاء نظرة  تتمثل
واسعة حول طريقة البنك يف حتديد احتياجو للمورد البشري ومدى تطبيقو للتسيري التنبئي من جهة ومدى اعتماده 

 على نظام تقييم األداء للعامل من جهة أخرى. 

 :الموضوعًرابعاً:ًأسبابًودواعيًاختيار

من دواعي اختيار ىذا ادلوضوع وادلتمثل يف دور التسيري التنبئي يف رفع أداء العنصر البشري ىو مدى 
ضرورة االىتمام هبذا ادلوضوع يف الوقت الراىن، والذي يشهد حتوالت وتغريات سريعة وإدراكنا بأن ادلورد البشري 

 ىو مصدر لألداء اجليد للمؤسسة.
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ج حول عملية تقييم أداء العاملني والتسيري التنبئي وكيفية االستفادة منها من أجل تعظيم وأيضًا للخروج بنتائ
 للمؤسسة أو األفراد.ء بالنسبة امكاسبو سو 

ًخامساً:ًصعوباتًالبحث:

 صعوبة ادلوضوع وكذا حساسيتو.-

 صعوبة توفر ادلراجع الكافية ذلذا ادلوضوع.-

 احلصول على ادلعلومات ومجعها يف الوكالة نظراً لسرية ادللفات اليت تعد من أسرار ادلهنة. صعوبة-

 :سادساً:ًالمنهجًالمستخدم

 اعتمدناأما الدراسة ادليدانية فقد ،اعتمدنا يف معاجلة ىذا ادلوضوع على ادلنهج الوصفي للجانب النظري 
التنبئي ودوره يف رفع من خالل إجراء دراسة لواقع التسيري  على ادلنهج الوصفي التحليلي هبدف اختبار الفروض

 أداء العنصر البشري داخل بنك الفالحة والتنمية الريفية بوكالة سيدي خلضر.

ًسابعاً:ًهيكلًالبحث:

 نظري وآخر تطبيقي.فصل  عاجلة اإلشكالية ادلطروحة قمنا منهجيا بتقسيم موضوع البحث إىل فصلني:دل

 نظري عالقة تقييم أداء العاملني بالتسيري التنبئي ولقد تفرع اىل مبحثني:حيث تناول الفصل ال

ادلبحث األول عاجلنا فيو عموميات حول تقييم أداء العاملني ولقد تطرقنا إىل ماىية تقييم أداء العاملني 
م ومسؤوليتو بالوقوف عند تعريف األداء وتعريف أداء العاملني وكذا األمهية واألىداف وأيضًا معايري التقيي

 واستخدام نتائجو

 وأخرياً طرقو.

حول التسيري التنبئي للموارد البشرية ودوره بتقييم أداء العاملني  أما ادلبحث الثاين فقد كان عموميات
ولقد تناول ىو اآلخر ماىية التسيري التقديري للموارد البشرية وكذا حتليل ادلطلوب وادلعروض من العمالة وكيفية 

 الفائض أو العجز، وأخرياً دور تقييم األداء يف التخطيط للموارد البشرية، خادتني خبالصة للفصل ككل.ة معاجل
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الفصل التطبيقي: اعتمدنا يف ىذا الفصل على الدراسة التطبيقية ادليدانية اليت كانت ببنك الفالحة 
ات ما بني اجلانب النظري وما والتنمية الريفية بوكالة سيدي خلضر والذي حاولنا من خاللو استخالص مقارب

 حيدث يف الواقع العملي ولقد تطرقنا فيو إىل مبحثني:

تفرع إىل تقدمي الوكالة واذليكل التنظيمي وكذا ولقد  Badrبنك  وكالة ادلبحث األول كان حملة عن
 األىداف وادلهام.

وقد دتحور حول نظام  Badrأما ادلبحث الثاين فلقد تطرق إىل حتليل نتائج الدراسة االستطالعية لبنك 
 يف البنك ولقد ختم ىو اآلخر خبالصة للفصل. التقييم األداء السائد وواقع التسيري التنبئي

ً

ً
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 مقدمة الفصل األول :

فراد و بعضهم البعض و ىي ظاىرة عامة تالحظ سات وجود فروق و اختالفات بني األالدرا لقد اثبتت  
جودة أدائو ،وأخريا  حجم العمل ووهلذه الفروق تأثريىا على صالحية الفرد للعمل و ،دائما يف مجيع نواحي احلياة 

 إلدارةداء العاملني من النشاطات املهمة و الرئيسية حيث يعترب تقييم أ تمرارية الشخص على العمل أو تركو.اس
نو حيدد جوانب القوة و الضعف ىداف للمنظمات كو  تساىم بشلل كبري يف قحقي  كل األاملوارد البشرية و اليت

عداد و نوعيات خمتلفة من املوارد البشرية م املنظمة بتحديد احتياجاهتا من أن تقو جيب أعليو و  ،داء العاملنييف أ
فالتسيري التقديري للموارد البشرية ىو جمموعة الطرق و املمارسات املوجهة اليت تسمح بتلييف .بطريقة سليمة 

اليت  ،خل، كفاءاهتم و املهام...إالعاملني املوارد البشرية مع احلاجات املقدرة للمؤسسة ، و ىذا فيما خيص عدد 
ة بالتوظيف ،الرتقية، طار العام الذي من خاللو تتمحور كل القرارات املتعلقني اإلتلون موضوع نظرة تقديرية تب

 خل. التلوين...إ

 ىل مبحثني:وعليو قمنا بتقسيم ىذا الفصل إ

 داء العاملني.املبحث األول: عموميات حول تقييم أ

 داء العاملني.و دوره بتقييم أالتقديري ميات حول التسيري املبحث الثاين: عمو 
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                                                                                                                                           .العاملين داءأ ميتقي عموميات حول: ولاأل المبحث

رية يالتطو و ىداف االسًتاتيجية من األ البشرية ادلوارد إلدارةالرئيسية ادلهمة و النشاطات من داء العاملُت أتقييم  عتربي

صلب  جوىر و داء العاملُت والذي يعتربأحتديد جوانب القوة والضعف يف اليت تساىم يف ، دارية للمنظماتإلا و

 الكامنة لتحقيق الكفاءة  ة ومكانياهتا يف استثمار الطاقات البشرية الفعليإككل  التقييم يوضح للمنظمة  عملية 

 .لية التنظيميةاعالف و

  داء العاملين. أماىية تقييم ول: المطلب األ 

.ءاتعريف األد: والأ   

 و يشبعأػلقق فرد وىو يعكس الكيفية اليت دتام ادلهام ادلكونة لوظيفة الإىل درجة حتقيق و إيشَت األداء " :األداء 

 1".هبا الفرد متطلبات الوظيفة

ية وجودة العمل ادلقدم كما يعرف األداء بأنو "ادلستوى الذي ػلققو الفرد العامل عند قيامو بعملو من حيث كم

 2".من طرفو

                                     تعريف تقييم أداء العاملين :ثانيا

 3أداء العاملُت كونو ؽلثل حلقة مهمة يف ادارة ادلوارد البشرية ، نذكر من بينها> توجد تعاريف متعددة لتقييم        

مدى  املُت من حيث االختالفات الفردية بُت العتقييم أداء العاملُت ىو "العملية االدارية اليت هتدف اىل قياس  

وظائفهم احلالية من ناحية و امكانية قيامهم مستقبال بوظائف ذات  بأعباء و مسؤوليات ضو هيف النكفاءهتم   
                                                           

1
 .35،ص4006األفراد، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن ،عمان ،عمار بن عيشي، اجتاىات التدريب وتقييم اداء  - 

2
 .345،ص4006، إدارة ادلوارد البشرية، مديرية النشر جلامعة قادلة،محداوي وسيلة- 

 .539،ص4005،الدار اجلامعية ،االسكندرية  ،ادلوارد البشرية ،مدخل لتحقيق ادليزة التنافسية ،بو بكرأزلمود مصطفى 3_
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".اكرب من ناحية أخرى  مسؤولياتو مستوى   

ق على نظام تقييم األداء العاملُت ألعماذلم". ويطل ىو "نظام يتم من خاللو حتديد مدى كفاءة أداء

كان ادلسمى فهو يعٍت   اً يأتقييم العاملُت . و و نظام تقارير الكفاءة ونظام أخرى مثل نظام تقييم الكفاءة أتسميات 

 1مل.كفاءة العاملُت يف أدائهم للعمدى  د حتدي

 نإن عملية تقييم أداء العاملُت و أة أهنا تشًتك يف مضمون واحد وىو نالحظ من التعاريف السابق

فهي وسيلة دتكن من اصدار حكم موضوعي على قدرة العامل يف أداء  ،ااختلفت التسميات اليت تطلق عليه

ى التحسن الذي طرأ على أسلوب ومد، أثناء العملواجبات ومسؤوليات عملو والتحقق من سلوكو وتصرفاتو 

2 ضافية.إدرتو على حتمل واجبات ومسؤوليات ىل التحقق من قإضافة إ ، و لواجباتو ومسؤوليات عملوأدائ
 

> األىمية : ثالثا  

البشرية ألي مؤسسة كوهنا  تؤدي  ادلوارد إلدارةتعترب عملية تقييم األداء للعمال من الوظائف األساسية     

ىل العديد من الفوائد اليت تعود على الرؤساء وادلرؤوسُت من عمال ومشرفُت وكذا على ادلؤسسة كوهنا تساعد يف إ

 .ىل األىداف ادلرغوبةإىل وصول  ادلؤسسة إنب اليت تؤدي التعرف على العديد من اجلوا

                                                                    3من بينها>:ل أىمية التقييم بالنسبة للعما -أ

  التقييم ع تقييم من قبل رؤسائو وأن نتائجن أدائو موضأعندما يشعر العامل ب >حساس العامل بالمسؤولية إ 

وبالتايل نو سوف يشعر بادلسؤولية جتاه نفسو وجتاه العمل إف ،يذ قرارات دتس مستقبلو الوظيفعليها اختاسيًتتب 

دية عملو على أحسن ما يرام ليكسب بذلك رضا رؤسائو.سيبذل كل ما يف وسعو لتأ  

                                                           
1
 .593،ص4005امحد ماىر، االختبارات واستخدامها يف إدارة ادلوارد البشرية واألفراد، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، - 

2
 .539مصطفى زلمود أبو بكر، مرجع سابق، ص- 

3
 .98،ص4000نظمي شحادة واخرون إدارة ادلوارد البشرية ،دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان ،- 
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ىل فًتة جتربة إوظيف على أن ؼلضع العامل اجلديد تلزم القواعد القانونية يف الت*اختبار العامل تحت التجربة: 

داء العامل ترب التقارير الدورية اليت تقيم ألذلك تع .فيها على مدى صالحيتو لشغل الوظيفة اليت عُت فيها   ؼلترب

وسيلة لتوفَت ادلعلومات الالزمة عن عمل العامل اجلديد، لتعطي إلدارة ادلوارد البشرية ادلربر الذي تتخذ على 

 للوظيفة. اساسو حكما يف مدى مالئمة العامل

ويعترب ذلك نقطة  تساىم عملية تقييم االداء يف الكشف عن نواحي القصور لدى العمال،: املتطوير أداء الع

 . البدء لتطوير أداء العامل

يعد الرضا الوظيفي من أىم األىداف اليت يسعى العامل اىل الوصول اليها كوهنا مل :العازيادة مستوى رضا *

اجلهد  م وءو من عوائد يشبع هبا حاجاتو تتالالعامل بانتمائو للمؤسسة نتيجة ما قدمتو لمؤشر على مدى سعادة 

 الذي قدمو للمؤسسة وادلتمثل يف األداء الذي بذلو يف اصلاز وظيفتو.

     1:> من بينهاأىمية التقييم بالنسبة للرؤساء المشرفين - ب

سيلزم االدارات تتبع  العامل وفق نظام زلدد ومواعيد زلددةان تقييم أداء : ضمان استمرارية الرقابة واالشراف*

ل وتقدًن تقارير حول كفاءهتم واالحتفاظ بسجالت لتدوين مالحظاهتم ونتائج تقييمهم كوثائق اممنجزات الع

 وبذلك يضمن استمرارية الرقابة واالشراف. ،لى صحة التقييم والتقيد مبواعيدهللحكم ع

ىل تنمية قدراهتم على التحليل عندما إداء يدفع الرؤساء وادلشرفُت األن تقييم إ: *تنمية القدرة على التحليل

داء العمال حىت ال تكون موضع أيرات الدقيقة واحلساسة عن جوانب يشعرون أهنم مسؤولُت على وضع التقد

لة أمام  العمال ىل انتقادات أو مساءإشعر فيها ادلشرف بإمكانية تعرضو طعن من طرف العمال مستقبال وبالتايل ي

 صدار األحكام ادلالئمة.إاجلهات ادلختصة يف حالة عجزه عن أو 

                                                           
1
 .99ادلرجع السابق،ص نفس- 
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ان عملية تقييم األداء تعد وسيلة جتمع بُت الرؤساء وادلرؤوسُت *تنمية االتصال بين الرئيس المشرف والعمال: 

 عملية التقييم كمناقشة ظروف العمل وغَتىا. إلجراءمن خالل التعامل مع بعضهم 

 1:من  بينها التقييم بالنسبة للمؤسسة: أىمية-ت

والربامج اجلاري هبا داء من اكتشاف احللل يف السياسات ألؽلكن تقييم ا *توجيو سياسات وبرامج تسيير العمال:

كما يفيد يف حتديد االحتياجات   زفواالجور واحلو انظمة األبشرية كربامج التدريب والًتقية دارة ادلوارد اإالعمل يف 

احلالية وادلستقبلية للمؤسسة وبالتايل يساىم يف تصميم التخطيط االسًتاتيجي للمؤسسة كونو مصدرا ونظاما 

معلوماتيا يكشف عن مدى مساعلة العنصر البشري يف عملية التخطيط وتنفيذ السياسات والربامج ادلتعلقة 

 بالعمال.

  درجات إن وضع معدالت لألداء دتكن ادلشرفُت من تقييم العمال وتقدير :وضع معدالت ألداء العمال*

ومن مث  قد غلنب ادلؤسسة الكثَت من الوقت الضائع بسبب  بعدالة و موضوعية ،كفاءهتم يف استمارة التقييم 

االعًتاضات والتظلمات من طرف العمال ،فهي بالتايل خطوة مهمة حتدد  للعامل ما غلب عملو كما تتخذ 

 ساسا لتقييم األداء  الفعلي للعامل.أ

على البقاء واالستمرار والتطور بتحقيق  أىدافها من خالل تزداد قدرة ادلؤسسة  *قياس كفاءة العنصر البشري:

حسن استغالذلا لإلمكانيات ادلادية منها والبشرية واحلصول على ادلعلومات ادلرتدة من التغذية العكسية اليت 

لعنصر البشري بادلؤسسة وتوضيح جوانب القوة يف أدائو واجلوانب القابلة للتحسن تعكس مستوى استخدام ا

 مستقبال.

                                                           
1
 .;9نفس ادلرجع السابق،ص- 



 الفصل االول:                                               عالقة تقييم اداء العبملين ببلتسيير التنبئي
 

 
11 

تلعب عملية تقييم االداء دورا فعاال يف الكشف عن بعض ادلشاكل والعيوب ر : *الكشف عن مشاكل التسيي

تقف أمام ادلؤسسة عند اإلدارية والتنظيمية الناجتة عن وجود تناقضات وصراعات بُت ادلستويات اإلدارية اليت 

كفاءة وفعالية اداء العمال اىل قصور أو نقص يف أسلوب إدارة ادلوارد   اطلفاضألىدافها. فقد تعود أسباب  حتقيقها

 البشرية بادلؤسسة.

دارة العليا يف ادلؤسسة دليال موضوعيا عن عمل إللتعطي عملية تقييم  األداء  *رقابة وتوجيو الرؤساء المشرفين:

ادلشرفُت على ادارة العاملُت وتقييمهم وىذا ما يسمح بدوره من تقييم جهودىم وقدراهتم اإلشرافية الرؤساء 

والتوجيهية من خالل دراسة وحتليل التقارير الدورية اليت يرفعوهنا عن أداء العمال وىذا يعطي مؤشرا على مدى  

 كفاءة الرؤساء ادلشرفُت.

 رابعا :األىداف

  1التالية>دم كال من الفرد وادلنظمة من خالل مساعلتها يف حتقيق األىداف إن عملية تقييم األداء خت

  Stratégic Objectives         يةاألىداف االستراتيج

هتدف عملية تقييم األداء اىل الربط والتكامل بُت األىداف التنظيمية )االسًتاتيجية( ونشاطات العاملُت 

ولذلك البد وان يكون ،وخصائصهم ادلناسبة لتنفيذ االسًتاتيجية التنظيمية وادلتمثلة بادلخرجات احملددة مسبقا 

 .نظمة نظام تقييم األداء مرنا يستجيب ألي تغيَت يف اسًتاتيجية ادل

                                                      Développemental Objectivesاألىداف التطويرية  

داء وبصورة خاصة ألولئك العاملُت الفاعلُت يف يم االيُت من األىداف اجلوىرية لنظام تقيعد تطوير العامل

                                                           
 .;35،ص4008سهيلة زلمد عباس، ادارة ادلوارد البشرية، مدخل اسًتاتيجي، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر ،- 1
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أما أولئك الذين يكون معدل أدائهم أقل من ادلعدالت القياسية فالبد من اختاذ اإلجراءات ادلناسبة  ،وظائفهم

 لتحسُت أدائهم.

 Managérial Objectivesدارية األىداف اإل

يم األداء يف اختاذ العديد من القرارات االدارية مثل زيادة يات ادلعلومات ادلتعلقة بنتائج تقتستخدم ادلنظم

 عن العاملُت وكذلك حتديد احلوافز. غناءوإعادة االستخدام أو االست والرواتباألجور 

إن اذلدف األساسي من وراء عملية تقيم األداء ىو حتقيق الًتابط بُت ادلنظمة والعامل من خالل رفع 

وقدرهتا على حتقيق معنوياتو وحتسُت العالقات يف البيئة العمل ،كما يهدف يف نفس الوقت اىل رفع كفاءة ادلنظمة 

 أىدافها.

 ييم ومسؤوليتو واستخدامات نتائجو.معايير التق المطلب الثاني:

 أوال: معايير التقييم.

يلي أمثلة للمعايَت ادلمكن استخدامها  يقصد مبعايَت تقييم األداء تلك العناصر اليت ستستخدم كركائز للتقييم وفيما

 1>وىي األداءلتقييم 

 معايَت نواتج األداء> -3

 كمية األداء 

 جودة األداء 

 

                                                           
 . 596،ص4004صالح الدين عبد الباقي، االجتاىات احلديثة يف ادارة ادلوارد البشرية، الدار اجلامعية للنشر،االسكندرية،- 1
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 معايَت سلوك األداء>-4

 عمالءمعايَت شكاوي ال 
  االجتماعاتإدارة 

 كتابة التقارير 

 ادلواظبة على العمل 

 التعاون مع لزمالء 

 ؤوسُتر قيادة ادل 

 >معايَت صفات شخصية -4

 ادلبادأة 

 االنتباه 

 دافعية العمل 

 االتزان االنفعايل 

 1مبادئ يف استخدام معايَت تقييم األداء وىي كاآليت> وىناك عدة 

واحد أو عدة  غلب استخدام عدد كبَت نسبيا من ادلعايَت عند تقييم األداء وال غلب االقتصار على معيار -3

ىل أن العاملُت يقومون بعدة أنشطة ،وعليو غلب أن تتعدد ادلعايَت حىت إيف ذلك يرجع  والسببقليلة. معايَت 

 اجلوانب ادلختلفة ألداء الفرد. ؽلكن تغطية

 معايَت نواتج األداء يليها سلوك كثر ادلعايَت موضوعية ىيأو  ،ن ادلعايَت موضوعية بقدر اإلمكانغلب أن تكو  -4

  .األداء ،وأقلها موضوعية ىي معايَت الصفات الشخصية 

                                                           
 .637،ص4036امحد ماىر، ادارة ادلوارد البشرية، الطلعة الثالثة، الدار اجلامعية، االسكندرية، - 1
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  .معينةة وجودتج أداء ادلرؤوسُت من كمية ففي النوع األول من ادلعايَت يتم الًتكيز على نوا

أما النوع الثاين من ادلعايَت فهو يقوم باالعتماد على معايَت غَت مباشرة ألهنا ال دتس نواتج األداء بل دتس 

 .األسلوب والسلوك الذي مت االعتماد عليو للتوصل اىل النواتج 

تج األداء او سلوك وأخَتا ؽلكن اللجوء اىل بعض ادلعايَت الشخصية وذلك حُت يتعذر التوصل اىل معايَت نوا

ومعايَت الصفات الشخصية ىي أقل ادلعايَت دقة ألهنا ال تصف األداء واظلا تصف صفات الشخص القائم  األداء.

باألداء وانو اذا توافرت بو صفات معينة فإن أداءه من احملتمل ان يكون شلتازا ومن أمثلة ىذه الصفات الشخصية 

 االنفعايل.الذكاء واالنتباه وادلباالة واالتزان 

أن يتم التوصل اىل معايَت موضوعية لو قامت إدارة ادلوارد البشرية)أو القائم بتصميم قائمة التقييم(بدراسة ؽلكن -5

و مواصفات شاغل داء. ورمبا تكفي قراره وحتليل توصيف الوظيفة وحتليل العمل وذلك للتعرف على جوانب اال

 داء.اال وذلك للتعرف على اىم معايَت تقييم ،الوظيفة

تها على األداء فإذا كان ادلطلوب تقييم لفة وذلك لكي تعكس تأثَتىا وعالقؽلكن أن تأخذ ادلعايَت أوزانا سلت-6

واألىم أن ىذه  فإن ادلعايَت التالية قد تكون مناسبة. ،أداء عمال االنتاج من خالل قائمة تقييم تضم عدة معايَت

 1ادلعايَت تأخذ يف قيمتها أعليات نسبية.

 

 

 

 

                                                           
 .639نفس ادلرجع،ص- 1
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 1>(03)اجلدول رقمويظهر ذلك يف 

االسم>............... ......... اإلدارة>.....................................   

 التاريخ>.............................

 تقييم األداء األوزان ادلعايَت

 كمية االنتاج  -

 اجلودة -

 ادلواظبة يف العمل -

 التعاون مع الزمالء -

 ادلبادأة -

 الدافعية -

57 

47 

37 

30 

30 

07 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

  300 اجملموع

 مثال دلعايَت التقييم وأوزاهنا( >03رقم) جدول

 .639ص،دارة ادلوارد البشريةإ،محد ماىر أ ادلصدر>

 (؟ثانيا :مسؤولية التقييم)من المسؤول عن تقييم األداء

 >يم األداء بواسطة أي طرف من األطراف التالية ؽلكن أن يتم تقي  

 م مرؤوسو .الرئيس يقي  -    

 مون رئيسهم.ادلرؤوسُت يقي  -     

 مون بعضهم البعض.الزمالء يقي  -     

        مُت يقومون بالتقييم.رلموعة من ادلقي  -     
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طريقة االوىل ، وىي قيام الرئيس بتقييم مرؤوسو ، وىي الطريقة االكثر شيوعا، وىي اليت تتماشى مع مبادئ فال

تقويتها غالبا من خالل قياس الرئيس االعلى  االدارة على االخص مبدأ وحدة االمر، كما أن ىذه الطريقة ؽلكن

من الرئيس ادلباشر باعتماد التقييم. وغلب أن يالحظ أن ادلسؤولية الرئيسية يف التقييم ىي للرئيس ادلباشر وأن 

ضبط وموازنة تقديرات الرؤساء ادلباشرين ببعضهم البعض، ويف التأكد من إتباعهم  يف مسؤولية الرئيس األعلى ىي

  .و التعليمات بشكل سليمت لإلجراءا

و الطريقة الثانية ، وىي قيام ادلرؤوسُت بتقييم الرؤساء فإهنا قد تفيد يف تلك ادلنظمات أو ادلواقف احلرجة ، وذات 

كما أنو ػلوطو بعض ادلشاكل، و من أىم مشاكل ىذه إال أن ذلك يتم يف النادر يف ادلنظمات،   اسية العاليةاحلس

، كما أن الرؤساء ػلتجون على قيام ادلرؤوسُت بذلك. مبدأ وحدة األمرخاصة بادئ اإلدارة، الطريقة أهنا تناقض م

 اعتبار ذلك أمرا غَت مناسب. و  و أيضا ؽلانع الكثَت من ادلرؤوسُت يف تقييم رؤسائهم،

و ؽلكن يف  التجريب،لت حتت زا ستخدام، وماها نادرة االالطريقة الثالثة، وىي تقييم الزمالء، فهي مثل سابقتاما 

استخدامها يف ادلستويات االدارية و بغرض حتديد االستعدادات القيادية و االدارية احملتملة لدى  يانبعض األح

  قادة و مديري ادلستقبل. وؽلكن لبعض اجلماعات و فرق العمل ذات االستقاللية أن تستخدم ىذه الطريقة.

مشًتك من بينهم لكل مرؤوس على فقد تعٍت وجود جلنة من الرؤساء يقومون بوضع تقييم  ،أما الطريقة الرابعة

. و ىذه الطريقة تفًتض أن الرؤساء على قرب من كل مرؤوس، ولديهم ادلعلومات الكافية للتقييم، وىو أمر حدى

تقييم كل على لجعل كل رئيس يقوم مبلء ظلوذج ا إىلدتيل بعض ادلنظمات ليس متوفرا بشكل دائم، ولذلك 

عطاء تقييم الشكل الفخم الذي ا، مث يتم مجع وتبويب كل النماذج يف جدول واحد. و يساعد ذلك على حدى

 1يبعد عن الفردية، وأنو أمر ؽلس التنظيم كلو، وليس رئيسا واحدا.

                                                           
 .:59،ص4009سعاد نائف برنوطي، ادارة ادلوارد البشرية)ادارة االفراد(،الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر ،األردن، - 1
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ستخدام نتائج التقييماثالثا:   

ومن أىم خرى إلدارة ادلوارد البشرية،  األنشطة األف حد العناصر ادلؤثرة يف سلتلتعترب عملية تقييم األداء أ

 1نتائج تقييم أداء العاملُت أنو> استخدامات

و ليس ىناك ضمان أن من يؤدي عملو ن كان ىذا معيبا يف بعض األحيان ألنإكأساس للًتقية) و يستخدم   -

 جلديد، بعد الًتقية بكفاءة(.يل بكفاءة، سيؤدي عملو اااحل

ح العالوات و ادلكافآت و احلوافز.يستخدم كأساس دلن -  

ػلدد على أساسو احتياج العاملُت للتدريب ) بافًتاض أن التقارير توضح أوجو القصور يف االداء، و اجلوانب  -

تطوير(. إىلاليت حتتاج   

ألخرى . إدارةأن يستخدم تقارير الكفاءة يف عمليات النقل و االنتداب من كما ؽلكن   -  

ههم يأيضا أن تستخدم كأساس لتطوير العاملُت بواسطة رؤسائهم ادلباشرين و ذلك من خالل توج وؽلكن -

النصائح الكافية لتحسُت األداء. وإعطائهم  

                                                                            المطلب الثالث: طرق تقييم األداء .

داء ادلتاحة ذلا مزاياىا و ذلا تقييم األ إجراءاتىناك أكثر من طريقة وأداة لتقييم العاملُت، حيث كل طرق و 

وطرق التقييم ؽلكن تقسيمها  داء هبا.ثر من طريقة لتحسُت نظم تقييم األأكعيوهبا، و بعض ادلنظمات تستخدم 

 كمعايَت  واستخدامهاحيث تركز الطرق التقليدية على اجلوانب الكمية  إىل طرق تقليدية و أخرى حديثة.

                                                           
 . 657أمحد ماىر، إدارة ادلوارد البشرية، مرجع سبق ذكره،ص- 1
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ىتمامها باألداء الفردي، بينما الطرق احلديثة تعتمد على اجلوانب النوعية وسلتلف جانب ا إىلومؤشرات مالية 

  ية، وتركز على األداء اجلماعي .  الصفات الشخص

يف عملية التقييم على احلكم الشخصي للرؤساء على ادلرؤوسُت تعتمد الطرق التقليدية  وال :الطرق التقليدية :أ

                                                                                                     1ومن أعلها> 

طريقة الترتيب البسيط :-1  

حيث يقوم الشخص القائم بعملية تعترب ىذه الطريقة من أقدم الطرق ادلستخدمة يف تقييم العاملُت   

وغالبا ما يتم ذلك بعد مقارنة  سوءاألإىل  التقييم بًتتيب األفراد زلل التقييم تنازليا حسب كفاءهتم من األحسن

 ب أن يشمل األداء الكلي للشخص.أداء الشخص باآلخرين على أال يتم التقييم بالنسبة لصفة واحدة، بل غل

                                                                                               مزايا ىذه الطريقة:*

سهلة التطبيق                                                                                                    -

                                                                التفرقة بُت الكفء وغَت الكفء بطريقة واضحة.-

               عيوب ىذه الطريقة:                 *

يصعب تطبيقها يف حالة وجود أعداء كبَتة من األفراد.                                                          –

                            وظف بالنسبة لكل رلال على حدة.ال تظهر نواحي الضعف والقصور يف أداء ادل–

 

                                                           
 .60عمار بن عيشي،ص-1
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                                                                                1طريقة المقارنة بين العاملين: -2

الطريقة يتم تقييم العاملُت مبقارنة كل واحد منهم باآلخرين مقارنة زوجية، ويكون عدد ادلرات اليت اختَت  هبذه  

 فيها الفرد ىو الرقم الذي حتدد على أساسو الرتبة اليت ؽلثلها بُت األفراد زلل التقييم.

الطريقة:                                                                                                    يا ا*مز 

نفس النتائج تقريبا  يصلون إىل ففي الغالب سوفام أكثر من شخص بعملية ادلقارنة اذا قتتميز ىذه الطريقة بأهنا 

 طريقة أخرى من طرق التقييم. يكما لو اتبعت أ

  عيوب ىذه الطريقة:* 

عدد  يكونسال أنو يصعب استخدامها يف األقسام اليت حتتوي عددا كبَتا حيث يقة إبساطة وسهولة ىذه الطر مع 

 ادلقارنات كبَتا.

                                                                                                          2الجباري:ا التوزيع طريقة–3

وضع رلموعة ادلوظفُت )ادلرؤوسُت(ادلطلوب تقييمهم يف رلموعات  (الرئيس)وفقا ذلذه الطريقة يطلب من ادلقيم

أوزان سلتلفة سلتلفة من حيث درجة أو مستوى التقييم وعادة ما يتم تقييم األفراد ووضعهم يف فئات تقييم حتمل 

لى حيث تًتاوح فئات التقييم بُت ضعيف وأقل من ادلتوسط ومتوسط وأع،ادلقيم بشكل عام على رأي  وذلك بناءً 

 من ادلتوسط ،وجيد.....

موزعة على أساس  تشًتط ىذه الطريقة أن يقوم ادلقيم بتوزيع األفراد على فئات التقييم احملددة بنسب مئوية-

 يلي> كما ،التوزيع الطبيعي

                                                           
 .596،ص7;;3، وأمحد قطامُت، الرقابة اإلدارية)مدخل كمي(،دار حنُت، عمان األردن، مهدي حسن زويلف- 1
 .557،ص7:;3علي سلمي، إدارة  األفراد و الكفاءة اإلنتاجية، مكتبة غريب،مصر،- 2
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 من ادلوظفُت يف الفئة األوىل )ضعيف(. % 01

 ادلتوسط(. الفئة الثانية)أقل من من ادلوظفُت يف % 21

  )متوسط(.من ادلوظفُت يف الفئة الثالثة  % 41

 من ادلوظفُت يف الفئة الرابعة )اعلى من ادلتوسط ( . % 21

 )جيد(.من ادلوظفُت يف الفئة اخلامسة  % 01

 الطريقة:*مزايا ىذه 

 األداء.سهولة عملية تقييم -

 التقييم.سرعة -

 التقييم.ال يبذل ادلقيم جهدا ووقتا كبَتين يف -

  الطريقة:*عيوب ىذه 

 للمقيم.الكلي على الرأي الشخصي نقص ادلوضوعية بسبب االعتماد -

  ال توضح نتائج التقييم نقاط القوة و الضعف يف اداء ادلوارد البشرية .-

 1البياني:طريقة التدرج -4  

تعتمد ىذه الطريقة على حتديد عدد من الصفات أو اخلصائص ادلساعلة يف األداء ، ومن مث يتم تقييم 

وفقا لدرجة امتالكو ذلذه الصفات أو اخلصائص ، حيث أن ادلقيم يشَت إىل مقياس التدرج البياين أداء كل فرد 
                                                           

 .558نفس ادلرجع السابق،ص– 1
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االبداع و ادلعرفة  ،وعية االنتاجاحملدد مسبقا و الذي ػلتوي على صفات و خصائص ، مثل كمية االنتاج ، ن

 بالعمل ، التعاون ، وغَتىا من اخلصائص ، ويشَت على ما يعتقد بأن الفرد العامل ادلعُت تتوفر فيو ىذه الصفة .

 يا ىذه الطريقة :امز *

 تعتمد على الدقة يف حتديد الصفات و اخلصائص ادلرتبطة باألداء الفعال .-

 م قطاع اخلدمات لسهولة حتديد الصفات .أعداد كبَتة أو صغَتة ، وىي تالئ تستخدم يف حالة وجود-

 الطريقة:*عيوب ىذه 

يقيم وفقا ألحكام ادلشرفُت فيما  ال ترتبط بصورة مباشرة بسلوك االفراد موضع التقييم ، حيث أن الفرد العامل-

 التقييم .يتعلق بكمية ونوع العمل ، شلا يؤدي إىل التحيز يف عملية 

يتطلب استخدام ىذه السلوك درجة عالية من الشعور بادلسؤولية و احلكم العادل من قبل الرئيس ادلباشر كما -

 يتطلب جهودا كبَتة يف ادلالحظات و اإلشراف على سلوك العاملُت و متابعتهم .

 1طريقة قوائم المراجعة :_5

 ن قبل إدارة األفراد أو األقسام احملددة ممن خالل ىذه الطريقة يستخدم ادلقيم قوائم باألوصاف السلوكية 

الصفة اليت تصف أداء األفراد العاملُت و يكون تأشَت ادلقيم الذي ىو يف يؤشر و ؼلتار العبارة أو  نو على ادلقيم أ

فراد لتحليلها و حتديد . و عند ادتام قائمة ادلراجعة تذىب إىل إدارة األ الأو  بنعمالغالب ادلشرف ادلباشر إم 

ألوزان لكل عامل من العوامل احملددة يف القائمة حسب درجة اعليتها ، مث يعود التقييم النهائي من ادرجات و ال

 إدارة األفراد إىل ادلشرف ادلباشر دلناقشة مع األفراد العاملُت .

                                                           
 .547مصطفى زلمود أبو بكر، مرجع سبق ذكره،ص– 1
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 الطريقة:*مزايا ىذه 

 لكل صفة سلتلفُت .تقلل من التحيزات حيث أن ادلقيم و ادلسؤول عن حتديد درجة األعلية و الدرجات 

 الطريقة:*عيوب ىذه 

قا و وفبقدر ما يوجد لديها من تصنيفات أعمال أ عداد قوائمعالية حيث تتطلب من ادلنظمة إ تكلفتها

 ىل اخر.فقرات ىذه القائمة ختتلف من عمل إن لألعمال ادلوجودة لديها، حيث أ

 1مة مراجعة لتقييم كاتب ادلبيعات > يوضح قائو النموذج التايل

 ظلوذج قائمة مراجعة لتقييم أداء كاتب ادلبيعات . ( :11شكل رقم )

 .51ص ،األفراد أداءاجتاىات التدريب وتقييم عمار بن عيشي، ادلصدر >   

 

                                                           
 .70،صعمار بن عيشي، مرجع سبق ذكره– 1

 نعم                ال الفقرات 

  ىل يتبع تعليمات و توجيهات ادلشرف .-3

  ىل يوجد الزبائن لألفضل من البضائع .-4

  ىل يقًتح منتجات جديدة للزبائن .-5

  ىل يكون مشغوال حىت و إن مل يكن لديو زبائن .-6

  ىل يفقد توازنو و ىدوئو أمام الزبائن .-7

  ىل يتطوع دلساعدة زمالئو يف العمل .-8

  ىل يشكو و يتذمر من كثر العمل .-9

  ىل يرتكب أخطاء يف عملو .-: 
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 1قائع الحرجة :طريقة الو -8

العمل و  فشل الوقائع اليت تتسبب يف صلاح أوألساس الذي تركز عليو ىو جتميع أكرب عدد شلكن من ا

اقو ، وحتدد قيمة لكل حادثة حسب أعليتها للعمل ، ال الفرد ، سواء من حيث صلاحو أو إخف اليت تؤثر يف أداء

حظة أداء الفرد بشكل دقيق ليحدد أي من ىذه يطلب منو أن يقوم مباليطلع على تلك القيمة القائم بالتقييم و 

دارة بتحديد كفاءة الفرد ، االنتهاء من ىذا التقييم تقوم اإلالوقائع حتدث من خالل أداء الفرد لعملو ، وبعد 

 ة السرية وبذلك نستخرجى أساس عدد احلوادث اليت حدثت يف أدائو و احتساب قيمتها يف القائموذلك عل

 كفاءة الفرد .خَت الذي يعرب عن  ادلعدل األ

ذ يتطلب منهم مالحظة دقيقة عالية من قبل الرؤساء ادلباشرين إمقدرة و كفاءة  اىلوحتتاج ىذه الطريقة 

هم وحتليل األسباب ومقارنة يقوم هبا مرؤوسيهم بنجاح أو اخفاقألداء ادلرؤوسُت وذلك للوقوف على األعمال اليت 

 احملددة .ئع ذلك مع الوقا

 *مزايا ىذه الطريقة :

 ىم ميزة ذلذه الطريقة ىي التقليل من التحيز من قبل ادلقيم ، حيث أن ادلقيم يالحظ السلوك الفعلي احلاصل .أ

 *عيوب ىذه الطريقة :

أىم عيب ىذه الطريقة فيتمثل يف أهنا تتطلب جهودا كبَتة مستمرة من قبل ادلقيم يف متابعة و مالحظة 

 ًتة التقييم .االغلابية و السلبية أثناء فأداء العاملُت ، وكتابة ادلواقف 

 

                                                           
ليم اجلامعي راوية حسن ،زلمد سعيد سلطان، إدارة ادلوارد البشرية، تنمية ادلديرين ،تقييم األداء، ادلتغَتات البيئية ،تعويضات األفراد، دار التع– 1

 .483،ص4033،اإلسكندرية،
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 الطرق الحديثة :ثانيا :

 التدرج على أساس سلوكي : مقياس-1

 من واقع العمل مث تقييم الفرد بناءً  ىأعمدة لكل سلوك مستق ويتم حسب ىذه الطريقة حتديد و تصميم 

للسلوك ودرجة فاعليتها شلا يساعد . كما يتم توضيح ادلستويات ادلختلفة على مدى امتالكو للسلوك أو الصفة

 1لطريقة >والشكل الثاين ؽلثل ظلوذجا ذلذه ا. عملية التقييمثناء ك الفرد يف العمل أادلقيم على ربط تقييمو بسلو 

 > ظلوذج مقياس التدرج على أساس سلوكي لتقييم ادلعرفة بالعمل لبائع يف احد األسواق ادلركزية .(12) شكل رقم

  .032ص محداوي وسيلة ،إدارة ادلوارد البشرية، ادلصدر >-

                                                           
 . 354محداوي وسيلة، مرجع سبق ذكره،ص– 1

توقع البضائع ادلعلمة و البضائع غَت ادلعلمة ، أو اليت ة سعر البضائع يعن طريق معرف-9 أداء متميز بدرجة كبَتة 

 يكون تعليمها خطأ .

 البضائع ادلوجودة يف ادلخزن .  واحجام  تتذبذب مبيعاهتا وأسعارىا،يعرف البضائع اليت -8 أداء جيد 

 يسأل األخرين معو على بعض األمور ادلتعلقة بالبضاعة .عندما يكون غَت مقتنع بشيء -7 أداء جيد اىل حد ما 

، ويكون ضوء واضحا أمامو من ماكنة الصرف فإنو عندما يقوم بالصرف صك أو بيعو-6 أداء متوسط 

 يًتدد وال يعرف ماذا يعمل ، حيث أن الضوء يعٍت عدم إمكانية ادلاكنة لقبول الصك . 

يسأل الزبائن عن سعر بعض السلع وىو يقوم ببيعها ذلم ، غالبا ما يشاىد وىو يف -5 اىل حد ما أداء ضعيف 

 حديث متواصل مع ادلوظفُت االخرين أو الزبائن . 

 يًتك العمل حىت وإن كان ىناك زبائن يف خط االنتظار .احة عندما حتُت ساعة االسًت -4 أداء ضعيف 

 ؟-3 أداء ضعيف اىل درجة واضحة 
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 :ىذه الطريقة *مزايا

 عات بُت األفراد حول نتائج التقييم .اتقليل الصر -

التدريبية لألفراد تساىم ىذه الطريقة بتحديد نقاط الضعف بدقة وبالتايل تساعد يف حتديد االحتياجات -

  .العاملُت

 :*عيوب ىذه الطريقة

 ىا .طلوبة يف تطوير ادلقاييس و تنفيذارتفاع التكلفة و الوقت و اجلهود ادل-

 . ادلنظمات الصغَتة نظرا لكلفتها العالية ال ؽلكن استخدامها يف-

 ىذه الطريقة ال توفر درجة عالية من ادلوضوعية و الثبات يف نتائجها .-

 1طريقة مراكز التقييم : -2

والعالقات االنسانية ...  التخطيط، التنظيم، :مثلتسعى ىذه الطريقة إىل قياس مهارات وصفات معينة 

لتقييم مدراء إخل . بتحديد مقايس معينة ذلذه الصفات على الرغم من صعوبة حتديدىا . وتستخدم ىذه الطريقة 

 دارية و بصورة خاصة األفراد ادلرشحُت لإلدارة العليا .سلتلف ادلستويات اإل

 *مزايا ىذه الطريقة :

 دارية .موضوعي ألداء األفراد للمهام اإل يف توفَت مقياستمثل ادليزة الرئيسية دلراكز التقييم ت  -

 .فإهنا توفر معلومات مؤكدة زلددة وؽلكنها ادلساعدة يف تصميم خطط تنمية إدارية فردية -
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 الفصل االول:                                               عالقة تقييم اداء العبملين ببلتسيير التنبئي
 

 
26 

 توفر معلومات قيمة عن نواحي القوة و الضعف لدى األفراد .-

 العاملُت .كما تتميز باالعتمادية و الصالحية و القبول لدى ادلديرين و   -

 *عيوب ىذه الطريقة :

 كلفة عالية .  -

 عدم إمكانية استخدامها يف مجيع ادلستويات اإلدارية ادلختلفة .-

  طريقة اإلدارة باألىداف:-3

تعترب من أحدث الطرق و تعتمد على العربة بالنتائج أي أن الرئيس ادلباشر لن يلتفت إىل سلوك مرؤوسيو 

ط مبا استطاعوا أن ػلققوه من نتائج و دتر ىذه الطريقة بعدة خطوات و ىي  و ال إىل صفاهتم بل سيهتم فق

 1كاآليت>

يتم حتديد األىداف)أو النتائج( ادلطلوب حتقيقها اليت سيتم تقييم العامل على أساسها)حتديد ادلدة ادلتفق عليها -

 أيضا(.

 يتابع حتقيق النتائج.أثناء التنفيذ على الرئيس أن يساعد مرؤوسيو يف حتقيق األىداف و أن -

عند هناية ادلدة ادلتفق عليها، أو عند وقت تقييم األداء يتم مقارنة النتائج الفعلي )اي اليت مت حتقيقها( بتلك -

 ند بداية ادلدة و حتديد االضلراف عن التنفيذ اغلابا أو سلبا.وصفها عمت اليت 
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 1درجة: °361طريقة -4

طريقة تقييم األداء بواسطة كل ادلهتمُت بو بعدة طرق و عدة أزمنة يف آن واحد، أي أنو يتم يتم يف ىذه ال

بواسطة الرئيس و الزمالء باستخدام عدة طرق، باإلضافة إىل أنو ال يتم فقط يف هناية السنة، بل و باستمرار)شهريا  

 كلما دعت احلاجة مثال(. 

و كاملة من عدة جهات و طوال الوقت شلا غلعل االستفادة منها  و دتتاز ىذه الطريقة بتوفَت معلومات دائمة 

كبَتة. أما عيبها األساسي ىو اعًتاض البعض عليها على األخص اعًتاض الرؤساء أن يتم تقييمهم بواسطة 

 مرؤوسهم، كما يعاب عليها أهنا تستحوذ على وقت كبَت من العاملُت على حساب انتاجية العمل.

 التقديري و دوره بتقييم أداء العاملين . سييرات حول التعمومي :الثانيالمبحث 

       . ماىية التسيير التقديري للموارد البشرية  :األولالمطلب 

   . أوال : التسيير التقديري للموارد البشرية

إن ختطيط ادلوارد البشرية ىو زلاولة لتحديد احتياجات ادلنظمة من العاملُت خالل 2يقول د. امحد ماىر> 

إن ختطيط ادلوارد البشرية  باختصارو  فًتة زمنية معينة و ىي الفًتة اليت تغطيها التخطيط ، و ىي سنة يف العادة 

 يعٍت اساسا حتديد اعداد و نوعيات العمالة ادلطلوبة خالل فًتة اخلطة .

                                                           
 .649نفس ادلرجع، ص– 1
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عرض و الطلب فالعرض ؽلثل ادلتاح هنا مقابلة بُت الأختطيط ادلوارد البشرية ايضا على لنظر إىل و ؽلكن ا

ما الطلب فيتمثل لة اليت تتضمنها فًتة التخطيط ، أحاليا، و اجتاىو وسلوكو يف الفًتة ادلقب ن ادلوارد البشرية م

    1>منهاا على العديد من العناصر ادلنظمة من القوى العاملة خالل فًتة التخطيط ويعتمد ىذت حتياجاا

 من حيث تغَت او ثبات كميات اإلنتاج .ظروف ادلنظمة -أ

 التغَت يف عبء العمل .-ب

 .اإلنتاجالتغَت يف تكنولوجيا -ج

 التغَت يف اذليكل التنظيمي للمنظمة .-د

 .ادلنظمةالتغَت يف ظروف احمليط خارج -ه

، ويتضمن حتديد حدى الوظائف اإلدارية بصفة عامةأيضا إلتقديري للموارد البشرية ويعترب التسيَت ا

دارة ادلوارد األىداف ، ودراسة البدائل ادلتاحة وادلفاضلة بينهما وحتديد الربامج وادلسؤولُت عن التنفيذ ،يف رلال إ

ادلنشأة من ادلوارد البشرية من حيث انواع  احتياجاتويهدف اىل تقدير  يعترب إحدى وظائفها األساسية.البشرية 

، الفًتة الزمنية اليت تعد عنها الوظائف او األعمال ادلطلوبة ، اعداد األفراد الالزمُت من كل نوع للوظائف ادلطلوبة 

 خطة ادلوارد البشرية.

 و نوعاً  د كماً نو تقدير احتياجات ادلنشأة من األفراسيَت التقديري للموارد البشرية بأخَتا نلخص التو أ

يتم التقدير ذلذا الت ادلطلوب توافرىا فيما يشغلها، خالل ادلدة القادمة مع حتديد الوظائف اليت يشغلوهنا ، وادلؤى

 .ن النوعية و الكمية اليت حتتاجهاماألفراد على ادلنظمة ن حتصل البشرية يف ادلقام األول بضمان أ للموارد
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 البشرية :ىمية تقدير الموارد ثانيا : أ

    1يلي > علية ختطيط ادلوارد البشرية  فيماتتلخص أ

تقدير ادلوارد البشرية على منع ارتباكات فجائية يف خط اإلنتاج و التنفيذ اخلاص بادلشروع ، و ذلك يساعد -3

اختاذ  التدابَت الالزمة مثل  ىذاالقوة العاملة ، و يهيئ  يف و الفائضأالتعرف على مواطن العجز ألنو يساعد على 

 ستغناء و النقل و الًتقية ، و التدريب .اال

 يساعد تقدير ادلوارد البشرية يف التخلص من الفائض و سد العجز و بالتايل يف ترشيد استخدام ادلوارد البشرية-2

 .حدقل إىل أ ختفيض يف التكلفة اخلاصة بالعمالةو 

ختيار والتعيُت و نشطة االتعرف على أدارة األفراد ، فال ؽلكن الالكثَت من وظائف إدلوارد البشرية يسبق تقدير ا-3

 عداد العاملُت ادلطلوبُت فيها.الوظائف و أ مل يكن معروفا نوعية،ما التوظيف

نشطة ي للعاملُت حيث يتضمن ذلك حتديد أيساعد التنبؤ بادلوارد البشرية على ختطيط ادلستقبل الوظيف-4

 نقل و الًتقية ذلم.التدريب وال

هم فيها و مدى رضائهم عن العمل سباب تركهم للخدمة او بقائمعرفة أ علىيساعد حتليل قوة العمل ادلتاحة -5

. 

 2سيَت التقديري أحسن طريقة الستثمار الوقت على مستوى وظيفة ادلوارد البشرية.يعد الت-6

 

                                                           
 .5نفس ادلرجع، ص – 1
اسات ، عمر شريف، أعلية التسيَت التقديري للوظائف و الكفاءات يف إدارة ادلوارد البشرية و تنميتها يف ادلؤسسة، رللة الواحات للبحوث و الدر – 2

 .3:7، ص9العدد



 الفصل االول:                                               عالقة تقييم اداء العبملين ببلتسيير التنبئي
 

 
30 

 

 من يقوم بالتسيير التقديري للموارد البشرية ؟ : :ثالثا

يقع عبء التخطيط للموارد البشرية داخل ادلشروع إما على إدارة األفراد وشؤون العاملُت )الشؤون االدارية ( أو 

                                                                                                                                                                                          نتاج والتنفيذ األساسية يف ادلشروع .إلاعلى وحدات 

يرين التنفيذيُت ،إال أن بُت إدارة األفراد وادلدويعطي اجلدول التايل توزيعا مثاليا تقريبيا دلهام ختطيط ادلوارد البشرية 

   1التعديالت يف ىذا اجلدول > ظروف أي مشروع قد تفرض بعض 

 ادلديرون التنفيذيون  إدارة ادلوارد البشرية 

 حتديد اىداف ادلشروع من ختطيط القوى العاملة .-

تصميم نظم ادلعلومات واالجراءات والنماذج اخلاصة -

 لعاملة .بتخطيط القوى ا

 العاملة.ختطيط القوى البدء يف ومتابعة -

مجع ادلعلومات من ادلديرين التنفيذين بصدد احتياجات -

 األقسام .

التنبؤ باحتياجات ادلشروع كلو وجتميع االحتياجات اجلزئية -

 كلية.يف خطة  

   والًتقية.ترمجة االحتياجات إىل خطة عمل يف التعُت والنقل -

حتديد األعمال و الوظائف الالزمة لألداء و حتديد ادلهارات -

 شاغليها.ومواصفات 

ستنادا إىل حجم حتديد احتياجات األقسام من العاملُت ا-

 العمل.

حتياجات العاملُت من ا التخطيط للًتقيات و التنقالت وحتديد-

 التدريب.

بصدد ختطيط القوى  ستيفاء ادلعلومات ادلرسلة من إدارة األفرادا-

 العاملة.

 مراجعة ادلناقشة خطة القوى العاملة ومدى منسابتها .-

  

 دلهام ختطيط ادلوارد البشرية بُت إدارة األفراد و ادلديرين التنفيذيُت. توزيع تقرييب >(12)  رقم اجلدول

 .064، صادلصدر> أمحد ماىر ، ادارة ادلوارد البشرية
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1> التنبئيرابعا : مكونات التسيير   

 من رلموعة من وسائل التحليل وأيضامن ادلفاىيم ادلنهجية والنظرية،  من رلموعة التنبئيتتكون عملية التسيَت 

كما ويتطلب من ، ية واسًتاتيجيةعن سَتورة تنبئيضا عبارة تصال والطرق ادلوضوعة ذلذا الغرض، وىو أواال

ضاءة ي ىو القدرة على إن الرىان احلقيقإ. ووضعيات العملحداث ن تكون قادرة على التنبؤ باألسة أادلؤس

 ادلستقبل.

تطوير مقاربة مجاعية مشًتكة ىدفها  خَت ليس معطية ولكنو يتوقف على اخليارات االسًتاتيجية  وىوىذا األ

القرارات الصائبة  ىل التوجيو ادلهٍت اجليد يف ادليدان لتتخذالكفاءات يف ادلؤسسة  وىو أيضا مقاربة نوعية هتدف إ

 ذا اىل استخالص شيئُت مهمُت وعلا مفهوم اخلطر ومفهوم الزمن>على ضوء ما سبق يقودنا ى .يف وقت مبكر

للكفاءات التطوير يف التكوين والًتقيات و بالتوظ ن التسيَت التقديري للموارد البشرية فيما يتعلقإ >مفهوم الزمن-

ن وىذا يعٍت أ ،الفورية العاجلة وأ اآلنيةنسبة لالحتياجات ادلمتدة عرب الزمن وال يتعلق باالحتياجات اليتم ب

ورية لتلبية تلك الالزمة القتناء ادلؤىالت الضر  اآلجالىل ادلوارد البشرية يقدر باضلراف زمٍت يتوقف على االحتياج إ

بعُت  باألخذنبؤ عرب الزمن باالحتياجات يتطلب ن الت. إبالتوظيف الداخلي أو اخلارجي االحتياجات سواء

 نتنبأن فإذا كان من ادلمكن أ .اليت ال ؽلكن التنبؤ هبا بنفس القدر من السرعة والدقةاالعتبار رلموعة من العوامل 

ناصب الشاغرة منو سواء كانت إرادية أم ومعدل دوران العاملُت دلعرفة ادلمبناصب الشغل بدقة حسب ىرم االعمار 

ر التغَتات التقديرية اليت ؽلكن أن دتس خصائص بعُت االعتبا نأخذن فيجب أيضا أ.إحالة على التقاعد أو ترقية 

 (0ن+)ىل ادلناصب اليت ستفرغ يف الزمن  نتساءلن ،وغلدر بنا أمتطلبات العمل وكذا تنظيم ادلؤسسة ، ادلناصب
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نفس خصائص من وىل غلب على صاحب ادلنصب اجلديد أن يكون ب، ادلناصب احلالية كون بنفس خصائصست

 .سبقو

 أن اخلطرىل  ينقسم اخلطر إطر و اخلىل احلد من البشرية أيضا إ يهدف التسيَت التقديري للموارد >وم اخلطر مفه- 

بُت و تطويرىا يف ادلستقبل أ مكانيةإينتج عن اختالالت سواء بُت احتياجات ادلؤسسة وبُت مواردىا البشرية احلالية و 

 ."احتياج"ن نفهم جيدا معٌت كلمة جتدر اإلشارة إىل أننا البد أات العاملُت وبُت اجابات ادلؤسسة و احتياج

ولن يكون لو معٌت  أو نوعياً   احتياج ادلؤسسة و موارده ؽلكن أن يكون كمياً ن االختالل بُتإ  >احتياج ادلؤسسة-

وىذا ما نسميو اخلطر الفئوي أو  ،ثالي الكوادر معلى مستوى فئات ادلوظفُت العليا أسواء  عنوذا مت التعبَت إال إ

 .ن يكون على مستوى ادلهن و ىذا ما نسميو اخلطر ادلهٍت أ

خطار وىو عنصر و ؽلكن أيضا إضافة عنصر إىل األ ،إن كل ىذه األخطار ؽلكن أن تكون نتاج عجز أو فائض

 لق عليو باخلطر اذليكلي  وكذا االختالالتنط اوىذا م ،العمر يف ىياكل ادلؤسسة سوء توزيع الكفاءات حسب

 .الناجتة عن عدم تطابق الكفاءة مع ادلنصب الذي تشغلو وىذا ما نطلق عليو اسم خطر عدم الكفاءة

دارتو و إليو ؽلكن حتليلو و التخطيط لو وع ن النتائج ادلتوقعةع ن مفهوم اخلطر يكمن يف إمكانية االضلرافإ 

 1.واستغاللو والسيطرة عليو لتحقيق منفعة اقتصادية للمؤسسة
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   . و العجزالة وكيفية تحليل الفائض أتحليل المطلوب و المعروض من العم  :المطلب الثاني

    . ليل المطلوب و المعروض من العمالةتح  :والأ 

 .تحليل المطلوب-1

 .العوامل المؤثرة في التنبؤ بالعمالة 1 -1

ويقوم ادلديرون التنفيذيون مبسؤولية  طلوبُت خالل فًتة اخلطة القادمةىناك عوامل كثَتة تؤثر يف عدد العاملُت ادل

 1ما يلي>ل ىم العوامنذكر من أو  ،التنبؤ بعدد العاملُت ادلطلوبُت

 ._ حتديد الوظائف ادلطلوبة 

 .ادلقررات الوظيفية مت بطريقة سليمةن حتديد من أ التأكد_

 .ئهاادأن من يشغل الوظائف قادر على أ من التأكد_ 

 .نتاج التغَت ادلتوقع يف حجم اإل تأثَت_ حتديد 

 .نتاجالتغَت ادلتوقع يف تكنولوجيا اإل تأثَت_ حتديد 

  .التغَت ادلتوقع يف اذليكل التنظيمي تأثَت_ حتديد 

 .اجلديدة االستثمارات َتثأت_ حتديد 
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   >ىم طرق التنبؤ بالعمالة صلد من أ  :طرق التنبؤ بالعمالة المطلوبة  1-2

 >تقدير اخلرباء و ادلديرين 0-2-0

مث يقوم  ل فيها بتحليل الطلب ودراسة تطور حجم العمالة عرب عدة سنوات،بسط طريقة يقوم ادلسؤو ىي أ 

ويستخدم ادلدير حدسو يف حتديد العمالة يف ادلنظمة و يف االقسام ادلختلفة و يقوم  ،بالتعرف على شكل ادلشروع 

رد ويعتمد مسَت ادلوا ،رات اكثر دقةتوفَت التقدي ويتم بذلك ،عدد من ادلدراء هبذا التنبؤ مث يؤخذ متوسط التنبؤات 

 1.ادلختلفة  يف العملياتالبشرية يف حتديد احتياجاتو من ادلوارد البشرية على احملللُت و ادلختصُت 

 > delfi دلفيطريقة 0-2-2

ىي تقنية تقدير معقدة وجدت لتحسُت صحة التقديرات من طرف اخلرباء)حسب الطريقة السابقة(و تعتمد ىذه 

 :ىيالطريقة على ثالث مراحل 

 .و دراساتو بأسانيده_يطلب من كل خبَت على حدى صياغة احتياجاتو من ادلوارد البشرية مدعوما 

 .ىل مجيع اخلرباءتقارير وتلخيص النتائج وإرساذلا إ_يتم مجع كل ال

، وتكرر العملية حىت _يتم صياغة تقديرات جديدة من طرف اخلرباء مث تعرض ىذه التقديرات مرة اخرى عليهم

 .حسن تقدير غلمع عليو ادلديرونيتم التوصل إىل أ

                                                           
 .3:3أمحد ماىر، ادارة ادلوارد البشرية، مرجع سبق ذكره، ص– 1



 الفصل االول:                                               عالقة تقييم اداء العبملين ببلتسيير التنبئي
 

 
35 

 وجهات نظر اخلرباء حول التطورات ادلستقبلية اتفاقتقدير تكرر حىت ػلصل على -تفكَت-ادلراحل الثالث تقدير

تغَتات مهمة مل يسبق ذلا أن  تأثَتو تعترب ىذه الطريقة مفيدة على اخلصوص عندما تريد ادلنظمة حتديد 

 2.دخلتهاأ

 >التقدير بواسطة وحدات العمل0-2-3

خالل دراسة كل عمل وكل فرد يف وحدة عمل بتقدير احتياجاتو من ادلوارد البشرية من  ويقوم كل مدير قسم أ

ويستعُت ادلدير لتحديد تقديراتو جبداول  ستويات التنظيمية إىل أعالىادىن ادلاخلطة  وتنطلق ىذه العملية من أ فًتة

وعلى الرغم من كون ىذه الطريقة مكلفة ماديا وتستغرق وقتا طويال  ،اخل...ادلقررات الوظيفية و اذلياكل التنظيمية 

  1.وتستخدم ىذه الطريقة يف ادلؤسسات االقتصادية ادلتطورة، كثر مشوليةفعالة وألكنها طريقة 

 >العمل يف ادلستقبل ليل عبءحت0-2-4

فة على حدى وذلك مبعرفة كل من عبء العمل اإلمجايل العمل ادلستقبلي لكل وظي يقوم ادلديرون بتحليل عبء

ادلستقبلي بقسمة  حيث يتحدد عبئ العمل ،ن يقوم بو الفرد الواحد يف الوظيفة وعبء العمل الذي يستطيع أ

 . مجايل على عبء العمل الذي يقوم بو الفردالعمل اإلعبء 

 >نتاج وادلبيعات نسب العمالة )إنتاجية الفرد( إىل اإل5 -0-2

راد الالزمُت حيث يتحدد األف .هبا القدؽلة العناصر ذات العالقة بأحددارة العليا بربط حجم العمالة ىنا تقوم اإل

 2نتاجية الفرد الواحد)وحدة يف الزمن(.خطط )وحدة يف الزمن (على متوسط إنتاج ادلللعمل بقسمة حجم اإل

                                                           
 .;9، ص4003حسن، إدارة ادلوارد البشرية،  رؤية مستقبلية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  راوية– 2
 .98محداوي وسيلة ، مرجع سبق ذكره، ص– 1
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 تحليل المعروض من العمالة -2

حىت تكتمل الصورة البد من حتليل ادلعروض من العمالة للمنظمة حيث مشكلة حتديد ادلطلوب من العمالة ذات 

شقُت  الشق االول خاص بالطلب و الشق الثاين خاص بالعرض من العمالة و لتحليل ادلعروض من العمالة حاليا 

ل ىيكل الوظائف وحتليل تدفق ىذه العمالة وخالل فًتة اخلطة البد من التعرف على عدد العاملُت احلاليُت داخ

 .يف الًتقية و النقل وترك اخلدمة

ديها من ساليب تساعد ادلنظمة يف التعرف على حتليل ادلعروض لىناك أ >ساليب تحليل المعروض من العمالة أ

 1>ساليب العمالة ومن اشهر ىذه األ

فهي تتضمن اذليكل الوظيفي للمنظمة و ،وىي حتتوي على معلومات مهمة عن العمالة بادلنظمة : قائمة العمالة-

من  عدد العاملُت يف كل وظيفة و حتليل ذلذا العدد حبسب اجلنس و ادلؤىل و السن و احلالة االجتماعية و غَتىا 

 .د البشرية من تعيُت وترقية وتدريبالبيانات اليت يرى اهنا تفيد يف حتليل وضع العمالة وتؤثر يف ختطيط ادلوار 

و عرف على مدى التوازن أتدرس ادلنظمة حركة تدفق العمالة على مستوى ادلنظمة للت>  تدفق العمالة قائمة-

 .اخللل الذي ػلدث ىذه احلركة يف حجم العمالة 

ظف عددا كبَتا اليت تو ادلوارد البشرية يف ادلنظمات  لتحديد عرض تستخدم السالسل الزمنية >  السالسل الزمنية-

اليت تعتمد على حتليل " ماركوف"سالسل شهر السالسل  الزمنية ادلستخدمة يف ىذا اجملال و من أ،من العاملُت 

 .تستخدم ىذه النسب للتنبؤ حبركة ادلوارد البشرية يف ادلنظمة للسنوات ادلقبلةالبشرية بالنسب مث حركة ادلوارد 

مساء العاملُت و وصفاهتم و مهاراهتم هارات مبثابة نظام يضم قائمة من أؽلكن اعتبار ادل >مخزون المهارات -

معينة  فراد ذوي ادلهارات ادلعينة و ادلطلوبة يف ظل ظروفويفيد سلزون ادلهارات يف حتديد أنواع األ ،داخل ادلنظمة
                                                           

1
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كما يفيد نظام سلزون ،و عند تغيَت سياسات الشركة أعند التوسع و د على كميات وأنواع جديدة أالتعاق >مثل

 . نشطة شؤون العاملُتوغَتىا من أدارية و الًتقية والنقل و التنمية اإل ادلهارات كثَتا يف التخطيط لربامج التدريب

تعترب خرائط االحالل خطط احتمالية تعد مسبقا دلواجهة ظروف خلو ادلناصب  > خرائط الترقي واالحالل-

،و يتطلب احلساسة يف حالة خلوىا  ادلهمة بالشركة و توضح ىذه اخلطط االشخاص ادلرشحُت لشغل الوظائف

تنفيذيُت و يقوم دارة العاملُت و بُت ادلديرين الشؤون إ دارةون كبَت بُت اإلخصائيُت يف إاعداد مثل ىذه اخلرائط تعإ

 و عادة ما تكون ىذه اخلرائط سرية . ن تظهر على اخلريطةىؤالء بًتشيح األمساء اليت ؽلكن أ

يعتمد ختطيط ادلوارد البشرية من حتديد لالحتياجات من العمالة  >)معدل دوران العمل(  تحليل ترك الخدمة-

ل ترك اخلدمة )معدل ويقدم حتلي .العاملُت احلاليُتة من يب وغَته على مدى ما تفقده ادلنشأالتدر  التعيُت وو 

 1دمة .سلوبا للتعرف على نسبة العاملُت الذين يًتكون اخلدوران العمل(أ
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 .1 و كيفية التصرف فيو ةلاعجز من العمو التحديد الفائض أ :ثانيا 

 

 

 

 

 

 الطلب<العرض      العرض<الطلب                        العرض<الطلب    الطلب <العرض     

 االختيار اجليد-عن مصادر    البحث -                              التقاعد.-       التدريب واعادة -

 اختيار جديدة. تشجيع التقاعد ادلبكر.-                 التدريب.

 تسهيل عملية االختيار و زيادة األجور.- تعويضات البطالة.-  بالعمالة    االحتفاظ-

 احالل تكنولوجيا زلل العمالة.- التدريب وإعادة التدريب.-    دلواجهة حاالت ترك 

  رفع مستوي انتاجية الفرد. - .إغلاد فرص عمل جديدة-        .         اخلدمة

 :أسبليب التعبمل مع الفبئض أو العجز من العمبلة.(13)رقمالشكل 

                                                           
 .3:7نفس ادلرجع،ص– 1

 حتديد الفائض أو العجز

 العجز الفائض

 وفرة ندرة وفرة ندرة 

 ظروف الطلب والعرض يف سوق العمل
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 .3:7ماىر، ادارة ادلوارد البشرية،ص أمحد :ادلصدر

 .و العجزأكيفية التعامل مع الفائض 

  .كيفية التعامل مع الفائض   :وال أ

دلعروض ن عدد ان العمالة بالسالب فإن ذلك يعٍت أنتيجة ادلقارنة بُت ادلطلوب و ادلعروض مذا كانت إ

ساليب معينة ختتلف باختالف ظروف فهذا يتطلب اتباع أ ،كثر من العدد ادلطلوبمن العمالة داخل ادلنظمة أ

يت تتبع يف حالة وفرة العمالة  ساليب اللة ندرة العمالة ختتلف عن تلك األساليب اليت تتبع يف حافاأل، سوق العمل

 1>كما يلي

 >ةساليب التاليد األحه احلالة قد تقوم الشركة باتباع أيف ىذ >ذا كان الطلب يزيد عن العرض يف سوق العملإ-أ

ن يتم و ؽلكن أ،حتتاجها الشركة مستقبال  خرى قدعمال أنوعية من العمالة و ذلك للقيام بأىيل ىذه التأعادة إ-

خرى حتتاجها ادلنظمة عمال أيب العمالة الزائدة على القيام بأحيث يتم تدر ،ذلك من خالل التدريب التحويلي 

 .ن معدالت ترك اخلدمة هبا عالية ويفضل أن يتم تدريب العمالة على أعمال و مهن تتميز بأ

 اصة عندما يكون فائض العمالة يفسلوب خدلواجهة حاالت ترك اخلدمة ويتم إتباع ىذا األ الحتفاظ بالعمالةا-

 ءتوزيع عبعادة ء ىؤالء العاملُت يف وظائفهم مع إحيث تقوم ادلنظمة باستبقا ،و مهن تتسم بالندرةأعمال أ

 صليأن تكون ذات صلة بعملهم األ ليهم علىسناد أعمال أخرى إإ والعمل عليهم ليقوموا بأعباء عمل أقل أ

 .هبذه العمالة هبدف احالذلا زلل حاالت ترك اخلدمة بتحمل تكلفة االحتفاظ وتقوم ادلنظمة يف ىذه احلالة
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ن تقوم ادلنظمة بالتخلص من يف ىذه احلالة يفضل أ>سوق العمل كان العرض يزيد عن الطلب يف  ذاإ _ب

 1>ساليب التاليةوؽلكن أن يتم ذلك باتباع احدى األفائض العمالة لديها و 

ذا كانت حاالت التقاعد يف بالتقاعد يتم تطبيق قاعدة عدم اإلحالل للعمالة ادلتقاعدة و إ فيما يتعلق> _التقاعد1

 وظائف نادرة فيتم التعويض من داخل ادلنظمة من خالل التدريب التحويلي أو إعادة التأىيل .

جتماعية االب تعديل بعض قوانُت التأمينات وبالنسبة ذلذا األسلوب فإنو يتطل >_تشجيع التعاقد المبكر 2

ادلثال على سبيل  55خاصة يف مصر وإذا مل يتم ذلك فيمكن أن تقوم ادلنظمة بوضع قواعد لتقاعد ادلبكر )يف سن 

 ( على أن تقوم بدفع مكافأة هنائية اخلدمة للمتقاعد .

العامل عانة البطالة حبيث ػلصل تعديل بعض التشريعات ادلتعلقة بإ ويتطلب ىذا البديل:البطالة_تعويضات 3

 على التعويض الذي ؽلكنو من شلارسة عمل خاص بو.

وحصر و يعتمد ىذا التدريب على حصر أعداد و نوعيات فائض العمالة ، عادة التدريب:_التدريب وإ4

ن يتم تدريب فائض مع توجيو التدريب إىل تلك الوظائف وؽلكن أ ، الوظائف اليت تتميز مبعدالت ترك عالية

القيام عمال من خالل التدريب التحويلي و رفع مهارات العاملُت مبا ؽلكنهم من ثل ىذه األؽلم القياالعمالة على 

 األسلوب أفضل من األسلوب السابق. و يعترب ىذا على التدريب ،عطائهم حافزا بتلك األعمال اجلديدة ، مع إ

نشطة متشاهبة حبيث يتم نقل ؽلكن أن يتم ىذا األسلوب بُت ادلنظمات اليت دتارس أ يجاد فرص عمل بديلة:_إ5

إعطاء العمال بعض ادلزايا نتيجة واجو عجز يف العمالة مع ىل ادلنظمات اليت تمالة من ادلنظمات اليت هبا فائض إالع

 مينية.التأ نتقاذلم دلنظمة جديدة واحلفاظ على حقوقهما
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 :كيفية التعامل مع العجز: ثانيا

ن عدد ادلطلوب من ب وادلعروض من العمالة بادلوجب فإن ذلك يعٍت أكانت نتيجة ادلقارنة بُت ادلطلو   ذاإ       

أساليب  تعويضو. وىذا يتطلب إتباع عجزًا ينبغيأي أن ىناك  منها،و ادلتاح روض أالعمالة يزيد عن عدد ادلع

 1ختالف ظروف سوق العمل كما يلي>معينة ختتلف با

يف كيفية تدبَت مشكلة يف ىذه احلالة تواجو الشركة :العملكان الطلب يزيد عن العرض يف سوق   إذا -أ

 ساليب التالية >ز ادلوجود. و ؽلكن للشركة اتباع أحد األاالحتياجات من العمالة و اليت تغطي العج

تنمية مصادر القوة العاملة ، ع ال يف وىنا تقوم ادارة ادلوارد البشرية بدور ف البحث عن مصادر جديدة للعمالة:-0

باجلامعات و ادلدارس الفنية جلذب اخلرغلُت لاللتحاق هبا وعمل دراسات  والبحث عن مصادر جديدة و االتصال

 و حبوث عن مصادر ادلوارد البشرية يف ادلناطق اجملاورة دلنطقة عمل ادلنظمة.

بعض شروط االختيار و عدم التشدد يف معايَت و ىنا تقوم ادلنظمة بالتنازل عن تسهيل عملية االختيار : -2

االختيار، وأيضا ؽلكن للمنظمة إتباع سياسة تعيُت خرغلُت جدد وؽلكن تعويض ىذا التنازل عن بعض الشروط 

 من خالل التدريب بعد االلتحاق بالعمل.

كون مصدرا جلذب سلوب تقوم ادلنظمة برفع مستوى األجور و احلوافز هبا حىت تويف ىذا األ :جورزيادة األ-5

  العمالة خاصة ادلاىرة. ألن األجور و العوائد ادلادية دتثل احلافز األساسي للعمل خاصة يف رلتمعات العامل الثالث.

> ويتم ذلك من خالل زيادة نواتج األداء دون أن يصاحبها زيادة عدد األفراد . رفع مستوى إنتاجية الفرد -4

 إنتاجية الفرد، التدريب ادلكثف و رفع مستمى ادلهارة. رفع ىلومن األساليب اليت تؤدي إ
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ويف ىذا األسلوب يتم إضافة بعض ادلهام إىل الوظيفة حبيث يتمكن شاغل الوظيفة من تكبير الوظائف : -5

القيام بأعباء عمل أكرب ، وذلك ينعكس أثره على زيادة اإلنتاجية من ناحية و تنويع خربات األفراد من ناحية 

 أخرى .

يف ىذا األسلوب تستطيع ادلنظمة أن تبحث عن التطور التكنولوجي يف  :العمالةإحالل التكنولوجيا محل -6

 .أقلو الوصول إىل نفس اإلنتاجية أو أعلى بنفس عدد العاملُت أو  اآللية،بزيادة  يسمح ذلاوالذي  نشاطها،رلال 

يف اختيار  أمام ادلنظمةىذه احلالة ال توجد مشكلة  يف :العملإذا كان العرض يزيد عن الطلب يف سوق  -ب

العناصر ادلتاحة يف سوق العمل و ذلك من خالل ىنا باختيار أفضل  وتقوم ادلنظمة العجز،العمالة الالزمة لسد 

 1 إتباع أساليب اختيار دقيقة.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .6:نفس ادلرجع، ص– 1
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 بتخطيط الموارد البشرية . العاملين أداءدور تقييم  :الثالثالمطلب 

داء العاملُت نظام فرعي من نظام إدارة ادلوارد البشرية ،يساعدىا يف متابعة و مراجعة بقية أإن تقييم 

وظائفها حبيث تستطيع ىذه االدارة أن حتكم على مدى صلاح بعض الوظائف وختطيط البعض اآلخر من خالل 

لتخطيط ادلوارد البشرية تساعد اإلدارة يف  النتائج اليت يقدمها التقييم .حيث أن نتائج التقييم تقدم معلومات مفيدة

 1داء مهمتها على النحو التايل >أ

التقييم إىل وجود مستوى عال من كفاءة ادلوارد البشرية فهذا مؤشر لوظيفة التخطيط بأن عندما تشَت نتائج -0

احتمال عدم احلاجة عبء العمل ادلستقبلي سينفذ مستقباًل بزمن أقل نتيجة ارتفاع ىذا ادلستوى وىذا يشَت إىل 

 إىل ادلوارد البشرية اضافية مستقبالً لتغطية الزيادة ادلستقبلية احملتملة يف عبء العمل .

ذوي الكفاءة ادلنخفضة الذي سوف يستغٌت عنهم ويتم تعويضهم مبوارد بشرية جديدة من  توضح نتائج التقييم-2

ة من حيث  حجمها ونوعها، وىو جوىر وصلب خارج ادلنظمة، شلا يسهم يف تقدير حاجة ادلنظمة ادلستقبلي

   ط ادلوارد البشرية.عملية ختطي

                                                           
 .598،ص4007دار وائل للنشر ،عمان ، ،بعد اسًتاتيجي، الطبعة األوىل، عمر وصفي عقيلي، إدارة ادلوارد البشرية- 1
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:األول خاتمة الفصل  

ذ إ لتسيري التنبئي للموارد البشرية،داء العاملني و كذلك امن خالل ما سبق تبني لنا أمهية كل من تقييم أ         
ال تتحقق ال املناسبة يف الوقت املناسب، و يتوقف جناح املنظمة على مدى حصوهلا على االفراد املناسبني يف االعم

االهداف، و ال يكون هلا معىن إال إذا توافر  هداف و االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق هذهاألالفائدة املرجوة من 
 فراد ذوي الكفاءات و املهارات املناسبة لتحقيق هذه االسرتاتيجيات.األ
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 مقدمة الفصل الثاني :

ديد اإلطار النظري هلذه الدراسة يف الفصل األول سنحاول يف الفصل الثاين إسقاط ما درسناه بعد حت   
وكل ما يتعلق بالتسيري التنبئي للموارد البشرية وكذا عملية تقييم  ةؤسسة بنك الفالحة والتنمية الريفينظريا على م

ا الفصل ملعرفة مدى حيث تأيت أمهية ىذ لتنمية الريفية بوكالة سيدي خلضر.أداء العاملني داخل بنك الفالحة وا
ملي للمؤسسات لعملية التقييم والتسيري التنبئي من أجل الربط بني الدراسة النظرية والواقع الع تطبيق الوكالة

 اجلزائرية.

تمدنا على املعلومات املتوفرة يف وثائق املؤسسة إضافة إىل معلومات مقدمة من ولدراسة ىذا اجلانب من البحث اع
خالل القيام مبقابالت شخصية مع جمموعة من املسؤولني و املوظفني وعليو قد مت تقسيم ىذا الفصل إىل  

 مبحثني:

الفالحة والتنمية الريفية بسيدي خلضر.املبحث األول: حملة عن بنك -  

نتائج الدراسة االستطالعية لبنك بدر. املبحث الثاين: -  
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  سيدي لخضرب ن بنك الفالحة و التنمية الريفيةلمحة ع المبحث األول:

أكد ادليثاق الوطٍت على األمهية االسًتاتيجية للفالحة اجلزائرية و نظرا للطاقات الكامنة ادلوجودة يف البالد 

الفالحية و مؤىالهتا من مناخ و تربة و غَت ذلك شلا يسهم يف تنميتها نظرا لضرورة تبٍت فيما خيص ادلواد 

ن الفالحة تكتسب أمهية كربى و تطورىا أحد االولويات اليت تركز عليها يات الوطنية للمنتجات الغذائية فإاحلاج

كثر الحة( فامسو أ)مهمة تطوير الف همةفية البنك الذي توىل ىذه ادلا كان بنك الفالحة و التنمية الريالدولة لذ

 ضافة اىل اخلدمات البنكية األخرى ادلعتادة.داللة على ىذا إ

 .سيدي لخضربنك الفالحة و التنمية الريفية بالمطلب األول: تقديم 

 .بدربنك الفالحة و التنمية الريفية الفرع األول: نشأة 

ادلرسوم (دبوجب BNA)اعادة ىيكلة البنك الوطٍت اجلزائريبنك الفالحة والتنمية الريفية)بدر( عبارة عن حصيلة 

المؤرخ 84/85مدبرسوالذي عدل ، 13/03/1982ادلوافق ل 1402ىلمجادى األو 17يف ادلؤرخ  206/82رقم الرئاسي 

مليار دج الكائن مقرىا الرئيسي 33، و ىو عبارة عن شركة مسامهة ذات رأمسال قدره 30/04/1985في 

 عمَتوش باجلزائر العاصمة حيث يتمتع باالستقالل ادلايل و يعد تاجرا مع الغَت.شارع العقيد 17ب

مديرية 41كالة وو292يف الوقت الراىن  ليضم(BNA)وكالة متنازل عنها من طرف140ب Badrبدأ بنك 

على وىذه الكثافة يف زيادة وتطور مستمر وفق اسًتاتيجية من شأهنا جعل البنك األمشل  مديريات عامة7جهوية و

من طرف قاموس رللة   Badrصنف بنك،ادلستوى الوطٍت. ونظرًا ألمهية الشبكة وأمهية تشكيلها وىدفها 

يف الًتتيب العادلي 668األول يف ترتيب البنوك اجلزائر وادلرتبة  ادلركز 2001طبعة  BANKERS Almanachالبنوك

 بنك مصنف.4100بُت 
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           لخضر  الثاني: التعريف بوكالة سيدي الفرع

لتدعيم 1822مارس13بتاريخ202/22ادلرسوم بنك الفالحة والتنمية الريفية مؤسسة مالية وطنية أنشأت دبوجب 

إىل مؤسسة عمومية اقتصادية ومن بُت وكاالهتا وكالة من مؤسسة اشًتاكية 1822وربولت سنة  القطاع الفالحي

 سيدي خلضر.

اخلدمات وأيضا تقوم بالعديد من النشاطات باإلضافة إىل ىذه الوكالة ىي مؤسسة اقتصادية تقدم سلتلف 

روض اليت سبنحها لصاحل األفراد الراغبُت يف احلصول عليها وىذا يتم وفق الدراسات ادلدققة دللفات القروض اليت الق

والزراعي خل، ىدفها تطوير اإلنتاج الغذائي وزبص ىذه القروض الصيد البحري...إ يقوم هبا ادلكلف بالدراسات

 على الصعيد احمللي. واحليواين
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 بنك الفالحة والتنمية الريفية بسيدي لخضرب الثاني: الهيكل التنظيمي لالمطل

 .يوضح الشكل ادلوايل اذليكل التنظيمي للمؤسسة والذي يعرب عن الًتكيبة الداخلية للعالقات السائدة يف ادلؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ادلصدر: الوثائق الداخلية للوكالة .

SUPERVISEUR        

                          

رئيس المصلحة           

                       

SUPERVISEUR 

 مكتب الواجهة 

 CAICE PRINCIPALE 

 الصندوق الرئيسي 

COPMTA VERSEMENT 

 

مدفوعات   محاسبة ال  

Commerce           comptabilité 

extérieur 

 

 المحاسبة           التجارة الخارجية       

CHARGE DE CLIENTELE 

 

 المكلف بالزبائن

ALE المحلية لالستغالل      كالة و  GRE  لإلستغاللالمديرية  الجهوية  INDICE 867                    

DIRECTRICE                                المديرة 

SECRETARIAT االمانة            

BACK OFFICE 

المكتب الخلفي        

POLE TRANSACTION 

 قطب التحويالت 

FRONT OFFICE 

 رئيس المصلحة

Juridique          administration 

 

االدارية    الشؤون القانونية   الشؤون 
                               

ACCEUIL & ORIENTATOIN 

 اإلستقبال و التوجيه

CREDIT                        MOYENS DE       

PAIEMENTS 

 وسائل الدفع                  القروض

SERVICE RAPIDE 

 

 الخدمة السريعة

CHEF DE SERVICE 

 رئيس المصلحة 
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 وديكن توضيح كل مستوى اداري وصالحياتو داخل الوكالة:

بازباذ     : يعترب ادلمثل الرئيسي لبنك الفالحة والتنمية الريفية على مستوى بلدية سيدي خلضر حيث يقوم المدير

 يضا مراقبة قيات وسلتلف الوثائق ،ومن مهامو أالقرارات وكذلك يتحمل مسؤولية إبرام وتوقيع كل العقود واالتفا

 ادلتعلقة بالوكالة. صلاز األعمال و الربامجعة للوكالة وكذلك يقدم تقرير عن إمجيع ادلصاحل التاب

 ل العمالء الذين قدموا طلبات احلصول على القروض، : من مهامها تسهيل أعمال ادلدير كما تستقبالسكرتارية

 و االتصال بالعمالء عند احلاجة و استقبال الربيد وادلكادلات اذلاتفية.

 و قطب ادلعامالت . اخللفيةتنقسم بدورىا إىل مكاتب الواجهة وادلكاتب : دارةاإل

 تنقسم اىل:قطب المعامالت: 

 مهامو وخيلفو يف حالة غيابو .داء : يقوم دبساعدة ادلدير يف أالمشرف

 يرادات و النفقات و الدفع للزبائن.للصندوق الثاين و ىو مسؤول عن اإليقوم بتوزيع النقود  :الصندوق الرئيسي

 وىي تسمى أيضا بالبنك الواقف و تتمثل يف شباك خاص بالزبائن يفرض تقدمي اخلدمة الخدمة السريعة:

 السريعة.

: ويقوم باستالم طلبات فتح حسابات الودائع وربدد نوعها ومتابعة كل االجراءات ادلتعلقة المدفوعات محاسبة

والسحب من احلساب لصاحل بفتح احلسابات والتأكد من توفَت مجيع الشروط القانونية ومتابعة عمليات االيداع 

 بيوتر.ادلودعُت كما تتم مقارنة قيم النقود ادلوجودة مع القيم ادلذكورة يف جهاز الكم

 وينقسم إىلمكتب الواجهة: 
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 يقوم دبساعدة ادلدير يف أداء مهامو و خيلفو يف حالة غيابو. مشرف: _

 _مصلحة االستقبال والتوجيه.

 و ىناك أيضا مشرف عليو يتميز باألقدمية و ىو على نوعان: المكلف بالزبائن:

 حة ادلكلف بالزبائن)ادلؤسسات(.مصل

 ادلكلف بالزبائن )أفراد(. مصلحة

عن عقد تربمو مؤسسة التأمُت مع الفرد الذي حيتاج إىل التأمُت، حيث يتم  : عبارةالمصرفي_مصلحة التأمين 

 التأمُت على ادلزروعات و العتاد الفالحي...اخل.

خاص هبا كان البنك كبَت حبيث يكون ذلا موظف  اذتكون ىذه اخلدمة إالخدمات المصرفية االلكترونية: _

 بينما يف ىذا البنك ىو عبارة عن وكالة قد تكون نادرة لذا يقوم هبا ادلكلف بالزبائن.

 :وتضم: المكاتب الخلفية

 .المشرف_

بتنفيذ االجراءات والتعليمات ادلتعلقة بشؤون القرض وفقا  تقوم ىذه ادلصلحةوالقروض:  _وظيفة االئتمان

العمالء والنظر يف طلباهتم، وإعداد ادلذكرات الالزمة كما  أيضا باستقبالمدة من قبل اإلدارة وتقوم للمبادئ ادلعت

خَتة دراسات والتحليل حيث تقوم ىذه األوخلية تسمى خبلية ال كل من أمانة االلتزامات  تضم ىذه ادلصلحة

 بدراسة طلبات القروض.

 البنك من حساب إىل حساب آخر. موال يف نفس: ربويل األ_وظيفة التحويالت
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تعترب ىذه ادلصلحة دبثابة الوسيط بُت ادلتعاملُت اجلزائريُت واالجانب يف عمليات البيع  :وظيفة التجارة الخارجية

قامة(ادلصريف وفتح يالت للخارج وعمليات التوطُت )اإلالتصدير(،وتقوم ىذه ادلصلحة بالتحو  و دااالستَت  والشراء)

 رة اخلارجية وىي على اتصال دائم مع مراسلُت باخلارج.يات ادلتعلقة بالتجااالعتمادات ادلستندية للعمل

: و يقوم ىذا القسم دبساعدة الوكالة من ناحية وكذا متابعة احلاالت التحصيالت _وظيفة القانون والدعوات و

 ازلاكم ومتابعةمام ُت الذين يقومون بتمثيل الوكالة أادلتنازع فيها ودراسة الشكاوي وطلبات احلقوق وتعيُت احملام

 صداره.تنفيذ احلكم بعد إ

قسامها ويقوم اليت تقوم هبا الوكالة يف مجيع أ يات اليوميةتقوم بتسجيل مجيع العملو  _وظيفة المراقبة والمحاسبة:

حلسابات الوكالة، كما تشرف على النفقات العامة يف  ادليزانيات اخلتامية وربليلها وادلراجعة الدقيقة بإعدادايضا 

الوكالة ومتابعة العقود ،الصيانة والتأمُت وتوزيع التكاليف وبادلراقبة لعملية التسيَت و مدى تطبيق القوانُت الداخلية 

لى تطبيق احل و احلث علعملية التسيَت و مدى مطابقة القوانُت الداخلية للوكالة ، كما تقوم بالتنسيق بُت ادلص

دارية ادلتبعة، كما تساعد ادلدير يف ازباذ القرارات من خالل التقارير اليت توجو اليو عن مدى انتظام و السياسة اإل

دارية ، و كل ىذا يتم عن طريق مراقبة دورية منتظمة من أجل ربقيق سياسة ة الوكالة و مدى وجود ادلشاكل اإلدق

 و أىداف الوكالة.
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 .هداف ومهام بنك الفالحة والتنمية الريفيةأ: الثالث المطلب

 .: مهام بنك الفالحة و التنمية الريفيةالفرع األول

بسيدي خلضر مكلفة بالقيام دبجموعة من  Badrوفقا للقواعد و القوانُت ادلعمول هبا يف اجملال البنكي بنك 

 :ادلهام من بينها

  والصندوقمعاجلة مجيع العمليات اخلاصة بالقروض، الصرف. 

 شخص طالب هبا واستقبال الودائع. فتح حسابات لكل 

 .ادلشاركة يف ذبميع االدخارات 

 .تنمية موارد واستخدامات الوكالة عن طريق عملييت االدخار واالستثمار 

 .يقوم بكراء اخلزائن احلديدية لزبائنو 

 دلسامهة يف احلد من البطالة الشباب وبالتايل ا طار عمليات تشغيل الشباب بتمويل التعاونياتيقوم يف إ

 وكذلك تدعيم و ترقية االستثمارات. 
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 هداف بنك الفالحة والتنمية الريفية.الفرع الثاني: أ

 :ما يليدارة البنك من أىم األىداف ادلسطرة من طرف إ

 .ربسُت نوعية وجودة اخلدمات 

 .احلصول على اكرب حصة يف السوق 

 .ربسُت العالقات مع العمالء 

 قصى قدر من الرحبية .العمل ادلصريف قصد ربقيق أ تطوير 

 الوطٍت . قتصادحة والتنمية الريفية يف تنمية االمسامهة بنك الفال 

 خرى.الفالحي والقطاعات األ ادلسامهة يف تطوير القطاع 

 رلاالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة. تنويع وتوسيع 

 بالعملة الصعبة. وكية للخزينة سواء كانت بالدينار أخلق دينامي 
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 .المبحث الثاني: نتائج الدراسة االستطالعية في بنك بدر

 .المطلب األول: نظام تقييم األداء لبنك بدر

نظاما لتقييم أداء مواردىا البشرية حيث يقوم ىذا النظام على رلموعة من  Badrتتبٌت وكالة بنك
 ادلرتكزات و األىداف و رلموعة أخرى من الطرق و األساليب العلمية ادلعتمدة يف ىذا اجملال و اليت من بينها:

 .مرتكزات نظام تقييم األداء في البنك أوال:

 من ادلبادئ تتمثل فيما يلي: يرتكز نظام تقييم األداء ببنك بدر على رلموعة

 ارتكاز تقييم األداء على وتَتة ادلعلومات و العالقات ادلستمرة بُت العامل اخلاضع للتقييم و رئيسو ادلباشر.-

 محور عملية التقييم حول نسبة اصلاز األىداف ادلسطرة يف برامج العمل.تت-

 ربقيق الفاعلية و تنمية أداء األفراد.التغذية العكسية لنتائج التقييم دبا يضمن يف ادلستقبل -

 التقييم ادلوضوعي و العادل لألداء.-

 أهداف نظام تقييم األداء في البنك. :ثانيا

 إىل ادلرتكزات السابقة فان نظام تقييم األداء يهدف إىل ربقيق رلموعة من األىداف منها: باإلضافة

 لتكوين ،الًتقية ،األجور و ربقيق الرضا الوظيفي.ربسُت نوعية أداء األفراد و خاصة االطارات عن طريق ا-

 مكافأة رلهودات االطارات و العمال و ادلنفذون تبعا للنتائج احملققة على ضوء التقييم.-

التزام مجيع األفراد  إقامة الًتابط و احلوار و التعاون بُت ادلسؤولُت و مساعديهم من أجل خلق جو تعاوين ربقيق-
 ربفيزىم على ذلك. أىداف البنك و بإصلاز

 مهام البنك. إلدارةربديد األفراد ذوي الكفاءة العالية و اليت جيب ترقيتها -

كشف جوانب القوة و الضعف لدى العمال يف ادلؤسسة و تدوينها ضمن استمارة تقييم منوذجية مالئمة لكل -
 مستوى وظيفي و اداري.
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وظيفة ادلوارد البشرية كاعتماد نتائج التقييم يف التمكن من وضع سياسات تنموية على أسس علمية لتطوير -
 ربديد احتياجات التكوين و استحقاقات التحفيز و الًتقية و النقل و كل ما يتعلق بتنمية شؤون العمال .

 .تقييم األداء للبنك ثالثا: طرق

 ة التقييم.استمار تتم عملية التقييم بالبنك باالعتماد على تقنيتُت أساسيتُت مها: احملادثة و مأل 

احملادثة تقنية من تقنيات تقييم االداء و ىي عبارة عن حوار منظم يتم مرة واحدة كل شهر  : تعتربالمحادثة
بشكل رمسي خالل فًتة برنامج العمل الفردي بُت الفرد اخلاضع للتقييم و رئيسو ادلباشر)القائم بعملية التقييم( و 

 ا يتضمن ىذا احلوار و يدور حول ثالثة عناصر أساسية و ىي:على ربسُت أدائو، كم ذلك هبدف ربفيز الفرد

 ىداف ادلنتظر ربقيقها من طرف العامل اخلاضع للتقييم.مدى وضوح األ-

 مدى ربقيق األىداف.-

 استخراج النتائج.-

العامل و ىي عبارة عن منوذج تعده االدارة يرتكز على رلموعة من احملددات اخلاصة بسلوك  :مأل استمارة التقييم
 انتاجيتو يف البنك و من بينها ادلواظبة ، التعامل مع الزمالء...اخل.

الذي يهدف إىل توزيع نمية الريفية ىو بطاقة التنقيط. و ادلطبق يف بنك الفالحة و الت إن نظام تقييم األداء
عليها زيادة األجر و ربدد بالنسبة لًتقية العامل إىل فئة أعلى و اليت يًتتب  مرادلكافآت و التحفيزات و كذا األ

وفق ميزانية زلددة من طرف البنك .كما يطبق ىذا النظام على مجيع العاملُت سواًء   ىذه الزيادات و التحفيزات
 كانوا دائمُت أو مؤقتُت.

نقاط كأحسن 10معايَت التقييم يف نظام التنقيط: يتم تقييم مجيع الفئات على سلتلف ادلستويات لتعطى درجة -
 ل فرد التزم بادلعايَت التالية:معدل لك

 حجم العمل.-

 نوعية العمل.-

 االنضباط و تضاف اليو معايَت الغيابات و التأخر.-
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 (:معايَت التقييم يف نظام التنقيط4وديثل الشكل رقم)

 ادلستوى
 

 ادلعايَت

 ضعيف متوسط جيد

 1 2 3 3/3كمية العمل 

 1 2 4 4/4نوعية العمل 

 1 2 3 3/3سلوك)ادلداومة(

 3 2 10 اجملموع

 

 عداد الطالبة.من إ

 .تقييم أداء العنصر البشري في البنك رابعا: آثار

 يًتتب عن عملية التقييم ما يلي:

ربديد االحتياجات من التكوين : الذي يؤدي إىل ربسُت أداء األفراد وتوجيو سلوكهم ضلو األداء الفعال دبا -
ويف ظل ىذه األمهية  أنو ضرورة حتمية دلواكبة التغَتات احلاصلة.خيدم ىدف ربسُت االنتاجية، كما يعرف على 

و تنفيذ و متابعة للربامج التكوينية اليت تعدىا بغية ربقيق األىداف ادلتوخاة  بإعدادادلتزايدة للتكوين يقوم البنك 
 منو .

هة تكلفة من ربديد أجور العاملُت: يتم من خالل عملية التقييم ربديد مستوى األجر فهي سبثل من ج-
 التكاليف و من جهة أخرى سبثل أداة ربفيزية لتحسُت مستوياهتا لتأثَتىا على أداء األفراد .

يهدف إىل ربقيق نوع من التوازن بُت ما يقدمو األفراد و ما يأخذونو و ىذا التوازن  فنظام دفع الرواتب و األجور
 سُت أدائهم.يضمن ربقيق الرضا الوظيفي لألفراد و ىو ما ديثل زلور رب

منح احلوافز والًتقيات: يتم من خالل عملية تقييم األداء منح احلوافز وىذا أساسا على األىداف والنتائج احملققة -
وادلراد ربقيقها. وتتمثل احلوافز ادلادية أساسا يف األجر والزيادات وادلكافآت والعالوات ادلرتبطة بو باإلضافة إىل 

  ما يلي:ادلزايا واخلدمات ادلتمثلة يف
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 مزايا مادية عن وقت ال يتم العمل فيو )اإلجازات السنوية، اإلجازات ادلرضية، اإلجازات اخلاصة...(.-

 تأمينات التقاعد وحوادث العمل.-

 اخلدمات الصحية.-

 خدمات اجتماعية.-

 الًتقية حافز معنوي كما هتدف عملية تقييم األداء يف ربديد األفراد ادلناسبُت للًتقية أو لشغر ادلناصب، وتعترب-
 للعمال.

 :ما يليملُت اكما نتج عن ادلقابلة مع األفراد الع

ذكور. ىناك منهم عمال دائمُت يصل  9إناث و 8تتوفر وكالة بنك بدر على قوة بشرية مكونة من اجلنسُت 
يف طريق العمل كعمال دائمُت ، أما ادلستوى التعليمي السائد فهو  2عامل، أما الباقُت ىم 15عددىم إىل 

ادلستوى اجلامعي أكثر، حيث ىناك عمال متحصلُت على شهادات ليسانس يف العلوم  االقتصادية و علوم 
 التسيَت و احملاسبة، مالية ، حقوق.

 : العملركة العاملين وعالقات امش

بُت األفراد بصفة دائمة  اتصالبنك الفالحة والتنمية الريفية بوكالة سيدي خلضر على وجود  حيرص
من خالل عقد  االتصالوعليو يتمثل ىذا  .ئوابأمهية ادلورد البشري يف ربسُت اد ومستمرة وىذا إلدراكو

ومن بُت  ،الذي يعقد االجتماعواليت تكون حسب ادلوضوع دبعٌت أن ادلوضوع ىو الذي حيدد نوع  االجتماعات
ادلدير ورؤساء ادلصاحل ولدينا اجتماعات ما بُت ادلدير  ما بُتتكون  اجتماعاتصلد  االجتماعاتأنواع ىذه 

وتعترب ىذه األنواع من االجتماعات يف حد .واجتماعات أخرى ما بُت رؤساء ادلصاحل وعماذلم  ،والعمال كافة
ى أنواع أخرى دبا فيها االجتماعات فقط بل تعتمد أيضا عل تعتمد علىذاهتا اتصال، إال أن ىذه الوكالة ال صلدىا 

،والذي يكون على االتصال العمودي بنوعيو االتصال النازل الذي يكون من ادلدير إىل العمال ورؤساء ادلصاحل 
 ديد،البنك أو إصدار قانون ج ل تعليمة جديدة أو أمور خاصة هبذاقرار أو يف حالة نزول أو دخو شكل أمر أو 

أما االتصال الصاعد فهو ذلك االتصال الذي يكون من العمال ورؤساء ادلصاحل إىل ادلدير ويكون عبارة عن تقدمي 
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ادلهنية وحىت االجتماعية أو بعض ادلطالب .ومن ىنا ديكن التوصل إىل أنو  واالىتمامات واالنشغاالتالشكاوي 
 القرارات ادلناسبة. ازباذيتم إشراك العاملُت يف 

ا فيما خيص االتصال األفقي يتوفر هبذا البنك الذي يتم بُت ادلوظفُت الذي يكون بتبادل ادلعلومات أم
 والتنسيق لعكس صورة إجيابية لو، االنسجاموادلعارف فيما بينها وحيقق ىذا النوع من االتصال للبنك نوعا من 

 مل الذي يكون أكثر فعالية وجودة.وحىت يكون ىناك جو من الع

 : التقييم دورية

كما ،من ادلعروف أن تقييم أداء العامل حيدث مرة يف السنة مالزما لنهاية السنة ادلالية يف ادلؤسسات 
حيدث من مرة يف السنة إال أن الدراسات واألحباث اليت  وديكن يف بعض احلاالت و يف بعض ادلؤسسات أن

ألن العامل  يف السنة ال يعترب كاٍف،اجريت يف السنوات األخَتة أشارت بأن إجراء عملية التقييم ألداء العمال مرة 
اء يتغَت مستوى أدائو من يوم آلخر نتيجة لتغَت صفاتو وسلوكو يف العمل بشكل مستمر وال ديكن تثبيت حالة أد

العامل يف صورة واحدة خالل زمن طويل باعتبار أن أداء العامل يتغَت بصفة مستمرة، وعليو تأيت دورية التقييم اليت 
تشعر العامل بوجود ادلتابعة وادلراقبة ادلستمرة ألدائو وتصرفاتو وسلوكو يف العمل لتكون حافزًا لو لبذل ادلزيد من 

 الوقت ادلناسب لكي ينظر ذلا العامل )عملية التقييم(كوهنا أسلوب يف االضلرافاتاجلهد، كما سبكن من تصحيح 
إصالح وتطوير وربسُت ال أسلوب ردع وعقاب، كما ديكن أن تتم بأسلوب بسيط ال يشكل عبًء على ادلشرف 

 .القائم بعملية التقييم وعليو عملية التقييم ىي عملية شهرية

 :التقييماإلشراف عن 

ادلشرف التحكم يف طرق تقييم  مهمة اإلشراف على تقييم أداء العامل مهمة حساسة تتطلب من إن
التقييم وإقناع العمال وإرشادىم وتوجيههم، وغالبا ما  دودية والسلوك والقدرة على ربضَت وقيادة ادلقابالت،ادلر 

كثر األشخاص قدرة على مالحظة سلوكهم سبنح ىذه ادلهمة للرئيس ادلباشر للعامل بتقييم أداء مرؤوسيو باعتباره أ
 وتصرفاهتم نظراً لصلتو ادلباشرة هبم وخلربتو يف العمل ومعرفتو  بطلباهتم وظروفهم.

 : اإلبالغ عن نتائج التقييم
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يعتمد بنك بدر على إبالغ العاملُت ادلعنيُت بنتائج التقييم يف الوقت ادلناسب وباألسلوب ادلناسب 
 .الصحيح االذباهمعها يف  ليتمكن العامل من التصرف

 

  الثاني : واقع التسيير التنبئي في بنك بدرالمطلب 

الشرية يف ادلنظمات بالعديد من التغَتات االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية، و دلواكبة تتأثر ادلوارد 
لتطوير مورده البشري  خطوات زلاولة منوعلى ذلك و عليو فهو يقوم بعدة  ىذه التغَتات فإن البنك يسعى جاىدا

 و ربفيزه حىت ديكن االستفادة من معارفو و خرباتو و من بُت ىذه اخلطوات نذكر:

 أوال :التوظيف

عملية التوظيف يف بنك الفالحة و التنمية الريفية عملية يريد من خالذلا البنك شغل مناصب العمل  تعترب
أي أن عملية التوظيف تركز على تلبية حاجة البنك من ادلوارد البشرية باختيار  الشاغرة بواسطة يد عاملة مؤىلة ،

 ادلوارد األكثر توافقا مع متطلبات ادلناصب الشاغرة.

 أسباب التوظيف: تقوم عملية التوظيف لعدة أسباب نذكر منها:

 التقاعد. -
 الًتقية. -
 انتهاء عقود العمل. -
 حالة شغر ادلناصب. -

د يتطلب اطار سامي يف بعض األحيان مع االشارة إىل أن البنك يعطي أمهية كبَتة خلق مناصب عمل جديدة ق
 للخربة و ادلهارة ألن رلاذلا حساس.

 مصادر التوظيف: لعملية التوظيف مصدرين رئيسيُت مها: مصدر داخلي و آخر خارجي.

خاصة على ىذا النوع من ادلصادر فادلصدر الداخلي يتمثل يف ترقية العمال فبنك الفالحة و التنمية الريفية يركز 
 ألنو يسمح بتوفَت اجلهد و الوقت ادلمكن ضياعو يف حالة اختبار شخص من خارج البنك.
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 أما ادلصدر اخلارجي فيلجأ اليو من خارج البنك و يكون عن طريق :

 االعالن يف اجلرائد و اجملالت . -
 مكاتب التوظيف. -
 االتصال دبراكز التخرج. -

 التوظيف: سبر عملية التوظيف بعدة مراحل:مراحل عملية 

 استقبال ملفات ادلًتشحُت. -
 (.تصفية ادللفات)إعادة النظر يف تكوين ادللفات -
 اختيار ادلًتشحُت:  -

صب الشاغرة يتم ربليل ملفاهتم بدراسة مؤىالهتم العلمية ، احُت يتم اختيار ادلًتشحُت ادلناسبُت للمن
خرباهتم، تكوينهم...و مقارنتها مع متطلبات ادلنصب اجلديد و شروطو مث يتم فرز ادلًتشحُت و اختيار األكثر 

أكرب قدر من ادلعلومات حول أمهية للبنك و الذين جيرون مقابالت مع اجلهات ادلختصة تسمح باحلصول على 
 ح و مساره ادلهٍت.ادلًتش

من ادلًتشحُت ،وىذا بغرض هتدف إىل كشف نقاط القوة والضعف لدى كل واحد  اختباراتكما خيضع إىل 
 للشخص الذي سيشغل ادلنصب . النهائيتصنيفهم حسب قدراهتم ومهاراهتم شلا يسهل عملية االختيار 

 استقبال وإدماج ادلًتشح: -

علقة بنشاطو يوفر لو البنك كل ادلعلومات ادلت جيب أن نصب اجلديد،بعد إصدار قرار للمًتشح ادلختار يف ادل
 بسرعة يف زليط العمل ومباشرة مهامو بثقة أكرب. االندماجوسلتلف ىياكلو اليت سبكنو من 

 اإلمضاء على عقد العمل: -

 عقد العمل دبوجب قانون العمل والقانون األساسي اخلاص بالبنك. آخر خطوة يف عملية التوظيف تتمثل يف

 التكوين ثانيا:
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فراد من رفع مستوياهتم احلالية. يعرف التكوين عامة على أنو رلموعة من اإلجراءات اليت سبكن األ
ة حساسة فادلؤسسات اليوم عامة والبنوك خاصة تعاين كثَتا من مشكل تكوين ادلوارد البشرية اليت تعترب وظيف

يف  ومهمة يف سبكُت البنك من مسايرة ادلتطلبات الداخلية واألفاق ادلستقبلية ،باعتبار أن التكوين وسيلة فّعالة
احل البنك وأيضا حىت يؤدي العنصر البشري وظائفو كاملة بادلستوى ادلطلوب وفقا دلا حيدده البنك من خدمة مص

 أىداف.

 أىداف التكوين:

 معلومات وخربات تساعده على مواجهة أعباء العمل. اكتسابمساعدة الفرد على  -
 إعداد العمال وادلوظفُت لشغل وظائف ذات مستوى أعلى. -
 ذبنب ضياع الوقت واجلهد وزبفيض التكاليف والنفقات. -
 .تطوير أساليب خدمات البنك بنقلها إىل مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية  -
 زبفيض حوادث العمل. -
 لى ادلشرفُت نظراً الطمئناهنم بأن العمال ديارسون وظائفهم على أحسن وجو.زبفيض العبء ع -
 تزويد العمال ادلبتدئُت خبربات عملية الستيعاب عملهم وسرعة تكييفهم مع أجواء العمل بالبنك. -

الفرد حلقيقي لألفراد لعملهم و الذي يعترب منفعة كبَتة إذ يعٍت تكوين اداء و اذلدف من التكوين ىو ربسُت األ 
 حصولو على مهمة يستطيع من خالذلا أن يشارك بصفة فعالة يف تطوير البنك.

 مراحل التكوين: تتضمن عملية التكوين يف البنك ادلراحل التالية:

يعاين منها ادلورد البشري و  اليتتقوم بتشخيص دقيق دلختلف ادلشاكل  ربديد االحتياجات التكوينية : حيث-1
ت. و هتدف ىذه ادلرحلة إىل ربديد من ىم حباجة للتكوين، و كذلك من مالئمة ذلك جبمع كافة ادلعلوما

 الربنامج التكويٍت دلستوى تعليمهم و خرباهتم.

تصميم الربنامج التكويٍت: يتم ربديد أساليب التكوين ومنها: التكوين الفردي، التكوين اجلماعي والتكوين أثناء -2
 دد االشخاص ادلراد تكوينهم و باختالف األىداف ادلراد ربقيقها.العمل. وزبتلف ىذه األساليب باختالف ع
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ذبسيده و متابعتو  عد التصميم جيب على ادلسؤولُت عن التكوين اإلشراف علىتنفيذ برنامج التكوين: ب-3
 .باستمرار

ويعطي النشاطات التكوينية لألىداف احملددة سابقا تقييم برنامج التكوين: يهدف إىل ربديد مدى مطابقة -4
فكرة مسبقة عن مدى صلاح نفس الربنامج ادلستقبلي ذلك أن التقييم احلايل لربنامج التكوين يساعد ويساىم يف 

 ربسُت و تطوير الربامج التكوينية ادلتوقعة أن يقوم هبا البنك مستقبال.

يا مقارنة مع التكاليف كما يوضح لنا تقييم برنامج التكوين فيما إذا كانت النتائج احملصل عليها مقبولة اقتصاد
 اليت يتحملها البنك جراء قيامو بعملية التكوين.

 األجر و الترقية:ثالثا:

األجر: ديثل زلورا ىاما لًتكيز اىتمام األفراد يف العمل، حيث حيرص البنك على احلفاظ على نظام سليم و -
 عادل و كفء لألجور و ادلرتبات األساسية.

 ،يطبق على األفراد وفقا لوظائفهم بناء ىيكل ونظام عادل للدفع،حيث يهدف أي نظام لألجور إىل 
 وى أدائهم يف ىذه الوظائف، وبالرغم من وضوح ىذا اذلدف إال أن تطبيقو ليس هبذه الدرجة من السهولة.ومست

لتوظفو ومركزه ومن  ويساىم ىذا يف الرضا عن العمل والذي ينتج عنو مكافآت اليت حيصل عليها الفرد كنتيجة
 أمثلة ذلك: التأمُت الصحي واإلجازات ادلدفوعة.

ويتعلق األجر أساسا باألقدمية يف العمل وأيضا حسب الكفاءة أي كلما كان للفرد أقدمية يف العمل أو ذات  
 كفاءة فإنو يتحصل على أجر أكثر.

 البنك: وديكن تبويب األجور يف

كل دوري وجزأ متحرك يرتبط يف قيمتو بظروف :يتكون األجر النقدي من جزأين ثابت يدفع بشاألجر النقدي 
 العمل واجلهد ادلبذول من جانب العمل.

 األجر الثابت: يدفع األجر الثابت عن الساعة أو اليوم أو الشهر أو السنة حسب نظام دفع األجور.

 األجر ادلتحرك: يدفع البنك لعمالو عالوة على األجر الثابت مبالغ إضافية ومن أمثلة ذلك:
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 التشجيعي الذي يقدم للعامل نتيجة زيادة يف اإلنتاجية.األجر  -
 ادلكافأة التشجيعية اليت ترتبط باألعمال ادلبتكرة الذي حيققها العامل. -

خص من يستخدم بنك الفالحة والتنمية الريفية يف هناية كل سنة سلم للًتقية، ويقصد بالًتقية نقل ش الًتقية:-
 د نوعُت من الًتقية :وظيفتو احلالية إىل وظيفة أخرى. ويوج

 الًتقية يف الدرجات.-أ

 الًتقية يف األجر.-ب

حيث يقوم البنك كل سنة بتقييم العمال وذلك عن طريق سلم الًتقية يف هناية كل سنة وىذا يكون حسب 
 االجتهاد. مردوديتهم وعلى حسب النقاط تتم الزيادة يف األجر، وزبتلف من موظف آلخر حسب الكفاءة و

 ذلك عدة نتائج منها:يًتتب عن و 

 زيادة يف دخل ادلوظف يف الوقت احلاضر أو يف ادلستقبل. -
 يف الوظيفة اليت يشغلها. زيادة يف الصالحيات ومسؤوليات -

 وهتدف برامج الًتقية اىل ربقيق عدة أىداف أمهها:

والطمأنينة نتيجة التقدم  باالستقرارالعاملُت لبذل قصارى جهدىم وشعورىم  خلق حافز قوي لدى -
 ادلستمر يف مستوى معيشتهم.

 ضمان بقاء األفراد يف خدمة البنك لشغل ادلناصب العليا. -

بق نستنتج أن بنك الفالحة والتنمية الريفية ال يقوم بعملية التسيَت التنبئي وىو يعتمد فقط على وشلا س 
ىذا و  لتلبية احتياجاتو من اليد العاملة يف ادلستقبل.اذليكل التنظيمي وذلك ألنو ال يقوم بالتخطيط للموارد البشرية 
ا ذكرنا التقاعد، الًتقية، انتهاء عقود العمل حالة على حسب ما رأيناه يف عملية التوظيف واليت من أسباهبا وكم

 شغر منصب .

فعند وجود مناصب شاغرة يرسل بنك الفالحة والتنمية الريفية بتقرير )رسالة( إىل وكالة التشغيل وىذه  
وىذا بعدما يقدم قوم باختبار ادلًتشحُت الذي يكون على حسب التخصص)قانون، زلاسبة، التسيَت...(األخَتة ت

 ًتشح طلب مع ادللف االداري ادلطلوب وادلًتشح الذي ينجح يشغل ادلنصب.ادل
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وديكن القول أن بنك بدر كونو ال يقوم بعملية التسيَت التنبئي ويعتمد على اذليكل التنظيمي ردبا ىذا راجع 
 إىل صعوبة ىذه العملية واليت قد تكلف الوقت واجلهد والتكاليف.
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 :الثاني خاتمة الفصل

أظهرت الدراسة امليدانية لدور التسيري التنبئي يف رفع أداء العنصر البشري يف بنك الفالحة والتنمية  لقد
م والتطبيق السليم لعملية ولكن دون االهتما ،الريفية بوكالة سيدي خلضر اإلدراك التام ملدى أمهية عملية التقييم

التسيري التنبئي، ورجع سبب ذلك إىل أن الغاية موجودة ومرجوة لكن الوسيلة واألسلوب أمران يطمح إليهما بيد 
أنه ميكن القول أهنا متكنت من وضع نظام تقييم ألداء العاملني يتقارب مع ما يرضي العاملني وما حيقق أهداف 

 املؤسسة. 

لتسيري التنبئي داخل البنك كان اجلواب على أهنم يعملون بالطريقة التقليدية عن ا االستفساروعند 
عملية حتتاج إىل ويعتمدون على اهليكل التنظيمي يف حتديد االحتياجات من املوارد البشرية وأن التسيري التنبئي 

 أرضية ثقافية مالئمة يف البنك.
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والطريقة ادلتبعة يف تنفيذ ادلهمات إن تقييم األداء ىي إشكالية متعددة األبعاد واليت تتضمن كيفية اإلصلاز 
و مدى تطابق ما مت اصلازه مع ادلعايري احملددة و ادلتعلقة بالكمية و والنوعية و التوقيت أما من اجلانب ادلعنوي 

طي ىذا األداء قيمة دلقابل إذا أردنا ان نعو با.فتعين مدى محاس العامل و رغبتو يف اصلاز ادلهام ادللقاة على عاتقو 
داء أو هبذا نشكل مصطلح تقييم ،ن نطابقو مع ما ىو زلقق من رلموع ما كان سلطط لو فيجب علينا أ معينة

و من .نتاجية و تكون ىذه العملية خالل معلم زمين زلدد العامل و الذي ينحصر يف تقدير األداء مث قياس اإل
 ا البد من التخطيط والتنظيم ذلا.أن األعمال بصفة عامة ال نقوم هبا بصفة عشوائية و إمنخري نقول األ ىذا

 اختبار نتائج الفرضيات:

هنا حتظى بقدر كايف من االىتمام و كامل الوعي لدى راسة عملية تقييم أداء الفرد يف ادلؤسسة تبني أعند د-
من  ملية التقييم واضحة و ىذا جزء ثاينكما أن نشاطات ع،مبدى أمهيتها حىت أهنم يعلمون أىدافها  األفراد

شفافية العملية شلا يرضي األفراد على نشاطات التقييم و ىذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل أن مقارنة رلهودات 
 العمال و النتائج احملققة من بني مرتكزات نظام تقييم األداء.

ه العملية من و عليو دتكن ىذ ،تنتج عن عملية تقييم أداء العاملني تعيني مواطن القوة و الضعف يف أداء العامل-
التخطيط للموارد البشرية، لكن رغم ىذا اتضح لنا أن بنك الفالحة و التنمية الريفية ما زال ال يعتمد على التسيري 

 التنبئي للموارد البشرية ألنو يعتمد على الطريقة التقليدية ادلتمثلة يف اذليكل التنظيمي.

 :نتائج البحث

 تخالص النتائج التالية:دراستنا دلوضوع البحث قمنا باس لمن خال

إن تقييم أداء العاملني ىو زلاولة لتحليل أدائهم هبدف حتديد نقاط القوة و الضعف ألجل إصدار احلكم على -
 القرارات اليت تتعلق باالحتفاظ ،الًتقية ، التدريب و غريىا لتحقيق أىداف ادلؤسسة.

يس أو ادلقّيم لبلوغ األىداف، كما يهدف اىل ختطيط تكمن أمهية تقييم األداء يف اعتباره وسيلة يستخدمها الرئ-
القوى العاملة و احملافظة على مستوى عاٍل أو مستمر للكفاءة اإلنتاجية ، و تشجيع ادلنافسة بني األفراد لزيادة 

 اإلنتاجية.
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عملية تقييم أداء العامل تساعد ادلؤسسة لوضع معدالت أداء معيارية لالحتفاظ بادلهارات و القدرات البشرية -
 ادلتميزة ، و كذا استعماذلا كمؤشرات احلكم على دقة سياسات إدارة ادلوارد البشرية.

ت اليت تكون لصاحل الفرد أو ضده تنتهي عملية تقييم أداء العاملني بتقرير األداء الذي يعترب الفاصل بني القرارا-
 و األخذ بعني االعتبار كل ادلشاكل اليت تؤثر سلبا على العملية.

 يعترب التسيري التقديري للموارد البشرية أيضا احدى الوظائف االدارية بصفة عامة.-

ادلدة القادمة مع  التسيري التقديري للموارد البشرية ىو تقدير احتياجات ادلؤسسة من األفراد كما و نوعا خالل-
 حتديد الوظائف اليت يشغلوهنا و ادلؤىالت ادلطلوب توفرىا يف من يشغلها.

ؤ بادلوارد البشرية على ختطيط ادلستقبل الوظيفي للعاملني حيث يتضمن ذلك حتديد أنشطة التدريب يساعد التنب-
 و الًتقية ذلم. و النقل

 على مواطن العجز و الفائض يف القوة العاملة.يساعد تقدير ادلوارد البشرية على التعرف -

 التسيري التنبئي للموارد البشرية جينب ادلؤسسة الوقوع يف الكثري من ادلشاكل اخلاصة بشؤون العاملني.-
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 امللخص:

يعترب التسيري التنبئي وتقييم أداء العاملني من النشاطات املهمة والرئيسية إلدارة املوارد البشرية، واليت 
تساهم بشكل كبري يف حتقيق أهداف املنظمة كما يوضح هلا إمكانياهتا يف استثمار الطاقات البشرية الفعلية 

على دور التسيري التنبئي رفع أداء العنصر البشري. وهذا والكامنة. ولقد هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء 
باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي. ولقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة بني التسيري التنبئي وتقييم أداء 

يتبىن ،إال أنه ال يعتمد على التسيري التنبئي و  أما بنك بدر فهو يقوم بعملية تقييم األداء بشكل مستمر العاملني
 اهليكل التنظيمي يف حتديد احتياجه للمورد البشري.
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