
 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس 
وعلوم التسيير التجاريةو  االقتصادية العلومكلية   

 ةالتجاريعلوم القسم                               

   

  أكاديمي ماستردمة ضمن متطلبات نيل شهادة مق مذكرة تخرج     

:إدارة و اقتصاد مؤسسة تخصص  
:عنوان المذكرة  

 

 بيببببب 
  

 
 تحت إشراف األستاذ:            :                ةمـن إعـداد الطالبـ

 مساوي مباركة *                                     بخدومة زينة *
 اعضاء اللجنة:

 جامعة مستغانم رئيسا      استاذة مساعدة     أ.برواين شهرزاد
 مناقشاجامعة مستغانم      أستاذة مساعدة    أ.سليمان عائشة 
 مقرراجامعة مستغانم       استاذة مساعدة    أ.موساوي مباركة

   
 

 0251-0251السنة الجامعية:        
 

        تقييم أداء العاملين في المؤسسات االقتصاديةآليات 

خزينة سيدي علي ما بين البلديات دراسة حالة 

-مستغانم -والية   



 

 

 
به من نعم علينا من قبل ومن بعد ومن األقوال املأثورة  إن الشكر هلل على ما من  

 له عبدا". صرتحرفا اليت هلا مكانة يف قلوبنا: "من علمين 

سعنا إال ييد العون دبختلف أشكاله فال  الذا فنحن مدينون حبريتنا ألناس مدوا لن

ل الثواب يجز جيازيهم أل العلي القدير أن أن نقدم آيات الشكر هلم، اعرتافا باجلميل ونس

 يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم وخنص بالذكر: 

 ةوالناصح ةواملرشد ةنعم املوجه تكان  اليت" ة "مساوي مباركةالفاضل ةاألستاذ 

 حبثنا من بدايته إىل هنايته. رعت اليت ةاألمين

 األساتذة الذين كانوا نعم الناصحني ونعم املربني. 

 كل من ساعدنا يف إجناز هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد 

 

 خبدومة زينة                              

 

 

 



 

  
فيه علما سهل له طريقا إل قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم "من سلك طريقا يبتغى      

 اجلنة "

قهما حبف ت أن أع رما نفسيهما منها، إىل من حق عليإىل من منحاين احلياة والسعادة وح -

  حفظهما اهللأيب العزيز و احلنونة  وفضلهما، إىل من سأبقى مدينة هلما بكل شيء، أمي

   مد ، حياة ،وليد و زوجة أخي جناةحم إىل من هم يف القرب زهور ويف البعد نور إخويت " -  

أحالم،منصورية، نصرية ،زهرة، ابتسام،   من مشينا يد بيد و حنن نقطف زهرة تعلمنا :  إىل -

 أمينة، مسرية، حياة.

 ،فضيلة.،العيد ،فاطمة،زينبإىل زمالئي يف اجلامعة :عبد الوحيد،كرمية،سيدأمحد- 

 و أخص بالذكر صديقي الرائع العزيز على قليب "حممد األمني" - 

 .إىل كل هؤالء أهدي هذا العمل -       

 

 

. 

إلى الذين رحلوا عنا أهدي عملي هذا لروحهم الزكية خاصة من كان بمثابة 

 األب عمي "عمار" رحمه اهلل.

. 

 المدرسي بمستغانم. إلى كل أساتذة وطلبة قسم علم النفس 

 

    خديجة بن ساحة                                                                     



 

 قائمة المحتويات

 عناوين الفهرس الصفحة
 شكـــــــــــــــــــــر وتقديـــــــــــــــــــــر -
 اإلىـــــــــــــــــــــــــــــداء -
 فهرس احملتويات أ
اجلداول فهرس   
األشكال فهرس   

 ادلقدمة العامة 10
 الفصل األول :تقييم أداء العاملني -
 مقدمة الفصل األول 08
 ادلبحث األول:ماىية تقييم األداء 09
 ادلطلب األول :مفهوم وحمددات تقييم األداء 09
 أوال: مفهوم األداء 09
 ثانيا :حمددات األداء 09
العوامل ادلؤثرة يف األداء و أساليب حتسينو ادلطلب الثاين : 11  
 أوال:العوامل ادلؤثرة يف األداء 11
 ثانيا:أساليب حتسني األداء 12
 ادلطلب الثالث: تقييم األداء و أبعاده 16
 أوال :تقييم األداء 16
األداء تقييم ثانيا: أبعاد 18  
 ادلطلب الرابع:مزايا تقييم األداء 21
الثاين:مدخل لتقييم أداء العاملني ادلبحث 23  
تقييم أداء العاملنيمفهوم  ادلطلب األول: 23  
 ادلطلب الثاين:أمهية و أىداف عملية تقييم أداء العاملني 25
 الفرع األول:أمهية عملية تقييم أداء العاملني 25



 الفرع الثاين:أىداف عملية تقييم أداء العاملني 27
العوامل ادلؤثرة يف تقييم أداء العاملني ادلطلب الثالث : 30  
البيئة -1 30  
ثقافة ادلنظمة -2 31  
التطور و التغيري التنظيمي -3 32  
ادلناخ التنظيمي -4 33  
الصراع -5 33  
ضغوط العمل -6 34  
االتصاالت و ادلعلومات -7 35  
 خادتة الفصل األول 37
عموميات حول تقييم األداءالفصل الثاين: -  
 مقدمة الفصل الثاين 38
 ادلبحث األول: آليات تقييم األداء و أىم ادلشاكل اليت تواجهو 39
آليات تقييم األداءادلطلب األول: 39  
 ادلطلب الثاين :إدارة عملية التقييم 41
مسؤولية تقييم أداء العاملني -1 41  
مىت يتم تقييم أداء العاملني و من يطلع على نتائجهم ؟ -2 42  
اإلدارة التنفيذية 2-1 42  
إدارة ادلوارد البشرية 2-2 42  
العامل موضع التقييم2-3 42  
عوامل تقييم أداء العاملني -3 42  
عوامل شخصية 3-1 42  
عوامل النتائج3-2 43  
عوامل السلوك3-3 43  

 ادلطلب الثالث:ادلصاعب اليت تواجو عملية التقييم و كيفية التغلب عليها 44
مشاكل و أخطاء تقييم أداء العاملني -1 44  

مشاكل متعلقة بالتقييم1-1 44  



مشاكل متعلقة بنظام التقييم1-2 44  
مشاكل متعلقة بإدارة ادلوارد البشرية 1-3 45  
أسس التقييم الفعال ألداء العاملني-2 45  
ادلوارد البشريةادلبحث الثاين:طرق تقييم أداء العاملني ،و استخدام نتائجو يف إدارة  47  
 ادلطلب األول:طرق تقييم أداء العاملني 47
الطريقة التقليدية -1 47  
طريقة التدرج البياين 1-1 47  
طريقة الًتتيب -1-2 48  
طريقة ادلقارنة الثنائية بني العاملني 1-3 48  
طريقة التوزيع اإلجباري -1-4 49  
الطريقة احلديثة -2 50  
االختيار اإلجباري طريقة -2-1 50  
طريقة األحداث العامة -2-2 51  
طريقة اإلدارة باألىداف -2-3 52  
 ادلطلب الثاين:نتائج التقييم و أىم استخداماهتا 54
إعالن نتائج التقييم عن طريق ادلقابلة -1 54  
عالقة التقييم مبختلف وظائف إدارة ادلوارد البشرية -2 54  
ادلوارد البشرية ختطيط -2-1 55  
الًتقية ة ختطيط ادلسارات الوظيفية 2-2 55  
االستقطاب و االختيار -2-3 55  
حتديد برامج التعلم و التدريب و تقييمها -2-4 55  
حتديد األجور و احلوافز -2-5 56  
النقل الوظيفي و إهناء اخلدمة -2-6 57  
 خادتة الفصل الثاين 58
-مستغامن –تقييم أداء العاملني يف خزينة سيدي علي ما بني البلديات آليات الفصل الثالث: -  

 مقدمة الفصل الثالث 59
 ادلبحث األول : التعريف باخلزينة 60
 ادلطلب األول:تعريف،مصاحل و مهام اخلزينة 60



 أوال:تعريف اخلزينة 60
 ثانيا:مصاحل اخلزينة 61
 ثالثا:مهام اخلزينة 62
الثاين:مهام ودور مصاحل اخلزينة ادلطلب 63  
 أوال:مهام مصلحة الصندوق 63
 ثانيا:مهام مصلحة التحصيل 64
 ثالثا: مهام ادلصلحة ادلالية و احملاسبية 64
 رابعا:مهام مصلحة التحويالت 65
 خامسا:مهام مصلحة التسيري 66
 ادلطلب الثالث:الرقابة على ادليزانية 67
اإلدارية أوال:الرقابة 67  
 ثانيا:الرقابة التشريعية 67
 ثالثا:الرقابة بواسطة ىيئة مستقلة 68
آليات تقييم أداء العاملني يف ادلؤسسات االقتصادية :دراسةادلبحث الثاين 71  
 ادلطلب األول: جمتمع و عينة الدراسة 71
 أوال: جمتمع الدراسة 71
 ثانيا:عينة الدراسة 71
الثاين:تصميم اإلستبانادلطلب  71  
 أوال: خصائص عينة الدراسة حسب البيانات األولية 71
 ثانيا:خصائص عينة الدراسة حسب طرق التقييم 76
 ثالثا:خصائص عينة الدراسة حسب  أىداف و معايري التقييم 79
األخطاء اليت حالت دون الوصول إىل التحسنادلطلب الثالث: 97  
 خادتة الفصل الثالث: 99
 اخلادتة العامة 100

 قائمة ادلراجع -
 قائمة ادلالحق -
 قائمة احملتويات -
 ادللخص -



 



 
ت  

اجلداول  فهرس  

 الرقم اجلداول الصفحة 
1-2 املقياس التقليدي للتدرج 47  
2-2 ترتيب العمال حسب املقارنة الثنائية 49  
رة االختيار اإلجباريامثال لعب 55  2-3  
اجلنسخصائص عينة الدراسة حسب  72  3-1  
العمر خصائص عينة الدراسة حسب 72  3-2  
احلالة االجتماعية خصائص عينة الدراسة حسب 74  3-3  
املستوى الدراسي خصائص عينة الدراسة حسب 75  3-4  
األجر خصائص عينة الدراسة حسب 76  3-5  
طرق التقييم  خصائص عينة الدراسة حسب 77  3-6  
طرق أفضلية التقييم  خصائص عينة الدراسة حسب 78  3-7  
مشاركة العمال يف حتديد األهداف  خصائص عينة الدراسة حسب 79  3-8  
األفضلية  خصائص عينة الدراسة حسب 85  3-9  
عناصر التقييم  خصائص عينة الدراسة حسب 81  3-15  
األسباب الداعية لوجود عناصر تقييم يف املؤسسة خصائص عينة الدراسة حسب 82  3-11  
مشاركة العاملني و عالقات العمل  خصائص عينة الدراسة حسب 83  3-12  
أمهية عملية التقييم    خصائص عينة الدراسة حسب 83  3-13  
دورية التقييم  خصائص عينة الدراسة حسب 84  3-14  
اإلشراف عن التقييم  خصائص عينة الدراسة حسب 85  3-15  
الثقافة التنظيمية اليت تربط العاملني مبنظماهتم  خصائص عينة الدراسة حسب 86  3-16  
اإلبالغ عن نتائج التقييم  خصائص عينة الدراسة حسب 87  3-17  
األسلوب املالئم يف اإلعالن عن نتائج تقييم األداء خصائص عينة الدراسة حسب 89  3-18  
التقدير املمتاز اإلجراءات اليت حيضى هبا العاملون ذوي خصائص عينة الدراسة حسب 95  3-19  
اإلجراءات اليت حيضى هبا العاملون ذوي التقدير الضعيف  خصائص عينة الدراسة حسب 91  3-25  
نتائج التقييم احملققة إن كانت قابلة للتعليق عليها أم ال خصائص عينة الدراسة حسب 92  3-21  
أفضلية املناقشة بالنسبة للمشرف و العامل حول نتائج التقييم  خصائص عينة الدراسة حسب 93  3-22  
التساؤل حول صعوبة التقييم احلقيقي ألداء العاملني  خصائص عينة الدراسة حسب 94  3-23  



 
ث  

خصائص عينة الدراسة حسب املوافقة على تطوير النظام احلايل لعملية تقييم أداء العاملني يف  95
 املؤسسة.  

3-24  

   

 

 



 
ج  

 

األشكال فهرس  

 الرقم األشكال  الصفحة
6-6 مستويات تقييم األداء 61  
2-6 أمهية املعلومات 61  
6-2 آلية تقييم أداء العاملني و بعده اإلسرتاتيجي  04  
2-2 عالقة تقييم األداء بباقي وظائف إدارة املوارد البشرية  61  
اجلنس توزيع عينة الدراسة حسب  72  6-6  
العمر  توزيع عينة الدراسة حسب 76  6-2  
6-6                                                               الدراسة حسب احلالة االجتماعية توزيع عينة 70  
املستوى الدراسي  عينة الدراسة حسبتوزيع  76  6-0  
األجر  توزيع عينة الدراسة حسب 71  6-6  
طرق التقييم  توزيع عينة الدراسة حسب 77  6-1  
أفضلية التقييم  توزيع عينة الدراسة حسب 77  6-7  
مشاركة العمال يف حتديد األهداف توزيع عينة الدراسة حسب 77  6-7  
ترتيب األهداف حسب األفضلية توزيع عينة الدراسة حسب 74  6-7  
توزيع عناصر التقييم  توزيع عينة الدراسة حسب 76  6-64  
ترتيب األسباب الداعية لوجود عناصر تقييم حمددة يف املؤسسة    توزيع عينة الدراسة حسب 72  6-66  
أمهية عملية التقييم  توزيع عينة الدراسة حسب 70  6-62  
دورية التقييم  توزيع عينة الدراسة حسب 76  6-66  
اإلشراف عن التقييم  توزيع عينة الدراسة حسب 71  6-60  
الثقافة التنظيمية اليت تربط العاملني مبنظماهتم  توزيع عينة الدراسة حسب 77  6-66  
اإلبالغ عن نتائج التقييم  توزيع عينة الدراسة حسب 77  6-61  
األسلوب املالئم يف اإلعالن عن نتائج تقييم األداء  توزيع عينة الدراسة حسب 77  6-67  
اإلجراءات اليت حيضى هبا العاملون ذوي التقدير املمتاز  توزيع عينة الدراسة حسب 74  6-67  
اإلجراءات اليت حيضى هبا العاملون ذوي التقدير الضعيف  توزيع عينة الدراسة حسب 72  6-67  



 
ح  

نتائج التقييم احملققة إن كانت قابلة للتعليق عليها أم ال  توزيع عينة الدراسة حسب 76  6-24  
70 

 
حول نتائج التقييم أفضلية املناقشة  بالنسبة للمشرف و العامل توزيع عينة الدراسة حسب  6-26  

 
التساؤل حول صعوبة التقييم احلقيقي ألداء العاملني  توزيع عينة الدراسة حسب 76  6-22  
املوافقة على تطوير النظام احلايل لعملية تقييم أداء العاملني  الدراسة حسبتوزيع عينة  71  6-26  

 

 



                                                                                                مقدمة عامة   
 

 
1 

 

ة:عامالمقدمة ال  
سسات اليوم يف عامل كثري ادلتغريات ،و قد تسارعت و تعددت بفعل ظاىرة العودلة ،زد على ذلك أن ؤ تعيش ادل -

الذي ميد ادلؤسسة بادلوارد ،واإلمكانيات ادلؤسسة تعيش يف جو من ادلشاركة مع بيئتها ،باعتبارىا ادلصدر األساسي 
ادلختلفة يف شكل طاقة ،مواد،عناصر بشرية،معلومات،بيانات،كما تتحكم البيئة يف سلوك ادلؤسسة و إدارهتا من 

خالل قدرهتا على قبول أو رفض ما تنتجو باعتبارىا ادلستقبل النهائي دلخرجات و نتائج عملياهتا .إن التحدي 
هو اإلدارة ىو أن مكونات زليط ادلؤسسة األساسي الذي تواج

أسواق،مستهلكني،زبائن،تكنولوجيا،معرفة،قيم،اجتاىات،منافسة مناخ األعمال ،كلها أضحت تتسم 
بالتعقد،وعدم التيقن ومن مث أصبح السعي إىل إحداث تغريات متتالية و بشكل مًتابط و سلطط يف الشكل 

حتمية شلا جيعل ادلؤسسة نظام مفتوح،عامل مؤثر يف تلك الظروف و  التنظيمي،ادلفاىيم،قيم وثقاة ادلؤسسة،ضرورة
 ليس رلرد مستجيب للتغريات اليت تطرأ عليها.

و يتجلى الدور الذي أصبحت تقوم بو ادلؤسسة يف الوقت احلاضر،يف قيادة عملية التنمية الشاملة،حيث بات من 
الدولة يف تنفيذ سياستها و سلططاهتا التنموية و أن تعمل احملتم عليها باعتبارىا األداة األساسية اليت تستخدمها 

على تنمية ادلوارد ادلتاحة خاصة البشرية منها باعتباره أن العنصر البشري ىو الفاصل بني التقدم و التخلف،و 
ة مقياس للنجاح أو الفشل ألنو احملور األساسي يف العملية اإلنتاجية الذي حيول العناصر األخرى إىل قوة منتج

ىائلة،و ذلك ألن ادلشكلة األساسية اليت تواجو ادلؤسسات ليست تزويدىا مبا حتتاج إليو من قوى عاملة بقدر ما 
ىي يف تنمية و تطوير و ترشيد استغالل إمكانيات و قدرات القوى العاملة احلالية لتتمكن من النهوض بأعبائها 

 الوظيفة ،و بالواجبات ادلوكلة إليها.
 آلياتن وجود وسيلة ميكن بواسطتها الوقوف على مدى كفاءة ادلورد البشري من خالل وضع لذلك كان البد م

تقييم أداء ادلوارد  اعلى أسس عملية صحيحة و سليمة ليتم هب ةلتقييم كفاءة أداء العاملني يف ادلؤسسات قائم
ىو العملية اليت يتم مبوجبها البشرية،غري أن ىذا األخري ميثل مشكلة بالنسبة للمقومني ،ذلك أن تقييم األداء 

احلصول على ادلعومات ادلرتدة حول فعالية العاملني هبا،ىذه العملية تؤدي على وجو العموم مهمة ادلراجعة و 
ادلراقبة و استخالص ادلعلومات اليت تتخذ على ضوئها الكثري من القرارات اإلدارية ،ىذه القرارات حتدد من جيب 

لو أو تثبيتو.كذلك فإهنا حتدد الراتب أو العالوات اليت جيب أن حيصل عليها العامل ترقيتو أو فصلو،ومن جيب نق
 ىذا التقييم.
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كما جتدر اإلشارة اعتبارا دلا سبق ذكره على أن تقييم األداء يس باألمر السهل،إذ يعد مهمة صعبة و ذلك 
العوامل البيئية،التنظيمية و الفردية بسبب وجود عديد من العديد من العوامل اليت تؤثر على األداء،مبا يف ذلك 

،فضال عن ذلك فإنو ىناك العديد من ادلشكالت و ادلعوقات األخالقية،النظامية و العاطفية اليت تنشأ عن تقييم 
األداء،و اليت من ادلمكن أن يكون ذلا تأثرياهتا العميقة على وظائف العاملني و مستقبلهم الوظيفي،ىذه 

 تررر يف الواقع عدم قيام ادلشرفني بالتقييم السليم والعادل لعماذلم مبا يساعد على الصعوبات أو ادلشكالت ال
حتسني أدائهم،و تطويرىم وإمنا ىناك رلموعة من القواعد و األساسيات اليت جيب على اجلميع من مشرفني و 

 خاضعني لعملية التقييم أن يأخذوا بركب الغدارة ادلكشوفة و التطور لتحقيق التفوق.

بناءا دلا سبق يعترر األداء من ادلفاىيم اليت نالت النصيب األوفر من االىتمام  و التمحيص و التحليل يف  و
البحوث و الدراسات اإلدارية بشكل عام،و بادلواضيع ادلتعلقة بادلوارد اإلنسانية بشكل خاص ودلك بالنظر إىل 

و مع العلوم و االجتاىات الفكرية ادلختلفة من أمهية ادلوضوع على مستوى الفرد و ادلؤسسة من جهة، و تداخل
جهة أخرى ... لدلك فقد جاء مفهوم األداء لتحديد اجلوانب و العالقات ادلختلفة اليت تعرر عن وجهة نظر 
العلوم األخرى، و منها اىتمام علم النفس باألداء من خالل الدوافع و القيادة، و ارتكاز علم االجتماع على 

ىيكلها باإلضافة إىل دور األداء يف مقابلة ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة جتاه اجملتمع واىتم تصميم ادلؤسسة و 
ادلتخصصون باذلندسة البشرية بتوفري البيئة ادلادية للعمل و حتقيق التوافق األمثل للعامل يف عملو، أما ادلهتمني 

يون ينظرون إىل األداء بوصفو ىدفا اقتصاديا بإدارة العمليات فقد درسوا طرق حتسني أداء العمليات، واالقتصاد
 يسعى إىل تعظيم الربح من خالل االستخدام االقتصادي دلوارد ادلؤسسة. 

بشكل موضوعي،و توفري معلومات أساسية آليات تقييم أداء العاملني يف ادلؤسسة   و ىنا يثار التساؤل حول
مدى ة اىتمام إدارة  بالنتائج اليت يسفر عنها تقييم كفاءة تعكس كفاءة العامل يف أداء مهام و وظيفتو احلالية،وما 

األداء يف االعتماد عليها عند اختاذ العديد من القرارات ادلتعلقة بشؤون ادلوارد البشرية أيضا ما مدى اىتمام 
د البشرية يف تلك ادلؤسسات بنتائج تقييم الكفاءة بشكل كلي يف عملية الرقابة أو مراجعة سياسات ادلوار  ادلسئولني

 ادلطبقة بالفعل،و استنباط مؤشرات تفيد يف التخطيط السليم لتلك السياسات يف ادلستقبل .
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 اإلشكالية:

بعد اإلطالع على إطار ىذا البحث و أمهيتو و التعرف على أىدافو و كذا دوافع اختياره و الدافع الذي كان وراء 
حتمل الصعاب و ادلسالك اخلطرة من أجل تثمني ىذا العمل و إثرائو نصل إىل طرح رلموعة من األسئلة و اليت 

و تطبيقي حتليلي من خالل اإلجابة عليها هبا إشكالية ادلوضوع و سنحاول تناوذلا وفق سياق نظري  نصغ
:نستهلها باإلشكالية التالية  

  ؟آليات تقييم أداء العاملين في تسيير المؤسسات العمومية االقتصادية  مامدى مساهمة 

و دلعاجلة و حتليل ىذه اإلشكالية بغية الوصول إىل نتائج مرضية علمية ميكن بلورهتا ضمن إطار نظري و تطبيقي 
 ضلاول صياغتها ىي األخر  تندرج حتت ىذا السؤال ادلطروح مجلة من األسئلة الفرعية و اليتدلوضوع البحث 

 كاأليت:

؟ما ادلقصود باألداء  -  

  ؟العاملني أداءتقييم  أىداففيم تكمن  -

كيف تعمل ادلؤسسة على حتسني أدائها؟  -  

الفرضيات: -1  

األداء ىو "ادلخرجات أو األىداف اليت يسعى النظام إىل حتقيقها . -  

 االستفادةإن ألنظمة تقييم األداء دورا بالغ األمهية فهي تساعد من يعملون على أداء العمل بصورة أفضل و  -
   جتنبها باألحرى . ، و التقليل منها أومن األخطاء

تعمل على حتسني أداءىا و إرضاء عماذلا و خدمة زبائنها بًتسيخ ثقافة األداء لتحقيق التفوق  ادلؤسسة -
 التنافسي اعتمادا على نتائج تقييم أداء مواردىا البشرية .
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دواعي اختيار الموضوع: -2   

تقييم أداء العاملني يف تدعيم أداء ادلؤسسة العمومية  آلياتانو من دواعي اختيار ىذا ادلوضوع وادلتمثل يف    
 االقتصادية :

ىو مدى ضرورة االىتمام هبذا ادلوضوع يف الوقت الراىن، والذي يشهد حتوالت وتغريات سريعة يف ىذا الوقت و 
 يف ادلستقبل على السواء.

جلميع أن يوليو اىتماما وتفعيال، إدراكنا بأن ادلورد البشري مصدر لألداء األحسن للمؤسسة، ذلذا وجب على ا
وزلاولة مواكبتو للتغريات السريعة وادلستمرة اليت يتميز هبا عصرنا و اليت تؤثر على ادلؤسسة، إذ أن حتسني أداء 

العاملني يؤدي إىل حتسني أداء ادلؤسسة، حيث عملية حتسني األداء تتأثر مبستوى ادلوارد البشرية ومهارهتا وملكتها، 
ا و استعداداهتا.و إبداعاهت  

معانات ادلؤسسة اجلزائرية من تدين مستوى أدائها نتيجة لكثري من العوائق اإلدارية والتنظيمية والتكوينية وغريىا، 
واليت تعود غالبا إىل إمهال وعدم توفر إدارة فعالة هتتم مبواردىا البشرية، وتفضيل االستثمار يف ادلوارد ادلالية 

فشل تلك ادلؤسسات يف حتقيق أىدافها إىلدلوارد البشرية، ىذا ما أدى والتكنولوجية على حساب ا  

أهداف الدراسة : -3  

يتمثل اذلدف األساسي ذلذا البحث يف حتديد مدى كفاءة نظام تقييم أداء العاملني احلايل ادلتبع يف ادلؤسسة يف  
ليمة تتعلق بسياسات ادلوارد البشرية ميكن االعتماد عليو يف بناء قرارات س ألداء العاملنيحتقيق تقدير حقيقي 

 وذلك من خالل ما يلي:

حتديد طبيعة األخطاء أو ادلشاكل سواء تلك ادلعلقة باألفراد اخلاضعني للتقييم أو القائمني بعملية التقييم، أو -
ادلنظمة لعملية النماذج ادلستخدمة يف عملية التقييم، أو تلك ادلتعلقة بالقوانني واللوائح التنظيمية و القواعد 

 التقييم، وأثرىا على كفاءة نظام التقييم وبالتايل على القرارات ادلتعلقة بسياسات األفراد بادلؤسسة موضوع الدراسة.

اقًتاح أساليب وطرق التغلب على ادلشاكل اليت تواجو نظام تقييم كفاءة أداء العاملني بادلؤسسة زلل الدراسة  -
و.واليت حتول دون حتقيقو ألىداف  
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:الدراسة أهمية   -4 
تررز أمهية ىذا البحث يف أنو يعاجل مشكلة ىامة وحساسة لفئة كبرية من اجملتمع وىي العاملني بادلؤسسات، حيث 
يرتبط ىذا ادلوضوع بالعامل منذ بداية تعينيو وحىت إحالتو  إىل التقاعد أو ادلعاش، وذلك من خالل تقدمي البيانات 

القرارات  الرشيدة لتطوير أداء العامل وتقدمي التغذية ادلرتدة لو يف  الوقت ادلناسب.اليت تساعد يف اختاذ   
إن تقييم كفاءة أداء العاملني يف ادلؤسسة يعد إحدى السياسات اذلامة واألساسية اليت تساعد يف حتقيق األىداف 

جها، وتطوير العمل لتحقيق العامة للمؤسسة يساعد على حتديد الثغرات و أوجو القصور يف العمل من أجل عال
 األىداف ادلوضوعة.

توعية ادلؤسسات بأمهية إدارة ادلوارد البشرية و دورىا احلساس يف ادلؤسسة كوهنا هتتم بأىم مورد ميكن أن يساىم يف 
 صلاحها .

ل تقييم اإلشارة إىل الفوائد و ادلكاسب اليت ميكن أن تعود على كل من اإلدارة ،العاملني و ادلؤسسة ككل من خال
 أداء العاملني. 

 تقسيم البحث:
نقسم موضوع البحث إىل جانب نظري و جانب تطبيقي حيث تناولنا يف اجلانب النظري فصلني و يف اجلانب 

 التطبيقي فصل مع احملافظة على التسلسل ادلنطقي و التدرج يف طرح األفكار قدر اإلمكان حيث:
مبحثني :الفصل األول:تقييم أداء العاملني و يضم   

ماىية تقييم األداءادلبحث األول:  
مدخل لتقييم أداء العاملني ادلبحث الثاين:  
عموميات حول آليات تقييم األداء و يضم مبحثني :الفصل الثاين:  

آليات األداء  تقييم و أىم ادلشاكل اليت تواجهو :األولادلبحث   
يف إدارة ادلوارد البشرية    ادلبحث الثاين: طرق تقييم أداء العاملني و استخدام نتائجو  

لني يف خزينة سيدي تقييم أداء العام آلياتيتمثل يف الدراسة التطبيقية ضلاول من خالذلا دراسة  الفصل الثالث:
 علي و يضم مبحثني:

 ادلبحث األول :مفهوم اخلزينة 
آليات تقييم أداء العاملني يف ادلؤسسة االقتصاديةدراسة  ادلبحث الثاين:  
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الدراسات السابقة: -  
  لقد اخًتت من بني الدراسات دراسة تقًتب تفاصلها من تفاصيل ىذه الدراسة و ىي حتت عنوان 

نعيمة فضيل ،أمهية تقييم أداء العاملني يف تدعيم أداء ادلؤسسة، و ىي عبارة عن رسالة  لنيل شهادة 
6002ماجيسًت ،جامعة اجلزائر،   

إذ الدراسة سلطت الضوء على موضوع تقييم أداء العاملني بأمهية واسعة يف إطار الفعالية اإلدارية بصورة عامة 
فكانت يف مؤسسة أما الدراسة ادليدانية تتمثل ىذه األمهية يف ختطيط ادلوارد البشرية ،و حتسني األداء و تطويره .

  أداء ادلؤسسات.مشلت أمهية تقييم أداء العاملني يف تدعيم سونطراك 
  :الدراسةحدود  -

مت التطرق يف ىذا البحث نظريا إىل دراسة اجلوانب ادلتعلقة :البعد الموضوعي:  
ل من والية وىران ك: مت مجع ادلعلومات لغرض الدراسة النظرية من ادلكتبات ادلتواجدة يف  المكاني  بالبعد

تلمسان ،مستغاًل ،  
خزينة سيدي علي مابني البلديات أما الدراسة ادليدانية فقد اعتمدت على ادلعلومات ادلتحصل عليها من   

   6002أفريل  66إىل  6002مارس 66من  امتدت فًتة الدراسة حوايل شهرالبعد الزماني:
 المنهج المتبع:

التحليلي، الذي يقوم على اجلمع بني إن األسلوب الذي اتبعناه يف دراستنا ذلذا ادلوضوع ىو األسلوب الوصفي 
 الدراسة النظرية و الدراسة ادليدانية .

نية اذلدف األساسي منها ىو اختيار مدى صحة الفروض من خالل إجراء دراسة لواقع تقييم أداء اديفالدراسة ادل
اجتاىات أفراد العينة ألراء و العاملني يف خزينة سيدي علي مابني البلديات إىل جانب تنظيم عملية االستبيان 

 ادلمثلة لكافة اإلطارات و العالني بادلؤسسة.
 صعوبات البحث:

قلة ادلراجع و البحوث اليت تناولت مثل ىذا ادلوضوع ال سيما يف ادلرحلة الراىنة اليت تعرف فيها ادلؤسسة  -1
افسة الدولية.......حتديات اقتصادية و قانونية صعبة دتليها عليها سياسة اإلصالحات االقتصادية كادلن  

صعوبة احلصول على ادلعلومات الدقيقة يف الدراسة العملية )ادليدانية( نظرا للثقافة السائدة يف ادلؤسسة لدى  -2
سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسني ، الذين ال يتعاونون مع الباحث إال يف حدود ضيقة ال تفي العاملني األفراد 

فاظ على سرية ادلعلومات اليت ختص ادلؤسسة.  بأغراض البحث بشكل تام بثقافة احل  
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اليت تساعد على جتميع ادلعلومات .افتقار الطالب للوسائل و الطرق و األساليب الصحيحة  -3  
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 :فصل األوللتمهيد ا 

أىم األىداؼ ادلنظمة ،حيث  بامتيازيعتمد األداء احملور الرئيسي الذي ينصب حولو جهود ادلدراء ،كونو يشكل 
 وظائفهاتتوقف كفاءة أي منظمة و يف أي قطاع كانت على كفاءة أداء موارد بشرية ،و اليت يفًتض أف تؤدي و 

مبمارسة وظيفة مهمة و  فيهااليت تستند إليها بكل فعالية ،وحىت تضمن ادلنظمات ذلك تقـو إدارة ادلوارد البشرية 
قدؽلة قدـ التاريخ ،تطورت و تبلورت  وظيفةوظيفة تقييم أداء العاملُت ،و ىي و  معقدة يف نفس الوقت ،أال وىي

أكثر فأكثر مع الزمن لتصبح وظيفة متخصصة ذلا قواعد و أصوؿ ،يشرؼ عليها أفراد مدربوف على أدائها ،و 
 البشريةد تتوسط وظائف إدارة ادلوار  وظيفةتستعمل فيها مقاييس رمسية توضع على أساس علمي موضوعي ،وىي 

الذي ػلقق األىداؼ ىذه األخَتة و من خالذلا  االجتاهحيث تزودىم مجيعا بادلعلومات الضرورية ألداء أدوارىم يف 
أىداؼ ادلؤسسة و ماداـ موضوع البحث يعاجل موضوع تقييم األداء ،فإف منهجية البحث تتطلب التعرؼ على 

احملددة ذلا يف ادلؤسسة و كذا الصعوبات و ادلشاكل اليت  العملية من خالؿ حتديد مفهومها و أىدافها ،العوامل
 تواجهها ومن مث جاء ىذا الفصل يتناوؿ بالدراسة و التحليل لألساسيات ادلتعلقة بتقييم األداء.
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 األداء تقييم المبحث األول:ماىية
و التمحػي  و التحليػل يف البحػوث و الدراسػات  االىتمػاـيعترب األداء من ادلفػاىيم الػيت نالػت النصػيب األوفػر مػن 

اإلداريػػة بشػػكل عػػاـ ،و ادلواضػػيع ادلتعلقػػة بػػادلوارد البشػػرية بشػػكل خا ،وذلػػك نظػػرا ألعليػػة ادلوضػػوع علػػى مسػػتو  
 الفكرية ادلختلفة من جهة أخر . االجتاىاتالفرد و ادلنظمة من جهة و تداخلو مع العلـو و 

 األداءو محددات  مفهوماألول:المطلب 
 أوال: مفهوم األداء

 1يقصد مبفهـو األداء "ادلخرجات أو األىداؼ اليت يسعى النظاـ إذل حتقيقها ".
كما يعرؼ األداء :بأنو"عبارة عن سلوؾ عملي يؤديو فرد أو رلموعة مػن األفػراد ،أو مؤسسػة و يتمثػل يف أعمػاؿ و 

 2.لتحقيق ىدؼ أو عدة أىداؼ زلددة" تصرفات و حركات مقصودة من اجل عمل
ويشَت األداء إذل "درجة حتقيق و إدتاـ ادلهاـ ادلكونة لوظيفة الفرد،وىو يعكػس الكيفيػة الػيت ػلقػق أو يشػبع فػا الفػرد 

 3متطلبات الوظيفة ".
 ".كما يعرؼ األداء بأنو" السلوؾ الذي تقاس بو قدرة الفرد على اإلسهاـ يف حتقيق أىداؼ ادلنظمة 

بػػػُت ا هػػػد و السػػػلوؾ ،فا هػػػد يشػػػَت إذل الطاقػػػة ادلبذولػػػة أمػػػا  وغالبػػػا مػػػا تقػػػع مالبسػػػات أهنػػػاء حتديػػػد مفهػػػـو األداء
السػػلوؾ ىػػو مػػا يقػػـو بػػو األفػػراد مػػن أعمػػاؿ يف ادلنظمػػة الػػيت يعملػػوف فػػا كعقػػد اجتماعػػات أو تصػػميم ظلػػوذج ،أمػػا 

ه عػػن السػػػلوؾ الػػذي يعػػرؼ علػػػى أنػػو "السػػلوؾ ىػػػو الفػػػرد وىػػو نػػاتاألداء فيقػػاس علػػى أسػػاس النتػػػائه الػػيت حققهػػا 
 4.النشاط الذي يقـو بو األفراد"

 :محددات األداءثانيا

من خالؿ ما سبق عرفنا األداء الػوظيفي ىػو القيػاـ باألنشػطة و ادلهػاـ ادلختلفػة الػيت تتكػوف منهػا الوظيفػة وىػو ينػته 
من تضافر عدة عناصر من شأهنا أف تأهر على األداء سلبا أو إغلابا، و يطلػق علػى ىػذه العناصػر زلػددات األداء و 

 تتمثل يف: 

                                                           
 ،8991مطبعة اإلخوة األشقاء للطباعة، القاهرة، مصر، -المحسن توفٌق محمد، تقٌٌم األداء، دار النهضة العربٌة عبد - 1

 .30ص
 ، عقلة محمد المبٌضٌن،وأسامة محمد جرادات، التدرٌب اإلداري الموجه باألداء، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة - 2

 .99، ص1338
 .139، ص1330الموارد البشرٌة، دار الجامعٌة، اإلسكندرٌة مصر، رواٌة حسن، إدارة  - 3
 ،1338سناء عبد الكرٌم خناق، مظاهر األداء اإلستراتٌجً والمٌزة التنافسٌة، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة،  - 4

 .81ص
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العقليػة الػيت يبػذذلا الفػرد )احلافز( إذل الطاقات ا سػدية و  د على التدعيما هد:وىو ا هد الناته من حصوؿ الفر  -
 ألداء مهمتو.

 القدرات :تعٍت اخلصائ  الشخصية ادلستخدمة ألداء الوظيفة. -
 إدراؾ الدور أو ادلهمة :تعٍت االجتاه الذي يعتقد الفرد بأعليتو يف أداء مهامو بتعريف إدراؾ الدور. -
لعمػػػػػل :و مػػػػػا يتعلػػػػػق فػػػػػا مػػػػػن واجبػػػػػات و مسػػػػػؤوليات و أدوات ، و توقعػػػػػات مطلوبػػػػػة مػػػػػن الوظيفػػػػػة متطلبػػػػػات ا -

 ادلوظف،إضافة إذل الطرؽ و األساليب و األدوات ، و ادلعدات ادلستخدمة .
ادلوقػػف بي ػػة التنظػػػيم الداخليػػة :أو مػػػا تتصػػف بػػػو البي ػػة التنظيميػػػة ،حيػػث تػػػؤدي الوظيفػػة و الػػػيت تتضػػمن : منػػػاخ -

،السلطة،أسػػلوب القيػػادة ،نظػػاـ االتصاؿفػػرة ادلػػوارد ،األنظمػػة اإلداريػػة،اذليكل التنظيمػػي ،نظػػاـ العمػػل ،اإلشػػراؼ ،و 
 احلوافز.

:ادلنافسػػػة  ادلنافسػػػة  و ادلمثلػػػة يفلتنظػػػيم الػػػذي يعمػػػل فيػػػو إضػػػافة إذل العناصػػػر السػػػابقة فقػػػد تػػػؤهر البي ػػػة اخلارجيػػػة ل
                                                                                                                     1.االقتصاديةاخلارجية و التحديات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .191،ص1330إدارة الموارد البشرٌة، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، مصر، محمد سعٌد أنور سلطان، -1
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 .و أساليب تحسينو لعوامل المؤثرة في األداءاالثاني:المطلب 
 أوال: العوامل المؤثرة في األداء

تشغيل عدة عوامل قػد تػؤهر يف األداء و مػن بينهػا غلب أف يأخذ ادلس ولوف يف اعتبارىم عند تقييم األداء دلنظمة ما 
 ما يلي :
االختالؼ ادلوجود و ادللحوظ يف حجم العمل قد يؤهر على األداء ،فادلنظمة اليت تعاجل حجمػا كبػَتا مػن العمػل -1

 فد حتتاج إليو أخر  لديها حجم أقل من نفس العمل.
وجود أو عدـ وجػود األعمػاؿ ادلتػأخرة قػد يػؤهر يف معػدؿ اإلنتػاج إذ أف القػدر الضػ يل مػن األعمػاؿ غػَت ادلنجػزة -2

يعتػػػرب بصػػػفة عامػػػة أمػػػرا عاديػػػا بػػػل و متطلبػػػا لتػػػأمُت تػػػدفق العمػػػل ادلسػػػتمر للعػػػاملُت يف ادلنظمػػػة ،و ؼلتلػػػف احلجػػػم 
كميػػة و درجػػة التقلبػػات فيػػو ،و يسػػبب الػػنق  يف   ادلرغػػوب مػػن ادلتػػأخرات إذ يتوقػػف عليػػو هبػػات انسػػياب العمػػل و

عػن  ادلتػأخرلػد  العػاملُت اطلفاضػا يف معػدؿ اإلنتػاج ،وعلػى النقػيك ،فػإف كثػرة العمػل  االنتظػارالعمل ادلتػاح وقػت 
ادلعتاد ؽلكن أف تسبب تعجال و معػدال أعلػى لتنتػاج ،مثػل ىػذا ادلعػدؿ ادلتعجػل قػد ال ؽلكػن حتقيقػو دائمػا ،ويتولػد 

 فاض يف نوعية ادلنته النهائي.عنو اطل
 التحسينات التنظيمية و اإلجرائية ذات أهر مباشر على األداء :– 3

يتوقف معدؿ اإلنتاج على عوامل عػدة منهػا مالئمػة الًتتيبػات التنظيميػة و اإلجرائيػة فالتعػديل التنظيمػي مثال:الػذي 
ؿ اإلصلػاز ،وميكنػة العمليػة اليدويػة )حػل اللػة زلػل يغَت من تدفق و تتابع العمل عادة مػا يًتتػب عليػو تغيػَتا يف معػد

األعماؿ اليدوية ( ترتب ارتفاعا واضحا يف معدؿ اإلنتاج ،و بادلثل فإف اختصار خطوات العمل يف عمليػة مػا يقلػل 
 من ادلوارد ادلطلوبة إلهناء وحدة العمل.

دات مػػن جػػراء الظػػروؼ احملليػػة ،فقػػد تتبػػاين األداء يف العمليػػات ادلتماهلػػة قػػد يتبػػاين عسػػب ادلوقػػع ا غػػرايف للوحػػ-4
معػػدالت اإلنتػػاج بسػػبب الظػػروؼ احملليػػة حػػىت و لػػو أد  نفػػس النشػػاط يف مػػوالن سلتلفػػة بػػنفس درجػػة الكفػػاءة مػػن 
ذلػػك مػػثال:يف عمليػػػة مػػا يسػػػتوجب حصػػر و تسػػػجيل األفػػراد الػػػداخلُت و ادلغػػادرين لدولػػػة مػػا حيػػػث ىػػؤالء األفػػػراد 

دؿ احلصػػر و التسػػجيل عسػػب مػػا إذا كػػاف احلصػػر يػػتم يف ادلػػواني البحريػػة أو ا ويػػة أو قػػابلوف للعػػد ،قػػد يتبػػاين معػػ
فقط العبور على احلدود الربية ،فدرجة التفتيش ادلطلوبة عند كل موقع من ىذه ادلواقع و انتظاـ ترفق حركػة الػدخوؿ 

 1ر على معدؿ اإلنتاج.كلها متغَتات تؤه  إخلاللغات ادلستخدمة عند كل موقع .... اختالؼو ادلغادرة و 

                                                           
 رلمٌن علوطً، تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت وتأثٌرها على تحسٌن األداء االقتصادي المؤسسً، رسالة ماجستٌ - 1

 .890،ص 1331-1338فً علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر،
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نوعيػػػة وحػػػدة العمػػػل التػػػاـ ،قػػػد تقضػػػي إذل معػػػدالت سلتلفػػػة لتنتػػػاج : فمعػػػدالت األداء كميػػػة بطبيعتهػػػا ،وقػػػد  -5
حتتػػوي علػػى متغػػَتات عػػن نوعيػػة العمػػل ادلنجػػز ،وقػػد تظهػػر عمليػػة مػػا مػػثال معػػدال جيػػدا لتنتػػاج لكنهػػا مػػن الناحيػػة 

 1النوعية قد تتمثل يف أداء رديء.

 عك الباحثُت أف ىناؾ أربعة عوامل تؤهر يف األداء ؽلكن إصلازىا فيما يلي :وير  ب

 دقة ادلعلومات اليت على أساسها تتخذ العديد من قرارات النقل و الًتفيو . -

سػػلوؾ ادلرسوسػػُت بإعػػادة النظػػر يف تصػػرفاعم لكػػوهنم يعػػدوف احلجػػر األسػػاس للمنظمػػة و ا ػػزء الفاعػػل يف تقيػػيم  -
 األداء .

 تفعيل العملية التنظيمية اليت من خالذلا ؽلكن مراجعة خطط و نظم العمل . -

حتسػػػُت و تطػػػوير مسػػػػتويات األداء بادلنظمػػػة الػػػيت علػػػػى أساسػػػها و اعتمادىػػػا علػػػػى نتائجهػػػا يقػػػيم األداء الكلػػػػي  -
    2بادلنظمة .

 :أساليب تحسين األداء  ثانيا
 مػن خػالؿ االىتمػاـ بتطػوير و حتسػُت ظػروؼ العمػل ،و تتعدد أساليب و مداخل حتسُت األداء،فقػد يػتم التحسػُت

عادة ما يكوف التحسُت عن لريق أساليب سلتلفة تعرؼ ادلؤسسة على مستويات األداء األفضل ،و بالتارل البحػث 
يف كيفيػػة الوصػػوؿ بػػاألداء إذل ذلػػك ادلسػػتو  فتحسػػُت األداء ىػػو االنتقػػاؿ بػػاألداء الفعلػػي مػػن الوضػػع الػػذي نتجػػت 

ة إذل أداء أفضػػػل أو إذل مسػػػتو  األداء ادلعيػػػاري أو ادلطلػػػوب الوصػػػوؿ إليػػػو ،و إنػػػو مػػػع تػػػوارل التػػػأهَتات عنػػػو الفجػػػو 
السلبية و اإلغلابية،تصبح عملية حتسػُت األداء ضػرورة مسػتمرة وتشػكل عمليػة أساسػية يف نشػاط ادلؤسسػة ،وبػذلك 

ىنػػػا تػػػربز أعليػػػة إدارة األداء كمفهػػػـو السػػػيطرة علػػػى أداء ادلؤسسػػػة مبػػػا يعػػػد بفػػػرض أكثػػػر لتحقيػػػق األىػػػداؼ و"مػػػن 
حديث غلعل ادلؤسسة سػيطرة علػى مسػتويات األداء "،و يشػكل حتسػُت األداء الكلػي للمؤسسػة عنصػرا أساسػيا يف 
مفهػػـو إدارة األداء ،و ىػػو يتعامػػل مػػع رلمػػل العناصػػر ادلػػؤهرة يف األداء بغػػرض توظيفهػػا لرفػػع مسػػتو  األداء أو منػػع 

مسػتواه ادلرتفػع ،وذلػك يف مواجهػة ادلتغػَتات الػيت تواجػو ادلؤسسػة يف حتقيػق أىػدافها ،سػواء  اطلفاضو و احملافظة علػى

                                                           
 .31لمٌن علوطً، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .013،ص 1330الرٌاض، العربٌة السعودٌة،دٌسلر جاري، إدارة الموارد البشرٌة، دار المرٌخ،  - 2
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من داخلها أو من خارجها ،اليت ختل بالتوازنات و التوقعػات ،و بالتػارل علػى األداء ادلعيػاري الػذي وضػعتو ادلؤسسػة 
 سواءا سلبيا أو اغلابيا ،شلا غلعل حتسُت األداء ضرورة حتمية للمؤسسة.

ختتلػػف أسػػاليب حتسػػُت األداء و تتفػػاوت مػػن احملػػاوالت الفرديػػة غػػَت ادلخططػػة ،و تصػػل إذل زلػػاوالت إعػػادة البنػػاء   
 الشامل و الشائع الف ومن أىم بعك ادلداخل مايلي:

 ا ودة الشاملة  -

 إعادة اذلندسة  -

بادلؤسسػة الػيت تسػعى لرفػع و حتسػُت مسػتو  تعد ا ودة الشاملة من أىم القضػايا الػيت عػتم أوال:الجودة الشاملة :
أدائهػػػػػا ،ىػػػػػذه القضػػػػػية أساسػػػػػها األسػػػػػلوب الػػػػػذي تنتهجػػػػػو ادلؤسسػػػػػة يف بنػػػػػاء نظمهػػػػػا الداخليػػػػػة،و رسػػػػػم سياسػػػػػتها 
اإلسػػػػًتاجتية،إذف ىػػػػي "رلموعػػػػة مػػػػن األسػػػػاليب الػػػػيت تسػػػػتهدؼ أعلػػػػى مسػػػػتويات الرضػػػػا للعمػػػػالء فػػػػدؼ االرتقػػػػاء 

الشػػػػاملة ىػػػػي نظػػػػاـ فعػػػػاؿ لتحقيػػػػق التكامػػػػل بػػػػُت جهػػػػود كافػػػػة األلػػػػراؼ و  مبسػػػػتويات أداء ادلؤسسػػػػة"فإدارة ا ػػػػودة
اجملموعػػات داخػػل ادلؤسسػػة ،والػػيت تتػػوذل بنػػاء ا ػػودة و حتسػػينها و احلفػػاظ عليهػػا ،بالشػػكل الػػذي ؽلكػػن مػػن تقػػد  
مػػن  سػػلعة أو خدمػػة بأقػػل تكلفػػة مػػع حتقيػػق الرضػػا الكامػػل للزبػػوف ،إهنػػا باختصػػار عمليػػة التحسػػُت ادلسػػتمر و الػػيت

خالذلا تتمكن ادلؤسسة من بناء قاعدة أفضل خلدمة زبائنها ،و ىذا ما يتطلب بالضرورة أعليػة تضػافر جهػود األفػراد 
 1و العمليات و النتائه ضلو حتقيق مستو  جودة يلقى رضا الزبوف و بذلك التحسُت ادلستمر لألداء .

احلفػػاظ علػػى نفػػس مسػػتو  األداء،وتشػػَت نتػػائه وقػػد اىتمػػت العديػػد مػػن ادلؤسسػػات فػػذا ادلفهػػـو نتيجػػة فشػػلها يف 
 الدراسات اليت تعد ادلزايا اليت حتققها ادلؤسسة من وراء إتباع فلسفة ا ودة الشاملة من أبرز تلك ادلزايا :

 تعزيز كفاءات العمليات الداخلية -

 حتسُت األوضاع التنافسية-

 حسن استغالؿ ادلوارد -

 تعزيز رضا العاملُت -

 د ادلادي و االجتماعيحتسُت العائ-

                                                           
 .11، ص8991علً السلمً، تطوٌر األداء وتجدٌد المنظمات، دار غرٌب، القاهرة ، - 1
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 حتسُت صورة ادلؤسسة-

ىذه ادلزايا اليت حتققها ادلؤسسة من خالؿ ا ودة الشاملة ستسمح ذلا بتحسُت أدائها ،نتيجة أهنا عملية مستمرة 
،و رغم تعدد مداخل ا ودة الشاملة ،إال أهنا تتفق يف مبادئها العامة ،و اليت ؽلكن تلخيصها يف ادلبادئ الستة 

 : التالية

 الًتكيز على الزبوف -

 الًتكيز على العمليات و النتائه -

 مشاركة العاملُت و العمل ا ماعي -

 التحسُت و التطوير ادلستمر يف ا ودة  -

 أعلية ادلعلومات ادلرتدة -

 الوقاية و ادلراقبة ادلستمرة بدال من ادلراجعة والفح -

ادلؤسسات الدولية منظمات الغرض منها دتييز ادلؤسسات اليت ونظرا ألعلية ا ودة الشاملة ،فقد أقامت الدوؿ و 
حتقق أداء ملموسا يف رلاؿ حتسُت ا ودة و منح مكفآت و شهادات تقدير ذلذه ادلؤسسات ،ومن أشهرىا 

 1شهادات اإليزو ادلعروفة ،إشارة إذل احلروؼ األوذل للمنظمة العادلية للمعايَت .

ذلندسػػة بأهنػػا "إعػػادة التصػػميم ا ػػذري لعمليػػات األعمػػاؿ بغيػػة احلصػػوؿ علػػى تعػػرؼ إعػػادة اثانيا:إعااادة الهندسااة :
،ىػػػػذه التحسػػػػينات تػػػػتم يف عوامػػػػل الوقػػػػت ،التكلفػػػػة ،اخلدمػػػػة  بالتػػػػارل حتسػػػػُت األداء ،فإعػػػػادة 2حتسػػػػينات جذريػػػػة "

ليػػػة ،و إظلػػػا ىندسػػػة العمليػػػات ال تعػػػٍت تكييػػػف و تعػػػديل الوظػػػائف و اذلياكػػػل و التكنولوجيػػػا أو ادلػػػوارد البشػػػرية احلا
أساسػية و  وظيفػةإعادة التصميم لكل مػا سػبق ،و ؽلكػن أف يطبػق علػى ادلؤسسػة ككػل ،كمػا ؽلكػن أف يطبػق علػى 

 ذلك لتحسُت األداء الكلي للمؤسسة.
و ؽلكن التفرقة بُت إعػادة اذلندسػة و ا ػودة الشػاملة ،فػإدارة ا ػودة الشػاملة تسػعى دائمػا إذل حتسػينات إضػافية ،أو 

يف العمليػػػات احلاليػػػة ، أمػػػا إعػػػادة اذلندسػػػة فهػػػي عػػػتم بادلراجعػػػة ا وىريػػػة للعمليػػػات ،وعليػػػو فػػػإدارة ا ػػػودة ادلتزايػػػدة 

                                                           
 .11،ص1330للموارد البشرٌة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، اإلستراتجٌةجمال الدٌن محمد المرسً، اإلدارة  - 1
 .81، ص8999األفاق، الرٌاض، ماٌكل هامر، نتائج إعادة الهندسة، دار  - 2
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الشػػػػاملة ؽلكػػػػن أف تكػػػػوف جػػػػزءا مػػػػن مشػػػػروع إعػػػػادة اذلندسػػػػة ،ىػػػػذه األخػػػػَتة بتطبيقهػػػػا نقػػػػـو بػػػػإجراء رلموعػػػػة مػػػػن 
 ائقة يف األداء و ا ودة و السرعة .التعديالت ا ذرية يف العمليات ،و بالتارل حتقيق حتسينات و معدالت ف

 و تتشكل عمليات إعادة اذلندسة  من العناصر األساسية التالية:
 إعادة التفكَت يف األساسيات و الوضع احلارل -
 إعادة التصميم ا ذري -
 الًتكيز على العمليات -
 حتقيق نتائه باىرة.-
 التحديد الواضح ألىداؼ واسًتاجتيات ادلؤسسة  -
 الًتكيز على الزبوف. -
 مشوؿ ادلؤسسة ككل.-
 حشد البيانات و ادلربرات و احلجه الالزمة الختاذ قرارات سليمة -

اخلالصػػة أف إعػػادة اذلندسػػة تتضػػمن هػػالث مالمػػح : الًتكيػػز علػػى الزبػػوف، ىيكػػل تنظيمػػي مػػدعم لتنتػػاج، رغبػػة يف 
إعػػادة التفكػػَت يف كيفيػػة أداء ادلؤسسػػة مػػن البدايػػة ، ولقػػد سػػاعد جهػػود عمليػػات إعػػادة اذلندسػػة يف حتقيػػق اصلػػازات  

 ها: ذات جودة و سرعة وذلك عن لريق التغيَتات اليت أحدهتها أعل
 تغيَت قيم ادلؤسسة من قيم احلماية و التحفظ على القد  إذل قيم إنتاجية وفعالية.-
 تغيَت اذليكل التنظيمي من الشكل اذلرمي التقليدي إذل الشكل ادلسطح قليل عدد ادلستويات. -
 تغيَت دور اإلدارة من تسجيل األداء و احلكم عليو إذل قيادتو.  -

تغَت أسلوب أو لريقة أداء ادلؤسسػة إذل األحسػن بشػكل سػريع و جػوىري يف رلػاالت  وعليو فإعادة اذلندسة سوؼ
 األداء. 

وجتدر اإلشارة إف لكل من األسلوبُت رغم تعدد الفوائد ادلًتتبة على تطبيقهما إال أف ىنػاؾ بعػك ادلخػالر و القيػود 
 ؽلكػن تطبيقهػا لتحسػُت األداء الكلػي اليت غلب اختاذىا بعػُت االعتبػار، و ىنػاؾ العديػد مػن األسػاليب األخػر  الػيت

للمؤسسػػة، للحصػػوؿ علػػى مسػػتو  أداء أفضػػل، ولسػػد فجػػوة األداء و لقػػد قمػػت بشػػيء مػػن التحليػػل بػػالتطرؽ إذل 
 1.مجيع مستويات األداء يف ادلؤسسة األسلوبُت األكثر شيوعا و لكن تطبيقها يتطلب نظاـ فعاؿ يشمل

 

                                                           
 .810، ص1331علً سلمً، إدارة الموارد البشرٌة اإلستراتجٌة، دار غرٌب، القاهرة، - 1
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 المطلب الثالث:تقييم األداء و أبعاده  
 أوال:تقييم األداء 

تقيػػيم األداء واختلفػػت مػػن مؤلػػف لخػػر ومػػن باحػػث لخػػر بيػػد أنػػو دل يػػتم التوصػػل إذل تعريػػف  تعػػار يػػفتعػػددت 
لتقيػيم األداء غلمػػع بػُت سلتلػػف ىػػذه الراء العلميػة، وىػػذا مػػا تبينػو  بعػػك ىػذه ادلفػػاىيم األكثػػر تػداوال دلفهػػـو تقيػػيم 

 األداء:
رنة األداء الفعلي )اإلصلازات الػيت دتػت( بادلعػايَت ادلوضػوعية مسػبقا و القيػاـ بعمليػة حتليػل تقييم األداء ىو مقا       

االضلرافػػات إف وجػػدت بػػُت األداء الفعلػػي و ادلعػػايَت ادلوضػػوعية ، وبالتػػارل " يشػػكل تقيػػيم األداء احللقػػة األخػػَتة يف 
ادلوجهػػة لتحقيػػق األىػػداؼ احملػػددة مػػن قبػػل ، مبػػا الػػيت يًتتػػب عليهػػا اختػػاذ القػػرارات التصػػحيحية  ،1العمليػػة اإلداريػػة"

يػوفره مػن بيانػات و معلومػات و مػا يسػهم بػو مػن جهػود يف ختفػيك و حتديػد ادلشػكالت و وضػع خطػط احللػػوؿ و 
 التطوير.

 ىناؾ هالث مستويات لتقييم األداء يف ادلؤسسات موضحات يف الشكل اليت:
 (: مستويات تقييم األداء.1الشكل رقم )

 
 

 
 

 

 

 

 

 .15،  2001دار قباء القاىرة، ، األفرادالشركات و  أداءادلصدر: زىَت هابت، تقييم 

                                                           
 .83،ص1338زهٌر ثابت، تقٌٌم أداء الشركات واألفراد ، دار قباء، القاهرة،  - 1

 هالث مستويات لتقييم األداء         

التقٌٌم على 

المستوى الكلً 

)تقٌٌم أداء 

(المؤسسة   

التقٌٌم على 

المستوى 

الوظٌفً 

 الجزئً

القسم/ لقسم 

 االدارة 

على  مالتقٌٌ

المستوى 

 الفردي

تقٌٌم أداء 

 العاملٌن 
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ض منهػػا فحػػ  ر ينضػػر بعػػك البػػاحثُت إذل عمليػػة تقيػػيم األداء علػػى أهنػػا عمليػػة الحقػػة لعمليػػة اختػػاذ القػػرارات ، الغػػ
ادلركػػػز ادلػػػارل و االقتصػػػادي للمنظمػػػة يف تػػػاريخ معػػػُت وذلػػػك كمػػػا يف اسػػػتخداـ أسػػػلوب التحليػػػل ادلػػػارل و ادلراجعػػػة 

 1اإلدارية.
فينضػػػػر إذل تقيػػػػيم األداء بنظػػػػرة خاصػػػػة و يقػػػػوؿ"ال يقتصػػػػر  (Anne-RIBEROLLES)أمػػػػا وف روبػػػػروؿ  

 2تقييم األداء على التنبؤ يف التسيَت و إظلا تنفيذ للتنظيم مع إعداد للمستقبل بأكثر من الصفاء.
 -أداء –ويشػػػػَت يف نفػػػػس الصػػػػدد أنػػػػو:"ؽلكن التعبػػػػَت عػػػػن تقيػػػػيم األداء علػػػػى أنػػػػو مركػػػػز هقػػػػل ادلثلثيػػػػة )مػػػػورد بشػػػػري 

 3مستقبل(.
يف حػػُت يػػر  الباحػػث بػػاري ديسػػلر األداء أنػػو:" تقيػػػيم لػػألداء احلػػارل أو ادلاضػػي للفػػرد بالنسػػبة دلعػػدالت أدائػػػو)    

 أدائها(. وىكذا صلد أهنا عملية تتضمن :
 وضع وإعداد معدالت للعمل. -
 تقييم أداء ادلوظف الفعلي قياسا فذه ادلعدالت. -
فػػوؽ  أألداءفػػدؼ حػػث الشػػخ  علػػى الػػتخل  مػػن عيػػوب األداء أو دلواصػػلة إضػػافة تغذيػػة عكسػػية للموظػػف  -

 ادلعدؿ ادلطلوب.
كمػػػػا توصػػػػل الباحػػػػث نػػػػور الػػػػدين شػػػػنويف إذل تعريػػػػف لتقيػػػػيم األداء تضػػػػمن أف تقيػػػػيم األداء غلػػػػب أف يتػػػػوافر فيػػػػو 

 اخلصائ  التالية:
 عملية إدارية منتظمة. -
 عملية دورية مستمرة. -
 عملية مراجعة شاملة. -
 عملية عادلة وموضوعية. -
 عملية تطويرية و ىادفة. -
 عملية مراقبة إدارية. -
 عملية قياس و مراقبة. -

                                                           
 .30عبد الحسٌن توفٌق محمد، مرجع سبق ذكره،ص -1

2 -Anne RIBEROLLES, Evoluer vers un nouveau dialogue en ressources humaines, Edition 
achevé d’imprimer sur les presses de jouve,N°8191,France,8991,P80. 
3-opcit,P14. 
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مث إف لكػػل عمليػػة أو خاصػػية جانػػب معػػُت غلسػػد اإللػػار العػػاـ الػػذي يػػتم مػػن خاللػػو عمليػػة التقيػػيم الشػػاملة ألداء 
 العمل. 

أنو" زلصلة النتائه اليت مت التوصل إليهػا ومقارنتهػا مػع األىػداؼ تر  أيضا الباحثة ماري تريزانيٍت  تقييم األداء على 
 1اليت مت تسطَتىا مسبقا أو األىداؼ ادلوضوعة".

إال أف توفيػػق عبػػد احملسػػن فإنػػو ينظػػر إذل تقيػػيم األداء علػػى أنػػو" قيػػاس لػػألداء الفعلػػي) مػػا أدري مػػن عمػػل( ومقارنػػة 
مكن الوصوؿ إليها حىت تتكوف صورة حية دلا حػدث ودلػا ػلػدث فعػال النتائه احملققة بالنتائه ادلطلوب حتقيقها أو ادل

و مػػػػد  النجػػػػاح يف حتقيػػػػق األىػػػػداؼ و تنفيػػػػذ اخلطػػػػط ادلوضػػػػوعة مبػػػػا يكفػػػػل اختػػػػاذ اإلجػػػػراءات ادلالئمػػػػة لتحسػػػػُت 
 2األداء".

مفهػػـو شلػا سػػبق ؽلكػن القػػوؿ أنػػو ال يوجػد اتفػػاؽ بػػُت معظػم الكتػػاب حػػوؿ حتديػد مفهػػـو شػػامل لتقيػيم األداء فكػػل 
 يرتبط بالغرض منو ، وألغراض ىذه الدراسة ؽلكننا أف نستخل  التعريف التارل من رلموع ادلفاىيم السابقة: 

يعػػٍت تقيػػيم األداء" التقيػػيم ادلػػنظم للفػػػرد فيمػػا يتعلػػق بأدائػػو احلػػارل لعملػػػو و قدراتػػو ادلسػػتقبلية علػػى النهػػوض بأعبػػػاء 
أداء العامػػل ىػػو حتديػػد دلسػػتو  كفػػاءة ىػػذا األداء يف زلاولػػة  وظػػائف ذات مسػػتو  أعلػػى و مبعػػٌت وخػػر فػػإف تقيػػيم

للوصػػػوؿ إذل حتديػػػد مسػػػاعلتو يف إصلػػػاز األعمػػػاؿ ادلوكلػػػة إليػػػو و احملتمػػػل أف توكػػػل إليػػػو يف ادلسػػػتقبل وكػػػذلك سػػػلوكو 
 3وتصرفاتو يف زليط العمل و ادلتعلقة بو وكذلك قدراتو وإمكانيتو الذاتية خالؿ فًتة زمنية.

ن ىذا التعريف الذي نراه شامال أف تقييم أداء ادلنظمة ىو "زلصلة جملموع تقييم أداء الفػرد، إذ أنػو إذف نستخل  م
احللقػػة ادلغذيػػة دلختلػػف تقيػػيم أداء السياسػػات للمػػوارد البشػػرية مػػن خػػالؿ نتػػائه تقيػػيم السياسػػات توظيػػف، ترقيػػة، 

 4اليت تؤدي إذل نتائه تقييم األداء. أجور، تعويضات، مكافآت،...اخل يعٍت زلصلة نتائه ىذه السياسات ىي
 ثانيا:أبعاد تقييم األداء 

تقػػـو كػػل منظمػػة بتحديػػد أىػػدافها علػػى ضػػوء رسػػالتها، وتعيػػُت الوظػػائف وادلسػػتويات اإلداريػػة ادلختلفػػة الػػيت توكػػل  
إليها مهمة حتقيق ىذه األىػداؼ بعػد أف يػتم تعيػُت أفػراد العػاملُت ادلناسػبُت ألداء الوظػائف ادلختلفػة بػأعلى كفػاءة، 

 وفعالية شلكنة.

                                                           
1 -Marie Tresanini, Evaluer les compétences, édition EMS Management & socité colombelles, 
2004,P18. 

 .33ٌق محمد، مرجع سبق ذكره،صعبد المحسن، توف - 2
 .38، ص1330عبد هللا علً، مطبوعة جامعٌة، جامعة الجزائر،  - 3
 من إستنتاج الطالبة. - 4
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تسػػتفيد مػػن وجػػود نظػػاـ لتقيػػيم العمػػل يهػػتم بشػػؤوف تنميػػة العنصػػر البشػػري يف ومػػن ىنػػا كػػاف لزامػػا علػػى ادلنظمػػة أف 
ادلنظمػػػػة مػػػػن خػػػػالؿ عمليػػػػة تقيػػػػيم ألداء كػػػػل العمػػػػاؿ بػػػػدوف اسػػػػتثناء مػػػػن ادلشػػػػرؼ إذل ادلػػػػرسوس إذل وخػػػػر عامػػػػل يف 

 التسلسل اذلرمي بطريقة منتظمة ويف أزمنة زلددة.
 كما أف لتقييم األداء بعداف أساسياف:

علػػػق بالبعػػػد االقتصػػػادي و يشػػػمل تقيػػػيم النتػػػائه العامػػػة للمنظمػػػة ومػػػد  صلاحهػػػا يف حتقيػػػق أىػػػدافها ىػػػو متاألوؿ  
وسياسػػػاعا العامػػػة والػػػيت تػػػرتبط ارتبالػػػا وهيقػػػا مباشػػػرا بأىػػػداؼ الدولػػػة و سياسػػػتها العامػػػة يف إلػػػار االقتصػػػاد العػػػاـ 

 للدولة.
سػػتو  الػػوظيفي أي تقيػػيم كػػل نشػػاط مػػن نشػػالات و الثػػاي يتعلػػق بالبعػػد التنفيػػذي و يشػػمل تقيػػيم األداء علػػى ادل

 ادلنظمة و ىذا ما سيتم الًتكيز عليو يف ىذه الدراسة.
واعتبػػارا دلػػا سػػبق ذكػػره جتػػدر اإلشػػارة إذل اسػػتظهار دور ادلشػػرؼ يف عمليػػة التقيػػيم، وخطػػوات تقيػػيم األداء سػػنوجزىا 

 فيما يلي:
 دور ادلشرؼ يف عملية التقييم:

ادلهػارات اإلشػرافية األساسػية، فادلشػرؼ الػذي يقػيم األداء الفعلػي دلرسوسػيو، وادلشػرؼ غلػب  يعترب تقيػيم األداء أحػد
أف يكوف عادال يف عملية التقييم، فػال يقػيم مرسوسػيو مبعػدالت أداء أعلػى أو أنقػل مػن الواجػب، ألنػو يف ىػذه احلالػة 

وال يتحقػػق ذلػػك إال مػػن خػػالؿ  يظلمهػػم أو يتجػػٌت علػػيهم، لػػذا فإنػػو غلػػب أف يػػؤدي ىػػذه ادلهمػػة علػػى أكمػػل وجػػو
اإلدلاـ التػاـ بأسػاليب ولػرؽ تقيػيم األداء و التعػرؼ علػى رلموعػة ادلشػكالت الػيت قػد تعًتضػو أهنػاء التقيػيم و زلاولػة 
التغلػػب عليهػػا. فنجػػد أهنػػاء رلانبػػة واقػػع ادلنظمػػات أف أقسػػاـ ىػػذه األخػػَتة تقػػدـ النصػػح وادلشػػورة  صػػو  الطريقػػة 

 1داء إال أنو يًتؾ القرار النهائي للتقييم لرسساء أقساـ العمليات.ادلالئمة يف تقييم األ
 خطوات تقييم األداء: ؽلر تقييم األداء بثالث خطوات تتمثل يف: 

حتديد الوظيفة وتعٍت أف ىناؾ اتفاؽ بُت الرئيس و مرسوسيو حػوؿ واجبػات الوظيفػة و ادلعػايَت ادلسػتخدمة يف احلكػم 
 على مستويات أداء شاغلها.

 تقييم األداء فإنو يعٍت مقارنة األداء الفعلي للمرسوسُت بادلعايَت ادلوضوعة. أما

                                                           
1 - Yves Emery ,Fracois Gonin, Dynamiser les ressources humaines, presses polytechniques et 
universitaires romandes , Paris 1999,P14. 
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التغذية العكسية واليت تتم من خالؿ عقد جلسات يتم مػن خالذلػا تػوفَت ادلعلومػات علػى مسػتويات األداء و نقػاط 
 القوة و الضعف بو بغرض ترشيده ضلو ادلسار الصحيح.

اء الػػذي يػػرتبط ارتبالػػا وهيقػػا بتقيػػيم أداء العػػاملُت حيػػث يتجلػػى لنػػا تبيػػاف كانػػت ىػػذه نظػػرة مػػوجزة عػػن تقيػػيم األد
مفهػػـو وأعليػػػة وأىػػداؼ عمليػػػة تقيػػيم األداء وا وانػػػب احمليطػػة بػػػو علػػى صػػػعيد وخػػر مػػػن الػػذكر. يف ادلباحػػػث التاليػػػة 

 1ة.يادلوارد البشر ليتسٌت لنا معرفة أو استشفاؼ أف تقييم األداء ىو احللقة ادلغذية دلختلف تقيم أداء سياسات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 -opcit, P14. 
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 : مزايا تقييم األداءالرابعالمطلب 
تعتػرب عمليػػة تقيػػيم األداء إحػد  سياسػػات إدارة ادلػػوارد البشػرية، الػػيت ال غػػٌت عنهػا، نظػػرا للفوائػػد الػيت تعػػود مػػن وراء 

احملسػػوبية. وفيمػػا يلػػي عرضػػا تطبيقهػػا علػػى أسػػس سػػليمة تتػػوافر فيهػػا ادلوضػػوعية قػػد اإلمكػػاف وبعيػػدة عػػن التحيػػز و 
 ألىم الفوائد اليت ؽلكن لتدارة احلصوؿ عليها:

رفػػع الػػروح ادلعنويػػة للعػػاملُت: إف جػػو مػػن التفػػاىم والعالقػػات احلسػػنة يسػػود العػػاملُت ورسسػػائهم عنػػدما يشػػرعوف أف 
دارة األساسػػي جهػػدىم ولػػاقتهم يف تػػأديتهم ألعمػػاذلم ىػػي موضػػع تقػػدير واىتمػػاـ مػػن قبػػل اإلدارة و أف ىػػدؼ اإل

مػػػن وراء التقيػػػيم ىػػػو معا ػػػة نقػػػاط الضػػػعف يف أداء الفػػػرد علػػػى ضػػػوء مػػػا يظهػػػره التقيػػػيم، كمػػػا أف اعتمػػػاد الًتقيػػػة و 
العػالوات والتقػػدـ علػػى تقيػيم موضػػوعي عػػادؿ ألداء الفػػرد سػيخلق الثقػػة لػػد  ادلرسوسػُت برسسػػائهم و بػػاإلدارة، كػػل 

 اعد العاملُت على زيادة اإلنتاج و إجادتو.ذلك يدفع الفرد من أف يقدـ العمل راضيا ويس
نشالو وأدائو يف العمل ىو موضع تقييم من قبػل رسسػائو، ادلباشػرين،  أفإشعار العاملُت مبسؤوليتهم: إذا شعر الفرد 

وأف نتائه ىذا التقييم سيًتتب عليهػا قػرارات ىامػة علػى مسػتقبلو يف العمػل فإنػو سػوؼ يشػعر مبسػؤوليتو جتػاه نفسػو 
 و.والعمل معا، وسوؼ يبذؿ أقصى جهده ولاقتو اليت ؽلتلكها لتأدية عملو على أحسن وجو لكسب رضا رسسائ

وسيلة لضماف عدالة العمالة: حيث تضمن اإلدارة عند استخدامها أسلوبا موضوعيا لتقييم األداء أف ينػاؿ الفػرد مػا 
يسػتحقو مػػن ترقيػػة  أو عػالوة  أو مكافػػأة علػػى أسػػاس جهػده و كفاءتػػو يف العمػػل كمػا تضػػمن اإلدارة معاملػػة عادلػػة 

مػػػن إغفػػػاؿ كفػػػاءة العػػػاملُت مػػػن ذوي الكفػػػاءات و الػػػذين  ومتسػػػاوية لكافػػػة العػػػاملُت كمػػػا أف تقيػػػيم العػػػاملُت يقلػػػل
 يعملوف دوف ضجيه و بصمت .

الرقابػػة علػػى الرسسػػاء :إذ أف تقيػػيم األداء غلعػػل اإلدارة العليػػا التنظيميػػة قػػادرة علػػى مراقبػػة و تقيػػيم جهػػود الرسسػػاء و 
هم لتحليلهػػا و مراجعتهػػا زمػػن خػػالؿ قػػدراعم اإلشػػرافية و التوجيهيػػة مػػن خػػالؿ نتػػائه تقيػػيم األداء ادلرفوعػػة مػػن قػػبل

ذلك يتسٌت لتدارة العليا حتديد لبيعػة معاملػة الرسسػاء للمرسوسػُت ،و مػد  اسػتفادعم مػن التوجيهػات ادلقدمػة مػن 
 قبل رسسائهم .

اسػػتمرار الرقابػػة و اإلشػػراؼ:إذ أف الوصػػوؿ إذل نتػػائه موضػػوعية و صػػحيحة مػػن خػػالؿ تقيػػيم أداء العػػاملُت يتطلػػب 
خػػا  لكػػل فػػرد يسػػجل فيػػو القػػائموف علػػى عمليػػة التقيػػيم مالحظػػاعم علػػى األداء بشػػكل مسػػتمر و  وجػػود سػػجل

ىػػػذا العمػػػل يتطلػػػب مػػػن الرسسػػػاء مالحظػػػة و مراقبػػػة أداء مرسوسػػػُت باسػػػتمرار ليكػػػوف حكمهػػػم قائمػػػا علػػػى أسػػػس 
 1موضوعية .

                                                           
 .193، ص8991أفراد، دار مجدالوي للنشر،عمان ،األردن، إدارةمهدي حسن زوٌلف،  -1
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ختبػػار للحكػػم مػػد  سػػالمة و صلػػاح تقيػػيم سياسػػات االختيػػار و التػػدريب :حيػػث تعتػػرب عمليػػة تقيػػيم األداء مبثابػػة ا 
الطػػرؽ ادلسػػتخدمة يف اختيػػار و تػػدريب العػػاملُت مبػػا يشػػَت إليػػو مسػػتو  تقيػػيم األداء ،فػػإذا دلػػت ظلػػاذج التقيػػيم علػػى 
معػػدالت مرتفعػػة باسػػتبعاد العوامػػل ادلػػؤهرة األخػػر  ،يعتػػرب ىػػذا دلػػيال علػػى سػػالمة و صػػحة األسػػلوب ادلتبػػع الختيػػار 

 جانػػػب تقيػػػيم الػػػربامه التدريبيػػػة و معرفػػػة مػػػد  اسػػػتفادة العػػػاملُت منهػػػا لتحديػػػد الثغػػػرات ،و العػػػاملُت ة تعييػػػنهم إذل
 العمل على تالفيها يف الربامه التدريبية اليت ستنفذ مستقبال .

تػوفر نتػػائه تقيػيم األداء تغذيػػة عكسػية :عػػن أداء كػل مػػن يعمػػل يف ادلنظمػة ،حيػػث يعػرؼ الفػػرد مػن خالذلػػا حقيقػػة 
عا و سلبياعا ،و سبب معرفتو ادلسبقة  بػأف مسػتقبلو الػوظيفي مػرتبط فػذه النتػائه،يتوقع أف يتولػد لديػو أدائو بإغلابيا

يف ىذه احلالة دافع و رغبة لتطػوير أدائػو و حتسػينو ،سػواء عػن لريػق الػذات ،أو عػن لريػق بػرامه الػتعلم و التػدريب 
 1ادلستمرين ،اليت تعدىا ادلوارد البشرية يف ادلنظمة .

تقييم األداء يف الوقت احلاضر جزءا أساسيا يف منهجية إدارة ا ودة الشاملة: الػيت دتثػل ادلػنهه ادلعاصػر يف إدارة يعد 
ادلنظمات ،ىذه ادلنهجية تؤكد و على حػد كبػَت علػى ضػرورة التحسػن ادلسػتمر يف أداء ادلػوارد البشػرية مػن خػالؿ مػا 

ة الػػيت تػػوفر للزبػػائن سػػلعا و خػػدمات يرضػػوف عنهػػا متوقفػػة علػػى تظهػػره نتػػائه تقيػػيم أدائهػػم ،ألف الفاعليػػة التنظيميػػ
ادلػوارد أداة رقابيػة فعالػة يف ادلنظمػات ،تضػع األداء التنظيمػي فيهػا حتػت  أداءجودة األداء و حتسينو ادلستمر ،فتقييم 

تطػوير و حتسػُت السيطرة ،فهو يرصػد اإلضلرفػات السػلبية ،و يعا هػا  ينمػي االضلرافػات اإلغلابيػة فيػو ،يف مسػعى إذل 
    2التنظيمي ،و حتقيق الفاعلية التنظيمية و بالتارل حتقيق الرضا لد  العمالء. األداء
 
 
 
 

 

 

 
                                                           

 .198مهدي حسن زوٌلف، مرجع سبق ذكره،  - 1
، 1333عمر وصفً عقٌلً، إدارة الموارد البشرٌة المعاصرة)بعد إستراتٌجً(، دار وائل للنشر، عمان، األردن، - 2
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 :مدخل لتقييم أداء العاملين. الثانيالمبحث 
عدؼ إدارة األفراد إذل حتقيق أىػدافها بػأعلى كفػاءة شلكنػة، و تعتػرب سياسػات االختبػار و التعيُت،األجػور و احلػوافز 

 إعداد ف ة القادة ادلدربُت وسائل أساسية تعتمد عليها اإلدارة احلديثة يف حتقيق ىذا اذلدؼ.و 
يػػػؤدوف أعمػػػاذلم بالكفػػػاءة تطبيػػػق ىػػػذه السياسػػػات ال يعتػػػرب كافيػػػا يف حػػػد ذاتػػػو للػػػػتأكد مػػػن أف األفػػػراد سػػػوؼ  إف

فػػرد يف العمليػػة اإلنتاجيػػة لتحقيػػق  لػػذا تظهػػر ضػػرورة تقيػػيم أداء العػػاملُت حملاولػػة احلكػػم علػػى مسػػاعلة كػػل ،ادلطلوبػػة
  أىداؼ ادلنظمة  

 المطلب األول:مفهوم تقييم أداء العاملين 
ىنػػػاؾ عػػػدة دراسػػػات تناولػػػت مفهػػػـو تقيػػػيم أداء العػػػاملُت و أضػػػفت عليػػػو معػػػٌت غلػػػب التنويػػػو إليػػػو مػػػن خػػػالؿ عػػػدة 

:و ضلػػاوؿ تبيػػاف فيمػا يلػػيداء نعرضػػها جسػػدت معػػٌت تقيػيم أداء العػػاملُت باعتبػػاره اللبنػػة األساسػية لتقيػػيم األ تعػاريف
 مفهـو موحد يلم بكل ا وانب :

تقيػػيم أداء العػػاملُت ىػػو "حتليػػل وتقيػػيم دقيػػق مػػنظم خلػػدمات الشػػخ  القػػائم علػػى مالحظػػة عملػػو خػػالؿ فػػًتة مػػن 
 1.ادلتعلقة بأدائو للعمل و دلسلكو الزمن و على دراسة مجيع السجالت ادلوضوعية

جػػػاري ديسػػػلر عػػػن تقيػػػيم أداء العػػػاملُت أنػػػو :"حتديػػػد دلػػػد  مسػػػاعلة كػػػل فػػػرد يف إصلػػػاز و يف نفػػػس السػػػياؽ يقػػػوؿ 
األعماؿ ادلوكلة إليو ،و ضػماف احلفػاظ علػى التػوازف الػالـز بػُت متطلبػات الوظيفػة وقػدرات العامػل الػذي يشػغلها أو 

 2."سَتقى إليها
مبوجبهػػػا تقػػػدير جهػػػود ادلوظػػػف بشػػػكل و كػػػذلك يف نفػػػس ادلعػػػٌت يػػػر  توفيػػػق زلمػػػد عبػػػد احملسػػػن أنػػػو:" عمليػػػة يػػػتم 

منصػػف و عػػادؿ ،لتجػػز  مكافآتػػو بقػػدر مػػا يعمػػل و ينػػته ،وذلػػك باالسػػتناد إذل عناصػػر و معػػدالت يػػتم أساسػػها 
 مقارنة أدائو فا لتحديد مستو  كفاءتو يف العمل الذي يقـو بو .

هػوض لعملػو و قدراتػو ادلسػتقبلية علػى النويف نفس الصدد يقوؿ أنػو :"التقيػيم ادلػنظم للفػرد فيمػا يتعلػق بأدائػو احلػارل 
 3.بأعباء وظائف ذات مستو  أعلى

 أما أمحد سيد مصطفى فكانت نظرتو حوؿ مفهـو تقييم أداء العاملُت كما يلي :
"ىػػػو قيػػػاس لكفػػػاءعم و حتليػػػل و تقيػػػيم أظلػػػاط و مسػػػتويات أدائهػػػم و تعػػػاملهم و حتديػػػد درجػػػة كفػػػاءعم احلاليػػػة و 

 ..........ادلستويات.  أي ترشيد ىذه األظلاط و ادلتوقعة كأساس للتقو 
                                                           

 .130، ص1331، العمل المؤسسً، دار ابن حزم لبنان، ًالعد لولمحمد األكرم  - 1
 .173دٌسلر جاري، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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مػػػن معلومػػػات عػػػن نقػػػاط القػػػوة و الضػػػعف مػػػن فػػػًتة ألخػػػر  يعػػػد وسػػػيلة للتقيػػػيم أي الًتشػػػيد و  يهي ػػػوهفػػػالتقييم مبػػػا 
 التحسُت من خالؿ تعظيم نقاط القوة و تضييق أو زلو نقاط الضعف .

ن عمليػػة أمشػػل للتنميػػة ادلسػػتدامة و ادلسػػتمرة ذلػػم ،تضػػم و عمليػػة تقيػػيم أداء العػػاملُت علػػى ىػػذا النحػػو ىػػي جػػزء مػػ
ضػػػمن مػػػا تضػػػم التػػػدريب و التطػػػوير و تقيػػػيم األداء و النقػػػل و الًتقيػػػة و ال تقتصػػػر مسػػػؤولية تنميػػػة ادلوظػػػف و كػػػذا 

 الرئيس ادلباشر الذي ؽلارس التقييم .
را مناسػػبا مػػن التػػدريب يسػػتطيع أف أمػػا اإلدارة فيجػػب أف تطمػػ ن إذل الفػػرد الػػذي عهػػد إليػػو بعمػػل زلػػدد و تلقػػى قػػد

يعمػػػل أويتعامػػػل وفػػػق األظلػػػاط و ادلسػػػتويات احملػػػددة ،واف يسػػػتخدـ أدوات العمػػػل و يتبػػػع تقيػػػيم األداء مػػػن حيػػػث 
و مساعداتو علػى تػداركها ،و بػُت اإلدارة و الفػرد موضػع التقيػيم ىنػاؾ الػرئيس -إف وجدت–توضيح نواحي قصوره 

عُت أف ير  يف تقييم األداء مرسوسيو سبيال إذل حتسُت أدائهم و إنتاجيتهم لتحقيػق ادلباشر الذي يقيم مرسوسيو و يت
 أىدافهم و أىداؼ منظمتهم .

 من التعاريف السابقة ؽلكننا أف نستخل  إذل التعريف شامل كما يلي :  
 بادلنظمة .أف تقييم أداء العامل يتم بصفة منتظمة و دورية خالؿ فًتات معينة حسب لبيعة األعماؿ  -
 وجود معدالت أداء يتم على أساسها مقارنة أداء ادلوظف الفعلي. -
أف ا وانػػب زلػػل التقػػدير ىػػي عػػادة األداء الفعلػػي لألعمػػاؿ ادلكلػػف فػػا العامػػل ،باإلضػػافة إذل القػػدرات الذاتيػػة  -

،مسػتواىا احلػارل و مػد   كػاراالبتللعامل ،سواء تعلق منها بالقدرات ادلاديػة و النمطيػة أو مػا تعلػق منهػا بػاخللق أو 
 مالئمتها للقياـ بواجبات و أعباء و أعباء وظائف أخر  أعلى من الوظيفة احللية اليت يشغلها.

عمليػة حتليلػػو ألداء ادلوظػػف عيػػث ؽلكػػن تقريػػر مسػػات نوعيػػة بػػدرجات متفاوتػػة لػػد  ادلػػوظفُت ومػػا ذلػػذه السػػمات  -
 1خ  ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب.من عالقة بالشخصية، والقدرات حىت ؽلكن وضع الش
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 المطلب الثاني: أىمية وأىداف عملية تقييم أداء العاملين

 الفرع األول: أىمية تقييم أداء العاملين   
إف تقيػػيم األداء وسػػيلة دلسػػاعدة مػػن يعملػػوف علػػى أداء العمػػل بصػػورة أفضػػل، فػػاحلكم ادلوضػػوع علػػى اسػػتحقاقات 

تنزيل، فصل، ساعد علػى حتديػد نقػاط الضػعف والقصػور يف أداء العامػل، للعمػل علػى األفراد من عالوات تصعيد، 
عالجهػػا بتصػػميم بػػرامه تػػدريب كفيلػػة بتطػػوير وحتسػػُت األداء ادلسػػتقبلي وتػػدعيم مػػوالن القػػوة وتنويػػع احلػػوافز إقنػػاع 

ب األمػر االسػتغناء اجملدين بأعليػة وفائػدة بػذؿ جهػود أكثػر، حتديػد األشػخا  الػذين يصػلحوف للعمػل والػذين يتطلػ
عػػنهم، كمػػا غلػػل   إشػػعار ا ميػػع بػػأهنم زلػػل مسػػاءلة وزلاسػػبة، وأف تقػػدمهم يف السػػلم الػػوظيفي مرىػػوف بإصلػػازاعم 

وسػػػنعرض بنػػػوع مػػػن التفصػػػيل ومزيػػػد مػػػن الشػػػرح ىػػػذه األعليػػػة  ،1وانضػػػبالهم أو مبعػػػٌت صػػػالحية قػػػيمهم ونتػػػائجهم
 ونربزىا فيما سيأيت:

عنػدما يشػعر العامػل بػأف أدائػو موضػع تقيػيم مػن قبػل رسسػائو و أف نتػائه التقيػيم : إحساس العامل بالمسؤولية-1
سيًتتب عليها اختاذ قرارات دتس مستقبلو الوظيفي، فإنو سوؼ يشعر بادلسػؤولية اجتػاه نفسػو واجتػاه العمػل، وبالتػارل 

يتعػػػرض إذل سػػػيبذؿ قصػػػار جهػػػده لتأديػػػة عملػػػو علػػػى أحسػػػن وأكمػػػل وجػػػو ليكسػػػب بػػػذلك رضػػػا رسسػػػائو حػػػىت ال 
 أحكاـ حترمو من ادلزايا والتعويضات اليت تن  عليها القواعد واألحكاـ التشريعية السارية ادلفعوؿ.

تلـز القاعد القانونية يف التوظيف على أف ؼلضػع العامػل ا ديػد إذل فػًتة جتربػة  اختبار العامل تحت التجربة: -2 
فيهػػا، لػػذلك تعتػػرب التقػػارير الدوريػػة الػػيت تقػػيم أداء العامػػل  ؼلتػػرب فيهػػا علػػى مػػد  صػػالحيتو لشػػغل الوظيفػػة الػػيت عػػُت

وسيلة لتوفَت ادلعلومات الالزمة عن عمل العامل ا ديد لتعطي إلدارة ادلوارد البشػرية ادلػربر الػذي تتخػذ علػى أساسػو 
سػػػليم حكمػػػا يف مػػػد  مالئمػػػة العمػػػل للوظيفػػػة وجتنػػػب ادلنظمػػػة التبعػػػات الػػػيت قػػػد تتحملهػػػا بسػػػبب االختيػػػار غػػػَت ال

 للعامل.
تسػػاىم عمليػة تقيػػيم األداء يف الكشػف عػن نػػواحي القصػور لػد  العمػػاؿ، ويعتػرب ذلػػك  تطاوير أداء العامال: -3 

 نقطة البدء لتطوير أداء العامل، وتتم عملية التطوير ىذه كأسلوبُت:
ليػػػة وتػػػدريب أوذلمػػػا حتسػػػُت العمػػػل وتبسػػػيط إجراءاتػػػو، إذا تبػػػُت أف خصػػػائ  العمػػػاؿ مػػػن تأىيػػػل علمػػػي وخػػػربة عم

متخصػػ  وصػػفات فسػػيولوجية ونفسػػية وسػػلوكية تػػتالءـ مػػع متطلبػػات العمػػل، إال أف مسػػتو  الكفػػاءة يف األداء ال 
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يرقػػى إذل احلػػد ادلطلػػوب، ففػػي ىػػذه احلالػػة قػػد يكػػوف القصػػور راجػػع أساسػػا لظػػروؼ العمػػل وتبسػػيط إجراءاتػػو وتػػوفَت 
 اإلمكانيات ادلناسبة لو.

تدريبهم، إذا تبػُت أف ظػروؼ العمػاؿ ادلناسػبة متػوفرة، واإلمكانيػات واإلجػراءات مالئمػة وهانيهما ىو تنمية العماؿ و 
ألداء العمػػل لكػػن مسػػتو  الكفػػاءة يف األداء دل يصػػل بعػػد إذل ادلعػػدالت ادلرضػػية، فػػإف ذلػػك يشػػَت إذل وجػػود بعػػك 

ل ىػػذه احلالػػة تقػػـو إدارة جوانػػب القصػػور يف اخلػػربات و ادلهػػارات وادلعػػارؼ أو سػػلوؾ األداء لػػد  العامػػل، ففػػي مثػػ
 ادلنظمة بإرشاد أو تدريب العامل ليتجاوز ىذه النقائ  وػلقق متطلبات وظيفتو بتحسُت مستو  أدائو مستقبال.

يعد الرضا الوظيفي من أىم األىداؼ الػيت يسػعى العامػل إذل الوصػوؿ إليهػا كوهنػا زيادة مستوى رضا العامل:  -4
ئػػو للمنظمػػة نتيجػػة مػػا قدمتػػو لػػو مػػن عوائػػد يشػػبع فػػا حاجاتػػو والػػيت تػػتالءـ مؤشػػر علػػى مػػد  سػػعادة العامػػل بانتما

وا هد الذي قدمو للمنظمة، وادلتمثػل يف األداء الػذي بذلػو يف إصلػاز وظيفتػو، فكلمػا شػعر العامػل بػأف العائػد الػذي 
، فػػإف ذلػػك يتقاضػػاه مقابػػل األداء الػػذي يقدمػػو للمنظمػػة عػػادؿ ومنصػػف وػلقػػق لػػو أكػػرب قػػدر شلكػػن مػػن اإلشػػباع

 1يؤدي إذل خلق هقة بُت العماؿ ورسسائهم ومنظمتهم.
 ىذا بالنسبة للعامل أما بالنسبة للرسساء وادلشرفُت فأعلية التقييم تكمن فيما يلي:

إف تقييم أداء العمل وفق نظاـ زلدد و مواعيد زلػددة سػيلـز اإلدارات  ة واإلشراف:برارية الرقامضمان است 4-1
وتقػػد  تقػػاريرىم حػػوؿ كفػػاءعم واالحتفػػاظ بسػػجالت لتػػدوين مالحظػػاعم ونتػػائه تقيػػيمهم   تتبػػع منجػػزات العمػػاؿ

 مبواعيده وبذلك يضمن استمرارية الرقابة و اإلشراؼ.  دوالتقييكوهائق للحكم على صحة التقييم 
تػدفع عمليػة تقيػيم األداء بالرسسػاء إذل ضػرورة إصػدار حكػم علػى مرسوسػيهم  تنمياة القادرة علال التحليال: 2-4 

مػػن العمػػاؿ، فمػػن اليسػػر علػػى أي رئػػيس أف يصػػدر حكمػػو علػػى موظػػف مػػا، بأنػػو شلتػػاز أو ضػػعيف دوف أف يسػػأؿ 
نفسو دلاذا حكم على ادلوظف فذه الصفة أو تلك عندما يطلب منو وضع تقرير عػن سػبب أداء ىػذا ادلوظػف وفػق 

صػػر زلػػددة كمػػا ىػػو احلػػاؿ يف نظػػاـ قيػػاس األداء، فإنػػو يضػػطر قبػػل إصػػدار حكمػػو إذل سػػؤاؿ نفسػػو، دلػػاذا يعتػػرب عنا
موظػف مػا شلتػاز أو ضػعيفن وىنػا غلػد نفسػو مسػوقا إذل إجػراء دراسػة بػو يف ادلنظمػة، وعلػى ذلػك فػإف تقيػػيم األداء 

يشػػػعروف أهنػػم مسػػؤولُت علػػػى وضػػع التقػػػديرات يػػدفع بالرسسػػاء و ادلشػػػرفُت إذل تنميػػة قػػدراعم علػػػى التحليػػل عنػػدما 
الدقيقة واحلساسة عن جوانػب أداء العمػاؿ حػىت ال تكػوف موضػع لعػن مػن لػرؼ العمػاؿ مسػتقبال، وبالتػارل يشػعر 
فيهػػػا ادلشػػػرؼ بإمكانيػػػة تعرضػػػو إذل انتقػػػادات أو مسػػػاءلة أمػػػاـ العمػػػاؿ، أو ا هػػػات ادلختصػػػة يف حالػػػة عجػػػزه عػػػن 

 إصدار األحكاـ ادلالئمة.

                                                           
1
 .890، ص1330الصٌرفً محمد عبد الفتاح، مفاهٌم إدارٌة حدٌثة، الدار العلمٌة الدولٌة للنشر،األردن، - 
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إف عمليػػة تقيػػيم األداء تعػػد وسػػيلة جتمػػع بػػُت الرسسػػاء  تنميااة االتصااال بااين المشاارف الااراي: و العمااال: 4-3
تغذيػة  -بادلرسوسُت من خالؿ التعامل مع بعضػهم إلجػراء التقيػيم كمناقشػة ظػروؼ العمػل وتقػد  ادلعلومػات ادلرتػدة

ا مػػا يطمػػ ن العامػػل اجتػػاه رسسػػائو ادلشػػرفُت الػػيت تسػػمح للعامػػل مػػن معا ػػة نقػػاط ضػػعفو يف األداء. وكثػػَت  -عكسػػية
عندما يشعر أف جهوده و لاقتو يف العمػل موضػع تقػدير واىتمػاـ مػن لػرؼ الرسسػاء و اإلدارة ككػل، فػإف جػوا مػن 

 1العالقات احلسنة يسود سواء فيما بُت العماؿ أو بينهم وبُت رسسائهم ادلشرفُت على العمل و عملية التقييم.

 ف عملية تقييم أداء العاملين:الفرع الثاني: أىدا
إف ألنظمػة تقيػيم األداء دورا بػالأل األعليػة، فهػي تسػاعد مػن يعملػوف علػى أداء العمػل بصػورة أفضػل واالسػتفادة مػػن 
األخطاء والتقليل منها أو جتنبها باألحر ، وخلق جو من التفاىم بُت الػرئيس و ادلػرسوس، فػإذا أخطػأ العامػل، علػى 

ك االضلػػراؼ مبػػا غلعلػػو راضػػيا بأعليػػة التقيػػيم لعملػػو يف كافػػة ادلراحػػل فػػال شػػك أف أىػػم مػػا ادلشػػرؼ معرفػػة أسػػباب ذلػػ
يشػػغل ذىػػن العامػػل ىػػو رأي مرسوسػػو فيػػو، إذف تقيػػيم األداء ىػػو األسػػاس للرضػػا الػػوظيفي، فػػالفرد حينمػػا يشػػعر أف 

  مستو  أدائو.أداءه مقاـ على أساس موضوعي بصفة مستمرة يرتفع رضاسه الوظيفي شلا ػلفزه على حتسُت
إف اذلدؼ األساسي من وراء عملية تقييم األداء ىو حتقيق الًتابط بُت ادلنظمة و العامػل مػن خػالؿ رفػع معنوياتػو و 
حتسػػُت العالقػػات يف بي ػػة العمػػل، كمػػا يهػػدؼ يف نفػػس الوقػػت إذل رفػػع كفػػاءة ادلنظمػػة قػػدرعا علػػى حتقيػػق أىػػدافها، 

 يساعد على حتقيق اليت: ومن وجهة نظر العامل فأف تقييم األداء
 التوفيق بين االىتمامات و الواجبات:  -1

مػن  ةبادلائػ 00و  ةبادلائػ 00يقـو األشخا  بتأدية األعمػاؿ الػيت يرغبوهنػا بشػكل أفضػل و ىنػاؾ تقػديرات مػا بػُت 
مشػػكالت األداء ىػػي يف الواقػػع نتيجػػة مباشػػرة لعػػدـ التوافػػق بػػُت اىتمامػػات العػػاملُت و مهػػاراعم و قػػدراعم و بػػُت 
الوظائف اليت يكلفوف فا، لذا تعتمد زيادة فر  األداء ا يد على مد  القػدرة يف التوفيػق بػُت اىتمامػات العػاملُت 

 و العمل ادلطلوب.
علػػى عػػدـ التوافػػق بػػُت االىتمامػػات و العمػػل، وبالتػػارل معا ػػة إمػػا بالتػػدريب أو النقػػل  إف تقيػػيم األداء ينػػته التعػػرؼ
 أو إعادة ىيكلة الوظائف.

إف التوجيو الوظيفي على جانب كبػَت مػن األعليػة لتحسػُت األداء، فمػن خػالؿ التوجيػو ؽلكػن أف مت حتسػُت األداء و 
 2بالتارل االحتياجات التدريبية للعاملُت.

                                                           
1
 .71ص 1333،إدارة الموارد البشرٌة ،دار صفاء للنشر و التوزٌع ، عمان ، األردن  آخروننظمً شحاذة و  - 

2
 .91، ص 1331نعٌمة فوضٌل، أهمٌة تقٌٌم أداء العاملٌن فً تدعٌم أداء المؤسسة، رسالة ماجستٌر، جامعة الجزائر،  - 
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تنته نتائه تقييم األداء إذل التعػرؼ علػى العػادات و االجتاىػات الػيت تػؤهر علػى األداء وبالتػارل عاملين:إرشاد ال -2
إقناع العاملُت بضرورة اإلقالع عنها ،و إحالؿ قيم مساعدة على االنضباط مدعمة للحاجػة إذل اإلصلػاز .فكثػَتا مػا 

 :ادلشكالت ادلالية ،العائلية و اإلرشاد ادلهٍت.يواجو العاملوف مواقف شخصية حرجة تؤهر سلبا على األداء مثل
،حيػػث يسػػاعد احلػػوار علػػى تنظيػػف أو تطهػػَت زلػػيط إف مناقشػػة النتػػائه و التحػػدث بانفتػػاح يشػػعر العػػاملُت بالراحػػة 

العمل من كػل مػا مػن شػأنو أف يػؤهر سػلبا علػى معنويػات العامػل .و ؽلكػن تلخػي  أىػداؼ تقيػيم األداء مػن وجهػة 
 نظر العامل يف النقاط التية باإلضافة دلا سبق: 

 * تشجيع األفراد على حتسُت أدائهم للحصوؿ على تقارير شلتازة .
 إرشػػػادهبنػػػواحي الضػػػعف يف عملػػػو و الػػػيت حتتػػػاج اذل عػػػالج و ذلػػػك عػػػن لريػػػق نصػػػحو و  اإلدلػػػاـ* يسػػػتطيع الفػػػرد 

 . أدائولتحسن 
 * حتديد نقاط الضعف و القصور يف أداء العامل و العمل على عالجها .

 إعداد الفرد دلقابلة التطوير الذي ػلدث مستقال .* 
 و بُت زمالئو نتيجة ادلوضوعية يف استخداـ معايَت و مقاييس واضحة * اإلحساس بالعدالة و ادلساواة بينو 

* شعور العامل مبسؤولياتو و أف أداءه موضع التقييم و يتوقػف علػى نتػائه ىػذا التقيػيم مػد  إيتػاح لػو مػن فػر  يف 
 تية : الًتقي و احلصوؿ على ادلكافأة و أما من جهة نظر ادلنظمة فتكمن أىداؼ تقييم األداء يف النقاط ال

بعػػث روح احلمػػاس بػػُت األفػػراد و التنػػافس بيػػنهم كػػأفراد و أعضػػاء مبجموعػػات العمػػل ووحػػداعم للحصػػوؿ علػػى  -
 اإلنتاجية.تقييم أعلى من خالؿ حتسُت 

 االختبار.تعترب و وسيلة للحكم على األشخا  ادلعنيُت حديثا و مازالوا حتت  -
 فصلهم.تستخدـ لتحديد األشخا  الذين ال يصلحوف للعمل و يتطلب األمر  -
 التدريب. علىتساعد على حتديد احلاجة  -
 تعترب مقياسا للحكم على سياسة االختبار و سياسة التدريب. -
 وضع ادلشرؼ ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب . -
علػػى تقيػػيم جهػػود ادلػػدريُت و الرسسػػاء مػػن خػػالؿ متابعػػة  إتاحػػة الفػػر  لػػتدارة العليػػا بادلنظمػػة لتكػػوف أكثػػر قػػدرة -

 مد  جديتهم يف تقييم مرسوسيهم .
 1من سنة ألخر  . ادلرسوسُتإذل متابعة التطور يف مستو  كفاءة ىؤالء  باإلضافة -

                                                           
1
 .90نعٌمة فضٌل، مرجع سبق ذكره، ص - 
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    التغذية االسترجاعية للعامل : 3
األداء خػالؿ الفػًتة السػابقة لعمليػة التقيػيم  و العامػل إذل تػوفَت ادلعلومػات األساسػية عػن كيفيػة اإلدارةػلتاج كل مػن 

 و تفيد مثل ىذه ادلعلومات يف معرفة مد  التقدـ و التأخر يف القدرة األدائية للعامل سنوات عملو .
    االدارة باألىداؼ:4

يتمثػػػل ىػػػذا النظػػػاـ يف أف يقػػػـو ادلػػػدير التنفيػػػذي بتحديػػػد األىػػػداؼ الػػػيت وجػػػد التنظػػػيم مػػػن اجلهػػػا و الػػػيت غلػػػب أف 
ويػة و التحقيػق يف ادلػد  االصلػاز و احلي أولويػةالػيت تعطػى  األىػداؼتشكل زلور سلوكو و تفكَته و اليت منهػا يشػتق 

مػاـ حتقيػق األىػداؼ مث يلتقػي ادلػديرين كػل علػى حػده أو تتفػق أ أفو القصػَت مث تتخػذ القػرارات الػيت ؽلكػن  ادلتوسط
رلتمعػػُت يف اسػػتعراض األىػػداؼ و يقػػـو ىػػؤالء بتكػػرار نفػػس العمليػػة بالنسػػبة دلػػوظفيهم و ىكػػذا حػػىت هنايػػة السػػلم 

و الػػػيت تعتمػػػد   الػػػوظيفي علػػػى أف يػػػتم اسػػػتعراض األىػػػداؼ و رلموعػػػة مػػػن قواعػػػد السػػػلوؾ الػػػيت تعتػػػرب ملزمػػػة للتنفيػػػذ
 . لتقييم الذايت و ادلزدوج و اإلرشادات و التوجيهات الكفيلة بالتغلب عليها كمعايَت ل

 و أحسن ما طلتم بو أف لتقييم األداء حتقيق مزايا عدة نذكر منها :
  الرفع من الروح ادلعنية العاملُت و حتسُت عالقات العمل . -
  وسيلة لتطوير األداء الذايت . -
 إشعار ادلوظف مبسؤوليتو . -
 وسيلة لضماف عدالة ادلعاملة . -
 ،احلوادث.الغياباتتقليل معدؿ دوراف العمل ، -

 1التدريب. ،راألجو  النقل، ،ل، الفصء ذلا رلاالت استخداـ جديدة منها:الًتقيةكما أف نتائه األدا
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 - Henry carre, Diriger des salariés aujourd’hui , édition : maxima leurent du mersnil ,paris 1991,P31. 
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 المطلب الثالث:العوامل المؤثرة في تقييم أداء العاملين 
 البيئة: -1

تسػػػتمد مػػػداخالعا مػػػن البي ػػػة  اجتاىػػػات، فادلنظمػػػةتظهػػػر أعليػػػة العوامػػػل البي يػػػة يف التػػػأهَت علػػػى ادلنظمػػػات يف عػػػدة 
بشػرية  لاقػة، مػواد، عناصػرباعتبارىا ادلصدر األساسي الذي ؽلد ادلؤسسة بػادلوارد و اإلمكانيػات ادلختلفػة يف شػكل 

و قيمهػػا مببادئػػو و قيمػػة ،و تتفػػق مل ،و تتػػأهر مبادئهػػا ،معلومػػات ،بيانات....كمػػا تشػػتق أىػػدافها مػػن النسػػق الشػػا
سياسيتها مع سياستو ،كما تستمد منو ادلعايَت اليت تسًتشػد فػا يف اختبػار األنشػطة و األعمػاؿ الػيت دتارسػها ،كمػا 
ائي تتحكم البي ػة فيسػلوؾ ادلؤسسػة و إدارعػا مػن خػالؿ قػدرعا علػى قبػوؿ أو رفػك مػا تنتجػو باعتبارىػا ادلتلقػي النهػ

لنتػائه عملياعػػا ،ومػن ىنػػا تتضػػح صػعوبة تػػامُت بقػاء و صلػػاح ادلنظمػػة يف غيػاب فهػػم خصػائ  و مكونػػات العوامػػل 
  .بي ية و ظروفها ادلختلفة احمليطةال

 األحػػػػداث،و التمػػػػوج النػػػػاجم عػػػػن سػػػػرعة أف البي ػػػػة الػػػػيت تنشػػػػط فيهػػػػا ادلنظمػػػػات أصػػػػبحت تتسػػػػم بعػػػػدـ االسػػػػتقرار 
دية االجتماعية و سرعة التطور التكنولوجي ،و توسع و حترير التجارة اخلارجيػة و العودلػة سياسية التشريعية االقتصاال

 1،عوامل و مكونات دتارس ضغولا متناسبة بكيفية جد معقدة على ادلنظمات.
 لبي ػػة اخلارجيػػةبا تتػػأهرو تػػؤهر و  قراراتػػونظػػاـ مفتػػوح ،و ىػو الػػذي تتفاعػػل  أهنػػاادلنظمػػة علػػى  إذلمػن الضػػروري النظػػر 

احمليطة ،فال يوجد ما يسػمى باألنظمػة ادلعزولػة أي تلػك األنظمػة توجػد و تعمػل مبعػزؿ عػن األنظمػة األخػر  و بي ػة 
عالقػػة ادلنظمػػة باألنظمػػة األخػػر  ال تسػػتند علػػى تبػػادؿ ادلػػوارد و ادلعلومػػات و ادلنتجػػات فقػػط غػػَت أف  ىػػذه الػػنظم ،

الذي يقتضي وفق مػدخل الػنظم أف تعمػل ادلنظمػة علػى يعي تستند إذل ما ؽلكن أف تسميو نطاؽ الوجود الطب وإظلا،
توسػػػيع حػػػدود نطػػػاؽ وجودىػػػا الطبيعػػػي و ادلػػػوارد و الفػػػرض بػػػداخل ىػػػذا النطػػػاؽ و اسػػػتغالذلا دوف إحلػػػاؽ الضػػػرر 

ة حاكمػة و مرشػدة كفيلػة باكتشػاؼ بادلكونات البي ية ،وذلك بالعمل وفق قواعد و خطػط مقصػودة و غػَت مقصػود
 .ب و إظلا على بقية مكونات البي ةمن ادلوارد و الفر ،تعود فائدعا ليس على ادلنظمة فحس تطوير وفاؽ جديدةو 

كػػل ادلػػؤهرات   إذلداخلػػي و الثػاي خػػارجي و يشػػَت البعػد اخلػػارجي  األوذلذات بعػػدين  أهنػػاكمػا يوضػػح مفهػػـو البي ػة 
  فانػػو ينحصػػر يف أداء ادلنظمػػةاخلي تػػأيت مػػن خػػارج ادلنظمػػة )أفراد،منظمػػات ،و مجاعػػات( أمػػا البعػػد الػػدالػػيت 

 2و ىياكلها. و أنظمتها وعماليتها
 
 

                                                           
1
 .18، ص1331عبد هللا علً، نظرٌة اإلدارة العامة، مطبوعة جامعٌة،  - 

2
 .890،ص 1330حدٌثة، الدار العلمٌة الدولٌة للنشر، األردن ، إدارٌةمفاهٌم الصٌرفً محمد عبد الفتاح،  - 
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 ثقافة المنظمة: -2
يف اجملتمع ادلادة اخلػاـ للثقافػة الػيت تتميػز فػا ادلنظمػة ،و باعتبػار أف عناصػر ادلنظمػة ىػم أفػراد تشكل الثقافة السائدة 

ىذه األخَتة هقافػة خاصػة فػا ،حيػث عرفػت  يف ذلك اجملتمع ،و ىم علزة وصل بينو و بُت ادلنظمة ،فإنو تتشكل يف
موافقػة للثقافػة لح خا  الثقافة التنظيمية ىذه األخَتة اليت تبُت لبيعة توقعػات األفػراد و الػيت غلػب أف تكػوف مبصط
،زلػددة حيث تعكس إدارة ادلنظمة الثقافة التنظيمية و اليت تتشكل من التقاليد الراسخة و معطيات البي ػة  ،السائدة
هقافة ادلنظمة مشروع حتسُت األداء الػذي توصػي بػو ،و إال فيجب أف تدعم .السلوؾو  ظلط النشاط و األداءبذلك 

،إذا دل يكن مستحيال تطبيقو ،و لكن قد يكوف ىنػاؾ تشػابو بسػيط بػُت ادلعتقػدات سوؼ يتعرض لصعوبات بالغة 
شػػروع حتسػػُت األداء فػػا .فعنػػدما توجػػد و بػػُت مػػا ىػػو مطلػػوب دلو السػػلوكيات و االفًتاضػػات القائمػػة يف ادلنظمػػة ،

اف التغػػَتات الػػيت فجػػوة كبػػَتة بػػُت هقافػػة ادلنظمػػة احلاليػػة ،و حتسػػُت األداء الػػذي تريػػد إحداهػػو فػػإف االحتمػػاؿ األكػػرب 
تسػػػعى إذل إحػػػداهها لػػػن تقػػػع ،و لكػػػن كلمػػػا كانػػػت ىنػػػاؾ أرضػػػية مشػػػًتكة بػػػُت هقافػػػة ادلنظمػػػة و بػػػُت مبػػػادرة األداء 

 1.ع سيكوف كبَتا يف صلاح ادلشروع ا ديدة فانو التوق
إذا دل يكػػػن ىنػػػاؾ تصػػػادـ بػػػُت مشػػػروعك لتحسػػػُت األداء و بػػػُت الثقافػػػة احلاليػػػة للمنظمػػػة فسػػػوؼ تكػػػوف مقاومػػػة 

فسػػوؼ يكػػوف مشػػروعك  ،روعك ضػػد التيػػار الثقػػايفو لكػػن إذا سػػار مشػػ ،تطبيػػق زلػػدودة جػػدا مػػن ىػػذه الناحيػػةال
يتطلػػػب إحػػػداث تغيػػػَت يف هقافػػػة ادلنظمػػػة جهػػػودا ضػػػخمة  .للتغػػػَتادلنظمػػػات مقاومػػػة بطبيعتهػػػا .هقافػػػة أكثػػػر صػػػعوبة 

 2متواصلة و متناسقة .عندما ال تساند هقافة ادلنظمة التغيَت ادلرغوب ،يكوف أمامك اختيارات هالهة :
 .ثقافية يف ادلنظمةال االفًتاضاتو  ،ر قربا من ادلعتقدات و السلوكياتتغيَت حل حتسُت األداء ليصبح أكث 2-1
متضمنا مستويات عليا مػن الرعايػة  ، أعلى درجات ادلساندة و التدعيمتثمُت جهود إحداث التغَت الثقايف يف 2-2

 ،و اليت تبارؾ ادلشروع.االتصاؿجيدة 
 توقع فشل مشروع حتسُت األداء.2-3

ازدادت حاجتػػػػك إذل رعايػػػػة  ،كلمػػػػاوع حتسػػػػُت األداء كلمػػػػا كانػػػػت الفجػػػػوة عميقػػػػة بػػػػُت الثقافػػػػة و متطلبػػػػات مشػػػػر 
ادلشػػروع ،غلػػب أف تقػػػيم ىػػذه الفجػػوة ،و حتػػػدد مػػع ادلعنيػػُت و ادلسػػػؤولُت علػػى ادلشػػروع مػػػا إذا كػػانوا علػػى اسػػػتعداد 
لتقد  التػدعيم الػالـز ،إذا دل يبػدو ىػذا االسػتعداد ،فيجػب التعػديل ،أو اإللغػاء ،و إال سػوؼ ال يتحقػق مػا تنشػده 

 من ادلشروع ادلقًتح .
                                                           

، 1333قٌس عبد المومن، السٌاسات اإلدارٌة وسٌاسات األعمال، دار حامد للنشر، عمان، األردن،شوقً ناجً جواد،  - 1

 .70ص
 .833،ص1338والتوزٌع، القاهرة، رالفجر للنشجٌم فٌولر، إدارة مشروعات تحسٌن األداء، دار  - 2
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مػػل الدراسػػات أف ادلنظمػػة الػػيت دتتػػاز بثقافػػة ادلشػػاركة يف اختػاذ القػػرارات ال تتميػػز فقػػط بػػأداء أفضػػل مػػن تلػػك رلتؤكػد 
اليت تفتقر إذل ىذه الثقافة ،و لكن أدائها أيضا يتطور و ينمو مع مضي الوقت ،شلا يظهػر عالقػة سػببية بػُت )األداء 

جػػدا إذا كانػػت ادلنظمػػة ستسػػَت  فػػة التنظيميػػة ضػػروريالثقافػػة ( ىػػذا مػػن جهػػة ،ومػػن جهػػة أخػػر  فػػإف تفهػػم الثقا–
أف يػػػنجح أي تغيػػػَت يف ادلهمػػػة ،األىػػػداؼ، اإلسػػػًتاتيجيات ،أو السياسػػػات إذا كػػػاف ىػػػذا التغيػػػَت معارضػػػا  اسػػػًتاجتيا

للثقافػػة السػػائدة يف ادلنظمػػة و ادلقبولػػة مػػن لػػرؼ أعضػػائها ،علمػػا أف الثقافػػة التنظيميػػة قػػد تكػػوف عػػامال مػػدعما أو 
 للتغيَت ،ىذا األخَت الذي يهدؼ يف الكثَت من األحياف إذل رفع أو تقييم أداء ادلنظمة . عائقا 

 1التطوير و التغير التنظيمي: -3

 ،علػػى ادلسػػتو  الرمسػػي و غػػَت الرمسػػييعػػد التطػػوير التنظيمػػي مفهومػػا مشوليػػا متكػػامال حيػػث يعتمػػد دلواجهػػة القصػػور 
 .اىيمالعمل الفردي و ا ماعي و القيادة و الشكل التنظيمي و ادلفرلهود سلطط لتغيَت سلوكيات و هقافة و قيم 

وىػو حالػة لبيعيػة يف  ادلنظمة لتغَتات بي تها إلكسافا القدرة على التكيف، يف حُت يعترب التغيَت التنظيمي استجابة
 حياة األفراد و ادلنظمات .

سػػؤاؿ األيت وىنػػا غلػػب علػػى ادلعنيػػُت اإلجابػػة علػػى ال ،يػػا و التكلفػػة الناجتػػة عػػن التغيػػَتال بػػد لػػتدارة مػػن حسػػاب ادلزا
اب غلػب االسػتعداد يف إجػراء :ىل التغيَت ضروري نوىنا غلب وزف ادلزايا و التكلفة فإذا كانػت إجابػة السػؤاؿ باإلغلػ

 التغيَت .

تيػػاره ىػػو اختيػػار البػػدائل ادلختلفػػة للتغيػػَت فيجػػب علػػى ادلعنيػػُت أف يتأكػػدوا مػػن أف أسػػلوب التغيػػَت الػػذي يػػتم اخ *
األسػػػلوب الصػػػحيح ،ويف معظػػػم احلػػػاالت صلػػػد ىنػػػاؾ بػػػدائل للتغيػػػَت و عػػػادة مػػػا يفضػػػل التغيػػػَت الػػػذي ػلقػػػق النتػػػائه 

 و ادلنظمة. األفرادادلرغوبة و اليت حتقق العائد لكل من 

و علػى  ،يف ادلػد  القصػَت و ادلػد  الطويػل * تقييم التأهَت الناته عن التغيَت حيث أنو ال بػد مػن معرفػة تػأهَت التغيػَت
 .قارنة تأهَت ادلتغَتات ادلطلوبةادلعنيُت أف يقوموا بعمل أعاث دل

و ال بػػد مػػن عدئػػة روعهػػم ألهنػػم سػػوؼ يتػػأهروف بػػالتغيَت مباشػػرة ؽلكػػن للمنظمػػػة  ،* احلصػػوؿ علػػى تأييػػد العػػاملُت
 .  الدافعة و تقليل القو  ادلعوقةوضيح القو إحداث التغيَت الناجح و قد يتم ذلك عن لريق ادلناقشات لت

                                                           
 .831، ص1331اإلسكندرٌة، حسن رواٌة، مدخل إستراتٌجً لتنمٌة وتخطٌط الموارد البشرٌة، الدار الجامعٌة،  - 1
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ى ادلعلومػػػات عػػػن كيفيػػػة سػػػَت ال بػػػد للمعنيػػػُت مػػػن احلصػػػوؿ علػػػ ،م ادلخرجػػػات بعػػػد البػػػدء يف التغيػػػَت* متابعػػػة و تقيػػػي
و ىػػل يػػتم قبػػوؿ التغيػػَت أـ النحػػىت يػػتم التأكػػد مػػن أف األمػػور تسػػيَت وفػػق مػػاىو مرغػػوب أـ أف ذلػػك رلػػرد  ،األمػػور

  مضيعة للوقت.

 1المناخ التنظيمي: -4

و العمػػل علػػى ادلزاوجػػة بػػُت  * خلػػق منػػاخ تنظيمػػي ػلػػر  فيػػو القائػػد علػػى االىتمػػاـ عاجيػػات و مطالػػب األعضػػاء،
 .العاملُت و ادلنظمةاألىداؼ 

 * مناخ إغلايب يشجع على ادلشاركة و على درجة عالية من االنفتاح ،الثقة ،ادلسؤولية و الشعور بالوالء و االنتماء.

 توسيع وإهراء الوظائف. ،مركزية مع درجة عالية من ادلرونةمناخ تنظيمي يتسم بالال* 

 2الصراع: -5

إذا تأملنا يف عناصر التكوين الداخلي للمنظمة مػن حيػث أعليتهػا لوجػدنا أف أىػم تلػك العناصػر علػى اإللػالؽ ىػو 
حيث ؽلثل أعظم قوة دتلكها ادلنظمة ،بيػد أف تػأهَت العنصػر البشػري يف كفػاءة ادلنظمػة يتحػدد علػى العنصر البشري ،

يًتتػػب عنػػو شػػعور  احلقيقػػةفعػػدـ منحػػو السػػلطة مشػػبعة للحاجػػات مػػد  توفػػق ا هػػاز اإلداري يف خلػػق بي ػػة داخليػػة 
يف عملػػو شلػػا يػػؤدي بػػالكثَت مػػنهم إذل إعلػػاذلم ألعمػػاذلم و يظهػػر ذلػػك جليػػا مػػن خػػالؿ تصػػرفاعم   باالسػػتقرارالعامػػل 

مػػػن جهػػػة ا ػلػػػوؿ دوف رشػػػد و نضػػػه ادلنظمػػػة ، الشػػػكاوي، العنػػػف مػػػن جهػػػة ،كمػػػ االسػػػتقالةكالغيػػػاب و التػػػأخر، 
اذلػداـ يعػود بنتػػائه  أخػر  شلػا ؼللػق الصػراع الػػذي تنحصػر مسػؤوليتو الكػرب  علػػى مسػاري ىػذه ادلنظمػة ىػػذا الصػراع

تػػػدي وخيمة،تعصػػػف بأىػػػداؼ ادلنظمػػػة و أدائهػػػا و مػػػن أعلهػػػا :عػػػدـ الدقػػػة يف القػػػرارات ،زيػػػادة التكػػػاليف ادلاليػػػة ،
 ،ؿ الشػػكاو ،ارتفاع نسػػبة اإلضػػراباتارتفػػاع أحػػداث العمػػل و معػػد ،النتائه،الغيػػاب و التسػػرب الػػوظيفيمسػػتو  

 شرفُت و أقساـ اإلدارات.ارتفاع حده الصراع الشخصي بُت الزمالء و ادل

اعتبػػارا دلػػا سػػلف ذكػػره أف الصػػراع ىو"العمليػػة الػػيت مػػن خالذلػػا يػػدرؾ أحػػد األلػػراؼ أف تصػػرفات  و جتػػدر اإلشػػارة
الطػػرؼ األخػػر ذلػػا تػػأهَتات سػػلبية علػػى مصػػاحلو اخلاصػػة ،ىػػذه االعتقػػادات تػػؤدي إذل روح عدائيػػة تػػؤهر سػػلبا علػػى 

 مصاحل كل من الطرفُت .
                                                           

 .117، ص1333، مكتبة عٌن شمس ومكتبات األخرى، القاهرة،18سٌد، المدٌر الفعال للقرن  يالهوا ر - 1
 .081-083،ص 1330، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، مصر،ًأنور سلطان محمد سعٌد، السلوك التنظٌم - 2
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،رغبػػػاعم أىػػػدافهم ،و  مميػػػوال عػػػو باعتبػػػار أف ادلنظمػػػة تتكػػػوف مػػػن أفػػػراد ،و مػػػن أىػػػم شليػػػزاعم الطبيعيػػػة و الفطريػػػة 
. ىػػػذه تطلعػػػاعم و بالتػػػارل ىػػػذا مػػػا ينشػػػي بيػػػنهم تفػػػاعالت قائمػػػة بيػػػنهم و بػػػُت أجػػػزاء التنظػػػيم باعتبػػػارىم جػػػزء منػػػو

منتجا ،مدعما إذا مػا ألػر تػألَتا جيػدا و اسػتثمر ،أو  التفاعالت تفرض وحتتم الصراع ،ىذا األخَت الذي قد يكوف
قػػد يكػػوف كاعػػا غلػػب إبادتػػو حػػىت ال يهػػدر لاقػػات األفػػراد ،و فػػذا لاقػػات ادلنظمػػة ككػػل ،شلػػا يشػػعر الفػػرد بغبنػػو و 

 إحساسو بعدـ الوالء و االنتماء إذل منظمتو من جراء ىذا الصراع العقيم . 
 1:ضغوط العمل -6

اسػػػػات الػػػػيت أجزمػػػػت بػػػػأف الضػػػػغط ىػػػػو العامػػػػل الرئيسػػػػي يف حػػػػدوث كثػػػػَت مػػػػن ادلشػػػػكالت ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػن الدر 
ادلنخفك ناىيك عػن أهنػم يعتقػدوف بػأف الضػغوط و األداء علػا عالقػة تسػَت يف  التنظيمية،و من بينها مشكلة األداء

علػػػى مسػػػتويات أدائهػػػم شػػػكل خػػػط منحٍت،مبعػػػٌت أنػػػو حينمػػػا يكػػػوف الضػػػغط منخفضػػػا أو منعػػػدما ػلػػػافظ العػػػاملوف 
،و بػذلك ينعػدـ النشػاط أو الدافعيػة ألداء أكثػر يف حػُت أنػو عنػدما يكػوف مسػتو  الضػغط  احلالية على وجو العمػـو

أدائهم ،و بادلقابل فانو حينمػا ترتفػع مسػتويات الضػغط منخفضا إذل متوسط فاف األفراد ينشطوف لتحسُت مستو  
يػنخفك بصػػورة ملحوظػػة و ذلػك كنتيجػػة لتكػػريس الشػخ  جػػزءا كبػػَتا  إذل درجػة عاليػػة فػاف األداء مػػن ادلمكػػن أف
 أكثر من توجيهو ضلو األداء .من جهده و لاقتو لتخفيف الضغط 

إال أف ىناؾ دراسات أخر  جاءت لتنفي نتائه الرأي األوؿ مبعٌت أف موضوع ىػذه الدراسػة ينصػب علػى أف األداء 
 أو معتدلة و ىذا راجع إذل األسباب التالية: من ادلمكن أف ؼلتل و يتدىن يف ظل ضغوط منخفضة

  اليو من الزاوية السلبية. أف الشخ  الذي يتعرض للضغوط ينظر -
لفػػرد شلػػا يػػنعكس بالسػػلب إف التعػػرض للضػػغوط بصػػفة مسػػتمرة و متكػػررة قػػد تكػػوف ذلػػا وهػػار سػػي ة علػػى صػػحة ا -

 .على أدائو
درجػػة  -الفػػرد ذلػػا عنػػدما يكػػوف واقعػػا حتػػت تػػأهَت الضػػغوطادلوكلػػة معقػػدة تػػدىن مسػػتو  أداء كلمػػا كانػػت ادلهمػػة   -

 أي أف حتسن األداء يف البداية عند نقطة معينة يبدأ يف الًتاجع نتيجة للتعقيد و يف ظل الضغوط دوما. -التعقيد
يبدو أف ىناؾ بعػك االسػتثناءات يف ىػذا الػرأي ،أوذلػا أف بعػك األفػراد علػى األقػل يف بعػك ادلواقػف أو ادلناسػبات 
و يػػؤدوف أداءا خارقػػا يف مواقػػف الضػػغط الشػػديدة ،كػػذلك صلػػد الفػػروؽ الفرديػػة ومػػد  اسػػتجابة كػػل فػػرد للضػػغوط 

                                                           

 أنظر فً هذا الشأن إلى: -8

مارك جً واالس، السلوك التنظٌمً واألداء ترجمة: جعفر أبو القاسم أحمد، معهد اإلدارة العامة، سٌزالقً أندودي،  -

 .171،ص8998السعودٌة،

 .17،ص 1330أبو العزم عطٌة مصطفى كامل،مقدمة فً السلوك التنظٌمً، اإلسكندرٌة، مصر، -

 .01،ص8993مصر،عفٌفً صدٌق محمد، التفاوض الفعال فً الحٌاة و األعمال، القاهرة،  -
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تػػأهَت التكػػوين الثقػػايف و الصػػفات الشخصػػية لألفػػراد علػػى الهػػار ادلًتتبػػة  أدائهػػم ،باإلضػػافة إذل اسػػتثناءعلػػى  تأهَتىػػا
الراء السػيما إذا كػاف التػأهَت سػلبيا و حػىت إف كػاف على ضغوط العمل .و كخادتػة دلػا سػبق مػن نتػائه الدراسػات و 

درجػة حػده الضػغوط،درجة تعقيػد ادلهمػة ،اخلػربة السػابقة لألفػراد الػذين   اغلابيا فانو يعتمد علػى عػدة عوامػل منهػا :
 يؤدوف ىذه ادلهاـ مث الفروؽ الفردية بُت ادلوظفُت أو العاملُت .

 1االتصاالت و المعلومات: -7
إف كػػل تصػػرؼ أو سػػلوؾ إنسػػاي ػلتػػاج دلعلومػػات،و ادلعلومػػات تتػػاح مػػن خػػالؿ االتصػػاؿ الػػذي يعػػد عمليػػة تبػػادؿ 

كتعبػػَت لفظػػي مثػػل تعبػػَتات معلومػػات أو معػػاف بػػُت لػػرؼ و أخػػر باسػػتخداـ كلمػػات أو رمػػوز منطوقػػة أو مكتوبػػة  
   قل معٌت معُت.ؽلكن أف ي -أحيانا –،و حىت الصمت الوجو أو حركات اليد أو ا سم عموما 

.ىذه ادلسػػػتقبل إذلأو ادلعػػػاي مػػػن ادلرسػػػل و علػػػى ىػػػذا األسػػػاس فػػػاف لالتصػػػاؿ ىػػػدؼ أساسػػػيا ىػػػو نقػػػل ادلعلومػػػات 
بدورىا بيسر و سهولة و بصػفة مسػتمرة بػُت سلتلػف مسػتويات التنظػيم ،فعنػد حػدوث خلػل ادلعلومات اليت تنساب 

عوائػق تعػوؽ انسػياب ادلعلومػات فػاف ذلػك يػنعكس سػلبا علػى يف عملية االتصػاؿ مثػل ضػعفها أو توقفهػا أو وجػود 
 ادلنظمة.

إف اإلدارة الػػيت تبتغػػي النجػػاح ال بػػد أف دتتلػػك نظامػػا لالتصػػاالت فعػػاال حيػػث أف االتصػػاؿ ينقػػل ادلعلومػػات اخلاصػػة 
ىػػػداؼ ن اجػػػل إبػػػالغ العػػػاملُت باألفػػػاف االتصػػػاؿ ىػػػو سػػػبيل لػػػتدارة مػػػك ،كػػػذلبػػػالقرارات و التغػػػَتات التنظيميػػػة 

ود فعلهػػا للرسػػائل ادلبلغػػة إلػػيهم ُت ورد،و كػػذلك التعػػرؼ علػػى فهػػم العػػاملالسياسػػات و إجػػراءات و معػػايَت األداء و 
علػى مػا ،و علػى اإلدارة أف تتغلػب ولكي يكوف االتصاؿ فعاال و ػلقق أغراضو غلب أف تراعي فيو مقومػات صلاحػو 

و الشػػكل  2ةأوسػػلو كيػػ مهاريػػةجيػػة أو تنظيميػػة أو تكنولو مػػن مشػػاكل و صػػعوبات سػػواء عاديػػة أو يعػػوؽ االتصػػاؿ 
 و كذا االتصاؿ يف اختاذ القرارات داخل ادلنظمة : تالتارل يوضح أعلية ادلعلوما

 
  

 

 

                                                           
 .179-173،ص8991هٌجان عبد الرحمن بن أحمد بن محمد، ظغوط العمل، معهد اإلدارة العامة للطباعة، الرٌاض، السعودٌة، -8
2
 003،ص1333أحمد سٌد مصطفى ، إدارة السلوك التنظٌمً ،رؤٌة معاصرة ،حقوق الطبع و النشر ، القاهرة ، مصر ،  
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 (:أىمية المعلومات    3الشكل رقم ) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 340، 1006إدارة ادلوارد البشرية ،دار غريب للطباعة و النشر ،القاىرة ،مصر  ادلصدر:علي السلمي،

 

 

 

 المعلومات                  

تمكن اإلدارة من مواجهة التحدٌات الخاصة 

  تبالتخطٌط ،التنظٌم ،الرقابة و اتخاذ القرارا
ٌوفر للعاملٌن البٌانات و المعلومات 

:نالتً تمكنهم مالمطلوبة و   

التفكٌر بروح 

 المسؤولٌة
تفهم طبٌعة و 

 أبعاد العالقات

الوظٌفٌة 

        والتنظٌمٌة

تفهم النتائج 

النهائٌة و 

 المطلوبة 

 تفهم مسؤولٌاتهم
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 خاتمة الفصل األول:

يف ىػػذا الفصػػل مت اسػػتعراض التعريػػف بػػاألداء و كػػذا تقيػػيم األداء مث تقيػػيم أداء العػػاملُت كوهنػػا زلصػػلة جملمػػوع تقيػػيم 

إلدارة ادلنظمة مػن خػالؿ إدارة ادلػوارد البشػرية ألجػل أداء ادلوارد البشرية تقـو على توفَت ادلعلومات الالزمة و الكافية 

و عوامػل الرضػػا الػوظيفي للعامػل الػػذي  بتػوفَت شػروطميػة و تطػوير أداء العمػػاؿ اختػاذ القػرارات اإلداريػة الػػيت ختػ  تن

يعػػد عامػػل أساسػػي يف زيػػادة إنتاجيػػة العمػػل .و لقػػد أشػػرنا إذل رلموعػػة الدراسػػات و الراء و األعػػاث الػػيت تناولػػت 

إال أف االجتػػاه العػػاـ ذلػػذه الدراسػػات   مػػن سلتلػػف الزوايػػا كوهنػػا عمليػػة حساسػػة الرتبالهػػا بػػادلورد البشػػريتقيػػيم األداء 

العلمػػي يف عمليػػة التقيػػيم لتحقيػػق أىػػدافها جتػػاه العمػػاؿ و ادلنظمػػة بوجػػو خػػا  كانػػت تشػػَت بضػػرورة إدخػػاؿ ادلػػنهه 

.فبنسػػبة للعامػػل فػػإف عمليػػة تقيػػيم األداء حتقػػق لػػو الشػػعور باالنتمػػاء التنظيمػػي و العدالػػة يف مقابلػػة العائػػد و الػػوالء 

ادة العائػػػد ػلقػػػق تػػػوفَت أكػػػرب قػػػدر شلكػػػن مػػػن احلاجػػػات اإلنسػػػانية ،و بالتػػػارل زيػػػادة الرضػػػا الػػػوظيفي للمنظمػػػة ،وزيػػػ

          للعماؿ. 
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 مقدمة الفصل الثاني:

يعترب تقييم أداء العاملٌن من النشاطات ادلهمة و الرئيسية إلدارة ادلوارد البشرية ،و اليت تساىم بشكل كبًن يف 
،كون حتديد جوانب القوة و الضعف يف  ؤسساتحتقيق كل من األىداف اإلسرتاتيجية و التطورية و اإلدارية للم

ككل   للمؤسسةادلوارد البشرية و  إلدارةالذي يعترب جوىر و صلب عملية التقييم.يوضع  ىوأداء العاملٌن ،
الفعلية و الكامنة لتحقيق الكفاءة و الفعالية التنظيمية.إمكانيتها يف استثمار الطاقات البشرية   

مهمة يف  وسيلةساىم بشكل كبًن يف حتقيق أىداف ادلنظمة ككل ،فأنو يعترب و فضال عن كون تقييم األداء ي
يستطيعون من حتقيق أىداف العاملٌن أنفسهم من خالل تعريفهم على نواحي القوة،و القصور يف أدائهم ،و اليت 

و معاجلة نقاط الضعف فيو ،أو زلاولة التخفيف منها.خالذلا تطوير نقاط القوة يف أدائهم   
غرار كل ذلك كانت ىناك حاجة ماسة و مستمرة لرفع الكفاءة يف ادلؤسسات عن طريق تقييم رمسي وعلى 

األداء و إدارتو و  آلياتيق رلموعة من األسس و الضوابط .و ىنا تأيت أمهية التعرف على ومستمر ألفراد عن طر 
يف ىذا الفصل. و أىم االستخدامات لنتائجو ،وىي احملاور الرئيسية اليت سيتم إبرازىاطرقو   
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  تقييم األداء و أىم المشاكل التي تواجهو  آلياتالمبحث األول: 
حتتاج إذل استخدام آليات مالئمة للحكم على أداء عماذلا ،وقد أثبتت التجارب أنو ال ديكن إن رتيع ادلؤسسات 

من العمال ناجحٌن يف كما أصبح من الصعب أن جتد فئة معينة  مستوى األداء،للحكم على  ةواحدآلية حتديد 
 أدائهم من رتيع األوجو و اجلوانب أو فاشلٌن يف كل شيء .

تقييم األداء  آلياتالمطلب األول:  
تتعدد عناصر تقييم أداء العاملٌن لتشكل إطارا متكامال يفيد يف تقييم ىذا األداء مبا يسهم يف حتقيق أىداف 

مراحل ىذا النظام : عناصر و ككل ،وىذا عرض ألىم   ادلؤسسة  
 يف عملية تقييم أداء العاملٌنحتديد أىداف  تقييم األداء،و اليت دتثل ادلرشد األساسي للرؤساء أوادلشرفٌن  -1

ثل بدورىا جزءا من أىداف ادلؤسسة ككل.أىداف إدارة ادلوارد البشرية اليت دت جزءا من  
األداء عن طريقها.متابعة حتديد رلاالت التقييم و ادلعايًن اليت ديكن  -2  
بٌن سلتلف الطرق من حيث مدى مالئمتها مع الوظائف زلل التقييم أنسب طريقة للتقييم ،بادلفاضلة  اختيار -3

 ،ومدى موضوعية نتائجها ...........اخل .
شرح طريقة التقييم للرؤساء و ادلرؤوسٌن ليدرك اجلميع أىداف التقييم و أبعاده يف مسعى لتخفيف حده  -4

 مقاومتو و كسب الـتأييد لو .
تدريب الرؤساء على كيفية تطبيق نظام التقييم بشكلو الصحيح و ادلطلوب للوصول إذل نتائج تقييم موضوعية  -5

 و عادلة.
قيام الرؤساء )أو القائمٌن بالتقييم( خالل فرتة زمنية حيددىا النظام مبتابعة أداء العاملٌن و بشكل مستمر  -6

عن األداء بدقة ،مث مقارنة األداء الفعلي مع معايًن التقييم احملددة و اليت دتثل مستوى األداء جلمع ادلعلومات 
 ادلطلوب ،حيث توضح ىذه ادلقارنة جوانب الضعف و القصور ،و جوانب القوة يف أداء العاملٌن .

التقرير النهائي لألداء  بوضعالتغذية العكسية لنتائج التقييم و تقييم الطرق ادلستخدمة ،حيث يقوم الرؤساء -7
على شكل نتائج تسمى بالتغذية العكسية ،تطلع عليو إدارة ادلوارد البشرية و ل من قيم أداؤه .و ىو ما يساعد 

داء و حتسينو يف ضوء نتائج التقييم .و الطرفان على معرفة نواحي القصور ووضع خطط مستقبلية لتطوير األ
  :1لعاملٌنيوضح الشكل التارل آلية تقييم أداء ا

                                                           
1
  20ص 2002أحمد القطامٌن ، اإلدارة اإلستراتٌجٌة،دار مجدالوي للنشر و التوزٌع،عمان ،األردن، - 
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(:آلية تقييم أداء العاملين و بعده اإلستراتيجي 77شكل رقم)         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تضع إدارة الموارد البشرٌة نظام تقٌٌم 

 أداء العاملٌن بكامل أبعاده اإلستراتجٌة

شرح نظام التقٌٌم لكل من ٌعمل بالمنظمة وتدرٌب 

 المقٌمٌن على استخدامه الصحٌح

ورقابة مستمرة لألداء من قبل المقٌمٌن متابعة 

 )الرؤساء( وجمع المعلومات عنه

مقارنة األداء الفعلً مع معاٌٌر التقٌٌم الموضوعة 

 لمستوى األداء المطلوب

تقٌٌم األداء توفٌر تغذٌة عكسٌة تمثل نتائج 

 للمسؤولٌن فً المنظمة ولمن قٌم أداؤهم

 ممناقشة نتائج التقٌٌم مع من جرى تقٌٌم أدائه

 هل تحسن األداء

 نعم
 ال

 تحقٌق أهداف المنظمة

 مستقبل وظٌفً جٌد فاعلٌة تنظٌمٌة

 للعاملٌن

 تحدٌد جوانب الضعف والقوة فً األداء

 تحدٌد سبل تطوٌر األداء الذاتً

 اقتراح برامج التعلم والتدرٌب

 تنفٌذ برامج التعلم والتدرٌب والتطوٌر الذاتً

 فصل من العمل لمن ال فائدة منه

 نقل لوظٌفة أخرى مناسبة

 لم ٌتحسن األداء تحسن األداء

 فصل من العمل
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 364،ص في عقيلي ، مرجع سابقعمر وصالمصدر:         
 
 
 
 

 المطلب الثاني:إدارة عملية التقييم 
 تستدعي دراسة تقييم أداء العاملٌن التعرف على النقاط التالية :

،عن طريق وضع و  ادلسؤولة عن تقييم أداء العاملٌن البشرية ىيإن إدارة ادلوارد :مسؤولية تقييم أداء العاملين -1
معلومات األداء باالعتماد على أحد ادلصادر التالية:تصميم برامج للتقييم ،و يتم تنفيذ التقييم و احلصول على   

و األكثر استخداما ،ألنو  يعترب التقييم من خالل ادلشرف ادلدخل التقليدي* ادلشرف أو الرئيس ادلباشر للفرد:
 عادة ما ينظر غلى ادلشرفٌن باعتبارىم أىم مصدر للحصول على ادلعلومات و يرجع ذلك بالدرجة األوذل إذل:

ك ادلشرفٌن أو الرؤساء ادلباشرين دلعرفة واسعة عن متطلبات أداء الوظيفة.امتال -  
تتوفر لديهم الفرصة للمالحظة ادلستمرة ألداء العامل و سلوكو أثناء العمل. -    

يتوفر لديهم احلافز للقيام بتقييمات دقيقة ،ألنو قد تتحقق ذلم بعض ادلكاسب يف حالة األداء اجليد دلرؤوسيهم  - 
. 

*الزمالء:و يسمى نظام التقييم عن طريق الزمالء بنظام التقييم ادلتبادل ،و الذي يكون فيو زمالء العامل ادلصدر 
عن أدائو ،و يستخدم ىذا ادلصدر يف بعض احلاالت اليت يصعب فيها على الرؤساء مالحظة األساسي للمعلمات 

عمل ادلشرتك ،كون األفراد تتسىن ذلم فرص متجددة مرؤوسيهم ،أو يف ادلواقف اليت يزداد فيها االعتماد على ال
 دلالحظة أداء بعضهم البعض يف األنشطة اليومية .

* ادلرؤوسٌن :تستخدم بعض ادلنظمات أسلوب التقييم عن طريق ادلرؤوسٌن ،حيث يتم تقييم دلشرفٌن أو الرؤساء 
  حاالت تقييم أداء ادلديرين.ء يفبواسطة مرؤوسيهم .و يعترب ادلرؤوس مصدرا ىاما للمعلومات عن األدا

وىو اجتاه يعطي احلق لألفراد يف تقييم أنفسهم. : (L’auto evaluation)الذات أو التقييم  الشخصي  
1 وىو عادة ال يشكل تقييما رمسيا للفرد موضوع التقييم،و عادة ما يدرج مع تقييم الرئيس ادلباشر  

                                                           
،اإلسكندرٌة فً إدارة الموارد البشرٌة ، الدار الجامعٌة الجدٌدة للنشر صالح الدٌن عبد الباقً ، اإلتجاهات الحدٌثة  - 1

 .425،ص  2002،
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أو * العمالء:يربز ىذا ادلصدر خاصة يف رلال تقييم أداء العاملٌن يف رلال اخلدمات ،حيث يطلب من العمالء 
الزبائن تقييم أداء العاملٌن ،كون العميل يعترب الشخص الوحيد يف ىذه احلالة الذي يتمكن من مالحظة سلوك 

.و احلكم على أدائو  العامل  
تستعٌن بعض ادلنظمات بأطراف خارجية مستقلة ،كمكتب استشارات متخصص * اخلرباء )مراكز التقييم(: قد 

ليقوم بإجراء عمليات تقييم أداء األفراد ،و غالبا ما يستخدم ىذا ادلصدر لتقييم أحد أعضاء اإلدارة العليا الذي 
 قد يكون مرشحا لوظيفة أعلى .

األفضل ،و للحد من اآلثار السلبية شلا سبق ال ديكن احلكم على أي مصدر من ادلصادر السابقة أنو  -
كل مصدر على حدى ،بادرت بعض ادلنظمات باستخدام مصدر يتسم بالشمول و ىو ما يطلق عليو   الستعمال

°.360بتقييم   
عاملٌن و اإلدارة مبعلومات دقيقة عن كما ىو واضح من امسو فإن ىذا التقييم يعتمد يف إمداد ال°:360تقييم  -

ر :الرؤساء،الزمالء،ادلرؤوسٌن ،العمالء ،الشخص نفسو .....و غًنىم.على عدة مصاد األداء  
مبستوياهتا ادلختلفة،إال أنو ديكن أن  و رغم أن ىذا األسلوب قد يقتصر على تقييم أداء شاغلي الوظائف اإلدارية 

يف العديد من النواحي اإلدارية عديدة ، كما ديكن استخدام نتائجو  أخرىفئات  أداءديتد لتقييم 
 واإلسرتاتيجية،كونو يعطي نتائج أكثر موضوعية و دقة من استخدام كل مصدر للتقييم على حدى . 

    متى يتم تقييم أداء العاملين ،ومن يطلع على نتائجو؟ -2
ة )سنة( غًن مناسبة ألن يتم تقييم أداء العاملٌن يف ادلنظمات غالبا مرة يف السنة ،و لكن يرى البعض أن ىذه الفرت 

 ال يتذكر كل األمور ادلتعلقة بأداء و سلوك ىذا األخًن طوال السنة ،ومن ىنا يكونالرئيس ادلباشر للعامل قد 
التقييم غًن موضوعي وال يستند على حقائق ثابتة و معروفة لدى الرئيس ، و على ىذا األساس يرى البعض 

أن طول أو قصر الفرتة اليت يعد عنها  االعتبارت يف السنة ، مع األخذ بعٌن العاملٌن عدة مرا ألداءضرورة التقييم 
التقرير يتوقف على طبيعة الوظائف ، كما يرون أنو جيب أن يكون توقيت التقييم مرنا بالقدر الكايف كي يستوعب 

على فرتات قصًنة ، و  فعلى سبيل ادلثال يتم تقييم أداء العاملٌن ادللتحقٌن بالعمل حديثا أي مواقف إستثائية ،
تقييم أداء العاملٌن و ىي:  ىناك ثالثة جهات تطلع يف العادة على تقارير أو نتائج   

أي ادلشرف ادلباشر للفرد و رئيسو األعلى مباشرة، فهؤالء األشخاص ىم ادلعنيون اإلدارة التنفيذية : -2-1
على  اإلطالعىؤالء الرؤساء إذل القرارات اليت تؤثر على العامل مباشرة أو ادلوافقة عليو، و من ذتة حيتاج  باختاذ
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،كما حيتاج ادلشرف ادلباشر للعامل إذل اإلطالع على التقارير من  1القرارات الالزمة الختاذ األداءتقارير تقييم 
ضع خطط حتسٌن أدائو.وقت ألخر ليستطيع التعاون مع العامل بشكل بناء يف و   

تقييم أداء العاملٌن لدى إدارة ادلوارد البشرية ،و ذلك على  عادة حيتفظ بتقاريرإدارة الموارد البشرية: 2-2
الرئيسي عن عملية التقييم .إضافة إذل أن ىذه األخًنة قد  ادلسئولأساس التوثيق السليم كون ىذه اإلدارة ىي 

 تعتمد على نتائج تقييم أداء العاملٌن يف تعديل أو ختطيط العديد من وظائفها و شلارستها األخرى.
يعطي األفراد حق اإلطالع على تقارير أو سجالت تقييم األداء اليت دتسهم كجزء العامل موضع التقييم:2-3

2فراد على مستوى أدائهم .قانونية ،و لكي يتعرف األ العتباراتمة ،و من سياسة ادلنظ  
نستطيع تقسيم عوامل تقييم أداء العاملٌن إذل ثالث رلموعات كما يلي:عوامل تقييم أداء العاملين :-3  
عوامل شخصية:-3-1  

خصية للعامل و ليس إلنتاجو و سلوكو،و على ىذا األساس و نظرا شال للصفاتيكون االعتبار األساسي وفقا 
لصعوبة قياس الصفات الشخصية ،فهي عادة أقل استخداما من العوامل األخرى ،و من أىم ىذه العوامل أو 

 ادلعايًن مايلي: 
االنتباه  -  
الدافعية العالية -  
االتزان االنفعارل -  
عوامل النتائج:-3-2  

ء و ىي اذلدف األول للتقييم غالبا،و من السهل قياسها يف معظم األحيان ة النهائية لألداإن نتائج ىي احملصل
تقييم نتائج األداء ،رغم أن تقييم نتائج بعض الوظائف اليت تقدم خدمات .و من أىم العوامل أو ادلعايًن اليت يتم 

 من خالذلا مايلي:
الكمية  -  
النوعية  -  
التكلفة  -  
الوقت احملدد لإلنتاج  -  

                                                           
 20زهٌر ثابت مرجع سبق ذكره ص - 1
 . 373،ص 2000ماهر ،االختبارات و إستخدامتها فً إدارة الموارد البشرٌة ،القاهرة ، أحمد - 2
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عوامل السلوك: -3-3  
على الرغم من أنو ال ديكن قياس عناصر السلوك مبوضوعية مثل النتائج ،إال أنو من السهل أيضا تقييمها ،و من 

 أىم ىذه العوامل مايلي:
القيادة  -  
التخطيط  -  
حتدي األولويات  -  
ادلواظبة على العمل  -  
اختاذ القارات  -  
ظافة شؤون الن -  
االتصاالت  -  
1العالقات الشخصية -  
 

 
          المطلب الثالث : المصاعب التي تواجو عملية التقييم و كيفية التغلب عليها. 

كون تقييم األداء حكم بشري يصدره شأن بشأن شخص أخر،فال ديكن أن خيلو من ادلشاكل و األخطاء،و اليت 
فيما يلي على أىم ادلصاعب اليت تواجو عملية التقييم ، و أسس  ، و سنتعرفإذل فشل عملية التقييم قد تؤدي 

 التقييم الفعال .
2مشاكل و أخطاء تقييم أداء العاملين : -1  

 ومن أىم ادلشاكل و أخطاء نظام تقييم أداء العاملٌن مايلي:
  مشاكل )أخطاء( متعلقة بالتقييم: -1-1
و التساىل أو التشدد أو التوسط يف إعطاء التقديرات :فيميل بعض الرؤساء إذل التساىل مع مرؤوسيهم  -

إعطائهم تقديرات عالية بصرف النظر عن أدائهم،و على العكس من ذلك دييل بض الرؤساء إذل التشدد و إعطاء 
قائم بعملية التقييم و اعتقاده بأن من تقديرات منخفضة جلميع العاملٌن ،و يرجع ذلك عادة إذل طبيعة شخصية ال

                                                           
 375أحمد ماهر ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1
  222،ص 2000،عمان ، أبو شٌخه ، إدارة الموارد البشرٌة ، دار صفاء للنشر و التوزٌع أحمد نادر  - 2
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يقيمهم أقل منو كفاءة و مهارة .و من ناحية أخرى قد يغفل القائم بالتقييم االختالف يف أداء العاملٌن و يعمد 
 إذل إعطاء تقديرات متوسطة للجميع.

ؤثر ذلك تأثًنا ملحوظا التحيزات الشخصية:قد دييل الرؤساء أو القائمٌن بعملية التقييم إذل بعض ادلرؤوسٌن و ي -
اليت دينحوىا ذلم و يكون التحيز عادة بسبب السن،اجلنس،القرابة، الصداقة، ادلستوى  على التقديرات

 التعليمي.....إخل .
،و ضعيف،فما  عدم فهم مقاييس التقييم:فإذا كان ادلقياس مقسما مثال إذل شلتاز ،جيد جدا ،مقبول ،متوسط

؟فاألمر قد يكون غًن مفهوم ،أو أن فهمو خيتلف من رئيس أو مدير إذل أخر  معىن كل درجة و ما ىي حدودىا
. 
تأثر معدي التقييم بسلوك و إنتاجية ادلرؤوسٌن يف الفرتات األخًنة قبل التقييم ،عادة تعد تقارير أداء العاملٌن  -

رتة األخًنة قبل التقييم ،و ال )عادة سنة(وقد حيدث أن يتأثر الرئيس بتصرفات مرؤوسيو يف الفيف هناية فرتة معينة 
 يتذكر األعمال اجليدة أو السيئة طول السنة.

مشاكل متعلقة بنظام التقييم :  -1-2  
نظام تقييم أداء فأحد أىم أسباب عدم كفاءة :عدم دقة معايًن التقييم و عدم قدرهتا على التعبًن عن األداء -

دقيقة لألداء .العاملٌن ىو عدم وجود معدالت و معايًن واضحة و   
فعادة ما تستخدم بعض ادلنظمات أو الدول طريقة استخدام طريقة للتقييم ال تتالءم مع رتيع الوظائف : -

 واحدة للتقييم و تعممها على رتيع اإلدارات و األجهزة بغض النظر عن مستوى و طبيعة الوظائف .
يف صلاح عملية التقييم و وجود مناذج و واضحة و تلعب مناذج التقييم دورا فعاال :عدم كفاءة مناذج التقييم  -

 شاملة و سهلة قد يشجع معد التقرير على تعبئتو يف وقتو و بإتقان .
عدم وجود أوصاف وظيفية دقيقة جلميع الوظائف يف ادلنظمات أو الدول ككل يعترب أحد األسباب ادلؤدية إذل  -

 فشل نظام التقييم .
لتقييم:فتفرض بعض وسائل التقييم أن كل بند جيري تقيمو لو نفس األمهية .إعطاء ثقل موحد جلميع عوامل ا -  
صعوبة حتديد رتيع العناصر ذات التأثًن يف أداء العامل،خاصة يف حالة استخدام منوذج موحد لعدد كبًن من  -

 الوظائف .
سرية التقييم و تغلب الصفة العقابية عليو . -  
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  مرغوب فيو يف أداء الشخص اخلاضع للتقييم من غًن اجلوانب األخرى الرتكيز على جانب مرغوب فيو أو غًن -
  

      مشاكل متعلقة بإدارة الموارد البشرية:  -1-3
تعترب اجلهة اليت وضعت نظام تقييم أداء العاملٌن مسئولة عن متابعتو و التأكد من عدم وجود مشاكل تعيقو،و 

أىم األسباب اليت تؤدي إل فشل نظام تقييم األداء و ادلتعلقة زلاولة عالج ادلشاكل يف حالة وجودىا .و لعل 
 باإلدارة مايلي:

من لوائح و أنظمة و إرشادات و توجيهات متعلقة بتقييم أداء العاملٌن،و عدم وصوذلا نقص النشرات الدورية  -
فاىيمهم للمقصود إذل رتيع الرؤساء ادلباشرين يكون أحد أسباب عدم معرفتهم بالنظام و أىدافو ،و اختالف م

 منو .
عدم تدريب الرؤساء على طرق التقييم ،و الذين ىم حباجة إذل تدريب و تذكًن مستمر بأساليب التقييم ،و  -

 األخطاء الشائعة احلدوث و كيفية تفاديها .
1أسس التقييم الفعال ألداء العاملين: -2  

خطاء اليت تؤدي إذل فشل عملية تقييم أداء و األكما ال حظنا يف النقطة السابقة،توجد العديد من ادلشاكل 
العاملٌن ،و بالتارل إذل نقص مصداقيتها ،و سنحاول فيما يلي إعطاء بعض األسس اليت جتعل التقييم موضوعيا و 

 تقلل من ادلشاكل السالفة الذكر :
 األقل،أما  األداءمث سلوك  األداءية يف تقييم أداء العاملٌن و ىي اليت دتس نواتج ادلعايًن ادلوضوعجيب االعتماد  -

 موضوعية فهي اليت دتس الصفات الشخصية .
معايًن التقييم بشكل واضح و دقيق،حبيث يستطيع فهمها كل من ادلقيم و ادلقيم أداؤه ،و أن يتم ىذا حتديد  -

 التحديد من خالل نتائج حتليل الوظائف الذي يبٌن اجلوانب األساسية يف أداء العمال .
اختيار الطريقة األنسب للتقييم ،وزلاولة استخدام عدة مناذج للتقييم أو عدة طرق وذلك باختالف الوظائف و  -

 ادلستويات التنظيمية .
جيب االىتمام بشكل و بطريقة إخراج مناذج التقييم ،و االىتمام بوضوح التعليمات و اإلرشادات اخلاصة  -

 باستيفاء منوذج التقييم . 
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ر العملية أكثر من مقيم )رئيس( بشكل مستقل ،شلا قد يساعد يف تفادي األخطاء و التحيزات يفضل أن يدي -
. 
يفضل أن تكون نتائج التقييم علنية ،أي تعلن لكل من قيم أداؤه ،و مساعدة ذوي األداء ادلنخفض على  -

 حتسٌن أدائهم .
دلراجعة التقييم أو التعليق عليو .مناقشة نتائج التقييم مع كل من قيم أداؤه ،و إتاحة الفرصة ذلم  -  
جيب أن تلعب إدارة ادلوارد البشرية دور ادلنسق و ادلخطط و ادلراقب على إجراءات عملية التقييم ،و تدريب  -

 ادلشرفٌن على استخدام و وسيلة التقييم بشكل صحيح .
1متخصصٌن بطرق و أساليب التقييم تصميم برامج التقييم من قبل خرباء -  
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واستخدام نتائجو في إدارة الموارد البشريةالمبحث الثاني: طرق تقييم أداء العاملين ،  
إن تطبيق أداء العاملٌن كوظيفة حيوية إلدارة ادلوارد البشرية يتطلب نظاما متكامال يعمل على توفًن ادلعلومات 

ومات عادة مرشدا أساسيا لرسم خطط و اختيار طرق و مؤشرات واضحة لقياسها .و دتثل ىذه ادلعلالضرورية 
العديد من الوظائف إدارة ادلوارد البشرية .و من ىذا ادلنطلق  سنحاول فيما يلي الوقوف على أىم طرق تقييم أداء 

 العاملٌن ،إضافة إذل عالقة تقييم األداء بباقي وظائف إدارة ادلوارد البشرية.
 المطلب األول:طرق تقييم أداء العاملين 

1تقليدي و ماىو حديث. فيما ىوتوجد طرق متعددة لتقييم أداء العاملٌن و تنحصر بشكل عام   
التقليدية:الطرق  -1  
   طريقة التدرج البياني: -1-1

تعتمد ىذه الطريقة على حتديد معايًن للتقييم شلثلة يف رلموعة من الصفات أو السمات الشخصية ،و حتديد 
ء الفرد .حيث يتم توزيع نقاط على الصفات اليت مت اختيارىا ،و بتجميع الدرجات مدى توفر ىذه ادلعايًن يف أدا

مثال توضيحي اليت حصل عليها كل فرد بالنسبة لعناصر التقييم نستطيع ادلقارنة بٌن األفراد العاملٌن .و فيما يلي 
:عن ىذه الطريقة  

( :المقياس التقليدي للتدرج71جدول رقم )  
2ضعيف/ 4مقبول/  6مرض/  8جيد/  10متميز/   رلاالت القياس 

 ادلعرف بالوظيفة     
 نوعية العمل      
 ادلبادرة      
 ادلظهر اخلارجي     
 التعاون      
 تقبل االقرتاحات     
 اجملموع     
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التوزيع خليل زلمد حسن الشماع ،مبادئ اإلدارة :مع الرتكيز على إدارة األعمال ،دار ادلسًنة للنشر و  المصدر: 
   393،ص 2002و الطباعة ،عمان ،

ومن أىم شليزات طريقة التدرج البياين سهولة إعداد النموذج للوظائف ادلختلفة ،مع األخذ بعٌن االعتبار التفاوت 
من وظيفة ألخرى.يف أمهية اخلصائص )الصفات(   

  و رغم سهولة و بساطة ىذه الطريقة فإن من أىم عيوهبا مايلي:
كون ادلقيم متحيزا يف تقديره باعتباره أن الشخص ادلمتاز يف صفة معينة يكون شلتاز يف باقي احتمال أن ي -

الصفات،و بالتارل حيصل على تقدير عال أو العكس .وإن ىذه الطريقة تستند عموما على احلكم الشخصي و 
 العشوائي .

،كما قد يتفاوت القائمٌن بالتقييم يف كل مرتبة يف ادلقياس بطريقة سلتلفة قد يفسر كل مقيم )رئيس( حدود   -
1درجة التشدد أو التساىل من جهة أخرى .  

 1-  طريقة الترتيب: -2

يقوم الرئيس يف ىذه الطريقة برتتيب مرؤوسيو من األحسن إذل األسوأ استنادا إذل معيار معٌن )عادة األداء العام( 

إذل األسوأ بالنظر إذل مث يتم ترتيبهم من األفضل أدائهم ، ادلرؤوسٌن ادلراد تقييم.و تبدأ ىذه الطريقة حبصر رلموعة 

  أدائهم .

حيث يتم حتديد أفضل ومن  األشكال اليت تأخذىا ىذه الطريقة الرتتيب التبادرل أو التعاقيب حيث يتم      

من حيث األداء ،بعد ذلك يتم ترتيب باقي أفراد اجملموعة و فقا  يف اجملموعةمث أضعف فرد  حتديد أفضل فرد

 لألقرب يف الكفاءة لكال الفردين ،األفضل و األسوأ .

و من أىم ميزات ىذه الطريقة بساطتها و سهولتها يف التطبيق ،كما أهنا تعتمد على مفهوم موحد للتقييم ،أي 

.غًن أنو يؤخذ على ىذه الطريقة مايلي: لألداءأهنا تعتمد على األداء العام بدال من عدة معايًن   

صعوبة إقناع العامل ادلقيم بادلرتبة اليت خصصت لو.  -  
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كما أهنا ال حتدد نقاط القوة و الضعف لديهم .ال توضح ىذه الطريقة طبيعة و مقدار الفروق بٌن العاملٌن ، -  

،فكلما زاد عدد أفراد اجملموعة زادت صعوبة القيام كما ديكن استخدام ىذه الطريقة مع اجملموعات الصغًنة فقط 

     بالرتتيب .

:طريقة المقارنة الثنائية بين العاملين -1-3  

تقوم ىذه الطريقة على ترتيب العاملٌن اعتمادا على ادلقارنة الثنائية بٌن كل عامل و باقي العاملٌن للوصول إذل 

أكثر دقة ،حيث تتم مقارنة كل فرد عامل بالنسبة لكل أفضل فرد .و تساىم ىذه الطريقة يف جعل الرتتيب 

خاصية مع باقي أفراد اجملموعة ،مث حتسب عدد ادلرات اليت كان فيها ىذا الفرد ىو األحسن .و ىكذا يرتب بعدىا 

 األفراد من األحسن إذل األسوأ.

:و يتم حساب عدد ادلقارنات يف ىذه الطريقة حسب القانون   

العمال على سبيل ادلثال كما يلي :ترتيب يتم بعدىا   

:يب العمال حسب المقارنة الثنائية( :ترت72جدول رقم )  

األمثل(                              االلتزاملصفة معينة )  

عدد ادلرات اليت ذكر فيها أنو األحسن يف  ترتيبو
 رلموعتو 

 الفرد 

 أ 3 2
 ب 1 4
 ج 4 1
 د 2 3
 ه 0 5

.174ادلوسوي،مرجع سابق ،صسنان المصدر:  
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تتميز ىذه الطريقة بأهنا توفر ادلوضوعية أكثر من الطرق السابقة ألهنا تقارن كل شخص مع رتيع أفراد رلموعتو و 
 بالنسبة لكل صفة على حدى . غًن أنو يعاب على ىذه الطريقة مايلي : 

اجملموعات الصغًنة .مع مثل الطريقة السابقة ال ديكن استخدام الرتتيب الثنائي إال  -  

التقييم وقتا طويال نسبيا ،خاصة يف احلاالت اليت يتسع فيها نطاق  تتطلب ىذه الطريقة من القائم بعملية -
 اإلشراف .

ب كما أهنا ال تظهر كفاءة العامل بوضوح ،فهي تكتفي بإظهار أن شخص معٌن أفضل من أخر فحس  -  

1طريقة التوزيع اإلجباري: -1-4  

الطريقة على توزيع العاملٌن ادلطلوب تقييم أدائهم بالشكل الذي يستند على فكرة التوزيع الطبيعي ،و و تقوم ىذه 
ىنا يتم توزيع العاملٌن إذل رلموعات وفقا دلنحىن التوزيع ادلعتدل حيث ترتكز أكرب رلموعة  من العاملٌن يف الوسط 

طراف ادلنحىن .،و يقل التوزيع عند أ  

الطريقة أهنا سهلة االستخدام ،و جترب الرئيس على دراسة و حتليل سلوك مرؤوسيو ليتمكن من أىم شليزات ىذه  -
م توزيعهم ،كما أهنا حتول دون ميل بعض الرؤساء إذل التميز بالتوسط و التشدد أو التساىل ،و لكن يؤخذ عليها 

 أيضا مايلي : 

ال توضح نواحي الضعف و القوة يف أداء العاملٌن . -  

، ه الطريقة أن كل رلموعات العاملٌن تنقسم إذل شلتاز ، ادلتوسط و الرديء ،و ىذا افرتاض مشكوكتفرتض ىذ -
حيث صلد مثال رلموعة عمال يف قسم معٌن يتميزون حبسن األداء يف العمل و سلوكهم اجليد ،فليس من العدل 

 تصنيفهم إذل مستويات .

الطريقة الحديثة: -2  

أداء العاملٌن ما يلي: يف تقييممن أىم الطرق احلديثة   
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1طريقة االختيار اإلجباري: -2-1  

يف ىذه الطريقة تتكون استمارة التقييم من رلموعة من العبارات أو اجلمل حتتوي كل رلموعة على أربع عبارات 
باختيار ،اثنان منها دتثالن الصفات ادلرغوبة ،و اثنان الصفات غًن مرغوبة يف أداء العامل .و ىنا يقوم الرئيس 

الصفة ادلرغوبة يف أداء العامل و األخرى تعرب عن  ،واحدة تعرب عن عبارتٌن منها فقط )من بٌن األربع العبارات (
صفة غًن مرغوبة يف أداء ىذا األخًن. حيث أنو ال يعلم األوزان ادلخصصة للعبارات أو قيمتها و كل ما عليو ىو 

 االختيار مبوضوعية إحدى اإلجابتٌن .

الشكل التارل مثاال عن رلموعة عبارات حيتويها مقياس اختياري إجباري: و يوضح  

ي(:مثال لعبارات االختيار اإلجبار73جدول رقم )  

( 4(و)3(واخرت عبارة واحدة من العبارتٌن )2(و)1اخرت عبارة واحدة من العبارتٌن )  
( لديو سيطرة و دتكن كامل لكل مراحل أداء وظيفتو 1  
قدرة فائقة يف التعبًن نفسو ( يظهر 2  
( يتطلب إشراف زلكم و دقيق 3  
    ( مهمل و يرتكب أخطاء متكررة يف العمل4

 

.225رواية حسن ،إدارة ادلوارد البشرية ،مرجع سابق ،ص  المصدر:  

( ىي اليت اختارىا القائم بالتقييم على أهنا أكثر إنطباعا على الفرد موضوع التقييم ،ودل 02إذا كانت العبارة رقم)
العكس إذا كانت ىي ادلذكور يف تكن ىي اليت اختارىا واضعو الشفرة فإهنا تكون يف غًن صاحل الفرد ،و على 

 الشفرة .

ىي أن القائم بعملية التقييم ال سبيل لو للتحيز ألنو ال يعلم العبارات ادليزة األساسية لطريقة االختيار اإلجباري 
 العقيقية الواردة يف الشفرة.إال أن ىذه الطريقة قليلة االنتشار لألسباب التالية :

صعوبة فهمها و تطبيقها. -  
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صعوبة االحتفاظ بالشفرة السرية. -  

صعوبة إعداد العبارات اخلاصة بكل وظيفة. -  

      1األحداث الهامة :  طريقة -2-2

يتم الرتكيز يف ىذه الطريقة على السلوكيات اجلوىرية أو ادلهمة ادلسامهة يف األداء اجليد ،و السلوكيات أو األحداث 
ادلؤثرة سلبا على األداء ،ىذه األحداث اجلوىرية اإلجيابية و السلبية يتم تسجيلها من قبل ادلقيم خالل فرتة التقييم 

بقائمة مسبقة دلتطلبات يم الفرد أو العامل على أساس عدد الوقائع اليت حدثت يف عملو مقارنة ، مث يتم تقي
  الوظيفة فيها األحداث ادلرغوبة ألداء ىذه الوظيفة .

و من أىم شليزات ىذه الطريقة أهنا توفر تغذية عكسية لكل عامل عن إجيابيات و سلبيات أدائو ،وتساىم يف 
ترتكز على وقائع ملموسة ،إضافة إذل أهنا حتسن من مستوى اإلشراف ألهنا جتًن الرئيس ادلباشر تقليل التحيز كوهنا 

 على ادلالحظة ادلستمرة دلرؤوسيو .

األحداث اذلامة يف تقييم أداء العاملٌن مايلي:غًن أنو يؤخذ على طريقة   

تتطلب من الرئيس أن يكون سريع ادلالحظة لكل ما حيدث يف موقع العمل . -  

كما تتطلب من الرئيس أن يدون األحداث ادلهمة حال و وقوعها ،وإال يرتتب عن ذلك نسيان احلدث شلا قد   -
 يؤثر سلبا على عملية التقييم .

تتطلب الكثًن من اجلهد و الوقت من قبل الرؤساء . -  

البحث عن السلوك قد تؤدي إذل الشعور العدائي من طرف العاملٌن ضلو رؤسائهم ألهنا تدفع ادلشرفٌن إذل  -
 اجليد و الرديء للعاملٌن،شلا قد يؤدي إذل تركيزىم على العادات السيئة للعاملٌن.

  طريقة اإلدارة باألىداف: -2-3 2

                                                           
 460ص مرجع سبق ذكره عمر وصفً عقٌلً ، - 1
 86،ص2008رأفت عبد الفتاح ، سٌكولوجٌة التدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة ،القاهرة ، دار الفكر العربً ، - 2
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تعترب اإلدارة باألىداف من الطرق احلديثة يف رلال تقييم أداء العاملٌن ،و تقوم ىذه الطريقة على حتديد األىداف 
،عن طريق اإلدارة و مبشاركة ىذه األخًنة .و نستطيع أن نلخص ادلبادئ األساسية  اليت جيب أن حيققها العامل

 ذلذه الطريقة أو خطواهتا األساسية كما يلي :

( كمية عادةحتديد أىداف ديكن قياسها ) -  

اشرتاك كل من الرئيس و ادلرؤوس يف حتديد األىداف. -  

وضع خطة عمل لتحقيق ىذه األىداف. -  

.ية عن األداء ،و مقارنة مأمت حتقيقو فعال مع األىداف ادلوضوعيةالتغذية العكس -  

ووفقا ذلذه الطريقة فإنو يطلب من كل عامل أن حيدد لنفسو رلموعة من األىداف التشغيلية قصًنة ادلدى ،و 
 رلموعة من األساليب اليت يستطيع من خالذلا حتسٌن أدائو.

 ومن أىم شليزات ىذه الطريقة مايلي:

و طبيعة و أىداف و وظيفتو .ل عامل مقياسا خاصا و زلددا لألداء مبنيا على خصائص توفر لك -  

تعطي الفرصة لكل عامل أن يقيم نفسو عن طريق النتائج اليت حيققها . -  

توضح مسؤوليات وواجبات كل من الرئيس و ادلرؤوس ،و تنظيم العمل و تنسيق اجلهود . -  

األىداف اليت جيب حتقيقها مسبقا .حتسن أداء األفراد ألهنم يعرفون  -  

رغم ادلزايا ادلتعددة ذلذه الطريقة فإنو من أىم عيوهبا:     

حياول ادلرؤوس دائما وضع األىداف السهلة التحقيق  -  
قد تعطي وزنا كبًنا لألىداف الكمية القابلة للقياس ،و هتمل االىتمام باألىداف النوعية األخرى ،و اليت قد  -

  يف أداء العامل .تؤثر بشكل كبًن
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الطريقة  نالحظ شلا سبق أن طرق التقييم متعددة ،و لكل منها مزاياىا و عيوهبا ،و يتوقف حتديد و اختيار
و بالدرجة األكرب على األنسب على أساس أىداف ادلنظمة و حجمها ،و نوع الوظائف ادلراد تقييم أداء عماذلا 

1ال نستطيع أن ضلكم على أي طريقة أهنا األفضل.الغرض الذي يستخدم من اجلو التقييم . لذلك   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

تهااستخداماالمطلب الثاني:نتائج التقييم ،و أىم   
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اخلاصة بإدارة ادلوارد البشرية يعترب من أىم مربرات تقييم  إن استخدام نتائج تقييم األداء يف العديد من اإلجراءات
دل نقل انو السبب الرئيسي لعملية التقييم ،و قبل أن نتعرف فيما يلي إذل أىم اجملاالت اليت تستخدم  إناألداء ،

.التعرف أوال على مقابلة التقييم فيها إدارة ادلوارد البشرية نتائج التقييم سنحاول  
إعالن نتائج التقييم عن طريق المقابلة :-1   

و تنمية قدراهتم ،و تطوير مهارهتم ،و حتسٌن أدائهم ،لذلك فإنو من العاملٌن ى أداءلتقييم  األساسيان اذلدف 
اليت مت احلصول عليها من خالل عملية التقييم ،و مناقشتهم يف  على ادلعلومات يطلع مرؤوسيو إنواجب الرئيس 

1ىذه النتائج من خالل عقد مقابلة مع كل مرؤوس تعرف مبقابلة التقييم ،و من أىم أىداف ىذه ادلقابلة :  
  .ئو ادلاضي و نتائج عملوادأرؤوس على مستوى ادل إطالع -
دائو.دتكن ادلرؤوس من معرفة نقاط القوة و الضعف يف أ -  
حتديد و ضع خطة دلعاجلة القصور و ادلشاكل اليت تتعلق بأداء ادلرؤوس و تطوير وتنمية قدراتو . -  
مناقشة فرص التقدم الوظيفي للمرؤوس و احتياجاتو التدريبية خالل الفرتة ادلقبلة. -  

على مشاعر العاملٌن  لتأثًنىا،عن طريق ادلقابلة ليست بالعملية البسيطة نظرا ة لنتائج األداء إن التغذية العكسي
من العمل قدر اإلمكان على التقليل من أثارىا السلبية ،و حتقيق األىداف ادلرجوة منها .و من أىم ،لذلك ال بد 

 العوامل اليت تساىم يف صلاح ادلقابلة مايلي:
السماح للمرؤوسٌن بإبداء أرائهم أثناء ادلقابلة ،شلا يساىم يف رضاىم و قناعتهم . -  
بالنتائج اليت أسفر عنها يف عملية التقييم للمرؤوسٌن ،و زلاولة إقناعهم شرح القواعد اليت مت االعتماد عليها  -

 التقييم .
الرتكيز على حل مشاكل األداء بغرض حتسينو ،و التقليل من االنتقادات. -  
لسمات الشخصية للمرؤوسٌن.، و االبتعاد عن العوامل و االرتكيز قدر اإلمكان على السلوك و نتائج األداء -  
إعطاء ادلعلومات )من طرف الرئيس(حول األداء و حتسينو باستمرار و ليس مرة يف السنة ،لتجنب ادلرؤوس  -

 عنصر ادلفاجأة حول مستوى أدائو و مشاكل األداء أثناء ادلقابلة .
األداء اجليد .حتفيزية إجيابية تزيد يف رضا ادلرؤوس مثل التقدير و مدح استخدام أساليب  -  
يةف وظائف إدارة الموارد البشر عالقة التقييم بمختل -2  
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إن تقييم أداء العاملٌن نظام فرعي من نظام إدارة ادلوارد البشرية ،يساعدىا يف متابعة و مراجعة بقية وظائفها 
النتائج  ،حبيث تستطيع ىذه اإلدارة أن حتكم على مدى صلاح بعض الوظائف و ختطيط البعض األخر من خالل

اليت يقدمها التقييم ،و الشكل التارل يوضح عالقة تقييم األداء كوظيفة مهمة إلدارة ادلوارد البشرية بباقي و 
:وظائفها  

:عالقة تقييم األداء بباقي وظائف إدارة الموارد البشرية  (70شكل رقم)  
  البشريةوظائف إدارة ادلوارد 

   
وظائف هتدف إذل زيادة وظائف مشرتكة                                       دة ادلقدرة   وظائف هتدف إذل زيا

العمل  الرغبة يف  
 

 
 
  
 
 
 

:موسى عبد الناصر ،نظام مقرتح لتقييم األفراد يف ادلؤسسات االقتصادية العمومية، رسالة دكتوراه  المصدر
29،ص2004/2005، عنابو،جامعة   

وظائف إدارة ادلوارد البشرية ،من خالل عرض اجملاالت اليت  مبختلف األداءنستطيع أن نوضح عالقة تقييم 
 تستخدم فيها نتائج التقييم ،و ادلتمثلة فيما يلي:

  1 تخطيط الموارد البشرية: -2-1

 تقدم نتائج تقييم األداء معلومات مفيدة لتخطيط ادلوارد البشرية تساعد اإلدارة يف أداء مهمتها على النحو التارل :

                                                           
 .86،ص 2003محمد ربابعة ، إدارة الموارد البشرٌة ، تخصص نظم المعلومات اإلدارٌة ،مصر ،علً  - 1

 تقييم أداء العاملٌن

 البحوث والدراسات

 حتديد ىيكل األجر 

 االتصاالت 

 الحوافز والترقٌات

تخطٌط القوى العاملة           

  

اختٌار األفراد المناسبٌن        

  

 النقل من وظٌفة ألخرى        

 كفاءة إنتاجية مرتفعة            
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نتائج التقييم إذل وجود مستوى عال يف كفاءة ادلوارد البشرية ،فهذا مؤشر لوظيفة التخطيط بأن  عندما تشًن -
عبء العمل ادلستقبلي سينفذ مستقبال بزمن أقل نتيجة ارتفاع ىذا ادلستوى ،و ىذا يشًن إذل احتمال عدم احلاجة 

يف عبء العمل . إذل موارد بشرية إضافية مستقبال لتغطية الزيادة ادلستقبلية احملتملة  

ذوي الكفاءة ادلنخفضة الذين سوف يستغىن عنهم ،و يتم تعويضهم مبوارد بشرية جديدة توضح نتائج التقييم  -
حاجة ادلنظمة ادلستقبلية من ادلوارد البشرية من حيث حجمها و نوعها ،و من خارج ادلنظمة ،شلا يسهم يف تقدير 

1ة .ىو جوىر و صلب عملية ختطيط ادلوارد البشري  

: الترقية و تخطيط المسارات الوظيفية -2-2  

،و بشكل خاص تساعد نتائج تقييم األداء يف رسم و حتديد مسارات ادلستقبل الوظيفي جلميع العاملٌن بادلنظمة
لألشخاص الذين يشغلون و وظائف إدارية .فهذه النتائج توضح إمكانات األفراد اليت على أساسها يتم حتديد 

الوظائف اليت ديكن أن يتدرج فيها الفرد عن طريق الرتقية على مدى حياتو الوظيفية ادلستقبلية يف ادلنظمة .فنتائج 
و ما ىي الوظيفة ادلناسبة اليت ديكن أن يرقى إليها.للرتقية ،  ادلرشحالتقييم بشكل جلي من ىو   

االستقطاب و االختيار:-2-3  

عندما تظهر نتائج تقييم األداء ضعف يف مستوى كفاءة ادلوارد البشري اليت جرى تعينها مؤخرا يف ادلنظمة ،خالل 
فرتة التجربة و التمرين اليت تلي عملية تعيينها و ما بعدىا ،معىن ذلك أن نشاط االستقطاب و االختيار و التعيٌن 

فشلتا يف استقطاب و انتقاء األفراد ذوي الكفاءات العالية و ومها وظيفتان من وظائف إدارة ادلوارد البشرية قد 
.ادلؤىلٌن بشكل جيد   

مبثابة ادلعيار الذي يشًن إذل مدى صلاح كل من وظيفيت االستقطاب و االختيار  و بالتارل تكون نتائج تقييم األداء
 يف أداء مهمتها ادلطلوبة .

       تحديد برامج التعلم و التدريب ،و تقييمها: -2-4
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و القصور يف أداء العاملٌن ،اليت يتوجب على ادلنظمة من خالل إدارة تبٌن نتائج التقييم عادة مواطن الضعف 
ادلوارد البشرية فيها،معاجلتها عن طريق تصميم و تنفيذ برامج التعلم والتدريب .و ىذا يقودنا إذل القول بأن نتائج 

ادلنظمة ، اليت على أساسها حتدد نوعية و ماىية برامج التعلم و التدريب التقييم تكشف االحتياجات التدريبية يف 
 اليت حتتاجها .

وكون أي برنامج للتعلم و التدريب يسعى إما لعالج جوانب ضعف يف أداء العاملٌن ،أو تنمية جوانب قوة فيو 
تفادة ادلتدربٌن من ىذه مدى صلاح برامج التعلم و التدريب يف إصلاز مهمتها اليت تتمثل يف اس،فلكي نعرف 

الربامج و حتسن مستوى أدائهم،ال بد من تقييم أداء ىؤالء ادلتدربٌن بعد االنتهاء من تدريبهم و تعليمهم للحكم 
على مدى استفادهتم و حتسنهم .وبذلك فإن نتائج التقييم تلعب دور ادلعيار يف تقييم وظيفة التعلم و التدريب و 

 ما تعده من برامج.

 

   1ديد األجور و الحوافز:تح -2-5

ديكن للمنظمة من خالل نتائج تقييم األداء أن تقرر مستويات األجور اليت يستحقها العمال ،إضافة إذل حتديد 
بٌن األجر و األداء األفراد الذين يستحقون احلوافز التشجيعية مبختلف أنواعها .و إذا كان البحث عن االرتباط 

،فإن نتائج ىذا األخًن تبٌن مدى النجاح الذي حققو كل فرد يف ىو االجتاه األساسي يف تقييم أداء العاملٌن 
ادلنظمة يف إصلاز ادلطلوب منو و الذي على أساسو تدفع احلوافز .و التربير ادلنطقي ذلذا الرأي ىو أن األجور و 

دلنظمة على أساس اجلهد و النشاط يف العمل ،أي أهنا تكلفة جيب أن يكون احلوافز التشجيعية جيب أن تدفعها ا
ذلا عائد ،ىذا إذل جانب أن ادلنظمة عند اعتمادىا على نتائج التقييم تكون قد حققت نوعا من العدالة و 

سهم يف رفع معنوياهتم.ادلوضوعية يف دفع أجورىا و حوافزىا للعاملٌن لديها،شلا ي  

  ي و إنهاء الخدمة:النقل الوظيف -2-6

تعترب نتائج تقييم األداء معيارا ىاما ووسيلة فعالة دلعرفة العاملٌن الذين ىم حباجة إذل نقل لوظائف أخرى تالئم 
و قدراهتم أكثر .فقد يتم تعيٌن فرد يف وظيفة ما و تظهر نتائج التقييم أهنا ال تتالءم مع صفاتو و شليزاتو الشخصية 
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ئم ادلميزات اليت ديلكها ،حبيث ديكنو إظهارىا يف الوظيفة وري نقلو لوظيفة أخرى تالطاقاتو ،فيصبح من الضر 
 اجلديدة ادلنقول إليها ليزيد يف كفاءتو و إنتاجيتو يف العمل .

كما تستخدم نتائج التقييم كذلك يف قرارات إهناء خدمة العاملٌن من قبل ادلنظمة ،و يأخذ إهناء اخلدمة شكلٌن 
،أوذلما الفصل أو الطرد من العمل و الذي يعترب أقصى عقوبة تفرض حبق العاملٌن ،و الطرد لو أسباب كثًنة من 

يف ىذا األداء و عدم وجود إمكانية لتحسينو ،و أن ضمنها فصل األفراد الذي أظهرت نتائج تقييم أدائهم ضعفا 
بقائهم يف العمل يشكل عبئا على ادلنظمة جيب التخلص منو .أما الشكل الثاين  إلهناء اخلدمة فهو التسريح من 

إليو ادلنظمة عادة عندما يكون لديها فائض يف قوة العمل ،و ىنا تستغين ادلنظمات يف أغلب  لجأتالعمل الذي 
1عن أصحاب األداء العادي ، أو ادلتوسط حسبما أظهرتو نتائج التقييم .األحيان   

 

 

 خالصة الفصل الثاني:

إن تقييم أداء العاملٌن ال خيرج عن كونو وسيلة دتكن من إصدار حكم موضوعي عن قدرة العامل يف أداء واجبات 
باالستناد إذل معايًن و تقييم أداء عماذلا و مسؤوليات عملو .وهتتم ادلنظمات من خالل إدارة ادلوارد البشرية فيها ب

أسس معينة ،و باالعتماد على إحدى طرق التقييم بادلفاضلة بٌن سلتلف الطرق ،أو باالعتماد على أكثر من 
طريقة يف نفس الوقت حسب حجم ادلنظمة و ىدفها األساسي من التقييم و أنواع الوظائف اليت سيتم تقييم أداء 

 عماذلا .

تقييم األداء من العمليات ادلهمة اليت تتمكن ادلنظمة عن طريقها من احلكم على دقة السياسات  عمليةو تعد 
والربامج ،و خاصة ادلتعلقة بإدارة ادلوارد البشرية سواء كانت سياسات و برامج استقطاب و اختيار و تعيٌن أو 

و مكافأة. ير و متابعة للموارد البشرية ،أوسياسات ترقية و نقلبرامج تدريب و تطو   
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وقد أدت األخطاء و ادلشاكل إذل تقليل من فعالية و موضوعية نظام تقييم األداء ،و لكي حتقق العملية النتائج 
ادلستهدفة منها وتقلل من ىذه األخطاء و ادلشاكل جيب أن يتم التعامل معها بشكل نظامي و دقيق و مبشاركة 

             ستفيدوا منها.    رتيع األطراف الذين ديكن أن دتسهم العملية أو ي
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 مقدمة الفصل الثالث
لقد سبيزت الدراسة ادليدانية كوهنا كانت شاملة لواقع نظام التقييم ألداء العاملني خبزينة سيدي علي مابني 

البلديات ادلعروفة بتميزىا يف أدائها الشامل ،و قد استندت يف دراسيت على ادلالحظات ادليدانية و 
ر الذي اعتمدت فيو أسلوب االستبيان القراءات التارخيية  لوثائق الشركة إىل جانب اخلوار احلوار ادلباش

و من خالل إعداد استمارة االستبيان تعرض رلموعة من األسئلة للمستجوب تشعره بالقصد من السؤال 
الرأي فيما يقصده  السؤال ،حىت يسمح يل قراءة ما يريد العامل من نظام التقييم يف تعطيو فرص إبداء 

قع نظام التقييم يف اخلزينة من خالل اللمحة التارخيية للخزينة اخلزينة و تناولت بالدراسة و التحليل ووا
    وواقع تقييم األداء يف اخلزينة . 
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لمبحث األول: مفهوم الخزينةا  
من خالل -مستغاًل–سنتناول يف ىذا ادلبحث تقدمي اإلطار النظري خلزينة سيدي علي ما بني البلديات 

فيها مصاحلها وعرض سلتلف مهامها وإعطاء شرح مفصل ذليكلها التنظيميرلموعة من النقاط نربز   
 المطلب األول: تعريف، مصالح ومهام الخزينة

 أواًل: تعريف خزينة البلدية
كانت تعرف بقباضة البلدية وىي مصلحة من مصاحل مديرية الضرائب للوالية مكلفة بتسيري ومراقبة 

ادلؤسسات العمومية مثال ادلستشفى، وىي موجودة على مستوى كل إيرادات ونفقات البلديات وبعض 
ادلؤرخ يف  04-03دائرة، أصبحت تعرف حاليا خبزينة البلدية وىذا تطبيقا ألحكام ادلرسوم التنفيذي رقم

ادلشار إليو سابقا، فإن اإلحلاق الفعلي خلزائن البلديات، القطاعات الصحية، ادلراكز  19/01/2003
.02/11/2004امعية إىل ادلديرية العامة للمحاسبة ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من االستشفائية اجل  

ويواصلوا قابضو الضرائب ادلكلفون بالتسيري ادلايل للبلديات وادلستشفيات مهامهم احلالية إىل غاية    
ف صدور قرارات الصالحيات ادلتضمنة يف مراسيم السالفة الذكر، وتواصل إدارة الضرائب ضمان صر 

عالوات الدخل التكميلي لفائدة مستخدمي اخلزائن، تنفذ أحكام ىذا ادلقرر عن طريق تعليمات مشًتكة 
ربدد الكيفيات التقنية واإلدارية لاللتحاق طبقا للربنامج ادلرفق، ويتمثل دورىا يف مجع الضرائب والرسوم 

1.ادلختلفة على مستوى ادلقاطعة، ومراقبة وتسيري البلديات التابعة ذلا  
 ثانياً: مصالح الخزينة

خزينة سيدي علي ىي فرع من فروع خزينة الوالية فلهذا ال ربتوي على مصاحل كثرية فمن مصاحلها صلد 
مثال: على رأس القائمة آمني اخلزينة ومنو تتفرع باقي ادلصاحل منها:الصندوق،مصلحة التسيري، مصلحة 

  احملاسبة والتحويالت،مصلحة التحصيل.
بلديات:سيدي علي، تازقايت، أوالد مع اهلل والقطاع 3التسيري بدورىا تنقسم إىل مصلحة      

 الصحي، مصلحة احملاسبة تنقسم إىل احملاسبة والتحويالت.
ك:ذليكل التنظيمي للخزينة يوضح ذلا        

 

                                                           
1
 من وثائق المإسسة-   
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:التنظيمي لخزينة ما بين البلدياتالهيكل   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخزينة أمين  

 الصندوق مصلحة التحصيل

 المحاسبة

 التحويالت

 مصلحة التسيير

 القطاع الصحي

 بلدية سيدي علي

 بلدية أوالد مع اهلل

تازقايتبلدية   

 مصلحة المحاسبة والتحويالت
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 ثالثا: مهام الخزينة
 من بني العمليات اليت تقوم هبا اخلزينة:

تسوية ادلوردين.-1  
دفع األجور.-2  
دفع مسامهات البلدية.-3  
ربصيل ادلقبوضات اخلاصة برسوم البلدية.-4  
دفع تكاليف القروض.-5  
ادلقبوضات اخلاصة بالتحويالت للبلدية.-6  
مقبوضات اخلدمات اليت تنفذىا البلدية.-7  
مراجعة ادللفات وطلب التخفيضات )سلططات التصفية واحملاضر القضائية(.-8  
ينة: تسيري احلسابات ادلالية، احلاالت الدورية للخزينة.تسيري اخلز -9  

تسيري الديون.-10  
ربرير احلساب اإلداري.-11  
حساب نتيجة ادليزانية وملحقاهتا ومسك األرشيف الذي لو عالقة بتسيري ادليزانية.-12  
.البلدية وىنا فيما خيص ادللفات ادلتعلقة بينهم ومسئولوربسني العالقة بني اخلزينة -13  

 المطلب الثاني: مهام ودور مصالح الخزينة
 يتدخل يف تنفيذ ميزانية البلدية عونان مها:

رئيس اجمللس الشعيب البلدي كأمر بالصرف -  
القابض البلدي كمحاسب-  
  دور أمني اخلزينة: -

سبارس وظيفة احملاسب من طرف القابض البلدي الذي يعترب ادلؤىل الوحيد الستعمال ومسك وحفظ 
وقيم البلدية، وذلذا فإنو مكلف بازباذ ربت مسؤوليتو الشخصية كل العناية الضرورية لتحصيل  أموال

دلوارد رادات واذلبات والوصايا وااإلي  
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داخلزينة صل أمنيومن بعض مهام   
مسك الوثائق احملاسبية.-  
إعداد كشوف االلتزامات بالنفقات. -  
حفظ وتصنيف ادلستندات ادلرتبطة بتسيري ادليزانية.-  
وتسجيلها.ربضري سلتلف العمليات ادلتعلقة بادليزانية واحملاسبة -  
الدورية طبقا للتشريعات ادلعمول هبا. اإلمجاليةمسك الدفاتر احملاسبية وتقدمي الكشوف -  
التدقيق يف مجع العمليات ادلتعلقة بادليزانية وادلالية ومراقبتها ومتابعتها.-  
حيكم التنظيم الذي حيكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات  الذيالسهر على احًتام التنظيم -

ومية.العم  
ذبميع ادلعلومات ادلتعلقة بادليزانية واحملاسبة اخلاصة بالسنة ادلالية.-  
مسك سجل االلتزام بالنفقات وصرفها طبقا التنظيمات ادلعمول هبا. -  
ربضري وضعيات استهالك اعتماد ادليزانية ادلوجهة ذليئات الرقابة ادلؤىلة.-  
يتحقق  أنانية، وبصفتو احملاسب الدافع جيب عليو ويسامهون زيادة على ذلك يف ربضري مشاريع ادليز   

 من:
بالصرف. األمرصفة -  
التنفيذ القانوين للنفقة.-  
وجود االعتماد ادلايل.-  
1مطابقة العملية للقوانني والتنظيمات السارية ادلفعول.-  

بالصرف وعمليات  األمرولضمان التنفيذ احلسن دليزانية البلدية وربقيق االنسجام بني تقييد العمليات 
2ادلقارنات الدورية بني ىذين العونني. إجراءاحملاسب جيب   

بالنسبة للخزينة دبثابة احلصالة حيث يلعب يوميا دورا ىاما يف ربصيل  :الصندوق مهام مصلحة *
 اإليرادات وصرف النفقات نذكر من بني اإليرادات ما يلي:

كراء العقارات وادلنقوالت.-  
                                                           

1
 من وثائق المإسسة  -  

2
 مرجع سبق ذكره  -  
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والعقارالرسم التطهريي -  
تسديد رخص البناء.-  
النفقات نذكر ما يلي: أىمومن     
تسديد الصكوك اخلاصة باخلزينة.-  
دج10.000.00د احلواالت األقل من تسدي-  
الشهداء(. أراملتسديد ادلعاشات )اجملاىدين، -  

الصندوق بتسجيل مجيع العمليات اخلاصة دبداخيل ونفقات البلدية والقطاع الصحي، تسجل  أمنييقوم 
ادلداخيل يف دفًت ادلداخيل وتسجل النفقات يف السجالت اخلاصة هبا أيضا، يوميا على الساعة الثالثة 

ا وهبذا يتم لصندوق بتوقيف العمليات مث يتم تسجيلها، كل بلدية ذلا الدفًت اخلاص هبا أمنيمساء يقوم 
 إقفال الصندوق.

مهام مصلحة التحصيل:*  
ربصيل مبالغ الكراء للبلدية.-  
مسك السجالت ادلدونة من طرف مفتشية الضرائب.-  
مراقبة ادلعامالت التجارية )بيع وشراء العقارات( عن طريق نسخة عقد البيع وذلك بتحصيل الديون إن -

وجود عند ادلوثق.وجدت، بواسطة وصل اقتطاع من مبلغ الضمان ادل  
تقدمي وثيقة السلبية يف حالة عدم وجود دين.-  
.يتطهري والتسجيل قوائم األشخاص ادلدينون يف هناية كل سنة يف السجالت اخلاصة بالرسم العقاري -  
.بادلائة 25تطبيق غرامة التأخري يف السداد وادلقدرة ب -  
مهام المصلحة المالية والمحاسبية:*  

اإلداري ادلراقب ادلايل، حيث يقوم بتقدمي االستشارات لباقي ادلصاحل وال ديارس أي سلطة يعترب احملاسب 
تنفيذية إال على قسمو، يعد احملاسب دبثابة الذراع األدين ألمني اخلزينة، يهتم فرع احملاسبة بتدوين 

أو لبلديات  اخلزينة سواء كانت لوتسجيل كل اإليرادات والنفقات وادلعامالت احلسابية األخرى يف  
مداخيل: الرسم التطهريي والعقاري وىذا من  أومعامالت أخرى )منح الشهداء(  أوالقطاع الصحي 

 خالل دفاتر وحسابات خاصة مقسمة إىل فرعني أساسيني: ادلداخيل والنفقات من بينها:
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 دفًت مداخيل الصندوق: سلصص للمداخيل النقدية فقط مثل مداخيل البلديات الثالث، الرسم-
القطاع الصحي، إعانات  مداخل(، 500020(، غرامات التأخري )500026والعقاري ) لتطهرييا

(.520005مالية نقدية )  

1البنكية فقط، ويعمل بنفس طريقة الدفًت األول. للمداخلالبنك: وىو سلصص  خيلمدادفًت  -  

احلسابات الربيدية، ويعمل بنفس طريقة  دلداخلاحلساب اجلاري الربيدي: وىو سلصص  خيلمدادفًت -
 الدفًتين السابقني.

2وىناك أيضا دفاتر للنفقات منها:        
دفًت نفقات الصندوق: سلصص لكل أنواع النفقات النقدية مثل:-  

الشهداء، ومنحة اجملاىدين وأبناء الشهداء...اخل أراملحواالت الدفع والنفقات اخلاصة دبنحة   
اجلاري الربيدي: ىو سلصص لدفع أجور العمال للبلديات والقطاع الصحي. دفًت نفقات احلساب-  

وصلد فيو رصيد اخلزينة الربيدي علما انو ال يتم صرف أي صك بريدي ألية بلدية إذا كان رصيد اخلزينة 
 غري كايف مهما كانت ضخامة ميزانية ىذه البلدية.

مثل:    وإيراداتفًت عمليات سلتلفة من نفقات اليوميات ادلساعدة للعمليات ادلختلفة: يشمل ىذا الد-
*تقدمي ادلساعدات االجتماعية )مساعدات الدولة( منها: منحة ادلعوقني، كبار السن .....اخل     

دية من عند ادلورد، ودفع مبلغهااألشخاص الدائنني للبلديات مثل: شراء ذبهيزات للبل إىل*ربويل ادلبالغ   
 اإلداريةاألداء لكل ادلستويات  التقارير بنتائج وإعدادتتضمن وظيفة احملاسب تسجيل وذبميع البيانات 

يقوم بالتأكد من دقة التسجيل وسالمة ودقة ادلعلومات الواردة يف التقرير، ويف هناية الشهر يتم  حيث
زينة اجلهوية للوالية. اخل إىلميزان ادلراجعة الشهري ويبعث  إعدادإقفال كل ىذه احلسابات ويتم   

مهام مصلحة التحويالت:*  
حساب الشخص ادلعين باألمر بعد دراسة معمقة  إىلتتم ىذه العملية بتحويل أموال من حساب اخلزينة 

دراسة مشاريع سلططات التنمية للبلدية. أوللحواالت اليت تكون مرفقة بفاتورات   

                                                           
1
 مرجع سبق ذكره  - 

2
 من وثائق المإسسة -  



  -مستغانم -:   آليات تقييم أداء العاملين في خزينة سيدي علي مابين البلديات والية الفصل الثالث

                        
 

 
66 

العون الذي يقوم  إىلأشرية ىذه احلوالة ويقدمها بالنسبة للحواالت: يقوم العون ادلعين بادلر بت-
 بالتحويالت.

بالنسبة دلخططات التنمية للبلدية: يقوم العون ادلعين باألمر بتأشرية ىذا ادلشروع مع مراقبة كافة الوثائق -
 الوالية وبعد توقيع الوايل يتم بتحويل ىذه األموال إىلواحلسابات وبعدىا يقوم دبأل طلب القرض يرسلها 

 من حساب اخلزينة إىل حساب الشخص وجيري ىذا التحويل كاآليت:
*مأل سجل خاص بالتحويالت.     
*تثبت ىذه العملية بواسطة شهادة إدارية.     

 *سبرر ىذه العملية يف دفًت اليومية.
 *ديأل الصك اخلاص الذي ديثل ىذه العملية.

 إىلوبعد االنتهاء من ىذه العملية توضح التأشريات ويقوم أمني اخلزينة بتوقيع ىذا التحويل، ويبعث 
 أوالشخص ادلعين باحلوالة  إىلاخلزينة اجلهوية لوالية مستغاًل وىناك يتم التحويل من حساب اخلزينة 

 ادلشروع نقدا )بالنسبة للتحويالت ادلالية(.
مهام مصلحة التسيير:*    

ادلصاحل على مستوى اخلزينة حيث يقوم باإلشراف على كل العمليات ادلالية  أىم ىذا الفرع من يعترب
اخلاصة بالبلديات ادلتواجدة على مستوى إقليمها وكذا القطاع الصحي )بكل فروعو( ومن أبرز مهام 

 ىذه ادلصلحة ما يلي:
تأشري حواالت الدفع دبختلف أنواعها.-        
الوثائق الالزمة لذلك. مراعاةحسب كل مادة مع  صرف ادلبالغ-        
مراجعة ادليزانية األولية، ادليزانية اإلضافية.-        
فتح األرصدة يف سجالت احملاسبة حسب ادليزانية.-        
مراقبة رصيد كل مادة مع احلفاظ على عدم ذباوز ادلبلغ ادلرصد لذلك.-        
بالنسبة للمشاريع دبختلف أنواعها الثالثة وذلك دلعرفة مدى تقدم  مالية شهريةالقيام بوضعيات -      

 ادلشاريع.
.إعداد حساب التسيري لكل بلدية-         
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ية:لب الثالث: الرقابة على الميزانالمط  
خيضع تنفيذ ادليزانية ألنواع متعددة من الرقابة قصد التحقق من التزام اذليئات العامة وأجهزة السلطة 

 أوما تعلق منها باإليرادات  سوءاالتنفيذية )اإلدارة العامة( بأحكام وقواعد القانون ادلتعلق بادليزانية 
ادليزانية ألنواع متعددة من الرقابة خيضع تنفيذ  االنفقات حفاظا على األموال العامة، وحسن استعماذل

قصد التحقق من التزام اذليئات العامة وأجهزة السلطة التنفيذية )اإلدارة العامة( بأحكام وقواعد القانون 
النفقات حفاظا على األموال العامة، وحسن استعماذلا،  أوما تعلق منها باإليرادات  سوءاادلتعلق بادليزانية 

صور الرقابة على تنفيذ ادليزانية يتمثل يف الرقابة  أىميد واالختالس، ولعل من تفاديا للتبذير والتبد
 اإلدارية، ورقابة الربدلان، ورقابة رللس احملاسبة.

الرقابة اإلدارية:*  
 الرقابة اإلدارية ىي تلك الرقابة اليت سبارسها ىيئات الدارة العامة على بعضها البعض فهي إذن رقابة تتم

صور  أىمالحقة، وعلى كل فإن  أولتنفيذية، شلا جيعلها داخلية وذاتية كما تكون سابقة داخل السلطة ا 
التالية: األشكالتأخذ  أنالرقابة اإلدارية عموما ويف رلال ادلالية خصوصا، ديكن   

جهاز إداري معني من اجل ربسس  وقواعد داخلحيث تقام آليات الرقابة التلقائية )الذاتية(:-1
مواطن اخللل وإصالحها يف الوقت ادلناسب مثل: سجل االقًتاحات، التقييم الدوري واالجتماعات 

 ادلنتظمة ذليئات اجلهاز اإلداري......اخل.
 أعمالحيث ربول القوانني واألنظمة للرئيس اإلداري حق التدخل للتعقيب على الرقابة الرئاسية: -2

بناء على  أو، سوآءا كان ذلك من تلقاء نفسو إلغائها أوتعديلها  أواجل ادلصادقة عليها  مرؤوسيو من
1طعن رئاسي.  

بالرغم من االستقالل القانوين لبعض اذليئات اإلدارية داخل السلطة التنفيذية  الرقابة الوصائية:-3
ذلك االستقالل ليس مطلقا وال  نأدبوجب اكتساهبا للشخصية ادلعنوية )البلدية،الوالية، اجلامعة....( إال 

من طرف السلطة الوصية، مثل  واإلشرافتاما حيث تبقى تلك األجهزة خاضعة لقدر معني من الرقابة 
ديةالبل أعمالوصايا الوايل عن   

الرقابة التشريعية:*  

                                                           
1
 من وثائق المإسسة  - 
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ة العامة يتمتع الربدلان زيادة على السلطة وضع وسن القوانني، باختصاص ال يقل أمهية وىو مراقبة اإلدار 
من حيث مدى التزامها بتطبيق برنامج احلكومة الذي كان قد وافق عليو من قبل، سبس الرقابة الربدلانية 

 1التشريعية( سلتلف أنشطة احلكومة ورلالت تدخلها ومنها اجملال ادلايل. إضافة إىل االختصاص أو)
دليزانية، فان مراقبتو سبد أيضا أثناء تنفيذ ا إعدادبادلصادقة على قانون البلدية واعتماد كما رأينا يف مرحلة 

 ادليزانية بل وحىت هناية السنة ادلالية )رقابة بعدية(.
من الدستور على قانون ضبط ادليزانية: 160الرقابة البعدية )الالحقة(: تنص ادلادة -  

هتا لكل سنة تقدم احلكومة لكل غرفة من الربدلان عرضا من استعمال االعتمادات ادلالية اليت اقر     
 مالية.
زبتتم السنة ادلالية فيما خيص الربدلان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة ادلالية ادلعنية     

 من قبل كل غرفة من الربدلان.
ني ادلالية حينما نصت ادلتعلق بقوان 17_84من القانون  5ويف نفس السياق كانت قد ذىبت ادلادة     

لي:على ما ي  
"يشكل قانون ضبط ادليزانية الوثيقة اليت يثبت دبقتضاىا تنفيذ قانون ادلالية وعند اقتضاء قوانني ادلالية 

التكميلية او ادلعدلة اخلاصة بكل سنة يلتزم قانون احلكومة بتقدمي البيانات والوثائق اليت تسمح للربدلان 
 بالقيام بادلراقبة"

الرقابة بواسطة ىيئة مستقلة:*   
الرقابة على تنفيذ ادليزانية عن طريق ىيئة مستقلة عن اذليئتني التنفيذية والتشريعية ويوضح ذلا نظام قد تتم 

 خاص كما ىو احلال بالنسبة جمللس احملاسبة.
منو متأثر يف ذلك  190على تأسيس رللس احملاسبة دبوجب ادلادة 1976لقد نص دستور       

 1989الشًتاكي الذي كان سائدا آنذاك وبعد صدور دستور دبجلس احملاسبة يف فرنسا رغم االختيار ا
ادلتعلق دبجلس احملاسبة حيث يقوم على ما يلي: 15/07/1995ادلؤرخ يف  32-90صدر قانون   

التشكيل:*          
يتكون رللس احملاسبة من القضاة اآليت ذكرىم: 38حسب ادلادة  األعضاء:-1     

                                                           
1

، ٌتضمن القانون األساسً العام  4660ٌولٌو سنة  11الموافق ل: 1241جماد الثانً عام  11المإرخ فً  60-60أمر رقم   -

 العمومٌة. للوظٌفة
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ئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع،ادلستشارون، احملاسبون.من جهة رئيس رللس احملاسبة، نائب الر   
 ومن جهة أخرى الناظر العام، الناظر ادلساعد.

من حيث تنظيمو وتسيريه يقوم رللس احملاسبة على:التسيير:-2  
رئيس رللس احملاسبة ادلعني دبرسوم رئاسي.-  
فروع إىلتنقسم الغرف  أنغرف ذات اختصاص وطين وغرف ذات اختصاص إقليمي، كما ديكن -  

 لكل منها رئيس.
1عام. أمنيتقنية ومصاحل إدارية، ينشطها وينسق بينها ويتابع مهامها  أقسام-  
يف شكل: 47من حيث تشكيالتو جيتمع رللس احملاسبة طبقا للمادة التشكيالت:-3  
كل الغرف رلتمعة، برئاسة رللس احملاسبة.-  
قضاة على األقل. 3ادلداولة منالغرفة وفروعها، حيث تتكون تشكيلة  -  
غرفة االنضباط يف رلال تسيري ادليزانية ادلالية.-  
جلنة الربامج والتقرير. -  

االختصاص:*          
من  170يقوم اختصاص رللس احملاسبة على معيار عضوي وآخر موضوعي حيث نصت ادلادة 

 الدستور على ما يلي:
ألموال الدولة واجلماعات اإلقليمية وادلرافق العمومية، يعد  "يؤسس رللس زلاسبة ويكلف بالرقابة البعدية

رئيس اجلمهورية، حيدد القانون صالحيات رللس احملاسبة ويضبط  إىلرللس احملاسبة تقريرا سنويا يرفعو 
 تنظيمو وعملو ونتائج ربقيقاتو "

الواردة يف ادلواد احملاسبة ادلؤسسات واذليئات  لرقابة رللسزبضع من الناحية الشكلية العضوية:-1
السابق وادلتمثل يف مصاحل الدولة )الوزارات(، اجلماعات اإلقليمية  20-95 األمرمن  10اىل7من

)البلديات، الواليات(، ومجيع ادلؤسسات واذليئات العمومية على اختالف أنواعها اخلاضعة لقواعد 
 احملاسبة العمومية.

                                                           
1
 من وثائق المإسسة  - 
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الصناعية،التجارية، شركات االقتصاد ادلختلف، وكذا  كما زبضع أيضا لرقابة اجمللس: ادلرافق العامة
صور  أىم، تفاديا للتبذير والتبديد واالختالس، ولعل من للتام  اإلجباريةاذليئات ادلكلفة بتسيري النظم 

 الرقابة على تنفيذ ادليزانية يتمثل يف الرقابة اإلدارية، ورقابة الربدلان، ورقابة رللس احملاسبة.
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في المؤسسات االقتصادية  ينآليات تقييم أداء العامل دراسةالمبحث الثاني:   
على موظفي اخلزينة فقمنا بالتعرف على كل من بياناهتم  استبياناتقمنا يف ىذا ادلبحث بعرض 

سالبهم القيادية ورضاىم عن العمل. أالشخصية وكذلك مدى رضاىم عن   
الدراسةالمطلب األول: مجتمع وعينة   

 أوال: مجتمع الدراسة
والبالغ عددىم -والية مستغاًل-يتمثل رلتمع الدراسة يف موظفي خزينة سيدي علي ما بني البلديات 

موظف.31  
 ثانيا: عينة الدراسة

عينة البحث  أماتوجد أنواع سلتلفة من العينات منها العينات العشوائية، ادلنتظمة، البسيطة وادليسرة، 
وذلك لسهولة -والية مستغاًل–من موظفي خزينة سيدي علي ما بني البلديات وصفية ال فكانت العينة

ىذه العينة والتمكن من مجع قاعدة بيانات بسرعة إلسبام الدراسة. أفراد إىلالوصول   
موظف من اخلزينة، حيث مت اإلجابة على كل االستبيانات  31 مت توزيع استبيان على عينة حجمها     

 أنمن قبل ادلوظفني واستهدفت العينة كل رلتمع الدراسة لصغر حجمو ولسهولة االتصال بأفراده، أي 
 %  100نسبة اجمليبني على االستبيان كانت

ان الثاني: تصميم االستبيالمطلب   
، مث االقتصاديةأداء العاملني يف ادلؤسسات  آلياتاجلانب التطبيقي من الدراسة ولدراسة  إكمالقصد 

  أقسامثالثة  إىلتطوير استبيان جلمع بيانات أولية عن متغريات الدراسة ومث تقسيم االستبيان 
احلالة عن ادلوظفني تشمل اجلنس، العمر،  أوليةالقسم األول: ىي رلموعة بيانات  -

الدخل الشهري.  ادلستوى الدراسي، اخلربة يف العمل، األقدمية يف ادلنصب احلايل،،االجتماعية  
ادلوظفني و طرف طرق التقييم السائد داخل اخلزينة تقيس بيانات دلعرفة  عبارتنيالقسم الثاين: تضمن  -

 ادلتمثلة يف نعم أو ال .
معايري التقييم و ادلتمثلة يف نعم أو ال . أىداف وعبارة تقيس بيانات عن 21القسم الثالث: تضمن -  
خصائص عينة الدراسة من ناحية البيانات األولية للموظفين : -1  

: خصائص عينة الدراسة حسب الجنس:1-3*الجدول رقم   
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 اجلنس التكرار النسبة%
 ذكر  15 48.38
 أنثى 16 51.61
 اجملموع 31 100

 
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس  1 -3الشكل رقم   

 
 ادلصدر : من إعداد الطالبة اعتمادا على استمارة البحث

من الذكور 48.38من اإلناث ونسبة   51.61نسبة  على تتوفر حزينة سيدي علي مابني البلديات 
 ىذا يشري أن رلتمع زلل الدراسة ىو رلتمع أنثوي.

العمر :خصائص عينة الدراسة حسب2-3الجدول رقم *  
 العمر التكرار %النسبة

38اىل28من 16 51.61  
48اىل39من  8 25.80  
55اىل49من  7 22.58  
 اجملموع 31 100

48.38% 

51.61% 

 ذكر

 انثى
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العمر : توزيع عينة الدراسة حسب 2-3الشكل رقم*  

الطالبة اعتمادا على استمارة البحث إعدادادلصدر:من   
اخلزينة تتوفر على قوة بشرية شابة مكونة من اجلنسني حبيث تصل النسبة  أنمن خالل التحليل نالحظ 

عينة الدراسة  أغلبية إىل أي تصل سنة 38 إىل 28عمرىم يًتاوح من  كان  اجمليبنيمن 51.61ما يعادل  إىل
وىذا دليل  22.58فيشكلون نسبة  55 إىل 49وأخريا من  25.80ة بسنسنة فيشكلون  48 إىل 33من  أما

. آليات تقييم أداء العاملني ربسنيمن خالل اجملتمع زلل الدراسة وديكن استغاللو  نأعلى   
: االجتماعيةخصائص عينة الدراسة حسب الحالة 3-3* الجدول رقم   

 الحالة االجتماعية  التكرار  النسبة 
 أعزب )ة( 22 64

 متزوج )ة(  29 29.23
 أرمل )ة( 22 6.45

 المجموع  31  122 
  توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية 3-3الشكل رقم

51.61% 

25.80% 

22.58% 

 55الى49من 48الى39من 38الى28من
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 ادلصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على استمارة البحث 

من خالل ربليل النتائج يتضح أن العينة ادلختارة يف احلالة االجتماعية أغلب مستجوبيها و بنسبة تصل 
  يف حالة عزوبية شلا أدى إىل اخنفاض اإلنفاق على األفراد ربت اإلعالة .   64إىل 

 
خصائص عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي4-3الجدول رقم   

 المستوى الدراسي  التكرار  النسبة 
 متوسط  2 2

 ثانوي 26 19.35
 جامعي  25 82.64

 المجموع 31 122
:توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي  4-3الشكل  

64% 

29.03% 

6.45% 

 (ة)أعزب

 (ة)متزوج

 (ة)أرمل
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  االستبيان ادلصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على 

من خالل النتائج يتضح لنا ادلستوى التعليمي السائد ىو ادلستوى اجلامعي حيث يصل إىل نسبة   
وىذا يدل على أن عمال اخلزينة ذوي كفاءة  19.35أما ادلستوى الثانوي فيصل إىل نسبة 80.64

 عالية  
األجر خصائص عينة الدراسة حسب: 5-3الجدول رقم  

 
 
 
 
 

 أجرك يتراوح مابين  التكرار النسبة 
دج32222دج و22222 06 19.35  
دج  42222دج و32221 15 48.38  
دج52222دج و 42221 06 19.35  
دج52222أكثر من  04 12.90  

0 

19.35% 

80.64% 

 متوسط 

 ثانوي 

 جامعً 
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 المجموع  31 122
  األجر:توزيع عينة الدراسة حسب 5-3رقم الشكل  

 
 المصدر : من نتائج اإلستبيان

وىي اليت عرب  48.38دج تصل نسبتها إىل 40000دج و 300001الفئة اليت يًتاوح دخلها بني  
عن معظم العمال و بالنظر إىل حالتهم االجتماعية يتضح أن أجرىم يتناسب مع متطلبات معيشتهم إال 

ولو "و رببون أن الطموح يف الزيادة يبقى قائما ال زلالة مادام تعلق بطبيعة العنصر البشري و امتثاال لق
( سورة الفجر 20ادلال حبا مجا )  

التقييم:ائص عينة الدراسة من ناحية طرق خص -2  
يف ىذا اجلانب أراد الطلبة إثبات صحة الفرضية بوجود نظام تقييم ألداء العامل يف ادلؤسسة وجودا 

كاآليت :  قانونيا أو وجودا فعليا يشعر بو العامل و يتفاعل معو ويدرك مقاصده فكانت النتيجة  
يبين خصائص عينة الدراسة حسب طرق التقييم: 6-3الجدول رقم  

 وجود طريقة تقييم          التكرارات  النسبة ادلئوية 
 نعم  27 87.09
 ال  04 12.90

 اجملموع  31 100

19.35% 

48.38% 

19.35% 

12.90% 

 30000و20000

 40000و30001

 50000و40001

 50000أكثر من 
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توزيع عينة الدراسة حسب طرق التقييم 6-3الشكل رقم   

 
 المصدر: من نتائج االستبيان 

من العمال يعتقدون عدم وجود طريقة لتقييم أداء العامل يف ادلؤسسة ،بل منهم  9يتضح من الشكل أن
لكن غري مًتجم على أرض الواقع لذلك بالنسبة إليو غري موجود .من كان يعلم جبوده على الوثائق   

 
ة الدراسة حسب طرق أفضلية التقييم:خصائص عين7-3الجدول رقم  

 
 
 

  
 طرق التقييم حسب األفضلية التكرارات  النسبة المئوية 

 متطلبات العمل ووظائف  3 %9.67
 مقارنة بأداء عامل أخر  1 %3.22

 النتائج المحققة بتوقعات األداء  5 %16.12
 نتائج اإلنجاز +السلوك في العمل  10 %32.25

87.09% 

12.90% 

  نعم

 ال
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 على أساس السلوك في العمل  7 %22.58
جازنترتكز على نتائج اإل 5 %16.12  

 المجموع  31 
 

يوضح ترتيب الطرق حسب األفضلية: 7-3رقم الشكل

 
 المصدر : من نتائج االستبيان

لتقييم أداء العامل فلقد أوضحتها يف الشكل  االستخدامأما فيم خيص الطرق اليت ذلا أفضلية يف  -
العمال دلعرفة ا ادلقصود  أعاله كل طريقة حسب نسبتها و حسب النتائج احملصلة إال عند التقرب من

بالسلوك أشاروا إىل اإلتقان ، اإلخالص و اإلنظباط و التفاين يف العمل و العالقات العامة ،التعاون ، 
 اإلبداع ،الًتبية و األخالق و احملافظة على أسرار العمل و شلتلكات اخلزينة و غريىا.

: أىداف و معايير التقييمخصائص عينة الدراسة من ناحية   -3  
خصائص عينة الدراسة حسب مشاركة العمال في تحديد األىداف : 8-3الجدول رقم  

 مشاركة العمال في تحديد األىداف  التكرارات  النسبة المئوية
 إشراك العاملين في تحديد األىداف  29 %93.54

 عدم اإلشراك  22 %6.45

9.67% 
3.22% 

16.12% 

32.25% 

22.58% 

16.12% 
 متطلبات العمل و ظائف 

 مقارن بؤداء عامل أخر 

 نتائج المحققة بتوقعات األداء

  السلوك فً العمل+نتائج اإلنجاز 

 على أساس السلوك فً العمل

   ترتكز على نتائج اإلٌجار
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 المجموع  31 122
: مشاركة العمال في تحديد األىداف 8-3الشكل رقم   

 

المصدر:من نتائج اإلستبيان    
اىتمامهم يالحظ من الشكل أعاله أنو يتم مشاركة العمال يف ربديد األىداف و مناقشتها معهم ليزداد 

 أكثر بتحقيق األىداف إذا ماشعروا بأهنا مقياس دلستوى أدائهم .
:لترتيب األىداف حسب األفضليةبين خصائص عينة الدراسة : 9-3الجدول رقم   
 
 
 

 ترتيب األىداف حسب األفضلية  التكرارات النسبة المئوية
 أىداف واضحة زلددة وطموحة و صعبة ادلنال  25 %16.12
 أىداف مرتبطة بالعمل ديكن قياسها كالنتائج احملققة من العمل  12 %32.25
يف أداء العامل أىداف مرتبطة بالعمل ديكن مالحظتها  28 %25.80  

 أىداف واضحة زلددة و موضوعية و سهلة ادلنال  22 %6.45

93.54% 

6.45% 

 إشراك العاملٌن فً تحدٌد األهداف 

 عدم اإلشراك 
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 أىداف عامة مبهمة أي زبضع جملموعة من التفسريات  24 %12.90
 أىداف مرتبطة بالعمل ال ديكن قياسها كالسلوك يف العمل  22 %6.45

 المجموع  31 122
:توزيع عينة الدراسة لترتيب األىداف حسب األفضلية: 9-3الشكل رقم   

 
 المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على معلومات االستبيان

إن معظم اإلجابات اليت زبص السؤال ادلتعلق بًتتيب مواصفات األىداف اليت تكون ذلا األفضلية يف 
بالعمل و اليت ديكن قياسها كالنتائج ادلرتبطة اعتمادىا كمعايري للقياس قد أعطت األولوية لألىداف 

 احملققة من العمل ،و األىداف ادلرتبطة بالعمل و اليت ديكن مالحظتها يف أداء العامل .
توزيع عناصر التقييم : :خصائص عينة الدارسة حسب 12-3الجدول رقم  

 
 توزيع عناصر التقييم  التكرارات  النسبة ادلئوية 
  حسب األمهية  يتم توزيع عناصر التقييميعتقدون انو ال   17 %54.83
حسب األمهية  يعتقدون انو يتم توزيع عناصر التقييم 14 %45.16  

 اجملموع  31 100
توزيع عينة الدراسة حسب توزيع عناصر التقييم : 12-3الشكل رقم  

16.12% 

32.25% 
25.80% 

6.45% 

12.90% 

6.45% 
أهداف واضحة محددة وطموحة و 

 صعبة المنال 

أهداف مرتبطة بالعمل ٌمكن قٌاسها 
 كالنتائج المحققة من العمل  

أهداف مرتبطة بالعمل ٌمكن مالحظتها 
  فً أداء العامل

أهداف واضحة محددة و موضوعٌة و 
   سهلةالمنال

أهداف عامة مبهمة أي تخضع لمجموعة 
   من التفسٌرات

أهداف مرتبطة بالعمل ال ٌمكن قٌاسها 
   كالسلوك فً العمل
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اعتمادا على معلومات االستبيانالمصدر:من إعداد الطالبة     
ئة من ادلستجوبني ال يعتقدون أنو يتم توزيع عناصر التقييم بادلا 54.83أن يتضح من الشكل أعاله  -

األساسية حسب أمهيتها النسبية لكل وظيفة و إن كان ذلا وجود يف الوثائق فإهنا غائبة ميدانيا و يتفق 
من أداء العامل كال حسب معظم ادلستجوبني حول ضرورة وجود عناصر تقييم تعكس جوانب معينة 

اطو لذلك كانت اإلجابة متقاربة حول نوعية عناصر التقييم الكافية للحكم على مستوى  طبيعة نش
. كفاءهتاكفاءة العامل،و األسباب اليت ذبعلهم يؤيدون و جودىا و أسباب عدم    

ترتيب األسباب الداعية لوجود عناصر تقييم محددة في المؤسسة :: 11-3الجدول رقم  
 
 
 

 ترتيب األسباب الداعية لوجود عناصر تقييم محددة في المؤسسة  التكرارات  النسبة المئوية
 توضيح للعامل ماىو مطلوب منو بدقة  15 %51.61
 تزيد من موضوعية التقييم ودقتو  24 %12.90
 تساعد المشرفين على إجراء التقييم  25 %16.12
المشرفين في حالة التحيز أو التشددتجنب  27 %22.58  

54.83% 

45.16% 
الٌعتقدون أنه ٌتم توزٌع عناصر التقٌٌم 

 حسب األهمٌة 

ٌعتقدون انه ٌتم توزٌع عناصر التقٌٌم 
 حسب األهمٌة 
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 المجموع  31 122
تقييم ال: توزيع عينة الدراسة حسب ترتيب األسباب الداعية لوجود عناصر  11-3الشكل رقم

محددة في المؤسسة ال  

 
االستبيان: من إعداد الطالبة اعتمادا على إجابات المصدر   

من خالل التحليل يتبني بأن ىناك اختالف يف ربديد عناصر التقييم حيث يطالبون بإجياد نظام تقييم 
ىذا اخلالف و يعمل على تعيني عناصر تقييم زبص كل وظيفة و كل مستوى إداري و يشًتك  يتعدى

يف ربديد كافة األفراد دون استثناء

51.61% 

12.90% 

16.12% 

 توضٌح للعامل ماهو مطلوب منه بدقة  22.58%

 تزٌد من موضوعٌة التقٌٌم و دقته 

 تساعد المشرفٌن على إجراء التقٌٌم 

تجنب المشرفٌن فً حالة التحٌز أو 
 التشدد
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: خصائص عينة الدراسة حسب مشاركة العاملين و عالقات العمل : 12-3الجدول رقم  
 البيان   نعم 

 ىل اإلدارة تؤمن بأن كل العاملين يمثلون جزءا من نتائج التقييم  %41
 ىل يمثل العامل تكلفة بالنسبة للمؤسسة  %60
 ىل أنت مجرد أداة لتنفيذ أفكار اإلدارة  %55
،و ىل أنت في قلب كل عملية تطوير ىل أنت شريك في العمل و ليس أجير  %69

 و
 و تحسين . 

اعتمادا على االستبيانالمصدر:من إعداد الطلبة   
 يتضح من اجلدول أعاله أن :

   من العمال ال يعتربون أنفسهم تكلفة على اخلزينة. 40نسبة 
العمال ال يعتربون أنفسهم رلرد أداة لتنفيذ أفكار اإلدارة بل يعتربون أنفسهم قلب العملية  45نسبة 

وليس رلرد أداة ألمهية مكانتها يف تفعيل  أداء خزينة سيدي علي. اإلدارية  
ىم يف قلب كل عملية تطوير و ربسنيليس أجريين و و يرون أهنم شركاء يف العمل  ال منهم 41نسبة   

ال يرون أن اإلدارة تؤمن بأن كل العاملني ديثلون جزءا من نتائج ادلؤسسة .  69نسبة   
ارد البشرية للخزينة ال هتتم باألفراد بصفة جيدة شلا جيعلهم ،يعانون االضطهاد يتضح شلا سبق أن إدارة ادلو 

و عدم الرضا الكامن ،ىذا و بالرغم أن إدارة اخلزينة تدرك أمهية ادلورد البشري يف ربسني أدائها لكنها ال 
اتو ة قدراتو ،و إلدارتو و تفعيلة و سبكينو ،وتفعيلو للمشاركة،و التصريح بإبداعربرص على إعداد اخلطط 

 مهاراتو .
:: خصائص عينة الدراسة حسب أىمية عملية التقييم 13-3جدول رقم  

 أىمية عملية التقييم  التكرارات  النسبة المئوية 
 يعتربون أن عملية التقييم أمرا ىاما  30 %96.97

 ال يعتربون أهنا ىامة  01 %3.22
 اجملموع  31 100
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:توزيع عينة الدراسة حسب أىمية عملية التقييم 12-3الشكل رقم  

 
: من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان   المصدر  

من العاملني يتفوقون على أمهية عملية التقييم يف اخلزينة .غري  96.97يستخلص من الشكل أن نسبة  
 3.22أن منهم من ذباىل أمهية التقييم و موعد إجراءه إن كان موجودا أصال و الذين ديثلون نسبة 

لعالوات الدورية اليت لكنهم بأن التقييم يتمثل يف نظام األجور اليت تدفع شهريا و تتأثر بادلكافآت  و ا
 يتكون منهما أجرة العامل الشهرية .

دورية التقييمخصائص عينة الدراسة حسب  14-3الجدول رقم  
 دورية التقييم  التكرارات  النسبة المئوية 

 شهرية  28 %25.82
 فصلية  22 %6.45

 سداسية 22 %64.51
 سنوية  21 %3.22

 المجموع  31 100
:توزيع عينة الدراسة حسب دورية التقييم في دائرة نسبية  13-3الشكل رقم  

96.97% 

3.22% 

   ٌعتبرون أن عملٌة التقٌٌم أمرا هاما

   ال ٌعتبرون أنها هامة
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من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان  المصدر:  

من العمال يدركون أن عملية التقييم سداسية يف خزين سيدي  نسبةيتضح من اجلدول أعاله أن أكرب 
بالنسبة للعامل فردبا تكون نتائج  علي ما بني البلديات.و يعتربون أن عملية التقييم مرة يف السنة ظلم

خفية أو التقييم يف تلك السنة بالنسبة لعامل ما ظادلة نتيجة سوء أدائو فقد يرجع ذلك إىل ظروف 
أخرى لكن يف حالة مرتني يف السنة قد تؤدي مثال نتائج التقييم األوىل السلبية إىل رفع مستوى األداء 

عدل حتما سريتفع.لتحسينو يف التقييم الثاين و بالتايل ادل  
:خصائص عينة الدراسة حسب اإلشراف عن التقييم   15-3الجدول رقم  

 اإلشراف عن التقييم  التكرارات  النسبة المئوية 
 المسؤول المباشر فقط 18 %58.26
 المسؤول المباشر مع رئيس اإلدارة أو القسم  27 %22.58
 لجنة متخصصة في مجال تقييم األداء  24 %12.92
 المسؤول المباشر مع التنظيم النقابي  22 %6.45

 المجموع  31 122

25.80% 

6.45% 

64.51% 

3.22% 

 شهرٌة 

 فصلٌة 

 سداسٌة 

 سنوٌة 
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توزيع عينة الدراسة حسب اإلشراف عن التقييم 14-3الشكل رقم

المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان     
 يتضح من الشكل أعاله أن أكرب نسبة يفضلون قيام ادلسؤول ادلباشر فقط على تقييم األداء فهم يبدون 

بسلطة التقييم و يربرون موقفهم ىذا بعدم تأثر ادلسؤول بأفكار دلا ينفرد ادلسؤول ادلباشر فقط  ارتياحهم
ديكنو ذباوز بعض األمور ال  و شخصية ادلشارك معو يف عملية التقييم ،مث أن ادلسؤول ادلباشر لوحده

منهم يفضلون ادلسؤول ادلباشر مع  22.58سيما إذا كانت متعلقة بظروف طارئة يف حني صلد أن نسبة 
رئيس اإلدارة أو القسم و ذلك يعود إىل ذبنب ظاىرة التحيز و غريىا من صور العالقات غري الرمسية اليت 

نتائج التقييم. تنشأ بني الرئيس و مرؤوسيو و تؤثر على مصداقية  
:خصائص عينة الدراسة حسب الثقافة التنظيمية التي تربط العاملين بمنظماتهم  16-3جدول رقم  

 الثقافة التظيمية التي تربط العاملين بمنظماتهم  التكرارات  النسبة المئوية 
 نعم  11 %35.48
 ال  22 %64.51

 المجموع  31 122
: توزيع عينة الدراسة حسب الثقافة التنظيمية التي تربط العاملين  15-3الشكل رقم    

 بمنظماتهم 

58.06% 22.58% 

12.90% 

6.45% 

 المسإول المباشر 

المسإول المباشر مع رئٌس اإلدارة أو 
 القسم  

 لجنة متخصصة فً مجال تقٌٌم األاداء 

 المسإول المباشر مع التنظٌم النقابً 
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اد الطالبة اعتمادا على االستبيانمن إعدالمصدر :  

 من خالل ربليل االستبيان نرى أن :
من العاملني يقرون بأن ليس ىناك اتفاق على ثقافة تنظيمية تربط العاملني دبنظماهتم  64.51نسبة 

أستنتج أن أغلب العاملني دييلون إىل أنو و كنتيجة لعدم توافق الثقافات ،فإن الثقافة التنظيمية ومن ىنا 
 للخزينة سبيل إىل السلب .

التقييم  نتائجخصائص عينة الدراسة حسب اإلبالغ عن  17-3الجدول رقم  
 اإلبالغ عن نتائج التقييم  التكرارات  النسبة المئوية 

 يتم تبليغ جميع العاملين بنتائج التقييم  21 %67.74
 ال يتم تبليغ جميع العاملين بنتائج التقييم  12 %32.25

 المجموع  31 122
: توزيع عينة الدراسة حسب اإلبالغ عن النتائج  16-3الشكل رقم  

35.48% 

64.51% 
  نعم

  ال
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على نتائج االستبيان                                                اعتمادا: من إعداد الطالية المصدر 

             
من العمال يتم إبالغهم و الباقي قد جيهلون اإلعالن نتيجة عدم 67.64نالحظ من الشكل أن نسبة  

ن إطالعهم أو اىتمامهم ، نتيجة التقدير ادلقبول أما عن أنسبب طريقة يفضلها العامل يف اإلعالن ع
 نتائج التقييم ما يوضحها اجلدول و الشكل التايل :

خصائص عينة الدراسة حسب األسلوب المالئم في اإلعالن عن نتائج  18-3الجدول رقم  
 تقييم األداء 

 
 
 
 
 
 
 
 

67.74% 

32.25% 

   ٌتم تبلٌغ جمٌع العاملٌن بنتائج التقٌٌم

   ال ٌتم تبلٌغ  جمٌع العاملٌن بنتائج التقٌٌم
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 األسلوب المالئم في اإلعالن عن نتائج تقييم األداء  التكرارات  النسبة المئوية 
 السرية التامة  23 %9.67

 العلنية  17 %54.83
 العلنية للتقديرات ذات الدرجات المرتفعة فقط  23 %9.67

 العلنية للتقديرات  ذات الدرجات المنخفضة فقط  8 %25.82
 المجموع  31 122

: توزيع عينة الدراسة حسب األسلوب المالئم في اإلعالن عن نتائج تقييم  17-3الشكل رقم
 األداء 

الطالبة اعتمادا على االستبيانالمصدر : من إعداد    
من  تفضل العلنية ىذا ما يدل على أن العاملني لديهم 54.83يتضح من الشكل أعاله أن نسبة   

اليت من العاملني من أفراد العينة  25.80إقبال و رغبة يف التحسن و التغيري بأداء اخلزينة ، و أن حوايل
ذات الدرجات ادلنخفضة فقط و ىذا ما يدل على أن تبلغ بنتائج اإلعالن تفضل العلنية للتقديرات 

العاملني يريدون تدارك األخطاء و التقبل من أجل التطور و إن كانت ضعيفة تعرب عن الشفافية يف 
منهم 9.67نسبة و ادلضي إىل التحسني لبلوغ اذلدف إال ىذا ال بنفي وجود  ادلتبادلةالتقييم و العدالة 

9.67% 

54.83% 

9.67% 

25.80% 
 السرٌة التامة

 العلنٌة 

العلنٌة للتقدٌرات ذات الدرجات المرتفعة 
 فقط 

العلنٌة للتقدٌرات ذات الدرجات 
 المنخفضة فقط 
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ألسباب شخصية تعود لثقافة ادلستجوب شلا يؤدي إىل عدم خلق اإلحساس  من يفضل السرية التامة
 بالعدل لدى العمال كما يشجع ادلشرفني على التحيز و عدم اجلدية يف تقييم أداء العاملني .

:خصائص عينة الدراسة حسب اإلجراءات التي يحضى بها العاملون ذوي  19-3الجدول رقم
  في المؤسسة : الممتازالتقدير 

 اإلجراءات التي يحضى بها العاملون ذوي التقدير  التكرارات  النسبة المئوية 
 الترشيح للترقية  19 %61.29
 توجيو الشكر و الثناء  25 %16.12
و العالوات الدورية  ت المادية آفاكماالستفادة من ال 25 %16.12  

 يحضى بصالحيات التمكين لتحرير طاقاتو و إثبات ذاتو  22 %6.45
 المجموع  31 122

:توزيع عينة الدراسة حسب اإلجراءات التي يحضى بها العاملون ذوي التقدير  18-3الشكل رقم
  الضعيف في المؤسسة في دائرة نسبية

المصدر : من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان    

61.29% 16.12% 

16.12% 

6.45% 
 الترشح للترقٌة 

 توجٌه الشكر و الثناء 

اإلستفادة من المكافآت المادٌة و 
 العالوات الدورٌة 

ٌحضى بصالحٌات التمكٌن لتحرٌر 
 طاقاته و إثبات ذاته
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من خالل النتائج يتضح أنو فيما خيص اإلجراءات ادلتعلقة بالعامل ذو التقدير ادلمتاز مازلت ذات 
نتيجة لعدم كفاية األجر دلتطلبات معيشة العامل و الدليل ىو الًتكيز الطابع ادلادي أكثر منها معنوي 

61.29على الًتشيح للًتقية و الذين ديثلون نسبة  
حسب اإلجراءات التي بحضى بها العاملون ذو :خصائص عينة الدراسة  22-3الجدول رقم

: التقدير الضعيف في المؤسسة   
النسبة 
 المئوية 

الضعيف في   التقديربها العاملون ذو  يحضىاإلجراءات التي  التكرارات 
 المؤسسة 

 توجيهو و إرشاده و تدريبو  06  %19.35
 التخفيض الوظيفي  04 %12.90
 الحرمان من الترقية و المكافآت المادية و العالوات الدورية   15  %48.38

 النقل الوظيفي  02  %6.45
 إنذاره أو توبيخو  04 %12.90

 المجموع  31 122
:توزيع عينة الدراسة حسب اإلجراءات التي يحضى بها العاملون ذو التقدير  19-3لشكل رقما

 الضعيف في المؤسسة :
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الطالبة اعتمادا على االستبيانالمصدر: من إعداد   
و فيما خيص اإلجراءات ادلتعلقة بالعامل ذو التقدير الضعيف أهنا تسري يف من خالل النتائج أعاله   

شلن 48.38اذباه سليم كوهنا تبدأ باإلجراءات اإلصالحية دلعاجلة تدين األداء و ىذا ما تشري إليو نسبة 
 19.35آت ادلادية .مث يليها التوجيو و اإلرشاد و التدريب بنسبة يقرون على احلرمان من الًتقية و ادلكاف

 مث تليها اإلجراءات العقابية .
نتائج التقييم المحققة إن كانت قابلة للتعليق :خصائص عينة الدراسة حسب  21-3الجدول رقم
 عليها أم ال 

 نتائج التقييم المحققة دقيقة و غير قابلة للتعليق عليها  التكرارات  النسبة المئوية
 نعم  26 %19.35
 ال  25 %82.64

 المجموع  31 122
حسب نتائج التقييم المحققة دقيقة و غير قابلة للتعليق :توزيع عينة الدراسة  22-3الشكل رقم

 عليها 

19.35% 

12.90% 

48.38% 

6.45% 12.90% 

 توجٌهه و إرشاده و تدرٌبه

 التخفٌض الوظٌفً 

الحرمان من الترقٌة و المكافآت المادٌة 
 و العالوات الدورٌة 

 النقل الوظٌفً

   إنذاره أو توبٌخه
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 المصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان 

من أفراد العينة الذين يشعرون بأن نتائج التقييم دقيقة و غري قابلة 19.35النتائج أن نسبة  يتضح من 
للتعليق علها ،و إن كانت ىذه النسبة تعود أساسا إىل الرؤساء ادلستجوبني الذين كثريا ما يشعرون باحلرج 

 عند مناقشتهم لنتائج التقييم .
فضلية المناقشة بالنسبة للمشرف و العامل أ: خصائص عينة الدراسة حول  22-3الجدول رقم

  حول نتائج التقييم :
 أفضلية المناقشة بالنسبة للمشرف و العامل حول نتائج التقييم  التكرارات  النسبة المئوية 

 التعريف بنقاط الضعف و التناقش حول كيفية عالجها  13 %41.93
 التعريف بنقاط القوة و التناقش حول كيفية تنميتها  25 %16.12
 تحقيق التقارب في وجهات النظر بين المشرف و العامل  25 %16.12
 تزيد من موضوعية عملية التقييم و مصداقية النتائج  28 %25.82

 المجموع  31 122
لمشرف و العامل حول :توزيع عينة الدراسة حسب أفضلية المناقشة بالنسبة ل 21-3الشكل رقم

نتائج التقييم:

19.35% 

80.64% 

 نعم 

  ال
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 المصدر : من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان
من خالل النتائج يتضح أنو التربيرات كانت موضوعية عادلة توصي دبدىل وعي العمال بأمهية ربسني 
مستوى أدائهم و ربقيق رضا رؤوسهم عن أدائهم خدمة ألىداف ادلؤسسة اليت ربقق بتحسن نقاط 

ضعفهم ، حيث يأيت ىذا السبب يف أولوية الًتتيب ، كما تشري النسب على أن األسباب األخرى ذلا 
 أمهيتها يف إثراء نتائج التقييم من خالل مقابلة التقييم .

التقييم الحقيقي خصائص عينة الدراسة حسب التساؤل حول صعوبة  :  23-3رقمالجدول 
 ألداء العاملين :

 حسب رأيك لمن تعود صعوبة التقييم الحقيقي ألداء العاملين   التكرارات النسبة المئوية
الخاضعين  ىل ترجع إلى مشاكل و أخطاء العاملين أنفسهم 25 16.12 %

  لعملية التقييم 
 ىل ترجع إلى مشاكل و أخطاء المشرفين على عملية التقييم  28 %25.82
ئح التنظيمية لعملية التقييم ىل ترجع إلى قصور القوانين و اللوا 16 %51.61  

 المجموع  31 122
توزيع عينة الدراسة حسب التساؤل حول صعوبة التقييم الحقيقي ألداء : 22-3الشكل رقم

 العاملين:

41.93% 

16.12% 

16.12% 

25.80% 
التعرٌف بنقاط الضعف و التناقش حول 

 كٌفٌة عالجها 

التعرٌف بنقاط القوة  و التناقش حول 
 كٌفٌة تنمٌتها 

تحقٌق التقارب فً وجهات النظر بٌن 
 المشرف و العامل 

تزٌد من موضوعٌة عملٌة التقٌٌم و 
 مصداقٌة النتائج 
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المصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان    
من خالل النتائج أعاله يتضح أن عملية تقييم األداء تعًتضها صعوبات سلتلفة تؤثر على نتائج التقييم  

،و تعود ىذه الصعوبات ألخطاء و مشاكل تتحملها أطراف سلتلفة بدرجات متفاوتة تتقدمها  أخطاء 
اكل و أخطاء مث تليها مش51.61بالتشريع أي قصور القوانني و اللوائح التنظيمية بنسبة مرتبطة 

و ىكذا.25.80ادلشرفني على عملية التقييم بنسبة   
حسب الموافقة على تطوير النظام الحالي لعملية  عينة الدراسة خصائص:  24-3الجدول رقم

 تقييم أداء العاملين في المؤسسة :
الموفقة على تطوير النظام الحالي لعملية تقييم أداء العاملين في  التكرارات  النسبة المئوية 

 المؤسسة 
 نعم  27 %87.29
 ال  24 %12.92

 المجموع  31 122
الموافقة على تطوير النظام الحالي لعملية تقييم : توزيع عينة الدراسة حسب  23-3الشكل رقم

 أداء العاملين في المؤسسة :

16.12% 

25.80% 51.61% 

هل ترجع إلى مشاكل و أخطاء العاملٌن  
   أنفسهم الخاضعٌن لعملٌة التقٌٌم

هل ترجع إلى مشاكل و أخطاء 
   المشرفٌن على عملٌة التقٌٌم

هل ترجع إلى قصور القوانٌن و اللوائح 
 التنظٌمٌة لعملٌة التقٌٌم 
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الطالبة اعتمادا على االستبيانالمصدر من إعداد   
النظام احلايل  على تطويريتفقون   87.09أن معظم العاملني بنسبة من خالل النتائج أعاله يتضح   

الشابة فهم اليت تغلب عليها الطبيعة  بصفاهتمو  لعملية تقييم أداء العاملني و ىذا دليل على أن العاملني
و التطوير ،إذ يطمحون إىل التحسني و ذلذا ديكننا القول بأن دييلون كل ادليل إىل روح التجديد و التغيري 

 الغاية موجودة واضحة لكن الوسيلة  يطمح إليها 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

87.09% 

12.90% 

 نعم

 ال
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الوصول إلى التحسن ناألخطاء التي حالت دو المطلب الثالث:  
الوصول إىل التحسن ما ديكن تلخيصو فيما يلي:صلد من بني األخطاء اليت حالت دون   

صعوبة الوصول إىل نتائج تقييم موضوعية وعادلة ربقق األىداف ادلطلوبة. -  
قصر ادلنظومة القانونية ادلنظمة ألسلوب تقييم أداء العاملني. -  
عدم ربديد مدة مناسبة لدورية التقييم ،و االكتفاء بالقياس السنوي   -  
طات العليا يف ادلؤسسة كاإلطارات السامية فوق السلم لنظام التقييم و اقتصارىا عدم إخضاع السل -

 على الفئات األخرى .
التأكيد على استخدام نتائج التقييم يف تشديد اخلناق على العامل و تقوية السياسة الردعية على  -

 حساب السياسة التحفيزية و التطويرية.
عن عملية التقييم . القصور يف هتيئة و تدريب ادلشرفني -  
عدم إجراء مقابالت التقييم . -  
الضغوط اليت تتعلق بالتوقيت تؤثر على التقييم . -  
االفتقار  إىل معايري علمية و موضوعية مستمدة من توصيف ،وربليل دقيق للوظائف. -  
يوجد من ىو اذباه بعض الرؤساء ادلشرفني إىل إعطاء مرؤوسيهم تقديرات منخفضة العتقادىم أنو ال  -

 أفضل منهم يف العمل أو ال يوجد شخص مثايل.
و عناصر قياس األداء خاصة هبم. عدم اشًتاك العمال يف وضع مقاييس -  
صعوبة إطالع العمال على البيانات ادلسجلة عنهم يف السجالت اليت تعدىا عنهم إدارة ادلوارد  -

 البشرية،و يعتمد عليها ادلشرف يف التقييم.
بالعوامل النفسية و االجتماعية احمليطة بالعمال. عدم األخذ -  
صعوبة حصر و قياس خصائص و مسات العامل الشخصية ذات الصلة بالعمل كالتعاون ،اإلنتماء ،  -

 الوالء ، الدقة يف اإلنتاج ..........إخل.
سائهم.موضع رقابة مستمرة من طرف رؤ مقاومة العمال لنظام التقييم ألهنم يعتقدون بأنو يضعهم  -  
خطأ اإلمهال و التهاون. -  
خطأ تصلب و ربجر رأي العاملني. -  
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خطأ عدم االتصال ادلستمر بالعاملني. -  
خطأ عدم وضوح التعليمات -  
       خطأ حصر ىدف التقييم باحلافز ادلادي.  -
 

      
  



  -مستغانم -:   آليات تقييم أداء العاملين في خزينة سيدي علي مابين البلديات والية الفصل الثالث

                        
 

 
99 

خاتمة الفصل الثالث:     
عند االستفسار آلليات تقييم أداء العاملني يف خزينة سيدي علي مابني البلديات لقد أظهرت الدراسة 

عنها فكان جواب ادلسريين يف ادلؤسسة بأنو فعال نظام فعال فيت يف مراحلو األوىل من التنفيذ فهو حيتاج 
بو خزينة إىل أرضية مالئمة يف ادلؤسسة و ذبنيد فعلي للطاقات لكي يصبح أكثر فعالية ،و ىذا ما تقوم 

 سيدي علي من خالل محالت التوعية .
نظام التقييم بادلعايري احلديثة على كافة و دلزيد من ادلسامهة يف إثراء و ربسني و توسيع نطاق استعمال 

ادلؤسسات قدمت ىذه الدراسة اليت كشفت عن مجلة من الصعوبات و األسباب اليت تعود إىل ضرورة 
  استخلصتهاتعديل أو ربسني نظام التقييم ألداء العامل و اليت أدىل هبا العمال ادلستوجبني من جهة و 

       من زياريت ادليدانية من جهة أخرى.  
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 الخاتمة العامة:
صل إىل أن األداء ىو إعطاء األبعاد الكاملة لشيء ما،أما على مستوى التسيًن فيعين إجناز العمل من خالل ىذه الدراسة ن

،ذلذا فهو يف الغالب ينصب على ادلورد البشري يف العملية اإلنتاجية ادلطلوب ، أو القيام مبهمة و تنفيذىا على الوجو ادلطلوب 
 باعتبارىا أحد عناصر مداخالهتا .

يف ىذه اإلطار عندما نتكلم عن األداء فإننا نقصد مجلة من األبعاد ادلتداخلة و اليت تتضمن كيفية اإلجناز ،و الطريقة ادلتبعة يف 
 إجنازه م  ادلعايًن ادحمددة و ادلتعلقة بالكمية ،و النوعية و التويي  ىذا من ااجانب ومدى تطابق ما متتنفيذ توجيهات اإلدارة، 

ادلادي، أما ااجانب ادلعنوي فذلك يعين مدى محاس العامل و رغبتو يف إجناز ادلهام  ادللقاة على عاتقو،و استعداده إلتقان العمل 
يتويف على عنصرين سٌن و تطوير مهارتو ضمن ىذا ادلنظور األداء و سلوكو م  رؤسائو و زمالئو ،و الوسائل اليت يتبعها لتح

رئيسٌن مها:القدرة على اإلجناز ، و الرغبة يف العمل ،إن القدرة على اإلجناز ىي زلصلة للمعرفة وادلهارة اليت اكتسبها العامل، أما 
ىي تعكس رلموع أرائو و اجتاىاتو الفكرية حنو الرغبة يف العمل فهي تعرب عن الدواف  الفردية للعامل للقيام بإجناز العمل و 

العمل و عوامل البيئة اليت يعمل فيها .وكذا الوسائل اليت توفرىا العلوم و التكنولوجيا من أجل رف  مستوى األداء و دتكٌن 
 ادلؤسسة من الوصول لألىداف ادحمددة بأسلوب واعي.

ياتو مبراحل عدة ال ختلو أي منها من احلواجز اليت يتعٌن عليو ختطيها يف البشري مير يف ح ادلورد باإلضافة إىل ما سبق ذكره فإن
سعيو حنو األفضل ففي دراستو و يف حياتو العملية يتحمل تكاليف متنوعة حتدد فحواىا طبيعة ادلرحلة اليت مير هبا ،وحبسب 

"ترمومرت"مرحلة احلياة الوظيفية ،و حبسب اجتاه قييم كفاءة أداء ادلوظف أداءه ذلا يكون مستحقا للعقاب و من أجل ذلك يعترب ت
مؤشر الكفاءة يأخذ العامل وضعو صعودا أو نزوال بٌن زمالئو .و على ىذه الصورة شرع نظام تقييم كفاءة األداء امتدادا 

سجيل و تبيان حلالتو اليت يد جتريها اإلدارة للعامل ي بداية التحايو بالوظيفة ليكون مبثابة ت إلجراءات االختبارات و ادلسابقات
صالحية العامل للعمل ادلنوط بو،و مقدار كفاءتو ذلذا العمل .خالل فرتة التقييم ،و ليتسىن ذلا الويوف على مدى فيها   

مامدى ومن خالل ىذه اخلادتة نتطرق سلتلف النتائج و اآلراء اليت مت التوصل إليها ،كخالصة لدراسة اإلشكالية يف هناية البحث 
لإلجابة عن سلتلق األسئلة الفرعية و لتأكد من صحة  و االيتصاديةادلؤسسات العمومية  تسيًنيف يات أداء العاملٌن مسامهة آل
اليت ميكن االستفادة منها على ادلعطاة يف ادلقدمة مث زلاولة تقدمي النتائج ادلتوصل إليها لتقدمي التوصيات و االيرتاحات  الفرضيات

على ىذا األساس نقسم اخلادتة إىل ثالث فروع أمهها:مستوى الدراسة العلمية ،و   
النتائج : -1  
 علينا أن منيز بٌن نوعٌن من النتائج مها:النتائج النظرية ادلتوصل إليها من خالل البحث ،و النتائج العملية ادليدانية ادلتوصل إليها 

 من خالل دراسة حالة خزينة سيدي علي ما بٌن البلديات
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ة : النتائج النظري -أ  
النتائج النظرية يف النقاط اآلتية:ميكن تلخيص   

.و متطلبات العمل  يف الويوف على مدى كفاءة االستمرارعدم  -  
عدم مشاركة ادلؤسسات العاملٌن يف ايتسام العوائد ادلالية للنجاح وفقا دلسامهة العاملٌن يف حتقيقها . -  
التعامل م  أوضاع العاملٌن بأنظمة الثواب و العقاب و استكشاف أوجو الضعف يف األداء و لف  النظر إليها و إتاحة  -

ادلناسبة.الوسائل   
  النتائج الميدانية: -ب
عدم وجود برامج تدريب للقائمٌن بالتقييم لتوجيههم و تدريبهم على الطريقة السليمة. -   
وض  معايًن التقييم.عدم اشرتاك العاملٌن يف  -  
يصور يف القواعد و القوانٌن ادلنظمة ألسلوب تقييم كفاءة األداء . -  

و من ىنا مت اإلجابة على الفرضيات كاآليت: -       
إن األداء يف اخلزينة ىو "عبارة عن ادلخرجات و األىداف اليت يسعى النظام إىل حتقيقها"  -   
–مستغامن  –إن نظام تقييم األداء لو دورا بالغ األمهية يف خزينة سيدي علي ما بٌن البلديات   -  
تعمل على حتسٌن أداءىا و إرضاء عماذلا و خدمة زبائنها برتسيخ ثقافة األداء لتحقيق  إن خزينة سيدي علي ما بٌن البلديات -

البشرية .التفوق التنافسي اعتمادا على نتائج تقييم أداء مواردىا   
التوصيات و االقتراحات :  -2  
االىتمام بالتدريب و إعطاء حق الرتيية لضمان عدالة و موضوعية نتائج التقييم . -  
جتنب التحيز و إصدار األحكام ،و ادحمسوبية جتاه ما يعرف باألعراق العرفية .  -  
ره السلبيةدتكٌن العامل من حقو يف الطعن على نتائج التقييم دون اخلوف من أثا -  
  إدراج مدى فعالية أداء العاملٌن يف حتقيق أىداف ادلؤسسة كمعيار لتقييم أداء كل عامل . -
  أفاق البحث: -3

ايرتح بعض ادلواضي   أنالعاملٌن يف ادلؤسسات العمومية االيتصادية" ارتأي   أداءتقييم  آلياتموضوع دراسيت " أساس وعلى
 ادلكملة ذلذا ادلوضوع و اليت اعتربىا كبحوث للطلبة الالحقٌن:

    دور نظام تقييم أداء العاملٌن يف تسيًن و إدارة ادلؤسسات العمومية . -
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:األطروحات و الرسائل  
  2006،رسالة ماجيسرت ،جامعة اجلزائر ،نعيمة فضيل ،أمهية تقييم أداء العاملني يف تدعيم أداء املؤسسة -1



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية   

  -مستغاًل -جامعة عبد احلميد ابن باديس

 كلية العلوم االقتصادية ، التجارية،وعلوم التسيري

10ملحق رقم   

 إستبانة من إعداد الطالبة:

  خبدومة زينة   -

 حتت إشراف األستاذة :مساوي مباركة 

من خالل ملئهم ذلا مع  -مستغاًل -التعرف على آليات أداء العاملني يف خزينة سيدي علي ما بني البلديات و اذلدف منها:
 التقدم ذلم جبزيل الشكر و التقدير على تعاوهنم معنا . 

 

 

و للتوصل إىل نتائج الدراسة نرجو ملئ اإلستبانة من طرف عمال خزينة سيدي علي مابني البلديات الذين نتقدم ذلم  -
 بالشكر و التقدير على تعاوهنم معنا . 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم األول: بيانات أولية
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الفئة العمرية: -2  

سنة . 88- 28  

سنة. 89-48  

سنة. 49-55  

احلالة االجتماعية: -8  

 أعزب )ة(                         متزوج)ة(                     أرمل)ة(

ادلستوى الدراسي: -4  

 متوسط                              ثانوي                          جامعي 

أجرك يرتاوح ما بني: -5  

دج81111دج و 21111  

دج 41111دج و 81110  

دج 51111دج و 41110  

دج 51111أكثر من   

  



 القسم الثاني : طرق التقييم 

ىل تعلم بوجود طريقة لتقييم أداء العاملني بادلؤسسة ؟ -6  

نعم                            ال                     

أداء العاملني بادلؤسسة .الطريقة اليت تفضل استخدامها يف تقييم  -7  

 *ىل ترتكز يف التقييم على أساس نتائج اإلجناز ؟    

نعم                    ال                   

 * طريقة ترتكز يف التقييم على أساس السلوك يف العمل ؟

نعم                     ال                  

اإلجناز و السلوك يف العمل . * طريقة ترتكز يف التقييم على أساس نتائج  

نعم                       ال                  

  *طريقة تقوم على مقارنة النتائج اليت حققها العامل و توقعات األداء يف فرتة زلددة 

ال                             نعم               

.* طريقة تقوم على مقارنة النتائج اليت حققها العامل بأداء عامل أخر   

نعم                      ال                  

 * طريقة تقوم على مقارنة متطلبات العمل مع أعمال و وظائف أخرى متشاهبة ذلا و منطية 

ال                     نعم                  

 

 



أهداف و معايير التقييمالقسم الثالث:   

ىل يتم مشاركة العاملني يف حتديد األىداف ادلطلوبة منهم ؟ -8   

نعم                       ال                 

  ماىي مواصفات األىداف اليت تفضلها كمعايري لتقييم كفاءة أداء العاملني : -9

أن تكون أىداف واضحة زلددة و موضوعية و سهلة ادلنال  -  

أن تكون أىداف واضحة زلددة وطموحة و صعبة ادلنال  -  

أن تكون أىداف عامة و مبهمة أي ختضع لعدد من التفسريات  -  

أن تكون أىداف مرتبطة بالعمل ميكن قياسها كالنتائج احملققة من العمل  -  

أن تكون أىداف مرتبطة بالعمل ال ميكن تقديرىا كالسلوك يف العمل  -  

مرتبطة بالعمل ميكن مالحظتها يف أداء العاملأن تكون أىداف  -  

.ىل يتم يف ادلؤسسة توزيع عناصر التقييم األساسية حسب أمهيتها النسبية عند كل وظيفة  -01  

نعم                             ال                       

علك تؤيد وجود عناصر تقييم زلددة؟ماىي األسباب اليت جت -00  

ماىو مطلوب منو بدقة . توضيح للعامل  

 تزيد من موضوعية التقييم ودقتو .

 تساعد ادلشرفني على إجراء التقييم بسهولة .

 جتنب ادلشرفني حالة التحيز أو التشدد.

ىل اإلدارة تؤمن بأن كل العاملني ميثلون جزء من نتائج ادلؤسسة. -02  



نعم                          ال                    

ىل دتثل تكلفة بالنسبة للمؤسسة؟ -08  

نعم                ال           

ىل أنت رلرد أداة لتنفيذ أفكار اإلدارة ؟ -04  

نعم                 ال         

ىل أنت رلرد أداة لتنفيذ أفكار اإلدارة ؟ -05  

نعم                ال           

و ىل أنت يف قلب كل عملية تطوير و حتسني ؟ىل أنت شريك يف العمل  و ليس أجريا ، -06  

نعم                 ال            

ىل تشعر بأن عملية تقييم العاملني تعترب أمرا ىاما ؟ -07  

نعم                 ال              

يتم رمسيا تقييم مجيع العاملني على مستوى كل الوظائف يف ادلؤسسة على فرتات ماىي ؟ -08  

نصف سنة)سداسية(                    ربع سنوية )فصلية(                  شهرية         

ما ىي اجلهة ادلناسبة اليت توكل إليها رمسيا مهمة القيام بعملية تقييم أداء العاملني يف ادلؤسسة ؟ -09  

 ادلسؤول ادلباشر فقط .
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ىل ىناك اتفاق على ثقافة تنظيمية تربط العاملني مبنظماهتم ؟ -21  
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؟ىل يتم تبليغ مجيع العاملني بنتائج تقييم أدائهم  -20  

   نعم                   ال              

ما تفضيلك يف طريقة اإلعالن عن نتائج التقييم ؟ -20  

 السرية التامة.

 العلنية.

 العلنية للتقديرات ذات الدرجات ادلرتفعة فقط .
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 الرتشح للرتقية .

 توجيو الشكر والثناء .

 االستفادة من ادلكافآت ادلادية و العالوات الدورية .
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 إهناء اخلدمة .

 التخفيض الوظيفي .

 احلرمان من الرتقية و ادلكافآت ادلادية و العالوات الدورية .

 النقل الوظيفي .

 إنذاره أو توبيخو.



 توجيهو و إرشاده و تدبريه.

ىل تشعر بأن نتائج التقييم احملققة دقيقة و غري قابلة للتعليق عليها؟ -24  
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  تعود أفضلية ادلناقشة بالنسبة للمشرف و العامل حول نتائج التقييم إىل: -25

 تعريف العامل بنقاط ضعفو و التناقش معو يف كيفية عالجو.

 تعريف العامل بنقاط قوتو و التناقش معو يف كيفية تنميتها أو احلفاظ عليها. 

مابني ادلشرف و العامل .حتقيق التقارب يف وجهات النظر   

 تزيد من موضوعية عملية تقييم األداء و مصداقية النتائج .

حسب رأيك دلن تعود صعوبة التقييم احلقيقي ألداء العاملني؟ -26  

 ىل ترجع إىل مشاكل و أخطاء العاملني أنفسهم اخلاضعني لعملية التقييم ؟

لتقييم ؟ىل ترجع إىل مشاكل و أخطاء ادلشرفني على عملية ا  

 ىل ترجع إىل قصور القوانني و اللوائح التنظيمية ادلنظمة لعملية التقييم ؟ 

ىل توافق على تطوير النظام احلايل لعملية تقييم أداء العاملني يف مؤسستك؟ -27  

    نعم                              ال                       
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: الملخص  
األداء احملور الرئيسي الذي ينصب حولو جهود املدراء ،كونو يشكل بامتياز أىم أىداف املنظمة ،حيث تتوقف كفاءة أي  ربيعت

تستند إليها بكل فعالية ،وحىت تضمن املنظمات أن بشرية ،و اليت يفًتض الوارد املمنظمة و يف أي قطاع كانت على كفاءة أداء 
  ،املوارد البشرية فيها مبمارسة وظيفة مهمة و معقدة يف نفس الوقت ،أال وىي وظيفة تقييم أداء العاملنيذلك تقوم إدارة 

خبزينة سيدي علي مابني البلديات املعروفة بتميزىا يف أدائها و لتقييم أداء العاملني يف املؤسسة اعتمدنا على دراسة ميدانية 
على املالحظات امليدانية و القراءات التارخيية  لوثائق الشركة إىل جانب احلوار املباشر الذي اعتمدت  مت االعتمادالشامل ،و قد

اليت مت توزيعها على عينة من عمال خزينة فيو أسلوب االستبيان من خالل إعداد استمارة االستبيان تعرض جمموعة من األسئلة 
أن األداء ىو إعطاء األبعاد الكاملة لشيء ما،أما مت التوصل إىل سة من خالل ىذه الدرا .عامل13سيدي علي املتكونة من

على مستوى التسيري فيعين القيام مبهمة و تنفيذىا على الوجو املطلوب ،هلذا فهو يف الغالب ينصب على املورد البشري يف 
 العملية اإلنتاجية باعتبارىا أحد عناصر مداخالهتا .

 الكلمات المفتاحية :
املوارد البشرية ،التقييم .األداء ،  -  
 


	الواجهة
	شكر زينة
	إهداء زينة
	فهرس المحتويات
	قائمة الجداول
	قائمة الأشكال
	المقدمة العامة
	zinaa
	الفصل الثاني زينة
	الفصل الثالث
	الخاتمة العامة ؟
	المراجع
	الإستبان
	قائمة المحتويات
	الملخص

