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 شكر و تقدير

. هاديا وبشيرا - صلى اهلل عليه وسلم –الحمد هلل الذي بعث فينا محمدا 

الحمد هلل الذي مّن علينا بنعمه وأنار دربنا ومّهد طريقنا ويّسر أمرنا ومكننا 

من بلوغ ما كنا نصبو إليه 

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألستاذ القدير ومشرفنا الفاضل األستاذ 

الدكتور 

 لتفضله باإلشراف على هذه المذكرة ولم يبخل علينا "كعواش رؤوف"

بنصائحه 

وإرشاداته القيمة وصبره علينا فجزاه اهلل كل الخير وجعله مثال أعلى 

. للطلبة الذين يحملون األمانة من بعده

كما نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى أساتذة علم اإلجتماع الذين أّطرونا 

: طيلة مشوارنا الدراسي ولم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم وبالخصوص األساتذة 

غراز الطاهر، بوجردة ياسين، بليلط عبد اهلل، بن يحي سميرة، شربال مصطفى، 

. شتيوي الربيع

مؤسسة الخزف الصحي " وعمال  يكما نخص بالشكر مسؤول

، دون أن ننسى موظفي مكتبة علم اإلجتماع خصوصا عايدة وفارس " بالميلية 

 جزاكم اهلل جميعا                                
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:  مقدمة

تعتبر عممية تقييم األداء من المرتكزات الحيوية لإلدارة الحديثة التي تسعى لمتطور والتميز في  
أدائيا، وتحقيق أىدافيا بكفاءة وفعالية في خضم بيئة ديناميكية وتنافس شديد، بحيث تظير أىميتيا 

ودورىا الفعال إذا ماتم تطبيقيا بموضوعية بين جميع العاممين دون أي تمييز األمر الذي يعزز ثقتيم 
ن وّو فتطبيق عممية تقييم األداء من منطمق قيم العدالة والمساواة بين جميع فئات العاممين يك. بعدالتيا

.  نظرة إيجابية لدييم حول مختمف إجراءاتيا ونواتجيا، األمر الذي ينعكس بصورة مباشرة عمى أدائيم

 فالتقييم السميم والموضوعي ألداء العاممين يعتبر مفتاح النجاح لممؤسسة ووسيمة من وسائل 
تقميص الفجوة بين اإلدارة والعاممين وزيادة الثقة والتفاعل والوالء لممؤسسة، وعميو فموضوع العدالة في 

رتباطيا بمختمف  عممية تقييم األداء بالمؤسسات يعدّو مطمبا أساسيا نظرا لحساسية ىذه العممية وا 
القرارات التي تخص العاممين بالمؤسسة، فإتخاذ قرارت منصفة وعادلة إتجاه ما يقدم من أداء يمس 
مصمحة العامل والمؤسسة عمى السواء، كون أن نجاح وتطور ىذه األخيرة يتوقف بدرجة كبيرة عمى 

مستوى موضوعيتيا إتجاه عماليا، األمر الذي يزيد من مستوى األداء والثقة والوالء واإلستقرار 
فالفرد الذي ال يشعر بالعدالة في مكان العمل سيفضل المغادرة إلى مؤسسة توفر . الوظيفي لدييم

لك كان عمى المسؤولين ذشرط العدالة والمساواة بين العاممين يؤثر سمبا عمى المؤسسة ومستقبميا، ل
توخي العدالة والموضوعية في عممية تقييم األداء بمختمف إجراءاتيا بين جميع العاممين حتى تتحقق 

. أىداف العاممين وأىداف المؤسسة عمى السواء

      ومنو فدراستنا الحالية جاءت لمعرفة مدى توافر العدالة في عممية تقييم أداء العاممين بالمؤسسة 
. الجزائرية ، ولتحقيق ىذا المبتغى قسّومت دراستنا إلى جانبين؛ جانب نظري وجانب تطبيقي

: ي عمى أربعة فصول وىي عمى النحو التاليالجانب النظرإشتمل - 

، حيث تناولنا فيو أىمية وأسباب إختيار الموضوع، األىداف " موضوع الدراسة" بعنوان: الفصل األول
التي تسعى الدراسة لبموغيا، إشكالية الدراسة، إضافة إلى تحديد المفاىيم األساسية، وأخيرا عرض أىم 

. الدراسات السابقة حول الموضوع

، حيث تناولنا فيو النظريات الكالسيكية "النظريات المفسرة لمموضوع "كان بعنوان : الفصل الثاني
، والنظريات النيوكالسيكية (نظرية اإلدارة العممية، نظرية التنظيم اإلداري، النظرية البيروقراطية )
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، وأخيرا النظريات الحديثة (نظرية العالقات اإلنسانية، نظرية الحاجات، نظرية الفمسفة اإلدارية )
. (نظرية العدالة، نظرية التوقع، نظرية اإلدارة باألىداف)

، تطرقنا فيو إلى أىمية تقييم األداء، أىدافو، "أساسيات تقييم أداء العاممين " بعنوان : الفصل الثالث
 تقييم األداء، وأخيرا مجاالت إستخدام نتائج ئخصائص األداء الفعال، معايير تقييم األداء، ثم مباد

. األداء

، تناولنا فيو طرق تقييم األداء، خطواتو، "آليات عممية تقييم أداء العاممين " بعنوان :الفصل الرابع
. األدوات المستخدمة فيو، شروطو، مسؤولية تقييم األداء وتوقيتو، مشكالتو وسبل عالجيا

 :فقد إشتمل عمى فصمين ىماالجانب الميداني أما  -

، حيث تناولنا فيو مجاالت الدراسة "اإلجراءات المنيجية لمدراسة " بعنوان : الفصل الخامس
، فرضيات الدراسة، عينة الدراسة، أدوات جمع البيانات، منيج الدراسة، (الجغرافي، البشري، الزمني)

. أساليب التحميل

تحميل و، وفيو تم عرض " تحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائج وعرض" بعنوان : الفصل السادس
وتفسير البيانات، مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات، في ضوء الدراسات السابقة، ثم في 

ضوء النظريات، ومن تم عرضنا النتائج العامة لمدراسة وبعض اإلقتراحات والتوصيات، وأىم القضايا 
. التي أثارتيا الدراسة الحالية
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:  تمييد
     يعد فصؿ مكضكع الدراسة الركيزة األساسية كجكىر البحث العممي، لككف ىذا الفصؿ يعطي تصكرا 

 ، لذلؾ فمف خاللو نستطيع تبياف حدكد بحثنا الراىف دراستوكاضحا لما يريد الباحث الكصكؿ إليو خالؿ 
مف خالؿ إبراز أىمية الدراسة كأسباب اختيار المكضكع، أىداؼ الدراسة، إشكالية الدراسة كمف تـ تحديد 

. مفاىيـ الدراسة األساسية، كأخيرا عرضنا لمدراسات السابقة حكؿ المكضكع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     موضوع الدراسة                                            الفصل األول         

 

14 

 الموضوع اختيارأىمية الدراسة وأسباب : أوال
 : أىمية الدراسة -1

اّل فال فائدة مف البحث دركياإّف القيمة العممية ألم مكضكع بحث البد أف م  الباحث كأكؿ خطكة كا 
: إذا لـ يضيؼ لممعرفة العممية بشيء، لذلؾ فأىمية دراستنا الراىنة تكمف في النقاط التالية

 .القيمة العممية كاإلجتماعية التي يحتكييا المكضكع  -
إثراء المعرفة العممية حكؿ مكضكع عدالة تقييـ أداء العامميف، كما تشكؿ الدراسة نقطة انطالؽ لمعديد  -

 .مف الباحثيف إلجراء دراسات معمقة حكؿ المكضكع
 .تعد عدالة تقييـ األداء عنصر جكىرم كحساس يحدد مصير المؤسسة كمستقبميا -
تساعد المسؤكليف بالمؤسسة عمى معرفة كاقع العدالة التقييمية في مؤسستيـ، مما يعينيـ عمى كضع  -

 .إستراتيجية مناسبة لتفعيؿ العدالة بنظاـ التقييـ لدييـ
 : أسباب اختيار الموضوع -2

إّف اختيارنا الباحث لمكضكع دراستو ال يتـ إعتباطيا أك عشكائيا بقدر ما ىك مبني عمى دكافع 
كعكامؿ ذاتية كمكضكعية تدفعو لتناكؿ مكضكع دكف غيره، كليذا فإّف اختيارنا ليذا المكضكع جاء نتيجة 

: لتضافر مجمكعة مف األسباب كىي
 : األسباب الذاتية2-1

 :  كتتمثؿ في
 .الرغبة في الحصكؿ عمى تفسيرات مقنعة حكؿ مكضكع الدراسة -
 .الميؿ الشخصي المرتبط بالدرجة األكلى باإلىتماـ بالمكرد البشرم في المؤسسة -
 .إثراء المعارؼ الفردية لإلستفادة منيا مستقبال -
 .الرغبة في التعّرؼ أكثر عمى كاقع ىذه الظاىرة -
 : األسباب الموضوعية2 -2

 :كتتمثؿ في
مكانية دراستو ميدانيااالجتماع المكضكع بالتخصص عمـ ارتباط - .  تنظيـ كعمؿ كا 
إنخفاض اإلىتماـ مف قبؿ المؤسسات فيما يتعمؽ بكظيفة تقييـ المكارد البشرية كاألخذ بمعايير الحياد  -

 .كالمكضكعية
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محاكلة إثراء المكتبة الجامعية بمثؿ ىذا النكع مف المكاضيع نظرا لقمة الدراسات التي تناكلت ىذا  -
  .المكضكع

 .محاكلة التعّرؼ عمى درجة تطبيؽ العدالة بعممية تقييـ أداء العامميف بالمؤسسة الجزائرية -
تحسيس المؤسسات الجزائرية بضركرة اإلىتماـ بالمكرد البشرم مف خالؿ مراعاة العدالة كالحياد أثناء  -

 .تقييـ أداءه نظرا لحساسية المكضكع كأىميتو بالمؤسسات
: أىداف الدراسة:  ثانيا

     مما الشؾ فيو أّف أم دراسة عممية تسعى في نياية األمر إلى تحقيؽ أىداؼ محددة حتى يتمكف 
الباحث مف إثبات صدؽ الفرضيات، كعميو كفي دراستنا ىذه نسعى لتحقيؽ جممة مف األىداؼ كالمتمثمة 

 :يمي فيما
 .التعّرؼ عمى مستكل العدالة اإلجرائية المتبعة مع العامميف أثناء عممية تقييـ أدائيـ -
 .التعّرؼ عمى مستكل العدالة التعاممية لممؤسسة مع عماليا أثناء عممية تقييـ أدائيـ -
 .الكشؼ عف مدل تجسيد المؤسسة لمبدأ العدالة في نكاتج تقييـ أداء عماليا -
 .التعّرؼ عمى مدل تكافر العدالة في تقييـ أداء العامميف بمؤسسة الخزؼ الصحي -
 .محاكلة لفت أنظار المسؤكليف داخؿ مؤسسة الخزؼ الصحي ألىمية العدالة التقييمية -
 .محاكلة إبراز دكر عدالة تقييـ األداء في خدمة أىداؼ المؤسسة -
التقدـ بعدد مف التكصيات التي مف شأنيا أف تعزز الجكانب اإليجابية كالحّد مف الجكانب السمبية في  -

تطبيؽ نظاـ تقييـ األداء بمؤسسة الخزؼ الصحي، كالتي يمكف أف تشكؿ سندا عمميا لممسؤكليف 
 .بإدارة المستخدميف بإعطائيـ أفكار جديدة لرفع مستكل العدالة التقييمية بالمؤسسة

: إشكالية الدراسة: ثالثا
حقيؽ أىدافيا كضماف استمراريتيا، كتعد كظيفة تد كنتيجة حتمية ؿؽتتشعب كظائؼ المؤسسة كتتع

تقييـ أداء العامميف بأم مؤسسة أحد أىـ الكظائؼ الرئيسية التي ينبغي أف تيتـ بيا إدارة المكارد البشرية 
المعاصرة، فيي العممية التي يتـ مف خالليا الحكـ عمى مستكل األداء لككف ىذا األخير المحكر الرئيسي 

الذم تدكر حكلو جيكد المدراء، حتى تضمف المؤسسة األداء المتميز لمكاردىا في جميع المستكيات 
اإلدارية كالكصكؿ لألىداؼ المسطرة، كحتى تبمغ المؤسسة ما تصبكا إليو كتحقؽ رسالتيا يتطمب منيا أف 
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تككف عمى كعي بأىمية ىذه العممية كتحرص عمى مكضكعيتيا كنزاىة تطبيقيا عمى الجميع دكف أم 
. تمييز

يعد تقييـ األداء عممية إدارية دكرية تقـك بيا المؤسسات ككسيمة جكىرية لمتعرؼ عمى نقاط القكة 
كالضعؼ بأداء عماليا، باعتبارىا العامؿ األساسي الذم يتكقؼ عميو نجاح أم منظمة أك أم مشركع مف 
مكانيات األفراد كىي ظاىرة عامة  المشركعات اإلقتصادية، كنظرا لكجكد فركؽ كاختالفات بيف قدرات كا 

تالحظ دائما في جميع نكاحي الحياة، كحتى عمى مستكيات األداء داخؿ الحياة التنظيمية، كاف البد عمى 
القائميف بعممية تقييـ األداء األخذ في االعتبار ىذه االختالفات كالتمييز بيف أداء العامميف، عمى أساس 

مكضكعي عند تطبيؽ إجراءاتيا، حرصا منيـ عمى التقييـ العادؿ كالنزيو، لتجرم مكافأتيـ بقدر ما يعممكف 
. األمر الذم يعزز ثقة العامميف بعدالتيا. كينتجكف

 فتقييـ أداء العامميف البد أف يعتمد عمى كثير مف المعمكمات كالبيانات حتى يمكف الحكـ عمى 
األداء الجّيد كالمتكسط كالردمء بمكضكعية دكف أية محاباة أك تحّيز، لككف أف عممية التقييـ تقكـ عمييا 

مختمؼ جكانب إدارة المكارد البشرية مف دفع األجكر، الحكافز كالمكافآت، ترقية، تدريب كغيرىا، فيك 
بمثابة مراجعة كمتابعة لبقية السياسيات األخرل بالمؤسسة، فمثال تستطيع اإلدارة أف تحكـ مف خاللو عمى 
مدل نجاح سياسة االختيار ألف التقييـ النزيو كالمكضكعي يفصح عما إذا كاف الشخص المناسب مكمفا 

مف باب ما يحصؿ عميو )بالكظيفة التي تكافؽ ميكلو كتتفؽ مع قدراتو، ككذلؾ بالنسبة لسياسات األجكر 
. إلخ.... (الفرد مف أجر يماثؿ مع ما يبذلو مف جيد

 كفي ىذا الصدد تطكرت عديد النظريات التي أشارت كاىتمت بيذا المكضكع، مف أىميا نظرية 
اإلدارة العممية لفريديريؾ تايمكر الذم ركز عمى ضركرة كجكد أسمكب عممي لمعمؿ، بحيث نجده أشار مف 
خاللو بضركرة إيجاد تقييـ عادؿ ألداء الفرد العامؿ بالمؤسسة كالعمؿ بمبدأ األجر بالقطعة، ككذا تركيزه 

عمى كمية األداء كجكدتو، كأسس مكضكعية لمحكـ عمى مستكل أداء العامؿ، إلى جانب ذلؾ نجد نظرية 
العالقات اإلنسانية إللتكف مايك تشير إلى ضركرة االىتماـ بالعنصر البشرم كاالىتماـ بحاجاتو اإلنسانية 

كاإلجتماعية، فشعكر العامميف بالثقة كالعدؿ داخؿ التنظيـ يتحدد مف خالؿ إعطائيـ المجاؿ لمحكار 
. كالمشاركة في العممية التقييمية

 كفي نفس السياؽ كنظرا لألىمية التي يكتسبيا تكافر العدؿ كالمساكاة بمختمؼ اإلجراءات 
مف خالؿ نظرية العدالة ركز عمى أف مدل " سيتي أدمز"التنظيمية، كخصكصا إجراء تقييـ األداء نجد 

إدراؾ الفرد العامؿ لمعدالة يتحدد مف خالؿ مقارنة ما يقدمو ىذا الفرد مف مساىمات كما يحصؿ عميو مف 
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نكاتج مع مساىمات زمالئو، كمنو فالشعكر بالعدالة مف عدميا ىنا يتكقؼ عمى مدل تطبيؽ العممية 
. التقييمية بعدالة بيف جميع العامميف

 كعمى ىذا األساس فتقييـ األداء الفعاؿ يستند لجممة مف الشركط تجعؿ العامميف أكثر ثقة بعدالة 
تقييـ أدائيـ، بحيث نجد دراسة رفعت محمد جاب اهلل أكدت عمى أف ثقة العامميف في عدالة نظاـ تقييـ 
األداء تزداد كمما شعركا بأف لدل رئيسيـ المباشر إلماـ بجكانب األداء ككمما كاف ىناؾ اتفاؽ في الرأم 
بيف المشرؼ كالمرؤكس بخصكص معايير األداء الجيد، كأف ما يحصمكف عميو مف تقديرات في تقييـ 

. لكه مف جيد كما حققكه مف أداء كليس عمى أم شيء آخرذاألداء يعتمد عمى ما ب
 كعميو فمممؤسسة الجزائرية نظاـ تقييـ كنجاحيا كاستمراريتيا مرتبط بمدل مكضكعية كعدالة تطبيقو 
عمى جميع العامميف، كمف ىذا المنطمؽ ارتأينا الكقكؼ عند ىذه الظاىرة داخؿ المؤسسة اإلقتصادية 

: الجزائرية، انطالقا مف التساؤؿ الرئيسي التالي
 ما مدل تكافر العدالة في تقييـ أداء العامميف بالمؤسسة الجزائرية ؟  -

 : كيندرج تحت ىذا التساؤؿ الرئيسي أسئمة فرعية تتمثؿ في
 ما مدل تكافر العدالة في إجراءات تقييـ أداء العامميف ؟ -
 ما مدل تكافر العدالة في معاممة العامميف عند تقييـ األداء ؟ -
 ما مدل تكافر العدالة في نكاتج تقييـ أداء العامميف ؟ -
: تحديد مفاىيم الدراسة:رابعا
يعّد اإلطار المفاىيمي الخطكة المنيجية المحكرية لمبحث العممي خصكصا في مجاؿ العمكـ     

، كذلؾ حتى يكّجو البحث العممي الكجية الصحيحة ألّف ىناؾ الكثير مف المفاىيـ تتشعب في االجتماعية
جرائيا إلزالة الغمكض  مدلكالتيا كمعانييا، كىذا يستكجب عمى الباحث تحديد ىذه المفاىيـ تحديدا نظريا كا 

. حكليا
، كعميو سنقـك بتحديد المفاىيـ الرئيسية لدراستنا كىي العدالة، تقييـ األداء، العامؿ، عدالة تقييـ األداء

 .المؤسسة
 
 

 :العدالة -1
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أنصؼ، عكسو ظمـ كجار عادؿ مف يحتـر حقكؽ غيره كال يخضع لميؿ :  عدؿ يعّدؿ عدال فيك عادؿ:لغة
 .(1) في حكمو عمى أحدرأك ىكل كال يجك

.  حكـه كىك يقضي بالحؽ كيعدؿ كه: الحكـ بالحؽ، يقاؿ: العدؿ
 .(2)المرضي قكلو كحكمو: ذك معدلة في حكمو، كالعدؿ مف الناس: عادؿ
اشتير ىذا القاضي "، " كاف عنده ركح العدالة"حكـ متجرد، مف دكف تحّيز، : عدؿ، إنصاؼ: عدالة
 .(3)" بعدالة

 :اصطالحا
الّديف اإلسالمي ىك ديف العدؿ، كيؼ ال كقد سمي الخالؽ بالعدؿ كالعادؿ مف بيف أسماءه الحسنى،      

شيد اهلل أّنو ال إلو إاّل ىك كالمالئكة : "بؿ أّف العدؿ أكؿ صفات اهلل التي يقكـ بيا عمى خمقو، قاؿ تعالى
كتعدد ذكر العدؿ كالعدالة في الكثير مف اآليات  (18آؿ عمراف مف اآلية )" كأكلكا العمـ قائما القسط

" إّف اهلل يأمر بالعدؿ كاإلحساف: "القرآنية كاألحاديث الشريفة كسير الصحابة رضي اهلل عنيـ، قاؿ تعالى
إّف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف نكر عف : "، كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ(90النحؿ اآلية )

. صحيح مسمـ"  يميف الرحمف، ككمتا يديو يميف الذيف يعدلكف في حكميـ كأىمييـ كما كلكا
 .(4)إعطاء كؿ فرد ما يستحقو : "كتعرؼ العدالة بصفة عامة بأّنيا -

ممّا سبؽ يتضح أّف العدؿ قيمة أخالقية حثنا عمييا ديننا الحنيؼ في معامالتنا مع بني البشر، حتى ال 
تنتيؾ الحقكؽ كتنشب النزاعات كالتخاصمات بينيـ كيأخذ كؿ ذم حؽ حقو، كىذا ما جاء بو القرآف الكريـ 

. في آياتو الكريمة كاألحاديث النبكية الشريفة
في " jus"يرتبط مفيـك العدالة مف الناحية التاريخية ارتباطا كثيقا بالقانكف كالشرعية، كتعني كممة   -

، كعمى الّرغـ مف أّف مصطمح justitiaالالتينية نفس ما تعنيو كممة قانكف، كالكممة تستمد منيا كممة 
justice في دكائر استخدامو أم العدالة يستخدـ إلى حّد ما مكثفا أكثر في الدكائر القانكنية أكثر مف 

                                                           

، تكنس،دط، : أحمد العابد كآخركف (1) ، 825، ص ص 2003المعجـ العربي األساسي، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
826. 

 .514،ص2005ؿ، -، المجمد السادس، ؾ1لساف العرب، دار الكتاب العممية، ط: ابف منظكر (2)
 .954، ص 2001، بيركت، 2المنجد في المغة العربية المعاصرة، دار المشرؼ، ط: أنطكاف نعمو كآخركف (3)
دراسة تطبيقية عمى مكظفي كزارات - أثر إدراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد األداء السياقي: صابريف مراد نمر أبك جاسر (4)

، ص 2010، قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة الجامعية اإلسالمية، غزة، (غير منشكرة)السمطة الكطنية الفمسطينية، مذكرة ماجيستير
210 .
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أخرل، إاّل أّنو ال يكظؼ اليكـ كمصطمح قانكني بصكرة أساسية، كلكف يستخدـ كمصطمح أخالقي، 
دارم، كتربكم .  (1)كا 

 العدؿ)كالعدالة  (القانكني)العدؿ الشكمي : ، فيقّسـ العدؿ إلىالفقو القانوني الحديثأّما في نظرة     - 
 المساكاة عند تطبيؽ القانكف بشكؿ ركتيني، كدكف محاباة عمى "، كيخص المعنى األكؿ معنى(الجكىرم

الشعكر باإلنصاؼ، كىك شعكر كامف في النفس، : "أّما المعنى الثاني فيدؿ عمى،  "جميع األشخاص
يكحي بو الضمير النقي كيكشؼ عنو العقؿ السميـ مف خالؿ مجمكعة مف القكاعد تعرؼ باسـ قكاعد 

العدالة، مصدرىا المثؿ العميا اليادفة إلى خير اإلنساف، تراعي الظركؼ الخاصة بالناس، كالعدالة بيذا 
 .(2) "المعنى ىي معيار أخالقي

مّما تقدـ يتضح أّف مفيكـ العدالة يأخذ معنييف؛ المعنى األكؿ العدالة كمصطمح قانكني تحقؽ بتطبيؽ 
القكانيف الجامدة عمى جميع الناس دكف تمييز فالقانكف فكؽ الجميع ال يمكف تجاكزه، المعنى الثاني 

كمصطمح أخالقي يصبغ سمكؾ األفراد في ممارستيـ كتعامميـ نابع مف ذات الفرد كمبدأ في الحياة يحقؽ 
. االستقامة كاالعتداؿ النفسي

كيعّبر عف العدالة في الفمسفة عمى أّنيا إحدل الفضائؿ األربع التي سمـ بيا الفالسفة مف قديـ، كىي    - 
 (3). الحكمة كالشجاعة كالعفة كالعدالة، فالعدؿ ىك اإلنصاؼ كىك إعطاء المرء مالو كأخذ ما عميو

 الحاجة لمعدالة، ز عف تصّكره لمعدالة باعتبارىا مرادفة لمفيكـ اإلنصاؼ كتبرجون رولز كما يعّبر  -   
العدالة تقّدـ : "كال سيما العدالة اإلجتماعية عند ما يمجأ المجتمع إلى تكزيع المصالح كالمنافع، كيقكؿ أفّ 

طريقة لتخصيص الحقكؽ كالكاجبات في المؤسسات األساسية لممجتمع كىي تحدد التكزيع المناسب لمنافع 
 .(4)"كأعباء الشراكة االجتماعية

يبرر مف خالؿ ما تقدـ أف المدلكؿ الفمسفي لمعدالة يشير إلى القسط كاإلنصاؼ في منح الناس حقكقيـ 
حتى تتحدد الحقكؽ كتضبط  ،فالعدالة كسيمة ميمة كجكىرية في تكزيع المنافع كالمصالح داخؿ أم مجتمع

. الكاجبات بما يحقؽ النفع العاـ كينشر السمـ اإلجتماعي
                                                           

العدالة لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة المفرؽ كعالقتيا بالكالء التنظيمي لممعمميف في تمؾ : أسماء الخالدم، كايد سالمة (1)
 .288، ص 2014ب، جامعة اليرمكؾ، /2المدارس، مجمة المنارة، المجمد العشركف، العدد 

المعيار الذاتي كالمكضكعي في القانكف المدني الجزائرم، مجمة دراسات كأبحاث دكرية عممية دكلية محكمة، : بف عمارة محمد (2)
 .49، ص 2013، جامعة الجمفة، جكاف (11)العدد الحادم عشر 

 .588، ص 1972المعجـ الكسيط، المكتبة اإلسالمية، الجزء األكؿ، تركيا، : إبراىيـ مصطفى كآخركف (3)
  .32، ص 2011نظرية العدالة، ترجمة ليمى طكيؿ، منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب،دط، سكريا، : جكف ركلز(4)
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سمطة تفرض القانكف العادؿ بالتساكم عمى : "  العدالة عمى أّنياجرجس ميشال جرجسكقد عرؼ      -
عطاء كؿ ذم حؽ حقو مف دكف انتقاص، كىي تكجب مف جية  أخالقيا يفرض الجميع دكف استثناء، كا 

 .(1)" مبدأ الفضيمة التي ترتبط باحتراـ حقكؽ اآلخريفبدكره الحؽ ، كمف جية ثانية تكجب
 تعني في استعماليا" بأّنيا ميغان  يرغبطوني بينيت ولورانس غروسكما عّرفت العدالة مف قبؿ     -

عطاءىـ حقيـ كما تقرره القكاعد كالمبادئ العامة، كتكصؼ  اإلعتيادم، معاممة األفراد مف دكف تحّيز، كا 
 .(2)" المحاكـ التي تطبؽ القكانيف عمى الحاالت الفردية بأّنيا جزء مف نظاـ العدالة

    نستنتج مّما تقدـ أّف التعريفيف السابقيف ركزا عمى العدالة القانكنية التي تفرض مف خالؿ المكائح 
القانكنية عمى الجميع بكاسطة المحاكـ التي تمثميا كييئة معنكية رسمية تحرص عمى تجسيدىا عمى أكمؿ 
. كجو، فالعدالة مبدأ أخالقي تكجب المعاممة المنصفة إحترامالحقكؽ اآلخريف كمنع التحّيز أك التعدم عمييا

إعطاء كؿ "المدلكؿ األكؿ :  عّرؼ العدالة مف خالؿ اإلشارة ليا بثالث مدلكالتميشيل مانكنجد     -
التمييز في معاممة " ، كالمعنى الثالث"معاممة األشخاص المتساكيف دكف تمييز"، كالثاني "ذم حؽ حقو

 .(3)"غير المتساكييف بطريقة تناسبية
 مدلكالت المعنى األكؿ كىك المعنى 3ؿ ماف أشار لمفيـك العدالة بػ م    مف خالؿ ما تقدـ يفيـ أّف ميش

الشامؿ لما ىك شائع كمتداكؿ حكؿ معناىا بيف أغمب الناس فيذا المعنى يمخص الفكرة العامة لمعدالة، أّما 
المعنى الثاني فيرّكز عمى المساكاة في معاممة األفراد المتشابييف مف حيث القدرات، الّسمات كالمؤىالت 

الشخصية دكف تحّيز أك تمييز، أّما المعنى الثالث فيركز عمى التبايف المكجكد بيف األفراد، فمكؿ فرد 
قدرات كسمات شخصية تمّيزه عف اآلخريف لذلؾ فمف الحكمة أخذ ذلؾ االختالؼ في االعتبار إنصافا لكؿ 

عطاء كؿ فرد ما يستحقو حتى ال يفقد العدؿ معناه . شخص تجنبا لما يقع مف ظمـ كجكر في حقيـ، كا 
 فالمراعاة ىنري فايول عف العدالة بأّنيا أحد األصكؿ العامة لإلدارة عند المعجم اإلداريكيعّبر  -

 .(4)كاإلنصاؼ يجب أف يمارسكا مف قبؿ جميع األشخاص في السمطة

                                                           

 .362، ص 2005، لبناف، 1معجـ التربية كالتعميـ، دار النيضة العربية، ط: جرجس ميشاؿ جرجس (1)
سعيد الغانمي، مركز دراسات : مفاتيح اصطالحية جديدة،معجـ مصطمحات الثقافة كالمجتمع، ترجمة: صكفي بينيت كآخركف (2)

. 470، ص 2010، بيركت، 1الكحدة العربية، ط
،  1999عادؿ مختار الكارم، دار المعرفة الجامعية، دط، اإلسكندرية، :مكسكعة العمـك اإلجتماعية، ترجمة: ميشيؿ ماف (3)

 .349ص 
 .215، ص 2006المعجـ اإلدارم، دار أسامة لمنشر ك التكزيع، عماف، : سمير الشكبكي (4)
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ّيتضح مف خالؿ كجية نظر فايكؿ أّف العدالة مبدأ تنظيمي أساسي البّد مف مراعاتو في جميع 
أبعادالتنظيـ، فالعدالة ضركرة حتمية لضماف تحقيؽ باقي المبادئ كفؽ جكىرىا الصحيح بما يضمف 

. النزاىة كاإلنصاؼ لمجميع
قياـ الفرد بمقارنة معدؿ مخرجاتو نسبة إلى مدخالتو، مع معدؿ : " بأنيا(A dams)أدمز كيعّرفيا  -

 تتحقؽ العدالة  كحيف ال يتساكياف فمخرجات اآلخريف بالنسبة إلى مدخالتيـ كحيث يتساكل المعدال
 .(1)"كيشعر الفرد حينئد بالظمـ  يقع الحيؼ

محصمة اإلتفاؽ بيف الجيكد المبذكلة كالعكائد المتحققة عنيا بشكؿ يساىـ : " عمى أّنياذرةكما يعّرفيا -    
 .(2)"في تحقيؽ األىداؼ المطمكبة لممنظمة

 ما يالحظ عمى ىذيف التعريفيف تركيزىما عمى العدالة التكزيعية؛ أم المقابؿ الذم يعمؿ عميو 
ىذه المبذكؿ بالمؤسسة إلى جانب ذلؾ يؤّكد أدمز عمى أّف إدراؾ جالفرد العامؿ مف مكافأة كأجكر لقاء 

العامؿ لمدل تكّفر العدالة بالمؤسسة يتكقؼ عمى المقارنة التي يجرييا بيف عكائد مدخالتو مف جية كعكائد 
. مدخالت زمالئو مف جية أخرل، كمف ثـ يحكـ عمى عدالة أك العدالة مؤسستو إتجاه عماليا

الطريقة التي تحكـ الفرد مف : "  يعّرفاف العدالة التنظيمية عمى أّنياأسماء الخالدي وكايد سالمةكنجد  -
خالليا عمى عدالة األسمكب الذم يستخدمو المدير في التعامؿ معو عمى المستكييف الكظيفي كاإلنساني، 
كىك مفيكـ نسبي يتحّدد في ضكء ما يدركو المكظؼ مف نزاىة كمكضكعية المخرجات كاإلجراءات داخؿ 

 .(3)" المنظمة
المعاممة المنصفة  كاألخالقية في بيئات : "  العدالة في جانبيا التنظيمي عمى أّنياالميديكما يعّرؼ  -

العمؿ المختمفة صناعية أـ تجارية، أـ تربكية، كتتمثؿ في مدركات المرؤكسيف لمدل معاممتيـ بصكرة 
 .(4)"طة التنظيميةؿمكضكعية خالية مف التحّيز مف قبؿ اإلدارة أك الس

ـّ التركيز عمى بعد مف أبعاد العدالة التنظيمية  مف خالؿ ما تّقدـ مف التعريفيف يمكف القكؿ أّنو ت
كىك العدالة التعاممية، فإدراؾ العدالة لدل األفراد العامميف في مكاف العمؿ يتحّدد مف خالؿ الحكـ عمى 

                                                           

مستكل العدالة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظة جدة كعالقتيا بدافعية اإلنجاز : محمد بف محمد بف جابر الشيرم (1)
، قسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط ، كمية التربية، جامعة اـ القرل، (غير منشكرة)لدل المعمميف مف كجية نظرىـ، مذكرة ماجيستر

. 21، ص2014
 .32، ص 2008العدالة التنظيمية كعالقتيا ببعض االتجاىات اإلدارية المعاصرة، دار الرضكاف،  مصر، : عمر محمد ذرة (2)
. 291مرجع سابؽ، ص : أسماء خالدم، كايد سالمة (3)
 .21مرجع سابؽ، ص : محمد بف محمد بف جابر الشيرم (4)
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عدالة األسمكب المتبع في التعامؿ معيـ، مف طرؼ رؤسائيـ دكف تحّيز، كتضيؼ أسماء الخالدم ككايد 
. سالمة نزاىة إجراءات كمخرجات المنظمة

القيمة المتحصمة مف جراء إدراؾ العامميف لنزاىة كمكضكعية : " عمى أّنياالعطويكما يعّرفيا  -
 .(1)" اإلجراءات المكجكدة في المنظمة

يفيـ مف ىذا التعريؼ أّف شعكر العامميف بالعدالة كاإلنصاؼ داخؿ الحياة التنظيمية يتحّدد مف 
. خالؿ اإلجراءات المطبقة عميو في العمؿ بما فييا إجراء تقييـ األداء كالمعايير المعتمدة

: التعريف اإلجرائي
نقصد بالعدالة التنظيمية في دراستنا درجة تحقيؽ المساكاة في فرص الخضكع إلى إجراءات الحصكؿ عمى 

المعامالت، كالعكائد مف قبؿ العامميف في المؤسسة، بما يسمح بالرفع مف مستكل اإلحساس بالعدالة، 
. كالتفاعؿ في بيئة تنظيمية صحية

 .اّلتقييم -2
 .قّدر قيمتو: يقّيـ تقييما الشيء:  قّيـ:لغة

 .(2)قيـ (ج)ثمف المتاع -: ما يقّدر بو الشيء ك: القيمة
 لقد تعّرض مفيكـ التّقييـ إلى اإلختالفات في كجيات النظر الفكرية مف حيث تحديد معناه :إصطالحا

 :الشامؿ، كمف بيف ىذه التعاريؼ نجد
 .(3)" ك مزايا اك أىمية أك حالة شيء ماأتحديد قيمة : "  بأّنوعبد الكريم بوحفصيعّرفو  -

   يتضح مف ىذا التعريؼ أّنو مف خالؿ تقييـ الشيء نستطيع تقدير قيمتو كالحكـ عميو سمبا أك 
 .إيجابا

عممية يتـ مف خالليا مطابقة اإلنجاز في األداء كالسمكؾ عمى ما : " بأّنولعتيبياي بحصكما عّرفو  -
ىك مطمكب في الخطة كالتنظيـ كتطبيؽ مبدأ الثكاب كالعقاب بالنسبة لإلنساف كاالستمرار في 

                                                           

العدد / 8أثر العدالة التنظيمية كعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي، مجمة تكريت لمعمـك اإلدارية كاالقتصادية، المجمد : نماء جكاد العبيدم (1)
. 80، ص 2012، جامعة تكريت، 24
 .513، ص 2008عربي، دار العمـك لمنشر، عنابة، -المنار، قامكس لغكم عربي: عيسى مكمني(2)
 .212، ص 2010التككيف اإلستراتيجي لتنمية المكارد البشرية، ديكاف المطبكعات الجامعية، د بمد، : عبد الكريـ  بكحفص (3)
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 مع الصيانة أك االستغناء بالنسبة لممكاد كاألبنية كاألجيزة كالمعّدات كاآلالت كغير ذلؾ مف االستخداـ
 .(1)" األمكر المادية كالتقنية

 مف ىذا التعريؼ أّف التقييـ عممية شاممة تّمس الفرد بالمنظمة مف خالؿ مقارنة مستكل أدائو مع ز   يبر
 لذلؾ، كما تمّس الجكانب المادية استنادهما ىك مسطر كمطمكب منو كمف تـ يمكف الحكـ عميو كمجازاتو 

.  عنيااالستغناءكالتقنية بالصيانة أك 
يناس ماىر بديركتعّرفو - عممية فحص أك مراجعة شاممة يقـك بيا الفرد : " عمى أّنو وفاء فؤاد شمبي وا 

بعد أف ينتيي مف تنفيذ الخطة، كذلؾ بأف يقارف النتائج التي كصؿ إلييا باألىداؼ التي كاف ينبغي 
 .(2)" تحقيقيا لمكقكؼ عمى مدل ما حققو مف نجاح أك فشؿ كليبيف أسباب النجاح أك الفشؿ

   يفيـ مف ىذا التعريؼ أّف الفرد بعد عممية أداء األعماؿ يجرم تقّييما لما حققو مع ما ىك مستيدؼ 
. كمخطط الكصكؿ إليو كذلؾ لمكشؼ عف نقاط ضعفو أك نجاحو كتبياف مصدرىا

إصدار حكـ لغرض ما، كيتضمف التقييـ إستخداـ المعايير لتقييـ : " بأّنوMonahanموناىان كقد عّرفو -
 .(3)"مدل دّقة كفّعالية األشياء

   يّتضح مف ىذا التعريؼ أّف التقييـ عممية يتـ بمكجبيا إصدار حكـ ألغراض عديدة كذلؾ بناءا عمى 
. عناصر كمعدالت يتـ مف خالليا قياس مدل دّقة كفّعالية األشياء قيد التقييـ

عممية المقارنة بيف ما ىك كائف بما يجب أف يككف ككضع حكـ عمى : " بأّنوعمار بن عيشيكيعّرفو  -
 .(4)" الفرؽ المكجكد بيف ما يجب أف يككف كما ىك كائف في أم ميداف كاف

   يفيـ مف التعريؼ أّف التّقييـ عممية البّد منيا فمف خالليا يتـ المقارنة كالحكـ عمى الفركؽ 
 (كاف ينتظر تحقيقو ما)كما ىك مطمكب  (جسد فعال عمى أرض الكاقع ما)المكجكدة بيف ما ىك محقؽ 

 .كذلؾ في أم ميداف أك مجاؿ كاف
: التعريف اإلجرائي

نقصد بالتّقييـ في دراستنا إعطاء قيمة الشيء بعد التفحص كالمقارنة بيف ما ىك كائف كما يجب أف يككف 
. مف خالؿ الحكـ عميو سمبا أك إيجابا قياسا لمدل فاعميتو

                                                           

 .164، ص 2002تطكر الفكر كاألنشطة اإلدارية، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف،دط، : صبحي العتيبي (1)
إدارة المكارد في ظؿ متغيرات العصر، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف،دط، :  كفاء فؤاد شمبي، إيناس ماىر بدير كآخركف (2)

 .84، ص 2010
 .14، ص 2012، األردف، 1إتجاىات التدريب كتقييـ أداء األفراد، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، ط: عمار بف عيشي (3)
 .14المرجع نفسو، ص  (4)
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 : األداء -3
 يشير المعنى الّمغكم لمفعؿ أدل إلى معنى المشي مشيا ليس بالسريع كال بالبطيء، كأدل الشيء قاـ :لغة

بو، كيقاؿ أدل فالف الديف بمعنى قضاه، كأدل فالف الصالة أم قاـ بيا لكقتيا، كأدل الشيادة أم أدلى 
. بيا، كأدل إليو الشيء أم أكصمو إليو

 .(1)كىكذا يتضح بأف المعنى الدقيؽ في المغة العربية لكممة أداء ىك قضاء الشيء أك القياـ بو
أّما فيما كرد في معجـ الكسيط، فيشير األداء إلى عمؿ أك إنجاز، أم الفعؿ المبذكؿ أك النشاط الذم تـ 

 .(2)إنجازه
: إصطالحا

لقد حاكؿ الكثير مف الباحثيف كالمختصيف تحديد مفيـك األداء، إذ تكجد العديد مف التعريفات مف بينيا 
 :نذكر ما يمي

المجيكد الذم يبذلو الفرد حيث يعّبر عمى المستكل الذم حققو مف الناحية : " بأّنوعمي غربييعّرفو - 
 .(3)" الكّمية كجكدة المياـ المطمكبة أك الكقت المحّدد لمقياـ بو

     يفيـ مف ىذا التعريؼ أّف األداء ىك األثر الصافي لجيكد الفرد في كظيفتو كالذم يشير إلى درجة 
كمستكل تحقيؽ المياـ المككمة إليو، كالمككنة لكظيفتو مف ناحية الكـ كالكيؼ كالكقت المحّدد لذلؾ، كمع 

ذلؾ فعمي غربي في تعريفو ىذا نجد رّكز عمى الكـ كالكيؼ كالكقت في األداء كأغفؿ معيار التكمفة لمعرفة 
تكمفة تحقيؽ النتائج كاالنحراؼ الناتج عند مقارنة التكمفة الفعمية مع التكمفة المتكقعة، إلى جانب ذلؾ نجده 
ركز أيضا في التعريؼ عمى نكاتج األداء كلـ يشر لجكانب أخرل مرتبطة باألداء كسمكؾ األداء كالصفات 

. المتعمقة بشخصية الفرد
القياـ بأعباء الكظيفة مف المسؤكليات كالكاجبات كفقا لممعدؿ المفركض : " بأنوأحمد زكي بدويكيعرفو  -

 الكؼء المدرب، كيمكف معرفة ىذا المعدؿ عف طريؽ تحميؿ األداء، أم دراسة كمية مؿأداءه مف العا

                                                           

، 2001التدريب اإلدارم المكجو باألداء، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، : عقمة محمد المبيضيف، أسامة محمد جرادات  (1)
 .42ص
 .135، ص1960، القاىرة، -معجـ المغة العربية–المعجـ الكسيط : أنيس إبراىيـ كآخركف (2)
 .130، ص2007تنمية المكارد البشرية، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، عماف، دط، : عمي غربي كآخركف (3)
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نشاء عالقة عادلة بينيما كلمتمكف مف ترقية المكظؼ تجرل لو اختبارات  العمؿ كالكقت الذم يستغرقو كا 
 .(1)"أداء كيعتمد في ذلؾ عمى تقارير األداء

  يتضح مف ىذا التعريؼ أف األداء ىك تأدية الفرد لممياـ كالمسؤكليات المككنة لكظيفتو كفقا لما ىك 
مطمكب منو كأف معرفة ذلؾ يتكقؼ عمى الدراسة التحميمية لألداء استنادا لمعيار الكـ كالكقت المستغرؽ 

لتجرم مكافئتو الحقا بصكرة عادلة طبقا لما ىك مكجكد بتقرير أداءه، كمف المالحظ أف أحمد زكي بدكم 
ركز عمى العامؿ الكؼء المدرب، كما ركز عمى كمية العمؿ كالكقت المستغرؽ كمقياس لمستكل األداء 

. كعمى الترقية كنكاتج لألداء
قياـ الفرد باألنشطة كالمياـ المختمفة التي يتككف منيا عممو في : " بأنوأحمد صقر عاشوركقد عرفو  -

 .(2)"منظمة ما
 .(3)"قياـ الفرد باألنشطة كالمياـ المختمفة التي يتككف منيا عممو: " بأنوعبد المميك مزىودهكعرفو - 

 يفيـ مف ىذيف التعريفيف أف كؿ مف أحمد صقر عاشكر كعبد المميؾ مزىكده قد اتفقا عمى أف 
األداء كؿ ما يقدمو الفرد في كظيفتو خالؿ تأديتو لميامو كمسؤكلياتو، لكف ما ىك مالحظ أف أحمد صقر 

.  داخؿ المنظمةدعاشكر ركز عمى أداء الفر
  نتاج جيد معيف قاـ ببذلو فرد أك مجمكعة أفراد إلنجاز عمؿ : " عمى أنومحمد كمال مصطفىكعرفو

 .(4)" معيف
 (5)"تنفيذ ميمة أك تأدية عمؿ أك فعؿ كيعبر عف النتائج المحصمة: "كما يعرؼ أيضا. 

 يبرز مف التعريفيف السابقيف أف األداء يمثؿ النتائج الفعمية التي يحققيا فرد أك مجمكعة أفراد مف 
. كراء الجيكد المبذكلة قصد تأدية أعماؿ معيف كمفكا بإنجازىا

المخرجات أك األىداؼ التي يسعى النظاـ إلى : " عمى أنو نور تبيدي محمدمحمد حنفيعرفو - 
 .(1)"تحقيقيا

                                                           

 .310، ص1992معجـ المصطمحات االجتماعية، مكتبة لبناف، دط، لبناف، : أحمد زكي بدكم (1)
 .25، ص2005السمكؾ اإلنساني في المنظمات، دار المعرفة الجامعية لمنشر كالتكزيع، دط، مصر، : أحمد صقر عاشكر (2)
األداء بيف الكفاءة كالفعالية مفيـك كتقييـ، مجمة العمـك اإلنسانية، العدد األكؿ، جامعة محمد خيضر بسكرة، : عبد المميؾ مزىكده (3)

 .86، ص2001كمية الحقكؽ كالعمـك االقتصادية، نكفمبر 
معجـ مصطمحات القكل العاممة، مؤسسة شباب الجامعة لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، : محمد كماؿ مصطفى، بدكم أحمد زكي (4)

 .87، ص1984
)5  ( Ecosip : Dialogue autour de la performance en entre prise, édition Harmattan, Paris, 1999, p18. 
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يبدك جميا مف التعريؼ أف األداء ىك النتيجة النيائية المنتظرة مف قياـ أم تنظيـ، فالتبيدم مف 
. خالؿ تعريفو ىذا نجده ركز عمى األداء باعتباره ىدؼ كؿ تنظيـ قائـ

  عرفوA.Kherakhemتأدية عمؿ أك إنجاز نشاط أك تأدية ميمة، بمعنى القياـ بفعؿ يساعد : " بأنو
 .(2)"عمى الكصكؿ إلى األىداؼ المسطرة

  عرفوAlain Burland(3)"مستكل تحقيؽ األىداؼ: " بأنو.  
نستنتج مف ىذيف التعريفيف أف األداء يتجسد في القياـ باألعماؿ كاألنشطة كالميمات، فمف خاللو       

. يتـ تحقيؽ األىداؼ كالغايات المسطرة مف قبؿ المؤسسة كالتي تعد سبب كجكدىا
  السمكؾ الكظيفي اليادؼ أك ما يفعمو الفرد : " عمى أنومحمد عبد الغني حسن ىاللكما يعرفو

 .(4)"استجابة لميمة معينة
نالحظ مف خالؿ ىذا التعريؼ أف األداء نشاط يقـك بو الفرد تنفيذا لما ىك مطمكب منو في كظيفتو      

. بما يحقؽ أىداؼ المؤسسة
  يعرفو أيضاPeter Druckerقدرة المؤسسة عمى االستمرارية كالبقاء محققة التكازف بيف : " عمى أنو

 .(5)"المساىميف كالعماؿ
 يتضح مف ىذا التعريؼ أف األداء يعد مقياسا لمحكـ عمى مدل تحقيؽ المؤسسة ليدفيا الرئيسي 

نشاطيا في ظؿ التنافس كمف تـ تتمكف المؤسسة مف المحافظة عمى  في كىك البقاء في سكقيا كاستمرارىا 
. المساىميف كالعماؿ ككسب رضاىـ ككالئيـ لممؤسسة

:  التعريف اإلجرائي
مف كؿ ما تقدـ نقصد باألداء في دراستنا ىذه بأنو نتاج الجيد الذم يبذلو العامؿ خالؿ تأديتو لميامو 

 .سكاء كاف ىذا الجيد عضميا أك فكريا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة
 : تقييم األداء -4

                                                                                                                                                                                     

أثر اإلدارة االستراتيجية عمى كفاءة كفعالية األداء، دراسة قطاع االتصاالت السكدانية، رسالة : محمد حنفي محمد نكر تبيدم (1)
. 123، ص2010، قسـ إدارة األعماؿ، مدرسة العمـك اإلدارية، (غير منشكرة)مقدمة إلى جامعة الخرطـك لنيؿ شيادة الدكتكراه 

 .218، ص2010-2009، جامعة الجزائر، 07تحميؿ األسس النظرية لمفيـك األداء، مجمة الباحث، العدد : الشيخ الداكم (2)
)3  (  Alain Burland, Jean-yves Eglem, patrice Mykita, dictionnaire de gestion, édition Foucher, Paris, 
1995, p271. 

 .19، ص1996ميارات اإلدارة، مركز تطكير األداء كالتنمية، مصر، : محمد عبد الغني حسف ىالؿ (4)
)5  ( Peter drucker : l’avenir du management, selon drucker, édition village mondial, paris, 1999, p73. 
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قياس، تقييـ، تقكيـ، بغية تفادم : قبؿ التطرؽ إلى تقييـ األداء يتـ أكال تحديد المفاىيـ الثالثة
. االلتباس الذم قد يحدث عند استخداـ ىذه المصطمحات الثالثة عند التعبير عمى عممية تقييـ األداء
فنتيجة النتشار عممية قياس كتقييـ األداء كأحد كظائؼ إدارة المكارد البشرية ظيرت مشكمة استخداـ 

سبب الترجمة الحرفية ب، (تقييـ األداء) نفس العممية لتقييـ أك تقكيـ أك قياس، كىذا لمداللة عؿ: المصطمح
مف المغة األجنبية إلى المغة العربية، كيقكد التفحص الدقيؽ لممصطمحات الثالثة السابقة إلى االستنتاج 

: بأف عممية قياس كتقييـ األداء ىي عممية مركبة تتضمف ثالثة عمميات فرعية ىي
 .قياس األداء المحقؽ مقارنة بمعايير مكضكعة، كيطمؽ عمى ىذه العممية بالقياس -1
تحديد مستكل األداء المحقؽ إذا كاف جيدا أك ضعيفا، أم بمعنى إعطاء األداء قيمة، كيطمؽ عمى  -2

 .ىذه العممية التقييـ أك التقدير
 .(1)تعزيز نقاط القكة أك معالجة نقاط الضعؼ مف األداء المحقؽ كيطمؽ عمى ىذه العممية بالتقكيـ -3

، العممية اإلداريةكمنو نستنتج أف عممية تقييـ األداء في المؤسسة تعد المرحمة األخيرة مف مراحؿ 
ككنيا العممية التي تعبر عف الحكـ كالنتيجة النيائية خالؿ فترة معينة، فحتى تحقؽ المؤسسة النجاح 
كالتطكر البد ليا مف عممية تقييـ األداء التي تبدأ بقياس األداء كأداة لمتقييـ تجمع المعمكمات حكؿ 

المكضكع المراد قياسو، ثـ يميو التقييـ كىك أشمؿ مف القياس بإعطاء قيمة لألداء المحقؽ كتقديره كمف تـ 
كؿ أداء، عمى ؿ الالزمة  اإلدارية الضعؼ باتخاذ المؤسسة اإلجراءاتكاطف القكة كعالج ـمكاطفتعزيز 

 .الدكرات التدريبية، الترقية كمرحمة الحقة: سبيؿ المثاؿ
  تعددت كاختمفت التعاريؼ التي أكردىا الكتاب كالميتميف بيذا المفيكـ، كيرجع ىذا االختالؼ كالتبايف

في التعاريؼ التي أكردكىا إلى البعد أك الزاكية التي كاف كؿ منيـ يتناكؿ تقييـ األداء في إطارىا، 
:    كمف بينيا ما يمي

الحكـ عمى مدل مطابقة العمؿ أثناء سيره كعند نيايتو لممقاييس : " عمى أنوزيد منير عبودييعرفو - 
 .(2)"كالمعايير التي تـ كضعيا مسبقا

                                                           

تقييـ فعالية نظاـ تقييـ أداء العامميف في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، دراسة حالة مؤسسة تكزيع كتسكيؽ المكاد : بعجي سعاد (1)
-2006، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارية، سطيؼ، (غير منشكرة)البتركلية، مذكرة ماجستير في العمـك التجارية

 .13، ص2007
 .157، ص2006، عماف، 1التنظيـ اإلدارم مبادئو كأساسياتو، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، ط: زيد منير عبكدم (2)
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  يتضح مف التعريؼ أف تقييـ األداء عممية مستمرة أثناء كبعد نياية العمؿ، كذلؾ لمحكـ عمى مدل 
. مطابقة األداء الفعمي لمعمؿ مع ما ىك محدد سمفا مف معايير األداء

 . (1)"عممية التأكد مف إنجاز ما كاف يجب إنجازه كاكتشاؼ االنحرافات: " عمى أنوبونينيكعرفو  -
يفيـ مف ىذا التعريؼ أف تقييـ األداء عممية تتـ بناءا عمى كجكد معايير أداء محددة، أم التحديد       

إنجازه مف تـ المقارنة بيف األداء الفعمي كبيف المعايير المحددة مف أجؿ اكتشاؼ كالمسبؽ المراد 
 . االنحرافات

عممية يتـ بمكجبيا تقدير جيكد العامميف بشكؿ عادؿ لتجرم مكافأتيـ : " بأنوالعربي عطيةكقد عرفو  -
تتـ عمى أساس مقارنة  (عناصر معدالت األداء)كف، ذلؾ باالستناد إلى معايير تجبقدر ما يعممكف كيف

 .(2)"أدائيـ بيا لتحديد مستكل كفاءتيـ في العمؿ
مف خالؿ ىذا التعريؼ نستنتج أف تقييـ األداء عممية يتـ مف خالليا تقييـ منجزات األفراد في       

عمميـ بشكؿ مكضكعي كبدكف تحيز لتجرم في النياية مكافئتيـ بصفة عادلة عمى ما يعممكف كينتجكف 
استنادا لمعايير أداء محددة لممقارنة مع ما ىك محقؽ فعال، كذلؾ لمحكـ عمى مدل نجاحيـ كمستكل 

 .كفاءتيـ في القياـ بعمميـ
مجمكعة اإلجراءات التي تتخذ لتقدير مدل تحقيؽ : " عمى أنوثابت عبد الرحمان إدريسيعرفو كذلؾ  -

 .(3)"نشاط أم فرد معيف لألىداؼ أكالمسؤكليات المسندة إليو
عممية قياس مكضكعية لكفاءة العامميف كمدل مساىمتيـ في : " بأنومحمود أحمد فياضكما يعرفو  -

إنجاز المياـ المناطة بيـ كالحكـ عمى سمككيـ كتصرفاتيـ في العمؿ في فترة زمنية معينة ككفقا لمعايير 
 .(4)"أداء محددة

يفيـ مف ىنا أف تقييـ األداء عممية مكضكعية لمحكـ عمى مدل مساىمة كؿ فرد في إنجاز األعماؿ       
التي تككؿ إليو، ككذلؾ الحكـ عمى سمككو كتصرفاتو أثناء العمؿ، كذلؾ باالستناد إلى معايير أداء محددة 

. تتـ عمى أساسيا مقارنة أدائيـ بيا لقياس مدل نجاحو كمستكل كفاءتو خالؿ فترة زمنية محددة
                                                           

 .85، ص1984اإلنتاجية القياسية، دار المريخ لمنشر كالتكزيع، الرياض، : خالد يكسؼ الخمؼ، سعيد ياسيف عامر (1)
أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى األداء الكظيفي لمعامميف في األجيزة الحككمية المحمية، دراسة ميدانية في : العربي عطية (2)

، 2012، جامعة قاصدم مرباح، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، كرقمة، 10جامعة كرقمة، مجمة الباحث، العدد 
 .324ص
 .564، ص2005إدارة األعماؿ، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، دط، اإلسكندرية، : ثابت عبد الرحماف إدريس (3)
 .123، ص2010مبادئ اإلدارة، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، دط،عماف، : محمكد أحمد فياض كآخركف (4)
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صدار األحكاـ كتقييـ نتائج تحقيؽ : " بأنو حبيب الصحافكما يعرفو أيضا  - عممية منظمة لقياس كا 
أىداؼ أداء المكظؼ كفؽ معايير األداء كالسمكؾ المتعمقة بالعمؿ ككيفية أداء المكظؼ سابقا كحاليا، 

  (1)." ككيؼ يمكف جعؿ أداءه لكاجبات كظيفتو بكفاءة أعمى في المستقبؿ
     نستنتج مف ىذا التعريؼ أف تقييـ األداء مجمكعة إجراءات إدارية تتضمنيا المؤسسة لقياس مستكيات 

أداء العامميف لدييا استنادا لمعايير األداء، كذلؾ لمحكـ عمى مستكل تحقيقيـ لألىداؼ، كالتعرؼ عمى 
. مدل مقدرتيـ عمى تحمؿ مسؤكليتيـ الحالية كالعمؿ عمى رفع كفائتيـ لما ىك أفضؿ في المستقبؿ

عممية دكرية ىدفيا قياس نقاط الضعؼ كالقكة في الجيكد : " عمى أنوالسالم وصالحكيعرفو كذلؾ  -
التي يبذليا الفرد كالسمككيات التي يمارسيا في مكقؼ معيف مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ محدد خططت لو 

 .(2) المنظمة مسبقا
     يتضح مف ىذا التعريؼ أف تقييـ األداء عممية مستمرة تتكرر غالبا مرة كؿ سنة أك أقؿ مف ذلؾ أك 
أكثر حسب أىدافيا المسطرة مف خالؿ اىتماميا لنقاط القكة كالضعؼ في أداء مكظفييا بتعزيز األكلى 

. كتجنب الثانية
 
 
 
 

: التعريف اإلجرائي
نقصد بتقييـ األداء في دراستنا أنو عممية إدارية رسمية منظمة كمستمرة تقكـ بيا إدارة المستخدميف لتقدير 

، (األياـ الفعمية التي يعمؿ فييا العامؿ كؿ شير)المستكل الفعمي ألداء عماليا خالؿ فترة زمنية محددة 
كذلؾ استنادا إلى مؤشرات كمعايير محددة مف قبؿ المسؤكؿ المباشر لمعامؿ كالمسؤكؿ عف المسؤكؿ 

. المباشر، لتجرم مكافئتيـ في نياية األمر بصكرة عادلة كنزيية
 :العامل -5

                                                           

، 1997، مكتبة لبناف لمنشر كالتكزيع، لبناف،-عربي إنجميزم–معجـ إدارة المكارد البشرية كشؤكف العامميف : حبيب الصحاؼ (1)
 .62ص
 .102، ص2014، عماف 1إدارة الجكدة الشاممة كاألداء الكظيفي، دار جميس الزماف لمنشر كالتكزيع، ط: حسيف محمد الحراحشة (2)
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كؿ مف يعمؿ بيده، مف يتكلى أمكر رجؿ في مالو كممكو كعممو الرئيس كالكالي،  (عماؿ كعممة. ج): لغة

. (1)صدر الرمح

. (2) فالعامؿ ىك مف يعمؿ في مينة أك صنعة
:  اصطالحا

كؿ ذكر أك أنثى يعمؿ لقاء أجر ميما كاف نكعو في خدمة صاحب : " عمى أنوسمير الشوبكييعرفو  -

شرافو  .(3)"العمؿ كتحت سمطتو كا 
كؿ ذكر أك أنثى يؤدم أعماؿ يدكية لقاء أجر ميما كاف نكعو، : " بأنوأحمد زكي بدويكيعرفو أيضا  -

 .(4)"في خدمة صاحب العمؿ كتحت سمطتو كتصرفو
  يتضح مف خالؿ ىذيف التعريفيف أف العامؿ ىك كؿ شخص ذكر أك أنثى يمارس نشاطا معينا 

شرافو، كذلؾ مقابؿ الحصكؿ عمى  (يدكية، فكرية)ميما كانت طبيعتو  لصالح جية معينة تحت سمطتو كا 
. أجر محدد

كؿ ذكر أك أنثى يعمؿ بصفة منتظمة في خدمة صاحب العمؿ : " بأنوزرطال لطيفةكما تعرفو  -
شرافو في مقابؿ أجر، في مجاالت الصناعة، الزراعة، التجارة كالخدمات كيستكم في   كتحت سمطتو كا 

 
 

 .(5)"ىذا العمؿ أف يككف يدكيا أك ذىنيا
     يتضح مف خالؿ ىذا التعريؼ أف العامؿ اسـ يطمؽ عمى كؿ شخص أك األشخاص الذيف يؤدكف 
عمال معيف يدكيا كاف أك فكريا في أم مجاؿ كاف بشكؿ منتظـ مقابؿ أجر لحساب شخص آخر يدعى 

شرافو . صاحب العمؿ كتحت سمطتو كا 

                                                           

المعجـ العربي المقركء بصكت بشرم حي، دار الراتب الجامعية لمنشر كالتكزيع، بيركت، دس، : راتب أحمد قبيعة كآخركف (1)
 .362ص
 .39مرجع سابؽ، ص: عيسى مكمني (2)
 .214المعجـ اإلدارم، مرجع سابؽ، ص: سمير الشكبكي (3)
 .89، ص1997، لبناف، 2معجـ إدارة المكارد البشرية، مكتبة لبناف، ط: أحمد زكي بدكم (4)
، في عمـ (غير منشكرة)االتصاؿ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي لمعامميف، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة ماجستير: زرطاؿ لطيفة (5)

 .18، ص2015/2016االجتماع تنظيـ كعمؿ، جامعة جيجؿ،
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: التعريف اإلجرائي
نقصد بالعامؿ في دراستنا، كؿ شخص يؤدم عمال يدكيا أك فكريا كبصفة منتظمة لدل مؤسسة الخزؼ 

. الصحي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مقابؿ الحصكؿ عمى عكائد معينة
 :(عدالة تقييم األداء)العدالة التقييمية  -6

مجمكعة أبعاد، كمف أىـ ىذه األبعاد نجد  (العدالة التنظيمية)      إف مصطمح العدالة في التنظيـ 
ضركرة مراعاة إدارة المؤسسة لمعدالة عند تقييـ أداء عاممييا لمالو مف انعكاس إيجابي عمى الركح 

. المعنكية ليـ
: كمف بيف التعاريؼ المقدمة حكؿ ىذا المصطمح نجد

درجة شعكر المكظؼ بنزاىة التقييـ اإلدارم الصادر بحقو في األداء : "عمى أنياالبشابشة يعرفيا  -

 .(1)"كالسمكؾ كالعمؿ، مما يعزز اطمئنانو إزاء ترقيتو كنمكه الكظيفي كتقييـ أدائو
     مف ىذا التعريؼ يتضح لنا أف مراعاة العدالة كاإلنصاؼ أثناء تقييـ المؤسسة ألداء عاممييا خطكة  
ميمة كجد حساسة بالنسبة لمستقبؿ المؤسسة كعاممييا، فالتقييـ النزيو الصادر بحؽ كؿ عامؿ بيا يعطيو 

. الراحة النفسية كالثقة في القرارات اإلدارية المتخذة بشأنو كالمبنية عمى المستكل الفعمي لألداء كسمككو
جراءات كأنظمة محددة تسمح بتقييـ أداء : "بأنياالقطاونة كما عرفيا  - العدالة التي تتضمف عمميات كا 

 .(2)"العامميف بطريقة عادلة تؤمف ليـ االستقرار الكظيفي
 
 
 

 

                                                           

أثر العدالة التنظيمية في بمكرة التماثؿ التنظيمي في المؤسسات العامة األردنية، دراسة ميدانية، : سامر عبد المجيد البشابشة (1)
 .429، ص2008، األردف، 04، العدد 04المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، المجمد 

العدالة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية كعالقتيا بمستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف : محمد عمي عطاؼ الزىراني (2)
، جامعة أـ القرل، كمية التربية ، قسـ اإلدارة التربكية (غير منشكرة)في محافظة المخكاة، مذكرة ماجستير في اإلدارة التربكية كالتخطيط

 .45ىػ، ص1434-1433كالتخطيط، المممكة العربية السعكدية، 
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جراءات كأنظمة محددة  مف خالؿ ىذا التعريؼ نستنتج أف عدالة التقييـ عدالة تستكعب عمميات كا 
تسمح بالتأكد مف أف األداء الفعمي لمعامميف كحقكقيـ بالمنظمة يتـ االعتراؼ بيا بطريقة نزيية أثناء عممية 

. التقييـ بما يعزز الحقا ثقتيـ بالمنظمة كيضمف استقرارىـ الكظيفي
مدل إدراؾ العامؿ لعدالة كنزاىة تقييـ أدائو مف حيث معايير : " بأنيانوال الحميديكما عرفتيا  -

جراءات تطبيقو كالنتائج المترتبة عميو، كأف يطبؽ عمى جميع العامميف  إعداده كالقائميف عمى تنفيذه كا 

 .(1)"بمساكاة كعدـ تفرقة أك تدخؿ عكامؿ خارجية
يفيـ مف ىذا التعريؼ أف شعكر العامميف بعدالة تقييـ أدائيـ يتكقؼ عمى مدل تطبيؽ اإلدارة 

لمختمؼ إجراءاتو بصكرة عادلة بيف جميع عماليا بما يحقؽ الحقا النزاىة في تكزيع نكاتجو دكف تحيز، 
كىذا يبني صكرة إيجابية في بيئة العمؿ حكؿ سياسة المؤسسة أف كؿ عامؿ يتـ تقديره كتقييمو كفقا 

. إلسياماتو كجكدة أدائو
تمؾ العدالة التي يمكف تحقيقيا مف خالؿ مجمكعة الخصائص كالسمات : "عمى أنياالحوامدة كيعرفيا  -

التي يجب أف يتصؼ بيا نظاـ تقييـ األداء مف حيث مالئمتو لطبيعة العمؿ الذم يقـك بو المكظؼ 
مكانية تطبيقو عمى جميع العامميف دكف تمييز ككذلؾ عدـ خضكع القائميف عميو لضغكط خارجية  كا 
أك لمعالقات الشخصية باإلضافة إلى تمتعيـ بالخبرة التي تمكنيـ مف تطبيقو بعدالة كمساكاة عمى 

 .(2)"العامميف
يتضح مف ىذا التعريؼ أف تجسيد صكرة العدالة في نظاـ تقييـ أداء العامميف بالمؤسسة يتجمى 
في مختمؼ إجراءاتو كمحطات تطبيقو مف قبؿ القائميف عمى جميع العامميف دكف تمييز، ضؼ إلى ذلؾ 
ضركرة تمتع المقّيـ بالحياد كالخبرة الالزميف لتجنب األخطاء التي يمكف الكقكع فييا كذلؾ تعزيزا لمثقة 

. بإجراء التقييـ كنتائجو، كباقي اإلجراءات، األخرل بالمنظمة
: التعريف اإلجرائي

نقصد بعدالة تقييـ أداء العامميف في دراستنا ىذه، درجة شعكر العامؿ بمؤسسة الخزؼ الصحي بعدالة 
األجكر،  )كنزاىة التقييـ اإلدارم الصادر بحقو مف الناحية المعامالتية كاإلجرائية كالنتائج المترتبة عميو 

                                                           

 .46 صنفسو، مرجع  اؿ(1)
العدالة التنظيمية كأثرىا في تحسيف أداء العامميف، دراسة حالة عمى الشركة الجزائرية لممحركقات سكناطراؾ، مذكرة : محمد بكقميع (2)

 .18، ص2011، كمية إدارة األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، (غير منشكرة)ماجستير،
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كعدـ ترؾ أم مجاؿ الالمكضكعية كالتحّيز لعامؿ عمى حساب عامؿ آخر كأف  (....المكافآت، الترقية
. يأخذ كؿ صاحب حؽ حقو

 :المؤسسة -7
مشتقة مف الفعؿ أسس، يؤسس، مؤسس، مؤسسة، كتعني جمعية أك شركة أسست لغاية اجتماعية،  : لغة
 

 أم التأسيس institution، كقد اشتؽ ىذا المفيـك مف الكممة الالتينية (1)أك خيرية، أك اقتصادية

. (2)كالمنيجية كالتثقيؼ
  :اصطالحا

     اختمؼ العمماء كالمفكريف حكؿ تحديد مفيـك المؤسسة كىذا الختالؼ مناىجيـ كمنطمقاتيـ الفكرية 
: كمف بيف ىذه التعاريؼ نجد

جميع أشكاؿ المنظمات االقتصادية المستقمة ماليا أك ىي كحدة : " بأنياإسماعيل عرباجييعرفيا  -
اقتصادية تتجمع فييا المكارد البشرية كالمادية الالـز لإلنتاج اإلقتصادم، الصناعي، التجارم، أك 

 .(3)"الخدماتي
يتضح مف خالؿ ىذا التعريؼ أف المؤسسة كحدة اقتصادية ليا رأس ماؿ خاص بيا، تضـ 

كالخدمات، لكف ما يالحظ عمى ىذا التعريؼ  مجمكعة مف المكارد المادية كالبشرية الضركرية إلنتاج السمع
. أنو تـ التركيز عمى الجانب المادم فقط لممؤسسة كأىمؿ الجانب االجتماعي كاإلنساني

 .(4)"العضك أك الجياز الذم ينجز كظائؼ ميمة لممجتمع: " عمى أنياسبنسركما يعرفيا  -
يفيـ مف ىذا التعريؼ أف المؤسسة مككف أساسي لمبناء المجتمعي، كذلؾ مف خالؿ الدكر الياـ 
الذم تمعبو في تمبية حاجيات أفراد المجتمع بالسمع كالخدمات التي يحتاجكنيا، فالمؤسسة حسب سبنسر 

                                                           

 .517، ص1997القامكس العربي الشامؿ، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، لبناف، : أمؿ عبد العزيز محمكد (1)
، بيركت، 1أنساـ محمد األسعد، بساـ بركة، دار مكتبة اليالؿ، ط: معجـ مصطمحات عمـ االجتماع، ترجمة: جيؿ فيريكؿ (2)

 .12، ص2011
 .15، ص2013اقتصاد كتسيير المؤسسة، دار مكفـ لمنشر كالتكزيع، الجزائر، : إسماعيؿ عرباجي (3)
مشكالت األداء في المنظمات الحككمية كما يراىا المستفيد مف خدماتيا، مؤسسة الكيرباء كالغاز : سيؼ اإلسالـ محمد شكية (4)

الجزائرية نمكذجا، المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلدارية نحك أداء متميز في القطاع الحككمي، المحكر الثاني التكجيات كاألساليب الحديثة 
 .6، ص2009 نكفمبر 4-1في تطكير أداء المنظمات الرياض، المممكة العربية السعكدية، 
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كما ليا ىدؼ إنتاجي إقتصادم فميا كظيفة كىدؼ إجتماعي ىاـ تشبع مف خالليا احتياجات أفرا د 
. المجتمع

كؿ مكاف لمزاكلة نشاط إقتصادم كليذا المكاف سجالت : " بأنيامكتب العمل الدوليكقد عرفيا أيضا  -

 .(1)"مستقمة
     يتّضح مف ىذا التعريؼ أف مكتب العمؿ الدكلي قد اعتبر المؤسسة تنظيـ إقتصادم مستقؿ يمارس 
نشاطو في إطار قانكني ىدفو إنتاج السمع كالخدمات كتحقيؽ األرباح، كبيذا نجد أنو ركز عمى الجانب 

. االقتصادم لممؤسسة كأىمؿ الجانب االجتماعي ليا
منظمة تجمع أشخاص ذكم كفاءات متنكعة تستعمؿ رؤكس : " بأنيافرانسوا بيروكقد عرفيا أيضا  -

 .(2)"األمكاؿ كالقدرات مف أجؿ إنتاج سمعة
نستنتج مف ىذا التعريؼ أف المؤسسة كحدة إنتاجية تتفاعؿ بداخميا مجمكعة عناصر ضركرية 

. ، لتحقيؽ أىدافيا كالحفاظ عمى استمراريتيا(أفراد كفأة كمؤىمة، رؤكس أمكاؿ)
منظمة اقتصادية كاجتماعية مستقمة نكعا ما تؤخذ : " عمى أنياعبد الرزاق بن حبيبكما يعرفيا كذلؾ  -

 .(3)"فييا القرارات حكؿ تركيب قيمة مضافة حسب األىداؼ
     يتضح مف ىذا التعريؼ أف المؤسسة تنظيـ اقتصادم كاجتماعي مستقؿ يشمؿ مجمكعة مف المكاد 

بحيث يؤدم ىذا التفاعؿ إلى تحقيؽ  (....بشرية، مالية، مادية، إعالمية)الضركرية المتفاعمة فيما بينيا 
النتائج المراد الحصكؿ عمييا حسب أىداؼ المؤسسة، كبالتالي فما يالحظ ىنا أفّ التعريؼ ركز عمى 

جتماعي في آف كاحد عمى غرار التعاريؼ السابقة الذكر . المؤسسة كنسؽ إقتصادم كا 
: التعريف اإلجرائي

نقصد بمفيـك المؤسسة في دراستنا ىذه ذلؾ التنظيـ االقتصادم كاالجتماعي الذم تتفاعؿ بداخمو مجمكعة 
 .لغرض تحقيؽ أىداؼ محددة (...مكاد خاـ، رأس ماؿ، يد عاممة مؤىمة)العناصر األساسية 

 

                                                           

 .18، ص2013أساسيات في إدارة المؤسسات، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، : يكسؼ مسعداكم (1)
التنظيـ البيركقراطي في المؤسسة الحككمية الخدماتية الجزائرية، المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلدارية نحك أداء متميز : إبراىيـ بكالفمفؿ (2)

-1في القطاع الحككمي، المحكر الثاني التكجيات كاألساليب الحديثة في تطكير أداء المنظمات، الرياض، المممكة العربية السعكدية، 
 10، ص2009 نكفمبر، 4
 .28، ص2009، الجزائر، 4إقتصاد كتسيير المؤسسة، ديكاف المطبكعات الجامعية،  ط: عبد الرزاؽ بف حبيب (3)
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 :الدراسات السابقة: خامسا
لمدراسات السابقة أىمية بالغة في تدعيـ أم بحث عممي ككنيا سند عممينا يمجأ إليو الباحث 

مجمؿ األعماؿ العممية التي ليا صمة بمكضكع البحث »  منيا في مختمؼ مراحؿ بحثو، فيي لالستفادة
 .(1) "المراد دراستو مف طرؼ الباحث، كقد تككف العالقة بينيما مباشرة أك غير مباشرة

فمقد تعددت الدراسات التي تناكلت مكضكع تقييـ األداء، حيث لقي ىذا المكضكع إىتماـ بالغنا مف 
قبؿ الباحثيف المحمّييف، كعمى المستكل العربي كاألجنبي في حيف أّف الزاكية أك الجانب الذم ُدرس منو 
ىذا المكضكع اختمؼ مع دراستنا ىذه التي ركّزت عمى عدالة تطبيقو داخؿ المؤسسة، كىذا األمر عّدر 

مف مكضكعنا بما يفيدنا كيعزز مشابية ، لذلؾ إعتمدنا عمى بعض الدراسات اؿطابقةعمينا إيجاد دراسات ـ
. بحثنا ىذا، خالؿ مختمؼ مراحؿ إنجازه كفيمايمي عرض لبعض الدراسات التي تكفرت معنا

 :الدراسات المحمية -1
تقييـ فعالية نظاـ تقييـ أداء العامميف في المؤسسة ": بعنوان (2007-2006) دراسة بعجي سعاد1-1 

 CLPدراسة حالة مؤسسة تكزيع كتسكيؽ المكاد  البتركلية المتعددة، نفطاؿ مسيمة (2)" الجزائريةاالقتصادية
 .-منطقة سطيؼ– 

   ىدفت الدراسة إلى تحميؿ نظاـ تقييـ أداء العامميف في المؤسسة الجزائرية كالتعرؼ عمى نقاط القكة 
كالضعؼ فيو كفيـ مككناتو، إبراز أىمية تطبيؽ ىذا النظاـ خاصة بالنسبة لمعامميف، نظرا لتخكفيـ منو 

نزاؿ العقكبات بيـ، كذلؾ  كاعتقادىـ في أغمب الحاالت أّف ىذا النظاـ ما ىك إال لتصييد أخطائيـ كا 
 االقتصاديةماىك كاقع نظاـ تقييـ أداء العامميف في المؤسسة : لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي

الجزائرية ؟ كما مدل فعاليتو؟ 
: يمي كيندرج تحت ىذا السؤاؿ الرئيسي أسئمة فرعية كىي كما

ما ىي مككنات نظاـ تقييـ أداء العامميف ؟  -

                                                           

منيجية العمـك االجتماعية كالبحث االجتماعي، دار الكتاب الحديث لمنشر كالتكزيع ، دط، القاىرة : جماؿ معتكؽ ( 1)
 .50،ص2002،
  .مرجع سابؽ: بعجي سعاد ( 2)
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ماىي مكانة نظاـ التقييـ المطبؽ في المؤسسة، كىؿ تعي المؤسسة بضركرة كجكد نظاـ لتقييـ أداء  -
 العامميف بيا، يتسـ بالمكضكعية كالّدقة، كيحقؽ أىدافيا كأىداؼ أفرادىا عمى حد سكاء ؟

: مثؿ)ماىي عالقة نتائج تقييـ أداء العامميف بالقرارات التي تتخذ عمى مستكل إدارة المكارد البشرية  -
قرارات الترقية، قرارات النقؿ، قرارات تنمية المسار الكظيفي لمعامميف، القرارات المتعمقة بالركاتب 

 ؟ (...كالحكافز
 ىؿ يشكك نظاـ التقييـ الحالي مف مشاكؿ كصعكبات تحكؿ دكف فعاليتو ؟ -

 كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة إعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي التحميمي، أّما فيما يخص 
عينة الدراسة فنظرا لصعكبة تغطية كؿ أفراد المجتمع بالدراسة، نتيجة إعراض بعض العماؿ عف اإلجابة 
عمى أسئمة اإلستمارة، إضافة إلى صعكبة التنقؿ إلى بعض المحطات التابعة لممؤسسة، فقد تـ اإلقتصار 

عمى دراسة عينة تمثيمية لممجتمع، السيما كأّف البحكث الكصفية تسمح بتقدير خصائص المجتمع مف 
 مف المجتمع الكمي لمحصكؿ %60خالؿ خصائص العينة المأخكذة منو، كبناءا عمى ىذا تـ أخذ نسبة 

إطارات، عماؿ ميرة، عماؿ تنفيذيكف، : عامؿ في العينة مكّزعيف حسب الفئات التالية110عمى ما يعادؿ 
 سؤاال 26كلجمع المعمكمات حكؿ المكضكع اعتمدت الباحثة عمى مجمكعة أدكات كىي اإلستمارة ضمت 

مقسمة إلى أربعة محاكر تماشيا مع فرضيات الدراسة، المقابمة ، المالحظة العممية ككذلؾ الكثائؽ 
. كالسجالت

: كفي األخير تـ التكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج مف قبؿ ىذه الدراسة أىميا
أّف المعايير المستخدمة ال تتميز بالمكضكعية الكافية كالعدالة، ألنيا ال تعكس جكانب األداء المطمكب - 

تكفره في كؿ كظيفة، نظرا لغياب كصؼ دقيؽ ككاضح لمكظائؼ المكجكدة في المؤسسة، إضافة إلى 
تركيزىا عمى عكامؿ صعبة القياس،كالعكامؿ  المتعمقة بالشخصية كبعض المعايير المتعمقة بالسمكؾ كالتي 

 .يصعب الحكـ عمييا
غياب سياسة كاضحة لمتظمـ مف نتائج التقييـ، كىذا لعدـ كجكد جية مكمفة بالنظر بالتظممات التي - 

 . يتقدـ بيا العاممكف
إعطاء كؿ الصالحيات كالحرية المطمقة لمقائميف بعممية التقييـ بتقييـ الكاقعيف تحت إشرافيـ كعدـ - 

 .مراجعتيا مف طرؼ المسؤكؿ األعمى، يجعؿ النتائج عرضة لتحّيز المشرؼ
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عدـ قدرة المشرفيف عمى االتصاؿ المستمر كالمباشر بالعامميف تحت إشرافيـ، يؤدم إلى عدـ القدرة - 
عمى متابعة أدائيـ، كبالتالي الكصكؿ إلى تككيف صكرة ناقصة حكؿ جكانب أدائيـ، كىذا ما يحكؿ دكف 

. تقييـ عادؿ ألداء العامؿ
أثر تقييـ أداء المكارد البشرية عمى العامميف في " :بعنوان (2008-2007) دراسة حنان بوفروم 1-2

. دراسة ميدانية بالشركة اإلفريقية لمزجاج بجيجؿ ، (1)"المؤسسة
 لقد ىدفت الدراسة إلى تحميؿ دقيؽ لعممية تقييـ األداء لمعرفة المشاكؿ كالصعكبات التي يكاجييا، 

كلمعرفة كيفية التطبيؽ الصحيح ليذه الممارسة التسييرية، كمحاكلة إبراز دكر التقييـ في خدمة أىداؼ 
. اإلدارة كالعامميف 

ماىك تأثير التقييـ عمى أداء :    كلتحقيؽ أىداؼ البحث قامت الباحثة بطرح تساؤؿ رئيسي مفاده
العامميف؟ 

:    كيندرج تحت ىذا السؤاؿ أسئمة فرعية كىي كمايمي
 مف يقـك بتقييـ المكارد البشرية ؟ -
 ماىي مصادر تقييـ أداء المكارد البشرية ؟ -
 ىي المعايير التي يقّيـ عمى أساسيا أداء المكارد البشرية ؟ ما -
 ماىي أىـ طرؽ تقييـ أداء المكارد البشرية ؟ -
 كيؼ يؤثر التقييـ عمى إنتاجية العامميف كرضاىـ الكظيفي كركحيـ المعنكية ؟ -
 ماىي متطمبات شركط التقييـ الفّعاؿ ألداء المكارد البشرية ؟ -
 ماىك كاقع التقييـ محؿ الدراسة ؟ كما مدل فعالية نظاـ التقييـ المطبؽ بيا؟ -
 المراد االجتماعية الباحثة في دراستيا عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يعبر عف الظاىرة اعتمدت    

. دراستيا كما تكجد في الكاقع تعبيرا كميا ككيفيا
    أما فيما يخص عينة الدراسة فقد اعتمدت عمى المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة المكّكف مف جميع 

 عامؿ كعاممة، في 306بالشركة اإلفريقية لمزجاج جيجؿ، كالبالغ عددىـ  (رؤساء كمرؤكسيف)العامميف 
.  لجمع البيانات الضركريةاالستمارة عمى أداة االعتمادحيف تـ 

:    كقد تـ التكصؿ في ىذه الدراسة إلى النتائج التالية
                                                           

أثر تقييـ أداء المكارد البشرية عمى العامميف في المؤسسة، دراسة ميدانية بالشركة اإلفريقية لمزجاج، مذكرة : حناف بكفرـك  ( 1)
 .2008-2007، تخصص إدارة أعماؿ المؤسسات، كمية عمـك التسيير، جامعة جيجؿ، (غير منشكرة)ماجستير في عمـك التسيير
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. فقط التقييـ بالشركة يعتمد عمى تقييـ الرئيس المباشر-  
التقييـ يعتمد بالشركة بدرجة كبيرة عمى الحكـ الشخصي لممقّيـ، األمر الذم يؤثر سمبا عمى العامميف -  

. الخاضعيف لمتقييـ في ّظؿ عدـ كجكد معايير مكضكعية محددة بّدقة
 عمى معايير مكحدة االعتمادالمعايير ال تتناسب مع جميع الكظائؼ كالمستكيات اإلدارية حيث يتـ  -

 .لجميع الكظائؼ كالمستكيات
 . فقطكالمكافآتإقتصار إستخداـ نتائج التقييـ عمى قرارات منح الحكافز  -
عدـ عدالة كمكضكعية نظاـ التقييـ بالشركة، كذلؾ نتيجة تحّيز الرؤساء مما يؤثر سمبا عمى درجة  -

 .رضاىـ الكظيفي
 .نظاـ التقييـ بالشركة ال يعطي حؽ التظمـ لمعامميف -
 دراسة فعالية نظاـ تقييـ أداء العامميف في ": بعنوان (2012-2011) دراسة بوبرطخ عبد الكريم1-3

. دراسة حالة مؤسسة الجرارات الفالحية بقسنطينة ،(1)"المؤسسات اإلقتصادية
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نظاـ تقييـ أداء العامميف المطبؽ في المؤسسة الجزائرية كتحميؿ 

ىذا النظاـ كالتعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ فيو، كفيـ مككناتو كتحديد أفضؿ الطرؽ لتقييـ أداء العامميف 
في المؤسسة الجزائرية ككيفية اإلستفادة مف تطبيقاتو مف أجؿ تعظيـ مكاسبو، سكاء بالنسبة لممؤسسة أك 
العامميف كتكضيح أىمية تطبيؽ ىذا النظاـ خاصة بالنسبة لمعامميف، ككضع نظرة إيجابية نحكه كتبديد 

نزاؿ  تخكفيـ مف ذلؾ، ألّنيـ يظّنكف في أغمب األحياف أّف ىذا النظاـ يعد مكجة لكشؼ أخطائيـ كا 
ماىك دكر نظاـ تقييـ أداء العامميف في : العقكبات بيـ، في حيف إنطمقت الدراسة مف سؤاؿ رئيسي مفاده

المؤسسة الجزائرية؟ كما مدل فعاليتو؟ 
: يمي    كيندرج تحت ىذا السؤاؿ أربعة أسئمة فرعية كما

 ماىي مككنات نظاـ تقييـ أداء العامميف في المؤسسة الجزائرية ؟ -
ـ نظاـ التقييـ المطبؽ في المؤسسة بالمكضكعية كالدقة، كىؿ يحقؽ أىداؼ المؤسسة كالعماؿ سىؿ يت -

 عمى حد سكاء ؟
 ما مدل عالقة نتائج تقييـ أداء العامميف باتخاذ القرارات اإلدارية في المؤسسة الجزائرية ؟ -
 ىؿ يشكك نظاـ التقييـ الحالي مف مشاكؿ كصعكبات تحكؿ دكف فعاليتو ؟ -

                                                           

دراسة فعالية تقييـ أداء العامميف في المؤسسات  االقتصادية  دراسة حالة مؤسسة الجرارات الفالحية، مذكرة : بكبرطخ عبد الكريـ ( 1)
 .2012-2011، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة منتكرم، الجزائر، (غير منشكرة)ماجستير في عمـك التسيير
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   اعتمد الباحث في دراسة مكضكعو عمى المنيج الكصفي التحميمي لككنو يتكافؽ مع الدراسة، أما فيما 
 مف إجمالي %20 كىي تمثؿ 175يخص عينة الدراسة فمقد تـ اختيار عينة عشكائية طبقية تقدر بػ

اإلطارات، المساعدكف، عماؿ :  عامؿ مكّزعيف حسب الفئات المينية التالية876مجتمع الدراسة المقّدرة بػ
أداة المقابمة، :  عمى مجمكعة أدكات لجمع البيانات كالمعمكمات كىياالعتمادتنفيذيكف، في حيف تـ 

 محاكر إلى جانب الكثائؽ 3 سؤاال كاف مكّزع عمى 26المالحظة، كاالستمارة، كىذه األخيرة تضمنت
. كالسجالت

:       كقد تـ التكصؿ في ىذه الدراسة إلى النتائج التالية
يعتمد نظاـ تقييـ األداء في المؤسسة عمى نتائج األداء مف كمية كنكعية اإلنتاج باإلضافة إلى       - 

سمكؾ المستخدميف كصفاتيـ الشخصية، مف أدب كمثابرة كركح المسؤكلية، كلكف يعتمد بصفة أكبر عمى 
 .نتائج األداء، ذلؾ أّف المؤسسة تكد بمكغ األىداؼ المسطرة ضمف إستراتيجيتيا

يعاب عمى نظاـ تقييـ األداء في المؤسسة بأّنو يتصؼ بالالمكضكعية ذلؾ أّف التقييـ يتـ مف        - 
 االنطباعطرؼ الرئيس المباشر، مما يغمب عمى التقييـ الفردم لممستخدميف مف تحّيز لممقّيـ كأيضا 

 .المسبؽ لممقّيـ اتجاه مستخدميو
: تعقيب عمى الدراسات المحمية

 بينيا كبيف اختالؼيتبّيف مف خالؿ استعراضنا لمدراسات السابقة المحمية كجكد نقاط تشابو كنقاط      
دراستنا الحالية، حيث تكمف نقاط التشابو في ككف كؿ ىذه الدراسات تناكلت متغير تقييـ أداء العامميف، 
كىذا يتفؽ مع مكضكع دراستنا في الجانب أك الزاكية التي يتـ التركيز عمييا مف قبؿ كؿ دراسة، فدراسة 

كؿ مف بكبرطخ عبد الكريـ كبعجي سعاد تناكلتو مف حيث فعاليتو في المؤسسات، أما دراسة بكفرـك حناف 
فقد تناكلتو مف حيث أثره عمى العامميف في المؤسسة، في حيف أّف دراستنا الحالية فقد تناكلتو مف ناحية 
عدالة تطبيقو في المؤسسة، إلى جانب ذلؾ تتفؽ ىذه الدراسات مع دراستنا مف حيث ميداف البحث كىي 

 في نكع نشاطيا كمكقعيا الجغرافي، إلى جانب ذلؾ فقد االختالؼ، في حيف يكمف االقتصاديةالمؤسسة 
 أيضا نكع العينة مقارنة بنكع عينة االختالؼاختمؼ ىدؼ ىذه الدراسات مع ىدؼ دراستنا، كما شمؿ 

دراستنا ما عدا دراسة بكبرطخ عبد الكريـ التي اعتمدت العينة العشكائية الطبقية، في حيف كاف االتفاؽ في 
اإلستمارة، المقابمة، المالحظة، الكثائؽ )كأدكات جمع البيانات  (المنيج الكصفي التحميمي)طبيعة المنيج 

كعميو فقد أفادت ىذه الدراسات .  فقطاالستمارة عمى أداة اعتمدت، إاّل دراسة بكفركـ حناف فقد (كالسجالت
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ساعدتنا في معرفة أىـ ، كما  في تحديد أىـ المفاىيـ المتعمقة بالتقييـ كاألداء كتقييـ األداء،الحاليةالدراسة 
، باإلضافة أنيا عتمدنا عمييا كمرجع لدراستناإ ذاؾكالمراجع التي تضمنت معمكمات حكؿ تقييـ األداء، 

 .في تنظيـ عناصر الفصكؿ النظرية كالميدانيةك كذلؾ في اختيار أدكات الدراسة ناأفادت
: الدراسات العربية- 2
محددات كنتائج ثقة العامميف في عدالة كدّقة نظـ ": بعنوان (1991) دراسة رفعت محمد جاب اهلل2-1

 .، بشركات القطاع العاـ لمغزؿ كالنسيج باإلسكندرية (1)"تقييـ األداء
    ىدفت ىذه الدراسة إلى إختبار ما إذا كاف تأثير ىذه المحددات عمى ثقة العامميف في نظاـ تقييـ 
األداء مستقال عف التقديرات الفعمية التي حصؿ عمييا ىؤالء العاممكف في آخر تقييـ لألداء، كمدل 

 تأثير ثقة العامميف في نظاـ تقييـ األداء عمى مستكل كؿ مف الرضا كاختباررضاىـ عف ىذه التقديرات، 
.  لممنظمةاالنتماءعف الرئيس المباشر كالكالء أك 

:  فركض رئيسية كىي كمايمي5 اختبار   حاكلت ىذه الدراسة 
سكؼ تزداد ثقة العامميف في عدالة كدقة نظاـ تقييـ األداء المطبؽ بالمنظمة كمما اّتصؼ ىذا النظاـ  -

 .مف كجية نظر العامميف بالعدالة التكزيعية
سكؼ تزداد ثقة العامميف في عدالة كدّقة نظاـ تقييـ األداء المطبؽ بالمنظمة كمما اّتصؼ ىذا النظاـ  -

 .مف كجية نظر العامميف بالعدالة اإلجرائية
إّف تأثير محددات العدالة اإلجرائية كالتكزيعية عمى ثقة العامميف في عدالة كدّقة نظاـ تقييـ األداء  -

المطبؽ بالمنظمة سكؼ يككف مستقال عف تقديرات ىؤالء العامميف في آخر تقييـ لألداء كمستكل 
 .رضاىـ عف ىذه التقديرات

 ىؤالء رضالثقة العامميف في نظاـ تقييـ األداء المطبؽ بالمنظمة تأثير إيجابي كمعنكم عمى مستكل  -
 .العامميف عف الرؤساء المباشريف

لثقة العامميف في نظاـ تقييـ األداء المطبؽ بالمنظمة تأثير إيجابي كمعنكم عمى مستكل إنتماء ىؤالء  -
 .العامميف لممنظمات التي يعممكف بيا ككالئيـ ليا

 مفردة مف مجتمع البحث المككف مف 130    كقد اعتمدت الدراسة عمى العينة الطبقية العشكائية بحجـ 
جميع المشاركيف في برامج مركز التنمية اإلدارية التابع لقطاع الغزؿ كالنسيج باإلسكندرية خالؿ شير 

                                                           

، يـك www.aradoportal.org.egمحددات كنتائج ثقة العامميف في عدالة كدّقة نظـ تقييـ األداء، : رفعت محمد جاب اهلل ( 1)
 . زكاال15:15، عمى الساعة 23/04/2017
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، كلتحميؿ استقصاء مشاركا، كتـ تجميع بيانات البحث مف خالؿ قائمة 220 كعددىـ1990سبتمبر 
. spss التي كفرتيا عينة البحث قاـ الباحث باستخداـ برنامج االستقصاءبيانات 

:    كمف أىـ نتائج الدراسة نجد
ثقة العامميف في عدالة نظاـ تقييـ األداء تزداد كمما شعركا بأّف لدل رئيسيـ المباشر إلماـ كافي  -

بجكانب عمميـ كبشكؿ يساعدىـ عمى التقييـ المكضكعي ألداء مرؤكسيو، ككمما كاف ىناؾ إتفاؽ في 
الرأم بيف الرئيس المباشر كمرؤكسيو بخصكص معايير األداء الجّيد، كمما زاد إدراؾ ىؤالء العامميف 

بأّف ما يحصمكف عميو مف تقديرات في تقييـ األداء يعتمد عمى ما يبذلكف مف جيد كما حققكه مف أداء 
 .في العمؿ كليس عمى أم شيء آخر

ثقة العامميف في عدالة نظاـ تقييـ األداء المطبؽ بالمنظمة تزداد كمما كاف ىؤالء العاممكف لدييـ فرصة  -
 .كافية إلبداء رأييـ في تقديرات أدائيـ

 فعالية نظاـ تقييـ األداء كأثره عمى مستكل " :بعنوان (2009) أبو حطب محمد دراسة موسى2-2
. دراسة حالة عمى جمعية أصدقاء المريض الخيرية بغزة ،(1)"أداء العامميف

    ىدفت الدراسة إلى التعّرؼ عمى كاقع عممية تقييـ أداء العامميف في جمعية أصدقاء المريض 
الخيرية، ككذا التعّرؼ عمى مختمؼ المشاكؿ التي تكاجو عممية تقييـ األداء كاقتراح الحمكؿ مف منطمؽ 

: عممي كعممي، بحيث انطمقت الدراسة مف سؤاؿ رئيسي مفاده
   ما مدل فعالية نظاـ تقييـ أداء العامميف في جمعية أصدقاء المريض، كأثره عمى تحسيف أداء 

  ؟العامميف
: أّما الفرضيات الفرعية فجاءت كاآلتي

 .تكجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف التحميؿ الكظيفي كبيف فعالية نظاـ تقييـ األداء -
تكجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف أساليب التقييـ المستخدمة كبيف فعالية نظاـ تقييـ  -

 .األداء
 .تكجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف المعايير المستخدمة كبيف فعالية نظاـ تقييـ األداء -
 .تكجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف التغذية الراجعة كبيف فعالية نظاـ تقييـ األداء -
 .تكجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف مينية نظاـ التقييـ كبيف فعالية نظاـ التقييـ األداء -

                                                           

فاعمية نظاـ تقييـ األداء كأثره عمى مستكل أداء العامميف ، دراسة حالة عمى جمعية أصدقاء المريض : مكسى محمد أبك حطب ( 1)
 .2009، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، (غير منشكرة)الخيرية بغزة، مذكرة ماجستير في إدارة األعماؿ
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 .تكجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف مستكل األداء كبيف فعالية نظاـ تقييـ  األداء -
تكجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية في استجابة المبحكثيف تعزل لممتغيرات الشخصية  -

 .(الدرجة الكظيفية- المسمى الكظيفي- المؤىؿ العممي- سنكات الخبرة- العمر-الجنس)التالية
 كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي، كاستخدامو أسمكب 
الحصر الشامؿ بحيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى كافة أفراد المجتمع المتمثؿ في جميع العامميف الذيف 

، يقدر (الحرازيف، الزيتكف )يعممكف بشكؿ دائـ في جمعية أصدقاء المريض الخيرية كفركعيا في قطاع غّزة
.  مكظؼ121عددىـ بػ

.  لتحميؿ بيانات الدراسةspss فقرة كأداة لمدراسة، كبرنامج 65استخدـ الباحث استبانة مككنة مف 
: كقد تـ التكصؿ في ىذه الدراسة إلى النتائج التالية

بيّنت الدراسة أّف المعايير المستخدمة لتقييـ األداء في الجمعية غير مكضكعية كتؤدم إلى تدخؿ  -
العكامؿ الشخصية، كيدؿ ذلؾ عمى كجكد خمؿ في استخداـ معايير تقييـ األداء، حيث يشعر العامميف 
أّف ىناؾ تحّيز مف قبؿ القائميف عمى عممية التقييـ، كأيضا يدؿ عمى أّف معايير األداء المستخدمة ال 
تعبر عف المقكمات األساسية التي تستمزميا طبيعة العمؿ التي مف األفضؿ أف تكضع مف قبؿ لجنة 
مينية مختصة، حتى يشعر العامميف بأّنو ال يكجد ىناؾ تحّيز في عممية التقييـ، ضؼ إلى ذلؾ أّف 

 .المعايير غير كافية كشاممة كىي قابمة لمقياس بصكرة قميمة
بيّنت الدراسة أّف ىناؾ خمؿ في كضع المعايير المستخدمة لتقييـ األداء في الجمعية، مما يدؿ عمى  -

أّف المعايير التي تكضع غير كاضحة كال تمت لمكصؼ الكظيفي بصمة كذلؾ بسبب أّف المعايير ال 
يتـ كضعيا مف قبؿ لجنة مينية مختصة، كلذلؾ ال تتـ عممية  تقييـ األداء بالشكؿ الصحيح 
 .كالمطمكب، كىذا مؤشر عمى األثر السمبي الذم يمكف أف يؤثر عمى مستكل  أداء العامميف

في عممية تقييـ أداء العامميف في الجمعية، كىذا يعني  (دكرية) انتظاـبيّنت الدراسة أّنو ليس ىناؾ  -
 في تطبيؽ نظاـ تقييـ األداء، أم عممية تقييـ األداء بالجمعية ال تتـ  بشكؿ استمراريةأّنو ليس ىناؾ 

 .منتظـ
 كالتظمـ إذا شعر االعتراضعممية تقييـ األداء ليست عادلة كىذه العممية في الجمعية ال تعطي حؽ  -

 .العامؿ بأّنو لـ يتـ إعطاءه حقو في التقييـ
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 مدل فاعمية كعدالة نظاـ تقييـ أداء العامميف في ": بعنوان (2010) دراسة ماجد إبراىيم شاىين2-3
، كىي دراسة مقارنة بيف (1)"الجامعات الفمسطينية كأثره عمى األداء الكظيفي كالكالء كالثقة التنظيمية

. الجامعة اإلسالمية كاألزىر بغزة
     ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ العالقة بيف فاعمية كعدالة نظاـ تقييـ األداء ككؿ مف األداء الكظيفي 

كالكالء التنظيمي كالثقة التنظيمية في كؿ مف الجامعة اإلسالمية كجامعة األزىر، كذلؾ لإلجابة عمى 
: السؤاؿ الرئيسي التالي

    ما مدل فعالية كعدالة نظاـ تقييـ أداء العامميف في الجامعات الفمسطينية كأثره عمى األداء الكظيفي، 
الكالء التنظيمي، الثقة التنظيمية؟ 

:  كفي ضكء مشكمة الدراسة ىذه تـ صياغة فرضيات الدراسة كمايمي
ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مدل فاعمية نظاـ تقييـ األداء كبيف كؿ مف األداء الكظيفي  -

 .كالكالء التنظيمي كالثقة التنظيمية
ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مدل عدالة نظاـ تقييـ األداء كبيف كؿ مف األداء الكظيفي  -

. كالكالء التنظيمي كالثقة التنظيمية
ال تكجد فركؽ ذات داللة  إحصائية في استجابة المبحكثيف حكؿ فاعمية كعدالة نظاـ تقييـ األداء، كبيف - 

كؿ مف األداء الكظيفي كالكالء التنظيمي كالثقة التنظيمية تعزل إلى بعض العكامؿ الشخصية كالتنظيمية 
. (الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة، نكع الكظيفة)التالية

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي الختبار فرضيات الدراسة، كاعتمد 
 ( مفردة مف الجامعة اإلسالمية119 مفردة مف جامعة األزىر،60)في الدراسة عمى عينة طبقية مركبة 

مفردة مككنة مف فئتي اإلدارييف كاإلدارييف 250 مفردة مف مجتمع الدراسة الذم يضـ 179بمغت 
األكاديمييف العامميف في كؿ مف الجامعة اإلسالمية كجامعة األزىر بغزة، حيث جمع البيانات باعتماد 

 غير مكافؽ 1تمثؿ القيمة )لإلجابة عمى فقرات اإلستبانة   (10-1)اإلستبانة باستخداـ مقياس متدرج مف
اختبار )، كقاـ الباحث باختبارات الصدؽ كالثبات لألداة( مكافقة بدرجة كبيرة جدا10بشدة كتمثؿ القيمة

                                                           

مدل فاعمية كعدالة نظاـ تقييـ أداء العامميف في الجامعات الفمسطينية كأثره عمى األداء الكظيفي كالكالء : ماجد إبراىيـ شاىيف ( 1)
، كمية التجارة ، (غير منشكرة)كالثقة التنظيمية، دراسة مقارنة بيف الجامعة اإلسالمية كاألزىر، مذكرة ماجستير في إدارة األعماؿ

 .2010الجامعة اإلسالمية، غزة،
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spssالنسب المئكية، التكرارات كالمتكسط :  لتفريغ كتحميؿ اإلستبانة كغيره مف األدكات اإلحصائية
. الحسابي

: كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا
إّف إطالع العامميف في الجامعة اإلسالمية عمى المعايير المستخدمة في تقييـ أدائيـ كاف بدرجة جيدة  -

كذلؾ خالفا لما ىك مكجكد في جامعة األزىر، حيث تبيف أّف العامميف غير مطمعيف عمى المعايير 
 .المستخدمة في تقييـ أدائيـ، مما ينعكس عمى ثقتيـ في النظاـ كاألداء بشكؿ عاـ

يتـ تطبيؽ نظاـ تقييـ األداء في الجامعة اإلسالمية عمى جميع العامميف دكف تمييز، في حيف يتـ  -
 .تطبيؽ النظاـ عمى بعض العامميف دكف األخريف في جامعة األزىر

تتّصؼ معايير تقييـ األداء المستخدمة في الجامعة اإلسالمية بالعدالة كالمكضكعية النسبية كذلؾ  -
 .بخالؼ المعايير المستخدمة في جامعة األزىر

كجكد تأثير محدكد لمعالقات الشخصية أك الضغكطات في تقييـ الرئيس المباشر ألداء مرؤكسيو في  -
الجامعة اإلسالمية، في حيف تبّيف كجكد تأثير لمعالقات الشخصية كالضغكطات الخارجية عمى عممية 

. تقييـ أداء العامميف في جامعة األزىر، األمر الذم ينعكس عمى ثقة العامميف بنتائج التقييـ
: تعقيب عمى الدراسات العربية

 يتّضح مف خالؿ استعراضنا لمدراسات السابقة العربية أّف ىناؾ نقاط إتفاؽ كاختالؼ مع دراستنا 
الراىنة، بحيث تكمف نقاط اإلتفاؽ في تناكلنا لنفس المتغير كىك تقييـ األداء، لكف اختمؼ مكقع ىذا 

المتغير في كؿ دراسة عمى حدل، فيناؾ مف ىذه الدراسات مف تعرضت لو كمتغير تابع كأخرل كمتغير 
مستقؿ، في حيف أّف دراستنا الحالية فحاكلت التركيز عمى عممية تقييـ األداء في حد ذاتيا لمعرفة مستكل 

العدالة كالمكضكعية بيا، إلى جانب ذلؾ ىناؾ اختالؼ ألىداؼ ىذه الدراسات مع ىدؼ دراستنا، كما 
تبرز أيضا نقاط اإلتفاؽ مع دراستنا في طبيعة المنيج المعتمد كفي أداة اإلستمارة التي اعتمدتيا دراستنا 

كأداة أساسية في جمع المعمكمات، كفي نكع عينة الدراسة ماعدا دراسة مكسى محمد أبك حطب التي 
استخدـ بيا أسمكب الحصر الشامؿ، ضؼ إلى ذلؾ نجد أّف دراسة ماجد إبراىيـ شاىيف اعتمدت إختبارات 

الصدؽ كالثبات إلختيار صدؽ األداة التي اعتمدت عمييا دراستنا في حيف يبرز اإلختالؼ مع جميع 
 . spssالدراسات في عدـ اعتماد دراستنا عمى البرنامج اإلحصائي
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كعميو تكمف جكانب اإلستفادة مف ىذه الدراسات السابقة في مجمكعة مف النقاط تتمثؿ في كيفية اختيار 
العينة، كما أفادتنا في اختيار نكع المنيج كىك المنيج الكصفي التحميمي، ككذا في بناء أسئمة اإلستمارة 

. كبناء إشكالية الدراسة
الدراسات األجنبية : ثالثا
: بعنوان rusli ,s(2004) دراسة3-1

performance appraisal decision in Malaysian public service"   " ىدفت الدراسة إلى
التعّرؼ عمى طرؽ اتخاذ القرارات مف قبؿ المقّيميف في نظاـ الخدمة المدنية، في ماليزيا عف طريؽ فحص 

. الخطكات المتبعة في نظاـ تقييـ األداء كطرؽ اتخاذ القرارات مف قبؿ المقّيميف
: كخمصت الدراسة إلى عّدة نتائج منيا

 .أّف المعايير التي يتـ استخداميا لتقييـ األداء غير كاضحة كغير كافية -
 .(1) تبّيف أّف المقّيميف يدرككف الخطكات المتبعة في نظاـ التقييـ كيؤدكنيا بجدارة -
 pettijon دراسة3-2

,
s (2001) بعنوان:" 

Performance appraisal :usage criteria and observations" ،دفت ىذه الدراسة إلى تزكيد ق
مدير المبيعات بمعمكمات صممت لزيادة الفائدة مف عمميات تقييـ األداء، كلكي تقمؿ مف المشاعر السمبية 

. المرتبطة بعممية التقييـ
 شخص مف رجاؿ البيع الذيف يعممكف في الكاليات 240   لتحقيؽ ىذا الغرض تـ إجراء مقابمة مع 

المتحدة األمريكية، طمب منيـ تقديـ معمكمات فيما يتعمؽ بكجية نظرىـ في تقييـ أدائيـ كخمصت الدراسة 
: إلى عّدة نتائج مف أىميا

 .أّف ىؤالء األشخاص كاف لدييـ كجيات نظر سمبية تتعمؽ بطريقة التقييـ -
 
كما أكضحت بأّف المعايير المستخدمة ليس ىي تمؾ المعايير التي يراىا ىؤالء األشخاص أكثر  -

  .(2)مالئمة 
 
 

                                                           

 .57مرجع سابؽ، ص: مكسى محمد أبك حطب ( 1)
 ..86مرجع سابؽ، ص: ماجد إبراىيـ شاىيف ( 2)
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:  التعقيب عمى الدراسات األجنبية
بعد استعراضنا ليذه الدراسات األجنبية اتضح معنا أف ىناؾ نقاط اختالؼ كتشابو مع دراستنا 

 لمتغير تقييـ Pettijon’s كدراسة Rusli’sالراىنة، بحيث تكمف نقاط التشابو في تناكؿ كؿ مف دراسة 
األداء كىك ما تطرقت لو دراستنا بالبحث، لكف ما اختمؼ ىك الزاكية التي درس منيا ىذا المتغير إلى 

 Pettijon’sجانب ذلؾ فقد اختمؼ ىدؼ ىذه الدراسة مع ىدؼ دراستنا، ضؼ إلى ذلؾ نجد أف دراسة 

لقد أفادت ىذه الدراسات الدراسة . اتفقت مع دراستنا في اعتمادىا عمى أداة المقابمة في جمع المعمكمات
الحالية في محاكلة االستفادة قدر اإلمكاف مف النتائج التي خمص إلييا الباحثكف كمعرفة الجكانب التي 

. تحتاج التركيز عمييا دراستنا
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: خالصة الفصل
لقد حاكلنا مف خالؿ ىذا الفصؿ تقديـ نظرة عامة عما نريد دراستو كذلؾ بعرضنا لمجمكعة 

لتكضيح الجكانب كاألبعاد التي ستككف  (.....إشكالية الدراسة، تحديد المفاىيـ األساسية)عناصر أساسية 
مكضع الدراسة كالقياس خالؿ مراحؿ البحث الالحقة، فحصر مشكمة الدراسة كتبياف حدكدىا يكمف 

كيتكضح ضمف ىذا الفصؿ التمييدم بما يساعد صاحب البحث عمى إتماـ خطكات بحثو بشكؿ دقيؽ 
 .كعممي



 

 النظريات المفسرة لموضوع الدراسة: الفصل الثاني
 تمهيد

 :النظريات الكالسيكية: أوال

 .نظرية اإلدارة العلمية-1

 .نظرية التنظيم اإلداري-2

 .النظرية البيروقراطية-3

 :النظريات النيو كالسيكية: ثانيا
 .نظرية العالقات اإلنسانية-1

 .نظرية الحاجات-2

 .نظرية الفلسفة اإلدارية-3

 :النظريات الحديثة: ثالثا
 .نظرية العدالة-1

 .نظرية التوقع-2

 .نظرية اإلدارة باألهداف-3

 خالصة الفصل
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 :تمهيد
يشير تتبع عممية تقييـ األداء، إلى أّنيا ممارسة قديمة عرفتيا الحضارات القديمة كتناكلتيا العديد مف 

المدارس الفكرية المختمفة بالدراسة كالتحميؿ، كالزالت ليكمنا ىذا تثير اىتماـ الباحثيف كالمفكريف اإلدارييف 
كرجاؿ األعماؿ، ليذا سكؼ نحاكؿ التطرؽ  إلى أىـ إسيامات النظريات اإلدارية الكالسيكية، النيككالسيكية 

 .كالحديثة فيما يخص جانب عدالة تقييـ آداء العامميف في المؤسسة كرؤية كؿ مف ىذه النظريات لممكضكع
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 :النظريات الكالسيكية: أوال
تعتبر النظريات الكالسيكية مف أىـ النظريات التي ساىمت بشكؿ كبير في تطكر الفكر التنظيمي في 
بداية القرف العشريف، فقد عممت عمى تطبيؽ األسمكب العممي داخؿ المنظمات بكصفيا مجمكعة مف األسس 

كالقكاعد العممية تكّجو نشاطيا في جميع المستكيات اإلدارية، لتحسيف مستكل األداء بيا، كقد إّتسمت ىذه 
النظريات بمبدأ العقالنية كالرشد في تعامميا مع الفرد كتأكيدىا عمى الجكانب المادية دكف غيرىا،  كما اعتبرت 

نظرية اإلدارة العممية، : المنظمة نظاما مغمقا مستقال عف المحيط الخارجي، كتتضمف ىذه النظريات كؿ مف 
 :كعميو سنحاكؿ عرض أىـ ما جاءت بو ىذه النظريات. نظرية التقسيـ اإلدارم، النظرية البيركقراطية

 :نظرية اإلدارة العممية- 1

يعتبر الميندس األمريكي فريديريؾ تايمكر مؤسس نظرية اإلدارة العممية، بحيث ساعد تدرجو داخؿ 
مصانع الصمب كالحديد بالكاليات المتحدة األمريكية مف عامؿ كمف تـ فنيا ثـ ميندسا، عمى إرساء دعائـ ىذه 

مبادئ اإلدارة "النظرية حيث كضع نتائج خبرتو الطكيمة كالمتنكعة في مياديف العمؿ كاإلنتاج بكتابو المسمى 
، مؤّكدا أّف الطرؽ البدائية كالقكاعد التقديرية (1)مشيرا إلى المشاكؿ التي كاجيتو في مسيرتو العممية، "العممية

في أداء العامؿ كفي قياس كتقييـ ىذا األداء ال تصب في مصمحة المنظمة كال في مصمحة العامؿ، بحيث أّف 
:                       ذلؾ راجع إلى عدـ كجكد أسمكب عممي لمعمؿ فكضع مجمكعة مبادئ لتفادم ذلؾ كىي

تقسيـ عادؿ لممسؤكلية بيف المديريف كالعماؿ، بحيث يقكـ  المديريف بكظيفة التخطيط كالتنظيـ كيقـك العماؿ -" 

 .(2)"بكظيفة التنفيذ 
رّكز تايمكر عمى جانبيف داخؿ المنظمة؛ اإلداريكف كالعماؿ، كقّسـ العمؿ بينيما تطبيقا لمبدأ الرجؿ 

المناسب في المكاف المناسب، لذلؾ كبناءا عمى اختالؼ مسؤكليات العمؿ فالجكانب التي يتـ تقييميا في أداء 
كؿ مف اإلدارم كالعماؿ تختمؼ، كذلؾ لتحقيؽ المكضكعية في أداء كؿ منيما، فعمى مستكل العامؿ يتـ 

التركيز عمى كمية اإلنتاج كسرعة األداء كجكدتو، بينما ما يركز عميو عمى مستكل المسؤكليف كاإلدارييف ىك 

                                                           

 .57، ص2011، عماف، 1مبادئ إدارة األعماؿ، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، ط: فيصؿ الشكاكرة (1)
، 2008، دار حامد لمنشر كالتكزيع، دط، األردف، -منظكر إستراتيجي- إدارة المؤسسات العامة في الدكؿ النامية: أحمد عثماف طمعة (2)
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القدرة عمى التصرؼ كتطكير أساليب العمؿ، القدرة عمى حؿ المشاكؿ، كبالتالي فالعكائد التي يتـ الحصكؿ 
 .عمييا تككف متباينة نظرا لحجـ المسؤكليات كاألعماؿ المنجزة كبذلؾ تحقؽ عدالة تقييـ أداء الفرد بمنظمتو

اعتماد األسمكب العممي لقياس األداء عف طريؽ دراسة الكقت كالحركة كذلؾ لغرض استبعاد الحركات  -
  .(1)غير الضركرية في األداء كاعتماد األسس المكضكعية في تقييـ األداء المراد إنجازه

  .(2)األجر بالقطعة مف خالؿ كضع خطة لدفع األجر أطمؽ عميو خطة األجر التشجيعي -
نجد تايمكر في ىذا المبدأ رّكز عمى دراسة الكقت كالحركة في العمؿ لتجاكز ىدر الكقت كالجيد كالماؿ، 

تقاف العمؿ  كأساس  (جكدتو)كرّكز في تقييمو ألداء العامؿ عمى كّمية اإلنتاج المحققة كالسرعة في األداء كا 
مكضكعي تحقؽ بو عدالة تكزيع األجكر كالمكافآت عمى العامميف، كبيذا يككف ىناؾ عدالة كمكضكعية في 

 .تعامالت اإلدارة مع عماليا في تطبيقيا لإلجراءات اإلدارية
إذف نجد تايمكر اتبع نظاـ إعطاء كؿ عامؿ حقو مقابؿ أداءه مف خالؿ األجر بالقطعة حتى ال يككف 

 .ىناؾ تحّيز
بناءا عمى ما تطرقت لو النظرية فيما يخص مكضكعنا عدالة تقييـ األداء، فيذه النظرية بتطبيقيا ليذه 
السياسة مف خالؿ إعطاء كؿ عامؿ األجر الذم يقابؿ عممو، إّنما ىي إستراتيجية لبدؿ جيد كأداء أكبر لزيادة 
اإلنتاجية بأقؿ كقت كتكمفة بما يعكد بالنفع عمى اإلدارة كليس عمى العامميف، كبذلؾ نجدىا رّكزت عمى الجانب 
اإلنتاجي المادم كأىممت الجكانب اإلنسانية كالعالقات االجتماعية لمعامميف، ككانت تحاكؿ خمؽ التنافس بيف 
العامميف كالقضاء عمى التفاعؿ السائد بينيـ، كىذا ما يزرع األنانية بيف العامميف كتشتت قاعدة العماؿ بدؿ 

اإلتحاد كالتظمـ لردع استغالؿ اإلدارة، كما نجد أّف ىذه النظرية لـ تراعي عدالة التعامؿ مع العامميف كمراعاة 
كرامتيـ كاحتراميـ أثناء تطبيؽ اإلجراءات، بحيث أف تايمكر اعتبر العامؿ آلة بيكلكجية كعزلو مف المشاركة 
في تقييـ أداءه، ككذلؾ عدـ إتاحة الفرصة أمامو لالعتراض عمى القرارات كتعديميا إذا ظير ما يبّرر ذلؾ، 

األمر الذم يقمؿ مف ثقة الفرد في نظاـ التقييـ المتبع مما يقمؿ مف دافعية العامؿ كيكلد التكتر كبالتالي 
 .انخفاض اإلنتاجية

 

                                                           

 .59، ص2008مبادئ إدارة األعماؿ، دار إثراء لمنشر كالتكزيع، عماف، : َخضير كاظـ حمكد، مكسى المكزم (1)
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 :نظرية التنظيم اإلداري-2

، الذم رّكز عمى henry fayol (1)تنسب ىذه النظرية بشكؿ رئيسي إلى الكاتب الفرنسي ىنرم فايكؿ 
دراسة اإلدارة العميا كاالىتماـ بالمدير اإلدارم كاإلدارة التنفيذية، بحيث تدرج مف القّمة إلى أسفؿ المستكيات 

تحكـ كتكّجو  ( مبدأ14)، عمؿ فايكؿ عمى تطكير مبادئ عامة (2)اإلدارية كالتنفيذية الدنيا عمى عكس تايمكر
الصادر عاـ " اإلدارة الصناعية كالعامة "العمؿ اإلدارم في جميع المنظمات، كانتيى بتمخيص أفكاره في كتابو 

نصاؼ العامميف في مختمؼ (3)1916 ، كالذم حرص مف خالؿ ىذه المبادئ عمى تنظيـ العمؿ مف جية، كا 
التعامالت كاإلجراءات السارية داخؿ المنظمة، مف خالؿ قكلو عمى سبيؿ المثاؿ بمبدأ العدالة كالمساكاة، مبدأ 

 .المكافأة، مبدأ المبادرة، مبدأ االنضباط، مبدأ ركح الجماعة
خصكصا إذا تعمؽ األمر بأحد أىـ اإلجراءات التي تيـ كتيتـ بيا جّؿ المنظمات، كىك تقييـ أداء 

 .(عدالة معامالتية، إجرائية، تكزيعية)العامميف الذم يتكقؼ عمى دّقة كمكضكعية تطبيقو إنصاؼ العامميف 
 حاكؿ فايكؿ ربط المكافآت كالحكافز باألداء كذلؾ بتأكيده عمى تحقيؽ عامؿ : مبدأ نظام مكافأة العاممين

المساكاة في تكزيع ىذه المكافآت مع ما يتناسب مع إسياـ الفرد كطبيعة ميامو الكظيفية، بما ينعكس 
جراءاتيا   .(4)إيجابا عمى دافعية العماؿ لمعمؿ كزيادة ثقتيـ بمنظمتيـ كا 

    مف خالؿ ىذا المبدأ نجد فايكؿ رّكز عمى ضركرة تقدير جيكد العامميف بطريقة منصفة كعادلة لتجرم 
مكافأتيـ بقدر ما يعممكف كينتجكف، كحتى تككف عممية تقييـ األداء معّبرة عف األداء الفعمي لمعماؿ كجب 

، معايير سمكؾ األداء (كما كنكعا)تكفر الّدقة في معايير تقييـ األداء كأفضميا ما يعتمد عمى نكاتج األداء 
، كىذا ما نمتمسو مف (.....المبادأة كاإلبتكار كاإلبداع )، معايير الّسمات الشخصية (..التعاكف كالمكاظبة)

 :خالؿ ما قاؿ بو فايكؿ
 

                                                           

 .68، ص2011، عماف، 1إدارة األعماؿ كفؽ منظكر معاصر، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، ط: أنس عبد الباسط عباس (1)
، 2013، جكاف 10عقمنة المنظمة كنظريات التنظيـ، المجمة األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية كاإلنسانية، العدد : الفضيؿ رتيمي أسماء (2)

 .14ص
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  بحيث يمح فايكؿ عمى أىمية التعاكف كالتنسيؽ بيف األفراد كالعمؿ الجماعي : (روح الجماعة)مبدأ التعاون

 .(1)مف خالؿ تشكيؿ فرؽ العمؿ
    كاحتراـ ىذا المبدأ مف قبؿ العامؿ يؤخذ بعيف االعتبار أثناء تقييـ أدائو كحصكلو عمى عكائد مادية 

 .كمعنكية بقدر إسياماتو
 مف خالؿ إعطاء الفرصة لمعامميف لإلبداع كاإلبتكار :مبدأ المبادرة واإلبتكار     كنفس الشيء بالنسبة لػ 

 مف خالؿ احتراـ العامميف :ومبدأ اإلنضباط، (2)كتشجيعيـ عمى ذلؾ بما يزيد مف المساىمة اإليجابية لمعامميف

 .(3)بالمنظمة لمقكاعد كالتعميمات كالمكاظبة عمى العمؿ كاإللتزاـ بو
فالعمؿ بيذه المبادئ داخؿ أم منظمة حسب ىنرم فايكؿ يحقؽ أىداؼ المنظمة مف جية، كيعزز نظاـ 
نصاؼ العامميف فيما يتعمؽ بالعكائد المادية،  تقييـ أداء العامميف بمعايير دقيقة كمكضكعية ، تتكخى عدالة كا 

عطائيـ حقكقيـ كاممة  .كمختمؼ اإلجراءات اإلدارية بقدر إنجاز كمساىمة كؿ عامؿ كا 
 بحيث أشار فايكؿ مف خاللو إلى إتباع مبدأ المساكاة في تعامؿ :مبدأ العدالةإلى جانب ذلؾ نجد 

، كخصكصا إذا (4)الرئيس مع المرؤكسيف، كفي مختمؼ اإلجراءات كاعتبرىا مطمبا أساسيا داخؿ أم منظمة
 .تعمؽ األمر بنظاـ تقييـ األداء المرآة العاكسة لعدالة نتائج القرارات المتعمقة بأداء العامميف بالمنظمة

مما سبؽ يمكف القكؿ أّف نظرية التنظيـ اإلدارم ساىمت مساىمة ال يستياف بيا في تطكير ممارسات 
اإلدارة مف خالؿ المبادئ التي قدمتيا، كخصكصا مبدأ العدالة كمبدأ المكافأة، الذم جعؿ مف أداء العامميف 
محؿ تقييـ مكضكعي كعادؿ مف خالؿ إعطاء كؿ عامؿ األجر الذم يقابؿ جيده، لكف جكىر ىذه المبادئ 

يخدـ بالدرجة األكلى مصمحة صاحب العمؿ كأىداؼ التنظيـ، ككنيا شكؿ مف أشكاؿ التحفيز المادم لمعماؿ 
كليس بحافز معنكم، فالعامؿ الذم يقّدـ إنتاج كبير كذك جكدة يقابؿ ذلؾ زيادة في األجر كىذا يصب في 

 .صالح إنتاجية المؤسسة بالدرجة األكلى

                                                           

 .35، ص2006أساسيات إدارة منظمات األعماؿ، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، دط، اإلسكندرية، : عبد الغفار حنفي (1)
 .46، ص2006، القاىرة، 1التنظيـ اإلدارم المداخؿ كالنظريات المعاصرة، بركفيشناؿ لمطباعة كالكمبيكتر، ط: حسف العمكاني (2)
اإلدارة في منظمات األعماؿ كأسس الرقابة عمييا، دار التعميـ العالي لمنشرك التكزيع، دط، : محمد منير محمد، محمد محمكد أبكخشة (3)
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مف جية أخرل فقد أغفمت ىذه النظرية عّدة أمكر ىامة ككنيا لـ تيتـ بالعامؿ مف كجية نظر إنسانية 
عمى اإلطالؽ، بحيث أغفمت المتغيرات الخارجية كنظرت لممنظمة بأّنيا نظاـ مغمؽ، ككذلؾ أغفمت الصراع 
الذم يعتبر أمرا طبيعيا، مف خالؿ تركيزىا عمى العدالة الداخمية لتقييـ األداء كتجاىمت إمكانية مقارنة الفرد 
العامؿ ألجره مع أجر نفس الكظيفة في مؤسسة أخرل، الذم مف شأنو أف يحدث صراع داخمي حكؿ طرؽ 
كمعايير تقييـ أداءه، ما يحدث مشكؿ أخر لممؤسسة كىك دكراف العمؿ بحثا عف األجكر العالية كالمناسبة 

 .(التنافسية بيف المؤسسات)
مبدأ المركزية كمبدأ : ضؼ إلى ذلؾ التناقض المالحظ بيف المبادئ التي قّدمتيا ىذه النظرية مثال

المبادأة، ففايكؿ عند قكلو بمبدأ المركزية في اتخاذ القرار الراجع لممدير كالمشرؼ، نجد ىذا المبدأ يمغي 
مشاركة المرؤكسيف في مناقشة نكاحي الضعؼ كالقكة في األداء أثناء مقابمة تقييـ األداء الذم يجسد مف خالؿ 

مبدأ المبادأة، القائـ عمى تشجيع المرؤكسيف عمى التفكير كتقديـ االقتراحات المفيدة لتحسيف األداء، ككذلؾ 
مناقشة نتائج تقييـ األداء كالتظمـ، كاعتبرت اإلنساف كائنا اقتصاديا يمكف التحكـ بسمككو عف طريؽ التأثيرات 

 .المادية كاالقتصادية
 :نظرية التنظيم البيروقراطي-3

تنسب ىذه النظرية إلى عالـ االجتماع األلماني ماكس فيبر، حيث تعّد نظريتو الخاصة بيياكؿ السمطة 
مف أىـ الدراسات التي أسيـ بيا، فقد قاـ بتحميؿ كثير مف التنظيمات الكبرل كأساليب تكزيع السمطة داخؿ 

، كما عمؿ عمى كصؼ الجياز اإلدارم لمتنظيمات ككيؼ يؤثر عمى األداء كالسمكؾ (1)تمؾ المؤسسات
التنظيمي، فمقد كضع ماكس فيبر مفيـك البيركقراطية ليقـك عمى أسس كمقكمات نمكذج مثالي لمتنظيـ، حيث 

اعتبر أّف تنظيـ المناصب يخضع لنظاـ ترتيب التدرج اليرمي، كأّف تكلي مناصب العمؿ ال يككف بالصدفة كال 
ّنما مرتبط بالتككيف المناسب، كالمكافقة عمى تكلي مثؿ ىذه المناصب غير قائمة عمى  كفقا لرغبة المسيريف، كا 
ّنما حسب الشيادة، كما يرل فيبر حتمية تقسيـ نشاطات العمؿ إلى كظائؼ يشغميا أفراد  اعتبارات شخصية، كا 

عمى مستكل عاؿ مف الخبرة كالكفاءة العممية، كأف يتـ تقسيـ العمؿ تبعا لمخبرة كمتطمبات التخصص مع 
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، كقد (1)تحديد االختصاصات كالصالحيات كالمسؤكليات بما يؤدم إلى عمؿ الجياز اإلدارم بكفاءة كفعالية
جراءات كأنظمة صارمة كمتشددة كعقالنية كرشد، بعيدة عف  كجد فيبر أّف مثؿ ىذه التنظيمات تّتسـ بقكاعد كا 

 .(2)االعتبارات الشخصية كأقرب إلى المساكاة كالمكضكعية
 :كبناءا عمى ذلؾ فقد بنى فيبر نظريتو عمى مجمكعة مبادئ كىي

 حيث يتـ تحديد سمطة كمسؤكلية كؿ فرد بكضكح كىي سمطة مشركعة بحكـ :تقسيم العمل والتخصص -

  .(3)أّنيا كاجبات رسمية
    فمف خالؿ تكزيع األعماؿ عمى أساس االختصاص كتنظيميا كتكزيع المياـ عمى العامميف بكضكح يجعؿ 

ىؤالء العامميف عمى معرفة تامة بميامو المتخصصة، كبالتالي يرّكز اىتمامو عميو كيعمؿ بجّدية ألّنو ىك 
المسؤكؿ الكحيد عمى ىذه المياـ كبالتالي يككف أدائو أفضؿ ألّنو عمى دراية بأّف تقييـ األداء يككف فردم كؿ 

 .حسب تخصص ميامو
 حيث يتـ تنظيـ المكاتب أك الكظائؼ في شكؿ سمـ ىرمي لمسمطة، مما ينتج :التوزيع الهرمي لمسمطة -

عف ذلؾ سمسمة األكامر؛ بمعنى تكزع السمطة الالزمة في شكؿ ىرمي إلعطاء األكامر بتنفيذ الكاجبات 
 .4))المحددة بشكؿ رسمي ثابت ككفقا لقكاعد كاضحة كمحددة

 كىذا ضركرم لتحديد عالقات كاضحة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف كيتـ إجراء عممية تقييـ المرؤكسيف بشكؿ 
كاضح مف خالؿ تحديد مف ىك المقيِّـ،كمف ىك المقيَّـ؛ أم مف لو سمطة تقييـ األداء، كمف الذم يتـ تقييـ 

 .أدائو
 كيتـ ذلؾ عف طريؽ اإلمتحانات الرسمية :تعيين وتوظيف األفراد عمى أساس قدراتهم ومؤهالتهم الفّنية -

 . (5) كاستنادا لمتعميـ كالتدريب

                                                           

، 2013إستراتيجية إدارة المكارد البشرية في المؤسسة العمكمية، دار اإلبتكار لمنشر كالتكزيع، دط، عماف، : منير بف أحمد بف دريدم (1)
 .56ص
، 2007التنظيـ الدليؿ العممي لتصميـ اليياكؿ كالممارسات التنظيمية، الدار الجامعية لمنشرك التكزيع، دط، اإلسكندرية، : أحمد ماىر (2)

 .28ص
 .24، ص2009، عماف، 2إدارة المنظمات، منظكر كمي، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، ط: حسيف حريـ (3)
 .60، ص2012نظرية التنظيـ ، دار البداية  لمنشر ك التكزيع، دط، عماف، :محمد عمي سالـ  (4)
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     بحيث ىناؾ الالشخصية في العمؿ، كتسكد العالقات المكضكعية بيف جميع أعضاء المنظمة 
ككذلؾ كجكد عدالة كمساكاة سائدة فيما بينيـ فيما يخص مجاؿ العمؿ كتقييـ أدائيـ، إضافة إلى عدـ 
التحّيز في معاممة العامميف بحيث ىناؾ مجمكعة مف القكاعد كالتعميمات كاإلجراءات التي تحدد حقكؽ 
 .ككاجبات شاغمي الكظائؼ، كبالتالي ىناؾ عدالة معامالتية بيف العامميف حسب قدراتو ككفائتو كتعميمو

بحيث تتـ ترقية العامميف بشكؿ مكحد كرسمي عمى  :  (1) "الترقية عمى أساس األقدمية أو حسن األداء" -
أسس مكضكعية كعدالة تكزيعية بيف العامميف، بحيث يتـ ترقية العامميف عمى أساس أقدميتيـ كطكؿ مدة 
عمميـ في المنظمة إضافة إلى ترقيتيـ عمى أساس حسف أدائيـ مف خالؿ إجراء عممية تقييـ األداء الذم 
يساعد بطريقة مكضكعية عمى معرفة األداء الكؼء كاألحسف ليتـ ترقيتو، كعمى العامميف الخضكع ليذه 

 .القكانيف كالضكابط كالرقابة فيما يتعمؽ بسمككيـ أثناء تأديتيـ لمياميـ الرسمية
    كمف خالؿ ىذه المبادئ التي قدميا ماكس فيبر يتّضح أّف البيركقراطية ىي نمط معيف لمتنظيـ في الييكؿ 

اإلدارم، حيث يتـ ىناؾ تحديد المسؤكليات كالسمطات الالزمة ليا ثـ التنسيؽ بيف الكظائؼ بشكؿ يؤدم 
إلنجاز األعماؿ عمى أحسف كجو كتحقيؽ األىداؼ، حيث أّف إعطاء كؿ عامؿ ميمة معينة يتخصص بيا 

يجعمو يركز جيده عمى أداءه عمييا، ليذا يتـ تقييـ أداء كؿ عامؿ عمى حدل، عمى أساس مكضكعي كعادؿ 
كىذا يسيؿ عممية فرز العامميف األحسف أداءا كاألضعؼ، في حيف أّنو إذا لـ تحدد المسؤكلية كالسمطة  بيف 
األفراد فإّنيا تصبح مجيكدات جماعية متداخمة كمتعارضة مّما يخمؼ نكع مف اإلستقرار قد يؤدم إلى فقداف 

الثقة بنتائج تقييـ أداء العامميف، لعدـ كضكح ىذه المسؤكليات كالصالحيات كقد يؤدم إلى عدـ تحقيؽ 
األىداؼ المرجكة مف كراء ذلؾ بسبب عدـ تماسؾ كالتزاـ األفراد، كما يالحظ مف خالؿ المبادئ السابقة أّنيا 

تضمف حماية العامميف ضّد أم تقصير أك تحّيز أك تكاطؤ، كىنا يميؿ العاممكف إلى احتراـ ىذه القكاعد 
كاإلجراءات كاألنظمة الصارمة، التي لطالما كانت كممة البيركقراطية تعني في مرادفيا الركتيف كالبطء في 

العمؿ كانعداـ المركنة، كالمركزية الشديدة، إال أّنيا كانت قائمة عمى عدالة إجرائية كمكضكعية كعدـ التحّيز 
 .بيف العامميف مع إعطاء كؿ ذم حؽ حقو كؿ حسب مستكل أدائو ككفاءتو كقدراتو

    لكف بالرغـ مّما قدمو ماكس فيبر مف خالؿ نظرية البيركقراطية في طريقة تسيير العامميف كتقييميـ 
 :إاّل أّنو تعرض لمجمكعة مف االنتقادات كلعؿ أبرزىا مايمي

                                                           

 .56مرجع سابؽ، ص: منير بف أحمد بف دريدم (1)
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إعتبار اإلنساف أك العامؿ آلة بيكلكجية، ميمتو تنفيذ كؿ ما يؤمر بو دكف نقاش، كىذا ما يكقعو في دائرة  -
الممؿ الناتجة عف الركتيف، إضافة إلى إىماؿ الجانب اإلنساني لو كتجريده مف مككناتو النفسية باعتباره 

 .(1)ذك سمكؾ رشيد يسعى دائما إلشباع حاجاتو المادية فقط
   بمعنى أف القكاعد البيركقراطية لـ تساعد عمى تنمية الفرد كلـ تسيـ في تطكيره، بؿ عمى العكس أّدت بو 

 .إلى الجمكد كالرككد كالممؿ كالضجر
ىماؿ التنظيـ غير الّرسمي الذم يعتبر عامال ميما في تحقيؽ أىداؼ  - التركيز عمى التنظيـ الّرسمي، كا 

ىماؿ التأثيرات البيئية المحيطة بيا  .(2)التنظيـ الّرسمي مع إعتبار المنظمة نظاـ مغمؽ كا 
     بمعنى أّف البيركقراطية قضت عمى ركح التعاكف بيف العامميف كالعالقات كالتفاعالت القائمة بينيـ، بحيث 

أصبح كؿ عامؿ متمسؾ بالقكانيف البيركقراطية ككسيمة لحماية أنفسيـ كضمانا لترقيتيـ، إضافة إلى تحجر 
سمككيـ كتكحدىـ بسبب االلتزاـ المتشّدد باإلجراءات، مّما جعميـ ينصبكف إىتماميـ عمى اإلجراءات كليس 

عمى تحقيؽ األىداؼ، كذلؾ تخكفا مف نتائج تقييـ أدائيـ كسعيا إلى تحسينو مف خالؿ التنافس بيف بعضيـ 
 .البعض

    لكف ىذه المآخذ في أغمبيا مسؤكلة عف سكء إستخداـ السمطة، كالخمؿ ليس في القكاعد التنظيمية 
التي جاءت بيا البيركقراطية كلكف الخمؿ في أسمكب تطبيقيا، فيذه القكاعد كاإلجراءات ىي مجرد 

تحفيزات لمعامميف لبذؿ جيد أكثر كتحسيف أدائيـ حتى تككف نتائج التقييـ أكثر إيجابية كبالتالي تعكد 
 .بالنفع عمى العامميف كعمى المنظمة معا

 :النظريات النيوكالسيكية: ثانيا
 إّف الطرح الذم قدمتو النظريات الكالسيكية لـ يكف كافي لتفسير مختمؼ جكانب التنظيـ كأبعاده، 

األمر الذم أدل إلى ظيكر مجمكعة مف الدراسات كاألبحاث عرفت باسـ النظريات النيككالسيكية، التي 
بدكرىا رّكزت أيضا عمى جانب كاحد داخؿ التنظيـ كىك العكامؿ االجتماعية كالنفسية، كالتنظيـ غير الّرسمي 

                                                           

 .57مرجع سابؽ، ص: منير بف أحمد الدريدم (1)
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باعتبارىا تمثؿ الجكانب األساسية في العممية اإلنتاجية، كمف بيف ىذه النظريات المفّسرة لمكضكع دراستنا 
 .نظرية العالقات اإلنسانية، نظرية الحاجات، نظرية الفمسفة اإلدارية: نجد

 :نظرية العالقات اإلنسانية-1
تقكـ ىذه النظرية عمى أفكار إلتكف مايك كأبحاثو الميدانية في مصنع ىاكتكرف ىك كزمالئو في عاـ 

، ككذلؾ أبحاثو السابقة ليا (1)، في شركة كسترف إلكتريؾ الكيربائية في الكاليات المتحدة األمريكية1924
، كالتي كاف اليدؼ مف القياـ بيا ىك محاكلة دراسة مشكالت 1923بمصنع النسيج بمدينة فيال ديمفيا سنة 

، فمف خالؿ نتائج ىذه التجارب كاألبحاث استمّد مايك (2)دكراف العمؿ، كتقديـ الحمكؿ المناسبة لمتقميؿ منيا
 :مبادئ ىذه النظرية كالمتمثمة في

أّف التنظيـ عبارة عف تمؾ العالقات التي تنشأ بيف مجمكعات مف األفراد، كليس مجّرد كجكد عدد مف  -

  (3) .األفراد المنعزليف غير المترابطيف
 .إّف إشباع حاجات اإلنساف االجتماعية ميـ كأىمية إشباع حاجاتو المادية" -
 .زيادة االىتماـ بمشاعر العامميف -
 .زيادة االىتماـ بالحكافز المعنكية -
  (4) ".تشجيع المشاركة في اتخاذ القرارات -

    نستنتج مف ىذه المبادئ أّف مدرسة العالقات اإلنسانية قد رّكزت عمى ضركرة إشباع الّرغبات اإلنسانية 
لألفراد، كذلؾ ككسيمة لتحسيف أدائيـ كبالتالي زيادة اإلنتاجية، معتبرة في ذلؾ أّف التنظيـ الذم يكفر أكبر قدر 

ممكف مف اإلشباع  لتمؾ الّرغبات اإلنسانية ىك أعمى التنظيمات كفاءة، خاصة إذا كانت ىذه اإلشباعات 
عادلة كمكضكعية بيف جميع العامميف، كقد أكضحت ىذه المدرسة أّف اإلشباع ال يقتصر عمى الحاجات 

 .المادية فحسب، بؿ ىناؾ حاجات غير مادية قد تككف أكثر أىمية
 كمف أىـ نتائج التجارب التي استمد منيا مايك مبادئو نجد: 

 .أّف اإلنساف ىك أىـ عناصر اإلنتاج، كمف دكنو ال يمكف أف يككف لمعناصر األخرل أية جدكل" -
                                                           

 .19، ص2006التمكيف كمفيـك إدارم معاصر، منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، دط، القاىرة، : يحي سميـ ممحـ (1)
 .37، ص2007تنمية المكارد البشرية، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، دط، القاىرة، : عمى غربي كآخركف (2)
. 63ص سابؽ، مرجع: دريدم بف أحمد بف منير (3)
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 .(1)"يجب التركيز عمى إتباع األساليب الديمكقراطية كالمشاركة في المنظمة -
 تتأثر إنتاجية الفرد أكثر ليس بزيادة األجكر كغيرىا مف العكامؿ المادية، كلكف بزيادة االىتماـ ك  -

 .(2)االعتراؼ  كالتقدير مف جانب المشرفيف
    فمف خالؿ ما سبؽ نستنتج أّنو رغـ الزيادات في أجكر العامميف كتحسيف ظركؼ العمؿ، إاّل أّنو ىناؾ 

ضركرة االىتماـ بالعامؿ داخؿ المنظمة "تدني لمستكل إنتاجيتيـ، كذلؾ راجع حسب تجارب إلتكف مايك إلى 
 مف خالؿ صياغة برنامج عممي مف شأنو االىتماـ بقضايا (3)"كحفظ إنسانيتو كصكف كرامتو كتقديره كاحترامو

العامميف يّتسـ بجممة مف الّصفات كالخصائص مف بينيا المكضكعية كالعدالة بيف العامميف جميعيـ بتجنب 
التعميـ بالتأثر باألداء العاـ كالميؿ لتقييـ األداء بنفس القيمة، كاالبتعاد عف التحّيز كالذاتية في تقدير أداء 

ضؼ إلى ذلؾ حاجتو لمحصكؿ عمى مكانة اجتماعية داخؿ المنظمة مف . (4)العامميف كالمساكاة بيف الجميع
خالؿ إشراكو، كما نجد أّف إلتكف مايك رّكز عمى مقابمة تقييـ األداء التي تتـ بيف المشرؼ كمرؤكسيو لمناقشة 
نكاحي الضعؼ كالقكة في األداء، حتى تجرم عممية التقييـ بصكرة منصفة كعادلة مف جية، كمف جية أخرل 
كحافز معنكم يرد االعتبار كاالحتراـ لمعامؿ بالمنظمة كليس مجرد فرد اقتصادم ىّمو الكحيد الحصكؿ عمى 

نصافو داخؿ المنظمة ينعكس بشكؿ إيجابي عمى  األجر، كمنو فالتفكير في الفرد العامؿ بيذه الطريقة كا 
 .مستكل إنتاجيتو كتفاعمو مع أىدافيا، كىذا ما تكصمت إليو تجارب إلتكف مايك كزمالئو بالفعؿ

    فمف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أّف نظرية العالقات اإلنسانية عمى عكس االتجاه الكالسيكي، قد أضافت 
الكثير مف المفاىيـ الجديدة التي تعّد مف صميـ العممية اإلنتاجية، بحيث أّكدت عمى ضركرة معاممة العامميف 
كآدمييف كليس كأشياء مادية كبشكؿ منصؼ كعادؿ يضمف حؽ كؿ عامؿ كما قدمو مف أداء، فيذه النظرية 
أعادت االعتبار لمفرد العامؿ كعّدتو محكرا كأساسا لمعممية اإلنتاجية، لكف رغـ إسياماتيا إاّل أّنيا لـ تسمـ مف 

 :النقد، كمف أىـ االنتقادات المكجية ليا

                                                           

 .76مرجع سابؽ، ص: أنس عبد الباسط عباس (1)
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   أّنيا أعطت الفرد فرصة مناقشة كتقييـ أدائو، لكّنيا لـ تكضح المعايير المعتمدة بما يضمف تكزيع عادؿ 
لمعكائد بيف العامميف، كما يؤخذ عمييا أيضا أّنيا أجرت تجاربيا عمى عدد محدكد مف العامميف كلـ تأخذ 

الفركؽ الفردية في اإلعتبار، فكؿ فرد يعّد حالة متميزة كمنفردة، كالفرد معقد ذك حاجات كرغبات مختمفة، فما 
 .يحسس الفرد بعدالة التقييـ قد ال يحسس فرد أخر بذلؾ

الحاجات التي كضعيا ماسمك مف  (إشباع) تعتبر نظرية سمـ :نظرية إشباع الحاجات ألبراهام ماسمو-2
أكثر النظريات تحفيزا كقدرة عمى تفسير السمكؾ اإلنساني في سعيو إلشباع حاجاتو المختمفة، كقد استند 
ماسمك في ىذه النظرية عمى أّف ىناؾ مجمكعة مف الحاجات التي يشعر بيا الفرد كتعمؿ كمحرؾ كدافع 

لمسمكؾ، فاألفراد في محيط العمؿ يندفعكف لمقياـ بأدائيـ رغبة في إشباع ىذه الحاجات، كتقكـ ىذه 
 :النظرية عمى عدة افتراضات كىي

اإلنساف ىك كائف يشعر باحتياج ألشياء معينة، كىذا االحتياج يؤثر عمى سمككو، فالحاجات غير  -
المشبعة تسبب تكترا لدل الفرد كىذا ينعكس سمبيا عمى أداءه كعممو كبالتالي فيك يسعى إلى إشباع 

 .(1)حاجاتو حتى يتخطى حالة التكتر ىذه كبالتالي يتحسف أداءه في العمؿ
مثؿ الحاجة الفسيكلكجية )إّف حاجات الفرد تترتب كتتدرج ىرميا حسب أىميتيا لو، حيث تبدأ باألساسية  -

مثؿ تقدير الذات كاالحتراـ، تأكيد )إلى المركبة  (المادية، كالسالمة كاألمف، كالحاجة اإلجتماعية
 .(2)(الذات

   فكؿ إشباع إلحدل الحاجات كاإلنتقاؿ ألخرل تزيد مف درجة تحمس الفرد كتحسيف أداءه كسمككو في العمؿ 
 .كما يزيد مف اإلنجاز كالتقدـ

إّف الفرد العامؿ يرّكز أكال عمى إشباع الحاجات المتعمقة بمحيط كظركؼ العمؿ، قبؿ أف يتـ تكجيو  -
 .(3)السمكؾ المدفكع نحك إشباع حاجة إنجاز العمؿ بنجاح كالقياـ بأداءه عمى أحسف كجو

   فإشباع ىذه الحاجات لمفرد إّنما ىي حافز لو إتجاه عممو ككظيفتو، كأداءه يعتمد عمى مدل إشباعو ليذه 
 .الحاجات

                                                           

 .129، ص2003السمكؾ التنظيمي، دار الجامعة الجديدة لمنشر كالتكزيع، دط، اإلسكندرية، : محمد سعيد أنكر سمطاف (1)
 .116، ص2008السمكؾ التنظيمي، دار الجامعة الجديدة لمنشر كالتكزيع، دط، اإلسكندرية، : محمد إسماعيؿ بالؿ (2)
 .117المرجع نفسو، ص (3)
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 كتتمثؿ الحاجات الرئيسية التي إفترضيا ماسمك في خمسة حاجات كىي: 
 كتتمثؿ أساسا في الحاجات البيكلكجية كالفزيكلكجية لمفرد، كالماء كاليكاء كالمأكؿ :الحاجات الفزيولوجية -

كالمسكف كالمشرب، كىي التي تعمؿ عمى حفظ التكازف الجسدم لإلنساف لمبقاء كاالستمرار في حياتو، 
فيعتقد ماسمك أّنيا أقكل دكافع الفرد حتى يتـ إشباعيا كبعد ذلؾ تبدأ الحاجات األخرل في اإللحاح 

 .(1)كالظيكر
ينتقؿ الفرد إلى حاجة األماف التي  (الفزيكلكجية) ما إف يتـ إشباع الحاجات األساسية :الحاجة إلى األمن -

  .(2)تتمثؿ في طمأنينة الفرد عمى نفسو كأىمو كتأميف دخؿ مستمر
   أم أّف الفرد يبحث عف األمف لحماية نفسو مف أخطاء البيئة كالطبيعة كاألخطار االقتصادية المتعمقة 

 .بضماف استمرارية العمؿ لمفرد
 كىي حاجة االنتماء، فاإلنساف إجتماعي بطبعو فيك يحب أف يعيش ضمف جماعة، :الحاجة اإلجتماعية -

كيسعى لتككيف العالقات كاإلرتباط مع األخريف في المجتمع ألّف ذلؾ يكسبو مركزا كقكة في مجابية 

 .(3)األخطار التي قد تعترضو
 حيث يسعى اإلنساف إلى الحصكؿ عمى تقدير األخريف كاحتراميـ، كالشعكر :حاجة تقدير الذات" -

 .باإلنجاز كالثقة في المجتمع الذم يعيش فيو
 كىي أعمى أنكاع االحتياجات اإلنسانية كتشمؿ الحاجة إلى تحقيؽ الذات عف طريؽ :حاجة تحقيق الذات -

  .(4)"المنجزات كاإلبداع
 فمف خالؿ ىذه النظرية نستنتج أّف األفراد العامميف يسعكف إلى تحقيؽ جممة مف الحاجات التي يركف 

أّف ليا أىمية كبيرة في حياتيـ االجتماعية كالمينية، كبالتالي فيـ يسعكف إلى إشباعيا بشكؿ متدرج، ألّف ذلؾ 
يعتبر حافزا ليـ يدفع بسمككيـ نحك تحسيف أدائيـ كتحمؿ مسؤكلياتيـ كالتقدـ كاإلنجاز في المنظمة، فالفرد ما 

إف يشبع حاجة حتى تحؿ محميا الحاجة التي تمييا في سمـ الحاجات فتصبح دافعا لسمككو، فكؿ إشباع 
لحاجة يزيد مف أداء الفرد كيجعمو يتقدـ كيتطكر كيبدع ككؿ ىذا يسيؿ عممية تقييـ أداء كؿ منيـ، كتككف 

                                                           

 .70مرجع سابؽ، ص: منير بف أحمد بف دريدم (1)
 .68مرجع سابؽ، ص: ميدم زكيمؼ (2)
 .229، ص2013إدارة األعماؿ الحديثة بيف النظرية كالتطبيؽ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، دط، األردف، : فتحي أحمد ذياب عكاد (3)
  .230، 229المرجع نفسو، ص ص (4)
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نجازاتو أك باألخص  ىناؾ عدالة كمكضكعية في إعطاء كؿ ذم  حؽ حقو حسب أداءه كدكره في العمؿ كا 
 .درجة تحقيؽ إشباعو

 بالرغـ مف كجكد بعض األبحاث المدعمة ليذه النظرية ،إاّل أّف ىناؾ بعض النتائج التي طرحت عددا 
  (1): مف المسائؿ كاالنتقادات حكليا كمدل قابمية  مستكيات الحاجات الخمس لمتطبيؽ، كمف بينيا

تفترض النظرية ترتيبا كتدّرجا لمحاجات، إاّل أّف بعض الناس قد تختمؼ في ترتيبيا ليذه الحاجات كليست  -
 .مجبرة عمى إتباعيا

تفترض كذلؾ النظرية أننا ننتقؿ مف إشباع إحدل الحاجات إلى إشباع حاجات أخرل فكر إشباع الحاجة  -
 .األدنى، كفي الكاقع فإننا نقـك بإشباع أكثر مف حاجة في نفس الكقت

قد يصّر بعض الناس عمى مزيد مف اإلشباع لحاجة معينة بالّرغـ مف إشباعيا بالفعؿ، كىذا خالفا لما " -
 .(2)" تفترضو النظرية بأّنو حاؿ إشباع حاجة معينة يتـ االنتقاؿ إلى إشباع حاجة أعمى منيا مباشرة

 :نظرية الفمسفة اإلدارية لدوغالس ماك غريغور- 3
تقكـ نظرية ماؾ غريغكر عمى أساس إفتراض رئيسي، كىك أّف كؿ عمؿ أك تصرؼ إدارم في التنظيـ 
إّنما يرتكز عمى نظرية تنظيمية معينة؛ أم أّف لكؿ مدير فمسفتو اإلدارية كنظريتو الخاصة التي تؤثر عمى 

 .(3)سمككو كتصبغ تصرفاتو بطابع معيف
كلقد قاـ ماؾ غريغكر بتقديـ كجيتيف حكؿ طبيعة السمكؾ اإلنساني في محيط العمؿ لدل فئة المديريف 

 .Y ونظرية xنظرية : كتتمثؿ في
 كىي نظرية تقميدية ترل أّف مف إلتزامات اإلدارة نحك المجتمع، تقديـ سمع رخيصة كبنكعية :xنظرية  - أ

جيدة، حيث أف إلتزاماتيا نحك المالؾ ىك تحقيؽ عائد جيد، أّما إلتزاماتيا نحك العماؿ، ىي تقديـ األجر 
  .(4)العادؿ كالمعاممة المنصفة ليـ

  (5):كتتضمف ىذه النظرية أربعة افتراضات ىي
                                                           

 .121، ص2005مبادئ السمكؾ التنظيمي، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، دط، اإلسكندرية، : صالح الديف عبد الباقي(1)
 .135مرجع سابؽ، ص: عمي غربي كآخركف (2)
 .15مرجع سابؽ، ص: محمد عمي سالـ (3)
 .65مرجع سابؽ، ص: ميدم زكيمؼ، عمي العضايمة (4)
 .27مرجع سابؽ، ص: حسيف حريـ (5)
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 .العامؿ ال يحب العمؿ كيحاكؿ كّمما أمكف ذلؾ تجنب العمؿ، فيك يتصؼ بكراىية متأصمة لمعمؿ -
بما أّف العامؿ يكره العمؿ، يجب إرغامو أك السيطرة عميو، أك تيديده بالعقاب مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ  -

 .المرغكبة
 .العامؿ يبتعد عف المسؤكلية كيرغب التكجيو الّرسمي كمما أمكف ذلؾ -
معظـ العامميف يضعكف اإلستقرار كاألماف فكؽ كؿ اعتبار عامؿ يرتبط بالعمؿ، كال يظيركف إاّل طمكحا  -

 .ضئيال
 : كترد عمييا باإلفتراضات التاليةxكتقؼ ىذه النظرية كجيا لكجو أماـ النظرية : yالنظرية  - ب

ينظر العماؿ إلى عمميـ بكصفو قيمة إيجابية يرغبكف في أدائو بقدرة كفعالية، فيك محبب لدييـ شأنو " -
 .شأف الراحة

يتكلد لمعماؿ تكجو ذاتي لمعمؿ إذا ما تعرفكا عمى أىدافو كشارككا فييا، ىذا ما يدفعيـ إلى تكظيؼ  -

 . (1)"سمككيـ في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ
 .الفرد العادم قادر عمى أف يتعمـ قبكؿ المسؤكلية كحتى السعي ليا" -
كتمؾ القدرات بالضركرة - مقدرة عمى إتخاذ قرارات جّيدة-الناس بصفة عامة لدييـ قدرات كامنة  -

 .(2)"محصكرة فقط في أكلئؾ الذيف يشغمكف كظائؼ قيادية
  كيرل ماؾ غريغكر أّف التفكير التنظيمي سكؼ يختمؼ في حالة إتباع نظريةy إذ يجب اتخاذ الخطكات 

 (3):التالية حتى يمكف تحقيؽ التكامؿ بيف أىداؼ التنظيـ كأىداؼ الفرد
 .تكضيح المتطمبات العامة لمكظيفة -
 .تحديد أىداؼ محددة يجب تحقيقيا خالؿ مّدة معينة -
 .مباشرة العممية اإلدارية خالؿ المّدة المحددة -
 .تقييـ النتائج -

                                                           

 .68مرجع سابؽ، ص: منير بف أحمد بف دريدم (1)
 .28مرجع سابؽ، ص: حسيف حريـ (2)
 .124مرجع سابؽ، ص: محمد عمي سالـ (3)
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لو أثار تنظيمية سمبية عديدة كخصكصا في مجاؿ  (x)    يؤّكد ماؾ غريغكر عمى أّف تطبيؽ مبادئ نظرية 
تقييـ أداء األفراد، كذلؾ مف خالؿ محاكلة المدير أك المشرؼ فرض أسمكب رقابي صاـر عمى أداء كسمكؾ 
األفراد العامميف، كما كأّف الحافز األساسي كاألكؿ لألفراد مف أجؿ قياميـ بالعمؿ المسند إلييـ ىك حصكليـ 

عمى األجر فقط ،كأّف الحاجة المسيطرة عمى اإلنساف ىي الحاجة اإلقتصادية التي تدفعيـ كتحفزىـ عمى أداء 
األعماؿ بمستكل عاؿ، فالفرد العامؿ في ضكء المسؤكليات كالمياـ المطمكب منو إنجازىا ألىداؼ معينة 
مقابؿ األجر أك المكافئة، فيك يقـك بتقييـ نفسو مكضحا في ىذا التقييـ ما أنجزه مف أعماؿ بشكؿ عادؿ 

كمكضكعي، فالمفيكـ األساسي الذم رّكز عميو ماؾ غريغكر في نظريتو لعممية تقييـ األداء ىك مفيكـ التقييـ 
 .الذاتي
 :النظريات الحديثة: ثالثا

     رغـ ما قدمتو النظريات السابقة مف أفكار كمبادئ في مجاؿ اإلدارة كالتنظيـ، إاّل أّف كالىما ركزا عمى 
جانب كاحد دكف األخر، لذلؾ كاف مف الضركرم بركز نظريات حديثة تحمؿ أفكار مغايرة كأكثر مركنة تغطي 

 .النقص الحاصؿ في دراسة التنظيـ، بغية تكحيد الجيكد بو لتحقيؽ الكفاءة كالفعالية
 .لذلؾ سيتـ عرض أىـ ىذه النظريات المتمثمة في نظرية العدالة، نظرية التكقع، نظرية اإلدارة باألىداؼ

 :(سيتي أدمز)نظرية العدالة -1
      تدكر ىذه النظرية حكؿ العالقة بيف رضا الفرد كالعدالة، حيث تكضح كيفية استجابة المكظفيف لممكاقؼ 
التي يشعركف أّنيـ أعطكا أكثر مف أك أقؿ مّما يستحقكف، فاألفراد يقكمكف بعمؿ مقارنات باإلضافة لمدكر الذم 

يمعبو تصكرىـ، حيث يشكمكف قيمة نسبية خاصة بمدخالتيـ في مكقؼ معيف مقابؿ المخرجات في ىذا 
ّنما يحرصكف عمى الشعكر (1)المكقؼ ، إذ ال يكتفي العاممكف ببذؿ الجيد كالحصكؿ عمى العكائد المقابمة لو، كا 

بعدالة ىذه العكائد كمناسبتيا لمعطاء الذم قدمكه، كالشعكر بأّف مكافآت المؤسسة كالراتب كاإلحتراـ كالتقدير 

  .(2)كالمشاركة، مكزعة بالتساكم بينيـ كفقا لجدارتيـ كدرجة استحقاؽ كؿ كاحد منيـ بشكؿ عادؿ فيما بينيـ

                                                           

 .117، ص2008اإلدارة الحديثة لممكارد البشرية، دار الراية لمنشر كالتكزيع، دط، عماف، : بشار يزيد الكليد (1)
 .79مرجع سابؽ، ص: إبراىيـ محمد المحاسنة (2)
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أّف حالة عدـ العدالة المدركة : "    كتستند ىذه النظرية مف خالؿ صاحبيا سيتي أدمز عمى افتراض مفاده
 .(1)"مف الفرد نتيجة مقارنة عكائده بمدخالتو مع عكائد اآلخريف بمدخالتيـ تمثؿ الكضع المحرؾ لمدافعية

    بمعنى أف الفرد يككف مدفكعا لممحافظة عمى عالقة عادلة بالمقارنة باألخريف كتجنب العالقة غير 
 .العادلة

  (2): كتشمؿ ىذه النظرية عمى ثالث خطكات أساسية لمعدالة كىي
جدارة الشخص، مستكل التعميـ، الميارة، مقدار الجيد المبذكؿ في ) كيتضمف قياس المدخالت :التقييم-1

 (.إلخ... العكائد المادية، الترقية، اإلىتماـ الذاتي، التمّيز، التقديركاالحتراـ )، كالمخرجات (إلخ.... العمؿ
 . كىي عممية مقارنة المدخالت بالمخرجات:المقارنة-2
 كىك عممية إدراؾ العالقة بيف التقييـ كالمقارنة، فعندما يدرؾ الفرد بأف الكضع يّتسـ بالعدالة فإنو :السموك -3

 .يستجيب بشكؿ إيجابي، كالعكس صحيح
  (3):  كيمكف أف نالحظ نكعيف مف العدالة مف خالؿ التقييـ الذم قامت بو ىذه النظرية كىما

 . أم التكزيع العادؿ لممكافآت المتعمقة باألداء:عدالة التوزيع -
 . المتعمقة بإجراءات كسياسات الشركة كالترقيات كالعقكبات كتقييـ المكظفيف:عدالة اإلجراءات -

 :كلقد حّدد أدمز في ىذا اإلطار ستة طرؽ يسمكيا األفراد لتخفيؼ الشعكر بعدـ العدالة كىي
 . مثؿ تقميؿ كـ أك نكع العمؿ أك الغياب، أك العمؿ ألكقات إضافية دكف أجر:التغيير في المدخالت .1

 .(4) مثؿ األجر أك ظركؼ العمؿ، أك مكانتو اإلجتماعية:التغيير في المخرجات .2
 مف خالؿ إعطاء قيمة معنكية لعممو في حالة فشمو في تغيير المدخالت :تغيير اإلتجاهات .3

 .(5)كالمخرجات

                                                           

 .331، ص2007السمكؾ التنظيمي في بيئة العكلمة كاألنثرنت، دار الجامعة الجديدة لمنشر كالتكزيع، دط، اإلسكندرية، : طارؽ طو (1)
 .299، ص2001السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، دط، عماف، : محمكد سمماف العمياف (2)
، دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع، دط، عماف، -دليؿ عممي–إدارة المكارد البشرية : صالح سميـ الحمكرم: ركال نايؼ المعايطة (3)

 .15، ص2012
، 2006إدارة المكارد البشرية مدخؿ استراتيجي متكامؿ، دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، دط، : يكسؼ حجيـ الطائي كآخركف (4)

 .396ص
 .245، ص2004إدارة المكارد البشرية، دار المجدالكم لمنشر كالتكزيع، دط، عماف، : سناف المكسكم (5)
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 .مف خالؿ غياب الفرد عف العمؿ أك طمب النقؿ أك اإلستقالة: اإلنسحاب أو مغادرة المجال" .4
 مف خالؿ قياـ الفرد بعمؿ تغيرات عمى األخريف أك إجبارىـ عمى مغادرة المجاؿ أك :العمل عمى األخرين .5

 .محاكلة التشكيش إدراكيا عمى مدخالتيـ أك مخرجاتيـ
 أم تغيير الجماعة أك الشخص الذم يجرم المقارنة معيا أك معو، أم الذم ال :تغيير هدف المقارنة .6

  .(1)"تتساكل مخرجاتو إلى مدخالتو معو
   لذلؾ فالمدير الناجح يحاكؿ دائما أف يجعؿ الفرد يشعر بتحقيؽ العدالة لضماف حفزه كاستمراره بالعمؿ مف 

 .خالؿ القرارات التي يتخذىا في شأف تقييـ أداءه كفقا لمدخالتو كمخرجاتو بشكؿ عادؿ كمكضكعي
     فبما أّف ىذه النظرية تؤّكد عمى أىمية كضركرة إرساء نظاـ لممكافآت التنظيمية، كلفت اإلنتباه إلى 

ضركرة تكزيع ىذه المكافآت كالمزايا عمى األفراد في المنظمات المختمفة باإلعتماد عمى مبدأ العدالة 
كاإلنصاؼ لجميع األفراد كربطيا بمستكل األداء، فإّف ذلؾ يرتبط حتما بضركرة أف تككف مبنية عمى أسس 

كمعايير كاضحة، كضركرة شمكليا عمى أساس الكفاءة كالجدارة في األداء يعامؿ عمى أساسيا جميع األفراد، 
ذلؾ أّنيا الكسيمة المثمى لقياس مستكل مدخالت األفراد كمف تـ تكزيع المخرجات كالعكائد بطريقة عادلة تدعيما 

لمبدأ األجر مقابؿ األداء، كالذم مف شأنو أف يخمؽ جكا تنظيميا بعيدا عف التحّيز كالالمكضكعية في تقييـ 

  .(2)األداء
                لقد بنيت النظرية عمى دافع شائع عند األفراد كىك دافع العدالة، مف ناحية أخرل نالحظ أف النظرية 

تفترض عممية مقارنة معقدة تشمؿ عديدا مف العكامؿ التي لـز لمفرد أف يقّدرىا كيقّيميا كيجمع بينيا في قيمة 
متكاممة لمعكائد كالمدخالت، فالعدالة كعدـ المحاباة في تقديـ الحكافز يمكنيا أف تؤدم إلى مشاعر الرضا 

كاالرتياح، فبالرغـ مف أّف النظرية قد تشير إلى أّف شيء مف عدـ الرضا سيدفع العامميف في سمككيـ، إاّل أننا 
نياء التكتر، لذلؾ قد يككف مؤديا إلى تخفيض مستكل  قد رأينا أف السمكؾ المكجو إلنياء حالة عدـ العدالة كا 

  .(3)األداء

                                                           

 .397مرجع سابؽ، ص: يكسؼ حجيـ الطائي (1)
  .55،ص2013تنظيمية ،دار البدر الساطع لمنشر ك التكزيع ،دط ،الجزائر ،-قضايا سكسيك:  إبراىيـ تكىامي ك أخركف(2)
، 475، ص ص2003إدارة المكارد البشرية ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ك التكزيع ، دط ،اإلسكندرية، :  محمد سعيد أنكر سمطاف(3)

476.  
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   لذا يجب عمى المديريف ربط المكافآت أك الحكافز أك العكائد التي تعطى لمعامميف باألداء كىك ما يتطمب 
 .كجكد معايير كاضحة تقيس ما يقدمو األفراد في العمؿ

 :نظرية التوقع-2
نظرية التكقع مف أكثر النظريات التي رّكزت عمى تفسير دافعية الفرد لمعمؿ، كالتي قّدميا العالـ فكتكر      
 ىي محصمة لمعائد ،دافعية الفرد ألداء عمؿ معيف: "، تقكـ عمى افتراض أساسي مفاده أفّ (1)1964فرـك 

، بمعنى ىذه (2)"الذم يتمقاه أك شعكره كاعتقاده بإمكانية الكصكؿ إلى ىذا العائد نتيجة لألداء الذم يمارسو

لى درجة ممحكظة يتأثر بدرجة كمستكل تكقعات الفرد  .(3)النظرية تؤّكد عمى أّف السمكؾ اإلنساني كا 
.  إّف الجيد المبذكؿ سيؤدم إلى اإلنجاز المطمكب:التوقع األول" -
 إّف اإلنجاز المطمكب سيحقؽ المكافأة المرغكبة مف قبؿ الفرد، كالتي بدكرىا تشبع حاجتو :التوقع الثاني -

  .(4)"كبالتالي تحقؽ الرضى لو

 
بمعنى أفعاؿ األفراد تحكميا قكة التكقع بأّف ىذا الفعؿ الممارس مف قبميـ سكؼ تتبعو نتيجة معينة،       

 المبذكؿ، ليذا فالنظرية ترّكز عمى افتراض ضركرة بجيدىـكرضاىـ الكظيفي يرتبط بما يحصمكف عميو مقارنة 
كجكد نظاـ  تقييـ جّيد كعادؿ لألداء حيث يتكقع الفرد مف كراءه الحصكؿ عمى نكاتج تشبع حاجاتو، بحيث أّف 

 التي يحصؿ عمييا، كبيف ما يتكقع الحصكؿ المكافآتارتفاع الدافع يعتمد عمى درجة العالقة اإليجابية بيف 

 أم أّف إدراؾ الفرد بأّف ىناؾ عالقة كثيقة بيف الجيد المبذكؿ كمستكل األداء ؛(5)عميو لقاء األداء الذم يقدمو
                                                           

 .292مرجع سابؽ، ص: محمكد سمماف العمياف (1)
دراسة تطبيقية لمكظفي جمارؾ منطقة الرياض، مذكرة  ماجستير في –الرضا الكظيفي كعالقتو باإلنتاجية : عمي بف يحي الشيرم (2)

 .51، ص2002، كمية الدراسات العميا، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، (غير منشكرة)العمـك اإلدارية
 .106، ص2010، عماف، 1السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، ط: شكقي ناجي جكاد (3)
 .292مرجع سابؽ، ص: محمكد سمماف العمياف (4)
 .64، ص2012، عماف، 6السمكؾ التنظيمي، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، ط: محمد قاسـ القريكتي (5)

 الرضا/اإلشباع المكافآت المرغكبة اإلنجاز المطمكب الجيد المبذكؿ

 التكقع الثاني التكقع األكؿ
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 يشعر الفرد بأّف إجراء تقييـ أداءه يّتسـ بالعدالة كالمكضكعية ما يزيد مف ؼالمحقؽ كبيف األداء كالمكافأة، سك
ثقتو بالمنظمة كبإجراءاتيا، كأّف تحقيؽ التكافؤ بيف مردكد العامؿ كالعائد يتكقؼ عمى مدل ّدقة كمكضكعية 

تطبيؽ المؤسسة لنظاـ تقييـ أداء العامميف، يتكقع مف خاللو العامؿ الحصكؿ عمى نكاتج مادية كمعنكية يجد 
. فييا مكافأة عادلة لمستكل أداءه

كبناءا عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أّف ىذه النظرية استطاعت تسميط الضكء حكؿ بعض الجكانب العممية      
لمدافعية كالترغيب عمى العمؿ، كركزت عمى العالقة الكثيقة المكجكدة بيف الجيد كاألداء كالحافز المحصؿ 
مقابؿ األداء، كرأت بأّف تكقعات الفرد حكؿ إمكانية حصكلو عمى عكائد مقابؿ جيده المبذكؿ تتكقؼ عمى 

 لكف ىناؾ مف الغمكض الذم ،ضركرة تبني المنظمة لنظاـ تقييـ منصؼ يراعي التكافؤ بيف األداء كالمكافأة
ال يتكافر في المقاييس الخاصة بيذه النظرية صفة الثقة كالمصداقية، بمعنى أّف : "يكتنؼ ىذه النظرية كىك أنو

، ضؼ إلى (1)" إلى جانب صعكبة تعميـ نتائجيا، ال تعطي نتائج متكافقةاستخدامياتكرار المقاييس التي تـ 
كذلؾ لعدـ تعريؼ كتكضيح مضمكنيا بشكؿ  (الجيد، التكقع)ذلؾ ىناؾ صعكبات تتعمؽ بمفاىيـ النظرية 

 األفراد في تقديرىـ لمتكقعات كأىمية تمؾ التكقعات، كتجاىمت اختالؼ، كلـ تكّضح النظرية كيفية (2)دقيؽ

، أم أّف ىذه النظرية برغـ ما قدمتو مف تكضيحات نظرية كعممية في (3)عكامؿ نفسية ليا عالقة بسمكؾ الفرد
لـ تتعرض ليا ىذه النظرية بالتفصيؿ ماكيفية التعامؿ مع أداء األفراد بالمنظمات إاّل أّنو ىناؾ مف الجكانب 

. كالشرح لتكضيح المقصكد منيا
  

                                                           

 .289مرجع سابؽ، ص: رعد حسف الصرف (1)
 .123، ص2004السمكؾ التنظيمي، دار الحامد لمنشر كالتكزيع،دط، عماف، : حسيف حريـ (2)
الرضا الكظيفي كعالقتو بااللتزاـ التنظيمي لدل المشرفيف التربكييف كالمشرفات التربكيات بإدارة التربية كالتعميـ : إيناس فؤاد نكاكم فممباف (3)

، قسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية، (غير منشكرة)بمدينة مكة المكرمة ،مذكر ماجستير 
 .34ق، ص 1429/ق1428
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 :نظرية اإلدارة باألهداف-3
تعتبر نظرية اإلدارة باألىداؼ مف النظريات الحديثة، التي ظيرت في بداية الخمسينيات عمى يد بيتر       

، بحيث (1)دراكر، كالتي تعّد مف النظريات التي تمارس مبدأ الديمقراطية كتنمية ركح المشاركة داخؿ المنظمة
 سبقتيا، مف خالؿ النظر إلى العممية اإلدارية محاكلت معالجة األخطاء التي حدثت في المدارس الفكرية الت

  .(2)نظرة متكاممة
المرؤكس، إلى كأم التحديد المشترؾ لألىداؼ مف قبؿ الرئيس ؛ تقكـ ىذه النظرية عمى مبدأ المشاركة   

تخاذ القرارات حكؿ مختمؼ اإلجراءات اإلدارية، كليس حصرىا في يد إستشارة ىذا األخير أيضا في إجانب 
. الرؤساء فقط

إّف ممارسي كمؤيدم ىذا النكع مف اإلدارة يرّكزكف عمى كضع األىداؼ بثقة كشمكلية كمكضكعية، كأف    
 كذلؾ مف أجؿ تقييـ النتائج بمعايير دقيقة، تعبر عف األداء الفعمي ،تككف األىداؼ قابمة لمبمكغ كالقياس

، كىذا ما مف شأنو أف يحّسس (3)كتجنب أخطاء التحّيز كالتعميـ كالميؿ نحك الكسط في نتائج تقييـ األداء
بع كنكاتجو الحقا، ككنيـ مشارككف في تحديد اليدؼ كمختمؼ إجراءات تالعامميف بعدالة نظاـ تقييـ األداء الـ

. بمكغو
، (4)ليذا ترّكز عمى اإلنجازات المحققة مف قبؿ العامؿ أكثر مف تركيزىا عمى الّسمات كالمميزات الشخصية   

غير مممكسة، إلى جانب ذلؾ فيذه النظرية تساعد اإلدارة العميا في اؿكغيرىا مف الجكانب ... كالتعاكف، الذكاء 
مراعاة مشاركة الرئيس : سبب عممية التكاصؿ المستمر مف خالؿبتقييـ أداء العامميف بشكؿ أكثر دّقة ككاقعية، 
، اإلتفاؽ عمى تحديد (5)"اإلتفاؽ عمى معايير قياس كتقييـ األداء"مع المرؤكس في كؿ مف تحديد األىداؼ، 

. الكقت الذم يتـ فيو مراجعة األىداؼ كالقياـ بعممية التقييـ، الطريقة المتبعة لمتقييـ

                                                           

 .78، ص2007العممية اإلدارية، دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع، دط، عماف، : ضرار العتيبي، نضاؿ الحكارم (1)
الفكر المعاصر في التنظيـ كاإلدارة، مركز كايد سيرقيس لالستشارات كالتطكير اإلدارم، : سعيد ياسيف عامر، عمي محمد عبد الكىاب (2)
 .26، ص1998، القاىرة، 2ط
 .95، ص2008اإلدارة الحديثة، نظريات كمفاىيـ، دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع، دط، عماف، : بشير العالؽ (3)
 .60، ص2012، عماف، 1إتجاىات التدريب كتقييـ أداء األفراد، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، ط: عمار بف عيشي (4)
 .60مرجع سابؽ، ص: عماف بف عيشي (5)
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، إلى جانب قياـ أكثر (1)ثـ يتبعو تقييـ المشرؼ عميو (الذاتي)ضؼ إلى ذلؾ قياـ المرؤكس بتقييـ أدائو     
عطاء كؿ ذم إدارممف مستكل   بالتقييـ، كذلؾ إلضفاء الحياد كالمكضكعية عمى عممية تقييـ أداء العامميف كا 

. حؽ حقو
مّما سبؽ يتبيف أّف عممية تقييـ األداء عممية تعاكنية بيف الرئيس كالمرؤكس بما يضمف تجسيد لمعدالة    

. (عدالة معامالتية، إجرائية، تكزيعية)بمختمؼ أبعادىا بيف العامميف 
نطالقا مّما تـ عرضو نستنتج أّنو عمى الّرغـ مف تركيز النظرية عمى المكضكعية كالديمقراطية، عبر تقميؿ    إ

الحكـ الفردم بإشراؾ األفراد العامميف فعميا مع الرئيس كخمؽ جك ديمقراطي لتبادؿ اآلراء حكؿ مختمؼ 
ؿ ثقة المرؤكسيف كبيرة بنتائج تقييـ أدائيـ مف قبؿ إدارة المنظمة، إاّل عإجراءات العمؿ داخؿ المنظمة، بما يج

يجاد مقاييس دقيقة خاصة إ"أّنو ىناؾ ما يمكف تسجيمو عمى ىذه النظرية، كىك  ستمرار مشكمة تقييـ األداء كا 
، كفيما تعمؽ بسمكؾ األداء كالّسمات الشخصية، فيذه النظرية رّكزت عمى اإلنجاز (2)"في أعماؿ الخدمات

المحقؽ مف قبؿ العامؿ، أم عمى ما ىك كمي كىذا ما يجعؿ المبس كائف في مكضكع عدالة تقييـ أداء 
العامميف المتضمف ما ىك كّمي ككيفي، ككذلؾ زيادة حجـ اإلجراءات كالتكاليؼ كالكقت الالـز إلنجاز ىذا 

. األسمكب في اإلدارة في عممية تقييـ األداء
  

                                                           

 .72مرجع سابؽ، ص: سعيد ياسيف عامر، عمي محمد عبد الكىاب (1)
 .81، ص2009استراتيجيات تطكير كتحسيف األداء، دار النشر لمنشر كالتكزيع، دط، مصر،: سيد محمد جاد الرب (2)
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: خالصة الفصل
مف خالؿ ىذا الفصؿ كبعد محاكلتنا تسميط الضكء عمى أىـ النظريات التي تناكلت مكضكع بحثنا       

 متفاكت بتقييـ األداء كمدل عدالتو اىتمت بشكؿ ىذه النظريات نجد أّف كطرح أىـ األفكار التي تبنتيا حكلو، 
كمكضكعيتو بيف العامميف، كذلؾ نظرا لككنيا تختمؼ عبر األزمنة مف كالسيكية إلى نيككالسيكية، كحتى 

الحديثة، حيث نجد أّف النظريات الكالسيكية جّردت الفرد مف إنسانيتو كنظرت إليو نظرة مادية ، أّما النظريات 
 بالعنصر البشرم كبشعكره كأّكدت عمى ضركرة الّميف في المعاممة كتحقيؽ اإلنصاؼ اىتمتالنيككالسيكية فقد 

اىتمت ىي األخرل بالعنصر البشرم كحاكلت  النظريات الحديثة إلى جانب ذلؾ نجدكالعدالة أثناء التقييـ، 
. إنصافو بمختمؼ إجراءات المنظمة خصكصا إجراء تقييـ األداء نجدىا أعطتو مكانة ىامة بيا 
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 :تمهيد
تعد عممية تقييم األداء من العمميات الميمة إلدارة الموارد البشرية ، فرغم أّنيا توفر أساسا موضوعيا 

بالعاممين في استخداميا لحثيم عمى بذل أقصى جيد في العمل، ومن تم تتيح  عادال لمقرارات المتعمقة
االستغالل األمثل لمطاقات البشرية، كما أنيا كذلك عممية تستعمل فييا مقاييس رسمية توضع عمى أساس 
عممي موضوعي وىي تتوسط وظائف إدارة الموارد البشرية، حيث تزودىم جميعا بالمعمومات الضرورية 
ألداء أدوارىم في االتجاه الذي يحقق أىداف المؤسسة، وبالتالي فإن منيجية البحث تتطمب التعرف عمى 

طبيعة ىذه العممية وذلك من خالل تحديد أىميتيا، وأىدافيا، وخصائصيا وكذلك معاييرىا ومبادئيا، 
 .ومجاالت استخدام نتائجيا وىذا ما سوف يتم تناولو في ىذا الفصل
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 أهمية تقييم األداء: أوال
     يعتبر موضوع تقييم أداء العاممين من المواضيع الميمة والحساسة وذلك ألّنو يتصل مباشرة بالعنصر 
البشري، فعممية التقييم يجب أن تكون بصورة موضوعية وعممية وعمى أساس العدالة والمساواة التي تحقق 

ىدف المنظمة ومن تم تحقيق حاجات المجتمع ككل من أجل النيوض نحو األفضل، وتتّضح أىمية 
 :يمي التقييم من خالل ما

  يمثل أحد أىم األنشطة الرئيسية إلدارة الموارد البشرية التي تعتبر عممية تنظيمية مستمرة يقاس
 .من خالليا مالحظات أداء األفراد العاممين

  تستطيع المنظمة من خالل عممية التقييم الوقوف عمى نقاط القوة والضعف وانعكاساتيا السمبية
 .(1)واإليجابية عمى إنتاجية الفرد وفاعمية المنظمة

حيث يعتبر تقييم األداء ىنا نشاط من أنشطة إدارة الموارد البشرية إلى جانب اإلختيار والتعيين والتخطيط 
والتدريب والحوافز وغيرىا، فمن خاللو يحدد مستوى اإلنجاز الفعمي لألفراد ويتم تطوير نقاط القوة ومعالجة 

 .نقاط الضعف لدييم
يضمن تقييم األداء الموضوعي تحقيق عدالة المعاممة بين جميع العاممين في المنظمة، فوجود  -

نظام عادل وموضوعي قائم عمى أساس سميم وقواعد تنظيمية موضوعية يضمن  أن كل فرد 
ينال ما يستحقو من المزايا الوظيفية وفق جيده ونشاطو المبذول في عممو، األمر الذي يبعث في 

  .(2)نفوس العاممين إحساس بالثقة، وبالتالي حدوث استقرار وانخفاض دوران العمل
فوجود نظام سميم وعادل لتقييم أداء العاممين يخمق ليم شعور بالّراحة والطمأنينة فيما بينيم، ورضاىم عن 

نتاجيا  .ىذا العدل والمساواة يزيد من إبداعيم وجيدىم داخل المنظمة مما يزيد من فعاليتيا وا 
  .(3)يساىم تقييم األداء عمى خمق فرص اإلحتكاك بين الرئيس والمرؤوسين -

بحيث يتم الكشف عن االحتياجات التدريبية ومعالجتيا وكذلك إعادة النظر في أوجو القصور في طرق 
االختيار والتعيين ووضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة حسب قدراتو ومياراتو، كما يساعد 
االحتكاك بين الرئيس والمرؤوسين في التعرف عن قرب عمى درجة عدالة الرؤساء في الحكم عمى 

 .مرؤوسييم مما يظير جوانب وأمور بيا أخطاء قد تكون ىي السبب في ضعف نتائج التقييم

                                                           

 .227، ص 2010تسيير الموارد البشرية، ديوان المطبوعات الجامعية لمنشر والتوزيع، الجزائر، : نوري منير (1)
 .375، ص 2009، حمب، 2إدارة الموارد البشرية المعاصرة بعد استراتيجي، دار وائل لمنشر والتوزيع، ط: عمر وصفي عقيمي(2)
 .139مرجع سابق، ص :  عمي غربي وآخرون(3)
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يحافظ تقييم األداء كذلك عمى استمرار الرقابة واإلشراف، حيث أن الوصول إلى نتائج  موضوعية  -
وصحيحة من خالل تقييم أداء العاممين يتطمب وجود سجل خاص لكل فرد يسجل فيو القائمون عمى 

عممية التقييم مالحظاتيم عمى األداء بشكل مستمر وىذا العمل يتطمب من الرؤساء مالحظة  
 .(1)ومراقبة أداء مرؤوسييم باستمرار ليكون حكميم قائما عمى أسس موضوعية وسميمة

بمعنى أّنو كي يقوم الرئيس بتقييم مرؤوسيو عمى أساس موضوعي سميم فإّن األمر يستمزم تسجيل 
واالحتفاظ ببيانات منظمة عمى أداء العاممين ونقاط القوة والضعف فييم كل عمى حد سواء، وىذا بدوره 

 .يحسن من كفاءة العممية الرقابية في المنظمة
من خالل )وعميو يعتبر تقييم العاممين في أي منظمة من المواضيع الميمة سواء بالنسبة لمعامل 

تشجيع المنافسة، وتوجيو السياسات لمكشف عن )أو بالنسبة لممنظمة  (...الرضا والثقة، وتحّمل المسؤولية
إضافة إلى تحديد االحتياجات التدريبية المساعدة في قياس  (...العيوب والنقائض التنظيمية ومعالجتيا

 .الكفاءة اإلنتاجية، وتحديد األشخاص الذين يستحقون الترقية، والذين يصمحون لمعمل والذين ال يصمحون
 أهداف تقييم األداء: ثانيا

تعّد عممية تقييم أداء العاممين من األنشطة الميمة التي تمارسيا إدارة الموارد البشرية في المؤسسة، 
 : مستويات، ىي3والمؤسسة عند قياميا بعممية التقييم تحقق مجموعة أىداف وفق 

 :من بين أىداف عممية تقييم األداء عمى مستوى المنظمة ما يمي: عمى مستوى المنظمة1-
خمق جو من الثقة بين العاممين والمنظمة من خالل تأكيد األسس العممية العادلة والموضوعية في  -

 .(2)إصدار األحكام وىذا يجنب المنظمة احتماالت شكاوي وتظممات العاممين اتجاه المنظمة
      أي أن عممية تقييم األداء المبنية عمى أسس موضوعية وعادلة تنّمي وتزيد االنسجام والترابط بين 

 .األفراد ومنظمتيم كونيا توضح أساليب التعايش في المنظمة
 .(3)وضع معدالت موضوعية ألداء العمل من خالل دراسة تحميمية لمعمل ومستمزماتو -

 .بمعنى أّن عممية تقييم األداء تساعد المنظمة عمى وضع معدالت أداء معيارية دقيقة تعمل بيا
تقييم برامج و سياسات إدارة الموارد البشرية كون نتائج العممية يمكن أن تستخدم كمؤشرات لمحكم "  -

 .عمى دّقة ىذه السياسات
                                                           

 .18مرجع سابق، ص :  عمار بن عيشي(1)
، ص 2006، عمان، 2إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي، عالم الكتب الحديث، ط:  عادل حرحوش صالح، مؤيد سعيد السالم(2)

103. 
 .103ص :  المرجع نفسو(3)
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تحديد تكاليف العمل من خالل الربط بين التكمفة والعائد وبالتالي عقمنة وترشيد سياسات اإلنتاج و  -
 .(1)"سياسات التوظيف

بمعنى أّن عممية تقييم األداء تيدف إلى الربط والتكامل بين األىداف التنظيمية ونشاطات العاممين 
والحكم عمى مدى  (...األجور، التدريب، االختيار، الترقية)من خالل تقييم البرامج والسياسات المتبعة 

 .دّقتيا وتحديد تكاليف العمل ومحاولة عقمنتيا وترشيدىا
 .(2)تحديـد مستويات األداء ومقارنتيا مع ما ىو مسطر لتحديد نوع وأسباب االنحرافات إن وجدت  -

ىو مراد تحقيقو، وبناءا عمى تمك  فعممية تقييم األداء تكشف عن األداء المحقق لمفرد ومقارنتو مع ما
 .المقارنة يتم التعرف عمى نواحي النقص ومحاولة تحسينيا

تزويد اإلدارة بمعمومات مفصمة تمقى الضوء عمى السياسات المستقبمية من اختيار، تدريب، نقل،  -
 .(3).... ترقية

    أي أّن عممية تقييم األداء تعّد العممية التي يتوقف عمييا اتخاذ قرارات كاممة متعمقة بمستقبل المنظمة، 
فعممية تقييم األداء تعد بمثابة الوظيفة التي تعمل عمى مراجعة ومتابعة باقي وظائف إدارة الموارد البشرية 

 .(...التدريب، الترقية، تخطيط القوى العاممة )
 :يمي من بين أىداف عممية تقييم األداء عمى مستوى المديرين ما: عمى مستوى المديرين2-
 .(4)إدراك المديرين لطرق تشجيع وتنمية العاممين من ناحية السموك واألداء -

    فعممية تقييم األداء تتم بناءا عمى معايير تكشف مستوى الفرد العامل سموكا وأداًءا، وبناءا عمى نتيجة 
 .التقييم يكافئ العامل بما يطّور أدائو المستقبمي

 .(5)دعم ثقة المديرين بأنفسيم وبمرؤوسيم -
    بمعنى أن المشرف لما يبني تقييم أداء مرؤوسيو عل أسس عادلة وموضوعية فيذا األمر يعزز ثقتو 

 .بعممو ومن خضع لمتقييم باستجابتو اإليجابية
 .معرفة أداء المرؤوسين بشكل عممي وموضوعي" -

                                                           

 .104ص :  المرجع نفسو(1)
 .409مرجع سابق، ص :  سيد محمد جاد الرب(2)
 .295السموك التنظيمي، مرجع سابق، ص :  محمد سعيد أنور سمطان(3)
دارة األعمال، دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع،دط، القاىرة ، :  محمد عبد السالم(4) ، 2013األسس العممية الحديثة في تنظيم وا 

 .226ص 
 .226ص :  المرجع نفسو(5)
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 .(1)"تعزيز عالقتيم مع مرؤوسييم من خالل مناقشة مشاكل العمل وىذا يقّرب الصمة بينيما -
    بمعنى أن مواجية المدير أو المشرف لمفرد العامل لمحكم عمى مستوى أدائو ليس باألمر السيل وىذا 

مكانياتيم الفكرية لمناقشة مشاكل العمل مع مرؤوسييم لموصول إلى  ما يدفع المديرين إلى تنمية مياراتيم وا 
 .تقييم عادل وموضوعي يعزز العالقات بينيما

 :يمي من بين أىداف عممية تقييم األداء عمى مستوى الفرد ما:عمى مستوى الفرد3-
إعطاء الفرصة لمعاممين لمناقشة نقاط قوة وضعف أدائيم مع المشرفين، وصياغة البرامج التي  -

 .(2)تساعدىم عمى تحسين أدائيم
تعزيز حالة الشعور بالمسؤولية لدى المرؤوسين بخصوص أّن جيودىم  في سبيل تحقيق أىداف  -

المنظمة ستقع تحت عممية التقييم، األمر الذي يزيدىم اجتيادا ومثابرة في العمل لمحصول عمى 
 .(3)المكافئات

    أي أّن خضوع العاممين لمتقييم الموضوعي يشعرىم بالمسؤولية اتجاه وظائفيم ويزيد ذلك الدافعية 
والروح المعنوية لدييم لتحقيق األداء األفضل من جية، ومن جية ثانية يكشف حقيقة األداء الفعمي، 

 . وضع خطط تحسينو  لما ىو أفضليوبالتال
تنمية المنافسة بين األفراد وبين األقسام المختمفة لزيادة إنتاجيا حتى يستفيدوا من فرص التقدم  -

 .(4)المفتوحة أماميم
جيد، متوسط، )    من خالل تقييم أداء العاممين بموضوعية يمكن التعّرف عمى مستويات األفراد 

، وبالتالي فالمكافأت تختمف وىذا يحفزىم إلى بذل الجيد والمثابرة لمحصول عمى أعمى المراتب (ضعيف
 .والمكافأت وىذا ما يعود باإليجاب عمى المنظمة واألفراد عمى السواء

 .توزيع العمل عمى العاممين حسب قدراتيم ومياراتيم" -
 .(5)"دعم ثقة الفرد في نفسو -

                                                           

 .104مرجع سابق، ص :  عادل حرحوش صالح، مؤيد سعيد السالم(1)
 .53مرجع سابق، ص :  سيد محمد جاد الرب(2)
 .105مرجع سابق، ص :  عادل حرحوش صالح، مؤيد السالم(3)
 .294إدارة الموارد البشرية، مرجع سابق، ص :  محمد سعيد أنور سمطان(4)
 .188، ص 2010، األردن، 1الوجيز في إدارة الموارد البشرية، دار وائل لمنشر والتوزيع، ط:  محمد قاسم القريوتي(5)
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   أي أّنو حتى تطبق فكرة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب البّد من موضوعية نظام التقييم 
مكانياتو بما ينعكس إيجابا عمى والئو لممؤسسة وثقتو بمدى  بالمؤسسة، مما يعزز ثقة العامل بقدراتو وا 

 .عدالة إجراءاتو
    ومن خالل ما تقدم يمكن القول أّن ىدف عممية تقييم أداء العاممين ىدف شامل يمس مختمف جوانب 
األداء، فمن خالل ىذه العممية تحرص المنظمة عمى تحري الموضوعية في الحكم عمى مستويات األداء 

 .الفعمي
 :خصائص التقييم الفّعال: ثالثا

    تّتسم نظم تقييم األداء الفعالة بمجموعة من الخصائص التي تمكنيا من إعطاء العاممين العوائد 
 :العادلة المرتبطة بنشاطيم، ويمكن حصر أىميا فيما يمي

 .أّن تقييم األداء ىو عممية إدارية مخطط ليا مسبقا بشكل رسمي -
ّنما تيتم أيضا بنقاط القوة التي جسدىا  - أنو عممية إيجابية ألّنيا ال تسعى إلى كشف العيوب فقط، وا 

 .الفرد أثناء سعيو إلى تحقيق اليدف
أّنو عممية ال تتضمن إنجاز الواجبات فقط، بل قياس مدى التزام الموظف بسموكيات العمل المطموب  -

 .منو والنتائج التي تحققت من االلتزام بيذه السموكيات خالل فترة التقييم
عممية مستمرة يومية، وما النتائج النيائية إاّل تعبير عن التحميل لكافة الجزئيات والتحركات المتعمقة  -

 .(1)بالعمل اليومي لمموظف من خالل تقييم أداءه
أّنو عممية شاممة وعامة في وقت واحد؛ أي أّن تقييم األداء يشمل جميع العاممين في المنظمة سواء  -

 .(2)مرؤوسين أو رؤساء في كافة المستويات اإلدارية
    إّن تقييم أداء العاممين يجب أن يّتسم كذلك بالصدق أو السالمة، حيث تعتبر المؤشرات الموضوعية 
أدوات تقييم صادقة، فموضوعية تقييم األداء تكون محققة إذا كانت أدوات التقييم موضوعية، فيو عممية 
حّساسة وتؤثر في أداء العاممين والمنظمة، وبالتالي فتقييم أداء العاممين ال بّد أن يتسم بخصائص أخرى 

 : وىي
أن يكون تقييم األداء دوريا متواصال وتتم المقارنة بين نتائجو السابقة والحالية وتوضع نتائجو بين  -

 .يدي العاممين وتتاح ليم فرصة الحوار والنقاش
                                                           

 .102مرجع سابق، ص : عادل حرحوش صالح، مؤيد سعيد سالم (1)
 .238، ص2009إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، دار إثراء لمنشر والتوزيع، دط ، عمان، : مؤيد سعيد سالم (2)



     العاممين     أساسيات تقييم أداء                الفصل الثالث                           

 
79 

أن يعتمد التقييم عمى معمومات وافية ودقيقة وحديثة توّثق في سجالت وممفات وتخّزن في أجيزة  -
 .إلكترونية يسيل الرجوع إلييا متى شاء

أن تّتضح المبادئ واآلليات التي تحكم عممية التقييم ويتم إصدارىا بقرار أو بنظام من أعمى سمطة  -
مختصة؛ أي حسب الجية المسؤولة عن التقييم، بحيث يفضل تعدد النماذج واألساليب المستخدمة 

 .تبعا لتعدد المستويات أو المين
أن يشعر المرؤوسين بضرورة التقييم ويتممس الفوائد واإليجابيات التي تعود عمييم منو، مثمما يسيم  -

 .(1)في تحقيق أىداف المنظمات
ّنما ىي عممية تشمل مختمف      إّن عممية تقييم األداء ال تقتصر عمى ىذه الخصائص فقط، وا 

الجوانب الشخصية والفّنية واإلدارية واإلنسانية المتعمقة بالعامل وبالوظيفة وبالمنظمة، كما أّنيا تّتسم 
بالوضوح في توقيت التقييم، والمكان، واألفراد، والطرق واألدوات المستعممة في التقييم، كما يجب أن 

 .يّتسم بالمساواة والموضوعية وعدالة إجراءاتو ومعامالتو بين العاممين

 :معايير تقييم األداء: رابعا
    إّن تحديد معايير تقييم األداء أمر ضروري لنجاح نظم التقييم فيي تشكل المرتكز األساسي الذي 

ينطمق منيا األطراف أصحاب العالقة في التقييم، وتوضع ىذه المعايير قبل بدء عممية التقييم حتى تكون 
أساسا لممقارنة بالنسبة لألداء الفعمي، وذلك لالحتفاظ بموضوعية التقييم والبعد عن التحّيز، ليذا فقبل 

أّنيا : "التطرق إلى ىذه المعايير عمى حدى، نعرف ىذا المصطمح أوال، حيث تعني معايير تقييم األداء
األساس الذي ينسب إليو الفرد و بالتالي يقارن بو لمحكم عميو، أو ىي المستويات التي يعتبر فييا األداء 

وعميو فتقييم األداء الفّعال والموضوعي يرتكز عمى معايير متعمقة بالسموك والنتائج التي . (2)"جّيد ومرضيا
  أنواع 3يحققيا، وكذا عوامل الشخصية خاصة فيما يتعمق بالتفاعل والتعامل مع األخرين، ومنو فيي 

 :وتتمثل فيما يمي
 
 
 

                                                           

، ص 2010إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، دط، مصر، : عامر خضير الكبيسي (1)
186. 

 .202، ص2005، األردن، 2إدارة الموارد البشرية، دار وائل لمنشر والتوزيع، ط: خالد عبد الرحيم مطر الييتي (2)
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 :معايير نواتج التقييم-1
    تعّبر عما ىو مطموب من الفرد الخاضع لمتقييم تحقيقو من إنجازات وأىداف يمكن قياسيا وتقييميا، 
ويتم ىذا بمقارنة العمل المنجز لمعامل مع المعّد واليدف المحدد ويشمل تقييم نتائج األداء عمى العوامل 

 :األربعة التالية
 . معرفة حجم العمل الذي قام بو الفرد ومقارنتو بحجم العمل المتوقع:الكّمية -
 مدى وصول نوعية العمل الذي أنجزه الفرد إلى الّنوعية المتوّقعة، وما ىي العالقة الموجودة :الّنوعية -

 .بين الكّمية والّنوعية
ذا كان ىناك تأخر فيل يرجع ذلك لمعامل :الوقت -  مدى إنجازات العامل لعممو في الوقت المطموب، وا 

 .أم خارج عن إرادتو

 . (1)  مدى التوافق بين التكمفة الفعمية والمتوّقعة:التكمفة -
    تعتبر ىذه المعايير أكثر دّقة في وصف األداء، إذ  توفر أساسا موضوعيا لمحكم عمى األفراد ألداء 
األعمال الموكمة إلييم، كونيا تركز عمى الجانب الممموس في أداء الفرد، لكن ومع ذلك فقياس النتائج 
لوحدىا ال يكفي بل يجب أن ندّعم معرفتنا بالنتائج وبمعرفتنا بالسموك الذي يوضح جوانب ميمة من 

 .فعالية الموظف، ويعطي لوجو العدالة صبغة في التقييم
 :معايير سموك األداء-2

   ويكون االعتبار األساسي وفقا ليذه المعايير لسموك الفرد، وليس لكّمية ونوعّية اإلنتاج الذي يقّدمو، 
  (2) : فرغم صعوبة قياسو إاّل أّنو عنصر ميم من عناصر التقييم، ومن ىذه المعايير نجد

 .معالجة شكاوي العمالء -
 .إدارة االجتماعات -
 .كتابة التقارير -
 .المواظبة عمى العمل -
 .التعاون مع الزمالء -
 .  قيادة المرؤوسين -

                                                           

 .24 23مرجع سابق، ص ص :  بعجي سعاد(1)
  .373 ، ص 2003االختبارات ، الدار الجامعية لمنشر و التوزيع ، اإلسكندرية ، : أحمد ماىر (2)
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عمى الّرغم أّنو ال يمكن قياس عناصر السموك بموضوعية مثل النتائج إاّل أّنو يمكن تقييميا، ويتوقف ذلك 
عمى كفاءة الشخص الذي يقوم بعممية التقييم من أجل ترصين الموضوعية، واإلبتعاد عن التحّيز والمحاباة 
ضفاء طابع العدالة في كل خطوة من خطوات ىذه العممية بما يضمن توزيع عادل لمعوائد  بين العاممين، وا 

 .بين العاممين كنواتج بعدية لتقييم أدائيم
 : معايير صفات شخصية- 3

   يكون اإلعتبار األساسي وفقا ليذه المعايير لمصفات الشخصية لمفرد العامل وليس إلنتاجو أو سموكو، 

  (1):ومن ىذه المعايير نجد
 المبادأة. 
 اإلنتباه. 
 الدافعية العالية. 
 اإلتزان اإلنفعالي. 

 بمعنى أّن توافر مثل ىذه الصفات في أداء الفرد، من الممكن أن تجعل أداءه ممتاز، ولكن يجب تقييم 
ىذه العوامل بحدر وتحفظ بسبب أّن المقّيم يواجو صعوبة في تقييميا، وخصوصا من ناحية مراعاة الحياد 

 .والعدالة أثناء التقييم بين العاممين، وتمييز العامل الكفء عن البسيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .199الوجيز في إدارة الموارد البشرية، مرجع سابق، ص: محمد قاسم القريوتي (1)
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 .يمثل معايير تقييم األداء: (01)الجدول رقم 
:معايير تتعمق باألداء:                أوال  
.كمية األداء. 1                   
.جودة األداء. 2                   
: معايير تتعمق بالسموك:               ثانيا  
.معالجة شكاوي العمالء. 1                  
.إدارة االجتماعات. 2                  
.كتابة التقارير. 3                  
.المواظبة عمى العمل. 4                  
.التعاون مع الزمالء. 5                  
.قيادة المرؤوسين. 6                  
:معايير تمثل صفات الشخصية:            ثالثا  
.المبادأة. 1                 
.االنتباه. 2                 
.الدافعية العالية. 3                 
. االتزان االنفعالي. 4                 

اإلختبارات واستخداماتيا في إدارة الموارد البشرية واألفراد، الدار الجامعية لمنشر :  أحمد ماىر:المصدر
 .317، ص1997والتوزيع، اإلسكندرية، 

 .يمثل أمثمة لبعض معايير تقييم األداء وأوزانيا النسبية: (02)الجدول رقم 
أقل من  متوسط جيد ممتاز الوزن المعايير

 المتوسط
 الدرجة

وتمثل الحجم المقبول من العمل في : كمية العمل
 .ظل الظروف العادية

35 35 25 15 5  

الّدقة والكفاءة ومطابقة المعايير : جودة العمل
 .المتعارف عمييا

25 25 20 15 10  

  6 9 12 15 15فيم الحقائق الخاصة بالعمل : المعرفة بالعمل
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 .واإلعتبارات المؤثرة فيو
القدرة والرغبة في العمل مع الزمالء : التعاون

 .والرؤساء و المرؤوسين
15 15 12 9 6  

  1 4 7 10 10 .الرغبة في تحمل المسؤولية والمبادرة: المبادأة
 .376مرجع سابق، ص: أحمد ماىر: المصدر
  وحتى يكون المعيار دقيقا في التعبير عن األداء المراد تقييمو يشترط أن يتميز بالخصائص

  (1): التالية
 ويقصد بو مدى ثبات نتائج التقييم عند استخدام المعيار نفسو لمّرات عديدة، وخضوع :الثبات -

 .المرؤوس إلى تقييم أدائو من طرف أكثر من مقّيم
 . مدى إلتصاق المعيار بأىداف المنظمة وتعبيره عنيا:التعبير عن أهداف المنظمة -
 أن يعّبر المعيار عن مدى الصدق حين إستخدامو وتطبيقو، وذلك باعتماد التقييم عمى :المصداقية -

 .مقاييس تتعمق بخصائص الوظيفة وذات إرتباط قوّي بإنتاجية وأداء الفرد
 وذلك بتفريقو بين مستويات اإلدارة المختمفة بكل وضوح، فالمعيار الجّيد ال بّد أن يميز بين :التمّيز -

األفراد وفقا ألدائيم عند تطبيق إجراء التقييم، فاليدف األساسي لتقييم أداء العاممين بالمنظمة ىو 
تمييز الجيود و ذلك لغرض إستخدام النتائج المترتبة في بناء عوائد عادلة و منصفة لكل وظيفة 

 .داخل المنظمة من ترقية، نقل، تدريب، أجور ومكافئات، حسب طبيعتيا وحسب األداء المقّدم
 أن يغطّي المعيار مختمف األنشطة والفّعاليات والمسؤوليات في المنظمة، ويمس القياس :الشمولية -

 .جوانب األداء المراد تقييميا كافة
 يجب أن تكون المعايير موضوعية غير متحّيزة، تقيس سمات الشخص وليس الشخص :عدم التحّيز -

 .نفسو
 . إّتسام المعيار بالوضوح وبساطة الفيم والتفسير:الوضوح -

 بمعنى معايير تقييم األداء لن يكون ليا قيمة فّعالة وعممية، ما لم تكن واضحة ومفيومة بالنسبة 
لممقّيمين، فاإلتفاق عمى مفيوم واحد لكل عنصر منيا، وتفادي اإلختالف حوليا يجعل من تقديراتيم 

 .موضوعية وعادلة ألداء العاممين

                                                           

 .125، ص2013، األردن، 1إدارة الموارد البشرية، دار المناىج لمنشر والتوزيع، ط: مجيد الكرخي (1)
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     وبناءا عمى ما سبق أنو لمن الضروري التحديد الدقيق والموضوعي لمعايير التقييم، كونيا المرتكز 
في مقارنتيا باألداء الفعمي لمعامل، وأكثر ىذه المعايير موضوعية حسب أحمد ماىر ىي التي تمس 

معايير نواتج األداء كالكّمية والجودة، ويمي ذلك المعايير الخاصة بالسموك وىي عناصر يمكن مالحظتيا 
وقياسيا، وأخيرا معايير صفات الّشخصية  والتي تمس األداء بشكل مباشر، وتتميز ىذه المعايير بصعوبة 

التقييم والقياس إلى جانب عدم دّقتيا بسبب اعتمادىا الكبير عمى الجانب الذاتي، لكن ما تجدر اإلشارة 
إليو ىو أّن الكاتب أشار إلى معايير تقييم األداء بصفة عامة، ولم يوضح درجة أىميتيا بالنسبة لمختمف 
الوظائف بالمنظمة، فيناك بعض األعمال التي يصعب إستخدام معايير كّمية في تقييم أدائيا، في حين 
يمكن إستخدام األنواع الثالثة لتقييم أداء المؤسسات اإلنتاجية، وبالتالي يّتضح أّن معايير تقييم األداء 
الثالث تحكميا طبيعة األعمال، ضف إلى ذلك فإّن تحقيق العدالة من قبل المقّيم أثناء تقييم األداء 

نصاف العاممين الحقا في قرارات نتائج التقييم، يتطمب إستخدام المقّيم لعدد كبير من معايير التقييم،  وا 
إدارة : يمس بيا مخمتف جوانب األداء، لكن ما يالحظ أّن أحمد ماىر أىمل بعض المعايير األخرى مثال

 .الوقت، القدرة عمى حل المشاكل، القيم، الذكاء
 من جية أخرى نجد أّن مجيد الكرخي تجاىل خاصية القبول التي يمكن أن تكون من بين الّسمات 
الميمة، التي تشترط في معايير التقييم كونيا ترتبط بالفرد العامل، فمن الضروري إشراك العاممين 

قناعيم بالمقياس المستخدم في تقييم أدائيم  .وا 
، والمعيار (1)فالمعيار المقبول ىو المعيار الذي يشير إلى العدالة ويعبر عن األداء الفعمي لمعاممين -

قبول غير مفيد، لذلك يجب إشراك من ليم عالقة بعممية التقييم بيدف زيادة الذي ال يتمتع بال
 .إحتماالت تقبميا والتعاون في إستخداميا

 :أسس ومبادئ تقييم األداء: خامسا
     يمكن تمخيص أىم األسس والمبادئ التي يقوم عمييا التقييم الفّعال ألداء العاممين عمى النحو

 (2):  التالي
 .تحديد أىداف ومجاالت تقييم األداء عمى نحو دقيق .1

                                                           

 .38مرجع سابق، ص : عمار بن عيشي (1)
، 2001، كيف تقّيم أداء الشركات والعاممين، دار قباء لمنشر والتوزيع ، القاىرة، 21سمسمة الدليل العممي لمدير القرن : زىير ثابت (2)

 .91ص 
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معايرة ورسم عممية التقييم الكمي وجعميا موضوعية بقدر اإلمكان، ووجوب وضوح المعايير حتى  .2
 .تّتضح عدالة التقييم من خالل اإلجراءات

يجب أن يكون نظام تقييم األداء وثيق الّصمة بالوظيفة بقدر اإلمكان، فعمى سبيل المثال فإّن المعايير  .3
 .التي يتم تقييميا مثل المواظبة وكّمية الجيد يجب أن تكون محسوبة عمى ضوء الوظيفة

 .التعريف الواضح والدقيق لواجبات كل وظيفة ومعايير األداء فييا .4
 .تدريب القائمين بالتقييم تدريبا كافيا عمى استخدام نظام وأساليب التقييم ونماذجو .5
 .يجب أن يكون لمقائمين بالتقييم إتصال يومي حقيقي مع العاممين الذين يتم تقييميم .6
فإّن وزن كل  (...الحضور، الجودة، الكمية: مثل)إذا كان التقييم يتعمق بالعديد من مقاييس األداء  .7

 .مقياس، فيما يتعمق بالعمل الكمي يتعين أن يكون ثابتا عمى مدار وقت التقييم
 .يجب أن يتم التقييم عن طريق أكثر من شخص واحد، وأن يتم كل تقييم بشكل مستقل .8
 .يجب تزويد العاممين بتغذية عكسية بوضوح عن كيفية أدائيم ومستوى ىذا األداء .9

يجب أن يتضمن تقييم أداء العاممين إستخدام أسموب تقييم النتائج، الذي يركز عمى تخطيط األداء . 10
 . وأسموب تقييم السموك، الذي يركز عمى الصفات والّسمات السموكية

أي نتائج األعمال التي )  فمن خالل ىذه األسس نالحظ أّن تقييم األداء يرتبط باستمرار بالنتائج 
، كما يرتبط كذلك بسموك العاممين إلحداث نتائج معينة، فيذا السموك قد يكون إيجابي (يقوم بيا العاممون

أو سمبي؛ أي أّن العاممين قد يقومون بعمل ما أو يمتنعون عن القيام بو، وسواء قام العاممون أو امتنعوا 
عن القيام بو، فإّن ذلك يؤثر عمى النتائج التي تتحقق، فتقييم األداء ينصب في ىذا األساس عمى السموك 
الذي يمارسو العاممون في الوظيفة، وىذا يحتاج إلى وجود تغذية عكسية تزود العاممين بشكل واضح عن 

 .كيفية ومستوى أدائيم حتى يكونوا عمى دراية  بذلك
 (1):     كما يمكن حصر أسس أخرى يتم إعتمادىا في بناء نظام تقييم األداء ىي

إستخدام مفاىيم ومعايير موضوعية موّحدة لقياس وتقييم العاممين في العمل الواحد أو المجموعة . 1
 .الوظيفية المتجانسة بما يكفل وحدة وموضوعية القياس والتقييم

ّنما ىو تعّرف . 2 تأصيل مفيوم أّن التقييم ليس تصييدا لألخطاء أو إتياما أو تجريحا لشخص أو فرد، وا 
عمى نمط ومستوى أدائو الفعمي مقارنة باألداء المستيدف أو المفترض لتحديد ما قد يتواجد من قصور، 

 .ومساعدة الفرد عمى تداركو
                                                           

 .332، ص 2000إدارة الموارد البشرية، دار الكتاب لمنشر والتوزيع، دط، مصر ، : أحمد سيد مصطفى (1)
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إدراك واعتبار كل من اإليجابيات والسمبيات، بحيث ال يتم تغميب إحداىا عمى األخرى، أو إدراك . 3
 .السمبيات دون اإليجابيات أو العكس

يمانيم بفاعميتيا، بحيث يسيل عمى . 4 إدراك الرؤساء والمرؤوسين لمفيوم وأىداف ومعايير التقييم وا 
 .الرؤساء تطبيق المعايير ويدرك المرؤوسين موضوعيتيا وفاعميتيا في تنميتيم الذاتية

    بمعنى أن تقييم األداء يقوم عمى عّدة أسس ومبادئ تنحصر جّميا في كونيا تنصب عمى أداء الفرد 
أو نتائج أعمالو من ناحية، وعمى سموكو وتصرفاتو من ناحية أخرى، كما أّن التقييم يشتمل عمى الحكم 
عمى نتائج الفرد في وظيفتو الحالية من ناحية، وعمى الحكم عمى مدى نجاحو وترقيتو في المستقبل من 

ناحية أخرى، وىذا الحكم يقتضي أن يقوم عمى أساس عدالة إجرائية تفصل وتفّرق بين من ىم أكفأ، 
يجابياتيم بشكل موضوعي لمحكم عمى أدائيم  .ويستحقون الترقية، فيجب الموازنة بين سمبياتيم وا 

  :مجاالت استخدام نتائج تقييم األداء: سادسا
بعد إجراء عممية تقييم أداء العاممين تمجأ المؤسسة إلى إستخدام نتائجو في مجموعة من 

 :المجاالت نوجزىا فيما يمي
إّن فّعالية التقييم وأسس نجاحو يساىم بشكل واضح في تخطيط الموارد : تخطيط الموارد البشرية - 1

البشرية، السيما وأّن المنظمة تعتمد مقاييس تقييم األداء دوريا وسنويا لتحديد مدى الحاجة المستقبمية 
لمموارد المتاحة لدييا وحاجتيا الفعمية لمقوى البشرية في سوق العمل، وىذا من شأنو أن يرتبط بتقرير 

وتحديد السياسات التنظيمية، بدأ بإستقطاب الموارد البشرية الكفوءة واختيارىا وتعبئتيا وتدريبيا وتطويرىا 
واستثمار قدراتيا بكل فعالية، لذا فإّن تخطيط ووضع السياسات التشغيمية والتطويرية والتدريبية يرتبط 

 .(1)بشكل جوىري باألسس السميمة والموضوعية لعممية التقييم
بمعنى أّن نتائج التقييم تساعد في أداء وظائف تخطيط الموارد البشرية، فيي تشير إّما إلى وجود 
ّما  مستوى عالي في كفاءة الموارد البشرية وىذا يشير إلى احتمالية عدم الحاجة لموارد بشرية مستقبال، وا 
توضح من ىم ضعفاء الكفاءة والذين سوف يستغنى عنيم ويتم تبذيميم بموارد بشرية جديدة من خارج 

 .المنظمة
نظرا ألّن التقييم العادل لألداء من شأنو أن يبين بوضوح : وضع نظام عادل لمحوافز والمكافآت- 2

مستوى اإلنجاز الفعمي لمعامل ومدى قدرتو عمى تحقيق متطمبات وواجبات العمل بّدقة، لذا فإّن الحوافز 
وليس : "والمكافأت التي تقدم ليؤالء العاممين تعتمد الجيد الفعمي المبذول من قبميم مصداقا لقولو تعالى

                                                           

 .152، ص 2007إدارة الموارد البشرية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان،دط، : خيضر كاظم حمود، ياسين كاسب الخرشة (1)
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عطاء المكافآت لمعامل، تستند عمى الجيد المقدم في "لإلنسان إاّل ما سعى ، ولذا فإّن تقييم األداء الفعمي وا 
تحقيق األداء وىذا ما يعزز لدى العاممين عدالة التوزيع لمحوافز والمكافآت من شأنيا أن تعّمق الوالء 

واإلنتماء لممنظمة وتشعر الفرد العامل بأّن اإلدارة العميا تعترف بفضل العاممين في قياميم باإلنجاز السميم 

عطاء كل ذي حق حقو  .(1)وعدالتيم بالتقييم وا 
 حيث تبين نتائج تقييم أداء العاممين عادة مواطن الضعف والقصور في :تحديد اإلحتياجات التدريبية- 3

أدائيا، وبالتالي يتوجب عمى المنظمة من خالل إدارة الموارد البشرية فييا، تصميم وتنفيذ برامج التعّمم 
 .(2)والتدريب الاّلزمة التي بواسطتيا تعالج جوانب الضعف ىذه

بمعنى أّن نتائج تقييم األداء تساعد في معرفة المجاالت التي يفتقد فييا العاممين لمكفاءة، وفي 
ضوء ذلك تقّدم ليم البرامج التدريبية حسب حاجتيم والمّدة والمكان الذي يناسبيم، وبالتالي فإّن ىذه 
المسائل ىي من شأنيا أن تحّدد مواقف اإلدارة من سياستيا وموضوعيتيا وعدالتيا في تقييم البرامج 

 .التدريبية لمعاممين كل حسب احتياجاتو
 إّن تقييم أداء العاممين يكشف لممنظمة أو اإلدارة مدى أحّقية كل فرد لمترقية لشغل :الترقية والنقل- 4

الوظائف األعمى، ألّن تقييم أداء الفرد ومدى كفاءتو في العمل لعّدة سنوات يعتبر مقياسا موضوعيا عادال 

مكانياتو لشغل منصب أعمى من عممو الحالي  فقبل ترشيح أي فرد ،(3)لمكشف عن مؤىالتو وقدراتو وا 
من الضروري العودة إلى سجل التقييمات التي حصل عمييا لمترقية داخل المنظمة أو نقمو إلى دائرة أخرى 

في السنوات السابقة، ألّن الترقية أو النقل تعني تغيير وتوسيع في مسؤولياتو مما يتطمب التأّكد من تمتعو 

 .(4)بخصائص ومؤىالت جديدة وافية
لكن ما يمكن أن نعيبو عمى ىذا المجال من إستخدامات نتائج تقييم األداء، ىو أّنو ليس ىناك 

ضمان أن الفرد الذي يؤدي عممو الحالي؛ أي قبل الترقية بكفاءة، سيؤدي عممو الجديد بعد ترقيتو أو نقمو 
 .بكفاءة أيضا

 حيث يتعرض أي فرد لعقوبة ويتم تثبيت ذلك في ممفو، ومراعاتيا في تقييمو :اإلنضباط والمعاقبة- 5
السنوي فإذا ثبت تقصير فرد ما في حماية األجيزة التي يستخدميا وتعّرض إلى عقوبة ما بسبب ذلك، 

                                                           

 .153المرجع نفسو، ص  (1)
 .377مرجع سابق، ص: عمر وصفي عقيمي (2)
 .20مرجع سابق، ص: عمار بن عيشي (3)
 .234مرجع سابق، ص: يوسف حجيم الطائي (4)
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فيذا يثبت في تقييمو لتمك السنة، باإلضافة إلى حفظ التفاصيل في ممفو اإلعتيادي، ليذا تتضمن تقارير 
التقييم قائمة بالعقوبات التي حصل عمييا الفرد خالل السنة، باإلضافة إلى ذلك، إذا رفعت عمى فرد ما 
شكوى جديدة قد تكون ىناك حاجة لمعودة إلى التقييمات السابقة ليا لمتأكد من احتمال أّن تكون الشكوى 
صحيحة وىذه العدالة اإلجرائية ىي من تساوي بين المخطئين وغير المخطئين، الذين يتطمب معاقبتيم 
بتجميد ترقيتيم أو تنزيل درجتيم الوظيفية أو فصميم، والذين يتطمب تقدير مدى تمتعيم بمؤىالت تسمح 

 .باإلستفادة منيا في مواقع أخرى
يتم تقييم أداء الفرد عمى عدد من : تعريف العاممين بمسؤولياتهم وباألداء والسموك المهم لممنظمة- 6

العناصر والقضايا، تكون محّددة في األداة التي تستخدم في التقييم، ىذا يجعميا ميمة لمعاممين أيضا 
ألّنيم ال يدركون بأّنيا ميمة لممنظمة، فمثال أن تتضمن أنظمة التقييم تقييم الفرد بالنسبة لكّمية اإلنتاج 

إلخ، وبما أّن الموظف يعرف بأّنو سوف يتم الحكم ...ونوعيتو، وكذلك لعالقتو مع األخرين ومواظبتيم 
 .(1)عمى أداءه بالنسبة إلى ىذه القضايا، فيو يعرف أيضا بما ىو ميم وما ىو مطموب منو

ومن ىنا فإّن مجاالت إستخدام نتائج تقييم أداء العاممين غالبا ما تكون أو تنحصر في مجالين، 
مجال إداري من خالل اتخاذ العديد من القرارات اإلدارية المتعمقة بظروف العمل، والترقية والنقل، 

وغيرىا، ومجال تطويري من خالل تحسين األداء والقضاء عمى نقاط ... والمكافأت واإلنضباط والعقوبات 
الضعف فيو وتدعيم نقاط القوة، وذلك من خالل التدريب والتنمية اإلدارية لألفراد بغرض رفع مياراتيم 

نتاجية المنظمة من خالل جيود العاممين  وزيادة إمكانياتيم الحالية والمستقبمية، وبالتالي رفع إنتاجيتيم وا 
 .الذي يقتضي وجود مساواة وعدالة تعامالت فيما بينيم حتى يتم تحقيق ذلك بكل فعالية وكفاءة

  

                                                           

 .381، ص2004، عمان 2إدارة الموارد البشرية إدارة األفراد، دار وائل لمنشر والتوزيع، ط: سعاد نائف برونطي (1)
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 :خالصة الفصل
    بعد إستعراض أىم أساسيات عممية تقييم األداء، يمكن القول أّن تقييم األداء عممية منتظمة ومستمرة 
تيدف إلى تقرير إنجاز الفرد في العمل وتوقعات تنميتو في المستقبل، وبالتالي فيذه العممية الّبد أن تّتسم 
بالعدالة حتى يتحقق ذلك، كون برامجيا تيدف بشكل عام إلى تحسين مستوى اإلنجاز عند األفراد، و ذلك 

نظرا لما تقّدمو من أىمية وما تسعى إليو من أىداف وما تتميز بو من خصائص ومبادئ وقياميا عمى 
الترقية، األجور، تحديد : معايير عادلة بما يعطي الحقا توزيعا موضوعيا لمختمف نواتجيا مثل

 …اإلحتياجات التدريبية 
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 :تمييد
تعتبر عممية تقييـ األداء عممية إدارية أساسية يتكقؼ عمييا نجاح أم مؤسسة، خاصة كأنيا 

عممية تخص المكارد البشرية في مختمؼ المستكيات اإلدارية نظرا لككف أف ىذا األخير عنصر حيكم 
بالمؤسسة، كعميو فالمؤسسة حتى تحافظ عمى اليد العاممة بيا تحرص عمى تطبيؽ تقييـ األداء 

بإىتماـ شديد كبمكضكعية تعطي بيا لكؿ عامؿ حقو منيا، كذلؾ بإعتمادىا في تقييـ أداء عماليا 
عمى طرؽ مكضكعية كبإتباعيا مجمكعة خطكات دقيقة كمتسمسمة كغيرىا مف األليات التي ترافؽ 

العممية التقييمية، كذلؾ حسب ىدفيا األساسي مف التقييـ كأنكاع الكظائؼ التي يتـ تقييـ األداء بيا، 
كعميو كحتى نتعرؼ أكثر عمى آليات تقييـ أداء العامميف، سيتـ التطرؽ خالؿ ىذا الفصؿ إلى أىـ 
طرؽ تقييـ األداء المتبعة عمى األغمب بالمؤسسة كؿ حسب حاجتيا بيا، ككذا خطكاتو، األدكات 
المستخدمة فيو، شركطو، مسؤكلية كتكقيت القياـ بو، أىـ المشكالت التي تعترضو، كمف تـ أبرز 

 . النقاط لعالج ىذه المشكالت
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 :طرق تقييم األداء: أوال
 تعّددت كتنكعت طرؽ تقييـ أداء العامميف بالمنظمات كفيما يمي عرض لمختمؼ ىذه الطرؽ، كالتي 

يمكف تقسيميا إلى طرؽ تقميدية كأخرل حديثة صّممت لتجنب األخطاء الكاردة في سابقتيا كىذه الطرؽ 
 :كاآلتي

 : الطرق التقميدية1-
تعّد الطرؽ التقميدية في تقييـ األداء مف أكثر الطرؽ استخداما لدل غالبية المؤسسات التي يكجد بيا      

 :نظاـ لتقييـ األداء، كمف أىـ ىذه الطرؽ نذكر ما يمي
 :طريقة المقارنة الثنائية 1-1

 تعتمد ىذه الطريقة في تقييـ أداء العامميف عمى مقارنة العامؿ داخؿ القسـ مع باقي العّماؿ 
عطاء درجة كاحدة في كؿ مرة (1)اآلخريف بشكؿ ثنائي كليس دفعة كاحدة ، بتككيف ثنائيات مف المقارنة كا 

يككف فييا الفرد أفضؿ مف زميمو، كبمكجب ىذه المقارنة التي تجرم بيف أداء كؿ اثنيف مف المكظفيف، 
فييا زمالءه، بحيث يقـك المشرؼ  (أك ال يمتاز)كيتـ ترتيب المكظؼ حسب عدد المّرات التي يمتاز 

 .بتحديد أّيا منيـ ىك األكثر تميزا في األداء عف غيره مف المكظفيف اآلخريف

  (2):   كحسب ىذه الطريقة فإّف عدد المقارنات التي يجب أف ينفذىا المشرؼ تحسب بالمعادلة التالية
 
 

 
 .ف ىي عدد األفراد المطمكب تقييميـ: حيث
 : مجمكعات عمى الشكؿ التالي10أ، ب، جػ، د، ق كمنو يصبح ىناؾ : لدينا خمسة أفراد ىـ: مثال

 أ ب، أ جػ، أ جػ، أ د
 ب جػ، ب د، ب ق

 جػ د، جػ ق

                                                           

إدارة المكارد البشرية مف منظكر إدارم تنمكم تكنكلكجي، عكلمي، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، : مصطفى يكسؼ كافي (1)
 .230، ص2014، عماف، 1ط
الكظائؼ اإلستراتيجية في إدارة المكارد البشرية، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، : نجـ عبد اهلل العزاكم، عباس حسيف جكاء (2)

 .378، ص2013عماف،دط ، 
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 د ق
أ ب كتقرير مف األفضؿ في ىذه : كتككف ميمة المشرؼ ىي مقارنة كؿ مجمكعة ثنائية مثال

المجمكعة، كىكذا يتكرر ىذا بالّنسبة لكؿ المجمكعات ثـ يتـ تمخيص المكقؼ بالنسبة لكؿ فرد كما يظير 
 :في الجدكؿ اآلتي

 يوّضح نموذج لطريقة المقارنة الثنائية: (01)الشكل رقم 
 ترتيبو عدد المرّات التي ذكر فييا عمى أّنو األحسن في مجموعتو الفرد
 أ
 ب
 جػ
 د
 ق

3 
4 
2 
3 
1 

2 
1 
3 
2 
4 

إدارة المكارد البشرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر كالتكزيع،دط، :محمد سعيد أنكر سمطاف): المصدر
 (.311 ص2003اإلسكندرية، 

قد رّتب عمى أّنو  (ب)     مف خالؿ ىذا الجدكؿ يّتضح أّنو بمقارنة كؿ عامؿ مع آخر فإّف العامؿ 
 .(1)األفضؿ في أربع مّرات، كبالتالي فيك يعتبر األفضؿ بالّنسبة لباقي األفراد كىكذا 

تتميز ىذه الطريقة بأّنيا تكفر قدرا معقكال مف المكضكعية عمى أساس مقارنة المكظؼ بأفراد  -

، كما تّتسـ بأّنيا إذا قاـ أكثر مف شخص بعممية المقارنة ففي الغالب سكؼ يصمكف إلى (2)مجمكعتو
 .نفس النتائج تقريبا، كما لك أتبعت أم طريقة أخرل مف طرؽ التقييـ

إاّل أّف ما يعاب عمييا ىك أّنيا رغـ بساطتيا كسيكلتيا، إال أنو يصعب إستخداميا في األقساـ التي  -
تحتكم عددا مف المكظفيف ألّنو يتطمب عدد كبيرا مف المقارنات، ال تصمح  ألغراض التدريب أك 

الترقية ،ألّنيا ال تحدد نكاقص األفراد، كيكاد يككف الغرض منيا ىك إختبار مدل نجاح المنظمة في 
، ال يمكف إظيار نكاحي (3)عممية االختيار كالتعييف، إستغراؽ كقت كبير في حالة كبر عدد المكظفيف

 .(4)الضعؼ في األداء إذ أّنيا تقتصر عمى تكضيح أّف فالف أكؼء مف فالف 
                                                           

 .311إدارة المكارد البشرية، مرجع سابؽ، ص: محمد سعيد أنكر سمطاف (1)
 .166، ص2007، عماف، 1أسس اإلدارة المعاصرة، دار صفاء لمنشر ك التكزيع، ط: ربحي مصطفى عمياف (2)
 .43ص: مرجع سابؽ: عمار بف عيشي (3)
 .166مرجع سابؽ، ص: ربحي مصطفى عمياف (4)
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 :طريقة قوائم المراجعة 1-2
    تقكـ ىذه القكائـ بشرح جكانب كثيرة مف سمكؾ المرؤكسيف في العمؿ، كالصفات الكاجب تكافرىا 

، ككضعيا في قائمة عمى شكؿ أسئمة كعبارات محددة حكؿ أداء المكظؼ، كيقـك الرئيس المباشر (1)فييـ
دكف عمـ )باإلجابة عمى ىذه األسئمة، ثـ تقـك بعد ذلؾ إدارة المكارد البشرية بإعطاء األكزاف ليذه اإلجابات 

 .(2)كفقا ألىمية ككزف كؿ عبارة أك سؤاؿ (القائـ بالتقييـ
 .(3) لكف عدـ معرفة المقّيـ لمدرجات التي تحّدد قيمة كؿ صفة يجعمو غير مكضكعي في تقييمو

 يوضح نموذج لقوائم المراجعة في تقييم األداء: (02)الشكل 
 أماـ الفقرة التي تمثؿ مستكل أداء المكظؼ (√ )ضع عالمة صح : التعميمات

 : ...............................القسـ: ....................................... اسـ المكظؼ
 : ........../......./...........التاريخ: ................................... اسـ القائـ بالتقييـ

ضع العبارة في  العبارات أك األسئمة كزف األىمية لمسؤاؿ
 المكاف المناسب

 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
(       ) 

 
 .يقـك بأعماؿ خارج أكقات الدكاـ إذا طمب منو ذلؾ .1
 .حريص عمى تنظيـ كنظافة مكاف العمؿ .2
 .يساعد زمالءه في العمؿ عند الحاجة .3
 .يخطط لعممو مسبقا .4
 .يتبع القكاعد كالتعميمات اإلدارية .5
 .لديو القدرة عمى المبادأة كاالبتكار .6

 نعـ        ال

 مجمكعة الّدرجة المعطاة (       )
إدارة المكارد البشرية،مدخؿ إستراتيجي، عالـ الكتب :عادؿ حرحكش صالح، مؤيد سعيد السالـ) :المصدر

 .(113، ص2006،عماف، 2الحديث،ط
مكانية تحريرىا لتناسب كؿ مجمكعة مف الكظائؼ، غير أّف أىـ      مف مميزات ىذه الطريقة بساطتيا كا 

  (4).عيكبيا ىك عدـ معرفة القائـ بالتقييـ باألكزاف المعطاة لكؿ سؤاؿ
                                                           

 .376مرجع سابؽ، ص: أحمد ماىر (1)
 .112مرجع سابؽ، ص: عادؿ حرحكش، مؤيد سعيد سالـ (2)
 .131، ص2004إدارة المكارد البشرية، مديرية النشر لجامعة كرقمة، دط، الجزائر، : كسيمة حمداكم (3)
 .113مرجع سابؽ، ص: عادؿ حرحكش صالح، مؤيد سعيد سالـ (4)
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 : طريقة التوزيع اإلجباري1-3
    في ىذه الطريقة يتـ تكزيع العامميف إلى مجمكعات كفقا لمنحنى التكزيع المعتدؿ الذم تتركز فيو أكبر 
مجمكعة في الكسط، بينما يقؿ التكزيع عند أطراؼ المنحنى، كأف يتـ تكزيع العامميف حسب النسب المبينة 

  (1): في الشكؿ التالي
 

 يوضح طريقة التوزيع اإلجباري: (03)الشكل رقم 
 

  ممتاز 5%
  جيد جدا10%
  جيد70%
  مقبكؿ10%
  ضعيؼ5%

 
 
 
 

 .140مرجع سابؽ، ص : محمد فالح صالح: المصدر
تتميز ىذه الطريقة بسيكلتيا كبساطتيا، سرعة التقييـ، ال يبذؿ المقّيـ جيدا ككقتا كبيريف في        
 .(2)التقييـ

    كما أّنيا تحقؽ قدرا معقكال مف المكضكعية ألّف استخداميا يمنع المقّيـ مف التساىؿ أك التشدد في 
قياس أداء مرؤكسيو، لكف ما يؤخذ عمييا صعكبة استخداميا في حالة األعداد الصغيرة مف العامميف المراد 

، كصعكبة (3)قياس أدائيـ، كما أّنيا ال تكضح نكاحي الضعؼ في أداء العامميف لمعمؿ عمى عالجيا

                                                           

 .140، ص2004إدارة المكارد البشرية، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، دط، عماف، : محمد فالح صالح (1)
 .45مرجع سابؽ، ص: عمار بف عيشي (2)
 .167مرجع سابؽ، ص: ربحي مصطفى عمياف (3)

5% 

10% 70% 10% 

5% 
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، إلى جانب ذلؾ أّنيا (1)الفصؿ الّدقيؽ كتحديد الفركقات في مستكل أداء العامميف بشكؿ دقيؽ  كمحدد
تمـز الرؤساء بإعطاء تقييـ لبعض العامميف أدنى مّما يستحقكف تماشيا مع الّنسب المطمكبة مف اإلدارة 

 .(2)تطبيقيا كىذا يحّد مف عدالة التقييـ كالمساكاة بيف العامميف
 : طريقة الترتيب البسيط1-4

، (3)    تعّد ىذه الطريقة مف أقدـ طرائؽ تقييـ األداء كىي تعتمد عمى ترتيب األفراد العامميف بالتسمسؿ
بحيث يقكـ المقّيـ بترتيب األفراد تنازليا أك تصاعديا، كفؽ درجة كجكد الصفة المقامة لدييـ أك حسب 
مستكيات كفاءتيـ، كيتـ ذلؾ عمى أساس األداء العاـ أك األداء ككؿ كيتـ التكّصؿ إلى قائمة لترتيب 

، حيث يضع المقّيـ كؿ فرد عامؿ في ترتيب يبدأ مف أحسف أداء إلى أسكأ أداء (4)العامميف بحسب أدائيـ
إذ أّف كؿ األفراد العامميف في القسـ يعرفكف بأّف بعض األفراد العامميف أفضؿ مف البعض األخر كفقا ليذا 

 .(5)الترتيب
، الذم عادة ما يكصي باستخداميا لضبط "بالترتيب البديؿ"كقد تتـ ىذه الطريقة عف طريؽ ما يسمى 

 :عممية الترتيب كتككف كما يمي
 يبقي المقّيـ مف بيف قائمة أسماء األفراد محؿ التقييـ الفرد الذم يممؾ أكبر قدرة مف الصفة المقاسة 

ثـ يقـك بترتيب األسماء المتبقية  (الثاني)، ثـ الفرد الذم يممؾ أقؿ كيعطيو رتبة (األكؿ)كيعطيو رتبة 
  .(6)كىكذا تستمر العممية حتى يتـ ترتيب جميع األفراد

    مف أىـ مميزات ىذه الطريقة؛ سيكلة استخداميا كتكضيحيا لألفراد العامميف كمدل بساطتيا مف حيث 
التطبيؽ، أّما مف عيكبيا فيك معرفة كيؼ يككف ىؤالء أفضؿ مف البعض األخر، كما ىي درجة 

                                                           

 .378مرجع سابؽ، ص: نجـ عبد اهلل العزاكم، عباس حسيف جكاد (1)
 .141مرجع سابؽ، ص: محمد فالح صالح (2)
 .243مرجع سابؽ، ص: يكسؼ حجيـ الطائي كأخركف (3)
 .298، ص2004إدارة المكارد البشرية، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع،دط، اإلسكندرية، : أحمد ماىر (4)
 .248، ص2007، عماف، 3إدارة المكارد البشرية، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ، ط: سييمة محمد عباس، عمي حسيف عمي (5)
الكجيز في تسيير المكارد البشرية، كفؽ القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية في الجزائر، ديكاف المطبكعات : نكرم منير (6)

 .175، ص2001الجامعية لمنشر،دط،  الجزائر، 



  تقييم أداء العامميناتآلي:                                           الفصل الرابع

 
97 

األفضمية، كما أّف ىذه الطريقة عرضة لمتأثيرات الشخصية في عالقة المقّيـ بالفرد العامؿ، كيمكف معالجة 
 .(1)ىذا االعتماد عمى أكثر مف مقّيـ لتقميؿ التحّيز

 : طريقة التدّرج1-5
    كفقا ليذه الطريقة يتـ كضع تصنيفات لألفراد العامميف، يمثؿ كؿ تصنيؼ درجة معينة لألداء، فقد 

 :تككف ىناؾ ثالث تصنيفات كاآلتي
كاألداء المتميز، يتـ كضع ىذه التصنيفات مف قبؿ اإلدارة أك - األداء غير مرضي- األداء المرضي

  .(2)المقّيـ كمف تـ تتـ مقارنة أداء األفراد كفقا ليذه التصنيفات المحّددة مسبقا
   كما كأّنو يمكف كضع أكثر مف ثالث تصنيفات، كمف الممكف تعديؿ طريقة التدريج كتكييفيا إلى طريقة 

 مف األفراد الذيف يككف %10التكزيع اإلجبارم، حيث تحدد نسبة مئكية معينة لكؿ تصنيؼ أك درجة مثال 
 مف األفراد العامميف %40 مف األفراد الذيف يككف أدائيـ أقؿ، ك%20أداءىـ في الّدرجة العميا، ك

 مف األفراد ذكم األداء األقؿ مف المتكسط كىكذا فإف ىذا التعديؿ كالتكّيؼ %20متكسطي األداء، ك

 .(3)يساعد المقّيـ عمى فصؿ األفراد إلى مجمكعات كفقا ألدائيـ

 (4):    إّف ىذه الطريقة بصفة عامة تعتمد الطرؽ الثالث التالية
 إلخ...أداء ضعيؼ، أداء مقبكؿ، أداء متكسط، أداء جّيد: يضع المقّيـ تصنيفا لألداء كأف يقكؿ. 
 تتـ مقارنة أداء األفراد كفؽ ليذا التصنيؼ. 
  (.إلخ... ضعيؼ، مقبكؿ )يكضع كؿ فرد كفقا لدرجة أداءه 

   إّف ما يعاب عمى ىذه الطريقة ىي أّف ليا تأثير سمبي عمى مشاعر األفراد العامميف مف ذكم األداء 
الكاطئ كغالبا يككف ىذا التأثير مستديـ كمؤثر عمى الركح المعنكية ليذه الفئة، إضافة إلى ذلؾ فإّف ىذه 

الطريقة ال تكّضح الفركقات الفردية في األداء ضمف الّدرجة أك الّتصنيؼ الكاحد مما يتنافى مع العدالة في 
 .(5)التقييـ

 
                                                           

إدارة المكارد البشرية  تخصص نظـ المعمكمات اإلدارية، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، دط،عماف، : عمي محمد ربابعة (1)
 .90،ص2003

 .243مرجع سابؽ، ص: يكسؼ حجيـ الطائي كآخركف (2)
 .249مرجع سابؽ، ص: سييمة محمد عباسي، عمي حسيف عمي (3)
 .144مرجع سابؽ، ص:عمي غربي كآخركف (4)
 .250مرجع سابؽ، ص: سييمة محمد عباس، عمي حسيف عمي (5)
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 :طريقة التدّرج البياني 1-6
    تعتبر ىذه الطريقة األكثر شيكعا كالتي تعتمد صفات محّددة في المقارنة كفي تقييـ العامميف، كيقاس 

نكعية األداء : أداء المكظؼ كفؽ معايير محّددة، أم تحديد الّصفات التي بمكجبيا يتـ تقييـ العامميف مثؿ
 :ككّمية األداء، كمف تـ تحديد أكزاف لمتقديرات بالتدّرج كالتالي

 .ممتاز- 5جّيد جدا، -4جّيد، -3مقبكؿ، -2ضعيؼ، -1

 .(1)ثـ يتـ تصميـ جدكؿ يبّيف الّصفات مكضع التقييـ كالحقكؿ لممكظفيف المطمكب تقييميـ

 (2):  خطكات أساسية كىي3بمعنى أّف ىذه الطريقة تتّبع 
  (...كّمية اإلنتاج، نكعيتو، )تحديد عدد مف الخصائص المساىمة في األداء 
 تقييـ كؿ فرد كفقا لدرجة امتالكو ليذه الخصائص. 
 تحديد كضع الفرد عمى مقياس التدّرج البياني المحّدد مسبقا. 

 :إّف ىذه الطريقة تأخذ أشكاؿ عديد كالنمكذج الشائع ليا ىك كاآلتي
 .يوضح نموذج عن طريقة التدرج البياني: (04)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 3إدارة المكارد البشرية، دار كائؿ لمنشر ك التكزيع،ط:سييمة محمد عباس، عمي حسيف عمي) :المصدر
 (.251، ص2007عماف، 

                                                           

 .244مرجع سابؽ، ص: يكسؼ حجيـ الطائي كآخركف (1)
 .145مرجع سابؽ، ص: عمي غربي كآخركف (2)

 : ..................التاريخ: ........................المقّيـ: ..................... اسـ الفرد العامؿ -
 .(متميز، جيد، مرضي، متكسط، غير مرضي لممقاييس المحّددة: حجـ أك كّمية الكحدات كفقا): كّمية العمؿ -
 .(الدّقة كعدـ كجكد أخطاء)نكعّية العمؿ  -
 .(الفيـ الكاضح لمحقائؽ أك العكامؿ المرتبطة بالعمؿ)المعرفة بالعمؿ  -
 .(الشخّصية، المظير، القيادة)مكاصفات األفراد  -
 .(القابمية كالرغبة في العمؿ مع الجماعة كالمشرؼ المباشر كالزمالء لتحقيؽ األىداؼ)التعاكف  -
 .(التكامؿ كالصدؼ كالكالء لمعمؿ)درجة االعتماد عمى الفرد  -
 .(القابمية لتحمؿ مسؤكليات إضافية أك العمؿ بشكؿ مستقؿ، ابتكار طرؽ جديدة لمعمؿ)اإلبداع كاالبتكار  -

 .كتكقيعو (المقيـ)المالحظات اإلضافية          اسـ المكظؼ          (المقيـ كتكقيعو)اسـ المشرؼ  -
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   إّف أىمية كفائدة ىذه الطريقة في تقييـ األداء تعتمد عمى الّدقة في تحديد الّصفات كالخصائص 
المرتبطة باألداء الفّعاؿ، كما تستخدـ في حاؿ كجكد أعداد كبيرة أك صغيرة كىي تتالءـ مع قطاع 

 .(1)الخدمات لسيكلة تحديد الصفات
 (2):    أّما مف عيكب ىذه الطريقة ما يمي

أّنو ال يرتبط بصكرة مباشرة بسمكؾ األفراد مكضع التقييـ، حيث أّف الفرد العامؿ كفقا ألحكاـ المشرفيف  -
 .فيما يتعمؽ بكّمية كنكعية العمؿ مما يؤدم إلى التحّيز في عممية التقييـ

كفقا ليذا النكع مف الطرؽ مف الّصعب عمى الفرد العامؿ تحديد كيفية تغيير سمككو لمحصكؿ عمى  -
 .تقييـ عاؿ

مف الّصعب تصميـ برامج تدريبية لألفراد العامميف الذيف يككف تقييميـ منخفض، فالّصفات ىي عامة  -
 .في الغالب حيث البّد مف تحديد نقاط الضعؼ بدّقة ليتسنى تعديؿ السمكؾ

     لقد كّجيت إنتقادات كثيرة إلى الطرؽ التقميدية لتقييـ أداء العامميف إلعتمادىا في األغمب عمى 
الّسمات الشخصية لممرؤكسيف بدؿ األداء الممكف قياسو، إلى جانب ذلؾ أّنيا تعاني التحّيز الشخصي 

لممقّيميف كالاّلمكضكعية في التقييـ، لذلؾ كلتجنب كؿ ذلؾ بدأ التفكير في طرؽ حديثة تككف أكثر 
 .مكضكعية كعدالة إلنصاؼ العامميف أثناء تقييـ أداءىـ، كالحصكؿ عمى عكائد مناسبة ألدائيـ الفعمي

 :الطرق الحديثة-1 
    نظرا ألىمية عممية تقييـ أداء المكارد البشرية بذلت الكثير مف الجيكد في سبيؿ تطكير طرؽ كأساليب 
جديدة لتقييـ أداء المكارد البشرية بمكضكعية أكبر، كتيدؼ إلى تقميؿ درجة األخطاء كالصعكبات المرتبطة 

 :بالطرؽ التقميدية، كمف أىـ ىذه الطرؽ نذكر مايمي
 :طريقة اإلختيار اإلجباري 2-1

     تتككف إستمارة التقييـ في ىذه الطريقة مف مجمكعات عديدة مف الجمؿ، تحتكم كؿ مجمكعة عمى 
ثنتاف تمثالف الّصفات غير مرغكبة  أربع جمؿ، كمف ىذه األربع جمؿ إثنتاف تمثالف الّصفات المرغكبة، كا 
في أداء الفرد، كيقكـ المشرؼ في كؿ أربع جمؿ بإختيار جممتيف فقط، كاحدة تقيس الّصفة المرغكبة في 

                                                           

 .361تسيير المكارد البشرية، مرجع سابؽ، ص: نكرم منير (1)
 .91مرجع سابؽ، ص: عمي محمد ربابعة (2)
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أداء المرؤكس، كأخرل تعّبر عف الّصفة غير المرغكب فييا في أداء المرؤكس تعكس عمى كجو الّدقة ما 
 .(1)يتميز بو المكظؼ في األداء

 .يوضح نموذج لطريقة اإلختيار اإلجباري: (05)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

، 2013، األردف،1إدارة المكارد البشرية، دار المناىج لمنشر ك التكزيع، ط:مجيد الكرخي): المصدر
 (.135ص

    فمف محاسف ىذا األسمكب أّنو يمنع التحّيز كيكفر قدر كبير مف المكضكعية في التّقييـ كيكازف بيف 

، تجبر المقّيـ عمى دراسة األداء كالسمكؾ بشكؿ جّيد كتحميمو لتمكينو مف تحديد نقاط القكة (2)المعايير
كالضعؼ في األداء، كمف سمبياتو أّنو ال يمكف استخدامو إذا كاف اليدؼ مف عممية تقييـ األداء تحديد 

الجكانب التي تحتاج إلى التطكير في أداء األفراد العامميف، حيث أّف ىذه الطريقة ال تحّدد جكانب النقص 

                                                           

 .315إدارة المكارد البشرية، مرجع سابؽ، ص: محمد سعيد أنكر سمطاف (1)
 .135مرجع سابؽ، ص: مجيد الكرخي (2)

 .يتكاسؿ في عممو -
 .يتأخر عف الدكاـ كثيرا -
  .يستكعب سريعا لمتكجييات -
 .حاد البديية كالمالحظة -
  .يطرح أفكار إبداعية -
 .يميؿ لمبحث كالدراسة -
  .يتذمر أثناء العمؿ -
 .يقؼ سمبيا مف طالبي الخدمة -
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في األداء، كبالتالي ال يعرؼ المقّيـ كال الفرد العامؿ السمكؾ المرغكب فيو كالمطمكب منو في أداءه 
 .(2)، كما أنو يتطمب كضع قكائـ مزاكجة كثيرة مف المعايير(1)لعممو

 : طريقة اإلدارة باألىداف2-2
تعتبر ىذه الطريقة مف الطرؽ الحديثة في التقييـ، طّكرىا العالـ اإلدارم الشيير بيتر دراكر منذ      

، في ظؿ ىذه الطريقة أك األسمكب يشارؾ المرؤكسيف في كضع األىداؼ كفي (3)أكاسط الخمسينيات
تحديد المعيار الذم يستخدـ لتقييـ األداء بمساعدة كبمشاركة رؤسائيـ، ثـ يتـ بعد ذلؾ قياس كتقييـ األداء 

 .(4)بالمقارنة بيذه المعايير أم األىداؼ المعيارية التي شارككا في إعدادىا
 :تمّر ىذه الطريقة بعّدة خطكات كىي كاآلتي

  تحديد األىداؼ كالنتائج المطمكب تحقيقيا، كالتي سيتـ قياس األداء كتقييمو عمى أساسيا كيتـ ىذا
 .باالتفاؽ بيف الرئيس كالمرؤكس

 أثناء التنفيذ يقـك الرئيس بمساعدة مرؤكسيو في تحقيؽ األىداؼ كمتابعة تحقيؽ النتائج. 
  إتفؽ عميو :في نياية المّدة المتفؽ عمييا يتـ تقييـ النتائج التي تحققت كذلؾ بمقارنة ما تـ تحقيقو بما

 .في بداية الفترة، كتحديد اإلنحراؼ عف التنفيذ إيجابا أك سمبا
 .(5)كالشكؿ التالي يكضح أحد أساليب تقييـ األداء عف طريؽ اإلدارة باألىداؼ كذلؾ في إدارة المبيعات

 .نموذج لطريقة اإلدارة باألىداف في تقييم األداء: (06)الشكل رقم
 االنحراف اإلنجاز المستيدف (المعايير)األىداف 

 .عدد الزيارات البيعية لمعمالء .1
 .عدد العمالء الجدد الذيف تـ االتصاؿ بيـ .2
 .4كّمية المبيعات مف السمعة س .3
 .5كّمية المبيعات مف السمعة س .4
 .عدد شكاكم العمالء .5
 .عدد التقارير البيعية المطمكبة في الشير .6
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 (.378االختبارات كاستخداميا في إدارة المكارد البشرية كاألفراد، مرجع سابؽ، ص: أحمد ماىر) :المصدر

                                                           

 .52مرجع سابؽ، ص: عمار بف عيشي (1)
 .135مرجع سابؽ، ص: مجيد الكرخي (2)
 .384، ص2002، لبناف، 1إدارة المكارد البشرية، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، ط: حسيف ابراىيـ بمكط (3)
 .615، ص1996السمكؾ التنظيمي، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، دط، اإلسكندرية، : عبد الغفار حنفي، حسيف القزاز (4)
 .378اإلختبارات، مرجع سابؽ، ص: أحمد ماىر (5)



  تقييم أداء العامميناتآلي:                                           الفصل الرابع

 
102 

    مف مزايا ىذه الطريقة، أّنيا تحقؽ المنافسة اإلبتكارية بيف المرؤكسيف مف خالؿ إشراكيـ في البحث 
عف أفضؿ الطرؽ إلنجاز المياـ، ككذلؾ إمكانية اكتساب الخبرات الجديدة مف خالؿ استخداـ األساليب 

المتطّكرة إلنجاز األىداؼ، ضؼ إلى ذلؾ كجكد ىدؼ محّدد ككاضح يجعؿ مف الّسيؿ تقييـ األداء كتقرير 
 .(1)الجزاء

    تأخذ ىذه الطريقة بعيف االعتبار مشاركة األفراد في تحديد األىداؼ كأثناء تقييميا، كىذا مف شأنو 
تحقيؽ درجة كبيرة مف المكضكعية كالعدالة في عممية التقييـ كتقميؿ الشكاكم التي يثيرىا العامميف عند 
إتباع الطرؽ التقميدية التي تعتمد عمى الّسمات كالتقدير الشخصي ،عمى الّرغـ مف كجكد عيكب عمى 

 (تحديد األىداؼ بمشاركة العامميف)األغمب ال تمس بمكضكعية التقييـ ككنو قائـ عمى ما حّدد مف قبؿ 
 .(النتائج الكمية)كأنجز كيمكف قياسو 

    كمف عيكبيا؛ كبر حجـ اإلجراءات كالتكاليؼ كالكقت الالـز لمقياـ بيا، حدكث مشكالت في كفاءة 
عممية االتصاؿ كتبادؿ الحكار كالنقاش بيف المشرفيف كالمرؤكسيف، قصكر كضعؼ معايير تقييـ األداء 

كقياس النتائج المتكقعة إلنجاز األىداؼ المحّددة، فيجب أف تككف المعايير قابمة لمقياس كذلؾ بما يتماشى 

 .(2)"ما يمكف قياسو يمكف فعمو"مع االتجاه الذم يقكؿ 
    كما أّف ىذه الطريقة تقيس أداء الفرد في كظيفتو الحالية فقط، كال نستطيع أف نعطي مؤشرا لنجاحو في 

، إضافة إلى ذلؾ فيي (3)كظائؼ أخرل، أك مجاالت األعماؿ التي يمكف أف يقـك بأدائيا في المستقبؿ
ترّكز بشكؿ مكثؼ عمى الفرد أكثر مف الجماعة كىذا يؤدم إلى المنافسة غير شريفة، كانخفاض اإلنتاج 

 .(4)نتيجة ضعؼ التماسؾ الجماعي
 :كفيما يمي جدكؿ يقارف طريقة اإلدارة باألىداؼ مع الطرؽ األخرل

 
 
 
 

                                                           

 .617مرجع سابؽ، ص:  عبد الغفار حنفي، حسيف القزاز(1)
 .84،85مرجع سابؽ، ص ص:  سيد محمد جاد الرب(2)
 .321مرجع سابؽ، ص: محمد سعيد أنكر سمطاف (3)
 .617مرجع سابؽ، ص: عبد الغفار حنفي، حسيف القزاز (4)
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 .يوّضح مقارنة بين طريقة اإلدارة باألىداف والطرق األخرى: (03)الجدول رقم 
 طرق تقييم أداء العاممين عناصر المقارنة

 الطرق األخرى طريقة اإلدارة باألىداف
 .التركيز -
 .اليدؼ -

 
 .المعايير المستخدمة -
 
 .درجة رضا الفرد عنيا -
 .دكر الرئيس -
 .دكر المرؤكس -

 
 .معرفة المرؤكس بنتيجة التقكيـ -
مساىمتيا في تطكير الرئيس  -

 .كالمرؤكس
 التماسؾ بيف الرئيس كالمرؤكس -

 .األداء السابؽ كالمستقبمي -
تحسيف األداء كتنمية قدرات  -

 .الفرد
 .خاصة بحقؿ أك كظيفة معينة -

 
 .عالية -
 .المساعدة كالنصح كاإلرشاد -
المشاركة في التقكيـ بيدؼ  -

 .التعمـ
 .يعرفيا مسبقا -
 .عالية -

 
قكم بسبب المناقشات المستمرة  -

 .كتبادؿ كجيات النظر

 .األداء السابؽ فقط -
 .محاسبة الفرد -

 
عامة تطبؽ عمى جميع أنكاع  -

 .الكظائؼ
 .منخفضة -
 .إصدار الحكـ كالتقكيـ -
تبرير السمكؾ كالدفاع عف  -

 .النفس
 .ناذرا ما يعرفيا فيي سرّية -
 .منخفضة -

 
 .ضعيؼ -

 (.118مرجع سابؽ، ص: عادؿ حرحكش صالح، مؤيد سعيد سالـ): المصدر
 : طريقة األحداث الحرجة2-3

يقصد بالحدث الحرج ذلؾ الجزء مف سمكؾ الفرد الذم يعّد عالمة محّددة لنجاحو أك فشمو، أك مؤّشر 
لحسف أدائو أك قصكره، أك دليال عمى ارتفاع كفايتو أك انخفاضيا، كفي ظؿ ىذه الطريقة يقـك المشرؼ 

، (1)بتسجيؿ األحداث الميمة التي تظير كفاءة العامؿ مف عدميا كسمكؾ العامؿ اتجاه ىذه األحداث
ّنما عمى سمكؾ الفرد فيو ككيفية تصّرفو لمكاجية الحدث  فالمشرؼ ال يرّكز عمى الحدث في حّد ذاتو، كا 
كاالستفادة مف تجربة المركر بو، كما أّنو مف الميـ أف يسجؿ الحدث الحرج فكر حدكثو مباشرة حتى 

نجازاتو حتى يجرم تقييمو بشكؿ عادؿ كمنصؼ، (2)يتحاشى نسيانو ، كيككف ىناؾ تسجيؿ لكؿ سمككياتو كا 
كذلؾ في أجندة أك قائمة خاصة ،كتقّسـ ىذه القائمة أك كؿ صفحة مف صفحات األجندة إلى قسميف، كاحد 

                                                           

 .317إدارة المكارد البشرية، مرجع سابؽ، ص:محمد سعيد أنكر سمطاف (1)
 .381مرجع سابؽ، ص: حسف إبراىيـ بمكط (2)
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لألحداث التي تشير إلى كفاءة العامؿ، كأخرل لألحداث التي تدؿ عمى عدـ كفاءتو، كقد يخصص لكؿ 
قسـ عددا مف العكامؿ التي يرّكز عمييا المشرؼ في تقييمو لمرؤكسيو، كالّدقة كالمبادأة كجكدة العمؿ، 

 .التعاكف مع زمالءه كغيرىا مف العكامؿ ذات العالقة بعمؿ العامؿ
    تتميز ىذه الطريقة بعدـ التحّيز الشخصي مف قبؿ المقّيـ، حيث أّف المقّيـ يالحظ السمكؾ الفعمي 

، كما أّف ىذا األسمكب يرّكز عمى السمكؾ الكظيفي القائـ كليس صفات األفراد، إذ يقيس األداء (1)الحاصؿ

، كما يعطي المشرؼ مقاييس مكضكعية ألداء الفرد، فيك يرّكز عمى حقائؽ (2)كليس شخصية األفراد
محّددة كأحداث معينة كسمكؾ مرؤكسيو في ىذه األحداث، كال يعمد إلى التعميـ أك يعتمد عمى الذاكرة في 

 .الحكـ عمى ىؤالء المرؤكسيف
 غير أّف عيكب ىذه الطريقة تتمثؿ في أّف المشرؼ قد يضطر ألف يالـز عّمالو باستمرار كيراقبيـ عف 

 .(3)قرب، مّما يضايؽ ىؤالء العماؿ كيجعميـ يشعركف أّنيـ مراقبكف باستمرار

 .(4)ضؼ إلى ذلؾ احتماؿ ميؿ المشرؼ نحك تسجيؿ الكقائع السيئة كتقميؿ شأف اإلنجازات اإليجابية
 : طريقة التدّرج السموكي2-4

تسمى ىذه الطريقة بطريقة التكقع السمككي، كىي تعتمد عمى العناصر األساسية التي تتضمنيا 
طريقتي التدّرج البياني كالمكاقؼ الحرجة، حيث أّنو يتـ تحديد كتصميـ أعمدة لكؿ صفة أك سمكؾ مستمدة 

مف كاقع العمؿ الفعمي كليست صفات عامة محّددة مسبقا، كيتـ تقييـ الفرد بناءا عمى مدل امتالكو 
لمّصفات كسمككو المتكقع في العمؿ، بحيث تككف ىذه الّصفات أك السمككيات مرتبطة بمتطمبات العمؿ 

 .(5)األساسية
ألّنيا تحاكؿ أف تقّيـ كيؼ يتـ األداء كترّكز عمى أىمية " اإلدارة باألىداؼ"إّف ىذه الطريقة تكّمؿ مدخؿ  -

األىداؼ التطكيرية كتحديد السمكؾ الذم يتـ تقييمو، كيمكف مالحظتو كقياسو ككذلؾ التفرقة بيف السمكؾ 
، فاألداء كفقا ليذه الطريقة يتـ بناءا عمى مدل امتالؾ الفرد لصفات معينة كسمكؾ (6)كاألداء كالنتائج

متكقع في كاقع العمؿ، كيجب أف يتـ تحديد ىذه الّصفات كالسمككيات بناءا عمى متطمبات العمؿ 
                                                           

 .52مرجع سابؽ، ص: عمار بف عيشي (1)
 .382مرجع سابؽ، ص: حسف إبراىيـ بمكط (2)
 .318مرجع سابؽ، ص: محمد سعيد أنكر بمكط (3)
 .112مرجع سابؽ، ص: عادؿ حرحكش صالح، مؤيد سعيد السالـ (4)
 .95مرجع سابؽ، ص: عمي محمد ربابعة (5)
 .153، ص2008إدارة المكارد البشرية، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، دط، عماف، : فيصؿ حسكنة (6)
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األساسية، كما يجب أف تكضح مستكيات مختمفة لمسمكؾ تبيف درجة فّعاليتو، األمر الذم يساعد القائـ 
 .(1)عمى التقييـ في ربط تقييماتو بصكرة مباشرة مع سمكؾ العامؿ في العمؿ

 .يوضح نموذج التقييم وفق طريقة التدّرج السموكي: (07)الشكل رقم 
 العبارات السموكية القيم

تنمية خطط متكاممة لممشركع كتكثيقيا بصكرة جيدة كالحصكؿ عمى المكافقة كتكزيع  -  ممتاز7
 .الخطة لألطراؼ المعنية

 .التخطيط كاالتصاؿ كالمالحظة كتتّبع مدل تنفيذ المشركع أسبكعيا كفقا لمخطة -  جيد جّدا6
 .عمؿ خريطة تكّضح مدل تحقيؽ الخطة كاستخداميا في عمؿ أم تعديالت مطمكبة -

التقييـ الداخمي لألجزاء كجدكلة كؿ جزء كالتطمع في تنفيذ كؿ جزء كفقا لمجدكؿ  -  جيد5
 .كتحديد تعداد المسمكحات

ضافة األحداث  -  متكسط4 عمؿ قائمة بالتكاريخ المحدكدة لالنتياء مف العمؿ كمراجعتيا كا 
 .اليامة كشكاكم العمالء

 تحت 3
 المتكسط

 .الخطط غير محّددة بدقة، كجدكؿ زمني لمعمؿ غير كاقعي -
 .عدـ القدرة عمى كضع خطة إاّل الخطط اليكمية -

ال تكجد خطة كال جدكؿ زمني لمعمؿ، كال يتـ تخطيط الكاجبات كالمياـ المتعمقة  -  ضعيؼ جدا2
 .بالمشركع

ناذرا ما يكتمؿ المشركع أك أّنو قد ال ينفذ عمى اإلطالؽ نتيجة النقص كالقصكر في  -  غير مقبكؿ1
الخطط كعدـ االىتماـ عمى اإلطالؽ بالتخطيط، كال يكجد رغبة في التحسيف أك 

 .التطكير
أثر تقييـ أداء المكارد البشرية عمى العامميف في المؤسسة ، دراسة ميدانية : حناف بكفركـ) :المصدر

بالشركة اإلفريقية لمزجاج ،مذكرة ماجستير في عمـك التسيير غير منشكرة، تخصص إدارة أعماؿ 
 (.74، ص2008،2007المؤسسات ،كمية عمـك التسيير، جامعة جيجؿ،

 (2): مف أىـ مزايا ىذه الطريقة 
أّنيا تقّمؿ األخطاء المرتبطة مف عممية التقييـ بسبب تحديدىا ألبعاد العمؿ المقّيـ، كمالءمتيا لمفرد  -

 .العامؿ

                                                           

 .72مرجع سابؽ، ص: حناف بكفرـك (1)
 .95مرجع سابؽ، ص: عمي محمد ربابعة (2)
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تكّضح الطريقة بالمشاركة بيف األفراد العامميف الذيف يمتمككف معارؼ كميارات في العمؿ مّما يؤدم إلى  -
 .زيادة الّصدؽ كالمكضكعية ليذا المقياس

تساعد في تحديد نقاط الضعؼ بدقة مما يساعد في تحديد االحتياجات التدريبية كالتطكيرية لألفراد  -
 .العامميف

 (1): أّما مف عيكب ىذه الطريقة  
 .ارتفاع تكمفتيا كحاجتيا إلى كقت كبير لتطكير المقياس كتنفيذىا -
تتطمب إعداد مقاييس متعددة لكؿ عمؿ مف األعماؿ، األمر الذم يجعؿ استخداميا مقصكر عمى  -

األعماؿ التي تحتكم عمى السمككيات الممكف مالحظتيا كالتي تتضمف في األغمب حركات جسمية 
بداعية  .كليست محتكيات ذىنية كا 

 .ال يمكف استخداميا في المؤسسات الصغيرة الحجـ بسبب الكمفة العالية -
 : طريقة المالحظة السموكية2-5

     كىي عبارة عف طريقة تستخدـ فييا قكائـ خاصة يتـ تسجيؿ فييا كافة المالحظات الخاّصة بأداء 
، كيتـ التقييـ عف طريؽ دراسة كؿ نكع مف (2)المرؤكسيف كذلؾ لضماف تغطية فترة التقييـ بأكمميا

الكظائؼ عمى حدل، لتحديد ىذه القكائـ الكصفية التي تصؼ األداء الكؼء لمعمؿ ضمنيا، كليس ىناؾ 
عدد محّدد ليذه العبارات التي تمثؿ معايير التقييـ، بؿ إّف عددىا يتحّدد حسب نكعية الكظائؼ كماىية 

 .(3)العمؿ الذم يؤديو
لقد تـ تطكير ىذا المقياس لتالقي عيكب طريقة التدّرج السمككي، كبمكجب ىذه الطريقة يتـ تحديد  -

األبعاد السمككية المتكقعة لألداء كما في الطريقة السابقة، إاّل أّف المقّيـ ىنا يقكـ بمالحظة سمكؾ األفراد 
العالميف، كيرتّبيـ عمى خمسة أكزاف لكؿ بعد، بدال مف كزف كاحد كمف ثـ تجمع الّدرجات التي يحصؿ 

عمييا األفراد العامميف لكؿ بعد مف أبعاد العمؿ؛ أم أّف كؿ بعد أك متغير يحتكم عمى مكاقؼ 
 .(4)متعددة

 

                                                           

 .260مرجع سابؽ، ص: سييمة محمد عباس، عمي حسيف عمي (1)
 .154مرجع سابؽ، ص: فيصؿ حسكنة (2)
 .422مرجع سابؽ، ص: عمر كصفي عقيمي (3)
 .196مرجع سابؽ، ص: عمي محمد ربابعة (4)
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أىـ ما يمّيز ىذه الطريقة أّنيا تركز عمى السمكؾ المالحظ بدال مف السمكؾ المتكقع فيي تعطي قيمة  -
كصفية تعّبر عف كفاءة العامؿ لكف ىذه القيمة الكصفية ال تعّبر بصفة مطمقة عف حقيقة أداء العامؿ، 

 .(1)كالسمكؾ المالحظ في زمف ما ليس نفسو السمكؾ المالحظ في زمف آخر
 : طريقة مراكز التقييم2-6

    تستخدـ ىذه الطريقة لتطكير المديريف كلتقييـ أدائيـ ألّف إجراءاتيا تساعد األفراد عمى فيـ نقاط 
الضعؼ كالقكة مما يقكد إلى تطكير األداء، كلقد طّبؽ ىذا األسمكب ألكؿ مّرة في المكاقؼ العسكرية في 

 .(2)ـ بقصد اختيار المرشحيف لمعمؿ1940ألمانيا عاـ 
يقصد بمركز التقييـ مكاف أك بناء يتـ فيو تقييـ العامميف، كفيو يتعرض المكظؼ لعدد مف الخبرات يقّيـ  -

مف خالليا أداؤه، كيقـك بذلؾ عدد مف المختصيف، كمف تمؾ الخبرات دراسة حاالت كالقياـ بتمثيؿ أدكار 

 .(3)كاجتياز امتحانات شفكية كتحريرية

 (4):تقكـ ىذه الطريقة عمى خطكات كالتالي 
 .إلخ... قياـ ميارات كصفات معينة مثؿ التخطيط، التنظيـ، العالقات االجتماعية - 
 .تحديد مقاييس معينة ليذه الّصفات في ضكء تحديد األىداؼ- 
تستخدـ ىذه الطريقة لتطكير المديريف كبصكرة خاصة )تحميؿ العمؿ؛ أم تحديد األبعاد الضركرة لمتقييـ - 

 .(األفراد المرشحيف لإلدارة العميا
 مف أىـ مزايا ىذه الطريقة: 

 .استخداميا مف قبؿ اإلدارة العميا في التنظيـ -
يؤدم األخذ بالعكامؿ األساسية السابقة إلى أف يككف لدل الفرد القابمية لمتأثير باآلخريف، إضافة إلى  -

 .التحّسس كتقدير مشاعر كرغبات اآلخريف
 أّما عيكبيا: 

  (5).تكمفتيا عالية، مع عدـ إمكانية استخداميا في جميع المستكيات اإلدارية المختمفة -
                                                           

 .97مرجع سابؽ، ص: عمي محمد ربابعة (1)
 .97 المرجع نفسو، ص (2)
إدارة المكارد البشرية في القرف الحادم كالعشريف منحى نظمي، دار كائؿ لمنشر : عبد البارم إبراىيـ درة، زىير نعيـ الصباغ (3)

 .277، ص2008كالتكزيع،دط، عماف، 
 .148مرجع سابؽ، ص: عمي غربي كآخركف (4)
  .98المرجع السابؽ، ص:  عمي محمد ربابعة(5)
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     فمف خالؿ الطرؽ الحديثة لتقييـ أداء العامميف كمف الاّلفت لمنظر في ىذا السياؽ، فقد تزايد االىتماـ 
في السنكات األخيرة بالقضايا المتعمقة بتقييـ األداء، كتعددت طرؽ التقييـ كذلؾ نظرا لتشعب الكظائؼ 

 .(التخطيط، التنظيـ، التكجيو، الرقابة)اإلدارية في المنظمات كمدل عالقة تقييـ األداء بالعمميات اإلدارية 
كما ظيرت مداخؿ جديدة لتكصيفو كقياسو في مجاالت النشاط التسكيقي، اإلنتاجي، التمكيمي، ككذلؾ 

 .تقييـ أداء األفراد، كتحميؿ النظـ، كاإلدارة باألىداؼ كالمراجعة اإلدارية
بناءا عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أّف القائـ بعممية التّقييـ يستند في تقييمو ألداء العامميف إلى مجمكعة 
مف الطرؽ كىي مصّنفة حسب قدميا كحداثتيا، كلّما نتكقؼ عند ىذيف العبارتيف يتبادر ألذىاننا أّف الطرؽ 
القديمة ال تقس األداء الفعمي كغير مكضكعية عمى عكس الطرؽ الحديثة التي تّتسـ بالّدقة كالمكضكعية 
نظرا لمكاكبتيا لمتطكرات الحاصمة في أّم منظمة، لكف في حقيقة األمر لكؿ طريقة مزايا كعيكب سكاء 
كانت تقميدية أك حديثة، فيمكف أف تقيس مثال طريقة اإلدارة باألىداؼ جانب النتائج في األداء بشكؿ 

عادؿ كمكضكعي بيف العامميف لكّنيا ال تعطي بدقة سمككيات كسمات العامميف، لذلؾ فاألفضؿ لكؿ مقّيـ 
يجاد نظاـ تقييـ عادؿ كمنصؼ ألداء العامميف كزيادة ثقتيـ بعدالة  داخؿ أّم مؤسسة لتكخي المكضكعية كا 
إجراءاتيا كالعكائد المنتظرة منيا كجب قياس األداء باالعتماد عمى مزيج مف األساليب أك الطرؽ حتى يتـ 
تقييـ مختمؼ جكانب األداء فيناؾ طرؽ تقيس الّسمات كطرؽ تقيس السمكؾ كأخرل تقيس النتائج، لذلؾ 
ـّ اعتمادىا  كجب الجمع بيف أكثر مف طريقة كىذا ما لـ يتـ الفصؿ فيو كالحديث عنو في المراجع التي ت

 .ككاف ىناؾ سرد ليذه الطرؽ فقط
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 .يوضح طرق تقييم األداء: (08)الشكل رقم

 
 .مف إعداد الطالبتيف: المصدر

  

 طرق تقييم األداء 

 طريقة التدرج البياني

 الطرق التقميدية

 طريقة المقارنة الثنائية

 طريقة قكائـ المراجعة

 طريقة التكزيع اإلجبارم

 طريقة الترتيب البسيط

 طريقة التدرج

 طريقة االختيار اإلجبارم

 الطرق الحديثة

 طريقة اإلدارة باألىداؼ

 طريقة األحداث الحرجة

 طريقة التدرج السمككي

 طريقة المالحظة السمككية

 طريقة مراكز التقييـ
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 :خطوات تقييم األداء: ثانيا
   تحتؿ عممية تقييـ األداء مكانة ىامة في المنظمات الناجحة، كيتكقؼ ىذا النجاح بناءا عمى مدل 

نصاؼ خطكة التقييـ المتّبعة بالمؤسسة، كعمى الّرغـ مف اختالؼ خطكات تقييـ أداء العامميف  مكضكعية كا 
 :لكننا نستطيع كضع الخطكط العامة ليذه الخطكات عمى النحك التالي

 :تحديد متطمبات لتقييم وأىدافو-1
     في أكلى خطكات تقييـ األداء البّد مف أف تحّدد إدارة المكارد البشرية ماذا تريد أف تقّيـ في أداء 

العامؿ، بحيث يجزأ أداءه إلى أجزاء تستطيع اإلدارة تخصص مف المعايير التي تقيس تمؾ األجزاء، كذلؾ 
يتـ تصميـ نمكذج التقييـ كفقا لكؿ مجمكعة مف الكظائؼ المتشابية، كما البّد أف يحّدد اليدؼ مف عممية 

  .(1)التقييـ كفي نفس الكقت البّد أف تكّضح اإلدارة ىذه اإلجراءات لمعامميف كالمشرفيف عمى السكاء
    عند التعرض لتقييـ أداء العامميف يتطمب األمر مف إدارة المكارد البشرية تكفير كؿ اإلجراءات 

كالسياسات التي تتعمؽ بالتّقييـ حتى يككنكا في مصب اليدؼ، كحتى تتحقؽ المكضكعية كالعدالة فيما 
 .سبؽ البّد أف تعمـ إدارة المكارد البشرية طرفي العممية التّقييمية

 :إختيار الطريقة المناسبة لمتقييم-2
    ىناؾ طرؽ عديدة لتقييـ أداء العامميف لكف الجدير باالىتماـ ىك اختيار الطريقة المناسبة، التي 

تتناسب مع خصائص كصفات الكظيفة كشاغؿ الكظيفة، فبعضيا يّتصؿ بسمكؾ المرؤكس كالبعض اآلخر 
، ككظائؼ يدكية تختمؼ مف حيث المسؤكليات (القيادية)باإلنتاج، فداخؿ المؤسسة ىناؾ كظائؼ إشرافية 

كاألعباء، فالكظائؼ ذات العالقة المباشرة باإلنتاج يتـ الّتركيز فييا عمى كّمية اإلنتاج كجكدتو، التعاكف مع 
، أّما فيما يخص الكظائؼ القيادية فالّتركيز فييا يككف عمى المبادأة، القدرة عمى اتخاذ ...الزمالء 

 .(2)إلخ... القرارات، القدرة عمى التأثير 
الكظائؼ القائمة داخؿ أّم مؤسسة متنكعة، فيناؾ كظائؼ قيادية كأخرل تنفيذية كطرؽ تقييميا 
يختمؼ باختالؼ أعباء كؿ كظيفة، كلذلؾ فاختيار الطريقة األنسب خطكة ميمة حتى يتـ التقييـ بشكؿ 

 .(المقيِّـ كالمقيَّـ)مكضكعي كعادؿ يقتنع بو الطرفيف 
 

                                                           

 .106-105مرجع سابؽ، ص ص: عادؿ حرحكش صالح، مؤيد سعيد السالـ (1)
،ص ص 2002االتجاىات الحديثة في إدارة المكارد البشرية ،الجامعة الجديدة ،دط، اإلسكندرية ،:صالح الديف عبد الباقي  (2)

374،373. 
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 :تدريب المشرفين-3
مف يقكـ بعممية تقييـ األداء ىـ المشرفيف أك الرؤساء، كلذلؾ كجب عمى المؤسسة أف تدّربيـ عمى 
كيفية تقييـ األداء بيا بطريقة دقيقة كعادلة، كعمى كيفية مناقشة نتائج التقييـ مع مرؤكسييـ، إذ تعّد عممية 

حّساسة تتطمب الحيطة كالحذر ألّف أم خمؿ فييا  يؤثر عمى الّركح المعنكية كالرضا الكظيفي لدل 
المرؤكسيف كعمى إنتاجيتيـ، ككنيا ترتبط بجكانب أخرل كالّترقية، األجكر، كالمكافآت،  تخطيط 

 .(1)االحتياجات البشرية مستقبال
تدريب المشرؼ عمى عممية تقييـ األداء أمر ضركرم، بما ينصؼ الخاضعيف لمتقييـ أثناء تطبيؽ 

ـّ نكاتج تقييـ عادلة بما يعكد عمى العامميف شعكرا بالرضا، الركح المعنكية المرتفعة  اإلجراءات كمف ت
 .كالكالء لممؤسسة

 :مناقشة طرق التقييم مع الموظفين-4
قبؿ تنفيذ عممية التقييـ يجب أف يناقش الرئيس مع المرؤكس الطريقة المستخدمة في التقييـ كأىداؼ      " 

ىذا التقييـ، كما ىي العناصر التي سيركز عمييا التقييـ كالفكائد المتكقع الحصكؿ عمييا، كانعكاساتيا عمى 
 .(2)"مستقبؿ المكظؼ

حتى تمقي عممية تقييـ األداء كمف تـ نتائجيا قبكؿ كرضا العامميف كشعكرىـ بعدالتيا البّد أف يككف كؿ 
 .إجراء متعمؽ بيا محؿ مناقشة مع المرؤكسيف

 :وضع معايير المقارنة-5
       حتى يبتعد المشرؼ أثناء عممية التقييـ عف التحّيز كأاّل إنصاؼ في الحكـ عمى أداء العامميف في 

المؤسسة، أف تضع معايير دقيقة ككاضحة لتقييـ األداء كّما كنكعا كسمككا تزيؿ لدل المرؤكسيف سكء 

 .(3)الظف كالشؾ بالسياسات كاإلجراءات المتبعة مف قبميا
عند إجراء عممية تقييـ األداء، المشرؼ في ىذه الحالة البّد أف تتكفر لديو معايير كاضحة يقارف بيا 

نصاؼ كؿ ذم حؽ حقو  .مستكل األداء الفعمي لمعامميف، كا 
 
 

                                                           

 .107،106مؤيد سعيد السالـ، مرجع سابؽ، ص ص : عادؿ حرحكش صالح (1)
 .106ص: المرجع نفسو (2)
 .107ص: المرجع نفسو (3)
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 :مناقشة نتائج تقييم األداء مع العاممين-6
ىناؾ الكثير مف الرؤساء يترددكف في مناقشة نتائج التقييـ مع العامميف، رغـ أىمية ىذه الخطكة 
في التقييـ، إذ مف حؽ العامؿ معرفة نتائج التقييـ كمف تـ معرفة جكانب القكة كالضعؼ في أدائو كما ىك 
متكقع منو مف قبؿ المؤسسة، فبناءا عمى تكفر ىذه الخطكة يتكقؼ حكمنا عمى مدل ديمقراطية كعدالة 

 .(1)نظاـ تقييـ األداء بالمؤسسة
األجكر، )فأخذ الرؤساء بمناقشة نتائج التقييـ مع مرؤكسييـ يزيؿ الغمكض كالشؾ عف اإلجراءات الاّلحقة 

 (....الترقية، 
 :اتخاذ القرارات المناسبة-7

الترقية، النقؿ، : بناءا عمى ما سبؽ يّتخذ المشرؼ مجمكعة قرارات تخص جكانب عديدة مثؿ

 .(2)إلخ... الفصؿ، االحتياجات التدريبية، األجكر، 
 :وضع خطط تطوير األداء مستقبال-8

يتـ تقييـ األداء بناءا عمى مقارنة ما ىك مخطط مسبقا مف قبؿ اإلدارة مع ما ىك مقّدـ مف طرؼ 
العامميف، فعدـ كصكؿ العامميف إلى ما ىك متكقع منيـ، ىنا اإلدارة تقـك بكضع برامج خطط تطكير لألداء 

 .(3)في جكانب النقص
مف خالؿ ىذه الخطكة األخير، عادؿ حرحكش صالح كمؤيد سعيد السالـ يريد بيا عممية تقكيـ 
األداء أم بناءا عمى تقييـ األداء كمعرفة نقائص األداء تأتي خطكة أخرل كعممية لتطكير كتقكيـ األداء 

 .حتى يتـ تفادم النقائص في األداء المستقبمي
مف خالؿ ما تقّدـ بو عادؿ حرحكش صالح كمؤيد سعيد السالـ في خطكات تقييـ األداء تجدر 

اإلشارة إلى أفّ الخطكات شممت عمى األغمب ما يمكف أف يجعميا عممية مرنة كشاممة، إاّل أّنو تـ تسجيؿ 
بعض نقاط الضعؼ، بحيث نجد أّنو في الخطكة األكلى تحديد متطمبات التقييـ كأىدافو لـ يتـ اإلشارة 

مسؤكلية تقييـ األداء، تكقيتو، األدكات المعتمدة، إلى جانب ذلؾ نجده يرّكز في : لعناصر ميمة مثؿ
الخطكة الثالثة عمى المشرؼ المباشر رغـ كجكد جيات أخرل يمكنيا تقييـ األداء بالمؤسسة، كما رّكز 

في حيف قد ال تككف كذلؾ عند  (عالنية نتائج التقييـ)عمى مناقشة نتائج تقييـ األداء كخطكة أساسية 

                                                           

 .107ص: المرجع نفسو (1)
 .264مرجع سابؽ، ص: عبد البارم إبراىيـ ذرة، زىير نعيـ الصباغ (2)
 107مرجع سابؽ، ص: عادؿ حرحكش صالح، مؤيد سعيد السالـ (3)
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بعض المؤسسات كالمقّيميف اعتقادا منيـ أّف ذلؾ األمر يسبب ليـ المشاكؿ مع العامميف كيسيء لمعالقات 
كيقضي عمى االستقرار المؤسساتي لدييـ، كىذا األمر يضع المؤسسة أماـ األخذ بالّسرية في نتائج تقييـ 

 .األداء لكف ذلؾ أسكأ مف سابقتيا، ككف ذلؾ يحّد مف ثقة المرؤكسيف بعدالة تقييـ أدائيـ كنتائجيا
 :األدوات المستخدمة في تقييم األداء: ثالثا

      تعّددت األدكات المستخدمة لجمع البيانات الخاصة بتقييـ أداء العامميف مف منظمة إلى أخرل، كذلؾ 
حسب إمكانيات كظركؼ كؿ كاحدة منيا، كتعّد مقابمة تقييـ األداء أىميا، ككنيا الركف األساسي في نظاـ 

 .التقييـ كتحقيؽ أىدافو المرجكة منو في مجاؿ تطكير كتحسيف أداء المكارد البشرية
لقاء يجرم بيف المقّيـ كمف قّيـ أداءه يتـ خالليا شرح نتائج التقييـ لو : " كىذه المقابمة عبارة عف

كأسبابيا، ككضع خطة لتطكير كتحسيف ىذا األداء مستقبال، إذا مقابمة األداء فرصة ممتازة لتمخيص 
نجاز الفرد في الفترة المنصرمة، كذلؾ بتكضيح الكقائع المتعمقة بالّنجاح  كمناقشة حصيمة أداء كا 

 .(1)"كالفشؿ
  كيمكف القكؿ أّنو إذا أحسف تنفيذه مقابمة تقييـ األداء بشكؿ جّيد سكؼ تحقؽ لنا الفكائد

 (2):التالية
  تعطي المرؤكس فكرة كاضحة عف طريقة أدائو لمعمؿ مع بياف كشرح أكجو الضعؼ فييا كمناقشة سبؿ

 .تحسينيا
  كسيمة إلزالة أكجو الخالؼ التي قد تنشأ بيف الرؤساء كمرؤكسييـ أثناء العمؿ، كتجعؿ كاّل منيما يفيـ

 .األخر بشكؿ أفضؿ، مّما يؤدم إلى إرساء أسس لعالقات طيبة بيف الرئيس كمرؤكسيو
 تسمح لمرئيس تكضيح مستكل األداء المطمكب، كشرح أىداؼ العمؿ كمطالبو. 
  دكف إقناع (رئيسو)ال تجعؿ المكظؼ يتقبؿ حكـ المقّيـ. 
  إّف إعالف النتائج لمعامميف كمناقشتيا معيـ يزيد مف ثقتيـ في تقييـ األداء، إذ أّنو يزيؿ الشؾ لدييـ

 .حكؿ عدالتو الذم تخّمفو الّسرية
  عند إّطالع الفرد عمى حقيقة أدائو كمعرفة أّف كفاءتو في العمؿ منخفضة، تتكلد عنو حينئذ رغبة كبيرة

 .لتحسيف أدائو، كيقتنع بفائدة التدريب الذم كاف يعتقد أّنو ليس بحاجة إليو، كأّنو عبئ عميو تأديتو

                                                           

 .426مرجع سابؽ، ص: عمر كصفي عقيمي (1)
 .428ص: المرجع نفسو (2)
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  كىذا ما  (الرئيس كمرؤكسيو)تكفر العدالة ألّف النتائج ستككف مكضع مناقشة بيف المقّيـ كمف قّيـ أداءه
 .يجعؿ األكؿ أكثر جّدية كعدالة في تقييمو

 (1):إلى جانب ىذه الفكائد فيناؾ فكائد أخرل كىي كما يمي 
 طالع العامؿ عمى نتائج عممو  .استعراض األداء الماضي لمعامؿ كا 
 مناقشة العامؿ في طرؽ تحسيف األداء المستقبمي. 

     تعّد مقابمة تقييـ األداء أكثر الطرؽ شفافية كمكضكعية فمف خالليا يكّضح مستكل األداء الفعمي 
 .لمعامؿ كما يقابؿ ذلؾ مف نتائج كعكائد تعكس مدل عدالة نظاـ التقييـ بالمؤسسة

       عمى الّرغـ مف أىمية المقابمة في إتماـ عممية التقييـ إاّل أّف ىناؾ بعض المشاكؿ التي تكاجو 
 (2): المشرفيف كالمرؤكسيف عند إجراءىا، كتتخمص ىذه المشاكؿ فيما يمي

إّف نقد الرئيس ألداء مرؤكسيو قد ينظر إليو مف قبؿ المرؤكس عمى أّنو إضعاؼ لمركزه الكظيفي  -
كتيديدا ألمنو كاستقراره، مّما قد يكّلد مناخا سمبيا يجعؿ مف الّصعب عمى المرؤكس اإلستفادة مف 

 .المقابمة ككيفية تصحيح أخطاءه
مف الّصعب في بعض المكاقؼ عمى الرؤساء أف يغّيركا مف سمككيات العامميف كبار السف أك الذيف  -

 .سيترككف الخدمة بعد سنكات قميمة
أثبتت تجارب بعض الشركات أّف الّنقد الذم يكجو ألداء العامميف قد يحدث أثرا سمبيا عمى أدائيـ  -

نتاجيـ، كما يؤدم إلى فتكر العالقة ما بيف المرؤكسيف كالرؤساء  .كا 
يعتقد بعض الرؤساء أّف عالج مشاكؿ العامميف ال يدخؿ في عمميـ األساسي المكمفيف بو مف قبؿ  -

 .الشركة
تعتمد مقابالت تقييـ أداء العامميف عمى المقابمة الشخصية كىي مكّمفة مف حيث الكقت الذم تستغرقو  -

 .المقابمة بالنسبة لمرئيس كالمرؤكس، كالكقت الالـز لتحميؿ بيانات المقابمة

  (3):     إذا كانت كّؿ ىذه المشاكؿ تحيط بمقابمة التقييـ فإمكانية عالجيا تككف مف خالؿ النقاط التالية

                                                           

 .326إدارة المكارد البشرية، مرجع سابؽ، ص:محمد سعيد أنكر سمطاف (1)
 .73مرجع سابؽ، ص: عمار بيف عيشي (2)
 .332،331إدارة المكارد البشرية، مرجع سابؽ، ص ص: محمد سعيد أنكر سمطاف (3)
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أف تنشئ اإلدارة جك مف الصراحة كالثقة يشعر العامميف بأّف في استطاعتيـ أف ينقدكا أك يقّدمكا  -
اقتراحاتيـ كآرائيـ كأّف المشرؼ يقؼ إلى جانبيـ كتقييمو ال يقصد بو تيديدىـ، مّما يجعميـ مستعّديف 

 .لتقبؿ النقد بارتياح
أف يفيـ المشرؼ أّف مرؤكسيو يختمفكف في شخصياتيـ كلكّنيـ يستطيعكف جميعا أف يحققكا نتائج حسنة  -

ّنما يكجو اىتمامو  رغـ اختالؼ ىذه الشخصيات، فال يصّب نقده عمى الّصفات الشخصية لمرؤكسيو، كا 
إلى نكاحي محّددة لمعمؿ، عمى أف يبيف لممرؤكسيف المزايا التي ستعكد عمييـ مف تحسيف أدائيـ في ىذه 

 .النكاحي
أف يحاكؿ المشرؼ بقدر اإلمكاف أف يجعؿ المرؤكس يكتشؼ نكاحي التحسيف بنفسو، كيناقشو فييا بعد  -

 .أف يكشفيا، إّف ذلؾ يساعد المرؤكس عمى تقّبؿ تكجييات مشرفو كالعمؿ عمى تنفيذىا
 .أف يعقد المشرؼ مع مرؤكسيو مقابالت دكرية كال يرتبط بمكعد معيف لممقابمة -
أف تدّرب اإلدارة مشرفييا عمى تفادم نكاحي التحّيز كالتفضيؿ الشخصي، كغيرىا مف األخطاء اإلنسانية  -

 .التي تعترض تقييـ األداء
     عمى الّرغـ مف أىمية كدكر مقابمة التقييـ في إجراء التقييـ إاّل أّنيا ليست باألداة الكحيدة المعتمدة مف 

 .قبؿ المؤسسات، فيناؾ أدكات أخرل معتمدة كىي االستقصاءات، المالحظة غير المباشرة كاالختبارات

 (1): كالجدكؿ المكالي يكضح ذلؾ
 .يوضح األدوات المستخدمة في تقييم األداء: (04)الجدول رقم 

 محددات استخداميا مزاياىا األداة
 .المركنة - المقابالت

 .فرصة لممناقشة كالحكار -
 .االتصاالت كالتقارب الشخصي -

 .مرتفعة التكاليؼ -
 .تأثيرات رد الفعؿ عالية -
 .احتماؿ كقكع مكاجية -
الحاجة إلى التدريب عمى إتماـ المقابالت  -

 .بنجاح
 .انخفاض التكاليؼ - االستقصاء

زيادة الّصدؽ مع عدـ ذكر االسـ  -
 .لممستقصي منو

 .إمكانية الحصكؿ عمى بيانات غير دقيقة -
 .تنكع الخيارات -
عدـ القدرة عمى التحكـ في معدؿ العائد  -

                                                           

، 2007دليؿ اإلدارة الذكية لتنمية المكارد البشرية، المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، دط، مصر، : عبد الحميد عبد الفتاح المغربي (1)
 .193ص
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 .منيا
المالحظة 
 غير مباشرة

 .أقؿ إزعاجا لألفراد -
 .أفضؿ طريقة لقياس تغير السمكؾ -
الحاجة إلى تدريبات إلتماـ المقابالت  -

 .بنجاح

 .ارتفاع تأثيرات رد الفعؿ -
 .ال تّتسـ بالثبات -

اإلختبار 
 كالمحاكاة

 .إنخفاض التكاليؼ كسرعة التطبيؽ -
 .سيكلة إدارتيا -
 .مكضكعية -
 .ثابتة -
 .كثيقة الّصمة بالكظيفة -

إختالؼ كتبايف الثقافة قد يؤدم لتحيز  -
 .المختبر

 .الحاجة إلى كقت طكيؿ -
 .المحاكاة تحتاج إلى قدرة خاصة -

سجالت 
بيانات 
 األداء

 .ثابتة كصادقة -
 .مكضكعية -
اإلعتماد عمى الكظيفة بصكرة  -

 .مباشرة
 .سيكلة مراجعتيا -
 .تدنية آثار ردكد الفعؿ -

 .قد تحتاج لتكاليؼ مرتفعة عند التطبيؽ -
 .يتـ التسجيؿ ألغراض مختمفة -
الحاجة إلى مناقشات الستكماؿ فائدة  -

 .السجالت
 .الحاجة لتكصيؼ نظاـ المعمكمات -

دليؿ اإلدارة الذكية لتنمية المكارد البشرية، المكتبة العصرية : عبد الحميد عبد الفتاح المغربي): المصدر
 (.193، ص2007لمنشر ك التكزيع، دط، مصر، 

 كمنو يّتضح أّف تقييـ أداء العامميف بأّم منظمة يحتاج لكجكد أدكات تساعد القائـ بعممية التقييـ 
ـّ  عمى جمع معمكمات دقيقة كمكضكعية حكؿ المستكل الفعمي لألداء، فنجد مقابمة التقييـ أىميا، بحيث ت

الّتركيز عمييا كالتفصيؿ فييا مف قبؿ أغمب الباحثيف، ككنيا تكّفر جك يسكده الحكار كالنقاش الشفاؼ 
كالمكضكعي لنكاحي القكة كالضعؼ في األداء بيف الطرفيف، مما يزيؿ الشؾ لدل العامميف حكؿ مكضكعية 

نكاتج العممية التقييمية، كيعّزز ثقتيـ بعدالة نظاـ تقييـ األداء بمؤسستيـ، لكف اإلىتماـ بمقابمة التقييـ 
كالتركيز عمييا ال ينفي دكر كأىمية باقي األدكات في التقييـ، فالمعمكمات التي ال يمكف الحصكؿ عمييا 
مف خالؿ المقابمة يمكف جمعيا بكاسطة المالحظة غير المباشرة كاالستقصاءات كغيرىا مف األدكات، 

 .كذلؾ حتى تضمف المؤسسة تطبيؽ نظاـ تقييـ عادؿ كمكضكعي بيف عماليا
 :شروط تقييم األداء الفّعال: رابعا

 : لكي تككف عممية تقييـ أداء العامميف فّعالة البّد ليا كأف تتكفر عمى مجمكعة شركط كمف بينيا
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تبّني نظرة شمكلية كمية لعممية تقييـ األداء، فتقييـ األداء نظاـ يتككف مف مدخالت كعمميات  - 
كمخرجات، كىك جزء مف نظاـ إدارة المكارد البشرية يتفاعؿ مع أجزاءه كأنظمتو الفرعية، كمف ىنا يرتبط 
تقييـ األداء بالمناخ التنظيمي كبطبيعة كمحتكل الكظيفة، كنظاـ األجكر، كالحكافز كالدكافع، كتخطيط 

 .(1)المكارد البشرية كتنميتيا
    بمعنى يجب كضع نظاـ لممكافآت كالحكافز لتشجيع المقّيميف عندما يككف تقييميـ صحيحا كيعكس 
الكاقع الفعمي، كذلؾ لدعميـ عمى أداء عمميـ بفّعالية كزيادة مستكل اإلبداع كالفف في العمؿ كيتجنبكا 

 .الطرائؽ السريعة ألداء ىذه العممية
االستعانة بأكثر مف مقّيـ، حيث كمما زاد عدد المقّيميف كمما قّمت األخطاء الناجمة عف الاّلمكضكعية - 

 .(2)أك التحّيز الذاتي، كيفّضؿ ىنا إستخداـ الّمجاف ليذا الغرض
   بمعنى أّنو كّمما كاف ىناؾ مقّيميف كثارل كّمما كانت ىناؾ عدالة كمكضكعية كبيرة، مما يقّمؿ مف خكؼ 

 .ىؤالء المقّيميف مف رد فعؿ المرؤكسيف كمكاجيتيـ بنتائج التقييـ، كمحاسبة المقصريف كتحفيز المجّديف
إستخداـ المقاييس السمككية بدال مف الخصائص كالّصفات، حيث أّف الّصفات في الغالب ال ترتبط - 

باألداء في العمؿ إضافة إلى ككنيا مفاىيـ عامة ال يمكف تحديدىا بدقة، فيي تخضع لألحكاـ الشخصية، 
أّما المقاييس المبّنية عمى األسس السمككية فيي في الغالب ترتبط باألداء في العمؿ مف خالؿ تحديد 
كتشخيص السمكؾ المناسب لمقياـ بالعمؿ، إضافة إلى أّنيا مقاييس مفيكمة كمحّددة بدقة مف الكاقع 

 .(MBO)، (BOS)، (BARS): كالسمكؾ الفعمي، كما ىك الحاؿ في طرؽ التقييـ الحديثة مثؿ
إستخداـ طرائؽ متعّددة في كقت كاحد لقياس أداء األفراد العامميف بحيث تعطي نظرة متكاممة عف أداء - 

األفراد العامميف، مف حيث نتائج األداء كاإلجراءات أك الطرائؽ المكضكعية كالعدالة اإلجرائية المتّبعة مف 
قبميـ، كما كأّنيا تحّدد نقاط القكة كالضعؼ في ىذا األداء إضافة إلى إستخداـ نتائجيا في عممية تطكير 

 .األفراد كاإلرتقاء بيـ إلى األحسف
ستمرارىا لألفراد العامميف لتعريفيـ بمستكل أدائيـ، كيفّضؿ أف يككف ذلؾ مف -  كجكد التغذية العكسية كا 

 .قبؿ الرؤساء كبصكرة مباشرة بعد التقييـ

                                                           

 .289مرجع سابؽ، ص: عبد البارم إبراىيـ درة، زىير نعيـ الصباغ (1)
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ضركرة اإلىتماـ كالتركيز عمى إدارة عممية التقييـ فيي تمعب دكرا كبيرا في زيادة فّعالية العممية، حيث - 
أّف تحديد الطرائؽ المناسبة لمتقييـ كالمعايير لكحدىما، األساس في فاعمية عممية التقييـ ما لـ تكف ىناؾ 

 .إدارة فاعمة ليذه العممية
     كالمقصكد بفاعمية إدارة التّقييـ ىك ضركرة تكّفر ىاالت االتصاالت كالتفاعالت بيف المقّيـ كالعامميف 

  .(1)أثناء عممية التقييـ كبعد انتيائيا بتكفير المعمكمات الالزمة حكؿ نتائج التقييـ
    إّف جّؿ ىذه الشركط التي ذكرتيا سييمة محمد عباس قد رّكزت عمى أغمب الشركط التي يجب تكّفرىا 

 :في عممية التّقييـ، كبالتالي عندما نصنفيا نجدىا أّنيا تنقسـ إلى بعديف
 بعد فّني مف خالؿ إستخداـ طرؽ متعددة، كتطكير مجمكعة المعايير كالمقاييس المكضكعية في إطار 

نظاـ تقييـ أداء متكامؿ، مّما يساعد المسؤكليف أك المقّيميف عمى إنجاز تقييـ مكضكعي عادؿ مبني عمى 
 .تحميؿ الكظائؼ كاألنشطة كالمسؤكليات المطمكبة مف كؿ عامؿ

نجاز ىذا التقييـ بعيدا عف المحاباة أك   كبعد سمككي مف خالؿ دكر كقدرة المدراء أك المقّيميف عمى إدارة كا 
الخكؼ مف مدل تقبؿ المرؤكسيف النتائج، كذلؾ بإستخداميـ معايير مكضكعية في التّقييـ، كىي التي 

 .تمس نكاتج األداء ثـ سمككو، كأقّميا مكضكعية التي تمس الّصفات الشخصية
تدّرب الرؤساء المباشريف عمى إستخداـ طريقة التقييـ كالنماذج المتّبعة في التّقييـ كأف يتدّربكا عمى عدـ - "

 .(مثؿ التساىؿ كالتشّدد كالتكّسط كالتحّيز)الكقكع في األخطاء الشائعة في التّقييـ 
يجب أف تمعب إدارة المكارد البشرية دكر المنّسؽ، كدكر المخّطط، كالمراقب عمى إجراء التّقييـ كأف تبنى - 

 .عالقة التعاكف مع المديريف المباشريف كأف ترشدىـ كتدّربيـ عمى تقييـ األداء
اّل فمف األفضؿ عدـ إستخدامو عمى -  يجب أف يككف لتقييـ األداء إستخدامات كاضحة كمحّددة كمفيدة كا 

 .اإلطالؽ
يفّضؿ أف تككف نتائج التّقييـ عمنية؛ أم أف تعمف لكؿ مرؤكس، كلكّنيا بعد ذلؾ بشكؿ سرّم نسبيا، - 

 .(2)"حتى ال يككف ىناؾ تظّمـ مف قبؿ المرؤكسيف كعدـ الثقة في ىذا التّقييـ
     كمف خالؿ ىذه الشركط نجد أّنيا غير مستكفية لجميع جكانب تقييـ األداء فنجاح تقييـ األداء البّد أف 

ضافة إلى الشركط السابقة فإّننا نجد شرط التناسب،  يتكقؼ عمى بعض الشركط الّداعمة لو كلبنيتو، كا 
كالقبكؿ، كالمركنة كالحكار، بمعنى أف يككف ىناؾ تناسب يرتبط بيف معايير  األداء كاألىداؼ المحّددة 
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سمفا لو، فيك يؤدم إلى تقييـ أفضؿ لألداء، فقكة التناسب تزداد مع زيادة أداء الفرد كزيادة مساىمتو 
كمبادرتو لتحقيؽ األىداؼ، كىذا يتكقؼ عمى تكضيح المؤسسة لمفرد الكظيفة الممقاة عمى عاتقو ككضعت 

كما أّف شركط نجاح التقييـ كذلؾ البّد ليا أف تّتسـ بقبكؿ األطراؼ "لو معايير كاضحة كمحّددة لمقياـ بيا، 
المشاركة بالتقييـ، كما ينبغي أف ترافؽ عممية التقييـ المركنة، فالنظاـ التقييمي المرف يأخذ بعيف اإلعتبار 
اإلختالؼ كالتنكع الحاصؿ بيف ثقافات األفراد كالمدراء، كما يضع المعايير المكضكعية كاإلجرائية المناسبة 

 .(1)"التي تنسجـ مع متطمبات اإلختالؼ كالتنكع معا كيساعد بالتالي عمى نجاح تقييـ األداء
 كبالتالي حتى يككف تقييـ األداء فّعاؿ كتأتي ىذه العممية بثمارىا البّد مف تكفر الشركط السابقة ككضع 
المعايير الصحيحة كالمكضكعية التي تعّبر عف األداء المتكخى، كبالمكازاة مع ذلؾ فإّف تكفير الشركط 
نتاجية المؤسسة  الضركرية لنجاح العممية يضمف األداء الجّيد لألفراد كيؤدم إلى زيادة إنتاجية األفراد كا 

 .عمى السكاء

 :مسؤولية وتوقيت تقييم األداء: خامسا
     حتى تتـّ عممية تقييـ أداء العامميف ينبغي تحديد بعض األمكر األساسية التي تساعدىـ في إنجاح 

 .كفّعالية ىذه العممية، كمف ىذه األمكر تحديد مف الذم يقكـ بعممية التقييـ كمتى تتـ ىذه العممية
 :مسؤولية تقييم األداء-1

    تأخذ أغمب المؤسسات مف دكر المشرؼ المباشر الدكر األساسي في عممية تقييـ أداء العامميف 
خاصة الدكؿ العربية كالنامية، لكف إدارة المكارد البشرية الحديثة تشرؾ أطرافا أخرل في ىذه العممية ألّنو 

 .مف غير المعقكؿ أف يقـك شخص كاحد بعممية التقييـ، كيككف مكضكعيا كعادال بكؿ معنى الكممة
 :كفيما يمي تكضيح لكؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ

     : تقييم الرئيس المباشر1-1
فالدراسات التي رّكزت "    يعتبر التّقييـ مف خالؿ الرئيس المباشر مف أكثر الطرؽ استخداما في التقييـ، 

عمى ىذا المصدر كجدت بأّنو مازاؿ مف أقكل المصادر بحيث أف بعض الباحثيف مف أمثاؿ ديغرم 
  كذلؾ (2)، " مف عمميات تقييـ األداء يقكـ بيا الرؤساء المشرفيف لألفراد%90كرفقاءه رأل بأّف أكثر مف 

  (3): راجع إلى
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 لمامو بأداء كسمكؾ العامميف الذيف تحت إشرافو مف غيره مف المسؤكليف  .معرفتو كا 
  درايتو بجكانب القكة كالضعؼ في أداء المرؤكس بحكـ إتصالو المستمر بو، كلكف ىناؾ جانب آخر

سمبي في ىذا التقييـ كىك تدخؿ العالقات الشخصية كالمحاباة في تقييـ العامميف كتحّيز المشرؼ 
 .لمرؤكس عمى آخر

      يعّد تقييـ المشرؼ المباشر أكثر المصادر شيكعا في عممية التقييـ ككنو الشخص األكثر قربا مف 
 .العامؿ كبالتالي إمكانية تقييـ أداءه كسمككو بمكضكعية كدّقة

 : رئيس المشرف المباشر1-2
     ال تكتفي المؤسسة في عممية تقييـ األداء بتقييـ أداء المشرؼ المباشر، بؿ يقـك رئيسو بمراجعة 

تقييمو ألداء العامميف، لمتأكد مف أّف تمؾ التقارير أعّدت بطريقة سميمة كعادلة في الكقت المناسب، مف 
 .(1)خالؿ متابعة إعدادىا كرفعيا إلى إدارة المكارد البشرية إلتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنيا

حتى تكتمؿ عممية تقييـ أداء العامميف البّد مف دكر رئيس المشرؼ المباشر في عممية التقييـ، مف خالؿ 
متابعة كمراجعة تقارير المشرؼ المباشر حتى تككف إجراءات التقييـ منصفة كمكضكعية تحقؽ عكائد 

 .عادلة تتناسب مع مردكدية العمؿ
 :      تقييم الزمالء1-3  

    قياـ الزمالء بتقييـ بعضيـ البعض يكفر معمكمات أكثر مكضكعية عف التي يقّدميا المشرؼ ككنيـ 
قد يركف جكانب قكة كضعؼ  (كمقّيـ)عمى إحتكاؾ دائـ كعالقات مستمرة ببعضيـ البعض، ألّف الزمالء 

 .(2)في أداء زمالئيـ ال يراىا المشرفكف
 ضؼ إلى ذلؾ فيذا التّقييـ يسمى أيضا بنظاـ التقييـ المتبادؿ، كىذا نظرا لتبادؿ المرؤكسيف تقييـ بعضيـ 

 .البعض تحت إشراؼ المشرؼ، كحتى تأتي ىذه الطريقة بثمارىا البّد أف تتـ بسّرية تامة
 يأخذ التقييـ ثالثة أشكاؿ: 
 .أم ترتيب الزمالء مف أحسنيـ إلى أسكئيـ: طريقة الترتيب- 
 .كفييا يتـ إعطاء دراجات عمى سمـ التقديرات: طريقة التقديرات- 
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كفييا يقـك كؿ مكظؼ بإنتخاب أحسف المكظفيف كأسكئيـ بالنسبة لجانب معيف مف : طريقة الترشيحات- 
  .(1)األداء أك صفة معينة

 :كما يّتسـ تقييـ الزمالء بػ -
   يقّدـ معمكمات أكثر دّقة كمصداقية نظرا لمتشارؾ المستمر كالمباشر في أدائيـ لمعمؿ، كيتكقؼ نجاحو           

 .(2)عمى مدل تكفر الثقة بيف العامميف، كأف يككف العامؿ بنفس المستكل أك الدرجة الكظيفية
 :لكف ىناؾ مف العيكب التي تقؼ عائقا في كجو ىذا التقييـ كىي -

عند تقييمو لزميمو قد ال  (كمقّيـ)يخمؽ صراعات بيف العامميف كيفقدىـ ثقتيـ ببعضيـ، بحيث أّف الزميؿ 
يعطيو تقييـ إيجابي خكفا مف أف يحصؿ ىك عمى تقييـ أدنى منو أك قد يعطيو تقييـ إيجابي مقارنة 

 .(3)بأداءه الضعيؼ خكفا مف خسرانو كصديؽ
     إذف كبناءا عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أّف تقييـ الزمالء كجو لعممية كاحدة، كما يمكف أف ينجح عممية 

التقييـ في المقابؿ يمكف أف يفشمو، لذلؾ البّد مف تدريب العامميف عمى إلتزاـ المكضكعية عند تقييـ 
عطاء كؿ ذم حؽ  الزمالء كاألخذ بقيـ الصدؽ كالعدالة كقكؿ الحؽ حتى نتمكف مف إنصاؼ األفراد كا 

 .حقو
 :التقييم الذاتي1-4

    ىذا الّنكع مف التقييـ يعطي الفرصة لمعامؿ لتقييـ ذاتو ككنو األدرل بسمككاتو كأدائو، لكف غالبا ما 
يستعمؿ كمصدرا إضافيا لممصادر األخرل كليس بالمصدر الكحيد، كىذا راجع لمزاياه كعيكبو في نفس 

 .الكقت
 فمف مزاياه ما يمي: 

  يعطي العامؿ فرصة المشاركة في تقييـ ذاتو كالتعّرؼ عمى جكانب القكة كالضعؼ في أدائو كمناقشتيا
 .مع رئيسو المباشر بما ينّمي مستكاه األدائي كيزيد إلتزامو بالعمؿ كبأىداؼ المنظمة

 يخّفؼ مف غمكض كتنازع األدكار. 
  نصاؼ عممية تقييـ األداء ، كيزيد مف مستكل الضا لدييـ عف سياسات  يقكم الشعكر بعدالة كا 
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جراءات المؤسسة  .(1)كا 
 أما فيما يخص عيكبو ما يمي: 
  التقييـ غير عممي ألف الفرد يميؿ في تقييـ أداءه لمتساىؿ بأفضؿ ما يككف عميو، كيّتجو لمنح تقييمو

 ، خاصة إذا كاف التقييـ سكؼ (2)معّدالت عالية عف تمؾ التي يحصؿ عمييا مف مشرفو المباشر
لذلؾ فيذا التقييـ يتناسب مع النكاحي  (...ترقية، عالكات، مكافآت )يستخدـ إلتخاذ قرارات إدارية 

 .(3)التطكيرية كليس مع األغراض اإلدارية
إّف تقييـ العامؿ لنفسو ككنو أعمـ بيا يقكـ بو، يمكف أف يككف مصدرا خصبا لممعمكمات إلى جانب طرؽ 

 .أخرل لمتقييـ تفيذ في مركنة كمكضكعية عممية تقييـ األداء
 : تقييم المجان5 -1

     يمكف تشكيؿ لجنة خاصة بتقييـ أداء العامميف في حالة إتصاؿ عمؿ المرؤكس بأكثر مف رئيس قسـ 
ذا كاف اليدؼ مف  نجازاتيـ، كا  كاحد، طالما كانت ىناؾ صمة كمعرفة بيؤالء المكظفيف كطبيعة أعماليـ كا 
تككيف المجنة ىك الحرص عمى تحقيؽ العدالة كاإلنصاؼ مف قبؿ الجية المقّيمة بناءا عمى المعمكمات 

المتنكعة التي تطرح مف طرؼ كؿ عضك بيا، فإّف ىناؾ إحتماؿ تحّيز أحد أعضاء لجنة التقييـ، ضؼ 
 .(4)إلى ذلؾ الكقت الضائع في مناقشات إجتماعات المجنة

 بما أّف المرؤكسيف يخضعكف في عمميـ ألكثر مف مشرؼ كاحد فبالتالي تقييـ أدائيـ البّد أف يككف مف 
طرؼ لجنة خاصة مف الرؤساء المباشريف حتى ال تككف ىناؾ جكانب نقص أثناء عممية التقييـ كتتـ 

 .بالعدالة كالمكضكعية
 : تقييم العمالء6 -1

    ىناؾ مف المنظمات مف تأخذ مف العمالء مقّيما ألداء عماليا، كالذم يكفر معمكمات تفيذ في إتخاذ 
 :القرارات اإلدارية، كىذا النكع مف التقييـ ينقسـ إلى نكعيف ىما

أم الذيف يحصمكف عمى خدمات كمنتجات المنظمة كعمى أساس ىذا  تقييـ العمالء الخارجييف؛: األول- 
 .التقييـ تكزع المكافآت لمعامميف
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تقييـ العمالء الداخمييف؛ كالمقصكد ىنا بالعميؿ الّداخمي أم عامؿ يستخدـ مخرجات عامؿ آخر : الثاني- 

 .(1)كأساس ألداء كظيفتو داخؿ المنظمة
 إّف بمكغ المكضكعية في تقييـ األداء يتطمب األخذ بالمعمكمات التي تقّدـ مف قبؿ العمالء ككنيـ 

 .مستيميكف لمخرجات المنظمة، كبالتالي يكّفركف معمكمات مف نكع آخر تفيد في إنصاؼ عممية التقييـ
 : خبراء إدارة الموارد البشرية1-7

     قد يتـ اإلستعانة ببعض الخبراء سكاء مف داخؿ أك خارج المنظمة في عممية تقييـ العامميف، إذ يتـ 
األخذ بآرائيـ لتكضيح أبعاد عممية التقييـ كأىدافيا كطريقة إجراءىا، كيتـ ذلؾ مف خالؿ القياـ بمقابالت 
مع القائميف بالتقييـ كشرح مضاميف التقييـ ككيفية تحديد التقدير كالقياس المكضكعي كبياف الخطكات 

 .(2)التنفيذية إلجراء ىذا التقييـ، كما يجب أف يككف الخبراء عمى عمـ بطبيعة الكظائؼ قيد التقييـ
حتى تأخذ عممية التقييـ مجرل المكضكعية أثناء تقييـ العامميف، البد أف يتـ االسترشاد بخبراء أكثر عمما 

 .كمعرفة لمتأكد مف أّنيا تتـ كفؽ اإلجراءات كالخطكات الدقيقة كالصحيحة
 :( درجة°360تقييم ذو ) تعّددية المقّيمين 1-8

    لقد بدأ التكّجو مؤخرا إلى إعتماد أكثر مف مقّيـ كمصدر لممعمكمات في عممية التقييـ، ألّنو إتضح مف 
، (إلخ...الذاتي، الزمالء، )مناقشة مصادر المعمكمات المختمفة رئيس المشرؼ، المشرؼ المباشر، التقييـ 

 ، (3)أّف لكؿ مصدر إيجابياتو كسمبياتو، كأّنو لتحرم المكضكعية ال يمكف اإلعتماد عمى مصدر كاحد فقط 
 درجة تقييـ، الذم يتميز بارتفاع جكدة °360بؿ إستخداـ مصدر يّتسـ بالشمكؿ كىك ما يسمى بالعممية 

 . ، كالشكؿ المكالي يكضح ىذا المصدر في التقييـ(4)المعمكمات المتكفر عف األداء 
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 : درجة°360يمثل التقييم ذو : (09)الشكل رقم 

 
إدارة المكارد البشرية، مدخؿ إستراتيجي، دار إثراء لمنشر كالتكزيع، دط، : مؤيد سعيد السالـ) :المصدر
 (.261، ص2009عماف، 

 ييدؼ تحقيؽ المكضكعية كالعدالة كالّدقة في تقييـ أداء العامميف كتجنب المشاكؿ التي يمكف أف تحدث 
في حالة المقّيـ الكاحد، البّد مف إعتماد تعّددية المقّيميف، كعادة ما يككف الرئيس المباشر ىك المسؤكؿ 

 .إلخ...الزمالء، العمالء، : األكؿ عف تقييـ أداء مرؤكسيو كيساعده مقّيميف آخريف مثؿ
 :توقيت تقييم أداء العاممين -2

     تختمؼ مّدة التقييـ مف منظمة إلى منظمة أخرل كمف مجتمع إلى مجتمع آخر، فعمى سبيؿ المثاؿ 
نجد منظمات المجتمع األمريكي تستخدـ أسمكب التّقييـ الدكرم كالسنكم عمى عكس منظمات المجتمع 

 ، لكف في حقيقة األمر فمّدة (1) سنكات10 إلى 8الياباني، التي تعتمد أسمكب التقييـ بعد مّدة طكيمة مف 
التقييـ تتكقؼ حسب حجـ المؤسسة كطبيعة نشاطيا،  كأىدافيا كأىداؼ التقييـ ذاتو، فالتقييـ الذم ييدؼ 

إلى تحديد األفراد المؤىميف لمترقية يختمؼ عف التقييـ الذم ييدؼ إلى إختبار كفاءة األفراد الجدد أك تحديد 
 ، كلكف بالشكؿ العاـ فإّف أغمب المؤسسات تقكـ بالتقييـ بشكؿ دكرم كسنكم؛ أم (2)العالكات كالمكافآت 

                                                           

 .168مرجع سابؽ، ص : خضير كاظـ حمكد، ياسيف كاسب الخرشة (1)
 .143مرجع سابؽ، ص : محمد صالح فالح (2)

 (1)مصدر معمكمات كمقّيـ 

  درجة90

  درجة90

 (3)مصدر معمكمات كمقّيـ 

 (2)مصدر معمكمات كمقّيـ 

  درجة90

 (4)مصدر معمكمات كمقّيـ 
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ّما ألغراض تثبيت  حسب طبيعة الحاجة إليو في المنظمة، إّما تقييـ العامميف بعد انقضاء فترة التجربة كا 
  .(1)العامميف في كظائفيـ أك نقميـ أك ترقيتيـ إلى كظائؼ جديدة

ما يمكف قكلو أّف ىناؾ إختالؼ في اآلراء حكؿ تكقيت تقييـ األداء، لكف حتى يككف ىذا التكقيت سديد 
كينجح عممية التقييـ، ال يجب أف يطّكؿ أك يقّصر، ألّف طكؿ مّدة التقييـ يصعب عمى المقّيـ تذكر أداء 
 .مرؤكسيو، في حيف أّف قصر مّدة التقييـ تجعؿ المقّيـ يتأثر بالتقييـ السابؽ الذم أجرم قبؿ فترة قصيرة
     كبناءا عمى ما سبؽ تكّصمنا إلى أّف دكر المشرؼ المباشر دكر أساسي ككنو المسؤكؿ األكؿ عف 

تقييـ مرؤكسيو كىذا المصدر لمتقييـ أكثر إستخداما بأغمب المنظمات، لكف ىذا ال يعني أّنو تقييـ 
مكضكعي بالضركرة فمكؿ شيء مزاياه كعيكبو، لذلؾ تمجأ معظـ المنظمات إلى إدخاؿ أطراؼ أخرل في 
التقييـ لتفادم نقص المعمكمات حكؿ أداء عماليا، باعتباره مصدر شمكلي يتـ التكّصؿ مف خاللو لتقييـ 
عادؿ كدقيؽ، ضؼ إلى ذلؾ األخذ بعيف اإلعتبار التقييـ الذاتي لمعامؿ ككنو المعني بالتقييـ، كىذا يقّكم 

 .لديو الشعكر بمكضكعيتو بما أّنو شريؾ في تقييـ ذاتو
 :مشكالت وصعوبات تقييم األداء: سادسا

      طالما أّف تقييـ أداء العامميف يتـ مف قبؿ شخص  لمحكـ عمى مستكل أداء شخص آخر، فإّف ىناؾ 
أخطاء تصحب عممية التقييـ تؤثر عمى ىذا الحكـ كتجعمو غير مكضكعي، كبالتالي عدـ مصداقيتو في 

الحكـ عمى مستكل األداء الحقيقي لمعامميف، كىذه األسباب أك المشكالت غالبا ما تككف ناتجة عف المقّكـ 
 .أك مف نظاـ التقكيـ أك مف اإلدارة المسؤكلة عف تطبيؽ النظاـ (معد التقرير)
 :األسباب المتعمقة بمعّد التقرير -1

    إّف أىـ األخطاء الناتجة عف الشخص المقّيـ أك معّد التقرير، كتؤدم إلى عدـ الرضا عف نظاـ التقييـ 
 :كنتائجو، ىي كما يمي

 : إختالف التقرير بإختالف العرض1- 1
   يتأثر القائـ بعممية التقييـ بالغرض مف تقييـ أداء العامميف، بحيث أّنو إذا كاف الغرض ىك الترقية أك 
المكافأة فإّف معّدم التقارير يميمكف إلى إعطاء تقديرات عالية الستفادة مكظفييـ مف ىذه الفرص، أّما إذا 

كاف الغرض ىك زيادة كفاءة أداء العامؿ كتحسينو، فإّف المقّيـ يككف متشددا كيبدم نقاط الضعؼ في 
 .أداء المرؤكسيف بيدؼ إلحاقيـ بدكرات تدريبية

 : عدم إىتمام الرؤساء بإعداد التقارير1-2
                                                           

 .168مرجع سابؽ، ص : خضير كاظـ حمكد، ياسيف كاسب الخرشة (1)
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    إّف عدـ إىتماـ المقّيميف بإعداد تقارير تقيس المستكل الفعمي ألداء العالميف كالنظر إلييا بأّنيا تأدية 
كاجب البّد منو، يقّمؿ مف دّقة كمكضكعية نكاتج التقييـ الحقا بيف العامميف، كذلؾ لمقصكر المكجكد في 

 .(1)المعمكمات حكؿ أدائيـ الحقيقي
 :(تعميم الصفات) خطأ اليالة 1-3

    يحدث ىذا الخطأ حيف يبني المشرؼ تقييمو عمى أساس صفة أك خاصية كاحدة مف صفات أك 
خصائص ىذا المرؤكس فتؤثر عمى حكمو كتقديره لبقية جكانب األداء المختمفة لمفرد، فإذا كجده جّيدا أك 
ضعيفا في خاصية معينة يعتبره جّيد أك ضعيؼ في بقية الخصائص، كىذا الحكـ غير منصؼ كغير 

عادؿ في تقييمو لمجيد الفعمي لمعامؿ كفي إتخاذه الحقا لمختمؼ القرارات حكؿ الترقية، األجكر كالمكافآت، 

  . (2)... الدكرات التدريبية 
 : الميل لمتساىل أو التشّدد1-4

    يّتجو بعض المشرفيف إلى السخاء أك التشدد في تقديراتيـ، أم أّنيـ يعطكف تقديرات عالية أك 
 .منخفضة لمرؤكسييـ

كيعتبر ىذا الخطأ مف بيف األخطاء الشائعة بدرجة كبيرة في برنامج التقييـ، األمر الذم يقّمؿ مف قيمتو 
 كبالتالي فكقكع .(3)كأىميتو كيمكف أف يككف سببا في نشكء النزاعات الشخصية لمفرد القائـ  بالتقدير 

المقّيـ في ىذا الخطأ يجعمو يضع تقديرات ألداء العامميف أكثر مّما يستحقكا أك بمستكل أقؿ مما يستحقكا 
 .مف قبؿ المقّيـ، كىذا شيء بعيد كؿ البعد عف سمة العدالة التي يبحث عنيا كؿ مف العامميف كالمنظمة

 :(االتجاه نحو الوسط)النزعة المركزية  1-5
؛ أم يحدث ىذا الخطأ نتيجة لميؿ (تقييـ متكسط)    كىي تقييـ األفراد كميا أك معظميا في كسط القياس 

المشرفيف إلى إعطاء تقديرات متكسطة لغالبية أك جميع مرؤكسييـ رغـ كجكد إختالفات كاضحة في أدائيـ 
سكاء مف حيث الميارات، الجكدة، اإلستعداد كالقابمية، التعاكف، كذلؾ لعدـ قدرة المقّيـ عمى التفرقة بيف 

  .(4)األداء الجّيد كاألداء الضعيؼ

                                                           

 .395اإلتجاىات الحديثة في إدارة المكارد البشرية، مرجع سابؽ، ص : صالح الديف عبد الباقي (1)
 .151، ص 2006إدارة المكارد البشرية، دار كنكز المعرفة لمنشركالتكزيع، عماف، : زيد منير عبكدم (2)
 .233، ص 2010إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف، : سامح عبد المطمب عامر (3)
 .229، ص 2005إدارة المكارد البشرية رؤية مستقبمية، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، : راكية حسف (4)
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كما قد يككف الّسبب كراء ذلؾ عدـ تكافر البيانات، أك عدـ إىتماـ معّد التقرير بعممية التقكيـ أك جيمو 
  .(1)بالفركؽ الفردية أك لترضية أصحاب األداء غير مقبكؿ

 :التحّيز الشخصي 1-6
قد يميؿ المقّيـ إلى التحّيز إلى عامؿ أك عدد مف العماؿ فيعطييـ تقديرات جّيدة ، في مقابؿ ذلؾ 

، كيرجع ذلؾ لمقرابة أك الجنس أك (2)قد ال يميؿ لعدد آخر مف العماؿ فيعطييـ تقييما ال يعكس أدائيـ 

  .(3)التشابو في الّصفات أكالصداقة، أكالميؿ الشخصي لممرؤكسيف
كقد يرجع ذلؾ حسب عبد الغفار حنفي كحسيف القزاز إلى النكع أك الجنس، الثقافة كالتعميـ، الصراع أك 

 .(4)االضطراب النفسي
نتاجية المرؤوسين في الفترات األخيرة قبل التقييم)خطأ الحداثة  1-7  :(تأّثر الرؤساء بسموك وا 

    في كثير مف األحياف تعّد تقارير تقييـ العامميف في نياية فترة معينة كعادة ما تككف سنة، كالمفركض 
أف تعّبر ىذه التقارير عف مستكل إنتاجية المرؤكس كسمككو عف السنة بأكمميا، كلكف يحدث أف يتأثر 
الرئيس بتصرفات مرؤكسيو في الفترات األخيرة قبؿ التقييـ، كقد ال يتذكركا األعماؿ الطيبة أك السيئة 

 ، بحيث أّنو إذا كاف سمكؾ المكظؼ كأدائو لمعمؿ في الفترة األخيرة جّيدا (5)لممرؤكسيف طكاؿ السنة 
حصؿ عمى تقديرات عالية كالعكس صحيح، كىذا غير منصؼ عند المستكل الحقيقي ألداء العامميف 

 .داخؿ المنظمة
 :االنطباع الشخصي 1-8

    إّنو مف الممكف لمرئيس أف يككف إنطباعا سريعا أك حكما مسبقا إيجابيا أك سمبيا عف أحد مرؤكسيو 
دكف استناد ىذا المقّيـ إلى أّية ضكابط تحكـ ىذا اإلنطباع، كيتأثر ىذا اإلنطباع بالمظير العاـ لممرؤكس 

 .(6)كمدل قدرتو عمى التعبير الشفيي
 

                                                           

 .394االتجاىات الحديثة في إدارة المكارد البشرية، مرجع سابؽ، ص : صالح الديف عبد الباقي (1)
 .156، ص 2010، عماف، 1تنمية كبناء نظـ المكارد البشرية، دار الراية لمنشر كالتكزيع، ط: ىاشـ حمدم رضا (2)
 .171، ص 2013، الجزائر، 1قضايا سكسيكتنظيمية، الساطع لمطباعة كالنشر، ط: ناجي ليتيـ، رضكاف بكاب (3)
 .619مرجع سابؽ، ص : عبد الغفار حنفي، حسيف القزاز (4)
 .307إدارة األفراد، مرجع سابؽ، ص : صالح الديف عبد الباقي (5)
االتجاىات الحديثة لقياس كتقييـ أداء المكظفيف، منشأة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، دط، اإلسكندرية، : أحمد أبك السعكد محمد (6)

 .169، ص 2004
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 :التأّثر بالوظيفة أو المركز 1-9
    قد يأخذ المقّيمكف مف الكظائؼ أساس لتقديراتيـ لمستكيات األداء، بحيث أّنو إذا كاف مركز الكظيفة 
في الييكؿ التنظيمي عاليا أك ميّما، أك إذا كانت الكظيفة تقع في فئة األجكر العالية، أك إذا كاف إسميا 

  (1). خطيرا أك رّنانا، فإّف المقّيـ في ىذه الحالة يعطي شاغميا تقديرا حسنا، كالعكس صحيح
    يّتضح مف الكالـ السابؽ أّف المقّيميف القائميف بإعداد التقارير حكؿ مستكيات األداء كتقديـ تقديرات 

عادلة تعكس األداء الفعمي لمعامميف، يمكف أف يككنكا بحّد ذاتيـ مصدر حكـ غير مكضكعي نتيجة 
 .كقكعيـ في أخطاء كثيرة كّنا قد أشرنا إلييا سابقا

 :األسباب المتعمقة بنظام التقويم -2
 :    تعاني بعض المنظمات مف مشاكؿ ترجع إلى نظاـ تقييـ األداء ذاتو كمف أىـ ىذه المشاكؿ ما يمي

 :عدم وجود معّدالت ومعايير لألداء2-1
    مف بيف األسباب كالمشاكؿ التي تحّد مف فّعالية كمكضكعية نظاـ التقييـ ىك عدـ كجكد معايير 

كاضحة كدقيقة لألداء تعّبر عف األداء الفعمي في مقارنتو باألداء المطمكب، فيذه المعايير يجب أف تككف 
كاضحة كدقيقة كمفيكمة لكؿ مف الرئيس كالمرؤكس، كأف يشارؾ المرؤكسيف في إعدادىا حتى يتاح ليـ 

 .فرصة معرفة أسس تقييـ أدائيـ كتزيد ثقتيـ بنظاـ التقييـ كبعدالتو
 : استخدام طريقة التقويم ال تتناسب مع جميع الوظائف2- 2

    الكظائؼ تختمؼ مف حيث طبيعتيا كمياميا، كبالتالي فاستخداـ طريقة كاحدة لتقييـ أداء العامميف 
بمختمؼ الكظائؼ داخؿ المنظمة يجعؿ نتائج التقييـ غير مكضكعية، كقد ال يحقؽ الكفاءة المطمكبة مف 

 .(2)العممية
 : عدم كفاءة نماذج التقويم2-3

    تمعب نماذج تقييـ األداء دكرا فّعاال في نجاح عممية التقييـ، فالنماذج الشاممة كالكاضحة كالّسيمة 
تساعد معّد التقرير كتشّجعو عمى تعبئتو في كقتو كبإتقاف، في حيف أّف النماذج المعقدة كالغامضة قد تؤدم 
إلى تيّرب المقّيـ مف إعداده كاّل مباالة عند تعبئتو، كفي الغالب ما ينتج عدـ كفاءة النماذج ألسباب نذكر 

 :منيا
 .عدـ تضّمف النماذج إلرشادات تكضيحية لمعّد التقرير -

                                                           

 .303مرجع سابؽ، ص : محمد سعيد أنكر سمطاف (1)
 .396االتجاىات الحديثة في إدارة المكارد البشرية، مرجع سابؽ، ص : صالح الديف عبد الباقي (2)
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 .عدـ تضّمف النماذج لتعاريؼ محّددة لعناصر التقكيـ -
إشتماؿ النماذج عمى عدد كبير مف عناصر التقكيـ أك إشتماليا عمى عدد قميؿ ال يعكس الكاقع  -

 .الفعمي ألداء المكظؼ
 .إستخداـ عبارات كألفاظ غير كاضحة كمحّددة المعنى -
 .التركيز عمى عناصر تتعمؽ بالّصفات الّشخصية لممقّيـ كليس أدائو -
عدـ تكزيع األىمية النسبية لعناصر التقكيـ تكزيعا سميما، فغالبا ما تككف مكزعة بالتساكم مع أّف ىذه  -

 .العناصر تختمؼ مف حيث أىميتيا إختالفا كبيرا
 .إستخداـ نماذج مكحدة لجميع الكظائؼ -
 : إتجاه بعض المنظمات إلى الّسرية في التقارير2-4

     قميمة ىي المنظمات التي تأخذ بنظاـ الّسرية المطمقة في تقكيـ أداء عماليا، ككف ىذه الّسرية تشعر 
المكظؼ صاحب األداء الضعيؼ بنكاحي ضعفو مّما قد يجعمو يستمر عمى أدائو السيئ،  في حيف أّنو 

ىناؾ بعض المنظمات تأخذ بنظاـ الّسرية النسبية، كىي إخطار نتائج التقرير لفئة مف المكظفيف عادة ما 

، بحيث أّنو إذا لـ يعمـ العامؿ بالتقدير العاـ (1)تككف ألصحاب األداء غير مرضي بيدؼ تحسيف أدائيـ 
لمستكل أدائو الذم كضعتو عنو جية اإلدارة فال فائدة مف كضع تقرير عف مستكل أدائو، فالعامؿ في 
حاجة ألف يعرؼ ماذا تتكقع منو اإلدارة، ثـ ما حققو فعال كما ىك رأم رئيسو في عممو، كما ىي نقاط 
قكتو أك نقاط ضعفو، حتى يتمكف مف معالجة كسّد أكجو النقص في كفاءتو، كتعزيز نكاحي التمّيز في 

أدائو، كبالتالي فكؿ ذلؾ يتطمب بالّضركرة أف تككف لتقارير األداء صفة العالنية، مف خالؿ إطالع 
المرؤكسيف عمى تقارير تقييـ األداء كمناقشة نتائجيا، ككنيا تفيد في خمؽ جك مف األلفة كالتعاكف بيف 

زالة أكجو الخالؼ كدعـ العالقات بينيـ، كيزيد ذلؾ مف ثقة المرؤكسيف بعدالة تقييـ  الرئيس كمرؤكسيو، كا 
األداء مف جية، كمف جية أخرل فعالنية تقارير األداء كمناقشتيا مع العامميف تدفع الرؤساء القائميف 

  .(2)بالتقدير إلى إلتزاـ الّدقة كالمكضكعية كالعدالة في تقدير مستكل أداء مرؤكسييـ
    كمنو يمكف القكؿ أّف مناداة أّية منظمة بسرّية أك بعاّلنية تقارير األداء، إنما يتكقؼ ذلؾ عمى 

 : مبّررات سيتـ إيجازىا فيما يمي
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 أسباب األخذ بسرّية نتائج التقييم: 
 :يبّرر مؤيدك سرّية نتائج التقييـ كعدـ مناقشتيا بالمبّررات التالية

تكفر السرّية الحرّية في تقييـ األداء كال تخمؽ حساسية بيف المقّيـ كمف قّيـ أدائو، كخاصة فيما إذا " -
كاف المقّيـ ىك الرئيس المباشر، فيذه الحساسية قد تؤّثر سمبا في العالقة ما بيف الطرفيف كبالتالي 

 .عمى نتائج أدائيـ في العمؿ كالشؾ في عدالتيا
يزيد إعالف نتائج تقييـ األداء كمناقشتيا مع مف قّيـ أداءه مف الشكاكم كالتظممات، األمر الذم يؤدم  -

 .(1)"أيضا إلى إساءة العالقة بيف الرؤساء المقّيميف كمرؤكسييـ
.  مف المكاجية الشخصية كجيا لكجو بيف المقّيـ كالقائـ بالتقييـ بحقيقة نتائج ضعؼ أدائيـحرجاؿ" -

 .(2)"يـقناعو بنتيجة التقيإنقص الميارات الخاصة بإبالغ المرؤكس ك -
 بعالنية نتائج التقييمذخألأسباب ا   :

   :(3) كرة مناقشتيا بالمبّررات التاليةضرعاّلنية نتائج التقييـ ك  مؤيدكريبرّ 
. دكف اقتناع (رئيسو )ؼ يتقبؿ حكـ المقّيـ كظال تجعؿ الـ -
ذ أّنو يزيؿ الشؾ لدييـ إـ يزيد مف ثقتيـ في تقييـ األداء، قعالف النتائج لمعامميف كمناقشتيا معإّف إ -

. حكؿ عدالتو الذم تخمفو السّرية
، كىذا (الرئيس كمرؤكسيو)تككف مكضع مناقشة بيف المقّيـ كمف قّيـ أداءه ستكفر العدالة ألّف النتائج  -

  .ما يجعؿ األكؿ أكثر جّدية كعدالة في تقييمو
:  وصاف وظيفية أعدم توّفر  2-5
إّف عدـ تكافر أكصاؼ كظيفية دقيقة ككاضحة لجميع الكظائؼ في المنظمة أك الدكلة يعتبر أحد      

ساء ؤاألسباب المؤدية إلى عدـ كفاءة نظاـ تقكيـ األداء، فتكافر أكصاؼ كظيفية لجميع الكظائؼ ميـ لمر
المباشريف لمعرفة أجزاء العمؿ كالمسؤكليات كالتصرفات التي تتطمبيا طبيعة كظائؼ مرؤكسييـ، كما أّف 

  .(4)المرؤكسيف بحاجة إلى ىذه األكصاؼ كبخاصة الجدد منيـ
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 مصدر الكقكع في أخطاء تقييـ األداء، فقط  ىكتقّدـ يمكف القكؿ أّف المقّيـ معّد تقرير التقييـ ليساإزاء ـ
فقد يرجع المشكؿ أيضا إلى نظاـ التقييـ ككيفية القياـ بو داخؿ المنظمة ما ينعكس سمبا عمى مصداقية 

. نتائجو
:  األسباب المتعمقة بإدارة نظام التقويم  -3

تعتبر الجية التي كضعت نظاـ التقييـ المسؤكلية بالّدرجة األكلى عف متابعة النظاـ كالتأّكد مف عدـ     
:   كلعّؿ مف بيف ىذه المشاكؿ ما يمي،كجكد مشاكؿ تعيقو، كمحاكلة عالج المشاكؿ في حالة كجكدىا

:   نقص النشرات الدورية 3-1
إّف قّمة إصدار كتكزيع النشرات الدكرية، كعدـ الحرص عمى كصكؿ المعمكمات كاإلرشادات المتعّمقة     

بتقييـ األداء جميع الرؤساء المباشريف قد يككف سببا مف أسباب عدـ معرفة ىؤالء الرؤساء بالنظاـ كأىدافو 
. األلفاظ مفاىيميـ لبعض التعبيرات ككاختالؼ

: قّمة المساىمة في تدريب الرؤساء المباشرين  3-2
لى تدريب كتذكير مستمر باألساليب الحديثة إ بحاجة ،ـ الأإّف الرؤساء المشرفيف سكاءا كانكا جددا     

لمتقكيـ كاألخطاء الشائعة الحدكث ككيفية تفادييا، فيناؾ الكثير مف نقاط الضعؼ كجكانب القصكر التي 
تقييـ األداء يتسبب فييا نقص ميارة ككفاءة كخبرة المشرفيف أك المالحظيف القائميف تحدث في برامج  
 .بعممية تقييـ األداء

 : قّمة المتابعة3-3
    ميما كاف النظاـ المكضكع جّيدا فإّنو بحاجة إلى متابعة مف قبؿ الجية التي كضعت ىذا النظاـ، 

كذلؾ بالبحث عف المشاكؿ التي تعرقؿ القائمكف بيذا العممية كالتكّصؿ إلى حمكؿ لذلؾ، ألّف ترؾ المشاكؿ 
بدكف حمكؿ قد يؤدم إلى عدـ جّدية معّدم التقرير كعدـ اإلىتماـ مف قبؿ اإلدارة العميا بنتائج التقكيـ، مّما 

 .(1)قد يعطي نتائج ال تعكس الكاقع الفعمي لألداء
 لذلؾ كلتجنب المشاكؿ المتعمقة بإدارة نظاـ التقكيـ يتكجب عمى الجية المسؤكلة األخذ في االعتبار ما 

 .سبؽ اإلشارة إليو، حتى يتـ تقييـ األداء الفعمي كتمقي نتائجو قبكؿ كرضا العامميف
    بناءا عمى ما سبؽ يّتضح أّف ىناؾ احتماالت كبيرة لمكقكع في األخطاء عند تقييـ األداء، األمر الذم 
يجعؿ مف ىذه العممية محؿ شؾ في عدالة نتائجو مف قبؿ العامميف، فكقكع المقّيميف في ىذه األخطاء ال 
يعطي التقرير الفعمي لمستكيات األداء، كما ىك مالحظ عمى ىذه األخطاء التي تكاجو تقييـ األداء، أّنيا 
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ـّ التركيز عمى مجمكعة معينة مف المشاكؿ، فمـ يكف ىناؾ حديث  لـ تكف شاممة في مؤلؼ معيف بؿ ت
مجمؿ عمى كؿ الصعكبات التي يمكف أف تعرقؿ عممية التقييـ، لذلؾ تـ اعتماد مجمكعة مف المراجع 
يجاد معظـ الحمكؿ ليا لتجاكزىا،  كمحاكلة لإلحاطة بأغمبيتيا، لتمكف في العنصر المكالي مف كضع كا 

كتحقيؽ المكضكعية كاإلنصاؼ في عممية التقييـ بيف العامميف كما يمحقيا مف نتائج حكؿ األجكر 
 .إلخ...كالمكافآت، الترقية، الدكرات التدريبية

 :عالج أخطاء تقييم األداء:  سابعا
    ميما كانت طبيعة الّصفات كاألخطاء المصاحبة لتقييـ أداء العامميف كميما تعّددت، يجب السعي 

لمقضاء عمى بعضيا كتخفيؼ حّدة بعضيا اآلخر، فقد ال يمكف التغمب عمييا نيائيا لكف يجب عمى األقؿ 
 :التقميص منيا كلك بجزء صغير، كلذلؾ يجب القياـ بما يمي

تحديد معايير التقييـ بشكؿ كاضح كدقيؽ، بحيث يستطيع فيميا كؿ مف المقّيـ كالمقّيـ، كأف يتـ ىذا - "
التحديد مف خالؿ نتائج تحميؿ كتكصيؼ الكظائؼ، الذم يبيف الجكانب األساسية في أداء األعماؿ التي 

 .يرتكز عمييا مدل الّنجاح في ىذا األداء
مراجعة نتائج تقييـ األداء مف قبؿ جية ذات عالقة غير الجية التي قّيمت كذلؾ لمتأّكد مف مكضكعية - 

 .كصّحة عدالة التعامالت في ىذه النتائج
شرح أىداؼ كأبعاد تقييـ األداء لمعامميف في المنظمة كالفكائد التي تعكد عمييـ كعمى المنظمة مف كرائو، - 

  .(1)"كأّف ىذا النظاـ سيبذؿ الجيكد الكبيرة فيو لضماف النزاىة كالعدالة كالمكضكعية في عممية التقييـ
     بمعنى أّنو ما لـ تكف األىداؼ كاضحة كعدـ كجكد معايير كاضحة فإّنو مف المستحيؿ التمكف مف 
تحقيؽ األداء المنتظر أك المطمكب مف العامميف، كبالتالي فيـ بحاجة إلى معرفة معايير التقييـ بشكؿ 

كاضح، كمعرفة أىدافو كأبعاده كالغاية مف كراءه، كمعرفة كذلؾ تكقعات المدير أك المقّيـ بخصكص النتائج 
 .التي ينبغي أف تككف في غاية المكضكعية كالّدقة كالعدالة بيف العامميف

 قادريف أشخاصلؾ لضماف كجكد ذ القائميف بعممية التقييـ كلألشخاص التدريب المستمر  بإجراءالقياـ- "
تقاف العممية بمكضكعية أداءعمى  باستمرار  لمصعكبات كالمشاكؿ التي قد ا كمتجاكزاألخطاءبعيدا عف  ،كا 

 .تعرقؿ عممية تقييـ أداء العامميف في المنظمة

                                                           

 .373مرجع سابؽ، ص : عمر كصفي عقيمي (1)



  تقييم أداء العامميناتآلي:                                           الفصل الرابع

 
133 

 طريقة استخداـفنظرا لتنكع الكظائؼ فال بّد مف   طرؽ لمتقييـ تتناسب مع نكعية الكظائؼ،استخداـ- 
 عمى طريقة كاحدة لمتقييـ لعّدة كظائؼ ال اإلصرارفال يجب   تتناسب مع كظيفة ما،أكمعينة تتالءـ 
 .تتناسب معيا

التي   بالمكضكعية كالّدقة كالعدالة كعدـ ربطيا بالعالقات الشخصية كالعممية،األداءربط تقارير تقييـ - 
 .ق المناصبذ فصؿ أفراد أكفاء كالحفاظ عمى أفراد غير أكفاء كال يستحقكف قإلى تؤّدم أفنيا أمف ش

 لمكاجية  لمتحّضرالقياـ بالمتابعة كالمراقبة المستمرة مف قبؿ الجيات المسؤكلة عف عممية تقييـ األداء،- 
 مف تخفيؼ التأّكد المشاكؿ التي قد تعرقؿ ىذه العممية ، كالتصدم ليا كحّميا كمعالجتيا مع أكاألخطاء 

 .(1)"افيا المحّددةدىذه العممية أله
 العامميف ليس باألمر السيؿ فمف أداء عالج أخطاء تقييـ أفّ كمف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ      

 العامؿ عندما يقع في أكفالمكظؼ  الّصعب عالجيا جميعيا لكف يمكف التخفيؼ منيا عمى األقؿ،
 ، كبالتالي يتعمـ مف أخطائو كيصّححيا كيعّدؿ مف أداءه،أفعالواألخطاء سيمكنو أف يرل بنفسو عاقبة 

 يعرؼ متى يتدخؿ كمتى يبقى بعيدا كىناؾ أف الرئيس المباشر ليؤالء العامميف أك اإلدارةكبالتالي عمى 
 بشكؿ األعماؿ يقكـ بمراجعة أفكما يجب   يتغاضى عنيا،أك يتحاشيا أفبعض األخطاء التي يجب 

عمى أساس   الطرؽ المناسبة لذلؾ تككف مبنيةكاعتماددكرم لمتعرؼ عمى األخطاء المتكررة لمعامميف 
. مكضكعي كسميـ

 كذلؾ اإلمكاف تكاجو مف خالؿ التخمص مف االنطباعات الشخصية الّسمبية بقدر األخطاءكما أّف ىذه 
بالبحث عف المعمكمات الحقيقية عف خمفيات كقدرات كميارات المرؤكسيف مف خالؿ المقابالت الشخصية 

 .(2) االختبارات المتخصصةأك
 بمعنى أّف الدخكؿ في عالقات مع المرؤكسيف كاالندماج معيـ يتيح فرصة التعرؼ عمى إنطباعيـ 

كشخصيتيـ ك بالتالي تقّمؿ مف األخطاء أثناء عممية التقييـ كىذا بمسايرتيـ مف خالؿ المقابالت 
 . الشخصية
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 :ةخالص
ـّ التعرؼ كالكشؼ عمى        تقييـ األداء التي ىي األخرل تعطي طابعا آليات أىـمف خالؿ ىذا الفصؿ ت

مما يحقؽ الرضا التاـ بيف العامميف كاستقرارىـ النفسي كثقتيـ الكاممة  غة مكضكعية لتقييـ األداء،بأك ص
تباعيامف خالؿ اعتمادىا عمى أىـ الطرؽ لذلؾ   كحرصيـ عمى تحقيؽ أىدافيا،باإلدارة مة لي لخطكات سكا 

كقياميا مف طرؼ مسؤكليف مكضكعييف كفي التكقيت المحّدد مع محاكلة الكشؼ   مناسبة لمتقييـ،أدكاتك 
 التي اآللياتفالتّقييـ السميـ لألداء يعتمد في كقتنا الحاضر عمى الكثير مف  عف أخطاء التقييـ كمعالجتيا،

 حكـ إصدارق األخيرة مف ذبحيث يمكف لو  المكارد البشرية،إدارةتستمد مف الكظائؼ كالعمميات في 
مكضكعي عف قدرة العامميف في أداء كاجبات كمسؤكليات أعماليـ كبالتالي تطكير كتحسيف أداء الفرد في 

 .المؤسسة
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 : تمهيد
يحتل الجانب التطبيقي في أي دراسة سوسيولوجية مكانة ىامة، فمن خاللو يتم طرح مشكمة البحث        

في الواقع، ومن ثم الحصول عمى حقائق عن الظاىرة المدروسة، وىذا يسمح لمباحث من إثبات أو نفي 
وعميو فتحقيق ذلك يكون . الفرضيات المطروحة والوصول إلى نتائج تعكس واقع الظاىرة محل الدراسة

بإتباعو لمجموعة من اإلجراءات المنيجية الضرورية، انطالقا من تحديد مجاالت الدراسة، فرضيات 
الدراسة مرورا بتحديد عينة الدراسة وأدوات جمع البيانات وأخيرا تحديد المنيج العممي باإلضافة إلى 

 .أساليب التحميل المطبقة ضمن ىذه الدراسة
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 :  مجاالت الدراسة: أوال
يعد تحديد مجاالت الدراسة إحدى أىم الخطوات المنيجية الميمة ألي بحث عممي فيي الركيزة 

وعميو . التي يتوقف عمييا الجانب الميداني لمدراسة فمن خالليا يحدد بدقة مجتمع البحث المعني بالدراسة
المجال الجغرافي، المجال : فقد قسم معظم الباحثين ىذه المجاالت إلى ثالث مجاالت رئيسية وىي

 .البشري، المجال الزمني
 :المجال الجغرافي -1
 : نبذة تاريخية عن المؤسسة 1-1

تعتبر وحدة الخزف الصحي لمشرق بالميمية من بين خمس وحدات تابعة لمؤسسة الخزف لمشرق 
(ECE) أكتوبر 23 المؤرخ في 82-316، وىذا حسب المرسوم الوزاري رقم 1971، وقد أنشأت سنة 

، حيث إنبثقت عن إعادة ىيكمة الشركات الوطنية لمواد البناء، والتي أنشأت حسب المرسوم 1982
 والكائن مقرىا بقسنطينة، وتتمثل الوحدات 1968 جويمية 23 المؤرخ في 68-455الوزاري رقم 

 :المكونة ليذه الشركات في
  وحدة إبن زايد بقسنطينة 
 وحدة وادي العثمانية بميمة 
 وحدة العاشور بالجزائر العاصمة 
 وحدة أميزور ببجاية 
 وحدة الخزف الصحي بالميمية 

تحويل وحدة الخزف الصحي  (ىولدينغ) قررت الشركة القابضة لمواد البناء1997 ديسمبر 13وفي 
 أفريل 19ودخل ىذا القرار حيز التنفيذ، بتاريخ  (SCS)لمشرق بالميمية إلى شركة الخزف الصحي 

دج، تتكفل بإنتاج 208.000.000.00، وىي األن شركة ذات أسيم حيث يقدر رأس ماليا  ب 1998
 رقطعة الخزف الصحي، وحاليا تحتل المرتبة األولى من حيث الجودة والنوعية وكمية اإلنتاج والتصدي

 4440 قطعة سنويا أي ما يعادل 33.000عمى المستوى الوطني، حيث تقد طاقتيا اإلنتاجية بحوالي 
أي شيادة تسيير  (إيزو)طن سنويا، وقد تحصمت ىذه الشركة بفضل مجيوداتيا الكبير عمى شيادة  

 .الجودة
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والية –ىي مؤسسة الخزف الصحي بالميمية تقع جنوب شرق مدينة الميمية : تعريف المؤسسة 1-2
 الرابط بين مدينتي 43، تمتاز بموقع إستراتيجي نظرا لمحاداتيا لمطريق الوطني رقم -جيجل

 الذي يربط بين مدينتي جيجل وسكيكدة وميمة 47جيجل وقسنطينة وكذلك الطريق الوطني رقم 
 كمم، وتبعد عن مطار قسنطينة 2وسطيف غربا، كما وتقع بجوار المنطقة الحرة بالرة عمى بعد 

 كمم، وتبعد عن مطار فرحات عباس 45 كمم، وتبعد عن ميناء جن جن بحوالي 85بحوالي 
 . كمم50بحوالي 

 ىكتارات 3 ىكتارات مغطاة و 9 ىكتار من بينيا 12تتربع الشركة عمى مساحة إجمالية تقدر ب 
 .وباقي المساحات لممنشآت األخرى 2 م3000مساحة حرة، حيث تقدر دائرة اإلنتاج ب 

يتمثل الدور األساسي لمشركة في تمبية وتغطية حاجيات السوق من منتجات الخزف الصحي بمختمف 
 من %35أنواعو، كما إستطاعت الشركة أن تغطي عجز الشركات الخزفية لمشرق الجزائري بنسبة 

 .دخميا الشيري وكذا خمق مناصب الشغل
 ولقد كانت المؤسسة تسعى إلى تحقيق جممة من األىداف من أىميا : 

 الوصول إلى تحقيق أكبر قدر من اإلنتاج والزيادة في نموىا. 
 تحسين مكانتيا في السوق والمحافظة عمييا. 
 تخفيض شكاوي الزبائن. 
 تكوين العمال تكوينا مستمرا. 
  توسيع تشكيمة منتجاتيا ومحاولة إبتكار منتجات جديدة لموصول إلى أكبر عدد ممكن من

المستيمكين، وبفضل تمتع الشركة بخبرة ال يستيان بيا في عممية اإلنتاج فقد أدى ىذا إلى تنويع 
 . منتجاتيا بالشكل الذي يؤمن ليا مركز قوي في السوق الخارجية

 ومن أىم ىذه المنتجات: 
 مغسل األيدي. 
 حوض الحمام. 
 حوض المطبخ. 
 ساق المغسل+ مغسل بجميع أصنافو. 
 مراحيض إنجميزية. 
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 حوض المرحاض. 
 مغسل األرجل. 
 مرحاض تركي. 
  (كوكياج)مغسل األيدي. 
  ( سا24/24)مغسل األيدي 

 .(04)أما فيما يخص الييكل التنظيمي لممؤسسة فيو موضح بالممحق رقم 
 :المجال البشري- 2

يعتبر المجال البشري لمدراسة المجتمع األصمي، الذي تطبق عمى أفراده مختمف الوسائل لجمع      "
البيانات الموضوعية والواقعية منيم، حيث أّن مجتمع الدراسة ىو مجموعة منتيية أو غير منتيية من 

 .(1)"العناصر المحدودة من قبل والتي تكّون مجاالت المالحظة
    وفيما يخص المجال البشري لدراستنا فيو ممثل في عدد األفراد العاممين بمؤسسة الخزف الصحي 

 : عامل موّزعين بالشكل التالي414بالميمية التي تم فييا إجراء الدراسة الميدانية، حيث بمغ عددىم 
 30فئة اإلطارات -
 116فئة أعوان التحكم -
 268فئة أعوان التنفيذ -
 :المجال الزمني- 3

 6     يقصد بو المّدة الزمنية التي استغرقتيا دراستنا بشقييا النظري والتطبيقي، حيث استغرقت حوالي 
أشير تقريبا، كانت البداية بجمع الماّدة العممية، أين تم المجوء إلى مختمف مكتبات الجامعة والمكتبات 

 2016الخارجية قصد اإلحاطة النظرية بموضوع الدراسة، وقد امتدت ىذه المرحمة من نياية شير نوفمبر 
، لنتطرق بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي لمدراسة الذي أجري بمؤسسة 2017إلى غاية نياية شير فيفري 

 :الخزف الصحي، وذلك عبر مراحل ىي
، وىي أول زيارة لنا لممؤسسة، بغية طمب التسييالت 2017مارس 14 كانت بتاريخ :المرحمة األولى-   

 .إلجراء التربص بيا، والذي تم الموافقة عميو من قبل إدارة المؤسسة

                                                           
(1)Gravit Madelline : lexique des sciences sociales, 4émeed, paris, Eddition dalloz, 1998, p293 . 
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، وىي ثاني زيارة لنا لممؤسسة، أين قمنا بجمع 2017مارس19 كانت بتاريخ :المرحمة الثانية   -
المعمومات ووثائق حول المؤسسة وموقعيا الجغرافي، ومجاليا البشري، إلى جانب ذلك حصولنا عمى 

ستمارة التقييم المعتمدة بيا، ومختمف الوثائق التي تفيدنا في الدراسة، ومن  الييكل التنظيمي لممؤسسة، وا 
تم طرحنا لبعض األسئمة كانت في صدد الحوار الذي دار مع أحد المسؤولين بالمؤسسة أعطتنا فكرة عن 

 . العممية التقييمية بيا، أفادتنا في بناء إستمارة الدراسة
، في ىذه الفترة الزمنية تم تصميم 2017أفريل11مارس إلى غاية 20 تمتد من :المرحمة الثالثة   -

 أساتذة بالجامعة لتحكيميا وبعد 6إستمارة البحث وعرضيا عمى األستاذ المشرف، ومن تم عرضيا عمى 
 بزيارة لممؤسسة ميدان الدراسة، قصد توزيع االستمارة التجريبية عمى 2017أفريل11التحكيم قمنا بتاريخ 

عدد محدود من العمال لتجربييا ومعرفة مدى تجاوب المبحوثين مع بنودىا، ومن تم وبعد إجابة 
المبحوثين عمى استمارتنا قمنا وفي اليوم ذاتو بعد إجابة المبحوثين، بزيارة لمختمف أقسام المؤسسة أين 

 .وقعت مالحظتنا عمى أمور عديدة، خاصة بقسم اإلنتاج الذي يتواجد بو أغمب العمال
، في ىذه الفترة قمنا بتوزيع 2017أفريل24أفريل إلى غاية 16 امتدت من تاريخ :المرحمة الرابعة   -

، ومن تم وبعد جمع البيانات 2017أفريل16االستمارة بصورتيا النيائية عمى عينة الدراسة وذلك بتاريخ 
 مع عينة من المبحوثين تمثمت في 2017أفريل24و23بأداة اإلستمارة تم أيضا إجراء مقابمة مقننة بتاريخ 

بعض المسؤولين بالمؤسسة قصد الحصول عمى معمومات تدعيمية لبيانات اإلستمارة تساعدنا في تحميل 
 .بيانات ىذه األخيرة

، خالل ىذه الفترة قمنا بتفريغ 2017ماي26أفريل إلى غاية 25 إمتّدت من تاريخ :المرحمة الخامسة   -
البيانات في الجداول االحصائية وتحميميا وتفسيرىا من أجل الوصول إلى النتائج، ثم مناقشة ىذه األخيرة 
في ضوء فرضيات الدراسة،ثم في ضوء الدراسات السابقة، وأخيرا في ضوء النظريات، ومن تم عرضنا 

لمنتائج العامة لمدراسة وخروجنا بمجموعة من االقتراحات والتوصيات، وأخيرا مقدمة وخاتمة الدراسة 
 .وبعض الممسات الطفيفة لضبط بعض العناصر كإشكالية الدراسة، أىدافيا، فرضياتيا

 :فرضيات الدراسة: ثانيا
    تكتسب البحوث صفة العممية والموضوعية إذا ما اعتمد فييا الباحث عمى خطوات البحث العممي 

خطوة خطوة، نظرا لإلرتباط الوثيق فيما بينيا، ليصل في النياية إلى نتائج عممية تخدم المعرفة العممية، 
 خير الدين عمييّعرفيا "وتعّد مرحمة وضع الفروض خطوة أساسية من خطوات البحث العممي، بحيث 
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إجابة محتممة عن سؤال البحث أو استنتاج مبني عمى معمومات سابقة، أّما محمود عبد :  بأّنياعويس
 .(1)"التفسير المحتمل لممشكمة المدروسة: الحميم منسي فقد عرفيا بأّنيا

 :   وعميو فقد انطمقنا في دراستنا ىذه من الفرضية العامة التالية
 .تتوافر العدالة في تقييم أداء العاممين بمؤسسة الخزف الصحي بشكل كبير-

 : فرضيات فرعية عمى النحو التالي3   وضمن ىذه الفرضية العامة تندرج 
 .تتوافر العدالة في إجراءات تقييم أداء العاممين بشكل كبير-1
 .تتوافر العدالة في معاممة العاممين عند تقييم األداء بشكل كبير-2
 .تتوافر العدالة في نواتج تقييم أداء العاممين بشكل كبير-3

 عينة الدراسة: ثالثا
     عندما يكون مجتمع الدراسة كبير ويصعب عمى الباحث تغطية الدراسة فإّنو يمجأ إلى أسموب العينة 

جزء من مجتمع البحث األصمي يختارىا الباحث بأساليب مختمفة وبطريقة تمثل :" والتي ىي عبارة عن
 .(2)"المجتمع األصمي، وتحقق أغراض البحث وتغني الباحث من مشّقات دراسة المجتمع األصمي

بأقل جيد ووقت وتكمفة، شرط أن تكون ممثمة تمثيال   بمعنى ىي الجزء الذي يؤدي إلى معرفة الكل
ونظرا لتباين خصائص مجتمع الدراسة فإّننا قمنا . صحيحا لمجتمع البحث، ويمكن تعميم نتائجيا عميو

بإتّباع أسموب العينة العشوائية الطبقية حتى تكون عينة دراستنا ممثمة ليذا المجتمع، ونصل إلى النتائج 
؛ أي ما يقابل ( عامل414 ) من إجمالي مجتمع البحث %10المرجوة، وعميو فعينة دراستنا ستأخذ نسبة 

 : مفردة، وتم حساب عينة البحث كما يمي42

 n = NX  10

100
= 414𝑋10

100
 = 41,4 ≈  42 

 
 

  يمثل عدد المجتمع الكميN:حيث أنّ 
         n  يمثل عدد أفراد العينة 

                                                           

، 2006الدليل المنيجي لمطالب في إعداد البحث العممي، ديوان المطبوعات الجامعية، دط، الجزائر، :  نسيمة ربيعة جعفري(1)
. 75ص
، 2007، عمان، 2أساليب البحث العممي مفاىيمو، أدواتو، طرقو اإلحصائية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ط:  جودة عزة عطوي(2)
. 85ص
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 : ىوفيما يمي تحديد لمفردات العينة بكل طبقة عمى حد
:    فئة اإلطارات  

30         100%          
X            10% 

 X= 30𝑋 10

100
= 3     

                    
  إطارات3: أي

 : فئة أعوان التحكم
116         100%   
X             10% 
X= 116𝑋 10

100
= 11,6 ≈ 12 

   عون تحكم12: أي
 :  فئة أعوان التنفيذ

268       100% 
X          10% 

X 268 𝑋 10

100
= 26,8 ≈ 27 

  عون تنفيذ27: أي
وبعد تحديد المفردات في كل طبقة، تم جمع ىذه المفردات حتى تشكل عينة الدراسة الميدانية وذلك كما 

  عامال24= 27+12+3:                           يمي
 أدوات جمع البيانات: رابعا

    يعتمد البحث العممي عمى مجموعة متنّوعة من الوسائل واألدوات البحثية لجمع البيانات من ميدان 
الدراسة، بحيث أّن ىذه التقنيات تسيل عمى الباحث جمع الماّدة العممية التي تشكل التصور العام لمدراسة، 
والتي تؤدي في النياية إلى نتائج عممية، ومن تم فقد يستعمل الباحث لجمع البيانات حول الظاىرة أداة 
واحدة أو أكثر حسب ما يتطمبو بحثو، وعميو فدراستنا الحالية سوف نعتمد فييا عمى أداة المالحظة، 

 .االستمارة، المقابمة، الوثائق والسجالت
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 : المالحظة-1
     تعد المالحظة من أقدم وسائل جمع المعمومات، بحيث استخدميا اإلنسان البدائي في مالحظة 

لى العموم االجتماعية  الطبيعة وما يطرأ عمييا من تغّيرات، ثم انتقل استخداميا إلى العموم بشكل عام وا 
بشكل خاص، فأداة المالحظة من الطرق اليامة التي تستخدم لجمع البيانات التي يصعب الحصول عمييا 

ربحي والمالحظة كأداة جمع البيانات تعني حسب . من خالل االستمارة، المقابمة، الوثائق والسجالت
عممية مراقبة أو مشاىدة لسموك الظواىر والمشكالت واألحداث ومكوناتيا الماّدية :" مصطفى عميان

والبيئية، ومتابعة سيرىا واتجاىيا وعالقاتيا، بأسموب عممي منّظم ومخطط وىادف، بقصد التفسير وتحديد 
، كما (1)"العالقة بين المتغيرات والتنبؤ بسموك الظاىرة وتوجيييا لخدمة أغراض اإلنسان وتمبية احتياجاتو

معايشة الموضوع المراد دراستو و مشاىدتو عن قرب :"  بأّنيافريد كامل أبو زينةتعرف أيضا حسب 
بمعنى أّنيا أداة . (2)"واالستعانة بالصور والعالقات الموجودة بين األفراد والجماعات اإلنسانية محل الدراسة

تعتمد عمى حواس الباحث وقدرتو عمى ترجمة ما الحظو في ميدان البحث، وعميو فدراستنا ىذه اعتمدت 
عمى المالحظة البسيطة لجمع البيانات التي تخدم موضوع بحثنا، وكان ذلك من خالل الزيارات المتعددة 

لممؤسسة والتنقل بين أقساميا أين تم مالحظة بيئة العمل، وكذلك الظروف الفيزيقية التي يؤدي فييا 
 :العاممين مياميم، ومن أىم ىذه المالحظات ما يمي

 .الحظنا أّن فئة الذكور أكبر من اإلناث    -
 .اقتصار عمل المرأة بالعمل اإلداري أّما العمل اإلنتاجي فيو عمل ال يتواجد بو إاّل الرجال    -
 .كبر حجم فئة الشباب بالمؤسسة أكثر من أي فئة أخرى خاصة عمى مستوى قسم اإلنتاج    -
العمل اليدوي أكثر منو اعتمادا عمى اآللة، مع مالحظتنا أيضا إلدخال المؤسسة لبعض اآلالت     -

المتطورة والرجل اآللي التي كانت قيد التجريب بالمؤسسة حتى تزود نفسيا بيا، بعد التأكد من فعاليتيا 
 .وجودة منتجاتيا

 .الحظنا وجود عالقات عمل رسمية يسودىا االحترام والتقدير   -
 .التركيز عمى العمل الفردي والجماعي عمى مستوى ورشات اإلنتاج   -
 .فئة أعوان التنفيذ أكبر من فئة اإلطارات وفئة التحكم   -

                                                           

، عمان، 1طرق جمع البيانات والمعمومات الغراض البحث العممي، دار صفاء لمنشر والتوزيع، ط:  ربحي مصطفى عميان(1)
. 67، ص2009

. 167، ص2005، األردن، 1مناىج البحث العممي، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ط:  فريد كامل أبو زينة وآخرون(2)
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حرارة، نقص التيوية، عدم نظافة المكان، عدم توفير أجيزة الوقاية لجميع )ظروف العمل صعبة    -
 .(العاممين

 :اإلستمارة-2
    تعد اإلستمارة من أكثر وسائل جمع البيانات استخداما وشيوعا في البحوث االجتماعية، لكونيا أقل 
جيدا ووقتا وتكمفة، ويستطيع الباحث من خالليا اإلحاطة بمختمف جوانب مشكمة البحث بطرحو العديد 

من األسئمة عبر مختمف محاورىا بما يسمح لمباحث الحصول عمى معطيات ومعمومات ميمة عن 
الظاىرة موضوع الدراسة، وليذا ستكون اإلستمارة في بحثنا ىذا األداة األساسية في جمع البيانات، إلى 
جانب أداة المالحظة والمقابمة كتقنيات بحث مكممة ومدعمة لممعمومات التي يتم الحصول عمييا عن 

نموذج يضم مجموعة أسئمة توّجو إلى األفراد من  :" رشيد زرواتيطريق ىذه اإلستمارة، واإلستمارة حسب 

 .(1)"أجل الحصول عمى معمومات حول موضوع أو مشكمة أو موقف
مجموعة من األسئمة المرتبطة حول موضوع معين ترسل إلى :"  عمى أّنيافيروز زرارقة    كما تعرفيا 

األشخاص المعنيين بالبريد أو يجري تسميميا باليد، تمييدا لموصول إلى أجوبة لألسئمة الواردة فييا، 
 .(2)"وبواسطتيا يمكن التوصل إلى حقائق جديدة أو التأكد من معمومات متعارف عمييا

 سؤاال موجية لممبحوثين تنّوعت بين األسئمة المغمقة، أسئمة مغمقة مفتوحة، 33    لقد تضمنت إستمارتنا 
 :أسئمة مفتوحة، قسمت إلى أربعة محاور تماشيا مع فرضيات البحث وىي كاآلتي

 .08 إلى السؤال رقم 01تناولنا فيو البيانات الشخصية، من السؤال رقم: المحور األول   
 إلى 09 تمحورت أسئمتو حول عدالة إجراءات تقييم أداء العاممين، من السؤال رقم :   المحور الثاني

 .16السؤال رقم
إلى 17 تمحورت أسئمتو حول عدالة معاممة العاممين عند تقييم األداء، من السؤال رقم:   المحور الثالث

 .24السؤال رقم 
 إلى السؤال رقم 25 تمحورت أسئمتو حول عدالة نواتج العممية التقييمية، من السؤال رقم :   المحور الرابع

33. 

                                                           

، 1999، قسنطينة، 1تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية، منشورات جامعة منتوري، ط: رشيد زرواتي (1)
 .191ص
 .69، ص2007منيجية البحث العممي، مكتبة إقرأ لمنشر والتوزيع، دط، الجزائر، : فيروز زرارقة وآخرون (2)
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    إّن صياغة إستمارة بحثنا بشكميا النيائي  المذكور سمفا مّر بمجموعة مراحل كخطوة منيجية ميمة 
إلعطاء اإلستمارة الصدق والوضوح الالزمين، بما يسيل عمى المبحوث فيم قصدنا من صياغة كل سؤال 

ويجيب عن واقع الظاىرة بوضوح، تجنبا لمتعقيد واألخطاء التي قد ال ننتبو ليا وتنعكس الحقا عمى 
 6مصداقية النتائج، وعميو فخطوتنا األولى كانت بعرض اإلستمارة عمى األستاذ المشرف ثم عمى 

محكمين من األساتذة بالجامعة، أين قدموا لنا مالحظاتيم حول اإلستمارة أفادتنا في تعديل، إضافة، 
 .وحذف بعض األسئمة

 :حيث قمنا بتعديل األسئمة التالية- 
  :(12)السؤال رقم  

 في إعتقادك ىل الطرق التي يقّيم بيا أدائك تسمح بالحصول عمى نتائج دقيقة؟:    قبل التعديل
 في إعتقادك ىل الطرق التي يقّيم بيا أدائك موضوعية؟:    بعد التعديل

 :(18) السؤال رقم
 ىل يمقى المقّيم أثناء تقييم أدائك ضغط من جية معينة يؤثر عمى نتيجة التقييم؟:   قبل التعديل
 ىل يتعرض تقييم أدائك لضغط من أية جية خارجية؟:   بعد التعديل
 :(26)السؤال رقم 
 ما مدى مالئمة الحوافز التي تحصل عمييا مع ما تبذلو من جيد؟: قبل التعديل

 غير مالئمة مالئمة 
 ما مدى مالئمة الحوافز التي تحصل عمييا مع ما تبذلو من جيد؟: بعد التعديل

 غير مالئمة مالئمة
 .....................إذا كانت إجابتك بغير مالئمة، لماذا؟

 :(31)السؤال رقم 
 ىل تخضع نتائج تقييم أدائك لرقابة مباشرة من قبل إدارة المؤسسة حفاظا عمى موضوعيتو؟: قبل التعديل
 في رأيك ىل تراقب اإلدارة نتائج تقييم أدائك؟: بعد التعديل

 :(33)تم إضافة السؤال رقم - 
 كيف تقيم مستوى الموضوعية في نواتج عممية تقييم أدائك بالمؤسسة؟

 : كما تم كذلك حذف األسئمة التالية- 
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   ىل يتأثر المقّيم بصفة واحدة تمّيز العمل مما ينعكس عمى تقييمو لباقي الصفات؟
   في رأيك ىل يتم معاممتك بطريقة مماثمة لمعاممة زمالئك في العمل؟

     أما الخطوة الثانية بعد التحكيم فكانت اإلستمارة التجريبية التي وّزعت عمى مجموعة من المبحوثين 
لمتعّرف عمى مدى فيميم ألسئمة إستمارتنا وتجاوبيم معيا، فمن خالل ىذه الخطوة أيضا استطعنا أخذ 

فبعد التحكيم وتجريب . فكرة مبدئية عن إجابات المبحوثين وعن وجية نظرىم لمظاىرة موضوع البحث
 (01)اإلستمارة عمى مجموعة مبحوثين قمنا بصياغة اإلستمارة النيائية والموضحة في الممحق رقم

 :(اإلستمارة)الخصائص السيكومترية لألداة *
    عند تصميم األدوات عمى الباحث أن يتأكد من أّنيا صالحة لتحقيق األىداف التي أعّدت من أجميا، 

، بحيث يمكن االعتماد عمى ىذه (الواقع االجتماعي)وأّنيا ستنقل بدّقة وموضوعية صورة الواقع البحثي 
لذلك سنقوم في بحثنا ىذا بإجراء عدد من اإلختبارات لمتحقق من مدى . الصورة في التفسير والتعميم
 .مالئمة األداة لمدراسة الحالية

 :    وفيما يخص دراستنا ىذه فقد تم التأّكد من صدق وثبات األداة بالطرق التالية
 :الصدق-

      يعتبر الصدق أحد المعايير اليامة التي يجب التأكد منيا فصدق اإلختبار يعني إلى أي درجة يقيس 

 :يوجد عدة طرق لقياس الصدق وفي ىذه الدراسة تم اإلعتماد عمى. (1)االختبار ما وضع لقياسو
 :(صدق المحكمين): الصدق الظاهري

 محكمين من األساتذة بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، 6لّتحقق من صدق االستبيان تم تقديمو إلى 
وتم االستفادة من مالحظاتيم بالتعديل والحذف واإلظافة لبعض األسئمة، وبعدىا قمنا بحساب صدق كل 

 :(لوشيو )بند بصفة منفردة وفق المعادلة اإلحصائية 
N1 – N2 

    N 

 :حيث
    N1   :يقس يمثل عدد المحكمين الذين قالوا البند  . 
   N2 : يمثل عدد المحكمين الذين قالوا البند ال يقيس                              .                                                                                                                   

N     : عدد المحكمين اإلجمالي. 
                                                           

 .113، ص2007، عمان، 1أساسيات البحث العممي، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ط: منذر الضامن (1)
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    وبعدىا قمنا بتجميع كل القيم المحصل عمييا في البنود، وبقسمة صدق البنود اإلجمالي عمى عددىا 
 وبالتالي أمكننا القول أّن اإلستبيان فعال 0,60 وىي أكبر من 0,84تحصمنا عمى قيمة صدق مساوية لـ

 .صادق لما أعّد لقياسو
 : الثبات-

يّتصف اإلختبار الجّيد بالثبات، واإلختبار الثابت ىو اإلختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو النتائج     " 

، أي الوصول إلى نفس النتائج بتكرار تطبيق المقياس (1)" نفسيا إذا طبق أكثر من مرة في ظروف مماثمة
عمى نفس األفراد في نفس المواقف أو الظروف، وعميو يجب أن تّتصف كافة اإلجراءات المنيجية بالدّقة 

 .واإلتساق لموصول إلى ثبات النتائج والثقة فييا
يمكن حساب ثبات اإلختبار بعّدة طرق، ومن بين ىذه الطرق سنعتمد في حساب ثبات أداة الدراسة 

 :باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وصيغتيا
 
 

 : حيث
N : يمثل عدد البنود أو األسئمة. 

S2items : يمثل مجموع تباينات كل األسئمة. 
S2total : يمثل تباين اإلجابات الكمية. 

 وعميو 0,60 وىي أكبر من 0,85وبتطبيق معادلة ألفا كرونباخ تم الحصول عمى قيمة ثبات تساوي 
 .يمكن القول أّن اإلستبيان ثابت

 :المقابمة-3
     استخدمت المقابمة تدعيما لإلستمارة في جمع البيانات والمعمومات الاّلزمة لموضوع الدراسة، ومعرفة 

أبعاده الميدانية إذ توجد معمومات أساسية ال يمكن إستقصاءىا والحصول عمييا إاّل عن طريق إجراء 
تفاعل لفظي يتم بين فردين في موقف المواجية، :" مقابمة مع المبحوث، والمقابمة حسب عمي غربي

                                                           

 .160، ص2012، عمان، 14البحث العممي مفيومو  وأدواتو وأساليبو ، دار الفكر لمنشر والتوزيع، ط: وقان عبيدات وآخرون ذ(1)
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، والتي تدور (المبحوث)أن يعرف بعض المعمومات أو التعبيرات لدى اآلخر  (الباحث)يحاول أحدىما
 .(1)" حول خبراتو أو آرائو ومعتقداتو، تكون ذات صمة بالظاىرة قيد الدراسة

ذلك النوع من " المقابمة الحّرة والمتمثمة في :     وقد اعتمدنا في دراستنا الحالية عمى نوعين من المقابمة
المقابالت التي يجرييا الباحث مع المبحوثين أو مع رؤساء العمال أو مع إطارات الشركة بصورة عامة، 

 وكان ىذا النوع من المقابمة مع (2)" وقد يستفيد منيا في توضيح بعض األمور التي يكتنفيا الغموض 
أحد المسؤولين بالمؤسسة عند قيامنا بزيارات استطالعية ليا، أين جرى بيننا حوار في شكل أسئمة تمقائية 
لم يكن مخطط ليا سابقا، حيث كانت بشكل عام لمتعّرف أكثر عمى المؤسسة وعمى عممية التقييم بيا، 

 :بحيث تعّرفنا من خالليا عمى مجموعة معطيات أفادتنا الحقا في ضبط اإلستمارة حول
 .نشاط المؤسسة    -
 يوم في 22إلى 19أّن التقييم يكون شيري حسب األيام الفعمية لمعمل لكل شير والتي تتراوح ما بين     -

 .كل شير
 .أّنو يوجد تقييم شيري لممردود الفردي والجماعي لكل منيما نموذج خاص     -
 :أّن ىناك بطاقتين لمتقييم بعد خضوع العاممين لمدورات التدريبية     -

Fiche d’evaluation a chaud   

Fiche d’evaluation a froid     

أّن المستوى التعميمي لمعمال بالمؤسسة ينحصر عمى األغمب في المستوى الثانوي والجامعي مع     -
 .وجود نسبة ضئيمة لفئة المستوى المتوسط، مع إنعدام لدوي المستوى  اإلبتدائي ودون المستوى بالمؤسسة

 .المؤسسة تطمح لتحقيق أعمى المراتب وطنيا    -
 .ىناك حق لتظمم عمى نتائج التقييم بالمؤسسة    -

 6     أّما النوع الثاني من المقابمة فكان عبارة عن مقابمة مقننة تجسدت من خالل المقاء الذي تم مع 
طارات بالمؤسسة بتاريخ  ، أين قمنا بطرح أسئمة كنا قد حضرناىا من 2017 أفريل24 و23مسؤولين وا 

. قبل تدور حول محاور اإلستمارة  بغية تدعيم أسئمتيا بجمع المعمومات واالستفادة منيا في التحميل
 .يوضح نموذج المقابمة المقننة (02)الممحق رقم

                                                           

، الجزائر، 2أبجديات المنيجية كتابة الرسائل الجامعية، منشورات مخبر عمم اجتماع االتصال لمبحث والترجمة، ط: عمي غربي (1)
. 116، ص2009

 
 .109، ص2009، الجزائر،2أسس البحث العممي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط: سالطنية بمقاسم، حسان الجيالني (2)
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 :الوثائق والسجالت-4
تعتبر الوثائق والسجالت إحدى أدوات جمع البيانات، وفييا يرجع الباحث إلى جمع البيانات حول      "

. الموضوع أو فقط بعض المحاور من الوثائق والسجالت اإلدارية، ويشترط عدم التكرار في جمع البيانات
فإما أن تكون البيانات المجمعة من الوثائق والسجالت اإلدارية بيانات تكميمية لإلستمارة والمقابمة 

ّما أن تكون البيانات  والمالحظة أو لبعضيم فقط، ووظيفتيا التكميمية في التحميل والتفسير والتعميل، وا 

 .(1)" المجمعة تتعمق ببعض محاور البحث التي ال تمّسيا أدوات جمع البيانات األخرى
    وقد استخدمت الوثائق والسجالت في ىذه الدراسة كمصدر آخر ميم لجمع البيانات المتعمقة 

بالمؤسسة بصفة عامة ونظام التقييم المطبق بيا بصفة خاصة، وعميو فقد تحصمنا من خالل زياراتنا 
المتكررة لممؤسسة ميدان الدراسة عمى أىم الوثائق التي تخدمنا بصفة مباشرة في دراستنا وفي تحميل 

 :وتفسير بياناتيا وىي
 .الييكل التنظيمي لممؤسسة    - 
 .المعمومات الخاصة بتاريخ نشأة المؤسسة وبإطارىا الجغرافي والبشري    - 
 .تحصمنا عمى نموذج التقييم بالمؤسسة    - 
 .تحصمنا عمى وثائق إدارية تدخل في كيفية تحديد النقطة التقييمية    - 
 .تحصمنا عمى معمومات حول أىم المنتجات بالمؤسسة    - 
االطالع عمى تقييمات مجموعة من العمال وذلك حتى نكون عمى اطالع عن كيفية التقييم     - 

 .بالمؤسسة
 منهج الدراسة: خامسا

    إّن أي بحث عممي ال يمكن أن يصل إلى النتائج المرجوة منو دون السير وفق منيج واضح يتم من 
 .خاللو دراسة المشكمة محل البحث، فيو الذي يوجو الباحث في مختمف مراحل بحثو

                                                           

، 2008، الجزائر، 3تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط: رشيد زرواتي (1)
 .223ص
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مجموعة العمميات والخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيق بحثو، وبالتالي :"     ويقصد بالمنيج ىنا
فالمنيج ضروري لمبحث، إذ ىو الذي ينير الطريق ويساعد الباحث في ضبط أبعاد، مساعي، أسئمة 

 .(1)" وفرضيات البحث
    ونظرا لتعدد وتنّوع مواضيع عمم اجتماع فإّن لو مناىج كثيرة يقع عمييا اختيار الباحث بحسب ماىو 

مالئم لطبيعة الموضوع الذي ىو بصدد دراستو؛ بمعنى أّن طبيعة الموضوع و المشكمة المدروسة وأىداف 
الدراسة ىي التي تفرض عمى الباحث المنيج المستخدم، وعميو وبغية رصد ميكانيزمات وأبعاد موضوع 

دراستنا عدالة تقييم أداء العاممين بمؤسسة الخزف الصحي، وقصد دراسة واقع الظاىرة وتحميل أبعادىا تم 
طريقة لوصف الظاىرة المدروسة وتصورىا كّميا عن طريق :" اعتماد المنيج الوصفي التحميمي الذي ىو

خضاعيا لمدراسة الدقيقة  حيث يعّد ىذا المنيج .(2)جمع معمومات مقننة عن المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 
من أكثر المناىج انتشارا واستخداما في الدراسات االجتماعية ، إذ يركز عمى ماىو كائن؛ أي دراسة 

الظاىرة كما ىي في الواقع، ويقوم ىذا المنيج عمى جمع البيانات بنوعييا الكمي والكيفي حول الظاىرة 
 .محل الدراسة من أجل تحميميا وتفسيرىا الستخالص نتائج عممية تساىم في فيم الظاىرة المدروسة

 أساليب التحميل: سادسا
     يعتمد معظم الباحثين في مختمف الدراسات العممية خصوصا دراسة الظواىر االجتماعية عمى نوعين 

األسموب الكمي واألسموب الكيفي، وذلك لكون التحميل الكمي يقتصر عمى : من أساليب التحميل ىما
التكرارات والنسب المئوية في التعبير عن واقع الظاىرة وىي مجرد أرقام صماء، لذلك حتى يستفيد الباحث 
من بيانات الدراسة عميو أن يتبع ذلك التحميل الكمي بتحميل كيفي يعطي بو الباحث لتمك األرقام معاني 

وعميو فقد اعتمدنا في دراستنا . ودالالت تعبر عن واقع الظاىرة بصورة أعمق وأبعد من مجرد أرقام صماء
 :ىذه عمى أسموبي التحميل الكمي والكيفي

 يتجمى ىذا األسموب في تكميم بيانات الدراسة عمى شكل تكرارات ثم حساب النسب :األسموب الكمي-1 
 .المئوية

 .حساب صدق المحكمين باعتماد معادلة لوشيو- 

                                                           

، 2008، الجزائر، 3تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط: رشيد زرواتي (1)
 .176ص
 .139، ص2009، الجزائر، 5مناىج البحث العممي وطرق اعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، ط: عمار بوحوش (2)
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 .حساب ثبات األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ- 
 . لالستقاللية2حساب كا- 
 يتجمى ىذا األسموب في عرض وتحميل الجانب النظري، وكذا تحميل وتفسير :األسموب الكيفي-2

المعطيات المكممة في الجداول اإلحصائية باإلستناد إلى كل ما تم الحصول عميو عن طريق المالحظة 
والمقابمة التي تمت بميدان الدراسة وما تطرقنا إليو في الجانب النظري لمدراسة، وذلك بيدف إختبار 

 .فرضيات الدراسة المطروحة
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 :خالصة الفصل
     تعرضنا في ىذا الفصل لإلجراءات المنيجية المتبعة في دراستنا، كونيا تعتبر الركيزة األساسية ألي 

لمتعرف عمى مجتمع  (المجال الجغرافي، البشري، الزمني)بحث عممي، بدأ بتحديد مجاالت الدراسة 
البحث، إلى جانب ذلك ذكر الفروض العممية وتحديد عينة الدراسة التي تمثمت في العينة العشوائية، 

، إضافة (المالحظة، اإلستمارة، المقابمة، الوثائق والسجالت)الطبقية، وكذا توضيح أدوات جمع البيانات 
إلى تبيان نوع المنيج المعتمد عميو وىو المنيج الوصفي التحميمي، كونو مالئم لطبيعة موضوع الدراسة 

 .ومن تم توضيح األساليب المعتمدة في تحميل معطيات الميدان وىما األسموب الكمي والكيفي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض وتحليل و تفسير البيانات و مناقشة :الفصل السادس 
النتائج 

تمهيد 

عرض و تحليل و تفسير البيانات : أوال 

مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات : ثانيا

مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة : ثالثا

مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظريات : رابعا

النتائج العامة للدراسة : خامسا

 و التوصيات االقتراحات: سادسا

خالصة الفصل 
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 :تمييد
       بعد التعرض في الفصؿ السابؽ إلى مختمؼ اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة، سنتطرؽ مف 

 باالستنادخالؿ ىذا الفصؿ إلى عرض بيانات الدراسة في الجداوؿ اإلحصائية ومف تـ تحميميا و تفسيرىا 
إلى ما تـ الحصوؿ عميو خالؿ دراستنا الميدانية مف مختمؼ مصادر المعمومات و مف تـ الخروج بنتائج 

حوؿ الموضوع و مناقشتيا في ضوء الفرضيات مف أجؿ التأّكد مف صدؽ أو عدـ صدؽ ىذه الفرضيات،  
و في ضوء الدراسات السابقة، وصوال إلى النتائج العامة التي أكّدت لنا أّف ىناؾ عدالة في عممية تقييـ 

 الخاصة بيذه الدراسة و القضايا التي االقتراحاتأداء العامميف و أخيرا قمنا بعرض بعض التوصيات و 
. تثيرىا الدراسة
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عرض تحميل و تفسير بيانات االستمارة :أوال 
البيانات الشخصية :األول المحور

الجنس  : ( 05)الجدول رقم 
 االحتماالت التكرارات النسب المئوية

 ذكر 36 85.71
 أنثى 06 14.28
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
% 85.71أّف غالبية أفراد العينة  ذكور و المقّدرة نسبتيـ بػ (05)         يتّضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 

و ىذا راجع إلى طبيعة نشاط ىذه المؤسسة اإلقتصادية اإلنتاجية التي تحتاج إلى جيد عضمي و قوة 
تحّمؿ عالية لمظروؼ الفيزيقية عمى مستوى الورشات ، وىذا مايتوفر لدى الذكور عكس اإلناث المواتي 

عدـ تفضيؿ العمؿ اإلنتاجي داخؿ الورشات، و ؿ، و يرجع ذلؾ إلى ميؿ المرأة % 14.28بمغت نسبتيـ 
بالتالي إقتصار توظيفيا باألقساـ اإلدارية داخؿ المؤسسة بما يتوافؽ مع قدراتّيف نظرا لمطبيعة الفزيولوجية 
لممرأة ىذا مف جية ، و مف جية أخرى ضيؽ نظرة المرأة لمفيـو العمؿ و انحصاره في العمؿ اإلداري أو 

 أو التربوي، و ىذا ما تمت مال حظتو خالؿ جولتنا اإلستطالعية بيف أقساـ المؤسسة التي مكّنتنا يالطب
. مف معايشة ىذه الوضعية

السن  : (06)الجدول رقم 
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

  سنة30 إلى أقؿ مف 20مف  03 7.14
  سنة40 إلى أقؿ مف 30مف  22 52.38
  سنة50 إلى أقؿ مف 40مف  15 35.71
  سنة فما فوؽ50مف  02 4.76
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف                                                                                     :المصدر
 40 إلى أقؿ مف 30أف أغمب مفردات العينة يتراوح سّنيـ مف  (06)      يتّضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

، ويمكف إرجاع ذلؾ إلى شروط التوظيؼ بالمؤسسة التي تركز بصفة كبيرة % 52.38سنة و ذلؾ بنسبة 



  عرض وتحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائج    الفصل السادس                     

 
156 

عمى فئة الشباب، فطبيعة العمؿ اإلنتاجي بالمؤسسة يحتاج فئة شبانية قادرة عمى العمؿ و العطاء وليا 
 و رغبة أكبر لمعمؿ ،  والحظنا ذلؾ مف خالؿ زيارتنا المتكّررة لممؤسسة  و لمختمؼ أقساميا ، ةدافعي

، و يرجع ذلؾ إلى كوف ىذه الفئة %35.71 سنة بنسبة 50 إلى أقؿ مف 40وتمييا فئة المبحوثيف مف 
تعد مف فئة العماؿ األوائؿ الذيف التحقوا مبكرا بالمؤسسة نظرا لقدـ نشأة ىذه المؤسسة ،    فالمؤسسة و 

 سنة منذ بداية نشاطيا بالمنطقة، 35حسب ما تحصمنا عميو مف وثائؽ حوؿ نشأتيا فيي لدييا أكثر مف 
. كما يمكف إرجاع ذلؾ إلى وجود استقرار وظيفي لمعامميف بالمؤسسة 

الحالة العائمية : (07)الجدول رقم 
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

 أعزب 12 28.57
 متزوج 30 71.43
 أرمؿ 00 00
 مطمؽ 00 00
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف : المصدر
، و يمكف إرجاع  %71.43 نسبتيـ قّدرت بػ  وأف أغمبية العينة متزوجيف (07)      يوضح الجدوؿ رقـ 

ذلؾ إلى المسؤولية التي يحمميا المتّزوج تجاه أسرتو ، فيو يبحث عف العمؿ ميما كانت طبيعتو فالمّيـ أف 
يكوف مستقرا بوظيفتو ىذامف جية ، ومف جية أخرى ألّف أغمب المبحوثيف ينتموف إلى الفئة العمرية مف 

، ضؼ إلى ذلؾ نجد أّف األقدمية في المؤسسة (06) سنة وما يؤكد ذلؾ البند رقـ 40 إلى أقؿ مف 30
سمحت ليؤالء مف تحسيف وضعيـ اإلقتصادي األمر الذي مكّنيـ مف الزواج و اإلستقرار، لتمييا فئة 

، وىي نسبة قميمة مقارنة بالمتّزوجيف و يرجع ذلؾ إلى أف معظـ الشباب اليوـ %28.57العّزاب بنسبة 
يمارسوف أعماؿ حّرة كالتجارة و األعماؿ التي تحقؽ كسب وفير و في مّدة أقصر ، في حيف اّتضح لنا 
أّنو ال يوجد مف بيف أفراد العينة مف ىـ أرامؿ و مطمقوف، ويمكف إرجاع ذلؾ إلى اإلجراءات الصارمة 

 .التي وضعتيا الدولة
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المستوى التعميمي  : (08) الجدول رقم 
 االحتماالت التكرارات النسب المئوية

 إبتدائي 00 00
 متوسط 08 19.05
 ثانوي 17 40.47
 جامعي 17 40.47
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
يتّضح أّف أغمبية المبحوثيف بمؤسسة  (08) بالجدوؿ رقـ اإلحصائية الموضحة      مف خالؿ البيانات 

لكؿ فئة عمى  % 40.47الخزؼ الصحي ىـ مف ذوي المستوى التعميمي الثانوي والجامعي وذلؾ بنسبة 
حدى، و يمكف إرجاع ذلؾ إلى طبيعة نشاط المؤسسة الذي يتطمب مف جية عماؿ بمستوى جامعي مف 
ذوي المؤىالت العممية و القدرات الّذىنية العالية لتسيير شؤوف المؤسسة عمى اختالؼ اختصاصاتيـ،  

أخرى وبما أّف نشاط المؤسسة إنتاجي يدوي يعتمد بشكؿ كبير عمى ميارة اليد العاممة أكثر منو  ومف جية
إعتمادا عمى اآللة، وىوما تأّكد لدينا عند زيارتنا الميدانية لورشات اإلنتاج بالمؤسسة ، فإّف المؤسسة 

تشترط عند التوظيؼ عمى مستوى ىذه الورشات ذوي المستوى الثانوي ، فيي تجد فيو المستوى األكثر 
تناسبا مع نوعية العمؿ ، ومف ناحية فيـ طريقة إنجازه ومختمؼ تعميماتو ، وتمييا في المرتبة الثانية نسبة 

و منو ما يؤّكد لنا تفاوت ىذه النسب المقابمة  التي . لفئة المبحوثيف ذوي المستوى المتوسط % 19.05
 وجود نسبة ضئيمة لفئة تمت عند زيارتنا اإلستطالعية لممؤسسة مع أحد المسؤوليف بيا الذي أّكد لنا

. .المستوى المتوسط مع إنعداـ لذوي المستوى اإلبتدائي ودوف المستوى بالمؤسسة
عقد العمل  : (09)الجدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسب المئوية
 دائـ 31 73.81
 مؤقت 11 26.19
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
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مف أفراد العينة يعمموف بصفة دائمة  % 73.81أف  (09)     يتّضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ 
 3بالمؤسسة ، وىذا راجع لمسياسة المتبعة مف قبؿ المؤسسة، بحيث يتـ ترسيـ العماؿ بالمؤسسة كؿ 

سنوات تمقائيا مع التركيز عمى فئة العامميف األوائؿ بدخوؿ المؤسسة، باإلضافة إلى األخذ في اإلعتبار  
الجانب السموكي لمعامميف بالعمؿ، فميذا السبب نسبة العماؿ الدائميف  بالمؤسسة مرتفعة، إلى جانب ذلؾ 
فطبيعة النشاط اإلنتاجي لممؤسسة يتطمب اإلستقرار الوظيفي لمعامميف حتى تتـ المحافظة عمى الكّمية و 

وذلؾ راجع  %  26.19الّنوعية المطموبة يوميا، ثـ لتمييا في المرتبة الثانية فئة المبحوثيف المؤقتيف بنسبة 
  .2015لتوقؼ عممية الترسيـ بالمؤسسة منذ جواف 

الصنف الوظيفي : (10)الجدول رقم 
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

 إطار 03 7.14
 عوف تحكـ 12 28.57
 عوف تنفيذ 27 64.2
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر 
أّف أعمى نسبة مف العامميف تتركز في فئة أعواف التنفيذ والتي قّدرت  (10)       يبيف الجدوؿ رقـ 

، ويمكف إرجاع ذلؾ إلى طبيعة نشاط المؤسسة التي يتطمب وجود عديد العمميات  % 64.28نسبتيـ بػ
عمى مستوى  األقساـ و الورشات حتى تصؿ المؤسسة إلى المنتوج بصورتو النيائية وىذا بطبيعة الحاؿ 

% 28.57يتحقؽ بوجود فئة كبيرة مف أعواف التنفيذ، ثـ تمييا في المرتبة الثانية فئة أعواف التحكـ بنسبة 
وذلؾ راجع بالدرجة األولى إلى كوف اإلشراؼ واسع بالمؤسسة بحيث نجد عوف واحد مف أعواف التحكـ 

عامؿ،  فطبيعة العمؿ بالمؤسسة ال تحتاج ليذه الفئة بنسبة كبيرة مقارنة 60 إلى 50يشرؼ عمى حوالي 
بأعواف التنفيذ، فميمتيـ عادة ما تنحصر بتزويد فئة المنفذيف بالتعميمات و اإلرشادات الالزمة لمعمؿ، إلى 

جانب ذلؾ ىناؾ بالمؤسسة مصالح تتوفر بيا فئة اإلطارات ثـ مباشرة فئة أعواف التنفيذ  وذالؾ راجع 
 .ىذه المصالحعمؿ طبيعة 
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األقدمية في العمل : (11)الجدول رقم 
 اإلحتماالت التكرارت النسب المئوية

  سنوات5أقؿ مف  09 21.43
  سنوات10 إلى أقؿ مف 5مف  09 21.43
  سنة15 إلى أقؿ مف 10مف  12 28.57
  سنة فما فوؽ15مف  12 28.57
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
 إلى 10أف أغمبية أفراد العينة تتراوح أقدميتيـ بالمؤسسة مف  (11)      يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

لكؿ فئة عمى حدى،  ويرجع ذلؾ  % 28.57 سنة فما فوؽ  وذلؾ بنسبة 15 سنة و مف 15أقؿ مف 
لكوف المؤسسة تركز في عمميات التوظيؼ عمى فئة الشباب اليافع ، األمرالذي يجعؿ العامؿ يقضي عّدة 
سنوات بالمؤسسة وذلؾ كإستراتيجية استشرافية في التوظيؼ في بناء يد عاممة مؤىمة و مستقرة بالمؤسسة 

 إلى جانب ذلؾ ما يفسر ىذه ، حتى تأخذ المراتب األولى وطنيا،متشبعة بثقافتيا وذات والء عالي ليا
المّدة مف األقدمية بالمؤسسة لغالبية العماؿ لكوف أّف المؤسسة إعتمدت سياسة توظيؼ واسعة في سنة 

 عامؿ، وىذا ما أّكدتو مقابمتنا مع مسؤوؿ 700 إلى 600 ،بحيث وصؿ عددىـ إلى حوالي 2002
 5، ثـ تمييا فئة العامميف الذيف يممكوف خبرة أقؿ مف  (06)بالمؤسسة، و كذا فئات السف بالبند رقـ 

لكؿ فئة عمى حدى، و ذلؾ بسبب أّف % 21.43 سنوات بنسبة 10 سنوات إلى أقؿ مف 5سنوات و مف 
مف جية، ومف ىذا المؤسسة تعمؿ في كؿ فترة عمى فتح مناصب جديدة أماـ الشباب  لولوج عالـ الشغؿ 

جية أخرى تستفيد في نفس الوقت مف التخصصات الجديدة المتوفرة بسوؽ العمؿ و المؤىمة لتحقيؽ 
 .النوعية و الجودة العالية بمنتجات المؤسسة 
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الرّاتب الشيري : (12)الجدول رقم 
 االحتماالت التكرارات النسب المئوية

  دج15000أقؿ مف   00 00
4.76 02 

 
 دج إلى أقؿ مف 15000مف 

  دج25000
61.90 26 

 
 دج إلى أقؿ مف 25000مف 

  دج35000
  دج فما فوؽ35000مف  14 33.33
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
أجورىـ % 61.90يّتضح لنا أّف أغمب مفردات العينة بما يعادؿ  (12)      مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

 دج، و يرجع سبب ذلؾ لكوف أغمب عينة 35000 دج إلى أقؿ مف 25000تنتمي إلى المجاؿ مف 
التي تمثؿ % 33.33الدراسة ىـ عماؿ تنفيذ ممف أمضوا مّدة طويمة في العمؿ بالمؤسسة، ثـ تمييا نسبة 

 دج فما فوؽ، ويمكف إرجاع ذلؾ إلى وجود فئة إطارات بالمؤسسة 35000فئة العماؿ الذيف يتقاضوف 
 إلى ، شؤوف المؤسسةدارةالتي تأخذ أعمى األجور بيا نظرا لمستواىا العممي ومسؤولياتيا الكبيرة في إ

جانب ذلؾ وجود فئة أعواف التحكـ مف ذوي األقدمية الطويمة بالمؤسسة، ويمكف إرجاع المستوى المتدني 
لمعماؿ إلى سياسة األجور بالمؤسسة التي تعتمد عمى المردودية بالدرجة األولى،  فنظرا لعدـ وجود 

مف قيمة األجر اإلجمالي نجد األجر متدني، فيو محدد فقط باألجر % 80مردودية بالمؤسسة التي تمثؿ 
 .القاعدي فال توجد بو العالوات و المؤشرات األخرى التي تحدده
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عدالة إجراءات تقييم أداء العاممين : المحور الثاني
المعايير التي ترّكز عمييا اإلدارة  في تقييم أداء العاممين  : (13)الجدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسب المئوية
 (نوعية العمؿ . كّمية العمؿ)نواتج األداء  12 28.57
 (المواظبة)معايير السموؾ  01 2.38
 اإلثنيف معا 29 69.04
 ال توجد معايير دقيقة 00 00
 معايير أخرى 00 00
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
أّف غالبية أفراد العينة أقّروا بأّف المعايير التي تركز  (13)      تبّيف البيانات الموضحة في الجدوؿ رقـ 
معا وذلؾ  (المواظبة)و معايير السموؾ  (الكّمية والّنوعية)عمييا اإلدارة في تقييـ أدائيـ ىي نواتج األداء 

، ويمكف إرجاع ىذه النسبة المرتفعة إلى كونيا المعايير التي تراىا اإلدارة مناسبة لتقييـ %69.04بنسبة 
طارات المؤسسة، بحيث أّكدوا لنا بأّف  األداء بالمؤسسة، وىو ما أّكدتو المقابمة مع مجموعة مف مسؤولي وا 

، وىذا حرصا منيـ بالتنسيؽ مع (حجـ العمؿ، نوعية العمؿ والمواظبة )التقييـ يرتكز عمى ىذه المعايير 
إلى جانب عمميات الوصؼ الوظيفي عمى وضع  (المكتب الدولي لمجودة والنوعية إيزو )ىيئة التقييس 

المعايير التي تناسب طبيعة النشاط والوظائؼ بالمؤسسة، في حيف ىناؾ مف أفراد العينة مف أجابوا بأّف 
، ويمكف إرجاع ذلؾ %28.57اإلدارة تركز في تقييـ أدائيـ بالمؤسسة عمى نواتج األداء فقط وذلؾ بنسبة 

إلى طبيعة نشاط المؤسسة اإلنتاجي عمى مستوى ورشات اإلنتاج الذي يرّكز فيو المقّيـ أثناء تقييـ أداء 
الدرجة األولى عمى الكّمية و الّنوعية المحققة يوميا فالميـ أف يكوف حجـ القطع الخزفية  بالعامميف بيا 

ف كاف ذلؾ عمى حساب عماؿ معّينيف و  بالكّمية والّنوعية المتوقعة و المطموبة  مف قبؿ اإلدارة حتى وا 
ىذا األمر يقمؿ مف مستوى إنصاؼ العامميف بالمؤسسة عند تقييـ أدائيـ، و ىذا ما أشار إليو أحد 

المسؤوليف بمصمحة المستخدميف بأّف ىذه الوضعية ستمقى تحسف فى المستقبؿ مع المشروع اإلستثماري 
 .الجديد لممؤسسة بحيث يصبح لكؿ عامؿ سجؿ يحاسب مف خاللو
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نظرة العاممين لمعايير تقييم أدائيم : (14)الجدول رقم 
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

 عادلة 29 69.05
عدـ كفاية ىذه  06 46.15

 المعايير
 
 
 

غير 
 عادلة

المعايير ال تتالئـ مع  03 23.08
 الوظيفة

المعايير غير قابمة  03 23.08
 لمقياس

عدـ فيـ المقيـ ليده  01 7.69
 المعايير

 أسباب أخرى 00 00
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
أّف أغمبية المبحوثيف أقّروا بأّف معايير تقييـ أدائيـ عادلة إذ  (14)       يّتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

،  ويعود ذلؾ في نظرىـ إلى كوف المعايير مناسبة لطبيعة مخرجات المؤسسة، %69.05بمغت نسبتيـ 
بحيث أّنيا تركز عمى حجـ و نوعية القطع المنتجة، و بالتالي فمعايير التقييـ الموضوعة مف قبؿ اإلدارة 

ليا قدرة عمى قياس ذلؾ بموضوعية كبيرة إلى جانب معيار المواظبة الذي ينعكس عمى حجـ المردود 
اليومي الفعمي مقارنة مع ما ىو متوقع، و ما يفّسر ذلؾ النسبة العالية التي سجمت لعماؿ التنفيذ 

بالمؤسسة مقارنة بباقي الفئات المينية األخرى ، وىو ما تأكد لدينا عند نزولنا الميداف بحيث الحظنا 
 إلى جانب مالحظتنا التي وقعت عمى ،النسبة الكبيرة لعماؿ التنفيذ و طبيعة اإلنتاج المنتج  بالمؤسسة

% 30.95قطع الخزؼ الصحي بمخازف المؤسسة المنتجة يوميا الجاىزة لنزوؿ السوؽ، في حيف نجد أّف 
 و قد أرجعوا سبب ذلؾ إلى عدـ كفاية ىذه ،مف أفراد العينة أقّروا بأّف معايير تقييـ أدائيـ غير عادلة

مف المبحوثيف الذيف أرجعوا سبب ذلؾ % 23.08، لتمييا نسبة %46.15المعايير وقّدرت نسبتيـ بػ 
لكونيا معايير ال تتالءـ مع وظائفيـ، في حيف ترجع نفس النسبة مف المبحوثيف سبب ذلؾ لعدـ قابمية 
ىذه المعايير لمقياس، وعميو فمف خالؿ ىذه البيانات اإلحصائية يّتضح أّف إجابة المبحوثيف بعدـ عدالة 
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المعايير راجع إلى طبيعة األعماؿ اإلدارية التي يقوموف بيا، بحيث أّف ىذه المعايير المتبعة ال تقيس بدّقة 
حجـ العمؿ و نوعيتو مثمما ىو في العمؿ اإلنتاجي القطعي بورشات المؤسسة، وىو ما اّتضح معنا في 
دراستنا النظرية ، بحيث أّف العمؿ اإلداري يختمؼ في تقييمو عف العمؿ اإلنتاجي، فمكؿ منيما معايير 
خاصة ليا قدرة عمى قياس األداء الفعمي بدّقة،  وما يؤّكد ذلؾ ما لوحظ بعد توزيع اإلستمارة عمى فئة 

. اإلطارات وأعواف التحكـ فأغمبيـ مف أجابوا بأّف معايير تقييـ أدائيـ غير عادلة
 .عدالة معايير التقييم ومستوى موضوعية نواتجو: (15)الجدول رقم 

    مستوى   
        موضوعية

               النواتج
 عدالة 

 معاييرالتقييـ  

 
 

موضوعية  

 
 

غير 
موضوعية  

 
 

نوعا ما  

 
 

المجموع 

 2كااختبار      

درجة 
الحرية 

 2كا
الجدولية 

عند 
0.05 

 2كا
المحسوبة 

 
 عادلة

26 
18.64 
89.65% 

01 
6.90 

 %3.45 

02 
3.45 
6.90 % 

29 
100% 

 
 

 

  

 
 غير عادلة

01 
8.36 
7.69% 

09 
3.09 
69.23% 

03 
1.55 
23.08% 

13 
100% 

02 5.99 27.70 

 05 10 27 المجموع
 

42   
 

 

 مف إعداد الطالبتيف : المصدر
 2 اكبر مف كا27.70المحسوبة والمقدرة بػ  2أف قيمة كا (15)يتضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 

 وعميو يمكف القوؿ أف 0.05، ومستوى الداللة 2 عند مستوى درجة الحرية 5.99الجدولية والمقدرة بػ 
ىناؾ داللة إحصائية في آراء المبحوثيف حوؿ عدالة معايير التقييـ ومستوى موضوعية نواتجو، إذ نجد أف 
فئة المبحوثيف الذيف يروف أف معايير تقييـ األداء عادلة ، ويروف كذلؾ أف نواتج التقييـ موضوعية تمثؿ 

 مف المبحوثيف الذيف أقّروا أف %69.23، وتمييا في المرتبة الثانية بنسبة %89.65أكبر نسبة وىي 
معايير التقييـ غير عادلة وبالتالي فالنتيجة التقييمية التي يحصموف عمييا غير موضوعية، في حيف تقر 

 مف المبحوثيف أف معايير تقييـ أدائيـ غير عادلة وبالتالي نواتج تقييـ موضوعية بشكؿ %23.08نسبة 
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نسبي ومنو نستنتج أف شعور العامميف بعدالة معايير التقييـ تجعؿ العامؿ يثؽ في موضوعية النواتج التي 
األكبر ىي التي ترى بأف معايير  يحصؿ عمييا والعكس صحيح وحسب ىذه النسب نالحظ أف النسبة

التقييـ عادلة وبالتالي إجراءات التقييـ عادلة، األمر الذي يؤدي إلى شعورىـ بعدالة نواتجو، ويمكف إرجاع 
 .ذلؾ إلى ثقة العامميف في قرارات رؤسائيـ في العمؿ

مدى إلتزام المقّيم بنموذج التقييم الّرسمي : (16)الجدول رقم 
 االحتماالت التكرارات النسب المئوية

 نعـ 41 97.62
  المعرفة السابقة بالعامميف 00 00

 
 ال

التقييـ وظيفة إضافية روتينية  01 2.38
 ال أكثر

تسّيب الرئيس  المباشر في  00 00
 أداء عممو

 أسباب أخرى 00 00
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
مف المبحوثيف أقّروا بأّف % 97.62أّف  (16)     يّتضح مف خالؿ البيانات الموّضحة في الجدوؿ رقـ 

إدارة المؤسسة تمتـز بنموذج التقييـ الّرسمي عند تقييـ أدائيـ ، ويرجع ذلؾ إلى الثّقة الكبيرة التي يحمميا 
ىؤالء العامميف اّتجاه العمميات اإلدارية و القائميف عمييا بالمؤسسة ىذا مف جية، و مف جية أخرى أىمية 

إجراء تقييـ األداء بالنسبة لممؤسسة في التعّرؼ عمى مستويات األداء بيا التي تقيسيا إستمارة التقييـ، 
 و ما أّكد ذلؾ إطالعنا عمى    ،بحيث يخصص لكؿ عامؿ إستمارة تقييـ تقيس نقاط القوة و الضعؼ بأدائو

 إلى جانب ذلؾ إقرار أغمبية العامميف في السؤاؿ رقـ ،إستمارات تقييـ العامميف، التي كانت قيد تقييـ أدائيـ
وىي نفس المعايير ( معيار حجـ العمؿ، نوعية العمؿ، المواظبة)بأّف تقييـ أدائيـ يرتكز عمى  (13)

الموجودة بوثيقة نموذج التقييـ الرسمي الذي تعتمده اإلدارة، و ىذا دليؿ عمى أّف اإلدارة تعتمد عميو بصورة 
. مستمرة عند تقييـ أداء العامميف بالمؤسسة
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. نظرة العاممين لمدى موضوعية الطرق المّتبعة في تقييم أدائيم: (17)الجدول رقم
 االحتماالت التكرارات النسب المئوية

 نعـ 29 69,05
  عدـ مالئمة ىذه الطرؽ لوظيفتؾ 03 23,08

 
 ال

 عدـ كفاية ىذه الطرؽ لمتقييـ 06 46,15
 عدـ معرفة المقّيـ بإستخداميا 01 7,69
 عدـ تطبيؽ ىذه الطرؽ بشكؿ منتظـ 03 23,08
 أسباب أخرى 00 00
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
، أقّروا بأّف %69,05أّف أغمبية أفراد العينة المقّدرة نسبتيـ بػ (17)      يتّضح لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

الطرؽ التي يقّيـ بيا أداءىـ موضوعية، وىو ما يعّبر عف وجود نظرة إيجابية عموما لدى العامميف نحو 
لتزاـ المشرفيف بو، ويمكف إرجاع ذلؾ إلى وجود درجة عالية  األسموب المتّبع في تقييـ األداء بالمؤسسة وا 

مف الثّقة لدى المرؤوسيف برؤسائيـ في إنتقاء الطريقة األنسب واألكثر موضوعية، بما يعكس األداء 
الفعمي لمعامميف بالمؤسسة، وما يؤّكد ذلؾ وجود عالقات عمؿ رسمية بيف الرئيس ومرؤوسيو والتي 

رصدناىا عند نزولنا لميداف الدراسة مع أحد المسؤوليف بالمؤسسة، وىذا أعطانا صورة واضحة عف رضا 
مف أفراد العينة بأّف % 30,95المرؤوس عما يتبعو رئيسو مف إجراءات عند تقييـ أدائيـ، في حيف تّقر 

الطرؽ المتبعة في تقييـ األداء غير موضوعية، وقد أرجعوا سبب ذلؾ إلى عدـ كفاية ىذه الطرؽ لمتقييـ 
مف المبحوثيف الذيف أرجعوا سبب ذلؾ لعدـ مالئمة % 23,08، لتمييا نسبة %46,15وقّدرت نسبتيـ بػ 

ىذه الطرؽ لوظيفتيـ، في حيف ترجع نفس النسبة مف المبحوثيف سبب ذلؾ لعدـ تطبيؽ ىذه الطرؽ بشكؿ 
منتظـ، وعميو فمف خالؿ ىذه البيانات اإلحصائية يتّضح أّف إجابة المبحوثيف بأّف طرؽ تقييـ األداء غير 
موضوعية، ترجع لكوف ىذه الفئة في مستوى إداري يمكّنيا مف أف تقيِّـ وتقيَّـ في نفس الوقت ما يجعميا 
عمى إطالع كامؿ بيذه الطرؽ وبكيفية تطبيقيا، وىو ما تكرر معنا عند تفريغ البيانات مع فئة اإلطارات 

 .وأعواف التحكـ بحيث أّف أغمبيتيـ أجابوا بعدـ موضوعية ىذه الطرؽ
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إتاحة نظام التقييم المتبع بالمؤسسة لمعاممين فرصة الّتعرف عمى أوجو القوة : (18)الجدول رقم
.  والضعف في أدائيم

 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية
 غالبا 22 52,38
 أحيانا 13 30,95
 رادنا 07 16,66
 المجموع 42 100

مف إعداد الطالبتيف : المصدر
، يقّروف بأّنو %52,38أّف أغمبية أفراد العينة والمقّدرة نسبتيـ بػ (18)     يتّضح لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ

غالبا ما يتيح ليـ نظاـ التقييـ المتبع بالمؤسسة فرصة التعّرؼ عمى أوجو القوة والضعؼ في أدائيـ، 
وسبب ذلؾ كوف أّف المؤسسة ىي مؤسسة إنتاجية تطمح إلى تحقيؽ مستوى عاؿ مف حيث الكّمية 
والّنوعية لبموغ المراتب األولى وطنيا، وىذا ما ُصرح لنا بو عندما أجرينا المقابمة مع أحد المسؤوليف 

بالمؤسسة، وىذا بطبيعة الحاؿ يستوجب إّتساـ نظاـ التقييـ بالمؤسسة بخاصية إتاحة الفرصة لمعامؿ حتى 
. يعرؼ جوانب القوة والضعؼ بأداءه فتعزز بذلؾ األولى وتعالج الثانية

وتمييا في المرتبة الثانية فئة العامميف الذيف أقّروا أّنو أحيانا ما يتيح ليـ نظاـ التقييـ المتبع بالمؤسسة     
، ويرجع ذلؾ إلى كوف أف كبر %30,95فرصة الّتعرؼ عمى أوجو القوة والضعؼ في أدائيـ وذلؾ بنسبة 

حجـ ونشاط المؤسسة يستدعي جيود كبيرة، األمر الذي يشغميا عف جوانب ميمة بالمؤسسة قد تكوف 
عامال رئيسيا في تحقيؽ النجاح واإلستمرارية وىو ما لوحظ أثناء جولتنا اإلستطالعية بأقساـ ودوائر 
المؤسسة ىذا مف جية، ومف جية أخرى الحاجة الممحة إلنجاز األعماؿ داخؿ المؤسسة تفاديا ألية 
تعطيالت؛ فالّتعرؼ عمى أوجو القوة والضعؼ بأداء كؿ العامميف وتعزيز األولى وعالج الثانية يكمؼ 

را ما يتيح دالمؤسسة وقتا وجيدا إضافيا ىي في غنى عنو، ثـ تمييا فئة المبحوثيف الذيف أجابوا بأّنو نا
%.           66,66نظاـ التقييـ المتبع بالمؤسسة فرصة الّتعرؼ عمى أوجو القوة والضعؼ في أدائيـ وذلؾ بنسبة 
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. مدى إحترام اإلدارة لمواعيد تقييم أداء العاممين بالمؤسسة: (19)الجدول رقم 
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

 دائما 25 59,52
 أحيانا 15 35,71
 أبدا 02 4.76
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
 بأّف ىناؾ ديمومة في أجابواأّف غالبية المبحوثيف  (19)    تبّيف البيانات الموضحة في الجدوؿ رقـ 

، ويمكف إرجاع ذلؾ لصرامة %59,52إحتراـ اإلدارة لمواعيد تقييـ أداء عماليا بالمؤسسة وذلؾ بنسبة 
القوانيف الداخمية لممؤسسة خصوصا فيما تعمؽ بتنفيذ اإلجراءات بيا وبالضبط نظاـ تقييـ األداء كونو 

المرآة العاكسة لما يقدـ مف أداء بالمؤسسة ىذا مف جية، ومف جية أخرى لكوف تقييـ األداء عممية يتوقؼ 
عمييا الراتب الشيري لمعامؿ استنادا لما يقدمو مف أداء بوظيفتو، وىذا بطبيعة الحاؿ يتطمب اإلنتظاـ في 
كؿ مواعيد التقييـ، وذلؾ إنصافا لحقوؽ العامؿ في كؿ موعد تقييـ لو بالمؤسسة، ولكوف أىداؼ المؤسسة 
تقتضي المتابعة المستمرة لمستوى أداء عماليا مف حيث القوة والضعؼ فتعزز األولى وتعالج الثانية وما 

، إلى جانب تصريح أحد مسؤولي المؤسسة بأّف التقييـ يتـ بشكؿ شيري وبإنتظاـ (18)يؤكد ذلؾ البند رقـ 
لممبحوثيف الذيف أقّرو بأّف تقييـ أدائيـ يكوف أحيانا، فاإلدارة ال تحتـر المواعيد % 35,71،ثـ لتمييا نسبة 

الرسمية لتقييـ األداء بالمؤسسة، ويمكف إرجاع ذلؾ لعدـ إدراؾ العامميف ألية تغييرات في النقطة التقييمية 
التي يحصموف عمييا شيريا رغـ وجود إختالؼ في مستوى األداء المقدـ مف قبميـ كؿ شير، وىذا ما 

يشعرىـ بعدـ موضوعية التقييـ بالمؤسسة وىي تقريبا نفس النسبة مف أفراد العينة المكررة معنا في كؿ بند 
خصوصا إذا ما تعمؽ األمر بموضوعية إجراءات تقييـ األداء، كما يمكف إرجاع ذلؾ إلى إنشغاؿ 

.   المسؤوليف ببعض األمور األمر الذي يقّمؿ مف تركيزىـ عمى مراعاة اإلنتظاـ في مواعيد التقييـ
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.                                  األدوات المعتمدة في تقييم أداء العاممين بالمؤسسة : (20)الجدول رقم
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

 المقابمة مع المشرؼ 06 14,28
 مأل اإلستمارة 34 80,95
 السجؿ الشخصي 02 4,76

أدوات أخرى  00 00
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
أجابوا بأّف % 80,95أّف غالبية المبحوثيف والمقّدرة نسبتيـ بػ (20)     يتّضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 

األدوات المعتمدة في تقييـ أداءىـ ىي مأل االستمارة، ونرجع ذلؾ لكوف ىذه الفئة ىي فئة أعواف التنفيذ 
، وبالتالي فإستخداـ اإلدارة ألداة (10)وىي الفئة األكثر عددا بالمؤسسة وىو مااّتضح معنا بالبند رقـ

اإلستمارة يسيؿ عمييا أمور كثيرة مف ناحية اختصار الوقت والجيد والتكمفة، بحيث يتعّذرعمييا القياـ 
بالمقابمة مع كؿ عامؿ عمى حدى، نظرا إلنشغاليا الدائـ لكونيا مؤسسة إقتصادية بالدرجة األولى، كذلؾ 
المؤسسة مف ناحية أخرى ستضمف بذلؾ استمرار العممية اإلنتاجية داخؿ الورشات والمصالح دوف أي 

وتمييا في المرتبة الثانية فئة . تعطيؿ، كما يمكف إرجاع ذلؾ لسياسة المؤسسة في تقييـ أداء عماليا
المبحوثيف الذيف أقّروا بأّف األدوات المعتمدة في تقييـ أدائيـ ىي المقابمة مع المشرؼ والمقّدرة نسبتيـ 

وسبب ذلؾ ىو لكوف ىذه الفئة ىي فئة اإلطارات وأعواف التحكـ، وبالتالي ونظرا لنسبتيـ % 14,28بػ
القميمة بالمؤسسة فيذا األمر ال يشكؿ أي مشكؿ  لدى المقّيـ في إجراء المقابمة مع كؿ عامؿ عمى حدى، 
وعميو فإعتماد المؤسسة ليذه اإلستراتجية في التقييـ سيحقؽ أىدافيا وأىداؼ عماليا بموضوعية ونزاىة، 

. وىو ما أكدتو لنا المقابمة التي أجريناىا بالمؤسسة مع عينة مف المسؤوليف بيا
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مدى أخذ اإلدارة بتقييم الرئيس المباشر فقط :  (21)الجدول رقم 
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

 نعـ 04 9,52
  رئيس الرئيس المباشر 33 86,84

 
 ال

 الزمالء 00 00
 لجنة مشتركة 02 5,26
 المرؤوسيف 03 7,89
 جيات أخرى 00 00
 المجموع 42 100

  مف إعداد الطالبتيف:المصدر
أقّروا بأّف % 90,48أّف غالبية أفراد العينة والمقّدرة نسبتيـ بػ  (21)     يتّضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 

تقييـ أداءىـ ال يتـ مف قبؿ الرئيس المباشر فقط، ويرجع ذلؾ لكوف التقييـ مف الدرجة الثانية إجراء إداري 
ضروري إلعطاء مصداقية لنتائج العممية التقييمية، وتجّنب مختمؼ األخطاء التي قد يقع فييا الرئيس 

المباشر وىو ما لوحظ بإستمارة التقييـ المعتمدة بالمؤسسة، والمتمثؿ حسب إجابة المبحوثيف بنسبة 
في رئيس المشرؼ المباشر، لكونو الجية التي تمييا مف ناحية التدرج اليرمي، فيو الشخص % 86,84

حتكاكا بمختمؼ إجراءات التقييـ التي يقوـ بيا الرئيس المباشر إتجاه كؿ عامؿ و األدرى  األكثر إتصاال وا 
بالجّو والظروؼ التي تمّر بيا العممية التقييمية، كما يمكف إرجاع ذلؾ لكوف أّف المصالح التي وّزعت بيا 
اإلستمارة ليا عند التقييـ الرئيس المباشر ورئيس الرئيس المباشر، وىذا ما تأّكد لدينا في المقابمة مع أحد 

.      المسؤوليف بالمؤسسة بأّف التقييـ يتـ بيذا الشكؿ في كؿ مستوى إداري بالمؤسسة تقريبا
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. عدالة معاممة العاممين عند تقييم األداء: المحور الثالث
. نظرة العاممين لتقييم رئيسيم المباشر مقارنة بزمالئيم في العمل: (22)الجدول رقم 

 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية
 غير متحّيز 30 71,43
  عامؿ الصداقة 06 50

 
 متحّيز

 عامؿ القرابة 05 41,67
 عامؿ التشابو في الصفات 00 00
 األقدمية والخبرة في العمؿ 01 8,33
 عوامؿ أخرى 00 00
 المجموع      42 100

  مف إعداد الطالبتيف:المصدر
أقّرو بأّف تقييـ % 71,43يتّضح أّف أغمبية المبحوثيف والمقّدرة نسبتيـ بػ  (22)     مف خالؿ الجدوؿ رقـ

رئيسيـ المباشر مقارنة بزمالئيـ غير متحّيز، وذلؾ راجع لثقة ىؤالء العامميف بالمشرؼ المباشر وبأسموبو 
في التقييـ والحكـ عمى أدائيـ، وىذه النتيجة أّكدتيا دراسة ماجد إبراىيـ شاىيف فيما توصمت لو بالجامعة 

اإلسالمية بأّنو يتـ تطبيؽ نظاـ تقييـ األداء دوف تمييز عمى جميع العامميف، في حيف تقّر نسبة 
مف المبحوثيف بأّف المشرؼ المباشر متحّيز في تعاممو معيـ مقارنة بزمالئيـ في العمؿ، وقد 28,57%

، و مّرد ذلؾ إخالؿ %41,67وعامؿ القرابة بنسبة % 50أرجعوا ذلؾ إلى عامؿ الصداقة بنسبة قّدرت بػ
المشرؼ بأخالقيات المينة التي تتطمب منو الحياد عند التعامؿ مع أي موظؼ كاف حتى يتـ بذلؾ الفصؿ 
بيف ماىو عالقة شخصية وما ىو عالقة مينية رسمية، وما أّكد  لنا ذلؾ ىو تصريحات أحد المسؤوليف 
بالمؤسسة أثناء المقابمة في سياؽ إجابتو عمى إحدى األسئمة؛ بأّنو سبؽ وأف حدث تحّيز المشرؼ ألحد 
أقربائو بالمؤسسة ىذا مف جية، ومف جية أخرى قد يرجع ذلؾ لحساسية بعض العامميف نحو أسموب 
رئيسيـ في التعامؿ معيـ مقارنة بزمالئيـ، والتي غالبا ما تكوف نتيجة خالفات تنشأ بينيـ، كما يمكف 

القوؿ أّف لمصورة أو الخمفية المينية لمعامؿ دور في جعمو يصدر إتجاىو السمبي نحو معاممة الرئيس لو، 
فالعامؿ قادر عمى مالحظة سموكات الرئيس مع زمالئو ومقارنتيا بسموؾ ىذا األخير معو ثـ الحكـ عمى 

. مدى عدالة ىذه المعاممة



  عرض وتحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائج    الفصل السادس                     

 
171 

.  مدى تعرض تقييم أداء العاممين ألي ضغط من أية جية خارجية: (23)الجدول رقم 
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

 نعـ المدير 02 4,76
 ال 40 95,24
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
أّف الغالبية العظمى لممبحوثيف أجابوا بأّف تقييـ أدائيـ  (23)يتّضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 

ويرجع ذلؾ إلى أىمية نظاـ تقييـ ، %95,24ت نسبتيـ بػرحيث قد، بألية ضغوط خارجية اليتعرض
تبني المؤسسة مختمؼ البرامج والسياسات التي تمّكنيا كمؤسسة إقتصادية   فعمى أساسو بالمؤسسة األداء

التعامالت )مف بموغ أعمى المراتب في السوؽ الوطنية وحتى الخارجية، كوف أف جودة مدخالت المؤسسة 
ينعكس حتما عمى مخرجاتيا والعكس صحيح، وبالتالي فميس مف صالح المؤسسة إحداث أي  (واإلجراءات

مناوشات في عممية التقييـ قد تقمؿ مف موضوعيتيا األمر الذي يخؿ الحقا بالنظاـ ككؿ ويؤثر عمى 
. سمعتيا

.         مدى إىتمام المقّيم بمراعاة الظروف الخاصة لمعمال عند تقييم أدائيم : (24)الجدول رقم 
 االحتماالت التكرارات النسب المئوية

 كبير 20 47,62
 متوسط 19 45,24
 ضعيؼ 03 7,14

المجموع  42 100
 مف إعداد الطالبتيف :المصدر

والتي تمثؿ أعمى نسبة مف المبحوثيف، % 47,62أّف نسبة  (24)     يتّضح لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
أقّرو بأّف إىتماـ المقّيـ بمراعاة ظروفيـ الخاصة عند تقييـ أدائيـ يتـ بشكؿ كبير، ثـ لتمييا في المرتبة 

مف المبحوثيف الذيف أقّرو بأّف إىتماـ المقّيـ بظروؼ العماؿ الخاصة متوسط، % 45,24الثانية نسبة 
ويرجع ىذا التفاوت في استجابة اإلدارة إلى طبيعة وحجـ ىذه الظروؼ، فظروؼ ومشاكؿ العماؿ تختمؼ 
وبالتالي استجابة اإلدارة عند تقييـ أدائيـ تكوف بشكؿ نسبي حسب درجة صعوبة الموقؼ، وعميو وحتى 
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تكوف اإلدارة موضوعية اتجاه جميع عماليا، فيي تقـو باإلستفسار عف ىذه الظروؼ بواسطة إستمارة 
 .استفسار رسمية لدى المؤسسة وىو ما أكده لنا مسؤولي المؤسسة عينة المقابمة

 .مراعاة المقّيم لظروف العاممين ومستوى موضوعية نواتج التقييم: (25)الجدول رقم 
    مستوى   

        موضوعية
           النواتج  

 مراعاة 
 ظروف العاممين

 
 

موضوعية  

 
 

غير 
موضوعية  

 
 

نوعا ما  

 
 

المجموع 

 2كااختبار      

درجة 
الحرية 

 2كا
الجدولية 

عند 
0.05 

 2كا
المحسوبة 

 20 كبير
12.86 
100% 

00 
4.76 
%00 

00 
2.38 
%00 

20 
100% 

 
 

 

  

 07 متوسط
12.21 
36.84% 

07 
4.52 
36.84% 

05 
2.26 

%26.31 

19 
100% 

 
04 

 
9.49 

 
27.68 

 00 ضعيؼ
1.93 
00% 

03 
0.71 
100% 

00 
0.36 
%00 

03 
100% 

   

    42 05 10 27 المجموع
  مف إعداد الطالبتيف:المصدر

 2 اكبر مف كا27.68 المحسوبة والمقدرة بػ 2أف قيمة كا (25)يتضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 
، وعميو يمكف القوؿ أف 0.05 ومستوى الداللة  4 عند مستوى درجة الحرية 9.49الجدولية والمقدرة بػ 

ىناؾ داللة إحصائية في آراء المبحوثيف حوؿ مراعاة المقّيـ لمظروؼ الخاصة لمعامؿ ومستوى موضوعية 
نواتج التقييـ، إذ نجد أف فئة المبحوثيف الذيف يروف أّف ىناؾ اىتماـ كبير بظروفيـ الخاصة أثناء التقييـ 

 وتمييا في المرتبة %100مف قبؿ المقّيـ، ويروف كذلؾ أف نواتج التقييـ موضوعية تمثؿ أكبر نسبة بػ 
 فئة المبحوثيف الذيف يروف أف االىتماـ بظروفيـ الخاصة أثناء التقييـ متوسط، %36.84الثانية بنسبة 

وبالتالي موضوعية نواتج تقييـ أدائيـ، في حيف وبنفس النسبة نجد فئة مف المبحوثيف يروف أف االىتماـ 
بظروفيـ الخاصة أثناء التقييـ متوسط، ويروف في نواتج تقييميـ الالموضوعية ، ومنو نستنتج أف شعور 
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العامميف بموضوعية نواتج تقييـ أدائيـ، يتحدث مف خالؿ درجة االىتماـ التي يولييا المقّيـ لظروؼ 
العماؿ الخاصة عند تقييـ أدائيـ وحسب ىذه النسب نالحظ أف النسبة األكبر ىي التي ترى باف اىتماـ 

المقّيـ بظروفيـ الخاصة كبير وبالتالي معاممة اإلدارة لمعامميف عادلة أثناء تقييـ أدائيـ، األمر الذي يؤدي 
لى  إلى شعورىـ بعدالة نواتجو، ويمكف إرجاع ذلؾ إلى جدية المقّيـ في أداء ميامو في اتجاه مرؤوسيو، وا 

 .أىمية العممية التقييمية في حد ذاتيا بالنسبة لممؤسسة 
. معاممة المشرف في تقييم مردود العامل بالمؤسسة مقارنة بزمالئو: (26)الجدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسب المئوية
 منصفة 32 76,19
 غير منصفة 08 19,05
 نوعا ما 02 4,76

 المجموع 42 100
 مف إعداد الطالبتيف :رالمصد

أقّرو بأّف % 76,19نالحظ أّف أغمبية المبحوثيف والمقّدرة نسبتيـ بػ  (26)     مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
معاممة المشرؼ المباشر في تقييـ مردود العامميف بالمؤسسة مقارنة بزمالئيـ منصفة، وذلؾ راجع لوجود 

عالقات جيدة بيف العامؿ ورئيسو المباشر يسودىا جو مف الثقة المتبادلة بيف الطرفيف فمقوة العالقات 
الرسمية بيف المشرؼ ومرؤوسيو دور كبير في تكويف ىذه النظرة االيجابية، ثـ لتمييا في المرتبة الثانية 

لممبحوثيف الذيف أقّروا بأّف تقييـ مردودىـ غير منصؼ مقارنة بزمالئيـ في المؤسسة، %19,05نسبة 
ويرجع ذلؾ إلى أف ىؤالء العامميف لدييـ شؾ أو ىاجس نحو طريقة المشرؼ في التعامؿ معيـ نتيجة 
فقداف الثقة فيو ىذا مف جية، ومف جية أخرى لكوف الرئيس المباشر ال يجمع المعمومات الكافية قبؿ 

الحكـ عمى أداء مرؤوسيو، ويعتمد في ذلؾ عمى أساس المحاباة والجيوية التي أصبحت أساس التمييز 
بيف العامميف باإلدارة الجزائرية، وصارت معيار لمتعامؿ إلى جانب المصمحة الشخصية، وىو ما أقّرت بو  

بأّف المشرؼ المباشر متحّيز إلى عماؿ دوف األخريف استنادا لعامؿ  (22)ىذه الفئة سابقا في البند رقـ 
 .الصداقة والقرابة بنسب متفاوتة وىو ما تكرر معنا خالؿ ىذا البند
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. درجة إلمام الرئيس المباشر بتفاصيل أداء العاممين أثناء عممية التقييم : (27)الجدول رقم 
 االحتماالت التكرارات النسب المئوية

 كبير 27 64,28
 متوسط 13 30,95
 ضعيؼ 02 4,76

المجموع  42 100
 مف إعداد الطالبتيف : المصدر

أقّروا بأّف % 64,28أّف أغمبية المبحوثيف والمقّدرة نسبتيـ بػ  (27)      يتّضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 
درجة إلماـ رئيسيـ المباشر بتفاصيؿ أدائيـ عند تقييـ األداء كبيرة، وأرجعوا ذلؾ إلى شخصية المسؤوؿ 

ومدى امتالكو لمميارات والقدرات التي تؤىمو لمحكـ عمى أداء العامميف  (الجّدية في العمؿ )،المباشر
بموضوعية، إلى جانب عامؿ الخبرة، وكذلؾ مستوى الوعي والمسؤولية التي يحمميا ىؤالء المسؤوليف 

اتجاه مؤسستيـ والقيـ التي يؤمنوف بيا األمر الذي يزيد بطبيعة الحاؿ مف ثقة العامميف بعدالة و 
موضوعية نظاـ تقييـ أدائيـ، وىذه النتيجة أّكدتيا دراسة رفعت محمد جاب اهلل في أّف ثقة العامميف في 
عدالة نظاـ تقييـ األداء تزداد كمما شعروا بأّف لدى رئيسيـ المباشر إلماـ كافي بجوانب عمميـ و بشكؿ 

يساعدىـ عمى التقييـ الموضوعي ألداء مرؤوسييـ ، ثـ تمييا في المرتبة الثانية فئة المبحوثيف الذيف أقّروا 
، %30,95أّف درجة إلماـ رئيسيـ المباشر بتفاصيؿ أدائيـ عند تقييـ األداء متوسطة والمقّدرة نسبتيـ بػ 

ونرجع ذلؾ إلى عدـ احتكاؾ المشرؼ المباشر واّتصالو بمرؤوسيو مما يجعمو عمى عمـ بكؿ كبيرة وصغيرة 
حوؿ أدائيـ خاصة إذا كاف نطاؽ اإلشراؼ واسع نظرا ألّف الدور الذي يمعبو المشرؼ المباشر حساس 

. يتطمب منو المتابعة المستمرة لموظائؼ التي تحت إشرافيـ حتى يكوف التقييـ موضوعي الحقا
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.  نظرة العاممين لفرصة المشاركة في عممية تقييم األداء: (28)الجدول رقم 
 االحتماالت التكرارات النسب المئوية

 تقييـ أدائؾ الشيري 04 9,52
 تقييـ أدائؾ السنوي 03 7,14
 اإلثنيف معا 11 26,19
ال توجد فرصة لممشاركة  24 57,14
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف  :المصدر
أقّروا % 57,14أّف غالبية أفراد العينة والمقّدرة نسبتيـ بػ (28)      يتّضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ 

توجد فرصة لمشاركتيـ بعممية تقييـ أدائيـ بالمؤسسة، وأرجعوا ذلؾ إلى كوف عممية التقييـ مف  بأّنو ال
مياـ مشرفيـ المباشر فيو الشخص القادر عمى معرفة نقاط القوة والضعؼ بأدائيـ سواءا تعمؽ األمر 

بأدائيـ الشيري أو السنوي والحكـ عمى مستواه الحقيقي كونيـ عمى ثقة تامة بنزاىتو وموضوعيتو ىذا مف 
جية، ومف جية أخرى يمكف إرجاع ذلؾ إلى سياسة المؤسسة المتبعة، ثـ لتمييا في المرتبة الثانية فئة 

 ويمكف إرجاع ذلؾ إلى ،المبحوثيف الذيف اقّروا بأّف ليـ فرصة لممشاركة في تقييـ أدائيـ الشيري والسنوي
 عف بعض األمور حتى يكوف لالستفسارطبيعة ىذه الوظائؼ مف حيث مياميا التي تحتاج إشراؾ العامؿ 

المقّيـ موضوعي في تقييمو خصوصا الوظائؼ التي يكوف فييا العمؿ إداري أكثر منو عمؿ إنتاجي كّمي 
. مثمما ىو عمى مستوى ورشات المؤسسة

نظرة العاممين لتفسيرات مشرفيم المباشر عند حصوليم عمى عالمة منخفضة في : (29)الجدول رقم 
. التقييم مقارنة بزمالئيم

 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية
 معقولة 31 73,81
 غير معقولة 10 23,81
 ال أدري 01 2,38

 المجموع 42 100
 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
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يقروف % 73,81أّف غالبية أفراد العينة والمقّدرة نسبتيـ بػ (29) يتّضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ     
 منخفضة أثناء التقييـ مقارنة بزمالئيـ في العمؿ  عالمةبأّف تفسيرات مشرفيـ المباشر عند حصوليـ عمى

معقولة ، ويرجع ذلؾ إلى وجود درجة عالية مف الثقة لدى المرؤوسيف في رؤسائيـ، مف حيث تنفيذ 
 ضؼ إلى ذلؾ قناعتيـ بالمبررات التي تقدميا اإلدارة ليـ حياؿ ،إجراءات التقييـ والحكـ عمى أدائيـ

حصوليـ عمى عالمة تقييمية منخفضة، وتمييا في المرتبة الثانية فئة المبحوثيف الذيف أقّروا بأّف تفسيرات 
% 23,81المشرؼ المباشر عند حصوليـ عمى عالمة منخفضة مقارنة بزمالئيـ غير معقولة وذلؾ بنسبة

عمى مستوى تدني العالمة  ، ويرجع ذلؾ لكوف التفسيرات التي يقدميا المشرؼ المباشر ال تكفي لمبرىنة
التقييمية بحيث أّنو اليوجد ىناؾ تكافئ بيف حجـ الخطأ والعالمة المتحصؿ عمييا، فالمشرؼ في ىذه 

الحالة يعطي عالمة التقييـ حسب تقديره الشخصي وحسب مف ىـ تحت إشرافو وال يقّدرىا استنادا لظروفيا 
. الحقيقية

درجة اىتمام اإلدارة بنتائج تقييم األداء السابق كإجراء لتحسين مستوى التقييم : (30)الجدول رقم 
. بالمؤسسة

 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية
 كبير 29 69,05
 متوسط 12 28,57
 ضعيؼ 01 2,38

 المجموع 42 100
 مف إعداد الطالبتيف :المصدر

يقروف % 69,05أّف أغمبية أفراد العينة والمقّدرة نسبتيـ بػ (30)      يتّضح لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
بأّف اإلدارة ميتمة بشكؿ كبير بنتائج تقييـ األداء كإجراء لتحسيف مستوى التقييـ بالمؤسسة، ويكمف سبب 
ذلؾ في إدراكيـ لحجـ التحسف الحاصؿ بإجراءات التقييـ، وكذا بنوعية المعاممة التي يتمقونيا مف قبؿ 

رئيسيـ المباشر مقارنة بالتقييمات السابقة، وتمييا في المرتبة الثانية فئة المبحوثيف الذيف أقّروا بأّف درجة 
، %28.57إىتماـ اإلدارة بنتائج تقييـ األداء كإجراء لتحسيف مستوى التقييـ بالمؤسسة متوسط وذلؾ بنسبة 

ويرجع سبب ذلؾ إلى عدـ تقدير ىؤالء ألىمية ما تقـو بو المؤسسة وعدـ درايتيـ كذلؾ بأىمية ىذا 
اإلجراء في تحسيف مستوى نظاـ التقييـ بالمؤسسة بما ينعكس إيجابا عمى مستقبميـ الوظيفي وعمى 

. مستقبؿ المؤسسة بشكؿ عاـ
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عدالة نواتج العممية التقييمية : المحور الرابع
. نظرة العاممين ألساس توزيع المنح والعالوات: (31)الجدول رقم 

 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية
 عمى أساس المردود الفردي 08 19,05
 عمى أساس المردود الجماعي 01 2,38
 اإلثنيف معا 33 78,57
عمى أساس المحاباة  00 00

 المجموع 42 100
مف إعداد الطالبتيف  :المصدر

أّف غالبية المبحوثيف يروف أّف أساس توزيع المنح  (31)      تبّيف الشواىد الكمية في الجدوؿ رقـ 
، ويرجع سبب ذلؾ إلى %78,57والعالوات عمى العماؿ ىو المردود الفردي والجماعي معا وذلؾ بنسبة 

 وبالتالي ونظرا لطبيعة عمميـ اإلنتاجي عمى مستوى ،كوف أّف النسبة المرتفعة بالمؤسسة ىـ عماؿ تنفيذ
نتاج أكبر كمية بأعمى جودة فيي تعتمد عمى األداء اإلنتاجالورشات، فإّف المؤسسة ولتيّسير عممية   وا 

الفردي والجماعي ومف تـ كأساس لتوزيع المنح والعالوات عمى العماؿ، وذلؾ حتى يكوف الحكـ عمى 
مف أفراد % 19,05 وتمييا في المرتبة الثانية نسبة ،األداء شامؿ وموضوعي لكؿ حيثيات العمؿ المؤدى

العينة الذيف يقّروف بأّف أساس توزيع المنح والعالوات عمييـ ىو المردود الفردي، وىذا راجع لطبيعة 
 ومف تـ كأساس لتوزيع المنح ،الوظائؼ التي يشغمونيا والتي تعتمد بصورة مباشرة عمى األداء الفردي

الذي يعطي صورة عف تركيبة العينة وحجـ كؿ  (10)والعالوات بيذه الوظائؼ، وما يؤكد ذلؾ  البند رقـ 
. صنؼ بيا، وما تـ مالحظتو بعد نزولنا لميداف الدراسة واإلطالع عمى مواقع العمؿ
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.       نظرة العاممين لمدى مالئمة الحوافز التي يحصمون عمييا مع ما يبذلوه من جيد: (32)الجدول رقم 
النسب 
 المئوية

 اإلحتماالت التكرارات

 مالئمة 28 66,67
 غير مالئمة ظروؼ العمؿ الصعبة 04 28,57
 تحّيز المشرؼ المباشر 10 71,43
 المجموع 42 100

 إعداد الطالبتيف                        :المصدر
أقّروا بأّف % 66,67أّف أغمبية أفراد العينة والمقّدرة نسبتيـ بػ (32)      يتّضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 

الحوافز مالئمة مقارنة مع ما يبذلوه مف جيد، وأرجعوا ذلؾ إلى ثقتيـ بنظاـ التقييـ المتبع وبالقائميف عميو 
في قياس وتقدير جيودىـ بموضوعية بما يسمح ليـ في نياية التقييـ مف الحصوؿ عمى حوافز تناسب 

% 33,33الجيود المبذولة تشبع حاجاتيـ الماّدية والنفسية واإلجتماعية، وتمييا في المرتبة الثانية نسبة 
مف أفراد العينة الذيف أّقروا بأّف الحوافز غير مالئمة مع ما يبذلوه مف جيد، وأرجعوا ذلؾ إلى تحّيز 

لى ظروؼ العمؿ الصعبة بنسبة % 71,43المشرؼ المباشر وذلؾ بنسبة  ، وىذا راجع إلى %28,57وا 
شعور ىؤالء العامميف بأّف عممية التقييـ ال تتـ بالشكؿ الرسمي الذي تضعو اإلدارة وتدخؿ فييا اإلعتبارات 
الشخصية لممشرؼ ىذا مف جية، ومف جية أخرى إدراكيـ بأّف ظروؼ العمؿ الصعبة تؤثر عمييـ بشكؿ 
كبير مايجعميـ يقّروف بعدـ مالئمة الحوافز مقارنة بحجـ الظروؼ الصعبة التي يعمموف في ّظميا، وىذا 
ماتـ مالحظتو بعد نزولنا لميداف الدراسة أيف تـ مالحظة ظروؼ العمؿ الصعبة التي يعمؿ فييا العامؿ 

. (حرارة، نقص التيوية، عدـ نظافة المكاف، عدـ توفر أجيزة الوقاية)مف 
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. نظرة العامل لمستوى نتائج التقييم في تحديد إحتياجاتو التدريبية: (33)الجدول رقم 
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

 عاؿ 18 42,86
 متوسط 21 50
 ضعيؼ 03 7,14
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
أقّروا بأّف مستوى نتائج % 50أّف أغمبية أفراد العينة والمقّدرة نسبتيـ بػ (33)     توّضح بيانات الجدوؿ 

التقييـ في تحديد إحتياجاتيـ التدريبية متوسط، ويرجع ذلؾ لسببيف إثنيف األوؿ تّقصد اإلدارة لذلؾ كوف أّف 
ىذه البرامج التدريبية مكمفة، خصوصا إذا وفرت لكؿ العامميف بالمؤسسة ما قد يضيؼ أعباء كمفوية ىي 

في غنى عنيا ىذا مف جية، ومف جية ثانية لكوف ىذه البرامج التدريبية غير مضمونة النتائج األمر الذي 
يستدعي المؤسسة إجراء تقييميف إثنيف لمتعّرؼ عمى مدى فعالية ىذه البرامج في تكويف عماليا األوؿ 

يكوف فوري والثاني يكوف بعد عاـ مف خضوع العامؿ لمتدريب حتى يتـ التعّرؼ عمى مدى نجاح البرامج 
التدريبية بشكؿ ممموس، والسبب الثاني يكمف في أّف تحديد البرامج التدريبية يتوقؼ عمى حسب 

اإلحتياجات المينية لمعامميف فبعض الوظائؼ بالمؤسسة ال تحتاج إلى ميارات فّنية جديدة مقارنة بوظائؼ 
أخرى لكوف المياـ بيا مألوفة وروتينية كما ىو األمر عمى مستوى قسـ اإلنتاج إاّل في حالة إدخاؿ آالت 

مف أفراد العينة الذيف أقّروا بأّف مستوى نتائج % 42,86وتقنيات جديدة، وتمييا في المرتبة الثانية بنسبة 
التقييـ في تحديد إحتياجاتيـ التدريبية عاؿ، ويمكف إرجاع ذلؾ إلى حاجة وظائفيـ بشكؿ مكثؼ ليذه 

 بالتالي  والبرامج التدريبية دوف وظيفة أخرى بما يؤىميـ لتحكـ في العمؿ بدّقة، فأىمية الوظائؼ درجات
الخضوع لمبرنامج التدريبي يكوف بحسب درجة أىمية الوظيفة ودورىا في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة بأقؿ 

جيد ووقت و تكمفة وأعمى جودة، وكذا درجة حاجة العامؿ لمبرنامج التدريبي، وما يؤّكد ذلؾ المقابمة التي 
 بحيث قيؿ لنا فييا بأّف المؤسسة تستغؿ كؿ الميزانية المخصصة ،أجريت مع أحد المسؤوليف بالمؤسسة

لمبرامج التدريبية ألّف المؤسسة تمقى استفسار مف قبؿ مديرية التكويف الميني والوزارة عف مدى توفير 
 .البرامج التدريبية لمعامميف بالمؤسسة
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.                                                                                                                                                                                                                                            مستوى تمقي العامل لمعوائد عمى الجيد اإلضافي الذي يقدمو:(34)الجدول رقم  
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

 دائما 24 57,14
 أحيانا 17 40,48
 أبدا 01 2,38
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
أقّروا بأّنيـ % 57,14أّف أغمبية المبحوثيف والمقّدرة نسبتيـ بػ (34)     يتّضح مف بيانات الجدوؿ رقـ

دوما يحصموف عمى عوائد لقاء الجيد اإلضافي الذي يقدمونو، ويرجع ذلؾ إلى المستوى الكبير في التزاـ 
المؤسسة بأداء مسؤولياتيا اتجاه عماليا، واحتراـ حقوقيـ بما يضمف الرضا والوالء واإلستمرارية في خدمة 

أحد المسؤوليف مف خالؿ المقابمة بأّف المؤسسة تعتمد عمى العمؿ اإلضافي في  أىدافيا وىو ما أّكده لنا
إنجاز األعماؿ وفي ذات الوقت تحرص عمى مكافأة كؿ عامؿ عمى ذلؾ حرصا عمى إنصاؼ عماليا، 

مف أفراد العينة صرحوا بأّنو أحيانا ما يتمقوف عوائد عمى الجيد اإلضافي % 40,48في حيف نجد أّف 
الذي يقدمونو، ويرجع ذلؾ إلى عدـ قناعتيـ بما تقدمو ليـ المؤسسة وعدـ ثقتيـ بيا، مما يجعؿ نظرتيـ 

. سمبية لممؤسسة ولما تعطييـ ليـ مف عوائد مقابؿ جيدىـ اإلضافي
. نظرة العاممين لكيفية إبالغيم بنتائج تقييم أدائيم: (35)الجدول رقم 

 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية
 مف طرؼ إدارة المورد البشرية 06 14,86
 مقابمة مباشرة مع الرئيس المباشر 12 28,57
 كشؼ الراتب 24 57,14
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
مف أفراد العينة أقّروا بأّف إطالعيـ عمى نتائج  % 57,14ّأف (35)     يتّضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 

تقييـ أدائيـ يكوف مف خالؿ كشؼ الراتب، وأرجعوا ذلؾ إلى أف العدد الكبير لمعماؿ بالمؤسسة يأخذ وقت 
ذلؾ فيي تختصر عبئ ذلؾ بإعتمادىا ؿطويؿ، ويضيؼ أعباء كبيرة ليا إذا ما حاولت إعالميـ وجو لوجو 

كما يمكف إرجاع ذلؾ إلى سياسة المؤسسة المتبعة في تنظيـ شؤونيا، في حيف تقّر ، عمى كشؼ الراتب
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مف أفراد العينة بأّنيـ يطمعوف عمى نتائج تقييـ أدائيـ مف خالؿ مقابمة مع الرئيس المباشر، % 28,57
وىذا راجع إلى قمة عددىـ ويتعمؽ ذلؾ باإلطارات وأعواف التحكـ الذيف يشكموف األقمية بالمؤسسة مقارنة 
بأعواف التنفيذ وىو ما لوحظ خالؿ جولتنا بالمؤسسة وبعد توزيعنا لإلستمارة، كما يمكف إرجاع ذلؾ إلى 

. قرب ىذه الفئة مف اإلدارة ما يجعؿ أداة المقابمة أيسر لمتعّرؼ عمى نتائج التقييـ
.  مدى تظمم العاممين إلدارة المؤسسة في حالة عدم رضاىم بنتائج التقييم : (36)الجدول رقم 

النسب المئوية التكرارات اإلحتماالت 
 34,48 10مقابمة مباشرة مع الرئيس المباشر نعـ 

 65,52 19إعادة التقييـ 
 

ال 
 38,46 05تفادي المشاكؿ مع اإلدارة 

 15,38 02سياسة المؤسسة 
 46,15 06الخوؼ مف تعسؼ الرئيس المباشر 

 00 00أسباب أخرى 
 100 42المجموع 

 مف إعداد الطالبيف :المصدر
يقوموف % 69,05أّف أغمبية أفراد العينة والمقّدرة نسبتيـ بػ (36)      يتّضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 

 وأفّ النظر في ىذا التظمـ يكوف بإعادة التقييـ ،بالتظمـ إلدارة المؤسسة في حالة عدـ رضاىـ بنتائج التقييـ
مف أفراد العينة بأّف النظر في التظمـ يكوف بمقابمة مباشرة مع % 34,48، في حيف تقّر %65,52بنسبة 

الرئيس المباشر وذلؾ بحسب درجة وحجـ المشكؿ، وأرجعوا ذلؾ إلى أّف المؤسسة تتسـ بمستوى عاؿ مف 
الشفافية في عالقتيا بعماليا فيي تحاوؿ مف خالؿ حؽ التظمـ إعطاء فرصة لمعامؿ إلبداء رأيو بسياستيا 
كإجراء لّتغيير لما ىو أفضؿ و ىو ما تأّكد لدينا حيف أجرينا المقابمة مع عينة مف المسؤوليف بالمؤسسة 

مف أفراد العينة الذيف يقّروا بأّنيـ ال يقوموا % 30,95بمصمحة المستخدميف، وتمييا في المرتبة الثانية 
بالتظمـ إلدارة المؤسسة رغـ الفرصة المتاحة لذلؾ، وأرجعوا ذلؾ إلى خوفيـ مف تعسؼ الرئيس المباشر 

ويمكف رّد ذلؾ % 38,46 في حيف أرجع البعض ذلؾ لتفادي المشاكؿ مع اإلدارة بنسبة ،%46,15بنسبة 
مي ليؤالء ما يجعميـ غير مدركيف ألىمية ىذا الحؽ بالمؤسسة خاصة وأّف تعميإلى نقص المستوى اؿ

 .المؤسسة تتوفر عمى عماؿ مف ذوي المستوى المتوسط والثانوي
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.  مدى مراقبة اإلدارة لنتائج تقييم أداء العاممين: (37)الجدول رقم 
 اإلحتماالت التكرارات النسب المئوية

 دائما 24 57,14
 أحيانا 18 42,86
 أبدا 00 00
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
أقّروا بأّف % 57,14أّف أغمبية أفراد العينة والمقّدرة نسبتيـ بػ  (37)     يتّضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 

اإلدارة تراقب دائما نتائج تقييـ أدائيـ، وأرجعوا ذلؾ ألىمية ىذه النتائج في تبياف المستوى الحقيقي 
إلجراءات وسياسات المؤسسة ومستوى العامميف لدييا، فحرص المؤسسة عمى موضوعية ىذه النتائج تعد 

وتحقيؽ أىدافيا لذلؾ نجد المؤسسة صارمة مف ناحية ديمومة المراقبة  خطوة ميمة في نجاح المؤسسة
مف أفراد العينة الذيف أقّروا بأّف مراقبة اإلدارة % 42,86عمى ىذه النتائج، ثـ تمييا في المرتبة الثانية نسبة 

لنتائج التقييـ يكوف أحيانا، ويمكف إرجاع ذلؾ إلى كوف ىؤالء العامميف ليسوا عمى اتصاؿ مباشر  باإلدارة 
 ما يجعميـ بعيديف عف مصادر المعمومات، خصوصا إذا كانوا مف فئة عماؿ التنفيذ، إلى جانب أّف ىذه

 .المراقبة أحيانا تكوف بشكؿ سّري وفي أوقات غير معمومة ما يتعّذر عمييـ معرفة ذلؾ
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 .مراقبة اإلدارة لنتائج التقييم ومستوى موضوعية ىذه النتائج: (38)الجدول رقم 
    مستوى   

        موضوعية
            النواتج

 مراقبة 
             اإلدارة لمنتائج

غير موضوعية  
موضوعية  

 2كااختبار      المجموع نوعا ما  

درجة 
الحرية 

 2كا
الجدولية 

عند 
0.05 

 2كا
المحسوبة 

 23 دائما
16.71 
88.46% 

03 
6.19 
11.54% 

00 
3.09 
00% 

26 
100% 

   

 04 أحيانا
10.28 

25% 

07 
3.81 
43.75% 

05 
1.90 
31.25% 

16 
100% 

 
04 

 
9.49 

 
18.67 

 00 أبدا
00 
00% 

00 
00 
00% 

00 
00 
00% 

00 
100% 

   

    42 05 10 27 المجموع
  مف إعداد الطالبتيف:المصدر

 2 أكبر مف كا18.67 المحسوبة والمقدرة بػ 2أف قيمة كا (38)يتضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 
 ،وعميو يمكف القوؿ أف 0.05 ومستوى الداللة 4 عند مستوى درجة الحرية 9.49الجدولية والمقدرة بػ 

ىناؾ داللة إحصائية في آراء المبحوثيف حوؿ مراقبة اإلدارة لنتائج التقييـ ومستوى موضوعية ىذه النواتج، 
إذ نجد أف فئة المبحوثيف الذيف يروف أف اإلدارة تراقب نواتج التقييـ بشكؿ دائـ، ويروف كذلؾ أف نواتج 

 فئة %43.75 ،وتمييا في المرتبة الثانية بنسبة % 88.86التقييـ موضوعية تمثؿ أكبر نسبة بػ 
المبحوثيف الذيف يروف أف مراقبة اإلدارة لمنواتج يتـ بيف الحيف واآلخر، األمر الذي يشعرىـ بال 

 مف المبحوثيف أف مراقبة اإلدارة لنواتج التقييـ تكوف أحيانا، %31.25موضوعيتيا، في حيف تقر ما نسبتو 
ويروف كذلؾ أف ىذه النواتج موضوعية، ومنو نستنتج أف شعور العامميف بموضوعية النواتج يتوقؼ عمى 

مدى مراقبة اإلدارة ليا، وحسب ىذه النسب نالحظ أف النسبة األكبر ىي التي ترى أف المراقبة الدائمة 
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لنواتج التقييـ مف قبؿ اإلدارة تجعميـ عمى ثقة بموضوعيتيا، ألف ىذا الدور لإلدارة اتجاه نواتج التقييـ 
 .يقضي عمى أي تحفيز أومحاباة ويتـ استدراؾ أي خطأ في حؽ العامؿ

. مدى اقتناع العاممين بنتائج تقييم أدائيم  :(39)الجدول رقم
النسب المئوية التكرارات  االحتماالت
 61,90 26مقتنع 

 33,33 04 تحّيز رئيسؾ المباشر احتماؿغير مقتنع 
 8,33 01عدـ اتصالو المباشر بالعامميف 
 25 03عدـ توافر البيانات حوؿ األداء 

 33,33 04جيمو بالفروؽ الفردية 
 00 00نقص خبرتو وميارتو 

 00 00أسباب أخرى 
 9,52 04 نوعا ما 

 100 42المجموع 
 مف إعداد الطالبتيف :المصدر

عمى % 61,90أّف أغمبية أفراد العينة والمقّدرة نسبتيـ بػ (39)     يتّضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ 
اقتناع بنتائج تقييـ أدائيـ وأرجعوا ذلؾ إلى قناعتيـ باإلجراءات التي مّر بيا التقييـ وبالقائميف عمييا، 

األمر الذي يجعميـ عمى قناعة بموضوعية النتيجة التقييمية، وما يؤّكد لنا ذلؾ المقابمة التي أجريت مع 
مسؤولي المؤسسة والتي اّتضح مف خالليا أّف ىناؾ قمة في تظممات العامميف اتجاه النقطة التقييمية، في 

مف أفراد العينة بأّنيـ ليسوا عمى قناعة بالنتيجة التقييمية ألدائيـ، وأرجعو ذلؾ إلى % 28,57حيف يقّر 
، في حيف يرجع البعض اآلخر ذلؾ إلى تحّيز %25عدـ توافر البيانات حوؿ أدائيـ و ذلؾ بنسبة قّدرة بػ

، ويمكف إرجاع ذلؾ بشكؿ عاـ إلى أّف %33,33رئيسيـ المباشر مف جية وجيمو بالفروؽ الفردية بنسبة 
. عممية التقييـ بالمؤسسة تخضع إلعتبارات بعيدة عف ما ىو كائف بأداء العامميف
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. نظرة العاممين لمستوى الموضوعية في نواتج عممية تقييم األداء بالمؤسسة: (40)الجدول رقم 
 االحتماالت التكرارات النسب المئوية

 موضوعية 27 64,28
 غير موضوعية 10 23,81
 نوعا ما 05 11,90
 المجموع 42 100

 مف إعداد الطالبتيف :المصدر
مف المبحوثيف أقّروا بأّف % 64,28أّف  (40)     يتّضح مف خالؿ البيانات اإلحصائية في الجدوؿ رقـ 

نواتج عممية التقييـ موضوعية، وأرجعوا ذلؾ إلى كونيـ لـ يمقوا أي مشكؿ بعممية تقييـ أدائيـ فاإلدارة 
تسير عمى أف يكوف التقييـ موضوعي يضمف حؽ كؿ عامؿ بقدر ما يقدـ مف أداء، وما يؤكد لنا ذلؾ ىو 
ما صرح لنابو المسؤوليف بالمؤسسة أثناء المقابمة بأّنو ىناؾ قمة في الشكاوي والتظممات مف قبؿ العامميف 

. حوؿ نتائج أدائيـ، ما يعني أّف أغمب العامميف راضييف عف العممية التقييمية ونواتجيا
     في حيف أّف ىناؾ مف المبحوثيف مف أقّروا بأّف نواتج العممية التقييمية غير موضوعية بنسبة قدرت 

ف %23,81بػ وأرجعوا ذلؾ إلى أّف اإلدارة متسّيبة اتجاه عماليا فما ييميا ىو اليدؼ العاـ لممؤسسة حتى وا 
كاف عمى حساب عماليا فيي تعتبر العممية التقييمية مجرد عممية روتينية ال أكثر بالمؤسسة، وال تنظر 

. لمجانب الياـ بيا وىو أّنيا عممية متعمقة بالمورد البشري بالدرجة األولى الذي ىو عصب المؤسسة
. مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضيات الدراسة: ثانيا

     بعد عممية عرض وتحميؿ وتفسير البيانات خمصنا إلى مجموعة مف النتائج، وبناءا عمييا سيتـ الحكـ 
. عمى مدى صحة فرضيات الدراسة ومف تـ الحكـ عمى الفرضية العامة لمدراسة

: طبيعة مجتمع البحث-1
: أوضحت مناقشة الخصائص العامة لمجتمع الدراسة النتائج التالية

. مف المبحوثيف ذكور% 85,71-
.  سنة39و30مف المبحوثيف تتراوح أعمارىـ ما بيف % 52,38-
. مف المبحوثيف متّزوجوف% 71,43-
. مف المبحوثيف مستواىـ التعميمي ثانوي وجامعي% 40,47-
. مف المبحوثيف يعمموف بصفة دائمة بالمؤسسة% 73,81-
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. سنة فما فوؽ15 سنة ومف 15 سنوات إلى أقؿ مف 10مف المبحوثيف تفوؽ أقدميتيـ  % 64,2-
. دج 35000إلى أقؿ مف25000مف المبحوثيف يتقاضوف أجرا يتراوح بيف % 61,90-

: يمكف أف نحدد الخصائص العامة لعينة البحث بأّف أغمبية العماؿ
 ذكور. 
  سنة فيـ مف فئة الشباب 39و30أعمارىـ تتراوح ما بيف . 
 عماؿ متزوجوف. 
 مستواىـ التعميمي ثانوي وجامعي. 
 عماؿ دائميف. 
 عماؿ تنفيذ. 
  سنوات10أقدميتيـ تفوؽ . 
  دج35000دج إلى أقؿ مف 25000أجرىـ يتراوح بيف. 

: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الفرعية األولى- 2
تتوافر العدالة في إجراءات "    مف خالؿ ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج الفرضية األولى والتي مفادىا 

: يتّضح أفّ " تقييـ أداء العامميف بشكؿ كبير
 (المواظبة)ومعايير السموؾ  (كمية ونوعية العمؿ)مف المبحوثيف يروف أّف نواتج األداء % 69,04-

. ىي المعايير التي تركز عمييا اإلدارة عند تقييـ أدائيـ
 .مف المبحوثيف يقّروف بأّف معايير تقييـ أدائيـ عادلة% 69,62-

.  مف المبحوثيف يروف بأف معايير تقييـ األداء عادلة و كذا نواتج التقييـ موضوعية% 89,65
. مف المبحوثيف يؤّكدوف أّف المقّيـ ممتـز بنموذج التقييـ الرسمي الذي تضعو اإلدارة % 97,62-
. مف المبحوثيف يؤّكدوف أّف الطرؽ التي يقّيـ بيا أدائيـ موضوعية% 69,05-
مف المبحوثيف يقّروف بأّف نظاـ التقييـ بالمؤسسة يتيح ليـ دوما فرصة التعّرؼ عمى أوجو % 52,38-

. القوة والضعؼ في أدائيـ
.  مف المبحوثيف يؤّكدوف أّف اإلدارة تحتـر مواعيد تقييـ أدائيـ دوما% 59,52-
. مف المبحوثيف يروف أّف أدوات تقييـ أدائيـ ىي مأل اإلستمارة % 80,95-
مف المبحوثيف يقّروف أف تقييـ أدائيـ يتـ مف قبؿ مقّيميف المسؤوؿ المباشر ورئيس % 90,48-

. المسؤوؿ المباشر وذلؾ لتوخي الموضوعية في ىذا اإلجراء
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     بناءا عمى النتائج المسجمة أعاله يتّضح لنا أّف الفرضية األولى محققة بشكؿ كبير أي أّف 
مصمحة المستخدميف بالمؤسسة تعمؿ عمى تطبيؽ إجراءات التقييـ بعدالة بيف جميع العامميف دوف أي 
تمييز، حيث نجدىا تحرص عمى أف تكوف معايير التقييـ عادلة إلى جانب احتراميا لمواعيد التقييـ، 
وكذا اإللتزاـ بنموذج التقييـ الرسمي عند تقديرىا لمستوى أداء عماليا بالمؤسسة األمر الذي يجعميـ 

. عمى ثقة بعدالة إجراءات تقييـ أدائيـ
: مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الثانية -3

تتوافر العدالة في معاممة "     مف خالؿ ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج الفرضية الثانية والتي مفادىا 
: يتبّيف أفّ " العامميف عند تقييـ األداء بشكؿ كبير

مف المبحوثيف يؤّكدوف بأّف تقييـ أدائيـ مف قبؿ المشرؼ المباشر مقارنة بزمالئيـ غير % 71,43-
. متحّيز

. مف المبحوثيف يروف بأّف تقييـ أدائيـ ال يتعرض لضغط مف أي جية خارجية% 95,24-
مف المبحوثيف يؤّكدوف بأّف المقّيـ ميتـ بشكؿ كبير بالظروؼ الخاصة لمرؤوسيو عند % 47,62-

. عممية التقييـ
 .مف المبحوثيف يروف أف ىناؾ اىتماـ كبير بظروفيـ الخاصة وكذا نواتج التقييـ موضوعية100%- 
مف المبحوثيف يقّروف بأّف معاممة المشرؼ منصفة عند تقييمو لمردودىـ مقارنة بزمالئيـ  % 76,19-

. في العمؿ
مف المبحوثيف يروف أّف رئيسيـ المباشر ممـ بشكؿ كبير بتفاصيؿ أدائيـ أثناء عممية % 64,28-

. التقييـ
. مف المبحوثيف يروف أّنو ال يتـ إشراكيـ في عممية تقييـ األداء% 57,14-
مف المبحوثيف يقّروف بأّف اإلدارة ميتمة بشكؿ كبير بنتائج تقييـ األداء كإجراء لتحسيف % 69,05-

. مستوى التقييـ بالمؤسسة
 حصوليـ عمى عالمة ندمف المبحوثيف يقّروف بأّف تفسيرات مشرفيـ المباشر معقولة ع% 73,81-

. منخفضة عند التقييـ مقارنة بزمالئيـ
      بناءا عمى النتائج المسجمة أعاله يتّضح لنا أّف الفرضية الثانية محققة بشكؿ كبير، فإدارة 

المؤسسة عند عممية تقييـ أداء عماليا تحرص عمى توخي العدالة والموضوعية في معاممة جميع 
العامميف لدييا دوف أي تحّيز أو محاباة، بحيث نجد أّف الرئيس المباشر ممـ بمختمؼ جوانب األداء 
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وعمى إلتزاـ بمبدأ العدالة في معاممة جميع العامميف دوف تدخؿ أية جية خارجية تؤثر عمى ىذه 
. العممية مما يرفع مف مستوى الموضوعية في المعاممة أثناء عممية التقييـ

: مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الثالثة -4
تتوافر العدالة في نواتج "     مف خالؿ ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج الفرضية الثالثة التي مفادىا 

:  يتّضح أفّ " تقييـ أداء العامميف بشكؿ كبير
مف المبحوثيف يؤّكدوف بأّف أساس توزيع المنح والعالوات عمييـ ىو المردود الفردي % 78,57-

. والجماعي معا
. مف المبحوثيف يقّروف بأّف الحوافز التي يحصموف عمييا مالئمة لما يبذلوه مف جيد % 66,67-
. مف المبحوثيف يروف بأّف مستوى نتائج التقييـ في تحديد إحتياجاتيـ التدريبية متوسط% 50-
مف المبحوثيف يؤّكدوف بأّنيـ يحصموف بشكؿ دائـ عمى العوائد لقاء ما يبذلوه مف جيد إضافي  % 57,14-
. مف المبحوثيف يقّروف بأّف إبالغيـ بنتائج تقييـ أدائيـ تتـ مف خالؿ كشؼ الراتب% 57,14-

 . مف المبحوثيف يقروف بأنيـ يقوموف بالتظمـ إلدارة المؤسسة في حالة عدـ رضاىـ لنتائج التقييـ69.05%
. مف المبحوثيف يروف بأّف اإلدارة تعمؿ عمى مراقبة نتائج تقييـ أدائيـ بصفة دائمة% 57,14-
 .مف المبحوثيف يروف أف اإلدارة تراقب نتائج التقييـ بشكؿ دائـ وكذا نواتج التقييـ موضوعية88,46%- 
. مف المبحوثيف يقّروف بأّنيـ عمى قناعة بنتائج تقييـ أدائيـ% 61,90-
. مف المبحوثيف يؤّكدوف بأّف نواتج العممية التقييمية موضوعية% 64,28-

بناءا عمى النتائج المسجمة أعاله يتّضح لنا أّف الفرضية الثالثة محققة بشكؿ كبير أي أّف المؤسسة 
موضوعية وعادلة في نواتج عممية تقييـ أداء العامميف بيا، كوف أّف التقييـ يتـ عمى أساس المردود الفردي 
والجماعي، كما وتحرص عمى إعطاء كؿ عامؿ حقو مف الحوافز والمنح والعالوات مقابؿ أداءه دوف أي 
تمييز، كما أّنيا عمى رقابة دائمة ليذه النواتج مما يزيد مف موضوعيتيا األمر الذي يجعؿ العامميف عمى 

. ثقة وقناعة بما يحصموف عميو مف نواتج تقييـ أدائيـ بالمؤسسة
: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية العامة -5

مف خالؿ النتائج التي توصمت إلييا دراستنا بمؤسسة الخزؼ الصحي بالميمية وتحقؽ الفرضيات 
الفرعية، يتّضح لنا أّف عممية تقييـ أداء العامميف عادلة بيذه المؤسسة، وىذا لكوف أّف المؤسسة تعمؿ عمى 

توفير العدالة والموضوعية بيف العامميف أثناء تقييـ أدائيـ، بحيث تحرص عمى توفير إجراءات تقييـ 
        واضحة وعادلة لقياس األداء بيا، وتعمؿ عمى خمؽ جو لمتعامؿ مع كافة العامميف بشكؿ عادؿ
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وما يؤكد صدؽ الفرضية . دوف تمييز، األمر الذي يجعميـ يشعروف بموضوعية نواتج العممية التقييمية
. (38)،(25)،(15)العامة كذلؾ ما تـ التوصؿ إليو مف خالؿ الجداوؿ رقـ 

: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: ثالثا
إلى جممة مف النتائج، وفيما يمي " عدالة تقييـ أداء العامميف"     توصمنا في دراستنا الراىنة حوؿ 

: إستعراض لمجمؿ نقاط التشابو واإلختالؼ مع نتائج الدراسات السابقة وىي كاآلتي
     فيما يخص الدراسات المحمية نجد أّف دراستي كؿ مف بعجي سعاد وحناف بوفروـ توصمتا إلى أّف 

معايير التقييـ غير عادلة وغير موضوعية، فيي ال تعكس جوانب األداء وال تتناسب مع جميع 
الوظائؼ نظرا لغياب وصؼ دقيؽ وواضح ليذه الوظائؼ، كما توصمنا إلى أّف نظاـ التقييـ ال يعطي 

حؽ التظمـ لمعامميف وىذا ما اختمؼ مع ما توصمت لو دراستنا في أّف المعايير عادلة وموضوعية 
 فيي تستند لعمميات الوصؼ الوظيفي، وكذا ،تعكس بّدقة جوانب األداء بمختمؼ الوظائؼ بالمؤسسة

.  في أّف نظاـ التقييـ يتيح لمعامميف حؽ التظمـ
  كما اختمفت كؿ مف دراسة بوبرطخ عبد الكريـ وحناف بوفروـ مع دراستنا فيما توصمتا إليو حوؿ أّف 
التقييـ يتـ مف قبؿ المشرؼ المباشر فقط، وكذا ما توصمت إليو دراسة بعجي سعاد في أّف ىناؾ حرية 
مطمقة لممقييميف في تقييـ مرؤوسييـ وأّنو ال يتـ مراجعة التقييـ مف طرؼ المسؤوؿ األعمى األمر الذي 

يجعؿ النتائج عرضة لتحّيز المشرؼ المباشر، وىو عكس ما توصمت لو دراستنا حوؿ أّف التقييـ يتـ مف 
قبؿ جيتي المسؤوؿ المباشر ورئيس المسؤوؿ المباشر تجنبا لتحّيز الجية األولى والحرص عمى موضوعية 

.  التقييـ بالمؤسسة
         إلى جانب ذلؾ ىناؾ إختالؼ فيما توصمت إليو دراسة بوبرطخ عبد الكريـ في أّف نظاـ التقييـ 

يركز بصفة كبيرة عمى نتائج األداء، في حيف يركز نظاـ التقييـ بدراستنا عمى نواتج األداء ومعايير 
السموؾ معا، ونفس الشيء فيما توصمت لو دراسة بوفرـو حناف حوؿ اقتصار استخداـ نتائج التقييـ عمى 
قرارات منح الحوافز والمكافآت فقط، وكذا عدـ عدالة وموضوعية نظاـ التقييـ نتيجة تحّيز الرؤساء، األمر 

الذي اختمؼ مع ما توصمت لو دراستنا في أّف استخداـ نتائج التقييـ ال تمس فقط قرارات منح الحوافز 
. والمكافآت، وأّف نظاـ تقييـ األداء بمؤسسة الخزؼ الصحي عادؿ وموضوعي

         أما بالنسبة لمدراسات العربية فقد اتفقت دراستنا مع دراسة رفعت محمد جاب اهلل في أّف شعور 
العامميف بإلماـ الرئيس المباشر بجوانب عمميـ واتفاؽ ىذا األخير مع مرؤوسييـ بخصوص معايير األداء 

وكذا إعطاء العامميف فرصة إبداء رأييـ حوؿ تقديرات أدائيـ والتظمـ منيا يشعر العامميف بعدالة نظاـ ،



  عرض وتحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائج    الفصل السادس                     

 
190 

التقييـ وتزيد ثقتيـ بو ىذا مف جية، ومف جية أخرى يزيد إدراكيـ بأّف نواتج األداء تعتمد عمى ما يبذلوه 
. مف جيد وليس عمى أي شيء آخر

     أما دراسة موسى محمد أبو حطب فقد اختمفت مع دراستنا في أّف معايير تقييـ األداء بيا خمؿ، فيي 
عممية عمى أي ىناؾ تحّيز لمقائميف )غير واضحة وغير موضوعية وتؤدي إلى تدخؿ العوامؿ الشخصية 

، في حيف توصمت دراستنا إلى أّف معايير تقييـ األداء واضحة وعادلة، كونيا تستند إلى ما يتـ (التقييـ
وما تخرج بو عمميات الوصؼ الوظيفي بالمؤسسة، وىذا ما يجعؿ  (إيزو)اإلتفاؽ عميو مع ىيئة التقييس 

. العامميف راضيف عنيا وعف موضوعية القائميف بتطبيقيا
     إلى جانب ذلؾ فقد توصمت دراستنا إلى أّف ىناؾ إنتظاـ في عممية تقييـ أداء العامميف، وبأّنيا عممية 
تعطى لمعامميف حؽ اإلعتراض والتظمـ إذا شعر العامؿ بأّنو لـ يتـ إعطاءه حقو، وىذا عكس ما توصمت 
لو دراستو بأّنو ليس ىناؾ إنتظاـ وال إستمرارية في تطبيؽ نظاـ تقييـ األداء في الجمعية، وىو غير عادؿ 

. وال يعطي فرصة التظمـ لمموظفيف بيا
     في حيف أّف دراسة ماجد إبراىيـ شاىيف قد اتفقت مع دراستنا فيما توصمت لو بالجامعة اإلسالمية في 
أّف العامميف عمى إطالع بالمعايير المستخدمة في تقييـ أدائيـ، لكّنيا اختمفت مع دراستنا فيما توصمت لو 

بالجامعة اإلسالمية واألزىر حوؿ أّف المعايير غير عادلة، وكذا وجود تأثير لمعالقات الشخصية والضغوط 
الخارجية عمى عممية تقييـ أداء العامميف وىذا بجامعة األزىر، أما بالجامعة اإلسالمية فقد توصمت إلى أّف 
معايير التقييـ بيا تتّسـ بالموضوعية النسبية  وتأثير محدود لمضغوطات أو العالقات الشخصية في تقييـ 
الرئيس المباشر، وىو عكس ما توصمت لو دراستنا في أّف معايير تقييـ األداء عادلة وال يوجد أي تأثير 

لمعالقات الشخصية أو لمضغوط الخارجية في تقييـ الرئيس المباشر األمر الذي ينعكس عمى ثقة العامميف 
. وقناعتيـ بنتائج عممية التقييـ

     ضؼ إلى ذلؾ نجد أّف تطبيؽ نظاـ تقييـ األداء يتـ دوف أي تمييز بيف جميع العامميف وىذا بالجامعة 
اإلسالمية، األمر الذي اتفؽ مع ما توصمت لو دراستنا واختمفت مع ما توصمت لو دراستو بجامعة األزىر 

. في أّنو يتـ تطبيؽ النظاـ عمى بعض العامميف دوف اآلخريف
 مع دراستنا في أّف المقّيميف يدركوف Rusli’s     أما فيما يخص الدراسات األجنبية فقد اتفقت دراسة 

الخطوات المتبعة في نظاـ التقييـ ويؤدونيا بجدارة وىو ما يجعؿ العامميف راضيف عف إجراءات نظاـ 
التقييـ ويشعروف بعدالتيا، لكّنيا اختمفت مع دراستنا في أّف المعايير التي يتـ استخداميا لتقييـ األداء غير 

 تختمؼ ىي أيضا مع ما توصمت لو Pettijon’ sواضحة وغير كافية لتقييـ األداء، في حيف نجد دراسة 
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رجاؿ )دراستنا في أّف المعايير المعتمدة ليست ىي المعايير التي يرونيا أكثر مالئمة وأّف وجيات نظرىـ 
سمبية فيما تعمؽ بطريقة التقييـ، وىذا عمى خالؼ دراستنا التي توصمنا مف خالليا إلى أّف المعايير  (البيع

. مالئمة ومناسبة لتقييـ األداء وأّف طريقة التقييـ موضوعية فالعامميف ليـ نظرة إيجابية اتجاىيا
: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظريات: رابعا

     مف خالؿ النظريات التي تـ عرضيا والتي تطرقنا ليا سابقا في الفصوؿ النظرية، وعمى اختالؼ 
سنسعى في ىذا العنصر لمناقشة نتائج " عدالة تقييـ أداء العامميف"التيارات الفكرية في نظرتيا لموضوع 

. البحث الحالي في ضوء ىذا التراث النظري
: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظريات الكالسيكية- 1

     لقد ركز تايمور مف خالؿ نظريتو اإلدارة العممية عمى ضرورة وجود أسموب عممي لمعمؿ بحيث نجده 
أشار مف خاللو بضرورة إيجاد تقييـ عادؿ ألداء الفرد العامؿ بالمؤسسة نظرا لوجود إختالؼ بيف المياـ 

 (ورشات اإلنتاج)اإلدارية والمياـ اإلنتاجية وبحكـ أّف أبحاثو مّست المستوى اإلداري التنفيذي 
بالخصوص، نجده ركز عمى كمية اإلنتاج وجودتو كأسس موضوعية في تقييـ مستوى أداء العامميف أي 

أّف تايمور إتبع نظاـ إعطاء كؿ عامؿ حقو مقابؿ أدائو مف خالؿ األجر بالقطعة حتى اليكوف ىناؾ تحّيز 
. ومحاباة بيف العامميف، وفي نفس الوقت إستراتجية مف اإلدارة لبدؿ جيد أكبر لزيادة اإلنتاجية

     ومف ىذا يمكف القوؿ أّف نظرية اإلدارة العممية راعت عدالة تقييـ األداء عند تطبيؽ إجراءاتو بيف 
العامميف دوف أي تحّيز بما يعطي نواتج أداء تتناسب مع جيودىـ المبذولة، وىوما توافؽ مع ما توصمت 
إليو نتائج دراستنا في أّف حجـ العمؿ ونوعيتو مف بيف األسس التي تركز عمييا مؤسسة الخزؼ الصحي 

في تقييـ أداء عماليا، لكّنيا في نفس الوقت أسس لتقييـ األداء سواء تعمؽ األمر بالعمؿ اإلداري أو 
اإلنتاجي كؿ حسب طبيعة ميامو، وىذا ما اختمؼ مع ما قاـ بو تايمور الذي أشار بيذه المعايير إلى 

. العمؿ اإلنتاجي عمى مستوى الورشات
     إلى جانب ذلؾ نجد تايمور ركز عمى ما يقدمو العامؿ مف كمية ونوعية اإلنتاج وأىمؿ الجانب 

 وىو ما اختمؼ مع نتائج دراستنا التي توصمنا مف خالليا بأّف سموؾ ،السموكي لمعامؿ وأخالقياتو بالعمؿ
العامؿ معيار أساسي مف معايير التقييـ بمؤسسة الخزؼ الصحي ىذا مف جية، ومف جية أخرى نجد أّف 
تايمور مف خالؿ مبادئو ال يعطي لمعامؿ حؽ المشاركة في التقييـ األمر الذي يتوافؽ مع ما توصمت لو 
نتائج الدراسة بمؤسسة الخزؼ الصحي، عمى عكس حؽ اإلعتراض والتظمـ الذي تمنحو ىذه المؤسسة 
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لعماليا األمر الذي ال يتفؽ مع ما قاؿ بو تايمور الذي اعتبر العامؿ ألة بيولوجية ال أكثر ال يحؽ لو 
. اإلعتراض والتظمـ عمى قرارات اإلدارة األمر الذي يقمؿ مف ثقة الفرد بعدالة عممية تقييـ األداء

     أما فيما يخص نظرية التنظيـ اإلداري نجد ىنري فايوؿ مف خالؿ مبدأ العدالة ومبدأ نظاـ المكافأة 
يحرص عمى موضوعية تقييـ األداء مف خالؿ توزيع الحوافز عمى العامميف بما يتناسب والجيد الذي 
يبذلونو، وىذا األمر يتفؽ مع النتيجة التي توصمت ليا دراستنا مف حيث أّف أغمب العماؿ بالمؤسسة 
يحصموف عمى حوافز تتالئـ مع الجيد الذي يبذلوه، ضؼ إلى ذلؾ نجد أّف ىنري فايوؿ أشار لمبدأ 

 (كّما ونوعا)اإلنضباط بالمؤسسة وفي نفس الوقت أساس يعتمد عند تقييـ األداء إلى جانب نواتج األداء 
وىو ما يتفؽ مع ماتركز عميو مؤسسة الخزؼ الصحي في تقييـ أداء عماليا حرصا منيا عمى موضوعية 

. التقييـ
     في حيف نجد ماكس فيبر مف خالؿ نظرية البيروقراطية وضع مجموعة مف القواعد والمبادئ الرشيدة 

المنظمة إلجراءات العمؿ التي تضمف حؽ العمؿ بداخمو بعيدا عف أي تحّيز أومحاباة لتحقيؽ العدالة 
والموضوعية اتجاه أفراد التنظيـ، خصوصا فيما تعمؽ بعممية التقييـ مف ناحية تطبيؽ إجراءاتيا بيف 

العامميف والنواتج المترتبة عنيا، وعميو فنظرة فيبر لضرورة توافر الموضوعية اتجاه األفراد بالتنظيـ نجدىا 
متجسدة وتتوافؽ مع ما توصمت لو نتائج دراستنا حوؿ عدالة تقييـ أداء العامميف، مف حيث أّف أغمب 
العماؿ أقّروا بعدالة المعايير والطرؽ المتبعة في تقييـ أدائيـ وبأّف اإلدارة ممتزمة وصارمة حياؿ كؿ 

مواعيد التقييـ والنموذج المعتمد عميو أثناء كؿ تقييـ، وبأّف المعاممة في تقييـ أدائيـ منصفة وغير متحّيزة 
ما يجعميـ يقّروف بموضوعية نواتج التقييـ التي يحصموف عمييا، فنظرة العامميف اتجاه العممية التقييمية 
بمؤسسة الخزؼ الصحي إيجابية، فيـ عمى اقتناع وعمى ثقة بموضوعية اإلدارة فيما يخص نظاـ تقييـ 

. األداء
     لكف ونظرا لميرمية والمركزية التي تمّيز المبادئ التي قاؿ بيا ماكس فيبر نجد أّنو ال يعطي مف 

 فيو ،خالؿ ىذه المبادئ الحؽ لمعامميف بالمشاركة في تقييـ أدائيـ عمال بمبدأ تقسيـ العمؿ والتخصص
يجد ذلؾ مف اختصاص الجياز اإلداري األعمى فالعامؿ ميمتو التنفيذ فقط، وىو ما توصمت إليو نتائج 
دراستنا في أّف التقييـ يعتمد بنسبة كبيرة عمى مأل اإلستمارة مف قبؿ المسؤوؿ المباشر نظرا ألّف عماؿ 

التنفيذ بالمؤسسة ىـ القاعدة العريضة بيا، لكف ىذا ال يعني أّف عدـ المشاركة بتقييـ أدائيـ ىو بالضرورة 
عدـ عدالة العممية التقييمية وىذا ما تممسناه مف خالؿ نتائج فرضيات دراستنا المحققة التي كانت بيا 

. نظرة العامميف إيجابية اتجاه معظـ البنود
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: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظريات النيوكالسيكية  -2
     أما فيما يخص النظريات النيو كالسيكية نجد أّف نظرية العالقات اإلنسانية إللتوف مايو ركزت في 
اىتماميا عمى العنصر البشري مف خالؿ زيادة اإلىتماـ بمشاعره وحاجاتو اإلجتماعية والمعنوية، ىذا 
األمر توافؽ مع ما توصمت لو دراستنا بمؤسسة الخزؼ الصحي في أّف حاجات ورغبات اإلنساف ال 

تقتصر عمى الحاجات المادية فحسب بؿ ىناؾ حاجات غير مادية تيـ العامميف وتشعرىـ بمكانتيـ ودورىـ 
في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة، ويتجمى ذلؾ مف خالؿ إقرار أغمبية العماؿ بأّف معاممة مشرفيـ منصفة 

ونزيية حياؿ إجراءات تقييـ أدائيـ بالمؤسسة، وكذا مراعاة ىذا األخير ظروفيـ الخاصة عند تقييـ أدائيـ 
إلى جانب حصوليـ عمى حوافز مادية ومعنوية بما يتناسب مع مستويات األداء لدييـ، فالعامؿ في ىذه 

. الحالة ليس آلة بيولوجية كما قاؿ عنو تايمور فالمؤسسة ىنا تيتـ بإشباعات عماليا غير مادية
     لكف إذا تعمؽ األمر بمبدأ المشاركة الذي قاؿ بو التوف مايو توصمنا مف خالؿ دراستنا إلى أّف العامؿ 
ال تتاح لو فرصة المشاركة في تقييـ أدائو، لكف في مقابؿ ذلؾ لو فرصة التظمـ و اإلعتراض عمى النتيجة 
التقييمية األمر الذي غاب في الحالتيف بمبادئ النظريات الكالسيكية ومرّد ذلؾ بالدرجة األولى ىو سياسة 

. المؤسسة التي تتبعيا في إدارة شؤونيا
     وفي نفس السياؽ نجد نظرية الحاجات ألبراىاـ ماسمو الذي ركز ىو اآلخر عمى ضرورة إشباع 
حاجات العامميف كونيا الدافع لسموكو ومختمؼ ردود الفعؿ األمر الذي تقاطع مع ما توصمت لو نتائج 

دراستنا الراىنة بمختمؼ فرضيات الدراسة، بحيث أّف قناعة العامميف بدرجة إشباع حاجاتيـ داخؿ المؤسسة 
. تعكسيا نظرتيـ اإليجابية في أّف إجراء التقييـ المحدد ليذه اإلشباعات عادؿ وموضوعي بيف العامميف

     وفيما يخص نظرية الفمسفة اإلدارية لدوغالس ماؾ غريغور والتي تقوـ عمى أساس أّف أي عمؿ أو 
تصرؼ إداري في المنظمة إّنما يرتكز عمى نظرية إدارية معينة، واألفراد العامموف في المنظمة يتأثروف 

والتصورات  (X)بطابع الفمسفة اإلدارية التي يؤمف بيا المدير حيث يقـو الفكر الكالسيكي في نظرية 
مع النتائج التي توصمت  (Y)، وعميو فقد اتفقت نظرية(Y)الفكرية لمدرسة العالقات اإلنسانية في نظرية 

إلييا دراستنا مف حيث أّف األفراد العامميف في المؤسسة يتمتعوف بحسف المسؤولية والجّدة في العمؿ، األمر 
الذي يجعؿ رؤسائيـ عمى وعي تاـ بضرورة إعطاء كؿ فرد ما يستحقو وذلؾ مف خالؿ توخي العدالة 

 .والموضوعية في تقييـ أدائيـ إنصافا ليـ
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: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظريات الحديثة- 3
     بالنسبة لمنظريات الحديثة نجد نظرية العدالة لسيتي أدمز التي تقـو عمى فكرة توزيع العوائد 

والمكافآت عمى األفراد داخؿ التنظيـ استنادا لمبدأ العدالة واإلنصاؼ لجميع العامميف وربطيما بمستوى 
الكفاءة والجدارة في األداء، فالفرد العامؿ يقـو بعقد مقارنات بيف مدخالتو ومخرجاتو ومدخالت ومخرجات 

زمالئو في العمؿ إلدراؾ مدى توافر العدالة في نظاـ التقييـ الذي تتوقؼ عميو عوائد األفراد، فالتوزيع 
العادؿ لممكافآت يتوقؼ بناءا عمى مدى عدالة تطبيؽ إجراءات التقييـ بيف العامميف وتقدير األداء استنادا 

 .لمستواه الفعمي لدى كؿ عامؿ
     وتتفؽ وجية النظر ىذه مع ما جاءت بو نتائج دراستنا بمؤسسة الخزؼ الصحي بحيث توصمنا إلى 

أّف المؤسسة تتوخى العدالة في تطبيقيا لعممية تقييـ أداء عماليا األمر الذي يجعميـ يشعروف بعدالة 
. نواتجيا

     وفي نفس السياؽ أشارت نظرية التوقع لفيكتور فروـ بأّف أفعاؿ األفراد تحكميا قوة التوقع بأّف الفعؿ 
الممارس مف قبميـ سوؼ تتبعو نتيجة معينة ورضاىـ الوظيفي يرتبط بما يحصموف عميو مقارنة بجيدىـ 
المبذوؿ، ليذا فالنظرية تركز عمى افتراض ضرورة وجود نظاـ تقييـ جّيد وعادؿ لألداء يتوقع الفرد مف 

وراءه الحصوؿ عمى نواتج تشبع حاجاتو، فتحقيؽ التكافؤ بيف مردود العامؿ والعائد يتوقؼ عمى مدى ّدقة 
ىذه مع ما توصمت لو  وموضوعية تطبيؽ المؤسسة لنظاـ تقييـ أداء العامميف بيا، وتتفؽ وجية النظر

دراستنا في أّف ىناؾ عدالة في تقييـ أداء العامميف بمؤسسة الخزؼ الصحي، وبالتالي فتوقعات العامميف 
تناسب ما يحصموف عميو؛ أي الجيد المبذوؿ يناسب المكافأة، األمر الذي يحقؽ ليـ اإلشباع والرضا عف 

. العممية التقييمية بشكميا العاـ
     أما فيما يخص نظرية اإلدارة باألىداؼ لبيتر دراكر فيي تقوـ عمى مبدأ المشاركة أي التحديد 

المشترؾ لألىداؼ مف قبؿ الرئيس والمرؤوس، فعممية تقييـ األداء عممية تعاونية بينيما، ضؼ إلى ذلؾ 
فيي ترى موضوعية عممية التقييـ في التقييـ الذاتي لممرؤوسيف وما يتبعو مف تقييمات مختمؼ المستويات 
اإلدارية، وعميو ما يمكف استخالصو أّف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الراىنة ال تتوافؽ مع األفكار 
التي جاءت بيا ىذه النظرية فيي تنظر لمعممية التقييمية مف زاوية مختمفة، فتحقيؽ العدالة بعممية تقييـ 

 .األداء ليذه النظرية ليست بنفس الصورة التي ينظر ليا أغمب العامميف بمؤسسة الخزؼ الصحي
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: النتائج العامة لمدراسة: خامسا
     مف خالؿ الفحص اإلمبريقي لمفرضيات الفرعية والفرضية العامة لدراستنا بمؤسسة الخزؼ الصحي 

: بالميمية توصمنا إلى جممة مف النتائج تتمثؿ فيما يمي
بّينت الدراسة أّف نظاـ تقييـ األداء المطبؽ بالمؤسسة يعتمد عمى معايير عادلة ومناسبة لجميع -1

. الوظائؼ بالمؤسسة،  فيي تعكس جوانب األداء المطموب بموضوعية
يعتمد نظاـ تقييـ األداء في المؤسسة عمى نواتج األداء مف كمية ونوعية اإلنتاج، ومعايير -2

. (المواظبة)السموؾ
في عممية تقييـ أداء العامميف بالمؤسسة وىذا يعني أّف ىناؾ  (دورية)بّينت الدراسة أّف ىناؾ إنتظاـ -3

. استمرارية في تطبيؽ نظاـ تقييـ األداء
بّينت الدراسة أّف لممشرؼ المباشر قدرة عمى اإلحاطة واإللماـ بجوانب أداء العامميف، وبالتالي تكويف -4

. صورة متكاممة حوؿ أدائيـ، األمر الذي يؤدي إلى تقييـ عادؿ وموضوعي
يعتمد تقييـ األداء في المؤسسة عمى مقّيميف، المسؤوؿ المباشر ورئيس المسؤوؿ المباشر تجنبا ألية -5

. محاباة أو تحّيز
. يتـ تطبيؽ نظاـ تقييـ األداء بالمؤسسة عمى جميع العامميف دوف تمييز-6
كشفت الدراسة عف وجود إىتماـ مف طرؼ إدارة المؤسسة، بمتابعة ومراقبة تطبيؽ النظاـ ونتائجو فيو -7

. يعتبر إجراء ميـ وضروري
ال يوجد أي تأثير لمعالقات الشخصية، أو الضغوط الخارجية عمى عممية تقييـ أداء العامميف -8

. بالمؤسسة
أظيرت الدراسة أّف نظاـ التقييـ السائد في المؤسسة ال يتيح لمعامميف فرصة المشاركة في تقييـ أدائيـ، -9

. ويتـ اإلكتفاء بإظيار نتائج التقييـ في كشؼ الراتب
نظاـ التقييـ بالمؤسسة يعطي حؽ اإلعتراض والتظمـ لمعامؿ إذا شعر بأّنو لـ يتـ إعطاءه حقو في -10

. التقييـ
كشفت الدراسة عف وجود رضى لدى العامميف عف نظاـ تقييـ األداء المطبؽ بالمؤسسة فيو نظاـ -11

 .عادؿ وموضوعي في الحكـ عمى أدائيـ
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: التوصيات واالقتراحات: سادسا
     مف خالؿ نتائج الدراسة المتوصؿ إلييا، سنورد فيما يمي أىـ التوصيات المتعمقة بيا والتي مف شأنيا 

: ـ أداء العامميف بمؤسسة الخزؼ الصحي وىي كما يمييية تقيمؿالعمؿ عمى زيادة عدالة ع
ضرورة مراجعة وتحديث الوصؼ الوظيفي بشكؿ دوري ومستمر، مف خالؿ إجراء تحميؿ وظيفي لكؿ -1

. الوظائؼ حتى نعطي ونعزز نموذج التقييـ بمعايير أكثر ّدقة في قياس األداء
يجب أف يكوف وضع وتحديد المعايير نتيجة عمؿ مشترؾ بيف الرئيس والمرؤوس واألطراؼ األخرى -2

ذات العالقة، مما يجعؿ العامؿ جزء مف ىذه المعايير ويكوف أقدر عمى تحقيقيا واإللتزاـ بيا األمر الذي 
. يؤدي إلى تعزيز الثقة بعدالة النظاـ

ضرورة إشراؾ العامميف في عممية تقييـ األداء كإستراتجية لتعزيز ثقة العامميف بعدالة تقييـ أدائيـ ودعـ -3
. والئيـ لممؤسسة

يجب أف يقـو نظاـ التقييـ عمى مقابالت لتقييـ األداء يتـ فييا إعالـ العامميف بنتائج تقييـ أدائيـ -4
ومناقشتيا في نفس الوقت وعدـ اإلكتفاء بإدراجيا في كشؼ الراتب، ألّف مقابالت التقييـ توفر ليـ التغذية 

. المرتدة الكافية حوؿ أدائيـ لتجنب أية طعوف أو تظممات
مف )يجب الربط بيف نتائج أداء العامميف أثناء التقييـ وأداء العامؿ المقيَّـ والعوامؿ الخارجية األخرى -5

، حتى يكوف التقييـ أكثر داللة وأكثر تحديد لألسباب الحقيقية في ضعؼ اإلنتاج (معّدات وظروؼ اإلنتاج
 أي ضرورة األخذ في اإلعتبار ؛ونوعيتو، حتى تكوف ىناؾ موضوعية عند الحكـ عمى أداء ىؤالء العامميف

. ظروؼ العمؿ الصعبة عند تقييـ أداء العامميف خصوصا العمؿ عمى مستوى الورشات
زيادة اإلىتماـ بتحسيف كفاءة الرؤساء المباشريف القائميف بعممية التقييـ وكذلؾ جميع الجيات المشاركة -6

فيو، وذلؾ مف خالؿ عقد دورات تدريبية تؤىميـ لمقياـ بيذه الميمة حتى يمكف الوصوؿ إلى رأي أكثر 
. صوابا وموضوعية في عممية التقييـ

إعطاء التقييـ الذاتي وتقييـ الزمالء نصيب في عممية التقييـ لزيادة شعور العامميف بعدالتيا، كونيـ -7
. أعضاء مشاركيف بيا

 القضايا التي تثيرىا الدراسة :
خضاعيا لمدراسة       لقد أفرزت الدراسة الحالية مجموعة مف النقاط التي تستدعي التوقؼ عندىا وا 
النظرية واإلمبريقية فيي بمثابة مشروعات بحثية مستقبمية يمكف البحث فييا ودراستيا بيدؼ تعميؽ 
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المعرفة العممية بصفة عامة والمعرفة العممية الخاصة بموضوع عدالة تقييـ أداء العامميف عمى وجو 
: الخصوص، وفيما يمي استعراض لبعض ىذه القضايا

. دور عدالة تقييـ األداء في رفع الكفاءة اإلنتاجية-
. إجراء دراسة مماثمة عمى عينة مف الموظفيف في مؤسسة خدماتية-
. دراسة مقارنة حوؿ موضوع الدراسة في القطاع العاـ والقطاع الخاص-
. كيؼ تؤثر عدالة تقييـ األداء في رفع الثقة التنظيمية-
. إلى أي مدى تساىـ عدالة تقييـ األداء في تحقيؽ التطوير التنظيمي-
. أثر عدالة تقييـ أداء العامميف في زيادة الوالء بالمؤسسة-
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خالصة الفصل 
      يعد ىذا الفصؿ بمثابة النتيجة النيائية لمجيوداتنا طواؿ مراحؿ دراستنا ىذه، والذي تضمف عرض 

وتحميؿ وتفسير البيانات ومناقشة النتائج بحيث مكننا مف الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المسطرة في بداية 
ىذا العمؿ والتي كانت مف خالؿ التحقؽ مف صدؽ الفرضيات الجزئية والفرضية العامة، وبالتالي فمف 

خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا اّتضح لنا أّف الفرضيات الجزئية جميعيا تحققت مما يدؿ عمى تحقؽ 
. الفرضية العامة أي تتوافر العدالة في تقييـ أداء العامميف بمؤسسة الخزؼ الصحي بشكؿ كبير
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 :خاتمة

لقد تمحورت دراستنا الراىنة حول موضوع عدالة التقييم أداء العاممين، وذلك نظرا ألىميتو البالغة 
في تحقيق فعالية المؤسسة، فيو مطمب أساسي ألية مؤسسة ميما كان نوعيا أو حجميا في ظل التغيرات 

والتطورات الحاصمة ومن ىذا المنطمق ولدراسة ىذا الموضوع ارتأينا الوقوف عمى ىذه الظاىرة بشقييا 
النظري والتطبيقي، بحيث تعرضنا في الجانب النظري لمختمف العناصر التي من شأنيا توضيح عممية 
تقييم األداء، وذلك في فصمين إلى جانب عنصر تحديد المفاىيم ومختمف النظريات المفصمة لمموضوع 
وبعدىا لموقوف عمى واقع ىذه الظاىرة بالمؤسسة الجزائرية قمنا بدراسة ميدانية بمؤسسة الخزف الصحي 

بالميمية، وذلك بغية التأكد من مدى الصدق اإلمبريقي لفرضيات الدراسة، والتعرف عمى واقع ىذه الظاىرة 
بيا وبإتباع دراستنا لمجموعة من اإلجراءات المنيجية الضرورية ألي بحث ميداني، توصمنا إلى مجموعة 
من النتائج أكدت لنا صدق ىذه الفرضيات التي تحققت بشكل كبير، األمر الذي وضح لنا أن عممية تقييم 

أداء العاممين مؤسسة الخزف الصحي بالميمية تتميز بالعدالة والموضوعية، نظرا العتماد المؤسسة في 
تقييم األداء بيا عمى معايير عادلة وواضحة تعكس األداء الفعمي لمعامل، إلى جانب ذلك حرصيا الدائم 

عمى تنفيذ ىذه العممية بموضوعية بين جميع العاممين بما يضمن حصوليم عمى نواتج عادلة تناسب 
 .مستوى أدائيم

وعميو يمكن القول أن عدالة العممية التقييمية مرىون بمدى عدالة تطبيق إجراءاتيا، والحياد في 
المعاممة مع جميع العاممين أثناء التقييم األمر الذي يؤدي إلى عدالة نواتجيا، بمعنى تجسيد مبدأ العدالة 

بيذه العممية أمر ضروري ينعكس عمى نجاعة مختمف سياسات المؤسسة بما يضمن مركزىا التنافسي 
 .وقدرتيا اإلنتاجية ىذا من جية، ومن جية أخرى تعزيز الثقة والوالء واالستقرار الوظيفي لمواردىا البشرية
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: ملخص الدراسة
تعد عممية تقييم أداء العاممين أحد أىم وظائف إدارة الموارد البشرية في المنظمات الحديثة،        

نظرا لدوره الفّعال في تحديد المستوى الفعمي ألداء الفرد، ومدى إلتزامو بضوابط وتعميمات منظمة، 

خصوصا إذا إلتزم القائمين عميو بمبدأ العدالة والموضوعية حيال جميع الخاضعين لمتقييم، ألن ذلك 

وعميو فدراستنا الراىنة . نقطة أساسية في نجاح أي مؤسسة بغض النظر عن حجميا أو نوعيا

- مؤسسة الخزف الصحي بالميمية- تناولت موضوع عدالة تقييم أداء العاممين بالمؤسسة الجزائرية 

ما مدى توافر العدالة في تقييم أداء العاممين بالمؤسسة :   وقد إنطمقت من تساؤل رئيسي مفاده

الجزائرية؟ 

      ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى توافر العدالة في تقييم أداء العاممين بالمؤسسة 

.  الجزائرية، وكذا محاولت لفت أنظار المسؤولين داخل المؤسسة ألىمية العدالة التقييمية

    ولتحقيق أىداف البحث قمنا بإستخدام المنيج الوصفي التحميمي، أما فيما يخص عينة الدراسة 

 مفردة، كما تم اإلعتماد في الدراسة عمى أداة 42فمقد تم إختيار عينة عشوائية طبقية قّدرت بـ

اإلستمارة كأداة رئيسية في جمع البيانات، إلى جانب ذلك إعتمدنا أيضا عمى أداة المالحظة، 

المقابمة، الوثائق والسجالت، أما عن أساليب التحميل فقد جمعت الدراسة بين األسموب الكّمي 

. والكيفي

:      خمصت الدراسة إلى جممة من النتائج من أىميا

أّن نظام تقييم األداء المطبق بالمؤسسة يعتمد عمى معايير عادلة ومناسبة لجميع الوظائف - 

. بالمؤسسة، فيي تعكس جوانب األداء المطموب بموضوعية

. يتم تطبيق نظام تقييم األداء بالمؤسسة عمى جميع العاممين دون تمييز- 
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يعتمد تقييم األداء بالمؤسسة عمى مقّيمين؛ المسؤول المباشر ورئيس المسؤول المباشر تجنبا ألية - 

. محاباة أو تحيز

أّن نظام تقييم األداء المطبق بالمؤسسة يعطي حق التظمم و اإلعتراض لمعامل إذا ما شعر بأّنو لم - 

. يتم إعطاء حقو في التقييم

كشفت الدراسة عن وجود رضى لدى العاممين عن نظام تقييم األداء المطبق بالمؤسسة، فيو - 

 .عادل و موضوعي في الحكم عمى أدائيم
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The abstract : 

The assessment of the workers performance is one of the most important 

functions of human resources in modern organisations, for it has an effective 

role in defining the real level of the individual’s performance, and the extent of 

his commitment to the organisation’s regulations and instructions, especially if 

those  assessing are committed to  the principle of justice and objectivity twards 

the ones who are subject to assessment, because that is an important matter .So 

our study has dealt with justice in evaluating the worker’s performance in the 

Algerian enterprise china’s enterprise in El-Milia. 

It started from a principal wondering: to what extent is justice available in 

the assessment of the workers  performance in the Algerian enterprise? 

The study targeted recognising the extent of the availability of justice in 

assessing the worker’s performance in the Algerain enterprise , and leading the 

officials inside  the enterprise to the importance of evaluating justice. to attain 

the research objective, we adopted the analytic descriptive approach. 

Concerning the study’s sample, it was chosen as stratified and at random; it was 

estimated at 42 people. The from was used as an essential means in gathering 

data. We also adopted the observation, the interview, the document and the 

register means. As for the analysis modes, they were between quantitative and 

qualitative. 

The study led to many results , among which: 

- The performance assessment system is based on equalitarian standards 

and edequate to all function among the enterprise; it reflects   aspects of 

the required performance objectively. 

- The performance assessment system is applied to all the enterprise 

workers without any distinction. 

- The performance assessment among the enterprise is done by two 

evaluators: the direct official and the direct official head in order to avoid 

favoritism or bias. 

- The performance assessment system applied among the enterprise give 

the worker the right to grievance and objection if the latter feels he is not 

assessed fairly. 

- The study shows the satisfaction among the workers over the performance 

assessment system applied inside the entreprise; it faire and objective 

when jusdging their performance. 
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 :الموسوعات- و
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 :المراجع بالمغة األجنبية: ثانيا

A-livres 

1.ecosip: dialogue autour de la performance en entre prise ,Edition harmattan ,

paris, 1999. 

2.peter drucker: lavenir du managemenet, selon drucker, edition village mondial, 
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1.alain burland: jean-y ves eglem patrice mykita, dictionnaire de gestion, edition 

foucher, paris, 1995. 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 
218 

  



 

 قائمة المالحق



 
219 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 - جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحيى 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم عمم االجتماع

 
 :إستمارة بحث بعنوان

 
 
 

 مذكرة مكممة لنيل شهادة الماستر في عمم اجتماع تنظيم وعمل
 
 

 :إشراف األستاذ                                                             :إعداد الطالبتين
 شكشاك بسمة                                                              كعواش رؤوف- 
 غميمة صبرينة  - 

 : مالحظة
 .أمام العبارة المناسبة إلجابتكم (×)الرجاء منكم وضع عالمة - 
 .الرجاء التأكد من اإلجابة عمى كل األسئمة- 
 .إن ىذه المعمومات سرية وال تستخدم إال لغرض عممي- 

 .شكرا عمى تعاونكم وحسن تفيمكم
 

 

 

 

 2016/2017: السنة الجامعية

 
 

 عدالة تقييم أداء العاممين بالمؤسسة الجزائرية

 - الميمية–دراسة ميدانية بمؤسسة الخزف الصحي 



 
220 

البيانات الشخصية : المحور األول
 ذكر                       أنثى : الجنس .1
  سنة 30 إلى أقل من 20من : السن .2

 سنة  40 إلى أقل من 30       من 
 سنة 50 إلى أقل من 40       من 
  سنة فما فوق50               من 

                مطمق                  أرمل  أعزب                 متزوج    :لة العائميةالحا.3     
 متوسط                 ابتدائي            :المستوى التعميمي.     4

                     ثانوي                   جامعي                           
 

    دائم                        مؤقت : العملعقد.5      
  إطار                  عون تحكم :الصنف الوظيفي.6      

           عون تنفيذ 
  سنوات5أقل من : األقدمية في العمل.7       

  سنوات 10 إلى أقل من 5من               
 سنوات 15 إلى أقل من 10              من 
 سنة فما فوق 15             من 

  دج15000أقل من : الراتب الشهري .8
 دج 25000 إلى أقل من 15000              من 
 دج 35000دج إلى أقل من 25000              من 
 دج فما فوق 35000              من  

عدالة إجراءات تقييم أداء العاممين : المحور الثاني
 ؟تركز عمييا اإلدارة في تقييم أدائكما ىي المعايير التي  .9

  (كمية العمل، نوعية العمل )نواتج األداء- 
 (المواظبة)معايير السموك - 
 اإلثنين معا       - 
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 التوجد معايير دقيقة- 
 ..........................معايير أخرى أذكرىا

كيف ترى معايير تقييم أدائك؟ . 10
عادلة                           غير عادلة 

: عادلة، إلى ماذا ترجع ذلكغير إذا كانت ىذه المعايير - 
. عدم كفاية ىذه المعايير-        

. المعايير ال تتالءم مع الوظيفة-     
. المعايير غير قابمة لمقياس-      
. م ليذه المعاييرقيّي عدم فيم الم-     

 ......................أسباب أخرى أذكرىا
في رأيك ىل يمتزم المقيّيم في تقييم أدائك بنموذج التقييم الرسمي الذي تضعو اإلدارة؟  .11

نعم                          ال 
 
: رجع ذلكتفي حالة اإلجابة  بال، إلى ماذا - 

. المعرفة السابقة بالعاممين-          
. ة روتينية ال أكثريالتقييم وظيفة إضاف-          
. في أداء عمموالرئيس المباشر تسيّيب -          

 .....................      ......أسباب أخرى أذكرىا
                 في اعتقادك ىل الطرق التي يقيّيم بيا أدائك موضوعية ؟. 12

        نعم                         ال       
: في حالة اإلجابة بـال، ىل يرجع ذلك إلى- 
. عدم مالئمة ىذه الطرق لوظيفتك- 
. عدم كفاية ىذه الطرق لتقييم-
. عدم معرفة المقيّيم باستخداميا- 
. عدم تطبيق ىذه الطرق بشكل منتظم- 

 .......................أسباب أخرى أذكرىا
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في نظرك ىل يتيح لك نظام التقييم المتبع بالمؤسسة فرصة التعرف عمى أوجو القوة والضعف في 13.
أدائك؟ 

را د  أحيانا                          نا      ا                    غالب
؟ في رأيك ىل تحترم اإلدارة مواعيد تقييم أدائك بالمؤسسة  .14

           أبدا                 أحيانا                   دائما      
المؤسسة؟ ب في تقييم أدائك ةدم المعتتاوما ىي األد. 15

المقابمة مع المشرف -      
مأل االستمارة -     
السجل الشخصي -    

 ..........................أخرى أذكرىا
 ىل يتم تقييم أدائك من قبل الرئيس المباشر فقط؟ .16

نعم                        ال      
في حالة اإلجابة بـ ال، ما ىي الجيات األخرى المقيّيمة؟ 

 رئيس المشرف المباشر -
 الزمالء -
 لجنة مشتركة -
 المرؤوسين -
 ................... أذكرىاأخرىجيات 

  األداءتقييمعند  العاممين معاممةعدالة : المحور الثالث
 كيف ترى تقييم رئيسك المباشر مقارنة بزمالئك ؟ .17

  غير متحيز         متحيز              
إذا كان متحيز، إلى ماذا ترجع ذلك؟      -

 عامل الصداقة -
 عامل القرابة -
 عامل التشابو في الصفات -
 األقدمية والخبرة في العمل -
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 ......................... أذكرىاعوامل أخرى
؟  يتعرض تقييم أدائك لضغط من أية جية خارجية ىل.18

                       ال                     نعم        
 .....................في حالة اإلجابة بنعم، ماىي ىذه الجيات؟- 
ما مدى اىتمام المقيّيم بمراعاة الظروف الخاصة لمعمال عند تقييم أدائيم ؟ . 19

                     ضعيف                متوسط                     كبير      
مقارنة بزمالئك ؟ بالمؤسسة  في تقييم مردودك  المشرف المباشر كيف تمقى معاممة.20
                   نوعا ما غير منصفة منصفة                 
 ما درجة إلمام رئيسك المباشر بتفاصيل أدائك أثناء عممية التقييم؟. 21

    ضعيف              متوسط                    كبير       
أين تتاح لك فرصة المشاركة في نظام تقييم أدائك؟ . 22

 يتقييم أدائك الشير-        
تقييم أدائك السنوي -        
االثنين معا -       
              ال توجد فرصة لممشاركة -      
  ؟التقييم مقارنة بزمالئكعند  منخفضةعند حصولك عمى عالمة مشرفك المباشر كيف ترى تفسيرات . 23

        ال أدري              غير معقولة                  معقولة   
 ؟ تحسين مستوى التقييم بالمؤسسة كيف ترى اىتمام اإلدارة بنتائج تقييمك السابق كإجراء ل.24

      متوسط                 ضعيف             ضعيف جدا          كبير         كبير جدا     
 

عدالة نواتج العممية التقييمية : المحور الرابع
  عمى أي أساس يتم توزيع المنح والعالوات ؟ 25.

 عمى أساس المردود الفردي -
 عمى أساس المردود الجماعي -
  معااالثنين -
 عمى أساس المحاباة -
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ل عمييا مع ما تبذلو من جيد ؟ ص ما مدى مالئمة الحوافز التي تح.26
              غير مالئمة                مالئمة

                      ....................... إذا كانت إجابتك بغير مالئمة، لماذا؟-
 كيف ترى مستوى نتائج التقييم في تحديد احتياجاتك التدريبية ؟ .27

   متوسط                          ضعيف                            عال
ىل تمقى عوائد عمى الجيد اإلضافي في عممك ؟ . 28

  أبدا      أحيانا                                    دائما                
 ؟ إذا رغبت في اإلطالع عمى نتائج تقييمك، كيف يتم إبالغك بذلك. 29

 من طرف إدارة الموارد البشرية -          
  المباشر    سمقابمة مباشرة مع الرئي          -

  كشف الراتب        -  
 إلدارة المؤسسة ؟ ظمم بنتائج التقييم ىل تقوم بالت رضاكفي حالة عدم. 30

 ال                                                       نعم 
 في حالة اإلجابة بنعم، كيف يتم النظر في ىذا التظمم ؟- 

 مقابمة مباشرة مع الرئيس المباشر         - 
 إعادة التقييم                               - 

 في حالة اإلجابة بال، ما سبب  ذلك؟- 
 تفادي المشاكل مع اإلدارة         - 
 سياسة المؤسسة          - 
 الخوف من تعسف الرئيس المباشر         - 
 .............. أذكرىاأسباب أخرى

  في رأيك ىل تراقب اإلدارة نتائج تقييم أدائك؟.31
                       أبدادائما                         أحيانا                             

 ىل أنت مقتنع بنتائج التقييم وبالقرارات اإلدارية المرتبطة بو ؟ .32
               نوعا مامقتنع                          غير مقتنع       

:  أنت غير مقتنعلماذا  اقتناعك  عدمفي حالة-
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 احتمال تحيز رئيسك المباشر -
 عدم اتصالو المباشر بالعاممين -
 عدم توافر البيانات حول األداء -
 جيمو بالفروق الفردية -
 نقص خبرتو وميارتو -

 ..............أسباب أخرى أذكرىا 
 ......................... كيف تقيم مستوى الموضوعية في نواتج عممية تقييم أدائك بالمؤسسة؟.33
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 (02):الممحق رقم

: أسئلة المقابلة                                  

 في رأيك هل مؤشرات التقييم مناسبة لقياس األداء بالمؤسسة؟ .1

 ؟هل تعتمد المؤسسة عمى جهة معينة في وضع معايير التقييم بالمؤسسة .2

 هل يستند وضع معايير التقييم لعمميات الوصف الو ضيفي بالمؤسسة؟ .3

 ماهي أدوات التقييم المعتمدة بالمؤسسة ؟ ولماذا؟ .4

 ما هي الجهات المسؤولة عن عممية تقييم أداء العاممين بالمؤسسة؟ .5

 هل تعتقد أّن المقّيم موضوعي في تقييم أداء مرؤوسيه دون أي تحّيز؟ .6

في رأيك هل تأخذ اإلدارة في االعتبار الظروف الخاصة لعمالها أثناء عممية  .7

 التقييم؟كيف ذلك؟

 في حالة عدم رضا العامل بنتائج التقييم هل تعطي له فرصة لمتظمم؟ .8

كيف تقّيم مستوى الرضا لدى العاممين عن نتائج التقييم؟  .9
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 .قائمة أسماء األساتذة  المحكمين: (03)الممحق رقم 

 الجامعة اسم األستاذ
 بوالفمفل إبراهيم -1
 بواب رضوان -2
 كواهي الربيع -3
 كياس الرشيد -4
 عباسي يزيد -5
 غراز الطاهر -6

 

 جامعة جيجل
 جامعة جيجل
 جامعة جيجل
 جامعة جيجل
 جامعة جيجل
 جامعة جيجل
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228 

 

 المدير العام

 مكمف بالدراسات مسؤول الجودة والنوعية

 مصمحة األمن أمانة المديرية العامة

 مديرية االستغالل مديرية المشروع مديرية اإلدارة والمالية مديرية التموين والتجارة

مصمحة تسيير 
 المشكالت

مصمحة الوسائل 
 العامة

 مصمحة الصيانة

 دائرة اإلنتاج

 مصمحة اإلنتاج

مصمحة اإلنتاج 
 المكوي

مصمحة الجودة  
 والنوعية

 دائرة المحاسبة والمالية دائرة تسيير الموارد البشرية دائرة التموين دائرة التجارة

 مصمحة التجارة

مصمحة تسيير  مصمحة التسويق
 المخزون

مصمحة المحاسبة   مصمحة المستخدمين مصمحة المشتريات
 التحميمية والتقديرية

مصمحة الخدمات 
 اإلجتماعية

مصمحة المحاسبة 
 العامة

 مصمحة المستخدمين: المصدر

 مصمحة المخبر

 الدائرة التقنية


