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Abstract 

The research aims to indicate which methods are used in the field by a 
selected company in the evaluation process, to identify the strengths and 
weaknesses in the process of evaluating the performance of employees, and to 
make recommendations that would develop the evaluation function, where 
the theoretical aspect of the saraeser  discussed human resources and the old 
and modern methods used in evaluating the performance of the employees, 
and the research sample and society represented in the employees and 
managers of departments at the General Company for Leather and Textile 
Industries, where 10 questionnaires were distributed, 9 were retrieved and 
one was excluded whose evidence was not complete, as the study reached 
conclusions, the most prominent of which were: 

- The selected sample mixes the old methods and a part of the modern 
methods in evaluating the performance of the workers, One of the modern 
methods is the critical facts method, as it obtained higher average scores nret 
the non-interpretation method by (2.4 degrees), Among the most prominent 
unused modern methods, are the comprehensive quality method and the 
feedback method (360) this was confirmed by the average score for these two 
methods (1.9 degrees), which indicates the inadequacy of the methods used in 
the evaluation. 
- The role of higher management in evaluating the performance of employees 
has not risen to the highest level, as is clear in the analysis, the sample 
believes that the evaluation process was not subject to the supervision of the 
company’s higher management, and the higher management does not review 
the evaluation process, and this made the evaluation process unfair. 
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 دور طرائق تقييم اداء العاملين التقليدية والحديثة في تسيير الموارد البشرية 

 دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية 

 اعداد الباحث : محمد عبد السالم نعمة االسدي

 

 الملخص

وتحديد نقاط القوة والضعف  ،في عملية التقييممة ميدانيا ًمن قبل الشركة المختارة دبيان اي الطرق المستخهدف البحث الى 

في عملية تقييم اداء العاملين، وتقديم التوصيات التي من شانها تطوير وظيفة التقييم، حيث تحدث الجانب النظري للبحث 

موظفي  شرية والطرق القديمة والحديثة المستخدمة في تقييم اداء العاملين، وتمثل مجتمع وعينة البحث فيبعن الموارد ال

واستبعدت  9استبانات تم استرداد  10حيث تم توزيع النسيجية، اعات الجلدية ونومدراء اقسام لدى الشركة العامة للص

 ، حيث توصلت الدراسة الى استنتاجات كان ابرزها :واحدة لم تكن بيناتها مكتملة

فـي تقيــم اداء العـاملين، فمـن الطـرق  ةالحديثـبين الطـرق التقليديـة وقسـم مـن الطـرق  تمـزج العينـة المختـارة مـا -

  (درجـة 2.4الحديثـة طريقـة الوقائع الحرجـة فقـد حصـلـت علـى متوسـط درجـات اعلـى فـي تفسـير الطـرق وقـدرة )

ا مـا اكــده ( وهـذ360ومـن ابرز الطرق الحديثة غير المستخدمة هي طريقـة الجـودة الشـاملة و طريقة  التغذيـة العكسية )

درجـة (، وهـذا يشـــير الـى عــدم كفايـة الطرق المستخدمة في  ۱.۹متوسـط الـدرجات لهــاتين الطـريقتين وقــــدره )

 .التقييم

ان دور االدارة العليـا فـي تقييم اداء العـاملين لـم يرتقــي الـى مسـتوى الحـد االعلـى كمـا هـو واضـح فـي التحليـل،  -

فالعينـة تـرى ان عمليـة التقيـيـم لـم تخضـع لرقابـة االدارة العليـا فـي الشـركة، وال تقـوم االدارة العليـا بمراجعـة عمليـة 

 .التقيـيـم وهـذا جـعـل عمليـة التقييم تتسم بكونها غير عادلة

 الكلمات المفتاحية : الطرائق التقليدية، الطرائق الحديثة، الموارد البشرية 

 

 المقدمة

وتعد من العمليات  ،ان تحقيق االهداف االدارية واالستراتيجية للمنظمة يعتمد بشكل كبير على عملية تقييم اداء العاملين

تحديد وتحليل وتقدير والمهمة في ادارة الموارد البشرية من خالل تحديد نقاط الضعف وتفاديها ونقاط القوة وتعزيزها 

ل كما يوفر التقييم المعلومات التي تمكن المدراء من توجيه العما  ،فراد العاملين لفترة زمنية سابقةأللالفعلي ز مستوى االنجا

الن ذلك يعتبر عنصر مهم للتحسين المستمر، كما ان الركيزة االساسية  ، وتنمية قدرات ومهارات العاملينوابراز الكفاءات

سي لتحريك كافة عناصر االنتاج العنصر االسا وهو ،والفعاليةفي عمل المنظمة هو العنصر البشري في تحقيق الكفاءة 

جل تحقيق تقييم لألداء عادل ومبني على اسس وأل جياتيجميع السياسات واالسترات خرى، فهو القوة المحركة لتغيراال

 .وسوف نتعرف على تلك الطرائق في فصول البحث  ،صحيحة فهناك طرائق تقليدية وطرائق حديثة  لتحقيق ذلك

 هدف البحث -اوال:

 -: يهدف بحثنا الى تحقيق االتي

 ، وتقديم المقترحات التي من شأنها تطويرعف في عملية تقييم اداء العامليننقاط القوة و الض تشخيص. 1

 وظيفة التقييم.

 . في عملية التقييمعينة البحث الطرق المستخدمة ميدانياً من قبل المنظمة  ما هي معرفة. 2

 . اً على الطرق القديمة والحديثة المستخدمة في تقييم اداء العاملينالتعرف نظري. 3
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 مشكلة البحث -ثانياً :

، الموارد البشرية التي تسير ثة في عملية تقييم اداء العاملينالتقليدية والحدي تزال تعاني من تمزج بين الطرق ال ان منظماتنا

وكذلك معرفة االبعاد االساسية و المؤشرات لعملية التقييم سواء على  ،وسلبيات كل طريقة يجابياتعدم الفهم العميق ألو

نتقلت من ا و، تطورات ملحوظةشهدت  عملية تقييم اداء العاملين  بالرغم من ان ،القائمين بها او العاملين مستوى االدارة او

 .الطرق التقليدية الى الطرق الحديثة

 فرضيات البحث  -ثالثاً :

 العامة للصناعات النسيجية والجلدية الطرق الحديثة في تقييم االداء.تستخدم الشركة  -1

 .فعال وذو مستوى عالي دور االدارة العليا في تقييم اداء العاملين في الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية -2

   ان نظام تقييم اداء العاملين في الشركة ساهم في تحقيق اهداف الشركة. -3

 البحث  ومجتمع عينة-رابعاً :

 .في موظفي ومدراء اقسام لدى الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية البحث مجتمع تمثل

 الفصل االول

 الجانب النظري

 اوالً . الموارد البشرية

هي عدد من االشخاص الذين يمثلون القوى العاملة في المنظمة، :  (www.rouwwad.com). تعريف الموارد البشرية1

كيد على ان الموظفين هم الجزء االكثر اهمية في المنظمة، بالتالي يجب ان تدار الموارد البشرية بفعالية أيجب التلذلك 

 وكفاءة لتحقيق النجاح للمنظمة.

لي ابالت. تنمية الموارد البشرية : هي الوسيلة التي تساعد في تطوير القدرات واالمكانيات الوظيفية الخاصة لدى االفراد، 2

 فرد فيها.ة الموارد البشرية الى تطوير المنظمة بشكل عام وتطوير كل يتنمتسعى 

 وان الهدف االساسي للموارد البشرية هو الوصول الى االهداف المراد تحقيقها 

 طرائق تقييم اداء العاملين ثانياً. 

تقييم االداء في  نظم معظمان  حيث ،تقوم بهاالتي  االعمالالمنظمات ومع اختالف تقييم اداء العاملين  قطرتختلف 

على  استخدامهاالنظم التي يتم  قد يجعلها اقل دقة من وهذا الية العمل في ختالفالمن ا بالرغم متشابهةالمنظمات العامة 

تم داء العاملين حيث االتي تستخدم في تقييم  قالطر وهناك العديد من ،(200ص ,2010 ,)عبد النبي اساس كل منظمة

 محددة قويتضمن كل منهما طرق حديثة ويندرج تحتها عدة طر طرقتقليدية و طرقنوعين وهما  الى الطرق تصنيف هذه

  :تيأكما ي

 طرائق حديثة طرائق تقليدية 

 هدافدراة باألاألطريقة  المزدوجةالمقارنة طريقة 

 (Bars)طريقة  التوزيع االجباريطريقة 

 الحرجةطريقة الوقائع  طريقة تقدير المقياس المدرج

 االعتماد على النتائجطريقة   التقييم المقاليطريقة 

 (TQM)طريقة ادارة الجودة الشاملة  الترتيبطريقة 

 درجة 360طريقة  قائمة الفحصطريقة 

 

 -. الطرائق التقليدية وتحتوي على طرق عديدة وهي كاالتي :1

كل موظف مع  مقارنة من خالل بين ثنائيات الموظفين الفروقاتيجاد ا فيهذه الطريقة  تتمثل :طريقة المقارنة المزدوجة  أ.

اي اذا  ،دائهماتنازليا حسب  هذه المقارنات يمكن التعرف على ترتيب الموظفينومن جمع باقي الموظفين من نفس القسم، 

مقارنة  عدهابو كفاءةاالكثر من هو  لتحديد)ب(  )أ( مع الفرد الثاني مثال يتم تقييم الفرد اوال القسم( افراد في 6كان هناك )
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خر اشخص مع شخص  ةقارنم المقيم على بقدرة الطريقة هذه يزمتوت ،)ه( و)و(الفرد االول )أ( مع كل من )ج( و )د( و

  .(225ص,2014,والـمـوني  )الحميـريركان عدد العاملين كبي اذا كن يعاب عليها انها بطيئة خصوصاول

 ويكون ،لتوزيع الدرجات و المقارنة بين العاملين الموزعين بشكل اجباريوهي طريقة :  طريقة التوزيع االجباريب. 

دون التوقعات ، %  20مرضية ، غير %10مقياس التوزيع االجباري عادة مقسم الى خمس فئات حسب التوزيع التالي )

من العيوب منها ان  ةواسلوب التوزيع االجباري له مجموع ،فائقة (% 10تفوق التوقعات ، %  20% يلبي التوقعات ،  40

االفراد  كما يواجه صعوبة في كيفية شرح وضع ،صعوبة عند وضع الفرد في مجموع اعلى او ادنى المشرف او المقيم يجد

موعات يمكن تصنيفهم على شكل مج ال اذا كان هناك اعداد صغيرة على وافراد في مجموعة ادنى خصوصافي مجموعة ا

)ابو  صحيحة)الجرس( مما يجعل هذه التصنيفات غير  سمى بطريقةكما ت، في طريقة التوزيع االجباري

                                                   .(353,ص2010,شيخة

كفاءة العاملين،  تقييمفي مجال ستعمال وسع الطرق ااقدم و اهذه الطريقة من  دتع   :طريقة تقدير المقياس المدرجج.  

القائم يقوم ذي درجات مختلفة، بحيث  ساس تمثيل كل عامل من عوامل التقييم على مقياساعلى ه الطريقة هذ رتكزتو

 استعمال رة يمكندالين في االبالنسبة للعام ر،نها خاصة بالفرد موضع التقدياد بعلى الدرجة التي يعتق شيرأبالت بالتقدير

داء العمل، التنسيق، ثم القدرة على حسم المواقف بطريقة االقيادة،  مثل : القدرة التحليلية، القدرة االبتكارية، عديدةخصائص 

د.                                                                                                  .(30,ص2012)بوبرطج, موضوعية

، وعادة الغرض على نموذج معين لهذا الفرد معتمداداء هذه الطريقة يكتب المقيم وصفا أل جبموب :  طريقة التقييم المقالي

ومن االمثلة التي يمكن ان يحتويها  ،تغطيتها في التقييم ما يتم تقديم توجيهات وارشادات للمقيم عن الموضوعات التي يجب

عالقته مع زمالئه  ،قدرته على التكييف مع العمل ،المعرفة المتعلقة بوظيفته ،كمية وجودة االداء المتحقق) هي التقييم

مواصفات معيارية  لكتمت ال اانه الطريقةهذه  في ومن اكثر العيوب ،(والضعف في ادائه وماهي نقاط القوة ،والعاملين معه

عداده وان ألذلك ان هذا التقرير يعتمد على مهارة القائم ب اضف ،خاصة بشكل تقرير مكتوب وماهي مكوناته ومدى طوله

 ولعل هذه االسباب تفقد ر،كان عدد العاملين في المنظمة كبياذا  نجاز خصوصاألطويل ل وقت هذا التقرير يحتاج الى

 .(247, ص2009, السالم) رير التي يعدها مشرفين مختلفينالتقرير عنصر المقارنة مع التقا

المسؤول عن  يقوم ،داء الموظففي االفقرات و العبارات ذات العالقة عبارة عن قائمة تضم مجموعة من : ه. قائمة الفحص

ومن البديهي ان تشير  الفردالموجودة في  التقييم بتأشير تلك الفقرات او العبارات التي تنطبق على الخصائص و الصفات

وتمتاز تلك الطريقة  ،سمة من السمات السلبية او االيجابية ثم يقارن عدد النقاط كل فقرة من فقرات هذه القائمة الى صفة او

لها عيوب عديدة حيث تستغرق وقتا  بنعم او كال لكن جدا وتتكون من مجموعة من االسئلة تقابلها االجابة عنهابكونها بسيطة 

سلبية  يميز بين االسئلة التي تعتبر ايجابية او اضافة الى ان الفرد ال ،ثمنا باهظا في اعداد هذه االسئلة كما تتطلب طويال

 .(180,ص2012)بربر,تائج المبنية على االسئلة المعدة مسبقاً وكذلك صعوبة تحليل وتقييم الن ،بالنسبة له

ً يترت بموجب هذه الطريقة يقوم المسؤول عن التقييم او الرئيس المباشر بترتيب مرؤوسيه: و. طريقة الترتيب تنازليا من  با

كما ان هذا االسلوب يمكن  ،تقدير او درجة منهم داء يعطي لكلوفي ضوء المستوى العام لأل ءسوالى األ االحسن متدرجا

بين كل عامل وزمالئه في العمل  وظيفة وعلى مستوى كل صفة ويقارن ما بكل تنفيذه عن طريق تحديد الصفات الخاصة

) عباس ترتيبه العام تحديد او تقدير ثم تجمع الدرجات او التقديرات التي حصل عليها العامل وبعد ذلك يتم درجة ويعطيه

 .على حكم الشخصي للمقيم تعتمد نهاوتعتبر تلك الطريقة غير موضوعية أل ،(150ص ,2006,

 -: (150ص ,2006)عباس,. الطرائق الحديثة وتحتوي على طرق عديدة وهي كاالتي2

الرئيس يتشارك داء في الماضي، ولى جانب االاداء في المستقبل تركز هذه الطريقة على اال: هدافأ. طريقة االدارة باأل

للفرد من  من قبل المنظمة هداف الموضوعةداء بمقارنة اال، ويتم تقييم االالمراد تحقيقهاهداف والمرؤوسين في تحديد اال

 : ةويمكن تلخيصها في المراحل التاليقدمه فعال،  قد بماو القيام بهاجل ا

 .ساسهااداء على قياس االومطلوب تحقيقها هداف والنتائج الاال حددت -

 .مشاركة كل من الرئيس و المرؤوسينمن خالل هداف اال ددتح-

 .هدافاالللوصول الى وضع خطة عمل  -

 داء.قياس نتائج اال يمكن من خاللهاير التي المعاي تحدد -
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من عناصر  وطبقا لهذا االسلوب يتضمن نموذج التقييم عددا ،ويعني المقاييس المرتكزة الى السلوك: (BARSب. طريقة )

مستوى االداء  خالل تحديد وذلك من من االداء عنصر عدد من االمثلة السلوكية التي تبين درجات متفاوتة االداء يكون لكل

والضعيف ومن ثم صياغة عبارات  السلوك الوظيفي المتميز والمتوسطوتحديد نمط  المرتفع والمتوسط المنخفض لكل بعد

المقاييس وصعوبة تطبيقها  وتحتاج تلك الطريقة الى وقت وجهد من وضع وتطوير ،نمط من انماط السلوك الوظيفي لكل

 .(413,ص2020)كيرو,الوظائف معلى حج

و بدون ابفاعلية اداء الوظيفة  صنع الفرق بينيؤدي الى السلوك الحرج الذي ب تهتمهي طريقة  :طريقة الوقائع الحرجةج. 

 الوقائعفي بعض  الفرد معلومات عن سلوكياتالالشخص المسؤول بشكل مستمر ودقيق بتسجيل  يعملفاعلية، حيث 

                                                                                                   .(13,ص2018)سعودي, سلبية واواء كانت ايجابية الجوهرية س

الكمية  وهي احدى الطرائق الحديثة المستعملة في تقييم االداء والموجه نحو اعتماد النتائج: النتائج طريقة االعتماد على . د.

 من الفرد من يقدم ويفترض هنا التركيز على ما ،والنوعية في عملية التقييم بدال من اعتماد المعايير الحكمية والمطلقة النهج

بين المدير والمرؤوس  وتعتمد تلك الطريقة على التعاون ما ،على السلوكياتالتركيز  انجاز بدال من النظر الى الصفات او

 . وضع المعاير والمشاركة في تحقيق االهداف في

نها حيث تشبه هذه الطريقة المرأى أل ،في عملية تقييم االداءتعتبر هذه الطريقة تغيير جذري : ه. طريقة التغذية العكسية

الى وتشير هذه الطريقة  ،بالتالي يمكنك معرفة المعلومات المطلوبة عن مستوى االداء تكشف كل المعلومات من كل الزواية

 هميالمراد تقي الموظففي جمع ردود االفعال عن اداء  استعمال مجموعة متعددة من المصادر والتي يمكن االعتماد عليها

 الزبائن سواء كانوا داخليين او خارجيين وحتى مناو او المرؤوسين  االعلى او الزمالء سواء من المدير المباشر او المدير

كبار  ،المسؤول المباشرة)تشمل  ( درجة وهذه الجهات360تم اللجوء الى عدة جهات عند التقييم )ي اوغالب ،نفسة الموظف

نقاط  على فهمموظف في رفع الروح المعنوية وتساعد كل  وتساهم تلك الطريقة ،(المباشرة التقارير ،الموردين، الزمالء

 .القوة والضعف لديه

 على ر اساليب في قياس االداء اعتماداتعتمد هذه الطريقة على توفي: (TQM) تقييم االداء باالعتماد على الجودة الشاملة ـو

(TQM) يستعمل السلع  حيث يعتمد بشكل رئيسي على رضا الزبون الذي ،داءالطرائق التقليدية في قياس اال وبعيدا عن

النتائج مثل االرباح والمبيعات والتي لم يكن  وتفادي تقييم الموظفين على اساس ،المنتجة من قبل الموظفوالخدمات 

من خالل المدير او المسؤول المباشر وكذلك الزبون  (TQM) اعتمادا على ويمكن قياس ردود الفعل ،التحكم فيها موظفينلل

كما يمكن استخدام  ،ظف مثل التعاون والمبادرة وغيرهاوية للمالداخليين او الخارجيين حول الصفات الشخص سواء كانوا

اعتمادها على تقييم االداء الفردي والتركيز على  ويعاب على تلك الطريقة ،االحصائية والمخططات ةاساليب الجود

 . (270, ص2014)جودة, واالبداع كالتعاون والمبادرة الموظف خصائص

 الفصل الثاني 

 الجانب الميداني 

 وتحليل البيانات( )عرض

في هذا الفصل اسقطنا الجانب النظري على عينة  ،للبحثله في الفصل االول من خالل تطرقنا بعد استيفائنا للجانب النظري 

حيث تطرقنا سابقا الى اهداف البحث ولتحقيق اهداف  ،الدراسة المتمثلة في الشركة العامة للصناعات الجلدية والنسيجية

قمنا  كما ،االبحاث وشبكات االنترنيتو قد تم جمع البيانات من خالل مراجعة الدراسات البحث وعلى ضوء الفرضيات

  -: ث استخدمنا المعيار الثالثي )ليكرت( في االجابة عن اسئلة االستبانة وكاالتيييم استبانة تتضمن عدة اسئلة حبتصم

 فقرة اتفق تماماً   اعطيت لها  ثالث درجات 

 فقرة اتفق لحدما  اعطيت لها   درجتان

 فقرة ال اتفق     اعطيت لها   درجة واحدة

 -وسوف يتم احتساب متوسط الدرجات كاالتي :

متوسط الدرجات = 
3∗  اتفق  ماما + 2∗ اتفق  لحدما  + 1∗ اتفق

    مجموع التكرارات     
 

استبانات صالحة و استبانة واحدة لم يتم االجابة عنها بالتالي  9استبانات على عينة البحث تم استرداد  10تم توزيع  كما

 -:استبعدت، وفيما يلي عرض لمحاور االستبانة 
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 عن الشركة عينة البحث. االول : معلوماتالمحور 

 .طرق تقييم اداء العاملينالمحور الثاني : 

 .دور االدارة العليا في تقييم اداء العاملين المحور الثالث :

  .تقييم الطرق المستخدمة في تقييم اداء العاملين في الشركة : رابعالمحور ال

 وفيما يلي عرض مفصل لتلك المحاور 

 المحور االول : معلومات عن الشركة عينة البحث

 1جدول رقم 

 االستبانات الموزعة حسب االدارات من عينة البحث

 

 االستبانةرقم 

 

 اسم االدارة

 

 التحصيل الدراسي

 

 مدة الخدمة

 

 العمر

 36 10 بكلوريوس الرقابة الداخلية 1

 اردادارة المو 2

 البشرية

 52 27 بكلوريوس

 53 14 بكلوريوس التجارية 3

 50 15 بكلوريوس مصانع 4

ادارة البحث  5

 والتطوير

 50 25 بكلوريوس

 60 36 بكلوريوس التخطيط والمتابعة 6

 35 10 بكلوريوس االدارة العامة 7

 37 15 بكلوريوس السيطرة النوعية 8

 49 25 بكلوريوس العالقات واالعالم 9

 تقييم اداء العاملين من  فيضحنا الطرق المستخدمة اوسبق وان : المحور الثاني  طرق تقييم اداء العاملين

 علية فقد طرحنا تلك الطرق في استمارة االستبيانو، االدارة باالتجاه التقليدي و الحديث الناحية النظرية ، كما تناولها رواد

ومن ثم احتساب متوسط ، )ليكرت( رغبنا ان تحدد لنا العينة المختارة مدى استخدامها لتلك الطرق وفق المعيار الثالثي حيث

على ما ورد في هذا المحور من  ةاجابات العين( 2) قمويوضح لنا الجدول ر ،سابقا ةالدرجات العام وفق المعدالت المذكور

  طرق.
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 (2جدول رقم)

 الطرق المستخدمة في تقييم اداء العاملين لدى عينة البحث

متوسط الدرجات  ال اتفق اتفق لحدما اتفق تماماً  السؤال العدد

 العام

تم استخدام اساليب مختلفة لتقييم ي 1

العاملين في الشركة اداء  

3 5 1 2.2 

داء ألتقييم الطرق  يتم اعتماد 2

الصفات الشخصية  العاملين على

 لكل موظف

1 5 3 1.7 

 عتمد طرق تقييم اداء العاملين علىت 3

 الجوانب السلوكية لكل موظف.

3 5 1 2.2 

هداف االدارة باأل طريقة تستعمل 4

ويقصد به  اداء العاملين في تقييم

النتائج المستقبلية و  التركيز على

تحقيقها االنجازات المراد  

 

3 4 2 2.1 

الحرجة في  الوقائعستخدم طريقه ت 5

ويقصد بها التركيز على اهم  التقييم

يجب ان يقوم بها  االحداث التي

الواجب  الموظف واهم االخطاء

 عدم الوقوع بها

4 5 2 2.4 

تستخدم طريقة االعتماد على  6

النتائج الكمية والنوعية بدال من 

 السلوكية على النواحيالتركيز 

3 5 1 2.2 

خدم طريقة ادارة الجودة تتس 7

مدى تأثيره على  الشاملة اي قياس

 الموظف

1 6 2 1.9 

 عتماد على طريقة التغذيةمكن االي 8

درجه( ويقصد بها  360العكسية)

جهات لتقييم اداء  اللجوء لعدة

العاملين )كالرئيس 

 (المباشر،الموردين،االقران......الخ

1 6 2 1.9 

ستخدم الشركة اسلوب التدريج ت 9

تقييم اداء العاملين و  البياني في

 الذي يركز على تحديد

مستوى االداء و السلوك و 

مجموعة من  المهارات حسب

 المعايير المحددة مسبقا

2 5 2 2 

 18.7    المجموع 

 

بل بالعكس فقد ، متوسط درجات مقبولحصل على تيظهر لنا من الجدول ان بعض الطرق الوارد ذكرها في الجدول لم 

 -:تيدرجة(، وهي كاال1.9۔1.7) نيب من قبل العينة المختارة على متوسط درجات مرفوض تراوح ماحصلت 

 .تعتمد طرق تقييم اداء العاملين على الصفات الشخصية لكل موظف -2

 .على الموظف هثيرااي قياس مدى رضا الزبون و مدى ت ،تستخدم طريقة ادارة الجودة الشاملة -7

)كالرئيس  العاملين درجه(، ويقصد بها اللجوء لعدة جهات لتقييم اداء 360عتماد على طريقة التغذية العكسية)يمكن اال -8

 المباشر، الموردين، االقران......الخ(.
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درجات تراوح ما  فقد حظية بمتوسط ،خرى الواردة ذكرها في الجدول بشكل عام تعتبر مقبولةاما فيما يخص الطرق اال 

كان من  ،درجة( 2.4وقدره ) على متوسطأدرجة(. ف 3)انها لم تصل الى اعلى متوسط وقدردرجة(، اال  2.4-2بين ) 

 -:نصيب الطريقة الخامسة ومضمونها

اهم الموظف و  قوم بهايو يقصد بها التركيز على اهم االحداث التي يجب ان  ،تستخدم طريقة االحداث الحرجة في التقييم-

واوطأ  ،درجة ( 2.2كان قدره ) ( فقد احرزت متوسط درجات 6، 3، 1وتليها الطرق) ،االخطاء الواجب عدم الوقوع بها

 .الجدول  كما ظاهر في(  ۹و  ۸درجة( كان من نصيب الطرق ) 2متوسط وقدره )

 المحور الثالث : دور االدارة العليا في تقييم اداء العاملين 

، فقد تضمن ور االدارة العليا في هذا المجالعملية تقييم اداء العاملين فال بد من التطرق ميدانياً على ديجب استكمال جوانب 

 المحور الثالث عدة اسئلة كما موضح في الجدول االتي : 

 (3جدول رقم )

 دور االدارة العليا في تقييم اداء العاملين

متوسط الدرجات  ال اتفق اتفق لحد ما اتفق تماماً  االسئلة العدد

 العام 

تحرص ادارة الشركة على  1

 اجراء التقييم

 بشكل منتظم

3 4 2 2.1 

طلب ادارة الشركة تقييم ت 2

مستمر اداء العاملين بشكل  

 

 

 

1 6 2 1.9 

خضع عملية تقييم اداء ت 3

 العاملين لرقابة

 الشركة االدارة العليا في

1 6 2 1.9 

تتسم عملية تقييم اداء  4

 ةبالعدالالعاملين 

1 4 4 1.7 

سم المعايير المستخدمة تت 5

 بقدرتها على قياس

 االداء

2 5 2 2 

 

 

 9.7    المجموع

 -1.7 ) نيب قد اخذت متوسطات مرفوضة تراوحت ما (2,3,4)المذكورة في الجدول اعاله وهي االسئلةيبدو في الجدول ان 

 -:ووه ۱رقم السؤالدرجة( فقد حصل عليه  2.1متوسط درجات و قدرة ) یعلأ اما ،درجة( 1.9

 تحرص ادارة الشركة على اجراء التقييم بشكل منظم -

   درجة(  2( على متوسط درجات مقبول ولكن قليل وقدره )5في حين حصل السؤال رقم )

 المحور الرابع : تقييم الطريقة لمستخدمة في تقييم اداء العاملين في عينة البحث

لقـد جـاء هـذا المحـور لتقييم  ،ةالمختـار لنظـــام تقيـــــم اداء العـاملين فـي الشـركة يةب االساسـنعلـى الجواعـد ان تعرفنـا ب

 : ولذا فقد طرحنا في السؤال التالي، ةالمبحوث ةالنظــام المستخدم مـن وجهـة نظـر افـراد العينـ

  .ةالمكلفة بتقييم اداء العاملين في الشرك ةمن هي الجه   -

االدارات تؤكد  ن جميعا%( ب100اي نسبة ) هراد العينة المبحوثجماع جميع افاألو من خالل جمع اجابات العينة فقد وجدنا ب

على ان الجهه المكلفه بالتقييم هو )الرئيس المباشر( سواء كانوا مديري االدارة او)الرئيس المباشر( المسؤول عن العاملين 
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وبعد ملئ ، (ةادارة الشركة من )ادارة الموارد البشري ويتم التقييم وفق استمارة تزود بها، مثل )مسؤولي خطوط االنتاج(

 ما ةالعتماد التقييم واتخاذ االدار ،المعينة الى مدير ادارة الموارد البشرية رفعها من قبل مدير االدارة االستمارة وتقييمها يتم

فقد ورد في السؤال  ،مستخدم في الشركة قد حقق اهدافهاالنظام الكان  معرفة فيما اذا جلوأل تراه مناسبا من اجراءات،

 -: التالي

 حقق اهدافها ؟تفي الشركة  الطريقة المستخدمة في تقييم اداء العاملينهل ترى ان  -

 متوسط الدرجات ال اتفق اتفق لحدما اتفق تماما السؤال

الطريقة  هل ترى ان

المستخدمة في تقييم 

 اداء العاملين في

 حقق اهدافهاتالشركة 

1 6 2 1.9 

درجة(  1.9في الجدول اعاله يتضح ان قد حظي السؤال على متوسط درجات قدره ) ةومن خالل اجابات العينة المبحوث

ماهي : جـل الوقوف علـى نقـاط الضعف والقـوة فـي النظـام المستخدم لقـد جـاء السؤال التاليألو .وهو متوسط مرفوض

 والقوة في عملية تقييم اداء العاملين في الشركة ؟نقاط الضعف 

 -: تتلخص باالتي ويبـدو لنـا مـن خـالل جميـع اجابـات العينـة المختـارة الـى ان نقـاط الضـعف فـي النظـام

ة والقدرة على يتمتعون بالخبرة الكافي ال لتقيـــــم اداء العـاملين تعتمـد علـى اشخاص طريقةان الجهــة المكلفـة بوضـع   .1

 .االلمام بجوانب التقييم

 وال ،المـوظفين بشكل منصـف ســـــــتمارة المعتمــدة غيـر منصــفة وال تنظر الـى جوانـــــــب كـفـــــــاءة اداءان اال  .۲

 .العاملين ذوي االداء العالي تتـوفر التخصيصـات الماليـة الكافيـة لتحفيـز

م يتعتمـد عليهـا القــ فـي التقيـيـم ال ، وان المعـايير المعتمـدةـارة تـرى ان االستمارة روتينيـةاغلبيـة العينـة المخت .3 

، امـا عـن جـوانــب القـوة فـي النظـام فـتـرى العينـة ان المصالح الشخصية يــم وفـقيتتم عمليـة التقل بالدرجـة االولـى بـ

، فـي حالـة االنتاجيـة فـي الشـركة العمليـة ريةبالكميـة والتنـوع والحفـاظ علـى اســتمرايؤكـد علـى رقابـة االنتـاج  النظـام

 االدارات التي حصل فيها التقصير. وجـود اي تقصـير فـي الشـركـة تـتـم محـاسـبة

ـالل جميـع اجابـات العينـة ويبـدو لنـا مـن خ هل لديكم اية مشكلة في تقييم اداء العاملين ؟-: االتيفيما  سؤال اخر طرحنا كما

خصوصـا عنـدمـا يسـتعين  ،باختيـار االشخاص المـؤهلين عـن تقيـــيم االداء لنظام تتلخصلاي مشكلة  ان المختـارة الـى

امـا ابـرز مقترحـات العينـة ، خر كمراقب او مسؤول الخطوط او الوحدات الفرعيةابعض االدارات بشخص  مـدراء

ضـرورة اقامـة دورات تدريبيـة خاصـة فـي اعتمـاد االنظمـة ى عمليـة التقيـيـم فقـد اكـدت العينـة علـبخصـوص تطـوير 

ادارة  واالبتعـاد عـن االنظمـة التقليديـة، مـع ضـرورة وضـع استمارة خاصـة بـالتقييم مـن قبـل الحديثـة فـي التقيـــيم

 .لخبرة و المهـارة والتـدريب المطلـوبالمـوارد البشـرية حينمـا يتمتـع افرادهـا بـا

 االستنتاجات 

فمـن الطـرق  ،اداء العـاملين فـي تقيــم ةبين الطـرق التقليديـة وقسـم مـن الطـرق الحديثـ تمـزج العينـة المختـارة مـا  .1

 ،درجـة ( 2.4وقـدرة )ـى فـي تفسـير الطـرق متوسـط درجـات اعل الحرجـة فقـد حصـلـت علـى الوقائعالحديثـة طريقـة 

( وهـذا مـا اكــده 360التغذيـة العكسية ) و طريقة  الشـاملة طريقـة الجـودةالطرق الحديثة غير المستخدمة هي مـن ابرز و

الطرق المستخدمة في  ، وهـذا يشـــير الـى عــدم كفايـةدرجـة ( ۱.۹وقــــدره ) الـدرجات لهــاتين الطـريقتين متوسـط

 .التقييم

 ،هـو واضـح فـي التحليـل ان دور االدارة العليـا فـي تقييم اداء العـاملين لـم يرتقــي الـى مسـتوى الحـد االعلـى كمـا  .2

بمراجعـة عمليـة  ، وال تقـوم االدارة العليـاركةفـي الشـ فالعينـة تـرى ان عمليـة التقيـيـم لـم تخضـع لرقابـة االدارة العليـا

 .التقييم تتسم بكونها غير عادلة جـعـل عمليـة التقيـيـم وهـذا

، فـي تحقيـق اهـداف الشـركة سـاهمتتقييم اداء العـاملين فـي الشـركة المختـارة لـم طريقة اكـدت العينـة المختـارة ان . 3

 .درجة( 1.9) وهـذا مـا اكـده متوسـط الـدرجات المرفـوض والبـالغ

مواصـفـات  فيمـا يخـص فـي الشـركة بمـا يـاتـي مـن ضـعـف سـواء ةالمتبـعالطريقة الـى ان  ةاشـارة العينـة المبحوثـ .4

 .والمعايير المعتمدة في تقييم االداء عـداد استمارة التقيـيـم مـن حيـث الخبـرة والتخصصأمـن قـام بـ
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 التوصيات

شـركة ان يضـع كـل قسـم ال ان تطلـب مـن ادارة الموارد البشـرية و بالتعـاون مـع اقسـام عينة البحث علـى الشـركة  .1

من اجل وضع معايير واضحة ومفهومه من قبل  ،اليه العاملين اسـتمارة خاصـة بنوعيـة وطبيعـة عمـل القسـم الـذي ينتمـي

 . الجميع

رؤسـاء ادارات او معـــاونيهم  دخــال المقيمـين سـواء كــانواأكة بضـرورة قيــام الشـر كيـد علـىأالمسـاهمة فـي الت  . 2

ـم يالمشــاركين بالمهـــارات والقـدرات مـن اجـل انجـاز عمليـة التقيـــ بــــدورات تدريبيـة داخـل القطـر او خارجـه، تـزود

 .والهادف بالشــكل الســليم

الحديثـة كطريقـة الجـودة الشـاملة،  كيـد علـى الطـرقأداء والتطريقـة فـي نظـــام تقيـــيم اال ضـرورة استخدام اكثـر مـن  .3

 . اخـذين فـي الحســبـان اخـتالف المعـايير بـاختالف الوظائف والمستويات االدارية

، مـع تـزود العـاملين الكـافي تمـامفالبـد مـن اعطـاء التغذيـة العكسية االه هلكـي يسـاهم النظــام فـي تحقيـق اهدافـ .  4

ً بالنتـائج ا  .والوقوف عليها  وسـلبية للحـد منهـا ،كـانـت ايجابيـة لتعزيزهـا يـا

معلومـات اكثـر عـن اداء  للحصـول علـى ،(360يفضـل االعتمـاد فـي التقيـيـم علـى جهـات مقـدرة اي اعتمـاد )  .5 

 .التقييم والنزاهـة و العدالـة فـيالعاملين والحصـول علـى المصـداقية 
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