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 تحليل العمل واألداء
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 أواًل : تحليل العمل 

 :أساليب تحليل العمل 
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 البيانات والتقارير المتوفرة  •
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 استبيان تحليل المركز  •

 أسلوب تحليل األحداث المهمة  •

 البحث العلمي الخاص بأدوات تحليل العمل  •

    تقييم الوظيفة واألجر المناسب 
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 ثانيًا : تقييم )قياس( األداء 

 أهداف تقييم األداء 

 قياس األداء 

 أساليب قياس األداء 

 رنة أساليب المقا •

 أساليب القوائم  •

 موازين التقدير البيانية  •

 موازين التقدير السلوكية  •

 األساليب الشفوية لتقييم األداء  •

 مشكالت وثغرات في تقييم األداء 

 أخطاء التساهل والتشدد  •

 أثر الهالة المضلل  •

 أخطاء إسقاط الصفات  •

 عوامل التحيز والتفضيل الشخصي  •

 القانون وتقييم األداء 

 حليل األداء عملية ت



 

 تحليل العمل واألداء المهني : 

يعتبر تحليل العمل أساسًا لجميع  نشعاتات وع ون األفعراد فعي أيعة م سسعة   إ   
أن نشعععاتات معععن قبيعععل تقيعععيم أداء الموظععع  وانتقعععاء الفعععرد المهاسعععب وتعييهععع    وتدريبععع  

بالضعب   على أداء مههة ما   وتغييعر أو إععادة تصعميم العمعل   تتطلعب مهعا أن نععر 
مععععا هععععي الوظيفععععة   وهععععاا هععععو هععععد  تحليععععل العمععععل    ف  يععععر مععععن المو ععععوعات التععععي 
سععهبح ها فععي الفصععلين القععادمين تعتمععد علععى هععاا األسععان   فمعع اًل عهععدما نتحععدث عععن 
اختيار العاملين   وفحصهم   واالنتقاء من بيههم لتعيين بعضهم   عليها أن نععر  معا 

محددة   قبل أن نبدأ بعملية تعيعين فعرد أو أفعراد للقيعا  تعهي  أو تتضمه  تلك الوظيفة ال
 بها . 

علعى أسعاليب القيعان والبحعث العلمعي  –إلعى حعد كبيعر  –ويعتمد تحليعل العمعل  
المو حة في الفصل ال عاني . وسعهحاوج جاهعدين عهعد تهعاوج هعاا المو عوو أن ن عون 

أهميعععة بالغعععة   مو عععوعيين ودقيقعععين قعععدر انملعععان ع فهعععولي مو عععوو الصعععد  وال بعععات 
 اللاين هما عامالن مهمان لتحليل العمل وقيان األداء . 

ع فمععن  الصععهاعي والتهظيمععيونظععرًا ألن األداء يم ععل متغيععرًا مهمععًا لعلععم الععهف   
الضعععععرورن أن نفهعععععم بدقعععععة قضعععععايا قيعععععان هعععععاا المتغيعععععر ع فمععععع اًل   عهعععععدما نسعععععتعر  

ال بعد معن أن نهتبع  إلعى التعريفعات الدراسات التي تتهعاوج المع ثرات فعي األداء المههعي فع
انجرائية لألداء ونفحص كيفيعة قياسع    وأن نععر  نعوو المععايير المسعتخدمة ع ومعد  

 دقة عملية األداء أو عدمها . 
وتعرتب  مو ععوعات تحليعل العمععل واألداء بععبعع المو عوعات التععي وردت فععي  

كة والوقع  لدراسعة المهعن الفصل األوج ع فم اًل   عهدما كان تيلور يطبق أساليب الحر 
يقععو  بعمليععة تحليععل للعمععل   أمععا قياسعع  ل نتاجيععة ع  –فععي حقيقععة األمععر  –  إنمععا كععان 

فقعععد كعععان قياسعععًا لعععألداء المههعععي . إ ن   يسعععاعد عقعععد م عععل هعععا  المقارنعععات علعععى ر ععع  
 المو وعات المختلفة ببعضها البعع . 

فععع  األفعععراد العععان وسعععهعر  خعععالج الفصعععوج القليلعععة القادمعععة لتخصعععص علعععم ن 
التعععي تهعععتم  الصعععهاعي والتهظيمعععييعتبعععر واحعععدًا معععن التخصصعععات العديعععدة لعلعععم العععهف  



بت وين قوة العمل البشرية والمحافظة عليها من خعالج الهشعاتات التاليعة ل البحعث ععن 
أعضعععاء جعععدد ليهضعععموا إلعععى القعععوة العاملعععة   وانتقعععائهم   وتعييعععههم   وتعععدريبهم   وتقيعععيم 

هتمععا  بتنتاجيععة العامععل ومسععتو  ر ععا  ع أن بمعهععى مخععر يتخصععص علععم أدائهععم   واال
 نف  األفراد في العهاية بش ون الموارد البشرية للم سسات . 

وفعععي الما عععي   كانععع  مهمعععة وععع ون األفعععراد فعععي أيعععة م سسعععة تقليديعععة تقتصعععر  
علععععى حفععععا ملفععععات العععععاملين   ومتابعتهعععععا   وتحععععدي ها بمععععا يسععععتجد مععععن معلومعععععات   

في قضايا م ل الحضور والغياب   ومتابعة األجور   وملفعات التقاععد . ولعم  و خاصة
 الصععهاعي والتهظيمععيبملانععة عاليععة فععي الهععر   –منععاا   –تحععا أقسععا  وعع ون األفععراد 

 للم سسة . 
أما اليو    فقد تغيرت الصعورة ك يعرًا ع إ  أ عح  المهظمعات اكن أت عر تعقيعدًا  

وععع ون األفعععراد   وكعععالك علعععم نفععع  األفعععراد . ويطلعععق    و التعععالي ازدادت أهميعععة أقسعععا 
حاليععًا علععى تلععك األقسععا  اسععم ل قسععم المععوارد البشععرية األمععر الععان يشععير إلععى أن هععاا 
القسعععم أصعععبى يتعععولى جميععع  وععع ون القعععو  البشعععرية العاملعععة فعععي الم سسعععة بيهمعععا يتعععولى 
 االختصاصععععيون الهفسععععيون الصععععهاعيون مهمععععات م ععععل ل البحععععث عععععن أعضععععاء جععععددن
ليهضموا إلى الم سسة وانتقاءهم   وتعييههم   وقيعان أداء الععاملين   وو ع  خطعوات 
مهتظمععة لمراجعععة األداء   وتطععوير بععرام  لتععدريب العععاملين وتطععورهم   وتحديععد معععايير 
مو عععوعية للترقيعععة   والفصعععل   والتأديعععب . ويعمعععل االختصاصعععي الهفسعععي الصعععهاعي 

العععاملين وملافععأتهم   وتهظععيم بععرام  للحععوافز أيضععًا علععى و عع  بععرام  فعالععة لتعععويع 
 ان افة   وتصميم وتهفيا برام  للمحافظة على صحة العاملين ورخائهم . 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Job Analysis تحليل العمل
 Personnel Functionsيعتبر تحليل العمل من أهم عهاصر وظيفة و ون األفراد  

مسععع ولياتها   والمععععار   والمهعععارات     ويعهعععي الدراسعععة المهظمعععة لواجبعععات المههعععة و  
والقعععدرات الالزمعععة ألدائهعععا . وهعععو أيضعععًا نقطعععة البدايعععة لمعظعععم واجبعععات وظيفعععة وععع ون 
األفععراد   إن لععم يلععن لجميعهععا فقبععل تعيععين العامععل فععي مههععة معيهععة أو تدريبعع  عليهععا   

ولمععا  وقبععل تقيععيم أدائعع    فمععن الضععرورن معرفععة مععا تتضععمه  أو تشععتمل عليعع  وظيفتعع  .
تانعع  معظععم الوظععائ  تتضععمن واجبععات متبايهععة فتنعع  لععي  سععهاًل الحصععوج علععى فهععم 
دقيععق للمههععة   لععاا يفتععر  أن ت ععون أسععاليب تحليععل العمععل وععاملة ودقيقععة . و الفعععل 
ههععا  فععي الم سسععات ال بععر  عععدد مععن المتخصصععين المتفععر ين الععاين يعملععون علععى 

 في ها  الم سسات . إعداد وص  تفصيلي حديث ل ل وظيفة موجودة 
ويععع دن تحليعععل العمعععل بطريقعععة مباوعععرة إلعععى إنجعععاز ععععدد معععن الواجبعععات األخعععر   

 المهمة لعلم نف  األفراد م ل ل 
  Job Description وصف الوظيفة -1

وهو بيان تفصعيلي بالواجبعات   والخطعوات   والمسع وليات المطلو عة معن القعائم  
ن أيضععًا وصععفًا لععألالت واألدوات والمعععدات بأعمععاج هععا  الوظيفععة   ويتضععمن هععاا البيععا

 المستخدمة في أداء الواجبات   وإنتاج ها  الوظيفة أو المقدمة التي تقدمها . 
  Job Specification خصائص الوظيفة -2

ونعهععي بهععا الخصععائص التععي يهبغععي توافرهعععا فععي اننسععان للقيععا  بواجبععات هعععا   
أهمهعا ل الخصعائص الجسعمية   والهفسعية   الوظيفة ومسع ولياتها بهجعاو واقتعدار   ومعن

  .  (1-3)أنظر الشلل والخبرة بالعمل   والتحصيل العلمي والتدريبي 

  Job Evaluation تقييم الوظيفة -3
وهعععععو تقعععععدير القيمعععععة الهسعععععبية للوظيفعععععة معععععن أجعععععل تحديعععععد األجعععععر أو التععععععويع  

 المهاسب الان سيتقا ا  من يقو  بها  الوظيفة . 
  Performance Criteria داءمعايير األ -4



وهعي الوسعائل التعي نسعتخدمها معن أجعل تقعدير معد  نجعاو العامعل أو الموظعع   
 في أداء مههت  . 

وتبععرز األهميععة البالغععة لمو ععوو تحليععل العمععل مععن خععالج مععا يشععتمل عليعع  مععن  
معلومععععات تفصععععيلية  ععععرورية   تسععععاعد أقسععععا  وعععع ون األفععععراد علععععى القيععععا  بواجباتهععععا 

 عععل ل تخطعععي  القعععو  العاملعععة والتجهيعععد )البحعععث ععععن معععوظفين جعععدد( و عععرام  األخعععر  م
( . ويأخععا تحليععل العمععل فععي 1-3االنتقععاء   وأسععاليب تقيععيم األداء )انظععر الشععلل رقععم )

االعتبععار التطععورات القانونيععة الهادفععة إلععى مععهى العععاملين حقععوقهم . ومععن هععا  القععوانين 
يع  لفاعات معيهعة معن المععوقين أو األقليعات تلك التي تتهاوج تساون الفرصعة فعي التوظ

ع فأصععحاب الم سسععات أو مععدرايها ال يتمتعععون بحريععة اتخععا  قععرارات مسععتعجلة تتعلععق 
بالتوظي    والفصل والترقية   إ  أن هها  بعع القرارات الخاصة بشع ون المعوظفين 

عمعل   وإال )م ل قرارات التوظي  والترقية( ال بد من اتخا ها بهاء على تحليعل دقيعق لل
فمعععن الصععععب العععدفاو عههعععا أمعععا  المحعععاتم . وفعععي بععععع األحيعععان نالحعععا أن تحليعععل 
العمعععل ووصععع  الوظيفعععة ال يلفيعععان ع فقعععد وعععل   المحعععاتم فعععي صعععحة ودقعععة وصععع  

 . الوظيفة واألساليب واألدوات التي استخدمتها الشركات في تحليل العمل
  Job Analysis Methods   أساليب تحليل العمل

اك ع  دأ أس  اليب وت   وات م بارن  ة لج  راء تحلي  ل العم  ل   فهن  اك أس  اليب هن   
المالحظ   ة ا والبيان   ات الم    وافرأ م   و الوظيف   ة ا وأس   اليب المقا ل   ة ا والد اس   ات 

. ل عن كعل أسعلوب معن هعا  األسعاليب يعطيهعا نوععًا مختلفعًا معن المعلومعات   المسحية 
سعععععلوب المقعععععابالت يعطيهعععععا وكععععل مههعععععا لععععع  جوانعععععب قعععععوة وجوانععععب  عععععع  ع فمععععع اًل   أ

معلومععات مععن مصعععادر وععتى )القععائم بالعمعععل اكن   والمشععر    والخبععراء( . ويالحعععا 
حاليععًا أن القععائمين علععى تحليععل العمععل  البععًا مععا يسععتخدمون عععدة أسععاليب مجتمعععة مععن 

 . أجل الحصوج على معلومات تفصيلية ودقيقة عن وظيفة معيهة 
 
 
 
 



  .وواجبات قسم و ون العاملين  حليل العملت( العالقة بين 1-3ولل رقم )
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  Observational Methods  المالحظةسلوب أ. 1

الحظعععة   يسعععتطي  محلعععل العمعععل المعععدرب تعععدريبًا كافيعععًا   باسعععتخدا  وسعععائل الم 
جم  معلومات وافرة عن وظيفة معيهة . ولتحقيق هاا الغر    يالحعا المحلعل القعائم 
علععععى أداء العمععععل لفتععععرة مععععن الوقعععع    ويسععععجل أثهععععاء  لععععك مالحظععععات تفصععععيلية عععععن 
الواجبععات التععي ي ديهععا . وتتطلعععب المالحظععة الدقيقععة مععن المحلعععل معرفععة عععن مععا هعععي 

لعععى تسععجيلها ووصعععفها ع فمعع اًل   قعععد ال يالحعععا األوععياء التعععي يفتععر  عليععع  أن يهتبعع  إ
المحلل حركة  كية ن وقصيرة   وسريعة   ر م أنها بالغعة األهميعة   وأيضعًا إ ا كانع  
الوظيفعععة معقعععدة فقعععد ال يسعععتطي  المحلعععل مالحظعععة بععععع الجوانعععب المهمعععة م عععل   معععا 

حظعة ت عون تتطلب  الوظيفة من ت فير وما تتضعمه  معن اتخعا  قعرارات . ويبعدو أن المال
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أت ععر نجاعععة معع  الوظععائ  التععي تعتمععد علععى العمليععات اليدويععة   والواجبععات المت ععررة   
 أو أية نشاتات أخر  ت ون وا حة للعيان . 

  Existing Data    البيانات المتوافرة. 2
تحتفا معظم الم سسات ال بر  بمعلومات يملعن اسعتخدامها فعي عمليعة تحليعل  

هعععا  البيانععات )أو ال تابععات أو التقعععارير( تحليععل سعععابق أو  العمععل . ومععن األم لعععة علععى
تحليل عمعل لوظيفعة مرتبطعة بالوظيفعة التعي نحعن بصعدد إععداد تحليعل لهعا . ولعي  معن 

 الهادر أن تستعين م سسة بتحليل عمل قام  ب  م سسة أخر  لوظائ  مشابهة .
  Interview    المقابلة. 3

أسعاليب تحليعل العمعل . ور معا ت عون المقابلعة تعتبر المقابالت أسعلو ًا مهمعًا معن  
مععن الهععوو المفتععوو م ععل ل )مععن فضععلك قععل لععي مععا ا تفعععل فععي عملععك   ( أو مععن الهععوو 
المععهظم   أو مععن الهععوو الععان يتضععمن فقعع  أسععالة مقههععة . ولمععا كععان كععل مصععدر مععن 
مصعععادر المعلومعععات قعععد يتععععر  للتعععأثر بعوامعععل التحيعععز   فمعععن األجعععدر بالمحلعععل أن 

وج الحصععوج علععى معلومععات مععن مصععادر وععتى   ومععن زوايععا مختلفععة عععن تريععق يحععا
مقابلععة القععائم بالعمععل والمشععر  المباوععر   وإ ا كانعع  الوظيفععة إوععرافية   فمععن األجععدر 
بالمحلععل أن يقابععل ععععددًا مععن المريوسعععين . ومععن المملعععن للمحلععل أن يقابعععل عععددًا معععن 

صعععل علعععى معلومعععات أفضعععل أو أت عععر القعععائمين بهعععا  الوظيفعععة فعععي الم سسعععة  اتهعععا ليح
مو عععوعية ععععن الوظيفعععة   وليلتشععع  معععا إ ا كعععان الععععاملون فعععي الوظيفعععة نفسعععها فعععي 

 الشركة  اتها ي دون فعاًل الواجبات نفسها أ  ال . 
  Survery Methods     االستبيانات المسحية. 4

ة تتضععمن األسععاليب المسععحية فععي تحليععل العمععل توزيعع  اسععتبيان )مععن نععوو الورقعع 
والقلعععم( علعععى ععععدد معععن األفعععراد العععاين يطلعععب معععههم انجابعععة ععععن األسعععالة العععواردة فعععي 
االستبيان   ثعم إعادتع  إلعى المحلعل . وقعد ت عون أسعالة االسعتبيان مفتوحعة الههايعة م علل 
)معععا هعععي القعععدرات أو المهعععارات الضعععرورية ألداء هعععا  المههعععة بهجعععاو   ( . أو مغلقعععة 

 ت التالية يهاسب مركز    ( لالههاية م ل )أن من التصهيفا
  

 إورافي  -1



 فهي  -2

 عامل خ  إنتاج  -3

 تاتب  -4

ور مععا ت ععون األسععالة علععى هياععة قائمععة بالسععمات م ععل ل ) عع  عالمععة عهععد كععل 
 واجب ت دي  في عملك من الواجبات الماكورة في ها  القائمة( . 
 وألسلوب الدراسات المسحية ميزتان على أسلوب المقابالت هما ل 

االسععتبيان يملههععا معن جمعع  البيانععات معن أتبععر عععدد معن الهععان فععي إن أسعلوب  -1
وق  واحد ع األمر الان يعوفر الوقع  والجهعد   وتبعرز أهميعة هعاا الجانعب فعي 

 في وق  واحد .  Positionsتون  يملن المحلل من دراسة عدد من المراتز 
إن أسعععععلوب االسعععععتبيان يملههعععععا مععععععن الحصعععععوج علعععععى معلومعععععات أوععععععمل وأد   -2

نعععععة مععععع  أسعععععلوب المقابلعععععة ع نظعععععرًا ل عععععون االسعععععتبيان مجهعععععوج المصعععععدر بالمقار 
Anonymous  . 

و طبيععة الحععاج   لالسععتبيانات جانععب سععلبي يتم ععل فععي أنهععا نحصععل فقعع  علععى  
المعلومععات التععي تزودنععا بهععا األسععالة الملتو ععة فععي االسععتبيان . ل ععن األمععر مختلعع  فععي 

هعععععة ألجو عععععة  امضعععععة أو تلعععععب المقابلععععة   إ  يسعععععتطي  المحلعععععل تلعععععب إيضعععععاحات معي
 معلومات إ افية . 

  Specific Job Analysis Techniques       بعض أدوات تحليل العمل
ععدد معن أدوات  –بان افة إلى األساليب العامة للقيا  بتحليل العمل  –هها   

التحليعععل المهظمعععة   وتتميعععز هعععا  األدوات بأنهعععا اسعععتخدم  علعععى نطعععا  واسععع    وأنهعععا 
ضًا قدرًا كبيرًا من البحوث حوج فعاليتها . وفي هاا المقا    سعو  نسعتعر  أثارت أي

ثالثعععًا معععن هعععا  األدوات المهظمعععة هعععي ل أواًل   تحليعععل العمعععل ععععن تريعععق الواجبعععات   
 وثانيًا   استبيان تحليل المركز   وأخيرًا   أسلوب تحليل األحداث المهمة. 

 
  Functional Job Analysis      أداة تحليل الواجبات -1

اسععتخدم  مجموعععة معععن الم سسععات الحلوميععة والخاصعععة هععا  األداة  التععي تعععم  
معن أجعل مسعاعدة ملتععب العمعل فعي الواليعات المتحععدة  –علعى األقعل جزئيععًا  –تطويرهعا 



أجعععل تعععألي  قعععامون األمريليعععة علعععى إععععداد نظعععا  وعععامل لتصعععهي  الوظعععائ    ومعععن 
)ملتعععب العمعععل فعععي الواليعععات  Dictionary of Occupational Titlesاألسعععماء المههيعععة( 

المتحدة األمريليعة ( وهعو مرجع  يعطعي وصعفًا عامعًا   ويصعه  أت عر معن أر ععين ألع  
مههعة مختلفععة   كمععا أن هععاا المرجعع  يصععه  كععل مههععة مسععتخدمًا رمععزًا مععن تسعععة أرقععا  

ات . تم ل تصهي  المههة وتقد  لمحة عن مستو  كفاءة العمل المطلوب ألداء الواجبع
وعلى الر م من أن تحليعل العمعل ععن تريعق الواجبعات قعد سعاعد علعى تطعوير قعامون 
األسماء المههيعة   إال أن هعاا األسعلوب فعي التحليعل يعتمعد اكن علعى القعامون كهقطعة 

 بداية من أجل وص  أت ر تفصياًل . 
  Position Analysis Questionnaire           استبيان تحليل المركز -2

بحوث ك يرة لدراسة مد  فعالية استبيان تحليل المركز فعي تحليعل العمعل  جرت 
 187. ويسععتخد  هععاا األسععلوب لتحليععل الوظععائ  اسععتبيانًا مهظمععًا بدقععة  يشععتمل علععى 

 عهصرًا من العهاصر المههية   موزعة على س  فاات أو مجموعات وهي ل 
  Information Input     المعلومات. أ

يعععع  سيحصععععل العامععععل علععععى المعلومععععات الضععععرورية ألداء وتعهععععي مععععن أيععععن وك 
وظيفتعععع  ع فمعععع اًل   قععععد يضععععطر مراسععععل صععععحفي إلععععى اسععععتخدا  مععععواد ملتو ععععة وإجععععراء 

 مقابالت م  مخرين ل تابة األخبار التي ستهشرها الصحيفة التي يعمل فيها .
  Mental Processes       العمليات العقلية. ب 

 يععععر   والتعليععععل   واتخععععا  القععععرارات ألداء مههععععة وتتضععععمن هععععا  الفاععععة أنععععواو التف 
معيهة ع فم اًل   يفتر  على مراقب حركة الطائرات اتخا  قرارات عديعدة يوميعًا تتعلعق 

 بسالمة صعود الطائرات   ونزولها   ومرورها . 
 

 

 

 Work Output      )العمل( النشاط. جـ
اسعععتخدا  اكالت أو هعععل تلعععك الواجبعععات التعععي يفتعععر  علعععى الفعععرد القيعععا  بهعععا ب 

األدوات الضرورية . فالطاب  م اًل علي  واجب إدخاج نص معين إلى  اتعرة ال مبيعوتر 
 باستخدا  لوحة المفاتيى . 



  Relationship With Other Persons       العالقات مع اآلخرين. د
وتضم ها  الفاعة جميع  أنعواو العالقعات واالتصعاالت مع  اكخعرين التعي يتطلبهعا  

اء واجبعععات الوظيفعععة ع فمععع اًل   يقعععو  المعلعععم بالشعععرو لألخعععرين   وإعطعععائهم تعليمعععات أد
معيهععة   ل ععن أمععين المخععزن يتصععل بععالعمالء   ويععزودهم بالمعلومععات   ويتصععل أيضععًا 

 بالمشترين . 
  Job Context       ظروف الوظيفة. هـ

ظلها وإتارها ع هي الظرو  االجتماعية والفيزيقية التي يتم أداء الواجبات في  
فم اًل   يتم أداء بععع الواجبعات تحع  درجعات عاليعة جعدًا   فعي حعين تتضعمن بععع 

 الوظائ  األخر  مواق  صراعية ك يرة . 
  خصائص أخرى للوظيفة. و

هعععا  الفاعععة علعععى تلعععك الهشعععاتات أو الظعععرو  أو أيعععة خصعععائص أخعععر  تحتعععون  
ها  عععمن أن معععن الفاعععات  عععرورية ألداء الوظيفعععة   ولعععم يلعععن معععن المسعععتطاو تصعععهيف

 الخم  السابقة . 
وتتطلعععب الخطعععوة التاليعععة فعععي هعععاا األسعععلوب تقيعععيم كعععل عهصعععر معععن العهاصعععر  

المعععاكورة منفعععًا علعععى مقعععاي  يتعععراوو بعععين درجعععة واحعععدة )يهطبعععق قلعععياًل( وخمععع  درجعععات 
)يهطبععععق إلععععى حععععد كبيععععر جععععدًا( علععععى كععععل جانععععب مععععن الجوانععععب السععععتة التاليععععة ل مععععد  

يتعع  للوظيفععة   ومقععدار الوقعع  الععان يسععتغر  أداي    ومععد  انطباقعع   م÷اسععتخدام    وأ
واحتماليعععة حدوثععع    وههعععا  رمعععز خعععاص بالعهاصعععر التعععي يصععععب تصعععهيفها   يحتعععون 

 ( على عيهة من صفحات استبيان تحليل المركز . 3-3الشلل رقم )
 ويملععععنوتقععععد  نتععععائ  اسععععتبيان تحليععععل المركععععز بيانععععًا تفصععععيليًا لوظيفععععة معيهععععة    

استخدام  لمقارنة الوظائ  بعضها بعبعع فعي إتعار الم سسعة الواحعدة أو الم سسعات 
المتعددة . وألن ها  األداة مقههعة   فتنهعا نتوقع  أن يصعل ععدد معن المحللعين إلعى نتعائ  

 متماثلة إ ا ما حللوا وظيفة واحدة . 
  Critical Incedents Technique      أداة تحليل األحداث المهمة -3

سجل هعاا األسعلوب فعي تحليعل العمعل سعلو  العامعل أو نشعاتات  التعي تتميعز وي 
بأهمية كبيعرة للهجعاو أو الفشعل فعي أداء العمعل ع فمع اًل   قعد تتضعمن الحعوادث المهمعة 
لشعععخص يععع دن وظيفعععة كاتعععب علعععى ملعععة كاتبعععة فعععي م سسعععة   كتابعععة مخطوتعععات مععع  



ععة حقيقيعة     وهعاا ال اتعب هوامش ممتازة   م  إظهارها كما لو كانع  معن كتابعة مطب
نفسععع  قعععد يالحعععا أيضعععًا فعععي رسعععالة أو تقريعععر وعععياًا ال يبعععدو مهاسعععبًا فيصعععحح    وهعععو 
يخطئ في تهظعيم الرسعو  البيانيعة أو الرسعائل بشعلل مهعتظم   وعهعدما يلعون فعي وعك   
فتن  يستخد  القامون من أجل التأتعد معن صعحة كتابعة بععع ال لمعات . ويفتعر  أن 

التصععععرفات إلععععى نجععععاو أو فشععععل ال اتععععب فععععي أدائعععع  لوظيفتعععع  . ويععععتم تعععع دن كععععل هععععا  
الحصعععوج علعععى م عععل هعععا  الحعععوادث معععن خعععالج االسعععتبيانات أو المقعععابالت مععع  القعععائم 
بالعمععل   أو المشععر    أو أن أوععخاص مخععرين. ومععن خععالج تجميعع  ماععات األحععداث 

ة تلعععك المهمعععة   يملعععن لمحلعععل الوظيفعععة أن يصعععل إلعععى صعععورة وا عععحة جعععدًا ععععن ماهيععع
( مععع اًل 3-3الوظيفعععة   وتبيععععة األداء الهعععاجى الخعععاص بهعععا . وتجعععد فعععي الشعععلل رقعععم )

علعععى نمعععو ج المقعععابالت الخعععاص بأسعععلوب تحليعععل العمعععل ععععن تريعععق تحليعععل األحعععداث 
 المهمة . 
وت مععععن أهميععععة أداة تحليععععل األحععععداث المهمععععة   فععععي أنهععععا تسععععاعد علععععى تحديععععد  

يحتاجهعا الفعرد للهجعاو فعي أداء وظيفعة معيهعة ع  المهارات   والمعار    والقعدرات التعي
فمعع اًل   مععن األحععداث المهمععة التععي وجععدناها لععد  وظيفععة كاتععب علععى اكلععة ال اتبععة أنعع  
يحتععاج إلعععى معرفععة بليفيعععة تهظعععيم األروععي    اسعععتخدا  القعععامون   والتأتععد معععن صعععحة 

ععداد نظعا  للتقيعيم قواعد بهاء الجملة وهلاا . ويفيد هاا األسلوب أيضًا فعي تطعوير أو إ 
 لبعع الوظائ  عن تريق معرفة الملونات الرئيسية لألداء الهاجى . 

 
 
 

 ( نماذج مو قاموس األسماء المهنية3-3جدول  قم )
 

 ( ات صاصي نفسي صناعي تنظيمي 045-107-030الوظيفة )
 المهام والواجبات: -

ادة انداريععععععة   يطععععععور األدوات الهفسععععععية ويطبقهععععععا فععععععي مجععععععاج وعععععع ون األفععععععراد   والقيعععععع
ومشععععععلالت التسععععععويق   ويالحععععععا تفاصععععععيل العمععععععل   ويعقععععععد مقععععععابالت معععععع  العععععععاملين 



والمشععرفين   لتحديعععد متطلبعععات الوظعععائ  الهفسعععية   والتعليميعععة   والعقليعععة   والفيزيقيعععة  
وأيععععة متطلبععععات أخععععر  . ويطععععور أسععععاليب المقابلععععة   ومقععععايي  التقععععدير   واالختبععععارات 

هععارات   والقععدرات   واالسععتعدادات   واالهتمامععات لتسععاعد  علععى الهفسععية ع لتقععدير الم
عمليععة انتقععاء العععاملين وتعييععههم فععي الوظععائ  المهاسععبة لهععم وتععرقيتهم . ويععهظم بععرام  
التدريب   ويطبق مبادئ التعلم والفرو  الفردية   ويقيم ويقعي  معد  فاعليعة األسعاليب 

نحصععائي لتحليعععل معععدالت اننتعععاج   التدريبععة عععن تريعععق اسععتخدا  أسعععاليب التحليععل ا
وتخفيع نسبة الحعوادث   والتغيعب   وتعر  العمعل . ويروعد الععاملين لتحسعين مسعتو  

ة   الصعهاعي والتهظيميعالتوافق الشخصي والمههي . ويقو  بتجراء دراسات على البهيعة 
 وأنظمععة االتصععاالت   والتفاعععل بععين الجماعععات   وأنظمععة الحععوافز . ويقتععرو تغييععرات
لتحسععين فاعليععة وكفععاءة األفععراد واألقسععا  والم سسععة بصععفة عامععة . ويبحععث المشععلالت 
المرتبطععععة بالبياععععة الفيزيقيععععة للعمععععل م ععععل ل اننععععارة   والضو ععععاء   ودرجععععة الحععععرارة   
والتهويعععة   والرتو عععة . ويقتعععرو تغييعععرات لزيعععادة الفاعليعععة   وتقليعععل مععععدالت الحعععوادث . 

تبيععة القيعادة وانوعرا  الفععاج. ويحلعل العوامعل المع ثرة  ويقو  بعتجراء دراسعات لتحديعد
علعى الععروو المعهويععة والدافعيععة ...وقعد يعمععل علععى تطععوير اكالت   واألدوات   ومهععا  

 ملان العمل ليصبى أت ر مالءمة ل نسان . 
 

 
 
 

 ( نموذج مو صفحات اس بيان تحليل المركز2-3شكل  قم )
 
 المعلومات الخاصة بالمهنة . 1
  مصاد  معلومات المهنة 1-1
 

 إلى أي حد يس خدم العاملون 

 الرمز
 ن
1 
2 
3 
4 
5 

 مقدا  االس خدام 
 ال رن بق 
 قليل جدا 

 أحيانًا 
 مع دل / م وسط 

 إلى حد كبير 
 إلى حد كبير جدًا 

 



 كل عنصر مو العناصر ال الية 
 باع با ه مصد ًا للمعلومات 

   الضرو ية ألداء وظائفهم
 

مععواد ملتو ععة   م ععل )ال تععب   والتقععارير   والمقععاالت   وانوععارات   والتعععاميم  -1
 من الملتب   وتعليمات الوظيفة   الخ( . 

ة وهععععي مععععواد تتهععععاوج كميععععات ومقععععادير   م ععععل ل الرسععععو  البيانيععععة   مععععواد كميعععع -2
 والحسابات   والجداوج   واألرقا    الخ( . 

مععواد مصععورة وهععي صععور أو مععواد وععبيهة بالصععورة تسععتخد  باعتبارهععا مصععادر  -3
للمعلومات   م ل ل )الرسومات   والرسو  البيانية   والمخططات  والخعرائ    

 أت    والصور التلفزيونية   الخ( . واألفال    وصور أوعة 

الهمعععا ج ومعععا يعععرتب  بهعععا معععن أدوات   م عععل ل )أورا  الستانسعععل   والهمعععا ج    -4
وأدوات الطباعععة   الععخ . تسععتخد  باعتبارهععا مصععدرًا مععن مصععادر المعلومععات  
إ ا معععا تمععع  رييتهعععا أثهعععاء االسعععتخدا    وال تضععع  فعععي هعععا  الفاعععة تلعععك المعععواد 

 ال ال ة المشار إليها سابقًا( . الماكورة في الفاة 

معععواد بصعععرية   م عععل ل )أدوات القيعععان   وأ عععواء انوعععارة   وأجهعععزة العععرادار   -5
 وعدادات السرعة   والساعات   الخ( . 

أدوات القيععان   م ععل ل )أدوات مسععاتر   وملععة قيععان القطععر   وأدوات قيععان  -6
المهقلععة   الععخ . الضععغ    ومععوازين مقععايي  السععماتة   وأجهععزة قيععان الحععرارة و 

وهععا  تسععتخد  نعطععاء معلومععات بصععرية حععوج أبعععاد فيزيائيععة . وال تضعع  فععي 
 ها  الفاة تلك األدوات الموصوفة في الفاة الخامسة المشار إليها سابقًا . 

أدوات ميلانيلية   م ل ل )أدوات مساتر   وملة قيان القطر   وأدوات قيعان  -7
جهععزة قيععان الحععرارة والمهقلععة   الععخ . الضععغ    ومععوازين مقععايي  السععماتة   وأ

وهععا  تسععتخد  نعطععاء معلومععات بصععرية حععوج أبعععاد فيزيائيععة . وال تضعع  فععي 
 ها  الفاة تلك األدوات الموصوفة في الفاة الخامسة المشار إليها سابقًا . 

معععواد ليسععع  جعععزءًا معععن عمليعععة جاريعععة   م عععل ل )أجعععزاء   مو عععوعات   قطععع   -8



لهععا عمليععة تعععديل أو تطععوير ل ههععا ت ععون مصععدرًا   يععار . . الععخ أن ال تجععرن 
من مصادر المعلومات عهدما تتم عملية فحصعها   أو حملهعا   أو نقلهعا   أو 
تغليفهععا   أو توزيعهععا   أو اختيارهععا الععخ . م ععل   المععواد المسععجلة فععي قائمععة   
أو فعععععي المخعععععزن   أو أثهعععععاء وجودهعععععا فعععععي قهعععععوات التوزيععععع    أو أثهعععععاء عمليعععععة 

   الخ( . فحصها 

الظعععععععواهر الطبيعيعععععععة   م عععععععل ل )المهعععععععاظر الطبيعيعععععععة   والحقعععععععوج   والعيهعععععععات  -9
الجيولوجيعععة   والهباتعععات   وت ويهعععات الغيعععو    وأيعععة مالمعععى أو ظعععواهر أخعععر  

 التي تزودنا بمعلومات عهد مالحظتها أو فحصها( . 

مظععععاهر البيايععععة التععععي صععععهعها اننسععععان   م ععععل ل )األبهيععععة   والمجسععععمات    -10
سدود   والطر    والسلك الحديدية   وكل ما صهع  اننسعان أو عدلع  معن وال

مظاهر البياة الداخليعة أو الخارجيعة ويعطعي معلومعات عهعد مراقبتع  أو فحصع  
. وال تعتبععر األدوات واكالت وكععل مععا يسععتخدم  اننسععان فععي عملعع  مععن مععواد 

 لفاة. موصوفة في الفاة السابعة المشار إليها سابقًا من  من ها  ا

 
 

  البحث العلمي وأدوات تحليل العمل
Research on Job Analysis Techniques  

تععم إجععراء عععدة دراسععات قارنعع  بععين أدوات تحليععل العمععل المختلفععة علععى أسععان  
ع فععععأظهرت الهتعععععائ  أن  Costوالت ععععالي   Detailوالتفاصععععيل  Accuracyمععععن عوامععععل الدقععععة 

ى حععد معقععوج كععأدوات لتحليععل العمععل . ل ععن نتععائ  األسععاليب ال الثععة فعالععة )ناجحععة( إلعع
البحععوث  اتهععا أو ععح  أن اسععتبيان تحليععل المركععز هععو أت ععر األسععاليب ال الثععة سععهولة 
فععي االسععتخدا  وأقلهعععا ت لفععة   إال أنععع  يعطيهععا مععن المعلومعععات والتفاصععيل معععا هععو أقعععل 

يعود  لعك إلعى أن  بل ير من أداة تحليل األحداث المهمة وأداة تحليل الواجبات . ور ما
اسععتبيان تحليععل المركععز يسععتخد  أداة واحععدة لتحليععل جميعع  الوظععائ  بغععع الهظععر عمععا 
 بيهها من تباين في حين أن األداتين األخريين   مصممتان لتحليل وظائ  بعيهها . 

و صعععفة عامعععة   يبعععدو أنععع  ال يوجعععد أسعععلوب واحعععد أو أداة واحعععدة تتفعععو  تفوقعععًا  
ليب األخععر  . لهععاا   يملههععا القععوج إن محلععل العمععل الخبيععر مطلقععًا علععى جميعع  األسععا



والمععدرب يسععتطي  إ راء تحليععل عمععل جيععد باسععتخدا  أن مععن األسععاليب واألدوات التععي 
ومعععن الطبيععععي أن نجعععد أن اسعععتخدا  ععععدة أدوات مععععًا لتحليعععل وظيفعععة    سعععبق  كرهعععا 

 ال بات . معيهة   سيقود إلى تحليل أفضل من ناحية التفاصيل  والدقة   و 
 

  Job Performance and Performance Appraisal تقييم األداء المهني
يتيى تحليل العمل فرصة لتعريف الوظائ    والهظر إليهعا معن خعالج ملوناتهعا  

  ومععا تتضععمه  مععن واجبععات . بعععد  لععك تبععدأ عمليععة تطععوير وسععائل أو تععر  لفحععص 
معععا إ ا كعععان  لعععك المسعععتو  أو تلعععك  مسعععتو  أو كيفيعععة أداء الععععاملين لوظعععائفهم لمعرفعععة

ال يفية ترقى إلعى مسعتو  ال فعاءة العان تطمعى إليع  الم سسعة . لعالك   سعهفحص علعى 
الصفحات التالية من هاا الفصعل مو عوو األداء العوظيفي معن زاويعة التقيعيم   أن أنهعا 
سععههاقش بالتفصععيل أهميععة تقيععيم األداء   وخطواتعع    والصعععو ات التععي تعتععر  تريععق 

 فيا  . ته
  Purposes of Performance Appraisal      أهداف تقييم األداء

تصبى عملية تقييم أو تقدير مسعتويات الهجعاو أو الفشعل فعي األداء مملهعة بععد  
معرفععة واجبععات الوظيفععة   كمععا أسععلفها . وتهععتم الم سسععات ال بيععرة بهععاا التقيععيم اهتمامععًا 

رسععمي ودورن ع بهععد  المقارنععة بععين األداء وععديدًا   فهراهععا تعمععل علععى تطبيقعع  بشععلل 
الفعلي للفرد و ين معايير تم تحديدها مسبقًا . ويبعدو أن تلعك العمليعة تععود بفوائعد جمعة 

 على الفرد والم سسة   سواء بسواء   ناكر مهها ل 
تحصعععل الم سسعععة معععن خعععالج عمليعععة تقيعععيم األداء علعععى أدوات لقيعععان إنتاجيعععة  -1

Productivity م . وتسععتفيد الم سسععة أيضععًا مععن هععا  المعلومععات الفععرد وكععل قسعع
عهععد اتخععا  قععرارات خاصععة بالترقيععة   أو الهقععل   أو مععهى زيععادات فععي األجععور 
تععالك بالهسععبة لقععرارات الفصععل مععن العمععل . ومععن خععالج عمليععة التقيععيم هععا    
نفحععص مععد  كفععاءة أسععاليب انتقععاء العععاملين وتعييععههم   وتزودنععا هععا  العمليععة 

لومات عن االحتياجات التدريبية للم سسة ولألفراد . وأخيرًا تسعتخد  أيضًا بمع
عمليععععة التقيععععيم كقاعععععدة لتقععععدير مععععد  نجععععاو أو فائععععدة أن نععععوو مععععن التغيععععرات 



ة   م ععععل ل )تغييععععرات تصععععميم العمععععل   أو أنظمتعععع    أو الصععععهاعي والتهظيميعععع
 تغيير المشرفين   أو تغييرات ظرو  العمل( . 

ألداء للفععرد أسععان عمليععة التقععد  فععي الوظيفععة )م ععل زيععادة تعتبععر عمليععة تقيععيم ا -2
الراتب أو الترقية(   وتعطي  نوعًا من التغاية الراجععة للمسعاعدة علعى تحسعين 
أدائ    والتعر  على جوانب الضعع    وتعزود  بمعلومعات ععن كيفيعة تحقيعق 

ي  أهدا  العمل . وأت ر من  لك   تفيعد عمليعة تقيعيم األداء الرسعمية فعي تشعج
 التفاعل بين المريوسين والمشرفين عليها . 

  The Measurement of the Job Performance     قياس األداء
واحعدًا معن أهعم متغيعرات العمعل إ  تهعتم  Job Performanceيعتبر األداء الوظيفي  

الم سسعععات بمتابعتععع    ومراقبتععع    وقياسععع  أت عععر معععن أن متغيعععر مخعععر   وهعععا  مسعععألة 
علععععى أداء  –بالدرجععععة األولععععى  –ن نجععععاو أو فشععععل أيععععة م سسععععة يعتمععععد مهطقيععععة ع أل

موظفيهععا . وههععا  عععدة أسععاليب أو تععر  لقيععان األداء يطلععق عليهععا المشععتغلون بعلععم 
 Measure of Job Performanceمصعطلى   مععايير األداء    الصعهاعي والتهظيمعيالعهف  

as a Criterion  سعو  تعر  لتحديعد األداء الهعاجى  ع بعبارة أخر    مععايير األداء ليسع
 وتمييز  عن األداء الفاول . 

 المع   ارير الكمي   ةوتميعععز بععععع التصعععهيفات بعععين نعععوعين معععن المععععايير همعععا ل  
المرنعععة  والمع   ارر ال قدرري   ة   Hard Performance Criteriaالوا عععحة )المو عععوعية( 

حة علععى عمليععة قيععان . وتشععتمل المعععايير الوا عع Soft Performance Criteria)الااتيععة( 
الجوانععب التععي يسععهل التعبيععر عههععا كميععًا م ععل   عععدد الوحععدات التععي يععتم إنتاجهععا   أو 
تميععععة المبيعععععات   معبععععرًا عههععععا بالععععدوالر   أو الوقعععع  الععععان تسععععتغرق  عمليععععة معالجععععة 
المعلومععات ع فمعع اًل   يتم ععل معيععار األداء لمععن يعمععل علععى خعع  إنتععاج بعععدد الوحععدات 

اسعععم    Criteriaيعهعععا   وك يعععرًا معععا يطلعععق علعععى هعععاا الهعععوو معععن المععععايير التعععي يعععتم تجم
 .  Measures of Productivityمقايي  اننتاجية   . 

ع فتعهعي إصعدار أحلعا   Soft Performance Criteriaأما المعايير التقديرية المرنة  
Judgments  أو تقديراتRatings لخبرة الضروريتان يقو  بها أفراد تتوافر فيهم المعرفة وا

لعمليععععة التقععععدير والحلععععم . ويععععتم اسععععتخدا  هععععاا الهععععوو مععععن المعععععايير عهععععدما يلععععون مععععن 



المتعععععار اسععععتخدا  المعععععايير ال ميععععة الوا ععععحة المهاسععععبة ع فمعععع اًل   يصعععععب اسععععتخدا  
المععععايير ال ميعععة الوا عععحة لتقيعععيم عمعععل المشعععر  ع نظعععرًا لصععععو ة تحديعععد التصعععرفات 

ن أو انورافي الهاجى . و داًل من  لك تستخد  المععايير التقديريعة المم لة لألداء القياد
المرنععة   وفععي هععا  المحالععة تعتمععد أحلععا  أو تقععديرات المريوسععين أو مععن يرأسععون  لععك 

 المشر  . 
إلعععى قيعععان  –فعععي بععععع األحيعععان  –ونلجعععأ بان عععافة إلعععى األسعععاليب السعععابقة  

سلو  مرتب  أو ل  صلة  ير مباورة باننتاجية م ل جودة العمل أو ععدد اننعاارات   
أو عععدد الشععلاو    أو عععدد مععرات التغيععب أن إنهععا قععد نلجععأ إلععى قيععان األدلععة بطريقععة 

  ير مباورة . 
 وللمعايير ال مية )المو وعية( الوا حة ميزات أهمها ل 

أثرًا بمو وو التميز وعوامل التشوي  المختلفة من أسعلوب أواًل ل إن هاا األسلوب أقل ت
المعععععايير التقديريععععة المرنععععة )الااتيععععة(   نظععععرًا العتمععععاد هععععاا الهععععوو مععععن المعععععايير علععععى 
حي يعععات مو عععوعية م عععل حسعععاب ععععدد الوحعععدات المهتجعععة أو المجمععععة أو علعععى رصعععد 

 الوق  الالز  ننجاز الواجبات . 
)المو ععععوعية( تععععرتب  فععععي أ لععععب األحيععععان بالحععععد األدنععععى  ثانيععععًا ل إن المعععععايير ال ميععععة

المطلعععوب للهجعععاو فعععي األداء م عععل الحعععد األدنعععى لععععدد المهتجعععات التعععي تعععم تجميعهعععا أو 
حجععععم المبيعععععات المعبععععر عههععععا بالععععدوالر . ويجععععدر بهععععا ههععععا أن نععععاكر عالقععععة المعععععايير 

  بالهجاو المههي  ير مباورة ويصعب تحديدها بدقة . softالتقديرية 
تبعدها عن التقيعيم العدقيق لعوامعل  التأثر بعواملتما وتتعر  المعايير لمشللة  

عوامعععل التحيعععز لعععد  معععن يقعععو  بعمليعععة التقيعععيم   كعععأن ال تلعععكاألداء الفععععاج . ومعععن أهعععم 
يعطعععي أحعععد المشعععرفين تقعععديرًا إيجابيعععًا عاليعععًا ألحعععد الععععاملين بسعععبب نجاحععع  السعععابق أو 

نععة عاليععة ومشععهورة . ههععا  عوامععل أخععر  )متطفلععة بسععبب تخرجعع  مععن جامعععة  ات ملا
أو دخيلة( ت ثر في نجاو أو فشل الفرد في أدائ  لواجباتع  . فمع اًل   قعد يحصعل معدير 
مبيعات على تقييم مهخفع ألدائ  نظرًا النخفا  مستو  المبيعات   على العر م معن 

 يلة . أن انخفا  معدج المبيعات في قسم  ناجم عن وجود باعة  ون خبرة قل



ومععن  يععر المحتمععل أن نجععد معيععارًا لععألداء خاليععًا تمامععًا مععن أيععة وععوائب وأوجعع   
العععهقص . لعععالك يصعععبى معععن أهعععم واجبعععات القعععائم علعععى عمليعععة التقيعععيم اختيعععار المعيعععار 

 .  Deficiency Criterionاألفضل ع أن الان يوجد في  أقل ما يملن من العجز 
بمقععدار مععا يملععن اسععتخدام  لتقيععيم  Criterion Usefulnessويلععون المعيععار مفيععدًا  

األداء في مههة معيهة في الم سسة   وكي يلون مفيدًا أيضًا   ال بد من أن نأخا فعي 
االعتبار عوامل أخعر  م عل سعهولة التطبيعق   والت لفعة المهاسعبة . والمعيعار المفيعد هعو 

 اتهعا   والفعرد العان الان يرا  كالك كل من ل القائم على عمليعة التطبيعق   والم سسعة 
 نقو  بتقدير أو قيان أدائ  المههي . 

  Methods of Rating Performance       أساليب تقدير األداء
تععع دن عمليعععة إعطعععاء تقعععديرات ألداء كعععل فعععرد علعععى حعععدة دورًا هامعععًا فعععي عمليعععة  

التقيعععيم فعععي أيعععة م سسعععة   ولهعععاا فقععع  تعععم تطعععوير وإجعععراء دراسعععات علعععى ععععدة أسعععاليب 
اء التقديرات . وقبل أن ندرن ها  األساليب المختلفة عليهعا أن نهظعر أيضعًا إلعى نعط

القائم على عملية التقدير نفس  لهعر  من هو   وههعا نالحعا أن العرئي  المباوعر هعو 
  فعي بععع األحيعان توكعل الان يقو  بعملية تقدير أداء مريوسي  في معظم الحعاالت 

. ويسعتطي  كعل معن هع الء تزويعدنا بمعلومعات قيمعة ها  المهمة للمريوسين أو للعزمالء 
 عن األداء ومن زوايا فريدة ومهمة   نظرًا الهتماماتهم المتبايهة . 

ويبععدو أن االسععتعانة بالمريوسععين لتقععدير األداء تععتم فععي معظععم األحيععان لتقععدير  
 أداء مععن يشععغلون وظععائ  إوععرافية . أمععا تقيععيم األفععراد ألنفسععهم ع فععيملن أن يسععاعدهم
علعععى تركيعععز انتبعععاههم علعععى أداء واجبعععاتهم   ويحفعععزهم علعععى مزيعععد معععن التفعععاني والعمعععل 
علععى تحسععين أدائهععم . ل ععن البحععوث أوععارت أيضععًا إلععى أن التقععديرات الااتيععة قععد تتععأثر 

 بتحيز الفرد لهفس    فم اًل   ر ما يبالغ الفرد في إيجابيات    ويتساهل إزاء أخطائ . 
التقععععدير المختلفععععة إلععععى أر عععععة أنععععواو هععععي ل المقارنععععة   ويملههععععا تقسععععيم أسععععاليب  

 استبانة التقدير   األبعاد الرئيسية   وأخيرًا   أسلوب األحداث المهمة . 
  Comparative Method       أسلوب المقارنة. 1

ويعهعععي هعععاا األسعععلوب مقارنعععة أداء الفعععرد بعععأداء اكخعععرين ع فمععع اًل   يملعععن تقيعععيم  
ترتيب العاملين تصاعديًا أو تهازليعًا )معن األفضعل إلعى األسعوأ أو أداء الفرد عن تريق 



العل ( على أسان عدد من الجوانب المهمة للمههة التعي نسعميها أبععاد المههعة . وقعد 
يحععدث  لععك الترتيععب علععى أسععان مععن الصععورة ال ليععة ألداء الفععرد . ل ععن سععهولة تطبيععق 

ان سعععلبيات    فهعععاا األسعععلوب ال هعععاا الهظعععا    واختصعععار  ل  يعععر معععن الوقععع    ال يخفيععع
يعتمععد علععى معععايير دقيقععة ورقميععة لععألداء   وأنعع  ر مععا يلععون مضععلاًل فععي الحععاالت التععي 
يلععون فيهععا أداء جميعع  العععاملين أدنععى أو أعلععى مععن المسععتو  المقبععوج بصععفة عامععة ع 

 –فععي حقيقععة األمععر  –ففععي هععا  الحالععة   قععد نجععد أن أداء مععن يحتععل أعلععى مرتبععة هععو 
من المستويات المقبولة لألداء   بيهمعا نجعد فعي حعاالت أخعر  أن أداء معن يحتعل  أدنى

أداء متميععععز إ ا مععععا قععععورن بععععأداء الععععععاملين  –فععععي حقيقععععة األمعععععر  –أدنععععى مرتبععععة هععععو 
 المماثلين في م سسات أخر  . 

وههعا  تريقععة أخعر  للمقارنععة تتم عل بقيععا  المشعر  بمقارنععة أداء كعل عامععل معع   
فععي قسععم    وفععي هععا  الحالععة ت ععون الرتبععة الههائيععة ل ععل فععرد عبععارة  أداء كععل فععرد مخععر

عن عدد المرات التي تم اختيعار  فيهعا علعى أنع  األفضعل . أمعا سعلبيات هعا  الطريقعة   
فتشععععب  سععععلبيات تععععر  الترتيععععب األخععععر    ل ههععععا تتميععععز بسععععهولة اسععععتخدامها وقابليتهععععا 

 للتطبيق في عدد كبير من المهن . 
األخيععععرة للمقارنععععة ع فتعععععر  باسععععم   التوزيعععع  انجبععععارن   إ  يقععععو  أمععععا الطريقععععة  

المشععر  بتوزيعع  تقععديرات أداء العععاملين علععى فاععات )معععدة سععلفًا( تتععراوو بععين  عععي  
وممتاز . و البًا ما يتم مسبقًا تحديد الهسب الماوية لعدد األفعراد العان يصعهفون  عمن 

ء الععاملين ععن كعل بععد معن أبععاد تل فاة من أجل الحصوج علعى توزيع  اعتعدالي ألدا
  ( .  4-3الوظيفة )انظر الشلل رقم 

  Checklists       استبانة التقدير. 2
يملععن أن يععتم تقيععيم األداء بوسععاتة تريقععة أخععر  هععي اسععتخدا  اسععتبانة تشععتمل  

علعى عبعارات معأخو ة معن تحليعل العمععل   وتم عل الجوانعب انيجابيعة أو السعلبية لععألداء 
( . وال تتجععاوز مهمععة المقععدر فععي هععا  الحالععة التأتععد مععن مععد  5-3لل رقععم )انظععر الشعع

انطبععا  كععل عبععارة علععى الفععرد الععان هععو بصععدد تقيععيم أدائعع  . ول ععل عبععارة قيمععة رقميععة 
تعلعع  مقععدار ال فععاءة أو الفعاليععة المرتبطععة بهععا . وفععي نهايععة عمليععة التقععدير يععتم جمعع  

 د . الدراجات نعطاء صورة عامة عن أداء الفر 



إلعععى إعطعععاء  –العععان يسعععتخد  اسعععتبانة التقعععدير  –وللتغلعععب علعععى ميعععل المشعععر   
تقعديرات إيجابيعة أو سعلبية بصععفة عامعة   تعم تطعوير مقيععان االختيعار انجبعارن ع ففععي 
حالة استخدا  هاا المقيان يجهل المشر  مقدار إيجابية التقديرات التعي يعطيهعا للفعرد 

أو للمقعدور . ععدة عبعارات وصعفية عليع  أن يختعار   ألن هاا األسلوب يقعد  للمشعر  
مهها العبارة األت ر أو األقل انطباقًا على الفرد الان نقو  بفحعص أدائع  )انظعر الشعلل 

(   وللعبععارات قععيم رقميععة متبايهععة تضععا  فيمععا بعععد لتعطععي تقععديرًا عامععًا ألداء 5-3رقععم 
 الفرد . 
لة التطبيععق والتقيععيم التفصععيلي وإ ا كانعع  إيجابيععات اسععتبانات التقععدير هععي سععهو  

لععألداء المععرتب  بواجبععات المههععة . إال أن لهععاا األسععلوب سععلبيات معيهععة ع فتطععوير  كمععا 
تحدد اسعتبانات التقعدير مفعا  عمليعة التقعدير   مللع    معن الهاحيعة الماليعة   ويسعتغر  

قيقعة   ويعن وقتًا توياًل   ويتطلب تألي  عبارات مرتبطة بالعمل   وتحديد قعيم رقميعة د
فالمقدر ال بد من أن يختار من بين عبارات معيهعة مععدة سعلفًا قعد ال تم عل كعل جوانعب 

 أداء الفرد في وظيفة معيهة . 
 

 ( مقياس اس بانة تقدرر لوظيفة مدرر مشروع5-3شكل  قم )
 )مالحظة : ما نعرضه هنا ليس سوى جزء صغير مو االس بانة(

ارات التي تم ل نما ج سلوكية . اقرأ كل واحدة مههعا   وقعرر معا فيما يلي عدد من العب تعليمات :
إ ا كانعع  تلععك العبععارة تصعع  الشععخص الععان تقععو  بتقييمعع  أ  ال . وإ ا كهعع  تشعععر أن تلععك العبععارة 

( في الملعان المحعدد أمعا  العبعارة . أمعا إ ا كانع  العبعارة ال    تص  هاا الشخص    عالمة ) 
   فال ت تب وياًا في الملان المحدد ل جابة . تص  الشخص أو ال تهطبق علي

 (   )                        يضي  بانتظا  )أو دائمًا( يض  أهدافًا  امضة و ير محددة .  -1
 )       (      يهتم فق  بالمشلالت الراههة   وال يهظر إلى ما بعد يوم  الان يعش في .   -2
 از الواجبات هاا إ ا لم تطرأ عوائق كبر  .  )      ( يقو  بأعداد جداوج عمل تسمى بتنج -3
 )       (      يخط  بهاء على معرفت  باحتياجات نطا  مس وليات  .                      -4
 )       (     يتاب  بهفس  المشروعات كي يتأتد من تحقيق وتهفيا األهدا  العاجلة .        -5
 )      (    رن بهفس  احتماالت تدهور األسوا  الخالية .  يبحث عن أسوا  جديدة   ويد -6



 )       (    يتوق  ويخط  دائمًا الستبداج الموظفين الرئيسيين في حالة نقل أحدهم .       -7
 

 الجبا ي  –( مقياس تقدرر االت يا  6-3شكل  قم ) 
 

راءة كعععل توجععد علععى هععا  الصععفحة عععدة مجموعععات مععن العبععارات   بعععد قعع تعليم  ات :
مجموعععة مععن العبععارات أرجععو أن تختععار العبععارة التععي تهطبععق أت ععر مععن  يرهععا علععى مععا 

 تقو  بتقييم  . 
 
 عععععع يفقد صبر  م  من ال يتعلمون بسرعة .  -1

 عععععع يحا ر ب قة عالية .    
 عععععع يعطي الطلبة ف رة عن أهدا  المحا رة .    
 ل فاية . عععععع ال يقوج ن اتًا بما في  ا   
 عععععع يوجد دائمًا للرد على استفسارات الطالب .  -2

 عععععع يتجاوب م  مشلالت الطلبة .    
 عععععع ال يعامل الطلبة باحترا  .    
 عععععع يعطي إجابات  امضة عن أسالة الطلبة .    
 

شععخص أرجععو أن تختععار مععن العبععارات التاليععة العبععارة األقععل انطباقععًا علععى ال تعليم  ات :
 الان تقو  بتقييم  . 

 عععععع لدي  صعو ات في نقل المعلومات عن الطلبة .  -12
 عععععع يبدو أن  مطل  بشلل جيد على مو وو المادة .      
 عععععع يبدو كما لو كان  ير مهتم بالتدري  .      
 عععععع ماهر في تحويل المواد الصعبة إلى مواد سهلة الفهم .      
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تتم معظم عمليات تقييم األداء في عدد كبير من الم سسات باسعتخدا  أسعلوب  
ة مسععبقًا مععن أجععل تقععدير  مقععايي  األبعععاد الرئيسععة   وعععادة مععا ت ععون هععا  المقععايي  معععدق

اد علععى الفععرد   وقدرتعع  األداء علععى جوانععب معيهععة م ععل ل جععودة العمععل   ومععد  االعتمعع
زمالئع  . ويشعتمل هعاا األسعلوب علعى ععدة نقعاط يشعار إليهعا على التعامل والتفاهم م  

( ( . وقععد يحععدث أن يلععون الوصعع  7-3بطريقععة رقميععة أو كيفيععة )انظععر الشععلل رقععم )
اللفظي بسيطًا ال يتجاوز كلمة واحدة   أو عدة كلمات . كما يستخد  بععع المقعايي  

 عهععد الههايععات )القطبععين( فقعع    فععي حععين يععتم اسععتخدا  األرقععا  بععين تلععك وصععفًا لفظيععاً 
 الههايات . 

 
 
 

 ( أمثلة مقاريس تقدرر األبعاد الرئيسة7-3شكل  قم )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتتضععمن هععا  المقععايي  عععددًا مععن األبعععاد تتععراوو عععادة بععين سععبعة واثهععي عشععر  
لمقععايي  الجيععدة تقععديم تعريععف وا ععى بعععدًا مععأخو ة مععن تحليععل العمععل   ويشععترط فععي ا

ل ل بعد على حدة   ول ل فاة من فاات التقدير أيضًا . بعبارة أخر    من الضعرورن 
للقائم على عملية التقيعيم معرفعة  لعك الجانعب معن العمعل العان هعو بصعدد إعطعاء حلعم 

-3خاص ب    ومعرفة معهى الوص  الوظيفي أيضًا ع فم اًل   نجد في الشعلل رقعم )
أن األم لععععة )ص   ط( تعطععععي تعريفععععًا ألبعععععاد الوظيفععععة فععععي حععععين أن الم ععععاج )و(  (7

 يعطي تعريفًا لفاات التقدير . 
وتحتعاج المقععايي  الجديعدة إلععى وقع  تويععل لتطويرهعا   ولحسععن الحعا   يملههععا  

لعععدد متبعععاين مععن الوظعععائ  بعععد إجعععراء تععععديالت  –فعععي  الععب األحيعععان  –اسععتخدامها 
 ات الصعلة بالوظيفعة التعي نحعن بصعدد تقيعيم معن ي دونهعا. ويجعدر  تفيفة على األبعاد



بهععا ههععا أن نشععير إلععى خطععأ ت ععرر وقوععع    وهععو محاولععة عععدد مععن الم سسععات تطععوير 
مقعععايي  وعععاملة معععن أجعععل اسعععتخدامها لتقيعععيم الععععاملين جميععععًا بغعععع الهظعععر ععععن نعععوو 

فععة إلععى أخععر  ع فمععن الوظععائ  التععي يشععغلونها . ونظععرًا لتغيععر األبعععاد المهمععة مععن وظي
الضعرورن التأتععد مععن أن األبعععاد التععي يععتم التقععدير عليهععا هععي تلععك األبعععاد التععي تعلعع  

 األداء الفعلي للوظيفة مو وو الحديث .  
أما الجانب السلبي الرئي  لهاا األسلوب ع فيتم ل بأن  قد يلون عر ة للتعأثر  

نمطيعة م عل جيعد أو متوسع   بتحيزات معيهة لعد  المشعر    أو ميلع  نعطعاء تقعديرات
للجميعع  . كمععا قععد يقتصععر التقععدير علععى أبعععاد قليلععة للوظيفععة   األمععر الععان ممععا يحععوج 

 دون إعطاء صورة عامة ودقيقة لألداء . 
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تيجععة تطععوير أسععلوب تطععور أسععلوب تقععدير األحععداث المهمععة فععي تقيععيم األداء   ن 
تحليل األحداث المهمة في تحليل العمعل   و عداًل معن االعتمعاد فقع  علعى تقعديرات معن 
قبيل  ععي    ومتوسع    وجيعد يعتمعد هعاا األسعلوب علعى تقعديم أحعداث مهمعة معيهعة 
م ععل نمععا ج وأم لععة ل ععل مععن األداء الضعععي    والمتوسعع    والجيععد ل ععل جانععب أو بعععد 

 هة . من أبعاد وظيفة معي
( م ااًل على مقيان تقدير األحعداث المهمعة لوظيفعة 8-3ونجد في الشلل رقم ) 

مس وج توظي  في البحرية . والتقدير الان نجعد  فعي هعاا الم عاج بععد واحعد معن أبععاد 
مالحظععة وجععود تعريععف  –فععي البدايععة  –هععا  الوظيفععة هععو مهععارات التسععويق . ويملععن 

( 1إلعععى  8علعععى الجانعععب األيسعععر   تتعععراوو بعععين )دقيعععق لهعععاا البععععد   وتقعععديرات رقميعععة 
وعلى يمين ها  التقديرات الرقمية يوجد وص  ل ل فاعة يتضعمن إعطعاء أم لعة سعلوكية 

 مهمة تميز بين األداء الجيد واألداء الفاول من األعلى إلى األدنى . 
وكمعععا هعععو متوقععع  ال يملعععن أن ت عععون عمليعععة تطعععوير قيعععان معععن هعععاا الهعععوو إال  

  وتتطلعب وقتعًا تعوياًل . ل عن نتيجعة  لعك المجهعود ال بيعر تتم عل فععي أداء  عمليعة وعاقة
تقدير يهتم ويركز بو وو وديد على السلو  المرتب  بالوظيفة التي نحن بصعدد تقيعيم 
من ي دونها . ويدعو هاا األسلوب معن يقعو  بعمليعة التقعدير إلعى التف يعر بتلعك األوعياء 

ًا علععى بعععد معععين مععن أبعععاد الوظيفععة . ويسععاعد هععاا التععي تعهععي أداء جيععدًا أو أداء ردياعع



االهتما  والتف ير بالوظيفة وما يرتب  بها من سلو  على تجهب بععع التحيعزات التعي 
قد تظهر أو ت ثر في التقدير عهد استخدا  وسائل أخر  ع إ  إنها ال نسعتطي  أن نلقعي 

ار األداء السعابق للعامعل حلمًا )تقديرًا( على أداء عامل معين دون أن نأخا في االعتب
   وكي  يدعم أو ي يد ما أتلقها  علي  من أحلا  . 

وقبل أن نهتهي معن ععر  أسعلوب تقعدير الحعوادث المهمعة ال بعد معن أن نشعير  
إلععى   مقيععان السععلو  المالحععا   . ويتطلععب هععاا األسععلوب مععن المقععدر أن يشععير إلععى 

قيععيم  و التععالي   فععتن الفععار  عععدد مععرات ظهععور السععلو  المهععم أو الععرئي  مو ععوو الت
بالدرجعة األولعى  –الرئي  بين هاين األسلو ين هو اعتماد مقيان تقدير السلو  المهم 

علععى القيععا  بجوانععب  –معع اًل  –علععى التوقعع  أو التهبعع  بععأن هععاا العامععل سععيلون قععادرًا  –
فيمعا  معيهة من السلو  المههي في المستقبل   وعهعد مسعتويات معيهعة معن األداء . أمعا

يتعلق بع   مقيان السلو  المالحا     فتن التقدير يعتمد علعى السعلو  المهعم العان تعم 
أداي  فععععاًل . وهعععاا األسعععلوب فعععي التقعععدير فعععي حقيقعععة األمعععر ال يعتمعععد علعععى المالحظعععة 
والمراقبة الراههة والمباورة   وإنما على ما يتعاكر  المقعدر   وال يخفعى أن عمليعة التعاكر 

 بير من العوامل التي ت دن إلى عد  الدقة والتحيز . تتأثر بعدد ك
 ( نما ج لمقيان تقدير األحداث المهمة8-3ولل رقم )

 المههة ل مس وج التعيين )التوظي ( في البحرية 
 الواجبات ل مهارات التسويق 

لعى  لعك تتوافر لدي  مهارة عالية من إقهاو األفعراد )المروعحين( علعى االلتحعا  بالبحريعة مسعتعيهًا ع
بما يتيح  نظا  البحرية من فرص ك يرة   وامتيازات   ومهاف  مباوعرة و يعر مباوعرة   وهعو يتغلعب 
بسععهولة علعععى االعترا عععات التعععي تحعععوج دون التحععا  بععععع األفعععراد بالبحريعععة   ويطعععوو األسعععاليب 

 لتهاسب األفراد المختلفين   ويقدر على إنهاء اللقاءات بشلل إيجابي . 
مروى عن اعترا   على العمل في البحرية   فتن  يههي المقابلة فعورًا   اعتقعادًا مهع  عهدما يعبر ال

 أن المروى  ير مهتم على انتال  . 
يصععر علععى عععر  أفععال  أو وسععائل إقهععاو أخععر  علععى المروععى   علععى الععر م مععن أن المروععى قععد 

 عبر عن اقتهاع  ور بت  في االلتحا  بالبحرية . 
مقابلة ل   سأحاوج جاهدًا أن أجد لك ملانًا في التخصص الان تريد   ول ن يقوج المروى أثهاء ال

و صراحة   من المحتمعل أن ال تجعد ملانعًا إال بععد ثالثعة أوعهر   لعالك لعم ال تقبعل بر بتعك ال انيعة 



 وتلتحق فورًا بمدرسة هاا التخصص . 
  ويصعععع  لعععع   عهععععدما يفا ععععل بععععين التخصصععععات البحريععععة يحدثعععع  عععععن حيععععاة البحععععارة فععععي البحععععر

 المغامرات والحياة ال رية التي يقضيها في الموانئ . 
يعمل على إقهاو المروى بأن البرنام  الان تأهل هل هو برنام  مهاسعب   ومر عوب فيع    وجيعد 

   ول  مستقبل باهر . 
عهدما يهاقش مروحين من مدرسة ثانوية معيهعة   فتنع  يعاكر أسعماء أفعراد معن تلعك المدرسعة وقبلعوا 

 عمل في البحرية . ال
يتعامععل معع  االعترا ععات علععى العمععل فععي البحريععة بجديععة   ويبععاج جهععدًا للتغلععب عليهععا بوسععاتة 

 الحج  المهاسبة وانيجابية . 
أو ى أحد المروحين أن  لن يلتحق بالبحرية إ ا كان  ير قادر على االلتحعا  بالقطعاو الهعوون   

فتنعع  يعمععل علععى إقهاععع  علععى االلتحععا  بقطععاو  و عععد أن يفشععل هععاا المروععى فععي تحقيععق ر بتعع   
 انل ترونيات مركزًا على نوعية التدريب الان سيحصل علي  . 

 
 
 

 

 األساليب الروائية في تقييم األداء 
Narrative Methods of Performance Appraisal  

يتم في بعع األحيان تقييم األداء ععن تريعق تقعديم وصع  روائعي ) يعر مقيعد  
عععين أو أسععلوب محععدد( ألداء العامععل   أو عععن تريععق تقععديم عععدة أم لععة ألدائعع  بهظععا  م

الجيععد   وأدائعع  الضعععي    ومععن الوا ععى أن إيجابيععة هععاا األسععلوب تتم ععل فععي إعطععاء 
الحرية للمشرفين )المقدرين( لوص  األداء بالطريقة التي يعرفونها و للمعاتهم الخاصعة 

 جوانب سلوكية يعتقدون بأهميتها .   ويتى لهم فرصة إبراز ما يريدون  من 
ولهعععاا األسعععلوب سعععلبيات رئيسعععة تتم عععل فعععي صععععو ة تحويعععل الوصععع  الروائعععي  

ال يفي إلى وص  كمعي   األمعر العان يحعوج دون إيتانيعة المقارنعة بعين أداء الععاملين 
م  بعضهم البعع   ومن سلبيات  أيضًا احتمالية حعدوث سعوء تفسعير للتقيعيم معن قبعل 

فمعععع اًل   قععععد يصعععع  أحععععد المشععععرفين أداء أحععععد العععععاملين بأنعععع  معتععععدج   أو  العععععاملين ع



مهاسععب   أو كععا    قاصععدًا بععالك أن العامععل بحاجععة إلععى تحسععين أدائعع  إلععى حععد مععا   
 ل ن العامل ر ما يفهم  لك أن التحسين  ير  رورن . 

  Leniency / Severity Errors      أخطاء التساهل / التشدد
اهل في تقديرات األداء عهدما يميل المشر  إلى التساهل فعي يحدث خطأ التس 

أحلامعع  وتقديراتعع  ألداء مععن يعملععون لديعع    فيمععهحهم بطريقععة روتيهيععة تقععديرات إيجابيععة 
عاليععة   وعلععى العلعع  مععن  لععك يحععدث خطععأ التشععدد عهععدما يعطععي المشععر  تقععديرات 

كزيعة وهعو ميعل المشعر  سلبية ومهخفضة للجميع  . ويوجعد   أيضعًا   خطعأ الهزععة المر 
إلى اسعتخدا  الدرجعة الوسعطى معن مقيعان التقعدير . وتع دن هعا  األخطعاء ال الثعة إلعى 
عععد  التميععز بععين األداء الضعععي    والمتوسععع    والممتععاز . وكمععا رأيهععا   فععتن بععععع 
 األساليب )أساليب المقارنة( مصممة خصيصًا للتغلب على ها  الصعو ة بالاات . 

   Halo Effectsأثر الهالة
أثعععر الهالعععة فعععي تقيعععيم األداء عهعععدما يعطعععي المشعععر  أو المقعععدر حلمعععًا يحعععدث  

إيجابيًا عامًا على أسان من معرفت  بسمة إيجابية واحدة فق   . فعت ا حعدث أن الحعا 
المشر  أن أداء أحد مريوسعي  متفعو  للغايعة فعي أحعد الواجبعات   فتنع  قعد يميعل علعى 

د أن أداء هععاا العامععل ممتعاز فععي جميع  الواجبععات األخععر    التعمعيم   و التععالي االعتقعا
و غع الهظر   كون  لعك صعحيحًا أ  ال . وههعا  أيضعًا   بععع الخصعائص للفعرد   
م ععل ل الوسععامة  أو جا بيععة المظهععر   أو مععا يطلقعع  عليعع  اكخععرون مععن ألقععاب مههععا   

لهالععة   ويجععدر الععهجم الصععاعد   كلهععا عوامععل قععد تعع دن علععى مععا يصععطلى عليعع  بععأثر ا
الاكر هها أن ألثعر الهالعة أيضعًا علسعي  فعي بععع األحيعان   وههعا نالحعا أن التقيعيم 
العععا  السععلبي يلععون قععد اعتمععد علععى حادثععة واحععدة   كععان أداء الفععرد فيهععا  عععيفًا جععدًا   

 أو بهاء على سمة سلبية واحدة . 
داء ع فقعععد تعععم ونظعععرًا ألن  أثعععر الهالعععة  مصعععدر تحيعععز لمعظعععم عمليعععات تقيعععيم األ 

إعععداد بععرام  تدريبيععة لتسععاعد المشععرفين والمقععدرين علععى  ععبط  والععتحلم فيعع    وتهععد  
معظععم هععا  البععرام  التدريبيععة إلععى تطععوير معرفععة المتععدر ين بهععا  الظععاهرة ومسععاعدتهم 

 على االهتما  باألبعاد السلوكية لألداء المههي . 



  Recency Effects    أثر الحداثة
مخر من مصادر الخطأ في التقييم   وهو الميل إلى إعطعاء وزن هها  مصدر  

أتبععر لععألداء كمععا عهععدنا  فععي الفتععرة األخيععرة   وإعطععاء وزن أقععل ألداء الفتععرات األقععد  . 
ويشععععار عععععادة إلععععى هععععا  الظععععاهرة بععععأثر الحداثععععة . ونظععععرًا العتمععععاد التقععععدير فععععي معظععععم 

فعععال مهعععاص معععن وقعععوو أخطعععاء األحيعععان علعععى معععا يتعععاكر  المشعععر  معععن أداء العامعععل   
مصععدرها دقععة التععاكر . و صععفة عامععة   كلمععا كانعع  الفتععرة الفاصععلة بععين األداء والتقيععيم 

 أتوج كلما كان  دقة التقييم أقل  . 
 

  Attribution Errors     أخطاء العزو )السببية(
ال يلتفععععي المقععععدر عععععادة بتحديععععد مسععععتو  األداء   وإنمععععا يحععععاوج أيضععععًا معرفععععة  
اب ال امهة خل  مسعتو  أداء الفعرد ع فالمشعر  الععا  علعى عمليعة التقيعيم يطلعب األسب

من المقدر تقديم تفسير ألية تقعديرات اسعت هائية   سعواء فعي  لعك التقعديرات العاليعة جعدًا 
أو المهخفضة جدًا . ويطلق على ظاهرة أو عملية تفسعير األحعداث ععن تريعق تصعور 

 .  Causal Attributionباب أو افترا  أسبابها ظاهرة عزو األس
وكشععف  لهععا البحععوث عععن عععدد مععن التحيععزات التععي تحععدث بانتظععا  أثهععاء عمليععة  

افتععععرا  األسععععباب التععععي تعععع ثر فععععي دقععععة تقععععدير األداء . ومععععن هععععا  المشععععلالت ميععععل 
المشرفين نعطاء تقعديرات أفضعل إ ا معا اعتقعدوا أن سعبب األداء المتميعز لهعاا العامعل 

لمبععاوج   ليسعع  القععدرة الموروثععة  . بعبععارة أخععر  إ ا وعععر المقععدر أو  لععك هععو الجهععد ا
أن األداء الممتععاز هععو بسععبب المجهععود ال بيععر الععان يبالعع  العامععل   فععتن هععاا العامععل 
سيحصععل علععى تقععدير أت ععر إيجابيععة مععن عامععل مخععر يصععه  أداي   ععمن فاععة ممتععاز   

. و الم ععل   فععتن الحلععم  ول ععن سععبب هععاا المسععتو  الرفيعع  هععو امتالتعع  لموهبععة موروثععة
علععى الفشععل الهععاجم عععن نقععص الجهععد   سععيلون أت ععر قسععوة ممععا لععو كععان سععبب الفشععل 

 عد  وجود قدرة موروثة . 
وهها  تحيز مخر مهم للغاية   ويبدو أن  التحيز الرئي  في مجعاج افتعرا  أو  

هد   المشعا-عزو األسعباب ال امهعة وراء السعلو    ويطلعق عليع  مصعطلى  تحيعز الفاععل
ويرج  هاا التحيز إلى االعتقاد أ ه في أن حدث ال بد معن وجعود وعخص يقعو  بعدور 



الفاعل   وهعو الشعخص العان يع دن السعلو  أو يقعو  بالفععل   وههعا  أيضعًا  –المم ل 
المشاهد أو المراقب   وهو الشعخص العان يقعو  بعمليعة تقيعيم الفععل أو الحعدث  وتقيعيم 

 –علق بعملية تقييم األداء   نجعد أن العامعل هعو المم عل سلو  الفاعل أيضًا . وفيما يت
الفاعل   وأن المقدر هو المشاهد . ويع ثر و ع  كعل معن المراقعب والفاععل فعي عمليعة 
افتععرا  األسععباب ع ففععي أيععة عمليععة تقيععيم قععد نسععأج عععن أسععباب نجععاو أو فشععل حععدث 

امعل الموقفيعة كأسعباب معين . وهها نجد أن الفاعل )المم ل( يميل إلى إبراز أهمية العو 
  )أن الحععا   وصعععو ة الواجععب   وظععرو  العمععل( . ل ععن المشععاهد يميععل إلععى إبععراز 
األسباب المتعلقة بشخصية المم ل )م ل ل القعدرة   والمجهعود   وعوامعل الشخصعية( . 
بعبعععارة أخعععر    يمعععل المشعععر  أو المالحعععا إلعععى االعتقعععاد أن األداء نتيجعععة لخصعععائص 

لك إلععى إهمععاج دور العوامععل الموقفيععة فععي اننتاجيععة بصععفة عامععة . العامععل   ويميععل كععا
ولهععاا قععد يوجعع  المشععر  اللععو  إلععى العامععل   علععى الععر م مععن أن الفشععل قععد يعععود إلععى 
عوامععل بيايععة ال يسععتطي  الععتحلم فيهععا . ومععن ناحيععة أخععر    يميععل العامععل إلععى إبععراز 

العمععل أو الععزمالء . وهلععاا األسععباب الموقفيععة فععي حععاالت الفشععل   فهععو يلععو  ظععرو  
ال يعععو  فقعع  اندرا  المو ععوعي والععدقيق لععألداء    –المشععاهد  –فععتن تحيععز الفاعععل 

 ول ه  يحوج دون وجود تفاهم مو وعي بين المشر  والعامل في بياة العمل . 
 
 
 
 
 
 

 ؟  كيف يمكن تحسين عملية تقييم األداء
يععة تقيعيم األداء . ف يع  يملععن الحظهعا معد  خطعورة التحيععزات وحجعم األخطعاء فعي عمل

 تحسين عملية التقييم   
  .تحسيو وت وير أدوات تقييم األداء -1



يتضععى   بصععفة عامععة   كلمععا أنفقهععا جهععدًا ومععااًل أت ععر مععن أجععل إعععداد أدوات صععادقة 
لقيان األداء كلما كان  عملية التقييم أفضل ل وهعاا يعهعي إععداد أدوات قيعان مختلفعة 

وتطعوير مقعايي  أداء باالعتمعاد علعى تحليعل العمعل العدقيق   ويجعب  للمهن المختلفعة  
 أال تتضمن ها  األدوات إجراءات أو خطوات  امضة . 

 تد يب المقد يو )المقيميو(. -2
نظرًا ألن إجراء تقيعيم جيعد لعي  بالعمليعة السعهلة وهعو عر عة للخطعأ والتحيعز   فعال بعد 

مهم كيفيععة اسععتخدا  أدوات التقععدير مععن حصععوج المقععدرين علععى تععدريب مهاسععب   وتعلععي
المختلفععة   وأسععاليب تجهععب األخطععاء المحتملععة م ععل أخطععاء السععهولة ي التشععدد   وأثععر 

 الهالة. 
  .الحصول على عدأ تقييمات -3

يملن اللجوء معن أجعل زيعادة ثبعات نتعائ  تقيعيم األداء إلعى أسعلوب الحصعوج علعى ععدة 
و عععدة تقييمعععات معععن قبعععل التقيعععيم العععااتي   تقييمععات لعععألداء معععن ععععدة مشعععرفين مععع اًل   أ

وتقيعععععيم المشعععععر    وتقيعععععيم العععععزمالء . فعععععت ا معععععا تماثلععععع  التقعععععديرات   وإ ا كعععععان جميععععع  
المقععدرين  يععر متععأثرين بهععوو واحععد مععن التحيععز   فمععن المحتمععل أن ت ععون نتيجععة التقيععيم 

 دقيقة جدًا . 
  .تقييم المقد يو )المشرفيو( -4

لمشرفين فعي ك يعر معن الم سسعات ال يرحبعون بعمليعة التقيعيم  نجد   لسوء الحا   أن ا
هععاا إ ا لععم يمقتوهععا ع ألنهععم يعتقععدون أ هععا عمليععة وععاقة   وال تعععود علععيهم بأيععة فائععدة ع 
فهععي تعهععي لهععم واجبععًا جديععدًا يضععا  إلععى مععا لععديهم مععن قائمععة تويلععة مععن الواجبععات . 

لمسعألة   فععال بعد معن أن تصعبى جععزءًا لهعاا إ ا أردنعا معن المشعرفين اهتمامععًا أتبعر بهعا  ا
ال يتجزأ من واجبعاتهم   وأن يعتم فحعص أو تقيعيم تريقعة قيعامهم بهعاا الواجعب باسعتمرار 

   وهاا يعهي أيضًا حصوج المجيدين مههم على ملافآت مهاسبة . 
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عليعع  رات التععي يفتععر  ال يسععاعد تقيععيم األداء قسععم وعع ون المععوظفين علععى اتخععا  القععرا
 اتخا ها فق    ول ه  أيضًا مصدر معلومات وتغاية راجعة للعامل . 

و هعععا  الطريقعععة يصعععبى تقيعععيم األداء المت عععرر والمهعععتظم معععن أحسعععن الوسعععائل لمسعععاعدة 



 العاملين على التغلب على المشلالت وتحسين األداء. 
 

  Personal Biases     التحيز الشخصي
بان ععافة إلععى مععا سععبق  –ر  يملععن أن تعع ثر فععي المقععدرين ههععا  تحيععزات أخعع 

وهي التحيزات الشخصية التي ت ثر في دقعة التقعديرات أو  – كر  من تحيزات وأخطاء 
األحلا  . ومن أت ر التحيعزات الشخصعية وعيوعًا تلعك التحيعزات المعتمعدة علعى الجعه  

ولعي  سعرًا أن الهسعاء     والعر    والعمر والسمات الجسمية م عل انعاقعات المختلفعة 
واألقليععات العرقيععة   وال بععار فععي العمععر   والمعععوقين  ال يحصععلون علععى مععا يسععتحقون  

 عهد تقييم األداء على الر م من وجود التشريعات التي تستهد  تحقيق العدالة . 
ويصعب التغلب علعى التحيعزات الشخصعية   ألنهعا راسعخة لعد  األفعراد . وكمعا  

يعزات األخعر    ههعا  أسعاليب محعددة لمقاومعة التحيعزات الشخصعية هي الحاج م  التح
  والحعععد معععن تأثيرهعععا ععععن تريعععق تعميعععق معرفعععة المشعععرفين والمقعععدرين بهعععا   ولمعععا  عععدا 
التمييععز فععي مجععاج وعع ون األفععراد  يععر مشععروو   أصععبى معظععم الم سسععات والمععديرين 

المفارقعععات التعععي  أت عععر وعيعععًا   وأوعععد حرصعععًا علعععى مهععع  ممارسعععة هعععاا التمييعععز . ومعععن
نالحظهععا أن البعععرام  المخصعععص لمهعع  التمييعععز الشخصعععي قعععد تعع دن إلعععى حعععاالت معععن 
التمييععز العلسععي )انيجععابي(   م ععل تفضععيل وععخص يهتمععي إلععى مجموعععة تعععاني مععن 

 التمييز على وخص يهتمي إلى فاة األ لبية . 
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األداء مجعععرد تقعععديرات ألداء العامعععل فقععع  ع ول ههعععا أيضعععًا   عمليعععة تقيعععيم ليسععع 
 مصدر معلومات وتغاية راجعة للعامل ويت ون التقييم الجيد من قسمين هما ل 

عمليععععة تقععععدير األداء   أو اسععععتخدا  أدوات معيهععععة لقيععععان أداء العامععععل ع بهععععد   أواًل :
ت   وقععد تهاولهعععا سععابقًا هععاا القسعععم تملععين قسععم وعع ون األفعععراد مععن اتخععا  بععععع القععرارا

 بالبحث والتحليل . 
مرحلة التغاية الراجععة ع أن عمليعة تعريعف العامعل بمسعتو  األداء العان بلغع    ثانيًا :

مععع  تقعععديم اقتراحعععات لتحسعععين أدائععع  فعععي المسعععتقبل . وتعععتم عمليعععة التعريعععف ععععادة أثهعععاء 
لعامععل تحلععياًل مفصععاًل ألدائعع  ع مقابلععة تقيععيم األداء   ويقععد  المشععر  خععالج مواجهتعع  ل



فيشعير إلععى االنتقعادات   أو االقتراحععات البهعاءة   ويعطععي إروعادات للتطععوير والتحسععين 
 . 

ونظرًا لألهمية الفائقعة لعمليعة تقيعيم األداء لألفعراد بصعفة عامعة   فتنع  معن المحتمعل أن 
رورن أن يلععععون فععععي العامععععل . لععععالك مععععن الضعععع –نفسععععيًا وانفعاليععععًا  –تتععععر  أثععععرًا كبيععععرًا 

المشر  على علم لي  فق  باألثر المتوق  لعمليعة التقيعيم ع بعل بعردود الفععل المحتملعة 
 التي يفتر  إعداد  لمواجهتها ومعالجتها . 

 
 
 
 
 


