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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني.
تقاس حضارة األمـة يف الوقت احلاضر مبدى إمكانياتها ،وبقدر ما فيها من تنوع يف الطرق واألساليب
الرتبوية والتعليمية اليت تستطيع الوصول جبيل املستقبل إىل مصاف الدول املتقدمة وبالتالي الوصول إىل
الغايات اليت أوجدت من أجلها وزارات الرتبية والتعليم ،ومن خالل واقع الظروف واملتغريات واملستجدات اليت
يعيشها اجملتمع السعودي يف هذه املرحلة واليت يلمسها كل من طالب العلم واملعلم واإلدارة الرتبوية بشكل
عام ،أصبح املنظور أوسع وأمشل حبيث نطمح إىل األفضل يف إجناز هذه اخلطط الرتبوية يف واقعنا الرتبوي.
وأهم وأحدث مواضيع الساعة يف القطاع التعليمي هو مفهوم اجلودة الشاملة الذي يعتمد املقاييس
العاملية لأليزو  9001واليت تعين منظم التوحيد القياسي الدولي أو منظمة املواصفات واملقاييس الدوليـة،
حيث وضع قواعدها إداريون خمتصون يف وضع املقاييس اليت حتكم اجلودة.
باعتبارك مدير إدارة او مكتب او مدرسة ،ميكن

املساعدة يف اتقان األداء املتميز والفعال داخل

املؤسسة من خالل وضع الئحة داخلية ودليل ارشادي للعمل داخل املؤسسة من خالل وضع صياغة واضحة
على الورق ملا تتوقعه من األشخاص الذين يعملون مع

وهو مبثابة دليل ارشادي للعمل .ولن حتتاج يف

الغالب إىل إعداد اتفاقية عمل منفصلة لكل موظف يعمل لدي  .فيكفي وجود دليل ارشادي يضم تفاصيل
السياسات واالهداف املطلوبة داخل املؤسسة التعليمية.
ويساعد الدليل االرشادي الناجح على تقليل حاالت سوء التفاهم .وذل

حيث تكون لدى املوظفني

فكرة واضحة عن سياسات العمل ،إذ إن هناك مرجعًا يعودون إليه للحصول على إجابات الستفساراتهم
األساسية .واألهم من ذل  ،هو أنه ميكن أن جينب

وجود فجوات األداء بل ويساعد اجلميع العاملني علي

اجلودة يف االداء.
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يوجد يف اململكة العديد من القطاعات التعليمية اليت تعمل جاهدة يف النهوض مبستوى الفرد
واجملتمع ،ومن خالل اإلحصائيات املنشورة اليت تبني مدى وصول التعليم بفضل اهلل ثم القيادة احلكيمة إىل
مستويات متقدمة يف نسب املتعلمني اليت توازي الكثري من الدول املتقدمة  ،وهذا بفضل ما تنفقه الدولة
على هذا القطاع احليوي  ،ولكن اآلن أصبح توجه القطاعات التعليمية حنو الكيف وليس الكم يف نسبة
املتخرجني من التعليم يف اململكة  ،ولتحقيق هذه اخلطوة اجتهت الكثري من القطاعات التعليمية ومنها وزارة
الرتبية والتعليم لتطبيق العديد من وسائل التحسني و التطوير يف مدارس اليوم  ،مثل إدخال املعامل
احلديثة وإدخال احلاسب اآللي وتقنياته املختلفة ،ومواكبة لذل

كان البد من العمل على تطوير املدرسة

بإعادة تنظيم وترتيب اإلدارة التقليدية اليت تعتمد على تلقي التعليمات وتنفيذها إىل إدارات عصرية تقنية
تعتمد على اإلدارة الذاتية يعرف كل فرد فيها واجبه وينتقل فيها العمل بالشكل الذي تريده يف ظل دعم
معلوماتي شبكي لدعم اجلودة يف األداء الرتبوي التعليمي  ،يف جمال املعارف واملهارات للمخرجات التعليمية
اليت يتم رصد إجنازها بربنامج اجلودة الشاملة الذي يعمل على تكوين اإلدارة الناجحة واملتعلم النشط
وبدوره يقوم على صهر مجيع اإلمكانيات والتحسينات يف بوتقة واحدة.
إن أي مؤسسة تربوية تعليمية متميزة ال يقودها فرد واحد فقط وإمنا يقودها فريق تربوي مؤهل ،
ميارس دوره حسب نظام إداري شامل وخمطط له من السابق مبين على أفكار وإجراءات وعمليات وأساليب
تعتمد على املواصفات القياسية الدولية املسمى األيزو تعمل على حتسني األداء وحتقق األهداف منطلقاً من
وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية فمن خالل تطبيق هذا الدليل اإلرشادي مبا يشمل من
إجراءات عملية تفيد مبشيئة اهلل تعاىل هذه املؤسسات الرتبوية التعليمية ومتكنها من احلصول على شهادة
األيزو العاملية اليت تضمن جودة العمل وبالتالي جودة املخرجات مبستوى من االستقاللية ضمن أطر متكاملة
ومرنه ومتوائمة مع روح العصر وخصوصية اجملتمع .
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 .1وضع اخلطوط األساسية لتطبيق اجلودة الشاملة يف القطاع التعليمي.
 .2االسرتشاد بالنماذج العملية لتطبيق اجلودة يف بعض القطاعات التعليمية.
 .3التعرف على املتطلبات الضرورية لتطبيق اجلودة يف القطاع التعليمي.
 .4تنظيم األعمال اليومية من خالل إجراءات مقننه وعمليات حمددة.
 .5تدقيق دوري وفحص مستمر لألعمال واملهام اليومية يف القطاع التعليمي.
 .6تهيئة البيئة التعليمية املالئمة لدعم الدور اإلداري بالقطاع التعليمي.
 .7تطوير الدور املؤسسي اجملتمعي واالنفتاح على اجملتمع ومؤسساته.
 .8تكوين عالقات شراكة لدعم إمكانيات املؤسسة الفكرية واملادية.
 .9تأسيس قاعدة للمعلومات والبيانات ملواكبة التطور املعلوماتي.
 .10تشكيل فرق العمل للقيام بالتطوير والتحسني يف القطاع التعليمي.
 .11توضيح املفاهيم األساسية للجودة الشاملة يف القطاع التعليمي.

 .12التقليل من التكاليف املادية يف احلصول على الشهادة الدولية.
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كثيرا.
ستساعدك النصائح التالية على وضع وثيقة تستفيد منها مؤسستك ً
جيب أن يقدم الدليل االرشادي فكرة واضحة حول سياسات املؤسسة (اإلدارة – املكتب – املدرسة) .
ومن بني النواحي اليت ينبغي أن يشملها ما يلي:

 قواعد الزي الرمسي كيفية تعامل مع الزمالء واملراجعني ،لوائح السالمة ،وما إىل ذل
 كيفية احلصول على اإلجازات.
 العطالت املدفوعة وأيام اإلجازات الشخصية.
 اإلجازة املرضية.
 مراجعات املرتبات وتقييم األداء.
 سياسة الوقت اإلضايف وفرتات الراحة التعويضية.
 املزايا الصحية والطبية.
 خطة املعاش واملزايا اإلضافية األخرى.
 سياسة إجازات الوضع.
 أي قواعد أو لوائح أخرى.
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فاهلدف من الدليل االرشادي هو توصيل سياسات املؤسسة التعليمية للموظفني لدي

 .ومن

الضروري أن تتم كتابته بطريقة واضحة ومباشرة ،حبيث ال يكون هناك جمال لسوء الفهم .وجيب أن يوضح
السياسات اخلاصة باملوارد البشرية لدي  .ويف واقع األمر ،فإن العديد من فجوات األداء وتأخر اجناز العمل
يكون سببها عدم وضع املؤسسة (اإلدارة – املكتب – املدرسة) لسياسات موثقة وثابتة ومن ثم يكون اجملال
مفتوحًا الدعاءات التمييز (سواء كانت حقيقية أم ال) .وجيب أن يعاجل الدليل هذا األمر.
جيب أن يوضح جزء من الدليل حقيقة أن العمل داخل املؤسسة (اإلدارة – املكتب – املدرسة) يلزم
الفرد باألداء اجليد واال يعرض للمساءلة القانونية واخلصومات .ويعين ذل

أن للمؤسسة احلق يف توقيع

اجلزاء الالزم للمخالفة او التقصري يف أداء العمل املكلف به مبا تتطلبه مصلحة العمل والغرض من عبارة
"حسب مصلحة العمل" هذه هو إنفاذ مبدا الثواب والعقاب.
رمبا تكون لدي

فكرة عن الدليل االرشادي باعتباره كتابًا مطبوعًا كبري احلجم .ولكن يف

الواقع ،فإن العديد من املؤسسات يكفيها ما هو أبسط من ذل

بكثري –  .فليس مظهر الدليل هو العنصر

املهم .ولكن املهم هو ما حيتويه بداخله.

–

–

إن جمرد تسليم دليل املوظفني ال يكفي .فعندما تعطي أحد املوظفني اجلدد الدليل االرشادي أو ورقة
احلقائق ،علي

أن حتصل على توقيعه باستالم الدليل .ويعد منوذج التوقيع هذا إقرارًا من املوظف باستالم

الدليل واستيعابه لسياسات العمل .
كثري من املبتدئني يف إعداد الربامج اإلرشادية جيدون صعوبة يف إعدادها هناك مخسة أسئلة سوف تساعدك
يف إعداد أي دليل إرشادي.
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تتجه وظائف إدارة املوارد البشـ ـ ـ ــرية و سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــاتها و قراراتها حنو حتقيق أداء فعال و إنتاجية عمل مرتفعة  ،فالتخطيط
للقوى العاملة و تصـ ـ ــميم برامج االختيار و التوظيف  ،و التدريب و التنمية  ،و سـ ـ ــياسـ ـ ــات األجور و احلوافز  ،و تعزيز دور
القيادة و اإلش ــراف  ،و تهيئة طرق و وس ــائل االتص ــال املالئمة  ،كلها فعاليات تنفيذية ختتص بها إدارة املوارد البش ــرية يف
ال إلي اعلى إنتاجية ممكنة .والبد من التعرف
املنظمة  ،بهدف زيادة فاعلية أداء العاملني و كسـ ـ ـ ــب ودهم و والئهم وصـ ـ ـ ــو ً
على عملية التقييم لغة واصطالحا اليت ميكن توضيحها باالتي:

ورد يف قاموس(املختار من صحاح اللغة) تعريف التقييم( قَي َم الشيء) أي أعطاه
القيمة اليت يستحقها و( قَوَ َم الشيُء )أي جعله مستقيما 0
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وردت العديد من التعريفات لتقييم األداء أوجز منها االتي :ـ

1ـ

د .عبد الغفار حنفي

))هو الطريقة أو العملية اليت يستخدمها أرباب

و حسن قزاز (1996ص 598العمل ملعرفة أي من األفراد أجنز العمل وفقا ملا ينبغي له أن
)

يؤدى ،ويرتتب على هذا التقييم وصــف الفرد مبســتوى كفاية
أو جدارة أو اس ـ ــتحقاق معني" ممتاز ،جيد جيدا ،جيد،مقبول،
ضعيف ،ضعيف جدا)) 0

2ـ

د.صاحل عودة سعيد

))العملية اليت مبوجبها قياس أداء الفرد العاملني طبقا

( 1994ص)369

ملهام وواجبات الوظيفة يف ضوء اإلجناز الفعلي للفرد
وسـ ــلوكه وأدائه ومدى اسـ ــتعداده لتحسـ ــني و تطوير اإلجناز
الذي يقدمه ،مبا يساعد على معرفة جوانب الضعف والقوة يف
طريقة أدائه ومس ـ ـ ـ ــتوى اإلجناز الذي يقدمه لغرض معاجلة
جوانب الضعف وتدعيم و تعزيز جوانب القوة((

3ـ

د.عمرو وصفي عقيلي
( 1991ص166ـ)167

((نظام رمسي مص ـ ــمم من أجل قياس وتقس ـ ــيم أداء وس ـ ــلوك
األفراد أثناء العمل ،وذل

عن طريق املالحظة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة

واملنتظمة هلذا األداء و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك ونتائجهما ،وخالل فرتات
زمنية حمددة و معروفة ،جيرى يف نهاية املالحظة تقدير جهد
و نش ـ ـ ــاط و س ـ ـ ــلوك و بالتالي كفاءة كل فرد على حدة ،و
بش ـ ــكل موض ـ ــوعي دون حتيز ،لتجري يف النهاية مكافأة الفرد
بقدر ما يعمل و ينتج و لتحديد نقاط الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف يف أدائه
للعمل على تفاديها مسـ ــتقبال ،ومتكينه من أداء عمله بفعالية
أكرب و ذل

من أجل مصـ ــلحته و مصـ ــلحة املؤس ـ ـسـ ــة اليت

يعمل بها و اجملتمع عامة ))0
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4ـ

د .كامل بربر

((هي عملية التقييم والتقدير املنتظمة للفرد بالنسبة

(2000م ـ ص125

إلجناز الفرد يف العمل و توقعات تنميته وتطويره يف املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل و
تهدف برامج تقييم األداء بش ـ ــكل عام إىل حتس ـ ــني مس ـ ــتوى اإلجناز
عند الفرد باإلضافة إىل حتقيق الغايات التالية :
1ـ تسهيل تنمية و تطوير الفرد
2ـ حتديد إمكانات الفرد املتوقع استغالهلا 0
3ـ املساعدة يف ختطيط القوى العاملة 0
4ـ املساعدة يف حتديد مكافآت الفرد.

5ـ

نصر اهلل حنا

((هي عملية التقييم والتقدير املنتظمة للفرد بالنسبة

( 2001م ص169ـ170

إلجناز الفرد يف العمل و توقعات تنميته وتطويره يف املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل و
تهدف برامج تقييم األداء بش ـ ــكل عام إىل حتس ـ ــني مس ـ ــتوى اإلجناز
عند الفرد باإلضافة إىل حتقيق الغايات التالية :
1ـ تسهيل تنمية و تطوير الفرد
2ـ حتديد إمكانات الفرد املتوقع استغالهلا 0
3ـ املساعدة يف ختطيط القوى العاملة 0
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وعلى ضوء ما تقدم من التعاريف ميكن استخالص التعريف األتي :
(( هو نظام يهدف من خالله إىل حتديد مدى كفاءة أداء العاملني ألعماهلم وذل

لغايات تتعلق باملنظمة والفرد على

حد س ـ ــواء)) 0فالتقييم ليس هدفاً يف حد ذاته ،وإمنا غدا وس ـ ــيلة تهدف يف نهاية املطاف على حتفيز األفراد ،ومس ـ ــاعدتهم
على تعديل سلوكهم بصورة إجيابية ،ودفعهم إىل تطوير أدائهم ،ومن ثم رفع الكفاءة اإلنتاجية يف املنظمة.

يشــري التتبع التار ي لعملية قياس أداء العاملني أنها اســتعملت من قبل احلضــارات القدمية "الصــينية ،الرومانية،
الفرعونية ،حض ـ ــارة بالد الرافدين" وص ـ ــوال إىل العص ـ ــر احلديث جند إن من اهتم بهذه العملية بش ـ ــكل واس ـ ــع ،هي
حركة اإلدارة العلمية حيث اس ــتخدمت العملية كوس ــيلة إلعادة تص ــميم الوظائف مبا يعزز اس ــتخدام األسـ ـاليب
العلمية يف األداء.
كما اهتمت مدرس ـ ـ ــة العالقات اإلنس ـ ـ ــانية بهذه العملية حيث دعت إىل ض ـ ـ ــرورة املزج ما بني املعايري املوض ـ ـ ــوعية
والسلوكية عند تقويم األداء 0
كما ص ـ ــحب هذا التطور التار ي تغريات يف اس ـ ــتخدام املص ـ ــطلح املناس ـ ــب للداللة على معنى هذه العملية ،فمن
املصــطلحات اليت اســتخدمت" "performance assessments, performance evaluation, appraisal
وبالنظر هلذه املصطلحات يقودنا إىل إن العملية تتضمن ثالث عمليات فرعية:
قياس األداء احملقق.
حتديد مستوى األداء املنجز ويطلق عليه التقييم أو التقرير.
تعزيز نقاط القوة أو معاجلة نقاط الضعف يف األداء ويطلق عليها التقويم.

تسـ ـ ـ ــتهدف عملية تقييم األداء حتقيق ثالث غايات على مسـ ـ ـ ــتوى املنظمة و على مسـ ـ ـ ــتوى املدير وعلى مسـ ـ ـ ــتوى املوظف
التنفيذي.
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 -1أجياد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوي العاملني اجتاه املنظمة.
 -2رفع مستوى أداء العاملني واستثمار قدراتهم مبا يساعدهم على التقدم والتطور.
 -3تقييم برامج وس ــياس ــات إدارة املوارد البش ــرية كون نتائج العملية ميكن أن تس ــتخدم كمؤش ــرات حلكم على دقة
هذه السياسات.
 -4مساعدة املنظمة على وضع معدالت أداء معيارية دقيقة.

 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دفع املديرين واملشرفني إىل تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم اإلبداعية للوصول إىل تقويم
سليم وموضوعي ألداء تابعيهم.
 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دفع املديرين إىل تطوير العالقات اجليدة مع املر وسني والتقرب إليهم للتعرف على املشاكل والصعوبات اليت
تواجههم يف عملهم

 1ـ ـ جتعل العامل أكثر شعـ ــور باملسؤولية وذل

لزيادة شعوره بالعدالـ ــة وبأن مجيع جهوده املبذولة تأخذ باحلسبان

من قبل املنظمة.
 -2دفع العامل للعمل باجتهاد وجدية وإخالص ليرتقب فوزه باحرتام وتقدير ر ساءه معنويا وماديا 0
لقد حظي موضوع تقييم أداء العاملني بأهمية واسعة يف أطار الفعالية اإلدارية بصورة عامة ،إذا أن التقييم من شأنه
أن

لق األجواء اإلدارية القادرة على متابعة األنشـ ــطة اجلارية يف املنظمة والتحقق من مدى التزام األفراد العاملني

باجناز مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولياتهم وواجباتهم وفق معطيات العمل البناء ،وتتجلى األهمية اليت ينطوي عليها تقييم األداء ويرى
(محود خضري واخلرشة ياسني(2007م ص152ـ )154إن أهمية تقييم األداء هو لتحقيق النقاط اآلتية:

أن فاعلية التقييم وأس ــس جناحه يس ــاهم بش ــكل واض ــح يف ختطيط املوارد البش ــرية س ــيما وأن املنظمة تعتمد
مقاييس تقييم األداء دورياً أو سنوياً لتحديد مدى احلاجة املستقبلية للموارد املتاحة لديهما وحاجتها الفعلية
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للقوى البشرية يف السوق وهذا من شأنه أن يرتبط بتقدير وحتديد السياسات التنظيمية بدأ باستقطاب املوارد
البش ــرية الكفوءة واختيارها وتعبئتها وتدريبها وتطويرها واس ــتثمار قدراتها بكل فاعلية ،لذا أن ختطيط ووض ــع
الس ــياس ــات التش ــغيلية والتطويرية والتدريبية يرتبط بش ــكل جوهري باألس ــس الس ــليمة لعملية التقييم ألداء
األفراد العاملني.

أن عملية التقديم تساهم بشكل فعال يف حتسني األداء وتطويره ،إذ أن عملية التقييم تساعد اإلدارة العليا يف
املنظمة يف معرفة وحتديد نقاط القوة والض ـ ـ ـ ـ ــعف لدى األفراد العاملني لديها ،ثم أن هؤالء األفراد البد من
معرفة مســتوى التقييم الدوري هلم من قبل اإلدارة وهذا من شــأنه أن حتفز األفراد العاملني ويدعو كل منهم
إىل اسـ ـ ــتثمار جوانب القوة يف مسـ ـ ــاره الوظيفي وتطويره بالشـ ـ ــكل األفضـ ـ ــل أما األفراد ذوي القدرات واملهارات
الضعيفة سواء على الصعيد املهين( التخصص )أو اإلداري فأن اإلدارة تسعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى معهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ملمارسة سبل التطوير
املناسبة من خالل التدريب مثالً يف احلـ ــاالت التـ ــي يشعـ ــرون بالضعف فيها ولذا فأن التقييم من شأنه أن يؤشر
اجلوانب املرتبطة باألفراد من حيث القوة والضعف وبالتالي يصار لتطويرها وحتسينها ،مما ينعكس أثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره
اجيابياً عـلى مستوى األداء العام للعاملني يف حتقيق أهداف املنظمة.

:
مما الش

فيه أن التقييم السليم ألداء العاملني من شأنه أن يساهم يف حتديد الربامج التدريبية وحتديدها

ال يتم عشوائياً أو اعتباطاً وإمنا يرتكز على احلاجات احلقيقية اليت يتطلبها حتسني أداء العاملني يف
املنظمة.

نظراً ألن التقييم العادل لألداء من شأنه أن يبني بوضوح مستوى االجناز الفعلي للعامل

ومدى قدرته على

حتقيق متطلبات وواجبات العمل بدقة ،لذا فإن احلوافز واملكافآت اليت تقدم هلؤالء العاملني تعتمد اجلهد
الفعلي املبذول من قبلهم مصداقاً لقوله تعاىل ﴿ وليس لإلنسان اإل ما سعى ﴾ ولذا فإن املكافآت املعطاة للعامل
تستند على اجلهد املنجز يف حتقيق األداء وهذا مايعزز لدى العاملني عدالة التوزيع للحوافز واملكافآت من قبل
اإلدارة العليا يف املنظمة ،أو أن وضــع الســياســات العادلة للحوافز واملكافآت من شــأنها أن تعمق الوالء واالنتماء
للمنظمة وتش ــعر الفرد العامل بأن اإلدارة العليا تعرتف بفض ــل العاملني يف قيامهم باالجناز الس ــليم وعدالتهم
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بالتقييم وإعطاء كل ذوي الكفاءات العلمية املتدنية قد تأخذ بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنهم بعض اجلزاءات كحرمانهم من
العالوات الدورية أو نص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبهم يف األرباح اليت يتم توزيعها وقد تلجأ اإلدارة أحياناً إليقاع بعض العقوبات
التأديبية وغريها ،ومن هنا يتضـ ــح جبالء أن عملية التقييم تسـ ــاهم بوضـ ــع السـ ــياسـ ــات التنظيمية العادلة يف
أعطاء احلوافز أو املكافآت أو احلرمان منها وفق طبيعة وفلس ـ ـ ـ ــفة املنظمة بش ـ ـ ـ ــأن الثواب والعقاب وأس ـ ـ ـ ــس
استخدامه.

:
أن تقييم األداء من شـ ـ ـ ــأنه أن يسـ ـ ـ ــاعد اإلدارة العليا مبعرفة حقيقة األفراد العاملني لديها من حيث املهارات
والقدرات والقابليات إذ يســاهم التقييم املوضــوعي مبعرفة الفائض أو النقص باملوارد البشــرية من ناحية وميكن
اإلدارة بنقل أو ترقية املوظفني العاملني ذوي الكفاءات العلمية ملواقع أو مراكز وظيفية ينسـ ـ ــجم مع قدراتهم
وقابليتهم يف األداء .وهذا ما جيعل اإلدارة العليا باملنظمة على دراية تامة بإمكانية الرتقية أو النقل أو
االستغناء عن العاملني ذوي الكفاءات املتدنية يف األداء.

:
يس ـ ــاهم تقييم أداء العاملني بتوفري الفرص املناس ـ ــبة ملعرفة اإلدارة العليا مبكامن اخللل أو الض ـ ــعف يف اللوائح
والسياسات والربامج واإلجراءات والتعليمات...اخل ،املطبقة يف العمل من ناحية ومعرفة الضعف أيضا يف املعدات
واألجهزة واآلالت ،أي أن التقييم يكشـ ـ ــف مكامن القوة والضـ ـ ــعف عموماً يف مجيع العناصـ ـ ــر اإلنتاجية وبالتالي
ميكن للمنظمة من حتس ـ ـ ـ ــني أو تطوير قدرات هؤالء األفراد من خالل إجراءات التحس ـ ـ ـ ــني والتغيريان املطلوبة
مبختلف الربامج والس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات واإلجراءات واملوازنات وغريها من املتطلبات اليت ميكن أن تكون رافداً فعاالً يف
حتقيق اجناز العاملني بفاعلية وكفاءة عالية .أن حقائق األهمية اليت تكمن يف أطار التقييم العادل والفعال
متتد آلفاق متعددة من األهداف ولذا يصـ ــار إىل اعتمادها يف مجيع املنظمات كوسـ ــيلة جوهرية يرتكن إليها يف
التطوير اهلادف لألداء( .
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:
يعرب عن مقدار الطاقة العقلية والنفسية واجلسمية اليت يبذهلا الفرد يف العمل خالل فرتة زمنية حمددة ،تعرب
املقاييس اليت تقيس سرعة األداء أو الكمية خالل فرتة زمنية حمددةعن البعد الكمي للطاقة املبذولة.

:
تعين مستوى الدقة و اجلودة ،و مدى مطابقة اجلهد املبذول للمواصفات فف ـ ـ ـ ـ ــي بع ـ ـ ـ ـ ــض أنواع األعمال قد ال يهم
كثريا سرعة األداء أو كميته  ،ما يهم نوعية وج ــودة اجله ــد املبذول ،والكثري من املقاييس اليت تقيس درجة مطابقة
اإلنتاج للمواصفات واليت تقيس درجة اإلبداع واالبتكار يف األداء 0

:
يقصد به الطريقة اليت يؤدي بها الفرد عمله وقياسه ببعض احلركـات والوسائل والطرق اليت قام بها يف أدائه
لعمله فعلى أساس منط اإلجناز ميكـن قياس الرتتيب الذي ميارسه الفرد يف أداء حركات أو أنشطة معينة ومزيج
هذه احلركات أو األنشطة إذا كـان العمـل جسماني بالدرجة األوىل.

تعترب عملية تقييم األداء من السياسات اهلامة إلدارة املوارد البشرية نظراً للفوائد اليت يؤديها التقييم وتطبيقها
على أسس سليمـة تتوافـر فيها املوضوعية .بعيدة عـن التحيز واحملسوبية والتمييز ،وفيما يلي عرضاً ألهم فوائدها:

:
إن جواً من التفاهم والعالقـ ـ ــات احلسنــة سيســود بني العاملني واإلدارة حينما يشعـ ـ ــر العاملون أن جهدهم وطاقتهم
ف ــي تأديتهم ألعماهل ــم ه ــي موض ــع تقدير واهتم ــام م ــن قبل اإلدارة ،وأن اهلدف األساس من وراء التقييم هو معاجل ــة
نقاط الضع ــف ف ــي أداء الفرد عل ــى ض ــوء ما يكشفه التقييم كم ــا أن اعتمــ ــاد الرتفيع أو منح الع ــالوة والتق ــدم ،على
قياس كفاءة الفرد يف عمله وبناء على تقييم موضوعي عادل ألداء الفرد .مما
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وباإلدارة ،كـ ـ ــل ذل

يدف ــع الفـ ـ ــرد م ــن أن يقدم على عمله راضياً مستعداً وجدانياً .وما الروح املعنوي ــة إال االستعداد

الوجدانـي حنو العمل مما يساعد العاملني على زيادة اإلنتاج دون مزيد من اجلهد 0

إذ عندما الفرد أن أداءه يف العمل هو موضع تقييم من قبل ر ساءه املباشرين .وأن نتائج هذا التقييم سيرتتب
عليها اختاذ القرارات اليت تؤثر على مستقبله يف العمل  .فإنه سيشعر باملسؤولية جتاه نفسه والعمل معاً .وسوف
يبذل جلّ جهده وطاقته اليت ميتلكها لتأدية عمله على أحسن وجه لكسب رضاء ر سائه.

.
:

.
وذل

للمعرفة إىل حتسني األداء إىل األفضل.

.

.

.

.
:

حيث تضمن اإلدارة عند استخدامها أسلوباً موضوعياً لتقييم األداء أن ينال الفـرد ما يستحقه من ترقية أو
عالوة أو مكافئة على أساس جهده وكفاءته بالعمل .ومبعاملة عادلة ومتساوية للعاملني كافة.

.
إذ أن إدارة تقييم األداء العليــا فـي املؤسسة قادرة علــى مراقبــة جه ــود الر ســاء وقدراتهم اإلشرافية والتوجيهية من
خـالل نتائج تقريـر اإلدارة املرفوعـة من قبلهـم لتحليلها ومراجعتها.ومن خالل ذل

يتسنى لإلدارة العليا حتديد

طبيعة معاملة الر ساء للمر وسني .ومدى االستفادة من التوجيهات املقدمة هلم من قبل ر سائهم .
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تستخدم النتائج والبيانات اليت تتحقق من عملية قياس األداء يف حتقيق عدة أهداف منها:
أهداف إدارية.
أهداف التوجيه واإلرشاد.
أهداف البحث العلمي.


قرارات الرتقية والنقل.
قرارات جتديد العقود.
صرف املكافآت التشجيعية.


إبراز جوانب الضعف والقوة يف أداء املوظفني.
إرشادهم إىل برامج تدريبية.


التحقق من سالمة عمليات االستقطاب واالختيار.
تقييم الربامج التدريبية.
تقييم أنظمة احلوافز.
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إبراز جوانب الضعف

التحقق من صحة وسالمة

قرارات الرتقية والنقل

والقوة يف أداء املوظفني

عمليات االستقطاب

إرشاد املوظفني إىل

واالختيار.

الربامج التدريبية أو

تقويم الربامج التدريبية.

إعادة التأهيل .

تقويم إجراءات وأنظمة

استخدام البيانات

احلوافز والرضا الوظيفي

قرارات إحلاق املوظفني

اجملمعة عن األداء يف

مثل الرواتب واألجور

بربامج تدريبية وتطويرية

قيام املنظمة بإعادة

واخلدمات والتقدم

النظر يف برامج احلوافز

الوظيفي.

وختفيض الرواتب
قرارات جتديد العقود
وإنهائها
قرارات صرف املكافآت
التشجيعية.

إعادة النظر يف إجراءات
االستقطاب واالختيار.

القائمة وأساليب حتسني
الرضا والدافعية للعمل.
استخدام البيانات
لألغراض التخطيط
واإلعداد املهين.
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ميكن للمنظمة اإلفادة من نتائج تقويم أداء العاملني يف اجملاالت التالية :
ترتبط عملية حتديد أو تغيري اخلطط اإلسرتاتيجية يف املنظمة بالكثري من املتغريات و أهم هذه املتغريات هي تل
املتعلقة باملوارد البشرية من حيث قدرتها و كفاءتها و إمكانياتها  ،و إمكانية استثمار الطاقات الكامنة بشكل فاعل ،
و لذل

فان نتائج التقويم هي مؤشرات واقعية توفر للمخطط املعلومات الالزمة للتخطيط االسرتاتيجي املتوافق مع ما

سيتوفر من موارد بشرية .
تستخدم نتائج التقويم يف تطوير األفراد يف املنظمة من خالل ما توفره من معلومات حول نقاط القوة و الضعف لدي
األفراد العاملني و تساعد اإلدارة يف اعتماد األسس السليمة يف تدعيم نقاط القوة و تصميم الربامج التدريبية والتطويرية
للسيطرة علي نقاط الضعف .
أن املعلومات املرجعة لألفراد العاملني ذات أهمية كبرية  ،إذ تعد احد العناصر األساسيةيف اإلثراء الوظيفي  ،فالعاملون
يتطلعون دوما إلي معرفة تطورات اإلدارة عنهم و عن أدائهم بهدف السعي إلي حتسني أدائهم ذاتيًا .
ختدم نتائج تقويم األداء يف تصميم أنظمة عادلة للحوافز التشجيعية  ،إذ أن هنال
باختالف الوظائف و املتغريات البيئية املؤثرة علي األداء  ،ولذل

أسس يف تصميم احلوافز ختتلف

فان نظام تقويم األداء البد أن يأخذ بنظر االعتبار هذه

املتغريات لتوفري املعلومات الصادقة عن نتائج التقويم و اليت تساهم يف تصميم نظام حوافز عادل .
لذل

فان هذه الوظائف تستلزم تصميم نظام حوافز يستند علي املهارات أي أن عملية تقويم األداء ملثل هذه الوظائف

تركز علي املهارات .

باعتبار عملية تقييم األداء نظام فهو يرتكب من عناصـ ــر تعرب عنه وتفسـ ــره وتتمثل هذه العناصـ ــر يف اخلطوات املمارسـ ــة
التطبيقية السليمة هلذه العملية وهي تتمثل يف:
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وهو اهلدف الذي تسعى له اإلدارة من وراء العملية ومجعها هلذه املعلومات والبيانات،
حيث ميكن أن توظفها لعدة أغراض منها مايلي:
تقديم معلومات للعاملني أنفسهم على جودة وكفاءة أداءهم ألعماهلم وذل

للمعرفة ،ولتحسني األداء حنو

األفضل.
حتديد مستوى األجر والكفاءات والعالوات اليت ميكن أن حيصل عليها الفرد وذل

مقابل األداء.

حتديد الوظيفة احلالية املناس ـ ـ ــبة ،والوظيفة املس ـ ـ ــتقبلية اليت ميكن أن ينقل هلا العامل ،أو االس ـ ـ ــتغناء عن
العامل وهذا يف حالة ما مل يكن على املستوى املطلوب يف الوظيفة احلالية.
التعرف على األعمال واملهام اليت من املمكن أن تسند إىل املوظف وهذا يف حالة احلاجة إىل هذه املهام.
حتديد أوجه القصور يف أداء الفرد ،واحتياجه إىل التطوير والتنمية وذل

من خالل جهود التدريب.

إجبار املديرين أن يربطوا سلوك مر وسيهم بنواتج العمل وقيمته النهائية.
فالرتكيز على نوع من هذه األغراض هو الذي يعطي الشكل العام لنظام تقييم األداء.
فعلى ســبيل املثال إن ركزت املؤس ـســة أو اإلدارة على غرض تقديم املعلومات للعاملني على أدائهم ،فهذا تأكيد على أهمية
إخبار العاملني بنتائج التقييم وكذا شكل منوذج تقييم األداء ،كأن تكون معلومات التقييم ومعايريه مكتوبة بشكل يسهل
إيضاحه وتوصيله إىل العاملني.

ميكن أن يقوم بهذه العملية أي من األطراف التالية:
الرئيس 0
املرؤوس 0
زمالء العمل0
جلنة التقييم0
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هي األكثر شـ ــيوعا ،كما ميكن تقوية هذه الطريقة من خالل قياس الرئيس األعلى من الرئيس املباشـ ــر باعتماد التقييم
حيث يقع على عاتق هذا األخري مس ـ ــؤولية ض ـ ــبط وموازنة تقديرات الر س ـ ــاء املباش ـ ــرين ببعض ـ ــهم البعض ،والتأكد من
إتباعهم لإلجراءات والتعليمات بشكل سليم يف حني تقع املسؤولية الرئيسية يف التقييم على الرئيس املباشر.

وتتمثل يف قيام املر وس ــني بتقييم الر س ــاء ،وهي ختص تل

املنظمات ذات املواقف احلرجة ،وذات احلس ــاس ــية العالية من

أهم مش ــاكل هذه الطريقة أنها تناقض مبادإل اإلدارة بعكس الطريقة األوىل اليت تتماش ــى مع مبادإل اإلدارة وخاص ــة فيما
يتعلق بوحدة األمر ،أضف إىل ما يالقيه املر وسني من احتجاج من قبل الر ساء.

تعترب نادرة االس ــتخدام وتتمثل مش ــاكلها على املس ــتوى التنظيمي األدنى ملا ختلقه من مش ــاكل فبالعالقات االجتماعية
داخل العمل ،كما ميكن اس ـ ــتخدامها يف املس ـ ــتويات اإلدارية بغرض حتديد االس ـ ــتعدادات القيادية واإلدارية احملتملة لدى
قادة ومديري املستقبل.

تعين وجود جلنة من الر سـ ــاء يعملون على وضـ ــع تقييم مشـ ــرتك بينهم لكل مر وس على حده ،وهذا الطريقة تفرتض إن
الر س ـ ـ ـ ـ ــاء على قرب من كل مر وس ،ولديهم املعلومات الكافية للقيام بهذه العملية وهو أمر غري متوافر دوما مما جيعل
املؤسسة ختضع كل رئيس على حده بإعطاء التقييم ثم جتمع هذه التقارير مع بعضها البعض إلضفاء عنصر اجلماعية.

وهنا تطرح األسئلة اآلتية :كم مرة سيتم التقييم سنويا؟ متى تتم عملية التقييم؟
فغالبا ما تقوم املؤسـ ــس ـ ــات بهذه العملية يف نهاية الس ـ ــنة وهو يف حقيقة األمر ميثل تهديد لعملية التقييم وذل
الوقت املخصص هلذه العملية فإذا ما عمل الر ساء بعملية التقييم خالل الفرتة كلها وذل
عن مدى تقدم املر وسني يف عملهم وهذا يف الواقع مدة أطول من تل
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يوجب االحتفاظ بسجالت

ختصص هلا يف نهاية السنة.
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وهي تل

العناصر اليت تستخدم كركائز للتقييم وتصنف هذه املعايري إىل:

ختتص بقياس كمية وجودة األداء.
مثل معاجلة شكاوى العمالء ،إدارة االجتماعات ،كتابة التقارير ،املواظبة على العمل
والتعاون مع الزمالء...اخل.
مثل املبادأة ،االنتباه ،دافعية عالية واالتزان االنفعالي...اخل

وذل

لتعدد األنشطة اليت ميارسها املر وسون بهدف تغطية اجلوانب املختلفة لألداء.

إي تعرب عن املقومات األساسية اليت تستلزمها طبيعة العمل ،حيث تعترب معايري نواتج
األداء األكثر موضوعية من غريها.

والذي يعين أن تكون مجيع العوامل املدرجة يف املعيار جيب أن تعرب بصدق عن
اخلصائص اليت يتطلبها األداء ويتم الوصول إىل ذل

من خالل دراسة وحتليل العمل.

أي جيب أن تكون نتيجة األداء من خالل مقاييس ثابتة ختتلف باختالف درجات ومستويات األداء.

24

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة حائل
إدارة اجلودة الشاملة
TQS

ويعين ذل

حساسية املعيار إلظهار االختالفات يف مستويات األداء مهما كانت بسيطة

فيمز بني أداء الفرد أو جمموعة من األفراد.

وهذا يعين الوضوح يف االستعمال من قبل املسؤول عن التقييم.

وهذا يعين إمكانية قياس هذا املعيار أو تل

اخلاصية املراد قياسها يف املوظف.
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تعمل اإلدارة يف الدول املتقدمة كل ما يف وسعها يف سبيل حتفيز العاملني للرفـع مـن أداءهم وزيادة والئهم ملؤسساتهم
بشتى السبل واإلمكانيات ويبتكرون أساليب جديدة يف كل مرة وتشمل هذه األساليب اجلوانب املادية من التحفيز كربط
كمية األداء حبافز مادي كلما زادت الكمية زاد هدا احلافز ولعل هذا النوع من احلوافز رغم أهميته يعـاب عليه قصر زمن
التأثري وخاصة عندما يبقى هذا احلافز ثابتا ملدة طويلة ومن صور احلوافـز املعنوية املتعددة واملستخدمة يف اإلدارة
احلديثة تقييم أداء العاملني اجليدين واإلشادة بإسهاماتهم املميزة وهذا يتطلب من اإلدارة ابتكار نظم تقييم فعالة تستند
علـى معايري حقيقية واقعية وقابلة للتطبيق واحلال يف العامل العربي

تلف كثريا وبتفاوت عن ما هو عليه يف الدول

املتقدمة حيت أن التقييم الذي نالحظه يف واقعنا الراهن ميـر بأربعـة سيناريوهات :
جيعل من يعمل كمن ال يعمل وهذا من أسباب إحباط عزمية العاملني إما عدم وجود أي نوع من التقييم باملؤسسة أو
وجود تقييم شكلي يف شكل مناذج منطية كاليت نراها يف معظم إداراتنا احلكومية وهو نوع من أنواع التقييم يعد أخر
السنة يقيم فيه أداء املوظف عن سنة كاملة ومن عيوب هدا النوع من التقارير انعدام املتابعة اليومية للموظف حيت
يتفاوت أداء املوظف من يوم إىل أخر وليس من العدل تقييم أداء املوظف وفق أخر أداء له وهدا ما يرصده التقرير السنوي
املتمثل يف النموذج املنوه عنه والعيب الثاني أن التقييم

ضع لألهواء الشخصية ودرجة العالقة بني الرئيس واملر وس وال

ضع ملعايري األداء .

ومن املهم أيضا أن يكون التقييم وفقا ملعايري موضوعية متجردة وليست شخصية متحيزة ،فإذا توفرت تل
املسلمات أسهمت بشكل إجيابي يف زيادة درجـة رضـا العاملني.
إن ما تفرزه اإلدارة الراهنة من قيادات إدارية غري قادر على مس

زمام األمور وذل

بسبب ما اكتسبته من عادات سيئة

وأمراض إدارية مستعصية نتيجة الحتكاكها باملدراء املسئولني على إدارة املوسوسات العامة والدين يعتربون من اكرب
مظاهر الفساد اإلداري املنتشر يف كافة قطاعات اجملتمع يف عاملنا العربي وهذا مـن شانه أن يؤثـر سلبـا علـى تقييم هـذه
الفئة ملر وسيهـم نتيجـة لضعف اإلمكانيات اإلدارية وعدم القدرة على حتكيم املعايري العلمية للتقييم ففاقد الشيء ال
يعطيه كما يقال .
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يف بعض األحيان يتعامل املـ ـ ـ ـ ـ ـدراء مع مر وسيهم بشتى أنـ ـ ـ ـ ـ ـواع احملسوبية والرشوة فتمنح التقييمات اجليدة ملن حيابي
ويتملق و دم الرئيس أو يدفـ ـع له رشـ ـوة فتفقد هذه التقييمات هدفها ومل تعـ ـد صاحلـ ـة إلثارة املنافسة بني أفـ ـراد الفريق
الواحـد وهذا مظهر من مظاهر الفساد اإلداري املستشري يف معظم مؤسساتنا اإلداريـة0

من أكرب األمراض اإلدارية املنتشرة يف بيئتنا اإلدارية الراهنة الشللية التـي تأتـي نتيجة للصراع على تداول املناصب
اإلدارية وغياب قاعـدة الرجـل املناسب فـي املكان املناسب حيت يتمكن جمموعة من املدراء من الوصول إىل هـرم السلطـة
فيمنحون أتباعهم كافة امليزات واحلوافز بدون وجـه حـق يف الوقت الذي يسلبون خصومهم ابسط حقوقهم وبذل

ال

يكـون للتقييم معنـى وتفشل اإلدارة فـي حتقيق أهدافها ويكرت هدا النوع من الصراع داخل مؤسسات القطاع العام.

تشهـ ـ ـد إداراتنا عملية تنقالت وانتقاالت سريعـ ـ ـة فـ ـ ـي العناصر البشرية اليت تتولـ ـ ـى املسؤوليات اإلدارية العليا مما يرتتب
عليه عدم استقرار ه ـذه العناصر اختالفات يف التقييم باختالف ثقاف ـة وخربة املسئولني ونظرتهم لألمور وه ـذا ال ينعك ـس
عل ـى تقييم أداء العاملني فحسب ب ـل ميتد إل ـى أن ينسف كل مدير جديد ما ق ـام به قبل ـه ويبدأ من الصفر وهدا مرده إىل
انعدام التخطيط االسرتاتيجي .

تعانـي بعض املؤسسات يف القطاع العام كثريا مـن التغريات فـي هياكلها التنظيمية ألسباب كثرية يدعـي أصحـاب هـذه
التغيريات بأنها لصال ــح املؤسسة ولع ــل م ــن األسباب احلقيقية وراء هـ ــذه التغريات ع ــدم استقرار العناصر اإلداري ــة فكلمـ ـا
تول ـ ـ ـ ـى قيادي منصبا كبريا عل ـ ـ ـ ـى ه ـ ـ ـ ـرم السلطة أعطى لنفسه احل ـ ـ ـ ـق بتغيري اهليكل التنظيمي ليفتح وظائف جديدة
التباعية ومناصريه وبذل

تلغى وظائف ويبع ـ ـد موظفوها وتفت ـ ـح وظائ ـ ـف جديدة وينسب هل ـ ـا موظف ـ ـون ج ـ ـدد وبذل

تل الت ــوازن اإلداري داخ ــل املؤسسة و تل مع ــه نظام الرقابة والتقييم وبذل ــ

يصبح التقييم غـ ــري موضوع ــي ومتنح

املناصب والتقديرات اجليدة واحلـ ـوافز املاديـ ـة للمناصرين وإتبـ ـاع السلطـ ـة املتمركزة يف هـ ـرم اإلدارة دون مراعاة لضوابـ ـط
ومعايري التقييم املعمول به ـ ـا ف ـ ـي لوائح املؤسسة  .هـ ــذه بعض املشاكل والعراقيل اليت تواجه املؤسسات اإلدارية ف ـ ـي سبيل
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تفعيل تقييم أداء العاملني وجعله حافزا مؤثرا ودافع ـا لسل ـوك العاملني لزي ـادة اإلنتاج وال يتأتى هـذا إال أذا ك ـان التقييم
مبنـ ـي علـ ـى الصـ ـدق والواقعية والعـ ـدل ويعطى ملن يستحقه عن جدارة وبدل جهد وبدل

يسعـ ـى الكل للوصـ ـول إىل ه ــذا

اهلدف يف إطار منافسة شريفة وأجواء تسودها احملب ـ ـ ـ ـ ـة والتع ـ ـ ـ ـ ـاون والود ويصبح الوص ـ ـ ـ ـ ـول إىل حتقيق األهداف املبتغاة
بالنسبة للمؤسسة أمرا بسيطا وسهل املنال.
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يعين تقييم األداء املؤسسي أن تقوم املنظمة املعنية جبمع البيانات واملعلومات الالزمة عن اإلجناز الفعلي خالل فرتة زمنية
معينة ملقارنته مع املعايري واخلطة املوضوعة مسبقا ،ملعرفة ما مت إجنازه عن تل

الفرتة ،لتتمكن املنظمة من الكشف عن

نقاط القوة والضعف يف مجيع وظائف اإلدارة التخطيط ،التنظيم :الرقابة ،اإلشراف ،التوظيف...اخل ،لوضع وحتديد
السياسات والربامج واإلجراءات األنسب.ومن هنا ،فان أوىل اخلطوات األساسية لإلصالح اإلداري هي عملية تقييم األداء
اليت تبدأ جبمع البيانات واملعلومات الالزمة من مجيع القطاعات العامة املعنية  -كوننا نتحدث عن تقييم األداء يف
القطاع العام ،-حيث يتم مجع البيانات الالزمة بأخذ عينات من ذوي العالقة ،مدراء ور ساء أقسام وموظفني ،باإلضافة إىل
اخذ عينات من املراجعني واملتعاملني مع الوزارات والدوائر ليصار إىل حتليلها وحتويلها إىل معلومات لالستفادة منها،
حيث تبدأ بعدها عملية املقارنة مع اخلطة واملعايري احملددة مسبقا ،ويف حالة القطاع العام الذي ال يهدف إىل حتقيق
الربح والذي يهدف بالغالب إىل تقديم اخلدمات واملنافع العامة للمواطنني واليت من الصعب قياسها ،حيث إنها غري
معدودة ،مما يعين عدم وضوح األهداف العامة والتشغيلية بشكل دقيق ،وبالتالي قد يكون من الصعوبة مبكان إجياد معايري
كمية دقيقة تعرب عن األداء العام للوزارة أو الدائرة املعنية بدقة وبشمول ،لذل

ال بد من تطوير معايري وصفية ،وهذه

ميكن استنباطها بأعداد كبرية .لذا ،فمن الضروري اللجوء إىل عدد مناسب من املعايري واملؤشرات اليت يعرب كل منها
عن أحد أوجه األداء وتعطي مبجموعها صورة عامة ميكن أن تتسم بالشمولية.
وميكن حتديد بعض املعايري الوصفية اليت تفيد عملية تقييم األداء املؤسسي تتمثل األوىل بالقدرة على اإلنتاج ،أي قياس
مدى قدرة املنظمة على االستمرار باإلنتاج لتقديم السلع واخلدمات بالنوعية والكمية اليت تتفق مع الطلب عليها من
قبل طاليب اخلدمات أو املنتجات .الثانية تتمثل بدرجة الرضا سواء من قبل العاملني باملنظمة أو املتعاملني معها او
االثنني معا ،فمثال ميكن قياس مدى رضا العاملني مبدى االستقرار الوظيفي ودوران العمل..اخل ،وميكن قياس مدى الرضا
للمواطن املراجع من خالل طرح أسئلة تتعلق بدرجة السرعة ومدى الدقة يف العمل املنجز اليت تقيس مبجملها طول فرتة
االنتظار وكثرة املراجعات لدى املواطن .أما املعيار الثالث فيتعلق مبدى قدرة املنظمة على التكيف مع املستجدات البيئية
ال سيما وحنن نعيش عصر انفتاح شامل بفضل التقدم السريع يف جمال وسائل االتصال السريعة ،حيث ميكن قياس ذل
من خالل التعرف على قدرة املوظفني ومدى تأهيلهم الكايف ومدى مرونة اهليكل التنظيمي بكل حيثياته ومفرداته .هذا
باإلضافة إىل إمكانية استنباط العديد من املعايري اليت تتناسب مع طبيعة وظروف عمل كل منظمة على حدة.ولكي
يكون التقييم عادال ال بد من األخذ بعني االعتبار الظروف اليت تعمل بها املنظمة وأسباب وجودها واإلرث الثقايف
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للموظفني والعاملني ،للخروج بنتائج موضوعية ميكن االستناد عليها يف التقييم واحلكم على األداء العام ،الختاذ
اإلجراءات الالزمة لتصويب األوضاع بتعزيز أماكن القوة والتغلب على مواطن الضعف ،مبا هو متاح من وسائل وموارد
مالية وبشـ ــرية.ومن هنا ،فان عملية تقييم األداء املؤس ـ ـسـ ــي ترتبط ارتباطا وثيقا باإلصـ ــالح اإلداري ،حيث إن اهلدف العام
واألساسي للتقييم هو اإلصالح ،فمخرجات التقييم ميكن توظيفها كمدخالت أساسية لإلصالح اإلداري اليت قد تفضي
إىل نتائج تؤدي إىل ضرورة إعادة النظر جبدوى استمرارية بعض الوزارات والدوائر العامة ،وأيضا إعادة النظر مبدى مالئمة
األنظمة اإلدارية بكل حيثياتها ومفرداتها املتبعة يف معاقل العمل ،كما أيضا ضرورة إعادة النظر بالقوى العاملة من حيث
توزيعها على القطاعات العامة لتحقيق االسـ ـ ـ ــتخدام األمثل ،وأيضـ ـ ـ ــا مدى احلاجة إىل تأهيل القوى العاملة وتصـ ـ ـ ــميم
الربامج التدريبية املناسـ ــبة .وبشـ ــكل عام ميكن االسـ ــتناد على نتائج التقييم الدوري إلحداث التحسـ ــينات املسـ ــتمرة على
األداء العام وهو ما يعرف بنظام اجلودة املستمرة.
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