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امللخص: 
تهدف الدرا�شة اإىل التعرف اإىل مرتكزات نظام تق�مي االأداء واأهدافه مب�ؤ�ش�شة ت�ش�يق 
االأداء  تق�مي  نظام  فاعلية  تق�مي  اإىل  باالإ�شافة  »نفطال«،  وت�زيعها  البرتولية  املنتجات 
الباحثان  ا�شتخدم  الغر�س  الدرا�شة، و لهذا  االإنتاجية بامل�ؤ�ش�شة حمل  وجدواه يف حت�شني 
على  وزعت  ا�شتبانة  اأعدت  حيث  البحث،  طبيعة  ملالءمته  نظراً  التحليلي  ال��شفي  املنهج 
العينة  هذه  »نفطال«،  وت�زيعها  البرتولية  املنتجات  ت�ش�يق  مب�ؤ�ش�شة  العمال  من  عينة 
مك�نة من )90( عاماًل مق�شمة اإىل ثالث فئات هي: فئة الكفاءات البالغ عددهم )15( ، فئة 

التقنيني البالغ عددهم )30( و فئة املنفذين البالغ عددهم )45( .
و من اأهم النتائج التي مت الت��شل اإليها اأن عملية تق�مي االأداء مب�ؤ�ش�شة نفطال تتمح�ر 
ح�ل ن�شبة اإجناز االأهداف امل�شطرة يف برامج العمل، كما اأ�شارت غالبية عينة البحث بعدم 
االأحيان  اأغلب  يف  يك�ن  فالتق�مي  امل��ش�عية،  لغياب  وذلك  التق�مي  نتائج  عن  ر�شاهم 
على اعتبارات �شخ�شية بني االإدارة و االأفراد و بني الروؤ�شاء املبا�رضين و االأفراد، فغياب 
اأداء االأفراد ي�ؤدي اإىل حتطيم الروح املعن�ية، وه� ما يك�ن لديهم  امل��ش�عية يف تق�مي 
و  اأدائهم  م�شت�ى  على  ينعك�س  بدوره  هذا  و  اأعمالهم  اأداء  يف  الالمباالة  و  االإهمال  تعمد 

اإنتاجيتهم.
يت�شم  واأن  م��ش�عيًا،  االأداء  تق�مي  يك�ن  كاأن  الت��شيات  ببع�س  الدرا�شة  واختتمت 
خا�س  نظام  وج�د  �رضورة  اإىل  باالإ�شافة  العاملني،  االأفراد  جلميع  بالن�شبة  بالعدالة 
بتظلمات العمال ملمار�شة حقهم يف التظلم اإذا كان هناك �شع�ر بالظلم من نتيجة التق�مي.

الكلمات املفتاحية: التقييم، االأداء، تق�مي اأداء االأفراد.
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The Role of Performance Appraisal in Improving the Productivity 
of the National Company of Commercialization and Distribution 

of Petroleum Products (NAFTAL)

Abstract:  

This study aims to determine the foundations and objectives of the 
performance appraisal system in the National Company for Commercialization 
and Distribution of Petroleum Products (NAFTAL) and to evaluate the 
effectiveness and feasibility of this system in improving the productivity of 
the company.For this purpose, the descriptive analytical approach has been 
used due to its relevance with the nature of this search, in which a survey 
has been carried out on different employees of the company.Those employees 
taken as samples were 90 divided into three categories: competencies (15) , 
technicians (30) and laborers (45) .

According to this study, the performance appraisal process in NAFTAL 
is based on the completion ratio of the objectives underlined.Most of the 
individuals have shown their dissatisfaction of the evaluation results due to the 
lack of objectivity.Evaluation, according to them, is often based on personal 
considerations between the administration or the direct superiors and the 
individuals.This lack of objectivity in evaluating the individuals’ performance 
leads to a demoralization, and consequently make them deliberately neglect 
their tasks.This in turn influence their performance and productivity.

The study ended with some recommendations such as the emphasis 
on objectivity and justice of evaluation of the workers.Moreover, a special 
system for the laborers’ complaints have to be established.

Keywords: evaluation, performance, individuals’ performance 
evaluation.
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املقدمة: 
يخ�شع غالبية العاملني �شن�يا لعملية تق�مي اأدائهم ال�شابق، و قد ت�شتغرق عملية تق�مي 
بينما  ر�شمي،  ب�شكل غري  تتم  و  الدقائق  تتجاوز خم�س  ال  اأداء م�ظف معني فرتة ق�شرية 

ت�شتغرق لدى بع�شهم االآخر فرتة ط�يلة قد تتجاوز االأ�شب�ع، ومتر بالعديد من اخلط�ات.
و ينظر جميع العاملني اإىل عملية التق�مي على اأن لها بع�س التاأثريات املبا�رضة يف 
حياتهم العملية، اإذ ينجم عنها زيادة يف الراتب اأو عالوة اأو ترقية اإىل وظيفة اأعلى، اأو عق�بة 
يف بع�س االأحيان، اأو الدخ�ل يف دورة تدريبية من اأجل اكت�شاب معارف و مهارات جديدة 

متكنهم من اأداء االأعمال ب�شكل اأف�شل من ال�شابق.

1.مشكلة الدراسة: 
لقد اأ�شبح تق�مي اأداء االأفراد العاملني يف امل�ؤ�ش�شات الناجحة عن�رضاً اأ�شا�شيًا يف تر�شيد 
ا�شتخدام امل�ارد الب�رضية مبا ي�فره من بيانات عن اأداء االأفراد، هذه البيانات التي ت�ؤدي 
االأكفاء وم�شاعدة  العمال  االإبقاء على  االإدارية املالئمة مثل  القرارات  اتخاذ كثري من  اإىل 
االأفراد مت��شطي الكفاءة على التقدم والرقي، كما ت�شاعد نتائج التق�مي يف التعرف على من 
ي�شتحق املكافاأة نتيجة ملجه�داته املبذولة يف العمل، و من ثم رفع الكفاءة االإنتاجية يف 

امل�ؤ�ش�شة.
مما دفع اإىل طرح الإ�صكالية الرئي�صية الآتية: 

اإىل اأي مدى ي�صاهم تقومي اأداء الأفراد يف حت�صني الإنتاجية مبوؤ�ص�صة 
ت�صويق املنتجات البرتولية وتوزيعها »نفطال«؟ 

و تتفرع هذه الإ�صكالية الأ�صا�صية اإىل الت�صاوؤلت الفرعية الآتية: 
ما املق�ش�د بتق�مي االأداء؟  ●
ما اأهداف تق�مي االأداء وغاياته؟  ●
مب�ؤ�ش�شة  ● االأفراد  اأداء  تق�مي  يف  امل�شتخدمة  الطريقة  وما  االأداء؟  تق�مي  طرق  ما 

نفطال؟ 
هل نق�ِّم من اأجل ت�شحيح م�شكالت قائمة، اأو من اأجل حتديد املكافاآت، اأو من اأجل  ●

حت�شني االإنتاجية؟ 
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كيف ي�شاهم تق�مي االأداء يف حت�شني االإنتاجية مب�ؤ�ش�شة نفطال؟  ●

2.أهمية الدراسة: 
الراهن الذي متر به امل�ؤ�ش�شة االقت�شادية  لل��شع  اأهميتها نظراً  الدرا�شة  ت�شتمد هذه 
اجلزائرية، والتي ت�شتدعي االهتمام بتق�مي اأداء االأفراد، الذي يعد يف ال�قت احلا�رض جزءاً 
اأ�شا�شيًا من منهجية اإدارة اجل�دة ال�شاملة التي متثل املنهج املعا�رض يف اإدارة املنظمات، 
و هي منهجية ت�ؤكد على �رضورة اال�شتمرار يف حت�شني و تط�ير اأداء العاملني من خالل ما 

تظهره نتائج تق�مي اأدائهم.

3.أهداف الدراسة: 
ت�صعى هذه الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

التعرف اإىل اأهمية وظيفة تق�مي اأداء االأفراد. ♦
تقدمي املعرفة العلمية يف طرق تق�مي اأداء االأفراد. ♦
التعرف اإىل واقع عملية تق�مي اأداء االأفراد يف م�ؤ�ش�شة نفطال. ♦
من  ♦ اال�شتفادة  وكيفية  االأداء،  تق�مي  نظام  ح�ل  وت��شيات  نتائج  اإىل  ال��ش�ل 

تطبيقاته من اأجل تعظيم مكا�شبه �ش�اء بالن�شبة للم�ؤ�ش�شة اأم العاملني.

4.الدراسات السابقة: 
�شنعر�س يف هذا العن�رض بع�س الدرا�شات ال�شابقة ذات العالقة مب��ش�ع تق�مي اأداء 

االأفراد، و من بني هذه الدرا�صات ما ياأتي: 

أ.الدراسات العربية: 

اأداء  لرفع  كاأداة  االأفراد  اأداء  تق�مي   « بعن�ان:   )2004( مو�صي  النا�رش  عبد  درا�شة 
املنظمات » هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعرف اإىل مدى م�شاهمة تق�مي اأداء االأفراد يف تنمية 
املنظمات وتط�يرها، و من اأهم النتائج التي ت��شلت اإليها الدرا�شة اأن جناح اأي منظمة يف 
حتقيق اأهدافها يعتمد بدرجة كبرية على اأداء االأفراد العاملني بها، فان وج�د نظاٍم ر�شمي 
حتقيق  يف  النظام  هذا  جناح  و  �رضوريًا،  اأمراً  اأ�شبح  املنظمات  بهذه  االأفراد  اأداء  لتق�مي 
االأهداف املرج�ة منه يتحقق اإذا حظي هذا النظام بقب�ل االأفراد العاملني و بدعم االإدارة 

العليا واإ�رضافها.
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درا�شة مو�صى حممد اأبو حطب )2009( بعن�ان: » فاعلية نظام تق�مي االأداء و اأثره 
هدفت   « اخلريية  املري�س  اأ�شدقاء  جمعية  على  درا�شية  حالة  العاملني  اأداء  م�شت�ى  على 
العاملني  اأداء  اأثره على م�شت�ى  اإىل فاعلية نظام تق�مي االأداء و  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه 
يف جمعية اأ�شدقاء املري�س اخلريية، و ذلك من خالل التحقق من مدى فاعلية نظام تق�مي 
االأداء بالتعرف اإىل اأف�شل الطرق وال��شائل امل�شتخدمة لعملية التق�مي واأثرها على حت�شني 
داللة  ذات  عالقة  هناك  اأن  الدرا�شة  اإليها  ت��شلت  التي  النتائج  اأهم  من  و  العاملني،  اأداء 
اإح�شائية بني فعالية نظام تق�مي االأداء وكل من التحليل ال�ظيفي، واملعايري امل�شتخدمة، 

واأ�شاليب التق�مي امل�شتخدمة، والتغذية الراجعة، ومهنية نظام التق�مي، وم�شت�ى االأداء.
كما بينت الدرا�شة اأن عملية التحليل ال�ظيفي يف اجلمعية ال ُتراجع ب�شكل دوري، و اأن 

املعايري امل�شتخدمة لتق�مي االأداء يف اجلمعية قليلة.
درا�شة كامل حممد عمران )2007( بعن�ان: » تق�مي اأداء العاملني يف �رضكة ال�شناعات 
اأداء العاملني من وجهة  االلكرتونية �شريونيك�س » هدفت هذه الدرا�شة اإىل معرفة م�شت�ى 
نظر امل�رضفني عليهم، وهل يتعلق هذا االأداء ببع�س املتغريات، ولتحقيق ذلك بنيت ا�شتمارة 
قيا�س علمية تقي�س اأداء العاملني يف ال�رضكة، بلغ عدد العاملني يف خط االإنتاج الذين اأجريت 
عليهم عملية القيا�س )111( عاماًل وعاملة، وت��شلت الدرا�شة اإىل عدد من النتائج اأهمها: 

امل�شت�ى  - بزيادة  االلكرتونية  ال�شناعات  �رضكة  يف  العاملني  اأداء  م�شت�ى  يزداد 
التعليمي للعاملني.

يزداد م�شت�ى اأداء العاملني يف �رضكة ال�شناعات االلكرتونية بزيادة مقدار االأجر  -
ال�شهري.

التكرمي  - بزيادة  االلكرتونية  ال�شناعات  �رضكة  يف  العاملني  اأداء  م�شت�ى  يزداد 
املادي و املعن�ي للعاملني.

درا�شة زاوي �صورية و تومي ميلود )2010( بعن�ان: » دور نظام معل�مات امل�ارد 
التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت   « امل�ؤ�ش�شة  يف  الب�رضية  امل�ارد  اأداء  تق�مي  يف  الب�رضية 
اإىل مدى اإ�شهام نظام معل�مات امل�ارد الب�رضية يف تق�مي اأداء امل�ارد الب�رضية، ومن اأهم 
النتائج التي ت��شلت اإليها الدرا�شة اأنه لك�شب ر�شا العاملني وزيادة اأدائهم والتحكم فيهم 
ات التي تق�م بها اإدارة  عملت امل�ؤ�ش�شة على ت�شيري هذه امل�ارد ب�شكل فعال من خالل املهمَّ
امل�ارد الب�رضية فيها، من حتفيز العاملني واإ�شباع حاجاتهم، واإر�شاء ثقافة التعاون و العمل 
اجلماعي فيهم، و االإ�شغاء القرتاحاتهم واأفكارهم، وتزويدهم باملعارف و املهارات، والتي 
تعدُّ نتائج م��ش�عية لعدالة عملية تق�مي االأداء، م�شتخدمة نظام معل�مات امل�ارد الب�رضية 
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و�شيلة لرت�شيد قراراتها وحت�شني ن�شاطاتها.وبالتايل فان نظام معل�مات امل�ارد الب�رضية 
ات املفرت�س به تاأديتها،  يف امل�ؤ�ش�شة يحتاج دائما اإىل تط�ير حتى يتمكن من حتقيق املهمَّ

ويجعل عملية تق�مي اأداء امل�ارد الب�رضية اأكرث فعالية.
اأثر  بعن�ان: »   )2012( الطراونة  زياد يو�صف املع�رش و جمدولني ع�رشي  درا�شة 
م��ش�عية نظام تق�مي االأداء يف الثقة التنظيمية درا�شة تطبيقية على املعلمني واملعلمات 
يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة الكرك يف االأردن » هدفت هذه الدرا�شة اإىل حتليل 
اأثر م��ش�عية نظام تق�مي االأداء يف الثقة التنظيمية لدى املعلمني و املعلمات يف مديريات 
رئي�شة  نتيجة  اإىل  الدرا�شة  ت��شلت  و  االأردن،  يف  الكرك  حمافظة  يف  التعليم  و  الرتبية 
م�شت�ى  و  االأداء  تق�مي  نظام  م��ش�عية  الأبعاد  الدرا�شة  عينة  اأفراد  ت�ش�رات  اأن  مفادها 

الثقة التنظيمية يف املديريات التي اأجريت عليها الدرا�شة كانت مت��شطة ب�شكل عام.
درا�شة �صامي علي اأبو الرو�س و خالد ما�صي اأبو ما�صي )2011( بعن�ان: « مدى 
درا�شة  العاملني  اأداء  تق�مي  عملية  كفاءة  رفع  مبتطلبات  الفل�شطينية  اجلامعات  اهتمام 
ميدانية على اجلامعات الفل�شطينية يف قطاع غزة – فل�شطني« هدفت الدرا�شة اإىل التعرف 
اإىل مدى اهتمام اجلامعات الفل�شطينية يف قطاع غزة مبجم�عة من متطلبات رفع كفاءة 
عملية تق�مي اأداء العاملني مثل تط�ير املعايري و النماذج والتغذية الراجعة و اإجراء التظلم 
و مقابلة ما بعد التق�مي والتدريب، و كذلك الث�اب والعقاب اأثر التق�مي، وقد اأظهرت نتائج 
الدرا�شة اأن م�شت�ى اهتمام اجلامعات الفل�شطينية بقطاع غزة مبتطلبات رفع كفاءة عملية 
فروق  وج�د  عدم  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  كما  عالية،  ولي�شت  متدنية  العاملني  اأداء  تق�مي 
ذات داللة اإح�شائية بهذا اخل�ش��س بني اجلامعات الفل�شطينية تعزى اإىل متغريات اجلن�س، 

والعمر، ون�ع ال�ظيفة، وامل�ؤهل العلمي، و�شن�ات اخلربة.

ب.الدراسات األجنبية: 

غري  و  االإ�رضافيني  امل�ظفني  اجتاهات   « بعن�ان:   Noaimee )2002( درا�شة 
الدرا�شة  االإ�رضافيني نح� تق�مي االأداء يف القطاع احلك�مي مباليزيا »، حيث تك�نت عينة 
من )460( م�ظفا من امل�رضفني و )920( من امل�ظفني غري امل�رضفني اختريوا من �شبع 
وزارات، و ذلك للتعرف اإىل حقيقة اجتاه كل من املجم�عتني حيال نظام تق�مي االأداء، و من 
اأن هناك فروقا ذات داللة اإح�شائية بني مت��شط  اإليها الدرا�شة  اأهم النتائج التي ت��شلت 
اجتاهات امل�ظفني امل�رضفني و غري امل�رضفني يف جميع املجاالت، كما بينت الدرا�شة اأن 
النظام احلديث لتق�مي االأداء يف نظام اخلدمة املدنية يف ماليزيا ما زال يفتقر اإىل املعايري 

امل��ش�عية، و اأن كال املجم�عتني االإ�رضافية و غري االإ�رضافية تف�شالن التق�مي ال�شن�ي.
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االأداء  تق�مي  اأثر   « بعن�ان:   Gbadamosi G.& Al- qahtany M.d.(2005) درا�شة 
على االلتزام التنظيمي: درا�شة ميدانية يف دولة بت�ش�انا »، هدفت الدرا�شة اإىل اكت�شاف اأثر 
نتائج تق�مي اأداء م�ظفي القطاع العام يف دولة بت�ش�انا على االلتزام التنظيمي، ومن اأهم 
النتائج التي ت��شلت لها الدرا�شة وج�د عالقة ايجابية ذات داللة اإح�شائية بني عدم ارتياح 

امل�ظفني لتق�مي اأدائهم وبني االإميان ب�رضورة هذا التق�مي.

5.منهجية الدراسة: 
حتقيقا لهدف الدرا�شة التي ا�شتخدم فيها املنهج ال��شفي التحليلي، فقد مت االعتماد 
اأ�شل�ب امل�شح  على م�شارين االأول نظري و الثاين ميداين، فقد ا�شتخدم يف امل�شار النظري 
املكتبي، و لقد مت االطالع على الكتب و املراجع و امل�شادر، و الدرا�شات ال�شابقة املت�افرة 
ذات العالقة مبتغريات الدرا�شة، و ذلك لبناء اخللفية النظرية مل��ش�ع الدرا�شة، اأما امل�شار 
حتليلها  على  العمل  و  البيانات  جلمع  للدرا�شة،  اأداًة  ا�شتبانة  فيه  فا�شتخدمت  امليداين 

اإح�شائيا لل��ش�ل اإىل اإجابات تتعلق باأ�شئلة الدرا�شة.

6.جمتمع الدراسة وعينتها: 
البرتولية  املنتجات  ت�ش�يق  م�ؤ�ش�شة  يف  العاملني  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تك�ن 
 )90( عددها  بلغ  ب�شيطة  ع�ش�ائية  عينة  على  الدرا�شة  اأجريت  حيث  »نفطال«،  وت�زيعها 
التقني�ن   ، عاماًل، و ق�شمت هذه العينة اإىل ثالث فئات هي: الكفاءات البالغ عددهم )15( 

البالغ عددهم )30( ، واملنفذون البالغ عددهم )45( .
وقد ُجمعت املعل�مات من خالل ا�شتبانة كاأداة للدرا�شة، ُوزِّعت على اأفراد العينة.

7.حدود الدراسة: 
املختلفة مت حتديد جمال  جوانبها  وفهم  البحث  باإ�صكالية  الإحاطة  اأجل  من 

الدرا�صة وفقا لالأتي: 
Ú  م�ؤ�ش�شة على  امليدانية  بالدرا�شة  للقيام  املكاين  املجال  اخت�رض  املكاين:  املجال 

ت�ش�يق املنتجات البرتولية وت�زيعها »نفطال«.
Ú  ت�زيع عملية  كانت  فقد  للدرا�شة  الزماين  املجال  يخ�س  فيما  الزماين:  املجال 

اال�شتبانة مب�ؤ�ش�شة ت�ش�يق املنتجات البرتولية وت�زيعها »نفطال« خالل �شنة 2012.
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أوالً- مفهوم تقويم األداء وأهميته ودوره يف حتسني اإلنتاجية: 

عملية  فه�  الب�رضية  امل�ارد  اإدارة  عملية  من  اأ�شا�شيًا  ن�شاطًا  االأداء  تقيم  يعد 
م�شتمرة تهدف اإىل تقرير مدى تالءم الفرد ون�ع العمل الذي ميار�شه بامل�ؤ�ش�شة للحكم 
الفرد  التي تخ�س  القرارات  اأجل اتخاذ  العملية االإنتاجية، ومن  على مدى م�شاهمته يف 

ال�ظيفي. وم�شريه 
العاملني �صيتم حتديد امل�صطلحات امل�صكلة  اأداء  التطرق ملفهوم تقومي  قبل 

له و هي: 
Ú  االأفراد: ويق�شد باالأفراد العن�رض الب�رضي املتاح للمنظمة اأي كل العاملني بها �ش�اء

كان�ا دائمني اأم م�ؤقتني، روؤ�شاء اأم مروؤو�شني، و قد اأ�شبح ينظر لالأفراد يف املنظمات على 
اأنهم اأهم م�اردها بحيث تت�قف كفاءة هذه املنظمات وفاعليتها على كفاءة هذا العن�رض، 
اأن حتقيق  اإىل  اإىل درجة جعلت كثرياً من اخلرباء و املمار�شني يف جمال االإدارة ي�شريون 
اأو  الطبيعية  امل�ارد  امتالكها  اإىل جمرد  ي�شتند  احلديثة ال  املنظمات  التناف�شية يف  امليزة 
املالية اأو التكن�ل�جية فح�شب، بل ي�شتند يف املقام االأول على قدرتها على ت�فري ن�عيات 
خا�شة من االأفراد متكنها من تعظيم اال�شتفادة من بقية امل�ارد املتاحة.)م��شي، 2004 

- 2005، �س 14( 
Ú  �االأداء: ي�شري االأداء اإىل »درجة حتقيق و اإمتام املهام املك�نة ل�ظيفة الفرد، و ه

يعك�س الكيفية التي يحقق اأو ي�شبع بها الفرد متطلبات ال�ظيفة«.)ح�شن، 2003، �س209( 
كما يعرف االأداء باأنه: »امل�شت�ى الذي يحققه الفرد العامل عند قيامه بعمله من حيث 

كمية العمل املقدم من طرفه وج�دته«.)حمداوي، 2004، �س123( 
كما يعرف االأداء باأنه: » �شل�ك عملي ي�ؤديه فرد اأو جمم�عة من االأفراد، اأو م�ؤ�ش�شة، 
اأهداف  اأو  اأجل عمل لتحقيق هدف  اأعمال و ت�رضفات و حركات مق�ش�دة من  ويتمثل يف 

حمددة«.)املبي�شني، و جرادات، 2001، �س49( 
Ú  التق�مي: ميكن تعريف التق�مي باأنه تقدير قيمة ال�شيء اأو كميته بالن�شبة اإىل معايري

�شاحلًا  للتق�مي،  اخلا�شع  العمل  على  امل��ش�عي  احلكم  ه�  التق�مي  من  الهدف  و  حمددة 
اأو فا�شاًل، وذلك بتحليل املعل�مات املتي�رضة عنه، و تف�شريها يف �ش�ء  اأو فا�شداً، ناجحًا 

الع�امل و الظروف التي من �شاأنها اأن ت�ؤثر على العمل.)م��شي، مرجع �شابق، �س14( 
مفهوم تقومي الأداء: . 1

الفرد واإمتامها، وه�  ات املك�نة ل�ظيفة  اإىل درجة حتقيق املهمَّ االأداء  ي�شري مفه�م 
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لب�س  ال�ظيفية، وغالبا ما يحدث  الفرد متطلباته  بها  ي�شبع  اأو  التي حتقق  الكيفية  يعك�س 
وتداخل بني االأداء واجلهة، فاجلهة ت�شري اإىل الطاقة املبذولة، اأما االأداء فيقا�س على اأ�شا�س 
اأداء الفرد داخل امل�ؤ�ش�شة بجه�ده التي تبداأ بالقدرات  النتائج التي حققها الفرد، ويتحدد 
للعالقة  نتاج  اأنه  على  اإليه  ينظر  اأن  ميكن  االأداء  اأن  هذا  ويعني  ات،  واملهمَّ الدور  واإدراك 
 ،2000 )ح�شن،  “املهمات”(  الدور  واإدراك  والقدرات،  )اجلهد،  من  كل  بني  املتداخلة 
املهمة،  الأداء  الفرد  يبذلها  التي  والعقلية  اجل�شمانية  الطاقة  اإىل  اجلهد  وي�شري   ، �س216( 
اأو  الدور  اإدراك  وي�شري  ال�ظيفة،  الأداء  امل�شتخدمة  ال�شخ�شية  القدرات فهي اخل�شائ�س  اأما 
املهمة اإىل االجتاه الذي يعتقد الفرد اأنه من ال�رضوري ت�جيه اجله�د يف العمل من خالله، 
ميكن  والتي  الفرد  �شيطرة  نطاق  خارج  الع�امل  من  جمم�عة  فهناك  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
واالإ�شاءة،  العمل،  االجتماعية، وحميط  الظروف  اأمثلتها  ومن  اأدائه  م�شت�ى  على  ت�ؤثر  اأن 
وال�ش��شاء، وترتيب االآالت، ونطاق االإ�رضاف...الخ، لذلك فاإن حت�شني اأداء الفرد ه� حم�شلة 

جله�د وع�امل كثرية تبذلها االإدارة واالأفراد لبل�غ م�شت�يات مر�شية من االأداء.
فاإن كان االأداء ه� االأثر ال�شايف الناجت عن تفاعل هذه الع�امل، والتي تعك�س م�شت�ى 
معينًا من اإجناز الفرد فاإن مفه�م تق�مي االأداء ي�شري اإىل: »العملية التي مب�جبها ُيقا�س اأداء 
للفرد و�شل�كه  الفعلي  االإجناز  ال�ظيفة يف �ش�ء  العاملني طبقًا ملهمات وواجبات  االأفراد 
معرفة  على  ي�شاعد  ومبا  وتط�يره،  يقدمه  الذي  االإجناز  لتح�شني  ا�شتعداده  ومدى  واأدائه 
وذلك  الثانية  وم�اجهة  االأول  تعزيز  على  والعمل  اأدائه،  وال�شعف يف طريق  الق�ة  ج�انب 

ل�شمان حتقيق فاعلية امل�ؤ�ش�شة االآن ويف امل�شتقبل«.)عقيلي، 1991، �س166( 
هناك تعاريف اأخرى لتقومي اأداء العاملني، نذكر منها: 

»ه� نظام ر�شمي لقيا�س التاأثري يف خ�شائ�س الفرد االأدائية وال�شل�كية وتق�ميها،  -
و  الفرد  الإفادة  امل�شتقبل  يف  ال�شل�ك  و  االأداء  نف�س  تكرار  احتمالية  اإىل  التعرف  وحماولة 

املنظمة و املجتمع«.)الهيتي، 2005، �س 199( 
كفاءة  - بقيا�س  تعنى  التي  العملية  »تلك  باأنها:  االأداء  تق�مي  عملية  تعرف  كما 

العاملني و �شالحيتهم واجنازاتهم و �شل�كهم يف عملهم احلايل للتعرف اإىل مقدرتهم على 
حتمل م�ش�ؤولياتهم احلالية وا�شتعدادهم لتقلد منا�شب اأعلى م�شتقبال«.)ن�رض اهلل، 2002، 

�س 196( 
وم�شت�اه  - اأُجنز  ما  م��ش�عية حلجم  قيا�س  »عملية  باأنه:  االأداء  تق�مي  يعرف  كما 

باملقارنة مع املطل�ب اإجنازه كمًا ون�عًا«.)�شاوي�س، 2005، �س 87( 
كما يعرف اأي�شا باأنه: » تقرير دوري يبني م�شت�ى اأداء الفرد و ن�ع �شل�كه مقارنة  -
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ج�انب  معرفة  على  امل�شئ�لني  ي�شاعد  فه�  وواجباتها،  به  املن�طة  ال�ظيفة  مهمات  مع 
ال�شعف و الق�ة يف ن�شاط ذلك الفرد، و الهدف املن�ش�د من ذلك ه� معاجلة ال�شعف اإن وجد 

و تدعيم ج�انب الق�ة اأي�شا«.)�شالح، 2004، �س 137( 
» يق�شد بتق�مي اأداء العاملني قيا�س مدى قيام العاملني بال�ظائف امل�شندة اإليهم  -

و حتقيقهم لالأهداف املطل�بة منهم، و مدى تقدمهم يف العمل و قدرتهم على اال�شتفادة من 
فر�س الرتقية و زيادة االأج�ر«.)ثابت، 2001، �س87( 

» تق�مي االأداء ه� قيا�س االأعمال التي تتم اأو متت، و يتم القيا�س ب�ا�شطة املعايري  -
الرقابية التي تقررت، و تعترب عملية قيا�س االأداء من اأهم العمليات، الأنه بدونها ال ميكن 

القيام بعملية الرقابة«.)�شم�شان، 2001، �س57( 
 p 32) ، :ومن خالل التعاريف ال�صابقة الذكر ميكن اأن ن�صتخل�س النقاط الآتية

1998، (Moulinier

اإن تق�مي اأداء العاملني ه� جمع البيانات التي ت�شاهم يف حتديد م�شت�ى اأداء الفرد  -
للعمل املكلف به بهدف قيا�س االإجناز الفعلي للفرد.

اإن تق�مي االأداء ه� عملية خمطط لها م�شبقا. -
اإن تق�مي االأداء ه� عملية ايجابية ال ي�شعى من خاللها فقط اإىل الك�شف عن نقاط  -

حتقيق  اإىل  �شعيه  اأثناء  الفرد  ج�شدها  التي  الق�ة  بنقاط  يهتم  اأي�شا  واإمنا  للفرد  ال�شعف 
االأهداف.

اإن تق�مي االأداء يتطلب وج�د معايري اأو اأ�شا�س يقارن به للحكم على هذا االأداء. -
مثل  - للفرد  املهني  بامل�شري  متعلقة  قرارات  عليها  تبنى  االأداء  تق�مي  نتائج  اإن 

الرتقية، النقل، الف�شل، ...الخ.
لذلك يجب ت�فر امل��ش�عية يف التق�مي.

اأهمية تقومي اأداء الأفراد ودوره يف حت�صني الإنتاجية: . 2
عملية  فه�  الب�رضية  امل�ارد  اإدارة  عمل  من  اأ�شا�شيًا  جزءاً  العاملني  اأداء  تق�مي  يعدُّ 
م�شتمرة تهدف اإىل تقرير مدى تالوؤم الفرد ون�ع العمل الذي ميار�شه يف امل�ؤ�ش�شة، وبالتايل 
ا�شتخال�س معل�مات واقعية و�شادقة عن �شل�كه واأدائه تعك�س مدى م�شاهمة الفرد داخل 

االإنتاجية.
تعّد عملية تق�مي اأداء العاملني عملية �رضورية ال غنى عنها الأية منظمة ت�شعى للتط�ر 
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و التميز يف االأداء، و يرتتب على تق�مي االأداء قرارات كثرية يف جمال اإدارة امل�ارد الب�رضية 
فالعمال  عنهم،  اال�شتغناء  اأو حتى  للرتقية،  وا�شتحقاقهم  العمل،  العاملني يف  تثبيت  مثل 
عنا�رض اإنتاجية وو�شائل لتحقيق غايات تنظيمية البد للتنظيم من التاأكد من قدرتهم على 

القيام باملهمات املطل�بة منهم.)القري�تي، 2010، �س187( 
ميكن ملعل�مات تق�مي االأداء اأن ت�فر املعل�مات التي ت�شتخدم كمدخالت لتحديد كل 
اأم امل�ؤ�ش�شة، فعلى �شبيل املثال ميكن  من االحتياجات التدريبية �ش�اء على م�شت�ى الفرد 
االإدارة، وهذه املعل�مات  الق�ة يف  ال�شعف ونقاط  االأداء يف حتديد نقاط  ا�شتخدام تق�مي 
ميكن ا�شتخدامها فيما بعد لتحديد االحتياجات التدريبية، فيجب اأن يقدم تق�مي االأداء خطة 

ت��شح اخلط�ط العري�شة لالحتياجات التدريبية.)حم�د، و اخلر�شة، 2010، �س 152( 
و ميكن تلخي�س اأهداف التقومي ب�صكل عام على النحو الآتي: )القري�تي، مرجع 

�شابق، �س 188( 
ت�زيع العمل على العاملني ح�شب قدراتهم و مهاراتهم.. 1
ت�فري االأ�ش�س امل��ش�عية لرتقية اأو عدم ترقية العاملني.. 2
االنتباه مل�ؤ�رضات عدم الكفاءة يف العمل.. 3
حت�شني عملية اختيار العاملني.. 4
اكت�شاف العاملني امل�ؤهلني ل�شغل وظائف قيادية.. 5

اإن وج�د نظام لتق�مي االأداء يف امل�ؤ�ش�شة يعد �رضورة ملحة ملا يحققه لها من ف�ائد 
)ال�شيد،  االآتية:  اجل�انب  يف  االأهمية  هذه  تتجلى  كما  االإنتاجية،  الكفاءة  رفع  يف  ت�شاهم 

 )305 2010، �س 
الك�شف عن فج�ة االأداء بني االأهداف العامة للم�ؤ�ش�شة و االأهداف اخلا�شة بالعمل. -
و�شع معدالت لالأداء من اأجل ال��ش�ل اإىل تقارير تق�مي االأداء، وحتديد امل�شت�ى  -

املطل�ب الأداء العامل.
التي  - املرتدة  املعل�مات  على  احل�ش�ل  خالل  من  الب�رضي  العن�رض  كفاءة  قيا�س 

تعك�س ج�انب الق�ة يف اأدائه و القابلة للتح�شني.

ثانيا- طرق تقويم أداء األفراد: 

ببحث  التق�مي  طريقة  مثل  خمتلفة  طرق  ت�شتخدم  بامل�ؤ�ش�شة  االأفراد  اأداء  لتق�مي 
الت�زيع  وطريقة  العاملني،  بني  املزدوجة  املقارنة  وطريقة  الرتتيب،  وطريقة  ال�شفات، 
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االإجباري، ...الخ، و�ش�ف يتم التعر�س اإىل اأهم هذه الطرق: 
طريقة تقومي الأداء ببحث ال�صفات: . 1

تعتمد هذه الطريقة على حتديد عدد من ال�شفات اأو اخل�شائ�س التي يفرت�س اأن تت�افر 
يف الفرد، وُيعطى الفرد تقديراً معينًا بح�شب ت�افر تلك ال�شفة، وتعطى لكل �شفة درجة اأدنى 
، جتمع  )5 مثال(  ال�شفة  ت�افر هذه  اأعلى متثل  )0 مثال( ودرجة  الفرد  انعدامها يف  متثل 
الدرجات املمن�حة وميثل جمم�عها م�شت�ى اأداء الفرد مقارنة باالآخرين، وميكن ت��شيح 

هذه الطريقة يف اجلدول االآتي لتق�مي ثالثة اأفراد: )ال�شرييف، 2007، �س 220( 
الجدول )1( 

يوضح طريقة تقويم األداء ببحث الصفا	

الفرد »ج«الفرد »ب«الفرد »اأ«ال�صفات

- التعاون مع الزمالء.
- العالقة مع املروؤو�شني.

- العالقة مع الروؤ�شاء.
- الدقة يف امل�اعيد.

- ال�رضعة يف اإجناز االأعمال.

- القدرة على حل امل�شكالت.
- القدرة على التفاهم.

2
3
4
5
1
2
1

3
2
5
5
3
2
1

5
3
2
1
0
4
4

182119املجم�ع )7x5 �شفات( = 35

المصدر: (السلمي، 1985، ص332) 

اإن هذه الطريقة �شهلة التطبيق اإال اأنه يعاب عليها عدم ابتعادها عن الذاتية يف اأثناء 
التق�مي، فقد يك�ن ال�شخ�س القائم بعملية التق�مي متحيزا لبع�س االأفراد يف امل�ؤ�ش�شة وقد 
تك�ن اجتاهاته خمالفة الجتاهاتهم، مما ي�ؤثر على تق�ميه لهم وبالتايل فطريقة ال�شفات 

ال ميكنها اأن تعك�س حقيقة اأداء االأفراد بامل�ؤ�ش�شة.
طريقة املقارنة املزدوجة بني العاملني: . 2

يف هذه الطريقة يق�شم االأفراد اخلا�شع�ن لعملية التق�مي اإىل اأزواج بحيث ُي��شع كل 
م�ظف مع م�ظف اآخر يف �شكل ثنائية ويقارن بينهما، ثم ي�ؤخذ الفرد ال�شابق نف�شه ويقّ�م 
مع �شخ�س اآخر يف ثنائية جديدة وهكذا، فاإن كان لدينا خم�شة اأفراد خا�شعني للعملية فاإنه 
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يتم تقييم الفرد وليكن اأ مع الفرد ب، ثم الفرد اأ مع ج ثم اأ مع د ثم اأ مع هـ، ونف�س العملية 
مع الفرد ب.

الثنائية  املقارنات  عدد  فاإن  للتقييم  خا�شعني  �شخ�س   N لدينا  كان  فاإذا 
.

( )
2

1−NN
تك�ن 

ففي املثال ال�شابق �شيك�ن لدينا 5 )5 - 1( / 2= 10 مقارنات.
الفرد ه�  فيها  التي ذكر  املرات  يتم ح�رض عدد  املقارنات  االنتهاء من جميع  وبعد 
االأف�شل من ال�شخ�س االآخر ويتم الرتتيب يف التق�مي على هذا االأ�شا�س.)العزاوي، و ج�اد، 

378( ، وي��شح لنا اجلدول التايل هذه الطريقة:  2010، �س 
الجدول )2( 

يوضح تقويم األداء باستعمال طريقة المقارنة المزدوجة بين العاملين

الرتتيبعدد املرات التي ذكر فيها اأنه الأح�صن يف عملية املقارنةالفرد

اأ
ب
ج
د
هـ

3
4
0
2
1

2
1
5
3
4

المصدر: (السلمي، مرجع سابق، ص335) 

من اجلدول يت�شح اأن العامل ب ه� االأف�شل يف التق�مي.
اأنها مملة وت�شتغرق وقتا ط�ياًل،  اأنه يعاب عليها  اإال  اإن هذه الطريقة �شهلة التطبيق 
فل� كان عدد االأ�شخا�س 30 �شخ�شًا، فاإن عدد املقارنات �ش�ف تك�ن 435 مقارنة، كما 
اأن هذه الطريقة ال ت�شلح الأغرا�س الرتقية وو�شع نظام االأج�ر واحل�افز، لذلك فاإنها ال تعدُّ 

كافية لتق�مي اأداء االأفراد بامل�ؤ�ش�شة.
طريقة التوزيع الإجباري: . 3

امل�ؤ�ش�شة حتت�ي كل  االإدارة بتحديد جمم�عات معينة يف  الطريقة تق�م  ح�شب هذه 
منها على ن�شبة من االأفراد وما على امل�رضف اإال و�شع االأفراد ال�اقعني حتت ت�رضفه �شمن 

هذه املجم�عات مع احرتام الن�شب املحددة لها.
ويطلب من املقيم اأن يقيم اأداء االأفراد وفق ت�زيع حمدد اإجباري، وبالتال يق�صمهم 

اإىل جمموعات على النحو الآتي: 
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الثالثة  املجم�عة  جيد،  اأداوؤها  الثانية  املجم�عة  ممتاز،  اأداوؤها  االأوىل  املجم�عة 
اأداوؤها مر�س، املجم�عة الرابعة اأداوؤها مقب�ل، املجم�عة اخلام�شة اأداوؤها �شعيف، وت�زع 

ن�شبة االأفراد على املجم�عات كما يلي: 
 ،%  40 الثالثة  املجم�عة   ،%  20 الثانية  املجم�عة   ،%  10 االأوىل  املجم�عة 
املجم�عة الرابعة 20 %، واملجم�عة اخلام�شة 10 %، فاإذا كان عدد االأفراد اخلا�شعني 
لعملية التق�مي 40 فردا، فاإن املج�عة االأوىل ت�شم 4 اأ�شخا�س والثانية 8 اأ�شخا�س والثالثة 

4 اأ�شخا�س. اأ�شخا�س واخلام�شة   8 16 �شخ�س والرابعة 
فالعدد املحدد ال ميكن جتاوزه وه� العيب الذي مييز هذه الطريقة، ذلك اأنه من املمكن 
جداً اأن جند �شمن االأفراد اخلا�شعني للتق�مي 5 اأ�شخا�س ذوي اأداء ممتاز، وبالتايل فاإننا 
نحرم ال�شخ�س اخلام�س من هذه املرتبة، وي��شع يف رتبة اأقل وبالتايل فان هذه الطريقة 
قد تك�ن �شببا يف اأخطاء ال تعك�س فعليا م�شت�ى اأداء االأفراد.)ال�شيد، مرجع �شابق، �س 327( 

طريقة الختيار الإجباري: . 4
املدير  حتيز  م�شكلة  التق�مي  طرق  م��ش�عية  من  حتد  التي  البارزة  امل�شكالت  من 
تاأثره مب�شت�ى  اأعلى مما ي�شتحق�نه ب�شبب  االأفراد بحيث ُيعط�ن تقديراً  عند تق�ميه الأداء 
ا�شتخدمت  امل�شكل  �شخ�شية، وملعاجلة هذا  ب�شب عالقات  اأو  كفاءتهم يف جماالت حمددة 

طريقة االختبار االإجباري، والتي تعترب مبثابة تط�ير لطريقة الت�زيع االإجباري.
التي ت�شف  العبارات  اأن يرتب جمم�عة من  الطريقة يطلب من املقيم  ومب�جب هذه 
وتعطى  ال�ظيفة،  الأداء  منه  املطل�بة  وامل�ش�ؤوليات  وال�اجبات  للمهام  الفرد  اأداء  كيفية 
الب�رضية  اإدارة امل�ارد  االأوزان وبعد ترتيبه لها تق�م  اأوزانا لعبارات ال يعرف املقيم هذه 

بتطبيق االأوزان وح�شاب الدرجة التي ي�شتحقها الفرد.)عبد النبي، 2010، �س207( 
بع�س الجتاهات احلديثة يف تقييم اأداء الأفراد: . 5

نظرا الأهمية تق�مي اأداء االأفراد، ولتقليل درجة االأخطاء وال�شع�بات املرتبطة بالطرق 
ال�شابقة فقد تط�رت طرق واأ�شاليب جديدة لتق�مي االأداء ومن بني هذه الطرق: 

طريقة الرتتيب على االأ�شا�س ال�شل�كي )الطريقة الرتبية للتطابق ال�شل�كي( . -
طريقة االإدارة باالأهداف. -
طريقة الرتتيب على الأ�صا�س ال�صلوكي:. 6

 Behaviorally Anchored Rating Scales )BARS(

غالبا ما ي�شار اإىل هذه الطريقة مبخت�رض (BARS) ، وقد ط�رت من قبل كل من »�شميث 
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ال�ظيفة  ال�شل�ك املطل�ب الأداء  اأ�شا�س  االأفراد على  1963، وترتكز يف تق�مي  وكندل« يف 
بنجاح واالفرتا�س االأ�شا�شي لها ه� اأن ال�شل�ك االأف�شل ي�ؤدي حتمًا اإىل االأداء الفعال.

لتطبيق هذه الطريقة نق�م بتحديد وت�شميم اأعمدة لكل �شفة اأو �شل�ك م�شتقى من واقع 
العمل الفعلي بحيث تك�ن هذه ال�شفات اأو ال�شل�كيات مرتبطة مبتطلبات العمل االأ�شا�شية، 
ولي�شت �شفات عامة، اإ�شافة اإىل ذلك فاإنه يتم ت��شيح وتف�شري امل�شت�يات املختلفة لهذا 
ال�شل�ك ودرجة فاعليته كاأن يك�ن اأداء ممتازاً، جيد جدا، جيد، مقب�ل، ...الخ.)ال�شامل، 2009، 

�س 247 - 248( 
وي��شح لنا اجلدول االآتي اأمن�ذجا لتطبيق هذه الطريقة.

الجدول )3( 
نموذ	 الترتيب على األساس السلوكي لتقييم إجراءا	 االستقبال من قبل سكرتير مدير عام.

العبارات ال�صلوكيةالدرجة

ممتاز )( 
جيد ) ( 

مت��شط )( 
مقب�ل )( 

�شعيف )( 
غري مقب�ل )( 

حتليل ودرا�شة امل�قف لتفادي الزائرين غري املرغ�ب فيهم من قبل املدير.
معرفة الزائرين واملراجعني غري املخطط لهم وت�شخي�شهم وت�جيههم للدائرة املنا�شبة.

حتديد جداول العمل وم�اعيد الزيارات.
يف بع�س االأحيان يرتك الزائرون يف انتظار املدير ملدة ط�يلة دون مربر.

يرحب بالزبائن وه� يدخن اأو ياأكل.
غيابات كثرية واإهمال للزبائن.

المصدر: (عباس، و علي حسين، 1999، ص 206) 

على املق�ِّم اأن يقراأ قائمة العبارات التي ت�شف ال�شل�ك عند كل درجة، بعد ذلك نق�م 
اأو  العملية لكل بعد  الفرد وتتكرر هذه  التي تالئم �شل�ك  العبارات  اأمام   (X) ب��شع عالمة 
اأو �شم كل القيم  �شل�ك وظيفي، ويف االأخري يتم احل�ش�ل على تق�مي كلي من خالل جمع 

التي و�شعت العالمة (X) اأمامها.
اإن العيب االأ�شا�شي يف ا�شتخدام هذه الطريقة ه� ط�ل ال�قت واجلهد الالزم لتطبيقها 

كما تتطلب �شفات اأو �شل�كيات متعددة لكي يك�ن التق�مي م��ش�عيًا.
طريقة الإدارة بالأهداف: . 7

اأداء  م  يق�َّ حيث  النتائج  اأ�شا�س  على  الطريقة  لهذه  وفقا  االأداء  تق�مي  عملية  تعتمد 
الطريقة  هذه  فاإن  ولذلك  االإجناز،  كيفية  اأ�شا�س  على  ولي�س  اأُجنز  ما  اأ�شا�س  على  االأفراد 
حتديد  يتم  االأداء،  مراجعة  والثانية  االأهداف  حتديد  االأوىل  اأ�شا�شيتني،  خط�تني  تت�شمن 
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وفقا  واقعية  االأهداف  هذه  تك�ن  اأن  ويجب  ومروؤو�شه  الرئي�س  بني  مقبلة  لفرتة  االأهداف 
يف  اأما  للقيا�س،  قابلة  تك�ن  واأن  منهم،  ُتقبل  واأن  ومهاراتهم،  العاملني  االأفراد  لقدرات 
اخلط�ة الثانية فيقّ�م االأداء وفقا ملا ُحدِّد من االأهداف وما ُحّقق من النتائج وكذا ت�شجيل 
التايل يبني  امل�شتهدف واجلدول  واالأداء  الفعلي  االأداء  االنحراف بني  االنحرافات ويح�شب 

من�ذجا لهذه الطريقة.)بربر، 2008، �س 185( 
الجدول )4( 

تقييم األداء باستعمال طريقة اإلدارة باألهداف

النحرافم�صتوى الأداء الفعليم�صتوى الأداء امل�صتهدفالأهداف املحددة

%10.00014.0004عدد ال�حدات املباعة من ال�شلع

%502550عدد العمالء اجلدد

%102050�شكاوى الزبائن من الب�شائع املبيعة

%100.000105.0005تكاليف الرتويج و االإعالن

عدد الطلبات امللباة من ال�شلع خالل7 اأيام من تاريخ 
%2002000ا�شتالمها

%5420عدد الدورات التجريبية التي اأجريت بنجاح

المصدر: (عباس، و علي حسين، مرجع سابق، ص 263) 

ثالثا: تقويم أداء األفراد مبؤسسة تسويق املنتجات البرتولية وتوزيعها »نفطال« 
تقدمي موؤ�ص�صة نفطال: . 1

املر�ش�م  مب�جب  وت�زيعها  البرتولية  املنتجات  لتكرير  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  اإن�شاء  مت 
�ش�نا  �رضكة  على  املتزايد  ال�شغط  لتخفي�س   1981 اأفريل   6 ب  امل�ؤرخ   101  /80 رقم 
طراك، التي كانت تق�م بكل املهمات االقت�شادية من بحث وا�شتك�شاف، وتنقيب، واإنتاج، 
وا�شتغالل، وتكرير وت�زيع للداخل واخلارج للمنتجات البرتولية، ف�شال عن البحث العلمي، 

خا�شة يف البرت وكيمياء.
تكرير  �شناعة  عن  م�ش�ؤولة  لتك�ن   ،1982 جانفي   1 يف  الن�شاط  ميدان  دخلت  وقد 
الت�زيع،  ن�شاط  عن  التكرير  ن�شاط  ف�شل  مت   1987 عام  ويف  وت�زيعها،  البرتولية  امل�اد 

وذلك مب�جب املر�ش�م رقم 87/ 189 الذي ت�شكلت مب�جبه م�ؤ�ش�شتان هما: 
م�ؤ�ش�شة نفتك: اأوكلت لها مهمة تكرير امل�اد البرتولية.. 1
م�ؤ�ش�شة نفطال: اأوكلت لها مهمة ت�زيع املنتجات البرتولية وم�شتقاتها وت�ش�يقها . 2
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�شمن تزويد ال�ش�ق ال�طني باحتياجاته منها.
مع العلم اأن اأ�شل رمز امل�ؤ�ش�شة NAFTAL يرجع اىل: 

Ú يق�شد به النفط :NAFT

Ú ALGERIE احلرفان االأوالن لكلمة اجلزائر :AL

ليحمل الرمز يف طياته معنى »نفط اجلزائر«
مهمات موؤ�ص�صة نفطال:  ♦

البرتولية وت�زيعها ب�شفة  الرئي�شة مل�ؤ�ش�شة نفطال هي ت�زيع املنتجات  اإن املهمة 
عامة و اأهم املنتجات التي ت�ش�ق هي: االإطارات املطاطية، غاز البرتول املميع، املذيبات، 

ال�شمع.
ولها مهمات اأخرى ت�صعى اإىل حتقيقها وهي: 

تنظيم وظيفة الت�ش�يق للمنتجات البرتولية وتط�يرها. -
تخزين املنتجات البرتولية ونقلها وت�زيعها يف كامل الرتاب ال�طني. -
احلر�س على اال�شتعمال العقالين للم�اد الطاق�ية . -
تط�ير هياكل التخزين والت�زيع ل�شمان تغطية الرتاب ال�طني. -
�شمان �شيانة كل التجهيزات التي يف ح�زتها. -
تتجاوز  - التي  املخططات  وكذلك  ومراقبتها  ال�شن�ية  املخططات  تطبيق  متابعة 

البرتولية  املنتجات  ا�شتعمال  فيها  مبا  ال�ش�ق  حاجيات  تغطية  اإىل  تهدف  والتي  ال�شنة، 
وا�شتهالكها.

مبا�رضة درا�شات ال�ش�ق كلها مبا فيها ا�شتعمال املنتجات البرتولية وا�شتهالكها. -
احلر�س على اإدخال درا�شات ال�ش�ق ال�طنية كلها للمنتجات البرتولية. -
تط�ير قدرات العمال عن طريق الرتب�شات والتك�ين امل�شتمر. -
احلر�س على حت�شني الكميات املنتجة ومراقبتها. -
الهيكل التنظيمي ملوؤ�ص�صة نفطال:  ♦

ميكن ت��شيح الهيكل التنظيمي مل�ؤ�ش�شة ت�ش�يق و ت�زيع املنتجات البرتولية »نفطال« 
من خالل ال�شكل االآتي: 
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الهيك���ل التنظيم���ي لمؤسسة نفط���ال: 

 

المصدر: مصلحة الموارد البشرية

نظام تقومي الأداء مبوؤ�ص�صة نفطال:  ♦
اإدارة امل�ارد الب�رضية حيث تبنى  اأحد ال�ظائف االأ�شا�شية يف  اأداء االأفراد  يعد تق�مي 
عليه قرارات ذات اأهمية كبرية لتنمية اأداء االأفراد ومن ثم حت�شني م�شت�ى االإنتاجية فعلى 
م  اأ�شا�س نتائج التق�مي حتدد قرارات الرتقية اأو النقل اأو الف�شل اأو التدريب، ويف �ش�ئه تق�َّ

فاعلية اأن�شطة االختبار والتعيني والتدريب...الخ.

الرئي�س املدير العام 

اللجنة التنفيذية 

اللجنة املديرية 

املديرية التنفيذية الأنظمة 
املعل�مات واالإجراءات

املديرية التنفيذية 
املالية

املديرية التنفيذية 
االإ�شرتاتيجية

املديرية املركزية
لل�ش�ؤون االجتماعية الثقافية 

مديرية االإعالم والعالقات
 العم�مية 

املديرية املركزية
مراقبة ومراجعة احل�شابات

املديرية املركزية
للبحث والتط�ير

مديرية االأمن الداخلي 
حلماية االأمالك والتط�ير 

مديرية 
االإدارة العامة

فرع 
الت�ش�يق

فرع 
ال�ق�د

امل�شت�شارون

رئي�س امل�رضوع

املديرية 
التنفيذية 

للم�ارد الب�رضية

فرع 
الن�شاطات الدولية

املديرية 
التنفيذية 
ال�شناعي 

املحيط

فرع الغاز
GPL 
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ونظرا الأهمية هذا الن�شاط يف ت�جيه اأداء االأفراد نح� امل�شت�يات االأح�شن، �شيتم التطرق 
اإىل عر�ٍس لتقنيات ومرتكزات تق�مي االأداء وحتليلها مب�ؤ�ش�شة نفطال، مربزين فاعلية هذا 

الن�شاط وتق�مي جدواه يف حت�شني االإنتاجية بامل�ؤ�ش�شة حمل الدرا�شة.
على  النظام  هذا  ويق�م  الب�رضية  م�اردها  اأداء  لتق�مي  نظامًا  نفطال  م�ؤ�ش�شة  تبني 

جمم�عة من املرتكزات واالأهداف كالتايل: 
مرتكزات واأهداف نظام تقومي الأداء مبوؤ�ص�صة نفطال: . 2

يرتكز نظام تق�مي االأداء مب�ؤ�ش�شة نفطال على جمم�عة من املبادئ تتمثل فيما ياأتي: 
ارتكاز تق�مي االأداء على وترية املعل�مات والعالقات امل�شتمرة بني العامل اخلا�شع  -

للتق�مي ورئي�شه املبا�رض.
تتمح�ر عملية التق�مي ح�ل ن�شبة اإجناز االأهداف امل�شطرة يف برامج العمل. -
التغذية العك�شية لنتائج التق�مي مبا ي�شمن يف امل�شتقبل حتقيق الفاعلية وتنمية  -

اأداء االأفراد.
التق�مي امل��ش�عي والعادل لالأداء. -

باالإ�شافة اإىل هذه املرتكزات فاإن نظام تق�مي االأداء يهدف اإىل حتقيق جمم�عة من 
االأهداف: 

حت�شني ن�عية اأداء االأفراد وخا�شة الكفاءات. -
مكافاأة جمه�دات العمال واملنفذين تبعا للنتائج املحققة يف �ش�ء التقييم. -
ج�  - خلق  اأجل  من  وم�شاعديهم  امل�شئ�لني  بني  والتعاون  واحل�ار  الرتابط  اإقامة 

تعاوين وحتقيق التزام جميع االأفراد باإجناز اأهداف امل�ؤ�ش�شة وحتفيزهم على ذلك.
حتديد االأفراد ذوي الكفاءات العالية، والتي يجب ترقيتها الإدارة مهام امل�ؤ�ش�شة. -
تقنية تقومي الأداء مبوؤ�ص�صة نفطال: . 3

 تتم عملية التقييم مب�ؤ�ش�شة نفطال باالعتماد على تقنيتني اأ�شا�شيتني وهما: 
املحادثة، وملء ا�شتمارة تقييم.

Ú  املحادثة: تعد املحادثة تقنية من تقنيات تق�مي االأداء وهي ح�ار منظم يتم مرة
واحدة ب�شكل ر�شمي خالل فرتة برنامج العمل الفردي بني الفرد اخلا�شع للتق�مي ورئي�شه 
املبا�رض )القائم بعملية التقييم( وذلك بهدف حتفيز الفرد على حت�شني اأدائه، كما يت�شمن 
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هذا احل�ار ثالثة عنا�رض اأ�شا�شية هي: 
مدى و�ش�ح االأهداف املنتظر حتقيقها من طرف العامل اخلا�شع للتق�مي. -
مدى حتقيق االأهداف. -
ا�شتخراج النتائج. -
Ú  ا�شتمارة التق�مي: ت�شمل ا�شتمارة التق�مي على املعل�مات االأ�شا�شية لعملية التق�مي

والتي يتم ملئها مرة واحدة عند نهاية فرتة التق�مي وتتمثل املعل�مات فيما ياأتي: 
الجدول )5( 

استمارة تقييم أداء األفراد لمؤسسة نفطال

الثالثي الأول معايري التقييم 
1er Tri

الثالثي الثاين 
2er Tri

الثالثي الثالث 
3éme Tri

الثالثي الرابع
4éme Tri 

كمية العمل: 5/ 
ج�دة العمل: 5/ 

امل�اظبة: 3/ 
ال�شل�ك: 2/ 

املجم�ع: 15/ 
اإم�شاء الرئي�س املبا�رض 

اإم�شاء رئي�س ثم اإدارة امل�ارد الب�رضية 
تاريخ الت�ظيف 

المصدر: وثائق المؤسسة

ترجمة نتائج تقومي الأداء ملوؤ�ص�صة نفطال:  ♦
ترتجم نتائج تق�مي اأداء االأفراد مب�ؤ�ش�شة نفطال اإىل قرارات تهدف مبجملها اإىل تنمية 

اأداء االأفراد وحت�شينه، وهذه القرارات تتمثل فيما ياأتي: 
مكافاأة االأفراد على جمه�داتهم. -
اإعادة  - اأو  اإتقان،  اأو  اأو تدريب،  الفرد، ترقية،  اأجل مكافاأة على  القرارات من  اتخاذ 

التاأهيل.
ت�جيه ت�بيخات اأو اإنذارات اإىل االأفراد اأو معاقبتهم. -
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مكافاأة القوى العاملة: 
ترتجم نتائج تق�مي االأداء مل�ؤ�ش�شة نفطال اإىل مكافاآت مالية على �شكل منحة املردودية 
 The) (The individual performance incentive) ومنحة املردودية اجلماعية  الفردية 

. (collective performance incentive

Ú  :)The individual performance incentive( الفردية  املردودية  منحة 
تهدف عالوة املردود الفردي اإىل حت�شني اإنتاجية االأفراد وت�شجيعهم على العمل، والتق�مي 
يك�ن �شهريًا وتدفع كل ثالثة اأ�شهر، كما حت�شب على اأ�شا�س املعايري املحددة يف ا�شتمارة 

التق�مي، وت�شل ن�شبة هذه املنحة اإىل 15% من االأجر القاعدي.
Ú  :)The collective performance incentive( اجلماعية  املردودية  منحة 

تهدف عالوة املردود اجلماعي اإىل حت�شني االإنتاجية ملجم�عة من العمال، وت�شدد �شهريًا 
ح�شب معايري ومقايي�س حتدد �شن�يًا بقرار داخلي للم�ؤ�ش�شة وحتدد ن�شبتها الق�ش�ى ب %35 
االأهداف  من  انطالقًا  الن�شبة  هذه  حتديد  كيفية  امل�ؤ�ش�شة  اإدارة  حتدد  القاعدي،  االأجر  من 
املحققة واالأهداف املخططة مع االأخذ بعني االعتبار نتيجة املحا�شبة ل�شنة، وانطالقا من 

هذا التق�مي حُتدَّد ن�شبة املردودية اجلماعية كما هي م��شحة يف اجلدول االآـي: 

ن�صبة املردودية اجلماعية م�صتوى اجناز الأهداف 

%90 فاأكرث

%85 اإىل 89%

%80 اإىل 84%

اقل من 80%

35%
30%
25%
20%

يتم  واجلماعية،  الفردية  املردودية  مبنحة  واملتعلقة  ال�شابقة  القرارات  اإىل  اإ�شافة 
هذه  وتتمثل  للفرد  املهني  بامل�شري  تتعلق  قرارات  اإىل  التق�مي  نتائج  ترجمة  كذلك 

القرارات فيما ياأتي: 
التعيني. -
اإعادة التعيني. -
الرتقية. -
Ú  املن�شب اأو  ال�ظيفة  احتالل  خالله  من  يرتجم  الذي  الفعل  ه�  التعيني  التعيني: 
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من طرف االأجري، ويف �ش�ء نتائج التق�مي واإذا اأثبت ال�شخ�س اخلا�شع للتق�مي كفاءته يف 
احتالل من�شبه ميكن للم�ؤ�ش�شة حترير قرار تعيينه النهائي يف من�شبه.

Ú  مبن�شب مرتبطة  ات  مبهمَّ القيام  من  الفرد  متكن  عدم  حالة  يف  التعيني:  اإعادة 
عمله ميكن للم�ؤ�ش�شة اإعادة تعيينه يف من�شب جديد معادل لقدراته اجل�شمية والفكرية ح�شب 
االإمكانية املت�افرة لدى امل�ؤ�ش�شة، وميكن اأن يك�ن املن�شب اجلديد ذا تاأهيل وراتب اأقل من 

ذلك املن�شب القدمي.
Ú  الرتقية: الرتقية هي التنقل من م�شت�ى تاأهيلي اإىل اآخر حيث اإن املن�شب اجلديد

احل�افز  زيادة  ذلك  وي�شاحب  وال�شالحيات،  امل�ش�ؤوليات  و  ال�اجبات  يف  زيادة  يت�شمن 
املادية و املعن�ية، وترتبط الرتقية ب�: 

�شغ�ر من�شب العمل. -
ا�شتحقاق املرت�شح للمن�شب. -

نالحظ اأن نظام تق�مي االأداء بامل�ؤ�ش�شة يرتكز على مبادئ واأهداف ت�شاهم يف حت�شني 
�ش�ئها  يف  يتحدد  معل�ماتيًا،  م�شدراً  تعدُّ  االأداء  تق�مي  نتائج  اأن  نالحظ  كما  االإنتاجية، 
قرارات تتعلق بالزيادات يف االأج�ر واملتمثلة يف منح املردودية الفردية واجلماعية، كما 
تعدُّ هذه النتائج اأ�شا�شية لتحديد ا�شتحقاق الفرد لرتقيٍة اأو نقل اأو ف�شل اأو عق�بة...الخ اأي 
حتديد احل�افز املادية و املعن�ية، وال �شك يف اأن االأخذ بهذه القرارات ي�شاهم م�شاهمة فعالة 
اأن  اإىل  االأفراد بامل�ؤ�ش�شة وترقيته، وي�شري هذا  اأداء  االإنتاجية من خالل تنمية  يف حت�شني 

امل�ؤ�ش�شة متيل اإىل االأ�شاليب العلمية الإدارة امل�ارد الب�رضية.
الإنتاجية  ♦ حت�صني  يف  وجدواها  الأداء  تقومي  نظام  فاعلية  تقومي 

نفطال:  مبوؤ�ص�صة 
حمل  للم�ؤ�ش�شة  االأداء  تق�مي  نتائج  �ش�ء  يف  تتخذ  التي  القرارات  بجملة  االأخذ  اإن 
االأفراد  اأداء  تنمية  خالل  من  االإنتاجية  حت�شني  اإىل  ي�ؤدي  تطبيقها  على  والعمل  الدرا�شة 
اأن يتم تق�مي مدى جدوى وفاعلية هذا النظام  اأنه من ال�رضوري  اإال  بامل�ؤ�ش�شة وتط�يره، 
يف حت�شني االإنتاجية للم�ؤ�ش�شة، و لهذا الغر�س �شتتم درا�شة مدى م�شاهمة هذا النظام يف 
ل ردود اأفعال االأفراد ونظرتهم اإىل  حتقيق الر�شا ال�ظيفي لالأفراد، اأي بعبارة اأخرى �شُت�شجَّ
عدالة هذا النظام وم��ش�عيته، وقد طرحت جمم�عة من الت�شاوؤالت على عينة البحث وقد 

كانت االإجابة كما يلي: 
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الجدول )6( 
أثر نظام تقويم األداء على الرضا الوظيفي لألفراد بمؤسسة نفطال

الت�صاوؤلت
العدد

كل العينة املنفذونالتقنيون الكفاءات

%العدد%العدد%العدد%العدد

كيف ترى 
النظام 

املتبع يف 
تقييم اأدائك 

746.661136.661328.883134.44منا�شبة 

853.331963.333271.115965.55غري منا�شبة 

15100301004510090100املجم�ع

هل اأنت 
را�س عن 

نتائج 
التقييم 

6401343.331124.443033.33را�س 

9601756.663475.556066.66غري را�س 

15100301004510090100املجم�ع

المصدر: تفريغ استمارة البحث 

من خالل اجلدول ال�صابق ميكن ا�صتنتاج ما ياأتي: 
بلغ عدد  االأداء غري منا�شب وقد  املتبع يف تق�مي  النظام  اأن  البحث  اأفادت عينة  لقد 
الذين اأجاب�ا بعدم التنا�شب 59 فرداً من اإجمايل عينة البحث التي بلغت 90 فرداً اأي ن�شبة 
الكفاءات  % من فئة   53.33 ن�شبة  اأن  اال�شتق�شاء جند  % وبالتدقيق يف نتائج   65.55
و63.33 % من فئة التقنيني و71.11  % من فئة املنفذين اأجاب�ا باأن نظام تق�مي االأداء 

غري منا�شب.
كما بلغت ن�شبة الذين اأجاب�ا باأن نظام تق�مي االأداء منا�شب 34.44 % من اإجمايل 
حجم العينة وقد وزع عدد الذين اأجاب�ا بذلك على 46.66 % من فئة الكفاءات و36.66 

% من فئة املنفذين. % من فئة التقنيني و28.88 
كما اأ�شارت اأغلبية عينة البحث اإىل عدم ر�شاهم عن نتائج التق�مي، وقد بلغ عدد الذين 
الذين  اأما عدد  البحث،  اإجمايل حجم عينة  % من   66.66 وبن�شبة  فرداً   60 بذلك  اأجاب�ا 
% من حجم   33.33 ن�شبة  اأي  فرداً   30 عددهم  بلغ  فقد  التق�مي  لنتائج  بقب�لهم  اأجاب�ا 

العينة.
ويرجع اأفراد عينة البحث اإىل عدم ر�شاهم عن نتائج التق�مي اإىل غياب امل��ش�عية 
واالأفراد  االإدارة  بني  �شخ�شية  اعتبارات  على  االأحيان  غالبية  يف  يك�ن  التق�مي  اإن  حيث 
وبني الروؤ�شاء املبا�رضين واالأفراد، وي�ؤدي غياب امل��ش�عية يف التق�مي اإىل حتطيم الروح 
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اأعمالهم  اأداء  االإهمال والتباط�ؤ والالمباالة يف  االأفراد تعمد  املعن�ية، وه� ما يك�ن لدى 
اعتقاداً منهم اأن االأداء اجليد ال يقابل بالتق�مي العادل وامل��ش�عي، وه� ما ينعك�س بالطبع 

على م�شت�ى اأدائهم واإنتاجيتهم.
باالإ�شافة اإىل هذا فاإن اعتماد نظام تق�مي االأداء على معايري حمددة وقليلة الغياب 
الكلي وال�شبه الكلي اإىل املعايري ال�شل�كية يف التق�مي واالرتكاز على املعايري الكمية فقط، 
اأداء  يجعل عملية التق�مي تنحرف عن االأهداف االأ�شا�شية لها، وهي حتديد نقاط الق�ة يف 
اأن  وال�شك  ت�شحيحها،  على  والعمل  ال�شعف  نقاط  وحتديد  تنميتها،  على  والعمل  االأفراد 
االنحراف يف حتقيق هذين الهدفني ي�ؤثران تاأثرياً مبا�رضاً على اأداء االأفراد ومن ثمَّ اإنتاجية 

امل�ؤ�ش�شة.

اخلالصة: 
اأ�شبحت عملية تق�مي االأداء من امل�شائل التي �شكلت اهتمامًا متزايداً يف امل�ؤ�ش�شات 
اإ�شرتاتيجية  �شمن  ت�شكلها  اأ�شبحت  التي  ال�ظيفية  املكانة  على  ذلك  انعك�س  املعا�رضة، 
اإدارة امل�ارد الب�رضية، فاأ�شبحت وظيفة متخ�ش�شة لها ق�اعد و اأ�ش�ل، يت�ىل القيام بها 
متخ�ش�ش�ن حمرتف�ن، ت�شتند على مقايي�س علمية و م��ش�عية حم�رها �شبط اأداء امل�ارد 

الب�رضية وت�جيهها نح� امل�شت�يات املرغ�بة.

نتائج الدراسة: 
من اأهم النتائج التي مت التو�صل اإليها: 

تتمح�ر عملية تق�مي االأداء مب�ؤ�ش�شة نفطال ح�ل ن�شبة اجناز االأهداف امل�شطرة يف . 1
برنامج العمل.

يهدف نظام تق�مي االأداء مب�ؤ�ش�شة نفطال اإىل حتديد االأفراد ذوي الكفاءات العالية . 2
التي يجب ترقيتها الإدارة مهمات امل�ؤ�ش�شة.

لغياب . 3 وذلك  التق�مي،  نتائج  عن  ر�شاهم  بعدم  العينة  اأفراد  غالبية  اأ�شارت 
امل��ش�عية، حيث اإن التق�مي يك�ن يف غالبية االأحيان على اعتبارات �شخ�شية بني االإدارة 

و االأفراد و بني الروؤ�شاء املبا�رضين واالأفراد.
ي�ؤدي غياب امل��ش�عية يف تق�مي اأداء االأفراد اإىل حتطيم الروح املعن�ية، و ه� ما . 4

يك�ن لديهم تعمد االإهمال و الالمباالة يف اأداء اأعمالهم، وهذا بدوره ينعك�س على م�شت�ى 
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اأدائهم و اإنتاجيتهم.
فعالية . 5 ح�ل  املعل�مات  على  مب�جبها  نح�شل  التي  العملية  ه�  االأداء  تق�مي  اإن 

العاملني يف ال�حدات االإنتاجية والتي يتم يف �ش�ئها اتخاذ كثري من القرارات التنظيمية، 
لذا فاإن نتائج عملية تق�مي االأداء تعد امل�ؤ�رض الذي يبني مدى القدرات واالإمكانات العملية 
التي ميتلكها االأفراد يف ال�حدة االإنتاجية، والذي يعك�س بدوره قدراتهم على حتقيق االأهداف 

املر�ش�مة بكفاءة وفاعلية.
يعد نظام تق�مي االأداء الفعال اأداة االإدارة التي تتمكن ب��شاطتها من اتخاذ قرارات . 6

دقيقة تتعلق بنقل العامل اأو ا�شتمراره يف مكان عمله اأو ترقيته، كما اأنه يعد من االأنظمة 
التي ت�شاعد على تهيئة الظروف املنا�شبة لرفع الكفاءة االإنتاجية.

التوصيات: 

وفقا للنتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة فاإننا نو�صي مبا ياأتي: 
�رضورة وج�د نظام تغذية راجعة يتبع عملية تق�مي االأداء حتى يتمكن العامل�ن . 1

اأداء  اأدائهم الذي بدوره يك�شف عن نقاط ال�شعف والق�ة يف  اإىل نتائج تق�مي  من التعرف 
االأفراد لعملهم.

اأداء . 2 قيا�س  على  قادرة  ووا�شحة  م��ش�عية  تك�ن  بحيث  االأداء  معايري  تط�ير 
العاملني و ال ت�ؤدي اإىل تدخل الع�امل ال�شخ�شية بحيث تعك�س طبيعة اأداء كل وظيفة حتى 

ت�شاهم يف تط�ير الفرد و امل�ؤ�ش�شة.
�رضورة العمل على اأن يك�ن الهدف من نظام تق�مي االأداء تط�يريًا وبنائيًا اأكرث من . 3

ك�نه هدفًا ُيحا�شب من خالله العامل من اأجل مكافاأته اأو معاقبته.
اإذا كان . 4 التظلم  العمال ملمار�شة حقهم يف  �رضورة وج�د نظام خا�س بتظلمات 

هناك �شع�ر بالظلم من نتيجة التق�مي.
وربطها . 5 واملعن�ية،  املادية  واحل�افز  املكافاآت  نظام  وحت�شني  وتطبيق  تفعيل 

حت�شني  ثم  ومن  وتط�ره  االأداء  م�شت�ى  تقدم  اإىل  ي�ؤدي  بدوره  وهذا  االأداء  تق�مي  بعملية 
اإنتاجية امل�ؤ�ش�شة.

اإ�شعار اخلا�شعني لعملية التقييم ب�رضورة هذه العملية واأهميتها، وحماولة اإ�شفاء . 6
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ن�ع من اجلدية على تطبيق هذا النظام.
اأجل . 7 من  وت��شيفها،  العمل  منا�شب  جميع  بتحليل  القيام  امل�ؤ�ش�شة  على  يجب 

حتديد م�ش�ؤوليات وواجبات كل وظيفة يف جميع امل�شت�يات �ش�اء االإدارية اأم ال�ظيفية يف 
امل�ؤ�ش�شة، و يتم من خاللها بناء معايري لالأداء تت�شم بالعدل و امل��ش�عية و الدقة و تاأخذ 

بعني االعتبار اجل�انب الفعلية يف اأداء العمل.
عنها . 8 ت�شفر  التي  الت��شيات  مبتابعة  مكلفة  خا�شة  جهة  اأو  جلنة  اإن�شاء  �رضورة 

يخدم  مبا  الالزمة  االإدارية  االإجراءات  و  القرارات  اتخاذ  يف  وا�شتخدامها  التق�مي،  نتائج 
امل�شار ال�ظيفي للعاملني ويط�ره.

اإنتاجية . 9 زيادة  ثم  ومن  اأداء،  اأف�شل  اإىل  لل��ش�ل  العمل وحت�شينها  ت�فري ظروف 
امل�ؤ�ش�شة، الأن العامل وحده غري قادر على حتقيق اأداء اأح�شن دون ت�افر ال��شائل و االأدوات 

الالزمة لتنفيذ مهمات وظيفته.
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