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قویم االداء في المؤسسات الصحیة وابرز االخطاء والمعوقات ت

 محمد ظاھر مھدي الربیعي
 دائرة صحة واسط

 الملخص

عالجھا  وسبلالصحیة  المؤسساتأداء العاملین في  تقویمالدراسة إلى التعرف على معوقات  تھدف
الحلول الممكنة للتغلب لبعض اقتراح  وھناكمن وجھة نظر المقیمین الذین یقومون بعملیة التقییم، 

, من خالل مالحظات الباحث لبعض المش�����اكل والحاالت التي حدثت اثناء عملھ على ھذه المعوقات
 الصحیة. المؤسساتمسبقا في 

في المعاییر المستخدمة في تلك العملیات اضافة الى بعض التوصیات من الباحث حول اعادة النظر 
بش�����كل فعال وتدریب المش�����رفین على  والمكافئاتمع ربط عملیة تقویم االداء اداریا بنظام الحوافز 

 عملیة تقویم االداء ونشر ثقافة تقویم االداء بین الموظفین.

Abstract: 
The study aims to identify the obstacles to evaluate the performance of 
employees in the health organization and ways of treatment from the 
viewpoint of supervisors who are doing the evaluation process, and there is 
a proposal for some possible solutions to overcome these obstacles, through 
the observations of the researcher to some of the problems and situations 
that occurred during his previous experience in the health organizations. 
In addition to some of the recommendations from the researcher about to 
reconsider the standers used in those processes, and the process of 
evaluating the performance-based with incentives and bonuses system 
effectively and Training of supervisors on the performance evaluation 
process and spread the culture of performance evaluation among the staff. 
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 محمد ظاھر مھدي الربیعي                                        قویم االداء في المؤسسات الصحیة وابرز االخطاء والمعوقات ت

 القصل األول
 المقدمة

م األداء أحد وظائف إدارة األفراد والموارد البش�����ریة ذات المبادئ والممارس�����ات العلمیة یعتبر تقیی
المس���تقرة ، ومع ذلك تعاني الكثیر من المؤس���س���ات الحكومیة وغیر الحكومیة من مش���اكل خاص���ة 
بعملیة التقییم؛ األمر الذي قد یؤدي إلى فش���ل أنظمة تقییم األداء والتي تعزى إلى مش���اكل في أنظمة 

تقییم ذاتھا وأخرى خاصة بالمدیرین القائمین على عملیة التقییم ، وھذه الجزئیة ستكون ھي محور ال
ھذه  الدراس����ة، حیث س����تتم دراس����ة المعوقات التي یواجھھا المدراء في تنفیذ عملیة تقییم األداء مع 

 محاولة وضع سیناریوھات للحل والحد من تلك المشاكل.
تعتبر عملیة التقییم وسیلة یتعرف من خاللھا الفرد العامل على نقاط وعلى مستوى العاملین أنفسھم 

القوة والض��عف في أدائھ وخاص��ة عند اإلعالن للفرد العامل عن نتائج تقییم األداء من قبل المنظمة، 
 .)1(وعن طریقھا یتمكن الفرد من تطویر نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف

 مشكلة الدراسة
 من القرارات لكثیر األس����اس لكونھا نظًرا الھامة اإلداریة العملیات من داءاأل تقییم عملیة تعتبر

 الكثیر من فإن العملیة ھذه أھمیة رغم أنھ إال ،الص���حیة المؤس���س���ات في البش���ریة بالقوى المتعلقة
 القرارات متخذي إدراك لضعف نتیجة الكافي، االھتمام تولیھا ال الصحیة والمستشفیات المؤسسات

 بمكان األھمیة من كان لذا العاملین، واتجاھات س���لوكیات على وانعكاس���اتھا العملیة،ھذه  ألھمیة
 .األداء تقییم معوقات دراسة

 تقییم لعملیة تطبیق المؤسسات الصحیة وباألخص المستشفیات مستوى لمناقشة الدراسة وتسعى
 األداء لموظفیھا.
 أھداف الدراسة

 -من خالل عملیة تقییم األداء، نوجزھا في ما یلي:ھناك عدد من األھداف التي یراد تحقیقھا 
 انتاج توصیات تھدف الى تطویر عملیة تقویم االداء في المؤسسات الصحیة. •
 تنشا اساسا من العملیة نفسھا وتلك المتعلقة بمن یقوم على العملیة.التعرف على المعوقات التي  •
 صحیحة.مناقشة سبل تحسین االداء من خالل عملیة تقویم اداء  •

 أھمیة الدراسة

 زیادة المعرفة حول عملیة تقویم االداء ومایصادفھا من معوقات. •
 تكمن اھمیة العملیة في تحقیق اقصى المنافع الممكنة من الموارد البشریة للمؤسسة. •
اھمیة الدور التي تقوم بھ المؤس�س�ات الص�حیة للمجتمع وما تقوم بھ من خدمة للمجتمع وافراده  •

 ال من المھم تطویر اداء االفراد , من خالل عملیة منھجیة اسسھا علمیة., لذا كان وماز
الموارد المادیة الكبیرة المص����احبة لعملیات المنظمات الص����حیة من خالل االفراد, واھمیة ان  •

تكون تلك الموارد تحت تص���رف افراد مؤھلین لتحقیق اعلى كم من المنتج( الخدمة الص���حیة) 
 بنوعیة اعلى.

وما ینتج عنھا من ایجابیات تص���ل الى انقاذ حیاة المرض���ى  الخدمة وحس���اس���یتھااھمیة نوعیة  •
بین ذلك , فكان من المھم ان یتم متابعة العملیات من خالل تقویم  نوس������لبیات تؤدي بحیاتھ وم

 االداء.
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 الفصل الثاني
 المبحث االول

 مفھوم عملیة تقویم االداء
 المقدمة

یستخدم؛ لقیاس األداء الوظیفي للعاملین حیث یتم تحدید مدى كفاءة ان تقویم االداء عبارة عن  نظام 
أداء العاملین وأعمالھم من خالل مقارنة األداء الفعلي بالمقاییس والمعاییر المحددة مس������بقاً ، وذلك 

یعتبر الھدف الرئیس من عملیة تقییم األداء ھو:  لتحدید االنحرافات عن األھداف الس������ابق تحدیدھا
لین تغذیة عكس������یة عن مدى كفاءتھم في القیام بوجباتھم الوظیفیة وكذلك توجیھھم في إعطاء العام

تطویر أدائھم مس����تقبالً . ومـ����������ن ھنا تتض����ح أھمیة تقییم أداء العاملین من أجل إبراز االحتیاجات 
التدریبیة، وحث العاملین علـ����ى بذل أقصى مجھوداتھم من أجل أن یحققوا المعاییر المطلوبة لألداء 

جید,، ومن ثم تثبت أحقیتھم في المكافآت والتقیـ��ـ��ة لذا تقوم المؤسسات باستخدام أنظمة تقییم األداء ال
 .)2(العاملین؛ كي توفر معلومات مفیدة لھا 

 أم كبیرة حكومیة، أم خاصة كانت سواء مؤسسة أیة موارد من مورد أھم البشري العنصر والن
 وبالتالي المورد، ھذا كفاءة على المؤس��س��ة وفعالیة كفاءة تتوقف حیث خدمیة، أم إنتاجیة ص��غیرة،
 یتم ولكي .المثلى االس��تفادة منھ واالس��تفادة المورد ھذا اس��تثمار على مؤس��س��ة أیة إدارة تحرص

 القوة أوجھ على التعرف حتى یتم ألدائھ المس��تمر التقییم األمر اس��تلزم المورد، ھذا من االس��تفادة
 األداء تقییم عملیة تحقق وحتى .عالجھا ثم ومن الض������عف وأوجھ وتنمیتھا، تطویرھا ثم ومن

 ھذه في والعدالة والموض���وعیة الدقة جوانب على االھتمام تركز ؛ لھا المحددة األھداف الوظیفي
 .)3( تقویم االداء عملیة لنجاح األساسیة المرتكزات من باعتبارھا العملیة

 تعریف نظام تقییم االداء -اوال:

ذلك اإلجراء الذي یھدف إلى تقییم منجزات األفراد عن طریق وس���یلة موض���وعیة للحكم على  •
 مدى مساھمة كل فرد في إنجاز األعمال التي توكل إلیھ 

عملیة قیاس كفاءة العاملین ومدى مساھمتھم في إنجاز األعمال المنوطة بھم وكذلك الحكم على  •
 .)4( سلوكھم وتصرفاتھم اثناء العمل

خرون الى الوصف التفصیلي للعملیة بان تقییم االداء وادارة االداء وتقویم االداء كلھا ویذھب ا •
أداء العاملین، كلھا مسمیات مترادفة غایتھا تحلیل أداء الفرد بكل ما یتعلق بھ  مسمیات مختلفة,

 نفس��یة أو بدنیة أو مھارات فنیة أو س��لوكیة أو فكریة، وذلك بھدف تحدید نقاط القوة من ص��فات
 والض������عف، والعمل على تعزیز األولى ومعالجة الثانیة كض������مانة أس������اس������یة لتحقیق فاعلیة

 .)5( المؤسسة

یاس  یة ق اب یتفقون على أن عمل تَّ جد أن أغلب الك عاریف أخرى ن عاریف الواردة وت وبمراجعة الت
 وتقییم أداء العاملین تستھدف اإلجابة على األسئلة التالیة: 

 وسلوكھ في العمل ؟ما ھو مستوى أداء الفرد  •
 ھل أن ھذا األداء والسلوك یشكل نقطة قوة أو ضعف للفرد ؟ •
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 ھل یحتمل تكرار نفس األداء والسلوك في المستقبل ؟ •
 ما ھي انعكاسات ذلك السلوك واإلداء على فاعلیة المؤسسة ؟ •

 -ثانیًا: أھمیة تقییم األداء:
العملیة اإلداریة، فھو الوس������یلة التي تدفع یحظى موض������وع تقییم أداء العاملین بأھمیة مرموقة في 

األجھزة اإلداریة للعمل بحیویة نش�������اط، حین تجعل الرؤس�������اء یتابعون واجبات ومس������ؤولیات 
مرؤوس��یھم بش��كل مس��تمر، وتدفع المرؤوس��ین للعمل بفعالیة، ویمكن إظھار نتائج تلك األھمیة من 

 : خالل مجاالت استخدام نتائج تقییم األداء بما یأتي
ید ص���الحیة الموظف الجدید: لما كانت أس���الیب االختبار المختلفة ال تض���من الكش���ف عن تحد .1

درجة كفاءة الفرد العامل بدقة فإن نتائج تقییم األداء تبرز أھمیتھا في مجال تحدید ص������الحیة 
الموظف الجدید، حیث أنھا تبین درجة أداء الفرد العامل من خالل ص������الحیة قیامھ الفعلي 

 . بواجبات وظیفتھ
الحكم على مدى س����المة التعیین واالختیار: تفید نتائج التقییم في تحس����ین أس����لوب االختیار و  .2

ولكي یكون لنتائج التقییم  التعیین بما یحقق مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
 ر.قیمة أكبر في ھذا المجال یجب القیام بعملیة التقییم شھریًا بالنسبة للعاملین تحت االختبا

المالئمة  االس��ترش��اد بھا عند النقل والترقیة: فبعد تحدید درجة أداء الفرد العامل تجري عملیة .3
فة أخرى في لھ إلى وظی فة وقد یكون ذلك بنق بات الوظی المس������توى أو  نفس بینھا وبین متطل

مس������توى أدنى، كما یكون ذلك بترقیتھ إلى وظیفة أعلى إذا أس������فرت عملیة التقییم عن وجود 
 ال تستغل في وظیفتھ الحالیة. مھارات

تحدید االحتیاجات التدریبیة: أن نتیجة التقییم تحدد موقف الفرد العامل بما فیھ من نقاط قوة  .4
وض��عف فتس��تطیع اإلدارة والعامل أن یعمال معًا على رس��م طریق التغلب على نقاط الض��عف 

قاط قوتھ إلى  عامل بن تدریب، كما تؤدي معرفة الفرد ال ھا للمحافظة على بال االس������تزادة من
مس���تواه أو تحقیق مس���توى أفض���ل. وتحدید نقاط الض���عف لدى العامل ھو البدایة الص���حیحة 

 لتخطیط برامج التدریب.
مقابل فائدة حققھا  العامل عالوة على أجره العادي االس��ترش��اد بھا عند منح المكافات: یتم منح .5

ویؤدي ھذا األس����لوب إلى محافظة  العادیة,أكثر من تلك التي تفرض����ھا علیھ واجبات وظیفتھ 
الممتازین على مس���تواھم ودفع من ھم أقل مس���توى إلى بذل كل ما في جھدھم للوص���ول إلى 

 المستوى األفضل الذي یحصلون فیھ على ھذه المكافأة وبذلك توجد المنافسة بین العاملین
ن فیھا ویطمئن إلى االعتماد وال ش��ك أن ذلك س��ینعكس على دقة نتائج التقییم فیوفر ثقة العاملی .6

 علیھا عند اتخاذ القرارات.
تقییم العالقة بین الرؤس���اء والمرؤوس���ین: أن عملیة تقییم األداء تتطلب من الرئیس الذي یقوم  .7

بھا أن یكون على اتص����ال مباش����ر ومس����تمر بالش����خص الذي س����یقوم أداءه، حتى یأتي حكمھ 
لمرؤوس فإنھ س�����یحرص على معرفة رأي موض�����وعیًا وعادال ال یتعرض للنقد. ومن ناحیة ا

وتالفیھا وإتاحة  رئیس����ھ فیھ وتقبل نقده لھ ألنھ یعلم أن ذلك س����یفیده في تحدید مواطن ض����عفھ
 الفرصة أمامھ للتقدم وتحقیق مستوى أفضل. 
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 نيالمبحث الثا

 خطوات عملیة تقییم األداء
 أوال: الغرض من عملیة تقییم األداء:

األنظمة توفر معلومات  باس���تخدام أنظمة لتقییم أداء العاملین فیھا، وذلك ألن ھذهتقوم المؤس���س���ات 
مفیدة للمنظمة، وعلى األخص لإلدارة المس�����ؤولة عن األفراد والموارد البش�����ریة، والتي یمكنھا أن 
تس������تخدم ھذه المعلومات في تقدیم معلومات للعاملین أنفس������ھم عن جودة وكفاءة أدائھم ألعمالھم، 

ن األداء إلى األفضل وكذلك تحدید مناسبة الوظیفة الحالیة للموظف، وتحدید إمكانیة نقلھ إلى ولتحسی
كفاءة عالیة في وظیفتھ الحالیة باإلض������افة إلى  وظیفة أخرى، وربما االس������تغناء عنھ، إن لم یكن ذا

في حالة التعرف على األعمال والمھام الخاصة التي یمكن أن تسندھا المؤسسة إلى الموظف، وذلك 
وتحدید أوجھ القص������ور في أداء الموظف، واحتیاجھ إلى  احتیاجھا إلى القیام بھذه األعمال والمھام

 .)6(التطویر والتنمیة
 ثانیًا: معاییر تقییم األداء:

یقصد بمعاییر تقییم األداء المستویات التي یعتبر فیھا األداء جیدا ومرضیا، وإن تحدید ھذه المعاییر 
ح عملیة تقییم األداء، حیث إنھا تس��اعد في تعریف العاملین بما ھو مطلوب منھم أمر ض��روري لنجا

بخصوص تحقیق أھداف المؤسسة، وتوجیھ المدیرین إلى األمور التي ینبغي أن تؤخذ بعین االعتبار 
( لتطویر األداء: و ھناك نوعان من معاییر تقییم األداء ھما: معاییر العناصر ومعاییر معدالت األداء

7(:- 
معاییر العناص��ر: وتش��مل الص��فات والممیزات التي یجب أن تتوفر في الفرد، والتي یجب أن .. 1

 أمثلتھا: اإلخالصیتحلى بھا في عملھ وس������لوكھ ؛ لیتمكن من أداء عملھ بنجاح وكفاءة. ومن 
 والتفاني في العمل، واألمانة، والتعاون، والمواظبة على العمل... إلخ 

 األداء: یمكن تعریفھا بأنھا عبارة عن میزان یمكن بواس������طتھ أن یزن المقیم. معاییر معدالت 2
 .إنتاجیة الموظف لمعرفة مدى كفاءتھ من حیث الجودة والكمیة

ویش�����ترط في المعیار ومھما كانت نوعیتھ أن یكون دقیًقا في التعبیر عن األداء المراد قیاس�����ھ، 
 :وأن یتمیز بالخصائص اآلتیة 

ن العوامل الداخلة في المقیاس یجب أن تعبر عن تلك الخصائص التي صدق المقیاس: أي إ .1
أداء العمل بدون زیادة أو نقص���ان، ثبات المقیاس: یعني أن تكون نتائج أعمال الفرد من  یتطلبھا

خالل المقیاس ثابتة عندما یكون أداؤه ثابًتا، أما عندما تختلف نتائج القیاس باختالف درجات أو 
 مستویات أدائھ، 

لتمییز: وتعنى درجة حساسیة المقیاس بإظھار االختالفات في مستویات األداء مھما كانت ا .2
 بسیطة، فیمیز بین أداء الفرد أو مجموعة من األفراد.

س������ھولة اس������تخدام المقیاس: ونعني بھ وض������وح المقیاس وإمكانیة اس������تخدامھ من قبل   .3
 المرؤوسین في العمل.

 إلى العدالة، ویعكس األداء الفعلي لألفراد.القبول: یقصد بھ المعیار الذي یشیر   .4
 ثالثا: مقاییس األداء

) أو Benchmarkingتعد مقاییس األداء ، المستویات المتوقعة لألداء وتمثل مقارنة مرجعیة (      
) وكلما كانت ھذه المقاییس واقعیة ، قابلة للقیاس ومفھومة بشكل واضح تكون ذات Goalsأھداف (

فائدة أكبر لكل من المنظمة والفرد العامل ، فھي تحدد وتعرف األداء المرضي والصحیح للوظیفة ، 
 .  )8(كما یجب أن تعد وتحدد قبل البدء بالعمل 

داء الوظیفة بشكل صحیح ، فھي تصف مستوى إن مقاییس األداء تكون مكتوبة وتصف كیفیة أ      
أداء الفرد الموظف بالمقارنة مع التوصیف الوظیفي وتدریجات مقاییس األداء ، ویمكن أن تكون 

 )9( نتائج األداء الفردي واحدة من اآلتي :
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 أ.استثنائي أو رائع 
 األداء یتجاوز التوقعات ومتناسق بشكل واضح ومفھوم.

 ب. یتجاوز التوقع 
 األداء یتجاوز التوقعات.

 S=Solid Performanceج. األداء األفضل 
 األداء یحقق التوقعات وأحیاناً یتجاوز التوقع.

 د. یحتاج إلى تحسین 
 األداء ال یتطابق مع التوقعات.

 ھـ. غیر مرضي 
.، كما ینبغي تحدید النقص كما مثبت في تقویم األداء األداء دون التوقعات

 رابعاً: طرائق تقویم األداء
یتم تقویم األداء بواسطة عدد من الطرائق التي یمكن تصنیفھا ضمن أربع مجموعات أساسیة ،       

 )3وكما موضح في الشكل (

 طرائق تقویم األداء )3شكل (
Source: Mathis et al, (2003), Human Resource Management, 10th ed., South 
Western, Ohio, p.351. 
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 Category Rating Methods. طرائق التقییم الفئوي 1
 وتضم مجموعة من الطرائق منھا:

 Graphic Rating Scaleأ. سلم التقییم البیاني 
س���ھلة –، وھي الطریقة األكثر ش���یوعاً )10(تعد ھذه الطریقة من أبس���ط الطرائق في تقییم األداء       

 ً )11(تعطي ص��فات للمقیم وتس��تخدم مؤش��رات ومعاییر خاص��ة باإلنتاج ونوعیتھ  -التكوین نس��بیا

 ) یوضح نموذجاً لھذه الطریقة .4والشكل (

التاریخ :   /    /       ................................القسم :  .......................................موظف : اسم ال

 الفقرة
 المقیـــــاس

ضعیف 
ممتاز جید جداً  جید متوسط ضعیف جداً 

 كمیة العمل -1
 نوعیة العمل -2
 المعرفة بالعمل -3
مواص���فات الموظف  -4

 (الشخصیة ، المظھر )

 التعاون مع اآلخرین -5
درجة االعتماد على  -6

 الفرد

اإلبداع واالبتكار  -7  
 ..........................التوقیع :  ............................................. االسم :اسم المشرف وتوقیعــھ :       

 ..........................التوقیع :  ...............................................اسم الموظف وتوقیعھ :       االسم : 
مالحظـــــــــــــــــــــــــــات :  

.................................................................................................................................. 

 سابقالمصدر ال
تقوم طریقة س���لم التقییم البیاني على أس���اس حص���ر مجموعة الص���فات أو الخص���ائص المراد       

تقویمھا كالجودة والمص����داقیة ومن ثم تحدید مدى لتقییم كل خاص����یة بدءاً من (غیر مرض����یة) إلى 
(فائقة) ، ویبدأ المش��رف بتقییم كل مرؤوس من خالل وض��ع دائرة حول الدرجة التي یحص��ل علیھا 

لمرؤوس بالنس���بة لكل خاص���یة ، وبعدھا یتم جمع الدرجات التي حص���ل علیھا الفرد في جمیع ذلك ا
الخص������ائص ، وقد تلجأ المنظمات إلى تقییم بعض المھام المحددة بدالً من مجرد تقییم س������مات أو 

 خصائص عامة ، كما ھو الحال مع الجودة أو الكمیة 
ر إداري ، إذ یتض���ح أن المجموعات الخمس ) نموذج تقییم وظیفة س���كرتی5ویوض���ح الش���كل (      

األس��اس��یة من الواجبات تم الحص��ول علیھا من وص��ف الوظیفة مع مراعاة اإلش��ارة إلى أھمیة كل 
تقریر في ھیئة نس�بة مئویة تكون في أعلى كل مجموعة من الواجبات ، مع األخذ بنظر العنایة ترك 

 یجة التقییم بصفة عامة .فراغ لكي یدون فیھ القائم بالتقییم تعلیقاتھ أو نت
  Checklistب. قائمة الفحص   

ھي أداة لتقویم األداء ، إذ تقوم على أس���اس اختیار عبارة أو جملة معینة ض���من قائمة محددة ،       
وتمثل االتفاق مع الرأي المطلوب حیال الحالة المعروض��ة وغالباً ما تس��تخدم ھذه الطریقة في تقویم 

ص القائمة ، ویتم فح )21(األداء مع المرض����ى أو المراجعین للمس����تش����فیات للحص����ول على آرائھم 
 .ومراجعتھا من قبل المقیم
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الموظفین الذین تم تصنیفھم ، وضع اسم الموظف في الرتبة االعلى على السطر  بالنسبة للخاصیة التي تقوم بقیاسھا ، اذكر جمیع
) 19) ، واالقل الثانیة في الرتبة على السطر (2) ، ثم ضع الرتبة االعلى الثانیة على السطر (20) ، واالقل رتبة على السطر (1(

....

الموظفون األعلى رتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.13
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.15
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.17
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.18
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.19
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.20

الموظفون األدنى رتبة

 Comparative Method. طرائق المقارنة 2
یعتمد ھذا األس��لوب في التقویم أس��اس��اً على رأي الرئیس األعلى عن أداء العاملین الذین بمعیتھ       

 .، ومدى إسھام كل واحد منھم في انجاز العمل المطلوب 

 Rankingالترتیب 
وتتض������من ھذه الطریقة ترتیب الموظفین جمیعھم بقائمة من األعلى إلى األدنى مع األداء  وال       

یتم االعتماد على المعاییر أو المقاییس في ھذه الطریقة ، وإنما یتم الترتیب على أس����اس األداء العام 
من األفض������ل إلى  (األداء بش������كل كلي). بینما یرى انھ على وفق ھذه الطریقة یتم ترتیب الموظفین

األس����وء اس����تناداً إلى مجموعة من الس����مات أو الخص����ائص ، وتبدأ ھذه الطریقة بحص����ر مجموعة 
المرؤوسین المراد تقییم أدائھم ، ثم یتم ترتیبھم من األفضل إلى األسوء بالنسبة لكل خاصیة ، وكما 

 ) .6موضح في الشكل (
 مقیاس الترتیب

 

 المبحث الثالث
 تقویم اإلداء والسبل لتقلیلھامعوقات وأخطاء عملیة 

 معوقات تقییم األداء:
إن تقییم األداء حكم بشري یصدره إنسان بشأن إنسان آخر یشغل وظیفة ما، وبھذه الصفة ال یتوقع 

علماء اإلدارة والجھود  أن یكون خالیا من المش�����كالت واألخطاء. وبالرغم من األبحاث التي قام بھا
ة الموارد البش�����ریة من أجل تطویر تقییم األداء، وإكس�����ابھ قدرا من التي بذلھا المش�����تغلون في إدار

الموض���وعیة، وجعلھ أكثر فعالیة، فإنھ لم یبلغ بعد الوض���ع المثالي الذي یریدونھ لھ، وما زال یحفل 
بالمش��كالت واألخطاء التي تدفع ببعض كتاب اإلدارة إلى مض��اعفة الجھد وبذل المحاوالت من أجل 

 )31( ت واألخطاءالتغلب على المشكال
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 وفیما یلي عرض لبعض المشكالت واألخطاء التي تكتنف عملیة تقییم األداء:

 )41(أ. األسباب المتعلقة بنظام التقییم: 
 

. عدم وجود معدالت ومعاییر لألداء: أحد أس���باب عدم كفاءة نظام تقییم األداء في أي مكان ھو 1
ھذه المعدالت والمعاییر ض����روریة لتمكین  عدم وجود معدالت ومعاییر واض����حة ودقیقة لألداء.
 المقیمین من مقارنة األداء الفعلي باألداء المطلوب..

. اس���تخدام طریقة للتقییم ال تتناس���ب مع جمیع الوظائف: غالبا ما تس���تخدم المؤس���س���ات طریقة 2
واح��دة للتقییم یتم تعمیمھ��ا على جمیع اإلدارات واألجھزة بغض النظر عن طبیع��ة ومس������توى 

 ئف. فتعمیم طریقة واحدة على جمیع الوظائف قد ال یحقق الكفاءة المطلوبة.الوظا
. صعوبة تحدید جمیع العناصر ذات التأثیر في أداء الموظف بخاصة في حالة استخدام نموذج 3

 موحد لعدد كبیر من الوظائف، ویمكن معالجة ھذه المشكلة من خالل:
األس��اس��ي  التقاریر: حیث أن الس��ریة ال تحقق الھدف. اتجاه بعض المؤس��س��ات إلى الس��ریة في 4

تش�����عر الموظف  من نظام التقییم وھو تحس�����ین وتطویر أداء الموظف، ألن الس�����ریة المطلقة لن
 السيء. صاحب األداء الضعیف بنواحي ضعفھ، مما قد یجعلھ یستمر في أدائھ

الوظائف في  لجمیع . عدم توفر أوصاف وظیفیة: إن عدم توافر أوصاف وظیفیة دقیقة واضحة5
  .المؤسسة یعتبر أحد األسباب المؤدیة إلى عدم كفاءة نظام تقییم األداء

حكما  . تأثیر الھالة: ویتمثل ھذا في الخطأ في أن الرئیس یحكم على الش������خص من غیر إدراك1
إذا ما اعتقد  عاما بحكم معرفتھ بإحدى نواحي القوة أو الض���عف في أدائھ أو ص���فاتھ، ومثال ذلك

إعطائھ تقدیرا مرتفعا في  الرئیس أن المرؤوس منتظم في مواعید العمل وال یتأخر، فقد یمیل إلى
عنصر معین فیؤدي ذلك إلى أن  باقي عناصر التقییم أو العكس، فقد یكون المرؤوس ضعیًفا في

 على ھذا الخطأ اسم "تأثیر الھالة". یعطیھ الرئیس تقدیرا منخفضا في باقي العناصر، ویطلق
یمیل  . التس���اھل: إن ش���خص���یة المقیم وطریقة تفكیره تؤثر في عملیة التقییم، فبعض الرؤس���اء2

 بینھم.إلعطاء تقدیرات عالیة لجمیع مرؤوسیھ بغض النظر عن الفروق الفردیة 
  وغالبا ما یكون الس���بب ناتج عن خش���یة الرؤس���اء من مقابلة موظفیھم وتجنبا لمعاداتھم وكس���با  

 ھم، أو إلیھام اآلخرین بأن إدارتھم جیدة وناجحة.لرضاھم وتعاًطفا مع
. التش���دد: على نحو مناقض فھناك بعض الرؤس���اء لدیھم میل إلعطاء تقدیرات منخفض���ة دون 3

النظر إلى األداء الفعلي للمرؤوس، ویعود الس��بب إلى ش��خص��یة المقیم، ونظرتھ إلى أنھ ال یوجد 
كمل وجھ أو اعتقادھم بأنھم كلما كانوا أكثر أشخاص یستطیعون أداء العمل المطلوب منھم على أ

 شدة زاد خوف مرؤوسیھم واتبعوا أوامرھم.
. االتجاه نحو الوس��ط: یتجھ بعض الرؤس��اء إلى إعطاء تقاریر متوس��طة لجمیع الموظفین رغم 4

وجود اختالفات واض������حة في أدائھم، وقد یكون الس������بب وراء ذلك عدم توفر البیانات أو عدم 
 بالتقییم أو جھلھ بالفروق الفردیة أو ترضیة أصحاب األداء الضعیف.اھتمام المقیم 

. التحیز الش��خص��ي: ویحدث ھذا نتیجة لمیل الرئیس وتفض��یلھ ألش��خاص معینین ألس��باب لیس 5
لھا عالقة بموض����وع التقییم س����واء كانت ش����خص����یة أو اجتماعیة أو نفس����یة، مثل تأثیر عالقات 

 ةالصداقة والزمالة والعالقات العائلی
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. االنطباعات األخیرة: یتمثل ھذا الخطأ في تأثر المقیم بتص������رفات وأداء الموظفین في الفترة 6
األخیرة الس���ابقة للتقییم، فإذا كان س���لوك الموظف وأداؤه في الفترة األخیرة جیدا و حص���ل على 

 تقدیرات عالیة بغض النظر عن سلوكھ وأدائھ قبل ذلك، والعكس صحیح.
 ما ھو مطلوب منھ.عدم معرفة المرؤوس  .1
 عدم قدرة المرؤوس على أداء ما ھو مطلوب منھ. .2
 عدم فھم المرؤوس لنظام التقییم. .3
 شعور المرؤوس بالحیف والظلم وعدم األمان. .4
 میل المرؤوس للكسل وعدم اھتمامھ بنتائج التقییم. .5
 ثمة مشكالت تسبب أخطاء في التقییم وال یكون المرؤوس مسؤوال عنھا وذلك مثل: .6
 مات وخص���ائص لدى المرؤوس تش���بھ خص���ائص الرئیس مما یجعل الرئیسوجود س��� .أ

 .یتحیز لھ
 األقدمیة في العمل. .ب
سنھ ومنحھ  -ج سھ إلى احترام  سن، مما قد یدفع رئی عمر المرؤوس، كأن یكون كبیرا في ال

 تقدیرا مرتفعا.
 الفصل الثالث

 الجانب التطبیقي
سیقتصر الجانب التطبیقي على مناقشة معوقات واخطاء عملیة تقویم االداء في المؤسسات الصحیة 

سابقة  سط ومن خالل ادائھ  لكونھ للباحثالعراقیة من خالل المشاھدات ال موظفا في دائرة صحة وا
 وس��یبحث ھذا الفص��ل في جزئین االول ھو العمالھ ومالحظاتھ لطبیعة العمل في تلك المؤس��س��ات .

فیما یخص معالجة تلك  باحثطبیعة المعوقات واالخطاء والثاني بعض التوص�����یات التي یقترحھا ال
 المعوقات .

 -وفیما یلي بعض من تلك المشاھدات التي تخص معوقات ومشاكل العملیة:

عدم اسھام ادارة الموارد البشریة في المستشفى في عملیة تقویم االداء على الرغم بأنھا االدارة  .1
 المتخصصة والمسؤولة عن ذلك .

تحلیل  ض��عف عملیة التحلیل الوظیفي المتبعة في المنظمات الص��حیة، مما یعني عدم وجود .2
 وظیفي واضح  مكتوب یشمل جمیع الوظائف محددًا فیھ الواجبات والمسئولیات

ا للتفاھم ولتحس���    ین والمعارف والمھارات ومؤش���رات األداء لش���اغل الوظیفة مما یش���كل أس���اس���ً
ناجح یعود بالفائدة على كل  العالقة بین اإلدارة والموظفین والذي یساھم في تحقیق مستوى أداء

تأتى ذلك إال من خالل التركیز على التزام الموظفین ببنود  من المؤس������س�������ة والموظف، وال ی
 ة للوظیفة.ولیس على الجوانب السلوكی التحلیل الوظیفي، وتعزیز األداء الفعلي للوظیفة

أن معاییر ونماذج تقییم األداء المعمول بھا في المنظمات الص�����حیة مقبولة الى حد ما، وتراعي  .3
عند اختیار معاییر األداء الوظیفي الموجود في المؤس���س���ة ولكن من الواض���ح ض���عف دقة بنود 

 إعطائھا أوزانًا نسبیة مختلفة حسب أھمیة كل بند.مع عشوائیة في التقییم، 
مما یؤثر على إنتاجیة ,نس������بي  تقییم األداء ال یتبعھا حوافز إیجابیة أو س������لبیة بوزنأن عملیة  .4

الموظف وتحس������ین مس������توى األداء ومعدل التغیب عن العمل وتقلیص األخطاء والعمل على 
ا أن وجود الحوافز س���یعمل على إیجاد عالقة طیبة بین العاملین  ترش���ید اإلنفاق. والش���ك أیض���ً

رض�����ى العامل عن عملھ تتوقف إلى حد كبیر على قیمة ما یحص�����ل علیھ واإلدارة إذ أن درجة 
 العامل سواء بشكل مادي أو غیر مادي.

وجود مش����اكل متعلقة بش����خص����یة المقیم الض����عیفة احیانا مع عدم اھتمام اإلدارة العلیا من أجل  .5
 كبیرة.السعي لتقلیص المعوقات الشخصیة المتعلقة بدور المقیم في عملیة تقییم األداء بدرجة 
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اھتمام قلیل بتوثیق نتائج تقویم االداء للعاملین لس��نوات س��ابقة وھو ما یض��عف عملیة تحلیل قوة  .6
 او ضعف الطرق الجدیدة في تقویم االداء واثرھا في عملیة تطویر االداء الفعلي للمؤسسات.

للقیام بمتابعة تس���تطیع تقوم ش���عبة ادارة الجودة بعملیة تقویم االداء . وھي ش���عبة بكادر قلیل, ال  .7
 كمثالدائرة صحة واسط  يموظفمن ف العملیة االداء ا

ال تتوفر اختصاصات متنوعة في شعبة ادارة الجودة , وحیث ان القطاع الصحي یقوم بعملیات  .8
اداء تخصصیة وفنیة یقوم بھا مختصون , لذا یجب تنویع االختصاصات بما ینتج عنھ شمولیة 

في تلك العملیة لتشعبھا المقیمون , مع ضرورة العمل كفریق  وتناسقیة لینتج عنھ تكامل خبرات
 وتداخلھا.

لنجاح عملیة جمع المعلومات وتص����نیفھا ومعالجتھا االس����اس����یة قلة االعتماد على مس����تلزمات  .9
 (كأجھزة الحاسوب أو القوى البشریة المدربة ).

 التوصیات
التقییم بحیث تراعي  ض������رورة إعادة النظر بش������كل متواص�������ل بالمعاییر المتبعة في نماذج

 خصوصیة كل وظیفة.
أن تعمل منظمات القطاع الص����حي على جمع الوظائف المتش����ابھة في نموذج واحد حتى ال  )1

 یزید عدد النماذج وكأنھ یصبح لكل وظیفة نموذج تقییم خاص بھا.
ض����رورة توفیر دلیل مع نموذج تقییم األداء یوض����ح المعیار الذي یجب أن یوزن بھ كل بند  )2

 د التقییم.من بنو
ضرورة وجود نظام تغذیة راجعة یتبع عملیة تقییم األداء بحیث یمكن الموظفین من التعرف  )3

 على نتائج تقییمھم وتحدید مواطن الضعف وتالفیھا، وكذلك تحدید مواطن القوة وتعزیزھا.
أن یكون فریق مقابلة األداء من أص������حاب االختص������اص وقادر على إدارة المقابلة بش������كل  )4

ح المقابلة بش�كل كبیر والتعرف على نقاط الض�عف بدقة لدى الموظفین أص�حاب یض�من نجا
 المستوى الضعیف لمعالجتھا بفاعلیة.

ضرورة تعریف المقیمین بمشاكل تقییم األداء المتعلقة بالشخصیة وحثھم على التخلص منھا  )5
ي بالش��فافیة حتى تكون نتیجة التقییم أكثر داللة على المس��توى الفعلي ألداء الموظف، والتحل

قدر اإلمكان حتى یش������عر الموظف بالعدالة واإلنص������اف مما یزید من إنتاجیتھ والذي یعود 
 بالفائدة على المؤسسة.

سلًطا على رقاب  )6 سیفًا م شر ثقافة تقییم األداء بین جمیع الموظفین على أن تقییم األداء لیس  ن
 الموظفین وإنما ھو لمعالجة الضعف الذي یظھر عندھم ومعالجتھ.

تعدیل النظرة الى التقویم والتأكید على انھ ال یس���تھدف تحدید نقاط الض���عف والقوة من اجل  )7
المحاسبة ، وانما یھدف الى التطویر كما انھ یستھدف تحدید وتحلیل أي مشكلة والعمل على 

 حلھا.
ض�����رورة اعتبار تقویم كفاءة االداء جزءاً من الوظیفة الرقابیة التي تمارس�����ھا االدارة وھي  )8

 التالي تعد وظیفة من وظائف االدارة .ب
النظرة الى التقویم كعملیة مستمرة بھدف مواجھة المشكالت في مواعیدھا لمالئمة واالنتھاء  )9

 الى تقاریر نھائیة تبین فیھا جھات التقویم العلیا الصدار أي احكام عامة.
مكانیة االستفادة دعم نظام المعلومات الموجودة داخل المستشفى والمتمثل بقسم االحصاء وا )10

من اجھزة الحاس�����وب لغرض خزن معلومات وحفظ المعلومات المتعلقة س�����واء بمنتس�����بي 
المستشفى او المرضى المراجعین والراقدین مع ضرورة تحدیث ھذه المعلومات علیھا مما 

 ینعكس على االمور االداریة واتخاذ القرار.
اجراء تطویر وتحس����ین مس����تمر لتقویم االداء من خالل الباحثین والدارس����ین بالتعاون مع  )11

      وزارة الصحة لغرض اعداد انظمة لتقویم االداء في جمیع المستشفیات العراقیة. . 
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