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دور إدارة املوارد البشرية يف تقييم أداء العاملني (ابلتطبيق على جامعة الزعيم االزهري)

املستخلص

أسيا يعقوب اذلادم عبد اخلري
جامعة ادللك خالد ،كلية االعماؿ ،قسم ادارة االعماؿ

هػػد الدراس ػة ايل معر ػة الػػدكر الػػلم هلعبػػة إدارة ادل ػوارد البمػرية ي عمليػػة هقيػػيم أدا العػػاملن ابلتطبيػػع علػػم جامعػػة
الزعيم األزهرم ي الفرتة ( .)5002-5002دت صياغة ممكلة الدراسة ي السػؤاؿ التػايل :مػاهو دكر إدارة ادلػوارد
البمرية ي عملية هقييم االدا ابجلامعة .اهبع الدراسة ادلػهج الوصػفا التيليلػا .أهػم تتػا الدراسػة :يػزكد تاػاـ هقيػيم
األدا مسػػؤكؿ إدارة ادلػوارد البمػرية تعلومػػات كاقعيػػة عػ العػػاملن شلػػا يسػػاعد ي اختػػاذ القػرارات ال ػػييية ادلتعلقػػة ػػم،
هتتم إدارة ادلوارد البمرية تواصفات الوييفة كادلؤه العلما .أكص الدراسة :غلب أف حتاا عملية هقييم أدا العاملن
ابجلامعة ابالهتماـ الكبري ،كضركرة اختيار العاملن أبسس سليمة يساعد علم هوييف األ ض .
Abstract
The study aimed to know the role of human resources department in evaluating
employee's performance practically in the University of Alzaeim Alazhari during the
period 2005 -2015. The problem of the study was formulatied in the following
question: what the role of human resources department in evaluating performance in
the University. The study used the descriptive and analytical approach. The main
findings of the study: that the performance appraisal system could assist the human
resources personnel with realistic information about the staff for sound and proper
decision-making process. The HR department is mainly concerned about the staff
academic qualifications. The study recommended that the performance appraisal
process at the University must be of utmost priority and that the selection and
recruitment of employee must founded on، principles that the aspire for the best of
talents.

مقدمة
ؽلك الهار إلدارة ادلوارد البمرية أبهنا تماط يتم توجبة احل وؿ علم اال راد الالزمن للمهامة م حيث العدد
كالهوعية اليت ختدـ اغراضجا كهرغبجم ي البقا خبدمتجا كما اهنا هبيث ي هو ري شركط عادلة للتوييف كيركؼ عم
مرضية للجميع كها هعم علم كضع القواعد السليمة دلعاملة العه ر البمرم ي ادلهامة معاملة اتساتية كمساعدهة ي
حتقيع آمالة كهطلعاهة كهقدمي العوف لة ي ح مماكلة كهقييم االدا م االجرا ات االدارية ادلرهبطة ابلعه ر البمرم ي
العم كليس م ادلمك اف يمار إلية دكف التعرض إلدارة ادلوارد البمرية كرلجوداهتا دلعر ة الطرؽ ال ييية للتقييم
كاالستفادة م التغلية ادلرهدة ي معاجلة تواحا الق ور ك عملية هقييم األدا مرت بتطورات عديدة كاصبي أتامة
التقييم هتطلب التهسيع بن ججود ك م إدارة ادلوارد البمرية كادلديري ادلسؤكلن ع هقييم االدا  .اهبع الورقة ادلهج
الوصفا لتتبع الااهرة موضوع الدراسة  ،التيليلا ي حتلي ادلعلومات ادلتولدة ع استطالع اآلرا حوؿ هلا ادلوضوع .
هكم ممكلة الورقة ي أتثر هقييم االدا إبدارة ادلوارد البمرية كابلرغم م اهتماـ اإلدارات العليا ابجلامعات السوداتية
ب فة عامة كجبامعة الزعيم االزهرم ب فة خاصة إال أف عملية هقييم االدا ال هتم بكفا ة عالية شلا يثري هساؤالت عدة
مث ما هو الدكر اللم هلعبة إدارة ادلوارد البمرية ي عملية هقييم االدا ابجلامعة؟ كماها أتسب الطرؽ ادلتبعة لتقييم
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األدا ابجلامعة ككيفية معر ة تواحا الق ور ابألدا كمعاجلتجا؟ ا رتض الورقة اف ههالك عالقة ذات داللة إح ا ية
الورقة ايل إبراز الدكر اللم هلعبة إدارة ادلوارد البمرية
بن إدارة ادلوارد البمرية كهقييم أدا العاملن ابجلامعة .هد
كاللم جتاكز ي كقتها احلايل الويا ف ادلتعارؼ عليجا م ختطيط كهدريب كحتفيز ،عرض مقدمة تارية موجزة دلفجوما
إدارة ادلوارد البمرية كهقييم األدا ك بياف دكر إدارة ادلوارد البمرية ي عملية هقييم أدا العاملن كاللم يهعكس بدكرة ي
حتسن األدا اإلدارم .ههبع أعلية الورقة م أعلية ادلوضوع اللم هتهاكلة كمالة م أعلية كربم ي صلاح اال راد
كادلؤسسات.ك لتهاكذلا الهقاط اليت هو ر ادلعلومات اليت ستلقا ادلزيد مﻥ الضو علا ادلمكلة ﻭ ادلمكالت ادلرهبطة ا
كم هقدؽلجا للهتا كهوصيات هساعد متخلم القرار ي اإلدارات ادلختلفة بضركرة استخداـ تتا هقييم األدا ي
الرتقا كاحلوا ز كالهق  .اهبع الورقة ادلهج الوصفا ال صلاز االطار الهارم م خالؿ دراسة كعرض االدبيات اليت
عاجل موضوع الورقة ك التيليلا إلصلاز االطار التطبيقا م خالؿ التيلي اإلح ا ا لبياانت االستباتة.
إدارة املوارد البشرية املفهوم النشأة واالمهية

مر م طلح إدارة ادلوارد ألبمرية بسلسلة م التغريات م حيث التسمية كادلضموف أك التطبيع ادلوا ع لتسميتة إذ بدأت
ه ػػلد اإلدارة حتػ ػ مس ػػمم إدارة اال ػ ػراد ال ػػيت هتض ػػم إدارة األ ػ ػراد الع ػػاملن ي ادلهام ػػة مػ ػ حي ػػث اختي ػػارهم ه ػػدريبجم
كهط ػػويرهم كحتف ػزيجم كاتتج ػػا خ ػػدمتجم ابلتقاع ػػد أك اهن ػػا خ ػػدماهتم (.عب ػػاس،5002 ،ص .)52كيالح ػػن م ػ ه ػػلا
ادلفجػػوـ اف إدارة اال ػراد مػػا هػػا إال تمػػاطات أك كيػػا ف هبػػدأ مػػع اال ػراد مهػػل دخػوذلم ادلهامػػة كمػػا كاف هػػلد الويػػا ف
لتهايم عم اال راد مع التوجة إىل العه ر البمرم خاصة أصبح يهار إىل اال راد العاملن كموارد بمرية كاتساتية كلللك
ػ ف دكر إدارة ادلػوارد البمػرية حم يعػػد زلػػددان ابألدكار االداريػػة الوييفيػػة بػ امتػػد إىل ادكار اخػػرل اسػػتجابة دلتغػريات البي ػػة
ادلػػؤثرة علػػم ادلػػورد البمػػرم كػػادلتغريات البي يػػة كاالجتماعيػػة كاالقت ػػادية .كههالػػك العديػػد مػ ادلفكػري عر ػوا إدارة ادلػوارد
البمرية  ،إذ عر اهنا مجيع الهاس اللي يعملوف ي ادلهامة سوا كاتوا رؤسا أك مرؤكسن كاللي جرل هوييفجم يجا
ألدا كا ة كيا فجا كأعماذلا حت مالة ها ثقا تجا التهايمية اليت هوضح كهضبط كهوحد اظلاطجا السلوكية كرلموعػة مػ
اخلطط لويا ف ادلهامة لرسالتجا كاهدا ج ا االسرتاهيجية كهتقاضم ادلوارد البمرية تاري ذلػك هعويضػات متهوعػة هتمثػ ي
االجػػور كالركاهػػب كمػزاي كييفيػػة اخػػرل ي عمليػػات هبػػادؿ ادلهفعػػة الػػيت هػػتم بػػن ادلػوارد البمػرية كادلهامػػة(عقيلػػا،5002،
ص .)00كمػا عر ػ ابهنػا هلػػك ا موعػات مػ األ ػراد القػادري علػػم أدا العمػ كالػراغبن ي هػلا األدا بمػػك جػػاد
كملتزـ كحيث يتعػن أف هتكامػ كهتفاعػ القػدرة مػع الرغبػة ي اطػار مهسػجم كهزيػد ػرص االسػتفادة الفاعلػة ذلػلد ادلػوارد
البم ػ ػ ػرية عهػ ػ ػػدما هتػ ػ ػػو ر تاػ ػ ػػم حتس ػ ػ ػ ه ػ ػ ػػميمجا كهطويرهػ ػ ػػا ابلػ ػ ػػتعلم كاالختيػ ػ ػػار كالتػ ػ ػػدريب كالتطوير(م ػ ػ ػػطفا سػ ػ ػػيد‘
،5002ص .)22كق ػ ػ ػ ػػاؿ عهج ػ ػ ػ ػػا بي ػ ػ ػ ػػرت دارك ػ ػ ػ ػػر ( :اف إم مهام ػ ػ ػ ػػة ذل ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػورد كاح ػ ػ ػ ػػد حقيق ػ ػ ػ ػػا ه ػ ػ ػ ػػو اإلتس ػ ػ ػ ػػاف)(ابو
اله ر،5005،ص .)77كمسي ايضػان إدارة ادلػوارد البمػرية بعػدة مسػميات مهجػا  :إدارة األ ػراد  ،كإدارة شػ وف ادلػويفن
كش ػ وف االسػػتخداـ  ،كإدارة التوييػػف  ،كإدارة ش ػ وف اخلدمػػة  ،كإدارة القػػول العاملػػة كإدارة ش ػ وف العػػاملن  .كهتعػػدد
االمسػػا كالق ػػد كاحػػد كلع ػ هػػلد التسػػمية احلديثػػة إلدارة ادل ػوارد البم ػرية هضػػمجا ي م ػػاؼ ادل ػوارد االقت ػػادية اذلامػػة
للمهامػػة (امساعيػ ،5002ص .)02ؽلكػ الهاػػر إلدارة ادلػوارد البمػرية اىل أهنػػا تمػػاط يػػتم توجبػػة احل ػػوؿ علػػم اال ػراد
الالزمػػن للمهامػػة مػ حيػػث العػػدد كالهوعيػػة الػػيت ختػػدـ اغراضػػجا كهػػرغبجم ي البقػػا خبػػدمتجا كجتعلجػػم يبػػللوف اكػػرب قػػدر
شلك م قدراهتم كطاقاهتم كمعاكتتجم ي أف يقدموا اق م اتتػاجيتجم ب ػفتجم رلموعػة عمػ متعاكتػة كمتػ زرة  ،كمػا اهنػا
هبيث ي هػو ري شػركط عادلػة للتوييػف كيػركؼ عمػ مرضػية للجميػع كهػا هعمػ علػم كضػع القواعػد السػليمة دلعاملػة
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العه ػر البمػرم ي ادلهامػة معاملػة اتسػاتية حتػرتـ يجػا ممػاعرد كمسػاعدهة ي حتقيػع آمالػة كهطلعاهػة كهقػدمي العػوف لػػة ي
ح مماكلة  ،تالحن أف كصف إدارة القول العاملة كوهنا تماطان كشلارسة متخ ة زلورد العه ػر البمػرم ي ادلهامػة
ككػ مػػا يتعلػػع بػػة مػ أمػػور كييفيػػة جػػلد اإلدارة هضػػع قواعػػد كأسػػس علميػػة علػػم شػػك كيػػا ف كبػرام هػػهام اخلدمػػة
الوييفية للقول البمرية يجا كهتضم ههمية كهطوير القػول البمػرية كأتهيلجػا للعمػ بمػك أ ضػ ككضػع هيكػ ركاهػب
كأجػػور عػػادؿ ي ضػػو هقيػػيم الويػػا ف كمػػا هسػػاهم مػػع االدارات االخػػرل ي ادلهام ػة ي حتديػػد احتياجاهتػػا م ػ القػػول
البمػرية ي ضػػو عػػب العمػ احلػػايل كادلرهقػػب ضػػم مػػا يسػػمم بتخطػػيط القػػول البمػرية كهرغيبجػػا كر ػػع ركحجػػا ادلعهويػػة
كحتقي ػػع التكامػ ػ ب ػػن م ػػاحلجا كم ػػاا ادلهام ػػة كحتقي ػػع االتتم ػػا كال ػػوال م ػ ه ػػلد الق ػػول البمػ ػرية( .عل ػػي ، ،دكف
ت،صَّ .)57
إف اتريخ إدارة ادلػوارد البمػرية يرجػع إىل قػرتن مػ الزمػاف هقريبػان ،إىل ع ػر الثػورة أك الهجضػة ال ػهاعية ،إذ
بػػدأ التفكػػري ي أعليػػة العه ػػر البمػػرم ،بػػدأت ادلهامػػات إبتمػػا إدارات خاصػػة ابدلػػويفن ،هبيػػث ي شػػؤكهنم كهعتػ
بك ما يتعلع م كمرت إدارة ادلوارد البمرية بعدة مراح ايل أف كصل ايل ماها علية اليوـ:

مرحلةةة العبوديةةة كذلػػك عهػػدما سػػاد ا تمػػع اإلتسػػار القػػدمي تاػػاـ الػػرؽ ،كػػاف هعام ػ ادلهامػػات مػػع العػػاملن الػػلي
ػلتاججم العم كأم كييفة شرا كي هلد ادلهامة يهي ر دكر ( إدارة ادلوارد البمرية ) ي شرا الرقيع ابلعدد كال فات
اليت حتتاججا ادلهامة كهعويض م ؽلوت مهجم جبديد كم دكف احلاجة دلهيجم أجور أك حػوا ز ،أك هطػويرهم أك احلفػاظ
عليجم(توطا،5002،ص)57
مرحلة الطوائف والصناعات املنزلية الطا فة هػا رلموعػة مػ احلػر ين ادلتخ

ػن تجهػة كاحػدة كاللػلي ػلتكػركف

حع شلارستجا ي مهطقة معيهة ،كدتيزت هلد ادلرحلة باجور العمالة ادلتمثلة بلكم االجػور اللػلي لػديجم اجػور زلػددة مػ
قب الطا فة ك قا لساعات عملجم.

مرحلةةة الرةةورة الصةةناعية هزامهػ مػػع ثػػورات عػػدة ي ا ػػاالت العلميػػة كالسياسػػية كالثقا يػػة كالػػيت امتػػدت مػػا بػػن القػػرف
السػابع عمػػر كالثػػام عمػػر كدتيػػزت باجػور العديػػد مػ الكتػػاابت تبجػ لضػركرة االهتمػػاـ ابلعه ػػر البمػػرم بمػػك عػػاـ
كاالهتماـ بة خالؿ رتة عملة بمك خاص ،كدتيزت هػلد ادلرحلػة بتطػوير مكػاف العمػ كربػط العامػ بػة هوييػف اعػداد
ها لة م اال راد ككهتيجة هجر كتري حر جم كاجتجوا للعم ي ادل اتع  ،شلا زاد م حتسن اتتاجية هلك ادل اتع كجودة
العم كلك ابلرغم م ذلػك يجػرت عػدة مسػاكم مهجػا كثػرية االتتػاج خلػع ممػكالت اداريػة شلػا ادل لاجػور الهقػاابت
حيث أخل العاملوف يهاموف اتفسجم ي تقاابت دتثلجم كهدا ع عػ حقػوقجم ك حتػ ممػاكلجم ادلتعلقػة أبجػور كسػاعات
العم كادلكا ت كحتسن يركؼ العم (الطا ا،5002، ،ص)27
مرحلة اإلدارة العلمية كيعترب ردريك اتيلور را دان ذللد احلركة كعم اتيلر علم حتديد كيفيػة ادا العمػ كالسػرعة الػيت

يهبغػا علػم العامػ أف يػؤدم ػا عملػػة كاسػتهد اتيلػر علػػم أف اإلدارة العلميػة هعػ اسػػتخداـ ادلعر ػة كاالستق ػا العلمػػا
بػدالن عػ األسػلوب ال قػػدمي القػا م علػػم الػرأم كالتقػػدير المخ ػػا  .ك كضػع معػػايري لتيسػن العمػ كقيػاس ادا ػػة ككضػػع
أتامة لليوا ز ادلالية كركز علم التهبؤ ابلسلوؾ كشجع علم هدريب العاملن( حهفا،5005،ص)50
مرحلة التشريعات احلكومية اف هدخ احلكومات ي حتديد شػركط االسػتخداـ لر ػراد ادل إىل رلموعػة مػ التغػريات
ي مسػػؤكليات احلكومػػة لتمػػم االهتمػػاـ ابلعالقػػة بػػن اصػػياب العمػ كالعمػػاؿ حيػػث اسػػتفادت هػػلد احلكومػػات مػ
مفػػاهيم اإلدارة العلميػػة كعلػػم الػػهفس ال ػػهاعا كالعالقػػات االتسػػاتية ي العديػػد م ػ ادلمارسػػات كوضػػع شػػركط التعيػػن
كاستخداـ االختبارات الهفسية كاالهتماـ ابدلهامة كاالجور كالف التعسفا (ماهر،5002،ص)20
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مرحلة حركة العالقات االنسانية يجرت هلد ادلرحلة م خالؿ البيوث العلمية كالدراسات اجراها العديد م علما
اإلدارة كم ػ أهػػم ركادهػػا ( مػػارم ابركػػر ولي ػ ) كالػػيت كات ػ مستمػػارة ي الم ػ وف االداريػػة كرا ػػدة ي رلػػاالت الهاريػػة
التهايميػ ػػة كالسػ ػػلوؾ التهايمػ ػػا ،أيض ػ ػان م ػ ػ ركادهػ ػػا التػ ػػوف مػ ػػايو ك ريتػ ػػز ركزث م ػ ػ جامعػ ػػة هػ ػػار رد ي م ػ ػػاتع هورثػ ػػوف
لإللكرتكتيات  ،ككات التجارب الػيت أجريػ ي ادل ػاتع لتيليػ أتثػري العوامػ البي يػة للعمػ علػم ادلخرجػات أك االدا
التهايما كلقياس العالقة بن بعض العوام ادلدركسة كاالتتاجية كبعػد اجػرا كػ هػلد التجػارب هوصػ البػاحثوف إىل أف
استجابة اال راد لزيدة االتتاجية حم هك بسبب االضا ة أك العوام البي ية االخرل بػ بسػبب اهتمػاـ اإلدارة ػم كػللك
أعلية العالقات االتساتية اجليدة كمعهويت اال راد العاملن .
مرحلةةة إدارة املةةوارد البشةةرية يجػػر م ػػطلح إدارة ادل ػوارد البم ػرية بعػػد عػػاـ 0290هقريب ػان حيػػث هغيػػري مسػػمم (إدارة

ادلسمم قط ،كلك كاف ي ادلضموف أيضان ،ػدكر إدارة األ ػراد
التغيري حم يك ي َّ
اال راد ) إىل إدارة ادلوارد البمرية كهلا َ
كػػاف زل ػػوران ي ههفيػػل سياسػػات ادلػوارد البمػرية الػػيت هضػػعجا اإلدارة العليػػا ي ادلهامػػة ،أمػػا دكر إدارة ادلػوارد البمػرية قػػد
امتد إىل التخطيط كالتهفيل معان ي آف كاحد كذللا أصبح ذلا اسرتاهيجيةه ختطيطية كههفيليػة خاصػة ػا هعمػ مػ خالذلػا
علم حتقيع االسرتاهيجية األـ للمهامة ،كأصبح مدير إدارة ادلوارد البمرية م ادلتخ ن جم اخ ا يوف ذلػم دارسػات
خاصة كاحرت وا العم ي رلاؿ إدارة ادلوارد البمرية.
أمهية إدارة املوارد البشرية
ههبع اعلية إدارة ادلوارد البمػرية ي التهاػيم مػ كوهنػا أهػم عهاصػر العمليػة اإلتتاجيػة يػة  ،ادلهامػات الػيت يتػو ر يجػا
طرؽ كاساليب عم جيدة كجتجيزات رأمساليػة ذات مسػتوم هقػ عػاؿ ال ؽلكػ حتقيػع أهػدا جا اإلتتاجيػة بػدكف كجػود
القوم البمرية العاملة ذات الكفا ة اجليدة القادرة علا العطا  ،كهربز أعلية إدارة ادلوارد البمرية ي االيت:
أ /اكتماؼ أعلية العه ر البمرم ي العم كابلتايل هزكيد ادلهامات ابحتياججا م حيث الكم كالكيف.

ب /كرب حجم ادلهامة كظلوها ككرب عدد ادلويفن يجا كمماكلجم ادلتزايدة كاحلاجة إلدارة هتعام مع هلد ادلماك .
ج /زيدة درجػػة التػػدخ احلكػػوما كفػػرض سياسػػات االجػػور كعػػدد سػػاعات العمػ كعالقػػات العمػ كاالمػ الػػيت غلػػب
هطبيقجا م قب ادلهامات كإال ستتعرض للمسا لة القاتوتية.
د /حػػدة ادلها سػػة بػػن ادلهامػػات اذ هسػػعا المػػركات الكبػػرية لػػزيدة قػػدرهتا التها سػػية لتيقيػػع التوسػػع كالر يػػة عػ طريػػع
اإلتتاج االسرع كهقلي التكاليف كهلد ادلها سة هتطلب موارد بمرية اعلة كمؤهلة.
أهداف إدارة املوارد البشرية
إف إدارة ادل ػوارد البم ػرية م ػ خػػالؿ كيا فجػػا ادلتعػػددة هتػػدؼ يمػػا هتػػدؼ إىل كضػػع اس ػرتاهيجية بم ػرية هتفػػع مػػع
متطلبات اسرتاهيجية ادلهامة كك سوا ي الوق احلاضر أك ادلستقب كم أهم هلك االهداؼ الػيت هسػعم إدارة ادلػوارد
البمرية إىل حتقيقجا داخ ادلهامة ها:
أ /اهداؼ اجتماعية كهتمث ي همغي اال راد ادلؤهلن تختلف الويا ف شلا يساعد ي القضا علا البطالة.
ب /أهداؼ كييفية مث العم علم حتقيع الكفاية االتتاجية كذلك بدم ادلوارد البمرية مع ادلوارد ادلادية معا.
ج /أهداؼ ههايمية هؤدم إدارة ادلوارد البمرية كيا فجا بمك مرتابط مع االتامة االخرل للمهامة كذلك مػ خػالؿ
كيا فجا التهفيلية كاالستمارية(.عباس،5002،ص)52
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د /االهداؼ االتساتية إدارة ادلوارد البمرية ها اجلجة ادلسؤكلة ع محاية ،كأتهيػ كههميػة ،كههاػيم عالقػة ادلويػف داخػ
ادلهامػ ػػة كع ػ ػ حتفيػ ػػزد (مػ ػػادين كمعهػ ػػوي) ،لتزيػ ػػد م ػ ػ ككال ػ ػػة ،ك ح ػ ػ ممػ ػػاكلة كهتي ػ ػػة ادلهػ ػػاخ كالبي ػ ػة ادلهاسػ ػػبة كال ػ ػػاحلة
للعم (عقيلا،5002،ص)52
وظائف إدارة املوارد البشرية

إف اإلطار العاـ لويا ف إدارة ادلوارد البمرية يمتم علم العديد م الويا ف اليت ِّ
رلاؿ عم إدارة
هكوف ي رلموعجا َ
ادلوارد البمرية داخ ادلهامة كم أج حتقيع التوا ع بن الفرد كالوييفة كجدت عدة كيا ف للموارد البمرية ها:

حتليل وتوصيف الوظائف أم هسجي ادلعلومات ادلرهبطة بوييفة معيهة م حيث حتديد ادلجاـ ،ادلجارات ،ادلعر ة
،القدرات كادلسؤكليات ادلطلوبة م شاغ الوييفة لييقع مستوم ادا انجح (  ،5000،ص)29
ختطيط املوارد البشرية يق د بة حتديد احتياجات ادلؤسسة م ادلوارد البمرية كمان كتوعان كيتطلب ذلك هقدير طلب

ادلؤسسة م العاملن كحتديد ما هو متاح مهجا كم مث ادلقارتة بن جاتيب العرض كالطلب لتيديد صاي العجز أك
الزيدة ي ادلوارد البمرية( .ابو شيخة،5000،ص)52

جذب واستقطاب املوارد البشرية  :يتضم االستقطاب البيث ع كعا م األ راد ادلؤهلن لمغ الويا ف
الماغرة ،كذلك م خالؿ عملية ختطيط ادلوارد البمرية ،كيجتم االستقطاب بعملية البيث ع ادلرشين كجل م
ألكفا كادلؤهلن قط للوييفة،5000 ، (.ص)22
االختيار والتعيني هعين ادلرشح ادلهاسب ي ادلكاف ادلهاسب م ادلتقدمن للوييفة لمغ الويا ف الماغرة

تدريب وتطوير العاملني التدريب هو عملية هعلم يكتسب يجا اال راد مجارات كمعارؼ هساعدهم ي بلوغ االهداؼ
كلة أعلية كبرية للمويف ي ي التطورات االقت ادية كاالجتماعية كالتكهلوجية .

تقيةةيم اداء الع ةةاملني ه ػو تاػػاـ دلراجعػػة كهقيػػيم أدا ادلجػػاـ للفػػرد ،كهػػا مقارتػػة بػػن مسػػتوم االدا احلقيقػػا كاالدا
اال ض ،كيتم توجبة هقييم ادلويف بمك دكرم ع طريع الر يس ادلباشر كقياس االدا يػتم ك ػع معػايري هػرهبط ابألدا
مهجا ما يكوف كميا كمهجا ما يكػوف توعيػا ػدؼ حتديػد تقػاط القػوة لتػدعيمجا كحتديػد تقػاط الضػعف ك معاجلتجػا مػ
خالؿ التدريب (.عباس  ،5002،ص)22

الوقاية والسالمة املهنية اهتم إدارة ادلػوارد البمػرية بتػو ري يػركؼ عمػ مهاسػبة هعمػ علػم مهػع كقػوع االخطػار الػيت
هتدد صية ادلويفن كسالمتجم كهو ري شركط عم صيية هضم استمرار تماط ادلهامة.

تطوير عالقةات العمةل هقػوـ هػلد الوييفػة بتجي ػة جػو مػ الثقػة كالتفػاهم بػن العػاملن كالعمػ علػا ػث مطالػب
كشكاكم الهقاابت العمالية .

انظمة الرواتب واالجور واملكافآت والفوائد هقوـ إدارة ادلوارد البمرية تعر ة العوام اليت هثري دا عية اال راد للعم

كهمبع حاجاهتم ،شلا ػلفزهم لبلؿ رلجود اكرب كحتسن مستويت االدا لديجم ابألسلوب اللم ػلرؾ قدراهتم كػلقع
أهداؼ ادلهامة .
التحدايت اليت تواجه إدارة املوارد البشرية

ههالك عدد م التيديت اليت هفرض علم مديرم ادلوارد البمرية مواججتجا بفاعلية م خالؿ السياسات
كاالسرتاهيجيات ادلهاسبة كم أعلجا:
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التحدايت التكنولوجية أصبي

الطفرة التكهولوجية أساس اكتساب ادليزات التها سية اليت هسعم ادلهامات إىل

هكويهجا كههميتجا لتواجة ا ادلهامات ادلها سة ،كاماـ هلد ادلستجدات كاف علم إدارة ادلوارد البمرية ابدلهامات اختاذ
عدة أساليب لالستفادة م هلد ادلستجدات لتيقيع الفوا د الر يسية مث االتتاجية العادلية كاجلودة اال ض كالتكلفة
االق ع طريع استخداـ آليات كأساليب متعددة كذلك لتجي ة الاركؼ الستقباؿ التكهلوجيا احلديثة كللك ضم ا ض
اال راد القادري ادلؤهلن علم التعام مع التكهولوجيا احلديثة ( .السلما0227 ،ـ،ص)50

حتدايت اجلودة هعد إدارة اجلودة الماملة هدؼ اسرتاهيجا إذ هعم إدارة ادلػوارد البمػرية علػا هػو ري الاػركؼ ادلهاسػبة
لإل راد العاملن ليكوتوا قادري علم خدمة الزاب كاستخداـ ا راد ذكم خربة لتجهب اخلطأ قب كقوعة.

التحةةدايت البيةيةةة أعلجػػا ادلتغػريات االقت ػػادية كالقاتوتيػػة كالتهػػوع ي قػػوة العمػ كادلجػػارات ككػػللك التغػػري ي القطاعػػات
االقت ػػادية ابجت ػػاد زيدة أعلي ػػة قط ػػاع اخل ػػدمات قياسػ ػان ابلقط ػػاع ال ػػهاعا كاالجت ػػاد ضل ػػو العودل ػػة هع ػػد حاليػ ػان كاح ػػدة مػ ػ
التيديت ادلؤثرة علم ادلوارد البمرية .

حتدايت مستوى التأهيل للوظائف :يهبغا ادلراجعة ادلستمرة لقا مة الويػا ف كهغريهػا إبلغػا كيػا ف قدؽلػة كاسػتيداث
كيا ف جديدة كحتديد مستول ادلعر ة كالتأهي ادلهاسب ذلا حيت هو ر الكفا ات لمغلجا.

تغيري القةيم واالااهةات هػؤثر القػيم كاالجتاهػات ي دكا ػع كسػلوؾ العػاملن مػ أمثلتجػا احػرتاـ العمػ كقبػوؿ ادلخػاطر
كالرغبة ي حتملجا كادلها سة المريفة كعدـ كجودها يهت عهة أتثريات سالبة علم األدا كاالتتاجية كالتجرب م ادلسؤكلية
كاال تقار لرسلوب العلما ي ح ادلمكالت كعدـ االلتزاـ بضوابط احلضور كاالت راؼ.

التشةةريعات واللةةوائك احلكوميةةة ههالػػك ممػػكلة كبػػرية هواجػػة إدارة ادل ػوارد كهػػا عػػدـ قػػدرهتا علػػم اعػػداد كسياسػػات
للعمالػػة هتهاسػػب مػػع يرك جػػا كطبيعػػة اتمػػطتجا كلػػك ألف معاػػم السياسػػات هفػػرض أك حتكمجػػا ال يػػة العػػاملن ابلدكلػػة
(حكومية ) ككللك العاملن ي القطاع اخلاصة( .عبدالباقا5000 ،ـ ،ص)22

التضةخم االقتصةادي ومةا يقابلةه مة تغةريات يػػؤدم التضػخم االقت ػادم اىل طلػب العػاملن أجػور أعلػم يقابلػة عػػدـ
قدرة الكثري م ادلهم ت علم ر ع أجور أعلم للعاملن لديجا هتهاسب مع مستول هلا التضخم كيؤدم ضعف مستول
األجور كعدـ هو ر احلوا ز االغلابية إىل اطلفاض األدا كعدـ اتتااـ العاملن ي العم .

تقييم أداء العاملني

هقيػ ػػيم االدا م ػ ػ االج ػ ػرا ات االداريػ ػػة ادلرهبطػ ػػة ابلعه ػ ػػر البمػ ػػرم ي العم ػ ػ كلػ ػػيس م ػ ػ ادلمك ػ ػ اف يمػ ػػار إليػ ػػة
دكف التعرض لإلدارة كب فة خاصة إدارة ادلوارد البمرية .

مفهوم وأمهية وفوائد تقييم األداء
مرت عملية هقييم األدا بتطورات عديدة كاصبي اليوـ هتطلب أتامة التقييم التهسيع بن ججود ك م إدارة
ادلوارد البمرية كادلديري ادلسؤكلن ع هقييم االدا كابلتايل اصبي مسؤكلية إدارة ادلوارد البمرية هتمث ي اإلعداد
كالت ميم لتقييم االدا كحتديد الطرؽ اليت ؽلك استخدامجا لتقييم األ راد كهدريب ادلديري علم كيفية القياـ بتقييم
االدا مع اغلاد كسيلة حلفن كهدكي كهسجي هقييم أدا اال راد  ،اما ادلديري ادلسؤكلن يقع علم عاهقجم هطبيع طرؽ
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هقييم االدا علم ادلرؤكسن كمراجعتجا معجم مث هسليمجا إلدارة ادلوارد البمرية .عرؼ هقييم االدا ابتة دراسات ك وث
هستجدؼ الوقوؼ علم العالقات اليت هربط ادلوارد ادلتاحة كهبن كيفيػة استخدامجا م قب الوحدة االقت ادية ككيفية
هطوير هلد العالقة خالؿ مدة زمهية معيهة ع طريع مقارتة بن ادلستجدؼ كادلتيقع ابالستهاد ايل معايري معيهة(احلسن
كاخركف،5007،ص .)22كمفجوـ آخر يعترب هقييم األدا أحد الويا ف ادلتعارؼ عليجا ي إدارة األ راد (ادلوارد
البمرية) ي ادلهامات احلديثة ،كهلد الوييفة ذات مبادئ كشلارسات علمية مستقرة ،كهو تااـ يتم م خاللة حتديد
مدل كفا ة أدا العاملن ألعماذلم ،كػلتاج األمر أف يكوف العاملوف قد قضوا رتة زمهية ي أعماذلم ،كبمك ؽلك م
القياـ بتقييم أدا جم خالذلا ،كما يطلع علم هقييم األدا مسميات أخرل مث تااـ هقييم الكفا ة.
أمهي ة ةةة تقي ة ةةيم األداء

هقي ػ ػػيم االدا عملي ػ ػػة هام ػ ػػة ج ػ ػػدان لتيدي ػ ػػد م ػ ػػدل كف ػ ػػا ة ادلوي ػ ػػف كاح ػ ػػد سياس ػ ػػات األ ػ ػ ػراد

ال ػ ػػيت ال غػ ػ ػ عهج ػ ػػا تاػ ػ ػران للفوا ػ ػػد ال ػ ػػيت جتػ ػ ػ مػ ػ ػ كرا هطبيقج ػ ػػا عل ػ ػػم أس ػ ػػس س ػ ػػليمة مثػ ػ ػ ادلوض ػ ػػوعية كالبع ػ ػػد عػ ػ ػ

التييػ ػ ػػز( .عمػ ػ ػػماكم 5000،ـ ،ص )020كاعليػ ػ ػػة هقيػ ػ ػػيم االدا علػ ػ ػػم مسػ ػ ػػتول ادلهامػ ػ ػػة هتمث ػ ػ ػ ي :إعػ ػ ػػداد سياسػ ػ ػػة
جي ػ ػػدة للرتقي ػ ػػة مػ ػ ػ خ ػ ػػالؿ اختي ػ ػػار اتس ػ ػػب ادل ػ ػػويفن كأكف ػ ػػا هم لم ػ ػػغ الوي ػ ػػا ف العلي ػ ػػا .هرش ػ ػػيد سياس ػ ػػة االختي ػ ػػار
كالتعيػ ػػن كاحلكػ ػػم علػ ػػم سػ ػػالمتجا  .كاعػ ػػداد سياسػ ػػة هدريبيػ ػػة للعػ ػػاملن علػ ػػم أسػ ػػس علميػ ػػة بهػ ػػا علػ ػػم تقػ ػػاط الضػ ػػعف
ي أدا العػ ػ ػػاملن  .أمػ ػ ػػا أعليتػ ػ ػػة علػ ػ ػػم مسػ ػ ػػتول الوحػ ػ ػػدات التهايميػ ػ ػػة تتمث ػ ػ ػ ي متابعػ ػ ػػة ههفيػ ػ ػػل االهػ ػ ػػداؼ للتع ػ ػ ػػرؼ
عل ػ ػ ػػم م ػ ػ ػػدل حتقي ػ ػ ػػع الوح ػ ػ ػػدة االقت ػ ػ ػػادية لره ػ ػ ػػداؼ ادلوض ػ ػ ػػوعية .ختط ػ ػ ػػيط الق ػ ػ ػػول العامل ػ ػ ػػة كحتدي ػ ػ ػػد االحتياج ػ ػ ػػات
التدريبي ػ ػػة عل ػ ػػم مس ػ ػػتول الوح ػ ػػدة التهايمي ػ ػػة  .كي الكم ػ ػػف ع ػ ػ ػ ادلم ػ ػػكالت االداري ػ ػػة كالتهايمي ػ ػػة داخ ػ ػ ػ الوح ػ ػػدة.
بيهم ػػا أعليتػ ػػة عل ػػم مسػ ػػتول األ ػ ػراد تتمث ػ ػ ي  :هعري ػػف اال ػ ػراد به ػ ػواحا الق ػ ػػور لتال يج ػػا ي ادلسػ ػػتقب كم ػػا يسػ ػػاهم
عل ػ ػػم خلػ ػ ػػع تػ ػ ػػوع م ػ ػ ػ ادلها سػ ػ ػػة البه ػ ػػا ة بػ ػ ػػن العػ ػ ػػاملن بعضػ ػ ػػجم الػ ػ ػػبعض كالكم ػ ػػف ع ػ ػ ػ القػ ػ ػػدرات كالطاقػ ػ ػػات غػ ػ ػػري
ادلس ػ ػػتقلة ل ػ ػػدل الف ػ ػػرد .اش ػ ػػعار ادلوي ػ ػػف ابدلسػ ػ ػ ولية كحتقي ػ ػػع الرقاب ػ ػػة اللاهي ػ ػػة  .ر ػ ػػع ال ػ ػػركح ادلعهوي ػ ػػة كحتس ػ ػػن عالق ػ ػػات
العمػ ػ ػ حي ػ ػػث صل ػ ػػد أف التف ػ ػػاهم يس ػ ػػود ب ػ ػػن ادل ػ ػػويفن كرؤس ػ ػػا جم  .هقليػ ػ ػ مع ػ ػػدؿ دكراف العمػ ػ ػ مػ ػ ػ خ ػ ػػالؿ ش ػ ػػعور
العػ ػ ػػاملن ابلعدالػ ػ ػػة ادلوضػ ػ ػػوعية ي اختػ ػ ػػاذ ق ػ ػ ػرارات شػ ػ ػػؤكف العػ ػ ػػاملن .كي أتػ ػ ػػة يػ ػ ػػزكد مسػ ػ ػػؤكيل ادارات القػ ػ ػػول البم ػ ػ ػرية
تعلوم ػ ػػات كاقعيػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ادا العػ ػ ػػاملن كاكضػ ػ ػػاعجم ي ادلهامػ ػ ػػة شلػ ػ ػػا يعتػ ػ ػػرب تقطػ ػ ػػة اتطػ ػ ػػالؽ إلج ػ ػ ػرا دراسػ ػ ػػات ميداتيػ ػ ػػة
هطبيقية هتهاكؿ اكضاع العاملن كممكالهتم كاتتاجيتجم .
طرق تقييم األداء واملشاكل اليت تواجهها (ادريس،5007ص)202

بعد هطوير بعض أتامة قياس األدا اصبح إبمكاف ادلديري استخداـ العديد مػ طػرؽ التقيػيم ادلهاسػبة ك ػع األهػداؼ
اليت يسعوف لتيقيقجا م هلد العملية ،يوجد تااماف ر يسياف لتقييم أدا العاملن ابألججػزة التهفيليػة كاالداريػة احػدعلا
تااـ االختبارات كاآلخر تااـ التقارير الدكرية.
الطرق التقليدية لتقييم األداء

ها م الطرؽ االكثر استخداما ي احلياة العملية حيث هستخدـ هقارير هقيػيم األدا كذلػك مػ خػالؿ ظلػاذج
مطبوعة يقوـ القا م ابلتقييم ابسػتيفا كا ػة البيػاانت ادلدكتػة ابلهمػوذج عػ اال ػراد ادلقيمػن ،كيتضػم ظلػوذج التقيػيم علػم
ع ػ ػػدد م ػ ػ ػ اخل ػ ػػا ي أك ال ػ ػػفات بعض ػ ػػجا يت ػ ػ ػ بس ػ ػػلوؾ ادل ػ ػػرؤكس كه ػ ػػر اهة كيت ػ ػ ػ بعض ػ ػػجا ابلعم ػ ػ ػ كاالتت ػ ػػاج
(إدريس،5007،ص)500
345

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون ديسمرب 2018م
][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139
http://mag.uofb.edu.sd

طريقةةة تقةةدير املقيةةاس املةةدرج ( التقيةةيم ببح ة الصةةفات) هػػا م ػ اكسػػع الطػػرؽ اسػػتخدامان ي رلػػاؿ هقػػدير كفػػا ة

العاملن كهعتمد علم أساس أف دتث ك عوام م عوامػ التقيػيم علػم مقيػاس ذم درجػات سلتلفػة يػث يؤشػر القػا م
علم التقييم ابلتقدير علم الدرجة اليت يعتقد ابهنا خاصة ابلفرد موضع التقدير.
كم ػ م ػزاي هػػلد الطريقػػة سػػجولة جمجػػا كاسػػتخدامجا كمػػا أهنػػا هسػػج م ػ اجلدكلػػة اإلح ػػا ية لهتػػا التقػػدير ي صػػورة
مقاييس هفيد ي احلكم عل م االجتاهات الما عة كاالضلرا ات كالتمت  ،كابلرغم مزايهػا إال اف ذلػا بعػض العيػوب  ،مهجػا
عدـ الدقة ي احلكم علم كفا ة العاملن ،كم عيو ا أيضان ادلغػاالة ي الليوتػة أك اخلمػوتة الف الػر يس ادلباشػر يتخػوؼ
م إعطا هقديرات مهخفضة الف ذلك قد يعكس اطلفاض كفا ة الر يس ي قيادة ادلرؤكسن.
طريقة مقارنة العاملني كتوجبجا يتم هقييم االدا ع طريع مقارتة ادا الفرد مع زمال ة كههفل بواسطة اسلوبن علا :

أ -الرتهيػػب ادلسػػتقيم :توجػػب هػػلد الطريقػػة يقػػوـ ادلقػػيم برتهيػػب اال ػراد اخلاضػػعن للتقيػػيم ههازلي ػان أك ه ػػاعدين حسػػب
مسػػتويت كفػػا هتم كذلػػك مػ االحسػ لرسػوا كالعكػػس .كذلػػك بعػػد أف يقػػوـ تقارتػػة أدا كسػػلوؾ كػ ػػرد ابآلخػري
كغلب اف ال يكوف الرتهيب حسب خاصية أك صفة معيهة قط ب حسب االدا كالسلوؾ العاـ للفرد.
ب) اسلوب ادلقارتة الثها ية ادلزدكجة ( الزكجية ) :ها احد اشكاؿ طرؽ الرتهيب كاليت يجا يطلب م القا م ابلتقييم اف
يوضػػح م ػ هػػو العام ػ الػػلم مسػػتول ادا ػػة أعلػػم م ػ بػػن ك ػ العػػاملن ي سلسػػلة م ػ ادلقػػارانت الزكجيػػة بػػن اعضػػا
ا موعة ادلراد هقيمجا تع عقد مقارانت زكجية بن اعضا ا موعة ادلراد هقييمجا لك اثهن م اال راد ادلراد هقييمجم.
م مساكم هلد الطريقة إهنػا زلػددة إىل حػد بعيػد إذ أهنػا ال ه ػلح ألغػراض الرتقيػة ال هنػا ال هبػن السػبب الػلم مػ
أجلة هقييم أحد االشخاص هقييمان عاليان أك مهخفضان  ،كبهفس ادلهطع هنا ال ه لح ألغراض الهق  ،التدريب  ،الف
 ،لك الغرض الوحيد اللم ه لح لة هو اختبار مدل صلاح سياسة االختيار كالتعين ي اختيار االشخاص ادلهاسبن.
طريقة التوزيع االجباري

هعتمد هلد الطريقة علم أساس كرة التوزيع الطبيعا أم أف رلموعة االحداث هرتكز حػوؿ

كسط ادلهي كيق هركيزها عهد األطراؼ كابلتايل يطلب م القا م ابلتقدير اف يوزع هقديراهة بمك يتهاسع مػع التوزيػع
الطبيعا ادلعتاد كم مث هقسيم ادلرؤكسن إىل رلموعات كيرتهب ك مهجا حسب هركيزها علم مهي التوزيع .

الطرق احلديرة لتقدير الكفاءة (إبراهيم 0202،م،ص)367

طريقة االختيار اإلجباري هقوـ علا اساس إجبار القا م ابلتقييم علم االختيار م بن عدد مػ العبػارات الوصػفية
اليت هبدك كأهنا ذات قيمة متساكية ابلهسبة لة هلد العبارات الوصػفية هػا رلموعػات رابعيػة كػ مهجػا يعػرب عػ صػفتن
اغلابيتن كاألخريت هعرب ع صفتن سلبيتن ي األدا كيطلػب مػ القػا م علػم التقػدير اف ؼلتػار عبػارهن قػط ،كاحػدة
هعرب ع ال فة ادلرضػية ي أدا ادلػرؤكس كاخػرل هعػرب عػ ال ػفة الغػري مرضػية ،ك القيمػة الفعليػة أك اكزاف العبػارات هنػا
هبقػػم سػرية عػ ادلمػػر ن لػػلا ال يوجػػد حتيػػز يجػػا لكػ مػ عيو ػػا صػػعوبة جمجمػػا كاسػػتيالة ا ا اػػة علػػم سػرية مفتػػاح
التقييم كايضان ارهفاع هكاليف اعدادد .
طريقةةة البح ة امليةةدا

هقػػوـ هػػلد الطريقػػة أبف يػػلهب ادلكلػػف بعمليػػة التقيػػيم إىل موقػػع العمػ كيطلػػب م ػ ادلمػػرؼ

هزكيػػدد ابدلعلومػػات الػػيت هتعلػػع أبدا كسػػلوؾ العػػاملن معجػػم أك ػل ػ عليجػػا مػ اشػػخاص لػػديجم بعػػض ادلعلومػػات عػ
اكل ك اال راد بعد احل وؿ عليجا كالتأكد م صيتجا مث إىل يعود للقياـ بعملية التقييم م خالؿ ادلعلومات اليت حت
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عليجا ،مث يرس تتا التقييم للممرؼ ادلختي ليقوـ تراجعتجا كاعتمادها كم مزايها البعد ع التييز كالدقة ي مجػع
البياانت  ،أما عيو ا عدـ االخل ي االعتبار رأم الر يس ادلباشر ي ادلويػف بػ قػد ي ػ االمػر إلعطػا معلومػات غػري
صييية كارهفاع التكليف بسبب اللجو إىل خربا م خارج ادلهمأة.

طريقةةة االحةةداث اجلوهريةةة هقػػوـ علػػم أسػػاس أف ههػػاؾ بعػػض االحػػداث ادلػػؤثرة علػػم سػػلوؾ الفػػرد كجتعلػػة انجي ػان أك

اشالن ي عملة ك غلػب علػم القػا م ابلتقػديرات اف يسػج بعػض االحػداث اجلوهريػة كالػيت حتػدث اثهػا العمػ  ،مثػ ،
قلع الفرد  ،ر ضة ي يوـ ما االلتياؽ أبحػد الػربام كيػتم اكتمػاؼ االحػداث اجلوهريػة مػ خػالؿ دراسػة سػلوؾ اال ػراد
اثها العم بعد ذلك هرهب مث هلد االحداث ا معة حسب هكرارها أك اعليتجا مث هعطم اكزاف لك مهجا يث هكوف
اساسػان لعمليػػة التقػػدير .مػ مػزاي هػػلد الطريقػػة أهنػػا هػػو ر اساسػان موضػػوعيان دلهاقمػػة ادلمػػرؼ للفػػرد ي كيفيػػة جتهػػب اكجػػة
الق ور ي ادا ة لعملة كحتسن أدا ة ،كم عيو ػا اهنػا ختلػع لػدل اال ػراد شػعوران أبف كػ شػا يؤدكتػة سػوؼ يكتػب ي
القا مة السودا لدل ادلمرؼ شلا يؤدم إىل االحباط ي العم .
طريقةةة اإلدارة ابألهةةداف ص ػمم تاػػاـ اإلدارة ابألهػػداؼ حػػا ؽلك ػ التغلػػب علػػم كثػػري م ػ ادلمػػاك اخلاصػػة ابلطػػرؽ
التقليديػػة للتقيػػيم كيجػػدؼ ايل هقويػػة العالقػػة بػػن الػػر يس كادلػػرؤكس كزيدة حفػػز اال ػراد علػػم العمػ كمػ أهػػم ادلقومػػات
االساسية لإلدارة ابألهداؼ ب فة خاصة ي رلاؿ هقييم االدا ادلماركة اجلماعيػة بػن ادلمػرؼ كادلػرؤكس ي كضػح ادلجػاـ
االساسية كرلاالت مس ولية عم الفرد ك م رتة آلخرم يتم عقد لقا ممرتؾ ب الر يس كادلرؤكس لتقيػيم مػدل حتقيػع
األهداؼ السابع حتديدها ،كي أثها هلد االجتماعات يتم كضع أك هعدي أهداؼ ابلفرتات القادمة.
مشكالت تقييم األداء  :هعار كثري م ادلهامات ك ادلديركف م مماك خاصة أثها عملية هقييم األدا م أعلجا:

أ /عدـ كضوح ادلعايري :قد ػلتوم ظلوذج هقييم األدا علم معايري غري كاضية للتقييم شلا يدع رلاؿ الختالؼ التفسريات
مث ما هو التعريف ا دد لوصف أدا جيد كلوصف القدرة علم اإلبداع.
ب /الرتكيز علم االدا الفردم أك االدا اجلماعا إذ هواجة بعض ادلهامات ممكلة عدـ عالية ادا رؽ أك مجاعات
العم كذلك ابستخداـ مقاييس هركز علم ادا الفرد كليس االدا اجلماعا.
ج /استخداـ طريقة كاحدة للتقييم ال هتهاسب مع مجيع الويا ف غري رلدية للا ال بد م ههوع طرؽ التقييم ك قان لطبيعة
كمستول الويا ف.
د /عدـ هدريب الرؤسا إذ ػلتاج الرؤسا دا ما للتدريب كالرتكيز يما يتعلع بتقييم االدا الوييفا.
ق /عدـ اهتماـ الرؤسا أبعداد التقارير كقد يهار القا من علم هقييم االدا بهارة ركهيهية كابلتايل يقوموا تلا الهماذج
بدكف حترم الدقة .
ك /التييزات المخ ية للرؤسا هتأثر عملية التقييم ابلعالقات المخ ية بن الر يس كادلرؤكس يمي الر يس إىل مرؤكس
معن يؤثر أتثريان مليويان علم التقديرات اليت ؽلهيجا لة .
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كللتغلب علم هلد األخطا ي عملية التقييم غلب حتسن كهعدي طرؽ هقييم االدا  .عدـ االكتفا بتقييم األدا مرة
كاحدة ي السهة ،.استخداـ ظلاذج سلتلفة لتقييم أدا مجيع العاملن علم اختالؼ أعماذلم ،هدريب القا من ابلتقييم ك
عدـ اعتبار تتا التقييم مهعزلة ع ابقا عمليات إدارة ادلوارد البمرية االسرتاهيجية كاالختيار كالتوييف كالتدريب
كالتهمية ادلستمرة للموارد البمرية.
منطقة الدراسة

أتمػ جامعػػة الػػزعيم األزهػػرم كجامعػػة ابجلجػػد المػػعيب لتخليػػد زكػػرم الػػزعيم الػػوط الراح ػ إمساعيػ األزهػػرم كذلػػك
استهادا علا القرار اجلمجورم ال ادر بتػاريخ0220/05/2ـ .بػدأت اجلامعػة خبمػس كليػات كهوسػع هػدرغليا ايل أف
اص ػػبي س ػػبعة عم ػػر كلي ػػة الع ػػدد احل ػػايل للكلي ػػات ابإلض ػػا ة لع ػػدد م ػ ادلراك ػػز العلمي ػػة كمرك ػػز البي ػػوث كالدراس ػػات
السوداتية ،ازداد أعداد الطالب ادلقبولن ابجلامعة كبدأت برام الدراسػات العليػا كهزايػدت أعػداد أعضػا هي ػة التػدريس
حيت أصبي اجلامعة هها س كربيت اجلامعات ي هي ة التدريس مػ حيػث الكػم كالكيػف أف صػارت ايل مػاها عليػة
اآلف .اختيػػار عيهػػة بطريقػػة ميسػػرة طبيعػػة ادلمػػكلة ك رضػػيات الدراسػػة جتػػد االهتمػػاـ كسػػط رلتمػػع الدراسػػة .يتكػػوف
رلتمع الدراسة م ادلويفن جبامعة الزعيم االزهرم .اجلدكؿ التايل يوضح تتا االختبارات اإلح ا ية لعبارات االستباتة
حيث حساب قيمة مربع كام لك عبارة كالقيمة االحتمالية كهفسري االجتػاد الػلم يمػري اليػة الفػرؽ إف كجػد ػرؽ ي
أرا ادلبيوثن حوؿ العبارة
حمور إدارة املوارد البشرية

حتلي مستول استجاابت ادلبيوثن إزا زلور إدارة ادلوارد البمرية ي كفا ة االدا االدارم
جدول ()0املقاييس اإلحصائية ازاء حمور إدارة املوارد البشرية
العدد

العبارة

الوسط

االحنراف املعياري

التفسري

احلسايب
هتتم إدارة ادلوارد البمرية تواصفات الوييفة (ادلؤه العلما)

100

3.7

1.182

أكا ع

يزكد تااـ هقييم األدا مس وؿ إدارة ادلوارد البمرية تعلومات كاقعية ع العاملن

100

3.58

1.046

أكا ع

هقوـ إدارة ادلوارد البمرية بتطبيع اللوا ح ادلهامة للعم ب ورة سليمة

100

3.5

1.122

أكا ع

سياسات إدارة ادلوارد البمرية حتقع العدالة كادلوضوعية

100

3.15

1.175

زلايد

هستخدـ إدارة ادلوارد البمرية أساس موحد للتقييم لضماف عدالة ادلعاملة

100

3.19

1.098

زلايد

الدراسات كادلقرتحات اليت هقدمجا إدارة ادلوارد البمرية لإلدارة العليا حتاا
ابلتيلي العميع

100

3.08

0.981

زلايد

حترص اإلدارة العليا علم هعين ر يس كفؤ إلدارة ادلوارد البمرية

100

3.77

1.239

أكا ع

ؽلث مس وؿ إدارة ادلوارد البمرية حلقة كص بن اإلدارة العليا كادلرؤكسن

100

3.8

1.231

أكا ع

املصدر إعداد الباح  ،ابستخدام برانمج  ،SPSSم واقع بياانت الدراسة امليدانية  0202،م

يوضػػح جػػدكؿ ( )0أف ادلتوسػػط احلسػػاع للعبػػارة “هتػػتم إدارة ادل ػوارد البم ػرية تواصػػفات الوييف ػة(ادلؤه العلمػػا)” ،بلػػ( ()2.70
(أكا ػع) ابضلػراؼ معيػارم قػدرد ( ،)0.092أمػا العبػارة “يػزكد تاػػاـ هقيػيم األدا مسػ وؿ إدارة ادلػوارد البمػرية تعلومػات كاقعيػة عػ
العػػاملن“ ،بلػػ( ادلتوسػػط احلسػػاع ادلػػرجح ابألكزاف (( )2.29أكا ػػع) ابضل ػراؼ معيػػارم قػػدرد ( ،)0.022أمػػا العبػػارة "هق ػوـ إدارة
ادل ػوارد البمػ ػرية بتطبي ػػع الل ػوا ح ادلهام ػػة للعمػ ػ ب ػػورة س ػػليمة" بل ػػ( ادلتوس ػػط احلس ػػاع (( )2.20أكا ػػع) ابضلػ ػراؼ معي ػػارم ق ػػدرد
( ، )0.052أمػػا العبػػارة “سياسػػات إدارة ادل ػوارد البم ػرية حتقػػع العدالػػة كادلوضػػوعية”  ،بلػػ( ادلتوسػػط احلسػػاع (( )2.02زلايػػد)
ابضلػراؼ معيػػارم قػػدرد ( ،)0.072ك العبػػارة “هسػػتخدـ إدارة ادلػوارد البمػرية أسػػاس موحػػد للتقيػػيم لضػػماف عدالػػة ادلعاملػػة“ ،كػػاف
ادلتوسط احلسػاع ذلػا (( )2.02زلايػد) ابضلػراؼ معيػارم قػدرد ( ،)0.029ككػاف الوسػط احلسػاع للعبػارة “الدراسػات كادلقرتحػات
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الػيت هقػػدمجا إدارة ادلػوارد البمػرية لػػإلدارة العليػا حتاػػا ابلتيليػ العميػػع”( )2.09( ،زلايػػد) ابضلػراؼ معيػػارم قػػدرد (، ،)0.290
أمػػا العبػػارة “حت ػػرص اإلدارة العليػػا عل ػػم هعيػػن ر ػػيس كفػػؤ إلدارة ادل ػوارد البم ػرية“ ،كػػاف ادلتوسػػط احلسػػاع ذلػػا (( )2.77أكا ػػع)
ابضلػراؼ معيػػارم قػػدرد ( ،)0.529ك العبػػارة “ ؽلثػ مسػ وؿ إدارة ادلػوارد البمػرية حلقػػة كصػ بػػن اإلدارة العليػػا كادلرؤكسػػن  ،بلػػ(
ادلتوسط احلساع ذلا (( )2.90أكا ع) ابضلراؼ معيارم قدرد (.)0.520
جدول ( )0املقاييس اإلحصائية ازاء حمور تقييم االداء
العبارة

العدد

الوسط

اإلحنراف املعياري

التفسري

احلسايب
تااـ هقييم األدا ادلتبع يتسم ابلبساطة كالفعالية

100

3.3

1.020

زلايد

هسري عملية هقييم األدا بمك دكرم كمهتام

100

3.27

1.162

زلايد

عملية هقييم األدا عملية مجمة ههعكس تتا ججا علم أدا العاملن

100

4.35

0.712

أكا ع بمدة

هتسم عملية هقييم أدا العاملن ابجلامعة ابلعدالة

100

2.8

1.142

زلايد

هساعد عملية التقييم ي ه ييح األخطا ادلوجودة ي أدا العام

100

4.07

0.913

أكا ع

ضعف التفاع بيهك كبن ر يسك ادلباشر يساهم ي اطلفاض

100

4.46

0.920

أكا ع بمدة

مستوم األدا
املصدر إعداد الباح  ،ابستخدام برانمج  ،SPSSم واقع بياانت الدراسة امليدانية  0202،م

يمري جدكؿ ( )2إىل أف :أف ادلتوسط احلساع للعبارة “ تااـ هقييم األدا ادلتبع يتسم ابلبساطة كالفعالية” ،كاف ()2.20
(زلايد) ابضلراؼ معيارم قدرد ( ،)0.020كالعبارة “ هسري عملية هقييم األدا بمك دكرم كمهتام” ،كاف ادلتوسط احلساع
(( )2.57زلايد) ابضلراؼ معيارم قدرد ( ،)0.025كالعبارة “ عملية هقييم األدا عملية مجمة ههعكس تتا ججا علم أدا
العاملن” ،بل( ادلتوسط احلساع ذلا (( )2.22أكا ع بمدة) ابضلراؼ معيارم قدرد ( ،)0.702كالعبارة “ هتسم عملية هقييم
أدا العاملن ابجلامعة ابلعدالة “ ،بل( ادلتوسط احلساع ذلا (( )5.90زلايد) ابضلراؼ معيارم قدرد ( ،)0.022كالعبارة “
هساعد عملية التقييم ي ه ييح األخطا ادلوجودة ي أدا العام “ ،بل( ادلتوسط احلساع ذلا (( )2.07أكا ع) ابضلراؼ
معيارم قدرد ( ،)0.202كالعبارة “ ضعف التفاع بيهك كبن ر يسك ادلباشر يساهم ي اطلفاض مستوم األدا “ ،بل(
ادلتوسط احلساع ادلرجح ابألكزاف للعبارة (( )2.22أكا ع بمدة) ابضلراؼ معيارم قدرد (.)0.220تسبة ( )%27م عيهة
ادلبيوثن موا قوف علم عبارة “ ؽلث مس وؿ إدارة ادلوارد البمرية حلقة كص بن اإلدارة العليا كادلرؤكسن  ،بيهما تسبة ا ايدكف
قد بلغ ( ، )%02ي حن أف تسبة ( )%09ال يوافقون علم ذلك  .كهلا يدؿ علم أف أعلم تسبة م ادلبيوثن موا قوف
بمدة حوؿ هلد العبارة ،كبلغ قيمة مربع كأم ا سوبة لداللة الفركؽ بن إجاابت ادلبيوثن ( )22.70حتت مستول املعنوية
( )%5ككات قيمة معهوية االختبار هساكم ( ،)0.000همري هلد الهتيجة إىل كجود ركؽ معهوية بن إجاابت ادلبيوثن حوؿ
هلد العبارة كل اا ادلبيوثن اللي يوا قوف بمدة علم هلك العبارة.

النتائج

 /0هتتم إدارة ادلوارد البمرية تواصفات الوييفة.
 /5يػػزكد تاػػاـ هقيػػيم األدا مس ػ وؿ إدارة ادل ػوارد البم ػرية تعلومػػات كاقعيػػة ع ػ العػػاملن شلػػا يسػػاعد ي اختػػاذ الق ػرارات
ال ييية ادلتعلقة م.
 /2حترص اإلدارة العليا علم هعين ر يس كفؤ إلدارة ادلوارد البمرية.
 /2عملية هقييم األدا عملية مجمة ههعكس تتا ججا علم أدا العاملن.
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 /2هساعد عملية التقييم ي ه ييح األخطا ادلوجودة ي أدا العام .
التوصيات.
 /0غلب أف هسري عملية هقييم األدا بمك دكرم كمهتام كما غلب أف يكوف تااـ هقييم األدا ادلتبع بسيط ك عاؿ.
 /5ضركرة استخداـ إدارة ادلوارد البمرية أساس موحد للتقييم لضماف عدالة ادلعاملة.
 /2غلب أف حتاا الدراسات كادلقرتحات اليت هقدمجا إدارة ادلوارد البمرية لإلدارة العليا ابلتيلي العميع .
 /2ضركرة االستفادة م التغلية ادلرهدة ي عملية هقييم االدا ي معاجلة تواحا الق ور ي االدا .
 /2غلب أف هتسم عملية هقييم أدا العاملن ابجلامعة ابلعدالة الف ذلك يساعد علا الرضا الوييفا للعاملن.
املراجع

 ،إدارة ادلوارد البمرية(القاهرة :لدار اجلامعية )5000،

 /0إبراهيم ،

 ،تنمية املوارد البشرية  ،ط( 0القاهرة  :الركابط العادلية للهمر كالتوزيع )5005 ،

 /5ابو اله ر ،مدح

 /2ادريس ،اثب عبدالرمح  ،إدارة االعمال النظرايت ومناذج تطبيقية ( االسكهدرية  :مكتبة االبراهيمية )5007 ،
 /2امساعي  ،زكا مكا  ،إدارة املوارد البشرية  ،ط( 0اخلرطوـ :شركة مطابع السوداف للعملة ا دكدة )5002 ،
 /2حامد ،دا زلمود  ،إدارة اجلودة الشاملة  ،ط (0عماف :دار البداية للهمر كالتوزيع 5005 ،ـ )
 /7احلسن  ،الح حس كمؤيد عبدالرمح الدكرم  ،إدارة البنوك مدخل علمي اسرتاتيجي معاصر (عماف  :دار كا للهمر )5007 ،
 /9حهفا ،عبدالغفار  ،السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية ط (،0االسكهدرية  :الدار اجلامعية للهمر )5005 ،
 /2درة ،عبد البارم كزهري ال باغ كمركة امحد كيسر العدكاف  ،إدارة القوى البشرية  ،ط( ، 5القاهرة  :المركة العربية ادلتيدة )5000 ،
 /00السلما ،علم  ،إدارة املوارد البشرية ،ط (0القاهرة  :دار غريب للطباعة كالهمر كالتوزيع 0227 ،ـ)
 /00الطا ا ،يوسف حجيم كمؤيد عبداحلسن ض كهاشم وزم العبادم  ،إدارة املوارد البشرية( ،عماف  :الوراؽ للهمر 5002 ،ـ)
 /05عباس  ،سجيلة

 ،إدارة املوارد البشرية  ،مدخ اسرتاهيجا  ،ط ( 2األردف  :دار كا للهمر )5002 ،

 /02عبدالباقا ،صالح الدي
 /02عمماكم،
 /02علي

،

 ،اجلوانب العلمية والتطبيقية يف إدارة املوارد البشرية ابملنظمات( ،االسكهدرية  :الدار اجلامعية 5000 ،ـ )

 ،اإلدارة االسرتاتيجية يف تنمية املوارد البشرية يف ظل العوملة ط (0االسكهدرية  ،مهمأة ادلعارؼ 5000 ،ـ )
ماهر  ،إدارة املوارد البشرية ( ،القاهرة :دار غريب للطباعة  ،دكف سهة )

 /07ماهر ،امحد  ،إدارة املوارد البشرية  ،ط (0االسكهدرية  :الدار اجلامعية للهمر 5002 ،ـ)
 /09موسم ،بكرل الطيب ،إدارة االفراد ط(2اخلرطوـ :دار جم اتكف)5002،
 /02توطا ،سعاد انيف  ،إدارة املوارد البشرية وإدارة االفراد  ،ط( 5عماف :دار كا للهمر . )5002 ،
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