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لقددظ ر ددو مقددداء خالظخا حدد ا خللددو  خللىلواددت خالدلددد د ىلملظاددظ لهددظوى  ددظص خعددملوىل   دد  لقددا خل ددهىلت        

  خلد ل  صد ودى اعدوا (Merit Rating)لدلل  صحدل خلوفدو دل لادد خللودا ا  قددل هرىودىت ادظلد مقدداء خل دظخو  

 Efficiency)صد مقداء خلكفىا   (Performance)صد مقداء خالظخا  (Employ Evaluation)مقداء خلودرف 

Evaluation)   لا ت    ملظاظ خال دو لالىواال خللال كىهدخ افغادل لاد وى اهم ده     خلعىلت  دود  م ددو

صهد  لددء مم اددو درافمد   م  وهددل ل دو ذواد     ل لددظ  صعدىلا  خدظخو   ودودو خلد ول  خظ خماموددىء  مقدداء خالظخا  م  

 (   6-5  ص 1974وكهىت صعىعاىت    و ىا م دو خللىواال دو   كفىام ء. )ل ظ خلداى :
         

 ل  مقددداء صظخا خدظخوو دذاددىع  ىلاامدد   دد  ذاددىظ  وبععددم  خلمو داددت    هوددى اددمء  دد  ك اددو وددل خاللاددىل  ق ددظ     

ظخو  لوم ا ىت خلملااء دلامأكظ ول  وكىهات خلكاات دخلقعء    ملقاد  خالادظخف خلوو دد  وه دى خلمأكظ ول لعل خعمح

 دذظوم  لاد ملقا  لى ىت خلو مو  دما ات وم ا ىت خل ىل  دوظى  وكىهام     ملقا  وى ُح   ل  .

ىوهم   وى اد وملق  دلو ف صاضىت  أه  لواات وهروت دوعموو  لقاىع دخ  ظخو خاللكىء لاد خلهمىئج خلوملققت دوق

ل لوااددت خلمقددداء معددمهظ  لددد خلولددىااو دخلوبفددوخت خلمدد  مدضددل وددظى ه ددى  خلكااددت دخلقعددء  دد    دد  خلوىضدد    دخ 

ملقادد  خالاددظخف خلوو ددد  وددل ووىوعددت اددل  خلدرافددت صد للدد  خلهفددى  دممددال  وكىهاددت ملظاددظ خمهلوخ ددىت دملظاددظ 

 ل ومقىا دملعال وعمدى  خالظخا . صع ى  ى دكافات ولىل م ى دوعء خلعاىعىت خلوهىع ت

كده ددى خلدعدداات خلفلىلددت وددل  ىهدد  خدظخواددال دخلوعددئدلال  لقددظ لراددت لوااددت مقددداء خالظخا  ىاموددىء ك اددو         

 اله ى خلوه ا  خالعىعد  محمادىو خالعداد  خل دلال للواادت خل هدىا دخلم ددو  لم لال خلوعىو الو لواات  ظخوات

                                              وعموو  لظو ت  لىلات خدظخو     ملقا  خالاظخف خلودعدوت ل ى.ول ح ا لواات خلقاىع خل

اوكل خلقدا:  ل مقداء خالظخا الظ وبفوخ  اظخ لا دظ  خلفدىوات ودل حد ا خلل ددا لادد لقدىئ  صد  اىهدىت       

خللوددظخا للوا ددء دوعددىلك ء  ادد    دد  وددظ   وهادددت ولددظدظ   وددل فددأه ى صل معددىلظ لاددد ملااددا د  ددء دمقددداء صظخا 

ولظظ   دمقظاو وظى كفىام  خلفهات دخللواات دخللاوات لاقاىء  ىلدخ  ىت خلوملاقت  لواد  خللدىل  د د  خلوعدمق ا  وودى 



ام ا  ملااا د  دء دمقدداء خلقدظوخت خللاوادت دخدهعدىهات  د   فدغىا دردىئف  د  خلوعدمق ا لخت وعدمدى صلادد ودل 

 ء خللىلات دلل  لفمل ولىدو خلمقظء خلدراف   دخعمغ ا خل ىذىت خل فوات  ىلفكا د ىالعاد  خلدلو وعمدى درىئف

 دخلقعء   الق  صاظخف خلكاات

لددو ف مقددداء خالظخا  أهدد   ظوخعددت دملااددا صظخا خللددىواال للوا ددء دو لرددت عددادك ء دم ددو ىم ء ص هددىا خللوددا      

ء    خلقاىء  ألوىل ء خللىلات دصاضىت لالكدء لادد  وكىهادىت خلهودد دلل  لالكء لاد وظى ه ىل ء دوعمدى كفىام 

 .دخلمقظء لافوظ    خلوعمق ا دملوا  وعئدلاىت صك و  صد موذام  لدرافت صحوى  

خدظخو  خلل وات ا  ما  خلم  ملعل خالظخا دم اظ خلمفىلا دخلملىوا ود  خلومغادوخت خل  الادت دخل ىوئدت  دود      

لاددد ملعددال لوددا خلوبععددت  أذددا كافددت دخذ ددو دذددت د أاددظو لىواددت ممهىعدد  ودد  ل ددء لاواددت د  دددو  ذددىظو  

خلوبععدددت دخل م ا قدددد الو ودددل خللدددىواال لدددى   لدددل خللودددا )  ىلدددت وقهلددد  ( خلكدددا الودددا  مفىلدددا وددد  ذادددىظ  

خلوبععددت د ددود  خلفوادد  دال ددا لاددد وكى ددأ  لعدد   ىذددت د دددظ  صظخا دلعددل  همى دد   درافددت خللوددىظ  دخلقعددء 

 ت لامقداء خلوعموو ل  م ى  هود دم دو خلوبععت خلمو دات .لوض

 أهداف تقويم األداء 

خل ددظف خالعىعدد  وددل مقددداء خالظخا اددد ملقادد  صلاددد وعددمدى وددل خالظخا ظخحددا خلكااددت دخلقعددء د وعددمدى وددل      

م داو  ظخحا صو كاادت خلكفىا  دخلفىلاات. لاث الم و خلمقداء ول خلوكىئ  خالعىعات خلوب و  لاد ولىدو خلمقظء دخل

دخلقعددء د وددى صل خل ىلدد  اددد خلولدددو خالعىعدد   دد  لوااددت خلمقددداء وددل حدد ا  عددهىظ خلدرددىئف  لددد خالكفددىا وددل 

خللدددىواال  خلقدددىظوال لادددد ملودددا خلوعدددبدلات دخله دددد   أل دددىا خلدردددىئف لدددلخ كدددىل ودددل خل  الددد  د ددددظ ولدددىااو 

 مأكظ ول   لام ء لإللوىا خلوكافال   ى.        دوعمداىت ولظظ  لمقداء خللوظخا  د وبعىا خالذعىء دخل

 داهىل  لظظ ول خالاظخف خلفولات خلم  ملقق ى لواات مقداء خالظخا اوكل صل هظو  ى ول ح ا خآلم .      

 ولو ت هقى  خلقد  دخلضلف    خالظخا د ىلمىل    وخا خلظلء دخلمل ا  دخلل ج. -1

 لىظ  وعء خلعاىعىت خلحى ت  ىلكاات دخلقعء.مد او خلولادوىت خل  وت لوعء صد   -2

 خلكفف لل خملماى ىت خلضودوات خل  وت له ى  خلكاات دخلقعء. -3



صفددلىو خللواددظ د وئدداع خلقعددء  ىلوعددبدلات هما ددت و لرددت دفددلدو خلودرددف  ددىل اهىلدد  وددل امددى   داوخذدد   -4

 صظخا .

 ظواعاال .ما ات خلماى ىت صغوخ  خل لث خللاو  خلحىص  مهىدا فبدل خلم

 -( خلغو  خالعىع  دخلفول  للواات مقداء خالظخا:3داوكل صل هدضل ول ح ا خلوح  )
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 : أهمي  تقويم األداء

 م                                   خلملااوادت خللواات ل لواات خلمقداء ملظ  لظى لاقىت صد وكدهىت          

 مود  لدل  واد  ماوكدل صل خلدلو   ىلمقداء اد خلوكددل .كا ى خللواات خلملااوات    مأ اوخلظ صك و خلوكدهىت م  ه ى

   اىهىت مفاظ    ملظاظ وظى  ىلاات خلوكدهىت خالحوى.

د معددىلظ خلوددو ال لاددد  دده  خلقددوخوخت خلملااواددت   خلملااواددت خللوااددتكوددى مفاددظ  دد  خللكددء لاددد ملقادد  صاددظخف  

   كا . خلهرىء خلملااو  ووآ  ا ا   .ت صعىلا  خلمقداء ملظظ وعىو لواات خلملااء ال  خلوحمافت  

د مأعاعىت ل لخ خلوف دء خللاو  م اوكل الو وبععت صد ذ ىع ول ذ ىلىت خلولو ت صل معاو  ح د  ى مت وى لء 

 ا دى  لدىوفخالودء ممد حى دت  د  ادل  خالادىء خلمد  ص د لت    ا ى مقداء  ىظ   لاظ كا خل لظ لدل خلموااد  ا و

     هى صل ه مء  ىل لث خللاو  ول  وا   دخه  .اال لخ كىل ل خوىت ل. ول ص ا خلع   خللاو 

كا دى  دللد     ُالدظ  مقدداء خالظخا ودل خلووىوعدىت خلدخعدلت خمهمفدىو  د  لىلوهدى خلولى دو  د د   دخهد  خللادى     

 ات  فدخئظ ك او  وه ى  :لألاوات خلم  القق ى لهظ خعمحظخو   دمم اد ال  خالاو

  فلىو خللىواال  وعبدلام ء ..1 

 ضوىل لظخلت خلولىوات ..2 

 خلوذى ت لاد خلوبعىا دخلووبدعال ..3 

 خعمووخو خلوذى ت دخلمفماش لضوىل  دظ  خللوا دلعل خالظخا. .4 

 فودا لواات خلمقداء..5 

 
 
 

 (1998خمطط يوضح أهداف استخدام عملية تقويم األداء.  )هيجان:
 



  :أهمي  ا تقويم اإلدا ي  ي ا مجلل ا  يلضي

وو  ددد  خلو ددىا خلواىضددد  ظدوخ و ودددى  دد  مهعدددا  دمح دددا  دمهردداء خللودددا خدظخوو   واددد  اددبظو خلقىئدددظ خدظخ    

 دخه   ول خ ا ملقا  اظف خلوبععت صد خل وىلت صد خلوهروت خلواىضات دملظاظ عداد  خآلحدوال دظ ل دء  وغ دت 

  ىظذت هلد ملقا  خالاظخف .

 د  كدا وبععدت آد  وىلد  واىضدات وملدظظ    ول خلضودوو خالحدل  لدال خملم دىو صل صهددخع ووخمد  خلقادىظ       

   ص ىو خلمهراء خلحىص  ىلوبععت آد خل وىلت خلواىضات اد خللو الظظ موماد  خل  ددظ دمهعداق ى   صل خل اكدا 

خلمهراو  دملظاظ خلل ذىت دخلوعمداىت دمقعاء خاللوىا دمد ا  خمحم ى ىت كا ى ولظظ  قدخهال دلدخئل وعوات 

مفدددوالات دخلعدددا ت خلمهفالادددت  ددد  خلظدلدددت . دادددلخ ام اددد  مقدددداء ل واددد  وفى دددا ادددل  ولمدددوف   دددى ودددل خلعدددا ت خل

خلعددا ىت خدظخواددت لضددوىل خلوذى ددت دخدفددوخف لاددد صظخا خللددىواال دخلقددىظ  خلواىضدداال  دد  اددل  خلوبععددىت دحادد  

ل وددل ح لدد  وهددىص  ددىلل لال ذددىت خدهعددىهات خلواىضددات داددلخ  ددظدو  عددالف  صظخا خاللوددىا  كفددىا  د لىلاددت. داوكدد

دض  خلفحص خلوهىعد   د  خلوكدىل خلوهىعد  دخلدلو اعد ء  د  م دداو خلولددو خلواىضد  خلدلو الدىه   د   ادظهى 

وددل ضددلف خلهمددىئج هما ددت لاموخ دد  خلوعددموو  دد  خمه ددى  خلواىضدد  دخلحعددىئو خلوم لقددت لاوهمح ددىت  دد  وحماددف 

 لقدل ى .

 
 


