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واقع تقييم أداء العاملني من وجهة نظر مديري املوارد البشرية ،دراسة حالة عينة من املؤسسات النفطية حباسي مسعود
The reality of evaluating employee performance from the point of view of HR managers,
sample of oil companies in HASSI Messoud
خالد

رجم* ،1

رشيد

مناصرية2

 1كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،خمرب اجلامعة ،املؤسسة والتنمية احمللية املستدامة ،جامعة ورقلة (اجلزائر)
 2كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،خمرب أداء املؤسسات واالقتصادايت يف ظل العوملة ،جامعة ورقلة (اجلزائر)

اتريخ االستالم2018/12/02 :؛ اتريخ املراجعة 2018/12/03 :؛ اتريخ القبول2018/12/03 :

ملخص  :هدفت الدراسة إىل اإلطالع على واقع تقييم أداء العاملني ألربع مؤسسات نفطية وطنية ومؤسستني نفطيتني أجنبيتني،حيث مت استخدم
املنهج الوصفي ابالعتماد على أداة املقابلة بشكل أساسي مع ( 28فردا ) من مديري ورؤساء األقسام إلدارة املوارد البشرية للمؤسسات عينة
الدراسة ،حيث تبني تدين مستوى االهتمام بعملية تقييم أداء العاملني يف املؤسسات الوطنية األربع ابعتبارها إجراء إداري سنوي ال يتم استغالل
نتائجه ،عكس ما هو موجود يف املؤسستني األمريكيتني ( هاليربتون ،هاس) ،إذ هناك اهتمام كبري جدا بعملية تقييم أداء العاملني واستخدام
نتائجها خاصة يف التوظيف ،حتديد االحتياجات التدريبية ،املكافآت ،الرتقيات ،احلركية ومتديد العقود.
الكلمات املفتاحية :نظام تقييم أداء العاملني ،موارد بشرية ،أداء العاملني.
تصنيف M59 ،M12 :JEL
Abstract:
The study aimed to examine the reality of the performance evaluation of the employees of four
national oil companies and two foreign oil companies. The descriptive approach was used mainly
on the basis of the interview tool with 28 managers and heads of departments for the human
resources management of the sample companies. To evaluate the performance of the employees of
the four national companies as an annual administrative procedure, the results of which are not
used, as opposed to the two companies in the United States (Halliburton, Haas). Training, rewards,
promotions, mobility and contract extension.
Keywords: Human Resources, Employee Performance Assessment system, Employee
Performance.
Jel Classification Codes : M12 , M59
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 -Iمتهيد :
إن من أهم أهداف إدارة املوارد البشرية االرتقاء مبستوايت أداء العاملني يف املؤسسة وال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل االهتمام الكايف بعملية
تقييم أداء العاملني من حيث استمراريتها على مدى السنة والتحديد اجليد للمعايري املناسبة واختيار الطريقة املناسبة األكثر مالئمة وتدريب
املقيمني عليها واحلرص الشديد على استخدام نتائج تقييم أداء العاملني يف ابقي عمليات إدارة املوارد البشرية.
وعليه ميكن طرح االشكالية اآلتية :ما هو واقع عملية تقييم أداء العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة من وجهة نظر مديري املوارد البشرية؟
منوذج الدراسة:
لقد اعتمدان يف منوذج الدراسة على العناصر األساسية اليت من خالهلا ميكن حتليل واقع نظام تقييم أداء العاملني ،وعليه اقرتحنا ان نركز على كل
من موضوعية معايري التقييم ودورية التقييم ،ابإلضافة اىل عنصري مناقشة النتائج مع العاملني ،ومدى استخدام خمرجات عملية التقييم يف كل من
حتديد االحتياجات التدريبية والرتقيات ،احلوافز والنقل( .انظر الشكل رقم)01 :
يهدف البحث اىل:
 -حتليل واقع عملية تقييم أداء العاملني يف املؤسسات عينة الدراسة ( األمهية ،الطرق ،االستخدامات)؛

فرضيات الدراسة:

 تويل املؤسسات النفطية حمل الدراسة أمهية كبرية لعملية تقييم أداء العاملني ،كما يتم استخدام النتائج يف وظائف إدارة املوارد البشرية األخرىخاصة التوظيف ،التدريب ،الرتقيات واحلوافز.
-

الدراسات السابقة:

دراسة :نور الدين شنويف ،)2005(1مشلت هذه الدراسة مقابالت شخصية مع أفراد اإلدارة العليا خاصة منهم القائمني مبسؤولية إدارة شـؤون
العمال إىل جانب العمال يف خمتلف املستوايت والوظائف ،كما قام الباحث بتوزيع استبيان على عينة عشوائية بناءا على أسلوب املسح الشامل
مكونة من  300مفردة ممثلة يف جمموعة من الرؤساء واملرؤوسني املستجوبني يف خمتلف املؤسسات العمومية االقتصادية املعنية ابلدراسة .وكانت
نتائج الدراسة كاآليت:
عدم كفاءة نظام تقييم أداء العاملني ،والرتكيز يف تطبيقه على املستوايت اإلدارية الدنيا وإعفاء املستوايت العليا؛
غياب األهداف احملددة بدقة واملعايري املناسبة لقياسها ومالحظتها؛
اعتماد املؤسسة على مناذج يف تقييم األداء ال تعكس بصدق عناصر قياسها املهارات الفعلية للعامل؛
عدم اهتمام إدارة املؤسسة مبقابالت تقييم أداء العمال لتصحيح مستوى األداء املتدين ،كذلك امهال نتائج التقييم؛
نظام التقييم ألداء العامل يف املؤسسة العمومية االقتصادية يعاين الكثري من املشاكل واملعوقات اليت حتد من فعاليته.
دراسة :خالد رجم)  2،)2012هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل إبراز أمهية خمرجات عملية تقييم أداء العاملني يف استخدامها يف تفعيل
القرارات املتخذة على مستوى املورد البشري من تدريب وترقيات ،...كذلك إبراز عالقة نظام معلومات املوارد البشرية بعملية تقييم أداء العاملني يف
املؤسسة ودوره يف حتسني أداء هذا األخري ،ابإلضافة إىل ذلك فقد هدف إىل معرفة واقع نظام معلومات املوارد البشرية يف املؤسسات اجلزائرية
ومدى أتثريه على أداء العاملني.
ولتحقيق أهداف الدراسة استعمل املنهج الوصفي ،ويف اجلانب التطبيقي اعتمد على االستبيان واملقابالت واملالحظة كأدوات جلمع املعلومات،
متثل جمتمع الدراسة يف األفراد العاملني ابملؤسسة والبالغ عددهم  135عامل ،من أهم نتائج الدراسة:
إن استخدام نظام معلومات املوارد البشرية يؤدي إىل تسيري فعال للموارد البشرية يف املؤسسة ،حيث يساهم بشكل فعال يف حتسني ورفع
أداء العاملني من خالل التسيري الكفؤ والفعال للموارد البشرية؛
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إدارة املوارد البشرية تقوم بتقييم أداء العاملني استنادا إىل املعلومات املخزنة اخلاصة بكل عامل؛
تطلع إدارة املوارد البشرية العمال على نتائج تقييمهم ،وهذا ما يساعدهم يف حتسني نقاط ضعفهم؛
يتم مناقشة نتائج التقييم مع الرئيس املباشر؛
أعرب العمال عن رضاهم عن تقييم أدائهم؛
يتم وضع برامج التدريب اعتمادا على معلومات عملية تقييم أداء العاملني املخزنة يف قاعدة بياانت املوارد البشرية؛
هناك عالقة بني معلومات تقييم أداء العاملني وبرانمج الرتقيات.
George Ndemo Ochoti (2012)3:

هدفت الدراسة إىل معرفة العوامل اليت تؤثر على نظام تقييم أداء العاملني يف  MoSPAبنيامريا – كينيا .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدام املنهج
الوصفي .وقد كان جمتمع الدراسة من ( )76عامل  ،MoSPAوكان االستبيان منظم للموظفني جلمع البياانت ذاتيا .ولتحليل وتفسري بياانت الدراسة
استخدم برانمج الرزم االحصائية ( ،)SPSSوقد استخدم أسلوب حتليل االحندار لشرح طبيعة العالقة بني نظام تقييم األداء والعوامل اليت تؤثر عليه.
أظهرت نتائج الدراسة أن مجيع العوامل اخلمسة (عملية التنفيذ ،العالقات الشخصية ،دقة املقيم ،العوامل اإلعالمية ومواقف املوظف) كان هلا عالقة
إجيابية مع نظام تقييم األداء ،توفري الوسائل واملعدات الالزمة لتنفيذ عملية التقييم والتدريب املستمر للمقيمني تساعد على التنفيذ الفعال لنظام تقييم،
العالقات الشخصية اجليدة بني املقي ِم واملقيَم تساهم يف اجناح نظام تقييم األداء ،ينبغي على املقيمني إزالة الذاتية والتحيز يف تقييم األداء حىت يكون نظام
تقييم األداء نظام قائم على فعالية ويعطي نتائج موضوعية متثل مسامهة املوظف يف العمل ،عقد االجتماعات املتكررة اليت هتدف إىل تطوير خطط العمل
ومناقشة توقعات األداء وكذلك مراجعة أداء العاملني يف املهام اليت مت إجنازها على حنو كاف وأي جمال من اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني يساهم بشكل
كبري يف إجناح عملية تقييم األداء ،فهم اجتاهات العاملني ومعتقداهتم حول نظام تقييم األداء تلعب دورا هاما يف تفعيل نظام تقييم األداء.
Vineet Chouhan and PushpaVerma4 (2014) :

-

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املتغريات اليت تؤثر على نظام تقييم األداء ،ومعرفة أتثري استعمال طرق جديدة وحمسنة للتقييم يف مؤسسة راجستان
للمناجم واملعادن احملدودة ،حيث قام الباحثان ابستخدام املنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة وطبيعة البياانت مت استخدام االستبيان واملقابلة
كأدوات جلمع البياانت ،وبعد ذلك مت إدخال البياانت ومعاجلتها إحصائيا عن طريق برانمج ( .)SPSSوكانت نتائج الدراسة:
تقييم أداء املوارد البشرية مهمة صعبة واحتساب الفروقات بني العمال واملديرين ألنه يؤثر على مستوى دافعية املوظفني.
أتثر درجة تعقيد الطرق اجلديدة للتقييم يف فعالية نظام تقييم أداء العاملني.
 -1.Iمفهوم عملية تقييم أداء العاملني :
يقصد بتقييم أداء العاملني حتديد مستوايت كفاءة العامل وقدراته الفنية والعملية وقياس مدى مسامهته يف حتقيق النتائج املطلوبة خالل فرتة زمنية
معينة.5كما ميكن تعريفها أبهنا تلك العملية اليت يتم مبوجبها تقدير جهود العاملني بشكل منصف وعادل ،لتقدمي املكافآت هلم بقدر جهودهم
وإنتاجيتهم من خالل قياس جمموعة من املعايري وعلى أساس املقارنة بني األفراد وعلى فرتات زمنية سابقة.6
تقييم أداء العاملني هو قياس كفاءهتم وحتليل وتقييم أمناط ومستوايت أدائهم وحتديد درجة كفاءهتم احلالية واملتوقعة كأساس لتقييم.7
 -2.Iمكوانت تقييم أداء العاملني :
لضمان القيام بعملية تقييم أداء العاملني بشكل صحيح واالستفادة منها جيب االهتمام ابلعناصر التالية:8
حتديد أهداف إدارة املوارد البشرية؛
حتديد أهداف وجماالت تقييم أداء العاملني؛
حتديد معايري تقييم أداء العاملني الكمية والنوعية؛
حتديد الطريقة املناسبة لتقييم أداء العاملني؛
تقدمي وشرح طريقة التقييم للرؤساء واملرؤوسني؛
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تدريب الرؤساء على التقييم مبا يضمن فعالية وعدالة تقييم أداء العاملني؛
تقييم وتقومي الطريقة أو الطرق املستخدمة يف التقييم.
إن مجيع العناصر السابقة تعترب غاية يف األمهية لنجاح هذه العملية اليت ال تعترب هدفا يف حد ذاهتا وإمنا وسيلة لالرتقاء أبداء مجيع العاملني
ابملؤسسة.
 -3.Iأهداف عملية تقييم أداء العاملني
إن اهلدف األساسي من عملية تقييم أداء العاملني هو احلصول على معلومات واقعية وصادقة عن أداء وسلوك األفراد العاملني وهذا
لغرض االستفادة منه يف حتقيق األهداف اجلزئية

التالية9 :

 −معرفة املؤسسة للمستوى العام ألداء مجيع األفراد العاملني هبا؛
 −استخدام املعلومات اليت توفرها عملية التقييم يف معرفة أسباب تدين مستوايت األداء؛
 −معرفة األفراد الذين هم أكثر حاجة لتحسني مستوايت أدائهم؛
 −حتسني عملية االتصال بني الرؤساء واملرؤوسني؛

−

تزويد اإلدارة مبعلومات مفصلة حول أداء العاملني واليت تساعد يف إجناز العمليات األخرى إلدارة املوارد البشرية (التوظيف ،التدريب،

النقل والرتقية )...بشكل أفضل؛

10

 −إمداد العاملني بتغذية عكسية عن أدائهم ملساعدهتم يف حتسينه بشكل مستمر.
 -4.Iمعايري تقييم أداء العاملني :
ميكن تصنيف معايري تقييم أداء العاملني وفق اجملاالت الرئيسية التالية:
أ -معايري نواتج أداء العاملني :تعترب النتائج احملصلة النهائية لألداء اهلدف األول للتقييم ومن السهل قياسها يف معظم األحيان فهي تتمثل يف
حجم وكمية اإلنتاج ،جودة اإلنتاج ،الزمن احملدد لإلنتاج ،عدد احلوادث ،تكلفة حتقيق النتائج.
ب-

11

معايري سلوك أداء العاملني :عند تقييم سلوك العامل يتم التطرق إىل األفعال التصرفات والعادات اليت يتبعها يف أداء عمله ،حيث ميكن قياس
سلوك الفرد على أساس احرتام وقت العمل ،معاجلة شكاوى العمالء ،إدارة االجتماعات ،كتابة التقارير ،املواظبة على العمل ،التعاون مع
الزمالء ،حل املشكالت ،اختاذ القرارات.

12

ت -معايري صفات شخصية :يقصد هبا املزااي اإلجيابية اليت يتحل هبا الفرد أثناء أتدية عمله حىت متكنه من أتديته بنجاح ،ومثال عليها الفهم،
االنتباه ،املبادأة ،دافعية العمل ،االتزان االنفعايل ،األمانة.

13

وميكن توضيح معايري تقييم األداء حسب اجلدول رقم .01
 -5.Iمعوقات عملية تقييم أداء العاملني :
تتميز عملية تقييم أداء العاملني بدرجة عالية من احلساسية مما يؤثر على طبيعة احلكم على عامل معني ومن أهم الصعوابت أو املشكالت اليت تواجه
14
عملية تقييم أداء العاملني نذكر ما يلي:
 −عدم وضوح اهلدف من عملية تقييم أداء العاملني يؤدي إىل نوع من العشوائية؛
 −عدم موضوعية املقيم وسريته؛
 −أتثري إمهال العامل النفسي واالجتماعي للعامل؛
 −إهدار الكثري من الوقت يف عملية التقييم؛
 −اعتبار التقييم جزءا من العملية االنضباطية؛
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 −عدم مشاركة العمال يف وضع املعايري؛
 −عدم دقة املعايري وعدم قدرهتا على التعبري احلقيقي لألداء؛
 −عدم وجود تعليمات سليمة وكافية يف أسلوب التقييم؛
 −عدم كفاية التغذية العكسية للتقييم؛
 −عدم دقة درجات القياس يف التمييز بني العاملني.
 -6.Iاستخدامات خمرجات تقييم أداء العاملني:
ان عملية تقييم األداء هلا أمهية مبا كان الرتباط خمرجاهتا جبميع ووظائف إدارة املوارد البشرية ،اذ تستخدم نتائج العملية يف كل من عملية حتديد
املكافآت واحلوافز من خالل معرفة مستوى العامل من أجل حتفيزه وتشجيعه ،ابإلضافة اىل عمليات الرتقيات حيث تتم بناء على مدى كفاءة العامل
مبناصب أعلى من خالل نتائج التقييم  ،اما ابلنسبة لعمليات التعيني و النقل فتساعدان نتائج التقييم يف معرفة مدى أحقية العامل ابلوظيفة ابإلضافة
او إمكانية النقل إىل وظائف أخرى ،أيضا تعترب وظيفة التدريب من اهم الوظائف اليت ترتكز على نتائج التقييم من خالل معرفة مستوايت العاملني
لوضع الربامج التدريبية لتطوير أدائهم  ،وأيضا ميكن ان نشري ان عملية التوظيف ميكن استخدام خمرجات التقييم للتخطيط هلا و هذا من خالل معرفة
15
النقص املوجود على مستوى بعض الوظائف أو العاملني.
كما ميكن إضافة عنصرين أخريني ميكن أيضا استخدام خمرجات التقييم:
االنضباط وإهناء اخلدمة :من خالل معرفة أداء العامل يتم إنذار أو معاقبة األقل مستوى واللجوء إىل اإلقصاء النهائي من الوظيفة؛
حتسني عملية االتصال :من خالل معرفة املشرف أبداء مرؤوسيه والعمل على حتقيق األهداف.
 - IIالطريقة واألدوات :
 -1عينة الدراسة :مشلت عينة الدراسة أربع مؤسسات وطنية (اتبعة جملمع سوانطراك :املؤسسة الوطنية للتنقيب ،املؤسسة الوطنية ألشغال اآلابر ،املؤسسة
الوطنية خلدمات اآلابر ،املؤسسة الوطنية للجيوفيزايء) ،ومؤسستني أجنبيتني ( .)Haliburton, HESS
 -2أداة الدراسة :اعتمدان يف دراستنا على املهج الوصفي ،اذ تعترب املقابلة أداة الدراسة األساسية واملناسبة ،وللتوضيح سبب االعتماد على املقابلة عوضا
عن االستبيان ،يَكمن يف التوصل إىل تناقض كبري بني نتائج االستبيان وتصرحيات املستجوبني خالل املقابلة حيث مت إجراء مطابقة إلجابة االستبيان

لبعض اإلطارات مع اجاابهتم اثناء املقابلة فوجدان تناقض كبريا بينهما ،و عليه ارأتينا االعتماد فقط على املقابلة،عن طريق طرح اسئلة هلا عالقة مباشرة
ابملوضوع مث التحليل واملناقشة و استخراج النتائج ،كما أن املقابلة تتيح مناقشة وحتليل وتفسري إجاابت املستجوب بشكل جيد عكس االستبيان.

مت إجراء املقابالت مع مديري وإطارات ادارة املوارد البشرية ،حيث بلغت العينة  22فردا من املؤسسات الوطنية و 06أفراد من املؤسستني األجنبيتني،
ابستخدام املقياس الثالثي :موافق/موافق بشكل متوسط /غري موافق ،من خالل طرح األسئلة على املستجوب وتسجيل حيثيات النقاش مث حتديد درجة
إجابة املستجوب املناسبة وتسجيلها بكل هنائي للمساعدة يف إجراء مقارنة بني أراء املستجوبني من حيث مدى تطابق األجوبة.

 -IIالنتائج ومناقشتها :
أوال:نتائج الدراسة:
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 .1ابلنسبة للمؤسسات الوطنية( :استنادا اىل نتائج اجلدول رقم )02
• ابلنسبة ملؤسسة :ENAFOR :اتفق مجيع إطارات املؤسسة على ما يلي:
عدم اهتمام إدارة املؤسسة بعملية تقييم أداء العاملني؛
عملية تقييم أداء العاملني احلالية ال تساهم يف بعث روح املنافسة؛
عدم استخدام نتائج تقييم أداء العاملني يف حتديد االحتياجات التدريبية أو الرتقيات؛
تقييم أداء العاملني فعليا يتم مرة واحدة سنواي فقط.
يف حني أمجع أغلب إطارات املؤسسة حول استخدام نتائج تقييم أداء العاملني يف منح املكافآت وذلك بنسبة . %66.7
• ابلنسبة ملؤسسة  :ENSPاتفق مجيع إطارات املؤسسة على ما يلي:
إدارة املؤسسة هتتم بدرجة كبرية بعملية تقييم أداء العاملني؛
عملية تقييم أداء العاملني احلالية ال تساهم يف بعث روح املنافسة؛
استخدام نتائج تقييم أداء العاملني يف الرتقيات ومنح املكافآت؛
تقييم أداء العاملني فعليا يتم مرة واحدة سنواي فقط.
يف حني أمجع أغلب إطارات املؤسسة مبوافق بدرجة متوسطة نتائج تقييم أداء العاملني تستخدم يف حتديد االحتياجات التدريبية وذلك بنسبة .%60
• ابلنسبة ملؤسسة : ENTPاتفق مجيع إطارات املؤسسة على ما يلي:
عدم اهتمام إدارة املؤسسة بعملية تقييم أداء العاملني؛
عملية تقييم أداء العاملني احلالية ال تساهم يف بعث روح املنافسة؛
عدم استخدام نتائج تقييم أداء العاملني يف حتديد االحتياجات التدريبية أو الرتقيات؛
تقييم أداء العاملني فعليا يتم مرة واحدة سنواي فقط.
يف حني أمجع أغلب إطارات املؤسسة حول عدم استخدام نتائج تقييم أداء العاملني يف منح املكافآت وذلك بنسبة .% 83.3
• ابلنسبة ملؤسسة : ENAGEOاتفق مجيع إطارات املؤسسة على ما يلي:
عدم اهتمام إدارة املؤسسة بعملية تقييم أداء العاملني؛
عملية تقييم أداء العاملني احلالية ال تساهم يف بعث روح املنافسة؛
عدم استخدام نتائج تقييم أداء العاملني يف حتديد االحتياجات التدريبية أو الرتقيات؛
تقييم أداء العاملني فعليا يتم مرة واحدة سنواي فقط.
يف حني أمجع أغلب إطارات املؤسسة مبوافق بدرجة متوسطة حول استخدام نتائج تقييم أداء العاملني يف منح املكافآت وذلك بنسبة .%60
 .2ابلنسبة للمؤسستني األجنبيتني( :استنادا لنتائج اجلدول رقم )03
لقد اتفق املستجوبون على أن املؤسسة تويل أمهية كبرية لعملية تقييم أداء العاملني وذلك بنسبة  %100موافق ،ونفس الشيء اتفقوا بنسبة
 %100موافق على أن نظام التقييم يساهم يف بعث روح املنافسة ابلنسبة ملؤسسة هاليربتون ،يف حني ابلنسبة ملؤسسة هاس مل يصل بعد
للمطلوب ،اضافة إىل استخدام نتائج التقييم يف كل من حتديد االحتياجات التدريبية ومنح الرتقيات واملكافآت ،اضافة إىل حرص املؤسسة
على متابعة أداء األفراد خالل فرتات معينة.
اثنيا :مناقشة النتائج
 -1ابلنسبة للمؤسسات الوطنية
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املؤسسات النفطية الوطنية حمل الدراسة ال تويل أي أمهية لعملية تقييم أداء العاملني مع أن مؤسسة  ENSPاجاب املستجوبون على عكس ذلك
لكن يبقى ذلك بشكل نظري فقط ،إذ أن عملية تقييم أداء العاملني يف هذه املؤسسات جمرد إجراء روتيين سنوي بتقييم أداء العامل عن طريق مأل
استمارة تقييم من طرف املسؤول وفق معايري حمددة ،لكن يبدو أن الطريقة احلالية تنطوي على العديد من السلبيات أمهها:
تقييم أداء العامل يف هناية السنة ال يعكس ابلضرورة أداءه خالل كامل السنة؛
عدم تدقيق والتحقق من نتائج تقييم أداء العاملني وخلوها من أخطاء التقييم من طرف إدارة املوارد البشرية يؤثر على مصداقية هذه النتائج؛
مصدر وكيفية حتديد معايري تقييم أداء العاملني ابلشكل الذي يساهم يف زايدة روح املنافسة بني العاملني.
يعتمد التسيري التقديري للوظائف والكفاءات  GPECبدرجة كبرية على نتائج تقييم أداء العاملني الذي غيابة سيؤثر سلبا على نتائج هذه
العملية ،كما أنه من غري املمكن حتديد االحتياجات التدريبية ،منح املكافآت والرتقيات أو التحويالت الداخلية إال من خالل نتائج عملية تقييم
أداء العاملني ،فغياب هذه العملية يؤدي إىل حمدودية إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة وضعف نتائج ابقي العمليات ،ويصبح ذلك أكثر وضوحا من
خالل :مستوايت أداء ضعيفة ،انتشار السلوكيات السلبية ،اخنفاض مستوايت الرضا وحمدودية املسار الوظيفي.
 -1ابلنسبة للمؤسستني األجنبيتني
ابلنسبة ملؤسسة هاليربتون :HALIBURTTON
لدى املؤسسة برانمج حاسويب متطور جددا يستخدم يف تقييم أداء العاملني ابالعتماد على ختطيط موارد املؤسسات  SAPوالربانمج احلاسويب
 ،HALworldحيث يكلف كل مسؤول مباشر يطلق عليه اسم  PDCمبتابعة أداء العاملني التابعني له يف املصلحة من خالل تقييم يومي
و آخر شهري وآخر سنوي ،عن طريق دخول املسؤول املباشر إىل املوقع برانمج  HALworldمن أجل تقييم العاملني ،حيث يتم حفظ نتائج
التقييم يف الربانمج ،ويتاح لكل عامل االطالع على نتيجة تقييم أداءه ،أي ما يسمى ب Performance Paper ( PPR
 )Resultاب لدخول إىل املوقع واالجابة على أسئلة تتعلق بوظيفته اضافة إىل تقييمه للرئيس املباشر ،كما تقوم إدارة املوارد البشرية ابستدعاء
املسؤول والعامل يف حالة وجود شكوى من طرف العامل حول نتيجة تقييمه ،وهذا إلرساء الشفافية يف العملية ،كما أن نتائج التقييم تستخدم
لتحديد االحتياجات التدريبية ،املكافآت ،الرتقيات ،التوظيف ،احلركية ،و متديد العقود.
كما الحظنا أن املؤسسة تنظم سنواي تدريب خاص يطلق عليه  BLDيف لندن حيث يتم اختيار أحسن املوظفني يف املؤسسة بناءا على نتائج
التقييم لعدة سنوات ،ويتلقون ايضا تدريب حول تقنيات إدارة األعمال يتضمن درجة اوىل و اثنية و اثلثة ،حيث يتم اختيار هؤالء الكفاءات من
طرف جلنة متخصصة يف متابعة الكفاءات ،عن طريق متابعة نتائج تقييم أدائهم ابإلضافة إىل اختبارات معينة ،وذلك من أجل تشجيع ابراز
الكفاءات واكتشافها ومتابعتها من طرف اإلدارة العليا ،أما ابلنسبة للتدريب الداخلي فللمؤسسة عدة أنواع من التدريب من ضمنها تدريب املهارات
وهو يتعلق بكل العمال ،ابإلضافة إىل التدريب املفروض من مؤسسة سوانطراك ،و التدريب الذي يهدف إىل حتسني أداء العاملني وفق نتائج التقييم،
مث التدريب الذي يتعلق بتكنولوجيا حديثة او تقنيات عمل جديدة .عند برجمت املؤسسة التدريب أثناء ساعات العمل يعترب ذلك إجباراي وليس
اختياري ويعاقب كل عامل يتخلف عن التدريب بدون سبب مقنع.
ابلنسبة ملؤسسة:HESS :
تعتمد املؤسسة بشكل كبري يف عملية تقييم أداء العاملني على برانمج حاسويب لتخطيط موارد املؤسسات  ERPوتسري العملية من خالل إرسال
استمارات التقييم للمسؤول املباشر من أجل حتليلها و متابعتها كما تلزم املسؤولني ابلرد على اعرتاضات أو مالحظات العاملني حول نتائج تقييم
أدائهم حتت متابعة إدارة املوارد البشرية للتأكد من صحة نتائج التقييم ،كما أن املعايري اليت على أساسها يتم تقييم أداء العاملني مستمدة من املهام
املوجودة يف بطاقة املنصب إضافة إىل معايري أخرى ،ك ما تستخدم نتائج التقييم يف كل من حتديد االحتياجات التدريبية و املكافآت و الرتقيات،
كما تتابع ادارة املوارد البشرية ابستمرار تطور أداء العاملني خاصة يف حالة تدين مستوى األداء ابستدعاء العامل ملعرفة األسباب ( مرض،
ضغوطات ،مشاكل ،حاجة إىل تدريب) والتدخل ملعاجلتها.
 -IVاخلالصة :
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إن عدم االهتمام بعملية تقييم أداء العاملني والتعامل معها على أهنا جمرد إجراء روتيين ينتهي عند بدايته سينعكس ذلك سلبا وبشكل كبري جدا على
ابقي عمليات إدارة املوارد البشرية مما حيول دون حتقيق املؤسسة ألهدافها وتؤدي إىل حتملها للعديد من التكاليف اليت كان ميكن تفاديها مثل:
مستوايت األداء املتدنية ،كثرة األخطاء والشكاوى والصراعات واجلودة املتدنية ،طول مدة إجناز املهام مع ارتفاع معدالت عدم الرضا ودوران العمالة.
ميكن مالحظة وجود فرق كبري جدا يف واقع عملية تقييم أداء العاملني بني املؤسسات النفطية الوطنية واألجنبية عينة الدراسة ،وميكن تلخيص أهم
النتائج كما يلي:
ابلنسبة للمؤسسات الوطنية:
تدين مستوى االهتمام بعملية تقييم أداء العاملني بدرجة كبرية بسبب عدم اهتمام اإلدارة العليا بتطبيقه وعدم وضوح أهدافه وأمهيته وكيفية
تطبيقه واعتباره جمرد عمل إداري روتين إضايف ال يتقاضى عليه املسؤول أي مقابل وال ترتتب عنه أية نتائج وهذا ما توصل اليه أيضا الباحث
 Geoge Ndemo 2012يف دراسته على ان عملية التقييم مهمة صعبة و معقدة ،وعليه يفرتض أن املسؤول املباشر يتحمل هامشا
كبريا من املسؤولية عن نتائج أداء العاملني الذين يشرف عليهم ويؤثر ذلك أيضا على املقابل املايل الذي يتقاضاه ،وهذا ما يتطابق مع نتائج
دراسة نور الدين شنويف 2005اذ أشار أيضا يف دراستها اىل غياب االهتمام الكاف بعملية التقييم ،إضافة اىل حمدودية النظام؛
إن عدم االهتمام بعملية تقييم أداء العاملني ينعكس وبشكل مباشر على ابقي عمليات إدارة املوارد البشرية مثل التوظيف ،التدريب،
املكافآت ،الرتقية ،خرائط اإلحالل وختطيط املسار املهين ،الذي سيؤدي بدوره إىل تدين مستوايت أداء العاملني بسب تدين مستوايت قدراهتم
ومهاراهتم أو/ومستوايت رضاهم الوظيفي.
ابلنسبة للمؤسستني األجنبيتني:
املؤسستني توليان أمهية عظمى للموارد البشرية ويعتربانه املصدر األول والوحيد للميزة التنافسية ولنجاح املؤسسة ،كما تويل املؤسستني أمهية
كربى لعملية تقييم أداء العاملني ملا هلا من أثر ابلغ خاصة على كل من التوظيف ،التدريب ،املكافآت والرتقيات؛
من أهم مظاهر اهتمام املؤسستني بعملية تقييم أداء العاملني االستعانة أبحدث وأقوى الربامج احلاسوبية املطبقة يف التسيري لتخطيط موارد
املؤسسات  ERPاليت تعتمد يف تصميمها على تطبيق أفضل وأجنح املمارسات التسيريية لدى املؤسسات الرائدة يف العامل خاصة يف جمال
إدارة املوارد البشرية ،وهاذا ما توصلت اليه دراسة رجم خالد  2012اذ ان الستخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال هلا اثر إجيايب على
فعالية عملية التقييم.
ابملقارنة مع املؤسستني األجنبيتني نقدم االقرتاحات التالية للمؤسسات النفطية الوطنية حمل الدراسة:
ضرورة االستعانة بتكنولوجيا املعلومات احلديثة خاصة برامج ختطيط موارد املؤسسات  ERP؛
حرص اإلدارة العليا للمؤسسة على التأكيد يف كل مرة على أمهية وظيفة إدارة املوارد البشرية بصفة عامة وعملية تقييم أداء العاملني بصفة
خاصة من خالل صياغة القوانني وضع اخلطط وتوفري اإلمكانيات الالزمة واملتابعة املستمرة للتطبيق؛
الربط الدائم واملستمر لنتائج تقييم أداء العاملني مع ابقي عمليات إدارة املوارد البشرية مثل:التوظيف ،التدريب ،املكافآت ،ختطيط املسار
املهين وكذا ضمان تعاقب اإلطارات على املناصب؛
التحديد اجليد للهدف من تقييم أداء العاملني وتوعية مجيع األطراف أبمهيته وتوضيح مدى استفادهتم منه وليس ضدهم؛
االختيار الدقيق ملعايري تقييم أداء العاملني بناءا على ربط أهداف الوظيفة مع توصيف الوظيفة؛
إعطاء معايري تقييم السلوك والسمات الشخصية أمهية نسبية أكرب من معايري نتائج األداء ألهنا السبب املباشر يف حتقيق النتائج ،كما أن
النتائج قد تؤثر هبا عوامل ال ميكن للعامل التحكم هبا و ال ميكن حتميله مسؤولية ذلك؛
تكريس عملية تقييم أداء العاملني كعمل يومي وفرصة للتدرب والتواصل ومناقشة مسائل العمل؛
املناقشة االجيابية لنتائج عملية تقييم أداء العاملني وختطيط اجلهود وتوزيع األدوار من اجل االرتقاء مبستوايت األداء مستقبال؛
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الشكل رقم  :01منوذج الدراسة

موضوعية معايري التقييم
دورية التقييم ( تقارب الدورات)

عناصر تقييم

مناقشة النتائج مع العامل

أداء العاملني

استخدامات نتائج التقييم ( ترقيات،
حوافز ،تدريب ،نقل)

املصدر :من اعداد الباحثني

جدول رقم ( : )01معايري تقييم األداء
معايري التقييم
عناصر التقييم

معدالت
التقييم
التقديرات

التقييم على أساس النتائج

التقييم على أساس السلوك

التقييم على أساس السمات الشخصية

 −كمية اإلنتاج الفعلي

 −االنضباط يف العمل

 −االبتكار

 −جودة اإلنتاج الفعلي

 −املواظبة على العمل

 −اإلقناع

 −مدة اإلنتاج الفعلي

 −العالقات يف العمل

 −اإلدراك

 −تكلفة اإلنتاج الفعلي...

 −التعاون يف العمل...

 −املبادرة...

 −املقادير الكمية احملددة

 −درجة االنضباط

 −القدرة على االبتكار

 −املقادير النوعية احملددة

 −درجة املواظبة

 −القدرة على اإلقناع

 −الفرتات الزمنية املعينة

 −درجة العالقات

 −القدرة على اإلدراك

 −قيمة التكاليف املسموح هبا

 −درجة التعاون

 −القدرة على املبادرة

مستوى إجناز الرجل الوسط

الدرجة الوسطى لتقدير السلوك

القدرة املتوسطة الواجب توفريها يف العامل

املصدر :نور الدين شنوف ،تفعيل نظام تقييم أداء العامل يف املؤسسة العمومية االقتصادية  -حالة :املؤسسة اجلزائرية للكهرابء و الغاز( .)2005أطروحة دكتوراه (غري
منشورة) ،جامعة اجلزائر.

اجلدول رقم( :)02إجاابت أفراد العينة (نظام تقييم أداء العاملني) ابملؤسسات العمومية:
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