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 :مقدمة 
 مفيدةال غير والنتائجة كثير من البيانات المملالد  يولًامفيدغير  ًانشاط التقييم أنيعتقد الكثيرون 

معقدة آي لمصطلحات وأنها بحاجة  ،خبراءيقوم بتنفيذها  ،دة بدرجة آبيرة عملية فريدة ومعقوأنه ،

 . اعتقاد خاطئ هذا وُتنفذ، 

لذا ُيعد موضوع تقييم األداء من المواضيع الهامة التي تأخذ حيزًا آبيرًا لدى المسؤولين 

  .وخاصة صانعي ومتخذي القرار 

يم ف ة تقي ر  األداءعملي هاتعتب ي تمارس ة الت ات الهام عاإلدارة  من العملي ى جمي تويات  عل مس

اءً   المنظمة إبتداًء ا وانته املين في   من اإلدارة العلي اج     بالع ام وحدات اإلنت ة     ، أقس ولكي تحقق العملي

ع   األهداف المرجوة منها يجب ي من   األطراف التعامل معها بشكل نظامي ودقيق وبمشارآة جمي  الت

 .ج  تستفيد من النتائأن الممكن

ى         تالءم آما يجب مواآبة تلك العملية حت ى مستوى             مع    ت رات عل ا التغي ي تفرزه الظروف الت

وى ا  ار     والتغ ،ؤه لعمل وأساليب أدا  محت ة والمه ر في الخصائص المعرفي املين ةي ر في     للع ، والتغي

  . المنظماتأعمالالطبيعية التي تنعكس على طبيعة  العوامل

دى مختلف     ًاق  عمي ًا، ووعي  ًا دقيق  ًا شامًال، واستيعاب  ًاتتطلب تصور تقييم األداء   عملية  لهذا فإن    ل

ات ، ألن  ام للماألداء الجه ةالع و نظم لة ه اج أعمال المحص ة لنت ا المتكامل ع   ه ا م وء تفاعله ي ض  ف

 : عناصر بيئتها الداخلية والخارجية وهو يشتمل على األبعاد التالية
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 . أداء األفراد في وحدتهم التنظيمية -

 . أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة -

  . جتماعية والثقافيةقتصادية واإلأداء المؤسسة في إطار البيئة اإل -

 وأال تكون أداة جزاء      ( وتحسين وتعليم وجودة     فعملية تقييم األداء ، يجب أن تكون أداة تطوير        

ان يُ     ة المستويات والمراحل        )ظن   ومحاسبة آما آ ة       تشمل آاف ة والتنفيذي ة والتنظيمي  والعمل    اإلداري

ه         الجاد على تغيير الفكرة السائدة عن مفهوم التقييم الذي يتمل          املين آون ة واإلدارة والع ك ثقافة المنظم

ام                 اون وحوار وتوضيح المه أداة مرتبطة بالسلطة يرهبها المرؤوس إلى أداة تواصل ومشارآة وتع

وير    ل تط ن أج تخدم م ا أداة تس رؤوس بإعتباره رئيس والم ا ال ل معه ا يتعام ة ومعاييره الوظيفي

ة ون      وتحسين أداء آل األطراف وا     ا ،    لجهات المنوطة بالخدم اهج          تائجه ك من خالل إستخدام من وذل

ة مدى تحقيق                ة معرف ا بغي ا بينه وطرق وأساليب واضحة لجميع تلك الجهات والتعاون والتفاعل فيم

وائح                    زام بتطبيق الل ا ، ومستوى اإللت ة ومكوناته األهداف اإلستراتيجية واألهداف التفصيلية للمنظم

ي     ات ف راءات والتوجيه ات واإلج ة والسياس ل،     الداخلي ل العم ف مراح تويات ومختل ف المس  مختل

ق   ذي تحق م ال ة الحج ا إضافة لمعرف ز منه ا أنج ة وم ن خطط المنظم ذلك م اط  وآ ى نق رف عل التع

از       ة اإلنج دى صحة طريق يط ، وم ل والتخط ي العم وة ف ات  الضعف والق توى اإلنحراف إن ( ومس

دت  الي ، و)وج ة التك ة ومقارن ود المبذول اح الجه دى نج ى م رف عل ع التع ازات، وجم ف باإلنج

ل  ) إلستعمالها في البرمجة والتخطيط     ( معلومات جديدة    ة       ودراسة وتحلي الخدمات واألنشطة المقدم

ل   ة وتحلي ا ودراس ا وتأثيره رات      ونتائجه ل التغيي ة وتحلي افة لدراس ة إض رية والمادي وارد البش الم

الرسمية وغير الرسمية    (  الراجعة   مع التأآيد على أهمية دور التغذية     الحاصلة في البيئة المستهدفة ،      

 .، وتهيئة الكوادر المدربة للقيام بهذه المهمة )

 

 

 

 

  -:األطروحة المواضيع التالية  مضمون تضمنقد و

 : وهو القسم النظري الذي شمل :الباب األول * 

  : الفصل األول -1
ا يجب      ،    في اإلدارات   وير فهم أعمق لما يجري     الدراسة لتط  أهمية تضمن ه   وم ام ب اء  و القي بن

ادة            بشكل جيد   والتخطيطية  التنظيمية   اتالقدر رار وزي على مختلف المستويات وخاصة لصانعي الق

ة ، ألن        م العميق و                المشكلة فرص التعلم والتنمي ة   التي لوحظت في بعض اإلدارات عدم الفه معرف
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ائمين              ر         علياألبعاد األساسية لعملية التقييم سواء على مستوى اإلدارة أو الق ا غي ا أو الموظفين وأنه ه

ان                   ا سريًا ، وآ يم به ايير والمؤشرات آون التقي وم       هدف واضحة المعالم والمع ة مفه  الدراسة معرف

ايير ومؤشرات           اد مع ة اعتم ام وأهمي وطرق وأساليب التقييم المستخدمة لدى مدراء اإلدارات واألقس

 .واضحة للجميع في عملية التقييم 

ي  الوصفيهج  لمناباستخدام  الباحث  قام   د   ، و  التحليل ان تحدي ذا البحث         المك  المناسب إلجراء ه

ي       ائف ف ؤون الصحية بالط ة الش دمات الصحية بمديري ى الخ ؤولة عل ام المس ي اإلدارات واألقس ف

ة السعودية       د    ف،  المملكة العربي م تحدي د ت ة ق ام   اإلدارات وهي  المستهدفة  العين  حيث  الصحية واألقس

تهدف  م ) 42( ُأس ة ، ًاإدارة وقس تخدام وتمت الدراس تبيانال أدوات البحثباس ن اس ة م ه مؤلف  موج

دور       :التاليةي المحاور   سؤاًال يغط  ) 50 ( مكون من واألقسام  لمدراء هذه اإلدارات     المحور األول ي

يم  المحور                       وم التقي دور حول مفه اني ي حول معلومات شخصية عن المدير أو المسؤول، المحور الث

نه    يم              الثالث يتعلق بم ائج التقي ع يشمل نت يم، والمحور الراب ك   ج التقي ة وذل ع في       لمعرف األسلوب المتب

يم األداء  ي تقي ك ف ات اإلدارات الصحية ، تل ثفرضياتوإلثب ن أن اإلدارة وأ  البح د م ا والتأآ  نفيه

ى                   يم األداء عل ادئ تقي ا مب يم أداء الخدمات الصحية، ومدى اعتماده تعتمد المعايير األساسية في تقي

يم األداء في                    ائج تقي ى نت المستوى العام في اإلدارة وعلى مستوى مقدمي الخدمة، ومدى اعتمادها عل

ار         تخطيط خدماتها الصحية،     ين اإلعتب رات البحث   مع األخذ بع م   و ،متغي ات  ت ل البيان  باستخدام  تحلي

ى   و ،ياإلحصاء الوصفي لتحليل إجابات األسئلة مستندة على النسب المئوية والتحليل اإلحصائ            المعن

من  إلدارات  المتض دة ل ث الفائ ذا البح رار،     له دراء أصحاب الق رى وللم وث األخ حية، وللبح الص

ة    تملإلعتبارات األخالقية   و ى                أخذ موافق ع المستهدفين من البحث ، للوصول إل  ومدى   النتيجة جمي

 . لتقييم األداء مقاربتها باألسلوب العلمي 

  : الفصل الثاني -2
اس          يم األداء مل أدبيات تقي  يش ة قي اييره ومؤشراته وآيفي ى األداء ومع  بمعناه العام متضمنًا معن

ه                    ائله ومراحل ه ومناهجه وعناصره ووس ه وأهميت األداء ووسائله ، ثم التقييم موضحًا تعريفه وأهداف

  . واإلعداد له ومن يقوم به ، منتهيًا بكيفية التعامل مع نتائج التقييم وإدارته وطرق تحسين األداء  

  : الفصل الثالث -3

 متضمنًا تعريفه بالنسبة للموظف وأهميته ومناهجه وأشكاله والنظم تقييم أداء الموظفينيشمل 

 . المستخدمة ومراحله وعناصره وطرق تقييم األداء 

  : الفصل الرابع -4
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 وقياسه حسبنظام الرعاية الصحية يشمل تقييم األداء في المجال الصحي موضحًا األداء في 

أهداف التقييم مبينًا  و األخرى ،والمؤشرات الصحيةوالمعايير معايير منظمة الصحة العالمية 

، ثم مشيرًا للعالقة بين المراقبة والتقييم والمراجعة وضمان الجودة في الخدمات الصحيةووأهميته 

د على المعايير توضيح أنواع التقييم والغرض منه وآيفية التخطيط واإلعداد لعملية التقييم باإلعتما

مستعرضًا نماذج قياس أداء وقياس جودة الخدمات في ، والمؤشرات الصحية وآيفية استخدامها 

 .      المؤسسات الصحية بما فيها قياس أداء الصحة العامة ومنتهيًا بكيفية تحسين األداء 

 :وهو القسم العملي الذي شمل   :الثانيالباب * 
 :الفصل األول  -1

دراء              وفي هذا ال    ل آراء م فصل تم عرض طريقة إختيار العينة وترميز البيانات ودراسة وتحلي

زم         امج الح تخدام برن ه باس ل نتائج تبيان ، وتحلي ملهم اإلس ذين ش ام ال اء األقس اإلدارات ورؤس

ـ      ة المعروف ب وم اإلجتماعي  SPSS 16(Statistical Packages for Social Science(اإلحصائية للعل

ية  الل خاص ن خ ط    م فية، الوس ائيات الوص ى اإلحص رف عل ل ، واإلحصاء الوصفي ، للتع  التحلي

 . الحسابي ، والوسيط ، والمنوال ، واإلنحراف المعياري 

  :الثانيالفصل  -2

ام حول        التي أظهرت وجود     الدراسة   نتائجيتضمن   دراء اإلدارات واألقس دى م ة ل نسب مختلف

ين من          مدى مفهومهم للتقييم ولمنهجه وأدواته وطرق      ع نتائجه، حيث تب ة التعامل م  استخدامه وآيفي

 -:تحليل نتائج اإلجابات بأن 

دى      مفهوم التقييم  - ام واضح ومعروف ل يم   من المستهدفين ، وأن   % 66.7 بشكل ع نهج التقي م

ا      % 64.3 تمارسه نسبة    وأدواته يم   من المستهدفين، بينم ائج التقي ه نسبة      نت تفيد من  تستثمره وتس

 . فين من المستهد% 64.3

ة             % 71.4إعتبر : التقييم في العملية اإلدارية    - ة إضافية في العملي يم مهم من المستهدفين أن التقي

ديهم، ألن     ًا ل ًأ إداري كل عب ا تش ة وأنه ة    % 88.1اإلداري ون للمتابع يم يك رت أن التقي نهم اعتب م

ال اإلد       % 21.4وللتحقق أو القيام به عند الحاجة، بينما         يم من أعم % 11.9ارة ألن   اعتبروا التقي

 .اعتبرت أن التقييم يكون روتينيًا في العمل وجزًأ من عمل اإلدارة 

م     % 50لوحظ أن نسبة     :  التقييم هدف - يم فه من المستهدفين آانت إجاباتهم عامة حول هدف التقي

يم من أجل التحسين والتطوير في         % 28.6يلجؤوا للتقييم ألسباب متعددة، بينما       أ للتقي نهم يلج م

درات و       % 11.9 ونسبة   اإلدارة يم من       % 9.5يستخدم التقييم من أجل تنمية الق نهم يستخدم التقي م

ا أن   ز، آم ل التحفي امن الضعف    % 76.2أج ى مك وف عل يم للوق ؤوا للتقي تهدفين يلج ن المس م
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ردود        % 52.4والقوة في مختلف المستويات ، و      منهم يلجؤوا للتقييم من أجل مقارنة اإلنجاز والم

 .مع التكلفة المادية % 21.4ول، و مع الجهد المبذ

وم ب  - ن يق بة   : التقييمم وحظ أن نس ر أن    % 35.7ل ى تعتب بة العظم ي النس تهدفين وه ن المس م

 .منهم يكون من قبل الرئيس المباشر% 21.4التقييم يجب أن يكون من قبل لجنة داخلية، و

جب أن يكون في مختلف    من المستهدفين تعتبر أن التقييم ي     % 33.3وجد أن نسبة     : زمن التقييم  -

ة، و ل الخدم ًا و   % 31مراح ون دوري يم يجب أن يك ر أن التقي نهم يعتب ه  % 21.4م روا أن يعتب

ًا        ون فجائي ر أن يك ن يعتب بة م ت نس ا بلغ ة، بينم از الخدم د إنج تم بع ذلك % 7.1يجب أن ي وآ

 % .7.1للتحقق من حدث ما 

يم - واع وطرق التقي بة  : أن وحظ أن نس تهدف% 45.2ل ن المس ي م ددة ف اهج المتع تخدم المن ين تس

ائج، و         % 40.5التقييم، بينما    يم النت يم آامل          % 9.5منهم يعتمدوا على تقي ى تقي دوا عل نهم يعتم م

 .منهم يتعمدوا على تقييم األثر وآذلك على مراحل التنفيذ% 2.4الخدمة أو البرنامج، و

د في        % 23.8لوحظ أن نسبة     : أدوات التقييم  - ائج الخدمات،        من المستهدفين تعتم ى نت يم عل التقي

ا          % 19و دة، بينم اذج مع ى نم ارير اإلحصائية  و         % 7.1تعتمد عل ى التق د عل د  % 4.8تعتم تعتم

 .تلجأ إلستخدام أآثر من نوع %  45.2على سجالت الخدمات ، أما 

 

 

 :وقد أثبتت الدراسة من خالل النتائج اإلحصائية أن هناك عالقة أساسية بين 

يم ووج - ة التقي ايير واضحةعملي وحظ أن نسبة  : ود مع ي % 83.4ل دوا ف تهدفين يعتم من المس

يم        % 78.6التقييم على معايير واضحة لجميع العاملين ، ونسبة          دوا في التقي من المستهدفين يعتم

 .على معايير مبنية على أهداف الخدمات والبرامج المقدمة 

ة     - ية للخدم ايير األساس ين المع اس األداء وب رات قي بة  حي: مؤش د أن نس ن % 80.9ث وج م

ى               ة ، إضافة إل ايير الخدم المستهدفين يعتمدوا في التقييم على مؤشرات قياس واضحة تتعلق بمع

 . منهم تعتمد نتائج التقييم لتعديل مؤشرات القياس بإسلوب علمي % 64.3نسبة 

يم   من المستهدفين يعتبرو  % 83.3 وجد أن نسبة     :وتخطيط الخدمات الصحية     التقييم   نتائج - ا التقي

 . هو الخطوة األولى للتخطيط لديهم 

رارات األساسية        التقييم   نتائج - روا      % 73.8 حيث آانت نسبة        :واتخاذ الق من المستهدفين يعتب

ي          لة ف رات الحاص ى التغيي ادهم عل ذلك اعتم ديهم، وآ رار ل اذ الق اس إتخ و أس يم ه ائج التقي نت

 .التقييمات عند اتخاذ قراراتهم 

 : الدراسة في اآلتي نتائجيمكن إجمال 



 VIII

ى  -1 نهم حاصلون عل ة م بة عالي ة حيث أن نس ؤهالت علمي ام ذوي م دراء اإلدارات واألقس م

رة في     درجة البكالوريوس ونسبة جيدة على مختلف درجات التعليم العالي ، ولديهم من الخب

 .أعمالهم 

ي اإلدارة -2 يم ودوره ف ة التقي دم وضوح أهمي دراء   ع ن الم ا م أس به بة الب دى نس اء ل ورؤس

 . األقسام ، من حيث مفهوم التقييم ومنهجه وأدواته وآيفية التعامل مع نتائجه 

اء     -3 دراء ورؤس ن الم بة م دى نس ودة ل ه موج ه وهدف يم وأدوات ة للتقي رة التقليدي ت النظ مازال

 .األقسام 

يم  مازالت الفكرة القديمة للتقييم هي السائدة لدى معظم المدراء ورؤساء األقسام باعتبار التق      -4 ي

بة   ت النس ذلك آان ام اإلدارة، ل اره إحدى مه دم اعتب ة وع الهم اإلداري ى أعم ًأ إضافيًا عل عب

يم                      نهج تقي اد م ى اعتم الكبرى منهم يلجؤوا إليه عند الحاجة أو للتحقق من حدث ما إضافة إل

يم آام                        ى تقي وم عل ال اإلدارة ، يق ًا من أعم ًال روتيني ه عم نهم يعتبرون ة م ا القل ل النتائج بينم

 .الخدمة في مختلف المراحل وفي مختلف المستويات وبشكل دوري 

يم من أجل                            -5 دراء ورؤساء األقسام يلجؤوا للتقي رة من الم اك نسبة آبي وفي الوقت نفسه هن

از         ة اإلنج افة لمقارن تويات ، إض ف المس ي مختل وة ف امن الضعف والق ى مك وف عل الوق

 بينما نسبة قليلة تلجأ للتقييم من أجل التحسين          والمردود مع الجهود المبذولة والتكلفة المالية،     

 .والتطوير وتنمية القدرات والتحفيز

ة                           -6 يم لجن د أن يكون المسؤول عن التقي ام تؤي دراء ورؤساء األقس ر نسبة من الم وآانت أآب

 .داخلية ثم يليها الرئيس المباشر 

اد      -7 روا بضرورة اعتم ام أق اء األقس دراء ورؤس ن الم رة م بة آبي ا أن نس يم آم ايير للتقي مع

ة ، إضافة لمؤشرات                    رامج المقدم ى أهداف الخدمات والب واضحة لجميع العاملين مبنية عل

 .قياس واضحة تتعلق بمعايير الخدمة 

ين            -8 ة ب يم للمقارن ائج التقي اعلوا مع نت ام يتف آما أن النسبة العظمى من المدراء ورؤساء األقس

داف  ديل األه رات ، ولتع ات لرصد التغيي ى أساس التقييم اس عل ايير ومؤشرات القي والمع

 .علمي 

يم لتكون الخطوة                 -9 إضافة إلى اعتماد النسبة العظمى من المدراء ورؤساء األقسام لنتائج التقي

رات الحاصلة في             ى التغيي ادهم عل ذلك اعتم رار وآ اذ الق األولى في التخطيط ، وأساس إتخ

 .التقييمات عند اتخاذ قراراتهم 

ي            بناًء على النتائج ا   و ع الفعل  ألداء العمل في    لتي توصلت إليها هذه الدراسة وانطالقًا من الواق

ي بعض                     باإلدارات واألقسام    ا يل ورد فيم إن الباحث ي مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ، ف
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يات دة   التوص ون ذات فائ يات تك ذه التوص ل ه وب ولع ين األداء المطل ي تحس هام ف دف اإلس  به

 :راسات أخرى في مجاله للمسؤولين ومفتاحًا لد

 .اإلهتمام بتأهيل مدراء اإلدارات واألقسام طبقًا لمهام اإلدارات  •

 . اإلهتمام بالدورات التدريبية والتطويرية لتنمية المهارات اإلدارية والقيادية  •

 .العمل على تغيير النظرة للتقييم لدى مدراء اإلدارات واعتباره أحد أدوات اإلدارة  •

ين                    اعتبار التقييم    • ة ب ة اتصال هادف ز، وطريق ة والتحفي أحد وسائل التطوير والتحسين والتنمي

 .الرئيس والمرؤوس 

 . هداف في شكل نتائج محددة قابلة للقياس الكمياألالسعي نحو صياغة  •

ة          • ة الداخلي ة بالبيئ لة وثيق ة ذات ص دمات المقدم ق بالخ حة تتعل ايير واض ى مع اد عل اإلعتم

 .لخدمة والمستهدفين منها والخارجية للخدمة ومقدمي ا

ة  اتبني سياسة تقديم   • ة دون مشارآة   اللخدم اس مستوى     أخرى   إداراتمتكامل بحيث يصبح قي

 .اإلدارة  به  عن الدور الذي تقومًامة معبرأداء الخد

تالف  • ي واخ ل العلم تالف المؤه وظيفي إلخ ة األداء ال ي آلي رق ف ول الف ة ح راء دراس إج

  .التخصصات لشاغلي تلك المناصب
 .إجراء دراسة حول السمات الشخصية وأثرها على فعالية األداء الوظيفي  •

 
 اإلهداء 

 
ملن زرع يف نفسي حب العلم واإلعتماد 

 .....على النفس   
إىل املرحوم والدي 
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ملن رعت وتعهدت هذا الغرس بكل صرب 
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 الكبرية
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 جمريات البحث 
 وإن إسهام الكثري منهم بآرائه 
وخرباته أغىن هذا البحث  باخلربة 

 .واملعرفة 
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 :مقدمة : 1-1
يم األداء في اإلدارات        ختيار موضوع  ا لقد تم  ذا      وخاصة اإلدارات الصحية      تقي ا له نظرًا لم

الباحث موجودًا   وعلى اعتبار أن    الخدمات الصحية ،    بالغة في تخطيط وتطوير     أهمية  الموضوع من   

وان        )1( الطائف–دية في المملكة العربية السعو    ان وجوده  ويكون عن إجراء البحث في مك ، فإنه قام ب

 " . بمحافظة الطائف )3( بمديرية الشؤون الصحية)2( في اإلدارات الصحيةتقييم األداء" البحث 

دى المسؤولين وخاصة                 ُي عدُّ موضوع تقييم األداء من المواضيع الهامة التي تأخذ حيزًا آبيرًا ل

ذي ال رار صانعي ومتخ ي اإلدارة   ، ق تويات ف ف المس ى مختل ا عل ة وأثره ذه العملي ة ه رز أهمي وتب

 -:ابتداًء من التخطيط والتنظيم مرورًا في سير األداء وانتهاًء بتقديم الخدمات ويشمل تأثيرها 

 .مخططي وصانعي القرار  -

 .مقدمي الخدمات على مختلف مستوياتهم  -

 .البيئة الداخلية والخارجية لهذه الخدمات  -

 .المستفيدين من الخدمات، إضافة للمجتمع  -

ات       درة الدراس بب ن ه بس ه وبحث رق ل ذا الموضوع رأى الباحث التط ة ه ن أهمي ًا م وانطالق

ر    و ،التي ناقشت هذا الموضوع  ) مكان وجوده   ( والبحوث   ه من أث دى اإلدارات الصحية    لما ل الغ ل ب

  .في محافظة الطائف 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )294( ص محافظة الطائفلمحة عن  -الملحق في أنظر ) 1(
 .) 298( ص  لمحة عن اإلدارات الصحية في مديرية الشؤون الصحية-أنظر في الملحق ) 2(
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 .) 296( ص  لمحة عن مديرية الشؤون الصحية-أنظر في الملحق ) 3(
 

 : البحث أهمية: 1-2
  : فهو يؤدي إلىالفوائد المترتبة على تطبيق هذا النهج   األهمية منتنبعو

   .القيام بهه، وما يجب تأثيرات ، وتطوير فهم أعمق لما يجري ، لماذا ، وآيف 

ى مختلف المستويات وخاصة لصانعي          بشكل جيد   والتخطيطية  التنظيمية   اتالقدربناء    عل

  .القرار

 .زيادة فرص التعلم والتنمية  

   . والمجتمعات والسكانللمستفيدينأفضل خدمة العمل على تقديم  

  .دارةاإلهم ، بما فيلمختلف المستفيدينذلك التغذية المرتدة والمساءلة إلثبات دور تعزيز  

ذ  العمل ولبدء اعملية لخطوة بالدليل على آل خطوة إقامة وط الضوء   يسلت  ة  ووالتنفي المنهجي

   .ستخدمالم واألسلوب

 :مشكلة البحث : 1-3
لدى بعض  عدم الفهم العميق ومعرفة األبعاد األساسية لعملية التقييم        ر مشكلة البحث في     تتمحو

 :إلجابة على التساؤالت التالية اوأنها غير واضحة المعالم آون التقييم بها سريًا ، واإلدارات 

 .عتمد في تقييم أداء الخدمات الصحية ؟ هل هنالك معايير أساسية وثابتة ُت -1

 .حية موضع الدراسة تقوم باعتماد هذه المعايير في التقييم ؟ الصاتداراإلهل  -2

  .تعتمد اإلدارات الصحية خطوات عملية أساسية في التقييم أم ال ؟هل  -3

 ) .الموظف  ، اإلدارة( على مختلف المستويات  -

 ) .التخطيط ، التنفيذ ، النتائج ( في مختلف المراحل  -

 .تخطيط خدماتها الصحية ؟ هل لنتائج هذه التقييمات دورًا فاعًال في  -4

 1-4: أهداف البحث :
ديم               الالهدف   يم هو تق ات التقي ام من معظم عملي دة    "ع لمجموعة متنوعة من      "  معلومات مفي

  .ومقدمي الخدمات القرارمتخذي 

 - :إلىولهذا يهدف البحث 

  . وأهميتهمعرفة مفهوم التقييم لدى مدراء اإلدارات واألقسام -1

 . تقييم المستخدمة في اإلدارات معرفة طرق وأساليب ال -2

 .واضحة للجميع في عملية التقييم ومؤشرات أهمية اعتماد معايير  -3

 . التقييم عملية معرفة دور وأهمية نظام المعلومات والتغذية الراجعة في  -4

 : البحث فرضيات: 1-5
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ذا الموضوع، تمكن الباحث من                       ات الخاصة به ى األدبي ى   التوصل من خالل اإلطالع عل  إل

 : صياغة الفرضيات التالية

يم          -1 هنالك عالقة ذات داللة أساسية بين وجود معايير واضحة لألداء في اإلدارة وعملية تقي

  .األداء 

ا                    -2 ايير األساسية له ين المع اس األداء وب هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين مؤشرات قي

 .في تقييم أداء الخدمات الصحية 

 .   ائج التقييم وبين تخطيط الخدمات الصحية وتطويرها هنالك عالقة ذات داللة بين نت -3

 .هنالك عالقة ذات داللة بين نتائج التقييم واتخاذ القرارات األساسية في اإلدارة  -4

 

 

 

 1-6: محددات البحث :
 : التالية المحدداتوجد الباحث 

ةإن  -1 ي مح    قل حية ف ؤون الص ة الش يم أداء اإلدارات بمديري ول موضوع تقي ات ح ة  الدراس افظ

دى مختلف اإلدارات                        ذا المجال ل ره في ه تفادة من تجارب غي الطائف أعاق الباحث عن اإلس

 . واألقسام الصحية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف 

ود         -2 م القي ن أه د م ث تع ود الباح ان وج ي مك ث ف رورية للبح ع الض ة المراج ة وقل إن محدودي

 .المفروضة على البحث 

ائج           ،إلجابة على األسئلة    حرص المستقصين في ا    -3  أحاط البحث بشئ من الغموض في بعض النت

 .التي تّم التوصل إليها 

 1-7: حدود البحث :
 :  التالية ) المكانية  (قام الباحث بإجراء البحث ضمن الحدود 

 .إدارات وأقسام الشؤون الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية بمحافظة الطائف -1

 . ا البحث مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام المعنية في البحثالمستهدفون من هذ -2

 : منهج البحث وأدوات جمع المعلومات والبيانات: 1-8
 :منهج البحث : 1-8-1

م ي  ت ا يجري ف ى المالحظات الشخصية لم تناد إل ي باإلس نهج الوصفي التحليل تخدام الم  اس

ذا       منظمات الرعاية الصحية وإلى المصادر العلمية والمراجع         المتخصصة ، والدراسات المعَّدة في ه
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ب      ة الجوان د آاف اس تحدي ى أس وم عل نهج يق ذا الم ار أن ه ى إعتب ال ، عل كلة للالمج ة مش  المدروس

 .وللتعرف على حقيقتها على أرض الواقع  

ق   ى اإلستقصاء والتحق وم عل ه يق ة ألن ة الحال نهج دراس ى م تناد عل ى اإلس ذا باإلضافة إل ه

دقيق وا  ن      والفحص ال لوب م ذا األس ا، وألن ه الي وتفاعالته عها الح كلة ووض ة المش ف لخلفي لمكثَّ

ى المشكالت    ن التعرف عل ه يمك ن خالل ذي م ة، وال االت اإلداري ة للمج ائعة والمالئم اليب الش األس

يم األداء في اإلدارات                          ز تقي مَّ إتباعه لتميي ا ت دها، وهو م اإلدارية وتطبيق األسلوب العلمي في تحدي

 .  ذات الصلةالصحية 

  : البحثأدوات: 1-8-2

تبيان      ات وقواعد          ) 50 ( للبحث مكون من      تم استخدام إس ى أدبي تند عل يم األداء   سؤاًال تس   تقي

دراء ورؤ        ويهدف اإلستبيا  ام وأسلوب       ن إلى الكشف عن آراء الم يم األداء  ساء األقس ديهم حسب   تقي ل

 :ية المحاور التالويتضمن هذا اإلستبيان ، فرضيات البحث 

 .معلومات شخصية عن المسؤول : المحور األول  -1

 .مفهوم التقييم : المحور الثاني  -2

 .منهج التقييم : المحور الثالث  -3

 .نتائج التقييم : المحور الرابع  -4

 . تم توزيع اإلستبيان شخصيًا من قبل الباحث على جميع المستهدفين ومقابلتهم

 :البيانات والمعالجة اإلحصائية تحليل : 1-8-3
وم    زم اإلحصائية للعل امج الح تخدام برن تخدام اإلحصاء الوصفي واس ات باس ل البيان م تحلي ت

د مدى    SPSS 16( Statistical Packages for Social Science( اإلجتماعية المعروف بـ   لتحدي

 .تطبيق الخطوات العلمية في تقييم األداء ومعرفة مدى التقارب أو اإلنحراف 

 

 

  :ثلبح امجتمع :1-9
ام إجراء  ق ث ب ة الباح ى الدراس حية  عل ام الص ة،اإلدارات واألقس ؤون  بمديري حية الش  الص

 .الصحية الخدمات تقديمالتي لها دورًا بالغًا في ،  العربية السعوديةالمملكةبمحافظة الطائف في 

ة  ملت العين تهدفين    ) 42(فش ام المس اء األقس دراء ورؤس دد الم ون ع مًا، ليك ) 42(إدارة وقس

 .تهدفًا، لهم دورًا هامًا ومؤثرًا في تقديم الخدمات الصحية مس

 :  )1( حسب الجدول رقم   :اإلدارات واألقسام المستهدفة للبحث*  
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 العمل المكلف به  واألقساماإلدارات  م

 مساعد المدير للشؤون اإلدارية والمالية  إدارة الشؤون اإلدارية والمالية- -01

  الماليةإدارة الشؤونمدير  مالية ال إدارة الشؤون- -02

 مدير إدارة الميزانية إدارة الميزانية - -03

 مدير إدارة إقتصاديات الصحة  إدارة إقتصاديات الصحة  - -04

 مدير إدارة الضمان الصحي  إدارة الضمان الصحي- -05

 مدير إدارة المتابعة  إدارة المتابعة- -06

 مساعد المدير للتخطيط والتطوير إدارة التخطيط والتطوير - -07

 مدير إدارة التخطيط والبحوث  إدارة التخطيط والبحوث- -08

 مدير إدارة الجودة الشاملة  إدارة الجودة الشاملة- -09

 إدارة التدريب واإلبتعاثمدير   إدارة التدريب واإلبتعاث- -10

 إلبتعاث الداخليرئيس قسم التدريب وا  واإلبتعاث الداخلي التدريب قسم- -11

 رئيس قسم التدريب واإلبتعاث الخارجي  واإلبتعاث الخارجي التدريب قسم- -12

 رئيس قسم التدريب الخاص  قسم التدريب الخاص- -13

 مساعد المدير للتموين الطبي  إدارة التموين الطبي- -14

 مدير إدارة الشؤون الفنية  إدارة الشؤون الفنية- -15

 مدير إدارة الجودة  لجودة  إدارة ا- -16

 

 العمل المكلف به  واألقساماإلدارات  م

 للطب العالجيمساعد المدير  الطب العالجيإدارة  - -17

 مدير إدارة المستشفيات  إدارة المستشفيات- -18

 إدارة طب األسنانمدير   إدارة طب األسنان- -19

 مدير إدارة التمريض  إدارة التمريض - -20

 إدارة التأهيل الطبيمدير   إدارة التأهيل الطبي- -21

 المختبرات وبنوك الدممدير إدارة  المختبرات وبنوك الدمإدارة  - -22

 مدير إدارة الرعاية الصيدالنية إدارة الرعاية الصيدالنية - -23

 مدير إدارة الخدمة اإلجتماعية والنفسية إدارة الخدمة اإلجتماعية والنفسية - -24
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 مدير إدارة التغذية  إدارة التغذية - -25

 مساعد المدير للرعاية الصحية والطب الوقائي  إدارة الرعاية الصحية والطب الوقائي - -26

 مدير إدارة شؤون المراآز الصحية  إدارة شؤون المراآز الصحية- -27

 رئيس قسم الجودة الشاملة  قسم الجودة الشاملة - -28

 رئيس قسم التدريب والتعليم والتعليم  قسم التدريب - -29

 رئيس قسم الصحة المهنية  قسم الصحة المهنية - -30

 رئيس قسم برامج الرعاية الصحية األولية    قسم برامج الرعاية الصحية األولية  - -31

 رئيس قسم اإلشراف الفني   قسم اإلشراف الفني - -32

 إلشراف التمريضي رئيس قسم ا  قسم اإلشراف التمريضي - -33

 رئيس قسم البحوث والدراسات    قسم البحوث والدراسات - -34

 مدير إدارة الطب الوقائي  إدارة الطب الوقائي- -35

 رئيس قسم األمراض المعدية   األمراض المعدية  قسم- -36

 رئيس قسم مكافحة نواقل المرض  مكافحة نواقل المرض قسم- -37

 مدير إدارة التوعية الصحية  الصحيةإدارة التوعية - -38

 مدير إدارة صحة البيئة إدارة صحة البيئة - -39

 مدير إدارة الرخص الطبية والصيدالنية إدارة الرخص الطبية والشؤون الصيدالنية - -40

 رئيس قسم الرخص الطبية  قسم الرخص الطبية- -41

 دالنيةرئيس قسم الشؤون الصي  قسم الشؤون الصيدالنية- -42

  )1( جدول رقم 
 

 

 

 

  الفصل الثاني
  األداء دبياتأ

      األداء* 

    قياس األداء* 
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     تقييم األداء*                  

  إدارة األداء* 

 

 

 

 

 

 

 

  : )Performance(  األداء :2-1
ائي أو ش          : هوبأنه   األداء عرفت منظمة الصحة العالمية    دخل إنم ا ت ريك الدرجة التي يعمل به

  )1( . خطوط توجيهية محددة أو يحقق بها نتائج وفقًا للخطط المعلنة/إنمائي وفقًا لمعايير

 :النموذج الرياضي لألداء  :2-1-1

 البيئة x الرغبة في العمل x القدرة على العمل= األداء 

 

  

 

 

 

  )1( شكل رقم 

 )2( -:لهذا فاألداء هو و

وب         ، )مهام ، مسؤوليات    (  بالعمل   لمعرفة ا :المعرفة و المهارة     - ة النجاز المطل ارة الالزم  المه

 .بالشكل الصحيح 

 .العمليات المستخدمة أو الظروف اإلنسانية ظروف ظروف العمل أو  :البيئة  -

 .التكنولوجيا المناسبة أو المصادر الالزمة  :المصادر المتاحة  -

  .الحافز إلنجاز األعمال بالشكل الصحيح  :الدافعية  -
 

 المواقف xاإلتجاهاتعملالرغبة في ال

  البيئة الخارجيةx  البيئة المباشرةx البيئة الداخلية

=األداء 

القدرة على العمل

 البيئة

المهارة X المعرفة =

=

=
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .      2004  آذار،مسرد مصطلحات التخطيط والمراقبة والتقييم: 1األداة رقم شعبة خدمات اإلشراف، ، العالمية الصحة منظمة )1(
)2 (http://www.dpjd-pal.org/ImportantArticles/12.htm 

  )1(  :اءمحوري األدآما يتحدد األداء من خالل 

ور  - ةمح ائج    :  النجاع دالت النت ل مع وافر وآ ردود، والت ة، والم ي اإلنتاجي ائج ،ه الموارد والنت

  .وتنظيم العمل

ة محور   - ة ءمالهي  :  الفاعلي ى         األهداف ودرجة  م ائج عل ائن والنت ة حاجات الزب ا وتلبي تحقيقه

  ) .الفائدة والرضا (  المتوسط والبعيدىالمد
 

  : معايير األداء :2-1-2

دة بخصوص درجة أو مستوى اإلحتياجات التي                        ا معتم ة علي عبارات تعبر عن توقعات هيئ

ًا إلحتياجات                          ا طبق ة أو مجتمع م رد أو مجموعة أو هيئ يلزم تلبيتها لتتفوق في أداء مهمة ما يؤديها ف

 )2( .ومواصفات موضوعة مسبقًا 

  : األداء اتمؤشر :2-1-3

عي يتيح التحقق من التغيرات التي تنجم عن َتدخُّل ُمتغّير آمي أو نومؤشر األداء هو  -

 )3(.إنمائي بالنسبة إلى ما آان مخططًا

لتحديد مستوى أداء المؤسسة بالنسبة ) نسبة ، معدل ، مقياس ( هو وسيلة آمية  -

  )4( .إلجراءات أو مخرجات معينة 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (http://www.hrdiscussion.com/hr2401.html 
  .365هـ ، ص 1425، الرياض " جودة الرعاية الصحية األسس النظرية والتطبيق العملي " عبد العزيز حبيب اهللا نياز،. د )2(
  .2004  آذار،مسرد مصطلحات التخطيط والمراقبة والتقييم: 1األداة رقم شعبة خدمات اإلشراف، ، العالمية الصحة منظمة )3(
 ) .2(المرجع السابق ) 4(
 

 )1(  .آيف تختار مؤشرات األداء ؟ :2-1-3-1

  :يجب أن يتوفر في مؤشرات األداء سمتان رئيسيتان هما

ية  -1 تراتيجية األساس داف اإلس ى األه ز عل ات  :  الترآي ائج العملي يس نت أن تق ك ب وذل

 . األساسية واألرقام الحساسة

بعقد المقارنات بين األداء الحالي واألداء       :  ألداءالعمل آإنذار مبكر على انحراف ا      -2

   .السابق
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 )2( : ماهي مؤشرات األداء؟: 2-1-3-2

 أمثلة تعريفه المؤشر نوع

 المستخدمة للموارد مقياس دخللُم امؤشر
  الالزمة المعدات •
  المطلوبين الموظفين عدد •
  المستخدم التموين •

 المقدمة الخدمة آمية الكمية مؤشر
 اريعالمش عدد •
 الخدمة لهم تقدم التي األفراد عدد •
  ساعات أو الجلسات عدد •

 على بناء المقدمة الخدمة نوعية الجودة مؤشر
 المعنيين أو المستخدم

 ما طلب إلتمام المستغرق الوقت •
 )الزبائن ( العمالء  رضا مدى •

 والوقت المخرج وحدة تكلفة الكفاءة مؤشر
 المستغرق

 لمستهلكوحدة الخدمة ووصولها ل تكلفة •
 اإلنجاز خالل فترة زمنية معينة نسبة •

 للهدف الخدمة تحقيق مدى الفعالية مؤشر
  منها المرجو

  التوظيف نسبة زيادة •
 الجريمةاألمراض ،  معدل خفض •

 

  )2( جدول رقم 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (http://www.hrdiscussion.com/hr2401.html 
)2 (http:// www.uae.gov.ae/mofi/Arabic 
   :مؤشرات األداء والمؤشرات المساعدة :2-1-3-3 

ألداء   على مؤشر واحد     ًاولية اعتماد ؤمن الخطأ قياس أداء آل مرآز من مراآز المس          ولكن   ل

 )1( :األفضل مساندة المؤشرات األساسية لألداء بمؤشرات مساعدة مثل من 

 نسبة تسرب العمالء      ،درجة رضاء العمالء    ،   من السوق    المنظمةنصيب  : ية  المؤشرات التسويق  -1

. 

 . معدل السيولة ، نمو المبيعات ،اإليرادات : المؤشرات المالية  -2

 .  درجة الجودة،نسبة الطاقة المشغلة إلى الطاقة المعطلة : المؤشرات التشغيلية  -3

ة     : المؤشرات البشرية    -4 د    ،معدل دوران العمال دم    ،ريب لكل موظف     ساعات الت ات التق  نسبة طلب

 .للوظائف إلى التعين 

ة  -5 رات البيئي جلة ضد  : المؤش ة المس ات القانوني ةالمخالف ة  ، المنظم دعاوى القضائية المرفوع  ال

  .بها موقف األطراف المحيطة ، هاضد

 .وتشمل جميع مؤشرات المقارنة المرجعية : المؤشرات التنافسية  -6

د مؤشرات   فهي تحد  ،  مساعدة  مؤشرات  التي تعتبر   األداء المتوازنة   بطاقة  ويمكن اللجوء إلى    

ى تحقيق اإلستراتيجية و       األداء التي تساعد   ر    ،تطوير ال عل ة فقط        وتعتب د أهداف متوازن يلة لتحدي وس
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ادة        ، ولكن    إن لم يصاحبها تطبيق السياسات اإلدارية للتطوير فإنها تفشل        و ا هي الع في آل نظام      آم

ه أساس آل تطوير وأن آل السياسات                       بت إداري فإن من يقوم    ى أن سويق النظام يحاول تصويره عل

 )2( .  مع بطاقة األهداف المتوازنةيحدث أحيانًاما  هذا ،األخرى هي جزء منه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  http://www.hrp-kw.com/dirasatDetail.asp?nid=81  )1(  
   R. Kaplan & D. Norton, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard )2(        
   Business REview, January-February 1996.      

ربط مؤ         ذلك         وإن بطاقة األهداف المتوازنة هي وسيلة ل شرات األداء بإستراتيجية المؤسسة ول

 )1( . فإن لم يكن هناك إستراتيجية واضحة فإن استخدام بطاقة األهداف المتوازنة لن تؤدي عملها

 

 

 

 

 

 

 

  )6( شكل رقم 

 بطاقة األهداف المتوازنة

 ) 2 (شكل رقم 

 

 )2(: تشتمل على أربعة أعمدة و

  .لبطاقةتسجل فيه األهداف الخاصة با:  األهداف -1

  .ستخدم لقياس آل هدفتتسجل فيه المؤشرات التي :  المؤشرات -2

 .تسجل فيه القيمة المستهدفة للمؤشر في نهاية الفترة :  المستهدف -3

  .التي سنقوم بها لتحقيق الهدف تسجل فيه المبادرات أو األشياء:  المبادرات -4
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
R .Grant, Contemporary Strategy Analysis, Fourth Edition, Blackwell, 2002 )1(  

  J. Naylor, Management, Financial Times, 1999 )2(  
 :  ) Performance Measurement( قياس األداء : 2-2

  :قياس األداءتعريف  : 2-2-1

 أهداف مالية

اإلستراتيجية

أهداف التعلم واإلبتكار

أهداف ذات صلة بالعمالء العمليات الداخليةأهداف
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مة بشكل يتناسب     منظمة أو المؤسسة أو الجهة المقيّ     آثرت تعاريف قياس األداء طبقًا لطبيعة ال      

  - :فمن ضمن هذه التعاريفولهذا ظهرت تعدد وجهات النظر حولها مع أهدافها 

ت  - د عرف ةفق ة الصحة العالمي اس األداء  منظم ه قي راآات  " بأن دخالت أو ش يم أداء ت ام لتقي نظ

مخرجات  و من حيث إنجاز     ،ًا مخطط هوما  لإنمائية أو إصالحات على صعيد السياسات بالنسبة        

 ويعتمد قياس األداء على جمع بيانات وتحليلها وتفسيرها واإلبالغ عنها من أجل وضع                 ،ونواتج

 )1( . " مؤشرات لألداء

اييس األداء            " قياس األداء   وآخر يعتبر    -  هو التحديد الكمي لإلجراءات والمخرجات باستعمال مق

".  )2( 

ول أن   - ن يق اك م اس األداءوهن ع      "قي ع جمي الل جم ن خ دد م ذي يتح اس الصحيح ال و المقي ه

اس           م القي دة ث ى ح ا عل د منه ل واح درة آ اس ق دف، وقي و اله دم نح ي التق ؤثرة ف ل الم العوام

ى الس       ًاها ثم قياس النتيجة الصحيحة بعيد     عي ل يجمتال و عل د تطف ي ق ة الت طح،  عن العوامل الوهمي

ا   ًاوبحيث يكون ذلك المقياس قياس     ابية واإل  شامًال للعملي ة    ت الحس ة والشخصية واإلعالمي جتماعي

 )3 ( . "وغيرها من جوانب العمل المختلفة

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2004 آذار ،مسرد مصطلحات التخطيط والمراقبة والتقييم: 1األداة رقم شعبة خدمات اإلشراف، ، العالمية الصحة منظمة )1(
  .365هـ ، ص 1425، الرياض " جودة الرعاية الصحية األسس النظرية والتطبيق العملي " عبد العزيز حبيب اهللا نياز،. د) 2(
)3 (http://www.islammemo.cc/default.aspx 

 : والعملية اإلدارية قياس األداء  :2-2-2

ة المتخذة       ال شك أ   ات اإلداري ة أساسية من العملي در  ون عملية قياس األداء هي عملي ل ق  ًاال تق

زم وضعها                م ل بحال عن العمليات اإلدارية األخرى آاتخاذ القرار وبناء فريق العمل وغيرها، ومن ث

ن الخطوط العريضة ل  ة لآخط عريض م يمؤسس ب   الت ي جوان ة ف ات مختلف ق نجاح د أن تحق تري

ال ال تُ             واألع،  معينة اس أعم ى عشوائية القي د عل دم واإلنجاز       مال التي تعتم ان    (      شعر بالتق  إذا آ

 )1 ( .) ًاموجود

 :قياس األداء ووضع خطة العمل  :2-2-3

اييس األداء          ائج مق ين نت ق وب ا للتطبي ل واعتماده ط العم ع خط ين وض ة ب ة قوي اك عالق هن

ر آخريطة رس اييس تعتب ك المق ك أن تل ة، ذل رب أو المختلف ق الق ى تحقي درة عل م واضحة لمدى الق

ين، وإذا آانت خطة العمل يجب أن                ا       تالبعد من هدف مع ا، فإنه راعى وضع أهداف يمكن تحقيقه

  .داء لتحديد ذلك بالدقة المطلوبة بالتالي ستحتاج إلى قياس األ



 - 13 -

  :داء عملية مشترآة قياس األ :2-2-4

ه أو مؤسسته،           يخطئ آثير من القادة عندما يظن أنه وحده          يستطيع قياس مدى نجاح مجموعت

اس                  ة القي رى في عملي ن ي د ل ك القائ رة إذ إن ذل ل الخب د أو إداري قلي ه آل قائ وهو خطأ شائع يقع في

ة   ا عملي وى أنه هس يه تقيمي اس لمرؤوس ي  ، فقي و األداء الحقيق ترآة ه ة مش ن  عملي د م مل العدي تش

 -: األطراف

 . اإلدارية والتوجيهية أولهم آل المسؤولين عن العمليات -

 . المؤسسة بغير استثناء فيثانيهم آل العاملين في هذا العمل أو  -

  . ثالثهم المنتفعين بالخدمات التي يقدمها العمل أو الذين يوجه إليهم العمل آهدف أساسي -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 1 (http://www.islammemo.cc/default.aspx 
  : آيفية قياس األداء :2-2-5

ال شك أن عملية قياس األداء الناجحة هي العملية التي تعطي نتائج موثقة إلنتاجية العمل ومن 

 )1( . لفة على جميع اإلداريين دراسة الكيفية الصحيحة للقيام بالقياسات المختيجبثم 

  :الجوانب التي يتعرض لها القياس  :2-2-5-1

أي نوع من القياس الصحيح يستلزم أن يقوم بعمله من خالل البحث في جوانب ثالثة هامة 

  :هي 

 :األهداف المطلوبة ومدى تحقيقها  -1

دى        يس م ة ويق داف العام ل األه ي ظ ل ف ي تعم ة والت ة التنفيذي داف المرحلي ي األه يبحث ف

ى أرض   ا عل ا تحقيقه ع ومدى التقصير في تحقيقه ا ال  ، الواق داف ومدى تحقيقه اس األه ة قي وطريق

ل      ن عم يس م ذا ل إن ه ه، ف دى صحته أو خطئ ي م دف أو البحث ف ذات اله ال التعرض ل ي بح يعن

  .القياس، وإنما يعمل القياس في دائرة البحث في مدى تحقيقه وتنفيذه على أرض الواقع

 :  بهلتزامرنامج التنفيذي ومدى اإلالب -2

ائل    داف والوس ك األه ي ذل دخل ف ل وي وعة آك ة الموض ذي للخط ي التنفي امج العمل البرن

ذ  ة للتنفي ة الحرآي ل وبالمنهجي ي تحيط بالعم ددات الت ا والمح تخدمة لتحقيقه ر ، المس اس عب تم القي وي

اس من                    خالل  المشارآة من العاملين أثناء التحرك التنفيذي للخطة وال يمكن نجاح هذا النوع من القي

يم  اريرتقي ن  التق راد م ق الم رب ليتحق ل عن ق ة للعم ة الميداني ن المراقب د م ن الب ط، ولك ة فق  الورقي

 .القياس 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)1 (http://www.islammemo.cc/default.aspx 

 :العوامل الخارجية  -3

 .و اإلنتاج المعروض  أالمقدمةمدى قبول أو رفض الخدمة  -

  .المعوقات الخارجية -

  .طريقة تعامل العاملين مع المجتمع الخارجي -

  . الخارجيينالمنافسين -

  :وسائل القياس  :2-2-5-2

 :القياس الحسابي  -1

دير                      ابية في تق ام الحس ى األرق ه عل اس في وهو الوسيلة الشهيرة للقياس، حيث يعتمد القائم بالقي

ودة واإلنتاج  بة الج دم األ نس ة وتق هولة      ي اييره وس وح مع اس بوض ذا المقي از ه س ويمت داء أو العك

 .جتماعية لدى المنتفعين من الخدمة الحصول عليه ولكن يفتقر إلى إظهار الميول النفسية واإل

 :تجاهات قياس اإل -2

ع     تفيد والمنتف ة المس ى مدى قابلي ز عل ى الترآي د عل اس األداء تعتم ائل قي يلة من وس وهو وس

ذلك                  بال اتهم بالعمل واإلنجاز وآ املين، ومدى قناع خدمة للخدمة، وآذلك ميول واتجاهات األفراد الع

 .جتماعية المحيطة بالعمل يعمل هذا النوع من القياس في مجال التقلبات النفسية واإل

 :القياس الرمزي  -3

رة عن مستوى ا                 لنجاح سواء    وهو وسيلة من وسائل القياس تتبلور فيها النتائج إلى رموز معب

ائم          ًاآانت هذه الرموز خطوط    ه الق تفيد ب اس يس  بيانية أو أشكال هندسية أو غيرها وهذا النوع من القي

ال أو     بالقياس في شرح وجهة نظره للمسؤولين وآذلك في الحكم الشامل على نوعية معينة من األعم

 .في خطوات التقديم المتقدمة 

ر األداء  ة يعتب ام للمنظم و الع لة ه وء      المحص ي ض ة ف ال المنظم اج أعم ة لنت  المتكامل

 : تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية وهو يشتمل على األبعاد التالية

 . أداء األفراد في وحدتهم التنظيمية -

 . أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة -

  . والثقافيةجتماعية قتصادية واإلأداء المؤسسة في إطار البيئة اإل -

األداء  ي ف ة ه ي المنظم ة   ف دات التنظيمي ردي وأداء الوح ن األداء الف ل م لة لك  محص

  . قتصادية والثقافية عليهماجتماعية واإلباإلضافة إلى تأثيرات البيئة اإل

يم        ا تقي ن خالله تم م اييس ي ن المق ة م ة متنوع اس بمجموع ة يق ي المنظم رد ف أداء الف ف

د  ى التأآ وًال إل ه وص در   أدائ ر ق ق أآب ل إدارة تحق ي آ ذ ف ائل التنفي ل ووس ة العم ن أن أنظم م
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ودة  ن الج ب م توى مناس ى مس ت وعل ل وق ي أق ة وف ن التكلف در م ل ق اج بأق ن اإلنت ن م  . ممك
)1(  

تخدم         ي تس اييس الت ايير إال أن المق ن المع رى م ة أخ ل إدارة بمجموع اس أداء آ ويق

ة ل    ة المنظم اييس فعالي ي مق ان ه ب األحي ي أغل رب   ف دى ق ى م وف عل ا للوق اس األداء فيه قي

ة اإل  اييس الفعالي ن مق ل م مل آ ة وتش ن الفعالي ة م ة المنظم ية الداخلي ادية والسياس قتص

 )2( . والخارجية والرقابية والبيئة

نعكس    ة ت اق إدارة المنظم ن نط رج ع رة تخ ة آبي ل خارجي ود عوام ى وج رًا إل ونظ

ن اإل      د م ان الب ا فك ى أدائه رورة عل ابالض ًا     هتم ي أساس ذي ينبن ي ال اس األداء المؤسس م بقي

 )3(  .على قياس أداء الفرد واإلدارة في ضوء التأثيرات الداخلية والخارجية معًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (http://www.epforum.net/printthread.php?t=331&pp=20&page=3 
)2( http://www.hrdiscussion.com/hr2954.html 
)3( http://www.mep.gov.sa/home/Home/Arabic 

الي الجدول   اء وفق ما هو وارد في       وهذا ما يميز بين قياس األداء المؤسسي والقياس التقليدي لألد           الت
: )1( 

 مقارنة بين قياس األداء المؤسسي والقياس التقليدي لألداء

 األداء المؤسسي أداء الوحدات التنظيمية األداء الفردي 

معنى 
 المصطلح

ها   ي يمارس ال الت األعم
الفرد للقيام بمسئولياته التي     
يضطلع بتنفيذها في الوحدة     

وًال ة وص ق  لالتنظيمي تحقي
ه،  ي وضعت ل األهداف الت
ي  دورها ف اهم ب ي تس والت
دة  داف الوح ق أه تحقي

 .التنظيمية

دة     ها الوح ي تمارس ال الت األعم
ذي    دورها ال ام ب ة للقي التنظيمي
ة،  ي المؤسس ذه ف طلع بتنفي تض
ي     داف الت ق األه وًال لتحقي وص
ا على ضوء األهداف          وضعت له
اتها      اإلستراتيجية للمؤسسة وسياس

 .العامة

ي ال ة ف ال المنظم اج أعم ة لنت ة المتكامل منظوم
ة      ا الداخلي ر بيئته ع عناص ا م وء تفاعله ض

 .والخارجية

من يقوم 
 اإلدارة العليا • الرئيس المباشر • بتقييمه

 أجهزة الرقابة الداخلية •

  أجهزة الرقابة المرآزية •
 الوزارات المعنية •
 أجهزة السلطة التشريعية •
 .أجهزة الرقابة الشعبية •

موضوعات 
 قياسال

 الوقت المستنفد •
 التكلفة •
 الجودة •

 الفعالية االقتصادية •
 الفعالية اإلدارية •

 الفعالية البيئية •
 الفعالية السياسية •

مؤشرات 
 القياس

 الوقت المعياري •
 التكلفة المعيارية •
 األهداف المعيارية •

 درجة تقسيم العمل •
 درجة التخصص •
 درجة اآللية •
 نظم إنتاج المخرجات •
 درجة المرآزية •
 جزاء وتدرجهاأنظمة ال •
 فعالية االتصاالت •

 جتماعي لقرارات المنظمةدرجة القبول اإل •
 ستقاللية في عمل المنظمةدرجة اإل •
 مدى توافر أيديولوجية محددة للعمل •
 جتماعي في المنظمةمدى التمثيل اإل •

 

  )3( جدول رقم 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (http://www.mep.gov.sa/home/Home/Arabic 

 )1( :األداء فوائد قياس  :2-2-6

 هالمية بعيدة عن أي قياس أو ًامما يجعلها أهداف تفادي مشكلة عدم الواقعية في تحديد األهداف، -1

  .تقويم موضوعي

قياس إلعطاء توصيف دقيق لألعمال المطلوب القيام بها أهداف واضحة قابلة لل رتكاز علىاإل -2

  .لتزامات الوظيفيةاألهداف، وبالتالي وصف المسؤوليات واإل إلنجاز تلك

  .الوقائية والتصحيحية والتحفيزية في أوقاتها المناسبة اتخاذ اإلجراءات -3

ة وتجاوز توق   تفعيل دور اإلدارة -4 ه المتواصل في تحقيق رضاء المستفيد من الخدم اء  واإل عات رتق

  .المقدمة بجودة الخدمات

يد  -5 ي ترش اهمة ف ى المس افة إل ة إض ة الميزاني داد ومراجع ي إع اعدة ف ة  المس ات وتنمي النفق

  .اإليرادات

از الحكومي التي           تحدد وحدات قياس ممكنة ال تتعرض لمشكالت قياس        -6 األداء في وحدات الجه

  .تقوم بمسؤولية أداء الخدمات

الدقة التي يعتمد عليها آعنصر أساسي  قياس األداء المؤسسي مؤشراتيتطلب وضع وتحديد 

 فهي عملية ليست سهلة يسبقها وضع مجموعة األسس الالزمة الختيار, في نجاح عملية القياس

ضمن خالل هذه المؤشرات يمكن  ،المؤشرات في حين يجب أن تليها عملية متابعة ورقابة مستمرة

  .أثناء التنفيذ بهدف تالفيها ومعالجتها ت سيرهمتابعة األداء وتحديد انحرافا
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (http://www.mep.gov.sa/home/Home/Arabic 

 : مؤشرات قياس األداء :2-2-7

مقياس آمي أو نوعي ألداء برنامج ُيستخدم إلثبات التغيير ويورد : وه  (Indicator)المؤشر

 ولكي تكون المؤشرات مفيدة ،تفاصيل مدى العمل على تحقيق نتائج البرنامج أو تحقيقها فعًال

لمراقبة وتقييم نتائج البرنامج، من المهم تحديد مؤشرات تكون مباشرة وموضوعية وعملية 

 )1( . ومالئمة، وتحديثها بانتظام
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تخدم  اس المس رات القي تم مؤش د    ة ته ة لتحدي اليب الفني ق األس ق تطبي ن طري ل ع اس العم بقي

د       آما يُ  ،مؤهل لينجز وظيفة محددة بمستوى أداء معين      لموظف  الوقت الالزم    ستخدم القياس في تحدي

ال ة أي وقت ضائع لفصله عن الوقت الفع ل، ولمعرف ذ العم ة لتنفي ات نمطي ر مؤشرات وُت ،أوق عتب

 )2( : ياس األداء الحكومي من العمليات الصعبة وذلك لألسباب التاليةق

 . تنوع األنشطة -1

 . اختالف األهداف في األجهزة الحكومية -2

 . اختالف الهيكل التنظيمي في األجهزة الحكومية -3

 . صعوبة تحديد وحدات قياس موحد لكل األجهزة -4

 . صعوبة وضع مؤشرات أداء لبعض األعمال -5

 )3( :ديد مؤشرات قياس األداء  أسس تح:2-2-7-1

 : تحليل األداء -1

 إلى معيار مقبول للكفاية مع األخذ ًاس وتقييم آفاية األداء به استناديعتبر قياس العمل هو قيا

  .عتبار طريقة األداء والبناء التنظيميفي اإل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .2004 آذار ،مسرد مصطلحات التخطيط والمراقبة والتقييم: 1األداة رقم شعبة خدمات اإلشراف، ، عالميةال الصحة منظمة )1(
)2 (http://www.mep.gov.sa/home/Home/Arabic 
 ) .2( السابق رجعالم) 3(

ة   اس الكفاي ها مقي ى أساس ي يوضح عل د األسس الت و أح ل األداء ه إن تحلي الي ف دأ ،وبالت  ويب

تنفذه ال                 ذي يس ون في أداء   موظف التحليل بربط  حجم العمل المنجز في آل نشاط أو مشروع بالوقت ال

 . ) سنة / موظف(أو )  ساعة / موظف(العمل 

تنفذه   ويعتبر تحليل األداء الذي يربط     ون  حجم العمل بالوقت الذي يس يلة    الموظف  هو أنسب وس

ة نظراً         ة                لتقييم األداء باألنشطة المرتبطة بالبرامج الجاري رة من جمل ل نسبة آبي ى أن األجور تمث  إل

ة            ،تكاليف البرامج الجارية    وتجدر اإلشارة إلى أن تحليل األداء القائم على أساس مقارنة التكلفة الفعلي

ويم األداء بالنسبة للمشروعات               لإلنجاز بتكل  فة الوحدة المعيارية هي أنسب وسيلة لوضع مؤشرات تق

 . ستثماريةالمدرجة ضمن البرامج اإل

 : اختيار الطريقة المناسبة لقياس العمل -2

ة األداء إال أن                 ات وطريق ة العين ة الوقت وطريق اس العمل حيث تشمل طريق تختلف طرق قي

 : يجب أن تقود إلى ما يلياختيارها  الطريقة التي يتم

 . قياس وتحديد الوقت المعياري إلنجاز النشاط -

 .  قياس ومعايير تكاليف النشاط-

 .  المساعدة في اختيار طريقة سهلة لإلنجاز ورفع الكفاية-
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 .  اختيار وحدة القياس المناسبة للنشاط-

 : تحديد وحدة األداء التي يتم على أساسها قياس العمل -3

ى                   من أجل    اس مناسبة لكل نشاط عل دة قي ار وح قياس العمل ووضع المؤشرات البد من اختي

دة                              ا حجم العمل أو الوح اس به ي يق دة الت ر من الوح اتج العمل أآث أن تكون هي الوحدة التي تقيس ن

  .التي يقاس بها إنجاز العمل

ة   زة الحكومي ذها األجه ي تتخ ة الت اإلجراءات الداخلي ل ب م العم دة حج رتبط وح مان ت لض

تهدفة   ة مس ائج طيب ى نت ي     ،الحصول عل ة الت اإلجراءات التام ق ب ي تتعل ل فه ائج العم دة نت ا وح أم

ا في حين نجد أن                       تتخذها المؤسسة والتي من شأنها التأثير في الحصول على أغراض مرغوب فيه

درتها السيا                       ي هي ضمن األهداف التي ق امج المؤسسة الت سة  وحدة إنجاز العمل ترتبط بأهداف برن

 . العامة

 )1( : إمكانية تحديد وحدات قياس نمطية بجميع األنشطة الحكومية -4

ابه واإل  ر التش الل       ال يظه ن خ ة إال م زة الحكومي رها األجه ي تباش ال الت ي األعم تالف ف خ

 : تبويبها إلى مجموعات تظهر في الشكل التالي

 . مجموعة األعمال الفنية التخصصية •

 . مجموعة األعمال المالية •

 . جموعة األعمال اإلداريةم •

 )2( : الخصائص  المميزة لمؤشرات القياس :2-2-7-2

 : أهم الخصائص لمؤشرات القياس هي ما يلي

ل         • ن أج ا م ة أعماله زة الحكومي ا األجه ؤدي به ي ت رق الت ة الط رات بدراس وم المؤش تق

 .  أفضلهابإتباعالتوصية 

خطواته المتبعة من أجل اختصارها      تهتم المؤشرات بتقسيم العمل إلى عناصره المختلفة و        •

 . وإلغاء غير الضروري منها

 . تهتم المؤشرات بدراسة ظروف العمل وأثرها على الوقت والتكلفة •
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (http://www.mep.gov.sa/home/Home/Arabic 
)2 (http://www.epforum.net/printthread.php?t=331&pp=20&page=3 

 .  لكل عنصر من عناصر التحليلالموظفينتهتم المؤشرات بإمكانية وضع معدل أداء  •

 . التنظيمي لتطويره ليتماشى مع أسلوب البرامج واألداءتهتم المؤشرات بإظهار الهيكل •
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ذ     • ومي ال ل الحك ل العم رات األداء بتحلي تم مؤش اري    ته ت المعي د الوق ى تحدي ود إل ي يق

م     ط األداء، ث د متوس ل وتحدي ليمة ألداء العم ة الس ة والطريق اليف الالزم دار التك ومق

 . الوصول إلى مؤشرات األداء

 )1( :ء  متطلبات قياس األدا:2-2-8

 :اإلستراتيجية  اإلدارة -1

تراتيجيةإن  ة   اإلس ة موقف المنظم ة هي تقوي اور ثالث ة تخطط لمح اراة إداري ارة عن مب  عب

   .اإلستراتيجيةوتلبية احتياجات العمالء، وتحقيق األهداف 

 :الشفافية  -2

رار           اذ الق ات اتخ ة آلي ات ومعرف ى المعلوم ول إل ي الوص واطن ف ل م ق آ ي ح فافية ه  الش

ؤدي                  ،المؤسسي ا ت اق عمل مؤسسي لم  وحق الشفافية متطلب ضروري لوضع معايير أخالقية وميث

 )2( .إليه من الثقة وآذلك المساعدة على اآتشاف الفساد 

هي الدقة في وصف وتبادل المعلومات واألساس المنطقي والفرضيات واإلجراءات آأساس و

 )3( . إلصدار أحكام قيمية وقرارات
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (http://www.mep.gov.sa/home/Home/Arabic 
 ) .1(المرجع السابق  )2(
  .2004 آذار ،المراقبة والتقييممسرد مصطلحات التخطيط و: 1األداة رقم شعبة خدمات اإلشراف، ، العالمية الصحة منظمة )3(

 )1( : المساءلة – 3

ه مس       ل أن ط ب ه فق ل بنفس رد ال يعم اءلة أن الف ظ المس مون لف ي مض رين   يعن ام اآلخ ؤول أم

ك بشأن         مساءلة طرف من أطراف العقد أو اإل      "ءلة على أنها    وتعريف المسا  تفاق للطرف اآلخر وذل

م اإل ي ت د والت ك العق ائج أو مخرجات ذل اق نت ايير تف وع والتوقيت ومع ى شروطها من حيث الن عل

 . "الجودة

ذي يعطي المسؤ          ه يكون مسؤوالً         ووبهذا المفهوم فالموظف العام ال ة ألداء وظيفت  ليات الالزم

 . ًامحدد سلف لما هو ًاعن أداء مهام تلك الوظيفة طبق

ة   اءلة ثالث ادوللمس ة   أبع اءلة المتعلق ي المس اع ه وانين وال بإتب وائح والق ة   الل اءلة المتعلق مس

 . بالفعالية والمساءلة المتعلقة بالبرامج

 )2( : قياس األداء معوقات :2-2-9
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ي   اس األداء ف ة قي م أهمي ى اخ رغ ات عل ا تالمنظم ن  الف أنواعه ر م اك الكثي  إال أن هن

 : المشكالت التي تعوق هذا القياس وهي تتمثل فيما يلي

 . جتماعية والثقافيةالبيئة اإل -1

 .  ونظم تقنيات المعلوماتأوضاع -2

  .اختالل هياآل العمالة باألجهزة الحكومية -3

 . ظاهرة انخفاض اإلنتاجية في األجهزة الحكومية -4

  .قياس مستوى جودة الخدمات -5
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.mep.gov.sa/home/Home/Arabic 
)2 (http://www.epforum.net/printthread.php?t=331&pp=20&page=3 

 )1( : قياس أداء المنظمة :2-2-10

اس أداء  ةيق ادًاالمنظم رات ت اعتم ى مؤش ة  عل تراتيجية متكامل ة إس ي خط ن ،دمج ف  وال يمك

ة قياس األداء ما لم يتم تقسيم آيانات العمل داخل            ى مراآز مس      المنظم ارير       ؤ إل دم التق ولية محددة تق

  .ولة عنهؤعن أدائها وتكون مس

  :وليةؤمراآز المس* 

دير     أن األقسام التي يجب     أووهي آيانات العمل     ا م ا    عن مت وًالؤ يكون مس   ًا يعين له ة أدائه ابع

 :ولية إلى أربعة أنواع ؤوتنسيق العمل بها ، وتنقسم مراآز المس

ة  -1 ز تكلف ة   : مراآ دير هي إدارة عنصر التكلف ية للم ة األساس ون الوظيف ا تك مل ،وفيه  وهي تش

 .قسمي اإلنتاج والحسابات 

ة      وًالؤوفيها يكون المدير مس   : مراآز إيرادات    -2 ع    ، عن اإليرادات المحقق أثير   صالح ب ويتمت ية للت

ا   وارد المخصصة له ة والم ى عناصر التكلف ؤثر عل ة ال ي ع ، ولكن رارات التسعير والبي ى ق عل

 . وتشمل هذه المراآز قسم المبيعات 

ة             : مراآز ربحية    -3 ة الربحي ة ويكون من صالحيتها وضع معادل د       للمنظم ة بالعائ ة التكلف  وموازن

ز ال ن مراآ ى م تراتيجي وإداري أعل توى إس ي مس ع ف ي وتق ا ف رادات ، وتعلوه ة واإلي تكلف

  . دارةاإل وتشمل هذه المراآز مجلس ،الصالحيات ، بل وتديرها 

ز   -4 تثمار إمراآ رارات اإل : س ناعة ق الحيتها ص من ص دخل ض ي ي ز الت ي المراآ تثمار وه س

روعات    ات والمش ة للعملي وارد المالي ن    ،وتخصيص الم ة م واع األربع ذه األن ل ه دخل عم  يت

ا                  وليةؤمراآز المس  ذا الشكل فصلها وإنم دها به  ، وتتدخل صالحياتها، فليس المقصود من تحدي

 .تفصيل عملها 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.hrp-kw.com/dirasatDetail.asp?nid=81 

 )1( :مشاآل وصعوبات قياس األداء المؤسسي  :2-2-11

اس أد  ع صعوبة قي ة    ترج ة بطبيع ا عالق ي له ى الصعوبات الت ة إل ة حكومي ة منظم اء أي

 : أهم تلك المشاآل والصعوبات ، والعمل في مثل تلك المنظمات الحكومية

 :طبيعة الخدمات الحكومية  -1

من المعلوم أن مفهوم جودة الخدمة في مجال الخدمات التي تقدمها األجهزة الحكومية، هو 

 من عدم دقة نتائج التقويم والقياس ًااعه للقياس، وذلك انطالقه أو إخضمفهوم مجرد يصعب تعريف

 . الذي يعتمد على المعايير غير الكمية

 إلى أن المنتج الذي تقدمه الوحدات الحكومية هو منتج غير ملموس، وتوجد صعوبة ًاونظر

 بين وبالتالي يصعب تحديد درجة العالقة في قياس عوائد هذه البرامج في شكل منتجات نهائية،

 ولكن على الرغم من ذلك فمن الضروري إجراء مثل ،تكاليف هذه البرامج والعوائد الناتجة منها

 وهذا ما يسهل على ،هذا القياس، ألنه من المتطلبات األساسية لقياس فعالية البرامج الحكومية

 . ثر من غيرهالحكومة تقييم البرامج البديلة المقترحة بهدف اختيار البرنامج الذي يحقق منافع أآ

 :تعدد وتعارض األهداف واألولويات  -2

عادة ما يوجد للمنظمات الحكومية أهداف متعددة في الوقت الذي يوجد فيه هدف محدد لكل 

 وبالتالي فإن تعدد األهداف في الوحدة الحكومية يضيف إلى صعوبة قياس األداء، ،منشأة خاصة

 . دف من األهداف المتعددةوذلك بعدم إمكانية تحديد الوزن الذي يعطى لكل ه

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (http://www.mep.gov.sa/home/Home/Arabic 
 : غياب التحديد الدقيق لمهام األجهزة الحكومية -3

لى خلق الكثير من الصعوبات التي تؤدي إلى التسيب في عدم وضوح مهام آل وحدة يقود إ

 : المسؤولية وغياب المساءلة نذآر منها ما يلي

 . التداخل في اختصاصات األجهزة الحكومية -أ 

 . ختصاصات باألجهزةزدواجية والتضارب في اإلاإل -ب 

 . غياب التنظيم السليم لألجهزة، وعدم التوصيف الدقيق لواجباتها -ج 

 :ة الحكومية الروتين في األجهز -4
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عتماد عليها في قياس األداء في ظل غياب آنتيجة طبيعية لغياب المعايير الكمية التي يمكن اإل

األهداف القابلة للقياس الكمي نجد أن اإلدارة تهتم بتطبيق اإلجراءات، في حين ترآز أجهزة 

 . لتزام بمتابعة سير تلك اإلجراءاتالمساءلة في المحاسبة على اإل

 : المرتبطة بعنصر العملالصعوبات  -5

 :تتمثل الصعوبات المتعلقة بعنصر العمل في اآلتي 

ة وطول اإلجراءات       ؤزدواجية في المس    إالتضخم الوظيفي وسلبياته العديدة من       • ولية اإلداري

 .وخلق مستويات تنظيمية غير ضرورية 

 . ختصاصات الوظيفيةزدواجية وتداخل اإلإ •

ة، وذل      • ن عمال زم م ا يل د م عوبة تحدي ة ألداء   ص ايير نموذجي ود مع دم وج وظفينك لع  الم

 . لتستخدم آمؤشرات إرشادية في تحديد العمالة

 . خلق وظائف  جديدة دون أن تصاحبها زيادة في عبء العمل الوظيفي •

 

 

 :غياب رقابة الملكية الخاصة  -6

م توفر تسود في األجهزة الحكومية حالة من عدم المباالة أو اإلهمال في قياس األداء نتيجة عد

 . الرقابة الفاعلة التي تمارس في القطاع الخاص

 :الضغوط السياسية  -7

ختصاصاتها في إطار من القرارات السياسية التي تسعى إعادة ما تمارس األجهزة الحكومية 

جتماعي جتماعية أي المردود السياسي واإلالحكومة من ورائها إلى تعظيم مكاسبها السياسية واإل

 . إخضاعه للقياس الكميللحكومة الذي يصعب 

 : التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص  -8

لقد أدى التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الخاص والحكومي خاصة عند إشراك 

القطاع الخاص في أداء جزء من الخدمة للمواطن إلى صعوبة قياس األداء المؤسسي لألجهزة 

 . الحكومية

 : األداء المضلل قياس -9

زدواجية في القياس فهناك قياس داخلي تعتمد إفي ظل غياب الشفافية نجد أن اإلدارة تتبنى 

غير واقعية لتضليل القياس  اإلدارة فيه على الحقائق، وقياس خارجي تقدم اإلدارة فيه صورة

 . الخارجي المتمثل في الرأي العام أو المستفيد من الخدمة

 :ي للمخرجات غياب المعيار الكم -10
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  ) Performance Evaluation(  : تقييم األداء :2-3

 )1(  :مقدمة :2-3-1

ات   اإل  من العمليات الهامة التي تمارسهااألداءتعتبر عملية تقييم  دارة ، وعليه تعتبر من العملي

ع    ى جمي ة عل داءً    الهام ة إبت اءً   مستويات المنظم ا وانته املين في   من اإلدارة العلي قسام وحدات   أ  بالع

ب      ا يج وة منه داف المرج ة األه ق العملي ي تحق اج ولك ق     اإلنت امي ودقي كل نظ ا بش ل معه التعام

 .ج  تستفيد من النتائأن  التي من الممكناألطرافوبمشارآة جميع 

تالءم آما يجب مواآبة تلك العملية حتى   ى مستوى       مع ا  ت رات عل ا التغي لظروف التي تفرزه

وى العمل وأساليب أدا    ار     والتغ ، ؤهمحت ة والمه ر في الخصائص المعرفي املين ةي ر في     للع ، والتغي

ل ة  العوام ى طبيع نعكس عل ي ت ة الت الالطبيعي اتأعم ة  المنظم ذه العملي ي ه ق تبن ل  ، ويخل من قب

  . لهامهؤوال المنشأة نوع من الثقة لدى العاملين بجدية المنظمة مما يرفع

 )2( :ء األدام ييات التاريخية لقياس وتقالخلفي: 2-3-2

ل    التتبع التاريخي لعملية قياس أداء يشير ة   العاملين أنها استعملت من قب   " الحضارات القديم

 من  أن إلى العصر الحديث نجد    وصوًال"  الرافدين ، حضارة بالد ، الفرعونية ، الرومانية الصينية

ة حيث استخدمت       واسع  اهتم بهذه العملية بشكل ة اإلدارة العلمي ادة   ، هي حرآ يلة إلع ة آوس  العملي

  .تصميم الوظائف بما يعزز استخدام األساليب العلمية في األداء

انية      آما ات اإلنس ذلك مدرسة العالق ة آ ى ضرورة     ،اهتم بهذه العملي ا     حث دعت إل المزج م

  .الموضوعية والسلوآية عند تقويم األداء بين المعايير

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=5189 
 ) .1(المرجع السابق  )2(
 

ة    آما ى معنى    صحب هذا التطور التاريخي تغيرات في استخدام المصطلح المناسب للدالل عل

ذه العملي تخدمتة ه ي اس ن المصطلحات الت  performance assessments performance  "، فم

evaluation, performance appraisal   " النظر ذهعف ى ه ى   ل ود إل ة أنالمصطلحات يق  العملي

  :تتضمن ثالث عمليات فرعية
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  .داء المحققاأل قياس .1

  .التقرير أوتحديد مستوى األداء المنجز ويطلق عليه التقييم  .2

  .عليها التقويم  نقاط الضعف في األداء ويطلقةمعالجتعزيز نقاط القوة أو  .3

 )1 ( .جميعها  بهذه العملياتًاملم Appraisal  تقييميعتبر مصطلحو

تم  ات ته ا  المنظم توى أدائه ى مس رف عل يم للتع ة التقي إجراء عملي أثير  ب دى ت ه وم وفعاليت

ع خطوات  ، وخدماتها ة التخطيطالتتب ذ عملي ة تنفي ة لضمان فعالي داف  ، فهي منظم ق من أه تنطل

يم    ، ولديه محددة لتنفيذ هذه العملية ق المختص لمباشرة التقي يم      ، ا الفري ات للتقي وتستخدم عدة مقارب

ا تستخدم األدوات    حتى تصل إلى معلومات شاملة ا أنه ى        ، آم ا من الوصول إل المناسبة التي تمكنه

  .المعلومات المطلوبة

يم     المنظمات تعمل   ا من التقي ل المعلومات التي حصلت عليه ى تحلي ائج     عل م النت وتحدد أه

  .لمعالجتها لى ترتيبها ضمن أولويات وتضع تصور للحلول الممكنةوتعمل ع

ة      المنظماتوتجتهد  ى آاف يم وتوصياته عل ائج التقي ى      في توثيق ونشر نت ين لحثهم عل المعني

 )2( .والحلول  الخطوات الالزمة لتطبيع التوصياتوأخذطالع على النتائج اإل
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (http://www.hrdiscussion.com/hr221.html 
)2(  http://www.ngoce.org/trainingskills.htm. 

اء بمستوى    إداراتيعتبر نظام التقييم المؤشر الحقيقي لمدى التزام       ا باالرتق  المؤسسة وفروعه

ا لتح             األداء ع نشاطات المؤسسة وعملياته ى جمي دافها     وإحداث التحسين المستمر عل ا وأه قيق رؤيته

املين   األداء  برامج تقييمإلىآما تحتاج المؤسسات ،  اإلستراتيجية ين الع اواة ب  ، لتحقيق العدالة والمس

راد وظفين، األف اءات    ، الم ن الكف وظفين وللكشف ع ين الم افس ب اس والتن اء الحم تقبلية إلذآ ، المس

د يم األداء وتحدي ةاإل ولتقي د، حتياجات التدريبي ة ق لولتنمي ى التحلي دراء عل ة  رات الم ة فعالي ولمتابع

ايير واألساليب     ،   المختلفة السياسات اءة            ولتطوير المع ع الكف ى رف ؤدي إل ا ي ة مم ة   ،   التقويمي ولمتابع

 )1(  .وتقييم جهود اإلدارة المتوسطة من قبل اإلدارة العليا

م في      ل قس ا، وأداء آ ة ألدائه ة ذاتي ام بمراجع ل ع ة آ وم المنظم كل مفصل  يجب أن تق ا بش ه

ويكون األساس الذي يرتكز عليه التقييم هو الرؤيا واألهداف اإلستراتيجية والنظام الشامل والخطط                

 )2( .السنوية والميزانيات المحددة وآذلك خطط التسويق 

اخ التنظيمي         " : متالزمة ملك التل    "  عما أطلق عليه     روبرت هارتلي ويقول    ذا المن ل ه في مث

ذاتي والمحافظة ،   : جلب الهجوم من األعداء ، وتستطيع مجموعة الثالث         يمكن للنجاح أن ي    الرضا ال

رات،  ....... والغرور ، أن تفسد المؤسسات القيادية ، ولتجنب ذلك       القيام بتحليل ذاتي للشرآة على فت
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ة                بحيث تكتشف مناطق الضعف والفرص المتاحة في مراحلها األولى، ومنها المراقبة المستمرة للبيئ

 )3( .لمحيطة واإلنتباه ألي تغير ا
 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (http://www.hrdiscussion.com/hr2119.html 
 .  )477-474( ، ص هـ1425كتبة العبيكان، الرياض، شعبان عبد اهللا بن عبد اللطيف العقيل، اإلدارة القيادية الشاملة، م )2(
 . م1999، ترجمة ونشر مكتبة جرير، " اإلدارة بين النجاح والفشل : " هارتلي. وبرت فر )3(

رد في                    : باتريك وجون ويقول   ة المؤسسة أو الف اس حال ة قي إن اإلهتداء بالعالمات ، أي عملي

دة في طريق                 الوقت الحاضر ومقارنتها إما باإلنجاز       الماضي أو بإنجازات اآلخرين هي خطوة جي

 )1( .تحسين النوعية 

  :  تقييم األداءتعريف: 2-3-3

هناك خالف بين المهتمين بهذا المجال حول المصطلح الصحيح للتعبير على هذه العملية التي 

 . تهتم بقياس نشاط معين حسب معايير معينة

 معرفة قيمة الشيء حسب معيار تقاس به إلىجوعًا فهناك من يسمي هذه العملية بالتقييم ر

 أما آلمة التقويم فهي تحتوي على معنى أوسع حيث تشمل عنصر اإلصالح وإدخال ما ، هذه القيمة

أو  (هو مناسب حسب حكم المالحظ أو المهتم بالعملية وذلك لتغيير الحالة التي يوجد عليها الشيء 

وأيًا آان المصطلح فهناك عدة تعاريف لعملية  ، بقتهاإلى حالة تعتبر أحسن من سا)  الموضوع

  : منها التقييم

م                     • ا ت ه ، وم التقييم هو عملية فحص وقياس األداء من خالل دراسة ومقارنة ما يتم التخطيط ل

ه   ازه والوصول ل م انج ا ت ال ، وم ن أعم ه م ام ب ة بوضع   القي ادة المعرف ى زي دف إل ، ويه

اط     د نق ا ، وتحدي ة وأدائه ا أو       المنظم عفها لمعالجته اط ض د نق ا وتحدي اء عليه ا والبن قوته

 )2( .تجاوزها

ددة  • ايير األداء المح ق مع ل يواف ي للعم د من أن األداء الفعل اس للتأآ و القي يم ه ر  التقي و يعتب

 )3( .التقييم متطلب حتمي لكي تحقق المنظمة أهدافها بناًء على المعايير الموضوعة
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م 1998، ترجمة فريق بيت األفكار الدولية بأمريكا ، " آيف تحقق الجودة  : " باتريك تونسيند و جون جيبهاردت ) 1(
  في مؤتمر ورقة عمل مقدمة في التنظيمات األهلية العربية ،التقييم ودمجه في تخطيط المشاريع ،  الدآتورة سالمة السعيدي )2(

 . 517-487 ص ،1989 نوفمبر 3 أآتوبر إلى 31هرة القا     
)3(  http://www.ar.wikipedia.org. 

ك                 • ه وذل التقييم هو مجموعة العمليات التي نقوم بها لمقارنة النتائج الفعلية للمشروع مع أهداف

ؤدي    آطريقة للمساعدة على أخذ قرارات مقبلة من شأنها تحسين البرمجة في المستق            بل مما ي
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ون           ب أوًال أن تك ذا يتطل ة ، وه يط والبرمج ي التخط من عمليت يم ض ج التقي ى دم ًا إل حتم

اء تخطيط المشروع        بشكل واضح   األهداف المراد تحقيقها موضوعة       ويم  ، ويرتكز     أثن التق

 )1(: على ثالث محاور هي 

 .للخدمات مقارنة النتائج باألهداف المرسومة  -1

 . وضع المقاييس الالزمة -2

 .  دمج التقويم في التخطيط والبرمجة -3

ول     • ا يق ين والصقل، وآم ر والتحس عي للتغيي يم يتضمن الس ام التقي كل ع دمانوبش ال  : فري

رة والمرآّ            ر في المنظمات الكبي ة التغيي دريبيتين      تحدث ثقاف ين ت ة من خالل دورة أو دورت ب

لتي تحدث آالف المرات في       ولكن يتم التغيير من خالل األحداث القليلة أو الصغيرة وا         .. ....

  )2(. حياة المنظمة 

 : والتقييم يعني  •

 .إقرار أو تحديد القيمة أو الكمية للتقييم  -

 .    اإلقرار بأهمية أو آفاءة أو جودة التقييم  -

يم ولكن             تالتقييم ينطوي على منهجية      • تبع خطة محددة سلفًا، حيث ال توجد طريقة واحدة للتقي

 )3( . مختلفة يتم استخدامها باختالف الظروفهناك طرق وأساليب ومناهج
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.hrdiscussion.com/hr2119.html )1(  

Friedman, Mark, Trying Hard is Not Good Enough: How to Produce Measurable Improvements for    )2(  
  Customers and Communities, Trafford Publishing, Canada, 2005 p81 .    

Evaluate. (n.d.). Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Retrieved August 2, 2007, from Dictionary.com )3(  
يم    جيس دارت  . دويعرف   • ى الجمع المنهجي للمعلومات لتحسين              : التقي يم يرآز عل  إن التقي

ي            ي تلب امج الت ة للبرن داف النهائي ق األه ة لتحقي ة المنظم زز معرف رارات وليع اذ الق اتخ

  )1(. اإلحتياجات و تؤدي لتحسين لظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية المستهدفة 

 )2( :أهمية التقييم : 2-3-4

  : يساعد التقييم على

   .والخدمات والنشاطات البرامج وهيئتها اإلدارية، و، في المنظمةالتخطيط لتقييم األداء -1

   .ومصادرها وطرق جمعها التعرف على المعلومات التي تحتاجها في التقييم -2

   .آيفية تحليل نتائج التقييم واستخدامها لتطوير -3

  : يساعد في التعرف علىآما 

 .المبذولة تتناسب مع نتائج العمل فيما إذا آانت الجهودحيث إن التقييم يوضح : الجدوى -1
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المبذولة تم انجازها وإدارتها  حيث إن التقييم يوضح فيما إذا آانت الجهود: الفعالية -2

  .بالطريقة الصحيحة

حققت النتيجة المرجوة منها وأحدثت  حيث إن التقييم يوضح فيما إذا آانت أعمالها: التأثير -3

   . في المجتمعالتغيير المتوقع منها

 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Clear Horizon and Patillo, Real Time Evaluation p2 (no date) (1) 

http://www.ssc.gov.jo/uploads/performance (2) 
 )1 (:وبشكل عام يؤدي التقييم إلى العديد من الفوائد تتمثل في 

رجات شيء فتقييم المخ ، يزيد من تأثير الخدمات التي تقدمها المنظمة للفئات المستفيدة -1

 لتقليل  وى تتمكن من التأآد من أنها تساعد وتخدم فئاتها المستفيدةضروري بالنسبة لها حت

 . نسبة الخطأ

فقد تصل المنظمة إلى حد تشعر وأنها  ، ليات إيصال الخدمة للفئات المستفيدةن مناهج وآيحس -2

 وقد تكون آل هذه ،تصاالتتوصل خدماتها من خالل عدد من النشاطات والفعاليات واإل

بإمكان المنظمة التعرف على نقاط القّوة ونقاط الضعف في عندها ، اآلليات غير فّعالة ومكلفة

 . خالل تقييم البرنامجمن  آليات إيصال خدماتها

 من أن المنظمة تقوم بتطبيق حقيقي لخطط عملها وخطط تحرآها لتحقيق أهدافها التحقق -3

 . ستدامة في نشاطاتها ومشاريعهاوإيصال خدماتها وإحداث نوع من اإل

 مع للعمل، للعالقات العامة:  م معلومات وبيانات واقعية يمكن استخدامها بعدة أشكالقدي -4

المجتمع لتوعية الرأي العام أو ، نموذج لتجربة ناجحة، تنفيذ برامج متشابهةمنظمات أخرى 

 . ستعماالتوغيرها من اإل... المحلي 

يستجيب لها التي  أي البرامج أي البرامج أآثر فائدة، "إدارة البرامج " عد المنظمة في يسا -5

   . المجتمع
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.ngoce.org/trainingskills.htm 
 

 )1( :أن أهمية التقييم تكمن في  " آارتر" ويعتبر 

 .التفاعل والتأثير المتبادل بين الخدمات المقدمة والزبائن والعمالء تحقق من ال -1

  .تحسين آليات التنفيذ لتكون أآثر آفاءة وأقل تكلفة -2

 .ه برنامج لتحسينالتحديد مواطن القوة والضعف في  -3

 .  أصًالقررًابرنامج آما آان متنفيذ التحقق من ال -4

  -:أنه إضافة إلى 

 .ُيمّكن اإلدارة من التحقق فيما إذا تم تحقيق أهدافها أم ال  -1

 . عزز العالقات العامة والخدمات في المجتمعُي -2

 .ينبغي اإلبقاء عليها التي  وإقراربرامج الصحيحة بين المقارنات يؤدي إلى ال -3

   .زدواجية في أماآن أخرىإلمنعًا لبرامج الة يدراسة آاملة ووصف فعالإلى يؤدي  -4

 : تحديد هدف التقييم : 2-3-5

ريد ت؟ هل  ريد تقييمهتدارة تتساءل عن ماذا اإلما يجعل مقد ال يكون هدف التقييم نفسه بديهيًا 

   .؟ ريد تقييم أثر النشاطتأو ،  نشاط ما حقيم نجاتأن 

معطيات تهم الموارد البشرية أو  ، وتقييم تحدد حسب حاجة صانعي القرارآما أن أهداف ال

  ولكن المادية المتاحة ثم إضافة إلى عامل الوقت أو الفترة الزمنية التي يجب أن يتم فيها التقييم

 )2( -: يجب أن تكون أهداف التقييم  عاموبشكل

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Carter McNamara, MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC, Basic Guide to Program Evaluation, )1(    
     Copyright 1997-2008.       

  http://www.ssc.gov.jo/uploads/performance )2(  
 .   بمعنى أن المقوم يعرف حق المعرفة الشيء الذي يبحث عنه:أهدافًا واضحة  -أ 

  .بمعنى أن تكون معروفة بدقة ويمكن ترجمتها في الميدان بكيفية عملية :أهدافًا محددة  -ب 

قد وضعت ) بعيدة المدى  وأقريبة المدى (  فإذا آانت هذه األهداف :أهدافًا يمكن قياسها  -ج 

لتقييم ا وسائل ىحدإسوف يسهل على المقيم قياسها مستعمًال تام فبوضوح أثناء التخطيط 

 . تحليل المعطيات الموجودة في السجالت المخصصة أو أي تقنية أخرى أوآالمالحظة، 
)1 (  

 )2(:   اآلتيةامتحان مدى صحة العالقاتوأحد اهتمامات التقييم هو 
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القيام  طط سيؤدي إلىإن استعمال الموارد البشرية المخصصة للبرنامج حسب المخ -1

 .  بالنشاطات المخططة

 . ن القيام بالنشاطات سيؤدي إلى بلوغ األهداف الفرعيةإ -2

  . إليه قبل بلوغ هدف البرنامجإن آل هدف فرعي يجب الوصول -3

 .  ن جملة األهداف الفرعية الزمة لتحقيق هدف البرنامج النهائيإ -4

 

 

 

 

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http://www.ssc.gov.jo/uploads/performance )1(  
http://www.hrdiscussion.com/hr2119.html )2(  

 )1(:  أهداف التقييم :2-3-6

 .  الموضوعةاألهداف وتتبع مدى تحقيق الفعلي األداء قياس -

  . المناسبةأوقاتها التصحيحية والوقائية في اإلجراءات من اتخاذ اإلدارةتمكين  -

 .لمستمراالتعرف على نقاط القوة والضعف والتحسين  -

 .  المؤسسياإلطارتحفيز الموظفين على العمل الجماعي ضمن  -

 . ذ القرارات في المؤسسة وسرعة اتخااألداءتحسين وتطوير  -

 . زيادة رضا متلقي الخدمة عن مستوى الخدمات المقدمة -

 . األداءالتوزيع العادل للمكافآت والحوافز بناًء على نتائج تقييم  -

 لماذا نقوم بعملية التقييم ؟ : 2-3-7

بناء لتغيير اإليجابي والتقييم يدعم ويعزز المعرفة والمسؤولية واأن  : ريتشيل ترومنويعتبر 

 )2( :يتم من أجل ، والقدرات

 .فعل األشياء الصحيحة  -

 .قياس األشياء الصحيحة  -

 .تمييز اإلختالف وتحفيز التغيير اإليجابي  -

 .نجازه إإيجاد ما تم إنجازه والذي لم يتم  -

 .مصادر الطاقات الكامنة وآفاءة الموارد معرفة  -
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التقدم المسجل لتحقيق األهداف 

مقارنة التكاليف باإلنجازات 
والنتائج

التعرف على مدى نجاح الجهود المبذولة 
المشروع أهداف إلى للوصول

 اإلستفادة من خبرة اآلخرين  المقارنة باإلنجازات األخرى

 وضع خطط أفضل للمستقبل

 معلومات الجمع 

 إلشراف والمتابعةتحسين ا

لماذا 
 التقييم

 .دعم األنشطة الهادفة وربطها بالخطط  -

 .يد القيمة، الفعالية، الكفاءة إثبات األثر، تحد -
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 http://www.ssc.gov.jo/uploads/performance (1) 

Rachael Trotman, Promoting, Good(ness), A guide to evaluating programmes and projects, March  (2) 
      2008, P12 . 

 ) .استمراره ( والحفاظ عليه ) صحته ( البرنامج إثبات مصداقية  -

ة    - ات الراجع حة المعلوم دة ( ص ة أو     ) المرت واء التخطيطي ات س ا الهيئ زود به ي ت الت

 . التنفيذية 

 .   وضع الخطة السنوية  -

  مية األسباب األساسية التي تبرر بل تجعل القيام بعملية التقييم ضرورة حتويمكن أن نجمل

 )1( ) :3( لألسباب التالية ، وآما هو موضح في الشكل رقم 

 .لمعرفة مدى صحة طريقة اإلنجاز  -1

 .قياس التقدم المسجل لتحقيق األهداف  -2

 .التعرف على مدى نجاح الجهود المبذولة  -3

 .مقارنة التكاليف باإلنجازات  -4

 ) .ستعمالها في البرمجة والتخطيط إل( جمع معلومات جديدة  -5

 .على نقاط الضعف والقوة في العمل والتخطيط التعرف  -6

 :وخالصة األمر أننا نقوم بالتقييم من أجل دراسة وتحليل اآلتي 

 .الخدمات واألنشطة المقدمة  -1

 .الموارد البشرية والمادية  -2

  .االمعلومات والحقائق واألرقام التي تهم الخدمات أو األنشطة المراد تقييمه -3

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة عمل مقدمة في التنظيمات األهلية العربية في مؤتمر  ،التقييم ودمجه في تخطيط المشاريع ،  الدآتورة سالمة السعيدي )1 (
 .  517-487 ص ،1989 نوفمبر 3 أآتوبر إلى 31هرة القا      
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   )3( الشكل رقم 

 )1( :ج التقييم مناه: 2-3-8

ة           الكمي والنوعي  :يوجد منهجين للتقييم     در من األهمي ة      ، وآالهما على نفس الق ، ومن الناحي

 .ستخدامهما عادة إالعملية آال المنهجين يتم 

داد تكون    الكمي المنهج  ف اس   ال و األع ه شائعة   الاألساليب   وشكال   هي األ  قي ي    ،في اً والت ا   غالب  م

ام   التنطوي على    واردة في الجد       أو   نتائج أو األرق  ، أو أي شكل  ةم البياني وول والرس ااإلحصاءات ال

 .، أما المنهج النوعي يساعد شرح وإثراء البيانات الكمية والعكس بالعكس  آخر

 )2( :أنواع التقييم : 2-3-9

دى         ثالثة أنواع من التقييمات،      هناك ارًا ل وع      المنظمات وهي أآثر األنواع انتش ار ن ، وإن اختي

ة          إوأسلوب التقييم يختلف من منظمة ألخرى        ة والغاي ى وضع المنظم ه،      عتمادًا عل يم وأهداف من التقي

 -:وهذه األنواع تتلخص في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rachael Trotman, Promoting, Good(ness), A guide to evaluating programmes and projects, March (1) 
      2008, P20-21. 

Carter McNamara, MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC, Basic Guide to Program Evaluation, (2)     
     Copyright 1997-2008.       

  :تقييم على أساس األهدافال -1

ألهداف لالبرامج تحقيق هذه  مدى معرفةهو األهداف تقييم على أساس الإجراء من الهدف 

   .مة غالبًا  والتي تالقي أهداف المنظمحددة سلفًاال

  : )العمليةالناحية ( اإلجراءات  على التقييم القائم -2

امج      موجهة تماماً وهي    م آيف يعمل البرن ذه وخاصة      لفه م تنفي د    ا وآيف ت ة األم رامج طويل لب

 .لمعرفة أوجه القوة والضعف والمعوقات التي تؤثر على مراحل التنفيذ 

  :نتائجالالتقييم على أساس  -3

 :يث لمعرفة مدى تأثير الخدمات أو البرامج المقدمة من حالنتائج على أساس تقييم ال

 .والزبائن حاجة العمالء تلبية  -

   .)  المهارات أو المواقف،التصورات المعارف و (تعزيز التعلم  -

  . من يقوم بالتقييم ؟ :2-3-10

سواء أآان تقييم  تقييمالهنالك تعارض حاد في الرأي حول الجهة األآثر صالحية للقيام ب

 -:داخلي أو تقييم خارجي 
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 وملمًا به  لكل خباياه وجزئياتهوعارفًا في إنجاز المشروع ًامساهميكون  :فالمقيم الداخلي  

م حيث ي ورغم إيجابية هذه المعرفة العميقة للمشروع قد تكون عامًال سلبيًا بالنسبة له آمق،

 وإظهار ة مع زمالئه في المشروع على التخلص من عالقته الشخصيًايكون غير قادر

 .   قد يكون متحيزًا في حكمه على األشياءلهذا ، إيجابياته

 على أن تكون له نظرة جديدة للمشروع بحكم عدم صلته ًاقادر :أما المقيم الخارجي  

الشيء الذي سيجعله ال يتأثر بأي عالقة صداقة أو عداء قد تربطه باألفراد ، بالمشروع 

 .  مما سيمكنه من تقييم المشروع بكل موضوعية، مشروعالعاملين في ال
 المقيم الداخلي

 المساوئ المزايا 

يعرف المنظمة المنفذة للتقييم وبرنامجها  
 . وعملياتها

يفهم ويستطيع أن يفسر سلوك ومواقف  

 . أعضاء المنظمة
 . قد تكون لديه معلومات غير رسمية هامة 
القلق معروف للموظفين، ومن ثم قد ال يثير  

 . أو حالة اضطراب

يمكن أن يقبل ويشجع بسهولة أآبر استخدام  
 . نتائج التقييم

 . أقل تكلفة عادة 
ال يتطلب مفاوضات تستغرق وقتًا طويًال من  

  .أجل توظيفه

قد تنقصه الموضوعية ومن ثم يقلل من  
   .التقييمصداقية النتائج التي يتوصل إليها م
 . يميل إلى تبني موقف المنظمة 

شغول عادة لدرجة ال تتيح له المشارآة م 
 . مشارآة آاملة

 من هيكل السلطة وقد يقيده جزًأيكون  
 . تضارب دوره في المنظمة

قد ال تكون لديه معرفة آافية أو قد ال يكون  
 . تقييمالمتمرسًا بدرجة آافية لتصميم وتنفيذ 

قد ال تكون لديه خبرة خاصة في موضوع  
 . معين

  )4( جدول رقم 
 مقيم الخارجيال

 المساوئ المزايا 

قد يكون أآثر موضوعية ويجد سهولة أآبر  

 . في صياغة توصيات
 . قد يكون متحررًا من التحيز للمنظمة 
قد يقدم وجهة نظر جديدة وأفكارًا مستبصرة  

 . إضافية

قد تكون لديه مهارات تقييمية أآبر وخبرة في  
 . تقييماتالمجال إجراء 

 . آبرقد يوفر خبرة فنية أ 
 على تكريس نفسه على أساس التفرغ ًاقادر 

 . للتقييم
سِّر بين يمكن أن يكون بمثابة محكِّم أو مّي 

قد ال يعرف المنظمة وسياساتها وإجراءاتها  

 . والشخصيات العاملة فيها
ثر في قد يكون جاهًال بالمعوقات التي تؤ 

 . صالحية التوصيات للتنفيذ
قد ال يكون على دراية بالبيئة السياسية  

 . قتصادية المحليةإلوالثقافية وا
قد يميل إلى التوصل إلى نتائج تقييمية نظرية  

في حالة التعاقد مع مؤسسة (بدرجة مفرطة 
 . )أآاديمية

 يقد ُينظر إليه على أنه خصم يثير قلقًا ال داع 
 . له
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 . األطراف

يمكن أن يجعل المنظمة على اتصال بموارد  
 . تقنية إضافية

 . فته باهظةقد تكون تكل 

يتطلب وقتًا أآبر للتعاقد والمفاوضات  
 . والتوجيه والمراقبة

  )5( جدول رقم 
 

 )1( .1991للمراقبة والتقييم، ) UNICEF(مقتبسة بتعديل من دليل منظمة األمم المتحدة للطفولة : المصدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2004أغسطس/ آب،التخطيط إلجراء تقييم وإدارته: 5 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)لعالمية، منظمة الصحة ا) 1(

 . عناصر التقييم ؟ :2-3-11

فهي  ، ن عملية التقييم مرتبطة ارتباطًا متينًا بعملية تخطيط المشروع ومراحل إنجازهإ

شروع ثم أنها تتكرر أثناء حياة متواصلة وديناميكية بمعنى أنها تستعمل في آل خطوات الم

                                        )1(  .المشروع

 

 

 

  

 

  )4( شكل رقم 

 . المقارنة ، القياس ،تحديد األهداف : كون عملية التقييم هي فهناك ثالث عناصر أساسية ُت

 

 

 

 

 

 

 ) 5 (   شكل رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نظيمات األهلية العربية في مؤتمرورقة عمل مقدمة في الت لتقييم ودمجه في تخطيط المشاريع ،ا،  الدآتورة سالمة السعيدي )1(
 . 517-487 ص ،1989 نوفمبر 3 أآتوبر إلى 31هرة القا     
 :  التقييم بنود :2-3-21

 تخطيط

 تنفيذ

 تقييم

أخذ القرارات

 التقييم

تحديد أهداف التقييم

 القياس

 المقارنة
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ام     يمكن أن يشمل التقييم السنوي الذاتي للمنظمة ، ا       ألداء الع اييس ل ر مق لبنود التالية والتي تعتب

: )1( 

ا ومدى                   -1 ة ولكل قسم فيه تحقيق الرؤيا واألهداف اإلستراتيجية واألهداف التفصيلية للمنظم

 .تحقيقها واإللتزام بها ومستوى اإلنحراف 

تخدام  -2 ادات وإس ة والسياسات واإلجراءات واإلرش وائح الداخلي ق الل زام بتطبي مستوى اإللت

ات           الن رارات ، ومستوى اإلنحراف ماذج والبرامج ، وأنظمة الحوافز والمحاسبة في جميع الق

 .عنها، والمشاآل والصعوبات التي تعترض التطبيق 

ا أنجز ، ومستوى                            -3 ذلك من خطة آل قسم ، وم ة ، وآ الحجم الذي تحقق من خطط المنظم

ك       اإلنحراف فيها ، وأسباب ذلك ، والصعوبات التي واجهت التنفيذ و           ال ذل ذين حي آراء المنف

. 

ان          -4 ا سواء آ ول التي وضعت له حجم ونوع المشاآل واإلخفاقات الرئيسية وأسبابها ، والحل

 .ذلك للمنظمة أو لكل قسم 

ا                 -5 د منه دة والعائ ذه اإلنجازات ، حجم الفائ واع ه ة ، أن اإلنجازات الجديدة لكل قسم وللمنظم

 .مقارنة بتكاليفها وتبعاتها األخرى 

 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )477-474( ، ص هـ1425عبد اهللا بن عبد اللطيف العقيل، اإلدارة القيادية الشاملة، مكتبة العبيكان، الرياض، شعبان  )1 (

ة      -6 م وللمنظم ل قس ة لك ة أو اإلنتاجي ات العددي ة   ( الكمي طة المقدم دمات واألنش ائج الخ ) نت

ول  رويق ر درآ دى   : )1(بيت يس م ه أن يق ذي يمكن د ال ار الوحي و المعي ة ه اس اإلنتاجي إن قي

ين       ة وب ل المؤسس ة داخ دات مختلف ين إدارات ووح ة ب مح بالمقارن ا يس اءة اإلدارة ، آم آف

ة     ا المؤسس اهم به ي تس ود الت ع الجه ة تتضمن جمي ك ألن اإلنتاجي ة ، وذل ات مختلف مؤسس

ه       وارد                وتستبعد آل شيء ال تسيطر علي اءة استخدام الم ة يوضح مدى آف اس اإلنتاجي  ، وقي

 .وما هو عائدها 

اتها         -7 ول سياس امها وح ة وأقس ول أداء المنظم الء ح ات وآراء العم ات ومالحظ اقتراح

ى أساس         : )2(بيتر درآر وإجراءاتها وحول خدماتها، ويقول      ال ينبغي تقييم أداء الخدمات عل

ى أساس حديث عر ات اإلدارة أو عل ين تخمين ي ح ين   ف الء المهم دير والعم ين الم ضي ب

 .يمكن قياسها عن طريق استبيان رأي العميل بشكل منتظم وبال محاباة 
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 .آراء ومشاعر وآمال وآالم العاملين  -8

ار            -9 اح مع األخذ بعين اإلعتب حساب مجموع الدخل ومجموع التكاليف وبالتالي صافي األرب

 .ة والمباشرة وغير المباشرة التكاليف والمنافع المعنوية وغير المحسوس

ول  رويق ر درآ ود  : )3( بيت ة وصحة جه يس فاعلي و يق ة أغراض ، فه دم ثالث ربح يخ إن ال

 .داء العمل  ، وهو أيضًا اإلختبار النهائي ألالعمل

 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م 2000 ونشر مكتبة جرير ، الطبعة األولى ، ترجمة" ممارسة اإلدارة : " بيتر درآر  )1(
 . )1(المرجع السابق  )2(
 . )1(المرجع السابق  )3(

اس        جون زينجر  وذآر   ة القي ة بعملي ام المنظم ل في قي ة ويتمث يم المنظم  في موضوع تقي

 )1(-: المقارن لألداء ، ويقول 

 .داء يعني هذا أن تقيس أداء شرآتك بمعيار الشرآات صاحبة أعلى مستوى لأل -

ات                  - ان إلجراء المقارن ا طريقت إن القياس المقارن لألداء باإلضافة ألفضل الممارسات هم

 .مع األفضل 

ك أن تضيف   - الكربون لشرآتك ، فعلي ا ب ذه الممارسات وتنقله اآي ه دًا أن تح ال ينبغي أب

رآتك   ات ش درات وإمكاني روف وق ب ظ يف بحس ن أن تض نها ، ويمك ا وتحس إليه

  .والمؤثرات عليها 

 .إن هذا األسلوب يعد أداة قوية تساعدك في التغلب على التعالي والرضا عن الذات  -

دما تكون شرآتك                      - ألداء ، وخاصة عن أعلى متوسط ل ع ب تتم المقارنة بالشرآات التي تتمت

ة المستوى ألن          اذج عالمي تقوم بشيء سيء ، وأن ال تبادر في مثل هذه الحالة بدراسة النم

 .   عاف الروح المعنوية ألفرادك هذا ربما يؤدي إلى إض
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م 1999، ترجمة ونشر مكتبة جرير ، "  سرًا إداريًا لتحقيق الكثير بالقليل 22: " جون زينجر  )1( 
 
   : اإلعداد لعملية التقييم:2-3-31

 )1( -:يعتمد على  التقييم لعمليةتخطيط ال 

 .المعلومات المطلوبة حول الخدمات أو البرامج المقدمة  -

 .التكلفة  -

 . احتياجات الزبائن والعمالء  -

 . الموارد واإلمكانيات  -

 . إلتخاذ القرار لتحديد األولويات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )6( شكل رقم 
 )2(:المصدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Carter McNamara, MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC, Basic Guide to Program Evaluation, (1) 

     Copyright 1997-2008.       
http://www.evaluationtools.org/planning.asp (2) 

يم  ون التقي ة"آ راءات   " عملي ن اإلج دد م داد وتحضير ع ى إع اج إل و يحت ذه  فه اح ه إلنج

 )1( : ، ومن أهم هذه اإلجراءات العملية

  :  تشكيل فريق التقييم -1

ة       ، وقد يضم    تشكل الفريق الذي سينفذ عملية التقييم      يتم  هذا الفريق أعضاء من الهيئة اإلداري

   .والعاملون دير التنفيذي، الم ، أعضاء من الهيئة العامة

ى اإل ُيوقد  ي  لجأ إل تعانة بمق ر أعضائها أو   س ا   م من غي املين فيه دد من      الع ، بحيث تتصل بع

   .التقييم المختصين بهذا الجانب لطلب مساعدتهم في إجراء

)1( 
 الرؤية والمهمة والقيم

)2( 
 نظرية التغيير

)8( 
 تعديل الممارسة

)7( 
 مشارآة النتائج

)6( 
 تحليل البيانات

)5( 
 جمع البيانات

)4( 
 جمع البيانات

األدوات واألساليب

)3( 
المؤشرات 
 والمقاييس
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اج    وفي آلتا الحالتين يم تحت ة التقي ى عمل فريق    ، ال بد من التأآد على أن عملي و  ، حتى   إل ل

ة     لونوالعاموالمشرفون   المنظمة مًا خارجيًا ، ال بد من أن يلعب أعضاء        مقي آان هناك   دورًا في عملي

  .التقييم

  :  تحديد ماذا نقيم -2

بهيكليتها أو وظائفها ونشاطاتها   عملية التقييم على عدد من الجوانب المتعلقةالمنظمة تجري 

ا تمكن  أو تأثيره ى ت ة، وحت ة المنظم ة عملي ن ضمان دق دخلها   الت  م دد م ن أن تح ا م د له يم ال ب قي

داخل و         ، و  ومقاربتها لتقييم هذه الجوانب     اك عدد من الم ات   الهن يم لمقارب ا في        لتقي ، ولكن من أهمه

  :المنظمة عمل

  .التي تم وضعها وهو الذي يرآز على فحص مدى تطبيق األهداف:  لتقييم باألهدافا -

اإلجراءات - يم ب ى فحص آ :  التقي ز عل ذي يرآ و ال راءاتوه ة اإلج ي ات اف ذت الت ق خ لتحقي

 .ألهداف ا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة عمل مقدمة في التنظيمات األهلية العربية في مؤتمر  ،التقييم ودمجه في تخطيط المشاريع ،  الدآتورة سالمة السعيدي )1 (
 .  517-487 ص ،1989 نوفمبر 3 أآتوبر إلى 31القاهرة       

ار - يم باآلث ائج   :  التقي ق النت دى تحقي ى فحص م ز عل ذي يرآ و ال ات   وه ى الفئ ة عل المتوقع

   .المستهدفة

  . شملأأفضل و وآلما تنوعت المداخل والمقاربات آلما آانت نتائج عملية التقييم

  : تحديد مصادر المعلومات -3

ة          لومات تتوقف نجاح عملية التقييم على تنوع مصادر المع        ذه المصادر وثائقي د تكون ه ، فق

ارير نوية آالتق نوية  الس ط الس ر اإل ، الخط ات، محاض املين    جتماع ارير الع جالت وتق ، س

  . الخ... والمتطوعين

ابالت        أتي من خالل إجراء المق فهية ت والجلسات ومجموعات    وقد تكون هذه المعلومات ش

  .الخ...العمل أو المالحظة 

ى  ال مع  ،نوع في مصادر المعلوماتويجب أن ينسجم الت ى معلومات     حرص عل الوصول إل

  .واقعية وذات مصداقية

 : تحديد أدوات التقييم -4

اك      يجب أن يقوم فريق التقييم على تحديد األدوات التي سيستخدمها في           جمع المعلومات وهن

  :  أنمن المهم جدًا ، ولكن ستخدامها في التقييمإعدة أنواع من األدوات التي يمكن 

  .نستخدم األداة المناسبة التي توصلنا للمعلومة التي نريدها -

  . مصدر المعلومةحول اإلدارة المناسبة يتم التنسيق مع -
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وم بتصميمها بة يق يم األدوات المناس د أن يحدد فريق التقي ذه  ، ومن وبع المفضل أن تكون ه

  . ستخدامهاإن يتم اختبارها قبل أاألدوات بسيطة وواضحة و

 

 

 )1( : ستخدامها في جمع المعلوماتإومن أهم األدوات التي يمكن 

  .لمقابلةا -

فوفة - وة  ) [ SWOT ( مص اط الق ل نق اط الضعف,  )S( لتحلي رص ,  )W( نق  )O(الف

 . ] )T( والتهديدات

  . المجموعات المرآزة -

  .ستماراتاإل -

   .وضع خطة التقييم -

  -:التي تشمل اآلتي 

  .يمهيذي تريد تقعن الجانب ال:  عامة لفيةخ 

يم   ة التي تقف خلف      :  غايات وأهداف التقي يم   ملاللجوء لع  وهي األسباب الحقيقي ة التقي ي

 .  وليس فقط غاية جمع المعلومات حول موضوع أو جانب محدد

  .لإلجابة عليها وهي مجموعة األسئلة التي يبحث التقييم:  األسئلة الرئيسية 

يتم      ويتم هنا تحدي  :  المنهجية واألدوات    ا واألدوات التي      د مقاربات التقييم التي س تطبيقه

  . ستعانة بها لجمع المعلوماتستتم اإل

زات  ةوتشمل:  التجهي ذ عملي ة لتنفي ور الالزم ة األم يم  آاف األشخاص  ، الوقت ( التقي

   ) .، تكلفة عملية التقييم ، الوثائق  ستتم مقابلتهمنالذي

 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة عمل مقدمة في التنظيمات األهلية العربية في مؤتمر  ،التقييم ودمجه في تخطيط المشاريع ،  الدآتورة سالمة السعيدي )1(

 . 517-487 ص ،1989 نوفمبر 3 أآتوبر إلى 31هرة القا     
 

   :أساليب جمع المعلومات* 

ات                ات خالل عملي  ويقدم الجدول التالي نظرة عامة على أهم األساليب المستخدمة لجمع البيان

  )1( . التقييم
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  المستخدمة لجمع البياناتاألساليب

 التحديات  الميزات  لعامالغرض ا  طريقةال 

ستبيانات  اإل
والدراسات 

ستقصائية  اإل
 قوائم مرجعية

الحصول على معلومات آثيرة  
  )عند الحاجة(وبسهولة  بسرعة

 من الناس

    .المجهولن استكمال مّكُي - 
 .إلدارة غير مكلفة ل – 
   .تحليلالمقارنة والسهل  - 
 .إدارة آثير من الناس  - 
  ن الحصول على الكثير من مّك ُي- 

 .البيانات     
  ستبيانات العديد من عينة اإل - 

    .موجودة    تكون عادة 

  ربما قد ال تحصل على تغذية  - 
   .مرتدة دقيق    

    .العميللردود يمكن التحيز  - 
   . هي غير شخصية- 
  ستقصائية ، قد في الدراسات اإل - 

   .تحتاج ألخذ عينات الخبراء    
 .القصة الكاملة على حصل ت ال - 

 ت مقابال

  عندما نريد أن نفهم تمامًا
  المستهدفيننطباعات أو تجاربإ

 علىمأو معرفة المزيد عن إجاباته
 ستبياناتاإل

 الحصول على معلومات آاملة  - 
 .    وعميقة 

 .تطور العالقة مع العمالء  - 
  مع العمالء ةكون مرنت يمكن أن - 

   . يمكن أن تأخذ الكثير من الوقت- 
 كون من الصعب  ت يمكن أن- 

 . تها ومقارنهاتحليل    
 . فةكون مكلت قد - 
    .العميللردود يمكن التحيز  - 

استعراض 
 الوثائق

البرنامج تنفيذ  معرفةريد نعندما 
 آيف يعمل دون انقطاع 

    ، والماليةالتطبيق بمراجعة
  ، الخالتفاصيل ، المالحظاتو

 الحصول على معلومات شاملة  -
   .وتاريخية    

  .عدم مقاطعة البرنامج – 
   .موجودتكون عادة المعلومات  - 
  . المعلوماتحولل قلي تحيز – 

 .ما يأخذ الكثير من الوقت  غالبًا –
 .معلومات قد تكون غير آاملة  - 
  تمامًا  أن يكون واضحًا يجب- 

 .بشأن ما تبحث عن     
 لحصول على في امرنة ت ليس – 

  البيانات تقتصر على ألنالبيانات    
  .ما هو موجود بالفعل   

  مراقبة
 معلومات دقيقة عنللحصول على 

 ير وتنفيذ البرنامجس
 واإلجراءاتعملياتالوخاصة عن 

  تحدث آمابرنامج تنفيذ ال  معاينة- 
 . فعًال    

 التي  يمكن التكيف مع األحداث - 
 .     تقع 

  يمكن أن يكون من الصعب - 
 .  المالحظةتفسير السلوآيات    

 يمكن أن تكون معقدة لتصنيف  - 
 .المالحظات    
  يمكن أن تؤثر في تصرفات - 

 .البرنامج المشارآين في    
 . يمكن أن تكون مكلفة - 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Carter McNamara, MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC, Basic Guide to Program Evaluation, (1) 
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 التحديات  الميزات  الغرض العام  طريقة 

مجوعات ال
 المرآزة

 ستكشاف عمق الموضوع إ 
 من خالل مناقشة جماعية 

 تقييم والتسويقالمفيدة في 

     عامةالحصول على االنطباعات - 
  .بسرعة    موثوقة و

  كون وسيلة فعالةتيمكن أن  - 
  للحصول على الكثير من     
  في وقت قصير الدقيقةالمعلومات   
  ساسية أل معلوماتالنقل تيمكن أن  - 

   .عن البرامج   

 .ردود تحليل ال من الصعب - 
 .لتسهيل عملية األمان  الحاجة - 

 

 دراسات الحالة

تصور العمالء والزبائن  لنفهم 
 البرنامج حول طبيعة الخدمات و

وإجراء دراسة شاملة من خالل 
 المقارنة بين الحاالت 

   العمالء والزبائن يصور  - 
  برامج واإلجراءات مدخالت ال    ل
  .والنتائج     

 برنامج ال لوصفوسائل قوية  - 
 .     لآلخرين

   جدًا طويًال عادة تستغرق وقتًا- 
   هاوتنظيمالمعلومات لجمع     
 . هاووصف    

  من مثل عمق المعلومات ، بدًالت - 
 . هااتساع   
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  )6( جدول رقم 
     
 )1( :.المصدر     
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 ) :الكمية والنوعية ( خصائص جمع البيانات * 
 

  الطرق الكمية الطرق النوعية

 :التحليل النوعي لما يلي
 "آيف ولماذا"

 :القياس العددي لما يلي 
 ستخداماإل "من وماذا ومتى وأين والكمية والعدد وآم مرة"

 مقابالت حرة وموجهة
 ومسوح باستخدام ،)بما في ذلك مجموعة الترآيز(

 .وتفسير الوثائق،والمالحظة،ة مفتوحةأسئل

   ومسوح باستخدام أسئلة محددة،مقابالت موحدة
 األمثلة والمالحظة
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مفيدة عند التخطيط لبرنامج معني بالتغيير  -
 جتماعياإل

المشروع من /تتيح فهمًا شامًال لسياق البرنامج -
 أجل تفسير البيانات الكمية

غيرة توفر فهمًا متعمقًا لمواقف عينة سكانية ص -
ومعتقداتها ودوافعها ) أسر، مجتمعات محلية(

 وسلوآياتها
تحدد معلومات خط األساس التي يمكن استخدامها  -

التغيرات في المعرفة (لتقييم النواتج النوعية 
  ....والمواقف والسلوآيات والعمليات المؤسسية

 )الخ
 مفيدة في حالة وجود معوقات مالية أو زمنية -
ليقات من الجهات مفيدة في الحصول على تع -

 .المعنية

آمية دقيقة إلثبات وجود " بيانات صلبة"توفر  -
  .مشاآل معينة

 يمكن أن تساعد على اختبار العالقات -
  .اإلحصائية بين مشكلة وأسبابها البادية

  .يمكن أن توفر رؤية واسعة للسكان بأآملهم -
  .تتيح إجراء مقارنات -
تحدد معلومات خط األساس التي يمكن أن  -

 .دم لتقييم األثرتستخ

 مواطن القوة

 ليست تمثيلية عمومًا، وال تتيح التعميمات -
عرضة لتحيزات المقابلين والمراقبين ومقدمي  -

  .المعلومات

 قد تكون دقيقة ولكنها ال تقيس المطلوب -
 مواطن الضعف  ال يمكن أن تفسِّر األسباب الكامنة لألوضاع -

 

 إرشادات وآالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ،UNICEF (1991، Gosling ،1995(منظمة األمم المتحدة للطفولة :  المصادر

)USAID ( 1996، 2رقم. )1( 

  )7( جدول رقم 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2004أغسطس / آب،التخطيط إلجراء تقييم وإدارته: 5 األداة رقم ،ات اإلشرافشعبة خدم، (unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1(

 )1( :ختيار طرق جمع البيانات معايير إل* 

 . تحديد أفضل طرق جمع البيانات التي تجيب على أسئلة التقييم األساسية -

، أو ختيار الطرق بالموارد المتوافرة، وهذا قد يعني تنقيح تصميم التقييم وأساليبهإربط  -

تحديد خيارات أخرى للبقاء في حدود الميزانية المخصصة، وقد يعني أيضًا إيجاد موارد 

 . إضافية لتمويل أجدى وأنجع تصميمًا للتقييم

 . ختيار الطرق التي سُتيسر مشارآة الجهات الرئيسية المعنية بالبرنامج في التقييمإ -

 .مختلفة عند الضرورة تعزيز مصداقية وفائدة نتائج التقييم بمزج طرق تقييم  -

 )2(: المعلومات مستويات تقييم * 
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ائن والمستهدفين    وهناك أربعة مستويات لتقييم المعلومات التي يمكن جمعها من العمالء            والزب

   :وهي، 

 .مشاعر الفعل والردود  -1

  .) تعزيز المواقف والتصورات أو المعرفة (تعلم  -2

  .) التعلم تطبق لتعزيز السلوآيات (التغييرات في المهارات  -3

   .) تحسين األداء بسبب تعزيز السلوآيات (فعالية  -4
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 .2004أغسطس / آب،التخطيط إلجراء تقييم وإدارته: 5 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)ظمة الصحة العالمية، من) 1(

Carter McNamara, MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC, Basic Guide to Program Evaluation, )2(   
     Copyright 1997-2008.       

 )1( : مراحل التقييم :2-3-41

 :  إن حلقة التقييم تتضمن ستة مراحل أساسية وهي

 . تحديد غاية التقييم  -1

 . وضع خطة التقييم  -2

 . تطبيق عملية التقييم  -3

 . أو طلب استفسار،  إصدار حكم ، تأويل  -4

 . أخذ قرارات إصالحية  -5

 . تغيير البرنامج أو المشروعأو مواصلة العمل   -6

 احل تتابع ترتيبًا وتتعلق آل واحدة بنتائج سابقتها فيمكن إذن توضيحها ونظرًا لكون هذه المر

 ) 7 (في الشكل رقم 
  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 غاية التقييمتحديد 

تغير البرنامج  وضع خطة التقييم
 مواصلة العمل

 قرارات إصالحيةتطبيق عملية التقييم

 تأويل 
   حكمإصدار

 حلقة
التق
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة عمل مقدمة في التنظيمات األهلية العربية في مؤتمر  لتقييم ودمجه في تخطيط المشاريع ،ا،  الدآتورة سالمة السعيدي )1(

 . 517-487 ص ،1989 نوفمبر 3 أآتوبر إلى 31هرة القا     
  الجزء من6 و 5المرحلتين بينما  ،يالحظ أن المراحل األربع األولى آلها عملية التقييم 

 بحيث أن أخذ القرارات وإدخال التغيرات على النشاط أو ، تقييم المتداخل مع التخطيط والبرمجةال

المشروع المقيم على ضوء نتائج التقييم هي من اختصاص المشرفين على المشروع وصانعي 

 آما أن المرحلتين الخامسة والسادسة تكون في نفس الوقت المبرر األساسي الذي جعل ،القرارات 

 )1( : ولهذا فالتقييم يشمل عملية التقييم عملية تقويم وإصالحمن 

بحيث يقيس نتائج الخدمات أو النشاطات المقدمة بالمجهودات المبذولة :  تقييم فعالية النشاطات -1

  . بأهدافه الفرعيةالنتائجقاس بمقارنة فيأما مردود المشروع  ، إلنجاز هذه النشاطات

د انعكاسات الخدمة المقدمة من خالل المشروع حسب الموارد بتحدي: تقييم النتائج األخيرة  -2

 .  المادية والبشرية المرسومة

إذا آانت عمليات التقييم الخطوة المهملة في التخطيط وإنجاز المشاريع :  تقييم جودة الخدمات -3

 فإن تقييم جودة نوعية الخدمات التي تقدم للمجموعات البشرية تتميز بإهمال قد ، بصفة عامة

  إذ غالبًا ما تهتم الجهات المنفذة للمشروع بالكم والنتائج المرقمة، كون آليًا في بعض الحاالتي

. 

 -:هناك عدة تساؤالت تخص تقييم جودة الخدمات بالنسبة للمشاريع منها 

 .؟  هل الخدمات المقدمة من خالل المشروع ترضي العاملين والمستفيدين منه •

لموارد المادية ستخدام األمثل لاإلبخدمات أآثر جودة هل آان هناك في اإلمكان تقديم  •

 .؟  والبشرية المتاحة للمشروع
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة عمل مقدمة في التنظيمات األهلية العربية في مؤتمر  ،التقييم ودمجه في تخطيط المشاريع ،  الدآتورة سالمة السعيدي )1(
 . 517-487 ص ،1989 نوفمبر 3 أآتوبر إلى 31هرة القا     

وم وهذه آلها تساؤالت يمكن اإلجابة عليها وذلك أوًال بضرورة وضع مؤشرات لضبط مفه

 ثم إشراك المستفيد من الخدمات المقدمة في هذا النشاط واألخذ ، مالجودة بالنسبة للنشاط المقي

 وتكون آفاءة الموظفين ونوعية العالقة بين  ،حسن مقيم لهابرأيهم ويكون حكم المستفيد من الخدمة أ

مقدم الخدمة والمستفيد منها ونظام المتابعة وجديتها أهم المؤثرات أو العناصر التي تضبط جودة 

  . الخدمة المقدمة

 )1( :الخطوات أثناء عملية التقييم : 2-3-15
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 .البدء في النتائج التي تحب أن تراها  -1

 . من حيث النماذج المنطقية ونظريات التغيير –خاص إظهار المنطق ال -2

 .قياس النجاح واألداء  -3

 .ممارسة أخالقيات التقييم  -4

 :إختيار أنواع التقييم  -5

 . التقييم التكويني  -

 .تقييم اإلجراءات  -

 .تقييم األثر أو تقييم النتائج  -

  .يالتقييم التجميع -

 .التقييم القائم على المشارآة  -6

 . التحقيق  تقدير لجنة -7

  .ستخدام التقييمإ الترآيز على -8
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Rachael Trotman, Promoting, Good(ness), A guide to evaluating programmes and projects, March, (1)   

      2008, P12 . 
 

 :تقييم  التعامل مع نتائج ال:2-3-16

ة تهدف باألساس            ل هو عملي ة لجمع المعلومات ، ب يس فقط عملي يم ل ى   التقي ذه   إإل ستثمار ه

د اإلنتهاء من جمع المعلومات ال بد أن يتم تحليل هذه المعلومات للوصول             عالمعلومات وتوظيفها ، فب   

ر خاص               ا ووضعها في تقري م توثيقه ائج التقي          ،  إلى نتائج ومن ث م نت ى أه اط   وإن التعرف عل يم والنق

يم          التي ة التقي م قياسها في عملي ؤثرات التي ت ين الم تحتاج إلى تطوير ، ال بد من أن تجري مقارنة ب

ذه                          يم ، وه ا من التقي م الحصول عليه ي ت ائج الت ين النت ه وب أو الوضع المثالي الذي يسعى للوصول ل

 )1(" . الفجوة  تحليل" المقارنة بين الحالة المرجوة وبين الواقع تسمى 

ى                 دراسة أهمية هذه  تتم  هنا  و ى التعرف عل ات يساعدها عل لم أولوي المواضيع وترتيبها في س

د المؤشرات التي       ش وب ، في معالجتها وتطويرها ي المواضيع التي ستبدأ أ ام من الصعب تحدي كل ع

ها  ى أساس ن عل ات يمك د األولوي ن اإل تحدي ن يمك ة  ، ولك ب األهمي ة لترتي رات التالي تعانة بالمؤش  س

 )2(  :للمواضيع التي تحتاج إلى تطوير واألولوية

 . المنظمة ستجابتها لرؤية ورسالة إمدى تحقيقها و •

 .المنظمة ستمرارية إستقرار ومدى تدعيمها إل •

 .المنظمة مدى مساهمتها في تطوير أداء  •
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  . والمحافظة عليهاالمنظمةمدى توفيرها لموارد  •

  . مدى الوقت الذي تحتاج إلى تطبيقه •

  . الموارد البشرية التي تحتاجهامدى •

   .دى تكلفتها الماليةم •
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )477-474( ، ص هـ1425عبد اهللا بن عبد اللطيف العقيل، اإلدارة القيادية الشاملة، مكتبة العبيكان، الرياض، شعبان  )1(
)2 (http://www.ngoce.org/trainingskills.htm 

راءات لإلصالح      رارات واإلج ن الق ة م امل مجموع يم الش ة التقي ى عملي ب عل يجب أن يترت

 .والتصحيح أو تعزيز التقدم والنجاح في المستقبل 

ة  ي المنظم ة مسؤولة ف ذا يتطلب إدارة قيادي دراءوه ام وم ة اإلدارات واألقس ي آاف اديين ف  قي

يم سيكون ناقصًا               ولديهم الصالحيات الكافية والدعم ا     إن التقي لالزم من اإلدارة العليا للمنظمة ، وإال ف

اك                      دما يكون هن ك عن وال تتحمل نتائجه السلبية األقسام المختلفة وحدها أو العاملين فيه وحدهم ، وذل

اب              اتج عن غي خلل ناتج عن ممارسات اإلدارة العليا وتصرفاتها غير القيادية وغير المسؤولة ، أو ن

  .على رأس اإلدارات الرئيسية في المنظمة ) القياديين ( األمينة الكفاءات 

 )1( -:ويتم اتخاذ عدد من الخطوات والقرارات على ضوء نتائج التقييم 

 : في حال آانت النتائج إيجابية  -أوًال

ق مصالحها  ابرة المستمرة لتحقي ة والمث يم المنظم الة وق ى رس ات عل اد والثب يجب العمل الج

 -:لعليا ، والقيام وأهدافها ا

م              بإ - يم ، ث دير األفضل       إختيار اإلدارة أو القسم األفضل في مجموع التقي ار الم في آل    ختي

إدارة وقسم ووحدة على مستوى المنظمة ، وتقديم الشكر والتقدير والمكافآت التي تتناسب        

 .وحجم اإلنجازات للذين ساهموا في هذه اإلنجازات 

ا            دعم النقاط واألسباب اإليجاب   ب - ية وتعزيزها ، مع تجنب النقاط واألسباب السلبية والحذر منه

. 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )477-474( ، ص هـ1425عبد اهللا بن عبد اللطيف العقيل، اإلدارة القيادية الشاملة، مكتبة العبيكان، الرياض، شعبان  )1(

  : سلبيةلنتائج  في حال آانت ا-ثانيًا

يجب العمل الجاد على تجاوز المحنة ومراجعة األسباب بعقالنية وهدوء ، مع عدم اإلستكانة                 

ات ،       ع المالم ي توزي ت ف اعة الوق دم إض ع ع أ ، م اط والخط اآل   لإلحب لبيات والمش ة الس ومعالج



 - 46 -

خ   ....   معنوية    بشرية ، مادية  ( ا تكن األسباب    م مه وتدارآها في الفترات القادمة وتجنب مسبباتها       )إل

. )1( 

ول  باعيتق وال الس ًا      : ن تحيل حاضرك جحيم ا س اء ماضيك ، ألنه د أخط رًا عن ف آثي ال تق

دع            إومستقبلك حطامًا ، يكفيك منها وقفة        عتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب ، ال ت

 )2( .نظر إلى حيث تشرق الشمس آل فجر جديد أاليأس يستولي عليك 

 )3( : اإلجراءات المساعدة على التطوير -ًاثالث

رامج                 - اذج والب تعديل أو إضافة أو حذف أي بند أو جزئية في السياسات واإلجراءات والنم

 .واللوائح ونظام التقييم والمحاسبة والتقدير والحوافز وغيرها ، آلما آان ذلك ضروريًا 

ا     - يلية ، واتخ داف التفص طة واأله ي بعض األنش ر ف ادة النظ ذا  إع ة به رارات الهام ذ الق

 .الخصوص 

ا  - وظفين وغيره ا والم ادة أو التخفيض في الخدمات ونوعيته رارات التوسع أو الزي اذ ق اتخ

 .ث ُتضمَّن في التخطيط السنوي الشامل ياعتمادًا على نتائج التقييم بح
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )477-474( ، ص هـ1425 اللطيف العقيل، اإلدارة القيادية الشاملة، مكتبة العبيكان، الرياض، شعبان عبد اهللا بن عبد )1(
 .م 2000 بيروت ، الطبعة الرابعة – دمشق ، دار الوراق –، دار القلم " خواطر في زمن المحنة : " نوال السباعي )2(
 ) .1( المرجع السابق )3(

يم     يستطيع المدير تعظيم فوائد ال    و تقييم بإتباع المبادئ األساسية التالية في التحضير إلدارة التقي

: )1( 

 .الترآيز بشدة على التخطيط  -

 .دمج التقييم في األنشطة المقدمة للبرنامج  -

 .مشارآة المدير في التقييم وإظهار أهمية ذلك للموظفين  -

تعزيز فعالية  لفي أقرب وقت ممكن اإلمكان وإشراك أآبر عدد من موظفي البرنامج قدر -

 . التقييم 

 .إدراك القضايا األخالقية والثقافية في التقييم  -
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http://www.acf.hhs.gov/programs/opre/other_resrch/pm_guide_eval/reports/pmguide/chapter_1_pmguide.html (1) 

  ) AdministrationPerformance(   :إدارة األداء: 2-4

  :مقدمة: 2-4-1

رية   ادر البش ي إدارة المص د ف وذج جدي ور إدارة األداء آنم س تط دد ،يعك ي تش رًا ف   تغيي

ادة    ن القي ر م وذج ميس ى نم ة للوصول إل ر والمراقب ي إصدار األوام ات ف ذا  ،المنظم ق ه د راف  وق

ة المدى               إالتغيير   عتراف بأهمية ربط أداء الموظفين والمؤسسة إلى اإلستراتيجيات أو األهداف طويل

قوم في    ويستنبط الموظفين األهداف والغايات من دوائرهم والتي ت        ،والمهمات الموسعة للمنظمة آكل   

 )1( . المقابل بدعم المهمة وأهداف المنظمة

دالً       إدارة األداء تُ  أن  فكر  ي معظمنا   ى الموظف، ب ة، والجماعات،      ستخدم عل ولكن    من المنظم

ى لوضع خطة األداء،               يجب ذه          و إعادة النظر في الخطوات األول ا أن ه ينبغي أن نضع في اعتبارن

ا إتالخطوات يمكن    ة                       باعه نظم الفرعي ا أو بعض ال ة بكامله ى أداء المنظم ود التي ترآز عل  في الجه

  )2( . للمنظمة

توفر عملية إدارة األداء فرصة للموظف ومدير األداء لمناقشة أهداف التطوير وإنشاء خطة                 

داف   ذه األه ق ه ترآة لتحقي داف    ،مش ي األه وير ف ط التط اهم خط ب أن تس و   ويج ة والنم  التنظيمي

  )3(.ص للموظف المتخص

ام     لمفهوم األداء في اآلونة األخيرة وتوسع       تطور   ات   يشمل مه وإجراءات ُتتخذ ضمن      وعالق

 )4(. آافة أنشطة العملية اإلدارية 
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 )1 ( http://www.ngoce.org/trainingskills.htm 
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ول  ذلك يق ال" ل رت باآ يطإن  " روب مل التخط كالت،إدارة األداء تش خيص المش ين ، تش  تعي

 )1( .  والعمل على تطوير مستوى األفراد،معوقات األداء

  :األداء  إدارةتعريف : 2-4-2

 )2( -:بأنها إدارة األداء  في باآالروبرت  يقول -1

تعني إنشاء العالقات وضمان التواصل الفعال ، الترآيز على ما تحتاجه الشرآة  -

 .والمديرون والموظفون من أجل النجاح 

ستثمار مستقبلي ، بحيث يصبح آل ما عليك فقط هو أن تترك الموظفين يقومون إهي  -

 .بعملهم 

 . والموظفين العاملين معه هي عملية تواصل مستمر يتم تنفيذها باإلشتراك بين المدير -

عملية تستمر على مدار العام وليست مقصورة على جلسات تقييم األداء فقط ، بل تتعلق  -

 .بكيفية منع وحل المشكالت 

تهتم باألفراد والتواصل، والحوار، والعمل معًا، وال تهتم بالنماذج أو إجبار الموظفين  -

 .على اإلنتاج 

ا يجب عليهم القيام به ، وفي نفس الوقت تمكينهم تعني مساعدة الموظفين على فهم م -

 . وإعطائهم الصالحيات إلتخاذ القرارات اليومية في العمل 

 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1999 ،179-157، ص  بيت األفكار للنشر والتوزيع، تقييم األداء، موسى يونس،روبرت باآال )1(
 .م 2008ترجمة ونشر مكتبة جرير ، الطبعة األولى  ، " آيف تدير األداء : " برت باآال رو )2(

 )1( :آما أنه يعتبر إدارة األداء بأنها  -2

 وتهدف شتراك بين الموظف ومشرفه المباشر تنفذ باإل،عبارة عن عملية تواصل مستمرة -

 :  إلى التوصل إلى توّقعات وفهم واضحين بخصوص

 . األساسية التي يتوقع من الموظف تأديتهاواجبات العمل  

 . آيف يسهم عمل الموظف في تحقيق أهداف المؤسسة 

 . بعبارات محددة" إتقان العمل  "ماذا يعني  

آيف سيعمل الموظف والمشرف معًا للمحافظة على األداء الحالي للموظف  

 . وتحسينه والبناء عليه

 . آيف سيجري تقييم أداء العمل 
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 . وآيفية التغلب عليها،  التي تعترض األداءما هي العقبات 

 وعلى ،وعلى المدير، يتم تطبيق إدارة األداء مع الموظف ألنها تعود بالفائدة عليه

 .  وأفضل ما تكون عليه هذه العملية عندما تتم بصورة تعاونية مشترآة، المؤسسة

   . وللعمل سويًا لتحسين األداء،وسيلة للحد من األداء الهزيل -

وأحد )  المشرف أو المدير ( ة عن تواصل مستمر في اتجاهين بين مدير األداءعبار -

 وعلى تعّلم آال الطرفين ،ستماع وهي تنطوي على الحديث واإل،أفراد طاقم العمل

 .  تطّورهما

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بتصرف1999 ،27-25ألفكار، للنشر والتوزيع، ص بيت ا، " اء تقييم األد"  روبرت باآال، موسى يونس،) 1( 

ة        الجهود الهادفة من قبل المنظمات      أنها على   األداء إدارةتعرف   -3 والمؤسسات والشرآات المختلف

ة آهدف        الفردي والجماعي ووضعاألداءلتخطيط وتنظيم وتوجيه   اييس واضحة ومقبول ايير ومق مع

 )1( . يسعى الجميع لقبولها

  )2( .  وتطوير أداء الموظف في عمله، تلخيص،عد تقييم األداء عملية تخمين ي-4

ى أفضل                 -5 ائج وعل ى نت ق بالحصول عل ام يتعل ات   الإجراء ه وظفين     الطاق دى الم ة ل تطوير   و كامن

ى       تو ا لصالح العمل               إدريب الموظفين للوصول إل اتهم وتوجيهه اتهم وإمكان ل لكامل طاق  ستخدام أمث

ة مشترآة ألهداف                 إدراآهمم  زيادة حج وآذلك   ى تصور رؤي درة عل م في الق ات  غو  ألهمية دوره اي

 . تفعيل دورهم في تحقيق أهدافهاالمؤسسة و

ة ف ق المؤسس ى عم ل إل ك تص ة و ،إدارة األداء تجعل دعم ثقاف س وت ب أن تعك تراتجيات إ ويج   س

  )3( . أسلوب المؤسسةو

يم السنوي    إن الموظف والمدير بدًال من      هو نظام رسمي يصمم لتقديم التقييم المستمر بي        -6 اع التقي تب

ا            وق عليه ايير أو التف ذه المع ، وتوضع معايير األداء لكل وظيفة مع توجيه الموظفين للوصول إلى ه

 )4( .ستخدام التقييم المستمر إب

خطط  ووضع   ،  نتائج  لل والترآيز على المردود  إدارة األداء ترآيز على النتائج ، وقياس النتائج ،           -7

ديالت  المالحظات و ال ولكن تكون نتائج القياسات ذاتها ليست نهاية المطاف    ولكن   ،لتحسين النتائج  تع

  )5( . مستمرة لتلبية النتائج
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)3( http://www.syeajobfair.com/lectures/ar_7_13.ppt#269,1 
  . 281،ص2007، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة األولى "تقييم األداء " ، سلسلة المتميزون اإلدارية  )4(
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 )1( :يعرف البعض إدارة األداء آوحدة متكاملة تشمل  -7

 : تصال مستمرة تتضمن آًال من مدير األداء والموظف فيإهي عملية ... إدارة األداء * 

 . التعرف ووصف وظائف العمل المهمة ومقاربتها إلى المهمة وأهداف المنظمة -1

 . تطوير معايير أداء مناسبة وواقعية -2

 . لراجعة حول الكفاءةإعطاء وتسلُّم التغذية ا -3

 . آتابة وإرسال تقييم أداء بّناء -4

 .فرص لدعم وتحسين أو بناء أداء الموظفالالتخطيط للدراسة وتطوير  -5

 . هو الشخص الذي تتم إدارة آفاءته... الموظف  *

 . وهي تصريحات مكتوبة تصف آيف يمكن تأدية عمل ما بشكل جيد... معايير األداء  *

 .  وتلخيص وتطوير آفاءة عمل الموظف،وهي عملية تقييم... إعالم األداء  *

 . هي دائرة المصادر البشرية في داخل نطاق الدائرة... دائرة المصادر البشرية  *

 . هو مدير األداء وهو رسميًا المرشد المعّين من قبل المنظمة... المرشد المختص  *

  :عملية إدارة األداء : 2-4-3

 )2( - :تشمل عملية إدارة األداء

 . تأسيس مهمات عمل محددة -

 . آتابة وصفة العمل والمسؤولية لتطوير إستراتيجية أولية وتطبيق معايير األداء -

 . مناقشة أداء العمل مع الموظفين وتزويد التغذية الراجعة بالتحسين والتطوير الالزمين -

 . وضع تقييم األداء السنوي -

  .تخطيط ألداء متطور وأهداف متطورة للعاملين -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=8570 
 ) .1(المرجع السابق  )2(
 )1( -:آما أنها ترآز على  

  .المنظمة -1

 . اإلدارات -2

 .العمليات  -3

من في مكان العمل ، مستمرة في تقديم آسات وإجراءات جديدة لضمان تنفيذ سيا (برامج ال -4

  .) الخدمات للمجتمع

 . خدمات للعمالءالمنتجات أو ال -5
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 .مشاريع ال -6

  . الجماعات المنظمة لتحقيق النتائج للعمالءالفرق و -7

  :األداء  إدارة  أهداف:2-4-4

مان     و ض ام إلدارة األداء ه دف الع ل اله ل ويتمث ة    ال عم ن األنظم ديها م ا ل ل م ة وبك منظم

ك         (الفرعية   اً )  العمليات واإلدارات والفرق والموظفين ، وما إلى ذل ل لتحقيق         مع ة األمث  في الطريق

 .  ب المنظمةالنتائج المرجوة من جان

ة          ت إدارة األداء ألن  نظم الفرعي ع ال ين جمي ة ب ائج ، والمواءم ل النت ق أفض ى تحقي عى إل س

ز إدارة األداء               ة ، أي ترآي ة للمنظم ائج العام ة     في   لتحقيق النت ى ادارة      سواء  (داخل المنظم ان عل  آ

ام إلدارة األداء     التنظيم على  ينبغي أن يؤثر في نهاية المطاف       )  إلخ.... هذه العملية ، والموظفين       الع

 )2(.  أيضًا
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) .1(المرجع السابق ) 2(      
 )1( :وتشمل أهداف إدارة األداء 

   .يري الموارد البشرية وما يطرأ عليها من تغأداءمعلومات عن  ضع نظامو -

  . والخبرات بين هذه الموارد وقيادتهاواآلراءلتبادل المعلومات   الفرصةإعطاء -

  . الموارد البشريةوإرشادالمشرفين بتوجيه  تسهيل عملية قيام -

  . جزء من السلوك الدائم للموارد البشريةإلىيتحول  أن الخاطئ قبل لألداءتقويم المستمر ال -

  . لمجرد الثواب والعقاب فقطاألداءوالقضاء على مفهوم تقييم  األداءالترآيز على تصحيح  -

  .الشكل الصحيح في المنظمات القيام بعمليات تخطيط الموارد البشرية في -

  .لتفاوض حول المشكالتالمناسب ل توفير المناخ -

  .المساعدين ختيار القيادات وتفويضإتسهيل عملية  -

 )2 (:األداء إدارة  تقييم  أهداف:2-4-5

  .نتقاءختيار واإلتقويم سياسة اإل -

 . الوظيفي والتدرج والمسار اإلداريةالنقل والتعيين والترقية  تقويم سياسة -

  .تقويم سياسة التدريب والتطوير -

  .واألجورحوافز سياسة ال تقويم -

  .تصالآشف نقاط الضعف والقصور في مهارات اإل -

  .أدائهاالبشرية في التعرف على نقاط الضعف ومجاالت التقدم في  مساعدة الموارد -
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  : في إدارة األداء أساسيات نظام التقييم :2-4-6

 )1( : داء يعتمد علىاألتقييم 

رة محددة ضمن   إمطلوب “ ماذا”يحدد الهدف     :األهداف - يجب   ، مسار العمل   نجازه في فت

ا بشكل أفضل من     القي   التي من الواجب  األمورأن يرآز الهدف على تطوير و تحسين         ام به

  : هو ليس ، السنة السابقة

 .  الوظيفة نفسها •

 .  مهمة محددة •

  .  عمل روتيني •

اءات - لوآيات   :  الكف ي الس اءات ه يةالكف ة ( األساس ة )  الحرج ة والمتوقع ازإلالمطلوب      نج

وب أن “ ماذا”توضح األهداف  ، العمل بشكل جيد  اءات     مطل تم   “ آيف ”ينجز و تحدد الكف ي

 . من الممكن تطوير الكفاءات من خالل الوقتو ، از األهدافإنج

  :الخطوات األساسية: 2-4-7 

ائج                       ات من النت د وترتيب األولوي ك تحدي ا في ذل ولبلوغ الهدف يتطلب العديد من األنشطة، بم

يم مدى تحق     وسائل لقياس التقدم نحو تلك النتائج، ووضع المع         الالمرجوة، ووضع    ائج    ايير لتقي يق النت

ادل           ائج، وتب ائج واستعراض           اآلوتتبع وقياس التقدم المحرز نحو النت ين المشارآين لتحقيق النت راء ب

د الحاجة                 التقدم المحرز بصورة دورية لتعزيز األنشطة التي تحقق النتائج والتدخل لتحسين التقدم عن

. )2(   
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( http://www.syeajobfair.com/lectures/ar 

Carter McNamara, MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC, Basic Guide to Program Evaluation,  )2 (     
    Copyright 1997-2008.        

 

د من المنظمات          في  مشابه للنهج الرئيسي    بأن هذه األنشطة العامة إلى حد ما         علمًا ل   العدي مث

  .  إلخ....ستراتيجي ، اإلدارة باألهداف ، وإدارة الجودة الشاملة التخطيط اإل

ة ، سواء في            تالخطوات النمطية في عملية إدارة األداء        شمل بعض أو آل من الخطوات التالي

د من األنشطة      والتي  ات  إدارة أداء المؤسسات، والنظم الفرعية، والعملي      تحدث في سياق واسع للعدي
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ى سبيل               ة، عل ل أنشطة تطوير اإلدارة        الرامية إلى تحسين األداء في المنظم ال، مث  والتخطيط،   المث

   :وتنظيم وتنسيق األنشطة

ائج        • ربط نت ة استعراض أهداف المنظمة ل التي تشمل    وحدات األداء ، و في  ة المفضل المنظم

  .التكلفةوالكمية والنوعية 

وة    • ائج المرج د النت ال  تحدي ي مج ب     ف ن جان ة م ائج المطلوب ى النت ز عل ه ، والترآي التوجي

  .)  خارجيةخدمات من قبل العمالء داخلية أوالمثل الحاجة إلى  (مجاالت أخرى 

  .تساهم بشكل مباشر في نتائج المنظمةالتي ضمان النتائج المرجوة  •

  .ة النتائج المرجوفيالوزن ، أو تحديد األولويات ،  •

  .تحقيق النتائج المرجوة تدابير لتقييم مدى ونطاقالتخاذ إلتحديد المستوى األول  •

  . إذا لزم األمرللتدابيركل من المستوى األول ل الخاصةتدابير التعرف على المزيد من ال •

د  • يم م التحدي ايير لتقي وة  مع ائج المرج ق النت ات،  (دى تحقي ي دون التوقع اتيلب        التوقع

  .) يفوق التوقعاتو

  .والمعاييروالقياس بما فيها النتائج المرجوة ، والتدابير  ، وثيقة خطة األداء •

  .إجراء عمليات المراقبة والقياسات لتتبع األداء •

  .ألداءا حول للتغذية العكسيةالتبادل المستمر  •

 

  .)ستعراض األداءإ التي تسمى أحيانًا( تقييم األداء إجراء •

أة      (األداءنتيجة  مكافأة  ال يتم عندئذ إذا آان األداء يلبي معيار األداء المطلوب ،          • ة المكاف طبيع

 .) الموقف العملي عتمد على ت

ايير األداء ال         • وب ،    إذا آان األداء ال يستوفي مع ذ     مطل تم عندئ معالجة  وتطوير خطة األداء      ي

د تكون       ،    على المشكلة   عدم آفاية األداء ال تدل دائماً       (فجوة األداء  ل ق ر    ب ايير األداء غي مع

ة د  ،واقعي ون ت أو ق ة ك واردنتيج ة الم دم آفاي ون اإل ع تراتيجيات ، أو تك يمالأو    س أو  تنظ

 ) .  واقعية أو بدون موارد آافيةغيرأو  هداف على مستوى عالاألتحقيق  وسيلة

   :تحوالت في إدارة األداء :2-4-8

 

               

 

 

 

 من
            حدث سنوي 
            مجرد التقييم 
         أهداف سطحية  

    تقييم سطحي للشخصية  
   ارتباط هش بدورة العمل  

عدم وضوح األدوار  
              األساسية

 

 إلى
 عملية مستمرة 
 التقييم و التطوير 

 أهداف محددة 
 تقييم محدد للسلوك 

 ارتباط وثيق بخطة العمل 
  بشكل واضحاألدوارتحديد  
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  )8( شكل رقم 

رق           ،   مهما آبر حجم المؤسسة فإن األداء يبدأ من األفراد         ى الف ردي إل م ينساب األداء الف  من ث

 )1( . وإدارة أداؤهفرد آل ولهذا البد من تقييم ، مؤسسةال آل  إلى أخيرًاالعمل و وحداتاألقسام وو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.syeajobfair.com/lectures/ar 
 

 )1( :األداء إدارة دورة تقييم  :2-4-9

 

 

 

 

 

 

  )9( شكل رقم 

 )2( :إدارة األداء عناصر  :2-4-10

  : ويتضمناألداءتخطيط   -1

  . األهدافتحديد  -

  . الحالي األداءتحليل  -

  .  المطلوباألداءتحديد  -

  .تحليل المعايير -

  : ويتضمناألداءتنظيم    -2

  .المسؤوليات والمهام -

  .تصالقنوات اإل  -

    .اللوائح والقوانين -
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.syeajobfair.com/lectures/ar 
)2(  http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=170992 

 )1(  : ويتضمن األداءتوجيه  -3

  .اإلجراءاتتبسيط  -

  .اإلرشاد -

خطط
 أنجز

قم بالقياس
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  .لتغذية العكسيةا -

  .األخطاءتصحيح  -

  .مالحظة التقدم -

  :  ويتضمناألداءتقييم   -4

  .األداء القصور فيالقوة والضعف و -

  .المهارات المتوفرة -

  .ات المستهدفةالمهار -

  .لعدالة والرضاا -

  .باألفرادتخاذ القرارات المرتبطة إبيانات  -

  .األداءمراقبة وتوثيق  -

  .األهدافيجابي والتقدم نحو السلوك اإل مكافأة -

  .والمنظمة األفراد أداء تحسين إلىالوصول  -
 

 
 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=170992 
 )1( :األداء إدارة معايير  :2-4-11

ايير                د، وتتطور مع ة العمل بشكل جي معايير األداء هي بيانات مكتوبة تصف آيف يمكن تأدي

ايير األ    ،الكفاءة مع تطور الموظفين متى آان ذلك ممكناً        دِّم      اداء بمؤشرات    وتزودنا مع ا ُيق يم بينم لتقي

 .الوصف الوظيفي المهام التي يجب عملها 

ة ي       ف معايير ا  ويعر ا من أجل تحقيق التوقعات       ألداء مدى جودة آل وظيفة أو مهم جب أداؤه

 .  أو التفوق عليها

  -:يجب أن تكون المعايير 

ة   - ذ العمل  أي ي: واقعي ه تنفي ا يتطلب ام م ة أم ا وثابت د   و،مكن تحقيقه ايير األداء الح دم مع تق

 . األدنى المقبول ألداء جميع الموظفين في آل الوظائف

 .  تحقيقهايجب أن تدل المعايير الموظف إلى طبيعة عمله والنتائج الواجب : محددة -

ايير            : واضحة ومفهومة  - ى أساس مع ذلك يجب أن تكون    ،العمل   يتم تقييم الموظفين عل  ل

  . لغة المعايير من لغة العمل
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راد        : األهداف التنظيمية    - ايير أداء األف ربط مع ة ويجب      ب)  فريق العمل    (ت أهداف المنظم

 . معها أن تتماشى 

ة  - ة : حرآي داف تنظيمي ا أه ث آونه ن حي ايير  ،م ة المع ب تنمي ع يج ق م كل تتواف بش

  .  الخبراتوتطور العمليات تكنولوجيا

 . والكمية والنوعية التكلفة ،يمكن أن تقاس وفقًا للوقت المحدد : الكفاءة  -

 .المالحظات وة والثابتة ُمقاسالمعلومات المبينة على  -
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=170992 
 

 )1 (-:التالية أحد المناهج يتم من خالل  ،لتطوير معايير األداءو

ر  ال • نهج المباش الل  : م ن خ تم م تعانة اإلي ارةابس وظفين ستش ؤون الم ع ، اإلدارة وش  ووض

 .مع الموظفين وذلك بالتناسب مع معلوماتهم مشارآة بالالمعايير 

ة بوظائفهم                  :المنهج المشترك  • ايير األداء المتعلق ون في تطوير مع إال   حيث يشارك الموظف

ة  د مهم ترك فوائ نهج المش ن ال،أن للم ل م ة   فك ة للعملي ات قيِّم دم معلوم دير يق موظف والم

 . هاوتكون النتيجة قيِّمة ويدعمها آل شخص يشارك في

 )2( : فإنه من المحتمل أن تصبح المعايير،عندما يتم تطوير المعايير باالشتراك مع الموظفين

 . مناسبة لمتطلبات الوظيفة 

 . تعكس واقع مضمون العمل وشروطه 

 .  داء الموظف ومدير األايفهمه 

  . الموظف ومدير األداءايقبله 

 . فضلاألاألداء إلى الفهم األحسن يؤدي  

 )3 ( :أهمها  دقيقة واضحة من خالل عدة طرقأداءيتم وضع معايير 

  .اإلبداعياستخدام تقانة العصف الذهني والتفكير  -

  . ودرجة صعوبتهاأهميتهاحسب  األولوياتترتيب  -

  .األولويات ضمن أولوياتوضع  -

اس            خدام عناصراست - د طرق قي ام وتحدي ة في صياغة المه ة والوقت والعملي الجودة والكمي

  .التنفيذ فيها
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=8570 
)2( http://www.ngoce.org/trainingskills.htm 
 ) .1(المرجع السابق  )3(
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ايير  - ة مع اس    األداءمراجع ي قي دتها ف دى فائ يم م ى تقي ل عل تخدمة والعم ابقة المس  أداء الس

  .العمل

  .مناقشة المعايير مع المديرين -

ا  يصل    أنالنهائية التي يتوقع    يصف النتيجة     بيان مختصر  إلى األداءويشير معيار    دير   إليه  الم

  .الذي يؤدي عمله المطلوب

ايير  ل مع تور األداءوتمث دير  أو الدس ين الم ه ب ق علي داخلي المتف انون ال ين   الق والموظف ح

ى          والتعرف  أداء أفضل  إلىتوضح الكيفية التي يتمكنوا من خاللها من الوصول          في نفس الوقت عل

 )1(  . فور حدوثهداءاأل القصور في أو األغراض

ه       وهنا يجب أن تكون مالحظة األ      ة حول ة الراجع ة إدارة        داء وتوفير التغذي ًا لعملي ًال روتيني  عم

  .األداء 

 )2(  :خطوات نظام تقييم األداء :2-4-12

  

  

 

 

 

                                                               

  )10( شكل رقم 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.ngoce.org/trainingskills.htm 
)2( http://www.syeajobfair.com/lectures/ar 

 )1( : األداء تحليل :2-4-13

لوب إن ل أس ل األداء تحلي ى تحلي وم عل باب يق وء أس ولاألداء س ل وصف الحل د   ، قب ويوج

  : همااألمرهذا  لأسلوبان

  . العالج التشخيصيأسلوب -

  .السريع  العالجأسلوب -

  :أهمهاط وعدة شر لديه يتوفر أن يجب لألداءوحتى يستطيع المدير القيام بالتحليل الناجح 

  .الفريق  يكون ذا آفاءة عالية في العملية التي يؤديهاأن -1

  . لبناء الثقة معهماألفراد يمتلك مهارات التعامل مع أن -2

وضح أهداف العمل

تمراجعة الكفاءا

تحديد نشاطات التطوير

 تحديد األهداف

المراجعة النصف سنوية

 م نهاية العاميتقي

التغذية العكسية

تعديل األهداف

تقييم األهداف

تقييم الكفاءات

خطة العمل
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  .األفضلوالمصداقية لمواجهة البحث عن الحل  لق الثقةخ -3

  .القدرات التنظيمية -4

  .القيادية للمدير الكاريزما -5

  .بتكار لوضع حلول مناسبة واإلاإلبداعالقدرة على  -6

  .المناسبة الشجاعة -7

  .األشياءالقدرة على تبصر  -8

 )2(  :األداءإدارة مخرجات تقييم  :2-4-14

  :التالي )11(تكون حسب الشكل رقم 

 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=11921 
)2( http://www.syeajobfair.com/lectures/ar 

 )1( :ء في المنظمة دااألنظام إدارة  تقييم :2-4-15

ررت أ ة إذا ق زام ي ة اإللت ذه المةعالي أداء إدارةبمنظم ون ه ودة ، تك د خصصتن الج ة ق  ظم

ه     ، لهذا النظاممصادرالجهد و وال الوقتمثل   ةهمم اتإستثمار ة فإن وآأي نظام أخر يطبق في المنظم

ة    ، ف بشكل دوريه  يتم تقييم أن  من المهم    نوي يجب عمل مراجع ضمن  بحيث ت  ءدااألنظام إدارة  ل ةس

  .عملالإستراتيجية وثقافة توافق مع م ظام هذا النبأن

  :ء في المنظمة دااألنظام إدارة تقييم مقاييس  :2-4-16

ك ال    ، وإذا آان آل ما تحتاجه تحديد آمية يمكن قياسها على نحو ما        ى من ذل  قياسها  يمكن أعل

  .إدارته ال يمكن قياسه ، ال يمكن الذيو ، طالقعلى اإل
 الدرجة المقياس

   . فيهاثقافة المطلوبةاليعكس و المنظمة ،وقيم في المنظمة رسالة ورؤية  ءدااألإدارة يعكس نظام 
  .  التنفيذيمديرالالعليا و ةداراإلمن فعالة  ةرآاشمودعم  ىلع ءدااألنظام إدارة يحصل 

  .لمتابعاتها  ةعملستالمقاييس الم وة الرئيسيعملالوآذلك موجهات  واضحة، المنظمةإستراتيجية 
أهداف ب  عمليًاطةرتبتلك األهداف مضمن أن بحيث ي على آل مستوياتها، المنظمةأهداف ينشرون آيف ء مدرايعرف ال

  . الفرديةوظفالم
 

   .فعال واضحتبادل وصل ماوويوجد ت، ة الرئيسيعملال بموجهات فعًال ةرتبط مدافراألأهداف 
  .هذا  كراررة بالمالحظة وت الجديبين األبعاد السلوآيةء دااأل تقييم تميز عملية

  . من مصادر متعددةالتغذية الراجعة  ءدااألج نظام إدارة عالي
وذوي األداء القوي، وذوي األداء الهامشي من ، أة ذوي األداء العاليكافم وألداءل معايير واضحة ءدااألنظام إدارة ضع ي

 .الترقيات ،  حوافز طويلة المدىال،  سنويةالحوافز ال،  السنويةزيادات ال  : السيناريوهات التاليةخالل
 

   .الذين يتم تقييمهمفراد األداء ، لألتقييمات بون قوممدراء الذين يلل : مستمرو برنامج تدريبي شامل ءدااأل نظام إدارة قدمي
  .حتراف ين لتطوير المهنة واإلوظفمدراء والمللإضافية دعم  ة خدمءدااأل نظام إدارة قدمي
  .ء دااألنظام إدارة حساب وبدقة العائد من اإلستثمار في لى  عدرةقال

خر آ وتطبيقات عمل تبادل المعلومات مع الموارد البشرية: مثل( ءدااألأهداف نظام إدارة الحالية الموجودة تدعم  ةتقنيإن ال
 ) .تعاقبخطط العاملة، وال ىقووالتطوير ال ودريبتال ومثل األجور

 

  : في اإلتجاهات فيما يتعلقوذلك لتحديد بيانات األداء ل قادر على تحليل فوري ءدااألنظام إدارة إن 

إدارة الموارد البشرية

زيادة الجدارة التطوير والتدريب

 إدارة األداء
 . نشاطات التطوير، خطة التدريب  :يعتمد القرار على  الحوافز

 .تغير العمل  ، الترقية :يعتمد القرار على 
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  .تطويرالاجات تيحإ/ داء األفجوات ء ، اإلختالفات في األجور ، دااأل اإلختالف في
  )8 (  رقمجدول

دة  هناككون سوف تعندها  دء  ،نقطة بداية جي اط    للب يم نق وى و بتقي نظام إدارة  في  ضعف  الالق
   .ءاداأل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(. http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=11921 

  : تحسين األداء :2-4-17

ة م   ة للمنظم ى المخرجات الكلي ز عل ة ترآ ة إداري تمرة للضبط هي عملي ود مس ن خالل جه

ا    والتحسين   ، بدًال من البحث عن األخطاء أثناء العمل ، وذلك لتقليل الفجوة بين ما يجب أن يكون وم

ه اآلن  الي  ، نحن علي ين األداء الح وة ب ة لتضييق الفج ة المنتظم تمرة والمنهجي ات المس وهي العملي

 .والنتائج المرغوب فيها 

تمرار      ينها باس دمات وتحس ديم الخ ات تق ة عملي لوب لدراس ي أس ةلتلوه ي  بي ات متلق  احتياج

يلة      ق حص ايير لتحقي ن المع تالف ع ي األداء أو اإلخ ات ف اص اإلختالف دف إلنق ي ته ة ، والت الخدم

  -:أفضل لزبائن المؤسسة ، ويتضمن ذلك 

 .قياس مستوى اإلنجاز مقارنة بالمعايير  -1

 .اتخاذ اإلجراء الالزم لتصحيح القصور المكتشف  -2

 .مراقبة نتائج اإلجراء المتخذ  -3

ق   وه االت تحقي ادة احتم ة لزي ام المؤسس أقلم مه ى ت دف إل ي ته تمرة الت ة المس ي الدراس

  .المخرجات المطلوبة وتحقيق احتياجات الزبائن والمنتفعين بالخدمة 

إن مفهوم التطوير الدائم يقوم على فكرة أن المحاوالت المستمرة للوصول لمستويات أعلى 

فر مجموعة من الزيادات التدريجية التي تساعد على بناء لألداء في آل موقع من مواقع المؤسسة يو

باللغة اليابانية وهو مصطلح يترآب " آايتسين " أداء رفيع المستوى ، وعملية التطوير الدائم تسمى 

ومن أجل تحقيق . ومعناها حسن أو لألحسن" تسين " ومعناها التغيير وآلمة " آاي " من آلمة 

تطوير  لن فيها جميع العامليمؤسسة على خلق بيئة يمكن أن يشارك التطور الدائم يجب أن تعمل ال

 )1( .مستوى األداء وتحقيق الفعالية الشاملة ألنفسهم والتي تعتبر جزءًا مكمًال لعملهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .361هـ ، ص 1425، الرياض " اية الصحية األسس النظرية والتطبيق العملي جودة الرع" عبد العزيز حبيب اهللا نياز،. د )1 (
 فهي تهتم بنشر األفكار ،وإذا نظرنا إلى اإلدارات التي يكون آل ما يعنيها التطوير الدائم

ليس    والمفاهيم الجديدة وخلق بيئة جديدة يتم فيها تشجيع الفكر الجديد ، ويطبق هذا على المؤسسة 

 )1( .لنصح بل عن طريق الخطوات العملية لتحقيق التطويرعن طريق ا

 )2 (:األداء خطوات تحسين  :2-4-18

 :يجب تتبع الخطوات التالية ووضع اإلجابات والحلول لها 

 . ؟ ما المشكلة •
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  .من المرتبط بالمشكلة ؟ •

  . ؟اآلنما الذي يجري  •

  . يحدث ؟أن ما الذي تريده •

  . ؟األداءماهي نتيجة القصور في  •

  .الممكنة ؟  والحلولاألسبابما هي  •

  .ما هي خطة العمل ؟ •

 )3(:  الخطوات التي يتم بها تنفيذ التطوير الدائم :2-4-19

 . صياغة إستراتيجية العمل ونقلها لآلخرين -1

 .  د المجاالت الرئيسية التي تدعم فيها سياسة التطوير الدائم إستراتيجية العمليحدت -2

 .   العمل باإلدارة العليا لتولى األمرتعيين عضوًا من أعضاء فريق -3
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2001 الطبعة األولى ،62-59بة جرير للترجمة والنشر والتوزيع، ص  مكتأرمسترونج، آيف تكون أآثر نجاحًا،ميشيل  )1(
)2( http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=170992 
 ) .1( المرجع السابق )3(

 برامج التطوير الدائم مع اإلشارة إلى عملية التطوير والجودة ورفع معدالت التطويرتنمية  -4

 . 

 .  ر الدائمر اإلمكانيات لتحديد ومراجعة وتطوير المفاهيم التي يتطلبها التطوييوفت -5

 .  ر إمكانيات التدريب لتحقيق التطوير وتنفيذ المقترحاتيوفت -6

ر معايير األداء التي يمكن عن طريقها مراقبة التقدم والمساعدة في تحديد األولويات يطوت -7

 .  في برامج التطوير المستقبلية

 .  تقدير األفكار الجيدة ليس من الضروري أن يكون تقديرًا ماديًا -8

ف التطوير الدائم لكل العاملين والمساهمات المتوقعة منهم للتطوير وما تم ح أهدايوضت -9

 .  تحقيقه منها

ز على برامج التطوير التي تبشر يرآالتتجنب المبادرات المتعددة و ،توخي البساطة  -10

 .  بالتطورات الضخمة

ؤسسة على أن ويمكن أيضًا تنمية ثقافة العاملين عن التطوير الدائم للتنظيم إذا تم تشجيع الم

 .تقوم بدور المؤسسة التعليمية التي تقوم بتنفيذ سياسات التطوير الدائم 

أولهما :  شيئينب سة التعليمية يمكن أو يجب أن ُتعنى أن المؤس: تشارلز هانديويوضح لنا 

 .المؤسسة التي ُتعّلم وثانيهما المؤسسة التي تشجع العاملين بها على التعلم 
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أي التعلم الذي يؤسس على  " التعلم الحدثيب" :  آالن مامفورد بما أسماه وتتحدد أهمية التعلم

 وإدارة األداء عملية يمكن عن طريقها ،األحداث اليومية التي تحدث في الحياة العملية اليومية للفرد

الذي يساعد على مراجعة اإلنجازات على األهداف المتفق عليها وتحليل " التعلم الحدثي " تنظيم 

  )1 (.آيات التي أسهمت في تحقيق هذه اإلنجازات أو عدم تحقيقها السلو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2001األولى   الطبعة،62-59لترجمة والنشر والتوزيع، ص  مكتبة جرير لأرمسترونج، آيف تكون أآثر نجاحًا،ميشيل  )1 (
 )1( .ول الكثيرون تفادي إدارة األداء ؟  لماذا يحا:2-4-20

 أو ،ولعل األآثر أهمية هو أن نعرف لماذا قد ال يضع الموظفون ثقتهم في هذه العملية 

 فيلزمنا أن نعرف لماذا ،يتملكهم الخوف منها ، وإذا آنا سنقيم عالقات الشراآة لتحسين األداء 

 .يال ذلك  وماذا يسعنا أن نفعل ح،رتياح يشعر الناس بعدم اإل

  : مقاومة المدراء :2-4-20-1

 :  لتفادي إدارة األداء بعض األسباب التي يوردها المدراء عادة 

 :النماذج واإلجراءات التي تلتزم بها المنظمة  -1

  هائل من العمل فما هي إال آمليس لها أي معنى،النماذج واإلجراءات التي تلتزم بها المنظمة 

صر الكثير من المنظمات على التزام مدرائها بأسلوب وجدول ت حيث ،الكتابي عديم الجدوى

 ، فليس هناك نظام إدارة أداء محددين وبمجموعة من النماذج ال تناسب آافة المواقف واألوضاع

 ، وعندما ترآز على إدارة األداء آوسيلة للتواصل وتأسيس العالقات ،خاٍل من العيوب مطلقًا

 . نقل المعلومات أقل أهمية فعندها يصبح الشكل الفعلي لطريقة

 :عدم وجود الوقت الكافي لهذه األعمال  -2

عدم توفر الوقت الكافي "  المدراء حجة يتخذإن إدارة األداء تحتاج للوقت ، ولكن عندما 

 .   فألنهم يجهلون على األغلب ما يمكن أن تقدمه لهم إدارة األداء،"  لعمل ذلك

 مفاده أنها تدور حول النقاش بعد ، هذه العملية بخصوص،وهنالك مفهوم خاطئ ولكنه شائع

ولكن ليس هذا هو   وأن القصد منها رصد األخطاء واألداء الهزيل بعد حصولهما،وقوع الحدث

 .جوهر إدارة األداء ، فهي ال تعنى بالتفتيش أو البحث فيما حصل لتوجيه اللوم لجهة معينة فقط 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1999 ،44-38 األفكار الدولية للنشر والتوزيع، ص  بيتييم األداء،تق روبرت باآال، موسى يونس، )1 (
قات النجاح قبل أن تصبح مكلفة  ديد معوعنى بالحيلولة دون حدوث المشكالت وتحوإنما ُت

 . ص لعملية إدارة األداءوهذا يعني أن بوسع إدارة األداء التوفير من الوقت المخص

 وبأي مستوى ، ومتى،فعندما ال يكون لدى الموظفين رؤية واضحة لما يتوقع منهم القيام به

 فإنهم يميلون إلشراك مدرائهم في مسائل آان باستطاعتهم التعامل معها بأنفسهم ، أو ،من اإلتقان

، ي حقيقة األمر ال يعرفون أنهم يرتكبون األخطاء ألنهم يظنون أنهم يعرفون ما يفعلون وهم ف
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 فإنهم يتسببون بتطاير الشرر أو ما يشبه حرائق ،وعندما يتخذ الموظفون قرارات غير مالئمة

 مما يستدعي تدخل اإلدارة ، وهذه المرحلة التي تستنفذ الكثير من وقت اإلدارة فإن إدارة ،الغابات

 .  لعملل وإتاحة المجال ع مشكالت،مباشرة للحيلولة دون وقوستثمار للوقت بطريقة إاألداء هي 

 :الخشية من المواجهة والدخول في جدال مع الموظفين  -3

 :   لألسباب التالية ، لكنه ليس مقياسًا،حتمالية تأزم الموقفمما يشير إل

 للوم عليهم ،عندما يرى الموظفون أن عملية إدارة األداء قد صممت لمساعدتهما بدًال من إلقاء ا -

 .رجح منفتحين ومتعاونين فسيكونون على األ

 الذي يطلق أحكامه على الموظفين ، بل ،ال يجب أن تكون مناقشة األداء حكرًا على المدير -

 وعلى المدير والموظف تبادل وجهات النظر حول ،يجب تشجيع هؤالء على تقييم أنفسهم

 . فغالبًا ما يكون الموظفون أآثر انتقادًا لعملهم من المدير ،األداء

 فعندها تصبح المواجهة أمرًا ال مناص ،ونه للموظفينعمّل المدراء إلدارة األداء آشيء ُيإذا نظر -

 . فإن ذلك يحد من تلك المواجهة ،منه، أما إذا اعتبروها نوعًا من المشارآة

 
 
 
  :إدارة األداء ال تتعلق بمناقشة األداء الهزيل -4

ترآيز على هذه األمور يحد من علمًا أن ال وإنما تتناول اإلنجازات والنجاحات والتحسين

 . وذلك ألن المدير والموظف ليسا على طرفي نقيض ،المواجهة

 :تفادي التعامل مع مشكلة ما حتى تتفاقم  -5

 فمرد ذلك عادة إلى تفادي المدراء التعامل مع مشكلة ما حتى ،عندما تظهر المواجهة أو تتأزم

 .آثيرًا في حلها تتفاقم ، إذ أن التعرف المبكر على المشكالت يساعد 

أن عتبارهم  فإن ذلك الخوف يرجع عادة إل،هذا ويعد قلق المدراء من المواجهة أمرًا مفهومًا

لكن إذا  و تتطور أحيانًا على نحو غير محبب،إدارة األداء وسيلة للمواجهة، صحيح أن األمور قد

فسوف تقلل على  مهارات العالقة بين األشخاص، واستخدمت بعض قمت بتوفير الجو المالئم،

 . األغلب من الخالف والمواجهة 

  : والمراقبة للموظفين ،) المرتدة ( مشكلة تقديم التغذية اإلسترجاعية  -6

وذلك لعدم توفر الوقت الكافي للتواجد معهم ومراقبة ما يقومون  : " روبرت باآالوهنا يقول 

 وألنك ستدفعهم  ديك الوقت الكافي ألنه ليس ل،به يوميًا، فأنت ال تستطيع الوقوف هناك ومراقبتهم

 . " بذلك إلى الجنون
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إال أن دورك في معظم اجعل آل موظف خبيرًا بشأن عمله وأدائه، لذا : " ويستطرد قائًال 

فلست بحاجة   وإنما بمساعدتهم على تقييم عملهم بأنفسهم،األحوال ال يتمثل بإطالق األحكام عليهم

 بل إنك سوف تعمل سويًا مع آل واحد من ،لى آافة اإلجابات وال للحصول ع،للمراقبة طوال الوقت

 )1( .  "الموظفين للتوصل إلى تلك اإلجابات
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 44-38 ص ،1999  األفكار الدولية للنشر والتوزيع، بيتييم األداء،تق روبرت باآال، موسى يونس، )1 (

 )1 (: مقاومة الموظفين :2-4-20-2

إن المدراء هم موظفون أيضًا ، لذلك فهم يعرفوا مسبقًا بعض األسباب التي ُتشعر الموظفين 

 .   وذلك ألنهم مروا بنفس الظروف أيضًا،رتياح تجاه إدارة األداء بعدم اإل

ية ، وعليه فما  فأنت مسؤول عن جعل موظفيك يشعرون براحة أآثر تجاه هذه العمل،وآمدير

 :الذي ُيشعر الموظفين بعدم االرتياح؟ فّكر فيما يلي 

 . وربما مع مدراء آخرين ،معظم الموظفين تعرضوا لتجارب إدارة أداء هزيلة  -1

 حيث لم يعطهم  ولعل الموظفين قد مّروا بمواقف ،، نتقادما من أحد يحب التعرض لإل -2

 ثم انهالوا عليهم بالنقد  ،مراجعة السنويةمدراؤهم أية تغذية استرجاعية حتى جاء موعد ال

 . وهذا ما يدفعهم للشعور بالضيق ،واللوم

 ينتابهم شعور بالرهبة ، وإذا آان الحال رف الموظفون ما هو الشيء المتوقععندما ال يع -3

 .تخاذ موقف عدواني أو دفاعي  فهذا قد يدفعهم أيضًا إل ،آذلك

 أو ال ينظرون لها باعتبارها شيئًا  ،ن إدارة األداءال يدرك الموظفون غالبًا ما هو القصد م -4

 .  فيه فائدتهم

 

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 44-38 ص ،1999  األفكار الدولية للنشر والتوزيع، بيتييم األداء،تق روبرت باآال، موسى يونس، )1(
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 : مقدمة: 3-1

ة و       إن تقييم أداء ال    وي للمنظم ول       لعاملين أمر حي ا واستقرارها، فيق  : جوزيف شراوب   نجاحه

ى نجاحهم ونجاحك          .إن قدرتك على تقييم أداء موظفيك بموضوعية وبشكل بناء له تأثير رئيسي عل
)1( 

ذا  د ه رويؤآ ه جون زينج م  :  بقول تمرًا ألدائه ًا مس راد تقييم دم لألف ان أن نق ة بمك ن األهمي م

ائًال  تطرد ق ذآر :ويس دما ت ع األسف عن يم األداء "  م ك  " تقي ؤالء أن دراء يفترض ه ن الم د م للعدي

ا                 ادرًا م وظيفي ن ألداء ال ا نعرف أن التقييمات السنوية ل وظيفي ، وآلن تقصد التقييم السنوي لألداء ال

 )2( .ًا ما يكون ضررها أآبر من نفعها تجري بشكل منصف ، وغالب

ى تطبيق األداء   اتجهت الكثير من المؤسسات في عصر املين   Job Appraisalنا الحالي إل   للع

ة           الل اآلون يم األداء خ ة بتقي اث الخاص ات واألبح ادة الكتاب ة زي ات النظري ح الدراس ا ، وتوض به

ر   رة ، غي يم األداء ،        أاألخي ة بتقي ة المتعلق ات اإلداري وع الممارس دد وتن ظ تع ه يالح ر  ن ن غي وم

ا     ، أ المستغرب   ه طالم رارات              أهداف ال   أنن ان الق يم تختلف من تنظيم آلخر ف ة  (تقي سوف  )  بالتبعي

 )3( .  من تعدد و تنوع أنظمة تقييم األداء وجليًا آل هذا يبدو واضحًا، تختلف
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 -: ن تقييم األداء يتمثل فيإلكن بصفة عامة ف

   .من هم العاملون الذين سوف يخضعون  لنظام تقييم األداء؟ -

 .املين؟ وعلى أي أساس؟ هل سيتم استثناء بعض الع -

 .ما هي المعايير التي سوف تستخدم في تقييم األداء؟  -
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م 1999 ، الجمعية األمريكية لإلدارة، ترجمة ونشر مكتبة جرير، الطبعة األولى"المدير الناجح الجديد : " شراوب . جوزيف ت )1(
  .م 1999، ترجمة ونشر مكتبة جرير، " سرًا إداريًا لتحقيق الكثير بالقليل 22: " جون زينجر  )2(
)3( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp?cr_id=87&inf_g=48 

 .ماهي النماذج والسجالت التي سوف تستخدم؟  -

 .من الذي سوف يقوم بتقييم األداء؟  -

 .ألداء المستقبلي أم األداء الماضي؟ هل سيتم تقييم ا -

  .هل سيكون للعاملين حق اإلطالع على تقييم األداء الخاص بهم؟ -
 

ة   تقريبًا تهتم آل منظمة لذلك   اً ،  بتقييم أداء موظفيها ويتم ذلك من خالل أساليب معين ا وغالب   م

ة يتقالقوم بي ام  يم الرؤساء المباشرين بهدف التعرف على الكفاءة العام ى    للع لين وبغرض التعرف عل

  )1( . أوجه التطور في األداء

ة يجب   إن " سيغل وميتل" ويقول  ى  أن نظام تقويم األداء في أية منظم تحقيق عدد     يعمل عل

 )2(  :الوظائف ما يلي وتشمل هذه من الوظائف التنظيمية

  .وموضوعي ألداء الموظف توفير تقويم صالح وموثوق به -1

  .السلوك نحو تحقيق أهداف العمل راد وتوجيهزيادة الدافعية لدى األف -2

  .الموظف تشجيع وتوفير سبل نمو وتطور -3

  .باألجور والرواتب المساهمة في إصدار قرارات عادلة ومنصفة فيما يتعلق -4

 . على حالة الموظف الوظيفية  تؤثرالتي ت المؤسسةاقرارلالمساهمة في زيادة موضوعية  -5

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.annabaa.org/nbanews/60/002.htm 
)2( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp?cr_id=87&inf_g=48 

 :ء م األداتعريف تقيي :3-2
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اس األداء     تخدم لقي ام يس و نظ وظيفيه ة  ال الل مقارن ن خ املين م ياألداء   للع اييس الفعل  بالمق

 )1(  .والمعايير المحددة مسبقًا
آيف ينبغي   تهدف إلى تحديد أداء العامل و تعريفه به و بأنها عملية" تعرف عملية تقييم األداء و 

يس فقط تعريف العامل              يم األداء ل ل، فمن شأن تقي ة العام ه وتصميم خطة لتنمي ؤدي عمل  أن ي

 )2(  ." بمستوى أدائه بل التأثير على مستوى أدائه مستقبًال
ه   يعني"  : ويقول باحثون آخرون أن تقييم األداء  ه    تقدير آفاءة العاملين لعملهم ومسلكهم في  وأن

ك عن طريق           نظام رسمي مصمم من أجل      اء العمل وذل راد أثن يم أداء وسلوك األف اس وتقي قي

ة لوك و   المالحظ ذا األداء والس ة له تمرة والمنظم هالمس ة  نتائج رات زمني الل فت ددة  ، خ مح

 )3( " . فةومعرو
نظ   التقي  ه نشاط يتم عن طريق    أي  اتج عن عمل آل        ميم الم اتهم متضمنًا الن املين وإمكاني  ألداء الع

ة   نهم، والطريق يم ا الت ي يتبعه ارات      ف ية والمه فات الشخص ى الص افة إل ل باإلض ذ العم  تنفي

 . المرتبطة بالعمل

ن   ة م راءاتمجموع ة اإلج ي المتكامل ًا ُتالت ع بعضها نظام ون م ًاإد ك ًااري ة  جزئي  داخل المنظم

املين لإل     إلىيهدف   أداء الع ة ب ا في تحقيق      جمع وتحليل واستخدام المعلومات المتعلق تفادة منه س

 . األهداف

   )4( . وم األفراد بأدائه يقالذيل تقييم األداء ال يقيم األفراد ولكن يقيم العم 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.hrdiscussion.com/hr823.html 
 .169 ، ص2001البشرية، عمان، دار زهران للنشر و التوزيع،  إدارة الموارد حنا نصر اهللا، )2(
  ) .2(  المرجع السابق )3(
)4(  http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=4992 

وع    عبارة عن تقرير دوري يبين مستوى "داء أنه التعاريف الشاملة لتقييم األ و من  رد ون أداء الف

ه              ة المنوطة ب ات الوظيف ة          ،  سلوآه مقارنة مع مهمات وواجب ى معرف و يساعد المسؤولين عل فه

ك هو معالجة الضعف إن           ،  جوانب الضعف والقوة في نشاط ذلك الفرد       والهدف المنشود من ذل

وة  ب الق دعيم جوان د وت ًا وج ذا ، أيض ز ه ات  ويرآ ي ظل متطلب ي ف ى األداء الفعل وم عل المفه

 )1(  " .يعاير ذلك باإلنجاز المتوقع منه أداؤه وظيفته، و
ه                    رد لعمل ة الف دير تأدي يم وتق ا تقي ة     ،فتقدير األداء هو العملية التي يجري من خالله ك باإلجاب  وذل

 )2(".لتقييم؟إلى أي مدى أجاد الموظف تأدية عمله خالل الفترة موضوع ا " يعلى سؤال أساس
ة             مكتوباً مجموعة اإلجراءات التنظيمية التي تتطلب تقييماً       د بصفة دوري املين، والتي تع  عن الع

 . منتظمةو
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زوه باإل    ا أنج ة لم ارة عن مراجع و عب وظفين ه يم أداء الم وظيفي  إن تقي ى وصفهم ال اد عل عتم

 )3( .ومعايير عملهم 

 )4( : تقييم األداء بأنه هو راندليعرف  
ة    إ، مشارآة إعطاء و    ءات التي تساعد في تجميع ، مراجعة      اإلجرا ستخدام المعلومات المتجمع

 . من وحول األفراد لغرض تحسين أدائهم في العمل

ذا ف  فوي       إل كل ش تم بش ذي ي يم ال ك التقي ى ذل تمل عل ي، ال يش ه الحقيق يم األداء بمفهوم    ن تقي

 . ) غالبا صغيرة الحجم( ؤسسات بطريقة غير رسمية لإلفراد والذي قد يوجد في بعض المو
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .137، ص 2004التوزيع،  عرض وتحليل، عمان، دار الحامد للنشر و: إدارة الموارد البشرية محمد فالح صالح، )1(
  .179-157، ص 1999 للنشر والتوزيع، بيت األفكار تقييم األداء، روبرت باآال، موسى يونس، )2(
)3( http://www.ar.wikipedia.org/wiki 
)4( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp?cr_id=87&inf_g=48 

رارات      إن تطبيق عملية تقييم  ا ق تج عنه   توظيف صحيحة وتكون عامالً    األداء بشكل صحيح ين

  .ت آثيرة تخص الموظفيناقرار  لإلدارة إلتخاذمساعدًا
ر    يعتبر  أن نظام   رجال  أآث ال ب يم األداء  األعم ال    تقي تنداً  : الفّع ى    يساعدك  رسمياً يكون آمس عل

ة   ، ويقيس مدى   تحديد وتصحيح أسباب ضعف األداء وتخطيط التطوير المهني للموظف  جاهزي

دل    الراتب  ، وعلى أساسه يمكن أن تقرر المكافأة أو زيادة َأو الترقيةالموظف للنقل   ويحسن مع

  .اإلنتاجية في القسم أو المنظمة
ة    ال ننسى أهمية عمليةأنويجب   وإعطائهم تقييم األداء الجيدة في تقليل تذمر العاملين من التفرق

   )1( .إجراءات المنظمة حساس بعدالةاإل

ر   د إن  :والبعض يعتب ة        دتع ذه العملي ى ه ة عل يم األداء   ( المصطلحات التي استعملت للدالل  )تقي

د    ،نظام تقرير أداء العاملين ، أو  نظام تقارير الكفاءاتأوتقييم الكفاءات  بكونها نظام ى  ق أدى إل

 )2(: منها عدة مفاهيم ظهور 

ة   - دها عملي وة والضعف في الجه         فهناك من يع اط الق اس نق دفها قي ة ه ود التي  إدارة دوري

رد ذلها الف لوآيا يب ه    توالس ين خططت دف مع ق ه ين لتحقي ف مع ي موق ها ف ي يمارس  الت

 . سابقًا المنظمة

أثير في خصائص      - يم الت اس وتقي ة    ويصفها آخرون على أنها نظام رسمي لقي رد األدائي الف

ادة  األداء حتمالية تكرار نفسإوالسلوآية ومحاولة التعرف على     والسلوك في المستقبل إلف

  .الفرد والمنظمة والمجتمع
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=4992 
)2( http://www.hrdiscussion.com/hr221.html  

يتعلق  فرد بكل ماوصفها آخرون بشيء من التفصيل على أنها محاولة لتحليل أداء ال آما -

وذلك بهدف تحديد  فكرية أو سلوآية أو مهارات فنية أو بدنية، أوبه من صفات نفسية 

 الثانية وذلك لتحقق فعالية المنظمة لقوة والضعف ومحاولة تعزيز األولى ومواجهةانقاط 

. 

اط     رز نق يم ويمكن          والمالحظ أن آل تعريف يب ة التقي ا عملي  نأمن األهداف التي ترمي إليه

الهم        أنها نعرف العملية على املين ألعم اءة أداء الع د مدى آف ى تحدي ه إل ك    نظام يهدف من خالل وذل

 )1(  .يات تتعلق بالمنظمة والفرد على حد سواءالغ

 )2(  :قييم األداءمناهج ت: 3-3

 .يهتم ويرآز على قياس السمات والمميزات والقدرات الشخصية للفرد : منهج الفرد  -1

نهج  -2 وظيفي للموظف  :األداءم لوك ال اس الس ى قي ز عل أداء  (   يرآ رتبط ب لوك الم اس الس قي

  .)الوظيفة 

   :تقييم األداء همية عمليةأ: 3-4

ة       اد تنمي ة     باستطاعتنا تفهم أهمية تقييم أداء العاملين آأحد أبع وارد البشرية في المنظم من   الم

ود    ي تع دة الت ا     خالل التعرف على مدى الفائ ة بشكل ع ى المنظم املين بشكل خاص    عل ى الع  م وعل

 )3(  :آالتالي

اعليتهم في         ت -1 دراء ومدى ف يم المشرفين والم ة وتطوير أعضاء الفريق      مكين المنظمة من تقي تنمي

  .إشرافهم الذين يعملون تحت

  .تزويد المنظمات بمؤشرات عن أداء وأوضاع العاملين ومشكالتهم -2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrdiscussion.com/hr221.html 
 .170-169 ، ص2001 دار زهران للنشر و التوزيع، الموارد البشرية، عمان، إدارة نصر اهللا، حنا )2(
 . ) 2( المرجع السابق  )3(

  .لألعمال ًا أو معيارًاينظر إليه على أنه مقياس -3

اط      -4 تخلص من                   تمكين العاملين من معرفة نق ادي وال ى تف الهم والعمل عل وتهم في أعم  ضعفهم وق

  .جوانب القصور والضعف

ة في    أسلوب تتبعه المنظمات إل  -5 ايير       ستخدام الموضوعية والعدال اع مع ا بإتب التعامل مع موظفيه

  .محددة واقعية ومقاييس

ل      -6 اليب العم وانين وأس راءات والق ة واإلج ي األنظم عف ف واحي الض ن ن ف ع لوب للكش      أس

  .صالحيتها والمعايير المتبعة ومدى
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ا يصبون                   -7 اراتهم وتحقيق م ة مه يشكل فرصة للعاملين لتدارك أخطائهم والعمل على تجنبها وتنمي

  .إليه من ترقية والحصول على مكافآت وتعويضات مجزية

  .والمرؤوس للعاملين وتوطيد الصالت والعالقات بين الرئيس يفيد في رفع الروح المعنوية -8

لبيات في سلوك     ي -9 وظيفي والس دوران ال ال وعدم       فيد في خفض معدل ال اب وإهم املين من غي الع

  .الحماس للعمل

  .الكامنة غير المستغلة للعاملين يسهم في الكشف عن الكفاءات -10

  .وزيادة أداء العاملين والمنظمة بشكل عام يسهم في تعديل معايير األداء -11

آت و  العاملة للمنظ يسهم في رسم خطة القوى -12 وفير المكاف  مة وما تتطلبه من تنمية وتدريب وت

 )1( .الحوافز للعاملين

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .170-169، ص2001 دار زهران للنشر و التوزيع، الموارد البشرية، عمان، إدارة نصر اهللا، حنا )1 (
 )1 (.العاملين ، ، المدير  لمنظمةا :تلف المستويات لتشمل مخ  التقييمهدف عمليةستت

  :المنظمة أهميتها على مستوى -

املين      إ جاد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد        يإ • حتمال تعدد شكاوي الع

  .إتجاه المنظمة

  .ستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم والتطورإالعاملين و أداءرفع مستوى  •

ن أن    • ة يمك ائج العملي ون نت رية آ وارد البش ات إدارة الم رامج وسياس يم ب تخدم  تقي تس

  .لحكم على دقة هذه السياساتلآمؤشرات 

  . معيارية دقيقةأداءوضع معدالت  مساعدة المنظمة على •

  :المدراء أهميتها على مستوى -

ع  • دراءدف اراتهم   الم ة مه ى تنمي رفين إل اتهم والمش ة و وإمكاني دراتهم  الفكري ز ق تعزي

  .تابعيهم اإلبداعية للوصول إلى تقويم سليم وموضوعي ألداء

ى            إلى تطوير العالقات الجيدة مع     المدراءدفع   • يهم للتعرف عل المرؤوسين والتقرب إل

  .المشاآل والصعوبات

دراء ل • ع الم املين    دف دى الع تغلة ل ر المس ة وغي درات الكامن ات والق ن الطاق لكشف ع

ببًا              بمختلف وظائف وأنش   م س يم أدائه ا تقي طة اإلدارة، فقد تكون المعلومات التي يوفره

 )2( .وليات واألدوار قييم العمل وتوزيع األعباء والمسؤرئيسيًا في إعادة ت
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)1( http://www.hrdiscussion.com/hr221.html 
  .85-69، ص محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات. عبد العزيز جميل مخيمر، د. د.أ )2(

 : على مستوى العاملين أهميتها -

امل   • ر شعور  ينتجعل الع ك  ًا أآث ادة شعوره    بالمسؤولية وذل ة وب  ملزي ع  ن جمأ بالعدال ي

  .المنظمة  المبذولة تأخذ بالحسبان من قبلمجهوده

ا    بإ مترقب فوزه وجتهاد وجدية وإخالص    إ للعمل ب  يندفع العامل  • دير رؤس  مئهحترام وتق

    .  وماديًامعنويًا

  .تحفيز العاملين لتحسين أدائهم •

  .قيات بصورة عادلةرالمكافآت والت توزيع •

  .التأديبية تبرير العقوبات والجزاءات •

  .ةحتياجات التدريبييد اإلتحد •

  .أهداف المنظمة للعاملين توصيـل •

ر الهدف    يم   الرئيسي ويعتب ة تقي ة عكسية عن مدى        األداء هو   من عملي املين تغذي إعطاء الع

 . تطوير أدائهم مستقبًال فيجباتهم الوظيفية وآذلك توجيههم ابو  القيامفيآفاءتهم 

اءة آل       عملية تقييم أداء العاملين تهدفولهذا فإن    ة مدى جودة وآف ى معرف  بصورة أساسية إل

 )1( -: بهذا المعنى تحمل وهيفرد في وظيفته وتقييم قدراته لغرض التطوير والترقية،

 .يعنى إصدار حكم على مستوى أداء الفرد آوسيلة مهمة من وسائل الرقابة  : ًابعدًا حاضر -

ات الكام     إيتضمن   : ًا مستقبلي ًابعد - درات والطاق ى          آتشاف الق ة للموظف لغرض الوقوف عل ن

 .حقيقة إمكانية تطويره وترقيته 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85-69محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات، ص . عبد العزيز جميل مخيمر، د. د. أ)1( 

 ما من أهمها مثًال  عديدةة تقييم األداء من الممكن أن تخدم أهدافًاأنظمومن هذا المنطلق إن 

 )1 (: بارآنسوفاقترحه 

  . الدقة في التعويضات والمكافآتالعدالة و •

  . تحديد األفراد المحتمل ترقيتهم •

  . توفير نظام اتصال ذي اتجاهين •

  . تجاهات التدريبيةتحديد اإل •
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  . يالعمل على تحسين األداء الحال •

  .ديم تغذية عكسية أو مرتدة للعاملين عن مستوى أدائهم تق •

  . المساعدة في تخطيط المسار الوظيفي •

 . المساعدة في تخطيط القوى البشرية •

تت  دراسات بمن البديهي أن تحديد أهداف نظام تقييم األداء يعتبر من األمور الهامة، ولقد أث

 . إلى عدم تحديد أهدافها مسبقًا )عادة ( أن فشل غالبية نظم التقييم يرجع آثيرة 

  :أشكال نظام تقييم األداء :3-5

  :األداء إلى شكلين أساسيين هما يتم تصنيف أشكال تقييم

يم األداء    :يتقييم األداء بشكل رسم  -1 وظيفي حيث يقوم المشرف أو المدير بتقي املين خالل  ال   للع

  .م بنتيجة التقيي بإخبار العاملك ذلفترة زمنية معينة ، ويقوم المشرف بعد

ة يكون للمشرف       في  :يتقييم األداء بشكل غير رسم      -2 يم      أو  هذه الحال دير المق ة    إالم اع ورؤي نطب

دير بإخب           وفى هذه الحالة   شخصية حول أداء العامل    وم المشرف أو الم ار العامل عن     نادرًا ما يق

  .هذا التقييم الشخصي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp?cr_id=87&inf_g=49 
 )1( : داءاأل مراحل تقييم :3-6

 :يمر تقييم أداء العاملين في أي منظمة بثالث مراحل أساسية هي  

 .وصول إليها تحديد مستويات األداء أو المعدالت أو المعايير المطلوب تحقيقها أو ال -1

 .قياس األداء الفعلي أي ما تم إنجازه بالفعل ومقارنته بالمستويات المطلوبة  -2

 .تخاذ اإلجراءات التصحيحية في ضوء نتائج المقارنة إإعداد التقرير و -3

 : داءاألعناصر نظام تقييم  :3-7

ر    إب ن عناصر تعب ب م و يترآ ام فه يم األداء نظ ة تقي ار عملي ره و  عتب ه وتفس مل عن ذه هتش

 )2( : لهذه العملية وتتمثل في الممارسة السليمةالتطبيقية والعناصر الخطوات 

  : تحديد الغرض :3-7-1

ه  عى ل ذي تس دف ال و اله ة  وه ن وراء العملي ا ، اإلدارة م اتلوجمعه ات والبيان ي  لمعلوم الت

 :منها عدة أغراض في فها يتوظ يمكن

هم -1 املين أنفس ات للع ديم معلوم ا، عن  تق ودة وآف الهم ئءة أداج م ألعم ل اه ن أج ة، م   لمعرف

  .األفضل لتحسين األداء نحوالتعلم و

الوات  -2 اءات والع توى األجر والكف د مس ة تحدي ن أنوالترقي ي يمك رد   الت ا الف يحصل عليه

  .مقابل األداء
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ة   ت -3 ة الحالي د الوظيف ا العامل        المناسبة  حدي ل له ي يمكن أن ينق تقبلية الت ة المس  ، أو ، والوظيف

  .الوظيفة الحالية ما لم يكن على المستوى المطلوب فيه تغناء عناإلس
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85-69محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات، ص . عبد العزيز جميل مخيمر، د. د. أ)1 (
 )2( http://www.hrdiscussion.com/hr823.html  

ة الحاجة     التعرف على األعمال والمهام التي من الممكن أن   -4 تسند إلى الموظف وهذا في حال

  .إلى هذه المهام

ود   حتياجه إلى التطوير والتنمية وذلك من خالل  إ، و القصور في أداء الفرد أوجهتحديد  -5 جه

  .التدريب

  .العمل وقيمته النهائية بنتائجإجبار المديرين أن يربطوا سلوك مرؤوسيهم  -6

ذي        و ال راض ه ذه األغ ن ه وع م ى ن الترآيز عل يم األداء     ف ام تقي ام لنظ كل الع ي الش  يعط

ذا    اإلدارة على غرض تقديم المعلومات للعاملين على أدائهم        أوالمؤسسة   إن رآزت ف ى     ، فه د عل تأآي

يم    اختيار  أهمية إخبار العاملين بنتائج التقييم و      يم       بحيث ،   األداء شكل نموذج تقي  تكون معلومات التقي

  . إلى العامليناوتوصيلها ومعاييره مكتوبة بشكل يسهل إيضاحه

 )1(:  عن العملية تحديد المسؤول :3-7-2

اك مصادر ددة هن ويم األداء وهي متع رئيس المباشر أو المشرف:  لتق دير أو ال زمالء ،الم  ال

ه الموظف  ذاتي ( نفس يم ال ين ) التقي يم ، ، المرؤوس ة تقي ة ( لجن ة أو خارجي ن ) داخلي وأشخاص م

العمالء مثالً    ة آ د يشمل  ،خارج المنظم ة        وق ا مجتمع ذه المصادر أو آله ويم بعض ه ، وتتوقف   التق

  :ى عل مالئمة هذه المصادر

ذاتي ال يمكن          ًاستراتيجيإ أو   ًا أو تنموي  ًاإداريسواء أآان   الغرض من التقويم     - ويم ال  آما أن التق

 . منفردًا عليهعتماد اإل

 .نوعية المعايير المستخدمة  -

  .الشخص المراد تقويم أدائه -

  :آالتالي معلومات عن أداء الموظفينالستقى منها المصادر التي ُيهذه  ضااستعرويمكن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 1( http://www.hrdiscussion.com.  
 : التقييم عن طريق الرئيس -1

يم   إعلى ب الرئيس األم الطريقة من خالل قياآما يمكن تقوية هذه   ،  وعًايش األآثرو  ه اد التقي عتم

ى عاتق       الذي رئيس المباشر    يقع عل ة    ضبط ، و  ال د من       الوموازن ديرات والتأآ ت الإلجراء  إتباعه تق

  .والتعليمات بشكل سليم 
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ة واحدة فقط      المدير ميييقحيث  ائج     أو الرئيس عمل الموظف من زاوي ة النت التي   ، هي زاوي

د    يها لتحق ستخدم إ ه والوسائل التي   حجم الجهد الذي بذل    أنجزها، ولكنه قد يجهل تماماً     ائج وق ق تلك النت

رد أو الموظف في    ن يستطيع أن      اإل ال يعرف أسلوب الف ذا فهو ل ار، ل يم بتك ذي    يقي  أسلوب العمل ال

تخدمه ا رديس ا  لف ل الزواي ن آ دير مس، أو الموظف م ان الم ن  عنوًالؤخاصة إذا آ ر م دد آبي  ع

الي   في ظل تحول الشرآات من التنظيم الهرمي إلى التنظيم األفقي وهذا ما يالحظ ، األشخاص  وبالت

  .جيد ال يستطيع المدير أن يعرف إمكانيات وأداء آل فرد لديه بشكل

و        هناك عدد آبي   نأالجدير بالذآر   و ر        ميي م بتق ر من اآلراء حول من يق أداء الموظف إال أن أآث

و رئيس المباشر ه ى أن ال ق عل ذه اآلراء تتف ى تق أه در األشخاص عل باب ييق يه لألس م أداء مرؤوس

   :التالية

ه       بحكم أن -1 م احتكاآ وم بحك درات الشخص المق ة بق ومي   الرئيس المباشر هو األآثر معرف الي

  .معه

  .ن متطلبات أداء الوظيفةامتالك معرفة واسعة ع -2

  .العمل توافر الفرصة للمالحظة المستمرة ألداء العامل وسلوآياته أثناء -3

م بعض    -4 ا المدراء قد يتحقق له د   المزاي ة األداء الجي ون        في حال د يتحمل م ق ا أنه اونيهم آم لمع

  .دقيقةنه يتحقق لهم الدافع للقيام بتقييمات إثم ف نخفاض األداء ومنإبعض الخسائر في حالة 

ى       ويعود فشل ه رئيسه في معظم األحوال إل  المرؤوس في تحقيق التوقعات التي ينتظرها من

 .  لعملفي اوجود إدراك مختلف بين الرئيس والمرؤوس 

  : الزمالءالتقييم عن طريق  -2

الء ر زم ات عن أداء الموظف أالموظف من  يعتب ة للمعلوم م المصادر القيم د أه ي  ، ح والت

ر ادرة  تعتب هاإلن ا تخلق ى لم ى المستوى التنظيمي األدن اآلها عل ل مش ي ستخدام وتتمث  من مشاآل ف

ل  ل العم ة داخ ات اإلجتماعي ن  العالق ا يمك يإ، آم تخدامها ف د   س ة بغرض تحدي تويات اإلداري المس

   .المحتملة لدى قادة ومديري المستقبل اإلستعدادات القيادية واإلدارية

زداد ي ا وت ذا المصدر ف ة ه ى أهمي ا عل ي يصعب فيه اءلحاالت الت ةالرؤس لوك   مالحظ س

   .المشترك على العمل عتمادزداد فيها اإليموظفيهم أو المواقف التي 

  : المرؤوسينالتقييم عن طريق  -3

درائهم داد م ين إم ؤالء المرؤوس تطيع ه اءة   يس اح وآف دى نج ة عن م ة وفاعل ات هام بمعلوم

وجيههم     ادتهم وت رئيس في قي الرئيس     للعمل وغي  ال ا من الوظائف الخاصة ب ذا     ، ره ة ه رز أهمي وتب

أداء العمل   ستخدام معلومات تقويم األداء الوظيفي لألغراض التنموية وتحسين فرص إ المصدر عند
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المنظمات ذات المواقف  خاصة في  المرؤوسين آما تزداد فرصة صالحية هذه األداة آلما تزايد عدد

  .وذات الحساسية العالية  الحرجة

ي تتماشى       ن أهم مشاآل هذه الطريقة أنها تناقض مبادئمو ى الت ة األول اإلدارة بعكس الطريق

ق بوحدة األ   مع مبادئ اإلدارة وخاصة فيما ر،  يتعل ه المرؤوسين من      ةفاض إم ا يالقي ى م حتجاج  إ إل

  .الرؤساء من قبل

 

 

  : العمالءالتقييم عن طريق  -4

ر العمالء دة للشرآة لكي يعتب ة الجي ل أوًالالزاوي ال العمي ا يق ه آم ها بوضوح ألن رى نفس    ت

م مصدر     ،فالعمالء يستشعرون بدقة قوة الشرآة أو ضعفها   م أه للمعلومات عن درجة      والعمالء ه

   .الجودة ومؤشرات تقدم الشرآة أو تأخرها

 : لجنة  التقييم عن طريق -5

ى    ينهم لكل من الرؤساء يعملون على وضع تقييم مشترك ب       التقييم عن طريق لجنة      مرؤوس عل

ة تفترض         حده ذا الطريق ى قرب من آل مرؤوس،            أن، وه ة        الرؤساء عل ديهم المعلومات الكافي ول

ة            المؤسسة   ُيمكنمما  ،  متوافر دوماً  غير  وهو أمر  ،للقيام بهذه العملية   أن تعطي لكل عضو في اللجن

   .عنصر الجماعيةالتقارير مع بعضها البعض إلضفاء  على حده ثم تجمع هذهفرصة التقييم 

  : التقويم الذاتي أو الشخصي -6

الرغم من عدم      ًا هامًا مصدروهو أيضاً  ذا المصدر    إإلمداد اإلدارة بأداء الشخص ب ستخدام ه

   .وحيد لمعلومات األداء آمصدر

حتياجات القطاع اإلجتماعي آأسلوب في اإلدارة وهي      إلتلبي  " التقييم الذاتي   " تم تطوير أداة    

  . وماذا يتوجب علينا فعله،  وسبب عملنا له، ساعدتنا في التفكير فيما نعمل بهوسيلة لم

ى          بيتر درآر يعتبر  لهذا  و وم عل ذاتي يق ئلة هي      أن التقييم ال م خمسة أس ا؟    " أه ا هي مهمتن ، م

 )1(.ما الذي ُتقيِّمه الفئات المستهدفة؟ ، ما هي نتائجنا؟ ، ما هي خطتنا؟ ، من نستهدف؟ 
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) 1( http://www.hrdiscussion.com.  

ئلة         ،   من هنا تبدأ مهمة هذا األسلوب      ذه األس ى ه ة عل ط باإلجاب ل    ، وهي ليست فق ا تحوي وإنم

ون والفئات المستهدفة في   ملالعا ، ية آل من الهيئة اإلداروهذا يعني ضم ، المعلومة إلى أفعال نشطة   

 . عملية تحدي إلآتشاف ذاتي منطقي
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ذاتي     و يم ال ى التقي ل         ، قبل التوجه إل ة لمث ولي المنظم وا سبب ت ى المسؤولين أن يعلم  يجب عل

ة ذه المهم ن، ه ا  وم ؤول عنه و المس ن    و ،  ه د م ث نتأآ ا بحي ة وإداراته ن تصميم العملي ف يمك آي

 )1(.  مردودفعاليتها ومن آونها ذات 

  من الموظفين العديدفيه ويكون التقييم الذاتي التنظيمي الشامل على ثالثة مراحل يشارك 

 )2( -:جميع أعضاء المنظمة  وفي بعض األحيان

 : التحضير للتقييم الذاتي: المرحلة األولى -

ومن  ة جمع المعلومات الداخلية والخارجية الضروري، لعمليةا تنظيمتشمل لمرحلة األولى ا

  . ثم البدء بالتقييم الذاتي

  :إدارة عملية التقييم الذاتي: المرحلة الثانية -

 . واإلجابة عليها"لبيتر درآر "على األسئلة الخمس ترتكز وهذه المرحلة 

  :استكمال الخطة: المرحلة الثالثة -

 وعلى دعم ،  وأهدافها،  ومهمتها، هذه المرحلة تؤدي إلى موافقة الهيئة على رؤية المنظمة

 .   باإلضافة إلى إدارة تطوير وتنفيذ األهداف وخطوات العمل، الميزانية
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)1( http://www.ngoce.org/trainingskills.htm 
 .) 1(المرجع السابق  )2(

 : لتقييم الذاتيالتصميم يوجد خياران رئيسيان 

  :مناقشات مجموعتان: األول الخيار  -

ئلة               ا مناقشة أس ر ويدعو هذا الخيار إلى عقد لقاءات ناجحة يتم فيه ا   درآ ة عليه ذي  و واإلجاب ال

تم ة    ي ة الثاني ي المرحل تم  ، ف ث ي اش الحي ين نق ة  ب ى والثاني ة األول ات    والالمجموع ع الفئ ث م بح

  . سعةالمستهدفة واللقاءات المو

  :مجموعة واحدة: الثاني الخيار  -

وم                لضع هذا الخيار    وُي دة ي حول  بحث التقييم الذاتي في المرحلة األولى ومن ثم يعقد جلسته لم

 .  في المرحلة الثانيةدرآرأسئلة 

ار     ،  يميل إلى أن تكون اإلجراءات مطولة ويوفر فرصًا أآبر للمشارآة           األولالخيار   ا الخي  أم

د فريق                    يمكن أ  الثاني ر في ي زمن ويضع مسؤوليات أآب رة قصيرة من ال ن يضغط التقييم الذاتي لفت

 . التقييم
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ه     ، عد عملية التقييم الذاتي أحد أساليب تقييم ما تفعله ولماذا تفعله          ُت  وما الذي يتوجب عليك عمل

 . التقييم الذاتي ضروري للوصول للمهمة ومن دونها تفقد المعنىف ،لتحسين أداء المنظمة

ة   واإلنتاجإن أرادت أن تلبي المتطلبات       ،   يجب على المنظمة   ة معين ى   ، في بيئ  :  أن ترآز عل

 . تحقيق األهداف والنتائج،  المحاسبة ، السيطرة ، المهمة

تهدفةو ات المس ة من الفئ دخالت المهم تفادة من الم ائج دون اإلس ى النت   ال يمكن الحصول عل

 .حتياجاتهمإمها الفئات المستهدفة والتي تلبي د التي تقيمواالترآيز على الوجتماعي في القطاع اإل

رضي  لمنظمة على أساس ما تعتقده أنه ي      وتكون العملية فيها شيء من المخاطرة إن تصرفت ا        

ى       بل يجب أن ترآز على الفئات الم       ،حتياجاتهاإالفئات المستهدفة ويلبي     ستهدفة بشكل آلي لإلجابة عل

 .  الخمسة األسئلة

 :  التقييم ديد وقتتح :3-7-3

 )1 ( :وهنا تطرح األسئلة التالية

  .؟ م مرة سيتم التقييم سنويًا آ-

  .؟ متى تتم عملية التقييم -

ة السنة وه       بهذه العملية في    المؤسسات ما تقوم    فغالبًا د   ذا  نهاي ل تهدي يم      ًايمث ة التقي بسبب   لعملي

د تكون        فيتتم عملية التقييم    بشكل عام   و،  ا  الوقت المخصص له   ضيق ة ق رات مختلف رات      فت ى فت   عل

:- )2( 

  .)  ستة شهور–آل سنة ( دورية منتظمة  -

 . حسب الهدف المخطط له غير دوريةأو  -

  :من أجل 

 .يم الموظف الجديد يتق -1

 .يم بعد اإلنتهاء من مشروع معين يالتق -2

 .عندما تنخفض إنتاجية الموظف  -3

  .)اإلدارة باألهداف ( ستخدام إسلوب إعند  -4

 . يقدم الموظف عمالً  جيداً عندما -5
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) 1( http://www.hrdiscussion.com.  
 )2( http://www.economics.kaau.edu.sa/dean/sialmandeel/file.asp?ID=1994  
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ة   لكن وللقيام بهذه العملية ية نموذجفترة  الحقيقة ال توجد   وفي ة الوظيف يتوقف األمر على طبيع

ا بشكل              يم أدائه اة أال           مستمر  ذاتها ومدى خطورة مهامها ودرجة الحاجة لتقي ه يجب مراع ر أن ، غي

ى           املين  إل ى مستوى أداء الع ر عل تكون الفترة قصيرة وغير آافية لتعكس بوضوح ما يطرأ من تغي

اء التي تُ    التقييم و    لقى ع جانب األعب ائمين ب ى عاتق الق ة       إل ة لعملي ة الكافي ال عدم إعطائهم العناي حتم

ة للدرجة التي يصعب               رة طويل ا ، وفى نفس الوقت يجب أال تكون الفت رة تكراره يم نتيجة آث التقي

ا  ا األ  إمعه راآم فيه ي األداء ، أو تت ر ف اد التغيي اف أبع اء آتش اآلخط ر  والمش ف الكثي د تكل ي ق  الت

  .ما بعد إلصالحها في

  : تحديد مستويات األداء أو وضع المعايير :3-7-4

 هي وضع معايير أو توقعات األداء ،          نظام لتقييم أداء العنصر البشري     إن نقطة البداية في أي     

 -: وآمدير أو آرئيس مباشر للعمل البد من القيام

 .وصف المهام المطلوبة من العاملين ب -

 .ها النتائج المرغوب في تحقيق حبإيضا -

 . أولويات أداء األعمال المطلوبة وتنفيذها بترتيب  -

از           اتهم إلنج ف فئ املين بمختل دى الع دافع ل اد ال ي إدارة األداء ، وإيج ة ف ر الزاوي ل حج ذا يمث وه

   .األعمال المطلوبة منهم 

اءلة      اس للمس ذ آأس ي تتخ ايير األداء الت دالت أو مع ي وضع مع نظم ف لوب م اع أس يجب إتب

ويم األ االت األداء       وتق د مج ك تحدي ي ذل ة ، ويل ائف المختلف ة وصف الوظ ى مراجع اًء عل داء ، بن

ا                   والنتائج والمؤشرات الخاصة بكل منها وذلك لمساعدة آل فرد في اإلجابة على سؤال أساسي هو م

 )1(.الذي تتوقعه مني اإلدارة ، أو ما النتائج المطلوب مني تحقيقها ، وآيف سيتم قياسها ؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .85-69محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات، ص . عبد العزيز جميل مخيمر، د. د. أ)1(
  : تقييم األداء معاييرأنواع  :3-7-5

ا   ظهرت عدةفأداء العاملين،  معايير تقييم  حول أنواع قد تعددت اآلراء      تصنيفات يمكن طرحه

 -:حسب مايلي 

 )1( :يمكن تصنيف معايير أداء العاملين إلى مجموعتين هما  -أوًال

  ) :غير حكمية (  المعايير الموضوعية -أ

ين        ا مباشرة ب تتكون هذه المعايير من أشياء أو نتائج عمل يمكن عدها أو مشاهدتها أو مقارنته

 -: وتنقسم المعايير الموضوعية إلى فئتين هما .موظف وآخر 

رد في                     :المعايير العامة    - ة الف وم فعالي دخل ضمن مفه  ال تمثل نتيجة األداء بشكل مباشر ، ولكنها ت

 :أداء عمله مثل 
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 : ومن أهم المؤشرات في هذا المعيار ما يلي :نضباط والمواظبة على أوقات العمل اإل -1

 .التكرار بمعنى : معدل ال 

 . بمعنى عدد ساعات العمل المفقودة لعدم اإلنضباط والمواظبة :لشدة ا 

ة التي يحصل           :التكلفة    ا المادي افع أو المزاي  وتحسب على أساس ما يوازي األجر والمن

 .عليها الموظف خالل عدم التزامه بأوقات العمل 

ام    ويتم قياسها على أساس عدد مرات المخالفة في المواعيد الرسمية        :المواعيد     في األي

ن   ك م ر ذل بوع وغي ة األس ة أو نهاي ي بداي بات أو ف ازات والمناس ام اإلج ة أو أي الحرج

 . ستدالل منها على سلوآيات الموظف المناسبات والمواعيد التي يمكن اإل
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  .85-69محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات، ص . لعزيز جميل مخيمر، دعبد ا. د. أ)1(
 

زمالء             :الشكاوى ونتائجها    -2 ة أو ال  تعتبر الشكاوى التي يقدمها المستفيدين من الخدمات المقدم

درة الموظف                ى مق ا عل ة التي يستدل من خالله والمرؤوسين ، مؤشرًا من المؤشرات العام

ه        إلى التعامل مع الغير ، آما أنها تمثل       ع ه وعدم قدرت ًا لسلوك الموظف في أداء عمل نعكاس

 .على إقامة عالقات طيبة مع المتعاملين معه أو بعضهم 

يم األداء   إ عند: سائر الناتجة عن أداء العمل    األضرار أو الخ   -3 ار لتقي ستخدام هذا المؤشر آمعي

دم اإل  ب ع دوثها أو   يج رات ح دد م اء بع بباتها     آتف ى مس ز عل ب الترآي ل يج ا ، ب  تكراره

ارة الموظف أو نتيجة                          رة ومه ى نقص خب ة إل ا إذا آانت راجع وتحليلها بهدف التعرف عم

 .إتباعه سلوآيات خاطئة في أداء عمله ، أم أنها ترجع إلى أسباب أخرى ال دخل له فيها 

ه       فإنها تمثل النتائج المباشرة     :المعايير الوظيفية أو المهنية      - رد في أداء عمل اءة الف  والملموسة لكف

 ) . إدارية ، فنية ، طبية ( حسب المهام الموآلة له 

  ) :حكمية (  المعايير التقديرية -ب

اس                        إن قي رًا ، ف ًا موضوعيًا مباش ه قياس عندما يكون من الصعب قياس مساهمة الفرد في عمل

رد   ى الف رين عل ام اآلخ ديرات وأحك ن خالل تق تم م رًا،األداء ي ب  ونظ ن جوان ر م اك الكثي  ألن هن

ة موضوعية ،               ة أو رقمي العمل الطبي واإلداري في اإلدارات الصحية يصعب قياسها بمؤشرات آمي

اييس                  ذه المق د ه ة ، وتعتم اة العملي ر استخدامًا في الحي فإن المقاييس الحكمية أو التقديرية تكون األآث

واء أدا   ة احت التقييم لدرج ائم ب دير الق ى تق ل    عل ه مث ي عمل ا ف وب توافره ة مطل فة معين رد لص ء الف

ا   زمالء وغيره ع ال اون م ة أو التع ي المواقف الحرج ودة األداء أو حسن التصرف ف  ،السرعة وج
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رد                        ة تستخدم في الكشف عن صفات وخصائص الف ايير التقديري وبصفة عامة يمكن القول بأن المع

ة ا    ل ، ودرج ي العم ادأة ف ل المب ه ،  إلمث اد علي ه أو  عتم إلدارة ولمهنت والء ل ا  لوال ه ، وأيض وظيفت

ية ، واإل  ن الشخص ف ع ن      الكش ا م راجعين وغيره اء والم زمالء والرؤس ل وال و العم ات نح تجاه

 .السمات الشخصية للفرد 

 )1( :المعايير إلى هي تلك العناصر التي تستخدم آرآائز للتقييم وتصنف هذهمعايير التقييم  -ثانيًا

  .األداء تختص بقياس آمية وجودة:  ءاألدامعايير نواتج  •

لوك األداء • ايير س كاو :  مع ة ش ل معالج الءيمث ات ،  العم ة  إدارة اإلجتماع ، آتاب

  .إلخ...الزمالء التقارير، المواظبة على العمل والتعاون مع

 . اإلنفعال واإلتزان مثل المبادأة، اإلنتباه،:  شخصيةالصفات المعايير  •

ًا هوعموم ايير بعضيمكن وضع  ، فان ويم إل المع ة لتق ة والفعال ة المالئم ار الطريق  أداءختي

 )2(  : منظمة ، وذلك على النحو التاليأيةالعاملين في 

  .تحقيق هدف المنظمة من عملية التقويم  مدى فاعلية الطريقة المختارة في -1

  .األداء ستخدام وفهم النظام بواسطة القائمين على عملية تقويمإدرجة سهولة  -2

اس        قبول المرؤوسين لنظام التقويم من خالل  مدى  -3 ة وإنصاف النظام في قي شعورهم بعدال

  .أدائهم

ى   -4 ة عل اليف المترتب ة   إالتك اليف بالقيم ذه التك ة ه ام ومقارن تخدام النظ د   س افة والفوائ المض

  .المترتبة على تطبيق النظام

و   درجة -5 ة   يم ومدى تطابق ووضوح ومصداقية المعايير والمقاييس المستخدمة في التق إمكاني

ة الواحدة    عتماد عليها في إجراء المقارنة بين أداء الموظفين في الوحدة   اإل دة  أوالتنظيمي  ع

  .وحدات مختلفة
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.hrdiscussion.com.  
)2( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp 

 .  موضوعية النظام ومدى إمكانية التغلب على األخطاء الشخصية للمقوم درجة -6

ة ومدى   أوعند حدوث تغييرات وظيفية  مدى قابلية النظام للتطوير، خاصة -7  تعديالت تنظيمي

 للتعديل عند حدوث معوقات غير متوقعة تحول دون تحقيق األهداف بشكل   قابلية األهداف

  .لمتكام

 )1( : الشروط الواجب توفرها في مؤشرات ومعايير األداء :3-7-6
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اس أداء    ايير قي رات أو مع ي صياغة مؤش ا ف روط الواجب مراعاته ن الش ة م اك مجموع هن

اس وسهولة                      ا للقي ايير وقابليته ات المع العاملين ، وتدور هذه الشروط في مجموعها حول صدق وثب

 :لمباشرين ، ومن أهم هذه الشروط ما يلي فهمها من جانب العاملين ورؤسائهم ا

يم ا   -1 ي تقي تخدم ف ار المس ون المعي تمدأن يك ام   ًاألداء مس ًا للمه ل وفق وى العم ن محت  م

 . ختصاصات الوظيفية الرسمية الواردة في دليل وصف الوظائفواإل

 . ه أن يكون المعيار قادرًا على إيجاد عالقة بين أداء العمل وسلوآيات الموظف في -2

ا  أو                 أال   -3 تحكم فيه يحتوى المعيار على متغيرات أو ظروف خارجية ال يستطيع الموظف ال

 .ال تعبر عن سلوآه الحقيقي في العمل 

 .أال يقتصر المعيار على بعض جوانب العمل دون البعض اآلخر  -4

دم  -5 ار المستخدم لضمان ع ة للمعي ات إجرائي وافر تعريف اءة الت ى آف م عل ر نتيجة الحك تغيي

 .ختالف األشخاص القائمين بالحكم على أساس نفس المعيار إسبب موظف معين ب

دوث أي   -6 ادي ح واء لتف د س ى ح ين عل اء والمرؤوس ار ووضوحه للرؤس م المعي هولة فه س

 .ختالف بينهم بشأن النتائج المطلوب تحقيقها إ
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85-69محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات، ص . عبد العزيز جميل مخيمر، د. د. أ)1(

ي مجال  -7 رد ف اهمة الف دى مس ى عناصر تكشف عن م ايير المستخدمة عل وى المع أن تحت

دى   ل وم توى المس  إالعم ى مس ه إل رى    ؤرتفاع ر أخ ه ، وعناص ى عاتق اة عل وليات الملق

ه و   تكش رد وخصائص فات الف ن ص اء     إف ع زمالء والرؤس ل وال و العم ه نح تجاهات

 . والمرؤوسين

املين    -8 ي الع ار ف ق المعي اج   أن يخل ين إنت ي تحس ة ف افز والرغب ون  مه الح ى أال يك  ، بمعن

اط نتيجة                    رد باإلحب ه لدرجة إصابة الف منخفضًا بدرجة تفقده صالحيته وأال يكون مبالغًا في

  .عدم القدرة على تحقيقه

ة     -9 ال المطلوب ة لألعم ة تحليلي ى دراس اًء عل وعية بن ة والموض ار بالعدال م المعي أن يتس

 .ومتطلباتها وظروف العمل المحيطة بها 

 .أن يتصف المعيار بالمرونة ، بمعنى القابلية للتعديل وفق الظروف المتغيرة للعمل  -10

ع العوامل المدرجة في             صدق المعيار  -11 ر       المع ، والذي يعني أن تكون جمي ار يجب أن تعب ي

ا   ي يتطلبه ن الخصائص الت تم الوصولاألداءبصدق ع ة    وي الل دراس ن خ ك م ى ذل إل

  .وتحليل العمل
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ة تختلف                أي  ، ثبات المقياس أو المعيار    -12 اييس ثابت  يجب أن تكون نتيجة األداء من خالل مق

  .درجات ومستويات األداء باختالف

ار          -13 ار إلظه ك حساسية المعي ات في مستويات     اإل التمييز ويعني ذل ا آانت   األداءختالف  مهم

  .مجموعة من األفراد أوز بين أداء الفرد يبسيطة فيم

راد قياسها في            قابلية القياس، -14 ك الخاصية الم ار أو تل ذا المعي اس ه ة قي ذا يعني إمكاني  وه

 .الفرد

 

 )1( :تقييم ال أدوات :3-7-7

وارد          مراحل أداة التقييم عبارة عن وسيلة يتم بها جمع البيانات عند          ة الم ة تنمي ة من عملي معين

ة   دى مالئم ى م رف عل دف التع رية به ارات    أو البش ع التصورات والمس ة م ائج المحقق ق النت تناس

  -: أهمها ةيدوتأخذ أدوات التقييم أشكاًال عدالمستهدفة من وراء هذا النشاط،  اإلستراتيجية األولية

  .ستقصاءاإل -

  .تجاهاتقياس اإل -

  .ختبارات القائمة على المعاييراإل،  ختبارات المرجعيةإلا  :ختباراتاإل -

  .ختبارات األداءإ -

  .المقابلة -

  .سجالت األداء -

  :المالحظة -

 .قائمة السلوآيات  -1

 .سجل السلوآيات المفهرسة  -2

 .طريقة التقدير المتأخر  -3

 .التسجيل بالفيديو -4

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.hrdiscussion.com.  

 

ادئ لها لتكون بغض النظر عن نوع األداة هناك مبادئ أساسية        و  أآثر فعالية ومن أهم هذه المب

: 
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  :المصداقية -1

ة وسائل    يقصد بها قدرة األداة على قياس ما يريد أن يقيمه الشخص المستخدم لها وهناك أربع

  :مدى مصداقية األداة هي دلتحدي

  .تشير إلى مدى تمثيل األداة لمحتوى البرنامج وهي: مصداقية المحتوى  -

وين  - ه األداةيوه: مصداقية التك ذي تمثل دى ال ى الم روض قياسه   تشير إل وين المف للتك

 ) . الخ... وجهات النظر المهارات،( والتكوين عبارة عن متغيرات مثل 

زامن والموا - ةءمصداقية الت دىي وه :م ى م ير إل ائج األخرى    تش ع النت ق األداة م تواف

  .لقياس الخصائص نفسها المعمول بها في الوقت نفسه تقريبًا

 .المستقبل األداة على التنبؤ بسلوآيات ونتائج  تشير إلى مدى قدرةيوه: مصداقية التنبؤ -

  :اإلعتمادية -2

ة بحيث    األداة الثا  هي فاألداة المضمونة    ،ويقصد بها الثقة   ة لعنصر       يتعط  بت  القياسات المتتالي

اً     ،ما ة   ،   النتائج نفسها تقريب ه                 وتوجد ثالث ة األداء من عدم د إعتمادي ة يمكن أن تؤآ إجراءات معروف

  :يوه

ار  - ادة اإلختب ار وإع و :اإلختب ق وه ه أو يتضمن تطبي ار نفس س   اإلختب ى نف ح عل المس

   . معامل اإلرتباط للنتائجمختلفتين ثم حساب المجموعة من العاملين في فترتين

ادلي  - وذج التب و: النم اثل  وه ين متم ى أدات تمل عل تمتيش ي   ين ي املين ف ى الع ا عل طرحهم

 .ثنين اإل رتباط بين نتيجةالوقت نفسه مع تحليل درجة اإل

  :رق تقييم األداء ط:3-7-8

يم ا  رق تقي ن ط د م ود العدي يم األداء وج ة بتقي وث المتعلق ات والبح حت الدراس ألداء أوض

ا           منظمات ،   الالمستخدمة في    ة دون غيره ة طريق ول بأهمي ر من      إ، ويمكن     وال يمكن الق ستخدام أآث

 . للتأآد من دقة منتج التقييم طريقة معًا

لبياتها    ا وس ة إيجابياته ل طريق إن لك ذا،ف ذي     ، ل ام ال دود النظ ي إدراك ح ن ف ر يكم إن الس  ف

  )1( . والعمل في إطاره قدر اإلمكان ،تستخدمه

 )2(  :لدى روبرت باآالطرق تقييم األداء  : 3-7-8-1

غالبيتنا في ظل ثقافة فردية حيث نقدر ونحترم ونعجب ونكافئ األفراد الذين يحققون  يعيش

انطالقًا  ،  وعندما يخفقون ننحي بالالئمة عليهم،  عندما ينجح األشخاص نشيد بهم ،إنجازات مميزة

 .  مسؤولية النجاح أو الفشل على الفرد فإننا نلقي ب، من الثقافة الفردية
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 ال بد لنا ،إن جميع طرق تقدير األداء تخضع لنفس القيود ، وعندما نقوم بتقييم األداء الفردي 

 وعمل تشخيص مالئم لسبب وجود المشكالت بدًال من القفز ،من التمعن دائمًا بالوسط المحيط به 

  -: يتم من خالل تقدير األداءإلى النتائج ، إن 

  :أنظمة تقييم الدرجات -1

 ولعل ذلك ، وربما األآثر شعبية لتقييم األداء،إن أنظمة تقييم الدرجات هي األآثر شيوعًا

 .   بيد أنها قد ال تكون األفضل لتقييم األفراد،يرجع لكونها تحتاج لجهد أقل

 العملية ما مقدار القيمة التي تضيفها مثل هذه " :إلجابة عليه هويجب اوالسؤال الذي 

 . "وإلى أي مدى تساعد في إحراز التطور والنجاح؟ ، للمؤسسة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp 
 . 179-157 ص ،1999 وزيع، بيت األفكار للنشر والت باآال، موسى يونس، تقييم األداء، روبرت)2(

  "بطاقات تقرير مكان العمل " إن أفضل ما يمكن وصف أنظمة تقييم الدرجات به هو أنها 

 :  وهي تتألف من شقين

 .  والسلوآيات التي سيجري تقييمها، والنواحي،قائمة بالصفات:  األول •

 ويبدو في ، لكل بند لتحديد مستوى األداء بالنسبة، أو أي وسيلة أخرى،معدل درجات:  الثاني •

 .  ومعدل الدرجات، معايير العملبعض التالي الجدول

 المعــدل بيان معايير األداء

 يكمل العمل في الوقت المحدد . 1
 مطلقًا     أحيانًا       عادة         دائمًا 

  1        2          3            4 

 ء العمل يطبق عمليًا المهارات والقدرات الالزمة ألدا. 2
 ليس بصفة ثابتة    بصفة ثابتة     دائمًا 

      1               2            3 

 يطبق عمليًا اإلبداع وروح المبادرة. 3
 مطلقًا     أحيانًا       عادة         دائمًا 

  1        2          3            4 

 . أسلوب بناءب و،يتعامل مع العمالء باحترام. 4
 جد مجال للتطور    مرضي     ممتاز يو

        1               2           3 

  )9( جدول رقم 
 

 : إيجابيات أنظمة تقييم الدرجات -

نتهاء من  ويرجع ذلك لعدة أسباب منها إمكانية اإل،نتشار واسعإتحظى أنظمة تقييم الدرجات ب

 م نموذجيةيستمارة تقيإي مدير إآمال تعبئة متطلبات التقييم بسرعة وبأقل جهد ممكن، إذ يستطيع أ

في بالمتطلبات التي يضعها العاملون بدائرة الموارد تبحيث  ، عشر أو خمس عشرة دقيقةخالل

 .  البشرية
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 والدوائر آنمط قياسي موحد يفي األنشطةستخدام نظام واحد لمختلف إألنها تسمح بو

 . بمتطلبات دوائر الموارد البشرية 

 : مة تقييم الدرجات  سلبيات أنظ-

ألنها تبدو سهلة  ن النواحي السلبية ألنظمة تقييم الدرجات تنبع من نفس مواطن قوتهاإ

فقد  على تطوير األداء الموظفين بل العمل مع ،ال يفترض أن يكون تعبئة النماذج فقطوستخدام اإل

 ،دم وضوح المعاييرتتعطل عملية التقدير بسبب ما ينشأ من جدل بين المدير والموظف نظرًا لع

 وهو ما يدفع آًال من المدير والموظف للنفور من هذه  ،نزعاجويصبح الموقف متأزمًا ومثيرًا لإل

 أو؟ "أحيانًا "  فما الذي تعنيه ، حتى المعدالت المستخدمة قد تكون مبهمة وغير واضحة،العملية

  .؟"بصفة ثابتة"

سترجاعية محددة بالقدر الكافي لمساعدة إ تقدم أنظمة تقييم الدرجات تغذيةبصفة عامة ال و

 تؤّمن حماية للموظفين من وغالبًا ال، ؟م من مستواهواآيف يحسنو ،الموظفين على تطوير أدائهم

 .اإلجراءات القانونية؟ 

 ولكن العملية ستتصدع إذا آانت هي الطريقة ،نتشارإن أنظمة تقييم الدرجات واسعة اإل

هي ليست مفيدة فيما يتعلق بتخطيط األداء والحيلولة  ، فدارة األداءلتقدير وإلالوحيدة المستخدمة 

 ألنها مبهمة آثيرًا وغير ،ع المشكالت وحماية المؤسسة أو تطوير مستوى الموظفينودون وق

   .ن عملية إدارة األداء الفّعالة ُتعنى باألفراد والعالقات والوصول لفهم متبادل ، ألواضحة

  :أنظمة تقييم المراتب -2

تنطوي أنظمة تقييم المراتب على مقارنة األشخاص ببعضهم وتحديد ما إذا آان أحد 

 وذلك من خالل مجموعة من ،بنفس مستواهم أو أسوأ منهم مستوى أو ،الموظفين أفضل من رفاقه

إجراء   (      وتقييم المراتب)  استخدام مقاييس (ختالف بارز بين تقييم الدرجات إوهناك  ،المعايير

وهنالك تولد إحساسًا جامحًا بالمنافسة  فإنها ،، فكونها تقارن األشخاص بعضهم ببعض) ارناتمق

 :وسيلتان يمكن للفرد من خاللهما اإلرتقاء لمرتبة أعلى من باقي رفاقه 

 وهذا ليس باألمر كون أفضل من منافسيه ،بأن يؤدي عمله بشكل أفضل وي: األولى  -

 .السيئ 

 وهذا أمر ، وإحراز ما هو أقل،بأداء أسوأ) منافسيه (  رفاقه بأن يضمن قيام: الثانية  -

 .سيئ 

 أن تشجع البعض لبذل المزيد من الجهد ، على المدى الطويل،إذ يمكن ألنظمة تقييم المراتب

 في ، سواء سلبًا أو إيجابًا، لكنها قد تشجع آخرين بالمقابل على التدخل،آي يأتوا على رأس القائمة
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 إذ نريد أن يحسن الجميع تأدية عملهم وال ،هذا بالطبع ليس من مصلحة المؤسسة و،أعمال اآلخرين

 .  لكون اآلخرين يقدمون أداء هزيًال، ببساطة أو بصفة أساسية،نريد أن نكافئ البعض منهم

  :التقدير بواسطة الغايات والمقاييس -3

تمت اييس أو أهداف  تبعًا لمجموعة من مق،إن التقدير عن طريق الغايات يقيس أداء الشخص

 فإنه يجري تدوين الغايات والمقاييس المتفق عليها أثناء ،مناقشتها بصورة فردية مع آل موظف

 آي تفسح المجال لقدر من ، بحيث تكون قابلة للقياس بطريقة موضوعية،جتماعات تخطيط األداءإ

 .  مدى تطور وقدرات آل موظفو ،المرونة

 :ة الغايات والمقاييس  إيجابيات أنظمة التقييم بواسط-

 . يسهل ربط الغايات الفردية بغايات وحدة العمل •

 وذلك إذا جرى تسجيل المقاييس ،جتماعات التقديرإختالف في الرأي أثناء حتمالية اإلإيقلل  •

 . واألهداف بشكل جيد خالل عملية تخطيط األداء

 . ن بين طرق التقدير م،نها على األرجح الطريقة األآثر قابلية للدفاع عنها قانونيًاإ •

 

 )1( : أنظمة التقييم بواسطة الغايات والمقاييس سلبيات -

 . تحتاج لوقت أطول من أنظمة تقييم الدرجات والمراتب •

  تتطلب من المدراء والموظفين تطوير مهاراتهم في وضع غايات ومقاييس ذات معنى •

 . وقابلة للقياس

 . ارنة بأنظمة تقييم الدرجات والمراتب مق،قد يترتب عليها المزيد من العمل الكتابي •

 بشكل سطحي من قبل مدراء ستخدامهإ أو ستخدامهإ من الممكن إساءة ه فإن،آأي نظام آخر •

 . غاب عنهم السبب الذي يدعوهم لذلك

 )1 ( :توم بيترلدى طرق تقييم األداء  : 3-7-8-2

 -: وتتمثل هذه الطرق واألساليب فيما يلي

  : مزيالترتيب الرقمي أو الر -1

 على عتمادًاإن القائم بعملية تقييم األداء سوف يقوم بترتيب العاملين إ لهذه الطريقة ، فوطبقًا

 -:لتقييم مثللبعض الصفات التي تعتبر آأساس 

 الدقة في العمل *     التعاون مع الزمالء* 

 تقبل األفكار الجديدة *    المعرفة بالواجبات والمهام * 

 القدرة على حل المشكالت*    القراراتالقدرة على اتخاذ * 

 العالقة مع العمالء* 
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" أ "أو في حالة الترتيب الرقمي 10 إلى 1ويستخدم في عملية الترتيب مدى يتراوح ما بين 

 .  في حالة الترتيب الرمزي" ر "إلى
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp?cr_id=87&inf_g=50 
                                               Building, Capabilities, Human Resources Professionals  

 الرمز أو 10أعلى درجة لتوافر الصفة المعنية بينما يمثل رقم " أ"لرمز  أو ا1ويمثل الرقم 

 . قل درجة لتوافر الصفة المستخدمة في الترتيبأ" ر"

 منخفض جدًا               المدى                    ًاعالي جد        

           

 "   ر "أو 10                    )الدقة في العمل(                "أ "أوواحد    

  )12( شكل رقم 

وتعتبر هذه الطريقة سهلة في التطبيق وسريعة الفهم من جانب األفراد القائمين بالتقييم وآذلك 

يم حيث يستطيع ي آما أنها تمكن من سرعة التقييم بالنسبة للمق،األفراد الذين سوف يتم تقييمهم

بعض المشكالت الناجمة عن التحيز من جانب وجود بنه يعاب عليها أغير ،  اإلجابة عنها بسرعة

 (مين إلى إعطاء  تقديرات أعلى يالفرد الذي يقوم بالتقييم، آذلك النزعة لدى آثير من المقي

آما أن نتائج تطبيقها قد تختلف إذا ما اختلف الفرد القائم بعملية )  المتشائمون(  قلأأو )  المتفائلون

 .  انبهختالف مفهوم الصفات من جالتقييم إل

   : اإلجبارياإلختيار -2

 أي أن الترآيز ،تعتمد هذه الطريقة على وجود معايير موضوعية ذات عالقة مباشرة بالعمل

يكون على النواحي المختلفة المتعلقة بأداء العمل وليس على الصفات الفردية، ويمكن أن تتم عن 

وعات ثنائية وعلى الفرد طريق وضع مجموعة من العبارات التي تصف أداء العمل في شكل مجم

 القائم بالتقييم أن يختار من آل مجموعة العبارة التي يراها تنطبق على أداء الفرد الذي يقوم بتقييمه

عن طريق الفرد  لن يتم لهذه العبارات جميعًا)  الرقمي (، فان التقدير الكمي  وفي هذه الحالة، 

يم تقل يحتماالت حدوث تحيز من جانب المقإم ولكن عن طريق جهة أخرى محايدة لذلك فان يالمقي

 . نتيجة لذلك

 - :ستخدام هذه الطريقة يواجه بعض الصعوباتإغير أن 

ي     صعوبة اإل • تخدمة ف ارات المس ن العب ارة م ل عب ددة لك ة المح يم الرقمي رية الق اظ بس حتف

  . التقييم

  .صعوبة تقييم العبارات المستخدمة آمعايير لألداء حيث تحتاج خبرات آثيرة •

 .  بهةآتشاف نواحي القصور في األداء الخاصإال تساعد الفرد الذي تم تقييمه على  •
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  .ال تساعد الرؤساء على القيام بتطوير قدرات مرؤوسيهم وبالتالي مستويات أدائهم •

   :التوزيع اإلجباري -3

 لكل  "امتياز، متوسط ، ضعيف" : نه يتم تحديد مستويات معينة لألداء إ لهذه الطريقة فطبقًا

 والخاصية المميزة لهذه ،سترشاد بها والمطلوب تقييم األداء بالنسبة لها لإل،الجوانب المتعلقة بالعمل

قائم  وهذا ، فتراض ضرورة عدم تجاوز آل مستوى من هذه المستويات نسبة معينةإالطريقة هو 

  طبيعيًاوزيعًات ختالف في مستويات أداء العاملين يمثلن اإلأعلى فرض سيكولوجي والذي يقضي ب

 . ) منحنى التوزيع الطبيعي (

 

 

 

         

 

  )13( شكل رقم 

 

  .وي قدرات ومستويات أداء عالية ممتازةذأفراد % 10 -

  . وي قدرات ومستويات أداء جيد جدًاذأفراد % 20 -

  .وي قدرات ومستويات أداء متوسطةذأفراد % 40 -

  .فةوي قدرات ومستويات أداء ضعيذأفراد % 20 -

  . وي قدرات ومستويات أداء ضعيفة جدًاذأفراد % 10 -

جعل القائمين ي ذي وال الشخصيالتحيزهذه الطريقة تحقق بعض المزايا التي تتمثل في تالفي 

 . قل من الحقيقةأبالتقييم يميلون إلى إعطاء تقديرات أعلى من الحقيقة أو 

   :الترتيب العام -4

 لقائم بالتقييم بترتيب األفراد المطلوب تقييم أدائهم ترتيبًا لهذه الطريقة يقوم الفرد اطبقًا

 أي أن األساس هو تقييم األداء آكل وليس ، لمستوى األداء العام لكل منهم وفقًا أو تنازليًاتصاعديًا

 .  آما يحدث في بعض الطرق المستخدمة في التقييمتفصيليًا

التقييم   ة جميعًابسط الطرق المستخدمأتعتبر طريقة الترتيب العام هي       ائم ب   وأيسرها بالنسبة للق

ة       أيم ب يآما أنها ال تلزم المق    ،   ز         إننجد    ،   ن يميز بين مستويات أداء مختلف ة التي تمي  السهولة والحري

  -:ه الطريقة تقابلها بعض العيوب ومنها ذه

10%  10%  

20%  20%  

40%  

جيد جدًا إمتياز ضعيف متوسط ضعيف جدًا
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  .عدم وجود معايير محددة لتقييم أداء العاملين •

ا   • راء المقارن ة إج ماح بإمكاني دم الس ة   ع ائف المختلف ي اإلدارات أو الوظ املين ف ين الع ت ب

  .داخل التنظيم

يم  إ • رد ذي التقي ه لترتيب الف ة ب تم المقارن دل األداء ي ى لمع د أعل ود ح راض ضرورة وج فت

ا     اتذا غير سليم فقد تكون آل المجموع       وه ،األعلى ثم األقل   وق  المطلوب تقييمه  المستوى   ف

 . أو تحت المستوى المتوسط لألداء

   :مقارنات الزوجيةال -5

 يوضح أنتعتبر هذه الطريقة أآثر أشكال طرق الترتيب والتي فيها يطلب من القائم بالتقييم 

ثنين فقط من العاملين، في سلسلة من المقارنات الزوجية إمن هو العامل الذي أداؤه أعلى من بين 

ثنين من األفراد المراد إ بمعنى عقد مقارنات زوجية لكل ،بين أعضاء المجموعة المراد تقييمها

 . "مقارنة العاملين" ولذلك فهذه الطريقة تسمى أحيانا ،تقييمهم

والهدف من إتباع هذه الطرقة هو تقليل األخطاء الناجمة عن طريقة الترتيب العام و التي 

قة المقارنات الزوجية بعض العيوب يولطر ، تقارن آل األفراد مرة واحدة وتحدد مستويات أدائهم

  :منها

إننا ال نستطيع المقارنة بين مستويات أداء العاملين في المجموعات المختلفة، آما أنها ال 

 العكسية السليمة للعاملين والتي يمكن أن تساعدهم في تحسين أدائهم أوتعطي التغذية المرتدة 

 . المستقبلي

   :اإلحداث الحرجة -6

 غير نه يمثل أحداثًاأبتسجيل ما يرى تتطلب هذه الطريقة من الفرد القائم بالتقييم أن يقوم 

في أداء آل فرد خالل الفترة )  سلبية أو غير متكررة سواء آانت ايجابية  ، محرجة،هامة ( عادية 

 ، وبعضها يمثل أداًء ومتميزًا عاليًاالتي يعد عنها تقييم األداء، بعض هذه األحداث سوف تمثل أداًء

،  األفراد بأول لكل فرد من تسجيل األحداث أوًالوال شك أن هذه الطريقة تتطلب ، منخفضًا

 :التالية المزايا ستخدام وتطبيق هذه الطريقة إصاحب وي

 .ضمان تحسين أداء الفرد المستقبلي  •

 . البعد عن التحفيز والقيام بتقييم الفترة آلها وليس األحداث األخيرة القريبة فقط •

 .  واإلبداع والتعبيرمهارات الخلق تؤدي إلى تشجيع األفراد على تنمية •

 :العيوب التي تصاحب تطبيق هذه الطريقة ، ومن أهمها و

 لألداء  سليمًاالترآيز فقط على بعض الحوادث والتي تعتبر هامة وغير متكررة وهذه ليست قياسًا

 . الخاص بالفرد طوال الفترة التي يعد عنها التقييم
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   :التقييم باألهداف أو النتائج -7

 من األساليب والممارسات اإلدارية ، وعادة يطلب من الفرد القائم على بطةمستنه الطريقة ذه

 . عليهاالمتفق  لألهداف  الفرد المطلوب تقييمه طبقًاأداءيم ويقيس يعملية التقييم أن يق

المؤيدون لطريقة التقييم بالنتائج أو األهداف يؤآدون على أهمية مشارآة الفرد المراد تقييمه 

  ، وبالتالي فهو يعرف مقدمًاأدائهد المعايير التي سوف تستخدم للحكم على مستوى ختيار وتحديإمن 

أسس التقييم ويعمل على تحقيق المستويات المطلوبة وقد يكون من السهل إقناعه فيما بعد بنتائج 

يم آما يحدث في بعض الطرق السابقة ييز من جانب المقيالتقييم و موضوعيتها وعدم تعرضها للتح

 .دية التقلي

 ال يستطيع األفراد تحقيق نه أحيانًاأ النتائج أونه يعاب على طريقة التقييم باألهداف أغير 

 نقص المواد أو تغير الظروف البيئية  مثل، لظروف خارجة عن إرادتهماألهداف المحددة مسبقًا

عتبار إلنتائج دون آبر بتحقيق اأ الفرد المراد تقييمه سوف يهتم بدرجة أننتقاد اآلخر هو واإل ،الخام 

 .للوسائل التي يستخدمها 

  :التقييم الذاتي -8

ه سوف يعطي       وب تقييم رد المطل ى     هذا المدخل في التقييم يوضح أن الف الفرصة للتعليق عل

يم األداء، و   ه   بعض اإل  نإاألداء الخاص به في النموذج المعين المستخدم لتقي أو  قتراحات الخاصة ب

ع   ج إليها مستقبًالالتدريب أو التنمية التي يحتا  التنظيم  من جانب    للتوصل إلى مستوى األداء المتوق

. 

ة           ًاآثير ذاتي داخل أنظم يم ال وع من التقي  من التنظيمات المعاصرة تتجه هذه األيام إلى إيجاد ن

ا  ي تتبعه يم األداء الت ب ،تقي ذا يتطل نجح ( وه ى ي ين اإلدارة و   ) حت ة ب ن الثق ة م ة عالي وافر درج  ت

املين،  ًاالع ًاومناخ دًا عملي يم جي ي التنظ ن ،   ف د ولك ة نج اة العملي ي الحي ات رًاي آثأنف ن المؤسس  م

يم        تستخدم مزيجاً  ابقة لتقي راً      أداء من الطرق الس املين وهو آثي ا يسمى       الع ة المشترآة   "  م "  الطريق

  . للتقييم ستخدام طريقة واحدةإوهذا أفضل من 

 )1( :طرق التقييم أساليب أخرى في   :3-7-8-3

  -:هناك طرق وأساليب أخرى تلجأ إليها المنظمات في تقييم أداء العاملين منها و

 :  قائمة معايير التقييم -1

رد                 عبارة عن  ايير في أداء الف ذه المع تم    جدول يصنف فيه عدة معايير وتحدد مدى توفر ه وي

وفر في            ار ت اييس التي وضعت لكل معي رد بجمع المق ي للف يم الكل ذا   التقي رد ه ة  ، وتسمى   الف طريق

ر الطرق شيوعاًً        حيث  التدرج البياني    ايير           ووسهولة    تعتبر من أآث ا وفق مع اس أداء الموظف هن يق
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ة األداء   ( خاضعة للجدل وليست دقيقة مثل       ه  –نوعي اون  – المظهر  – آميت درجات   وتستخدم  ) التع

   .)3-1) (5-1(مثل أو معيار متدرج 

 :طريقة التقرير المكتوب  -2

 . نقاط التقويم الرئيسية  تقرير مكتوب عن الموظف متضمنًاوم الرئيس بإعداديق

 .سهلة الفهم ،  آمية المعلومات فيها تعطي وصفًا آامالً  للموظف :مزاياها  -

 .مما يفقدها عنصر المقارنة   قصيرة جدًاجدًا أوبعضها تكون طويلة  :عيوبها  -

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( www.economics.kaau.edu.sa/dean/sialmandeel/file.asp?ID=1994//http: 

  : ائم المراجعةقو -3

ع إدارة  اون م ون بالتع رفين   تك دراء المش رية والم وارد البش ب   ،الم تم بالجان وائم ته ذه الق  ه

لوآي وعية،    الس ا موض ر منه ذاتي أآث ى   وال لوك عل فة أو س ل ص أثير آ دد اإلدارة ت ث تح أداء  حي

وائم    للرئيس الذي يتولى مل    الوظيفة وتحتفظ اإلدارة بهذه المقاييس وتسلم القوائم بدون نسب         ء هذه الق

ة             ، وبعودة القوائم إلى اإلدارة     بنفسه يخلص في النهاي ين النسب ل ا وب ة بينه ة مطابق يكون هناك عملي

  .يطلق على هذه الطريقة آذلك المالحظة السلوآية، و النهائي إلى التقييم

 ) :الميداني ( طريقة التقرير الحقلي  -4

راء اإلستشارين من الخارج                      وارد البشرية أو أحد الخب دوب من إدارة الم بجمع  ،  يقوم بها من

 :إعطاء درجات على أدائه ، و ءزمالالمن الرئيس المباشر أو عن الموظف معلومات 

  .)غير مرضي  – مرضي -مميز( 

 .يز ي التغلب على التح:مزاياها  -

 . تحتاج لوقت آبير في أدائها :عيوبها  -

 :طريقة المزيج التقويمي  -5

ات بعض طرق التق  ن ترآيب تفادة م د أي اإلس ويمي واح زيج تق ي م ا ف ًا ، ويم وجمعه ا غالب م

 .رين في تقويم أداء المدي) الوقائع الحرجة + التدرج البياني السلوآي ( يستخدم 

 : درجة 360 نظام تقويم -6

يمنظام د ُنأ درجة هو 360  تقي يم ح يماألداءظم تقي ارة عن تقي اعي  الحديث وهو عب تمرب   ي

زمالء    وسين والعكس وآذلكؤبتقييم الرؤساء للمر يم ال املين بمعنى      في تقي يم العمالء للع  العمل وتقي

ه من زمال       إشرافه حت   ن هم ت  ن مَ من رئيسه وآذلك مِ     العامل أداءانه يتم تقييم     تم تقييم ه  وي تم     ئ ا ي  آم
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داً ن تقييمه م د    العمالء المتعاملين معه وهذا النظام جميل ج ه التعقي ه  والصعوبة  ولكن يعيب اج   ألن يحت

 )1 (. األداءدارة لتقييم إ مجهود مما يتطلب معه تخصيص إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

  )14( شكل رقم 
 
 

يم يرتبط مفهوم نظام ة   ( Degree Appraisal 360 )  درجة 360  تقي اهيم إدارة وتنمي ، بمف

ويمهم   راد وتق وير أداء األف أداة لتط رية آ وارد البش وظفين  الم اعدة الم ة لمس أداة للتنمي اره آ ، واعتب

وق             ووالتعرف على مواطن القوة والضعف       نهم من التف  في تعديل السلوك وتنمية المهارات التي تمك

ى     نظام لقياس األداء   إضافة لكونه  ، وظائفهم تند إل ر من                يس دة من أآث ى معلومات مرت الحصول عل

 )2( .مصدر

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrdiscussion.com/hr2956.html 
)2( http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=6566 

يمنظامعرف ي ة360  تقي ه درج ى   بأن اء عل رد ، والمستخلص بن ويم ألداء ف ة التق اج عملي نت

ي وزمالء عمل   رؤساء (جابة عدة مقومين إ ى ا  وعمالء ،  ، نومرؤوس ّوم  إضافة إل رد المََُق  ) نفسه  لف

ا على أداة التقويم التي غالبًا تبيانا اإلتكون    م ابالت الشخصية  تس ك  ، أو المق بهدف تطوير أداء    وذل

ة            الفرد أو تقويمه من    ة المهني ه من التنمي ه واحتياجات وة لدي ا يمكن استخدامه   ،خالل بيان نقاط الق   آم

 )1 (. في عملية تقويم األداء الوظيفي أيضًا

 

 د األداء التي يمكن لمصادر التقييم المختلفة مالحظتهاأبعا
 العمالء الرؤساء الزمالءالمرؤوسون أبعاد األداء

       مهارات إدارية
       مهارات قيادية

الموظف

الرئيس

ينالمرؤوس

العمالءالزمالء

زاوية
90 ْ 

زاوية
180 ْ

زاوية
270 ْ

زاوية
360 ْ
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           مهارات اتصال
           مهارات اتخاذ القرار

     مهارات فنية
     الحافز الذاتي
       تعامل مع العمالءمهارات ال

 )3( :المصدر    * 

  )10 (  رقمجدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php 
)2( http://www.scribd.com/doc/5252902/-360 

 

رئيس في     ة هو       360استخدام أسلوب    لعل السبب ال رد داخل المنظم يم أداء الف  درجة لتقي

  .وسيهؤللتقويم والتي تقوم على قيام المدير فقط بتقييم مر إلغاء عيوب الطريقة القديمة

 )1(  : درجة وهي360ستخدام أسلوب تقويم أخرى إل آما أن هناك أسباب

ى     المنظمات و تحول   -1 ى      :التنظيم األفقي   الشرآات من التنظيم الهرمي إل ا أدى إل وهو م

دالً  اإل تصال وقنواته ، بحيث أصبحتتغيير نظام اإل اه   تصاالت تسير في اتجاهين ب  من اتج

و اإل د وه اه الرواح ي واإلأتج يس اه األفق ين  تج اء آراء المرؤوس ن استقص ذا أمك وبه

ة هي      ، والزمالء د تكون مشكلة المنظمات األزلي ة الواضحة      وق ا للرؤي ار اإلدارة العلي افتق

  . لمقتضيات التحول إلى التنظيم األفقي

اً       بالنسبة للتنظيمات    :اتساع دائرة اإلدارة -2 دير القسم يشرف غالب ان م ة آ ى عدد   القديم  عل

راوح ين يت وظفين8-3 ب نهم   وآانت اإلدارة، م د م ون الواح د يك ذي ق ديرين ال مكتظة بالم

رفًا ى مش وظفين5 عل ع، م د اتس ا اآلن فق ى أصبح من الممكن أن   أم نطاق اإلشراف حت

اً         وهذا  موظفاً 50يشرف المدير الواحد على أآثر من        رة غالب  ،ما يحدث في المنظمات الكبي

ر من الموظفين          ،  التنظيم األفقي   لمنظمات إلى  مع تحول ا   وهذا يتوافق تماماً   دد الكبي ذا الع ه

ه     ؤالفرصة لمعرفة مستويات مر  تحت رئاسة المدير قد ال يتيح له وسيه بدرجة تكفي لتقييم

ه ه في اء رأي ا أد،وإعط ىى مم ع    إل ذا الموظف م يم ه ال أطراف أخرى لتقي ضرورة إدخ

 . هذا الموظف رئيسه لكي يتم تحقيق العدل وعدم ظلم
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ة       آثيرًا  :القفزة التقنية  -3 وظفين،          ما يفتقر المدير إلى المعرفة الفني يم الم ة لتقي ة الالزم والتقني

 .المعرفة التقنية التي قد ال تتوافر للمدير  من آبيرًاوخاصة في األعمال التي تتطلب قدرًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=6566 
اس درجة استجابة          :ستطالع آراء العمالء  إل لحاجة ا -4 تفضل الشرآات عمل استقصاء لقي

  . خدمة جديدة أو إصدار منتجآلخر إصداراتها أو عمل استطالعات للسوق قبل  العمالء

ي اإلدارة   -5 ارآة ف ة والمش ارات العدال آت     :اعتب تحقين للمكاف راد المس د األف د تحدي أو  عن

اء  من اإلالترقيات، فمن األفضل القيام باستفتاء آراء الزمالء والعمالء بدالً       دير    آتف يم الم بتقي

ط أة     ،فق ي مكاف ارآة ف ق المش ف ح نح الموظ تم م ة ي ذه الطريق ال األداء وبه  الفع

الذي سوف   ن المشكلة الكبرى في تطبيق هذه الطريقة هي الجهد والوقت         إعلى صعيد آخر ف   

ويم    ائج التق داً   ويبذل في تحليل نت ر  من المحتمل ج وم أآث رد       أن يق ويم أداء الف ل بتق من عمي

رد و      أو ويم أداء الف ر من مرؤوس بتق وم أآث ر  أن يق وم أآث رد     ن يق ويم أداء الف ل بتق  من زمي

ة أخرى ف       ة والحواسيب         إولكن من ناحي ه مع وجود التقني ة ف    ن ائج       إالحديث ل نت رز وتحلي ن ف

د         ن تج رعة ول تم بس وف ت ا س دة فإنه ت معق ا آان ويم مهم ات و التق رآات أي المنظم الش

  . صعوبات في ذلك

 :ْ 360نظام تقييم خطوات  -

 )1(  :عملية بعدة خطوات تتمثل في اآلتيالتمر 

  .بالوظيفة لخاصةات اءتحديد الكفا -

  ) . أو المقابلةتستبيانااإل( بناء أدوات التقويم  -

ل ّوقَ  على عدة أفراد من فئات مختلفة تتعامل مباشرة مع الموظف المُ   تستبيانااإل توزيع -  م مث

راء، المرؤ   ل، النظ الء العم ر، زم رئيس المباش رين وال ين وآخ الء ( س وم ) العم رد المق والف

ومين عن     يقل عدد آل ال  بحيث،نفسه ة من المق رئيس المباشر    3 فئ دا ال راد ع دير     أف  أو الم

  .استجابة واحدة الذي يمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php 
ا في     تستبيانااإليستلم الفرد المقوم األعداد المطلوبة من        -  حيث يجيب   ،ظرف خاص    آل منه

ا أعاله وُيش     من الفئات المشاربتقويمهعلى أحدها و يوزع بقيتها على من سيقوم  ترط في  إليه

 .  اآاشتراآهم معه في عمل م اختياره للمستجيبين أن يكونوا على معرفة وثيقة به

د        جابات إ يتولى مختص تنمية الموارد البشرية فقط باستالم       -  التقويم من قبل المقومين دون تحدي

ائج    ،هويتهم ل النت ولى تحلي ى            حيث يت م يرسله إل ة ث ة الراجع ر سري عن التغذي داد تقري وإع

  .بدوره تقويمه لذاته مع تقويم اآلخرين له الذي يقارن، الفرد المََُقّوم
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ر لمناقشة           ص بين مختص التنمية   يحدد اجتماع خا   - البشرية والفرد المقوم بناء على طلب األخي

ة            التقرير ووضع خطة تطوير األداء     مبنية على اقتراحات الفرد نفسه ومساعدة مختص التنمي

  .البشرية

 )1 ( :ْ 360نظام تقويم  مزايا أسلوب -

ة عن   لفرصة لإلتتاح ا إذ ال يكشف عن هوية المقومين وبذلك: الخصوصية والسرية  • جابة بحري

  .الفرد الُمَقوم

رد    تساعد الفرد المقوم على • نطباعات  إالتغيير إلى السلوك المهني المرغوب فيه حيث تكشف للف

  . مقارنة بنظرته الخاصة لذاته ئهأداوعن اآلخرين عنه 

  . إن خطة التطوير الذاتي تنبثق من الفرد المقوم •
 
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php 
 
   :األداءستخدام المقابالت في تقويم إ -7

 :المبادئ األساسية لمقابالت تقويم األداء * 

 .شارة إلى الصفات الشخصية أثناء المقابلة تجنب اإل -

 .تجنب اإلنتقاد الشخصي  -

 .البد من عرض الجوانب الجيدة والسيئة للموظف بشكل متوازن  -

 .تحديد أهداف المقابلة  -

 .اإلعداد الجيد  -

 .إعطاء الحرية للموظف للتعبير  -

   :األداءأنواع مقابالت تقويم * 

 .ا إخبار الموظف بنتائج التقويم وإقناعه بصحتها الهدف منه) : أخبر واقنع ( مقابالت  -

ابالت  - تمع  أ( مق ر واس ر     ) : خب ة نظ ماع وجه ة دون س ائم بالمقابل ديث للق رك الح ث يت حي

 .اآلخر 

 . مقابالت حل المشاآل  -

وم   ن المعل ة        أنوم ى تلبي ادرة عل ر ق ويم غي ات التق رق وتقني م ط تيفاءاومعظ ذه س ة ه   آاف

 .حتياجات والمتطلبات اإل
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اس الصفات الشخصية والنفسية       فإن األساليب دة لقي ا جي  والتقنيات التي تتمتع بخواص ومزاي

اً   و وتطوير الموظف       للموظف هي في الغالب محدودة نوع ا في مجال نم ا ، م ويم   أن  آم  طرق التق

ة             التي تتمتع بخواص ومزايا تحفيزية جيدة للموظف لتحقيق        ر مالئم ادة غي أهداف العمل هي في الع

  )1( .الحالة الوظيفية لألفراد  ت ذات تأثير علىااذ قرارتخإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.economics.kaau.edu.sa/dean/sialmandeel/file.asp?ID=1994  
نظم التي    أإلىأشارت   لبعض الدراسات فإن النتائجووفقًا ن النظم التي تعتمد على النتائج أو ال

دير      تعتمد على زان التق ل مي ويم األخرى مث ة    السلوآيات هي أآثر فاعلية من نظم التق اني وطريق البي

ة     إبأن هناك  ولكن البعض يقترح،  المقالة ويم فاعلي د تق ا عن عتبارات أخرى يجب عدم التغاضي عنه

ر اإل أ و،تقويم  نظم ارات  حد أآث ويم       عتب ة هي الحاجة لتبني نظم تق ارة لألهمي ة العمل     إث م طبيع يالئ

 )1(. الذي تقوم به المنظمة 

   : آفاءة طرق  تقويم األداء في تحقيق أهداف األداء المختلفةالمقارنة بين* 

 المزايا المحققة

 قياس طرق التقويم
الصفات 
 الشخصية

 التحفيز
 لبلوغ
 األهداف

 النمو
 والتطوير

 العادل تدعم القرارا
 الرواتب في زيادة

 والمكافآت

 القرارات موضوعية
المتعلقة بالحالة 

 الوظيفية

 مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف ميزان التقدير البياني

 جيد مقبول ضعيف ضعيف مقبول الترتيب الصريح

 جيد مقبول ضعيف مقبول مقبول المقارنة الزوجية

 جيد ولمقب ضعيف مقبول مقبول اإلجباريالتوزيع 

 جيد جيد جدا مقبول مقبول جيد قائمة العبارات الموزونة

 مقبول مقبول ضعيف ضعيف جيد جدا اإلجبارياالختيار 

 جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد ميزان قياس السلوك االيجابي

 مقبول مقبول جيد جدا جيد جدا جيد األحداث الحرجة

 مقبول لمقبو جيد جيد ضعيف المقالة/ التقارير الحرة 

 مقبول جيد جيد جيد مقبول معايير األداء

 مقبول جيد جيد جدا جيد جدا مقبول اإلدارة باألهداف

 جيد جدا جيد جدا مقبول مقبول جيد الدراسة الميدانية

 )2( ) 1995, ميتل و المصدر سيغل(قياس آفاءة طرق  تقويم األداء في تحقيق أهداف األداء المختلفة 
  )11( جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp?cr_id=87&inf_g=50 
                                                  Building, Capabilities, Human Resources Professionals 

 )1(المرجع السابق ) 2(
 

طرق تقييم أداء العاملين 

 طرق التقييم الحديثة  طرق التقييم التقليدية

التوزيع 
اإلجباري

اإلختيار 
اإللزامي

األحداث 
الجوهرية

اإلدارة 
هداف باأل

تقارير  القوائمالترتيب
الكفاءة 
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 )1( :المصدر      * 
  )15( شكل رقم 

 
 

 

ي أو بالنسبة للمهام والوجبات الروتينية     هبأن " مايكل آيلي " ويقترح   تضمن    تلك النشاطات الت

اس السلوك      تي تعتمد على حد ما فإن النظم ال  إلىعمليات وأنشطة واضحة     زان قي ل مي السلوآيات مث

 . المتوفرة  هي أفضل الطرق اإليجابي

اً     ومع زيادة تعقيد وغموض مهام وواجبات العمل أو عندما تصبح ل انتظام ام أق ك المه إن  تل  ف

  .تكون األآثر تفضيًال طريقة األحداث الحرجة

ر    ة وغي ر منظم ل غي ات العم ام وواجب ون مه ين تك ا ح ة روت أم ىيني ا ف إل د م رق إ ح ن الط

 )2( . مةءمال الموجهة نحو الغاية والهدف تعتبر األآثر

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrdiscussion.com/hr2956.html 
)2( http://www.hrdiscussion.com/hr826.html 

 

داف    لوب اإلدارة باأله ق أس ان تطبي روف ف ك الظ ل تل ي ظ ار األفضل  وف و الخي يكون ه  س

ام ف   ذه اإل إوبشكل ع ة ولكن المنظمات يجب       قتراحات ن ه دو معقول اد   تكون حذرة في اإل   أنتب عتم

ى أسلوب   ين ، خاصة بالنسبة لطرق الت      عل ويم مع ائج،      تق ى النت د عل ويم التي تعتم اط   أ  أنإذق حد نق

ى نحو          ائج عل ى النت ة تحقيق       الضعف المهمة في تلك الطرق أنها ترآز عل ل وتتغاضى عن آيفي تغف

ر عامالً        تلك النتائج، وفي معظم األحيان فان آيفية       ه يعتب اً  تحقيق الموظف ألهداف ة      مهم نفس أهمي  وب

  .تحقيق ذلك الهدف

ائج           نه م إولهذا السبب ف   ى النت د عل ي تعتم د         ن المستحسن دعم النظم الت نظم التي تعتم بإحدى ال

د ، ختيارعلى قوائم اإل  الطرق التي تعتمدأوعلى السلوآيات  وائم    ومن بين األساليب التي تعتم ى ق عل

 . األمثلهي   ن قائمة العبارات الموزونةإختيار فاإل

ة ال ع قائم داف م ة اإلدارة باأله اراتومن خالل دمج طريق ام  عب ة يمكن وضع نظ الموزون

  .والجوانب ستخدامات ومتعدد اإلتقويم أآثر توازنًا
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دد مصادر        وما توفره من  درجة   360عتماد على طريقة    آما يمكن اإل   ك لتع دة، وذل ة مرت تغذي

رق العمل         معلوماتها، خاصة في حال الرغبة في      ويم أداء ف ة والتي        أوتق ة المختلف  الوحدات التنظيمي

رق نظراً       ىيصعب عل  ذه الف ويم أداء أعضاء ه ة   الرؤساء تق داتهم التنظيمي دد وح ام     لتع وع المه وتن

م، باإلضافة       ى المنوطة به ر        إل ة لف ذه الطريق ل ه ز ي التح ص تقلي دخل التأشيرات الشخصية في        أو ي  ت

 )1(  .التقويم
 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrdiscussion.com/hr826.html 
 

 )1( : تقارير تقييم األداء  :3-7-9

ن    ة ألخرى، وم ة أو مؤسس ن منظم ن إدارة ألخرى وم املين م يم أداء الع ارير تقي تختلف تق

ذا النظام أو اإلدارة أو ال             ا      نظام إداري آلخر حسب طبيعة ه ة، ومهامه ها،  وخدمات  مؤسسة أو المنظم

 .وبرامجها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي 

املين به       دارة بنماذج معدة مسبقاً   اإلقد تحتفظ   و يم أداء الع ذه        ا لتقي ل ه ديها مث وافر ل د ال يت  ، وق

ة                   ،النماذج   ة المختلف ات الوظيفي (  وقد تحتفظ بنموذج واحد للتقييم ، وقد تحتفظ بعدة نماذج حسب الفئ

اء ا  رفين ، رؤس دراء، المش ين،  الم دات، اإلداري ام والوح اءألقس يادلة، أطب ين، ص ين، فني  مهني

خ   ..... ،  ممرضات وممرضين  ى وظائف إشرافية أو وظائف                   ) إل ة إل ات الوظيفي ذه الفئ د تقسم ه وق

  )2( .تنفيذية 

 : آان األمر فإنه من المفترض أن يحتوى تقرير تقييم األداء على أربعة أجزاء رئيسية هي وأيًا

اريخ اإل           بيانات شخصية  -1 ه ، وت رد ، ووظيفت لتحاق   عن الفرد الخاضع للتقييم ومن أهمها اسم الف

ابقة       بالوظيفة ، والقسم أو اإلدارة التي      رة الس يتبعها ، والتقدير الحاصل عليه في التقييم عن الفت

 .، والجزاءات التأديبية الموقعة عليه إن وجدت 

ة التي يشغلها ال             -2 ات الوظيف ام وواجب ا هو              وصف موجز لمه ة آم ع وصف الوظيف رد من واق ف

 . ، وأهم مؤشرات تقييم األداء إن آانت مشمولة في بطاقة الوصف الوظيفي معتمد رسميًا
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  .85-69 اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات، ص محمد محمود الطعامنة،. عبد العزيز جميل مخيمر، د. د. أ)1(
 ) .307( أداء العاملين ص نماذج تقييم -أنظر في الملحق  )2(
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ف  -3 يم أداء الموظ ًا( تقي ميته أي ت تس ر   )  آان يم والعناص ددة للتقي ايير المح وء المع ي ض ف

ملها   ي يش االت الت ايير والعناصر ب   ،والمج ذه المع ف ه ع أن تختل ن المتوق ات إ وم ختالف فئ

املين  ة      ،الع ة والطبي ات الطبي ر للفئ ايير والعناص املة بالمع ة ش ع قائم عوبة وض م ص  ورغ

يم األداء         ر تقي ايير وعناص ن مع ة م وير مجموع اء وتط ن بن ه يمك ة ، فإن اعدة واإلداري المس

 :عتبار تضمين المعايير التالية وبصورة متوازنةالرئيسية والفرعية من خالل األخذ بعين اإل

ائه ومر            :  معايير اإلنسانية   ال - ة الموظف برؤس ه    ؤوهى تتمحور حول عالق وسيه وزمالئ

 . وقدرته على التأثير والتأثر بهم من ناحية إيجابية

ايير الشخصية  - ق    : المع اء ، وتحقي ذل والعط ى الب درة الموظف عل ول ق ز ح ى تترآ وه

ي     ة الت ة واللياق ذات والبراع ة     ال ف مختلف ي مواق ف ف ا الموظ ج  ، يظهره دى النض وم

 .نفعالي واستواء شخصيته اإل

ة  - ايير العملي ة ( المع ة   ) : المهني ل آاف ه وح ى أداء واجبات درة الموظف عل ي ق ل ف وتتمث

از   دف إنج ي ، به ه المهن رض عمل ي تعت اآل الت داف األالمش ى  ، ه ه عل مل قدرت ا تش آم

 .تفويض السلطة لمن هم دونه 

 : في الممارسات العملية ما يلي ًا واألآثر شيوعًاابق سومن أمثلة أنواع المعايير المشار إليها

 .المعرفة بالعمل واإللمام بمهام الوظيفة  -

 .الجهد والحماس في أداء العمل  -

 .جودة أداء العمل  -

 .نتظام في العمل المواظبة واإل -

  .تنظيم العمل وتحديد أولوياته  -

 .المحافظة على أدوات وأجهزة العمل  -

  .لتوجيهات ستجابة للتعليمات وااإل -

 .قدرات التطوير الذاتي ألداء العمل  -

 .ولية ؤالرغبة في تحمل المس -

  .السلوك الوظيفي  -

 .القدرات والمهارات اإلشرافية  -

  .بتكار في العمل اإلبداع والتطوير واإل -

 .تصال الشفوي والمكتوب مهارات اإل -

 .التجاوب والتفاعل مع التغيير  -

  -: س فقد يتقرر أن يتم التقييم على أسا
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 .ضعيف ، متوسط ، جيد ، ممتاز  -

 .درجات أو نقاط لألداء في آل عنصر  -

اً              ا أوزان تم إعطاؤه د ي ا النسبية من       وقد تعطى جميع العناصر نفس األهمية وق ة حسب أهميته  مختلف

 ) . درجة ، وهكذا 20 درجات، السلوك الوظيفي 10نضباط مثال اإل( دارة اإلوجهة نظر 

يم أداء          ويختتم هذا الجزء من      التقرير بمالحظات وإيضاحات القائم بالتقييم وتوصياته بشأن نتيجة تقي

داء أي                    ا وإب ى لمراجعته رئيس األعل ى ال الموظف ، على أن ترفع هذه المالحظات أو اإليضاحات إل

 .مالحظات عليها أو تعديلها 

ام ؤرتقاء بأداء الموظف ، وقرار لجنة ش  مقترحات التطوير والتنمية لإل    -4 لين أو الموظفين  ون الع

ر  أن التقري رارات       ،بش يات والق ائج أو التوص ر النت ن التقري ائي م زء النه ذا الج  ويتضمن ه

ة أو ن             ى قسم آخر        النهائية بشأن الموظف والتي قد تتضمن التوصية بإلحاقه بدورة تدريبي ه إل قل

ي ة أخرى ف ر ذأو وظيف ى وغي ة أعل ى وظيف ه إل أة أو ترقيت ه مكاف م أو منح ن  نفس القس ك م ل

 .ون الموظفين ؤالقرارات والتوصيات التي تعتمدها لجنة ش

   :المرؤوسين بنتائج األداء إخبار :3-7-10

ذي يقتضي توصيل معلومات     ا       وهنا يطرح السؤال ال ى المرؤوسين أو آتمه يم إل ائج التقي ونت

 )1( - :رأيانوهناك  اإلدارة حتفاظ بها لدىواإل

 : الرأي األول -

ه  ذ ب اتأخ لالمنظم ر جو العم دم تعكي ي تنظر بمنظور ع ائج  ت الت ليم النت ي تس ال ترغب ف ف

وسين وتفسد    ؤ إلى المصادمة أو المواجهة مع المر       يؤدي ألن إعالن التقييم   وتعتقد أن ذلك أفضل لها    

ذا الشأن        ، لذلك العالقة بينهم خاصة إذا آان أداء الفرد ضعيفاً       د في ه ذي يع ر ال ى التقري  يطلقون عل

 .  "قرير السري الت" اسم 

 : الرأي الثاني -

  :وذلك لعدة أسباب نذآر منهاإعالن النتائج وإخبار الموظف منظمات أخرى  فيما تفضل

رئيس   ئهالمرؤوس في التعرف على مستوى أدا رغبة • ى رأي ال  المباشر   واإلطالع عل

  .عليه

  .الحالي ئهرغبة المرؤوس آذلك في رفع مستوى أدا •

  .العمل مهما آانت النتائج اهم والتعاون والوضوح داخلمحاولة خلق جو من التف •
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 298-297، ص 2001 الطبعة األولى بة جرير للترجمة والنشر والتوزيع، مكتميشيل أرمسترونج، إذا آنت مديرًا ناجحًا، )1(
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 ًاعطي نوع  التي ت النتائج عن طريق المقابالت الرسمية       عالنإة تفضل   يمعظم الدراسات الحال  ف

ز محيث ،  من التحفي دون عمله دى يجي ى أي م وا إل راد أن يعرف اج األف ه بهدف اإل، يحت تمرار في س

 . بفاعلية أو فهم ما يحتاجون عمله ليتحسن أداؤهم

 وتطوير مهارات جديدة ، القيام بأداء جيدوتساعد التغذية الراجعة الفاعلة الموظف على

 )1( . وتحسين األداء متى آان ذلك ضروريًا

   أن يعرفوا إلى أي مدى يجيدون عملهموايحتاج أن األفراد : )2( ميشيل أرمسترونجويعتبر 

 فهم يتخذون إجراء ما ،ستمرار فيه بفاعلية أو فهم ما يحتاجون عمله ليتحسن أداؤهمبهدف اإل

سترجاعية مدى فعالية هذا اإلجراء ويستكملون حلقة من خالل معلومات التغذية اإلويتعلمون 

 . سترجاعية بإجراء أي تصحيحات لسلوآهم على أساس المعلومات التي تلقوهاالتغذية اإل

 ويجب أن ،سترجاعية في الوظيفةوبصورة نموذجية يجب إدماج التغذية اإل: ويستطرد قائًال  

تخاذ إجراءات تصحيحية سريعة ولكن قد إعلى متابعة ما يفعلون حتى يمكنهم يكون األفراد قادرين 

   .ال يكون من الممكن دائمًا تنفيذ ذلك

 ويمكن بل ويجب عمل ذلك بطريقة ،سترجاعية على المديروتقع مسؤولية توفير التغذية اإل

ير التغذية  ويمكن أيضًا توف،ستكمال مشروع ماإمنتظمة وخاصة بعد إنجاز مهمة معينة أو 

 . جتماعات مراجعة األداء الرسمية بصورة أآثرإسترجاعية في اإل

سترجاعية هو توفير معلومات لألفراد لتمكينهم من فهم مدى آفاءة هدف التغذية اإلألن 

  .عملهم ومدى فعالية سلوآهم
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=8570 
 . 298-297، ص 2001 الطبعة األولى بة جرير للترجمة والنشر والتوزيع،مكترمسترونج، إذا آنت مديرًا ناجحًا، ميشيل أ )2 (

 

الذي  تخاذ اإلجراء المالئمإ حتى يمكن سترجاعية درجة هذا الفهمع التغذية اإلويجب أن ترف

سترجاعية إلى أن شيئًا ما يتم بصورة خاطئة أو  حيث أشارت التغذية اإل، تصحيحًايكون إجراًءقد 

ستخدام ممكن للفرص التي تكشف عنها إبصورة أآثر إيجابية فيمكن أن يتخذ إجراء لتحقيق أفضل 

عترافًا إسترجاعية اإليجابية أن تكون محفزًا قويًا ألنها تقدم  ويمكن للتغذية اإل،سترجاعية إلالتغذية ا

 .  باإليجاز

ك  و ى ذل اًء عل إبن النن ف ر ضروري ل إع يم األداء أم ا    تقي يم ذاته ة التقي داف عملي ق أه تحقي

 )1( : التقييم مراعاة الجوانب اآلتية عند إعالن نتائج وتقتضي
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بعض الصفات األساسية    فال بد من توفر     دارة للقائمين بعملية تقييم األداء ،       اإلختيار  إحسن   -1

 :فيمن يتولى هذه العملية ، ومن أهم هذه الصفات ما يلي 

 . بتفاصيل العمل الذي يؤديه الفرد الخاضع للتقييم  آافيًا إلمامًاأن يكون ملمًا 

 .وظف في عمله  على تحليل وتفهم المواقف التي يقابلها المأن يكون قادرًا 

 . ويتسم بالحياد والموضوعية والنزاهة  ومنصفًاأن يكون عادًال 

  .ًا صحيح على الحكم السليم وتقدير األمور تقديرًاأن يكون قادرًا 

د                -2 التقييم ، من خالل عق ائمين ب ة أو المشارآة       إتوفير التدريب المناسب للق جتماعات دوري

ل تطبيق      في دورات تدريبية متخصصة إلطالعهم أو ترش       يدهم بالمبادئ األساسية التي تكف

ات      دهم بالتعليم ه وتزوي ام ومحتويات داف النظ يرهم بأه وعية ، وتبص ة والموض العدال

ة              ا وآيفي واإلرشادات الالزمة حول عملية التقييم وأساليبها ومصادر المعلومات الالزمة له

 .إعداد التقارير المرتبطة بها 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .85-69محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات، ص . عبد العزيز جميل مخيمر، د. د. أ)1(
إتاحة الفرصة للمناقشة الصريحة والموضوعية لنتائج تقييم األداء بين الرؤساء المباشرين             -3

 .ى أساس من الحقائق الموضوعية واألحداث الفعلية وسيهم علؤومر

ام المس     -4 ة قي ى أهمي د اإلدارة عل يم بمس  ؤتأآي ن التقي المة   ؤولين ع ن س ة ع ولياتهم الكامل

اءلتهم عن أي                  ارير ووضع نظام لمس ذه التق وموضوعية التقارير التي يعدونها ، وجدية ه

 .خالل بذلك اإلتهاون أو 

  :ها إخبار المرؤوسين بنتيجة التقييمالتي يتم ب الكيفية :3-7-10-1

  .المعلومات عن المرؤوس الصراحة في تقديم -1

  .آوسيلة لكي يعلم مدى تقدمه في اإلنجاز ، تقديم أآبر قدر من المعلومات إلى المرؤوس -2

  .، وذلك من خالل األدلة والبراهين التقييم إقناع المرؤوس بنتيجة -3

  .لكي يبدي رأيه إعطاء فرصة للمرؤوس -4

  .األداءلتطوير وتحسين  تباع أسلوب المقابلة لعرض النتائج، وذلك آسبيلإ -5

 :األداء إستخدام نتائج تقييم  :3-8

ونأنيجب  ا  يك ام   كهن يم والمه داف التقي د أه ين تحدي ط ب ة رب رى حلق وارداألخ   إلدارة الم

ك ب  البشرية  ال        إ، وذل ى سبيل المث ام فعل ذه المه ائج آأساس له ار   ستخدام النت ة آمعي نح   ، أو للترقي م

  .من التدريب ، وتحديد اإلحتياجات العالوات والمكافآت والحوافز

 : تأثيرات البيئة على التقييم :3-9
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 إن ومعنى ذلك ، تقويم األداء ال يمكن فهمه بشكل وافي ومالئم خارج محيطه التنظيميإن

 بصورة مشابهة يعملون في تطبيق نظام تقويم ومعايير أداء وبرامج تدريبية لمجموعة من المقومين

 .  تكون مختلفةأنبيئات مختلفة فان النتائج يمكن 

ظهر  السلوآيات التي ُتأن محيط العمل المحدد الرئيسي لسلوك المقوم ، آما أووتعتبر البيئة 

ستجابات للعوامل إ عدم دقة التقويم عندما يتم فحصها فإنها في الغالب عبارة عن أو المقوم أخط

 من هذه السلوآيات  بعضًاأنختلفة التي تحيط بتطبيق نظام األداء من منظمة ألخرى حيث البيئية الم

 )1( . تنجح في بيئة معينة وتفشل في بيئة أخرى

 بين العوامل تتراوحويمكن القول أن البيئة تتصل بمزيج غير متجانس من العوامل والتي 

 .  المناخية والثقافية العواملإلىجتماعية والقانونية التي تحيط بالمنظمة اإل

 القليل من األفراد يعرفون عن اآللية التي من خاللها تؤثر البيئة على عمليات ونتائج إن

والظواهر المختلفة من البيئة قد يكون لها   إذ أن البيئات تعتبر معقدة ومتداخلة فيما بينها،،التقويم

 )2(. تأثيرات مختلفة على تقويم األداء

  : بتحديد تأثيرات لخمسة مظاهر بيئية رئيسية هي "تز و آاهنآا "وقد قام آل من 

 .جتماعية البيئة اإل -1

 .القانونية البيئة  -2

 .قتصادية اإلالبيئة  -3

 .التقنية البيئة  -4

 . الماديةالبيئة  -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=8570 
 ) .1( المرجع السابق )2( 

 تؤثر على عمليات أنن هناك عدة متغيرات من المحتمل أ ب" مورفي وآليفالند "آما أشار آل من

 )1 (:التقويم وتتضمن هذه المتغيرات 

  .معايير ومقاييس األداء -1

  .أهداف األداء -2

  .مدى تكرارية التقويم -3
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  .عالقة الرئيس بالمرؤوس -4

  .نتائج وتداعيات التقدير المرتفع مقابل التقدير المنخفض -5

 على المقوم وعلى عملية التقويم من متغيرات البيئة تعتبر متغيرات البيئة الداخلية أآثر تأثيرًا

نظمة مؤثرة على جودة ودقة احثين بتحديد ستة عوامل بيئية داخل الم الببعضوقد قام ، الخارجية

  :  التقويم وهيوقبول

  . الفريق على نتيجة تقويم الفردأوتأثير المجموعة  -

  .يجابية والحوافز السلبية على نتيجة التقويمتأثير الحوافز اإل -

  .تأثير األداء السابق واألداء الحالي للموظف على نتيجة التقويم -

  . مميزات نظام التقويم على نتيجة التقويمأوأثير سمات ت -

  .تأثير العالقات الشخصية بين المقوم والموظف على نتيجة التقويم -

  . الغرض من التقويم على نتيجة التقويمأوتأثير الهدف  -
 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp?cr_id=87&inf_g=75 
 

  :مشاآل عملية تقيم األداء :3-10

ة          دافها بفاعلي هناك العديد من المشاآل التي يمكن أن تمنع وتعيق خطط التقويم من أن تحقق أه

  :وهذه المشاآل تشمل اآلتي 

  :عدم وضوح الهدف من نظام تقويم األداء -1

ويم                     األهدا إن ل تصميم نظام التق ويم أداء يجب توضيحها قب ويجب  ،  ف المحددة ألي نظام تق

ين اإل     والمشرفينمناقشتها مع الموظفين     م بع ا     بهدف أخذ آرائه دهم ب ار وآسب تأيي لتزام بخطة  إلعتب

غض  ي نظام  وأي ،  يحققهأنبشكل واضح لما يحاول النظام  ويجب أن يكون آل فرد مدرآاً    ،  التقويم  

ة    ىن لد  من المحتمل أن يفشل إذا آا      هفإن  ، هن جودة تصميم  النظر ع   المدراء والموظفين الشك والريب

 )1(. في األهداف التي يسعى إليها النظام من عملية التقويم 

   : سرية التقويم-2

ويم عامالً  ، ألي موظف في آن واحد  ومساعدًاكمًايعتبر التقويم حَ   ى  يهدف   ولكي يكون التق  إل

و اعدة الم ام  هظفين فإنمس ى األحك رف عل ن الضرورة التع ي م ي أن  الت ا ينبغ نهم ، آم  صدرت ع

 .يحصلوا على التغذية المرتدة عن تلك األحكام 
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م فإن    مساعدة موظفإلىفإذا آانت المنظمة تهدف      ة أدائه  يجب اإلعالن   هيها على تطوير وتنمي

 .داء شة لنواحي القصور في األقن تكون هناك مناأ و،تائج األداء عن ن

ى ضطرار اإلدارة اللجوء     إوفي حال    ا في عدم                   إل ة منه ويم رغب ائج التق  عدم اإلعالن عن نت

ارير األداء يجب                إن تق اً           تبقى سراً    أنخلق توتر في جو العمل ف ط خالف   عن الموظفين اآلخرين فق

 )2( .للموظف المعني باألمر 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  http://www.hrdiscussion.com/hr221.html 
)2( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp?cr_id=87&inf_g=75 
 
   : عدم موضوعية المقوم-3

ويم ألن        يصع همهما آان نظام تقويم األداء فإن      ى       هب التحكم في موضوعية التق م عل  يشمل الحك

ه إيج         ل إنسان آخر ل دة  وعدم         اإلنسان من قب ة عدي ة وخارجي أثر بعوامل داخلي لبياته ، ويت ه وس ابيات

 :موضوعية المقوم قد تنجم عن المؤثرات التالية 

 .خاصة الموظفين الجدد   :توفر المعلومات الدقيقة عن أداء العاملين عدم -

 :الهالة أثر  -

ن  ن الممك ه لمر أنم ي تقويم رئيس ف أثر ال يؤ يت يس باإلهوس عوره الشخصي ول ارات  بش عتب

وم بتصنيف الموظف ووضع              أن يق ى أساس            درجة الموضوعية وذلك ب ه عل ة أو منخفضة عن  عالي

 .صفة معينة يحبها أو يكرهها 

  :التساهل أو التشدد -

ون      ومين يميل ى بعض المق ة أو          إل م يخافون من المواجه ا ألنه ويم موظفيهم إم  التساهل في تق

ويمهم     ألنهم حديثو التعيين في الوظيفة اإلشرافي      تم تق ذين ي وظفين ال  أوة أو ألنهم غير ملمين بعمل الم

ؤولين        اك بعض المس رى هن ة أخ ن جه ويم ، وم ة التق ن عملي ين م ر متمكن ون غي ى يميل ويم إل  تق

الخوف    هعتقادهم بأنإموظفيهم بشدة وبشكل صارم بسبب    وظفيهم ب  آلما آانوا صارمين زاد شعور م

   .ساليب القيادةمنهم والطاعة لهم ويعتبرون ذلك أحد أ

  :الميل نحو المرآزية أو الوسيطة -

اب      ويعني ذلك أن يميل الرئيس       يعهم         هلتقويم آافة الموظفين بشكل متش تم تصنيفهم جم ادة ي  وع

ا ألن المق ك إم ة متوسطة وذل ويم أو ألنبدرج ام التق ؤمن بنظ ين  الهوم ال ي روق ب ين الف د أن يب  يري

تقم من أحد الموظفين     أو هموظفي األداء د     ألسباب ال  لين ا ب ة له ذلك أو    عالق ون أن يشعر اآلخرون ب

  . نالموظفيعتراض أحد إ من هلخوف

 :  والمحسوبيةالمحاباة الشخصية -
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ل             التييتعلق هذا المفهوم بالتفصيالت الشخصية       ا صلة بالعمل مث  تعتمد على معايير ليست له

   . التنظيمية والسياسيةالعرق والدين والصداقة والروابط العائلية أو التفضيالت

   :نضباطية من العملية اإلعتبار التقويم جزءًاإ -4

ف و     إ ن أداء الموظ ام ع دار األحك ة إص ق بعملي ويم يتعل ي أداء   أن التق ور ف واحي القص ن ن

ة فالموظ ى بحاج ا     إل دف معالجته ف به ع الموظ ة م ة ومناقش ك  ، دراس ي ذل ور أن وال يعن  األم

ة يأونضباطية اإل ة األداء   إجب  التأديبي ي مقابل تها ف تم مناقش ي ي هر آ دة أش ا لع ال ،دخاره ي ح  فف

ا   حصول أي تجاوز لقواعد العمل فإن تلك المسألة يجب التعامل             ا      معه  إذ   مباشرة وال يجب إرجاؤه

 . ز الموظفين وتنمية أدائهم يحفت تقتصر على السعي لأنمقابلة األداء يجب  أن

   :ة التقويم إهدار الكثير من الوقت في عملي-5

ا              إن ة مفاده ال يعكس حقيق ويم فع افي إلجراء تق  اإلدارة أن الشكوى من عدم وجود الوقت الك

  . شرفينملل بين المسؤوليات المنوطة تعطي عملية التقويم أولوية منخفضة جدًا

راد ليست جزءاً                    أن إدارة األف  وفي الحقيقة فإن هناك العديد من المدراء يخفقون في اإلدراك ب

ة              يرًاصغ ا في الحقيق م ولكنه ر  من الوجبات اإلدارية المنوطة به ياً   جزءاً  تعتب  من المسؤوليات      رئيس

 .  لهذه العملية ًا آافًاوتتطلب تخصيص وقت

ك     ى ذل اًء عل ذه المشاآل    ميوبن ق بالمسؤول      كن تصنيف ه ة تتعل ى مشاآل ذاتي ة    إل عن عملي

 )1(  .ذاتهابعملية األداء بحد  ية تتعلقع، وأخرى موضو التقييم

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp?cr_id=87&inf_g=75 
 

 )1(  :أسباب فشل بعض أنظمة تقييم األداء :3-11

  :بالشعور بالذن -1

ا يشعر بعض     دراء آثيرًا م ذن الم يم أداء     بال ة تقي امهم بعملي د قي دما    ب عن املين وخاصة عن  الع

ة    ائج عملي ار    يترتب على نت يم بعض اآلث ات والحوافز         التقي ا يخص الترقي املين فيم ى الع لبية عل الس

 .العمل  فيستمرار واإل

  : عن نتائج التقييمللمدراء دم وجود محاسبة ع-2

دراء حيث يقوم  ة  الم ًا بعملي يم األداء لل   أحيان م       تقي ك ألنه ا ، وذل املين دون تحضير مسبق له ع

  .للمساءلة عن دقة نتائج التقييم غير معرضين

  : يتم على أساسها التقييمالتيعدم وضوح المعايير والمقاييس  -3
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ه أداء سيئ           إلى الحكم على األداء المتوسط أو      بالمدراء ي قد يؤد  الذياألمر   ى أن  ،المقبول عل

دراء فعاًال ، ويجب أن يفهم آل من   جب أن يكون برنامج تقيم األداءأو قد يحدث العكس ، ولهذا ي  الم

  .التقييم على ضوئها  سوف يتمالتيوالعاملين المعايير 

  :الخوف من إيذاء مشاعر العاملين -4

   .مشاعرهم  بإعطاء جميع العاملين تقديرات مرتفعة خوفًا من إيذاءالمدراءيقوم  حيث

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 1( http://www.hrdiscussion.com/hr221.html 
  :ء م األداليب معالجة مشاآل تقيياأس :3-12

 )1( :تقوم على طريقة لمواجهة مشاآل تقييم األداء وتقليل أثارها السلبية  ن أفضلإ

 .لة اإلعتراف الفعلي بالمشك -1

ويم           -2 ا في التق ة          ،تقوم المنظمة بإختيار الطريقة األنسب له ة  ووالتي تتناسب مع الوظيف تكلف

ذ ، و    اإلعداد م   ( السهولة    والتنفي ة         إل ، وا  )التطبيق   والفه ا في الترقي تفادة منه العالوات  وس

 .التطوير و

دم اإل -3 ى ع ق عل اد المطل يم عتم رئيس المباشر تقي ل يجب ، لموظفلال هب ل  من مراجعت قب

 .الرئيس 

 .ستبعاد العوامل الشخصية إ -4

 )2( :والبعض اآلخر يرى أنه إضافة لما سبق البد من 

رة                    -1 ا خالل فت اموا به زة التي ق إعطاء العاملين الفرصة لذآر األعمال أو المساهمات المتمي

 . حق مناقشة نتائج التقييم مع القائمين به التقييم ، وأيضًا

ا      -2 ه        آفالة حق الموظف في التظلم ب ديم حججه ومبررات يم وتق ائج التقي لطرق الرسمية من نت

 .أمام سلطة أعلى من الجهة القائمة بالتقييم 

ارآة  -3 يم األداء لألطراف المش ة لتقي ايير موضوعية وواضحة ومفهوم ضرورة وجود مع

 .فيه سواء القائمين بالتقييم أو الخاضعين له 

 .القواعد السليمة والموضوعية لتنفيذهتدريب القائمين بالتقييم على أسس وطرق التقييم و -4
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ه لمناقشتها                    -5 ة ب ى من القائم ى سلطات أعل ا أو   إوضرورة عرض تقارير التقييم عل عتماده

 . األمر ذلك تعديلها حينما يقتضي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 1( http://www.economics.kaau.edu.sa/dean/sialmandeel/file.asp?ID=1994   
  .85-69محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات، ص . عبد العزيز جميل مخيمر، د. د. أ)2(

   : تقييم األداءعوامل نجاح :3-13

 )1( :إن نجاح عملية تقييم أداء العاملين تعتمد على عنصرين أساسيين هما 

يم           : لبعد الفني   ا - يعني تطوير مجموعة من المعايير والمقاييس الموضوعية في إطار نظام تقي

اعد المس  ي يس ل ، لك ل  ؤأداء متكام ى تحلي ى عل يم الموضوعي المبن از التقي ى إنج ولين عل

 .وليات المطلوبة من آل فرد ؤالوظائف واألنشطة والمس

اة أو الخوف        ًاقييم بعيد  هذا الت  زإنجا على   المدراءيشير إلى قدرة    : البعد السلوآي    -  عن المحاب

 .من رد فعل المرؤوسين ومواجهتهم بنتائج التقييم ومحاسبة المقصرين وتحفيز المجدين 

 )2( : عوامل نجاح تقييم األداء في ويمكن إجمال

 . هتمام بهاإلبأهمية وجدوى عملية التقييم واوالرؤساء  العليا اإلدارة إيمان -1

 . ستخدام أآثر من آلية للتقييمإ باإلمكانردي بقدر تفادي التقييم الف -2

 . توضيح أسس ومعايير التقييم لكل المشارآين في عملية التقييم -3

شمولها لكل عناصر األداء للوظيفة محل  ستمارات التقييم من حيثإالعناية بتصميم  -4

يص تخص ، وترتيب عناصر األداء حسب أهميتها وإعطائها القيمة المناسبة، و التقييم

 . ستمارة منفصلة لكل مجموعة وظيفية حسب عناصر أدائهاإ

، العاملة  خطة القوى،الوصف الوظيفي ( اإلداريةربط عملية التقييم بغيرها من العمليات  -5

 ) . تنمية الموارد البشرية، ختياراإل

  التنقالت، الترقيات، العالوات ( الخاصة باألفراد اإلداريةربط عملية التقييم بالقرارات  -6

 . ) الحوافز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .85-69محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات، ص . عبد العزيز جميل مخيمر، د. د. أ)1(
)2( http://www.hrdiscussion.com/hr221.html 

 )1(  :راسات الميدانيةالد :3-14

  ويشبه هذا األسلوب آثيرًا،في الدراسات الميدانية يقوم محلل األفراد بإجراء مقابلة تقويم

 وحدة أوهتمام على آيفية وآمية ما ينجزه شخص معين ، حيث يتم ترآيز اإلريةااإلدالمراقبة ب

نه في بعض األحيان يمكن أ من عملية التقويم، آما  ويشكل آل من الرئيس والمرؤوس جزءًا،معينة

 .  آراء موظفين آخرينأوولين الذين ال يشرفون على الموظف ؤخذ آراء المسأ
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 هدف تقنية الدراسات الميدانية هو تحديد مستويات األداء المتوقعة والمستويات التي تم إن

 .  ملحوظ على النتائجتأثير الظروف التي آان لها أوتحقيقها وذلك لمالحظة العوامل 

 الدراسات الميدانية ال تستخدم عادة آأسلوب مباشر للتقويم، ولكنها تستخدم لدعم طرق نإ

 المساعدة على آشف أوستخدامها لمراقبة عملية التقويم إ ففي بعض األحيان يمكن ،التقويم المطبقة

  وفي معظم األحيان فان الدراسة الميدانية تستخدم،عتراض على تقويم معينالحقائق في حال اإل

تخاذ القرارات  منح عالوات األداء، آما تستخدم إلأو لعمليات الترقية ة مساعدأوآعملية تكميلية 

 .  لتقويم إمكانية إعادة التنظيم اإلداريأواإلدارية من قبل اإلدارة العليا فيما يتعلق بأداء المنظمة 

ن إلهذا السبب ف الدراسة الميدانية هي أسلوب تقويم يتطلب الكثير من الجهد والوقت، وإن

 ولكن عندما تدار هذه العملية من قبل محللين ، بشكل واسع في المنظماتستخدامه ليس منتشرًاإ

ستخدامها إن إ آذلك ف، يتبين وبشكل آبير مصداقية وموضوعية المقومأننه يمكن فإمهرة ومدربين 

ستخدام هذا إ أن إلىة هتمام الذي توليه المنظمة لعملية التقويم، باإلضاف يؤآد مدى اإلأنيمكن 

  .هتمام اإلدارة بعدالة نظام التقويم إ يظهر أن يمكن ) آآلية لمراقبة نظام التقويم (األسلوب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrp-kw.com/mouwaredMB.asp?cr_id=87&inf_g=75 
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  : األداء :4-1

ة الصحية يمكن تعريفه بأنه مجموعة من األنشطة والبرامج التي تنفذ األداء في نظام الرعاي

ستراتيجي ، واألداء ينطوي على التوجه اإل، من أجل تحقيق مجموعة من األهداف المحددة سابقًا

  )1(  .بلوغ األهداف التي وضعتها الحكومة والمجتمع آكللونوع التنظيم ، والنظام الصحي 

 وأداء النظم، من قبيل نظم ،تقديم الخدمات وفقًا للقواعد بأنه خدماتأداء مقدمي البينما يعرف 

 )2( . التدريب واإلشراف واإلدارة ونظام المعلومات الصحية واللوجيستيات، ورضى الزبائن

  :األداء قياس  :4-2

نظام لتقييم : بأنه Performance Measurement قياس األداء مة الصحة العالميةمنظعرفت  

أداء تدخالت أو شراآات إنمائية أو إصالحات على صعيد السياسات بالنسبة إلى ما آان مخططًا من 

 ويعتمد قياس األداء على جمع بيانات وتحليلها وتفسيرها واإلبالغ ،حيث إنجاز مخرجات ونواتج

  )3( . ل وضع مؤشرات لألداءعنها من أج

يم  و ى التقي ل إل ائج، للتوص راءة النت ي ق لوب ف ة وأس ر معين ة تفكي و طريق اس األداء ه قي

 )4( . الموضوعي ألداء المؤسسة الصحية الحالي، ولضمان درجة نجاح وتحسين األداء فيها
 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Pan American Health Organization. Health system performance assessment and improvement in the )1(  
     region of the Americas. Washington: [PAHO ] 2001 .  

  .2004أغسطس / آب، نامجمؤشرات البر: 6األداة رقم ، شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية،  )2(
  / آذار،مسرد مصطلحات التخطيط والمراقبة والتقييم: 1األداة رقم شعبة خدمات اإلشراف،  ، (unfpa)،العالمية الصحة منظمة )3(

  .2004مارس       
)4(   Janet A.Brown, The Healthcare Quality Handbook, 2005. 

و  اس األداء ه وة القي يناألخط و تحس ى نح ة الصحية ول ال الرعاي ي مج ودة ف وير ،  الج وتط

 )1(.  لمعايير المرعيةل وفقًا، وتقييم سبل تحسين األداء

 )2(: جيب على السؤالين التاليين  يمكن أن يآما أنه

 .آيف نعمل؟  -3

 . وهل تحسن أداؤنا؟ -4

تم من خالل     اييس والمؤشرات    إوي د من    ( Indicators/Measures )ستعمال المق  التي تفحص أي ُبع

 : التسعة التالية Dimensions of performanceأبعاد األداء 
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  .Appropriatenessالمالئمة  -1

  .Availabilityالتوافر  -2

  .Continuityستمرارية اإل -3

  .Effectivenessالفّعالية  -4

 .Efficacy الفاعلية  -5

  .Efficiency قدرةال -6

  .Respectحترام اإل -7

  .Safetyالسالمة  -8

 .  Timelines الدقة في التوقيت -9

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( Essential Public Health Services Work Group of the Core Public Health Functions Steering  

                Committee, February 1995.             
 )2(   Janet A.Brown, The Healthcare Quality Handbook, 2005. 
  

رة ،  نوات األخي ي الس دف   اإلزادف ع اله نظم الصحية م اس األداء ضمن ال ل لقي ام والعم هتم

ة التي           القوى الدافعة وراء هذا اإل     ، وآانت النهائي لتحسينها  ة للبيئ تجاه متأصلة في الخصائص الراهن

وارد        و الحكومات ومستخدمي الخدمات      هتمامإوالرعاية الصحية   فيها  تتم   ى الم ود المفروضة عل القي

 )1(.الخدماتالتوقعات والمخاوف بشأن سالمة وجودة ولعام المتزايد  ااإلنفاقوخاصة 

 :من زاويتين هما اإلدارات الصحية يم أداء ويتم قياس وتقي

 .تقييم أداء العاملين  •

 .تقييم أداء الوحدات أو اإلدارات أو األقسام  •

ي تغطي ه والت ع أوج دمات الصحية و جمي ي تت الخ ي واإلداري الت ي والفن اط الطب ل النش فاع

التها ، ومن هن              وتتكامل معاً  أتي   من أجل تحقيق أهداف اإلدارة الصحية وأداء رس ة      أ ا ت اء آلي ة بن همي

اس وتقي ن قي ن م ا   تمك ا وتحفيزه ا لتعزيزه ي أدائه ة ف ب اإليجابي ى الجوان ي التعرف عل ا ف يم أدائه

  )2(  .لمناسبة بشأنهاتخاذ اإلجراءات اوالحفاظ عليها ، والجوانب التي تحتاج إلى معالجة وتطوير إل

 :تجاهين متوازيين هما إوبصفة عامة يجب أن يسير تقييم األداء في 

 )3( .تقييم أداء العاملين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الوظيفية والمهنية  -1

 .تقييم أداء الوحدات أو األقسام أو اإلدارات  -2
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        Hurst J. Performance measurement and performance management in OECD health systems:     )1(  

    an overview of issues and challenges. « Measuring up  » Improving health systems performance 
           in OECD countries. OECD health conference on performance measurement and reporting.  
           Ottawa, November 2001 . 

  .85-69محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات، ص . عبد العزيز جميل مخيمر، د. د. أ)2(  
 .ن  تمت مناقشته ضمن أدبيات تقييم أداء العاملي)3(  

د األمر    ، دارة اإليعتبر تقييم األداء على مستوى وحدات العمل من المفاهيم الحديثة في         م يع فل

املين ،  قاصرًا يم أداء الع ى تقي ل أل عل ام المتكام ة   لن النظ اءة وفعالي دى آف اس م ب قي إلدارة يتطل

ق األه       ا وتحقي ة به ام المنوط ام بالمه ي القي ة ف ة واإلداري ة والفني داتها الطبي ام وح داف أو القي

 )1( .وليات الملقاة على عاتقها ؤبالمس

ومما الشك فيه أن تقييم أداء مختلف وحدات العمل يتطلب صياغة مجموعة من المؤشرات                     

 .والمقاييس لكل وحدة من هذه الوحدات في ضوء تحليل عمل آل منها واختصاصاتها الوظيفية 

ا         ومن الجدير بالذآر أن مؤشرات األداء هذه ليست بم         در م عايير مباشرة لقياس جودة األداء بق

ف     ي مختل ي ف ل الفعل ان العم ا إذا آ ى م رف عل ي التع اعد ف ات فاحصة وموضوعية تس هي عدس

مؤشرات األداء في مختلف الجوانب    خدمة، وتشمل    المرسومة لكل    للخطط وحدات العمل يسير وفقاً   

ا         إل نظراً ، وإن مؤشرات األداء تختلف      الطبية والمالية واإلدارية   ة ومكوناته ختالف الهياآل التنظيمي

 )2( .تخصصها وحجمها ل  تبعًاىخرإدارة ألمن 

   :تصميم نظام قياس األداء :4-3

ا أشخاص ينتمون                   تتألف عملية الرعاية الصحية في أية مؤسسة من مجموعة وظائف يقوم به

د               ة       إلى فروع معرفية متعددة ، لذلك آان من الضروري تعيين فريق مؤلف من من وب عن آل وظيف

 )3( .ة صميم نظام قياس األداء في المؤسسسريرية ليقوم بتالمن هذه الوظائف السريرية وغير 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85-69ديثة في إدارة المستشفيات، ص محمد محمود الطعامنة، اإلتجاهات الح. عبد العزيز جميل مخيمر، د. د. أ)1(
 ) .1( المرجع السابق )2(
)3(   Janet A.Brown, The Healthcare Quality Handbook, 2005. 

 )1( :ويقوم هذا الفريق بالمهام التالية 

 . تحديد الوظائف الهامة المتعلقة برؤية ومهمة اإلدارة -

 . عاية المريضلرتحديد العمليات المسؤولة  -

 .  المقاييس والمؤشرات للقيام بتقييم العمليات المحددةإنشاء -

 :إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات الخاصة بالمؤشرات والتي تتضمن  -

 . أو المقياس تعريف المؤشر 

 . أو المقياس هدف المؤشر 
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 . أو المقياس نوع المؤشر 

 . تعيين ما إذا آان المؤشر للنتائج أم للعملية 

 : عتبارخذ بعين اإلاألات مع تحديد عملية تجميع البيان 

 . حجم العينة •

 . تكرار تجميع البيانات •

 . مدة تجميع البيانات •

 . مسؤولية تجميع البيانات •

 . تجميع البياناتمصادر  •

 . تجميع البياناتأدوات  •

 . فحص أداة تجميع البيانات وذلك لتحري الثبات والدقة •

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( Janet A.Brown, Healthcare Quality handbook. Managed Care Consultants, 2002. 

 : مع اإلهتمام بـتحديد عملية تحليل البيانات 

 . تكرار تحليل البيانات 

 . المنهجية بحسب نوع البيانات 

 . مرآزةالدوافع التي تستدعي المزيد من التحاليل ال 

  : مفهوم تقييم األداء :4-4

ى  تؤدي التي جياتاإلستراتي تنفيذ إلى المنظمة سعي من التأآد عمليةهو  األداء يمتقي مفهوم  إل

  . لها الكلية والغايات األهداف تحقيق

دة  خالل  منها مطلوب ما وتحقيق أهدافها إنجاز على منظمة أي قدرة لدراسة وسيلة هي أو  م

ة  هو بل مستقلة عملية نهأ على األداء تقويم إلى ينظر ال أن وينبغي معينة ة  مراحل  من  مرحل  العملي

 . المنظمة في الرقابة وظيفة من مهم ءجز هو التقويم وإن ، اإلدارية

ة  أهداف  تحقيق على تهاقدر بمدى الصحية المنظمات أداء يمتقي ويعرف التي   الصحية  الرعاي

راد ،  الصحية  البرامجها مثل جوانب من العديد ويتضمن هابلوغ إلى تسعى وارد البشرية    ( واألف ) الم

 )1( .والكلفة، 

را الخدمات الصحية و   تقييم  بينما   ر    مجالب ة  الصحية تعتب ًا    ي وه ، أداة إداري ة محددة زمني  عملي

ة            ًا وموضوعيًا مالئم ّيم منهجي ا        الخدمات الصحية و    تحاول أن ُتق ة والمنجزة وأداءه رامج الجاري الب

رار و                   ، نجاحهاومدى   اد صّناع الق ئلة محددة إلرش ى أس ة عل ًا لإلجاب يم انتقائي ديري   ويجري التقي م
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رامج ات ، الب ديم معلوم ي وضع   وتق تخدمة ف ية المس ات والفرضيات األساس ت النظري ا إذا آان  عم

  . وأسباب ذلكقد تم تحقيقها أم ال البرامج صحيحة، 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.bsairaq.net/pdf/iq_hosp. 
  .2004أغسطس / آب،تعريف التقييم: 2 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية،  )2(

التقييم ليس مجرد شيء واحد أو    وغايات وطرق متنوعة، فمستويات وأنواع مختلفة،   وللتقييم  

مجرد   (             يتجاوز المعنى المجرد    ،  واسعًا طاقًالتقييم ن ل فإنواقع  الفي  ، ولكن   نوع من النشاط  

 )1( -:إلى ) قيمة 

 . آما هو مخطط لها ةحاليمجريات تنفيذ الخدمات أو البرامج ال -

  .تقييم الجودة -

يم إختالف طرق    وبالرغم من  ا ت    التقي ة      شترك  إال أنه ة منهجي يم   وهي  في طريق   المعلومات   تقي

 : تفيد في معظم التقييمات هو توفير تغذية مرتدة مفيدةفإن الهدف من  وبصفة عامةلذلك 

تمر • اهمة المس ي ةالمس دماتتحسين  ف رال أو الخ ى  ، ومجاب أثير عل ودة ، والت تحسين الج

 . برامجالمستقبل 

 .إلجابة على مختلف التساؤالت التي تثار حول تنفيذ الخدمات أو البرامج ا •

يم   ال إجراء ينبغي  و ع    في تقي ا  مراحل  جمي يم   وفق مج البرن  تكون ذات أهداف محددة     خطة تقي

ات         إتتوافق مع أهداف و    يم      وستراتيجيات البرنامج إضافة ألساليب جمع البيان نهج التقي المعلومات وم

ه (  توياته وأنواع ه ، )بمختلف مس تخدم مؤشرات واضحة توج ذي يس ي ال ات الت ع البيان ة جم عملي

 )2( .ر الحاصل في مستوى الصحة ظهر التقدم والتغيي، وُتالتقييمتجيب على أسئلة 

د الحكومات     إلى   تقييم األداء    ولهذا يهدف  المعلومات المناسبة    بوالمستخدمين   واإلدارات  تزوي

ة الصحية               عن الرعاية الصحية   لتكون  ، وهذه المعلومات بدورها تستخدم إلعادة تصميم نظم الرعاي

ذا النظام          بطُتقدم  أآثر فعالية وآفاءة ، و     والتي تتضمن     ريقة عادلة ومرضية لجميع المشارآين في ه

:- )3( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Davidson, J. Mainstreaming Evaluation into Organizational Culture. Presentation for the Aotearoa (1)  
       New Zealand Evaluation Association’s Auckland Branch. October 19, 2006E. 

 http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php (2) 
Murray CJL, Frenk J. A framework for assessing the performance of health systems. Bull World (3)       

         Health Organ. 2000;78: 717-31                                                                                                              .  
  .تجاهاتصحة اإل تحدد رصد العوامل الرئيسية التي -

ة الصحية والنظام            أساسية  قاعدة  والمعلومات آ تجميع األدلة    - للعالقة بين تصميم نظم الرعاي

الي      ا ، وبالت ة       الصحي وأدائه وفير األدوات الالزم ة نظم          ل ت صانعي السياسات لتطوير فعالي

  .الرعاية الصحية
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 . تهامتابع، ووإدارتها المساعدة في تحديد األولويات والمساهمة في تصميمها -

ات          - ل التقييم ديم أفض ل تق ن أج ة م ارب المختلف ن التج ات ع ادل المعلوم ل وتب ديم تحلي تق

 . فعالية هاوأآثر

 .  لنظام الصحيلألهداف الرئيسية باالتقدم المحرز في ما يتعلق تقييم  -

  :األداء قييم تهدف : 4-5

ره                 يهدف التقييم بشكل عام إلى تحديد مالئمة أي برنامج أو مشروع ومدى آفاءته وفعاليته وأث

 )1(  .واستدامته

 :دمات الصحية والبرامج هوالهدف الرئيسي لتقييم الخف

 أو مستنيرة بشأن العمليات أو السياساتتخاذ قرارات توفير ما يلزم من معلومات إل •

 . المستقبلية الجارية أو بالبرامج المرتبطة اتاإلستراتيجي

 .إظهار المساءلة أمام صّناع القرار •

 )2( :سببين رئيسيين تقييم للهناك من يعتبر أن و

اذا يحدث                 ي : لتعلم والتنمية ا - دم خدماتها وم ة وأنشطتها ومدى تق ى المنظم هدف للتعرف عل

 .  وبعد ذلك استخدام ما تم تعلمه القيام بذلك على نحو أفضلوما هو قائم ، و

  .بتقديم دليل نجاحها للمسؤولين ومتخذي القرار   :وإظهار فعالية الخدماتمساءلة لا -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2004أغسطس /، آبتعريف التقييم: 2 األداة رقم ، شعبة خدمات اإلشراف،(unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1(
)2 (http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php 

ستخدام الموارد إوُيتوقع أن يؤدي تحسين عملية صنع القرار والمساءلة إلى نتائج أفضل وإلى 

 )1( .بكفاءة أآبر

 :لألهداف األخرى التي تشمل إضافة 

نجح وم  • ا ي ة بم ارف المتعلق ي مجموعة المع اهمة ف اعي والمس تعلُّم الجم ة ال ا ال إتاحة عملي

 . ينجح وأسباب ذلك

 .أو تحسينهما /التحقق من جودة البرنامج وإدارته و •

 . تكرارها ،التوسع فيها ،ستراتيجيات الناجحة من أجل تمديدهاتحديد اإل •

 . ستراتيجيات غير الناجحةتعديل اإل •

 . فوائد البرامج والمشاريع، قياس تأثيرات •

 . ي مخرجات البرامج وجودتهاإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإلدالء بدلوها ف •

ر • حة  أو تبري ات ص دمات والبإثب ة رامج الخ يط    المقدم تويات التخط ف المس ى مختل عل

 . اآلخرينوالتنفيذ والمستفيدين و
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  :أهمية التقييم  :4-6

 )2( : في تقييموتبرز أهمية ال

  .تحقيق أهدافهاو البرامج أو الخدماتتقييم فعالية  -1

رامج    تنفيذتأثيرات الخارجية على نتائج     التمييز بين البرامج وال    -2 من خالل   الخدمات أو الب

 . المنفذةتعديل وتحسين العمليات 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2004أغسطس /، آبالتقييمتعريف : 2 األداة رقم ، شعبة خدمات اإلشراف،(unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1(
)2(  Davidson, J. Mainstreaming Evaluation into Organizational Culture. Presentation for the Aotearoa 

      New Zealand Evaluation Association’s Auckland Branch. October 19, 2006E. 
  -: ؟ التقييمب يقومتحديد من  -3

 -:وذلك ألن  : إلدارةا •

 . الخدمات والبرامج جودةعن  ةمسؤولاإلدارة  -

 .ه  عن نوعية أو فعالية برنامجآل مدير مسؤول -

  . التقييم هو جزء ال يتجزأ من اإلدارة -

   -:ذاتي من قبل منفذي الخدمات أو البرامج، يفيد في التقييم ال •

 . مساعدة الموظفين في تحديد األهداف  -

  .المتوخاةالنتائج بالتفكير في يساعد الموظفين  -

 .واإلبداع بتكار اإل -

 . جيدة أساليب و، أفكار جديدة ومبتكرةعن طريق  :تحسين الجودة  -

  -:، يفيد في يمينيتيسير عملية التقييم الذاتي مع مساعدة أحد المق •

 .  ر فرصة التعلم بالممارسةيوفت -

  . لتقييم الذاتيل إنشاء نظام جيد -

 ت الحق من جانب الموظفين دون خبرةستخدم في وقييمكن أن تقييم إنشاء نظام  -

 .ية خارج

 .  ) سلوك والالتفكير (تغيير الثقافة التنظيمية  -

ة      ،تقييم مستقل وهو  التقييم الخارجي    • رامج        حيث تولي مهم يم الخدمات والب ذا   تقي  وه

  -:يفيد في 

 . محايدة للتقييم مجموعة جديدة من عيونإيجاد  -

 .  اآلثار المتداعيةوإيجاد طرق جديدة للنتائج غير متوقعة  -

 .  ألفكار الجديدةلمصدر  -
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 . ائج نتالبحث عن ال تجاه أقل انحيازًاآونه  -

 . للخدمات و البرامج حتياجات الخاصة أوسع لتلبية اإلالحصول على خبرة  -

 :   وضمان الجودةالمراقبة والتقييم والمراجعة العالقة بين :4-7

  :  المراقبة والتقييم:4-7-1

 فكالهما أداتان ضروريتان لتوفير ما يلزم من ،رتباط وثيقإتقييم يوجد بينهما المراقبة وال

 آما   والتقييم ليس بديًال عن المراقبة،قرارات ومن أجل إظهار المساءلةالتخاذ إمعلومات من أجل 

 )1( -: التي تتمثل في  وآالهما يستخدمان نفس الخطوات،أن المراقبة ليست بديًال عن التقييم

 . المعايير التي سُتقيَّم البرامج في ضوئهاتعريف  -1

ستنادًا إلى تلك المعايير ويجري إعمليات منتقاة إلجراء تقييم لها  واستقصاء أداء أنشطة -2

  .هذا بتحليل المؤشرات النوعية أو الكمية المنتقاة وسياق البرنامج

  .توليف نتائج هذا التحليل -3

  .صياغة توصيات استنادًا إلى تحليل النتائج -4

إدخال التوصيات والدروس المستفادة في عمليات البرامج وغيرها من عمليات صنع  -5

 . القرار

 وبيانات المراقبة التي تنشأ بصفة منتظمة هي ،ولكنهما يقدمان أنواعًا مختلفة من المعلومات

  - :بيانات ضرورية للتقييمات الناجحة
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2004أغسطس / آب،تعريف التقييم: 2 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية،  )1 (
 

 :  لمراقبةا ف-

تتابع باستمرار األداء في ضوء ما آان مخططًا وذلك بجمع وتحليل بيانات عن المؤشرات 

  .قبة والتقييمالتي توضع ألغراض المرا

من خالل ُنظم حفظ سجالت  نتائجالتقدم نحو تحقيق عن مدى الوهي تتيح معلومات مستمرة 

وتفحص المراقبة آًال من عمليات البرامج والتغيرات التي تحدث في ، وتقديم تقارير بصفة منتظمة

امن القوة  وهي تحدد أيضًا مك،ظروف المجموعات والمؤسسات المستهدفة نتيجة ألنشطة البرامج

تعزز عملية التعلُّم من ، وومكامن الضعف في أي برنامج ومعلومات األداء الناتجة عن المراقبة 

هم عادة الذين يجرون عملية ،  البرامج ومنفذوهامدراءو التجربة وُتحسِّن عملية صنع القرار

 )1( . المراقبة
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 :  التقييمأما  -

مد على البيانات التي تنشأ من خالل أنشطة  وهو يعت،تحليل متعّمق ودوري ألداء البرامج

منها مثًال الدراسات والبحوث  ( المراقبة وآذلك المعلومات التي ُيحصل عليها من مصادر أخرى

 (        وآثيرًا ما تجري التقييمات )  والمقابالت المتعمقة ومناقشات مجموعة الترآيز والمسوح

 )2( . يينبمساعدة ُمَقّيمين خارج)  ولكن ليس دائمًا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2004أغسطس / آب،تعريف التقييم: 2 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية،  )1 (
 ) .1( المرجع السابق )2( 
 :ييم  خصائص المراقبة والتق-
 

 المراقبـة التقييـم

يجري في المراحل الهامة من قبيل منتصف مدة تنفيذ : دوري
الخدمات أو البرنامج أو عند انتهائه أو بعد فترة آبيرة من إنجاز 

 البرنامج أو الخدمات  
 مستمرة 

 ق التقدم تتابع، وتشرف، وتحلل، وتوثِّ  يقارن اإلنجازات المخططة باإلنجازات الفعلية ،تحليل متعمق

 يرآز على المخرجات بالنسبة للمدخالت، والنتائج بالنسبة للتكلفة
والعمليات المستخدمة لتحقيق النتائج والمالئمة بوجه عام، واألثر 

 ستدامة واإل

ترآز على المدخالت واألنشطة والمخرجات وعمليات 
التنفيذ واستمرار المالئمة والنتائج المحتملة على 

 مستوى النواتج 
ويساهم في بناء نظريات ، يجيب على سبب وآيفية تحقيق النتائج

 تجيب على ما ُنفِّذ من أنشطة وما تحقق من نتائج  ونماذج للتغيير 

ُتنبه المديرين إلى المشاآل وتتيح خيارات لألعمال  ستراتيجيات والسياسات يقدم للمديرين خيارات من حيث اإل
 التصحيحية 

ن ِقبل مديري البرامج والمشرفين تحليل داخلي أو خارجي م
 . وأصحاب المصلحة في المجتمع المحلي و المقّيمين الخارجيين

تقييم ذاتي من ِقَبل المديرين ومقدمي الخدمات 
 والمشرفين وأصحاب المصلحة في المجتمع 

  )12( جدول رقم 
  )1. ( بتصرف2000مايو /، أيار)WFP(عالمي ، وبرنامج األغذية ال1991،)UNICEF(منظمة األمم المتحدة للطفولة : المصادر
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 )2(  : التقييم والمراجعة:4-7-2

قتصاد آل من إدارة البرنامج واإلدارة إالمراجعة، مثلها مثل التقييم، ُتقّيم فعالية وآفاءة و

 إال أن هدف المراجعة ومحور ترآيزها يختلفان عن هدف التقييم ،المالية وتوصي بإجراء تحسينات

  - :رآيزهومحور ت

 تعلُّم + مساءلة =  التقييم -

 مساءلة= المراجعة  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2004أغسطس / آب،تعريف التقييم: 2 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1(
 ) .1(بق  المرجع السا)2( 

ختالف من التقييم، ال تحدد أهمية نتائج البرنامج أو أثره المحتمل أو ولكن المراجعة، على اإل

 وُتقّيم  متثال للقواعد أو األنظمة أو اإلجراءات المحددة للمنظمة فالمراجعة تتحقق من اإل،ستدامتهإ

 وُتقّيم المراجعات ،قارير المالية آما ُتقّيم دقة ونزاهة المعامالت والت،مدى آفاية الضوابط الداخلية

 . اإلدارية الجوانب اإلدارية لعمليات أي وحدة

ختالف بينهما، أداتان يمكن من خاللهما لإلدارة والمراجعة والتقييم آلتاهما، رغم هذا اإل

 . تحسيناتالالحصول على تقييم حاسم األهمية لعمليات المنظمة آأساس إلدخال 

 )1(: ة ودالتقييم وضمان الج: 4-7-3

 .  ا بعضًام بعضهنكماليا مأنهإال  في الترآيز انختلفيرغم أن التقييم وضمان الجودة 

رامج     يرآز - ى    :  التقييم بالنسبة للب امج         عل د البرن ة بتحدي ة والمتعلق ة    األهداف المعلن  أو الخدم

 .  أهمية وتأثير هذا البرنامجوهيكل وآفاءة وفعالية  وتقييم

ى      الجودةبينما   - ل    ترآز عل دمي الخدمات    ممارسات و خصوصًا، ) المريض   ( العمي    (  مق

 . الموضوعةالمعايير حسب وتقيم هذه الممارسات ) األطباء ، هيئة التمريض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ferris LE, Favaro P: Increasing the relevancy and usefulness of program evaluation: a comprehensive (1)   

  evaluation. Hygie 1988; http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1336469. 
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 )1(  :متى نحتاج إلى نتائج التقييم ؟ :4-8

البرنامج بوجه عام، حيث ُتدرس  أو الخدماتأثناء تحليل الحالة وتحديد محور ترآيز  •

عتبار عند برامج سابقة وُتؤخذ في اإلخدمات سابقة أو الدروس المستفادة من تنفيذ 

 . البرامجالخدمات وستراتيجيات إتصميم 

البرامج، حيث ُتستخدم البيانات المتعلقة بالمؤشرات والتي الخدمات وأثناء تصميم  •

 ، السابقة آبيانات أساسية للدورة البرنامجية الجديدةحصل عليها أثناء الدورة البرنامجيةي

البرامج من تحديد أهداف برنامجية الخدمات ووبيانات المؤشرات تمّكن أيضًا مصممي 

 . واضحة يمكن مراقبتها وتقييمها

المتابعة المستمرة لتقدم والبرامج، حيث تكفل المراقبة والتقييم الخدمات وأثناء تنفيذ  •

 .  لتحقيق نتائج أفضلهاستراتيجياتإ وتعديل البرامجالخدمات و

 اوأثرهيكفل التقييم المتعمق لمدى فعاليتها البرامج، حيث الخدمات وعند إنجاز  •

ستراتيجيات والممارسات الجيدة من أجل  توافر دروس مستفادة بشأن اإلاستدامتهإو

  . تصميم الدورة البرنامجية التالية

 )2( :لتقييم أنواع ا/ التقييم  من الغرض :4-9

ينبغي أن تكون أسباب ذلك التقييم محددة تحديدًا صحي برنامج خدمة أو قبل تقييم أي 

هتمامات خاطئة، ويتوصل إلى إ فالغرض إذا لم يكن واضحًا قد يرآز التقييم على ،واضحًا

  . ستنتاجات خاطئة، ويقدم توصيات لن تكون مفيدة لمستخدمي نتائج التقييم المقصودينإ

 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2004أغسطس / آب، التقييمأغراض: 3 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1(
 ) .1(المرجع السابق ) 2(

 

شتراك مع رض الرئيسي للتقييم باإلولقد أظهرت التجارب أن مدير التقييم عندما يحدد الغ

ستخدام النتائج في عملية صنع القرار ستزيد إحتماالت إمستخدمي نتائج التقييم المقصودين فإن 

، عندما يخطط إلجراء تقييم ما، أن يتساءل للمدير أو المسؤول ولذا ينبغي دائمًا ، زيادة آبيرة

  -:والتي تفيد في  يريده؟ وآيف ينوي استخدامه؟من الذي يريد التقييم؟ ولماذا : التساؤالت التالية

   : تقييم تكويني–نامج برالخدمة أو التصميم وأداء لمستمر اللتحسين ا -1

 :البحث في التساؤالت التالية وهنا البد للمدير من 

؟ وما هي أنواع مشاآل التنفيذ ضعفالالخدمة أو البرنامج ومكامن ما هي مكامن قوة  •

  .معالجتها؟التي نشأت وآيف تجري 
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ما هو مدى التقدم المحرز نحو تحقيق المخرجات والنواتج المنشودة؟ وهل األنشطة  •

  .لتحقيق المخرجات؟) من حيث الكم والنوع(المخططة آافية 

وهل    هل آانت المؤشرات المختارة مالئمة ومحددة بدرجة تكفي لقياس المخرجات؟  •

خدمت ُأستن المؤشرات المنتقاة؟ وهل هنالك حاجة لتنقيحها؟ وهل تسنى جمع بيانات ع

  .المؤشرات ألغراض المراقبة؟

  .لماذا ال يقوم بعض المنفذين بتنفيذ أنشطة تنفيذًا جيدًا مثل غيرهم؟ •

  .ما هو الذي يحدث ولم يكن متوقعًا؟ •

ما هو تفاعل الموظفين والزبائن؟ وما هو تصور المنفذين والمجموعات المستهدفة  •

  وما الذي يحبونه؟ وما الذي يكرهونه؟ وما الذي يريدون تغييره؟للبرنامج؟للخدمة أو 

  .كفاءة؟الآيف ُتستخدم األموال بالمقارنة بالتوقعات األولية؟ وأين يمكن تحقيق أوجه  •

 وهل    للبرنامج؟للخدمة المقدمة أو آيف تؤثر البيئة الخارجية على العمليات الداخلية  •

  أو الخدمة حة؟ وهل يتضمن البرنامجمازالت الفرضيات المحددة أصًال صحي

  .ستراتيجيات للحد من أثر المخاطر المحددة؟إ

  .ما هي األفكار الجديدة التي تنبثق والتي يمكن تجريبها واختبارها؟ •

   :عييجمت تقييم –منجز البرنامج الخدمة أو الإصدار حكم عام على فعالية  -2

 -:ولتحقيق ذلك البد من طرح التساؤالت التالية 

 البرنامج فعاًال؟ وهل ساهم في تحقيق الغايات والنواتج المحددة؟ ت الخدمة أوهل آان •

 .وهل تحققت المخرجات المنشودة؟ 

لتحقيق ستخدامًا مالئمًا إخدمت األموال ُأست التمويل؟ وهل لخطةهل آان التنفيذ مطابقًا  •

  .األغراض المقصودة؟

  .و التوسع فيه؟ أو تكراره؟نبغي مواصلة البرنامج أم ينبغي إنهاؤه؟ أيهل  •

   :توليد معارف عن الممارسات الجيدة -3

 -:وهنا يتم طرح التساؤالت التالية 

ما هو المنطق المفترض الذي من المتوقع من خالله أن تؤدي المدخالت واألنشطة إلى  •

مخرجات، ُتفضي إلى نواتج، ُتغيِّر في نهاية المطاف وضع السكان المستهدفين أو 

  .ستهدفة ؟الحالة الم

  .ما هي أنماط التدخالت التي تنجح وفي ظل أية ظروف؟ •

  .النواتج؟ ،ما هي أفضل طريقة لقياس المخرجات •

  .ما هي الدروس المستفادة؟ •
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 البرنامج؟الخدمة أو ما هي الخيارات المتاحة على صعيد السياسات نتيجة ألنشطة  •

صنع القرار من جانب مستخدمين بعض نتائج التقييم مالئمة بالذات لونتيجة لذلك تكون 

  - :معينين

إلى نتائج التقييم المرتبطة بعملية اإلنجاز المسؤولون على الخدمة ومقدميها يحتاج  -

 فهذا النمط من المعلومات سيساعدهم على ، تحقيق األهدافنحووإحراز تقدم 

 . ستراتيجيات تنفيذ تكون أآثر فعاليةإختيار إ

لسياسات وآبار المديرين ، فهم يحتاجون إلى نتائج من واضعي القرار أما صّناع ا -

 فهذا النمط من المعلومات سيمكِّنهم من ،ستدامة مرتبطة بالفعالية واألثر واإلتقييميه

 . أو تعديلها أو إلغاؤهاالخدمة مواصلة بأن يقرروا 

والبيانات التي تتولد من خالل التقييمات، التي ُتبرز الممارسات الجيدة والدروس  -

 )1( . ستفادة، ضرورية بالنسبة للعاملين في مجال وضع السياسات العامةالم

 :  أنواع التقييم :4-10

اً     و وهناك أنواع عديد     ه والغرض من             لل مختلفة من التقييمات تبع ذي يجري تقييم موضوع ال

 -:، ولذلك ظهرت العديد من التصنيفات أهمها  التقييم

 )2( : التصنيف األول :4-10-1

  ) . Process Evaluation ( )اإلجراءات  ( ليةالعمتقييم  -

  ) .Outcome Evaluation( نتائج تقييم ال -

   ) .Impact Evaluation ( تقييم األثر -
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2004أغسطس / آب، التقييمأغراض: 3 األداة رقم ،افشعبة خدمات اإلشر، (unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1(
)2 (http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php 
 

 )1( : التصنيف الثاني :4-10-2

تقييم يعزز ويوجه ويحسن أوجه الموضوع        : )EvaluationFormative  (التقييم التكويني  -

امج ساعد في الشكل عن طريق دراسة         محل التقييم فهو ي    ذه       ،   البرن امج وجودة تنفي ديم البرن   ، تق

يم  الوتقي كالمج ر ذل دخالت، وغي راءات، والم وظفين، واإلج ي، والم دف   التنظيم اذ إبه تخ

ذها  ين تصميمها وتنفي رارات لتحس ى اإلق ة بالتصميم  ، وعل ات المتعلق از، هتمام ة اإلنج  وعملي

 .ستراتيجيات البديلة والكفاءة، والسببية، والنتائج غير المتوقعة، واإل
  :  التقييم التكوينييشمل*    
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امج ،  إيحدد  حيث  :  حتياجاتتقييم اإل    دار حتياجات البرن ة      الحاجة ، و ومق ا يمكن لتلبي عمل م

 .الحاجة 

 تقييم أصحاب المصلحة وآيف يمكن أن تساعد        الذي يقرر ما إذا آان ذلك ممكناً      :  تقييم للتقييم  

  .على تشكيل فائدتها

يم ت  نظمقي ى :  م اعد عل كان  وضع تصوريس امج ، والس د البرن ي تحدي  أصحاب المصلحة ف

  .المستهدفين ، والنتائج المحتملة

 .ه تقديمو وترصد اإلخالص للبرنامج  :تقييمالتنفيذ  

  . البديلةيةجراءات التنفيذذلك اإلالتحقيق في عملية توصيل البرنامج ، بما في : تقييم العملية  

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php 
 

ا  يهتم في   : )EvaluationSummative ( التقييم التجميعي  - ائج بعض   دراسة آث وجه  أر أو نت

ائج  ه من    تقييم ما تسبب   ، ما يحدث في وقت الحق لتقديم البرنامج         واصفًاملخصًا لها،    البرنامج، نت

ا  ، لنتائج والعامل المسبب لتحديد األثر العام   تم في    وتقدير التكاليف النسبية المرتبطة به ذي ي  وال

دى فعاليته  ى م م عل رامج للحك دمات أو الب ذ الخ ة تنفي ى اإلنهاي ادة عل ز ع و يرآ ات ا، فه هتمام

 . ستدامة ستراتيجيات البديلة، واإلالمتعلقة بالمالئمة، والفعالية، والكفاءة، واإل

  :عي يجمتيشمل التقييم ال* 

ا إذا آان      :  نتائجالتقييم    ة عن      تالتحقيق في م ار الناجم ات  اآلث د     ال إثب ى وجه التحدي امج عل برن

  .لنتائجلهدف محدد 

  .لبرنامج آكلل ةثار الشاملاآل هو أوسع ويقيم  :تقييم األثر 

د           اليف والفوائ ل التك د         :الفعالية من حيث التكلفة وتحلي اءة من خالل توحي  معالجة مسائل الكف

 .النتائج 

ل   انويالتحلي د فحص:  الث ل يعي دة أو وتحلي ائل جدي ودة لمعالجة مس ات الموج ستخدام إ البيان

 .أخرى أساليب 

رارات   نتائج التقديرات من دراسات متعددة للوصول إلى تحليليدمج  :  الفوقيالتحليل    ة  ق عام

  .ة أو مستعجل
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ى   - دف إل ذي يه يم ال ارات  إالتقي د خي ات أو تحدي تفادة وأفضل الممارس دروس المس تخالص ال س

اءة، إل       ببية، والكف از، والس ات اإلنج ميم، وعملي يِّم التص أنه أن يق ن ش ة، فم تنباط السياس س

 .الخصائص التي يمكن أن تحقق بفعالية وآفاءة النتائج المنشودة 

 

 

بعض   لذلك يرى ا  و يم      أنل يم ال      مستويات التقي ؤثرة في تقي ز الصحة        الم ة لتعزي رامج المتكامل ب

 -: والتي تؤدي إلى نتائجالوثر األ العملية وتقييم من ًاينبغي أن يكون مزيج

درات   اء الق ارآة  :بن ة مش ونتيج ةىالق ادة  العامل ة  ، وزي ي وافرص التنمي رة ف اب الخب آتس

 . مجال التقييم المتكامل للبرامج

ات واآلراء   ادل المعلوم يح  :ونشرها تب اديت م زي ة لتقاس ات الة الفرص المتاح ورمعلوم  وظه

ى  ة إل الالدعم الالحاج ات فع ادل المعلوم اليب التقي  لتب ن أس الل  ع ن خ تخدمة م يم المس

   .، وشبكة اإلنترنتحلقات العمل  ،المؤتمرات

دخالت    ،هذا المستوى من التقييم يغطي جميع جوانب تنفيذ البرنامج       ذ الت ى تنفي  والتي ترآز عل

درات و    ستراتيجياتإو درة النظام         إ بناء الق امج وق ائق البرن ة         ستعراض وث ة عمل متكامل ديم نوعي لتق

  . ، التوصل إلى مؤشرات أداء متكاملة لتعزيز الصحةبشكل أآثر تحديدًاو ، لتعزيز الصحة

درات و اء الق دخالت وبن ذ الت ين تنفي ة ب ًاواإلالعالق ر غالب ائج التغيي ة نت تراتيجيات ورؤي ا س  م

اء أثر إيمكن أن يكون من الصعب  و، تكون معقدة   ا قتف رة       ولكن   ،ه من المرجح أن تجري خالل فت

يم   الجداول    من الزمن خارج النطاق الزمني لمعظم       ة التقي ار الخدمات أو             زمني يم آث د تقي ذلك عن  ، ول

ا إذا تحققت أهداف                            الحكم فيم ة ب ة ، وهي الكفيل راد والبيئ دى السكان واألف البرامج، أول ما تظهر ل

  .ه الخدمات أو البرامج أم ال هذ

 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php 

 )1( - :وتشمل اآلثار

 :  )اآلثار المباشرة األولى (  تحسينمظاهر ال -

من حيث    ،  بالوضع الصحي     الصحة والمعارف ذات الصلة        : والوعي والمعرفة الصحة   •

ة ،          دافع ، والثق اة           السلوك اإلنساني   المواقف ، ال ارات الشخصية بشأن أساليب الحي  والمه

  . الخدمات الصحيةمعرفة ما يجب عمله للحصول على لإضافة الصحية ، 
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ل اإل • أثير العم اعي والت ى  : جتم يطرة عل راءات الس ز إج ة لتعزي ود المبذول ائج الجه نت

ايير اإل         إلالمجموعات ا  ة   جتماعية من خالل المقومات األساسية للصحة ، والمع  في جتماعي

  .تهومشارآ المجتمع 

ات  • ات والممارس ة والسياس حة العام ة الص ة : التنظيمي ة العام ذ السياس اتتنفي  والتعليم

وارد ،  وائح ، وتخصيص الم ة لوالتشريعات والل ي الداعم ة الت ؤدي لممارسات التنظيمي ت

 . لتعزيز الصحةلتطوير الخدمات والبرامج عدادات واإلتعزيز المشارآة إلى 

  ) :المستوى الثاني( تأثير التغييرات  -

ة  األة يالخدمات الصح  وأنماط الحياة الصحية ،     ب لقةوتشمل اآلثار األخرى تلك المتع     ر فعالي  آث

أ في     ' المستوى الثاني 'تعتبر   اآلثار    ومع ذلك ، من المهم أن نالحظ أن هذه         ،وصحة البيئة  التي قد تنش

 : شمل ما يلي األولى وتمرحلة الحقة من اآلثار المباشرة 

 .اط البدني النش السلوك الشخصي ، مثل وقف التدخين أو المشارآة في •

ة  لخدمات الصحية   األمثل ل ستخدام  اإلالقرار السليم ب   و الخدمات الصحية الوصول إلى    • الفعال

 . حسب الحالة الصحية

ة واإل  األوضاع   البيئات الصحية ، التي تتألف من         • ة قتصادية واإل  المادي التي يمكن     جتماعي

 .  اط الحياةنمألصحي الدعم ال عن أن يكون لها تأثير مباشر على الصحة ، فضًال

 :التصنيف الثالث : 4-10-3

ة  شامًال  تقييم الخدمات أو البرامج الصحية      الذي يقوم على     نموذج التقييم الشامل    الجوانب التالي

:  

 .التخطيط  •

 .اإلعداد والتطوير  •

  .تنفيذالتطبيق وال •

 . متابعة التنفيذ  •

ى  وم عل ذي يق ع وال ل   الجم ن بعض أو آ ات ع ل المعلوم ي وتحلي ب  المنهج ذا الجوان امج ه أو برن

 )1( .  في صنع القرارات الصحيحةتساعدالتي  لتوجيه األحكام  الصحيةةالخدم

ان      ن األحي ر م ي آثي حية ف ة الص دمات الرعاي يم خ ىتقضي تقي ين    إل ة تحس ي آيفي ت ف الب

ان ا إذا آ امج أو م ي أن  البرن تمريينبغ تندو ،س رارات  تس ىالق ذة عل امل المتخ يم الش طةل التقي  ألنش

 )2( -:الجارية إضافة إلى األسئلة األساسية 

 .ما هي اإلحتياجات التي يقابلها البرنامج في المقام األول ؟ -

 .هل تم إعادة تحديد وتوضيح البرنامج ؟ -
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واإلعداد  حتاج إلى مزيد من النضج يعمل على النحو المتوخى أو هل ي البرنامج له -

  .؟ها يمكن تقييمالتي ئج الحقيقية لنواتج والنتااالتنفيذية قبل تعديل الخطوات و

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Favaro P, Ferris LE: Program evaluation with limited fiscal and human resources. In Love A (ed): (1) 

       Evaluation Methods Sourcebook, Canadian Evaluation Society, Ottawa, 1991: 4-25.   
       http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1336469. 
 

Ferris LE, Favaro P: Increasing the relevancy and usefulness of program evaluation: a comprehensive    (2)  
       evaluation. Hygie 1988;7: 28-31. 
       http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1336469. 

 .  ذات الصلة بالنسبة لمختلف مراحل البرنامج أساليب التقييم) 13(ويوضح الجدول 

 دورة الخدمات أو البرنامج الصحية ومنهج التقييم المناسب

 منهج التقييم جوانب الخدمات أو البرامج الصحية 

 . تقييم اإلحتياجات على مختلف المستويات - .اإلعداد والتطوير والتطبيق , التخطيط -

 . عمليات التقييم تشمل مختلف المستويات - . التنفيذ -

 . تقييم النتائج - . اإلنجاز -

 
 ) 13( جدول رقم 

   :حتياجاتتقييم اإل -

حتياجاتهم وتحقيق فعالية إتحديد المستهدفين وتلبية حتياجات في مرحلة التخطيط وتقييم اإليتم 

  .البرنامج 

 :تقييم قابلية ال -

دف ل وفيرته دى  ت ى م ات عل امج  إ المعلوم تعداد البرن يم ،لس غيل    لتقي ة التش ي مرحل واء ف س

يم    أن ينبغي و،  الكامل تم تقي ة آيفي امج األصلي  تخطيط  ي ة    الربط أنشطة    و البرن امج ألهداف قابل برن

  . للقياس

 : عملية التقييم -

يم  ة التقي ةوعملي رامج  المراقب دم لب دمي تق ديرين ومق ة اللم ات عن الخدم ديممعلوم ة تق  عملي

د تفق مع التصميم    تبرامج  ت ال  إذا آان  وفيماالخدمات ،    وي       و،  المع ذا أمر حي اذ   ه رارات بشأن    إلتخ ق

 . برنامجالتحسين أو زيادة 
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   :تقديم معلومات عنتقوم على  عملية التقييمو

 .والغرض من هذا البرنامج التوثيق تعريف وال •

لخدمات لمثل استخدام المريض  ( اإلدارية تالمكوناو اإلجراءات  مثلالتنفيذيةالجوانب  •

 . إلخ  ....، وآفاءة التنفيذ)  النسب بين الموظفين والمرضى

 .  جراءات ألهداف البرنامجصلة اإلأهمية  •

   :نتائج التقييم -

نتائج التقييم سوف تحدد ما وإن ،  قرارات بشأن مواصلة البرنامجالتخاذ إل سه النتائج ُتتقييم

ة والدعم التكاليف لتحقيق هذه اآلثار مقبولت  ، وما إذا آانآما هو مخطط لها البرنامج آثارت إذا آان

 )1( .آثار العوامل الخارجية ، والمتواصل 

ألة   يكون   هدف البرنامج    طويلة األجل للبرنامج ، وبالتالي ،       اآلثار يقيسنتائج  التقييم  ف ذات مس

ار           ،أولوية ذه اآلث ا تكون ه ر  وعادة م ات واإل     عن النت    تعب دل الوفي ل مع ،  أو المراضة عتالل ائج، مث

 )2( .أو العدالة ونوعية الحياة واإلنصاف واإلعاقة، والعجز، 

 : ما يلي التوصل إلى وفي نهاية عملية التقييم ، ينبغي 

 . ه ؟ البرنامج قد حقق هدفهل •

 .فهم وتحديد الشروط الالزمة الهامة لضمان نجاح التنفيذ  •

 .  أم ال ستنساخها في ظروف مختلفةإيمكن  ذه الشروط تحديد ما إذا آانت ه •

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ferris LE, Favaro P: Increasing the relevancy and usefulness of program evaluation: a comprehensive    (1)  

       evaluation. Hygie 1988;7: 28-31. 
       http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1336469. 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php. (2) 
   :الجهات المسؤولة/  مسؤولية التقييم :4-11

لكل ة عندما تصبح مسؤولية التقييم شاملوإن عملية تقييم الخدمات المقدمة تكون أآثر فعالية 

 )1( -: المقدمة وحسب هدف التقييم  الصحيةالجهات المتأثرة بالخدمات

 .  تنفيذ، قد يلزم إشراك المنفذين الميدانيينالإذا آان الهدف هو آشف ما يعوق  •

 على المجتمعات المحلية، فقد تكون تلك الخدماتن الهدف هو معرفة تأثير أما إذا آا •

 .  المجتمعات هي أنسب المشارآين

 الخدمةولكن إذا آان الهدف هو معرفة ما إذا آانت الجهات المعنية تفهم جميعها أهداف  •

 .  وترى التقدم المحرز رؤية متماثلة، فإن المشارآة الواسعة قد تكون هي األفضل



 - 127 -

األدوار ما بين العمل آمصدر للخبرة أو آمقدم للمعلومات وبين المسؤوليات أو  تتراوح وقد

 . المشارآة الكاملة في بعض أو آل مراحل التقييم

 -:وإن الجهات المعنية بالتقييم الشامل تتمثل في 

  .البرامج إلى تغيير وضعهالخدمات أو سعى ت حيث  :المجتمع المحلي •

  . ينفذون األنشطةالذين  :مقدمي الخدمات •

 .الخدمات الذين يشرفون على تنفيذ : راء مدال •

بالخدمات الذين يقررون مسار العمل المرتبط : الممولون وغيرهم من صّناع القرار  •

 .والبرامج الصحية 

هذه الخدمات الذين يؤثرون على بيئة : المؤيدون والناقدون والجهات المعنية األخرى  •

 .والبرامج 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2004،آب مشارآة الجهات المعنية في المراقبة والتقييم:4األداة رقم،شعبة خدمات اإلشراف،(unfpa)منظمة الصحة العالمية،) 1 (

 )1( -:يم فيما يلي ويمكن تلخيص أهمية المشارآة في تخطيط وتنفيذ أنشطة المراقبة والتقي

 .تكفل أهمية نتائج المراقبة والتقييم بالنسبة للظروف المحلية  •

تمنح الجهات المعنية إحساسًا بامتالك نتائج المراقبة والتقييم مما يعزز استخدام تلك النتائج  •

 .لتحسين عملية صنع القرار 

 يساهم بدوره في زيد القدرات على المستوى المحلي في مجال المراقبة والتقييم، ممات •

 .عتماد على الذات في تنفيذ البرنامج بوجه عام تحقيق اإل

زيد فهم الجهات المعنية إلستراتيجية برنامجها وعملياته، وما هو فّعال، وما هو غير ت •

 .فّعال، وأسباب ذلك 

التي تعمل على و في البرنامج ةتساهم في تحسين التواصل والتعاون بين العناصر الفاعل •

 . مختلفة في تنفيذ البرنامج مستويات

 .تعزز المساءلة أمام المسؤولين  •

 .تشجع على توزيع الموارد بكفاءة أآبر  •
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  .2004،آب شارآة الجهات المعنية في المراقبة والتقييمم:4األداة رقم،شعبة خدمات اإلشراف،(unfpa)منظمة الصحة العالمية،) 1(

  :تخطيط عملية التقييم  :4-12

الخدمات الصحية أو البرامج أنشطة لتقييم التخطيط إن عملية التقييم عملية إدارية تشمل 

 )1( : البت فيما يليالصحية ، ولتخطيط ذلك البد 

تخدم نتائج التقييم وآيف أي الغرض من التقييمات، بما في ذلك من سيس: لماذا •

   .سيستخدمها

  .األهداف الرئيسية للتقييم واألسئلة التي ينبغي أن يعالجها: ما هي •

  .مصادر البيانات وطرق جمعها التي ستستخدم في التقييمات: آيف •

وما هي الخبرة الفنية المطلوبة ؟ وما هي التقييمات التي ينبغي : سيجري التقييمات: من •

؟ وما هي التقييمات التي )  تقييم داخلي (لجهات المعنية بالمشروع أن تضطلع بها ا

أو بمشارآة /و) أو دوليين/وطنيين و(ينبغي أن تجري بمساعدة استشاريين خارجيين 

  .خبراء ؟ وما هو مدى مشارآة الجهات المعنية ؟

سيجري آل تقييم لكي ُتستخدم النتائج في آل حالة على حدة أو بشكل مشترك : متى •

  .البرامجبالخدمات المقدمة أو تخاذ القرارات الهامة المرتبطة إل

 . الميزانية المطلوبة لتنفيذ خطة التقييم: الموارد •
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  .2004 آب ،التخطيط إلجراء تقييم وإدارته: 5 األداة رقم ،شرافشعبة خدمات اإل، (unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1(
 

 )1( : عملية التقييمتحليل  :4-13

 : مراحل من عدةتتألف تحليل عملية التقييم 

 : التحضير  -1

وتصميم أدوات جمع  ختيار طرق جمع البياناتإ و،هتمامات التقييم وأسئلته ومعاييرهإتحديد 

مون طرق جمع يم أو المقية التقييم المختارة، يختار المقييلوتبعًا لطبيعة أسئ،  البيانات
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البيانات وأدوات التصميم لجمع أدلة صالحة وموثوقة، تساعدهم على اإلجابة على أسئلة 

 . التقييم

وتتضمن أدوات جمع البيانات، على سبيل المثال، قائمة أسئلة ووصفًا لطريقة استعراض 

 وأدلة إرشادية من أجل إجراء ، المشروع والبرنامجمعلومات المراقبة الواردة في وثائق

 .  وأدلة إرشادية لمجموعة الترآيز؛ وقوائم مرجعية للمرافق الصحية،مقابالت متعمقة

  :جمع البيانات:  التنفيذ -2

ُتجمع المعلومات واألدلة لإلجابة على أسئلة التقييم باستخدام أدوات جمع البيانات والبيانات 

 . ج التقييمالتي ُتجمع هي نتائ

  :ستنتاجات، والدروس المستفادة ووضع اإل،تحليل معلومات التقييم -3

التي توفر  ستنتاجات التقييم التفصيليةإهي وُتحّلل نتائج التقييم وُتجمع في عدد من البيانات، 

 وجودتها ت على آمية المعلومات التي ُتجمعستنتاجاأجوبة ألسئلة التقييم، وتتوقف قوة اإل

يم أو قيير أدلة التقييم التي يجمعها الم وتتوقف أيضًا على جودة تفسير وتقد،ومصداقيتها

 .مون المقيي
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  .2004 آب ،ييم وإدارتهالتخطيط إلجراء تق: 5 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1(
تقييم ترجمة النتائج لسياسات وممارسات التي من شأنها أن توفر في الأصعب جزء و

كون عملية التقييم تينبغي أن ف ، للتكيف وقابًالًا التغيير مستداموليكون هذا، التغيير المفيد

  )1( . مستمرة مع التغذية المرتدة

   :صياغة التوصيات  -4

عتبار مستخدمو نتائج التقييم المستهدفون  ُيقصد أن يأخذها في اإلالتوصيات هي تدابير

تتطلب معلومات تتجاوز ما التي تقييم الوصياغة التوصيات مرحلة قائمة بذاتها من مراحل 

 . الخدمات أو البرامج هو ضروري لتقييم أداء 

 وتشير مسائل ،ئهاالبرامج وإنجازها وأداالخدمات أو تهتم التقييمات في معظمها بمسائل تصميم 

أما مسائل  ، وتظهر هذه العوامل أثناء تنفيذ البرامج،التصميم واإلنجاز إلى عوامل تؤثر في النتائج

الخدمات أو هتمامات التقييمية األساسية لتقدير أداء اإل، و األداء فهي تتعلق بالنتائج الفعلية للبرامج

  :  التاليموضحة في الشكلالبرامج 
 
 
 
 
 
 

 الفعالية
 تحقيق النتائج

 المالئمة
استمرار البرنامج في 

 حتياجاتتلبية اإل

 الكفاءة
النتائج مقابل التكاليف

ستراتيجيات البديلةاإل
الطرق المحتملة 
األخرى لمعالجة 

 المشكلة

 ستدامةإلا
دوام النتائج بعد توقف 

 الدعم الخارجي

النتائج غير المتوقعة
التأثيرات الهامة

 التقييم ُيعنى بـ
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  )16( شكل رقم 
  .1997منظمة العمل الدولية، : المصدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Baker D, Klein R. Explaining outputs of primary health care: population and practice factors.  (1) 

       BMJ 1991;303:225-9.  
 )1( -:تعتمد معظم التقييمات على المنهج و

دم ُيستخو ،يكون مالئمًا لتحقيق أهداف التقييم من حيث الكفاءة والفعاليةالذي : ستنباطي اإل -

لبحث ما إذا آانت أفضل النتائج قد تحققت بالمدخالت المقدمة واألنشطة المنّفذة وما إذا آانت 

 . النتائج المخططة قد تحققت

 وهو مفيد ،ستدامة واألثر واإلالمالئمة لبحث أهداف التقييم من حيث ُيستخدم: قرائي ستاإل -

برنامج وذلك لوجود خدمة أو الثقافية ألي وجتماعية على وجه الخصوص لتقييم الجوانب اإل

  . معرفة محدودة بشأن عالقات السبب والنتيجة بين مدخالت البرنامج ومخرجاته ونواتجه

 )2(  :قييم التمعايير :4-14

مين  ولقد حددت مجموعة المقيي،ينبغي أن تستوفي التقييمات معايير معينة لكي تكون مفيدة

  . عملية تنفيذهوخالللتقييم لالدولية معايير للتقييم السليم والنزيه، يمكن تطبيقها أثناء التخطيط 

 ،ئات ثقافية معينةصالحة للتطبيق في بيتعتبر  بينما أخرى ،وبعض هذه المعايير تعتبر عالمية

 وهذه المعايير تدور حول أربع خصائص هامة ،ولهذا ينبغي تعديل تطبيقها وفقًا للحالة المحددة

 : للتقييم هي

  :معايير المنفعة :4-14-1

 وهذه ،حتياجات مستخدميه إلى المعلوماتإسترشاد التقييم بإينبغي أن تكفل معايير المنفعة 

 : المعايير هي ما يلي
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2004أغسطس / آب،التخطيط إلجراء تقييم وإدارته: 5 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1(
  .2004أغسطس / آب،مؤشرات البرنامج: 6رقم  األداة ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 2(
  : تحديد الجهات المعنية -



 - 131 -

هتماماتهم إينبغي تحديد األشخاص المشارآين في التقييم والمتأثرين به لكي تتسنى تلبية 

  : وهم ستشارتهم في سياق التقييمإوينبغي "  الجهات المعنية "عتبارهم إ ب،حتياجاتهمإو

 . الخدمات أو البرامج الصحية أولئك الذين يقررون مستقبل  •

 .ا  وتصميمهالخدماتأولئك المسؤولون عن تخطيط  •

 .الخدمات أولئك المشارآون في تنفيذ  •

بالخدمات أو البرامج أولئك الذين يتأثروا أو الذين سيتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر  •

  .) جتماعيةالمجموعات المستهدفة وبيئاتها اإل (

 .  ي لها مصلحة في النتائج التي يتوصل إليها التقييمالمجموعات األخرى الت •

  : ممصداقية المقيي -

ينبغي على من يجرون تقييمًا أن يكونوا أهًال للثقة وأآفاء لكي تحقق النتائج التي يتوصل إليها 

 والخصائص التالية حاسمة األهمية لكي تكون تلك النتائج ،التقييم أقصى قدر من المصداقية والقبول

ستقاللية، فضًال عن  واإل  المهنية، والنزاهة،الكفاءة:   مصداقية لدى مجموعات الجهات المعنيةذات

 . جتماعية ومهارات التواصلالمهارات اإل

  : انتقاء المعلومات -

ينبغي أن تكون المعلومات التي ُتجمع شاملة بدرجة تكفي لإلجابة على األسئلة الهامة المتعلقة 

 ومن المهم أيضًا عند ،حتياجاتهاإمتجاوبة مع مصالح الجهات المعنية وبالبرنامج وأن تكون 

 . لتقييم أن ُنميِّز بين المعلومات األساسية مقابل المعلومات المرغوبةلالتخطيط 

 

 

  : شفافية التقييم -

ينبغي وصف وجهات النظر واألساس المنطقي واإلجراءات الالزمة لتفسير النتائج التي 

 . مية واضحةَيسس األحكام الِققييم وصفًا دقيقًا، لكي تكون ُأيتوصل إليها الت

  : وضوح التقرير -

 سياقه وأغراضه لتشملبوضوح ينبغي أن تصف تقارير التقييم البرنامج الجاري تقييمه 

يسهل فهمها من   وينبغي أن تكون اللغة دقيقة، التقييموأسئلته وإجراءاته والنتائج التي يتوصل إليها

 . مهور المستهدفجانب الج

  : ُحسن توقيت التقرير -

ينبغي إطالع المستخدمين المستهدفين على نتائج التقييم المرحلية الهامة وعلى التقارير 

 فالتقييمات تكون أجدى عندما يجري تخطيطها ،ستخدامها في الوقت المناسبإالنهائية، لكي يتسنى 
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 ومن الضروري بالنسبة ،لجهات المعنيةعلى نحو يجعلها مالئمة لعمليات صنع القرار لدى ا

لتقييمات آثيرة تبادل النتائج المرحلية مع الجهات المعنية، وبخاصة عندما يكون لتلك النتائج أثر 

 . على أعمال تلك الجهات في المستقبل

  : أثر التقييم -

معنية ينبغي تخطيط التقييمات وإجراؤها وتقديم تقارير عنها بطرق تشّجع مشارآة الجهات ال

كلما البد من مشارآة الجهات المعنية، ف ،ستخدام نتائج التقييمإحتمال إبدرجات مختلفة، لكي يزيد 

 تلك إعتمادحتمال إ آلما زاد ،زادت مشارآة الجهات المعنية في المراحل المختلفة لعملية التقييم

 . الجهات على توصيات التقييم

 

 

  :معايير صالحية التنفيذ :4-14-2

ن تكفل معايير صالحية التنفيذ إجراء التقييم بطريقة واقعية ومراعية لآلخرين ينبغي أ

 :  وهذه المعايير هي آما يلي،ومتسمة باللباقة وفعالية التكلفة

  : جراءات العمليةاإل -

رتباك أثناء عملية جمع إ للحد من حدوث ،فطرق التقييم وأدواته ينبغي أن تكون عملية

 .  الجوهري مناقشة مزايا ومساوئ الطرق المختارة مع الجهات المعنية ومن،المعلومات الالزمة

  : صالحية التطبيق سياسيًا -

  ينبغي تخطيط التقييم وإجراؤه مع مراعاة مختلف مواقف مجموعات المصالح المختلفة

تجنب و التقييم بتعاون المجموعات يتم وينبغي أن ،تحقيقًا لعرض متوازن لوجهات النظر المختلفة

 . حيِّد المحاوالت المحتملة لتقليص أنشطة التقييم أو التحيُّز في النتائجوت

  : فعالية التكلفة -

  ستنارة في عملية صنع القرارينبغي أن ُتسفر التقييمات عن معلومات ذات قيمة آافية لإل

 . التكلفةلتبرير والتعلُّم، والمساءلة 

   :معايير الملكية :4-14-3

 وهذه المعايير هي آما ،يير الملكية إجراء التقييم بطريقة قانونية وأخالقيةينبغي أن تكفل معا

 : يلي

  : الموافقة الرسمية -

أي على ما يجب القيام به،  (آتابة التزامات األطراف الرسمية في التقييم على تنبغي الموافقة 

األطراف بالتقيُّد بجميع ، لكي تلتزم تلك ) وآيفية القيام به، ومن الذي سيقوم به، ومتى سيقوم به



 - 133 -

 ينبغي على األقل أن ينظِّم ًاتفاق المكتوب رسمي وهذا اإل،تفاق أو تعيد التفاوض عليهشروط اإل

 . الميزانية والوقت والموظفين والتصميم والمنهجية ومضامين التقارير

  : حماية الحقوق الشخصية -

 وفي حالة أدى ، حقوق البشرا بطريقة تحترم وتحميفالتقييمات ينبغي تصميمها وإجراؤه

ستنتاجات تشكل خطرًا على األفراد ُيصبح من إستنتاجات تستند إلى أسس سليمة ولكنها إتقييم إلى ال

 . الالزم دراسة مدى نشر هذه النتائج دراسة دقيقة وتبريره

  : التفاعالت البشرية -

األشخاص اآلخرين مون آرامة اإلنسان وقدره في تفاعالتهم مع ييم المقينبغي أن يحتر

 وهذه ليست مجرد ،المرتبطين بالتقييم حتى ال يشعر المشارآون بأنهم يتعرضون لتهديد أو إليذاء

 ولذا من الضروري أن يكون ،عتبارات العمليةمسألة تتعلق بكرامة اإلنسان بل هي تتعلق أيضًا باإل

الخاصة بالمشارآين )  ت والتقاليدأي المعتقدات والعادا (مون على دراية بالممارسات الثقافية المقيي

 . في التقييم

  : التقدير الكامل والعادل -

ينبغي أن تكون التقييمات آاملة وعادلة في فحصها وتسجيلها لمواطن القوة ومواطن الضعف 

ستفادة من مواطن القوة ومعالجة المجاالت التي توجد في البرنامج الجاري تقييمه، حتى تتسنى اإل

 مسائل تثير  ) مثًال بسبب قيود الوقت أو الميزانية (إذا نشأت، ألي سبب آان  و،فيها مشاآل

 . ، ينبغي تسليط الضوء على تلك المسائل) مثًال جمع بيانات معينة (صعوبات بالنسبة للتقييم 

 

 

  : الكشف عن النتائج -

تاحة لألشخاص  النتائج التي توصل إليها التقييم مبأن تكونينبغي أن تكفل األطراف الرسمية 

 . أو المهتمين به/المتأثرين بالتقييم و

  : تضارب المصالح -

ينبغي التعامل مع تضارب المصالح بصراحة وأمانة حتى ال ينال ذلك التضارب من عملية 

ن على توضيح أدوارهم والتمييز بين ومون قادرولذلك من الجوهري أن يكون المقيي ،التقييم ونتائجه

 . ستيعاب تضاربات المصالحإنزاهة التقييم ال يمكن النيل منها لمجرد  ف،الحقائق واآلراء

   :معايير الدقة: 4-14-4

معلومات آافية تقنيًا عن الخصائص التي تحدد قيمة تقديم ينبغي أن تكفل معايير الدقة 

 :  وهذه المعايير هي آما يلي،البرنامج الجاري تقييمه



 - 134 -

  : وثائق البرنامج -

 وينبغي أن ، البرنامج الجاري تقييمه وصفًا وتوثيقًا واضحين ودقيقينينبغي وصف وتوثيق

 ومن الجوهري ،ستراتيجياتهإيكون الوصف مفصًال بدرجة آافية لضمان فهم أهداف البرنامج و

 . ختالفات بين األداء المخطط واألداء الفعلي للبرنامجبالذات مالحظة اإل

  : تحليل السياق -

يوجد فيه البرنامج بقدر آاٍف من التفصيل لكي يتسنى تحديد ينبغي فحص السياق الذي 

 ففهم البيئة التي يعمل فيها البرنامج سيساعد في التفسير الدقيق ،تأثيراته المحتملة على البرنامج

 . للنتائج التي يتوصل إليها التقييم وفي تقدير مدى إمكانية التعميم فيما يتعلق بتلك النتائج

 

  : ات الموصوفةاألغراض واإلجراء -

تنبغي مراقبة أغراض وإجراءات التقييم ووصفها بدرجة آافية من التفصيل لكي يتسنى 

 ومن المهم أن ترآز عملية التقييم على أآبر دواعي قلق الجهات المعنية مع ،تحديدها وتقديرها

 . ستخدامها للوقت والموارد بكفاءة قدر المستطاعإ

  : فاع عنهامصادر المعلومات التي يمكن الد -

برنامج وصفًا مفصًال بدرجة آافية الينبغي وصف مصادر المعلومات المستخدمة في تقييم 

ختيار المصادر لكي يتسنى إ أن ُتذآر المعايير المستخدمة في ويجب ،لكي يتسنى تقدير مدى آفايتها

 .  أم ال منحازةللمستخدمين وغيرهم من الجهات المعنية تفسير المعلومات بدقة وتقدير ما إذا آانت

  : عتماد عليهاالمعلومات الصحيحة والتي يمكن اإل -

  قة صحة التفسير الذي تم التوصل إليهضمن إجراءات جمع المعلومات المطبينبغي أن ت

 ، وُتعرَّف الصحة بأنها مدى قياس المنهجيات واألدوات لما ُيقصد بها قياسه،عتماد عليهوإمكانية اإل

عتماد عليها بقدر ما ُتسفر عن نفس النتائج بشكل انات طريقة يمكن اإلوتكون طريقة جمع البي

 . متكرر

  : ستعراض المنتظم للمعلوماتاإل -

  نتظام المعلومات التي تكون قد ُجمعت وُحللت وُأبلغ عنها في التقييمإينبغي أن ُتستعرض ب

 . وينبغي تصحيح أي أخطاء ُتكتشف

  : تحليل البيانات النوعية والكمية -

ينبغي تحليل البيانات النوعية والكمية بطريقة مالئمة ومنتظمة لكي تتسنى اإلجابة بفعالية 

 .  وينبغي أن يتبع تحليل البيانات قواعد السالمة المنهجية،على أسئلة التقييم

  : ستنتاجات المبررةاإل -
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 لكي يتسنى للجهات ستنتاجات التي تم التوصل إليها في التقييم تبريرًا صريحًاينبغي تبرير اإل

ستنتاجات التقييم مبررة عندما تستند إلى تجميع للنتائج التجريبية المستمدة إ وتكون ،المعنية تقديرها

 ، ويجب تفسير معلومات التقييم إلدراك األهمية العملية لما جرى تعلُّمه،من المعلومات التي ُجمعت

 . ستنتاجات المثيرة للجدل إيراد ما يدعم اإل وينبغي،ستنتاجات يمكن أن تكون إيجابية أو سلبيةواإل

  : نزاهة اإلبالغ -

ينبغي أن تتجنب إجراءات اإلبالغ التشويه الذي ينجم عن المشاعر الشخصية والتحيُّزات من 

 ومن الالزم تمثيل جميع وجهات النظر الهامة ،جانب أي مجموعة من مجموعات الجهات المعنية

 . غتمثيًال عادًال في ذلك اإلبال

  : التقييم الفوقي -

ستخدام هذه المعايير إنتهائه بإينبغي أن يخضع التقييم ذاته لتقدير عملية التقييم وجودته عند 

من الضروري مشارآة ، و وغيرها من المعايير الهامة لتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف فيه

 تحديد مجموعة آافية إنشرات ، وختيار المؤإالجهات الهامة المعنية بالخدمات والبرامج في عملية 

ل مجموعة ة تتحسن بها وُتعد عملية متكررالخدمات والبرامج هيتبُّع سير نتائج من المؤشرات لَت

 . الخدمات ينبغي أن نعرف من خالل مؤشرات المخرجات مدى أداء والمؤشرات وأهداف األداء، 

 

 

 

   :)SMART(سمارت  معيار :4-14-5

  .يس النتيجة بالضبطأي يق:  pecificSمحدد  -

  .لكي يتسنى تتبُّع النتائج :  easurableMيمكن قياسه  -

  .أي واقعي:  ttainableAقابل للتحقيق  -

  .للنتيجة المتوخاةمناسب :  elevantRمالئم  -

 . أي يشير إلى فترة زمنية محددة:  ime boundTمحدد زمنيًا  -

  : ) DOPA ( دوبا معايير :4-14-6

 : لتقدير المؤشرات من حيث آونها هي معايير ُتستخدم
 .تقيس بدقة التغيير المنشود  : irectD  مباشرة -

  غير غامضة بشأن ما يجب قياسه وما هي البيانات التي سُتجمع : bjectiveO موضوعية -

 .  واضح ومستقل عن الشخص الذي يجري عملية القياسبشكل
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  ألغراض صنع القراراوُحسن توقيتهمعقولة من حيث تكلفة جمع البيانات   :racticalP ةعملي -

 . 

تمثل العدد األدنى من المؤشرات لضمان التعبير بدرجة آافية  : dequateA) مالئمة ( آافية  -

 . عن التقدم المحرز نحو إنجاز المخرجات
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  .2004أغسطس / آب،مؤشرات البرنامج: 6 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1 (

 

 : ستخدامها إوالغرض من  المؤشرات  مفهوم:4-15

 )1( -:أساسيين  لغرضين المؤشرات تستخدم

 .ها ل الراهن الوضع على للوقوف دقيقًا قياسًا المشكلة وقياسها تحديد حجم: األول  -

 والوقوف بأول أوًال األداء الموضوعة، وتقييم الخطة متابعة في المشكلة حجم قياس: الثاني  -

 .قصيرة ومتوسطة أو طويلة  سواًء آانت األهداف تحقيق نحو التقدم على

ر  المخطط، حيث  لدى األهمية بالغ أمر واإلحصاءات مفهومي المؤشرات بين التفرقة إن  يعب

اس آمي   عن  المؤشر  وعي  وأ مقي اس  يستخدم  ن ة  ظاهرة  لقي ة   خالل  محدد  أداء أو معين رة زمني  فت

 هذا رقمي، وعلى شكل وفى محدد وقت في معينة ظاهرة لواقع عرض فهي اإلحصاءات معينة، أما

 وتحليله، لتفسيره يمتد بل فقط الواقع بعرض ال يكتفي األول أن في اإلحصاءات عن المؤشر يختلف

 . فقط  اقعالو يعرض الثاني أن حين في

ول  يمكن  فإنه المنطلق هذا من أن  الق د  اإلحصاء  ب ذي  األساس  يع وم  ال ه  يق داد  علي المؤشر   إع

 الوقوف  يمكن  حتى  المؤشرات  خالل  من  المشكلة  لحجم  وواقعي  دقيق  قياس إلى يؤدي فاإلحصاء

ة  واآلليات السياسات وتحديد الخطط وضع من وُيَمّكن أسبابها وتحديد أبعادها على ا   نحو  الالزم حله

 : يلي  فيما واإلحصاء المؤشر بين الفروق أهم توضيح يمكن ذلك على وبناءًا

أعم   ظواهر  عن  يعبر فهو اإلحصاء عن الداللة في وأقوى المضمون في أغنى المؤشر يعد -

 .المؤشر  ذلك بموضوع مرتبطة وأشمل

ى  يشير أن يمكن الوالدة عند المتوقع العمر مؤشر : المثال  سبيل فعلى ام  التحسن  إل  في  الع

 .العمر  طول مجرد وليس بالمعيشة األحوال المرتبطة
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)1( http://www.hrdiscussion.com 
ا  ، تحقيقه نحو يسعى بهدف المؤشر ارتباط - رتبط  اإلحصاءات  بينم خالل   نم  إال بهدف  ال ت

 .بمؤشر  دمجها

ان  من  جزء  المؤشرات أن يفترض - ر  آي ة  المعلومات  من  متكامل  إلطار  أآب اذ   الالزم إلتخ

 .أآبر لكيان تنتمي أن الضروري من فليس اإلحصاءات أما القرارات،

اءاً  ى  وبن الي  الجدول  خالل  من  يمكن  ماسبق  عل روق  توضيح  الت ين  الف ات  ب اإلحصائية   البيان

 :آما يلي  ؤشراتوالم ، المعلوماتو

 

 اإلحصائية البيانات
Data 

 المعلومات
Information 

 المؤشرات
Indicators 

رقمي  تجميع عن عبارة
 التساؤل لإلجابة على

 (?How much)المقدار؟   آم 
 (?How many)  العدد؟ آم
 في األرقام هذه تكون وقد هذا

 مثل إجمالي أو شكل رقمي
 الجداول في أو النسب األعداد
 لرسومات البيانيةا أو

 

 للبيانات تجميع عن عبارة
مفهوم  أو معنى له في شكل
بين  العالقات يوضح خاص
في  الستخدامها البيانات هذه

والتخطيط  المشكلة تحديد
 والتقييم والتقويم والمتابعة

 

 البيانات اإلحصائية تحويل هي
 من السجالت المستخدمة

 مادة من والمستندات اإلدارية
 جوانبها لها اتإلى مؤشر خام

 تساعد التي المختلفة وأبعادها
 وتحديد التشخيص على

 تساعد وبالتالي المشكالت
 بأعمال والقيام التخطيط على

والتقويم لألداء   والتقييم المتابعة
 رقم واحد تكون قد والمؤشرات
 أرقام  مجموعة أو

 
  )14 ( رقم جدول                         )1( :المصدر 

 والمؤشرات المعلومات ، اإلحصائية البيانات بين الفرق حيوض جدول
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)1( http://www.hrdiscussion.com 
 :  معايير تحديد المؤشرات :4-15-1

وم  د  يق ارة  المؤشرات  تحدي رامج  المخت ة  ةبصف  والمشروعات  للب ى  عام  من  مجموعة  عل

 )1(: وهي  المعايير

 آافة األطراف  أن بمعنى بالمشارآة التخطيط مبدأ على ًاإعتماد المؤشرات اختيار عملية يةحتم -1

 .المؤشرات  تلك واختيار إعداد في اشتراآها من البد المرتبطة

 .الراهنة  المشكالت ضوء في المحددة واألهداف المؤشرات بين الربط حتمية -2

 .واإليجابية  السلبية النواحي آافة المؤشرات تغطى أن ةحتمي -3
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 تحتاج آل مرحلة وبالتالي المشروع لمراحل طبقًا وتتطور غيرتت أنها حيث ، المؤشرات مرونة -4

 .مرحلة  بكل ترتبط معينة مؤشرات إستخدام إلى المشروع ذلك مراحل من

 .لها  زمني إطار ووضع معًا والنوعية الكمية المؤشرات من آل إستخدام حتمية -5

  .) إناث/ ذآور ( اإلجتماعي النوع لمنظور طبقًا موزعة تكون أن يجب المؤشرات جميع -6

ا  ه  الشك  ومم اك  أن في د  هن ا  الواجب  التحديات  من  العدي د  مواجهته د  عن   من  لعل  المؤشرات  تحدي

 : أهمها 

 . نتظاماو ستمراراب تحديثها يتم ودقيقة شاملة بيانات قاعدة وجود أهمية -

 التنبؤ والتخطيط في إستخدامها بهدف وذلك سابقة زمنية فترات عبر اإلتجاهات ياسق -

بسنوات  الخاصة البيانات البيانات آافة قواعد تتضمن أن إلى يحتاج األمر للمستقبل، وهذا

 .دقيقة  بصورة اإلتجاهات وتحديد المقارنات عقد يتسنى حتى ماضية

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.hrdiscussion.com 
 

  : آيف تحدد مؤشرات جيدة؟ :4-15-2

 )1(  :ينبغي بوجه عام أن تكون المؤشرات الجيدة

 .مالئمة للخدمات المقدمة   -

 .مالئمة للمعايير الوطنية  -

 .من الممكن جمعها  -

 .من السهل تفسيرها  -

 .على تتبُّع التغيير بمرور الوقت تساعد  -

 :تتصف بالصفات التالية 

 .    يجب أن توفر البيانات الصحيحة للهدف الُمقاس :  ) المصداقية  (الصحة -

 .  يجب أن توفر بيانات متناغمة وثابتة مع الزمن:  ) عتماد عليهايمكن اإل ( الفاعلية -

 .  سسة الصحيةيجب أن تكون متناسبة مع رؤية ومهمة المؤ:  التناسب -

 .  سع من العمليات المدروسةوأ نطاق تكون ذاتيجب أن :  الشمولية -

 .  ستعماليجب أن تكون بسيطة وسهلة اإل:  السهولة -

 . يجب أن تكون ذات آلفة معقولة: معقولة الكلفة  -

ا    رون بأنه ا الكثي اس يفيعتبره ة  أدوات للقي بة المئوي دل ، أو بالنسبة ، أو بالنس ا بالمع ر عنه  عب

 )2( . والتي يمكن بواسطتها تقييم األداء الفعلي ، ومقارنته بمعيار أو هدف معين
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د من                         ف دة ، ولكن ينبغي أن تكون واحدة من العدي مؤشرات األداء بالتأآيد يمكن أن تكون مفي

  .األدوات المستخدمة في برنامج أوسع يسعى إلى تحسين نوعية الرعاية
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2004أغسطس / آب،مؤشرات البرنامج: 6 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa) منظمة الصحة العالمية،  )1 (

   )2(  Janet A.Brown, The Healthcare Quality Handbook, 2005. 
ة          و ة هذه المؤشرات سوف تصبح أداة إداري ات والممارسات       ت ، مهم د األولوي ساعد في تحدي

ختالفات في الممارسة الطبية في مجال         اإل وصفولتحسين ، ويمكن أن تستخدم في إجراء البحوث         ل

ة ة األولي ق  و، الرعاي ي أن تتعل رار   بينبغ ناع الق ا ص يطر عليه ن أن يس ي يمك ة الت ب الرعاي  ،جوان

ار إذا آانت   القبول ، ولذا يجب أن تؤخذ في اإل   خارجية لها أثر واضح على معدالت    العوامل  وال عتب

 . مؤشرات األداءآستخدم ُتهذه المعدالت 

ر  إإن و تخدام مؤش يالً   س ون دل ن أن يك رات األداء يمك ن مؤش د م لًالواح ي ل  مض ألداء الكل

ذا األداء    ًا واحد ًاعدغطي سوى بُ  يللمنظمة ألنه ال     د               ، من ه ة ق ى جانب واحد من الرعاي ز عل  والترآي

  .تجاهل الجوانب األخرى من األداء لإلنحراف وؤديي

راف ي ينبغي مؤش تخدامها إت األداء الت دخالت  س ة من الم ة آامل م أن تغطي مجموع ن المه م

 )1(.  والمخرجاتوالعمليات 

 : الهدف  لنوع طبقًا المناسب المؤشر تحديد نوع آيفية: 4-15-3

ر  د  يعتب دقيق  التحدي راد  لألهداف  ال ا  الم ذ  من  تحقيقه ة  المشروعات  تنفي  ووضوحها  المختلف

ل  المناسب  المؤشر لتحديد الوحيد الطريق د  يتطلب  األمر  أن ب ة  لكل  مؤشر  تحدي مراحل   من  مرحل

  -: بحيث تشمل أو البرنامج المشروع

 .الراهن  الوضع مؤشرات -1

 . المدخالت مؤشرات -2

 .العملية  والمؤشرات ستخداماإل مؤشرات -3

  . النواتج  مؤشرات -4

 . آلثار ا مؤشرات -5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Baker D, Klein R. Explaining outputs of primary health care: population and practice factors. BMJ )1(   
      1991;303:225-9. 

 :األهداف  لتلك رئيسيين نوعيين وهناك 

 Quantities الكمية  األهداف: األول  النوع

اس  المستخدمة  فالمؤشرات  بدقة،  وحصرها تحديدها يمكن ذا  تحقيق  مدى  لقي  هي  الهدف  ه

 .  آمية مؤشرات

 Qualitative النوعية  األهداف  :الثاني النوع
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ة  المؤشرات  هي المجال هذا في المستخدمة المؤشرات وم   الخاصة  النوعي التمكين، ويق ذ  ب  اه

  -:منها  التساؤالت من عدد على اإلجابة على المؤشرات من النوع

 .المشروع ؟ أو البرنامج اتجاه نحو السعي في المحلية المجتمعات مشارآة مدى ما -1

 .المشروع ؟ أو البرنامج على المترتبة واإليجابيات المميزات ماهي -2

 .المشروع ؟ أو البرنامج لهذا الرافضين األفراد موقف ماهو -3

 .المعوقات ؟ على التغلب يتم آيف -4

 )1( -:وبناًء على ذلك 

 :تشمل  األهداف الكمية هي مقاييس إحصائية مؤشراتف -

  .النسبة المئوية، د العد •

  .)  نسمة1000معدل المواليد لكل /ومن ذلك مثًال معدل الوالدات (المعدل  •

 . ) د اإلناثعدد الذآور بالنسبة لعد/ومن ذلك مثًال النسبة بين الجنسين (النسبة  •

 . مستوىال ،مدىال، جودةالدرجة  ،متثالاإل : األهداف النوعية تتضمن مؤشراتأما  -

اك  ل مؤشرات  مؤشراتوهن اءة أخرى مث داف الكف دةو: أه ة الوح اييس تكلف ل   :هي مق ة لك التكلف

 . ) الزبائن الذين ُيعالجون (وحدة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2004أغسطس / آب،مؤشرات البرنامج: 6 األداة رقم ،شعبة خدمات اإلشراف، (unfpa)منظمة الصحة العالمية، ) 1(
ام                 ا الخاص بالصحة لع أداء مؤشرات    2000وقد حددت منظمة الصحة العالمية في تقريره

 )1( -: هيرية  على بلوغ ثالثة أهداف جوههقدرتوالنظام الصحي 

 .تحسين الصحة التي تقدم للجميع  -

 .ستجابة لتوقعات المستخدمين إالنظام يجري ن أ -

  .المساهمات المالية المعنيةلة اعدمن حيث النظام  يجري أن -

  - : لقياس هذا األداءستخدمُتخمسة مؤشرات آما حددت 

متوسط   أي   من الصحة الذي يمكن بلوغه    مستوى  الهو   : المستوى الصحي العام   : األولالمؤشر   -

ة  ام الصحة والعافي ع قضاؤه بتم ر المتوق ر المصححة ب، والعم اس العم ز إيق دد العج اب م حتس

 .ع المتوق

اواة        : السكانجميع فئات    بينتوزيع الصحة   : المؤشر الثاني    - في  يقيس أوجه التفاوت وعدم المس

ال عدم                 ،بين السكان  والرعاية الصحية    الصحة ات األطف دل وفي ى أساس مع اس المؤشر عل ويق

اواة  دم المس يم، وع دخل، والتعل ي ال اواة ف ي المس ة الصحية ف ام الرعاي ى نظ دم الوصول إل وع

   .المساواة في الحصول على الرعاية الصحية
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ى السكان  ستجابة الشاملة للنظام الصحي وإمكانية الو    اإل: المؤشر الثالث    - ذه    : صول إل وتعكس ه

ايير  ة و المع دمي الخدم ل مق املتهم من قب ة مع ات السكان وآيفي ة توقع دم تلبي ة أو ع رام إتلبي حت

ة         إ( حقوق الناس    ارات المتعلق حترام آرامة الفرد ، والسرية ، وحق الفرد في المشارآة في الخي

 . ) حالته الصحية الخاصةب

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 World Health Organization. The World Health Report 2000 :Health systems performance. Geneva: )1(  

      World Health Organization; 2000 . 
ع  - ر الراب الء : المؤش و العم ه نح ذه ا : )المرضى  ( التوج اييروتعكس ه ريع  اإللمع ام الس هتم

م ة به ية، والوبالمرضى والعناي ق األساس ة المراف دعم اإل، ونوعي ى شبكات ال اعي صول إل جتم

 .  ختيار مقدم الخدمةإوالقدرة على 

ة: المؤشر الخامس  - اهمات المالي ة في المس ذي ُي : العدال ي ال ات الت بة النفق ى أساس نس اس عل ق

 .  تنفق على الرعاية الصحية

  )1( -:بما يلي ض اآلخر حدد المؤشرات التي تستخدم لقياس األداء والبع

ة ، والتي يمكن أن ترآز          : Structureمؤشرات البنية    -1 وفير الرعاي ى ت تقيس قابلية النظام عل

 . على المصادر ، أو المواصفات ، أو األجهزة ، أو المساحة

ة، التي يمكن أن       جراءاإتقيس خطوات توفير     : Processمؤشرات العمليات    -2 تكون   ت الرعاي

 .  سريرية، أو مساندة، أو إدارية

ة، والتي يمكن أن تكون                 : utcomeOمؤشرات النتائج    -3 ة الرعاي تقيس نتائج أو منتجات عملي

 . مالحظة و، أظيفية ووأسريرية، 

 )2( :وبشكل عام يمكن إجمال هذه المؤشرات في 

 . واإلجتماعية اإلقتصادية المؤشرات -1

 . الصحية السياسة اتمؤشر -2

 . الصحية الخدمات توافر مؤشرات -3

 . الصحية لةاالح أو لوضع امؤشرات -4
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Janet A.Brown, The Healthcare Quality Handbook, 2005 )1(  
     http://www.bsairaq.net/pdf/iq_hosp )2(  

ذلك   احثون  يتفق ونتيجة ل ى إ  الب ة  المؤشرات  من  عدد  ستعمال عل  بواسطتها  يمكن  التي  العام

 )1( : منها الصحي طاعالق أداء قياس
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فيات،  ( الصحية  المؤسسات  عدد  -1 ة  مراآز  صحية،  مراآز  مستش خ   ..... الرعاي ت  ذا)إل

  . السكان عدد إلى ونسبتها الطبي ختصاصاإل

 . السكان عدد إلى ونسبتها المستشفيات في ةاألسر عدد  -2

  .السكان عدد إلى ونسبتهم طبي ختصاصلكل إ األطباء عدد -3

  .السكان عدد إلى ونسبتهم ختصاصلكل إ بالنسبة الطبية الوظائف عدد  -4

 .ية المقدمة السريرية لمختلف الخدمات واألنشطة الصح ؤشراتمال -5

 .معدالت إنجاز ونتائج مختلف الخدمات والبرامج واألنشطة الصحية المقدمة  -6

ذه     و ة  المؤشرات  يمكن عن طريق ه ة  الصحية  الخدمات وجودة    حجم معرف وف و المقدم ر يت

زمن ويمكن تحل ع ال راآم م ات بشكل مستمر ، بحيث تت ا وبيان ية يإيله ات أساس ا معلوم ى عتباره بن

ات           قاعدة  من الضروري إنشاء    ه  رار، لذلك فإن  تخاذ الق إعليها   ا عناصر البيان بيانات بحيث تكون فيه

 )2( -:إلى  التي صنفت إلى محورين اييسالمقالمؤشرات ولكل هذه  فة بشكل جيدعّرضحة و ُماو

 : المقاييس التي تعتمد على المعدل  -1

  .  مجموعات مختلفةوعة معينة أو فييقيس هذا النوع درجة تكرار الحدث الواقع في مجم

 :مقياس الحوادث الجسيمة  -2 

 .ستقصاء إيقيس آل الحوادث الجسيمة التي تتطلب تحليل و
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  http://www.bsairaq.net/pdf/iq_hosp  )1(  
 The Joint Commission on International Accreditation Standards for Hospitals.2003  )2(  

 )1( :نماذج قياس األداء  :4-16

 -:الصحية أهمها ات المؤسسوضعت العديد من النماذج لقياس أداء 

   : النتيجة– العملية –نموذج قياس األداء بطريقة البنية :  -1

 :ويشمل  Avedis Donabedian أو ما ُيسمى نموذج أفيديس دونبيديان

 . م قابلية النظام على توفير الجودة في الرعايةيتقي :مقاييس ومؤشرات البنية  •

 . تعطي المعلومات عن آيفية توفير الرعاية :مقاييس ومؤشرات العمليات  •

ائج • اييس ومؤشرات النت ه : مق ائج األداء أو عدم يس نت ة  تق ة أو وظيف أي عملي ق ب ا يتعل       فيم

  . ) هل النتائج جيدة آما يجب أن تكون؟( 

 : Balanced Performance Measurementالنموذج المتوازن في قياس األداء  : -2

يس وذج ويق ذا النم ى أساس ييقي ه ة عل ة ، قائم اظير مختلف ة الصحية ، من من م أداء المؤسس

 .  ومتطابقة مع المهمة والرؤية والقيم الخاصة بالمؤسسةستراتيجي للمؤسسة ،المخطط اإل
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راض    وي داف واألغ ة األه ن حال ية ع ات األساس ا المعلوم ادة العلي وذج للقي ذا النم وفر ه

ة                         اإلستراتيجية ادة في عملي ا يساعد القي ر السريري في المؤسسة ، مم ، وعن األداء السريري وغي

 .تخاذ القرارإ

  .المختلفةألنشطة والبرامج واإحصائيات المرضى للخدمات  •

  .إدارة الموارد البشرية •

 .النتائج المالية و التشغيل •

  .) عامة أو حسب نوعية المرض ( النتائج الصحية •

  .إنطباعات المرضى عن الرعاية •
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.pharmacorner.com/default.asp?action=article&ID 
  : ORYX* المتحدة لإلجازةاألمريكية نموذج قياس األداء حسب اللجنة  : -3

ة                     ازة مؤسسات الرعاي دة إلج ة المتح ل اللجن ادرة من قب دمج      هذا النموذج هو مب  الصحية ، ل

ة تساعدها               مقاييس األداء في عملية اإلجازة ، ولتمكين المؤسسات الصحية من وضع عالمات معين

 .على مقارنة أداءها مع أداء اآلخرين

ة       اييس أساسية و مرآزي ار مق م إختي تناداً Core Measuresت ة    إس ى أدل  العلمي  البحث  في  عل

  -: لتشمل أربعة فئات آما يلي

  .يرياألداء السر -

  .إدراك المريض للرعاية -

  .الحالة الصحية -

  .العمليات اإلدارية والمالية -

 : JCIA* نموذج قياس األداء حسب اللجنة الدولية المتحدة لإلجازة : -4

ن    دد م م ع وذج يض ذا النم به ايير بحس ازة  المع دة لإلج ة المتح ة الدولي اييرتحت  اللجن  مع

 لمراقبة األداء السريري  ةرة عن خطوط عريضة محدد    عبا يتحسين الجودة و سالمة المريض ، وه      

 . واإلداري للمؤسسة الصحية

اييس ومؤشرات       المعايير هلزم هذ ُت ة ، ومق ات المهم  القيادة بتحديد األولويات والهياآل والعملي

ة ، وحجم           النتائج ، وذلك لمراقبة مختلف الوظائف السريرية واإلدارية        ، بناًء على المخاطر المرتفع

ذه تطلب  تآما ،   ل الكبير ، والكلفة العالية ، ومقدار التعرض للمشاآل        العم ايير  ه ل   المع ع وتحلي  تجمي

ى اإل    تم           البيانات بشكل متكرر بناًء عل ك ي ى ذل اًء عل ل المؤسسة، وبن بقًا من قب حتياجات المحددة ُمس

 .  تطوير خطة تحسين األداء في الخدمات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) 339( ص  الدولية) عتماداإل(وآاالت اإلجازة ، عتماد الدولياإلواإلجازة  انظر ملحق ) (*
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 )1( :نموذج قياس األداء بواسطة الترآيز على النتائج  : -5 

 :عتماد على النتائج ضمن الفئات التالية ُتصنف المقاييس والمؤشرات باإل

 :  Descriptive/Demographicانية المقاييس الوصفية السك •

 .يوفر هذا النوع من المقاييس المعلومات المتعلقة بمواصفات مجموعات المرضى

ة الصحية         : Clinicalالمقاييس السريرية  • ة بالحال اييس المعلومات المتعلق وع من المق يوفر هذا الن

 .للمرضى 

ة   • اييس المعلومات        : Diseaseecific pSالمقاييس الخاصة بأمراض معين وع من المق ذا الن وفر ه ي

 . الخاصة عن الحالة الصحية لفئة من المرضى مصابة بمرض معين

درة           :Functionalالمقاييس الخاصة بالوظائف     •  يوفر هذا النوع من المقاييس المعلومات الخاصة بق

 . المريض على القيام بالنشاطات اليومية المعتادة

اإلدارة    المقاييس الخ  • اييس المعلومات الخاصة                :Administrativeاصة ب وع من المق ذا الن وفر ه  ي

 . بالعمليات اإلدارية أو السريرية في المؤسسة الصحية

اييس المقار • ة المق ر       :Benchmarkن ريرية أو غي ات الس اييس المعلوم ن المق وع م ذا الن وفر ه ي

 . ض أو الوفيات ، أو العدوى وغير ذلك مثال معدل األمرا،تستعمل للمقارنةالتي سريرية ال
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)1( http://www.pharmacorner.com/default.asp?action=article&ID 

 )1(  :قياس أداء الصحة العامة :4-17

ددت   د ح اً  فق ة خطط راض والوقاي ة األم ز مراقب ايير األداء مراآ وير مع نظم الصحة ل لتط

  -:ما يلي خدمات وبرامج الصحة العامة شملت  فيالعامة 

وير -1 ية   تط ل األساس دد الهياآ أنها أن تح ن ش ي م ة الت ايير المحلي ن المع ية م ة أساس  مجموع

بة   دمات ا المناس ة لخ حة العام ارآة  لص ية، بالمش حة    األساس ة للص ات الوطني ع الجمعي م

  -:، والتي تشمل العامة

  .  رصد الوضع الصحي لتحديد المشاآل الصحية للمجتمع -

  . المشاآل الصحية والمخاطر الصحية في المجتمع وتحليلتشخيص -

  . القضايا الصحيةعلى المجتمعم ، ي ، وتعلتثقيف -
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   .لتحديد وحل المشاآل الصحيةعلى مشارآة المجتمع الحث  -

 .للفرد والمجتمع دعم الجهود الصحية التي تخطط السياسات وال تطوير -

  .سالمةالتطبيق القوانين واللوائح التي تحمي الصحة وضمان  -

 .الخدمات الصحية وضمان توفير الرعاية الصحية تلبية احتياجات السكان من  -

 .لسكان بالنسبة لوسهولة الوصول إليها   الصحيةتقييم فعالية الخدمات -

   .صحيةاللمشاآل لالبحث عن رؤى جديدة وحلول مبتكرة  -

   .برامج الصحية العامةللوضع معايير محددة  -2

  .لمعاييرتطبيق الرصد ومعلومات إنشاء نظم بيانات  -3

 .  االختبار التجريبي لمعايير أداء النظام -4
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Essential Public Health Services Work Group of the Core Public Health Functions Steering (1)   
                  Committee, February 1995. 
 

 : قياس الجودة في الخدمات الصحية :4-18

د  اس  أصبح  لق للخدمات   المستمر  التحسين  في  اإلحصائية  األدوات ستخدام او الجودة  قي

 يؤخذ  أن يجب المناسبة القياسات ختيار إعند ولكن،  تجاهلها إلى سبيل وال ملحة ضرورة الصحية

  :منها عدة عوامل عتباراإل في

  .الجودة؟ قياس من الغرض ما أو نقيس لماذا -1

  .القياسات؟ أنواع هي ما -2

  .نقيسها؟ سوف لتيا المتغيرات أنواع هي ما -3

 :الجودة  قياس من الغرض :4-18-1

  .األداء تقييم -

  .اإلجراءات تحسين -

  .اإلجراءات ضبط -

 أو اإلجراءات تحسين في أآثر تفيد المقاييس بعض هناك فإنه للتقييم، تصلح المقاييس آل أن رغم

  .اإلجراءات ضبط

 :القياسات   أنواع:4-18-2

  : القياسات من أنواع ثةثال بين هنا نفرق أن المفيد ومن

  .، ويقيس مدى توفرها وحالتهاواإلمدادات واألجهزة البشرية الموارد  مثل :لبنية اقياسات -
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دمت    قيس ت : أو العمليات اإلجراءات قياسات - ة  األنشطة التي ق مريض وهو يهدف بصفة     اللرعاي

  . قياس خطوات رعاية المريضإلىعامة 

  . لم يحدثأوما حدث بشرات النتائج وهي تعني تقيس مؤ  :النتائج قياسات -

د  ا  نوضح  أن والب ام اإل أن هن اس  هتم ائج  بقي اظرة  دون النت ى  يساعد  ال اإلجراءات  من  عل

ي  القياسات  من مجموعة ختيارإ يجب ولذا للجودة المستمر التحسين واع  تغطى  الت ة  األن  من  الثالث

ت  النتائج فقياس ها،من الغرض حسب وذلك القياسات، اً  خدميس يم  بغرض  غالب ا  األداء تقي اس  بينم  قي

  .اإلجراءات وضبط تحسين بغرض يستخدم والبنية اإلجراءات

 :المتغيرات  أنواع: 4-18-3

اً  تأخذ  خاصية  أو صفة  هو  والمتغير ة  قيم اك المشاهد،  مختلف  في  مختلف واع   وهن رة   أن آثي

ا    ن متغيرات تساعد على      عبارة ع   فالمؤشرات المتغيراتومختلفة من    ة مباشرة     قياس شيء م  بطريق

  . برنامج معينوأهداف أغراضوتقدير مدى بلوغ  ، غير مباشرة أو

  : الجودة قياس بوعالقتها بعض المتغيرات ومن أهم 

  .وغيرها.... الدم، فصيلة النوع، مثل  :وصفية متغيرات -1

يم،  مستوى  مثل  :طبقية وصفية متغيرات -2 اعي، اإل والمستوى  التعل  المرض  وشدة  جتم

  .وغيرها

 عدد   ،اإلجهاض  مرات عدد األوالد، عدد المرضى، عدد مثل  :عددية ميةآ متغيرات -3

 .وغيرها األشعة أفالم

دم  لضغط المختلفة والقياسات الوقت، مثل  :قياسية ميةآ متغيرات -4  والطول  والحرارة  ال

 .ا وغيره والوزن

رات  أن حين في األداء تقييم في تصلح العددية المتغيراتيالحظ أن و  تصلح  القياسية  المتغي

ذا األساس ف   ، اإلجراءات  ضبط  أو اإلجراءات  تحسين  في ى ه ر المؤشرات  وعل رصد  ل أدوات تعتب

ةو ودة الرعاي يم ج حيةتقي طة  الص اوأنش ة له دمات الداعم ي ،  الخ لة ف ائص المتأص ن الخص وم

رات  االمؤش اس   أنه مم لقي ن أن ُتص ن  أي يمك د م اد بع طة أبع حية أنش ة الص ذا ف و الرعاي اد له أبع

 :تشمل مؤشرات قياس األداء 

   . المالئمة في الرعاية-1

   . اإلستمرارية في تقديم الرعاية-2

   . السالمة و الرعاية الخالية من المخاطر-3

 . التوقيت الصحيح في تقديم الخدمة -4

  . الفاعلية في الرعاية-5
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  . الكفاءة في الرعاية-6

  .اية الترآيز على المريض في الرع-7

 :مثل  الجودة قياس عند مراعاتها يجب أخرى نقاط وهناك

  . القياسات لهذه البيانات على الحصول سهولة -1

  .القياس تكلفة مقابل في القياس من الفائدة مدى -2

   .القياسات اعتمادية هذه درجة -3

  .لقياسات هذه اصدق درجة -4

راً  د  وأخي اك  يكون  أن الب ا  المعلومات  إلدارة نظام  هن ه  تحدد  الصحية  تبالمؤسس  اإلجراءات  في

  : اآلتي توضيح مع البيانات وتوزيع لجمع الفعلية

م  من  -1 ى  حاجة  في  ه ذه  إل دراء  المعلومات  ه  اإلدارة مجلس  وأعضاء  الوحدات  م

  .وغيرهم واألطباء

ا  -2 ا  التي  المعلومات  هي  م نهم  لآ  يحتاجه اذ إ يستطيع  حتى  م رارات  تخ ة  الق  المتعلق

  .الجودة؟ بتحسين

ذا  يف ىويراع -3 ى  الصحيحة  المعلومات  وصول  النظام  ه  وفي  المناسب  الشخص  إل

  .المناسبة وبالطريقة المناسب الوقت

  : تحسين األداء :4-91

هو عبارة عن عملية منظمة توظف مجموعة     Performance Improvementتحسين األداء

ع مستوى        من الطرق واإل   ة ال       األداء ستراتيجيات ، بهدف رف نظم في الرعاي صحية  في آل من         الم

ك يمكن      الوظائف اإلآلينيكية واإلدارية، وآذلك المساعدة على الحصول على أفضل النتائج          وعلى ذل

ا           بأنه" أن نعرف تحسين األداء       " أي نشاط يقوم بفحص األنظمة الحالية وعمل خطة لتحسين أداءه

.) 1( 

  :تتضمن عملية تحسين األداء مبادئ محددة مثل 

 . Commitment and Leadership ة اإللتزام والقياد -

 . Customers Acknowledgmentمعرفة وتقدير العمالء  -

 . Quality Teamsمشارآة آل الموظفين ضمن فرق الجودة  -

  .Continuous Performance Measurement مقارنة النتائجو القياس المستمر لألداء، -

 .Redesign of Processes and Systems إعادة تصميم األنظمة والعمليات  -
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ي     اء ف تراك الرؤس د إش ة صلبة تؤآ ة تحتي ى تأسيس بني ين األداء إل دأ تحس ق مب اج تطبي يحت

ل معلومات ُموح          و تخطيط ، ودعم ومراقبة ، وتنسيق ، عموم عملية تحسين األداء             دتطوير نظام نق

 .  بحيث يمكن الحصول على تقارير دورية ومتابعة ُمجدية 

على مستوى  وضع خطةء الثبات لعملية تحسين األداء، يجب وإعطا ،لتحديد، و توجيهه

 : المؤسسة الصحية، ويجب أن تتضمن التالي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( http://www.pharmacorner.com/default.asp?action=article&ID 
  .قيم، والمبادئالمهمة الرئيسية، والرؤية المستقبلية، وال -

 . أهداف وأغراض الجودة -

 . توضيح لدور ومسؤوليات الموظفين والجماعاتو الهيكل التنظيمي، -

  .بإدارة المنظمةالمهمة المتعلقة برعاية المريض والوظائف  -

 .وصف لنموذج ومنهج تحسين األداء المتبع  -

  .اإلآلينيكية واإلداريةمقاييس ومؤشرات الجودة  -

 . توحيد عمليات التوثيق في آل نشاطات تحسين األداء -

 . ظمةالقيام بعمليات تقييم منت -

  .النماذج والملحقات -

  .التصديق والموافقة -

ى مستوى المؤ                   ة عل ى دورات تعليمي سسة  آما يحتاج نظام تحسين األداء عند طور التطبيق إل

ة التطورات                 الصحية، تشمل مبادئ وخطة ومنهج تحسين األداء، ومن ثم إلى دورات منتظمة لمواآب

  . الطارئة على هذا النظام

ة   ة بنيوي ود طريق ب وج حية يتطل ة ص ي أي مؤسس ين األداء ف ى تحس ول إل إن الوص

تراتيجية كل     وإس اذج، وُيش رق ونم دة ط وفر ع ة، وت زء ال  إ معين ا الج د منه ار واح ي  ختي صعب ف

ة مع اإل             اظ بتحسين األداء آهدف رئيس    الموضوع، ومع ذلك فهي آلها تهدف لألغراض التالي ي حتف

:- 

 . )المريض(تحقيق حاجات الزبون  •

 . بالنتائج) هتمامًاإ(جعل المؤسسة الصحية أآثر توجهًا  •

 . إيجاد إطار للعمل يهتم بتحسين العمليات أو الممارسات •

 . يجياتستراتالمساعدة في إدارة اإل •

 . إشراك العاملين في المؤسسة باألغراض وعمليات التحسين •

 . تعيين فرص التحسين •
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 .  تحسين التواصل والتعاون •

ى مستوى المؤسسة              يتخطوإن   ة، وعل ة نظامي  وبشكل    ط طرق ونماذج تحسين األداء، بطريق

  . والتحسين     متعاون، تمثل مفهوم التحسين المستمر من ناحية التخطيط والمراقبة والتحليل 

ين                      ة ب ة تحسين األداء المناسبة أو الموازن رر طريق تحتاج المؤسسات إلى أن تقوم بدراسة لتق

ه               لتتالءمعدة طرق     مع الظروف الخاصة بها، وعلى المؤسسات توضيح ما الذي تسعى للوصول إلي

  :  تتضمن ما يليسئلةاألختيار نموذجًا معينًا لتحسين األداء، وهذا يحتم طرح سلسلة من إولماذا قبل 

  .ما الذي تسعون إليه من وراء التغيير والتحسين؟ •

  .ما هو الناتج الذي تطمحون إليه؟ •

ة أو                  • ة أو خدم هل سيكون التحسين شامًال لكل نشاطات المؤسسة أم هو مصمم لمهمة معين

  .نشاط بعينه؟

ة أم به      • يش والمراجع دف التفت و به ل ه ر؟ ه ي للتغيي رك األساس و المح ا ه ر م دف تغيي

 .؟ العاملين

  .ما هو السلم الزمني للتغيير؟ •

  .ما هي المصادر المتوفرة؟ •

  .؟إلى أي مدى ترغبون في مشارآة العاملين في التغيير •
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  الفصل األول
 .مقدمة  * 

 .مجتمع الدراسة وعينتها * 

 .أداة الدراسة * 

 .ترميز البيانات * 

 .تحليل البيانات * 

 
 

 

 

 

 

 :مقدمة  :1-1
م   ي القس رق ف م التط د ت ة   ق وله األربع ي فص ري ف يم األداء أل النظ ات تقي ف   ،دبي ى مختل عل

ذي ُأتُّ            من ،المستويات من المنظمة، اإلدارة، العاملين، إلى الخدمات       نهج البحث العلمي ال ع بِ  خالل م
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له األول، وأ ي فص ات ف اس األداء، واألداء، دبي يم األداء، و ،إدارة األداءوقي ف  تقي ث التعري ن حي م

اني إضافة أل             واألهداف واألهم  ات  ية والمراحل والمنهج واألنواع والعوامل المؤثرة في فصله الث دبي

ا              الموظفين أداء تقييم ث، أم ة في فصله الثال ع      والطرق المتبع د تضمن   الفصل الراب يم     أدب فق ات تقي ي

  .الصحي مجال الاألداء في 

ة          ات ودراسة         إوفي هذا الفصل سيتم عرض طريق ز البيان ة وترمي ار العين ل آراء    ختي  وتحلي

امج                ورؤساءمدراء اإلدارات    تبيان باستخدام برن ائج اإلس ل نت  األقسام الذين شملهم اإلستبيان ، وتحلي

ـ    روف ب ة المع وم اإلجتماعي ائية للعل زم اإلحص  SPSS 16( Statistical Packages for( الح

Social Science  ، باستخدام خاصية التحليل وذلكAnalyzeواإلحصاء الوصفي ، Descriptive 

Statistics   وأسلوب ،Frequencies    الوسط الحسابي     ، للتعرف على اإلحصائيات الوصفية Mean ،

 . Std. Deviation، واإلنحراف المعياري Mode، والمنوال Medianوالوسيط 

 :وللتحقق من الفرضيات التي وضعت 

يم  هنالك عالقة ذات داللة أساسية بين وجود معايير واضحة لألداء في ا        -1 إلدارة وعملية تقي

  .األداء 

ا                    -2 ايير األساسية له ين المع اس األداء وب هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين مؤشرات قي

 .في تقييم أداء الخدمات الصحية 

 .   هنالك عالقة ذات داللة بين نتائج التقييم وبين تخطيط الخدمات الصحية وتطويرها  -3

 .قييم واتخاذ القرارات األساسية في اإلدارة هنالك عالقة ذات داللة بين نتائج الت -4

 :مجتمع الدراسة وعينتها  : 1-2
ع   ل مجتم ةيتمث ى الدراس ائف  عل ة الشؤون الصحية بمحافظة الط ام بمديري  اإلدارات واألقس

 . تقييم األداء دورًا هامًا في لهاالتي 

ملت    د ش حية، و   ) 14( إدارة و ) 28( فق ؤون الص ة الش مًا بمديري اقس ه ُوزع بن ) 42(ًء علي

ذه اإلدارات         دراء ه ًا وإجراء الحوار لتوضيح               ورؤساء إستبيانًا على م م جميع اء معه ام، واللق  األقس

ة اإل           الدراسةأهمية وأهداف    بلهم وتعبئ ة      والتأآيد على أهمية المعلومات المقدمة من ق تبيان بكل دق ، س

د من     ) 42( ثم جمعت آافة اإلستبيانات الـ       ا    ومراجعتها للتأآ بالنسبة  % 100وآانت النسبة      اآتماله

  .  )1(  حسب ماهو موضح في الجدول رقم اإلستبيانات الموزعةلعدد 

 :اإلدارات واألقسام التي استهدفت *  

 العمل المكلف به اإلدارات واألقسام  م

 مساعد المدير للشؤون اإلدارية والمالية  إدارة الشؤون اإلدارية والمالية- -01
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 مدير إدارة الشؤون المالية ارة الشؤون المالية إد- -02

 مدير إدارة الميزانية  إدارة الميزانية- -03

 مدير إدارة إقتصاديات الصحة  إدارة إقتصاديات الصحة  - -04

 مدير إدارة الضمان الصحي  إدارة الضمان الصحي- -05

 مدير إدارة المتابعة  إدارة المتابعة- -06

 مساعد المدير للتخطيط والتطوير طيط والتطوير إدارة التخ- -07

 مدير إدارة التخطيط والبحوث  إدارة التخطيط والبحوث- -08

 مدير إدارة الجودة الشاملة  إدارة الجودة الشاملة- -09

 مدير إدارة التدريب واإلبتعاث  إدارة التدريب واإلبتعاث- -10

 سم التدريب واإلبتعاث الداخليرئيس ق  قسم التدريب واإلبتعاث الداخلي- -11

 رئيس قسم التدريب واإلبتعاث الخارجي  قسم التدريب واإلبتعاث الخارجي- -12

 رئيس قسم التدريب الخاص  قسم التدريب الخاص- -13

 

 العمل المكلف به اإلدارات واألقسام  م
 مساعد المدير للطب العالجي  إدارة الطب العالجي- -14
 مدير إدارة المستشفيات ستشفيات إدارة الم- -15
 مدير إدارة طب األسنان  إدارة طب األسنان- -16
 مدير إدارة التمريض  إدارة التمريض - -17
 مدير إدارة التأهيل الطبي  إدارة التأهيل الطبي- -18
 مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم  إدارة المختبرات وبنوك الدم- -19
 مدير إدارة الرعاية الصيدالنية الصيدالنية إدارة الرعاية - -20
 مدير إدارة الخدمة اإلجتماعية والنفسية  إدارة الخدمة اإلجتماعية والنفسية- -21
 مدير إدارة التغذية   إدارة التغذية- -22
 مساعد المدير للرعاية الصحية والطب الوقائي   إدارة الرعاية الصحية والطب الوقائي- -23
 مدير إدارة شؤون المراآز الصحية ة شؤون المراآز الصحية إدار- -24
 رئيس قسم الجودة الشاملة  قسم الجودة الشاملة - -25
 رئيس قسم التدريب والتعليم  قسم التدريب والتعليم - -26
 رئيس قسم الصحة المهنية  قسم الصحة المهنية - -27
 سم برامج الرعاية الصحية األولية  رئيس ق  قسم برامج الرعاية الصحية األولية  - -28
 رئيس قسم اإلشراف الفني   قسم اإلشراف الفني - -29
 رئيس قسم اإلشراف التمريضي   قسم اإلشراف التمريضي - -30
 رئيس قسم البحوث والدراسات    قسم البحوث والدراسات - -31
 مدير إدارة الطب الوقائي  إدارة الطب الوقائي- -32
 رئيس قسم األمراض المعدية  م األمراض المعدية  قس- -33
 رئيس قسم مكافحة نواقل المرض  قسم مكافحة نواقل المرض- -34
 مدير إدارة التوعية الصحية  إدارة التوعية الصحية- -35
 مدير إدارة صحة البيئة  إدارة صحة البيئة- -36
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 مساعد المدير للتموين الطبي  إدارة التموين الطبي- -37
 مدير إدارة الشؤون الفنية  إدارة الشؤون الفنية- -38
 مدير إدارة الجودة   إدارة الجودة - -39
 مدير إدارة الرخص الطبية والصيدالنية  إدارة الرخص الطبية والشؤون الصيدالنية- -40
 رئيس قسم الرخص الطبية  قسم الرخص الطبية- -41
 م الشؤون الصيدالنيةرئيس قس  قسم الشؤون الصيدالنية- -42

  )1( جدول رقم 
 :أداة الدراسة  : 1-3

تبيان خاص لدراسة       م تصميم إس يم األداءت ة الشؤون الصحية     تقي اإلدارات الصحية بمديري  ب

أداة خاصة     بمحافظة الطائف،     تبيان من        للدراسة آ ات       سؤاالً  ) 50( ، تكون اإلس ى أدبي تندًا عل ، مس

د  يم األداءوقواع ى ضوء اتقي ا الباحث خال ، وعل ي توصل إليه ة لمالحظات الت ي مديري ه ف ل عمل

  : المحاور التالية، ويتضمن هذا اإلستبيان الشؤون الصحية

  .أسئلة ) 5( ويضم  عن المسؤول شخصيةمعلومات : المحور األول  -1

  .سؤاًال ) 17( ويضم  مفهوم التقييم: المحور الثاني  -2

 .سؤاًال )  15( منهج التقييم ويضم : المحور الثالث  -3

 .أسئلة  ) 13( نتائج التقييم ويضم : المحور الرابع  -4

 :ترميز البيانات  : 1-4
 :لقد تم ترميز إحتماالت اإلجابة على أسئلة اإلستبيان آما يلي 

 :المعلومات الشخصية : أوًال 

                                                               : العمل المكلف به -1
 رئيس قسم مدير إدارة مساعد مدير نائب مدير مدير عام 

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

                                                               : العمر -2
 فما فوق 51-60 41-50 31-40 20-30 

 )5( )4( )3( )2( )1( الدرجة المعطاة
                                                               : المؤهل العلمي -3

 دبلوم معهد سبكالوريو دبلوم عالي ماجستير دآتوراه 
 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

 

                                                               : التخصص -4

 أخرى فني تخصص إدارة تخصص غير طبيب طبيب 
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 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

                                                               : سنوات الخبرة -5

  فما فوق20 20 -16 15 -11 10 -6 5 -1 
 )5( )4( )3( )2( )1( الدرجة المعطاة

 : مفهوم التقييم : ثانيًا 

 السؤال الثاني

 
روتينيًا في 

 ملالع
لمتابعة سير 

 العمل
للتحقق من 
مشترك بين  عند الحاجة النتائج

 أآثر من نوع
 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

 السؤال السابع  

 
تحسين 
جزاء  تنمية قدرات تحفيز وتطوير

 ومحاسبة
مشترك بين 
 أآثر من نوع

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

 السؤال العاشر
البيئة التغير في  الماليةالتكلفة  ذولالمبالجهد  

 الداخلية
البيئة التغير في 
 الخارجية

التفاعل المتبادل 
 مع المريض

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

  ) 17( بقية األسئلة حتى السؤال 
ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة 

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة
      

  :منهج التقييم : ثالثًا 

 السؤال األول

دراسة آاملة  
مشترك بين  األثر النتائجمراحل التنفيذ للخدمة

 أآثر من نوع
 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

 السؤال السابع

دوريًا  
 ومنتظمًا

 في مختلف
مراحل الخدمة

بعد إنجاز  
 الخدمة

 للتحقق من
 مفاجئًا حدث ما

 )1( )2( )3( )4( )5( ة المعطاةالدرج

 السؤال التاسع
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الرئيس  
جهات متعددةلجنة مشترآة لجنة خارجية لجنة داخلية المباشر

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

 السؤال الرابع عشر

نماذج معدة  
 لهذا الغرض

نتائج 
 الخدمات

التقارير 
 اإلحصائية

سجالت 
 الخدمات

مشترك بين 
 عأآثر من نو

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

  ) 15( بقية األسئلة حتى السؤال 

ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة 

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

      

      

  :نتائج التقييم : رابعًا 

 السؤال األول

 مخططي اإلستشاريين 
دراء الم لجان التقييم الخدمات

مقدمي الخدمة والرؤساء

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة

  ) 13( بقية األسئلة حتى السؤال 
ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة 

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة المعطاة
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 :تحليل البيانات  : 1-5

 :لشخصية المعلومات ا:  المحور األول  :1-5-1
  :العمل المكلف به  -1

 به المكلف العمل

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 1.79 2.00 2 .645 

  )2( جدول رقم 

 به المكلف العمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

مدير مساعد 5 11.9 11.9 11.9 

 66.7 54.8 54.8 23 إدارة مدير

 100.0 33.3 33.3 14 قسم رئيس
Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )3( جدول رقم 

 

 

 

 

رقم  شكل
 )1(  

د أن  بة وج اعدنس ديريمس ت الم بة %11.9  آان ا نس دراء اإلدارة أم ا %54.8بلغت  م  بينم

  % .33.3آانت نسبتهم  رؤساء األقسام

 :  العمريةلفئات ا-2
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 العمر

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 2.71 3.00 3a .774 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

  )4( جدول رقم 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

20-30 1 2.4 2.4 2.4 

31- 40 17 40.5 40.5 42.9 

41-50 17 40.5 40.5 83.3 

51- 60 7 16.7 16.7 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )5( جدول رقم 

 

 

 

 

  )2(  رقم شكل

كلت  ة الش ة فئ ة ) 40-31(العمري ا      ) 50-41(والفئ ل منهم بة آ ت نس ث بلغ بة حي ر نس     أآب

 ) . 30-20 (آانت للفئة العمرية % 1، وأقل نسبة % 40.5

 :  المؤهل العلمي-3
 

 العلمي المؤهل

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 2.52 2.00 2 1.330 
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  )6( جدول رقم 
 

 العلمي المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 9.5 9.5 9.5 4 دآتوراه

 28.6 19.0 19.0 8 ماجستير

 40.5 11.9 11.9 5 عالي دبلوم

بكالوريوس 14 33.3 33.3 73.8 

 100.0 26.2 26.2 11 معهد دبلوم

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )7( جدول رقم 

 

 

 

 

 

 رقم شكل
 )3 ( 

 

الوريوس    لوحظ أن  ا الماجستير   % 33.3 نسبة البك دآتوراه  % 8بينم ا  % 4وال د   أم وم معه دبل

 % .26.2بلغت 

 :التخصص  -4
 

 التخصص

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.33 3.00 4a 1.141 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

  )8( جدول رقم 

 التخصص

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 19.0 19.0 19.0 8 طبيب 
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طبيب غير تخصص 11 26.2 26.2 45.2 

 71.4 26.2 26.2 11 إدارة تخصص

 97.6 26.2 26.2 11 فني

 100.0 2.4 2.4 1 أخرى

 

Total 42 100.0 100.0  

  )9( جدول رقم 

 

 

 

 

 
 

 رقم شكل
 )4 ( 

 
ين بلغت           بينما  % 19 األطباءلوحظ أن نسبة     ين والفني اء واإلداري بقية التخصصات لغير األطب

 .لكل منهم % 26.2

 :الخبرة عدد سنوات  -5
 

 الخبرة سنوات

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.10 4.00 5 .983 

  )10( جدول رقم 

 الخبرة سنوات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

6-10 4 9.5 9.5 9.5 

11-15 6 14.3 14.3 23.8 

16-20 14 33.3 33.3 57.1 

Above 20 18 42.9 42.9 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )11( جدول رقم 
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 رقم شكل

 )5(  

ر من       لوحظ أن نسبة     ين    % 42.9 سنة   20من عمل أآث بلغت نسبته    ) 20-16( ومن عمل ب

 % .14.3بلغت نسبته  ) 15 -11( ، ومن عمل بين % 33.3

 

 :ل تحليل النتائج للمحور األو : 1-5-1-1
بلغت  مدراء اإلدارات نسبة ، وأن % 11.9المدير آانت ي أظهرت الدراسة أن نسبة مساعد     -

 % .33.3آانت نسبتهم رؤساء األقسام بينما % 54.8

ة    أظهرت الدراسة أن     - ة   ) 40-31(الفئة العمري ر نسبة حيث بلغت نسبة          ) 50-41(والفئ أآب

ا ل منهم بة % 40.5 آ ل نس ة  % 1، وأق ة العمري ت للفئ ة   ) 30-20 (آان بة الفئ ا نس ، بينم

 .% 16.7بلغت  ) 60-51( العمرية 

ى ل    - بة العظم ت النس تهدفين آان ي للمس ل العمل ة أن المؤه رت الدراس ا أظه الوريوسآم  لبك

ا  ، % 33.3 حيث بلغت   د       بينم وم معه ة آانت لشهادة دبل ة   % 26.2الدرجة الثاني ا حمل ، أم

حيث بلغت نسبتهم      الدآتوراه   لحملة شهادة    ، وأقل نسبة آانت   % 8 فكانت نسبتهم    الماجستير

4 % . 

ة حيث                - ة والفني وأظهرت الدراسة أن تخصصات الذين شملتهم الدراسة تأخذ الصفة اإلداري

ة  ة والفني ة والتخصصات اإلداري ر الطبي نهم ، % 26.2بلغت نسبة التخصصات غي لكل م

 . % 19 بلغت نسبة األطباءبينما 

رة في مجال اإلدارة                 وقد بينت الدراسة أن معظم الم         - رة آبي ديهم خب ستهدفين من الدراسة ل

ن    ف ر م ل أآث ن عم بة م وحظ أن نس نة 20ل ين  % 42.9 س ل ب ن عم ت  ) 20-16( وم بلغ

 % .14.3 مبلغت نسبته ) 15 -11( ، ومن عمل بين % 33.3 منسبته
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  :مفهوم التقييم : الثاني المحور  :1-5-2
  : تضاف إلى مهام اإلدارةالتي إلضافية التقييم لديكم يأخذ صفة المهمة ا -1
 

 اإلدارة مهام إلى تضاف التي اإلضافية المهمة صفة يأخذ لديكم التقييم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.64 4.00 4 1.303 

  )12( جدول رقم 

 اإلدارة ممها إلى تضاف التي اإلضافية المهمة صفة يأخذ لديكم التقييم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 26.2 26.2 26.2 11 بشدة أوافق

 71.4 45.2 45.2 19 أوافق

 78.6 7.1 7.1 3 أحيانًا

 88.1 9.5 9.5 4 أوافق ال

بشدة أوافق ال 5 11.9 11.9 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )13( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )6 ( 

ام اإلدارة                % 71.4لوحظ أن نسبة     ة إضافية لمه يم مهم روا التقي ونسبة    من المستهدفين يعتب

 . منهم يعتبروا التقييم من أعمال اإلدارة % 21.4

 :   التقييم أسلوب تلجأ إليه-2
 

 إليه تلجأ أسلوب التقييم
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N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 2.88 3.00 4a 1.383 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

  )14( جدول رقم 

 إليه تلجأ أسلوب التقييم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 11.9 11.9 11.9 5 العمل في روتينيًا

 38.1 26.2 26.2 11 العمل سير لمتابعة

 64.3 26.2 26.2 11 النتائج من لتحققل

 73.8 9.5 9.5 4 الحاجة عند

نوع من أآثر بين مشترك 11 26.2 26.2 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )15( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )7 ( 

ًا في العمل        التقييم  أن  من المستهدفين يعتبروا    % 11.9لوحظ أن نسبة     ،  يجب أن يكون روتيني

د الحاجة ،                   من المستهدفين   % 61.9بة  ونس ة وللتحقق وعن يم يجب أن يكون للمتابع روا أن التقي يعتب

 .يعتبرون أن التقييم يجب أن يكون ألآثر من مهمة % 26.2أما نسبة 

 :    تعتبر التقييم الذي تلجأ إليه هو األسلوب األفضل  -3
 

 األفضل األسلوب هو إليه تلجأ الذي التقييم تعتبر

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.88 4.00 4 .593 
 

  )16( جدول رقم 
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 األفضل األسلوب هو إليه تلجأ الذي التقييم تعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 5 11.9 11.9 11.9 

 76.2 64.3 64.3 27 أوافق

 100.0 23.8 23.8 10 يانًاأح
Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )17( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  )8(  رقم شكل

 

بة  وحظ أن نس روا أن  % 76.2ل تهدفين يعتب ن المس ي  م ة ف ة المتبع يم الطريق ي التقي ديهم ه ل

 .منهم أحيانًا يعتبرونها األفضل % 23.8األفضل ، بينما 

 

 :ى للتخطيط في اإلدارة  تعتبر التقييم الخطوة األول-4
 

 اإلدارة في للتخطيط األولى الخطوة التقييم تعتبر

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.07 4.00 4 1.022 

 
  )18( جدول رقم 

 

 اإلدارة في للتخطيط األولى الخطوة التقييم تعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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 38.1 38.1 38.1 16 بشدة أوافق

 83.3 45.2 45.2 19 أوافق

 88.1 4.8 4.8 2 أحيانًا

 97.6 9.5 9.5 4 أوافق ال

بشدة أوافق ال 1 2.4 2.4 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )19( جدول رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  )9(  رقم شكل

د بة وج تهدفين ي% 83.3 أن نس ن المس ديهم     م يط ل ى للتخط وة األول و الخط يم ه روا التقي عتب

 .منهم ال يوافقون على ذلك % 11.9بينما 

 :في اإلدارة أساس إتخاذ القرار  تعتبر التقييم -5
 

 اإلدارة في القرار إتخاذ أساس التقييم تعتبر

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.07 4.00 5 .894 
 

  )20( جدول رقم 
 

 اإلدارة في القرار إتخاذ أساس التقييم تعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 16 38.1 38.1 38.1 

 73.8 35.7 35.7 15 أوافق

 95.2 21.4 21.4 9 أحيانًا

 100.0 4.8 4.8 2 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
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  )21( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )10(  رقم شكل

ا                     % 73.8وجد أن نسبة      ديهم ، بينم رار ل اذ الق يم هو أساس إتخ روا التقي من المستهدفين يعتب

 .منهم تتراوح إجاباتهم بين عدم الموافقة وأحيانًا % 26.2

 

 :تعتمد في التقييم على معلومات التغذية الراجعة من آافة الجهات  -6
 

 الجهات آافة من الراجعة التغذية معلومات على لتقييما في تعتمد

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.81 4.00 4 .943 
 

  )22( جدول رقم 
 

 الجهات آافة من الراجعة التغذية معلومات على التقييم في تعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 11 26.2 26.2 26.2 

 64.3 38.1 38.1 16 أوافق

 90.5 26.2 26.2 11 أحيانًا

 100.0 9.5 9.5 4 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )23( جدول رقم 
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 رقم شكل

 )11(  

ى معل       % 64.3وجد أن نسبة     د عل ديهم يعتم يم ل روا أن التقي ة   من المستهدفين يعتب ومات التغذي

 .منهم تتراوح إجاباتهم بين عدم الموافقة وأحيانًا % 35.7الراجعة ، بينما 

 :        في اإلدارة آأداة ستخدم التقييم ت -7
 

 آأداة اإلدارة في التقييم تستخدم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 2.67 2.00 1 1.790 

 
 ) 24( جدول رقم 

 آأداة اإلدارة في التقييم تستخدم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 28.6 28.6 28.6 12 وتطوير تحسين

 38.1 9.5 9.5 4 تحفيز

 50.0 11.9 11.9 5 قدرات تنمية

نوع من أآثر بين مشترك 21 50.0 50.0 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )25 ( جدول رقم

 
 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال ًانايحأ قفاوأ ةدشب قفاوأ

Fr
eq

ue
nc

y

0

5

10

15

20

25

نم رثكأ نيب كرتشم
عون

ةبساحمو ءازج تاردق ةيمنت زيفحت ريوطتو نيسحت

Fr
eq

ue
nc

y



 - 167 -

 
 
 

  )12(  رقم شكل

يم   يلجؤوا ل من المستهدفين   % 50وجد أن نسبة     ا        لتقي دة ، بينم أ    % 28.6ألسباب عدي نهم يلج م

درات    % 11.9للتقييم من أجل التحسين والتطوير في اإلدارة ونسبة       ة الق يستخدم التقييم من أجل تنمي

 .منهم يستخدم التقييم من أجل التحفيز % 9.5و

 :   بر التقييم الذي استخدمته في اإلدارة هو األداة المفضلة تعت -8
 

 المفضلة األداة هو اإلدارة في استخدمته الذي التقييم تعتبر

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.76 4.00 4 .692 
 

  )26( جدول رقم 

 المفضلة داةاأل هو اإلدارة في استخدمته الذي التقييم تعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 5 11.9 11.9 11.9 

 66.7 54.8 54.8 23 أوافق

 97.6 31.0 31.0 13 أحيانًا

 100.0 2.4 2.4 1 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )27( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )13(  
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ا           من المستهدفين   % 66.7سبة  لوحظ أن ن   يلجؤون للتقييم آونه األداة المفضلة لديهم من أجل م

ًا      منهم   %31يهدفوا إليه ، بينما      ه أحيان اقي بنسبة      يلجؤون إلي أداة      % 2.4، والب يرفضوا استخدامه آ

 .من أجل التطوير والتحسين والتحفيز 

 :  وى العاملة، الخدمات والبرامج معًااإلدارة، الق:يشمل آافة المستوياتاألداء لديكم  تقييم -9
 

 معًا والبرامج الخدمات العاملة، القوى اإلدارة، :المستويات آافة يشمل لديكم األداء تقييم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.90 4.00 4 .932 

 
  )28( جدول رقم 

 معًا والبرامج الخدمات العاملة، القوى اإلدارة، :تالمستويا آافة يشمل لديكم األداء تقييم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 26.2 26.2 26.2 11 بشدة أوافق

 73.8 47.6 47.6 20 أوافق

 92.9 19.0 19.0 8 أحيانًا

 97.6 4.8 4.8 2 أوافق ال

بشدة أوافق ال 1 2.4 2.4 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )29( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )14(  رقم شكل

بة   وحظ أن نس يم   % 73.8ل ؤون للتقي تهدفين يلج ن المس يم ا   ف ًا ، بينم تويات مع ة المس  آاف

 .يرفضون أن يتم التقييم في آافة المستويات معًا % 7.2

 :  مقارنة اإلنجاز والمردود معلاألداء لتقييم تلجأ  -10
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 مع والمردود اإلنجاز لمقارنة يمللتقي تلجأ

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.98 5.00 5 1.388 
 

  )30( جدول رقم 

 مع والمردود اإلنجاز لمقارنة األداء لتقييم تلجأ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 52.4 52.4 52.4 22 المبذول الجهد

 73.8 21.4 21.4 9 المالية التكلفة

 83.3 9.5 9.5 4 الداخلية البيئة في التغيير

 88.1 4.8 4.8 2 الخارجية البيئة في التغيير

المريض مع المتبادل التفاعل 5 11.9 11.9 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )31( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )15(  رقم شكل

ذول بنسبة              الموجد أن    ستهدفين يلجؤوا للتقييم من أجل مقارنة اإلنجاز والمردود مع الجهد المب

، % 11.9، ومع التفاعل المتبادل مع المريض بنسبة          % 21.4نسبة  ، ومع التكلفة المادية ب    % 52.4

 % .4.8والخارجية % 9.4ومع تغييرات البيئة الداخلية 

 :ة لتقييم األداء في اإلدارة المقارنة التي تلجأ إليها تعتبرها ضروري -11
 

 

 اإلدارة في األداء لتقييم ضرورية تعتبرها إليها تلجأ التي المقارنة

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 
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 اإلدارة في األداء لتقييم ضرورية تعتبرها إليها تلجأ التي المقارنة

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.83 4.00 4 .660 
 

  )32( جدول رقم 
 

 اإلدارة في األداء لتقييم ضرورية تعتبرها إليها تلجأ التي المقارنة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 5 11.9 11.9 11.9 

 73.8 61.9 61.9 26 أوافق

 97.6 23.8 23.8 10 أحيانًا

 100.0 2.4 2.4 1 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )33( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )16(  

ا         المستهدفين يلجؤون للتقييم     من% 73.8لوحظ أن نسبة     ع م ردود م للمقارنة بين اإلنجاز والم

  .ذلكيرفضوا % 2.4منهم يلجؤون إليه أحيانًا ، والباقي بنسبة % 23.8يهدفوا إليه ، بينما 

 

 :التقييم على معايير واضحة لجميع العاملين تعتمد في  -12
 

 العاملين لجميع واضحة معايير على التقييم في تعتمد

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.21 4.00 4 .782 
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  )34( جدول رقم 
 

 العاملين لجميع واضحة معايير على التقييم في تعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 17 40.5 40.5 40.5 

 83.3 42.9 42.9 18 أوافق

 97.6 14.3 14.3 6 أحيانًا

 100.0 2.4 2.4 1 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )35( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )17(  رقم شكل

بة   وحظ أن نس دوا   % 83.4ل تهدفين يعتم ن المس يم  م ي التقي ايير ف ى مع ع  عل حة لجمي  واض

ك    % 2.4 ، والباقي بنسبة      أحياناً إلى هذه المعايير  منهم يلجؤون   % 14.3بينما  العاملين ،    يرفضوا ذل

. 

 :  التقييم على معايير مبنية على أهداف الخدمات والبرامج الصحية تعتمد في  -13
 

 الصحية والبرامج الخدمات أهداف على مبنية معايير على التقييم في تعتمد

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.12 4.00 4 .803 

 
  )36( جدول رقم 

 الصحية والبرامج الخدمات أهداف على مبنية معايير على التقييم في تعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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بشدة أوافق 15 35.7 35.7 35.7 

 78.6 42.9 42.9 18 أوافق

 97.6 19.0 19.0 8 أحيانًا

 100.0 2.4 2.4 1 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )37( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )18(  رقم شكل

بة  ين أن نس داف    % 78.6تب ى أه ة عل ايير مبني ى مع يم عل ي التقي دوا ف تهدفين يعتم ن المس م

ا   ة ، بينم رامج المقدم دمات والب ؤون % 19الخ نهم يلج ايير م ذه المع ى ه بة  إل اقي بنس ًا ، والب  أحيان

 .يرفضوا ذلك % 2.4

 :  التقييم على معايير علمية وعملية تتعلق بالخدمات والبرامج الصحية تعتمد في  -41
 
 

 الصحية والبرامج بالخدمات تتعلق وعملية علمية معايير على التقييم في تعتمد

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.26 4.00 4 .701 

 
  )38( جدول رقم 

 الصحية والبرامج بالخدمات تتعلق وعملية علمية معايير على التقييم في تعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 17 40.5 40.5 40.5 

 85.7 45.2 45.2 19 أوافق

 100.0 14.3 14.3 6 أحيانًا
Valid 

Total 42 100.0 100.0  
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  )39( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  )19(  رقم شكل

ق             % 85.7تبين أن نسبة     ة تتعل ة وعملي ايير علمي ى مع يم عل دوا في التقي من المستهدفين يعتم

 .منهم يلجؤون إلى هذه المعايير أحيانًا % 14.3بالخدمات والبرامج المقدمة ، بينما 

 

 :  تتعلق بالخدمات والبرامج الصحية خارجية التقييم على معايير تعتمد في  -15
 

 الصحية والبرامج بالخدمات تتعلق خارجية معايير على التقييم في تعتمد

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.36 3.00 3 1.008 
 

  )40( جدول رقم 

 الصحية والبرامج بالخدمات تتعلق خارجية معايير على التقييم في تعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 14.3 14.3 14.3 6 بشدة أوافق

 40.5 26.2 26.2 11 أوافق

 85.7 45.2 45.2 19 أحيانًا

 95.2 9.5 9.5 4 أوافق ال

بشدة أوافق ال 2 4.8 4.8 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
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  )41( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 شكل

  )20( رقم 

ين أن  تب

منهم يلجؤون   % 45.2من المستهدفين يعتمدوا في التقييم على معايير خارجية ، بينما           % 40.5نسبة  

 .يرفضوا اللجوء إلى معايير خارجية % 14.3إلى هذه المعايير أحيانًا ، والباقي بنسبة 

 : تتعلق بمعايير الخدمة واضحة قياس التقييم مؤشرات عملية  تستخدم في -16
 

 الخدمة بمعايير تتعلق واضحة قياس راتمؤش التقييم عملية في تستخدم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.02 4.00 4 .715 

 
  )42( جدول رقم 

 الخدمة بمعايير تتعلق واضحة قياس مؤشرات التقييم عملية في تستخدم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة افقأو 10 23.8 23.8 23.8 

 81.0 57.1 57.1 24 أوافق

 97.6 16.7 16.7 7 أحيانًا

 100.0 2.4 2.4 1 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )43( جدول رقم 
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  )21(  رقم شكل

ق    % 80.9وجد أن نسبة     اس واضحة تتعل من المستهدفين يعتمدوا في التقييم على مؤشرات قي

اي ا بمع ة ، بينم بة  % 16.7ير الخدم اقي بنس ًا ، والب ذه المؤشرات أحيان ى ه نهم يلجؤون إل % 2.4م

 .يرفضوا اللجوء إلى هذه المؤشرات 

 :قياس خارجية لتقييم أداء الخدمة التقييم مؤشرات عملية  تستخدم في -17 
 

 الخدمة أداء لتقييم خارجية قياس مؤشرات التقييم عملية في تستخدم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.12 3.00 3 .889 

 
  )44( جدول رقم 

 الخدمة أداء لتقييم خارجية قياس مؤشرات التقييم عملية في تستخدم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 2.4 2.4 2.4 1 بشدة أوافق

 35.7 33.3 33.3 14 أوافق

 78.6 42.9 42.9 18 أحيانًا

 95.2 16.7 16.7 7 أوافق ال

بشدة أوافق ال 2 4.8 4.8 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )45( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل
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ا     مؤشرات قياس من المستهدفين يعتمدوا في التقييم على       % 35.7تبين أن نسبة      خارجية ، بينم

ؤون% 42.9 نهم يلج ذه م ى ه رات إل بة المؤش اقي بنس ًا ، والب ى % 21.5 أحيان وء إل يرفضوا اللج

 .خارجية مؤشرات قياس 

  :الثانيتحليل النتائج للمحور  : 1-5-2-1
وم       نوجود  أظهرت الدراسة    يم المستهدفين   سب مختلفة حول مفه ه      للتقي ين  حيث    ونظرتهم ل تب

بة  وم الت % 66.7أن نس ة بمفه ديهم معرف تهدفين ل ن المس بة  م ا نس يم، بينم راوح % 33.3قي نهم تت م

  -:، ويظهر هذا اإلختالف من خالل النسب التالية مابين معرفة ناقصة أو انعدامها

ام اإلدارة                    % 71.4لوحظ أن نسبة     حيث   - ة إضافية لمه يم مهم روا التقي أي من المستهدفين يعتب

نهم ب               ة م ا القل م ، بينم ال        ي% 21.4نسبة   عبء إداري عليهم إضافة لعمله يم من أعم روا التقي عتب

 . اإلدارة 

ًا في العمل                هممن% 11.9لوحظ أن نسبة    و - يم يجب أن يكون روتيني روا أن التقي  وجزًء من      يعتب

من المستهدفين يعتبروا أن التقييم يجب أن يكون للمتابعة وللتحقق           % 61.9، ونسبة   عمل اإلدارة 

 .ن يكون ألآثر من مهمة يعتبرون أن التقييم يجب أ% 26.2وعند الحاجة، أما نسبة

ديهم          % 83.3  العظمى منهم وشكلت   نسبةالوجد أن    - يعتبروا التقييم هو الخطوة األولى للتخطيط ل

 .منهم ال يوافقون على ذلك % 11.9بينما 

ا                   هممن% 73.8 نسبة   وآذلك - ديهم ، بينم رار ل اذ الق يم هو أساس إتخ روا التقي نهم  % 26.2 يعتب م

 .لموافقة وأحيانًا تتراوح إجاباتهم بين عدم ا

ديهم يعتم           % 64.3نسبة  و - يم ل روا أن التقي ة         من المستهدفين يعتب ة الراجع ى معلومات التغذي د عل

 .منهم تتراوح إجاباتهم بين عدم الموافقة وأحيانًا % 35.7بينما 

ا           % 50وأن نسبة    - دة ، بينم يم      % 28.6من المستهدفين يلجؤوا للتقييم ألسباب عدي أ للتقي نهم يلج م

درات            % 11.9جل التحسين والتطوير في اإلدارة ونسبة         من أ  ة الق يم من أجل تنمي يستخدم التقي

 .منهم يستخدم التقييم من أجل التحفيز % 9.5و

ا              % 73.8لوحظ أن نسبة     - ًا ، بينم % 7.2من المستهدفين يلجؤون للتقييم لدى آافة المستويات مع

 .يرفضون أن يتم التقييم في آافة المستويات معًا 

ذول بنسبة                      وج - د المب ة اإلنجاز والمردود مع الجه د أن المستهدفين يلجؤوا للتقييم من أجل مقارن

بة    % 52.4 ة بنس ة المادي ع التكلف بة      % 21.4، وم ريض بنس ع الم ادل م ل المتب ع التفاع ، وم

 % .4.8والخارجية % 9.4، ومع تغييرات البيئة الداخلية % 11.9

املين           من المستهدفين ي  % 83.4لوحظ أن نسبة     - ع الع عتمدوا في التقييم على معايير واضحة لجمي

 .يرفضوا ذلك % 2.4منهم يلجؤون إلى هذه المعايير أحيانًا ، والباقي بنسبة % 14.3، بينما 
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بة   - ين أن نس داف         % 78.6تب ى أه ة عل ايير مبني ى مع يم عل ي التقي دوا ف تهدفين يعتم ن المس م

اقي بنسبة             منهم  % 19الخدمات والبرامج المقدمة ، بينما       ًا ، والب ايير أحيان ذه المع يلجؤون إلى ه

 .يرفضوا ذلك % 2.4

ا                % 40.5تبين أن نسبة     - ة ، بينم ايير خارجي ى مع يم عل % 45.2من المستهدفين يعتمدوا في التقي

بة    اقي بنس ًا ، والب ايير أحيان ذه المع ى ه ؤون إل نهم يلج ايير  % 14.3م ى مع وء إل يرفضوا اللج

 .خارجية 

ق          % 80.9وجد أن نسبة    - اس واضحة تتعل ى مؤشرات قي يم عل دوا في التقي من المستهدفين يعتم

اقي بنسبة            % 16.7بمعايير الخدمة ، بينما      % 2.4منهم يلجؤون إلى هذه المؤشرات أحيانًا ، والب

 .يرفضوا اللجوء إلى هذه المؤشرات 

ين أن نسبة    - اس خا       % 35.7تب ى مؤشرات قي يم عل دوا في التقي ا  من المستهدفين يعتم ة بينم رجي

ى      % 21.5منهم يلجؤون إلى هذه المؤشرات أحيانًا ، والباقي بنسبة          % 42.9 يرفضوا اللجوء إل

 .مؤشرات قياس خارجية 

 :منهج التقييم : المحور الثالث  : 1-5-3

  :التقييم الذي تلجأ إليه يعتمد على تقييم  -1

 تقييم على يعتمد إليه تلجأ الذي التقييم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 2.29 3.00 1 1.330 
 

  )46( جدول رقم 

 تقييم على يعتمد إليه تلجأ الذي التقييم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 9.5 9.5 9.5 4 للخدمة آاملة دراسة

 11.9 2.4 2.4 1 التنفيذ مراحل

 52.4 40.5 40.5 17 النتائج

 54.8 2.4 2.4 1 األثر

نوع من أآثر بين مشترك 19 45.2 45.2 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

جدول 
  )47( رقم 
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  )23(  رقم شكل
ددة      وهي النسبة العظمى       من المستهدفين     % 45.2لوحظ أن نسبة      اهج المتع تستخدم المن

يم        %9.5، بنسبة   على تقييم النتائج  يعتمدوا  منهم  % 40.5، بينما   في التقييم  دوا في التقي  منهم يعتم

ا نسبة             امج ، أم ر ومراحل       % 2.4على تقييم آامل الخدمة أو البرن يم األث ى تقي دوا عل نعم يتعم م

 .التنفيذ 

 : بناًء على التقييم المعتمد لديكم تعتقد بأنه يحقق لكم النتائج المرجوة  -2
 

 المرجوة النتائج لكم يحقق بأنه تعتقد لديكم المعتمد التقييم على بناًء

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.69 4.00 4 .715 

 
  )48( جدول رقم 

 المرجوة النتائج لكم يحقق بأنه تعتقد لديكم المعتمد التقييم على بناًء

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 5 11.9 11.9 11.9 

 59.5 47.6 47.6 20 أوافق

 97.6 38.1 38.1 16 أحيانًا

 100.0 2.4 2.4 1 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )49( جدول رقم 
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  )24(  رقم شكل

وحظ أن نسبة    ذي    من المستهدفين  % 59.5ل نهج ال ر أن الم يم هو  تستخدمتعتب  ه في التقي

ا األفضل نهم % 38.1، بينم ًا م ى أحيان دوا عل ة  يعتم بة الباقي ا النس يم، أم ي التقي نهج واضح ف م

 .ال توافق على استخدام ذلك % 2.4

 : تلجأ اإلدارة إلى التقييم لتوليد معارف عن الممارسات الجيدة -3
 

 الجيدة الممارسات عن معارف لتوليد التقييم إلى اإلدارة تلجأ

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.50 4.00 4 .773 
 

  )50( جدول رقم 

 الجيدة الممارسات عن معارف لتوليد التقييم إلى اإلدارة تلجأ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 3 7.1 7.1 7.1 

 52.4 45.2 45.2 19 أوافق

 90.5 38.1 38.1 16 ًاأحيان

 100.0 9.5 9.5 4 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )51( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )25(  

دة              % 52.3وجد أن نسبة     ارف جدي د مع ى تولي ؤدي إل يم ي من المستهدفين يعتبروا أن التقي

ا       ا ا          % 38.1عن الممارسات الجيدة، بينم ًا ، أم ذا يحدث أحيان نهم أن ه ة   م ال % 9.5لنسبة الباقي

 .توافق هذا الرأي 
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 : تلجأ اإلدارة إلى التقييم للوقوف على مكامن الضعف والقوة في مختلف المستويات -4
 

 المستويات مختلف في والقوة الضعف مكامن على للوقوف التقييم إلى اإلدارة تلجأ

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.12 4.00 4 .772 

 
  )52( جدول رقم 

 

 المستويات مختلف في والقوة الضعف مكامن على للوقوف التقييم إلى اإلدارة تلجأ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 15 35.7 35.7 35.7 

 76.2 40.5 40.5 17 أوافق

 100.0 23.8 23.8 10 أحيانًا
Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )53( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )26(  رقم شكل

 

وة          % 76.2وجد أن نسبة     من المستهدفين يلجؤوا للتقييم للوقوف على مكامن الضعف والق

 .منهم يلجؤوا إليه أحيانًا % 23.8في مختلف المستويات ، بينما 

 

 :التقييمات السابقة لرصد تغيير األداء مبدأ مقارنة تقييم األداء الحالي مع  تعتمد اإلدارة -5
 

 األداء تغيير لرصد السابقة التقييمات مع الحالي األداء تقييم مقارنة مبدأ اإلدارة تعتمد
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N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.19 4.00 4 .740 
 

  )54( جدول رقم 

 األداء تغيير لرصد السابقة التقييمات مع الحالي ءاألدا تقييم مقارنة مبدأ اإلدارة تعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 16 38.1 38.1 38.1 

 81.0 42.9 42.9 18 أوافق

 100.0 19.0 19.0 8 أحيانًا
Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )55( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )27(  

 

بة  د أن نس ات    % 81وج ين التقييم ة ب دأ المقارن ى مب دوا عل تهدفين يعتم ن المس لرصد م

 .منهم يلجؤوا إليه أحيانًا % 19بينما تغيير األداء، 

 

 :بعين اإلعتبار التغييرات الحاصلة في التقييمات عند اتخاذ قراراتها اإلدارة تأخذ  -6
 

 قراراتها اتخاذ عند التقييمات في الحاصلة التغييرات اإلعتبار بعين اإلدارة تأخذ

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.90 4.00 4 .726 

 
  )56( جدول رقم 
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 قراراتها اتخاذ عند التقييمات في الحاصلة التغييرات عتباراإل بعين اإلدارة تأخذ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 8 19.0 19.0 19.0 

 73.8 54.8 54.8 23 أوافق

 97.6 23.8 23.8 10 أحيانًا

 100.0 2.4 2.4 1 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )57( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )28(  

بة  د أن نس ى % 73.8وج دوا عل تهدفين يعتم ن المس يم رات الحاصلة ف اتالتغيي   التقييم

ى    % 2.4، وأحيانًايعتمدوا على ذلك   منهم  % 23.8، بينما   عند اتخاذ قراراتها   وا عل نهم ال يوافق م

 .ذلك 

   :الذي تلجأ إليه يكون التقييم الفعال لمختلف المستويات -7
 

 يكون إليه تلجأ الذي المستويات لمختلف الفعال التقييم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.74 4.00 4 1.191 
 

  )58( جدول رقم 
 يكون إليه تلجأ الذي المستويات لمختلف الفعال التقييم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 31.0 31.0 31.0 13 ومنتظمًا دوريًا

الخدمة مراحل مختلف في 14 33.3 33.3 64.3 

 85.7 21.4 21.4 9 الخدمة إنجاز بعد

Valid 

 92.9 7.1 7.1 3 ما حدث من للتحقق
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  100.0 7.1 7.1 3 مفاجئًا

Total 42 100.0 100.0  

  )59( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  )29(  رقم شكل

بة   وحظ أن نس بة العظمى   % 33.3ل يم يجب أن من المستهدفين وهي النس ر أن التقي تعتب

ة،   ل الخدم ف مراح ي مختل ون ف ر أنيك ن يعتب ون وم يم يجب أن يك ًا التقي بتهم دوري  بلغت نس

ة          % 21.4، و   % 31 ا  يعتبروا أنه يجب أن يتم بعد إنجاز الخدم ر أن          ، بينم  بلغت نسبة من يعتب

 % .7.1وآذلك للتحقق من حدث ما % 7.1يكون فجائيًا 

 : تعتبر التقييم الفعال لمختلف المستويات الذي تلجأ إليه هو أآثر األساليب نجاحًا  -8
  

 نجاحًا األساليب أآثر هو إليه تلجأ الذي المستويات لمختلف الفعال التقييم تعتبر

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.74 4.00 4 .734 

 
  )60( جدول رقم 

 نجاحًا األساليب أآثر هو إليه تلجأ الذي المستويات لمختلف الفعال التقييم تعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 5 11.9 11.9 11.9 

 66.7 54.8 54.8 23 أوافق

 95.2 28.6 28.6 12 أحيانًا

 100.0 4.8 4.8 2 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
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  )61( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )30(  

بة   د أن نس ته % 66.7وج ن المس ر     م لوب األآث يم األس ي التقي لوبهم ف رون أس دفين يعتب

بة   ا نس ًا، بينم بة   % 28.6نجاح ا نس ًا ، أم ًا أحيان ه ناجح نهم يعتبرون ى % 4.8م ون عل ال يوافق

 .أسلوبهم في التقييم 

 : الذي تلجأ إليه يجب أن يتم من قبل  التقييم -9
 

 قبل من يتم أن يجب إليه تلجأ الذي التقييم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.17 4.00 4 1.513 
 

  )62( جدول رقم 
 قبل من يتم أن يجب إليه تلجأ الذي التقييم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

المباشر الرئيس 9 21.4 21.4 21.4 

 57.1 35.7 35.7 15 داخلية لجنة

 59.5 2.4 2.4 1 رجيةخا لجنة

 78.6 19.0 19.0 8 مشترآة لجنة

 100.0 21.4 21.4 9 متعددة جهات

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

جدول 

  )63( رقم 
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  )31(  رقم شكل

بة   وحظ أن نس يم يجب أن   % 35.7ل ر أن التقي بة العظمى تعتب من المستهدفين وهي النس

ون  ةيك ة داخلي ل لجن ن قب ن يعتبم ون ، وم يم يجب أن يك رئيس المباشرر أن التقي ل ال  بلغت قب

ة      بينما بلغت نسبة من يعتبر أن يكون         وآذلك من جهات متعددة ،      ،  % 21.4نسبتهم   ل لجن من قب

 . من يعتبر أن يكون من قبل لجنة خارجية % 2.4، أما % 19 مشترآة

  :ءة وقدرة تعتبر القائم على عملية التقييم الذي تلجأ إليه هو األآثر آفا -10
 

 وقدرة آفاءة األآثر هو إليه تلجأ الذي التقييم عملية على القائم تعتبر

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.79 4.00 4 .606 

 
 ) 64 (جدول رقم 

 

 وقدرة آفاءة األآثر هو إليه تلجأ الذي التقييم عملية على القائم تعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 4 9.5 9.5 9.5 

 69.0 59.5 59.5 25 أوافق

 100.0 31.0 31.0 13 أحيانًا
Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )65( جدول رقم 
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  )32(  رقم شكل

بة  د أن نس رون % 69وج تهدفين يعتب ن المس ديهم التقييم ل وم ب ن يق ن أن م در م ى ق م عل

اءة             % 31الكفاءة والقدرة، بينما     منهم يعتبرون أنه أحيانًا يكون من يقوم بالتقييم على قدر من الكف

 .والقدرة 

 :تعتمد في عملية التقييم على المقييمين الذين لديهم دراية تامة بمعايير التقييم  -11
 

 التقييم بمعايير مةتا دراية لديهم الذين المقييمين على التقييم عملية في تعتمد

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.00 4.00 4 .855 

  )66( جدول رقم 

 التقييم بمعايير تامة دراية لديهم الذين المقييمين على التقييم عملية في تعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

شدةب أوافق 13 31.0 31.0 31.0 

 73.8 42.9 42.9 18 أوافق

 95.2 21.4 21.4 9 أحيانًا

 100.0 4.8 4.8 2 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )67( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )33(  

ديهم يجب أن يكون               % 73.9وجد أن نسبة     التقييم ل من المستهدفين يعتبرون أن من يقوم ب

ى            % 21.4معايير التقييم ، بينما     على معرفة ب   التقييم عل وم ب منهم يعتبرون أنه أحيانًا يكون من يق

 .منهم ال يوافقون على أن يكون المقيم على معرفة بذلك % 4.8معرفة بذلك، أما نسبة 
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تعتمد في عملية التقييم على المقييمين الذين لديهم دراية بأهداف اإلدارة أو الخدمات موقع  -12

   : التقييم 

التقييم موقع الخدمات أو اإلدارة بأهداف دراية لديهم الذين المقييمين على التقييم عملية في تعتمد

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.88 4.00 4 .832 
 

  )68( جدول رقم 

التقييم موقع الخدمات أو اإلدارة بأهداف دراية لديهم الذين المقييمين على التقييم عملية في تعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 10 23.8 23.8 23.8 

 69.0 45.2 45.2 19 أوافق

 95.2 26.2 26.2 11 أحيانًا

 100.0 4.8 4.8 2 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )69( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

رقم  شكل

 )34(  

د أن  وج

بة  ة     % 69نس ى معرف ون عل ديهم يجب أن يك التقييم ل وم ب ن يق رون أن م تهدفين يعتب ن المس م

ة     ا    بأهداف اإلدارة والخدمات المقدم ة         % 26.2، بينم ى معرف ًا يكون عل ه أحيان رون أن نهم يعتب م

 .منهم ال يوافقون على أن يكون على معرفة بذلك % 4.8بذلك، أما نسبة 

 :  تهيئة القائمين على عملية التقييم بتدريبهم بشكل مستمر بتقوم  -13
 

 مستمر بشكل بتدريبهم التقييم عملية على القائمين بتهيئة تقوم

N Mean Median Mode Std. Deviation 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال ًانايحأ قفاوأ ةدشب قفاوأ

Fr
eq

ue
nc

y



 - 188 -

Valid Missing     

42 0 4.10 4.00 4 .821 

 
  )70( جدول رقم 

 مستمر بشكل يبهمبتدر التقييم عملية على القائمين بتهيئة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 14 33.3 33.3 33.3 

 81.0 47.6 47.6 20 أوافق

 95.2 14.3 14.3 6 أحيانًا

 100.0 4.8 4.8 2 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )71( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )35(  

د أن  وج

ا                    % 80.9نسبة   دريبهم بشكل مستمر، بينم التقييم يجب ت وم ب من المستهدفين يعتبرون أن من يق

ى      % 4.8، أما نسبة    يجب تدريبهم منهم يعتبرون أنه أحيانًا     % 14.3 ون عل دريبهم منهم ال يوافق  ت

. 

 : تعتمد في تقييم األداء على  -14
 

 على األداء تقييم في اإلدارة تعتمد

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 2.67 2.50 1 1.677 
 

  )72( جدول رقم 

 على األداء تقييم في اإلدارة تعتمد
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

الغرض لهذا معدة نماذج 8 19.0 19.0 19.0 

 42.9 23.8 23.8 10 الخدمات نتائج

 50.0 7.1 7.1 3 اإلحصائية رالتقاري

 54.8 4.8 4.8 2 الخدمات سجالت

نوع من أآثر بين مشترك 19 45.2 45.2 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )73( جدول رقم 
 

 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )36(  

وحظ أن نسبة    ائج الخدمات، و       % 23.8ل ى نت يم عل د في التقي % 19من المستهدفين تعتم

تهدفين تعت ن المس ى م يم عل ي التقي د ف اذجم ارير اإلحصائية  النم ى التق د عل ن يعتم غ م ا بل ، بينم

ى                 % 4.8، و 7.1% % 45.2من يستخدم سجالت الخدمات ، أما النسبة العظمى والتي تصل إل

 . تلجأ إلستخدام أآثر من نوع في التقييم 

 : أسلوبًا ناجحًا هعتبرتاألسلوب الذي تعتمده في تقييم األداء لديكم  -15
 

 ناجحًا أسلوبًا يعتبر لديكم األداء تقييم في تعتمده الذي األسلوب

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.76 4.00 4 .692 
 

  )74( جدول رقم 

 ناجحًا أسلوبًا يعتبر لديكم األداء تقييم في تعتمده الذي األسلوب

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 6 14.3 14.3 14.3 

 61.9 47.6 47.6 20 أوافق

 100.0 38.1 38.1 16 أحيانًا
Valid 

Total 42 100.0 100.0  
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  )75( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  )37(  رقم شكل
 

ر      % 61.9وجد أن نسبة     ديهم تعتب يم المستخدمة ل رون أن أدوات التقي من المستهدفين يعتب

 .أسلوبًا ناجحًا 

 

 :لمحور الثالث اتحليل نتائج  : 1-5-3-1
ه  حيث        المستهدفين   استخدامسب مختلفة حول    نوجود  أظهرت الدراسة    للتقييم ومنهجه وأدوات

بة   ين أن نس بة      % 64.3تب ا نس ه، بينم يم وأدوات نهج التقي ة م ة بممارس ديهم معرف تهدفين ل ن المس م

ة ناق% 35.7 ابين معرف راوح م نهم تت ن خالل النسب  م ذا اإلختالف م ر ه دامها، ويظه صة أو انع

  -:التالية 

بة   - وحظ أن نس ي     % 45.2ل ددة ف اهج المتع تخدم المن ى تس بة العظم ي النس تهدفين وه ن المس م

ا  يم، بينم ائج، بنسبة % 40.5التقي يم النت ى تقي دوا عل نهم يعتم يم % 9.5م دوا في التقي نهم يعتم م

ا نسبة     على تقييم آامل الخدمة أو البر      امج ، أم ن % 2.4ن ر ومراحل      هم يم األث ى تقي دوا عل م يتعم

 .التنفيذ 

دة عن       % 52.3وجد أن نسبة    - د معارف جدي ى تولي ؤدي إل يم ي روا أن التقي من المستهدفين يعتب

ة           % 38.1الممارسات الجيدة، بينما     ال توافق   % 9.5منهم أن هذا يحدث أحيانًا ، أما النسبة الباقي

 .هذا الرأي 

وة في                    % 76.2نسبة   وآذلك   - امن الضعف والق ى مك يم للوقوف عل من المستهدفين يلجؤوا للتقي

 .منهم يلجؤوا إليه أحيانًا % 23.8مختلف المستويات ، بينما 

من المستهدفين وهي النسبة العظمى تعتبر أن التقييم يجب أن يكون في              % 33.3لوحظ أن نسبة     -

يم يج    ر أن التقي ن يعتب ة، وم ل الخدم ف مراح بتهم  مختل ت نس ًا بلغ ون دوري و %  31ب أن يك
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ًا                   % 21.4 يعتبروا أنه يجب أن يتم بعد إنجاز الخدمة ، بينما بلغت نسبة من يعتبر أن يكون فجائي

 % .7.1وآذلك للتحقق من حدث ما % 7.1

لوبًا              % 61.9وجد أن نسبة     - ر أس ديهم تعتب من المستهدفين يعتبرون أن أدوات التقييم المستخدمة ل

 .ناجحًا 

من المستهدفين وهي النسبة العظمى تعتبر أن التقييم يجب أن يكون من          % 35.7لوحظ أن نسبة     -

بتهم           ت نس ر بلغ رئيس المباش ل ال ون قب ب أن يك يم يج ر أن التقي ن يعتب ة، وم ة داخلي ل لجن قب

ة          % 21.4 ل لجن ن قب ون م ر أن يك ن يعتب بة م ت نس ا بلغ ددة ، بينم ات متع ن جه ذلك م ، وآ

 .من يعتبر أن يكون من قبل لجنة خارجية % 2.4 ، أما% 19مشترآة 

بة   - وحظ أن نس دمات، و    % 23.8ل ائج الخ ى نت يم عل ي التقي د ف تهدفين تعتم ن المس ن % 19م م

ارير اإلحصائية                         ى التق د عل غ من يعتم ا بل اذج خاصة، بينم ى نم المستهدفين تعتمد في التقييم عل

ى         من يستخدم سجالت الخدمات ، أما النسبة         % 4.8، و 7.1% % 45.2العظمى والتي تصل إل

 .تلجأ إلستخدام أآثر من نوع في التقييم 

اءة                       % 69وجد أن نسبة      - در من الكف ى ق ديهم عل التقييم ل وم ب رون أن من يق من المستهدفين يعتب

ا  درة، بينم اءة     % 31والق ن الكف در م ى ق التقييم عل وم ب ن يق ون م ًا يك ه أحيان رون أن نهم يعتب م

  .والقدرة 

ى                % 73.9 وجد أن نسبة   - ديهم يجب أن يكون عل التقييم ل وم ب رون أن من يق من المستهدفين يعتب

ا  يم ، بينم ايير التقي ة بمع ى   % 21.4معرف التقييم عل وم ب ن يق ون م ًا يك ه أحيان رون أن نهم يعتب م

 .منهم ال يوافقون على أن يكون المقيم على معرفة بذلك % 4.8معرفة بذلك، أما نسبة 

بة  - د أن نس ن ا% 81وج ر    م ات لرصد تغيي ين التقييم ة ب دأ المقارن ى مب دوا عل تهدفين يعتم لمس

 .منهم يلجؤوا إليه أحيانًا % 19األداء، بينما 

اذ            % 73.8وجد أن نسبة     - د اتخ من المستهدفين يعتمدوا على التغييرات الحاصلة في التقييمات عن

 . يوافقوا على ذلك منهم ال% 2.4منهم يعتمدوا على ذلك أحيانًا، و% 23.8قراراتها، بينما 

 

 :نتائج التقييم : المحور الرابع :  1-5-4

  : تقوم اإلدارة بنقاش نتائج التقييم على مستوى -1
 

 مستوى على التقييم نتائج بنقاش اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 2.24 2.00 2 1.008 
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  )76( جدول رقم 

 مستوى على التقييم نتائج بنقاش دارةاإل تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 2.4 2.4 2.4 1 اإلستشاريين

الخدمات مخططي 4 9.5 9.5 11.9 

 33.3 21.4 21.4 9 التقييم لجان

والرؤساء المدراء 18 42.9 42.9 76.2 

 100.0 23.8 23.8 10 الخدمة مقدمي

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )77( جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل
 )38(  

وحظ أن  ل

ا                   % 42.9نسبة   اء، بينم دراء والرؤس يم مع الم ائج التقي اقش نت نهم  % 23.8من المستهدفين تن م

يم، و     % 21.4تناقش نتائج التقييم مع مقدمي الخدمة، و   ائج مع لجان التقي اقش النت نهم  % 9.5تن م

 .مع اإلستشاريين % 2.4 ومع مخططي الخدمات

 : تعتبر مبدأ النقاش حول نتائج التقييم مع المستهدفين ضرورة أساسية  -2
 

 أساسية ضرورة ذلك من المستهدفين مع التقييم نتائج حول النقاش مبدأ تعتبر

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.17 4.00 4 .696 
 

  )78( جدول رقم 

 أساسية ضرورة ذلك من المستهدفين مع التقييم نتائج حول النقاش مبدأ تعتبر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid بشدة أوافق 14 33.3 33.3 33.3 
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 83.3 50.0 50.0 21 أوافق

 100.0 16.7 16.7 7 أحيانًا

 

Total 42 100.0 100.0  

  )79( جدول رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )39(  

يم مع المستهدفين                 % 83.3وجد أن نسبة      ائج التقي رون أن مناقشة نت من المستهدفين يعتب

  .ضروريمنهم يعتبرون أنه أحيانًا % 16.7منها أمر ضروري ، بينما 

 

 : تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتعديل سياساتها الصحية وأهدافها -3
 

 وأهدافها الصحية سياساتها لتعديل التقييم بنتائج خذباأل اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.86 4.00 4 .899 

 

  )80( جدول رقم 

 وأهدافها الصحية سياساتها لتعديل التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 11 26.2 26.2 26.2 

 66.7 40.5 40.5 17 أوافق

 92.9 26.2 26.2 11 أحيانًا

 100.0 7.1 7.1 3 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
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  )81( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )40(  

بة  د أن نس ته% 66.7وج ديل سياس يم لتع ائج التقي د نت تهدفين تعتم ن المس حية م ا الص

ا   دافها، بينم بة     % 26.2وأه ا نس ًا ، أم ديل أحيان وم بالتع نهم تق ى   % 7.1م وا عل نهم ال يوافق م

  .التعديل

           :     تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتعديل مؤشرات القياس بأسلوب علمي  -4
 
 

 علمي بأسلوب القياس مؤشرات لتعديل التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.81 4.00 4 .890 
 

  )82( جدول رقم 

 علمي بأسلوب القياس مؤشرات لتعديل التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 10 23.8 23.8 23.8 

 64.3 40.5 40.5 17 أوافق

 92.9 28.6 28.6 12 أحيانًا

 100.0 7.1 7.1 3 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )83( جدول رقم 
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  )41(  رقم شكل

بة  د أن نس ديل % 64.3وج يم لتع ائج التقي د نت تهدفين تعتم ن المس اس م رات القي مؤش

ى    % 7.1وم بالتعديل أحيانًا ، أما نسبة    منهم تق % 28.6، بينما   بإسلوب علمي  وا عل نهم ال يوافق م

  .التعديل

 : تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتحديد السياسات اإلقتصادية للبرامج والخدمات -5
 

 والخدمات للبرامج اإلقتصادية السياسات لتحديد التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.74 4.00 3 .857 

  )84( جدول رقم 

 والخدمات للبرامج  اإلقتصادية السياسات لتحديد التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 9 21.4 21.4 21.4 

 57.1 35.7 35.7 15 أوافق

 95.2 38.1 38.1 16 أحيانًا

 100.0 4.8 4.8 2 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

  )85( جدول رقم 
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  )42(  رقم شكل

د السياسات اإلقتصادية     % 57.1وجد أن نسبة    يم لتحدي ائج التقي د نت من المستهدفين تعتم

د أحي    % 38.1للبرامج والخدمات، بينما     ا نسبة        منهم تقوم بالتحدي ًا ، أم وا     % 4.8ان نهم ال يوافق م

 .على التحديد 

 :                تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتحديد العوامل المؤثرة في اإلنجاز -6
 
 

 اإلنجاز في المؤثرة العوامل لتحديد التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.83 4.00 4 .762 
 

  )86( جدول رقم 

 اإلنجاز في المؤثرة العوامل لتحديد التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 7 16.7 16.7 16.7 

 71.4 54.8 54.8 23 أوافق

 95.2 23.8 23.8 10 أحيانًا

 100.0 4.8 4.8 2 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )87( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  )43(  رقم شكل

ى            % 71.5وجد أن نسبة      ؤثرة عل د العوامل الم يم لتحدي ائج التقي د نت من المستهدفين تعتم

د   منهم ال يوافق% 4.8منهم تقوم بالتحديد أحيانًا ، أما نسبة      % 23.8اإلنجاز، بينما    ى التحدي وا عل
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 :رد المتاحة لديها وحسن استخدامها تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لإلستفادة من الموا-7
 

وتوزيعها استخدامها وحسن لديها المتاحة الموارد من لإلستفادة التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.90 4.00 4 .906 
 

 

  )88( جدول رقم 

 وتوزيعها استخدامها وحسن لديها المتاحة الموارد من لإلستفادة التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 26.2 26.2 26.2 11 بشدة أوافق

 71.4 45.2 45.2 19 أوافق

 95.2 23.8 23.8 10 نًاأحيا

 97.6 2.4 2.4 1 أوافق ال

بشدة أوافق ال 1 2.4 2.4 100.0 

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )89( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  )44(  رقم شكل

وارد المتاحة            % 71.4وجد أن نسبة     تفادة من الم يم لإلس ائج التقي د نت من المستهدفين تعتم

ا نسبة          % 23.8وحسن استخدامها، بينما     وا     % 4.8منهم تقوم باإلستفادة أحيانًا ، أم نهم ال يوافق م

 .على ذلك 

 : تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتحديد اإلحتياجات المختلفة على آافة المستويات -8
 

 المستويات آافة على المختلفة اإلحتياجات لتحديد التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم
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N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.00 4.00 4 .796 

 
  )90( جدول رقم 

 المستويات آافة على المختلفة اإلحتياجات لتحديد التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 12 28.6 28.6 28.6 

 73.8 45.2 45.2 19 قأواف

 97.6 23.8 23.8 10 أحيانًا

 100.0 2.4 2.4 1 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

 
  )91( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )45(  

د أن  وج

ا                 % 73.8نسبة   ة المستويات، بينم د اإلحتياجات في آاف من المستهدفين تعتمد نتائج التقييم لتحدي

  .ذلكمنهم ال يوافقوا على % 2.4 أحيانًا ، أما نسبة ديدبالتحمنهم تقوم % 23.8

 :  تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتعديل أسلوب تقديم الخدمات والبرامج الصحية -9
 

  الصحيةوالبرامج الخدمات تقديم أسلوب لتعديل التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.95 4.00 4 .825 

 
 

  )92( جدول رقم 
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  الصحيةوالبرامج الخدمات تقديم أسلوب لتعديل التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 12 28.6 28.6 28.6 

 69.0 40.5 40.5 17 أوافق

 97.6 28.6 28.6 12 نًاأحيا

 100.0 2.4 2.4 1 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
 

  )93( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )46(  

ديم الخدمات،              % 69.1وجد أن نسبة     ديل أسلوب تق يم لتع من المستهدفين تعتمد نتائج التقي

 . يوافقوا على التعديل منهم ال% 2.4منهم تقوم بالتعديل أحيانًا ، أما نسبة % 28.6بينما 

 : تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لوضع خطط التدريب على آافة المستويات -10
 

 المستويات آافة على التدريب خطط لوضع التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 4.02 4.00 4 .869 

 
  )94( رقم جدول 

 المستويات آافة على التدريب خطط لوضع التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 14 33.3 33.3 33.3 

 73.8 40.5 40.5 17 أوافق

 95.2 21.4 21.4 9 أحيانًا

Valid 

 100.0 4.8 4.8 2 أوافق ال
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 المستويات آافة على التدريب خطط لوضع التقييم بنتائج باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 14 33.3 33.3 33.3 

 73.8 40.5 40.5 17 أوافق

 95.2 21.4 21.4 9 أحيانًا

 100.0 4.8 4.8 2 أوافق ال
 Total 42 100.0 100.0  

 
  )95( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )47(  

د أن  وج

من المستهدفين تعتمد نتائج التقييم لوضع الخطط التدريبية على آافة المستويات ،             % 73.8نسبة  

 .منهم ال يوافقوا على ذلك % 4.8منهم تقوم بوضع الخطط أحيانًا ، أما نسبة % 21.4بينما 

 :ألخذ بإسلوب عرض نتائج التقييم بغية زيادة التنسيق مع مختلف المستويات تقوم اإلدارة با-11
 

المستويات مختلف مع التنسيق زيادة بغية التقييم نتائج عرض بإسلوب باألخذ اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.98 4.00 4 .811 

 
  )96( جدول رقم 

 المستويات مختلف مع التنسيق زيادة بغية التقييم نتائج عرض بإسلوب باألخذ دارةاإل تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 13 31.0 31.0 31.0 Valid 

 66.7 35.7 35.7 15 أوافق
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  100.0 33.3 33.3 14 أحيانًا

Total 42 100.0 100.0  

 
  )97 (جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم شكل

 )48(  

بة   د أن نس ف      % 66.7وج ع مختل يم م ائج التقي ى عرض نت وا عل تهدفين يوافق ن المس م

 .منهم تقوم بالموافقة أحيانًا % 33.3المستويات بغية التنسيق بينها، بينما 

 

ات المعني  -12 ع الجه ادة التنسيق م ة زي يم بغي ائج التقي ذ بإسلوب عرض نت وم اإلدارة باألخ ة  تق

 :      بالصحة 

بالصحة المعنية الجهات مع التنسيق زيادة بغية التقييم نتائج عرض بإسلوب باألخذ اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.76 4.00 3 .932 

 
  )98( جدول رقم 

 بالصحة المعنية الجهات مع التنسيق زيادة بغية التقييم نتائج عرض بإسلوب باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

بشدة أوافق 11 26.2 26.2 26.2 

 57.1 31.0 31.0 13 أوافق

 92.9 35.7 35.7 15 أحيانًا

 100.0 7.1 7.1 3 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  
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  )99( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 شكل

  )49( رقم 

د أن  وج

بة  ة بالصحة  % 57.2نس ات المعني ع الجه يم م ائج التقي ى عرض نت وا عل تهدفين يوافق من المس

ا نسبة            % 35.7بغية التنسيق بينها، بينما      ًا ، أم ة أحيان وا     % 7.1منهم تقوم بالموافق نهم ال يوافق م

 .على ذلك 

ى الصحة      تقوم اإلدارة باألخذ بإسلوب عرض نتائج التقييم بغية ت    -13 ؤثرة عل غيير السلوآيات الم

  :في المجتمع

المجتمع في الصحة على المؤثرة السلوآيات تغيير بغية التقييم نتائج عرض بإسلوب باألخذ اإلدارة تقوم

N 

Valid Missing 
Mean Median Mode Std. Deviation 

42 0 3.98 4.00 4 .869 

 

  )100( جدول رقم 

المجتمع في الصحة على المؤثرة السلوآيات تغيير بغية التقييم نتائج عرض بإسلوب باألخذ اإلدارة تقوم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

بشدة أوافق 13 31.0 31.0 31.0 

 71.4 40.5 40.5 17 أوافق

 95.2 23.8 23.8 10 أحيانًا

 100.0 4.8 4.8 2 أوافق ال

Valid 

Total 42 100.0 100.0  

جدول 

  )101( رقم 
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  )50(  رقم شكل

ة   المجتمع من المستهدفين يوافقوا على عرض نتائج التقييم مع          % 71.5وجد أن نسبة     بغي

ى الصحة ؤثرة عل لوآيات الم ر الس ا تغيي بة % 23.8، بينم ا نس ًا ، أم ة أحيان وم بالموافق نهم تق م

 .منهم ال يوافقوا على ذلك % 4.8

  :الرابعلمحور اتحليل نتائج  : 1-5-4-1
ين     نتائج التقييم    معالمستهدفين   آيفية تعامل سب مختلفة حول    نوجود  أظهرت الدراسة    حيث تب

ا نسبة                 % 64.3أن نسبة    يم ، بينم ائج التقي نهم  % 35.7من المستهدفين لديهم معرفة بالتعامل مع نت م

  -:ختالف من خالل النسب التالية تتراوح مابين معرفة ناقصة أو انعدامها، ويظهر هذا اإل

بة    - وحظ أن نس ا      % 42.9ل اء، بينم دراء والرؤس ع الم يم م ائج التقي اقش نت تهدفين تن ن المس م

ة، و         % 23.8 دمي الخدم يم          % 21.4منهم تناقش نتائج التقييم مع مق ائج مع لجان التقي اقش النت تن

 .مع اإلستشاريين % 2.4منهم مع مخططي الخدمات و% 9.5و

ا أمر             % 83.3سبة  وجد أن ن   - من المستهدفين يعتبرون أن مناقشة نتائج التقييم مع المستهدفين منه

 .منهم يعتبرون أنه أحيانًا ضروري % 16.7ضروري ، بينما 

ا    % 66.7وجد أن نسبة     - دافها بينم من المستهدفين تعتمد نتائج التقييم لتعديل سياستها الصحية وأه

 .منهم ال يوافقوا على التعديل % 7.1ما نسبة منهم تقوم بالتعديل أحيانًا، أ% 26.2

بة   - د أن نس لوب     % 64.3وج اس بإس رات القي ديل مؤش يم لتع ائج التقي د نت تهدفين تعتم ن المس م

 منهم ال يوافقوا على التعديل % 7.1أما نسبة  منهم تقوم بالتعديل أحيانًا،% 28.6علمي، بينما

ائج ا   % 57.1وجد أن نسبة     - رامج      من المستهدفين تعتمد نت د السياسات اإلقتصادية للب يم لتحدي لتقي

ا  دمات، بينم بة  % 38.1والخ ا نس ًا ، أم د أحيان وم بالتحدي نهم تق ى % 4.8م وا عل نهم ال يوافق م

 .التحديد 

ى اإلنجاز،             % 71.5وجد أن نسبة     - ؤثرة عل من المستهدفين تعتمد نتائج التقييم لتحديد العوامل الم

 .منهم ال يوافقوا على التحديد % 4.8أحيانًا ، أما نسبة منهم تقوم بالتحديد % 23.8بينما 

وارد المتاحة  وحسن        % 71.4وجد أن نسبة     - من المستهدفين تعتمد نتائج التقييم لإلستفادة من الم

ا     ا نسبة         % 23.8استخدامها، بينم ًا ، أم تفادة أحيان وم باإلس نهم تق ى    % 4.8م وا عل نهم ال يوافق م

 .ذلك 
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بة   - د أن نس ن % 73.8وج ة      م ي آاف ات ف د اإلحتياج يم لتحدي ائج التقي د نت تهدفين تعتم المس

ك   % 2.4منهم تقوم بالتحديد أحيانًا ، أما نسبة    % 23.8المستويات، بينما    ى ذل منهم ال يوافقوا عل

. 

ا          % 69.1وجد أن نسبة     - ديم الخدمات، بينم ديل أسلوب تق يم لتع ائج التقي د نت من المستهدفين تعتم

 .منهم ال يوافقوا على التعديل % 2.4ديل أحيانًا ، أما نسبة منهم تقوم بالتع% 28.6

بة  - د أن نس ة  % 73.8وج ى آاف ة عل يم لوضع الخطط التدريبي ائج التقي د نت تهدفين تعتم من المس

ا نسبة           % 21.4المستويات ، بينما     ًا ، أم وم بوضع الخطط أحيان وا   % 4.8منهم تق نهم ال يوافق م

 .على ذلك 

يم مع مختلف المستويات         من  % 66.7وجد أن نسبة     - ائج التقي المستهدفين يوافقوا على عرض نت

 .منهم تقوم بالموافقة أحيانًا % 33.3بغية التنسيق بينها، بينما 

بة  - د أن نس ة   % 57.2وج ات المعني ع الجه يم م ائج التقي ى عرض نت وا عل تهدفين يوافق ن المس م

ا نسبة        منهم تقوم بالمو  % 35.7بالصحة بغية التنسيق بينها، بينما       نهم ال   % 7.1افقة أحيانًا ، أم م

 .يوافقوا على ذلك 

ر               % 71.5وجد أن نسبة     - ة تغيي من المستهدفين يوافقوا على عرض نتائج التقييم مع المجتمع بغي

ا          ى الصحة، بينم ا نسبة              % 23.8السلوآيات المؤثرة عل ًا ، أم ة أحيان وم بالموافق نهم تق % 4.8م

 .منهم ال يوافقوا على ذلك 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 
 خالصة البحث                 * 

 نتائج البحث                 * 

 التوصيات                 * 
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 :خالصة البحث : 2-1

 غير والنتائجة كثير من البيانات المملالد  يولًامفيدغير  ًانشاط التقييم أنيعتقد الكثيرون 

إثبات عبارة عن قييم أن التالبعض يعتقد آما ، في السابقم التقيي مشكلة ربما آانت هذه  ،مفيدةال

دون أخذ البرنامج يتمثل في تنفيذ جاح أن النهذا التصور الخاطئ يفترض و ، أو فشل البرنامجنجاح

هذا ال و بنفسه نفسه سيطبقالبرنامج وأن  من الفئات المستفيدة،فين أو  من الموظالتغذية الراجعة

مفتوحًا ومستقبًال لمالحظات الموظفين والفئات يبقى البرنامج هو أن اح جن ، وإنالواقعيحدث في 

 .  لذلكًاالبرنامج وفقوتعديل وضبط المستفيدة 

 نتحدث في وقت معيو ،دة بدرجة آبيرةأن التقييم عملية فريدة ومعقآثيرون ممن يعتقدون 

المعقدة فهموا المصطلحات  أن يويعتقد الكثيرون أن عليهم ،خبراءيقوم بتنفيذها نة وطريقة معيوب

 فكل ما عليهم معرفته هي المعلومات المطلوبة آي يتمكنوا من ، وهذا غير صحيح،آي ينفذوا التقييم

 . حتياجاتهإتخاذ قرارات حول مواضيع تتعلق بالبرنامج أو إ

ة   ة إداري يم األداء عملي يط      ،فتقي ى التخط وم عل ة تق ن أدوات اإلدارة الناجح ة م  أو أداة إداري

اً  ليكون نظام تقييم األداءلتنظيم والرقابة والتوجيه، ووا ى   ،يجب أن يكون شامالً    ناجح  ال يقتصر عل

ان ُ                    ا آ د، وأال يكون أداة جزاء ومحاسبة آم ان يعتق ا آ ل أداة تطوير    تقييم أداء الموظفين آم يظن، ب

ة المستويات والمراحل      م وجودة  يوتحسين وتعل   ة والتنفيذ     ، لكاف ة والتنظيمي ة  اإلداري اد    ،  ي والعمل الج

ه أداة  على تغيير الفكرة السائدة عن مفهوم التقييم الذي يتملك ثقافة المنظمة واإلدارة والعاملين             آون

وار      اون وح ارآة وتع ى أداة تواصل ومش رؤوس إل ا الم لطة يرهبه ة بالس ام  مرتبط يح المه وتوض

ا   ة ومعاييره ا الوظيفي ل معه رئيس ويتعام رؤوس  ال ا أداالم وير بإعتباره ل تط ن أج تخدم م ة تس

 .وتحسين أداء آل األطراف والجهات المنوطة بالخدمة ونتائجها 

الل   ن خ ك م اون      إوذل ات والتع ك الجه ع تل حة لجمي اليب واض رق وأس اهج وط تخدام من س

اوالتفاعل  ا بينه ة فيم دى  بغي ة م ة معرف داف التفصيلية للمنظم تراتيجية واأله داف اإلس ق األه تحقي
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ا  ات   مس، وومكوناته راءات والتوجيه ات واإلج ة والسياس وائح الداخلي ق الل زام بتطبي ي توى اإللت ف

ا      معرفة الحجم الذي تحق   ، إضافة ل  مختلف المستويات ومختلف مراحل العمل     ق من خطط المنظمة وم

وة في العمل والتخطيط                اأنجز منها، وآذلك     اط الضعف والق ى نق ة      ، و لتعرف عل مدى صحة طريق

ات   ومستوى اإلن اإلنجاز   ة           ، و )إن وجدت    ( حراف ود المبذول ى مدى نجاح الجه ة   و التعرف عل مقارن

ل   و)إلستعمالها في البرمجة والتخطيط ( جمع معلومات جديدة   ، و التكاليف باإلنجازات   دراسة وتحلي

ا  ا وتأثيره ة ونتائجه طة المقدم دمات واألنش ل والخ ة وتحلي ة دراس رية والمادي وارد البش إضافة  الم

 . التغييرات الحاصلة في البيئة المستهدفة دراسة وتحليل ل

ى   د عل ع التأآي ة م ة  أهمي ة الراجع مية  ( دور التغذي ر الرس مية وغي وادر  ، )الرس ة الك وتهيئ

ة، وجودة األداء         المدربة ا       (  للقيام بهذه المهم ع       )تطبيق الجودة ومعاييره ة للجمي ، والمشارآة الفعال

 .ينهم في نجاح عملية تقييم األداء على مختلف األدوار والمستويات والتفاعل ب

داف البحث و ن أه ان م دى  آ ه ل اده ومنهج يم األداء وأبع وم تقي ة وضوح مفه اإلدارات معرف

ك من          ف،  تطبيق   ال مدى   ومعرفةبمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف      الصحية   م دراسة ذل د ت ق

ة جوانب خطوات   سؤاًال صممت بشكل يغطي    )  50 (خالل أسئلة اإلستبيان الذي تضمن   يم   آاف  تقي

ى     األداء  ت عل ي وزع ؤثرة، الت ل الم م دور  ) 42( والعوام م له يم األداء  ًا هامًاإدارة وقس ي تقي  ف

تبيان       بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف،         ات اإلس باستخدام اإلحصاء الوصفي    وحللت بيان

روف      ب ة المع وم اإلجتماعي ائية للعل زم اإلحص امج الح تخدام برن ـ اس  SPSS 16 ( Statistical( ب

Packages for Social Science     فية ائيات الوص ى اإلحص ول عل ه للحص ه وتقنيات  و خصائص

 . للدراسة 

ة    الدراسة  نتائج  وقد أظهرت     دى   نسب مختلف ومهم           ل دراء اإلدارات واألقسام حول مدى مفه م

ع نتائج  ة التعامل م ه وطرق استخدامه وآيفي يم ولمنهجه وأدوات ائج ه، للتقي ل نت ين من تحلي حيث تب

 -:اإلجابات بأن 

ام    مفهوم التقييم  - دى    بشكل ع يم    ، وأن من المستهدفين  % 66.7واضح ومعروف ل نهج التقي م

ا   من المستهدفين،    % 64.3 تمارسه نسبة    وأدواته يم   بينم ائج التقي ه     نت تفيد من نسبة   تستثمره وتس

  . من المستهدفين% 64.3

ة            يالمستهدف من   %71.4إعتبر  :ةالتقييم في العملية اإلداري    - ة إضافية في العملي يم مهم ن أن التقي

ة و ا اإلداري كل عب أنه ديهم ًاإداريًأ تش ة    % 88.1، ألنل ون للمتابع يم يك رت أن التقي نهم اعتب م

ال اإلدارة       اعتبروا% 21.4، بينما   وللتحقق أو القيام به عند الحاجة      يم من أعم % 11.9 ألن    التقي

 .كون روتينيًا في العمل وجزًأ من عمل اإلدارة اعتبرت أن التقييم ي
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م    من المستهدفين  % 50لوحظ أن نسبة     :  التقييم هدف - يم فه آانت إجاباتهم عامة حول هدف التقي

يم من أجل التحسين والتطوير في         % 28.6، بينما   متعددةيلجؤوا للتقييم ألسباب     أ للتقي نهم يلج م

درات و    يستخدم التقييم من أج   % 11.9اإلدارة ونسبة    يم من       % 9.5ل تنمية الق نهم يستخدم التقي م

ز ل التحفي ا أن أج امن الضعف    % 76.2، آم ى مك وف عل يم للوق ؤوا للتقي تهدفين يلج ن المس م

ردود       منهم  % 52.4 و والقوة في مختلف المستويات ،     يلجؤوا للتقييم من أجل مقارنة اإلنجاز والم

 . مع التكلفة المادية% 21.4 مع الجهد المبذول، و

وم ب  - ن يق بة   : التقييمم وحظ أن نس ر أن    % 35.7ل ى تعتب بة العظم ي النس تهدفين وه ن المس م

 .قبل الرئيس المباشرمن يكون هم من% 21.4التقييم يجب أن يكون من قبل لجنة داخلية، و

من المستهدفين تعتبر أن التقييم يجب أن يكون في مختلف         % 33.3أن نسبة   وجد   : زمن التقييم  -

ة، ل الخدم ن% 31 ومراح ًا و   هم م ون دوري يم يجب أن يك ر أن التقي ه  % 21.4يعتب روا أن يعتب

ًا        ون فجائي ر أن يك ن يعتب بة م ت نس ا بلغ ة، بينم از الخدم د إنج تم بع ذلك % 7.1يجب أن ي وآ

 % .7.1للتحقق من حدث ما 

يم - واع وطرق التقي بة  : أن وحظ أن نس ي % 45.2ل ددة ف اهج المتع تخدم المن تهدفين تس ن المس م

ائج،        % 40.5قييم، بينما   الت يم النت يم آامل          % 9.5 ومنهم يعتمدوا على تقي ى تقي دوا عل نهم يعتم م

 .مراحل التنفيذلى  وآذلك عمنهم يتعمدوا على تقييم األثر% 2.4والخدمة أو البرنامج، 

ائج الخدمات،               % 23.8لوحظ أن نسبة     : أدوات التقييم  - ى نت يم عل د في التقي من المستهدفين تعتم

اذج      ت% 19و ى نم دة عتمد عل ا    مع ارير اإلحصائية  و         ت% 7.1، بينم ى التق د عل د  % 4.8عتم تعتم

 .تلجأ إلستخدام أآثر من نوع  % 45.2سجالت الخدمات ، أما على 

 :وقد أثبتت الدراسة من خالل النتائج اإلحصائية أن هناك عالقة أساسية بين 

ايير واضحة - يم ووجود مع ة التقي وحظ أن نسبة  : عملي ي % 83.4ل دوا ف تهدفين يعتم من المس

يم        % 78.6التقييم على معايير واضحة لجميع العاملين ، ونسبة          دوا في التقي من المستهدفين يعتم

 .على معايير مبنية على أهداف الخدمات والبرامج المقدمة 

ة     - ية للخدم ايير األساس ين المع اس األداء وب رات قي بة  : مؤش د أن نس ث وج ن % 80.9حي م

ى             المستهدفين ي  ة ، إضافة إل ايير الخدم عتمدوا في التقييم على مؤشرات قياس واضحة تتعلق بمع

 . منهم تعتمد نتائج التقييم لتعديل مؤشرات القياس بإسلوب علمي % 64.3نسبة 

يم     % 83.3وجد أن نسبة     :وتخطيط الخدمات الصحية     التقييم   نتائج - من المستهدفين يعتبروا التقي

 . لديهم هو الخطوة األولى للتخطيط 
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رارات األساسية        التقييم   نتائج - روا   من المستهدفين   % 73.8 نسبة    حيث آانت    :واتخاذ الق  يعتب

ائج  ديهم   نت رار ل اذ الق اس إتخ و أس يم ه ي    التقي لة ف رات الحاص ى التغيي ادهم عل ذلك اعتم ، وآ

 .التقييمات عند اتخاذ قراراتهم 

  :نتائج البحث: 2-2
 :الها في اآلتي أظهرت الدراسة عدة نتائج يمكن إجم

ى  -1 نهم حاصلون عل ة م بة عالي ة حيث أن نس ؤهالت علمي ام ذوي م دراء اإلدارات واألقس م

رة في   ات درجمختلف درجة البكالوريوس ونسبة جيدة على   التعليم العالي ، ولديهم من الخب

 .أعمالهم 

دم  -2 ة ع يم ووضوح أهمي ي اإلدارةالتقي دراء ورؤس  دوره ف ن الم ا م أس به بة الب دى نس اء ل

 .   وآيفية التعامل مع نتائجههأدوات وهمنهجو التقييم ، من حيث مفهوماألقسام 

اء     -3 دراء ورؤس ن الم بة م دى نس ودة ل ه موج ه وهدف يم وأدوات ة للتقي رة التقليدي ت النظ مازال

 .األقسام 

يم        -4 مازالت الفكرة القديمة للتقييم هي السائدة لدى معظم المدراء ورؤساء األقسام باعتبار التقي

الهم  ى أعم ًأ إضافيًا عل اره إحدى عب دم اعتب ة وع اماإلداري بة  اإلدارةمه ت النس ذلك آان ، ل

يم          الكبرى منهم يلجؤوا إليه عند الحاجة أو للتحقق من حدث ما             نهج تقي اد م ى اعتم إضافة إل

ال اإلدارة                النتائج   ًا من أعم ًال روتيني ه عم نهم يعتبرون ة م ا القل يم آامل       بينم ى تقي وم عل  ، يق

 .  وبشكل دوريخدمة في مختلف المراحل وفي مختلف المستوياتال

يم من أجل                            -5 دراء ورؤساء األقسام يلجؤوا للتقي رة من الم اك نسبة آبي وفي الوقت نفسه هن

از         ة اإلنج افة لمقارن تويات ، إض ف المس ي مختل وة ف امن الضعف والق ى مك وف عل الوق

ما نسبة قليلة تلجأ للتقييم من أجل التحسين         والمردود مع الجهود المبذولة والتكلفة المالية، بين      

 .والتطوير وتنمية القدرات والتحفيز

ة                           -6 يم لجن د أن يكون المسؤول عن التقي ام تؤي دراء ورؤساء األقس ر نسبة من الم وآانت أآب

 .ليها الرئيس المباشر يداخلية ثم 

ا -7 ن   آم رة م بة آبي ام  أن نس اء األقس دراء ورؤس روا الم اي أق اد مع يم بضرورة اعتم ير للتقي

ى أهداف الخدم          ة ،       واضحة لجميع العاملين مبنية عل رامج المقدم إضافة لمؤشرات    ات والب

 .قياس واضحة تتعلق بمعايير الخدمة 

ام   أن النسبة العظمى من  آما   -8 اعلوا مع   المدراء ورؤساء األقس يم   يتف ائج التقي ين   نت ة ب للمقارن

رات ، ات لرصد التغيي داف والم التقييم ديل األه ى ولتع اس عل ايير ومؤشرات القي اسع  أس

 .علمي 
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يم لتكون الخطوة       لإضافة إلى اعتماد النسبة العظمى من المدراء ورؤساء األقسام           -9 نتائج التقي

رات الحاصلة في             ى التغيي ادهم عل ذلك اعتم رار وآ اذ الق األولى في التخطيط ، وأساس إتخ

 .التقييمات عند اتخاذ قراراتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ت والتوصيات المقترحا: 2-3
ي                   ع الفعل ًا من الواق ذه الدراسة وانطالق  ألداء العمل في  بناًء على النتائج التي توصلت إليها ه

ي بعض                     باإلدارات واألقسام    ا يل ورد فيم إن الباحث ي مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ، ف

و   يات تك ذه التوص ل ه وب ولع ين األداء المطل ي تحس هام ف دف اإلس يات به دة التوص ن ذات فائ

 .للمسؤولين ومفتاحًا لدراسات أخرى في مجاله 

  :ومن تلك التوصيات ما يلي 

 .اإلهتمام بتأهيل مدراء اإلدارات واألقسام طبقًا لمهام اإلدارات  •

 . اإلهتمام بالدورات التدريبية والتطويرية لتنمية المهارات اإلدارية والقيادية  •

 . مدراء اإلدارات واعتباره أحد أدوات اإلدارة العمل على تغيير النظرة للتقييم لدى •

ين                       • ة ب ة اتصال هادف ز، وطريق ة والتحفي اعتبار التقييم أحد وسائل التطوير والتحسين والتنمي

 .الرئيس والمرؤوس 

 . هداف في شكل نتائج محددة قابلة للقياس الكمياألالسعي نحو صياغة  •

دمات المق     • ق بالخ حة تتعل ايير واض ى مع اد عل ة     اإلعتم ة الداخلي ة بالبيئ لة وثيق ة ذات ص دم

 .والخارجية للخدمة ومقدمي الخدمة والمستهدفين منها 
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ة  اتبني سياسة تقديم   • ة دون مشارآة   اللخدم اس مستوى     أخرى   إداراتمتكامل بحيث يصبح قي

 . اإلدارة عن الدور الذي قامت به ًامة معبرأداء الخد

وظي • ة األداء ال ي آلي رق ف ول الف ة ح راء دراس تالف إج ي واخ ل العلم تالف المؤه في إلخ

 .التخصصات لشاغلي تلك المناصب 
 .إجراء دراسة حول السمات الشخصية وأثرها على فعالية األداء الوظيفي  •
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 .لمحة عن محافظة الطائف 

 .اإلدارات الصحية في مديرية الشؤون الصحية لمحة عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معلومات عامة  -1
  :موقع محافظة الطائف : 1-1

دن    ث م عودية ، وهي ثال ة الس ة العربي ن المملك ي م وب الغرب ي الجن ائف ف ة الط ع محافظ تق

ة     ة المكرم ة مك ة   ( منطق ة الغربي ع عن سطح البحر حوالي      ) المنطق ر ، وسط   ) 1700( ، ترتف  مت

ى          ي إل الجنوب الغرب واحيها ب ي ض اع ف ذا اإلرتف ل ه از ويص رات الحج ال س ر   ) 2500( جب مت

د المحافظة                           تاًء ، وتمت ارد ش دل صيفًا ب اخ معت از بمن وبموقعها هذا في قمة جبال سرات الحجاز تمت

 .متر مربع  ) 300.000( على مساحة 
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ات الحج وال  ريفين وميق رمين الش ات الح دى بواب ا إح ا أنه رة آم دا( عم ات اله ات  ،ميق  وميق

ا من المدن             ) السيل الكبير    ا حوله رتبط بم ًا وشرقًا وشماًال حيث ت وملتقى لطرق المواصالت جنوب

ى أحدث المواصفات                 دة السريعة عل م   [، والمناطق بشبكة من الطرق المعب  توضح  1 الخارطة رق

ة ووضعها با               (      لنسبة للعاصمة المقدسة       موقع محافظة الطائف بالنسبة لمدن ومحافظات المملك

 .  ]، المدينة المنورة ، جدة ) مكة 

 

 

 

 

 
  )1( خارطة رقم 

الطائف بالنسبة للمملكة تظهر موقع محافظة 

 العربية السعودية

  :الطائف منطقة صحة : 1-2

ة   تعتبر محافظة   ن ناحي ائف م الط

ة    التنظيم الصحي من أآبر المناطق على اإلطالق حيث تضم المحافظات              م     (  التالي  ) 2الخارطة رق

:- 

 . محافظة تربة -            .  محافظة الطائف -   

 . محافظة رنية -    .  محافظة الخرمة -   
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    )2( خارطة رقم 

 صحة الطائف منطقة خريطة 

 

  :لمحة عن الشؤون الصحية بمحافظة الطائف : 1-3

ة                مديرية الشؤون الصحية بمحافظة        ديريات الصحية في المملك دم الم ر من أق الطائف تعتب

ن وزارة   دعم م ام وال ذه المحافظة آانت المصيف الرسمي ، فكانت محط األنظار واإلهتم ون ه آ

ة    ة   ( الصحة والمسؤولين ، آما أنها إحدى مديريات منطقة مكة المكرم ة الغربي ة   ) المنطق في المملك

  .وأآبرها اتساعًا إذا ما قورنت بغيرها

ر ة   تعتب ة هي الجه امها المختلف ا وأقس ائف بإداراته ة الط ؤون الصحية بمحافظ ة الش  مديري

ي      رة ف ق الصحية المنتش ى المراف ا عل رارات الصحية وتعميمه اذ الق ى صناعة واتخ ؤولة عل المس

 .للتنفيذ والتطبيق ) مراآز صحية ، مستشفيات ، قطاع صحي خاص ( منطقتها الصحية 

ع يع   ام المتب دراء اإلدارات     والنظ حية وم ؤون الص دير الش اعدي م الحيات لمس ي الص ط

ع الخدمات في الوضع الصحي بالمحافظة              ق بواق ا تتعل بوضع الخطط واتخاذ القرار حول مشكلة م

اط   ة بنش ة المتعلق األمور المحلي ا ب ق ، أم اد للتطبي ة واإلعتم دير الشؤون الصحية للموافق ع لم والرف

وم   ا تق ع عمله حية       اإلدارة وبمواق رامج الص ق الب توى األداء وتطبي ين مس رارات لتحس اذ الق  باتخ

 . الخاصة بها 

اطاتها        ب نش ة حس ام مختلف ام ذات مه ن اإلدارات واألقس د م حية العدي ؤون الص م الش تض

ذات ، اهتمت الشؤون                 يومهامها وطبقًا للهيكل التنظيم     بها ، ولكن فيما يتعلق بالخدمات الصحية بال

دي    ة والبشرية وتنظيم                  الصحية ممثلة بم ات المادي ام بمختلف اإلمكاني ذه اإلدارات واألقس دعم ه رها ب

ات    ب متطلب ة جوان ة آاف ا ، لتغطي ا بينه يق فيم لوب التنس ية ، وأس ا األساس ام بمهامه ل للقي ة العم آلي

 .  الخدمة الصحية المقدمة للمرضى 
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   )3( خارطة رقم 

 صحة الطائف صحية بموقع الشؤون الخريطة  

  : لمحة عن اإلدارات الصحية في مديرية الشؤون الصحية: 1-4

  : لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف حسب الهيكل التنظيمي

 :اإلدارية والمالية  الشؤون -

ة وإعداد                     ود المالي ة البن ة ومتابع ة أو إداري اإلشراف العام على أعمال اإلدارة سواء آانت مالي

ال   الميز ة أعم ى متابع افة إل رآات باإلض راد والش تحقات لألف ات والمس ة المستخلص ة وحرآ اني

ي  رى الت ا اإلدارات األخ وزاري    تتبعه ي ال ل التنظيم ق الهيك ة     ،وف رارات اإلداري ا الق ن مهامه م

ة      ؤون المالي دير للش اعد الم ها مس ائف، ويرأس ي صحة الط دمات الصحية ف ة بالخ ة المتعلق والمالي

 .الذي يرتبط مباشرة بمدير الشؤون الصحية واإلدارية 

  :إدارة الشؤون المالية  -

دمات    ات الخ ة باحتياج ة والمتعلق رارات ذات العالق ة والق ام المالي ا المه ى عاتقه ذ عل تأخ

 .الصحية المختلفة لكافة المرافق الصحية التابعة للشؤون الصحية بصحة الطائف 

  :إدارة الميزانية  -
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ة                القيام بوضع مشر   ات اإلدارات المختلف ى بيان ادًا عل ام إعتم وع ميزانية صحة الطائف لكل ع

 .وإدراج إحتياجات المنطقة من بنود المشاريع 

 : إدارة المتابعة -

ة لمختلف وحدات                       ال من خالل إجراء متابع املين وأداء األعم ة الع هي إدارة مرآزية لمتابع

االت  اف ح ور واآتش واطن القص ى م وف عل از للوق ة أو الجه ات الوظيفي أداء الواجب الل ب اإلخ

ي من خالل        يم األداء اإلداري والفن ى تصحيح المسار وتقي ال والعمل عل التراخي في انجاز األعم

  .إستمارات يتم التمشي بموجبها وتطويرها 

 
 

 :إدارة التخطيط والتطوير  -

 القائمة والتوسع    تأخذ على عاتقها مهام التخطيط وتطوير الخدمات الصحية والمرافق الصحية         

ايير وأسس خاصة ،       ق مع دها وف اآن تواج ي أم كانية ف ات الس مل الكثاف ق الصحية لتش ي المراف ف

د                      ا أو إحالل أو إحداث الجدي ائم منه باإلضافة  ويكون ذلك نتيجة للقرارات المتخذة سواًء لتطوير الق

ة وال          وى العامل مل الق حية تش ات الص ع القطاع ات لجمي دة بيان ل قاع ى عم ديثها  إل زات وتح تجهي

دير الشؤون             وتوزيعها بشكل جيد   ، ويرأسها مساعد المدير للتخطيط والتطوير الذي يرتبط مباشرة بم

  .الصحية 

   :التخطيط والبحوثإدارة  -

ة في    ،  تلقي طلبات افتتاح المستشفيات والمراآز الصحية حسب معايير خاصة         المشارآة الفعال

ة      عم، إعداد الخطط الخمسية والعشرية   ق بالخدمات الصحية بالمنطق ا يتعل ل الدراسات والبحوث فيم

 .إيجاد قاعدة بيانات لصحة الطائف تخدم وتسهل عملية اتخاذ القرار ، واحتياجاتها

  :  الشاملةإدارة الجودة -

فيات وإدارات الشؤون                  اإلشراف على جودة الخدمات الصحية وسالمة المرضى في المستش

 .الصحية والمراآز الصحية 

  : إدارة التدريب واإلبتعاث -

وير       ال تط رارات حي اذ الق ة واتخ ة واإلداري ة العلمي رامج التدريبي ط والب داد الخط ى بإع تعن

ذي      وإعداد الكفاءات اإلدارية والعلمية لكافة الكوادر في صحة الطائف ، إضافة لإلبتعاث الدراسي ال

ذه اإلدارة        نهم      يتم وفق ضوابط ومعايير وأسس خاصة ، وتتضمن ه ام لكل م  خططه  عدد من األقس

ى   دف إل ي ته ين أداء العالت درات  تحس وير الق ل الصحي وتط املين  م ف الع ة لمختل ة والعملي المهني

ة               بالحقل الصحي باإلضافة للمتدربين من طالب المعاهد الصحية والكليات ذات العالقة بالعلوم الطبي
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ات الت  تزويد الهيئة التدريبية بالمعلومات  ،  والصحية األهلية  ة     والمهارات والتقني ى مواآب نهم عل ي تعي

رات،  ة اإلحتيالمتغي ات،    دراس ًا للتخصص ة وفق ات التدريبي رامج    اج ذ الب ل وتنفي ير العم ة س متابع

 .وتقويمها وإعداد التقارير الدورية الخاصة 
 

  :إدارة الطب العالجي -

فيات ا   ى المستش رافية عل ة اإلش ي الجه ر إدارة الطب العالجي ه ة تعتب (                   لعام

وفير الخدمات             ) الداخلية والطرفية    ى ت والمستشفيات المتخصصة بمحافظة الطائف التي تحرص عل

ذه الخدمات لتصل   ديم ه تمرار تق الزم لضمان اس دعم ال أمين ال ا وت دن وخارجه الصحية داخل الم

ا وحس     اختالف مواقعه فيات ب ة المستش داد آاف اآنهم وإم ي أم تحقيها ف ريرية  لمس عتها الس ب س

ل   أخير ، وحسب الهيك ة دون انقطاع أو ت ر طبي ة وغي زات طبي ة وتجهي وى عامل ا من ق باحتياجاته

ة                       إن إدارة الطب العالجي هي الجه التنظيمي المعتمد لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ف

طب األسنان،   إدارة  ،  يضإدارة التمر ،  إدارة المستشفيات  :أهمها  اإلدارات  العديد من   اإلشرافية على   

ة   ة اإلجتماعي ية والخدم عة،  إدارة ، إدارة الصحة النفس دمات األش دم خ وك ال رات وبن ، إدارة المختب

 .إدارة مكافحة العدوى والتعقيم المرآزي ، إدارة التغذية، إدارة الرعاية الصيدالنية

   :المستشفياتإدارة  -

ائف، ومتاب فيات صحة الط ى مستش وم باإلشراف عل ية الخاصة تق ايير القياس ق المع ة تطبي ع

اندة        ة والمس ة واإلداري ام الطبي ع األقس ا بجمي ة به رات الخاص ودة والمؤش مان الج رامج ض بب

رامج بصورة    ذه الب يم ه تمر وتقي ي المس تعلم الطب دريب وال رامج الت ق ب ة تطبي فيات، متابع بالمستش

د      دورية، تقييم األداء بالمستشفيات وتحليل المؤشرات اإلحصا       ة  تحدي ا بصورة دوري ئية الخاصة به

 . إحتياجات المستشفيات من القوى العاملة والتجهيزات واألدوات والمعدات الطبية 

 

  :إدارة طب األسنان  -

ع الخدمات التخصصية في مجال                     ديم جمي اإلشراف العام على عيادات األسنان والمعامل لتق

ين في مجال طب                 ل الفني دريب وتأهي نان، ت اون مع اإلدارات األخرى ذات          طب األس نان، التع األس

 .العالقة في مجال طب األسنان 

  : إدارة التمريض -

ة             دى هيئ يم أداء العمل ل اإلشراف على العمل التمريضي بالمستشفيات والمراآز الصحية، تقي

 .التمريض في مختلف المواقع، تطوير وتحسين أداء هيئة التمريض 

   :التأهيل الطبيإدارة  -
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ي  اإل الج الطبيع ي والع ل الطب ام التأهي ة بأقس ي المتمثل ل الطب دمات التأهي ى خ راف عل ش

ة    زة التعويضية ، وضع المواصفات الفني دات تصنيع األطراف الصناعية واألجه وظيفي ووح وال

رامج                 لتجهيزات الخدمات التأهيلية ، إعداد البرامج التدريبية ، المساهمة في إجراء البحوث وخطط ب

 .وتوفير المعلومات الالزمة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للحد من أسباب اإلعاقة التأهيل 

  : إدارة المختبرات وبنوك الدم -

ن     د م ا، التأآ ل بينه يق العم ة وتنس دم بالمنطق وك ال رات وبن ة المختب ى آاف راف عل اإلش

د من تطبيق       التجهيزات واستمرارية اإلمدادات، اإلشراف على تأهيل القوى العاملة و         توزيعهم، التأآ

 . أساليب الجودة في المختبرات 

 

 

   :الرعاية الصيدالنيةإدارة  -

ة الصيدلية          العمل على تطوير وتخطيط ممارسة مهنة الصيدلية، اإلشراف على تطبيق الرعاي

دواء، إجراء          للمرضى في المستشفيات والمراآز    الزم لضمان استخدام وترشيد ال ، وضع البرامج ال

   .  يق البحوث الدوائية، المشارآة في اللجان الفنية ولجان الجودة، إعداد التقارير الدورية وتنس

  : إدارة الخدمة اإلجتماعية والنفسية -

ديم الخدمات النفسية             اإلشراف الفني على مقدمي الخدمات النفسية، تطوير وتحسين أساليب تق

ارير اإلحصائية  داد التق ة وإع ة، متابع اءة واإلجتماعي ع آف ة، رف ية واإلجتماعي حول الخدمات النفس

دليل    ل ب ق العم ية، تطبي ة والنفس ة اإلجتماعي ام الخدم اعيين وأقس يين واإلجتم ائيين النفس األخص

 .السياسات واإلجراءات واألدلة اإلشرافية على الخدمات النفسية واإلجتماعية بصحة الطائف 

  : إدارة التغذية -

باشر على أقسام التغذية بمستشفيات المحافظة ومتابعة سير العمل           اإلشراف المباشر وغير الم   

ديم ك لتق دمات وذل ل رضى     خ ودة لني ق الج ة وتحقي ود المبرم روط ومواصفات العق ع ش ق م تتواف

يق        يط والتنس افة للتخط ة، باإلض فة عام ة بص ات الغذائي تحقي الوجب ة ومس فة خاص المرضى بص

 .لإلرتقاء بالخدمات الغذائية 

  :الرعاية الصحية والطب الوقائيإدارة  -

ة الصحية         تعنى بخدمات الرعاية الصحية األولية وبرامجها والمقدمة من خالل مراآز الرعاي

 . األولية المنتشرة في أنحاء المحافظة، إضافة للخدمات الوقائية وبرامج الصحة العامة 
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   :شؤون المراآز الصحيةإدارة  -

ز ال  ى مراآ راف اإلداري عل ث   اإلش ن حي ة م ة الصحية األولي ة  : رعاي رامج الرعاي ديم ب تق

املين  اإلشراف                        ع الع ل لجمي ه ونق ة من تكليف وتوجي الصحية األولية وتقييمها ، إدارة القوى العامل

عة    ة واألش ة واألدوي ر الطبي ة وغي دات الطبي أمين المع ا، ت ة وتقييمه وى العامل دريب الق ى ت عل

املة   ل، إدارة الجودة الش ة، التنسيق مع اإلدارات     والتحالي ة ذات  في اإلدارة والمنشآت التابع المختلف

 .أفقيًا وعموديًا العالقة 

  : قسم الجودة الشاملة -

لبيات ،                     اس اإلنجاز الصحي ومعالجة الس ة ، قي ة والتوعوي رامج التطويري وضع الخطط والب

  .تطوير أداء العاملين في المجال الصحي و

   : قسم التدريب والتعليم-

ا،      ة       اإلشراف على تدريب القوى العاملة وتقييمه ات العامل ة الفئ ة لكاف ووضع الخطط التدريبي

توى     ع المس تمر لرف ي المس دريب الطب رامج الت ف تخصصاتهم وخاصة ب المراآز الصحية بمختل ب

 .العلمي ورفع القدرات والمهارات العملية 

  :قسم الصحة المهنية  -

اطق              رصد حاالت اإلصابات المهنية ف     ا ، مسح المن ع به ي مجال عمل المراآز الصحية والرف

ة اإلصابات    ن ناحي راجعين م املين والم ة الصحية للع ًا ، التوعي آت مهني تهدفة لتصنيف المنش المس

ة                         ديم خدم وزارة والمشارآة في التخطيط لتق ذ خطط ال ات واإلحصائيات وتنفي المهنية ، عمل البيان

 .صحية لكافة المهن 

 

 

  :ولية ج الرعاية الصحية األ قسم برام-

ذها في المراآز الصحية  ة وتنفي ة الصحية األولي رامج الرعاي ق ب ى تطبي وم باإلشراف عل يق

ا            وفق المعايير األساسية لهذه البرامج       رامج ومعدالت انجازه ذه الب ائج ه  حسب   والعمل على تقييم نت

  .معرفة المعوقات والعمل على حلها و، المؤشرات الموضوعة

   :الفنيم اإلشراف  قس-
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اإلشراف على المراآز الصحية وتقييم أداء الخدمات المقدمة والبرامج الصحية ومدى تطبيق              

معايير الجودة النوعية ، تدريب العاملين في المراآز الصحية ومتابعة خطط عمل المراآز الصحية                 

 . وتقييم إنجازها في نهاية العام واآتشاف القصور في تنفيذها 

  :شراف التمريضي قسم اإل -

المراآز         يم أداء العمل ب تطبيق وتنفيذ اإلجراءات وسياسات التمريضية بالمراآز الصحية ، تقي

 .الصحية ، وتلمس اإلحتياجات ومعرفة معوقات العمل 

  : قسم البحوث والدراسات -

ة ، دراس  ات الحديث رامج والدراس ق الب ذ وتطبي ة ، تنفي ة والوطني رامج الحديث ة الب ة متابع

 .الحاالت المرضية ميدانيًا ، تحليل بعض الدراسات البحثية في مجال الصحة 

  :إدارة الطب الوقائي  -

ل المرض ائي بالمحافظة، ومكافحة نواق ى الوضع الوب اظ عل ة الحف ى اإلدارة بمهم ، من تعن

   .، التنسيق مع الجهات المعنيةهاخالل أقسام

  :قسم األمراض المعدية  -

ائي عن األمراض          اتخاذ ا بتقوم   ة والتقصي الوب ة  إلجراءات الوقائي ، اتخاذ اإلجراءات      المعدي

 .الوقائية لحاالت التسمم الغذائي ومتابعة التسممات الدوائية والكيميائية 

  : قسم مكافحة نواقل المرض -

رض   ل الم ة نواق وم بمكافح ى الضنك   ( تق مانيا وحم ا واللش يا والمالري ة ، )البلهارس المراقب

ل الوبا ة بالنواق راض المنقول ة لألم ة الدقيق ى الوضع  ، ئي ة عل دالصحيالمحافظ ى   الجي ل عل والعم

ل المرض         اإلصحاح البيئي،    دريب      ،  إعداد خطط العمل والتقييم ألعمال مكافحة نواق رامج الت داد ب إع

تمر  وير المس توى      ، والتط ع المس ائي ورف د الوب ة للرص ات ذات العالق ع الجه اون م يق والتع التنس

 .حي الص

  :إدارة التوعية الصحية  -

ع    راد المجتم ين أف وعي الصحي ب ر ال ة   نش دوات ومحاضرات عام الل ن ن خ رات  م والنش

ؤثر                  والكتيبات الصحية    ر السلوك اإلنساني الم راد المجتمع وتغيي ين أف تهدف لرفع الوعي الصحي ب

  .على الموضع الصحي

  :إدارة صحة البيئة  -
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ة  متابعة وضع اإلصحاح األساسي     ى                للبيئ ة بالمحافظة عل ة الجهات المعني ، والتنسيق مع آاف

ى الوضع               الوضع البيئي وتطبيق المعايير الخاصة بذلك، وتطبيق اإلشتراطات الصحية للمحافظة عل

  .البيئي 

  :إدارة التموين الطبي -

ة وا    ة  تقوم اإلدارة بالعمل على توفير وتأمين احتياج المنطقة من األدوية واللوازم الطبي لمخبري

ام آامل      د       ،  واألجهزة لمدة ع ة مع الشرآات بالتوري ة       ،  المتابع ايير الدوائي ، تطبيق المواصفات والمع

ليمة ائي بصورة صحيحة وس تخدم النه د من وصول العالج للمس ى التأآ ى ، العمل عل وتشرف عل

 .العديد من اإلدارات التي ترتبط بالمواصفات والمعايير الدوائية والمستلزمات الطبية 

 :إدارة الرخص الطبية والشؤون الصيدالنية  -

رارات                     ه واتخاذ الق ه وأدائ يم خدمات تعنى بإدارة القطاع الصحي الخاص بصحة الطائف وتقي

ات     فيات والمجمع ة المستش ة آاف راف ومتابع ه ، واإلش حية ب دمات الص ة بالخ ة والمتعلق الالزم

دماتها ال ى إختالف خ ادات الخاصة عل ق األخرى ذات والمستوصفات والعي ة ، إضافة للمراف مقدم

 .الطابع الصحي والموزعة في جميع محافظات صحة الطائف 

   : قسم الرخص الطبية-

ايير               متابعة العمل والخدمات التي تقدمها الصحية الخاصة للمرضى وتقييم أدائها وتطبيق المع

 .الخاصة بالمؤسسات الصحية في القطاع الخاص 

  : قسم الشؤون الصيدالنية -

ة والصيدليات    تودعات األدوي راءات الصيدليات الخاصة ومس اء إج ة وإنه راف ومتابع اإلش

 . الداخلية بالمستشفيات الخاصة ومراقبة أدائها وتطبيق المعايير الدوائية فيها 
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 اإلشرافيةم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف نموذج تقوي

 معلومات عامة: األول 
 الجهاز           اإلدارة           الشعبة المنطقة          المدينة          

     
 

 االسم رباعيا مسمى الوظيفة المرتبة الرقم تاريخ شغلها بداية الخدمة
      

 

 آخر مؤهل علمي  التخصص آخر برنامج تدريبي نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه
    التقدير  تاريخ اإلعداد 
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 درجات الصفات
 الشخصية

درجات األداء 
 الوظيفي
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 :شرح عناصر تقييم األداء : 2-1-1

 اإلشرافيةاألداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  شرح عناصر تقييم

 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر

  اتخاذ القرار المناسبىالقدرة عل
ه                ا يتطلب م وفق م رار المالئ اذ الق ى اتخ القدرة عل
ات ذات     ائق والمعطي ى الحق ي عل ف  المبن الموق

 .العالقة 

 .نوع القرار الذي يتطلبه الموقف إدراك  -
 ذه القرارات النتائج التي ظهرت بناًء على ه -

أداء           المهارة في المتابعة و التوجيه  امهم ب اإلشراف على أداء الموظفين خالل قي
 .مهام عملهم وإرشادهم ألفضل الطرق 

وظفين     - د الم ى تزوي دائم عل رص ال الح
م  أعماله إنجازبالمعلومات التي تساعدهم على     

 على النحو المطلوب 
 .مراجعة إنجازات الموظفين  -

  التنسيق وتوزيع العملالمهارة في  

نظم       دروس وم ترتيب العمل في  اإلدارة بشكل م
وفقا لمهارات  وجدولته  وفق خطة معينة وتوزيعه     

املين و  درات الع هأهميوق ع   ت يق م ذلك التنس  وآ
ة  ات ذات العالق ق  اإلدارات والجه ا يتف ا  بم بم

  .  ر العمليخدم سي

 .سجل توزيع المعامالت على المرؤوسين -
توى  - ين اإلدارات ذات  ال مس ه و ب يق بين تنس

 . العالقة
 .سرعة إنجاز المعامالت  -

 القدرة على تقييم وتطوير األداء

ى نحو      ا عل ا المناطة به يم أداء اإلدارة لمهامه تقي
موضوعي والتعرف على مستوى إسهام العنصر      

ك، ي ذل ي ف ري والفن ات البش اذ الترتيب  واتخ
 .الالزمة لرفع مستوى األداء

 .   معرفته بنقاط القوة والضعف في إدارته -
ي       - ات الت ى المعوق ب عل دة للتغل ط المع الخط

 .تواجه العمل
ائل   - تخدامه للوس وظفين واس ديرات  أداء الم تق

ات    جل المعلوم ل س يم األداء مث اعدة لتقي المس
 . عن الموظف 

إلدارة من         القدر القدرة على التخطيط ة على وضع التصور المستقبلي ل
 . جميع الجوانب وفقا لألهداف

ام لسنة             - دة إلنجاز المه نماذج من الخطط المع
 .  أو أآثر

 المحافظة على أوقات العمل
ي   ددة ف ل المح د العم زام واالنضباط بمواعي االلت
ر العمل           ادرة مق الحضور واالنصراف وعدم مغ

 .دون إذن مسبق 

زام بالحض  - د االلت ي المواعي ور واالنصراف ف
 .المحددة 

ل   - اعات العم ة لس الفترة المخصص د ب التقي
 .واستثمارها في إنجاز مهام العمل 

المعرفة باألنظمة واللوائح واإلجراءات الخاصة  المعرفة  بنظم العمل وإجراءاته
  .بالعمل ومدى متابعة متغيراتها واإللمام بها 

ة    إنجاز العمل وفق القواعد النظامية     -  واإلجرائي
 .المعمول بها

 . حجم المخالفات النظامية واإلجرائية  -

أن يكون لديه معرفة واستيعاب لألهداف العامة  المعرفة بأهداف ومهام الجهاز 
 . للجهاز ومهامه 

اينبثق   - ة م ام ومعرف داف والمه وح األه وض
 . منها من أهداف فرعية وبرامج عمل خاصة

ف سواء آانت    المعرفة بمتطلبات إنجاز األهدا    -
 .نظامية ، فنية أو مرتبطة بالقوى العاملة 

ت اإلدارة  -قدرة الموظف على معالجة مشاآل العمل اليومية  .القدرة على التغلب على صعوبات العمل ي واجه اآل الت ن المش اذج م نم
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 .واألساليب والطرق المتخذة لمعالجتها  .والطارئة بشكل سليم وموضوعي

  أعلى إمكانية تحمل مسئوليات
إمكانية تكليف الموظف بأعمال ومهام تفوق ما 

 الحالية في مستوى الصعوبة  به في وظيفتهميقو
 .ولية والمسؤ

 .آفاءته فيما يوآل إليه من مهام إضافية  -
 .النتائج المتحققة للوحدة التي يشرف عليها  -
 . تميزه في أداء  المهام اإلشرافية  -

 

 

 اإلشرافيةشاغلي الوظائف األداء الوظيفي ل شرح عناصر تقييم

 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر

 المتابعة لما يستجد في مجال العمل
الحرص على متابعة ما يحدث من متغيرات في 

مجال التخصص ومحاولة اإللمام به وتطويره 
 .لخدمة العمل 

 .السعي لزيادة معارفه العلمية  -
ة بعمل         - ه  قراءته في الدوريات والتقارير المتعلق

. 
ة  - البرامج التدريبي اق ب ه بااللتح ه ورغبت حماس

 .في مجال عمله 

 المشارآة الفعالة في االجتماعات
المساهمة اإليجابية في بحث الموضوعات التي 

تطرح في مداوالت االجتماع وتوجيهها نحو 
 .هدف االجتماع 

 .أسلوبه في المناقشة خالل  االجتماعات -
 المقترحات واألفكار التي يطرحها  -
 تقبل آراء اآلخرين ومناقشتها  -

 المهارة في إعداد التقارير 

ة         إعداد التقارير وفق الطرق السليمة أسلوبًا وآتاب
اذ    ى اتخ ة إل واهد المؤدي داث والش منة األح متض
ر         القرار المناسب دون وجود ثغرات وجوانب غي

 .مستوفاة 

 .نماذج مما أعده من تقارير  -
ارير واحتوائ  - ذه التق المة ه دى س ى م ا عل ه

 .المعلومات المطلوبة 

  تقديم األفكار والمقترحات 

رصا ي    لح ات الت ار والمقترح رح األفك ى ط عل
ل،و  دم العم ى     تخ ؤدي إل دة ت رق جدي ار ط  ابتك

توى األداء    ين مس راءات وتحس يط اإلج تبس
 . والسرعة في إنجاز األعمال 

 . اآلراء  المطروحة لتطوير العمل  -
عمل   وتسهيل   نماذج عمل اقترحت لتطوير ال    -

 . إجراءاته 

 القدرة على الحوار وعرض الرأي
ار والمقترحات وتبسيط      القدرة على عرض األفك
نظم وواضح ،     كل م ا بش الها لمتلقيه ة إيص عملي

 . والتعامل مع آراء اآلخرين بأسلوب هادْي 

عرض األفكار والمقترحات وربطها بالشواهد      -
 .المؤيدة 

  واالجتماعات المشارآة اإليجابية في الندوات -

 تقدير المسئولية 
ه    ه وواجبات ئوليات عمل ع مس ة م ل بجدي التعام

ام    ما يوآل وحماسه في أداء     ،والشعور   له من مه
 .بأهمية العمل الذي يقوم به

ام             - ه من مه حماسه وجديته في تأدية ما يوآل ل
  .بأهمية ذلك  وشعوره

ي األ    - واد     المحافظة عل زة والم ي يتعامل    جه الت
   .معها

 ن التصرفحس
ة      (    التعامل بحكمة واتزان مع المواقف المختلف

ه    )  الحرجة   – المفاجئة   –الطارئة   وبعد النظر لدي
. 

ة    - ف المختلف ي المواق ل ف ن التعام اهدات م مش
 .مع الرؤساء  ، الزمالء ، المرؤوسين 

 . بعد النظر في التعامل مع مختلف األمور -

ى العمل      ا تقبل التوجيهات  واالستعداد لتنفيذها  ائه والحرص عل ألخذ بتوجيهات رؤس
 .وفقًا لها والتعامل معها بإيجابية 

 .االستجابة للتوجيهات والمبادرة إلى تنفيذها  -
ذه    - ا نف ات وم ن توجيه ه م ا صدر ل اذج مم نم

 .منها 

 االهتمام بالمظهر
ة          (      االهتمام باللباس من حيث الشكل والنظاف

د    بما يتفق مع ا   ) العناية الشخصية    ادات والتقالي لع
 .، واالهتمام بترتيب ونظافة المكتب

ث      - ن حي ن م المظهر الحس الظهور ب ة ب العناي
 .الشكل 

 ).العناية الشخصية( الحرص على النظافة  -
 .ترتيب ونظافة المكتب -

القدرة على إقامة عالقات إيجابية لمصلحة العمل         العالقات مع الرؤساء
 .إلدارة مع الرؤساء وتذليل معوقات العمل في ا

 .وجود العالقة اإليجابية التي تخدم العمل -
 .االحترام المتبادل  -

القدرة على إقامة عالقات إيجابية لمصلحة العمل         العالقات مع المرؤوسين 
 .مع المرؤوسين 

 .قلة التذمر والشكاوي بينه وبين الموظفين  -
 .التعامل اإليجابي واالحترام المتبادل  -

  العالقات مع الزمالء 
لقدرة على إقامة عالقات إيجابية لمصلحة العمل        ا

ه   ع زمالئ رات   م ادل الخب ن تب تفادة م ، واالس
 .والتجارب

 .وجود العالقات اإليجابية التي تخدم العمل  -
 .التعاون المستمر  و االحترام المتبادل  -

  )1( جدول 
  :اإلشرافية شاغلي الوظائف مجموعةتعاريف  :2-1-2

 : رافيةمجموعة الوظائف اإلش -1

ن       ة م زة الحكومي ي األجه رافية ف توياتها اإلش ل مس ال اإلدارة بك ة أعم ذه المجموع مل ه تش

 . سواء آان اإلشراف على أعمال إدارة عامة أو فرع أو إدارة أو شعبة)  فما دون-13(المرتبة 

 : الجهاز -2
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 التي تطبق    هو الجهة الحكومية العامة سواء آانت وزارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة أو هيئة             

 . الئحة تقويم األداء الوظيفي

 :  اإلدارة -3

ام    ولى القي ة وتت ة المتجانس از ذات الطبيع طة الجه د أنش ة المختصة بأح دة التنظيمي هي الوح

 .بمهام محددة ضمن مهام الجهاز

 :الشعبة  -4

ة يضم بعض الموظفين ويختص                      ز من إدارة معين الشعبة أو القسم هي الجزء الصغير المتمي

  .)إن وجدت(أعمال معينة ب

 

 

 

 

 

 

 

 ) اإلدارية ( التنفيذية األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  نموذج تقييم : 2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )اإلدارية ( التنفيذية نموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف 

 معلومات عامة: األول 
 الجهاز اإلدارة الشعبة المنطقة المدينة 

     
 

 االسم رباعيا مسمى الوظيفة المرتبة الرقم تاريخ شغلها بداية الخدمة
      

 

 آخر مؤهل علمي  التخصص آخر برنامج تدريبي نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه
    التقدير  تاريخ اإلعداد 

 

 عناصر التقويم: الثاني 
الحد األعلى 
الدرجة  للدرجات

 ةالمعطا
 أ ب

 الفئة العنصر

وع
ن

 
ييم
لتق
ا

 

 أ القدرة على تطوير أساليب العمل 6  
 أ القدرة على تدريب غيره من العاملين 6  
  بأ العملالقدرة على تحديد متطلبات إنجاز  7 7 
 أ ب المهارة في التنفيذ 7 6 
 أ ب القدرة على تحديد خطوات العمل والبرنامج الزمني 6 6 
 أ ب المحافظة على أوقات العمل 6 7 
 أ ب القدرة على التغلب على صعوبات العمل 5 5 
 أ ب المعرفة باألسس والمفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل 4 4 
 أ ب م العمل وإجراءاتهالمعرفة بنظ 4 4 
 أ ب المتابعة لما يستجد في مجال العمل 4 3 
 أ ب المشارآة الفعالة في اإلجتماعات 4 3 
 أ ب القدرة على إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين 4 3 
 أ ب إمكانية تحمل مسؤوليات أعلى 3 4 
 أ ب المعرفة بأهداف ومهام الجهاز 3 3 
 أ ب ألفكار والمقترحاتتقديم ا 3 3 
 ب إنجاز العمل في الوقت المحدد  7 
 ب القدرة على المراجعة والتدقيق  7 
 المجموع 72 72 

في
ظي
الو

ء 
ألدا
ا

 

 

أي ال ض ع ا ال عل ة القد أ

 مجموع الدرجات والتقدير: الثالث 
   المجموع الكلي

 )الدرجة النهائية(
درجات 
 العالقات

 درجات الصفات
 الشخصية

درجات األداء 
 الوظيفي

    
 

 غير مرضي
 )60اقل من(

 مرضي
)60-69( 

 جيد
)70-79( 

 جيد  جدا
)80-89( 

 ممتاز
)90-100( 

     
 

 ملحوظات عامة: الرابع 
 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها

إنجازات أو نشاطات أخرى يتميز بها ولم تشتمل : (مواطن القوة 
 )عليها العناصر السابقة

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….……… 

 يتصف بها وتؤثر على عمله دون أن يكون  جوانب سلبية:(  مواطن الضعف
 )هناك تكرار للعناصر السابقة

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………….……………………… 

 )إن وجدت:(العامة لتطوير قدراته والتوصيات التوجيهات 

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 رأي معد التقرير



 - 230 -

 

 

 

 
 

 الموظفين شاغلي المراتب العاشرة فما دون تخص ) ب( فئة ،)13-11( الموظفين شاغلي المراتب تخص ) أ(فئة 
 

 :شرح عناصر تقييم األداء : 2-2-1

 )اإلدارية ( التنفيذية األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  ح عناصر تقييمشر

 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر

 القدرة على  تطوير أساليب العمل
ى تبسيط            ؤدي إل القدرة على ابتكار طرق جديدة ت

 وتحسين مستوى األداء والسرعة في        تاإلجراءا
 إنجاز األعمال

 لعملاآلراء المطروحة لتطوير  ا -
نماذج العمل المقترحة لتطوير العمل وتسهيل         -

 هإجراءات

وي  القدرة على تدريب غيره من العاملين ن تط تمكن م ن  رأن ي ره م توى أداء غي  مس
 .العاملين عن طريق التدريب 

 .عمليات التدريب التي قام بتنفيذها   -
 التطور في أداء العاملين نتيجة للتدريب -

از     جاز العملالقدرة على تحديد متطلبات إن ة إلنج رية الالزم ة والبش وارد الفني د الم تحدي
 .العمل وتوظيفها بشكل فاعل

م       - ي ت وارد الت وء الم ي ض ل ف از العم إنج
 .تحديدها

ن     المهارة في التنفيذ ه م دد ل ا ح ق م ليم وف كل س ل بش ذ العم تنفي
  تإجراءا

 نوعية العمل المنجز -
 تإنجازه وفق ما حدد له من إجراءا -

 تحديد خطوات العمل والبرنامج الزمنيالقدرة على 
ي     امج الزمن ل والبرن وات العم د خط ى تحدي  عل

ا يمكن من تحقيق                ذ بم ة التنفي نحو  يراعي أولوي
 .  األهداف بكفاءة وفاعلية 

 نماذج من العمل -
 تقارير اإلنجازات -

 المحافظة على أوقات العمل
ي   ددة ف ل المح د العم زام واالنضباط بمواعي االلت

ر العمل         الحضور وا  ادرة مق النصراف وعدم مغ
 .دون إذن مسبق 

د   - ي المواعي زام بالحضور واالنصراف ف االلت
 .المحددة 

ل و  - اعات العم ة لس الفترة المخصص د ب التقي
 .استثمارها في إنجاز مهام العمل 

ة     القدرة على التغلب على صعوبات العمل قدرة الموظف على معالجة مشاآل العمل اليومي
 . سليم وموضوعيوالطارئة بشكل

ت اإلدارة  - ي واجه اآل الت ن المش اذج م نم
 .واألساليب والطرق المتخذة لمعالجتها 

 المعرفة باألسس والمفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل

إلمامه بالمعارف األساسية في مجال تخصصه و        
ت     واء آان ة س رى ذات العالق ات األخ التخصص
ه       ة عمل ن ممارس ه م ا يمكن ة بم ة أو عملي نظري

 .على النحو المطلوب 

ارف           - ة المتع إنجاز العمل وفق األصول المهني
 .عليها 

 المشارآة الفعالة في االجتماعات

ة في بحث الموضوعات التي            المساهمة اإليجابي
و     ا نح اع وتوجيهه داوالت االجتم ي م رح ف تط

 .هدف االجتماع 

 .أسلوبه في المناقشة خالل  االجتماعات -
 طرحها المقترحات واألفكار التي ي -
 تقبل آراء اآلخرين ومناقشتها -

رين   القدرة على إقامة  اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين ع اآلخ ة م ة والفاعل ات اإليجابي ود العالق وج
 .والقدرة على تطويعها لخدمة العمل 

 التعاون والتفاعل بشكل إيجابي مع اآلخرين  -
اآلخرين  - ه ب ي تربط ات الت ة العالق نوعي

 .ء وانعكاسها على األدا

 إمكانية تحمل مسئوليات أعلى

ب     ام تتطل ال ومه ف بأعم ف الموظ ة تكلي إمكاني
عوبة        ي الص ة ف ه الحالي توى وظيفت وق مس تف

 .والمسئولية وتتطلب قدرات ومهارات أعلى

 .آفاءته فيما يوآل إليه من مهام إضافية  -
 .إنجازاته في مجال عمله -

ه معرف      المعرفة بأهداف ومهام الجهاز  ة    أن يكون لدي تيعاب لألهداف العام ة واس
 . للجهاز ومهامه 

ى نحو واضح             - از عل فهم األهداف العامة للجه
ا ة     وم داف فرعي ن أه ك م ى ذل ب عل يترت

ي يشرف  اإلدارات الت ل خاصة ب رامج عم وب
 .عليها 

المعرفة بمتطلبات إنجاز األهداف سواء آانت        -
 نظامية،فنية أو مرتبطة بالقوى العاملة 

 

 

 )اإلدارية ( التنفيذية األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  مشرح عناصر تقيي
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 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر

  تقديم األفكار والمقترحات 

رصا ي    لح ات الت ار والمقترح رح األفك ى ط عل
ل،  دم العم ى     و تخ ؤدي إل دة ت رق جدي ار ط ابتك

توى األداء    ين مس راءات وتحس يط اإلج تبس
  .والسرعة في إنجاز األعمال 

 . اآلراء  المطروحة لتطوير العمل  -
 . نماذج من االقتراحات   -

ن    إنجاز العمل في الوقت المحدد ا م دد له ا ح ق م ه وف ة ل ال الموآل اء األعم إنه
 .وقت 

 .عدم تأخير األعمال  -
 .إنجازها بالسرعة المطلوبة  -

ازه      القدرة على المراجعة والتدقيق ن إنج د م ائي للتأآ كل نه ل بش ة العم مراجع
 .فق التعليمات المحددة وخلوه من األخطاءو

 سالمة العمل من األخطاء -
 إنجازه وفق التعليمات  -

 القدرة على الحوار وعرض الرأي
ار والمقترحات وتبسيط      القدرة على عرض األفك
نظم وواضح ،     كل م ا بش الها لمتلقيه ة إيص عملي

 .والتعامل مع آراء اآلخرين بأسلوب هادْي 

ات وربطها بالشواهد   عرض األفكار والمقترح   -
 .المؤيدة 

 المشارآة اإليجابية في الندوات واالجتماعات  -

 تقدير المسئولية 
ه    ه وواجبات ئوليات عمل ع مس ة م ل بجدي التعام

ام    ما يوآل وحماسه في أداء     ،والشعور   له من مه
 .بأهمية العمل الذي يقوم به

حماسه وجديته في تأدية ما يوآل له من مهام          - -
  . ذلكبأهمية  وشعوره

التي يتعامل  جهزة والمواد  المحافظة علي األ   - -
   .معها

 حسن التصرف
ة      (    التعامل بحكمة واتزان مع المواقف المختلف

ه    )  الحرجة   – المفاجئة   –الطارئة   وبعد النظر لدي
. 

ة    - ف المختلف ي المواق ل ف ن التعام اهدات م مش
 .مع الرؤساء ، الزمالء والمرؤوسين

 .  مع مختلف األموربعد النظر في التعامل -

ى العمل       تقبل التوجيهات  واالستعداد لتنفيذها ائه والحرص عل األخذ بتوجيهات رؤس
 .وفقًا لها والتعامل معها بإيجابية 

 .االستجابة للتوجيهات والمبادرة إلى تنفيذها  -
ذه    - ا نف ات وم ن توجيه ه م ا صدر ل اذج مم نم

 .منها 

 االهتمام بالمظهر
ة     االهتمام باللباس من      (      حيث الشكل والنظاف

د       ) العناية الشخصية    ادات والتقالي بما يتفق مع الع
 .، واالهتمام بترتيب ونظافة المكتب

ث      - ن حي ن م المظهر الحس الظهور ب ة ب العناي
 .الشكل 

 ).العناية الشخصية( الحرص على النظافة  -
 .ترتيب ونظافة المكتب -

 إيجابية لمصلحة العمل     القدرة على إقامة عالقات    العالقات مع الرؤساء
 .مع الرؤساء وتذليل معوقات العمل في اإلدارة 

 .وجود العالقة اإليجابية التي تخدم العمل -
 .االحترام المتبادل  -

  العالقات مع الزمالء 
القدرة على إقامة عالقات إيجابية لمصلحة العمل        

ه   ع زمالئ رات   م ادل الخب ن تب تفادة م ، واالس
 .والتجارب

 .ت اإليجابية التي تخدم العمل وجود العالقا -
 .التعاون المستمر  و االحترام المتبادل  -

القدرة على إقامة عالقات إيجابية لمصلحة العمل         العالقات مع المراجعين
 .مع المراجعين 

راجعين     - ين الم ه وب كاوي بين ذمر والش ة الت قل
 .والسمعة الطيبة

 التعامل اإليجابي معهم -
 

  )2( جدول 
 

 

  :)اإلدارية ( التنفيذية  شاغلي الوظائف مجموعةيف  تعار:2-2-2

 : )اإلدارية(مجموعة الوظائف التنفيذية  -1

ال تسهيلية                 تشمل هذه الوظائف واجبات وأعمال إدارية متنوعة في مجاالت مختلفة وهي أعم

ال     ة  لألجهز  ةتساعد المجموعات العامة للوظائف في تحقيق األهداف األساسي          الحكومية وتشمل أعم

ويق  تريات والتس وين والمش تودعات والتم بية والمس ة والمحاس ال المالي وظفين واألعم ئون الم ش

 . واألعمال األخرى ذات العالقة بهذه المجاالت

 : الجهاز -2

هو الجهة الحكومية العامة سواء آانت وزارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة أو هيئة التي تطبق                 

 .الئحة تقويم األداء الوظيفي

 :  دارةاإل -3
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ام                      ولى القي ة المتجانسة وتت از ذات الطبيع ة المختصة بأحد أنشطة الجه هي الوحدة التنظيمي

 .بمهام محددة ضمن مهام الجهاز

 :الشعبة  -4

ة يضم بعض الموظفين ويختص                      ز من إدارة معين الشعبة أو القسم هي الجزء الصغير المتمي

  .)إن وجدت(بأعمال معينة 

  : الفئات-5

  .)13-11( تخص الموظفين شاغلي المراتب )  أ (فئة  -

   .تخص الموظفين شاغلي المراتب العاشرة فما دون)  ب (فئة  -
 

 

 

 ) حرفية ( و) فنية ( التنفيذية األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  نموذج تقييم : 2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )حرفية ( و ) فنية ( التنفيذية نموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف 

 معلومات عامة: األول 
 الجهاز اإلدارة الشعبة المنطقة المدينة 

     
 

 االسم رباعيا مسمى الوظيفة المرتبة قمالر تاريخ شغلها بداية الخدمة
      

 

 آخر مؤهل علمي  التخصص آخر برنامج تدريبي نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه
    التقدير  تاريخ اإلعداد 

 

 عناصر التقويم: الثاني 
الحد األعلى 
الدرجة  للدرجات

 ةالمعطا
 أ ب

 فئةال العنصر

وع
ن

 
ييم
لتق
ا

 

 أ القدرة على تطوير أساليب العمل 6  
 أ القدرة على تدريب غيره من العاملين 6  
  بأ القدرة على تحديد متطلبات إنجاز العمل 7 7 
 أ ب المهارة في التنفيذ 7 6 
 أ ب القدرة على تحديد خطوات العمل والبرنامج الزمني 6 6 
 أ ب المحافظة على أوقات العمل 6 7 
 أ ب تطبيق أسس السالمة المعتمدة في العمل 5 5 
 أ ب المعرفة بالطريقة السليمة لعمل األجهزة والمواد المستخدمة 4 4 
 أ ب المعرفة باألسس والمفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل 4 4 
 أ ب القدرة على التغلب على صعوبات العمل 4 3 
 أ ب المتابعة لما يستجد في مجال العمل 4 3 
 أ ب القدرة على إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين 4 3 
 أ ب إمكانية تحمل مسؤوليات أعلى 3 4 
 أ ب المعرفة بنظم العمل وإجراءاته 3 3 
 أ ب تقديم األفكار والمقترحات 3 3 
 ب إنجاز العمل في الوقت المحدد  7 
 ب درة على المراجعة والتدقيقالق  7 
 المجموع 72 72 

في
ظي
الو

ء 
ألدا
ا

 

 

 أ ب  القدرة على الحوار وعرض الرأي 4 3 

 أ ب تقدير المسؤولية 4 4 

 أ ب  حسن التصرف 4 4 

 أ ب  التوجيهات واإلستعداد لتنفيذهاتقبل  4 4 

 أ ب  االهتمام بالمظهر 3 4 

 المجموع 19 19 

صية
شخ
 ال
ت
صفا

ال
 

 

 أ ب  ءرؤساال 3 3 

 أ ب  الزمالء  3 3 

ن ا ال أ

 مجموع الدرجات والتقدير: الثالث 
   المجموع الكلي

 )الدرجة النهائية(
درجات 
 العالقات

 درجات الصفات
 الشخصية

درجات األداء 
 الوظيفي

    
 

 غير مرضي
 )60اقل من(

 مرضي
)60-69( 

 جيد
)70-79( 

 جيد  جدا
)80-89( 

 ممتاز
)90-100( 

     
 

 ملحوظات عامة: ع الراب
 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها

إنجازات أو نشاطات أخرى يتميز بها ولم تشتمل : (مواطن القوة 
 )عليها العناصر السابقة

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….……… 

أن يكون  يتصف بها وتؤثر على عمله دون  جوانب سلبية:(  مواطن الضعف
 )هناك تكرار للعناصر السابقة

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………….……………………… 

 )إن وجدت:(العامة لتطوير قدراته والتوصيات التوجيهات 

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 رأي معد التقرير

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………….…………… 
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 :التوقيع :التاريخ 
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 ص الموظفين شاغلي المراتب العاشرة فما دون تخ) ب(، فئة )13-11( تخص الموظفين شاغلي المراتب ) أ(فئة 
 

 ) :حرفية (  و  )فنية( التنفيذية  شاغلي الوظائف مجموعة تعاريف :2-3-1

 ):حرفية(و )فنية( مجموعة الوظائف التنفيذية -1

ال تسهيلية                       ة وهي أعم ة متنوعة في مجاالت مختلف ال فني تشمل هذه الوظائف واجبات وأعم

ة   ات العام اعد المجموع ي    تس داف األساس ق األه ي تحقي ائف ف زة للوظ مل  ة  لألجه ة وتش  الحكومي

ية           ال التخصص اعدة لألعم ال مس ة أو أعم ة فني ال ذات طبيع اغلوها بأعم وم ش ي يق ائف الت الوظ

 .وأعمال التصوير الفوتوغرافي والطباعة وأعمال تشغيل وصيانة اآلالت

 :  الجهاز-2

 أو مؤسسة عامة أو مصلحة أو هيئة التي تطبق           هو الجهة الحكومية العامة سواء آانت وزارة      

 .الئحة تقويم األداء الوظيفي

 :  اإلدارة -3

ام    ولى القي ة وتت ة المتجانس از ذات الطبيع طة الجه د أنش ة المختصة بأح دة التنظيمي هي الوح

 .بمهام محددة ضمن مهام الجهاز

 : الشعبة -4

ز من إدارة             ة يضم بعض الموظفين ويختص          الشعبة أو القسم هي الجزء الصغير المتمي معين

 .  )إن وجدت( بأعمال معينة

 : الفئات -5

  .)13-11( تخص الموظفين شاغلي المراتب )  أ (فئة  -

   .تخص الموظفين شاغلي المراتب العاشرة فما دون)  ب (فئة  -

 

 

 ذات الطابع اإلستشارياألداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  نموذج تقييم : 2-4

 

 

 

 

 

 

 

 ذات الطابع اإلستشارينموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف 

 معلومات عامة: األول 
 الجهاز اإلدارة الشعبة المنطقة المدينة 

     
 

 االسم رباعيا  الوظيفةمسمى المرتبة الرقم تاريخ شغلها بداية الخدمة
      

 

 آخر مؤهل علمي  التخصص آخر برنامج تدريبي نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه
    التقدير  تاريخ اإلعداد 

 

 عناصر التقويم: الثاني 
الحد األعلى 
الدرجة  للدرجات

 ةالمعطا
 أ ب

 الفئة العنصر

وع
ن

 
ييم
لتق
ا

 

 أ القدرة على إعداد خطة العمل 6  
 أ دريب غيره من العاملينالقدرة على ت 5  
  بأ القدرة على اإلستدالل والقياس 7 7 
 أ ب المهارة في تحليل المعلومات 7 7 
 أ ب المهارة في إعداد التقارير والدراسات 7 6 
 أ ب المحافظة على أوقات العمل 6 7 
 أ ب المعرفة بنظم العمل وإجراءاته 6 6 

 مجموع الدرجات والتقدير: الثالث 
   المجموع الكلي

 )لنهائيةالدرجة ا(
درجات 
 العالقات

 درجات الصفات
 الشخصية

درجات األداء 
 الوظيفي

    
 

 غير مرضي
 )60اقل من(

 مرضي
)60-69( 

 جيد
)70-79( 

 جيد  جدا
)80-89( 

 ممتاز
)90-100( 

     
 

 ملحوظات عامة: الرابع 
 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها

أخرى يتميز بها ولم تشتمل إنجازات أو نشاطات : (مواطن القوة 
 )عليها العناصر السابقة

…………………………………………………
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   )8-6( تخص الموظفين شاغلي المراتب ) ب(، فئة التاسعة فما فوقتخص الموظفين شاغلي المراتب ) أ(فئة 
 

 :شرح عناصر تقييم األداء : 2-4-1

 ذات الطابع اإلستشارياألداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  شرح عناصر تقييم

 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر

 طط العملالقدرة إعداد خ
ذها   ة تنفي ى وضع خطط العمل ومتابع درة عل الق
ا       ذ بم ة التنفي ي أولوي ي يراع امج زمن ق لبرن وف

 .  يمكن من تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية 

 نماذج من خطط العمل -

 تقارير اإلنجازات -

ن     غيره من العاملين بالقدرة على تدري ره م توى أداء غي وير مس ن تط تمكن م أن ي
 .يق التدريب العاملين عن طر

 .عمليات التدريب التي قام بتنفيذها   -

 التطور في أداء العاملين نتيجة للتدريب -

 القدرة على االستدالل والقياس
ي  دم ف ا يخ ة بم رات ذات العالق ف المتغي توظي
ا       ربط بينه ذلك ال ث وآ ل البح ة مح ل الحال تحلي

 وبين الحاالت التي سبق دراستها

ح واألدلة مدى الترابط بين الرأي المطرو -
 .المدعمة لهذا الرأي 

 .التسلسل المنطقي لألفكار  -

  تحليل المعلوماتيالمهارة ف

تقراء  الل اس ن خ واهر م ى الظ رف عل  التع
ات     ين المعلوم ة ب د العالق ات وتحدي المعلوم
ات       ن المعلوم ا م ة وغيره ي الدراس وفرة ف المت

 .األخرى 

 .نماذج من تحليله للمعلومات   -

لمعلومات ومطابقتها مدى سالمة تحليله ل -
 .للواقع 

  التقارير والدراسات دالمهارة في إعدا

ات   ارير والدراس داد التق اليب إع ه ألس دى إتقان م
ان البحث أو  كلة مك د المش ن خالل تحدي واء م س
ع  ة جم ات وعملي ع المعلوم د أدوات جم تحدي

 المعلومات وتحليلها 

 .وضوح المشكلة محل البحث  -

مات لمجتمع مالءمة أدوات جمع المعلو -
 .الدراسة 

استخدام األسلوب المناسب لتحليل المعلومات  -
 .وفقا لمعطيات الدراسة

 المحافظة على أوقات العمل
ي   ددة ف ل المح د العم زام واالنضباط بمواعي االلت
ر العمل           ادرة مق الحضور واالنصراف وعدم مغ

 .دون إذن مسبق 

االلتزام بالحضور واالنصراف في المواعيد  -
 .المحددة 

التقيد بالفترة المخصصة لساعات العمل و  -
 .استثمارها في إنجاز مهام العمل 

وائح واإلجراءات الخاصة         المعرفة  بنظم العمل وإجراءاته المعرفة باألنظمة والل
  .بالعمل ومدى متابعة متغيراتها واإللمام بها 

إنجاز العمل وفق القواعد النظامية واإلجرائية   -
 .المعمول بها

 . خالفات النظامية واإلجرائية حجم الم -

ة          المعرفة بأهداف ومهام الجهاز  تيعاب لألهداف العام ة واس ه معرف أن يكون لدي
 . للجهاز ومهامه 

فهم األهداف العامة للجهاز على نحو واضح   -
يترتب على ذلك من أهداف فرعية  ما و
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وبرامج عمل خاصة باإلدارات التي يشرف 
 .عليها 

نجاز األهداف سواء آانت المعرفة بمتطلبات إ -
 . نظامية،فنية أو مرتبطة بالقوى العاملة

ة     القدرة على التغلب على صعوبات العمل قدرة الموظف على معالجة مشاآل العمل اليومي
 .والطارئة بشكل سليم وموضوعي

نماذج من المشاآل التي واجهت اإلدارة  -
 .واألساليب والطرق المتخذة لمعالجتها 

 يستجد في مجال العملالمتابعة لما 
رات في             الحرص على متابعة ما يحدث من متغي
ة          ه لخدم ه وتوظيف ام ب مجال العمل ومحاولة اإللم

 .العمل 

 .تعامله مع األفكار الجديدة  -

 والبرامج التدريبية تحماسه لاللتحاق بالندوا -
 في مجال عمله 

 

 إلستشاريذات الطابع ااألداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  شرح عناصر تقييم

 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر

المساهمة اإليجابية في بحث الموضوعات التي تطرح في             المشارآة الفعالة في االجتماعات
 .مداوالت االجتماع وتوجيهها نحو هدف االجتماع 

 .أسلوبه في المناقشة خالل  االجتماعات -

 المقترحات واألفكار التي يطرحها  -

 ومناقشتهاتقبل آراء اآلخرين  -

القدرة على إقامة  اتصاالت عمل فعالة 
 مع اآلخرين

درة      رين والق ع اآلخ ة م ة والفاعل ات اإليجابي ود العالق وج
 .على تطويعها لخدمة العمل 

 التعاون والتفاعل بشكل إيجابي مع اآلخرين  -

نوعية العالقات التي تربطه باآلخرين  -
 .وانعكاسها على األداء 

 ت أعلى إمكانية تحمل مسئوليا
 تإمكانية تكليف الموظف بأعمال ومهام تتطلب قدرات و مهارا

تفوق ما تتطلبه وظيفته الحالية وآذلك مستوى الصعوبة والمسئولية        
. 

 .آفاءته فيما يوآل إليه من مهام إضافية  -

 . إنجازاته في مجال عمله -

  تقديم األفكار والمقترحات 
 
 

  تخدم العمل، على طرح األفكار والمقترحات التي    لحرصا
ابتكار طرق جديدة تؤدي إلى تبسيط اإلجراءات وتحسين     و

 . مستوى األداء والسرعة في إنجاز األعمال 

 . اآلراء  المطروحة لتطوير العمل  -

نماذج عمل اقترحت لتطوير العمل وتسهيل  -
 . إجراءاته 

ا             االلتزام بخطط العمل ا ونوع وفي  إنجاز العمل وفق الخطط المعتمدة  لألداء آم
 تقارير اإلنجازات - .إطار الوقت المحدد

تنفيذ العمل بشكل سليم ودقيق خال من األخطاء وفق ما حدد له      المهارة في التنفيذ
 من إجراءات ووقت  

 . نوعية العمل المنجز  -

 .الوقت  المستغرق إلنجاز العمل  -

 القدرة على الحوار وعرض الرأي
ات وتبس    ار والمقترح ى عرض األفك درة عل ة الق يط عملي

نظم وواضح ، والتعامل مع آراء          إيصالها لمتلقيها بشكل م
 . اآلخرين بأسلوب هادْي 

عرض األفكار والمقترحات وربطها بالشواهد  -
 .المؤيدة 

 المشارآة اإليجابية في الندوات واالجتماعات  -

 تقدير المسئولية 
ه وحماسه في           ه وواجبات ة مع مسئوليات عمل التعامل بجدي

ا يوآأداء  ام لم ن مه ه م ذي  ل ل ال ة العم عور بأهمي ،والش
 .يقوم به

حماسه وجديته في تأدية ما يوآل له من مهام  -
  .بأهمية ذلك  وشعوره

التي يتعامل جهزة والمواد المحافظة علي األ -
   .معها

ة         حسن التصرف ة  (   التعامل بحكمة واتزان مع المواقف المختلف  –الطارئ
 . لديه وبعد النظر)  الحرجة –المفاجئة 

مشاهدات من التعامل في المواقف المختلفة  -
 .مع الرؤساء  ، الزمالء ، المرؤوسين 

 . بعد النظر في التعامل مع مختلف األمور -

 االهتمام بالمظهر
ة       كل والنظاف ث الش ن حي اس م ام باللب ة ( االهتم العناي

ية  د ) الشخص ادات والتقالي ع الع ق م ا يتف ام بم ، واالهتم
 .لمكتببترتيب ونظافة ا

العناية بالظهور بالمظهر الحسن من حيث  -
 .الشكل 

 ).العناية الشخصية( الحرص على النظافة  -

 .ترتيب ونظافة المكتب -

ع  العالقات مع الرؤساء ل م لحة العم ة لمص ات إيجابي ة عالق ى إقام درة عل الق
 .الرؤساء وتذليل معوقات العمل في اإلدارة 

 .عملوجود العالقة اإليجابية التي تخدم ال -

 .االحترام المتبادل  -

ع   العالقات مع الزمالء  ل م لحة العم ة لمص ات إيجابي ة عالق ى إقام درة عل الق
 .، واالستفادة من تبادل الخبرات والتجاربزمالئه 

 .وجود العالقات اإليجابية التي تخدم العمل  -

 .التعاون المستمر  و االحترام المتبادل  -

درة ع العالقات مع المرؤوسين  ع الق ل م لحة العم ة لمص ات إيجابي ة عالق ى إقام ل
 .المرؤوسين 

 .قلة التذمر والشكاوي بينه وبين الموظفين  -

 .التعامل اإليجابي واالحترام المتبادل  -

  )3( جدول 
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     :ذات الطابع اإلستشاريشاغلي الوظائف   مجموعة تعاريف:2-4-2

 : مجموعة الوظائف االستشارية وذات الطابع االستشاري -1

ابع استشاري  ال ذات ط ق بأعم ي تتعل هي الوظائف ذات المسمى االستشاري ، أو الت

ى أساس  اغلها عل ة لش ال الموآل ة إلنجاز األعم ة المطلوب ل من حيث الخطوات التنفيذي تتماث

ة                      ة والمالي ة والمجاالت األخرى آالشئون القانوني رأي في مجاالت األنظم تقديم المشورة وال

 . القوى العاملة والدراسات وغيرها من الحقول اإلدارية النظريةوالتخطيط والتنظيم و

 : الجهاز -2

هو الجهة الحكومية العامة سواء آانت وزارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة أو هيئة التي                

 . تطبق الئحة تقويم األداء الوظيفي

 :  اإلدارة -3

ة ا  از ذات الطبيع طة الجه د أنش ة المختصة بأح دة التنظيمي ولى هي الوح ة وتت لمتجانس

 .القيام بمهام محددة ضمن مهام الجهاز

 :الشعبة  -4

وظفين     ة يضم بعض الم ن إدارة معين ز م زء الصغير المتمي ي الج م ه عبة أو القس الش

  .)إن وجدت(ويختص بأعمال معينة 

  : الفئات-5

  .تخص الموظفين شاغلي المراتب التاسعة فما فوق)  أ (فئة  -

  .ظفين شاغلي المرتبة السادسة حتى الثامنةتخص المو)  ب (فئة  -

 

 

 التخصصية        األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  نموذج تقييم : 2-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصصيةنموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف 

 معلومات عامة: األول 
     الجهاز اإلدارة الشعبة القسم الوحدة المنطقة المدينة أو القرية

       
 

 االسم رباعيا مسمى الوظيفة المرتبة الرقم تاريخ شغلها بداية الخدمة
      

 

 آخر مؤهل علمي  التخصص آخر برنامج تدريبي نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه
    التقدير  تاريخ اإلعداد 

 

  : ثانيًا
الذي يمثل ) 6-1(ضع هنا رقمًا واحدًا من  التقدير

غير  مرضي جيد جيد جدًا ممتاز*  تقويمك للموظف أو للموظفة
 مرضي

 1 2 3 4 5 6 أ ب

 الفئة العنصر

وع
ن

 
ييم
لتق
ا

 

 أ التفهم ألهداف الجهاز        
 أ :المهارة في   التخطيط-        
 أ   اتخاذ القرار-        
  بأ   اإلشراف الفني-        
 أ ب في مجال التخصصمستوى األداء         
 أ ب المتابعة لما يستجد في مجال التخصص        
 أ ب إمكانية تحمل مسؤوليات أعلى        
 أ ب المعرفة بنظم وإجراءات العمل        
 أ ب القدرة على تطوير أساليب العمل        

ا الد قات أ ل افظة ال ب أ
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 التخصصية        األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  نموذج تقييم : 2-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  )3 -=  أو مواطن الضعف 3= +آل صفة من مواطن القوة ( مالحظات عامة : خامسًا 
 )إن وجدت ( أذآر مواطن قوة ومواطن ضعف رئيسية تدعم تقديراتك السابقة 

المجموع الكلي 
= لمواطن القوة   

  +9 
الدرجة التي 
 حصل عليها

 

  ]ولم تشتمل عليها العناصر السابقة ) الموظفة (  الصفات اإليجابية األخرى التي يتميز بها الموظف [: مواطن القوة 
1- ............................................................................................................... 
2- ............................................................................................................... 
3- ............................................................................................................... 

وة
الق

ن 
اط
مو

 

 

المجموع الكلي 
لمواطن الضعف   

 =-  9 

الدرجة التي 
 حصل عليها

 

ى عمله دون أن يكون في ذلك تكرار وتؤثر عل) الموظفة (  الصفات السلبية التي يتصف بها الموظف [: مواطن الضعف 
  ]للعناصر السابقة 

1- ............................................................................................................... 
2- ............................................................................................................... 
ف ............................................................................................................... -3

ضع
 ال
طن
موا

 

 
 التقدير الكلي للدرجات : سادسًا    إلى-من  التقدير النهائي

 وع درجات األداء الوظيفيمجم    ممتاز 105 – 99 

 الصفات الشخصية مجموع درجات      )5( جيد جدًا  98 - 80 
 العالقات الفرديةمجموع درجات      )4( جيد جدًا  79 - 64 
 المالحظات العامة مجموع درجات     جيد 63 – 48 
 المجموع الكلي    مرضي 47 – 32 

 

    غير مرضي 32أقل من  
 

 تحسن الذي طرأ منذ آخر تقريرمقدار ال

 جيد متوسط ضعيف

 )إن وجدت ) ( الموظفة ( التوصيات العامة لتطوير قدرات الموظف 
..........................................................................................................................................................................................................

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

.............................. 
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    :التخصصية ف شاغلي الوظائ تعاريف مجموعة :2-5-1

 : تعريف الوظائف التخصصية -1

ة              ( تشمل هذه المجموعة الوظائف التي تتضمن واجبات وأعمال اإلشراف والتخطيط والمتابع

ى من      والتنفيذ في مجال التخصصات والمهن المختلفة والتي ال        ) الوظائف اإلشرافية    ل الحد األدن يق

 .عي التأهيل العلمي لها عن الحصول على تأهيل جام

 : الفئات -2

 ) .13 – 11(التخصصيين الذين يشغلون المراتب ) الموظفات ( تعني الموظفين : الفئة أ  -

 ) . فما دون10(التخصصيين الذي يشغلون المراتب ) الموظفات ( تعني الموظفين : الفئة ب  -

 : معايير التقييم -3

ارير أداء عن مرؤو   داد تق ن إع رئيس المباشر م تمكن ال ي ي إن  لك كل موضوعي ، ف يه بش س

 . المعايير التالية يمكن أن يسترشد بها الرئيس المباشر لوضع التقدير المناسب عن الموظف

  :غير مرضي تقدير  -

ات   ي أداء واجب ةتقصير واضح ف ك  : الوظيف ة ذل توى  ( وأمثل ن المس ل م ه أق ة إنتاجيت نوعي

وب  ده  -المطل ر جي ه غي ائج أعمال ؤخر األعم - نت ًا ي ررة   دائم دها المق ن مواعي تفهم –ال ع دم ال  ع

ه     -  غير متحمس ألداء عمله       -عدم الرغبة في تنمية أدائه     -ألعمال الوظيفة رغم شرحها له       يس لدي  ل

 ).شعور بالمسئولية 

 :مرضي تقدير  -

ه        ( وأمثلة ذلك    : أداؤه لعمله بشكل عام مرضي     ات األساسية لوظيفت يقوم غالبًا بإنجاز المتطلب

ادة       - يحتاج لتوجيه دائم     - ينقصه الحماس في عمله      -عمل بشكل مقبول     ينجز ال  -   في حاجة ملحة لزي

 . )معارفه

 : تقدير جيد -

ه   ( وأمثلة ذلك  : على معرفة جيدة بنظم وإجراءات العمل     ات وظيفت يتجاوب بسرعة مع متطلب

 ).  نتائج إنجازاته جيده- يقوم بمعالجة بعض الحاالت ذات األهمية -

  ) :4( ر جيد جدًا  تقدي-

ى المشاآل في مجال العمل                            ى التعرف عل درة عل ذ مع ق ة في التنفي   أداء ناجح للعمل ، مرون

ا               ( وأمثلة ذلك    ه واختصاصات اإلدارة التي يعمل به ى   -على علم آامل بمسئوليات وظيفت ادر عل  ق

 ). حل أغلب المشاآل بأسلوب جيد

  ) : 5( جيد جدًا تقدير  -
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ك    : بادرة في تطوير مجال العمل ووضع حلول للمشاآل التي تواجهه         القدرة على الم   وأمثلة ذل

 ).مجهودات ذاتية تعني بتطوير أعمال اإلدارة بشكل عام مع إمكانية القيام بمسئوليات أآبر( 

 : تقدير ممتاز -

ادي في إنجاز العمل                وق الع دل ف ك      : القدرة على اإلبداع واإلبتكار ومع ة ذل ه  ( وأمثل إنجازات

 ). مثال لإلنجاز المتفوق–بارزة على مستوى اإلدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 ) األطباء ( الصحية األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  نموذج تقييم : 2-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )األطباء ( الصحية نموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف 

 معلومات عامة: األول 
 الجهاز المستشفى أو المرآز الصحي القسم المنطقة المدينة 

     
 

 االسم رباعيا مسمى الوظيفة المستوى الرقم الدرجة تاريخ شغلها ة الخدمةبداي الجنسية
        

 

 آخر مؤهل علمي  التخصص آخر برنامج تدريبي نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه
    التقدير  تاريخ اإلعداد 

 

 عناصر التقويم: الثاني 
الحد األعلى 
الدرجة  للدرجات

 ةالمعطا
 أ ب

ع  الفئة العنصر
نو

ييم
لتق
ا

 

 أ القدرة على اإلشراف األآاديمي والعملي 7  
 أ المهارة في اإلعداد لبرامج األبحاث الطبية والتعليمية 7  
 أ المهارة في تنفيذ برامج التدريب العملي واألآاديمي 6  
 أ العالج المستخدمةالقدرة على تقييم طرق  6  
 أ القدرة على تخطيط وتطوير العمل 5  
 أ المهارة في المتابعة والتوجيه فنيًا وإداريًا 5  
 أ ب المهارة في تشخيص المرض وتحديد العالج المناسب 5 6 

 أ ب المحافظة على أوقات العمل 5 6 

 أ ب ةالمعرفة بأنواع األمراض المتفشية في البيئة المحيط 4 6 

 أ ب متابعة ما يستجد في مجال التخصص 4 6 

 أ ب إمكانية تحمل مسؤوليات أعلى 4 6 

 أ ب التفهم ألهداف الجهاز 4 4 

 أ ب القدرة على إقامة اتصاالت فعالة مع اآلخرين 4 4 

 أ ب اإللمام بنظم وإجراءات العمل 3 5 

 أ ب التقيد بالزي الخاص بالعمل 3 3 

 ب درة على معاينة المرضى عند الدخولالق  7 

 ب القدرة على استخالص المعلومات عن المرضى وتدوين حاالتهم  7 

 ب المتابعة للنتائج المخبرية والفحوص الطبية  6 

 ب القيام بمتطلبات المناوبات اإلسعافية  6 

 المجموع 72 72 

في
ظي
الو

ء 
ألدا
ا

 

 

 أ ب  حسن التصرف 4 4 

 أ ب ل التوجيهات واإلستعداد لتنفيذهاتقب 4 4 

 أ ب  تقبل األفكار الجديدة 4 4 

ل ال ة ا ال أ

 مجموع الدرجات والتقدير: الثالث 
   المجموع الكلي

 )الدرجة النهائية(
درجات 
 العالقات

 درجات الصفات
 الشخصية

درجات األداء 
 الوظيفي

    
 

 غير مرضي
 )60اقل من(

 مرضي
)60-69( 

 جيد
)70-79( 

 جيد  جدا
)80-89( 

 ممتاز
)90-100( 

     

 

 ملحوظات عامة: الرابع 
 ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتهامواطن قوة 

إنجازات أو نشاطات أخرى يتميز بها ولم تشتمل : (مواطن القوة 
 )عليها العناصر السابقة

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….……… 

 يتصف بها وتؤثر على عمله دون أن يكون  جوانب سلبية:(  مواطن الضعف
 )لسابقةهناك تكرار للعناصر ا

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………….……………………… 

 )إن وجدت:(العامة لتطوير قدراته والتوصيات التوجيهات 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 رأي معد التقرير

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………….…………… 
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 :شرح عناصر تقييم األداء : 2-6-1

 )األطباء ( الصحية األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  شرح عناصر تقييم

 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر

 .القدرة على اإلشراف األآاديمي والعملي

رهم    اء وغي ن األطب ي تمك ات الت اء التوجيه إعط
ارات       ارف والمه ن المع يلهم م ادة تحص ن زي م
التي توفرها البرامج الدراسية في المجال الطبي      

 .وآذلك إنجاز األعمال بالصورة المطلوبة

 .طبيعة التوجيهات -

 .أسلوب المتابعة  -

المهارة في اإلعداد لبرامج األبحاث الطبية 
 .والتعليمية

ة     ات الفني وفير المتطلب ات وت اذ الترتيب اتخ
ق      ن تحقي ن م ا يمك ة بم ة واإلجرائي والتنظيمي

 .برامج األبحاث ألهدافها

داف      - ذة وأه ات المتخ ين الترتيب ق ب التواف
 .البرامج 

ذه  - داد له وات اإلع ين خط رابط ب دى الت م
 .البرامج

رة في تنفيذ برامج التدريب العملي المها
 .واألآاديمي

ة           رامج بطريق ذ الب ة لتنفي اتخاذ اإلجراءات الالزم
ة المحدد     تمكن من تحقيق أهداف البرامج التدريبي

 .لها 
ن   - البرامج م ين ب يل الملتحق توى تحص مس

 .المهارات والمعارف

 .القدرة على تقييم طرق العالج المستخدمة
ة من خالل التعرف        تحديد طريقة العالج ال    مالئم

الج   ة لع ات الطرق المختلف لبيات وإيجابي ى س عل
 .حاالت سابقة

 .  مدى مالئمة طرق العالج المستخدمة -

 .مدى تحقيق هذه الطرق للنتائج اإليجابية -

 القدرة على تخطيط وتطوير العمل

ق ترتيب  ذها وف ة تنفي داد خطط العمل ومتابع إع
امج ا  ة والبرن ث األولوي ن حي ين م ا مع ي له لزمن

ذلك ، وتطوير              ددة ل بما ينسجم مع األهداف المح
ذه األهداف             أساليب العمل بما يمكن من تحقيق ه

 .    بأفضل وأسرع الطرق

 .نماذج من خطط العمل اليومي البسيط  -

هري   - ل الش از العم ط إلنج ن الخط اذج م نم
 والسنوي 

 . تقارير اإلنجاز -

 .يًاالمهارة في المتابعة والتوجيه فنيًا وإدار
أداء           امهم ب اإلشراف على أداء الموظفين خالل قي
ادهم ألفضل   ة وإرش ة واإلداري م الفني ام عمله مه

 .الطرق

ات     - وظفين بالمعلوم د الم ى تزوي رص عل الح
ى النحو          التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم عل

 .المطلوب

 .مراجعة إنجازات الموظفين -

المهارة في تشخيص المرض وتحديد العالج 
 .المناسب

ي     ات ف ن معلوم ب م ه الطبي ا يملك ف م توظي
د     ى تحدي ول إل ية للوص ة المرض ة الحال دراس
م   الج المالئ د الع م تحدي ن ث ة المرض ، وم نوعي

 .لهذه الحالة

 .الطريقة المتبعة في تحديد نوعية المرض -

ة    - ه نوعي دد في ذي يح ومي ال جل الكشف الي س
 .المرض والعالج

 المحافظة على أوقات العمل
زام و ي ضاالنااللت ددة ف ل المح د العم باط بمواعي

ر العمل           ادرة مق الحضور واالنصراف وعدم مغ
 .دون إذن مسبق

د   - ي المواعي زام بالحضور واالنصراف ف االلت
  .المحددة

ل      - اعات العم ة لس الفترة المخصص د ب  التقي
 .واستثمارها في إنجاز مهام العمل 

المعرفة بأنواع األمراض المتفشية في البيئة 
 .المحيطة

ة التي           اإللمام بأنواع األمراض المنتشرة في البيئ
 . يعمل بها 

ة      - د عالق ا لتحدي ي يتبعه راءات الت اإلج
ل    ة مح ع الحال ة م ائعة بالبيئ راض الش األم

 .التشخيص 

ات   - دابير و االحتياط اذ الت ي اتخ ه ف طريقت
 . الالزمة 

 

 

 )اء األطب( الصحية األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  شرح عناصر تقييم

 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر
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 متابعة ما يستجد في مجال التخصص
رات في             الحرص على متابعة ما يحدث من متغي

ه لصالح    مجال العمل ومحاولة اإللمام به       وتوظيف
 .العمل 

الل   - ن خ ة م ارف العلمي ادة المع عي لزي الس
ة    ارير المتعلق دوريات والتق ي ال ه ف قراءت

 .بتخصصه 

ة في مجال        رغبته باال  - لتحاق بالبرامج التدريبي
 . تخصصه 

 إمكانية تحمل مسئوليات أعلى
ا              وق م ام تف ال ومه إمكانية تكليف الموظف بأعم
ة في مستوى الصعوبة             يقوم به في وظيفته الحالي

 .والمسئولية 
 .آفاءته فيما يوآل إليه من مهام        إضافية  -

ة      .التفهم ألهداف الجهاز  ة معرف ة    أن يكون لدي تيعاب لألهداف العام  واس
 .للجهاز 

ى نحو واضح             - از عل فهم األهداف العامة للجه
ة     داف فرعي ن أه ك م ى ذل ب عل ا يترت وم

 .وبرامج عمل

المعرفة بمتطلبات إنجاز األهداف سواء آانت        -
 .نظامية ، فنية أو مرتبطة بالقوى العاملة 

ط   - ع لخط از آمرج داف الجه اد أه اعتم
 .وبرامج العمل التي يتم األخذ بها 

رين   .القدرة على إقامة اتصاالت فعالة مع اآلخرين ع اآلخ ة م ة والفاعل ات اإليجابي ود العالق وج
 .والقدرة على تطويعها لخدمة العمل 

 نالتعاون والتفاعل بشكل إيجابي مع اآلخري -

اآلخرين  - ه ب ي تربط ات الت ة العالق نوعي
 .وانعكاسها على األداء

وائح واإلجراءات الخاصة         .اإللمام بنظم وإجراءات العمل المعرفة باألنظمة والل
 . بالعمل ومدى متابعة متغيراتها واإللمام بها 

ة        - إنجاز العمل وفق القواعد النظامية واإلجرائي
 .المعمول بها

 . حجم المخالفات النظامية واإلجرائية -

داء ا  التقيد بالزي الخاص بالعمل زام بارت ذه   االلت اغلي ه زي المخصص لش ل
 .   الوظائف 

الل       - ن خ الزي المخصص م زام ب دى االلت م
 . األعمال اليومية 

 .القدرة على معاينة المرضى عند الدخول 
اريخ            ة الت ى المرضى وفحصهم وآتاب الكشف عل
ي     دخول ف ات ال ل متطلب اء آ م وإنه المرضى له

 .ملفاتهم وإتباع اإلجراءات المتعلقة بذلك
 .لمعلومات في ملف المريضمدى تكامل ا -

القدرة على استخالص المعلومات عن المرضى         
 .وتدوين حاالتهم 

طريقته في الحصول على المعلومات الضرورية       
باب       ة أس ي معرف اعد ف ي تس ى والت ن المرض م

 . الصحي للمريضفالمرض وتدوينه في المل
ى   - ول عل ي الحص ة ف ة المتبع المة الطريق س

 .المعلومات من المريض

 . تابعة للنتائج المخبرية والفحوصات الطبيةالم
ة والفحوصات         التأآد من اآتمال التحاليل المخبري
ى   ا عل بق إجراؤه ي س ة الت ة والعالجي الطبي

 .المريض في الملف الخاص به
ف الصحي     - ي المل ات ف ال المعلوم دى اآتم م

 .للمريض

ة    المشارآة في مناوبات ال    .القيام بمتطلبات المناوبات اإلسعافية  قسم والعيادات الخارجي
 .واإلسعاف حسب ما يراه القسم

ن     - ددة م ات المح ي المناوب ارآة ف د بالمش التقي
 .القسم 

 .الحضور السريع عند الطلب -
 

 

 )األطباء ( الصحية األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  شرح عناصر تقييم

 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر
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ة       التعامل بحكمة وات   حسن التصرف     (   زان مع المواقف المختلف
 .وبعد النظر لديه) الطارئة ، المفاجئة ، الحرجة 

ة مع            - ي المواقف المختلف مشاهدات من التعامل ف
 .الرؤساء ، الزمالء ، المرؤوسين

 .  بعد النظر في التعامل مع مختلف األمور  -

رص على العمل وفقًا    األخذ بتوجيهات رؤسائه والح    .تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها
 .  لها والتعامل معها بإيجابية

 .االستجابة للتوجيهات والمبادرة لتنفيذها  -

  له من توجيهات وما نفذه منها نماذج مما صدر -

ع  تقبل األفكار الجديدة ة ترف ار إيجابي تجد من أفك ا يس ع م ن مالتفاعل م
 .مستوى األداء والنظر في إمكانية األخذ بها

 .ة ما يستجد من أفكار الحرص على معرف -

ي       - تجدات الت ار والمس دث األفك ق أح ل وف العم
 .تطور األداء 

تمتعه بالسلوآيات والتصرفات التي تؤدي إلى إيجاد   . وحسن الخلقالبشاشة
 .مدى ارتياح اآلخرين للتعامل معه - .جو من التعامل اإلنساني بينه وبين اآلخرين

در )المرضى ( العالقات مع المراجعين  ل الق ة لمصلحة العم ات إيجابي ة عالق ى إقام ة عل
 .مع المراجعين 

راجعين     - ين الم ه وب كاوي بين ذمر والش ة الت قل
 .والسمعة الطيبة

 .التعامل اإليجابي -

ل  العالقات مع الرؤساء ة لمصلحة العم ات إيجابي ة عالق ى إقام درة عل الق
 .مع الرؤساء وتذليل معوقات العمل في اإلدارة 

 .يجابية التي تخدم العملوجود العالقات اإل -

 .االحترام المتبادل  -

 العالقات مع الزمالء
ل  ة لمصلحة العم ات إيجابي ة عالق ى إقام درة عل الق
رات      ادل الخب ن تب تفادة م ه ، واالس ع زمالئ م

 .والتجارب 

 . وجود العالقات اإليجابية التي تخدم العمل -

 .التعاون المستمر  -

 .االحترام المتبادل  -

ل  مرؤوسينالعالقات مع ال ة لمصلحة العم ات إيجابي ة عالق ى إقام درة عل الق
 .مع المرؤوسين 

 .قلة التذمر والشكاوي بينه وبين الموظفين -

 .التعامل اإليجابي  -

 . االحترام المتبادل  -

  )4( جدول 
 -:ويشـمل فئتين يطبق هذا النموذج على الموظفين شاغلي الوظائف الطبية 

ة الف - اري ) أ ( ئ اء االستش ائييناألطب ن       ين واألخص ل م ل آ ة عم ي طبيع ر ف ارب الكبي ك للتق وذل

  .االستشاري واألخصائي 

ذه الوظائف بالطب البشري وتخصصاته        ) ب ( لفئة  ا  -- ال شاغلي ه األطباء المقيمين ، وتتعلق أعم

ك إجراء الفحوصات وتشخيص األمراض وإجراء                     ا في ذل بمختلف أنواعه الوقائية والعالجية بم

ال األخرى ذات               العمليات وإعدا  ام باألعم ة والقي د الدراسات والبحوث في المجاالت الطبية المختلف

    .العالقة بهذا المجال 

           الصحيةاألداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  نموذج تقييم : 2-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 )يونياألخصائيون، الفنيون، المساعدون الصح الصيادلة،(الصحية نموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف 

 معلومات عامة: األول 
 الجهاز المستشفى أو المرآز  الصحي القسم المنطقة القريةأو المدينة 

     
 

 االسم رباعيا مسمى الوظيفة المستوى الرقم الدرجة تاريخ شغلها بداية الخدمة الجنسية
        

 

 آخر مؤهل علمي  التخصص آخر برنامج تدريبي نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه
    التقدير  تاريخ اإلعداد 

 
 عناصر التقويم: الثاني 

الحد األعلى 
الدرجة  للدرجات

 ةالمعطا
ج ب  أ

ع  الفئة العنصر
نو

ييم
لتق
ا

 أ القدرة على تقييم طرق العالج المستخدمة 6   
 أ  المناسبالمهارة في تحديد العالج 6   
  6 6   بأ القدرة على تدريب غيره من العاملين
  5 5  أ ب القدرة على تطوير أساليب العمل
 7 5 5   جأ ب المعرفة بالطريقة السليمة لعمل األجهزة والمواد المستخدمة
 أ ب ج المحافظة على أوقات العمل 5 5 7 
 أ ب ج داريًاالمهارة في المتابعة والتوجيه فنيًا وإ 5 5 3 

3 4 5 ل ال القة ال ذات ة الفن فاه ال األ فة ال أ

 مجموع الدرجات والتقدير: الثالث 

الدرجة  (  المجموع الكلي
 )النهائية

درجات 
 العالقات

 درجات الصفات
 الشخصية

درجات األداء 
 الوظيفي

    
 

 غير مرضي
 )60اقل من(

 مرضي
)60-69( 

 جيد
)70-79( 

 جيد  جدا
)80-89( 

ازممت  
)90-100( 

     
 

 ملحوظات عامة: الرابع 
 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها

إنجازات أو نشاطات أخرى يتميز بها ولم : (مواطن القوة 
ابقة ال ر نا ال عليها ل )تشت
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 :شرح عناصر تقييم األداء : 2-7-1

 الصحيةظائف  الو األداء الوظيفي لشاغليشرح عناصر تقييم

 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر
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 القدرة على تقييم طرق العالج المستخدمة
ة من خالل التعرف            تحديد طريقة العالج المالئم
الج   ة لع ات الطرق المختلف لبيات وإيجابي ى س عل

 .حاالت سابقة 

 .  مدى مالئمة طرق العالج المستخدمة -

 .ة مدى تحقيق هذه الطرق للنتائج اإليجابي -

توظيف المعلومات المتوفرة عن الحالة المرضية       المهارة في تحديد العالج المناسب
 .لتحديد العالج المناسب  

 .طريقته في تحديد العالج  -

 .  مدى مالئمة العالج للحالة  -

رهم  القدرة على تدريب غيره من العاملين املين وغي ن الع ي تمك ات الت اء التوجيه إعط
 مدى التقدم في أداء العاملين نتيجة للتدريب  - . لمعارف والمهارات من زيادة تحصيلهم من ا

 القدرة على تخطيط وتطوير العمل

القدرة على إعداد خطط العمل ومتابعة تنفيذها 
وفق ترتيب معين من حيث األولوية والبرنامج 

الزمني لها بما ينسجم مع األهداف المحددة لذلك 
 تحقيق هذه ، وتطوير أساليب العمل بما يمكن من

 .    األهداف بأفضل وأسرع الطرق 

   .نماذج من خطط العمل اليومي البسيط -

 نجاز العمل الشهرينماذج من الخطط إل -
 .والسنوي 

 .تقارير اإلنجاز  -

المعرفة بالطريقة السليمة لعمل األجهزة والمواد 
 .المستخدمة

اإللمام بكيفية تشغيل األجهزة ، واستخدام المواد 
 .  لصحيحة بالطريقة ا

مدى االلتزام بالطريقة الصحيحة في استخدام  -
 . األجهزة والمواد 

 .                 قلة األخطاء  -

 .المحافظة على أوقات العمل
زام واالن ي ضبااللت ددة ف ل المح د العم اط بمواعي

ر العمل           ادرة مق الحضور واالنصراف وعدم مغ
 .دون إذن مسبق 

 المواعيد االلتزام بالحضور واالنصراف في -
 .المحددة 

التقيد بالفترة المخصصة لساعات العمل  -
 .واستثمارها في إنجاز مهام العمل 

 المهارة في المتابعة والتوجيه فنيًا وإداريًا
أداء           امهم ب اإلشراف على أداء الموظفين خالل قي
ادهم ألفضل   ة وإرش ة واإلداري م الفني ام عمله مه

 .الطرق 

لمعلومات الحرص على تزويد الموظفين با -
التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم على النحو 

 .المطلوب 

 .مراجعة إنجازات الموظفين  -

المعرفة باألسس والمفاهيم الفنية ذات العالقة 
 .بالعمل 

ال تخصصه   ي مج ية ف ارف األساس ه بالمع إلمام
رى ذات   ة و التخصصات األخ ه  العالق ا يمكن بم

 .من ممارسة عمله على النحو المطلوب 
إنجاز العمل وفق األصول المهنية المتعارف  -

 .  عليها 

رات في             متابعة ما يستجد في مجال التخصص الحرص على متابعة ما يحدث من متغي
 .مجال العمل ومحاولة اإللمام به وتطويره 

السعي لزيادة المعارف العلمية من خالل  -
قراءته في الدوريات والتقارير المتعلقة 

 .بتخصصه 

غبته بااللتحاق بالبرامج التدريبية  حماسة ور -
 . في مجال تخصصه 

 إمكانية تحمل مسئوليات أعلى
ا              وق م ام تف ال ومه إمكانية تكليف الموظف بأعم
ة في مستوى الصعوبة             يقوم به في وظيفته الحالي

 .والمسئولية 
 .آفاءته فيما يوآل إليه من مهام        إضافية  -

 

 

 الصحية لشاغلي الوظائف األداء الوظيفي شرح عناصر تقييم

 أسس التحقق من العنصر الشرح العنصر

وجود العالقات اإليجابية والفاعلة مع اآلخرين  القدرة على إقامة اتصاالت فعالة مع اآلخرين
 .والقدرة على تطويعها لخدمة العمل 

 التفاعل بشكل إيجابي مع اآلخرين التعاون و -

نوعية العالقات التي تربطه باآلخرين  -
 .نعكاسها على األداء وا

تيعاب لألهداف        .التفهم ألهداف الجهاز  ة واس ة معرف ة   أن يكون لدي العام
 .للجهاز 

ى نحو واضح            - از عل فهم األهداف العامة للجه
ة     داف فرعي ن أه ك م ى ذل ب عل ا يترت وم

 . وبرامج عمل

المعرفة بمتطلبات إنجاز األهداف سواء آانت        -
 .عاملة نظامية ، فنية أو مرتبطة بالقوى ال

ط   - ع لخط از آمرج داف الجه اد أه اعتم
 .وبرامج العمل التي يتم األخذ بها 
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المعرفة بأنواع األمراض المتفشية في البيئة 
 المحيطة

ة التي           اإللمام بأنواع األمراض المنتشرة في البيئ
 . يعمل بها 

ة      - د عالق ا لتحدي ي يتبعه راءات الت اإلج
ا راض الش ل  األم ة مح ع الحال ة م ئعة بالبيئ

 .التشخيص 

ات   - دابير و االحتياط اذ الت ي اتخ ه ف طريقت
 . الالزمة 

ة     القدرة على التغلب على صعوبات العمل قدرة الموظف على معالجة مشاآل العمل اليومي
 . والطارئة بشكل سليم وموضوعي

ت اإلدارة  - ي واجه اآل الت ن المش اذج م نم
 .عالجتها واألساليب والطرق المتخذة لم

المعرفة باألنظمة واللوائح واإلجراءات الخاصة  اإللمام بنظم وإجراءات العمل
 . بالعمل ومدى متابعة متغيراتها واإللمام بها 

ة        - إنجاز العمل وفق القواعد النظامية واإلجرائي
 .المعمول بها

 .  حجم المخالفات النظامية واإلجرائية -

زا  الخاص بالعمليالتقيد بالز ذه   االلت اغلي ه زي المخصص لش داء ال م بارت
 .   الوظائف 

الل       - ن خ الزي المخصص م زام ب دى االلت م
 . األعمال اليومية 

 تطبيق أسس السالمة المعتمدة في العمل
ال      د أداء األعم د بطرق السالمة المحددة عن التقي
ة     فات الطبي ب الوص ل ترآي ورة مث ذات الخط

 . آيميائيًا 
 المة المحددة إنجاز العمل وفق قواعد الس -

 المهارة في إعداد التقارير

ة         إعداد التقارير وفق الطرق السليمة أسلوبًا وآتاب
اذ    ى أتح ة إل واهد المؤدي داث والش منة األح متض
ر         القرار المناسب دون وجود ثغرات وجوانب غي

 .مستوفاة 

 . نماذج مما أعده من تقارير  -

ى  - ا عل ارير واحتوائه ذه التق المة ه دى س  م
 .ت المطلوبة المعلوما

ى العمل       تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها ائه والحرص عل األخذ بتوجيهات رؤس
 .  وفقًا لها والتعامل معها بإيجابية 

 .والمبادرة لتنفيذها  االستجابة للتوجيهات -

ذه    - ا نف ات وم ن توجيه ه م ا صدر ل اذج مم نم
 .  منها 

ة      التعامل بحكمة واتزان مع المواقف    حسن التصرف ( المختلف
 .وبعد النظر لديه ) الطارئة ، المفاجئة ، الحرجة 

ة    - ف المختلف ي المواق ل ف ن التعام اهدات م مش
 .مع الرؤساء ، الزمالء ، المرؤوسين

 .  بعد النظر في التعامل مع مختلف األمور  -
 

 

 الصحيةاألداء الوظيفي لشاغلي الوظائف  شرح عناصر تقييم

  من العنصرأسس التحقق الشرح العنصر

ع             تقبل األفكار الجديدة ة ترف  من التفاعل مع ما يستجد من أفكار إيجابي
 .مستوى األداء والنظر في إمكانية األخذ بها

 .الحرص على معرفة ما يستجد من أفكار  -

ي  - ار والمستجدات الت ق أحدث األفك العمل وف
 .تطور األداء 

 االهتمام بالمظهر
ة   االهتمام باللباس من حيث الشكل         (     والنظاف

د       ) العناية الشخصية    ادات والتقالي بما يتفق مع الع
 .  ، واالهتمام بترتيب ونظافة المكتب 

ث      - ن حي ن م المظهر الحس الظهور ب ة ب العناي
 .الشكل 

 ).العناية الشخصية(الحرص على النظافة  -

 .ترتيب ونظافة المكتب  -

ابية لمصلحة العمل    القدرة على إقامة عالقات إيج     العالقات مع المراجعين
 مع المراجعين 

راجعين     - ين الم ه وب كاوي بين ذمر والش ة الت قل
 .والسمعة الطيبة 

 .التعامل اإليجابي  -

القدرة على إقامة عالقات إيجابية لمصلحة العمل         العالقات مع الرؤساء
 .مع الرؤساء وتذليل معوقات العمل في اإلدارة 

 .لوجود العالقات اإليجابية التي تخدم العم -

 .االحترام المتبادل  -

 العالقات مع الزمالء
القدرة على إقامة عالقات إيجابية لمصلحة العمل        
رات      ادل الخب ن تب تفادة م ه ، واالس ع زمالئ م

 .والتجارب 

 . وجود العالقات اإليجابية التي تخدم العمل -

 .التعاون المستمر  -

 .االحترام المتبادل  -

امة عالقات إيجابية لمصلحة العمل      القدرة على إق   العالقات مع المرؤوسين
 .مع المرؤوسين 

 .قلة التذمر والشكاوي بينه وبين الموظفين -

 .التعامل اإليجابي  -

 . االحترام المتبادل  -

  )5( جدول 
 - :ثالث فئات بحيث تشمل ويشـمل الصحيةيطبق هذا النموذج على شاغلي الوظائف 
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 .وظائف الصيادلة ) أ  ( الفئة -

  .ف األخصائيين من غير األطباء وظائ)ب  ( الفئة -

ة - ديم      )ج ( الفئ ائف بتق ذه الوظ اغلي ه ال ش ق أعم اعدين الصحيين وتتعل ين والمس ائف الفني وظ

ي      ين ف اء المقيم ائيين واألطب اريين واألخص اء االستش اعدة األطب ة والصحية لمس دمات الطبي الخ

 .  تقديم الخدمات الطبية المتخصصة

 

 

           التعليميةاء الوظيفي لشاغلي الوظائف األد نموذج تقييم : 2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .تخص المدرسين والمدرسات والمدربين والمدربات: تخص الموجهين والموجهات، فئة ج : تخص المديرين والمديرات في المدارس والمعاهد والمراآز التعليمية والتدريبية ووآالءها، فئة ب : فئة أ 

 أعضاء هيئة التدريس العاملين في المجال التعليميج تقويم أداء نموذ : 2-9
 

 التعليميةنموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف 
 )ج ( فئة )                   ب ( فئة )                    أ (           فئة                  معلومات عامة: األول 

 الجهاز المنطقة التعليمية المدرسة المرحلة التعليمية أو القريةالمدينة 
     

 

 السم رباعياا تاريخ الميالد العمل الحالي المستوى الدرجة الراتب الجنسية نوع العقد وتاريخه بداية الخدمة في التعليم
         

 

  مؤهل علمي حصل عليهآخر تاريخه التخصص الدورات التدريبية تاريخها مدتها المكان عالقتها بالمادة
         

 

 المادة أو المواد التي يدرسها أو يشرف عليها السنة الدراسية عدد الحصص مانتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه
    تاريخ اإلعداد  التقدير 

 

 عناصر التقويم: الثاني 
الحد األعلى 

لدرجات 
 التقييم

الدرجة 
 ةالمعطا

ج ب  أ
ع  الفئة العنصر

نو
ييم
لتق
ا

 أ المهارة في اتخاذ القرار 5   
  بأ  وتنفيذهاالعناية بوضع خطط العمل 5 6  
  7 7   بأ اإللمام بنظم العمل وإجراءاته
  6 5  أ ب التفهم لتكامل التربية والتعليم
  5 5   أ ب القدرة على تطوير أساليب العمل
 أ ب  المهارة في المتابعة والتوجيه 7 8  
 أ ب  العناية ببيئة المدرسة وتوظيف التجهيزات 6 5  

 أ ب ج تخدام اللغة الفصحىاإللتزام باس 6 6 6 

 أ ب ج الحرص على تنظيم النشاط المدرسي وتنفيذه 5 4 5 

 أ ب ج اإلهتمام بالنمو المعرفي 5 5 5 

 أ ب ج المحافظة على أوقات الدوام 7 7 7 

 7 7 5  أ ب ج اإللمام باألسس التربوية في إعداد الدروس وتطبيقها

 ب ج والقدرة على تحقيق أهدافهاالتمكن من المادة العلمية   6 7 

 ج اإلهتمام بالتقويم المستمر ومراعاة الفروق الفردية   7 

 4  ج توزيع المنهج ومالءمة ما نفذ منه للزمن  

 4  ج استخدام السبورة والكنب المدرسية والوسائل التعليمية األخرى  

 ج المهارة في عرض الدروس وإدارة الفصل   5 

 10  ج توى تحصيل الطالب العلميمس  

 5  ج التطبيقات والواجبات المدرسية والعناية بتصحيحها  

 72 72  المجموع 68

في
ظي
الو

ء 
ألدا
ا

 

 

 أ ب  القدرة على الحوار والنقاش 4 4  

 أ ب ج )القدوة الحسنة ( السلوك العام  4 4 4 

 4 4 4  أ ب ج تقدير المسؤولية

 أ ب ج تتقبل التوجيها 4 4 4 

 4 4 4   حسن التصرف

 16 20 20  المجموع

صية
شخ
 ال
ت
صفا

ال
 

 

 4 4 4  أ ب ج الرؤساء

 أ ب ج الزمالء  4 4 4 

 أ ج الطالب وأولياء األمور 4  4 

 12 8 12  المجموع

مع
ت 
القا
الع

 

 

 مجموع الدرجات والتقدير: الثالث 

الدرجة  (  المجموع الكلي
 )النهائية

درجات 
 العالقات

 درجات الصفات
 الشخصية

 األداء درجات
 الوظيفي

    
 

 غير مرضي
 )60اقل من(

 مرضي
)60-69( 

 جيد
)70-79( 

 جيد  جدا
)80-89( 

 ممتاز
)90-100( 

     
 

 ملحوظات عامة: الرابع 
مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية أذآر 

 )إن وجدت ( إضافتها
خرى  العلمية األنشاطاتالنجازات أو اإل: (مواطن القوة 

 )ولم تشتمل عليها العناصر السابقةيتميز بها التي 

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 يتصف بها وتؤثر على عمله التي  سلبيةالجوانب ال:( مواطن الضعف
 )دون أن يكون هناك تكرار للعناصر السابقة

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

    :العامة لتطوير قدراته صيات والتوالتوجيهات 
 )إن وجدت(

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 رأي معد التقرير

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 :االسم :الوظيفة
 :التوقيع :التاريخ 

 ملحوظات معتمد التقرير
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 :االسم :الوظيفة

 :التوقيع :التاريخ 

 

 أداء أعضاء هيئة التدريس العاملين في المجال التعليمينموذج تقويم 
 :الرقم  :اريخ الت :المرفقات 

 .............................................................: الجنسية 
 ................................................................ :القسم 

 .............. ........................................... :فترة التقويم 

 .............................................:إسم عضو هيئة التدريس
 ....................................................... :المرتبة العلمية

  ................................................................: الكلية 
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 أعضاء هيئة التدريس العاملين في المجال التعليمينموذج تقويم أداء  : 2-9
 

 

 

 

 

 

 

 : تعليمات تعبئة واستخدام النموذج :2-9-1

ع             يتم تعبئة هذا التقرير من قبل سعادة رئيس القسم ويصادق علي             - م يرف ة ومن ث د الكلي ه سعادة عمي

 .لسعادة وآيل الجامعة المختص للمصادقة النهائية 

 القسم األول
 األداء التدريسي للدرجة األقصىالحد  التقدير الفعلي

 .شرح المادة العلمية . 1 8 
  .( Course File )ملف المقرر . 2 7 
 .المادة العلمية المستخدمة . 3 7 
 .نظام توزيع الدرجات . 4 7 
 .اإللتزام بأوقات المحاضرات والساعات المكتبية . 5 7 
 .طرق وضع وصياغة اإلختبارات . 6 7 
 .استخدام طرق ووسائل تعليمية وتقنية حديثة خالل العملية التعليمية . 7 7 
 رجاتمجموع الد 50 

 

 ............................................................................................................... : مالحظات أخرى عن أداء التدريسي
.....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 
 :القسم الثاني 

 ألنشطة البحثية والمهنيةا للدرجة األقصىالحد  التقدير الفعلي
 .أنشطة الترجمة والتأليف والنشر . 1 10 
 .المشارآة في مؤتمرات، ندوات،محاضرات عامة، ورش عمل مرتبطة بالتخصص . 2 5 
 .العضوية في جمعيات وهيئات مهنية مرتبطة بالتخصص . 3 5 
 مجموع الدرجات 20 

 

 .................................................................................................... :األنشطة البحثية والمهنيةمالحظات أخرى عن 
.....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 
  :الثالثالقسم 

 األنشطة اإلدارية والثقافية واإلجتماعية والرياضية للدرجة األقصىالحد  التقدير الفعلي
  .المشارآة الفعالة في لجان القسم أو الكلية أو الجامعة . 1 5 

  .المشارآة في األنشطة الثقافية أو اإلجتماعية أو الرياضية على مستوى الكلية أو الجامعة أو المجتمع . 2 5 

  .درجة إنجاز األعمال اإلدارية المكلف بها . 3 5 

  مجموع الدرجات 15 

 ........................................................................:شطة اإلدارية والثقافية واإلجتماعية والرياضية األنمالحظات أخرى عن 
.....................................................................................................................................................................................................

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

 

 قسم الرابعال
 األخالقيات والصفات الشخصية للدرجة األقصىالحد  التقدير الفعلي

 .التعامل مع الطالب . 1 5 
 .التعامل مع الزمالء ورئاسة القسم وإدارة الكلية . 2 5 
 .حسن المظهر واإللتزام باألعراف األآاديمية . 3 5 
 مجموع الدرجات 15 

 

 ............................................................................................: والصفات الشخصية األخالقيات مالحظات أخرى عن 
.....................................................................................................................................................................................................

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

 :الدرجة النهائية للتقرير 
 :     /     /التاريخ ...................... ..................:  التوقيع .......................................................: رئيس القسم 
 :     /     /التاريخ ...................... ..................:  التوقيع ........................................................: عميد الكلية 

 :     /     /التاريخ ...................... ..................:  التوقيع ...........................................: وآيل الجامعة المختص 
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 :مراتب الكفاءة آالتالي  -

 90أآثر من  ممتاز
 89 - 80 جيد جدًا
 79 – 70 جيد
 69 – 60 مقبول

 60أقل من  غير مرضي
  )6( جدول 

 

    

 

 

         ) المعينين على وظائف مؤقتةين،المعينين على بند األجور،المستخدم( األداء الوظيفي لوظائف نموذج تقييم : 2-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )ؤقتةالمعينين على وظائف مالمستخدمين،المعينين على بند األجور،(نموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي وظائف 

 معلومات عامة: األول 
     الجهاز اإلدارة الشعبة القسم الوحدة المنطقة المدينة أو القرية

       
 

 االسم رباعيا مسمى الوظيفة المرتبة الرقم تاريخ شغلها بداية الخدمة
      

 

 ميآخر مؤهل عل موضوع آخر دورة تدريبية أآملت بنجاح نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه
تاريخ اإلعداد     التقدير 

 

  : ثانيًا
الذي يمثل ) 6-1(ضع هنا رقمًا واحدًا من  التقدير

 غير مرضي مرضي جيد جيد جدًا ممتاز*   للموظف أو للموظفةتقويمك

 6 5 4 3 2 1 

 العنصر

وع
ن

 
ييم
لتق
ا

 

 مستوى أداء العمل       

 المحافظة على أوقات الدوام       

 تقبل التوجيه       
 التعامل مع  الرؤساء-1       
   الزمالء-2       
   المراجعين-3       

 المجموع 

في
ظي
الو

ء 
ألدا
ا

 

 
 الدرجة النهائية للتقييم   إلى-من  التقييم النهائي

 ممتاز الذي يحصل على مجموع الدرجات 36 – 31 
  )5( جيد جدًا  الذي يحصل على مجموع الدرجات 30 – 25 
  )4( جيد جدًا  الذي يحصل على مجموع الدرجات 24 – 19 
 جيد لى مجموع الدرجاتالذي يحصل ع 18 – 13 
 مرضي الذي يحصل على مجموع الدرجات 12 – 7 
 غير مرضي الذي يحصل على مجموع الدرجات  فأقل6 

 

 

 مقدار التحسن الذي طرأ منذ آخر تقرير

 جيد متوسط ضعيف

 )إن وجدت ( التوصيات العامة لتطوير القدرات 
..........................................................................................................................................................................................................

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

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

 /     /     التاريخ      / ........................ توقيعه/ ............................ وظيفته/ ...................................... إسم معد التقرير

  :مالحظات معتمد التقرير
 /     /     التاريخ      / ........................ توقيعه/ ............................ وظيفته/ ...................................... إسم معتمد التقرير
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 التجربة نموذج تقويم األداء الوظيفي للموظف خالل فترة : 2-11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  :عتماد الدولياإلواإلجازة *                

  :الدولية) تمادعاإل(وآاالت اإلجازة *                

 

 للموظف خالل فترة التجربةنموذج تقويم األداء الوظيفي 
 امةمعلومات ع: األول 

     الجهاز اإلدارة الشعبة القسم الوحدة المنطقة المدينة أو القرية
       

 

 االسم رباعيا مسمى الوظيفة المرتبة الرقم المباشرةتاريخ 
     

 

 آخر مؤهل علمي تاريخ الحصول عليه التخصص التقدير
    

 
  : ثانيًا

 الدرجة المعطاة

 الفترة الثانية
 :إلى        :من 

 الفترة األولى
 :إلى        :من 

الحد األعلى 
   التقويمعناصر لدرجات التقويم

 الحماس في العمل 10  
 قدرته على التعلم 9  
 تقبل واستيعاب التوجيه 8  
 المحافظة على أوقات الدوام 7  
 السلوك العام 7  
 حسن التصرف 5  
  المراجعين-زمالء  ال–العالقات مع الرؤساء  4  
  

 

 المجموع

 

 

 . درجة 50: الحد األعلى للفترة األولى 
 . درجة 50: الحد األعلى للفترة الثانية 

 . درجة 100: الحد األعلى لمجموع الفترتين 
 التقدير الكلي للدرجات التقدير  إلى-من  الدرجة النهائية

 مجموع درجات الفترة األولى  ممتاز 100 - 91 
 مجموع درجات الفترة الثانية  جيد جدًا 90 - 81 
 المجموع الكلي  جيد 80 - 71 
 مرضي 70 – 61 
 غير مرضي  فأقل-60 

 

 

 

 

 )إن وجدت ( مالحظة الرئيس المباشر                           المالحظات والتوجيهات 
                    :                                        التاريخ 

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

..................................................................... 
 :      /       /  التاريخ :                         التوقيع :                               الوظيفة :                   معد التقرير 

 :      /       /  التاريخ :                         التوقيع :                            الوظيفة :                    معتمد التقرير 
لى
ألو
ة ا
تر
الف

 

  :التاريخ
...................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................   
   لم تثبت صالحيته لشغل الوظيفة                              ثبتت صالحيته لشغل الوظيفة                
 :      /       /          التاريخ :                 التوقيع :                            الوظيفة :                      معد التقرير 

 :      /       /  التاريخ :                         التوقيع :                            الوظيفة :                    معتمد التقرير 

نية
لثا
ة ا
تر
الف
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 المصدر                  

 

http://www.pharmacorner.com/default.asp?action=article&ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عتماد اإلجازة و اإل :3-1
 :مقدمة   :3-1-1

ة       تهي إجازة   ) : االعتماد(اإلجازة   عطى من قبل وآالة أو هيئة غير حكومية ، بعد إجراء عملي

يم مدى تقي        مسح طوعية    ايير التي حددت م           دو شاملة لتقي ة الصحية بالمع ة         الهيئ ل وآال بقًا من قب س

 .  اإلجازة

  :فوائد اإلجازة :3-1-2

ة ، حيث ال ت -1 ا واإلقام ات الدراسات العلي هادة من المستشفى إال إذا من متطلب ل الش ان قب آ

 . عتمدًام

 . عتمدةأمين التي ال تدفع أية آلفة إال للمستشفيات الممن متطلبات شرآات الت -2

 . الة لاللتزام بالجودة لرعاية أفضل للمريض طريقة فع -3

 .   طريقة جيدة لتحسين سمعة الهيئة الصحية وثقة الجمهور بها -4

 : لتزام بالمعاييرم اإليآيفية تقي :3-1-3

 :المعايير بتطبيق ما يلي يتم تقييم االلتزام ب

 .  د بالمعاييراجعة الوثائق التي تؤآد التقيمر -

 .  المراقبة الميدانية وزيارات مواقع رعاية المريض -

 .  المناقشة من خالل المقابالت -

 .  مراجعة السجالت الطبية -
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  .)البيانات الداعمة لالعتماد( استعمال البيانات الخاصة بقياس األداء  -

 

 

 :  يراتالتحض :3-1-4

 :يتم التحضير إلجراء عملية المسح الخاص التي تتطلبها اإلجازة آالتالي 

كيل - يق   تش ات التنس ام بعملي ق إداري للقي تمرارية التق  فري ى اس راف عل ايير يواإلش د بالمع

 .  وتخطيط عملية المسح والتقييم

 .  د بالمعايير الصحيحةق متعددة االختصاصات لمراجعة التقيإنشاء فر -

 .  ة معايير التقييم الحالية وتحديد المستجداتمراجع -

 .  مراجعة تقارير وتوصيات المسح السابقة -

 .  م العمل بعد اإلجراءات التصحيحية التي تمت على الخطط السابقةمراجعة تقارير تقد -

   .بمعايير وآالة اإلجازة)  المستشفى( ة ة الصحيتوثيق التقيد الحالي للهيئ -

 .  اسات واإلجراءات ذات العالقة بالمعاييرمراجعة وتعديل آل السي -

 : مراجعة آل نشاطات وخطط تحسين الجودة واألداء للتأآد من التالي  -

 . إنجاز التحسينات  •

 . إتمام تحقيق األهداف  •

 . التأآد من رفع التقارير المطلوبة  •

 . ) المستشفى (التأآد من تعليم مبادئ الجودة على مستوى الهيئة الصحية  •

 

 

 

 

 

  :مراجعة الوثائق -1

ل           الوثائق الخاصة بمعلومات التقي   يمكن أن تختلف أنواع      ى أخرى  مث د بالمعايير من منظمة إل

راءات    ات واإلج ة، والسياس وانين الداخلي ارير، والق ات ، التق ع  ،محاضر االجتماع ذا ينصح بجم  ل

 :الوثائق في ثالث مجموعات آالتالي 

 .الوثائق التي تتطلبها ضوابط الجودة  -

 . الخطط التنظيمية المطلوبة -
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 . السياسات واإلجراءات، والوثائق، أو القوانين الداخلي، المطلوبة -

ي            عدة للمرا يجب أن تجمع الوثائق الم     ا يجب أن يع ل     جعة في مكان واحد ، آم ن شخص من قب

 .المنظمة ليقوم بالرد على أي استفسار أو سؤال 

ايير اإلجازة        مكن جمع الوثائق في مجلدات منفصلة، وتصنيفه      ي  حيث   ) ادم االعت (ا حسب مع

ون المعلو ة معتك ة الخاصة المطلوب ات المعياري ا بوضوح لم ار إليه ة أو مش اعد أيضًا ،م ا يس  ومم

ة آل ف        وجود جدول م    د بداي ة التي           ختصر عن ذي يلخص اسم الوثيق ايير ، وال صل من فصول المع

 . د المستشفى بالمعيار المقاستثبت تقي

ا إن ة الوث و مراجع و     ئق ووج ا ه ة عم رة عام ي نظ ن أن تعط راءات يمك ات واإلج د السياس

ع أن ي وم الدارسون  متوق ذا يق ار ، ل اط المعي دد مجموعة نق ذا ال يح اء الممارسة ، ولكن ه اهد أثن ش

ة م    بعملية مسح شاملة عند اإلجازة ألول مرة للتأآد من أن  دعمها الوثيق ة بشكل    الممارسة التي ت طبق

دة أ      م      جيد ومستمر لم ة أشهر ، ث د إ   ربع د أن       عن ادة اإلجازة يقومون بالتأآ دعمها     اع لممارسة التي ت

م ت         أثني طبقة بشكل جيد ومستمر لمدة      الوثيقة ، م   اً          عشرة شهرًا  ، ث ار وفق اط المعي  حدد مجموعة نق

 . لذلك

 

 :الزيارات إلى مناطق العناية بالمريض  -2

 : التالي تشمل األماآن حسب الجدول

 أماآن الزيارة

 خدمات الصيدلية قسم التخدير العيادات الخارجية

 خدمات التنويم قسم األشعة )الطوارئ  ( قسم اإلسعاف

 خدمات إعادة تأهيل قسم علم األمراض والمختبرات أجنحة التنويم

  )7( جدول  
 

 : المقابالت -3

 :األقسام التالية العاملين بجرى المقابالت مع ت

 ن من المقابالتوالمستهدف

  العناية بالمريض  الموظفون الطبيون واإلداريون  القيادات في المستشفى-اإلدارة 

 إستمرارية العناية القيادة في التمريض إدارة الجودة

 إلخ  ....التخدير ، والعمليات مكافحة العدوىلجان  فرق تحسين األداء

  المريض والعائلةتعليملجان  آداب المهنة) لجان ( إدارة  الموارد البشريةإدارة 
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 مقابلة العمالء بالتغذية استخدام الدواء والعنايةلجان  مدراء األقسام

  )8( جدول 
 

 

 

 

  :الدولية) ادعتماإل(وآاالت اإلجازة : 3-1-5

 . سترالي لمعايير الرعاية الصحيةالمجلس اال 

 .  اإلجازة االسترالية للممارسة العامة 

 .  مؤسسة أفيديس دونبيديان ، إسبانيا 

   .المجلس الكندي إلجازة الخدمات الصحية 

 .  المجلس الجنوب إفريقي إلجازة الخدمات الصحية 

 .  المنظمة الفرنسية الدولية لجودة وتقييم الرعاية الصحية 

 .  خدمات الرعاية الصحية ، المملكة المتحدة 

 .، هولندا  معهد إجازة المستشفيات 

 .  ، األرجنتين إيتايس 

 .  ي للجودة في الرعاية الصحيةالمجلس اليابان 

 .  الهيئة المشترآة العتماد منظمات الرعاية الصحية ، الواليات المتحدة األمريكية 

 .  هيئة االعتماد المشترآة الدولية 

 .الجمعية الماليزية للجودة في الرعاية الصحية  

 .الجودة في الصحة ، نيوزيالندا  

  . الصحيةالمنشآتالمجلس السعودي إلجازة  

 

 

 

 

  :البيانات الداعمة لإلجازة  :3-1-6
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ة المشترآة إل        ة الصحية         هي طريقة استحدثتها الهيئ اد منظمات الرعاي لجعل  ) JCAHO(عتم

ى بيان    اد عل ك باإلعتم ر موضوعية ، وذل ازة أآث ة اإلج الج الموضوعة  عملي ائج الع رق ونت ات ط

   - :ORYX مثال على ذلك مبادرة الهيئة المشترآة، سبقًام

د            :  ) 2000-1997  (مرحلة األولية ال - ة تحدي ذه المرحل آان المطلوب من المستشفيات في ه

م ت       مقياَسين إل  ى أساسهما ، ث ى ا   جراء الدراسة عل ات إل ع البيان دة    رف ة القياسية المعتم ألنظم

 . قدم إلى الهيئة المشترآة لدعم اإلجازة حيث تجمع ومن ثم ت

ة  - ة الثاني ددت : )  2003-2001  (المرحل ية  ح ايير أساس توأمع فيات  لزم ل المستش  آ

 : األمريكية بها وهي معايير خاصة بما يلي 

 . إحتشاء عضلة القلب الحاد -1

 . اإلحتقانيقصور القلب  -2

 . ذات الرئة الُمكتسبة بالعدوى -3

 . العمليات الجراحية والُمضاعفات -4

 . الحمل وآل ما يتعلق به -5

ارها        دل إنتش ب مع راض حس ذه األم ار ه م اختي د ت ة    , ولق ى العناي أثير عل ات، والت وع العملي وتن

 . بالمريض

 

 

 

 

   :معايير اللجنة المتحدة إلجازة هيئات الرعاية الصحية في الواليات المتحدة األمريكية: 3-2
Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations ( JCAHO ) 

 : تعريف  :3-2-1

د وتح  ة بتأآي ذه اللجن زم ه الل    تلت ن خ ك م ة الصحية ، وذل ودة الرعاي ين ج زام س يم االلت تقي

 . عرفة مسبقًابمعايير مختلفة م

 :المبادئ  :3-2-2

ل   - املة لك ايير ش ون المع ة   يجب أن تك ة الرعاي ة للمرضى ، وإدارة هيئ ة المقدم ن العناي  م

 .  الصحية

ذي ب     - ة الصحية ، ال ي للهيئ ل األداء الفعل دة ع ايير مؤآ ون المع دوره يجب أن يجب أن تك

 .  يكون محددًا بإطار تحسين الجودة
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 . رآز المعايير على األداء المتعلق  بنتائج رعاية المريضيجب أن ت -

 :المعايير  :3-2-3

ة              بي ات المتحدة األمريكي أن     نت اللجنة المتحدة إلجازة مؤسسات الرعاية الصحية في الوالي  ب

م من   حسين األداء في المؤسسة الصحية   معلومات ، وتالقيادة ، وإدارة الموارد البشرية ، وإدارة ال  ه

يم    ولقد أعد ، أحرج النقاط في عملية توفير الجودة في الرعاية الصحية  اط خاص لتقي  نظام تسجيل نق

ز ي ترآ ات الت ل   العملي يم الهياآ ة أخرى لتقي ن ناحي ة  الصحية ، وم ى المؤسس ريض وعل ى الم عل

 : نظام التسجيل على النحو التالي األخرى مع الوظائف ، وتكون النقاط في

  .درجة صفر لالمتثال األعلى في تطبيق المعيار -

  . لعدم االمتثال في تطبيق المعيار5درجة  -

 . درجة ن لعدم توفر الخدمة أصًال -

 

 : ويقسم النظام حسب التالي

 :على المريض  العمليات التي ترآز - أ

  : يةحقوق المرضى واألخالق المهنية للمؤسسة الصح -1

 . حقوق المرضى -

 . األخالق المهنية للمؤسسة الصحية -

 : تقييم المرضى -2

 . التقييم األولي -

 . مختبرات النسج والمختبرات السريرية -

 . إعادة التقييم -

 .  الرعايةتقرارا -

 . الهياآل الداعمة لتقييم المرضى -

 . المتطلبات اإلضافية التي تخص مجموعات معينة من المرضى -

 :ضى رعاية المر -3

 . تخطيط وتأمين الرعاية -

 .الرعاية في مجال التخدير -

 . الرعاية في مجال العالج -

 . الرعاية في مجال العمليات الجراحية وما يشابهها -

 . الرعاية في مجال إعادة التأهيل والخدمات األخرى -
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 . الرعاية في مجال إجراءات العالج الخاص -

 

 . مسؤولياتتعليم المرضى وذويهم وتعيين ال : التثقيف -4

 . ثبات جودة الرعاية : استمرارية الرعاية -5

 : المؤسسة الصحيةالتي ترآز على عمليات ال -ب

 : تحسين أداء المؤسسة -1

 . التخطيط -

 . التصميم -

 . القياس -

 . التقييم -

 . التحسين -

 :القيادة  -2

 . التخطيط على مستوى المؤسسة -

 . توجيه األقسام -

 . تكامل الخدمات -

 . ي تحسين األداءدور القيادة ف -

 : إدارة بيئة الرعاية الصحية -3

 . التصميم -

 . التطبيق -

 . أنظمة القياس -

 . البيئة االجتماعية -

 

 : إدارة الموارد البشرية -4

 . تخطيط الموارد البشرية -

 . تنظيم ، وتدريب، وتعليم العاملين -

 . تقييم األداء -

 . تقنية حقوق العاملين -

 : إدارة المعلومات -5

 . رة المعلوماتتخطيط إدا -
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 . البيانات والمعلومات الخاصة بالمريض -

 . جمع المعلومات والبيانات -

 . المعلومات ذات األساس المعرفي -

 . البيانات والمعلومات المقارنة -

 .  والوقاية منها:مراقبة العدوى  -6

 : الهياآل مع الوظائفالعمليات التي ترآز على  -ج

 . نمط التحكم :التحكم  -1

 . نمط اإلدارة :ة اإلدار -2

 . الصالحيات و المؤهالت،  التنظيم ، والنظام الداخلي، والقواعد واألنظمة : الفريق الطبي -3

 . معايير ممارسة التمريض،  سياسات وعمليات التمريض : التمريض -4
 

 

 

 

 

 JCI(:     Joint Commission International( معايير اللجنة الدولية المتحدة لإلجازة  :3-3

 : تعريف  :3-3-1

دولي لل         اللجنة الدولية الم   رع ال ة   تحدة لإلجازة هي الف ة جن اد منظمات       األمريكي دة العتم  المتح

 . الرعاية الصحية ، والتي اعتمدت لتحسين الجودة في مجال الرعاية الصحية حول العالم

 :المبادئ  :3-3-2

ة للم        ة المقدم ن العناي ٍل م املة لك ايير ش ون المع ب أن تك ة   يج ة الرعاي ى ، وإدارة هيئ رض

زام     "  Core Standards " "المعايير الجوهرية  "، الصحية د و اإللت مكتوبة بخط داآن ، ويجب التقي

ازة  ى اإلج ا للحصول عل ر ، به اس" تعتب ة للقي من "  Measurable Elements " "العناصر القابل

 .متطلبات المعايير، وتساعد على  توضيح وتعليم المعايير

 :المعايير  :3-3-3

 :  المعايير التي ترآز على المريض-أ

   :الوصول للرعاية واستمرارها -1

 .  دخول المريض للهيئة الصحية معتمد على حاجات المريض -

 .  تنظيم الرعاية بالمريض يجب أن يكون شامًال من خالل هيئة الرعاية الصحية بأآملها -

 . الرعاية  خطة ستمراررتب عملية خروج المريض أو نقله بشكل يضمن ات -
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 :  حقوق المريض وعائلته -2

 .  وشرح حقوق المريض, يجب تعريف ، ودعم  -

 .  إشراك عائلة المريض في خطة الرعاية الصحية -

 .  الحصول على الموافقة المسبقة للعالج -

 . التأآيد على أخالقية الرعاية المقدمة للمريض  -

 :  تقييم المرضى -3

ات ا  - ى المعلوم ة،     الحصول عل ية، واالجتماعي دية، والنفس ة الجس ن الناحي المريض م ة ب لمتعلق

 .  وتاريخه الطبي

 .  تحديد حاجات المريض -

 . إنشاء خطة الرعاية الصحية الخاص بالمريض -

 :  العناية بالمرضى -4

 .  يجب أن يحصل آل مريض على خطة رعاية صحية خاصة به -

 .  تغيير خطط الرعاية حسب حالة المريض -

 .  تائج المريضمراقبة ن -

 . وضع خطة متابعة المريض -

 :  تثقيف المريض وعائلته -5

 .  تحديد وتقييم حاجة المريض وعائلته للتعليم -

 . تنسيق وتنظيم العملية التعليمية -

 : معايير إدارة هيئة الرعاية الصحية -ب

 : تحسين الجودة وسالمة المريض -1

 .  ة برعاية المريضتصميم و قياس وتحليل وتحسين العمليات المتعلق -

 . الدعم من قبل اإلدارة العليا -

 : مراقبة العدوى والوقاية منها -2

 .تصميم وتنسيق برنامج يهدف إلى تحديد وتخفيف مخاطر العدوى المكتسبة في الهيئة  الصحية -

 : التحكم والقيادة والتوجيه -3

 .  القيادة الفّعالة في العمليات اإلدارية والسريرية -

 . ؤوليات والسلطاتتحديد المس -

 : إدارة وسالمة المنشأة -4
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بعة خطط هي - أة س ق ، : يجب أن يشمل التخطيط إلدارة وسالمة المنش السالمة ، وأمن الحرائ

 .  والمواد الخطرة ، والطوارئ ، واألجهزة الطبية ، ونظام االستخدام

 .  تعليم و تدريب الموظفين حول السالمة -

 .  ل يضمن سالمة المرضى والموظفينتصميم المواقع يجب أن يكون بشك -

 .  الوقاية من الحوادث أمر واجب -

 . يجب استمرار مراقبة األنظمة لضمان السالمة -

 : مؤهالت وثقافة الموظفين -5

 .  توظيف األشخاص أولي الكفاءات والمواصفات العالية -

 .توثيق الممارسات ، والكفاءات ، والخبرات  -

 : إدارة المعلومات -6

 . رة المعلوماتتخطيط إدا -

 . ضمان سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمريض -

 . تحديد ، وجمع ،و تحليل البيانات -

 .توحيد وتبليغ المعلومات والبيانات -

 

 

 : 9000معايير األيزو : 3-4

 :تعريف  :3-4-1

ة     ي اللغ زو ف ة أي ي آلم ةتعن ة اإلغريقي اوي "  القديم ادل أو المس ذه   " المع أت ه د أنش ، ولق

دة مؤسسات                            الم ة من ع دورها شبكة مؤلف ر ب ايير ، والتي تعتب ة للمع ل المؤسسة الدولي عايير من قب

ة    ايرة تابع ة للمع ف         ةلمائوطني ة جني ي مدين ي ف ا الرئيس ع مرآزه ة ، ويق ين دول ة وأربع  وثماني

 . السويسرية وهو المسؤول عن تنسيق النظام

م ، بهدف توحيد معايير الجودة في  1947فبراير من عام "بدأت األيزو رسميًا في شهر شباط    

وردين       ين الم ع ب ي يجم ار مرجع وفر إط الي  يت الم ،  وبالت اء الع ع أنح ي جمي اج ف الصناعة واإلنت

ة              .  والزبائن في عالم التجارة واألعمال     وآان لتطبيق نظام األيزو في إدارة الجودة في مجال الرعاي

ادة العمل    الصحية ميزات عديدة ، منها تحسين الجودة واإلن    ببها إع تاج ، وتخفيض الكلفة التي آان س

 . والتصليح
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زو                 د تطبيق األي ة     يجب تغير آثير من المصطلحات المستعملة في الرعاية الصحية عن :  أمثل

ى األذن       ة والفحص إل ة النهائي ر المعاين ريض ، وتعبي ة الم ى رعاي ة إل ة العملي ر  مراقب ر تعبي يتغي

 . عبير حالة الفحص إلى السجل الطبيبخروج المريض والمعاينة ، وت

 :المبادئ  :3-4-2

 .  حدث آل خمس سنواتتراجع المعايير وت -

واه الخاص                 -  تأتي المعايير على شكل فصائل يتفرع عن آل منها عناصر، ولكل عنصر محت

 . 

زو  ويسميان    14000 واأليزو  9000ويعتبر األيزو    - ايير األي  أشهر فصيلتين من فصائل مع

 .  "دارة العامة الشاملة معايير اإل" 

 .   هو نظام إلدارة البيئة14000 هو نظام إلدارة الجودة بينما األيزو 9000األيزو  -

  غطي هذه المعايير مجاًال واسعًا من النشاطات في المؤسسة وهي ليست مختصة بالمنتجت -

 :   التالي9000يتضمن األيزو  -

 .   عنصرًا20 ويتضمن 9001األيزو  •

 .   عنصرًا19تضمن  وي9002األيزو  •

 .   عنصرًا16 ويتضمن 9003األيزو  •

 .   ويتضمن عناصر خاصة بنظام إدارة الجودة9004/1األيزو  •

 .  ويتضمن على أدلة الخدمات9004/2األيزو  •

 :المعايير :3-4-3

 .  نظام الجودة -

 .  مراجعة العقد -

 .  مراقبة التصميم -

 .  مراقبة الوثائق والبيانات -

 .  المشتريات -

 .  نتج المورد من الزبائنمة المراقب -

 .  نتجتحديد الم -

 .  مراقبة العملية -

 .  المعاينة والفحص -

 .  وأجهزة الفحص, المعاينة ، والقياس  -

 .  حالة الفحص -
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 .  طابقمالمراقبة المنتج غير  -

 .  صحح والواقيالفعل الم -

 .  التعامل ، والتخزين ، والتعبئة ، والحفظ ، والتوصيل -

 .  سجالت الجودة -

 .  مراقب الجودة الداخلي -

 .  االحتفاظ بالقوى العاملة الفّعالة -

   .الخدمات -

 . التقنيات اإلحصائية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :باإلجازة طريقة جديدة لعمليات المسح الخاصة: منهج التقصي : 3-5

 : مقدمة  :3-5-1

ة الم      Tracer Methodologyأدخل منهج التقصي   ل اللجن ؤخرًا من قب دة إلجازة   م ات  تح  هيئ

ة الصحية  ازة JCAHOالرعاي ة لإلج االت الدولي ن الوآ ا م ات المسح  وغيره م لعملي إجراء داع ، آ

 . رآز على المريضالمتعلقة باإلجازة والتي ت

ى المؤسسة الصحية                  ه إل ى   يتم تقصي المريض عبر سلسلة الرعاية الكاملة من لحظة دخول  إل

ة    تيح للدارسين تقييم ما بعد التخريج منها، مما ي  ة األنظم ايير، ومراجع أفضل لاللتزام المؤسسة بالمع

 .   من ناحية الجودة والسالمة التي تقدمها

 : تعريف :3-5-2
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ة الم  ت اللجن حية   عرف ة الص ات الرعاي ازة  هيئ دة إلج ه   )  JCAHO  (تح ي بأن نهج التقص       م

وم  "  يم يق ة للتقي ون المقيطريق حون ( م ريض أو   ) الماس ار م ا باختي ن خالله م  م ون، ث يم أو زب مق

ايير الم        يستعملون سجله آخارطة طريق للتحرك داخل الهيئة لتقدير وتق         ة بالمع زام الهيئ يم الت ارة  ي خت

 .  " وباألنظمة التي توفر الهيئة من خاللها الرعاية والخدمات

ة الم  تم تطبيق هذا الم ل اللجن ة الصحية     نهج أول مرة من ِقَب ات الرعاي ازة  هيئ دة إلج  )     تح

JCAHO )  ام ي ع ي ح  2004 ف دخالت الت ة للم ل عل، آنتيج حية    ص ة الص ات الرعاي ن هيئ ا م يه

ات م ازة، وجمعي فى المج ة    ستش ة للجن ر التابع اد التغيي ح واعتم ات المس ل تقني ان تحلي ة، ولج الوالي

نهج من ق      ( JCAHO )تحدة إلجازة  هيئات الرعاية الصحية الم ذا الم ك طبق ه د ذل ة   ، ثم بع ل اللجن ب

 .2007 في عام ( JCI ) ية المتحدة لإلجازةالدول

ود        مكن تعلمه واإل   يبدو من الوهلة األولى بأن ما ي       وقد ستفادة منه من مجرد مريض واحد ال يع

ك ليست هي القضية في                        دة صحية، لكن تل ى وح ة الصحية أو حتى عل ى الهيئ ة،  بالفائدة عل الحقيق

ة            ساعدون الهيئة الصحية على اآتشاف مجمو     فالمتقصون ي  ة الطفيلي ة من الممارسات المهني عة آامل

ليم المريض،والعجز             تؤدي إلى مشاآل، مثل الرعاية الم     التي   ابع تس جزأة، وفشل التواصل و عدم تت

ام                  ،في التوثيق  ة الصحية للقي ة الرعاي يس وضع أشخاص في هيئ نهج التقصي ل  بالتالي فإن هدف م

راءا ل الحتضان أفضل اإلج ة المسح ب ة لضمان سالمة بالتحضير لعملي ك الهيئ ي تل وفرة ف ت المت

 .  المريض وأعلى درجة من جودة الرعاية

 : األغراض :3-5-3

 . قدمة للمريضمتابعة سير الرعاية والخدمات الم •

 . تقييم العالقات فيما بين األنظمة والوظائف الهامة •

 . تعلق باإلجراءاتتقييم األداء الم •

 . ايةتحديد احتماالت الفشل في إجراءات الرع •

 : الفوائد :3-5-4

ح الم   مق ة للمس رق القديم ع الط ة م د  ارن ازة توج ق باإلج نهج    تعل د لم ن الفوائ ر م اك آثي  هن

 : قصي، وهي آالتاليالت

 . الترآيز يكون أقل على األعمال الورقية وأآثر على التجربة الفعلية للمرضى •

 . ن بقية القسمستقلة علمسح مالعمل الجماعي يكون بدًال من تحضير منطقة واحدة ل •

تفادة الم     اختصار الوقت المهدور للقيام ببعض األعمال مثل مراج        • ى  عة الوثائق، مقابل اإلس ثل

 .  المرضى في المؤسسة الصحيةإقامةمنه لتقصي 
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ة      تابعة للمريض تكون من خالل السلسلة الكاملة للرعاية ع        الم • وضًا عن زيارة مناطق الرعاي

 .  نفصلة والخدماتالم

 

 .  لمتعلقة بالرعاية تتم حاليًا ال بأثر رجعيالمراجعة ا •

 .  خلق الفرص لمراقبة نشاطات متعددة أخرى أثناء عملية التقصي •

 : The Individual Patient Tracerتقصي المريض المفرد   -1

ذ      يرآز على المريض المفرد، حيث ي   والي من ى الت ا عل تابع سير رعايته والخدمات التي يتلقاه

ويم       ل التن د التخريج       ما قب ا بع ى م وم الماسحو            ،إل ة تقصي المريض، يق اء عملي اطق    أثن ارة من ن بزي

رات واألشعة          ختلفة مثل قسم اإلسعاف و    رعاية المريض الم   غرفة العمليات وقسم التمريض والمختب

ى مستوى المؤسسة                 وغيرها، حيث تفحص الخدمات الم     ام عل املين واألقس ل مختلف الع قدمة من قب

نهم أيضاً      تتابع ال الصحية، و  ا بي ة لكشف الغطاء عن قضايا         ص . عمل فيم وع من المراجع ذا الن مم ه

نهم                   ا بي راد فيم األنظمة من خالل الترآيز على األقسام المخصصة للهيئة الصحية، وآيفية تفاعل األف

 .  لتوفير الرعاية السليمة للمريض وبالجودة المطلوبة

 : اختيار المرضى -

ة المسح الف     ام بعملي ل القي ة  قب تم       on-site surveyعلي واع المرضى لت يم أن وم الماسحون بتقي  يق

ات المجموعة ين البيان ار من ب ة االختي ار المر،عملي تم اختي ا ي ادة م ون  ع ذين يتلق ومين ال ضى المن

 : تابعتهم ضمن منهج التقصي مثلخدمات معقدة أو متعددة لم

 . )غسيل الغسيل الكلوي(مرضى التنقية الدموية  •

 .فسيينالمرضى الن •

 .األطفال •

 . المرضى الذين يتلقون خدمات تصوير شعاعية •

 . مرضى إعادة التأهيل •

 

 . المرضى أولو العالقة بتقصي النظام مثل مراقبة العدوى وإدارة الدواء •

ة            (المرض الذين يتلقون برنامج رعاية متداخل          • درجين في جدول الُمتابع ل المرضى الُم مث

 . )أو الرعاية المنزليةللرعاية في العيادات الخارجية، 

 . المرضى المتوقع تخريجهم في ذلك اليوم أو اليوم التالي •

ة         يتوقف عدد المرضى الذين تطبق عليهم الم       تابعة ضمن منهج التقصي على حجم وتعقيد الهيئ

دة   : الصحية، وطول عملية المسح الفعلية، مثال   رة لم ام بواسطة   3في عملية مسح هيئة صحية آبي  أي
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ا آل مريض            11مكن أن يكون لديهم حوالي       ماسحين ي  3 ة  90 مريض للتقصي يستغرق خالله  دقيق

وم واحد، ت          وفي هيئة صحية صغير      ،أو أآثر  ى     ة بواسطة ماسح واحد لي طبق نشاطات التقصي عل

 . مريض أو اثنين على األرجح

  :نشاطات التقصي -

ل      ن أج ك م الي وذل ريري الح ريض الس جل الم اطات التقصي فحص س ق تتضمن نش  توثي

ة  يق الرعاي زة الم     ،وتنس ر، واألجه كل مباش ريض بش ة الم ة رعاي ك، مراقب ى ذل افة إل تعملة إض  س

 .السالمة البيئية، وإجراءات تخطيط الرعاية راقبة العدوى،وإجراءات الدواء، وقضايا م

ذا ا  ام به اء القي ايير أثن رات المع ل فق ة آ ن دراس ن يمك ة أي م ن للماسحين مقابل اط، ويمك لنش

اء والممرضين واألخصائيين        ملين الذين يقدمون الرعاية للمريض الم    العا ك األطب ا في ذل ار ، بم خت

 .نفسيينغذية والمعالجين الفيزيائيين والجتماعيين وعاملي النظافة والصيادلة وأخصائيي التاإل

وم  ون المقييق حون ( م م  ) الماس ة أداءه ق بكيفي ي تتعل املين والت ى الع ئلة عل رح األس بط

 : لهم، وآيفية توفيرهم للرعاية والخدمة لمرضاهم، واألسئلة تكون آالتالي مثًالألعما

 .؟)آتحضير األدوية، أو توصيل صواني الطعام(عينة، آيف تقوم بأداء مهمة م •

 

 . آم مرة تقوم بتقييم حالة مريضك بعد العملية الجراحية؟ •

 .  قييم مستوى األلم عند مريضك؟آيف ت •

 .ملين في وحدتك أو قسمك؟حدد عدد العاما الذي ي •

 .ما هو الغرض من وحدتك أو ما الخدمة التي تؤديها وحدتك؟ •

 .آيف تتأآد من أنك تلقيت المريض الصحيح قبل القيام بإجراء الفحص؟ •

 .قوم بالتحسين؟ما هي البيانات التي تجمع وآيف ت •

 .ما هو نوع التدريب الذي خضعت له وما هي أهليتك للقيام بهذه الوظيفة؟ •

 .ف تتواصل مع األقسام األخرى؟آي •

قابلة المرضى وعائالتهم     بم) الماسحون  ( مون  المقيفي أغلب األحيان وبعد استئذان المرضى، يقوم        

 .لتقييم مالحظاتهم على الرعاية، ومستوى الرضا عنها

د          ن) الماسحون   ( مون  المقيقد يطلب    ام للتأآ سخًا من سياسات وإجراءات المستشفى أو األقس

ة          من تواف   ا ي   ،ق الممارسة الموصوفة مع السياسة المكتوب ) الماسحون (مون   المقيمكن أن يطلب       آم

 . شابهاملين، وآذلك ملفات العاملين المساعدين الذين يقومون بعمل مأيضًا رؤية ملفات الع

 : The System Tracerمنهج تقصي النظام  -2
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زي ائف الهام رآ راءات أو الوظ ى اإلج حية  عل ة الص ي الهيئ ة ة ف ورة المرتفع ذات الخط

ك الوظائف   ،ويتضمن زيارات المناطق أو األقسام ذات العالقة    ى تل دوى،   :  من األمثلة عل ة الع مراقب

ت دواءواس ات، وإدارة ال ام أن يتقصى منحى    ي،عمال البيان اط تقصي النظ ن لنش يم مك المرضى ويق

 . ختلفة من خالل األنظمةير الم اإلجراءات الخاصة بالمعايتابع من خاللها العاملونالكيفية التي ي

 

 :  Medication Management System Tracerتقصي نظام إدارة الدواء  :أوًال 

دواء  ي ام إدارة ال ى نظ ز عل ى ن Medication Managementرآ ة الصحية وعل ي الهيئ اط  ف ق

ة   منحى األد   حدد هذا النشاط مدى التزام إدارة الدواء بالمعايير، ويتقصى          ي ،حتملة فيه ة الم الخطور وي

 : ختلف إجراءات إدارة الدواء مثلخالل الهيئة الصحية، ويدرس م

 .اختيار األدوية وتدبير الحصول عليها •

 .التخزين •

 .الطلب والتدوين •

 .التحضير والصرف •

 . إعطاء الدواء •

 .المراقبة •

ى ت                   آما ي  د عل دواء، ويؤآ اعالت العكسية لل ة أو التف ارير األخطاء الدوائي ذ  قيم إجراءات تق نفي

مون  المقيمكن   ي، International Patient Safety Goalsإرشادات األهداف الدولية لسالمة المريض 

 . ر أدناهلقيام بنشاط التقصي هذا آما هو مفسختلف أثناء ا منهج مإتباع) الماسحون ( 

  : نقاش الفريق -1

ل ممرض        عادة ما يشرك في هذا النشاط فريق ي        دواء، مث الج،  وم ، وطبيب  مثل نظام إدارة ال ع

ة وأخصائي جودة        وأخصائي تغذية، وصيدلي، وصيدلي سريري،          زة طبي  وموظف  و مهندس أجه

 . من إدارة تعليم المرضى

ة بم   ) الماسحون   ( مون  المقييقوم   ئلة متعلق دواء واألهداف     بطرح أس ختلف إجراءات إدارة ال

 : آالتالي الدولية لسالمة المريض

 

 .واء بعد انتهاء الدوام؟هل لديكم نظام للتزويد بالد •

 هل لديكم دليل ألدوية المستشفى، أو قائمة باألدوية المتوفرة؟ •

 .صادق عليها أو المحظورة؟لديكم قائمة باالختصارات غير المهل  •

 .آيف تضمنون شروط التخزين الصحيح لألدوية؟ •
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 .تبع للتحسين؟طاء الدوائية وما هو اإلجراء المهل تحتفظون بسجل لألخ •

 .درجة في الدليل؟ع لديكم بالنسبة لألدوية غير المتبجراء المما هو اإل •

 حددون المريض قبل إعطاء الدواء؟آيف ت •

 راقبون تطبيق العادات الصحية المتعلقة بغسل األيدي؟آيف ت •

 آيف تتعاملون مع الوصفات الطبية غير المقروءة أو الناقصة؟ •

 خرًا؟ما هي نشاطات تحسين األداء التي تم إدخالها لديكم مؤ •

  :ز نشاط التقصي المرآ -2

ق          يمكن أن ي   اش الفري د نق ل أو بع وم ال   ،طبق قب ار         يق دواء المخت ماسحون باستكشاف منحى ال

ي حالي       ضمن الهيئة الصحية م    ى إجراءات إدارة         ،ستخدمين سجل طب الترآيز عل وم الماسح ب م يق  ث

ابقة مث          ح الس اطات المس الل نش ن خ ا م ل عليه ي حص دواء الت اش فرال دواء أو   ل نق ق إدارة ال ي

 .  نفذة خالل عمليات تقصي المريض السابقةالمشاهدات الم

ة بعض ال      ) الماسحون  ( مون  المقييطلب   دواء رؤي ات تقصي إدارة ال اء عملي ادة أثن ائق ع وث

الغ     الم ذير ب ة ذات التح ة باألدوي دواء، وقائم ام إدارة ال يابي لنظ م اإلنس ل الرس ات مث ة والسياس تعلق

ة   ة المhigh alertاألهمي ة باألدوي ابه باألسماء   ، وقائم ي تتش ابهة شكًال أو الت  look-alike andتش

sound–alike    وائم االختصارات المحظورة ى مشاريع    prohibited abbreviations ، وق  ، إضافة إل

 .  تحسين األداء ذات العالقة، ونشاطات السالمة الدوائية

  :تقصي نظام مراقبة العدوى :ثانيًا 

شكل قلقًا وتحتاج إلى ي الهيئة الصحية والمناطق التي تآز على إجراء مراقبة العدوى  فري

 .  تحسين

  :النشاط -

ى    اإلمكن  ، وي ) الماسحون  ( يمون  المقحددة من قبل    يبدأ في منطقة رعاية المريض الم      ال إل نتق

اهدة ممار       ا، ومش دوى فيه ة الع راءات مراقب بة لتقصي إج رى المناس اآن األخ املين  األم ات الع س

 .  ةبة العدوى في أنحاء الهيئة الصحيتعلقة بمراقالم

م ابعومن ث دوى الت ة الع امج مراقب ي برن راد المسؤولين ف ع األف ق م اع الفري تم اجتم ة  ي  للهيئ

حي وم  الص ث يق ون المقية، حي حون ( م ة   ) الماس ايير ذات العالق زام بالمع ة االلت يم درج ه بتقي    خالل

 . ة وغيرها من البيانات بمراقبة العدوى في الهيئة الصحيراف الخاصةومراجعة بيانات اإلش

 : يتضمن النقاش ما يلي

  .ة؟ل الهيئة الصحيبآيف يتم تعيين المرضى المصابين بالتهابات من ق •

  .راقبة العدوى؟بين بالتهابات ضمن محيط برنامج مآيف تتم دراسة المرضى الُمصا •
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م خالل         (surveillanceالنشاط الحالي والقديم لإلشراف      • ذي ت ر        12ال  شهر الماضية أو أآث

 ).  أشهر أو أآثر للمسوح األولية4إلعادة المسح و

 .قارنات العدوى بما في ذلك المطبق على بيانات ُمراقبةنوع التحليل الم •

 ). التكرار والجمهور( راقبة العدوى بيانات تقارير م •

ة والم • اطات الوقاي ة نش ال (راقب اتر: مث ب الع يم المرضى والمتي ائنملين، تعل ين والزب   قيم

 .  ) والجمهور، وإجراءات عمليات النظافة

ة،    • ة أو الجاري واء المكتمل ان، س ي المك ية ف رات الهندس ى م التغي أثير عل ا ت ي له ة والت راقب

 . العدوى

 .  تخذة آنتيجة للمراقبة و نتائج تلك الخطواتالخطوات الم •

 : لسجل المريضتتضمن عملية التقصي أيضًا مراجعة 

 . ى مجهولة السببالمصاب حم •

 . صاب بالتهابات ما بعد العمليات الجراحيةالم •

ه ف  • ذر بسبب آون زل أو الح ه مالموضوع تحت إحدى طرق الع ة، أو ألن د للمناع صاب اق

اق  ويvaricellaبالُحم ل الرئ ونزا الم،، أو بالس ة اإلنفل تدمية  أو بجائح  haemophilus س

influenzae،المكورات ا     أو الت اب ب حائية، أو االلته ورات الس اب المك اوم  ه ة الُمق لرئوي

الم  ديكي، أو ب عال ال ة، أو الس ة، أو mycoplasmaفطورات لألدوي دة النكفي اب الغ  ، أو بالته

يللين         ة للميثيس ة الُمقاوم ة الذهبي المكورات العنقودي ة، أو ب بة األلماني -Methicillinالحص

resistant Staphylococcus aureus ( MRSA )   ة ة الُمقاوم المكورات المعوي ، أو ب

ين  عبة  Vancomycin-resistant Enterococci ( VRE )للفانكومايس ة الص ، أو بالِمطثي

Clostridium difficile و الفيروس المخل ي ،أو ب  Respiratory syncytial virusي التنفس

(RSV)   ة ات الباطني ل   ، أو بالتهاenteroviruses، أو بالفيروس اء والقم ة آالقوب ات الجلدي ب

 . والجرب

  :تقصي نظام استعمال البيانات :ثالثًا 

ة                 ذلك في     ،يرآز على استعمال البيانات في الهيئة الصحية  لتحسين السالمة وجودة الرعاي  آ

ة تقصي نظام واحد، يمكن               الهيئات الصحي  يم  ) الماسحون   ( مون   المقية الصغيرة حيث تتم جدول تقي

 . تعلقة بنظام إدارة الدواء ومراقبة العدوىنات الماستعمال البيا

 : النشاط -
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ل       ن آ دوب ع ن من ف م ق مؤل تدعى فري ة وإدارة المعلو  يس ة الطبي ن الهيئ ادة  م ات والقي  م

اط  ة بنش م عالق ن له ودة، مم ة الصحي واختصاصي الج ي الهيئ ين األداء ف ذا ات تحس ة، لحضور ه

 . يس األداء الحالية والتحسين الناتج عنها سيتم ترآيز النقاش أساسًا على مقاي،النشاط

ا فصل تحسين الجودة                  ) الماسحون  ( مون  المقيسيناقش   آل طرق ضبط الجودة التي يتطلبه

ريض   المة الم ع م Quality Improvement Patient Safety QPSوس ع، م كل واس ة  بش الحظ

 :أساسيات البيانات والتحضيرات وهذا يشمل التالي

 .اختيار المقاييس •

 .مع البياناتج •

 .تحليل البيانات وتفسيرها •

 .نشر النتائج •

 .اتخاذ الخطوات •

 .ضبط األداء والتحسين •

 . ةرق تحسين األداء في الهيئة الصحيأيضًا آيفية استعمال ط) الماسحون ( مون المقي آما سيناقش 

  :تقصي نظام إدارة الُمنشأة والسالمة :رابعًا 

  رة األخطار من خالل برنامج إدارة الُمنشأة والسالمةة في إدايرآز على أداء الهيئة الصحي

 : النشاط -

ق   ن والمراف المة واألم ن الس ؤولين ع ار المس تم اختي المة ي ة الس يس لجن ى رئ افة إل إض

 . ة للمشارآة في هذا النشاطعدادات الطوارئ  في الهيئة الصحيواألجهزة الطبية واست

 : ي أجزاء آالتال3يتكون نشاط التقصي من خالل 

 : )نقاش الفريق(الجزء األول  -1

ة محاضر اجتماعات الفريق                يتضمن مراجعة سنوية لخطط إدارة الُمنشأة والسالمة، ومراجع

هرًا الماضية  ر ش ي عش ات الم ،لإلثن ة المعلوم تم مناقش ا ت ة آم ابقة، و  عين ح الس ات المس ن دراس  م

 .  أعضاء آخرون من فريق المسحتعلقة بإدارة الُمنشأة والسالمة التي قام بهاالمشاهدات الم

ذا يس ي ه ق ف تة الم ناقش الفري اطر الس اط أصناف المخ المة  النش أة والس إدارة الُمنش ة ب    تعلق

 -:وهي 

  .السالمة واألمن العامين -

  .المواد الخطرة ونفاياتها -

  .إدارة الطوارئ -

  .السالمة من الحريق -
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  .األجهزة الطبية والمخبرية -

  .المرافق -

  - :ة إلجراءات إدارة المخاطر وهيام الهيئة الصحيوآيفية استخد

  .عينةألخطار المالخطة، والتعليم، والتطبيق، واالستجابة، والضبط، والتحسين في دراسة ا

ايير إدارة       ا ستتم مراجعة أداء الهيئة الصحية من ناحية م        آم تطلبات إدارة الطوارئ التابعة لمع

 . الُمنشأة والسالمة

 

 
 تابعة إلدارة الُمنشأة والسالمةمصفوفة الخطر ال

إجراءات إدارة  أصناف المخاطر
 إدارة الطوارئ المرافق والمخبرية األجهزة الطبية الحريق المواد الخطرة األمن والسالمة لمخاطرا

       الخطة 
       التعليم
       التطبيق

       االستجابة
       الضبط
       التحسين

 
 ) 9 (جدول رقم 

 

 ):شاهدةإرشادات الم(الجزء الثاني  -2

أة والسالمة                ة إلدارة الُمنش حيث  ) 1(تأتي بعد نقاش الفريق، واستعمال مصفوفة الخطر التابع

ه              ذ    مون   المقي سيقوم    ،يتم اختيار إجراء إداري أو صنف من أصناف الخطر للتحري عن ة تنفي بمراقب

اد ، أ رضة لإل تلك اإلجراءات المعينة لتكون ع   ة الصحية لألخطار      و سنتق ة إدارة الهيئ يتقصون آيفي

 .   حددة في واحد أو أآثر من أصناف المخاطر الموصوفة من قبل إدارة الُمنشأة والسالمةالم

دأ   ا يب ادة م ون المقيع ر   م ة الخط ة بداي ن نقط ادة  ( م دخل الم ادث أو م ع الح رةموق )  الخط

أن ي  املين ب محون للع ؤولياتهم  ويس م ومس روا أدواره ر ظه ل الخط ي تقلي ة   , ف يم أي ون بتقي م يقوم ث

 .ضوابط مادية لتقليل الخطر، ويقيمون خطة االستعداد للطوارئ

 ):االستنتاج(الجزء الثالث  -3

ون المقيلخص ي ًا م   م كل قلق ي تش االت الت نف     الح راءات اإلدارة أو مص ين إج ن ب تمًال م ح

اهدة ار المش ون الم،األخط وم الموظف ك ا يق ن إدارة ذل ؤولون ع راء المس ديم إلج ر بتق دد أو الخط ح

 . شكل قلقًاق بأدوارهم في دراسة الحاالت المراقبة والتي تالمعلومات فيما يتعل
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 المصطلحات

 التي 

 وردت في أدبيات الدراسة

 المصدر 

 شعبة خدمات اإلشراف ، العالمية الصحة منظمة -                   
  صطلحات التخطيط والمراقبة والتقييممسرد م: 1األداة رقم       

 2004مارس / آذار                      
  

      http://www.pharmacorner.com/default.asp?action=article&ID                    -     
  

 

 

 

 

 

 

 :المصطلحات التي وردت في أدبيات الدراسة  -4

  - ا -
 . فترة زمنية معينة هو إّتجاه األحداث في  ( Trend ) :اإلتجاه -

ـر - ى مجموعات  :  ( Impact )األث لبية، عل ة والس ل، اإليجابي دى الطوي ى الم أثيرات عل و الت ه

ائي، بشكل               دخل إنم ر مباشر، وسواء آانت           سكانية التي يمكن تحديدها وتنتج عن ت مباشر أو غي

وهذه التأثيرات قد تكون اقتصادية أو اجتماعية ثقافية، أو مؤسسية، أو            . مقصودة أو غير مقصودة   

 .بيئية، أو تكنولوجية، أو من أنواع أخرى 
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ة ،     : ( Accreditation )) االعتماد(اإلجازة  - ر حكومي ة غي هي إجازة ُتعطى من قبل وآالة أو هيئ

ددت                بعد إجراء  ايير التي ُح ة الصحية بالمع ـقُيد الهيئ يم مدى ت ة و شاملة  لتقي ة مسح طوعي  عملي

 . ُمسبقًا من قبل وآالة اإلجازة

  . المتفق عليه) المقياس(هو التغيُّر أو االنحراف  عن المستوى   :( Variation )اإلختالف  -

ائي    :  ( Performance )األداء - دخل إنم ا ت ل به ي يعم ة الت و الدرج ًا  ه ائي وفق ريك إنم  أو ش

 .خطوط توجيهية محددة أو يحقق بها نتائج وفقًا للخطط المعلنة /لمعايير

ة   - د   ] : Total Quality Management (TQM)  [إدارة الجودة الكلي ذي يؤّآ هو نظام إدارة ال

 .إلتزام القيادة بالجودة وُيسهل تطبيق تحسين الجودة المستمر

ة     : ( Results Based Management )ائج اإلدارة المبنية على تحقيق نت   - هي إستراتيجية إداري

ائج المنشودة                   ا وخدماتها في تحقيق النت ا ومنتجاته ة مساهمة عملياته المخرجات  (تكفل بها منظم

ى                  ). والنواتج واآلثار  ة وعل ى مشارآة الجهات المعني د عل ائج تعتم واإلدارة المبنية على تحقيق نت

دم المحرز صوب          . ون محددة بوضوح  وجود مساءلة عن النتائج تك     وهي تتطلب أيضًا مراقبة التق

ادة تحسين         /تحقيق النتائج، وتقديم تقارير عن األداء      تعليقات ُتستعرض بعناية وتستخدم من أجل زي

 . تصميم البرنامج أو تنفيذه

ا نحو تحقيق غرضه        :  ( Administration )إدارة - ه عمل م ـذا     . هي توجي ـل ه ا يستعم ـذا م وآ

 ".managementالتدبير "مصطـلح تبادليًا مع اصطالح ال

يم - ئلة التقي ون و  :  (Evaluation Questions)أس ئلة يضعها المَقيِّم ن األس ة م ي مجموع أو /ه

ة و  ات الراعي اغ       /الجه يم وتص يتحراها التقي ي س يع الت دد المواض ي تح ة، وه ات المعني أو الجه

 .ات المعنية بعبارات يمكن اإلجابة عليها بطريقة تفيد الجه

هي ديمومة نتائج برنامج بعد انتهاء التعاون التقني المقدم من خالل  :   (Sustainability)إستدامة -

ى          . البرنامج امج المنجز، إل دأه البرن ذي يب واالستدامة الساآنة هي التدفق المستمر لنفس المنافع، ال

ة فهي استخدا            ًا     نفس المجموعات المستهدفة، أما االستدامة الدينامي امج تبع ائج البرن م أو تكييف نت

 .أو مجموعات أخرى/لسياق مختلف أو بيئة متغيرة من ِقَبل المجموعات المستهدفة األصلية و

ذ    :  (Strategies)إستراتيجيات - ة وتنفي هي ُنهج وطرائق استخدام الموارد البشرية والمادية والمالي

 .أنشطة لتحقيق نتائج

ة    هو حكم  :  (Conclusion)إستنتاج - ة العملي منطقي مبني على تجميع النتائج المستمدة من التجرب

 .أو البيانات الواقعية المقابلة لظرف محدد

ى          :( Reengineering ) إعادة الهندسة  - ة بهدف الحصول عل ادة تصميم أو تطوير العملي هي إع

  .نتيجة أفضل
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 .هو أداء ظاهر يحدده نوع ما من التقييم :  (Achievement)إنجاز -

أ منهجي في            :  (Bias)يازإنح - ى خط دقيق إل ر ال ل غي ؤدي التمثي هو انحياز اإلحصاءات، حيث ي

ة أو            . نتائج أي بحث من البحوث     واالنحياز يمكن أن يسبب مغاالة في تقدير خصائص سكانية معين

از عن معلومات ناقصة أو           يؤدي إلى تقدير تلك الخصائص تقديرًا أقل مما يجب، وقد ينتج االنحي

 .اع أساليب غير صحيحة لجمع البيانات، وقد يكون انحيازًا متعمدًا أو غير متعمدعن إتب

ا مدخالت        :   (Activities)أنشطة - ال المنجزة التي ُتحشد من خالله هي التدابير المتخذة أو األعم

 .من قبيل األموال والمساعدات التقنية وأنواع أخرى من الموارد إلنتاج مخرجات محددة

  - ب -
ه يشمل عدة قطاعات أو        :  (Programme)برنامج - ابه لمشروع ولكن هو تدخل محدد زمنيًا ومش

ددة،                     ه مؤسسات متع دد التخصصات وتشترك في ًا متع مواضيع أو مناطق جغرافية ويستخدم نهج

 .وقد يكون مدعومًا من عدة مصادر تمويلية مختلفة 

راد دراسته   هي مجموعة أرقام أو مقاييس ناتجة عن فح :( Data ) البيانات  - (  ،ص للموضوع الم

   .هي معلومات أو حقائق آمية أو نوعية محددة  :  (Data)ياناتالب) أو 

  - ت -
هو التحسين المستمر لإلنجازات أو  : ] Performance Improvement (PI)  [تحسين األداء -

  .أي نظام النشاطات ضمن

ل  - ة البيا  : ( Analysis )التحلي ة لمجموع ة دراس و عملي د ه دف التزوي ا ، به ات وترجمته ن

ل  )أو ( ، بالمعلومات الالزمة والمساعدة في اتخاذ القرار ة التطبيق     :  (Analysis)التحلي هو عملي

د                المنهجي للتقنيات اإلحصائية والمنطق لتفسير ومقارنة وتصنيف وتلخيص البيانات التي يكون ق

 . تم جمعها من أجل التوصل إلى استنتاجات 

  .نظام لعملية معّينة في هو فحص شامل  :  ( Auditing ) التدقيق -

أداة أو نظام             :  ( Calibration )تعيير - ه، ب تم التحقق من دقت م ي اس ل ة أداة أو نظام للقي هو مقارن

 .للقياس ذي دقة معروفة، وذلك الآتشاف أي اختالف عن مواصفات اإلنجاز المطلوب 

ة  - امج أ  : (Coverage)تغطي ول البرن دى وص ي م تهدفين أو  ه كان المس ى الس روع إل و المش

 .المؤسسات أو المنطقة الجغرافية المستهدفة 

دير - ه     :  (Appraisal)تق ال تقبل ذ واحتم ه وصالحيته للتنفي امج وقيمت ة برن دى أهمي يم لم و تقي ه

 .يجري وفقًا لمعايير محددة، وذلك قبل االلتزام بتقديم دعم 
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ر   - يم األث ائج         هو  :  (Impact Evaluation)تقي ار أو النت ى اآلث ردود يرآز عل يم الم وع من تقي  ن

ات             . العامة األطول أجًال لبرنامج    ومن الممكن، مثًال، أن يبين تقييم األثر أن نقصانًا في معدل الوفي

ه هو تحسين خدمات                         ان الهدف من امج آ النفاسية اإلجمالي في مجتمع ما آان نتيجة مباشرة لبرن

ين              اإلحالة وتقديم رعاية صحية عا     د بمساعدة أشخاص مهني دها والتولي لية الجودة قبل الوالدة وبع

 .مهرة في مجال الرعاية الصحية

ة - يم العملي ًا  :   (Process Evaluation)تقي امج وفق ل برن دى عم يم يفحص م ن التقي ط م و نم ه

تمرة امج المس ات البرن دير عملي ك بتق ى . للمقصود وذل رامج عل ديري الب ة م يم العملي اعد تقي ويس

 .حديد نوع التغييرات الالزمة في التصميم واالستراتيجيات والعمليات لتحسين األداءت

واتج   - يم الن رامج         :  ( Outcome Evaluation )تقي ق لمجموعة مترابطة من الب هو فحص متعّم

ويقيس تقييم النواتج مدى النجاح   . والمكونات واالستراتيجيات التي ترمي إلى تحقيق نتيجة محددة    

ا؛ ويتحقق من                  في تحقيق    ة وراء النجاح أو عدم النجاح في تحقيقه النواتج؛ وُيقيِّم األسباب الكامن

ة       يات الالزم ية والتوص تفادة األساس دروس المس دد ال ا؛ ويح ي تحقيقه ددة ف ة مح اهمة منظم مس

 .لتحسين األداء 

ادة   هو نوع من التقييم التراآمي لتدخل ما و :  (Ex-post Evaluation)تقييم بعد التدخل - يجري ع

تدامتها         . بعد إتمام ذلك التدخل    ا واس ائج وتأثيره يم النت وهدفه هو فهم عناصر النجاح أو الفشل وتقي

 .واستخالص استنتاجات يمكن أن تفيد التدخالت المشابهة في المستقبل

ذ         :  (Formative Evaluation)تقييم تكويني - ات يجري من خالل تنفي يم للعملي هو نوع من التقي

امج         برنامج   ا في تحسين البرن ى     . لتقديم المعلومات التي سُيستَرشد به ويني عل يم التك ويرآز التقي

ي          ة ف ديالت الالزم رات أو التع راء التغيي نى إج ي يتس امج لك ات البرن ن عملي ات ع ع البيان جم

رة    ه المبك ي مراحل امج ف رامج       . البرن ديري الب ى م ات إل ديم تعليق ويني لتق يم التك تخدم التقي وُيس

 .م من الموظفين بشأن عناصر البرنامج الفعالة وتلك التي يلزم تغييرهاوغيره

ة          :  (Summative Evaluation)تقييم جمعي - ة الكلي ّيم الفعالي ر ُيق ائج واألث يم النت هو نمط من تقي

 . لبرنامج

ة         :  (External Evaluation)تقييم خارجي - دون رقاب ات ب راد أو آيان ل أف هو تقييم يجري من ِقَب

 ).التقييم المستقل: ومرادفه هو(ؤولين عن تصميم وتنفيذ التدخل اإلنمائي الذي يتعين تقييمه المس

انح     :  (Internal Evaluation)تقييم داخلي - ام الم هو تقييم لتدخل إنمائي تجريه وحدة مسؤولة أم

انح أو       /أو الشريك أو المنظمة المنفذة للتدخل اإلنمائي و        ام الم الشريك أو  أو يجريه فرد مسؤول أم

 .المنظمة المنفذة للتدخل اإلنمائي
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ائج المستمدة                : (Meta-evaluation)تقييم فوقي    - ع للنت ة تجمي ه عملي هو نمط من التقييم تجري في

 .أو لتقييم أداء الُمقيِّمين/وهو أيضًا تقييم لتقييم للحكم على جودته و. من سلسلة من التقييمات

دخل  - ل الت يم قب ائي   :  (Ex-ante Evaluation)تقي دخل اإلنم ل الت ري قب يم يج و تقي د . ه ويوج

 .التقدير: مصطلح ذو صلة به هو

يم آمي  - اس   : (Quantitative Evaluation)تقي تخدام القي ى اس يم ينطوي عل ن التقي و نمط م ه

 .العددي وتحليل البيانات استنادًا إلى الطرق اإلحصائية

يم مشترك    - يم يُ  : ( Joint Evaluation ) تقي م المتحدة اآلخرين أو       هو تقي جرى مع شرآاء األم

 .المانحين الثنائيين أو المصارف اإلنمائية الدولية 

يعي - يم مواض دة     :  (Thematic Evaluation)تقي املة لع ايا ش اة أو قض ب منتق يم جوان و تقي ه

 .قطاعات في أنماط مختلفة من التدخالت 

ًا وصفيًا وتفسيريًا،      هو نمط من ال    :  (Qualitative  Evaluation)تقييم نوعي - يم يكون أساس تقي

 .وقد يصلح أو ال يصلح للتحديد الكمي

يم - ل      :  (Evaluation)تقي اح أو فش ة وأداء ونج يم أهمي ى تقي دف إل ًا ته ددة زمني ة مح و عملي ه

وعياً       ًا وموض ًا منهجي ة تقييم تمرة أو المنتهي اريع المس رامج أو المش كل   . الب يم بش ري التقي ويج

ة  ائي لإلجاب رار و    انتق ّناع الق اد ص ك إلرش ددة وذل ئلة مح ى أس ديم   / عل رامج ولتق ديري الب أو م

امج صحيحة،                داد البرن معلومات عما إذا آانت النظريات والفرضيات األساسية المستخدمة في إع

ك              اًال، وأسباب ذل م يكن فع ا ل ة وصحة        . وعما آان فعاًال وم د أهمي ى تحدي ادة إل يم ع ويهدف التقي

 .آفاءته وفعاليته وتأثيره وقابليته لالستمرارتصميم البرنامج و

يق - دمي       :  ( Coordination ) تنس ين مق اون ب ع التع ال، م ترك الفع ل المش ة للعم و طريق ه

ى نحو يضمن                         ا عل ة وفى خارجه الخدمات، فضًال عن المنظمات والخدمات في داخل المنظوم

ات      ة للت     . اجتناب االزدواجية والثغرات والمخالف نم معالجة         والتنسيق طريق اعي حيث ت أثر االجتم

 .العمليات المختلفة في وقت واحد،  وبتم ترتيب تطوراتها لتحقيق المنافع المثلى للجميع

ذ - ال       :  (Execution)تنفي تخدام الفع ن االس اءلة ع من المس دد إدارًة تتض امج مح و إدارة برن ه

 .للموارد

درات  - ة الق م: ( Capacity Development ) تنمي ة تش ي عملي ة ه درات التقني اء الق ل بن

ى   ات عل ات والمجتمع راد والمجموعات والمنظم اعد األف ي تس يم الت ات والق لوآيات والعالق والس

وتمر هذه العملية بمراحل عديدة مختلفة من        . تحسين أدائها وتحقيق أهدافها التنموية بمرور الوقت      

ي     درات ف ة الق ة لتنمي دخالت المطلوب واع الت ف أن ذلك تختل ور ول ةالتط ل المختلف ي .  المراح وه

ة واألداء           ة والفردي لوآيات الجماعي كل الس ي تش د الت نظم والقواع ات وال ز العملي من تعزي تتض



 - 275 -

ام    ي القي تهم ف راد ورغب درات األف ى ق ة باإلضافة إل اعي التنمي ع مس ي جمي ردي ف اعي والف الجم

دة     ات والمواقف الجدي درات     وُيشار أ . بأدوار تنموية جديدة والتكيف مع المتطلب ة الق ى تنمي يضًا إل

 ".تعزيز القدرات"أو " بناء القدرات"بتعبير 

ية  - راف        :  (Recommendation)توص مل األط دد، يش رف مح ي ظ ل ف ام بعم راح للقي ي اقت ه

 . المسؤولة عن ذلك العمل

  - ج -
ة - ات المعني ا دور   :  (Stakeholders)الجه ي له ات الت ات أو الكيان ي األشخاص أو المجموع ه

امج    واهتما ى                  . م بأهداف وتنفيذ برن امج إل ذي يسعى البرن ي ال ذه الجهات المجتمع المحل وتشمل ه

ى        ،تغيير وضعه، والموظفين الميدانيين الذين ينفذون األنشطة        ومديري البرامج الذين يشرفون عل

امج أو                    رتبط بالبرن ؤثرون في مسار العمل الم ذين ي التنفيذ؛ والمانحين وصّناع القرار اآلخرين ال

امج                     ي ة البرن ؤثرون في بيئ ذين ي رهم من األشخاص ال دين وغي انظر  [ قررونه؛ والمؤيدين والناق

  ].)(Beneficiaries والمستفيدين )(Target Groupالمجموعة المستهدفة 

ذي يتوافق مع           : Quality )  ( الجودة  - وب ، أو هي المستوى من األداء ال هي التوافق مع المطل

 .توقعات العميل

ة الصحية   الجودة  ف   - هي الدرجة من الخدمات الصحية       :( Healthcare Quality ) ي الرعاي

ة ، والتي                      ائج الصحية المطلوب ى النت ة الوصول إل المتاحة لألفراد والسكان ، التي تزيد من إمكاني

 . تتناسق مع المعرفة المهنية الحالية 

 . زمة بالمقاييسالجودة الملت :( Measurable Quality )  الجودة القابلة للقياس -

درة   - ايير وتتخطى مستوى        :( Appreciative Quality )  الجودة المق وق الجودة المع دما تف عن

 .القياس 

زة  - درآها          :( Perceptive Quality )  الجودة الممي ز ي ى درجة من التميي دما تصل الجودة إل عن

 . المتلقي وليس القائم بالعمل

  - خ -
ام       هي ج   :  (Work Plans)خطط العمل  - ائج والمه ددة السنوات للنت داول فصلية أو سنوية أو متع

 .واألطر الزمنية والمسؤوليات المتوقعة 

  - د -
دروس المستفادة   - ة          :  (Lessons Learned)ال ى حال ل للتطبيق عل تعلُّم من التجارب القاب هي ال

ة عناصر ر            . عامة بدًال من ظروف محددة     ى ثالث تفادة عل دروس المس : ئيسية هي   ويعتمد تحديد ال
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ات؛          ) 2 (،تراآم التجارب واألفكار المستبصرة الماضية      ) 1( دة لجمع البيان ) 3(وجود أدوات جي

 . تحليل للسياق

 

 

  - س -
ائج   - ذي         :   (Chain of Results)سلسلة النت ائي ال دخل اإلنم هي التسلسل السببي في تخطيط الت

ا المدخالت            يحدد المسارات الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة بدًءا باأل        نشطة التي ُتحشد من خالله

ات      ة والتعليق ار المترتب ائج واآلث اًء بالنت ددة وانته ات مح اج مخرج ائج   . إلنت لة النت ل سلس وُتَفّص

 .  نظرية برنامج محدد

  - ش -
فافية - ي :   (Transparency)الش اس المنطق ات واألس ادل المعلوم ف وتب ي وص ة ف ي الدق ه

 .إلصدار أحكام قيمية وقرارات والفرضيات واإلجراءات آأساس 

  - ص -
حة - دام       : ( Health ) الص رد انع ًا، ال مج يًا واجتماعي دنيًا ونفس ة ب اة التام ن المعاف ة م ي حال ه

المرض أو العجز، انخفاض معدالت الوفاة والمراضة والعجز بسبب مرض أو اضطراب يمكن                 

ذي ورد نصه في دستور     ، أن التعريف ..اآتشافه، وارتفاع في المستوى الصحي المدرك   األول ال

أي (منظمة الصحة العالمية يعبر عن مثل أعلى ينبغي أن يكون مرمى آل أنشطة التنمية الصحية                  

المي النطاق       ًا ع دفا اجتماعي وق اإلنسان األساسية وه د حق ا أح ك فال  ). الصحة باعتباره ع ذل وم

ادة     ويلزم لألغراض العملية وجود تع. يمكن إخضاعه للقياس الموضوعي   ًا، وع ريف أضيق نطاق

وارد   ).مثًال في اإلحصاءات الصحية(ما يستعمل التعريف الثاني لهذا الغرض   والصحة هي أحد م

ة              . الحياة اليومية وليست غرضه الحياة     ات االجتماعي ة اإلمكان ى أهمي هي مفهوم إيجابي يرآز عل

 .والشخصية وعلى القدرات البدنية

ة   . لمنهجيات واألدوات لما ُيفترض فيها قياسه     هي مدى قياس ا    : (Validity)الصحة   - وتعتبر طريق

ائج بشكل متكرر                  والتقييمات  . جمع البيانات موثوقة وصحيحة بقدر ما تؤدي إلى تحقيق نفس النت

ي                             ع العوامل ذات الصلة، في ضوء السياق الكل ار جمي ك التي تأخذ في االعتب الصحيحة هي تل

 .ية صياغة االستنتاجات والتوصياتللتقييم، وتزنها على نحو مالئم في عمل

 - ع -
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 .سلسلة من األفعال أو الخطوات أو األحداث القابلة للتبادل  :( Process )  العملية -

  - غ -
ائي أن يساهم        :   ( Goal)الغاية - دخل اإلنم هي الهدف النهائي في تسلسل األهداف التي ُيقصد بالت

 . في تحقيقها 

  - ف -
يات - ل     :   (Assumptions)الفرض ي تكف رورية الت روط الض أن الش ات بش ي افتراض أن ) 1(ه

ة؛     ائج المتوقع تحقق النت ة س طة المخطط ة    ) 2(األنش تويات المختلف ين المس ببية ب ة الس أن العالق

ع  و المتوق ى النح تحدث عل رامج س ائج الب ذه  . لنت ت ه ا إذا آان ى م ائج عل ق النت د تحقي ويعتم

ة من مراحل سلسلة         وال. الفرضيات تثبت صحتها أو عدم صحتها      ة مرحل فرضيات الخاطئة في أي

 .النتائج يمكن أن تصبح عقبة تحول دون تحقيق النتائج المتوقعة 

ة - ه   :  (Effectiveness)الفعالي ائج المخططة ل امج للنت ق برن دى تحقي اس م ات ( هي قي المخرج

 ) .والنواتج واألهداف

  - ق -
يم  - ا        هي مدى إم   :  (Evaluability)القابلية للتقي د عليه ة ُيعتم امج بطريق يم نشاط أو برن ة تقي كاني

 .ومعقولة 

هي تراآم المعلومات التي تم تنظيمها بشكل منهجي تحقيقًا لسهولة   :  (Database)قاعدة البيانات -

 ) .الكمبيوتر(وقواعد البيانات تكون عادة قواعد على الحاسوب . االستخدام والتحليل

 .ن معرفة وتنظيم وموارد إلنجاز وظيفة ماهي ما يلزم م :  (Capacity)القدرة -

ر  - اس األداء والمؤش ة    :  ( Performance Measure/Indicator )قي اس الكّمي ي أداة لقي   ه

 . وتستعمل للتزويد بالمعلومات الخاصة بأداء المستشفى فيما يتعلق بالعمليات أو النتائج

اس األداء - ام لتقي :  ( Performance Measurement )قي و نظ دخالت أو شراآات ه يم أداء ت

إنمائية أو إصالحات على صعيد السياسات بالنسبة إلى ما آان مخططًا من حيث إنجاز مخرجات                 

ا من أجل وضع                    . ونواتج ا وتفسيرها واإلبالغ عنه ويعتمد قياس األداء على جمع بيانات وتحليله

 . مؤشرات لألداء 

  - ك -
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ة        (استخدام المدخالت    هي مقياس لكيفية     : (Efficiency)الكفاءة   - ة والبشرية والتقني وارد المالي الم

ين المخرجات                 ) والمادية ة ب اءة هي العالق بشكل اقتصادي وأمثل للحصول على مخرجات، والكف

   ) . الموارد المستعملة إلنتاج الخدمات(وبين المدخالت ) الخدمات المنتجة(

  - م -
ر األداء - و ُم :  ( Performance Indicator )مؤش ن    ه ق م يح التحق وعي يت ي أو ن ر آم تغّي

 .التغيرات التي تنجم عن َتدخُّل إنمائي بالنسبة إلى ما آان مخططًا

ورد           :  (Indicator)المؤشر  - ر وي ات التغيي امج ُيستخدم إلثب وعي ألداء برن اس آمي أو ن هو مقي

ا فعالً                  امج أو تحقيقه ائج البرن ى تحقيق نت دة    ولكي تكون المؤ    . تفاصيل مدى العمل عل شرات مفي

ة       رة وموضوعية وعملي ون مباش رات تك د مؤش م تحدي ن المه امج، م ائج البرن يم نت ة وتقي لمراقب

 .ومالئمة، وتحديثها بانتظام

ارون  10 إلى 7هي مجموعة تتألف عادة من  :  (Focus Group)مجموعة الترآيز -  أشخاص ُيخت

رة والمال      ار المستبص ادل األفك ى تب دف إل ات ته ي مناقش ارآة ف ى   للمش ول عل ات، والحص حظ

دابير بشأن الموضوع المعني          والمناقشة  . تصورات أو آراء، واقتراح أفكار، أو التوصية باتخاذ ت

 .الخاصة بمجموعة الترآيز هي وسيلة لجمع بيانات ألغراض المراقبة والتقييم

ذين       :  (Target Group)المجموعة المستهدفة - امج ال هي أصحاب المصلحة الرئيسيون في برن

امج         م ك البرن ائج ذل ى        . ن المتوقع أن يستفيدوا من نت امج إل وهي قطاعات السكان التي يهدف برن

 .خدمتها لتلبية احتياجاتها

 .هي النواتج والخدمات الناجمة عن إنجاز أنشطة ِضْمن تدخل إنمائي :  (Outputs)المخرجات -

دخالت - ة والتكن  :  (Inputs)الم رية والمادي ة والبش وارد المالي ي هي الم ة الت ة والمعلوماتي ولوجي

ة  ات المعني دمها الجه ه(تق تفيدون من امج والمس ذو البرن انحون ومنف ذ ) أي الم تخدم لتنفي ي تس والت

 .تدخل إنمائي 

ة - دى التغطي اطق   :  (Reach)م راد أو المجموعات أو المؤسسات أو المن دد األف و نطاق أو ع ه

 .الجغرافية، الخ، الذين سيتأثرون ببرنامج 

ة الضوابط      :  (Auditing)ةالمراجع - دى آفاي ّيم م ة تق تقلة وموضوعية ومنهجي ة مس ي عملي ه

ل    ن أج ا م نظم تحكمه ا، وخضوعها ل اطر فيه ات إدارة المخ ة عملي ة، وفعالي ة ألي منظم الداخلي

ة والسياسات واإلجراءات         . تحسين آفاءتها وأدائها العام    وهي تتحقق من االمتثال للقواعد واألنظم

 .قق أيضًا من دقة التقارير المالية المحددة، وتتح

ون  - ار : (Clients)   عمالء–مراجع ي أي إط دمات الصحية ف و الخ م متلق ملون مرضى . ه ويش

 .المستشفيات أو العيادات، فضًال عن األفراد أو المنظمات األخرى التي تخدمها المنظمة
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 البيانات بصفة مستمرة  هي عملية جمع وتحليل: ( Performance Monitoring ) مراقبة األداء  -

ة أو الشراآات                    دخالت اإلنمائي ذ الت من أجل وضع مؤشرات لألداء، ومقارنة مدى النجاح في تنفي

 .أو اإلصالحات على صعيد السياسات مقابل النتائج المتوقعة

هي عبارة عن إستعمال   : ] Statistical Process Control ( SPC ) [مراقبة العملية اإلحصائية -

  .عملية وذلك بهدف تحسينها  والبيانات لدراسة أي المقاييس

ة  - رامج  :  (Monitoring)المراقب ديري الب د م ى تزوي ًا إل ة مستمرة تهدف أساس ة إداري هي مهم

ه في             دم أو عدم حدوث ى حدوث تق رة عل دالئل مبك والجهات المعنية األساسية بتعليقات بانتظام وب

ًا                  وَتَتبَّع المراق . إنجاز النتائج المنشودة   ك وفق ًا وذل ًا أو متوقع ان مخطط ا آ ل م ي مقاب بة األداء الفعل

رامج               . لمعايير محددة مسبقاً   ائج الب ات ونت وهي تنطوي عمومًا على جمع وتحليل بيانات عن عملي

 .آما تنطوي على التوصية بتدابير تصحيحية

اءلة  - رارات و : (Accountability)المس اذ الق وارد واتخ تخدام الم ؤولية اس ي مس ائج /ه أو نت

ة أو       دة تابع ى وح وَّض إل ي تف ات الت ك الواجب ي ذل ا ف مية، بم ات الرس لطة والواجب ة الس ممارس

ة تثبت                    . شخص تابع  ى الجهات المعني ة إل ديم أدل رامج، مسؤولية تق ديري الب ق بم ا يتعل وهي، فيم

ا ف   . فعالية البرنامج ومطابقته للنتائج المخططة، وللمتطلبات القانونية والمالية        ي المنظمات التي   أم

 .تعزز التعلُّم فمن الممكن أيضًا قياس المساءلة بمدى استخدام المديرين لنتائج المراقبة والتقييم 

ن        :  (Beneficiaries)المستفيدون - ات من المفترض أن يتحسَّ هم أشخاص أو مجموعات أو آيان

ائي     ، وغيرهم ممن يمكن أن يتحسن وضعهم، نتيجة         )المجموعة المستهدفة (وضعهم   دخل اإلنم  للت

. 

 .هو المستوى الذي يجب أن يكون عليه األداء المطلوب  ( Standard ) :)المعايير(المستوى  -

روع  - ة   : (Project)المش طة المخطط ن األنش ة م ن مجموع ألف م ًا يت دد زمني دخل مح و ت ه

 .والمترابطة التي تهدف إلى تحقيق مخرجات برنامجية محددة 

ايير  - ى أساسها         هي  : ( Criteria ) مع ة، والتي يمكن عل  مستوى أو مستويات التحصيل المتوقع

ة       ة المقدم ا أو عدها أو               . تقييم اإلنجاز أو الرعاي تم اختياره ة التي ي ايير هي عناصر الرعاي والمع

ار      توى المعي ى مس م الوصول إل د ت ان ق ا إذا آ ى م م عل ل الحك ن أج ديرها م ي . تق ايير ه والمع

ا أ        ة ينبغي اتخاذه ى                      خطوات معين ا أو الوصول إل رار م ا من أجل اتخاذ ق و أنشطة ينبغي أداؤه

 .مستوى معين

ال          :  (Evaluation Standards)معايير التقييم - يَّم في ضوئها اآتم ايير ُيق هي مجموعة من المع

ه  ويجب                    ه ودقت ه ومالءمت ة إجرائ يم وإمكاني دة التقي وجودة أعمال التقييم، وتقيس هذه المعايير فائ

 .ر التقييم بالتشاور مع الجهات المعنية قبل إجراء عملية التقييم تحديد معايي
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ات - تعمالها    :  ( Information ) معلوم يرها واس ا وتفس م تنظيمه ات ت ي معطي ون  . ه د تك وق

 .المعلومات مكتوبة أو مسموعة أو في شريط فيديو أو صورة ضوئية 

ى       هو المعيار والمعايير آلمتان تعنيا :  Criterion )( معيار - م عل يلة للحك ة وس ة اليوناني ن في اللغ

ار          ا، والمعي يم أو تعريف أو تصنيف شيء م شيء ما، والمعيار صفة أو قاعدة تستخدم أساسًا لتقي

 .هو مستوى للتقييم

 .هو المعيار الذي ُتقاس عليه عملية األداء للتمكن من تقيِّمها :  ( Criteria ) المعيار -

ة ، والتي    : ( Benchmarking ) المقياس المحدد - هو عملية القياس المستمرة للممارسة أو الخدم

 .ُتقاس على أداء أو قبول القادة  في هذه العملية المقاسة

دم المحرز      :  ( Benchmark )المقياس المرجعي - يم التق هو مرجع أو مقياس يمكن في ضوئه تقي

ت  ي تحقق ازات الت ذي ت  . أو اإلنج ى األداء ال ي إل اس المرجع ير المقي ي الماضي  ويش ه ف م تحقيق

ه في ظروف                    القريب من ِقبل المنظمات األخرى المماثلة، أو ما يمكن منطقيًا استنتاج أنه تم تحقيق

 .مشابهة

ة - ات     :  (Relevance)المالءم واتج أو غاي ات أو ن ة مخرج تمرار صحة ومالءم ة اس ي درج ه

ر           ًا بسبب تغيُّ دِّلت الحق  الظروف في السياق المباشر     برنامج على النحو المخطط أصًال أو آما ُع

 .لذلك البرنامج أو في بيئته الخارجية

ة   - ا في ظروف         :  ( Effective Practices )الممارسات الفعال هي الممارسات التي ثبت نجاحه

ال                         . معينة ر فّع ا هو غي ال وم ا هو فّع ارًا لم ة إظه ة بالممارسات الفعال وُتستخدم المعارف المتعلق

ذه الم ق ه ة وتطبي ي ظروف  ولمراآم ك ف ة وسبب ذل ا فعال ي تجعله ة الت ة بالطريق ارف المتعلق ع

 .وسياقات مختلفة

ة  - ا         :   ( Utility )المنفع ا أو لمؤسسة م ا بالنسبة لشخص م ة شيء م داء    . هي قيم وهي مدى اهت

  .التقييمات باحتياجات مستخدميها من المعلومات

ُينجز ب      :  ( Methodology )المنهجية - ة التي س ا شيء  هي وصف للطريق وهي مجموعة من    . ه

امج              يم برن األساليب واإلجراءات والتقنيات التحليلية ُتستخدم لجمع وتحليل المعلومات المالئمة لتقي

 .أو عنصر أو نشاط محدد

ع من خالل االستخدام المتكرر ألداة           :  ( Reliability )الموثوقية - ات التي ُتجم هي اتساق البيان

ات  ع البيان ة أو إلجراء لجم اتعلمي ك البيان ى تل اد عل ة االعتم ي ظل نفس الظروف، وإمكاني . ف

ة       . ومن الصعب تحقيق موثوقية مطلقة لبيانات التقييم       وائم مرجعي ومع ذلك يمكن أن يؤدي وجود ق

  .وتدريب الُمَقّيمين إلى تحسين آل من موثوقية البيانات وصحتها

  - ن -
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ائج  - امج      :  ( Finding )النت ائعي بشأن برن ان وق ة       هي بي ة المستمدة من التجرب ى األدل تند إل  يس

 .العملية والتي تكون قد ُجمعت من خالل أنشطة المراقبة والتقييم 

  .النتيجة أو الناتج النهائي لعملية واحدة أو أآثر :( Outcome )  النتيجة -

أو /والمقصود أو غير المقصود، واإليجابي  (هي المخرج أو الناتج أو األثر  :  ( Result )النتيجة -

 .الذي يتحقق من عالقة بين سبب ونتيجة يحرآها تدخل إنمائي) السلبي

ة           ( Efficacy ) :نجاعة  - دخل أو إجراء أو نظام عالجي أو خدم ا ت  هي الدرجة التي يستطيع به

ل          دًا، مث ودة جي بطة ومرص روف منض ي ظ دة ف ة مفي ق نتيج حية، أن يحق ة الص من الرعاي ض

وائية ذات الشواهد اح أو  دواء  . التجارب العش امج أو لق ا أو برن راء م درة إج ا ق َرف بأنه ا تع آم

ة             اس   . على إحداث التأثير المخطط في المجتمع السكاني المستهدف في الظروف المثالي ويمكن قي

ر     كاني المعرض وغي ع الس ي المجتم أثير ف ة الت ًا، بمقارن رًا حيوي ا مؤش ة، باعتباره ة بدق النجاع

 .معرض المعرض منسوبًا للمجتمع غير ال

 .هو مفهوم آامل تترابط أجزاؤه للوصول إلى غرض أو هدف معروف :( System ) النظام  -

ادة من     :  ( Management Information System )نظام المعلومات اإلدارية - ألف ع هو نظام يت

ا تكون حاسوبية        (األشخاص واإلجراءات والعمليات ومصارف البيانات       رًا م ) وهي مصارف آثي

ع بشكل  امج   يجم دم البرن اس تق بقًا لقي ددة مس ة عن مؤشرات مح ة ونوعي ات آمي ي معلوم روتين

ذًا                    . وأثره امج تنفي ذ البرن ل تنفي ويقدم النظام أيضًا ما يلزم لعملية صنع القرارات من معلومات تكف

 .فعاًال

ة     :  ( Outcome )النواتج -  هي التأثيرات القصيرة األجل والمتوسطة األجل المقصودة أو المتحقق

ًا من الشرآاء               دًا جماعي ادة جه رات    . التي ُتحدثها مخرجات التدخل، وتتطلب ع واتج تغي ل الن وتمث

 . في األوضاع اإلنمائية تحدث في الفترة الفاصلة بين إنجاز المخرجات وتحقيق األثر

 

 

  - هـ -
ل النت           :  (Objective)الهدف - ة تمث ر عن نتيجة أو غاي ادة للتعبي ام ُيستخدم ع يجة  هو مصطلح ع

 .المنشودة التي يسعى برنامج إلى تحقيقها

 .النظام هو ترتيب أجزاء :( Structure )الهيكل  -

  - و -
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هي المصادر المحددة التي يمكن من        :  ]Means of Verification (MOV) [  وسائل التحقق   -

 .خاللها التأآد من حالة آل مؤشر من مؤشرات النتائج في إطار النتائج والموارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 المراسالت 

 مع الشؤون الصحية
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 : المراسالت -5
  : على طلب الباحثموافقة سعادة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف : 5-1
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ع       : 5-2 اون م تهدفة للتع ام المس إلدارات واألقس حية ل ؤون الص دير الش عادة م ة س يم موافق تعم

  :الباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :خطاب الباحث لمدراء اإلدارات واألقسام : 5-3

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  رئيس قسم         / مدير إدارة / مساعد المدير / نائب المدير / المدير العام سعادة 

 المحترم 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

زًا           من في اإلدارات الصحية       تقييم األداء يعد موضوع      ة التي تأخذ حي  المواضيع الهام

في اتخاذ القرار لتحسين وتطوير الخدمات         وتبرز أهمية هذه العملية وأثرها      ،  آبيرًا لدى المسؤولين    

 . الصحية
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ة   ة ال  وألهمي وع ولقل ذا الموض ات وه ي  دراس اث الت ت األبح ي   ناقش يم األداء ف ة تقي عملي

 .الطائف صحة في محافظة اإلدارات الصحية 

وان        أراد   يم األداء    " الباحث دراسة هذا الموضوع تحت عن ة      تقي  في اإلدارات الصحية بمديري

 " .الشؤون الصحية بمحافظة الطائف

م ،  ي إدارتك ذا الموضوع ف ة ه تمارة وألهمي ئ اإلس اء مل ةالرج ع المرفق ى جمي ة عل  واإلجاب

ا     واردة فيه ة       األسئلة ال د اإلجاب ة عن وخي جانب الدق ين ت ا أه  ، آمل ا له ة وإنعكاس نتائج   لم ة بالغ ا  مي ه

ى        القرار اإلداري المتعلق بالخدمات الصحية وانعكاسها على         على ديم الخدمات عل أداء العمل في تق

 .بعد التوقيع على نموذج قبولكم بالموافقة على ملئ اإلستبيان وذلك ، مختلف المستويات

 حسن تعاونكمومقدرين شاآرين 

  عبد الوهاب محمد جبين /الباحث                                                     

 األآاديمية التخصصية للتدريب الطبي /                              الطائف                

 0503715301جوال                                                           

   :نموذج الموافقة: 5-4

 

 اء البحثنموذج موافقة على إجر

 
ه بالنسبة                          ذا البحث وأهميت ا ه ائج التي سوف يتوصل له ذا الموضوع والنت ة ه نظرًا ألهمي

 .لإلدارة ولنا ، ال مانع من المشارآة في البحث وتعبئة اإلستبيان المرفق بدقة 

 

 :القسم / إسم اإلدارة * 
 : تعريف بمهام اإلدارة -  
 
 
 
 
 
 
 

 

 :  التوقيع 
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 الختم

 

 

  :اإلستبيان : 5-5

 إستبيان موجه لمدراء اإلدارات واألقسام بالشؤون الصحية 

   حول تقييم األداء في إدارتهم 

 :المعلومات الشخصية  :أوًال 

                                                :                العمل المكلف به -1
     رئيس قسم     مدير إدارة اعد مدير    مس      نائب مدير مدير عام        

                                                :                العمر -2
 60    أآثر من  51-60     41-50     31-40      20-30       

                                                :                المؤهل العلمي -3
 دبلوم معهد     س    بكالوريو     دبلوم عالي      ماجستير دآتوراه       

                                                :                التخصص -4
     أخرى      فني     تخصص إدارة     تخصص غير طبيب     طبيب   

                                                    :            سنوات الخبرة -5
 20    أآثر من  20 -16     15 -11     10 -6       5 -1       

  :مفهوم التقييم :ثانيًا 

 :                       التقييم لديكم يأخذ صفة المهمة اإلضافية التي تضاف إلى  مهام اإلدارة -1
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :                      التقييم أسلوب تلجأ إليه  -2
 روتينيًا في      

 العمل    
لمتابعة         

 سيرالعمل     
     للتحقق من 

     النتائج
  عند       
 الحاجة      

 مشترك بين أآثر     
 نوعمن      

 :                      تعتبر التقييم الذي تلجأ إليه هو األسلوب األفضل  -3
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :              تعتبر التقييم الخطوة األولى للتخطيط في اإلدارة  -4
     ال أوافق بشدة     ال أوافق حيانًا    أ     أوافق أوافق بشدة     

 :              تعتبر التقييم أساس إتخاذ القرار في اإلدارة  -5
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

  :             تعتمد في التقييم على معلومات التغذية الراجعة من آافة الجهات  -6
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     
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                 :              تستخدم التقييم في اإلدارة آأداة  -7
     تحسين  

     تنمية      تحفيز     وتطوير
     قدرات

     جزاء 
     ومحاسبة

 مشترك بين أآثر     
 وعمن ن     

                      :                تعتبر التقييم الذي استخدمته في اإلدارة هو األداة المفضلة  -8
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

:           القوى العاملة، الخدمات والبرامج معًا اإلدارة، :  تقييم األداء لديكم يشمل آافة المستويات-9
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :              تلجأ لتقييم األداء لمقارنة اإلنجاز والمردود مع  -10
 الجهد      

 المبذول     
 التكلفة     
 المالية     

  لتغير في ا    
 البيئة الداخلية      

 التغير في    
 البيئة الخارجية    

    التفاعل المتبادل     
 مع المريض      

 :          المقارنة التي تلجأ إليها تعتبرها ضرورية لتقييم األداء في اإلدارة  -11
 أوافق بشدة    ال      ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :              تعتمد في التقييم على معايير واضحة لجميع العاملين  -12
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :              تعتمد في التقييم على معايير مبنية على أهداف الخدمات والبرامج الصحية  -13
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق ق بشدةأواف     

:            تعتمد في التقييم على معايير علمية وعملية تتعلق بالخدمات والبرامج الصحية  -14
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :              ى معايير خارجية تتعلق بالخدمات والبرامج الصحية تعتمد في التقييم عل -15
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

           : تتعلق بمعايير الخدمة واضحة قياس  عملية التقييم مؤشرات تستخدم في -16
     ال أوافق بشدة     ال أوافق انًا    أحي     أوافق أوافق بشدة     

               :قياس خارجية لتقييم أداء الخدمة  عملية التقييم مؤشرات تستخدم في -17
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

  :منهج التقييم :ثالثًا 

 :              ى تقييم التقييم الذي تلجأ إليه يعتمد عل -1
 دراسة      

     آاملة للخدمة 
 مراحل     
 مشترك بين أآثر          األثر     النتائج  التنفيذ      

 من نوع     

 :              بناًء على التقييم المعتمد لديكم تعتقد بأنه يحقق لكم النتائج المرجوة  -2
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

             :توليد معارف عن الممارسات الجيدة تلجأ اإلدارة إلى التقييم ل -3
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

         :في مختلف المستويات  تلجأ اإلدارة إلى التقييم للوقوف على مكامن الضعف والقوة -4
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     
 : الحالي مع التقييمات السابقة لرصد تغيير األداء تقييم األداء مبدأ مقارنة  تعتمد اإلدارة -5
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     
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                :بعين اإلعتبار التغييرات الحاصلة في التقييمات عند اتخاذ قراراتها  اإلدارة تأخذ -6
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

         :      التقييم الفعال لمختلف المستويات الذي تلجأ إليه يكون  -7

 
 دوريًا
 ومنتظمًا

 في مختلف   

 مراحل الخدمة
 بعد إنجاز   

 الخدمة
 للتحقق من  

 مفاجئًا حدث ما

:             تعتبر التقييم الفعال لمختلف المستويات الذي تلجأ إليه هو أآثر األساليب نجاحًا  -8
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :                التقييم الذي تلجأ إليه يجب أن يتم من قبل -9
     الرئيس  

     المباشر
     لجنة 
     داخلية

     لجنة 
     خارجية

     لجنة   
     جهات متعددة     مشترآة

 :               فاءة وقدرة تعتبر القائم على عملية التقييم الذي تلجأ إليه هو األآثر آ -10
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

:             تعتمد في عملية التقييم على المقييمين الذين لديهم دراية تامة بمعايير التقييم  -11
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

:         تعتمد في عملية التقييم على المقييمين الذين لديهم دراية بأهداف اإلدارة أو الخدمات موقع التقييم -12
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :             ريبهم بشكل مستمر تهيئة القائمين على عملية التقييم بتدب تقوم -13
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :                تعتمد في تقييم األداء على -14
 نماذج معدة      

     لهذا الغرض
     نتائج 

    الخدمات
     التقارير 

     اإلحصائية
     سجالت 

  الخدمات   
 مشترك بين أآثر     
 من نوع     

 :                األسلوب الذي تعتمده في تقييم األداء لديكم يعتبر أسلوبًا ناجحًا -15
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

  :نتائج التقييم :رابعًا 

 :                التقييم على مستوى  تقوم اإلدارة بنقاش نتائج-1
  مخططي     اإلستشاريين     

     المدراء      لجان التقييم     الخدمات
     مقدمي الخدمة     والرؤساء 

 :                تعتبر مبدأ النقاش حول نتائج التقييم مع المستهدفين ضرورة أساسية -2
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :                تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتعديل سياساتها الصحية وأهدافها -3
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 :               ؤشرات القياس بأسلوب علمي  تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتعديل م-4
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

:           تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتحديد السياسات اإلقتصادية للبرامج والخدمات -5
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     
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 :                تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتحديد العوامل المؤثرة في اإلنجاز -6
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

:         رد المتاحة لديها وحسن استخدامها وتوزيعها  تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لإلستفادة من الموا-7
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

:         تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتحديد اإلحتياجات المختلفة على آافة المستويات -8
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا   أوافق   أوافق بشدة     

:            تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتعديل أسلوب تقديم الخدمات والبرامج الصحية -9
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

:               ائج التقييم لوضع خطط التدريب على آافة المستويات  تقوم اإلدارة باألخذ بنت-10
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

:       تقوم اإلدارة باألخذ بإسلوب عرض نتائج التقييم بغية زيادة التنسيق مع مختلف المستويات-11
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

:          تقوم اإلدارة باألخذ بإسلوب عرض نتائج التقييم بغية زيادة التنسيق مع الجهات المعنية بالصحة -12
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

         باألخذ بإسلوب عرض نتائج التقييم بغية تغيير السلوآيات المؤثرة على الصحة في المجتمعتقوم اإلدارة -13
     ال أوافق بشدة     ال أوافق     أحيانًا     أوافق أوافق بشدة     

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تجميع أجوبة اإلستبيان : 5-6

 :المعلومات الشخصية  :أوًال 

                                                                :العمل المكلف به -1
 رئيس قسم مدير إدارة مساعد مدير نائب مدير مدير عام

0 0 5 23 14 

                                                :                العمر -2
 60أآثر من  51-60 41-50 31-40 20-30

1 17 17 7 0 
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                                                :                مؤهل العلميال -3
 دبلوم معهد سبكالوريو دبلوم عالي ماجستير دآتوراه

4 8 5 14 11 

                                                :                التخصص -4
 أخرى فني تخصص إدارة تخصص غير طبيب طبيب

8 11 11 11 1 

                                                :                سنوات الخبرة -5
 20أآثر من  20 -16 15 -11 10 -6 5 -1

0 4 6 14 18 

 :مفهوم التقييم : ثانيًا 

       :                 التقييم لديكم يأخذ صفة المهمة اإلضافية التي تضاف إلى  مهام اإلدارة -1
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

11 19 3 4 5 

 :                      التقييم أسلوب تلجأ إليه  -2
مشترك بين أآثر  عند الحاجة للتحقق من النتائج لمتابعة سير العمل روتينيًا في العمل

 من نوع
5 11 11 4 11 

 

 :                      ه هو األسلوب األفضل تعتبر التقييم الذي تلجأ إلي -3
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

5 27 10 0 0 

 :              تعتبر التقييم الخطوة األولى للتخطيط في اإلدارة  -4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

16 19 2 4 1 

 :              س إتخاذ القرار في اإلدارة تعتبر التقييم أسا -5
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

16 15 9 2 0 

 :              تعتمد في التقييم على معلومات التغذية الراجعة من آافة الجهات  -6
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

11 16 11 4 0 

                 :              م التقييم في اإلدارة آأداة تستخد -7
مشترك بين أآثر  جزاء ومحاسبة تنمية قدرات تحفيز تحسين وتطوير

 من نوع
12 4 5 0 21 

                      :                تعتبر التقييم الذي استخدمته في اإلدارة هو األداة المفضلة  -8
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

5 23 13 1 0 
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:           اإلدارة، القوى العاملة، الخدمات والبرامج معًا :  تقييم األداء لديكم يشمل آافة المستويات-9
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

11 20 8 2 1 

 :              ألداء لمقارنة اإلنجاز والمردود مع تلجأ لتقييم ا -10
البيئة التغير في  الماليةالتكلفة  المبذولالجهد 

 الداخلية
البيئة التغير في 
 الخارجية

مع التفاعل المتبادل 
 المريض

22 9 4 2 5 
     

    :       المقارنة التي تلجأ إليها تعتبرها ضرورية لتقييم األداء في اإلدارة  -11
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

5 26 10 1 0 

 :              تعتمد في التقييم على معايير واضحة لجميع العاملين  -12
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

17 18 6 1 0 

 :              البرامج الصحية تعتمد في التقييم على معايير مبنية على أهداف الخدمات و -13
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

15 18 8 1 0 

:            تعتمد في التقييم على معايير علمية وعملية تتعلق بالخدمات والبرامج الصحية  -14
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

17 19 6 0 0 

 :              مد في التقييم على معايير خارجية تتعلق بالخدمات والبرامج الصحية تعت -15
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

6 11 19 4 2 

           : تتعلق بمعايير الخدمة واضحة قياس  عملية التقييم مؤشرات تستخدم في -16
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

10 24 7 1 0 

               :قياس خارجية لتقييم أداء الخدمة  عملية التقييم مؤشرات تستخدم في -17
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

1 14 18 7 2 

  :منهج التقييم :ثالثًا 

 :              التقييم الذي تلجأ إليه يعتمد على تقييم  -1
آاملة دراسة 

مشترك بين أآثر  األثر النتائج التنفيذمراحل  للخدمة
 من نوع

4 1 17 1 19 
     

 :               بناًء على التقييم المعتمد لديكم تعتقد بأنه يحقق لكم النتائج المرجوة -2
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

5 20 16 1 0 
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             : إلى التقييم لتوليد معارف عن الممارسات الجيدة  تلجأ اإلدارة-3
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

3 19 16 4 0 

         : تلجأ اإلدارة إلى التقييم للوقوف على مكامن الضعف والقوة في مختلف المستويات -4
 ق بشدةال أواف ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

15 17 10 0 0 

 :  تعتمد اإلدارة مبدأ مقارنة تقييم األداء الحالي مع التقييمات السابقة لرصد تغيير األداء -5
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

16 18 8 0 0 

:              تأخذ اإلدارة بعين اإلعتبار التغييرات الحاصلة في التقييمات عند اتخاذ قراراتها -6
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

8 23 10 1 0 

 :               التقييم الفعال لمختلف المستويات الذي تلجأ إليه يكون -7
في مختلف مراحل  دوريًا ومنتظمًا

 للتحقق من بعد إنجاز الخدمة الخدمة
 مفاجئًا حدث ما

13 14 9 3 3 

:             لتقييم الفعال لمختلف المستويات الذي تلجأ إليه هو أآثر األساليب نجاحًا  تعتبر ا-8
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

5 23 12 2 0 

 :                التقييم الذي تلجأ إليه يجب أن يتم من قبل -9
 جهات متعددة شترآةلجنة م لجنة خارجية لجنة داخلية الرئيس المباشر

9 15 1 8 9 

 :                تعتبر القائم على عملية التقييم الذي تلجأ إليه هو األآثر آفاءة وقدرة -10
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

4 25 13 0 0 
:             لتقييم تعتمد في عملية التقييم على المقييمين الذين لديهم دراية تامة بمعايير ا -11

 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة
13 18 9 2 0 

:         تعتمد في عملية التقييم على المقييمين الذين لديهم دراية بأهداف اإلدارة أو الخدمات موقع التقييم -12
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

10 19 11 2 0 
 :             تهيئة القائمين على عملية التقييم بتدريبهم بشكل مستمر ب تقوم -13

 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة
14 20 6 2 0 

 :                تعتمد في تقييم األداء على -14
نماذج معدة لهذا 

مشترك بين أآثر  ت الخدماتسجال التقارير اإلحصائية نتائج الخدمات الغرض
 من نوع

8 10 3 2 19 
 :                األسلوب الذي تعتمده في تقييم األداء لديكم يعتبر أسلوبًا ناجحًا -15

 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة
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6 20 16 0 0 

  :نتائج التقييم :رابعًا 
 :               لى مستوى  تقوم اإلدارة بنقاش نتائج التقييم ع-1

 مقدمي الخدمةالمدراء والرؤساء لجان التقييم مخططي الخدمات اإلستشاريين
1 4 9 18 10 

 :                تعتبر مبدأ النقاش حول نتائج التقييم مع المستهدفين ضرورة أساسية -2
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

14 21 7 0 0 
 :                تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتعديل سياساتها الصحية وأهدافها -3

 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة
11 17 11 3 0 

 :                تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتعديل مؤشرات القياس بأسلوب علمي -4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

10 17 12 3 0 
     

:           تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتحديد السياسات اإلقتصادية للبرامج والخدمات -5
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

9 15 16 2 0 

 :               د العوامل المؤثرة في اإلنجاز  تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتحدي-6
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

7 23 10 2 0 
:          تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لإلستفادة من الموارد المتاحة لديها وحسن استخدامها وتوزيعها -7

 ال أوافق بشدة قال أواف أحيانًا أوافق أوافق بشدة
11 19 10 1 1 

:         تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتحديد اإلحتياجات المختلفة على آافة المستويات -8
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

12 19 10 1 0 

:           دمات والبرامج الصحية  تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لتعديل أسلوب تقديم الخ-9
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

12 17 12 1 0 

:                تقوم اإلدارة باألخذ بنتائج التقييم لوضع خطط التدريب على آافة المستويات -10
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

14 17 9 2 0 

:       تقوم اإلدارة باألخذ بإسلوب عرض نتائج التقييم بغية زيادة التنسيق مع مختلف المستويات-11
 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة

13 15 14 0 0 
:          تقوم اإلدارة باألخذ بإسلوب عرض نتائج التقييم بغية زيادة التنسيق مع الجهات المعنية بالصحة -12

 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة
11 13 15 3 0 

        تقوم اإلدارة باألخذ بإسلوب عرض نتائج التقييم بغية تغيير السلوآيات المؤثرة على الصحة في المجتمع -13
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 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانًا أوافق أوافق بشدة
13 17 10 2 0 
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Introduction:  
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     Many believe that the evaluation is a non-useful activity, which 
generates a lot of boring data and useless results, and that it is a unique and 
highly complex process, implemented by experts, long to that it requires 
complex terms in order to be implemented and this is a misconception.  

     Therefore, the subject of performance evaluation is considered one of 
the important topics that take considerable space to officials, especially 
decision makers and takers. 
     The process of performance evaluation is considered one of the 
important processes carried out by the administration at all levels of the 
Organization, starting from senior management to the employees in the 
sections of production units, in order for the process to achieve the desired 
goals it must be dealt with it in an organized and precise form with the 
participation of all  parties that could benefit from the results.. 

     In addition to that, there must be a pace kept with that process to fit the 
circumstances in which changes at the level of the work content and 
methods of performance produce, along with changing characteristics in the 
workers knowledge and skills, and altering in natural factors, which reflect 
on the nature of the organization's work. 

     For this, the performance evaluation process requires a comprehensive 
vision, an accurate assimilation and deep awareness of the various actors, 
because the overall performance of the organization is the integrated 
outcome of its action's output in the light of its interaction with its internal 
and external environmental elements which includes the following 
dimensions: 

- The performance of individuals in their organizational unit. 
 

- The performance of organizational units within the framework of 
public policies of the Organization. 

 
- The establishment's performance within the framework of the 

economical, social and cultural environment.  
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The process of performance evaluation should be a tool of development, 
improvement, education and quality (and not an instrument of penalty and 
punishment as was thought), comprising all administrational, 
organizational and executorial  levels and stages, in addition on working 
hard to change the prevailing idea about the evaluation concept, which had 
gripped the culture of the organization, administration and employees, as a 
tool bounded to the authority that is intimidated by the subordinate, 
changing it to a tool of  communication, participation, cooperation and 
discussion.  

In addition to that, clarify the functional assignments and its standards, 
that principal and subordinate deal with, considering it a tool used to 
develop and improve the performance of all parties and actors entrusted to 
the service and its consequences, by using clear approaches and methods to 
all those actors and by cooperating and interacting among themselves 
within the intention to know the extent of the strategic goals and objectives 
of the organization's achievements and its components, and the level of 
commitment to applying the internal regulations, policies, procedures and 
the directives in the various levels and stages of work, in addition  to the 
extent of the achieved and completed plans of the organization, including to 
that, identify the points of weaknesses and strengths in work and strategies, 
how valid the method of performance is and the level of deviations (if any),  
and to identify the extent of success of the performed efforts and compare 
the costs with the achievements, as well as collecting new information          
( in order to be used in programming and planning), and studying and 
analyzing the provided services and activities along with their 
consequences and their impact, study and analyze the human resources and 
materials in addition to examine and analyze the changes in the targeted 
environment, with the emphasis on the important role of feedback (formal 
and informal), and preparing the trained staff to carry out this task. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VI

The thesis contains the following topics: 
 
*Section one: Theoretical sections: which includes: 

1-Chapter one: 

     The significance of the study ensures to develop a deeper understanding 
of what is happening in the departments, and what must be done, along 
with constructing organizational and planning capabilities in a suitable 
form at various levels, especially for decision makers and increase the 
opportunities of development and learning, because the problem which has 
been noted in some departments was the lack of deep understanding and 
knowledge of the basic dimensions of the evaluation process, whether it 
was at the level of administration or those responsible of  it or the staff and 
it did not have a clear defined criteria and indicators due to the fact that the 
evaluation is performed secretly. The goal of the study was to know the 
concept and the used methods of evaluation by directors of departments 
and sections and the importance of depending  on clear criteria and 
indicators for all, in the evaluation process. 

     The  researcher used a descriptive analytical approach, and identified 
the appropriate place for this research in the administrations and 
departments responsible for health services at the Directorate of Health 
Affairs in Taif in Saudi Arabia, the targeted sample had been identified 
which is the administrations and health departments, where (42) 
administrations and departments where targeted, and the study was 
performed by using research tools which consists of a questionnaire 
addressed to directors of these departments and sections composed by  (50) 
questions covering the following axis : 

The first axis is about the director's or official's personal information, 
the second axis is about the evaluation concept, the third axis includes the 
evaluation approach and the fourth axis include the results of the 
evaluation, in order to know the used form in evaluating performance in 
those health departments, and to prove the research's hypotheses or deny 
them, and to ensure that the administration depends on the basic criteria to 
evaluate the performance of health services, and the extent of it relying on 
the results of the performance evaluation in planning its health services, 
Taking into consideration the variables of the research, and data was 
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analyzed using the descriptive statistics to analyze answers the questions 
based on the percentages and statistical analysis, and the implication of 
this research is for the benefit of the health departments, other researches, 
directors and decision makers, and for ethical considerations, consent was 
taken from all the targets of research, to reach the result and its 
rapprochement extent with scientific methods to evaluate performance. 

2-Chapter two: 
 
     Includes the literacy of performance evaluation in its general form of 
sense containing the meaning of performance, its criteria and indicators and 
how to measure the performance and its methods, and then evaluate 
clarifying its definition, objectives, its importance, approaches, its 
components, its means, its stages, its preparation, and who works on it, and 
ending on how to deal with the results of the evaluation, administrating it, 
methods of improving the performance. 

 
3-chapter three: 
 
     Includes evaluating the performance of the staff  containing its 
definition according to the employee, its importance, approaches, forms, 
involved systems, its stages, its components and methods of evaluating the 
performance. 
 
4-chapter four: 
 
     Includes evaluating the performance in the area of health, explaining 
performance in the health-care system and measuring it according to World 
Health Organization criteria, along with other health standards and 
indicators, revealing the evaluation objectives and its importance, 
indicating the relationship between supervision, evaluation, review and 
quality assurance in health services, then clarify the types of evaluation, its 
purpose and how to plan and prepare for the evaluation process by relying 
on health criteria and standards and how to use them, reviewing models of 
measuring the performance and the quality of services in health 
establishments including measuring the performance of public health and 
finishing on how to improve the performance.  
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*Section two: Practical part which includes: 

1-chapter one: 

     In this chapter, it presented the method of selecting the sample, coding 
the data, examined  and analyzed the managers of departments and heads of 
sections point of view, whom the questionnaire involved, and analyzed its 
results using the program Statistical Packages for Social Science known as 
(SPSS16) through the feature of analysis and descriptive statistics, to 
identify the descriptive statistics, the mean, the medium, mode and standard 
deviation. 

2-chapter two: 

     The  results of the study revealed different proportions of managers of 
departments and sections understanding of the evaluation, its approaches, 
tools, ways of using it, and how to deal with its results, where analyzing the 
results of the answers revealed the following:- 

- In general the concept of evaluation is clear and known to 66.7% of 
those targeted, and  the evaluation curriculum and tools are 
practiced  by 64.3%  of those targeted, while the evaluation results 
is being invested and taken advantage  by 64.3% of those targeted. 

- The evaluation in the management process: 71.4%  of the target 
considered the evaluation an additional task in the management 
process and that it causes an administrative load for them,  since 
88.1% of them considered that the evaluation is used for the follow-
up and verification or done when needed, while 21.4 % considered 
the evaluation a task of the administration because 11.9 % 
considered that the evaluation is a routine of work and part of the 
administration's task. 

- The evaluation's objectives: it was noted that 50% of those targeted 
had general answers on the objective of the evaluation; they resort to 
the evaluation for several reasons, while 28.6% of them resort to the 
evaluation for improving and developing the administration and a 
rate of 11.9%  use the evaluation for capacity development, 9.5% of 
them use the evaluation for motivation, 76.2 % of targeted turned to 
the evaluation to identify the points of weaknesses and strength at 
various levels, 52.4% of them turned to the evaluation in order to 
compare the achievements and yields with  the exerted effort,  and 
21.4%  with the material's cost. 
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- Who performs the  evaluation: it was noted that a rate of 35.7% of 
those targeted,  and it is the highest rate, consider that the evaluation 
must be performed by an internal committee and 21.4% of them 
would be by the direct principal. 

- Evaluation time: it was found that a rate of 33.3% of the target 
consider that the evaluation should be in the various stages of the 
service, while 31% of them consider that the evaluation should be 
periodically and 21.4% consider that it must take place after 
completing the service, while a proportion consider it to be 
spontaneous 7.1%, as well as verifying a certain event 7.1%. 

- Types and methods of the Evaluation: it was noted that a rate of 
45.2% of those targeted use the multiple curricula in the evaluation, 
while 40.5% of them rely on the evaluations' result, and 9.5% of 
them rely on evaluating the complete service or the program, 2.4% of 
them depend on evaluating the impact as well as on the stages of 
implementation. 

- Evaluation tools: it was noted that a rate of 23.8 % of those targeted 
depend on the results of the service in the evaluation 19% depends 
on the prepared forms, while 7.1% rely on statistical reports and 
4.8% depend on the records of services, while 45.2% resort to more 
than one type. 

 This study proved through the statistical results that there is an essential 
relationship between:  

- The evaluation process and the existence of clear criteria: it was 
noted that a rate of 83.4% of targeted rely on clear criteria for all 
employees, in the evaluation, and a rate of 78.6 % of those targeted 
rely on criteria based on the objectives of services and  provided 
programs, in the evaluation. 

- Performance measurement indicators and the basic standards of 
service: where it was found that a rate of 80.9 % of targeted rely on 
clear measurement indicators related to standards of service, in the 
evaluation, in addition to a rate of 64.3% of them consider the results 
of the evaluation in altering the measurement indicators in a 
scientific manner. 
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- The results of the evaluation and planning of health services: it 
was found that a rate of 83.3 % of those targeted consider the 
evaluation as the first step for their planning. 

- The results of the evaluation and to taking the essential decisions: 
where a proportion of 73.8% of those targeted consider the results of 
the evaluation is the basis of making their decisions, as well as their 
dependence on the changes occurring on the evaluations when 
making their decisions. 

The results of the study could be summarized as followed: 
1. The directors of departments and sections with academic 

qualifications, where a high proportion of them holds a bachelor's 
degree and a good proportion gains different degrees of higher 
education and have experience in their work. 

2. The lack of clarity in the importance of evaluation and its role in 
the administration by a significant proportion of the managers and 
heads of departments, in terms of the evaluation concept, its 
approach, tools and how to deal with the results.  

3. The traditional view of the evaluation, its tools and its objectives 
is still found in a proportion of the managers and heads of 
sections. 

4. The old idea of evaluation is still outstanding  in most managers 
and heads of sections regarding the evaluation as an additional 
load on their administrational work and not considering it as one 
of their tasks, therefore the highest proportion of them turn to it 
when needed  or to verify a certain event, in addition to 
considering the approach of evaluating the results, while a few of 
them consider it a routine task of the administration, based on a 
full service evaluation  at various stages and levels and in a 
periodic form. 

5.  At the same time a large proportion of managers and heads of 
sections turn to the evaluation in order to ascertain the 
weaknesses and strength at various levels, in addition to compare 
the achievement and yields with the exerted efforts and financial 
costs, while a few  proportion resort to the evaluation for 
improvement, development, capacity development and 
motivation. 
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6. The largest proportion of managers and heads of sections 
supported having an internal committee followed by a direct 
principal to be responsible of the evaluation. 

7.  As well, a large proportion of managers and heads of sections 
acknowledged the need for considering a clear evaluation criteria 
to all employees based on the objectives of services and provided 
programs, along with clear measurements indicators related to the 
standards of service. 

8.   Also, the vast proportion of managers and heads of sections 
interact with the results of the evaluation to compare between the 
evaluations to monitor changes, alter the objectives, criteria and 
measurement indicators in a scientific basis. 

9. In addition, the vast proportion of managers and heads of sections 
consider the results of the evaluation to be the first step in 
planning, and the basis of decision-making, as well as their 
dependence on the changes occurring in the evaluation when 
making their decisions. 

     Based on the results of this study and from the actual fact of the tasks 
performance in the departments and sections at the Directorate of Health 
Affairs in the government of Al-Taif, the researcher provides the 
following recommendations with the intention in contributing to 
improve the required performance, perhaps these recommendations 
would be useful for officials and a key for other studies in the same 
field: 

• Paying the attention to rehabilitate the directors of departments and 
sections in accordance with the department's tasks.  

• Paying the attention to the training and development courses for 
developing administrational and leadership skills. 

• Work on changing the outlook of evaluation by the directors of 
departments and considering it one of the management tools.  

• Considering the evaluation as one of the means of development, 
improvement, expansion, motivation, and a mean of  purposive 
communication between the President and subordinate. 
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• Putting efforts in  formulating the objectives in the form of 
quantifiable specific results. 

• The reliance on clear criteria regarding provided services that are 
closely related to internal and external environment of service, 
service providers and those whom are targeted. 

• Adopting the policy of providing integrated service without the 
participation of other departments so that the level of measuring the 
performance of service, expresses the role played by the Department.  

• Perform a study on the differences in mechanism of functional 
performance of different scientific qualifications and  specialties of 
the occupants of those positions.  

• Conduct a study on personal characteristics and its impact on the 
effectiveness of performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


