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تقييم الوظائف:  الوحدة السابعة  
يتوقع من الطالب بعد نهاية هذا الدرس أن : أهداف الدرس

 :يتعرف على

 مفهوم تقييم الوظائف وعالقته بالعدالة الداخلية

 خطوات تصميم نظام تقييم الوظائف

 طرق تقييم الوظائف

 تطبيقات



 مفهوم تقييم الوظائف
 مقارنة وظيفة لكل النسبية القيمة حتديد : (Job Evaluation) الوظائف تقييم

 .املنظمة يف الوظائف بباقي

 الوظيفة أهمية حتديد اىل فيشري : (Relative Worth ) النسبية القيمة مفهوم اما

   .املنظمة جناح يف مساهمتها مبدى أو بغريها مقارنة

 :املنظمة يف الداخلية العدالة حتقيق يف الوظائف تقييم يساعد

 مقارنة الوظيفة قيمة حتديد يف واملنطق االتساق اىل الداخلية العدالة مفهوم يشري

 .األساس هذا على راتبها حتديد ثم ومن الوظائف، بباقي

 :التالية للمعادلة وفقًا منطقيًا تتحدد الوظائف بني الداخلية العدالة إّن

 الوظائف أهمية /األخرى الوظائف راتب = (أ) الوظيفة أهمية (/أ) الوظيفة راتب

 .األخرى

 



 خطوات تصميم نظام تقييم الوظائف
 داخل البشرية املوارد إدارة ) بالتقييم سيقوم من حتديد :النظام لتصميم التمهيد(1)

 .(خارجي مستشار أم املنظمة

 .النقط أم الدرجات أم الرتتيب طريقة :التقييم طريقة اختيار(2)

 تقييمها، سيتم اليت الرئيسة الوظائف حتديد :ذلك ويتضمن :التقييم خطة وضع(3)

 .التقييم خبطة العاملني وتعريف التكلفة وحتديد للتنفيذ، زمين جدول وضع

 .للوظائف الفعلي التقييم(4)

 وما الدرجات عدد عن عبارة وهو الوظائف هيكل حتديد يتم :الدرجات عدد حتديد(5)

 كل تسعري أي ) درجة كل لتسعري متهيدًا وذلك وظائف من عليه حتتوي

 .(الواحدة الدرجة يف املندرجة الوظائف

 لكل املربوط ونهاية املربوط بداية وحتديد ، درجة كل تسعري يتم :الدرجات تسعري(6)

 .درجة



 طرق تقييم الوظائف

 : طريقة ترتيب الوظائف : أواًل 
تتم مقارنة الوظائف بعضها ببعض بغرض ترتيبها وفقًا ألهميتها : هذه الطريقة مفهوم - 

وتعتمد هذه الطريقة على وجوو  اتوت ب بول الوظوائف يعوه  علوى القوائم بعمليوة ال تيوب          

التفرقة بينهوا   وي ظوب بوهذ هوذه الطريقوة تقوارذ الوظوائف قوظوداب قائموة بوذاتها فو             

تقارذ الوظائف بعد تقعيمها إىل عوام  معينوة قواة و والتعلويم   وبوذلو تعووذ عمليوة       

 . التقييم اجتها ية ختضع إىل ت و ورأي اةبري 

 : تطواب تنفيذ هذه الطريقة  -
 .بطاقاب وصف للوظائف اليت سيجري حتديد أهميتها النعبية إعدا  . أ
 .من بطاقاب الوصفعضو من أعضاء جلنة التقييم نعخة إعطاء ق  . ب

يقوم قو  عضوو ب تيوب الوظوائف وفقوًا ألهميتهوا النعوبية   وللقيوام بوذلو يضوع عضوو            . ج

اللجنووة الوظيفووة األهووم ب اارتبووة األوىل والوظيفووة األ نووى ب اارتبووة األتووريو  ووم يووتم ترتيووب  

 .ااعتويلباقي الوظائف وفقًا ألهميتها بل 



 تتمة طريقة ترتيب الوظائف

 .إعدا  قشف تاص يوضع فيه الوظائف مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا اعتوى ق  منها.  

إعا و عملية التقييم مرتل على ف اب متباعدو وظصر مقدار االتوت ب  وم أتوذ ااتوسو      . هوو

 .نهائيوإعدا  قشف 

 راسووة قفافووة التقووديراب موون قبوو  رئوويح اللجنووة وب ظالووة وجووو  اتووت ب توودر  موون قبوو   . و

 .اللجنةاللجنة ويؤتذ متوس  تقديراب مجيع أعضاء 

 :مفال

 
 المرتبة المسمى الوظيفي

 1 أ

 2 ب

 3 ج



 تتمة طريقة ترتيب الوظائف

 :م ظظاب 

 عوورض الوصووف الوووظيفي علووى أعضوواء اللجنووة مووب إتفوواء ااعوومى الوووظيفي قووي         عنوود . 1

 ال يته ر عضو اللجنة به 

 . ترتيب الوظائف على معتوى األقعام يتم ترتيبها على معتوى اانظمة بعد . 2
  
 : مزايا هذه الطريقة  -
 . البعاطة وسهولة الفهم  -1

 . حتتاج إىل عد  قلي  من اة اء  -2
 : عيوب هذه الطريقة  -
 . ال تظهر  رجة االتت ب ب أهمية الوظائف بصورو واضحة  -1
 . ال تصلح لألعدا  العبريو من الوظائف  -2



 طريقة الدرجات لتقييم الوظائف

تشووبه هووذه الطريقووة طريقووة ال تيووب ظيوو  يووتم مقارنووة الوظيفووة بالوظووائف األتوورى قوظوودو     
واظودو  وذ تقعوويمها إىل معوناتهووا األساسوية   لعنهووا ختتلووف معهوا بتحديوود قيمووة الوظيفووة    

 . على مقيا  معل هو سلم الدرجاب وليح على أسا  مقارنة الوظيفة بغريها من الوظائف 
  

 : تطواب تنفيذ هذه الطريقة 
ظي  يتم إنشاء : عد  الدرجاب اليت متف  ااعتوياب الوظيفية اليت تضمها اانشهو حتديد ( 1)

 . سلم الدرجاب يتعع ويضيق وفقًا ألعدا  الوظائف ااوجو و ب اانشهو 
 . ظي  يتم ذلو من ت ل الدراسة التحليلية للوظائف : حمد و للدرجاب وضع تعاريف ( 2)
ظيو  يوتم إقوال الوظوائف بودرجاتها ااناسوبة       : وصف الوظائف بتعاريف الودرجاب  مقابلة ( 3)

على مقيا  التقييم   مع العلم أذ الدرجة تضم قافوة األعموال الويت وأذ اتتلفوط ب طبيعتهوا      

 . فإنها تتما   ب معتواها بشع  عام 



 يتبع طريقة الدرجات لتقييم الوظائف

 :مزايا هذه الطريقة   

 
 .  البعاطة والوضوح  -1

 . قلة التعاليف  -2

 .  ظهور نتائجها سرعة -3
  
 :  هذه الطريقة عيوب -

 
 .  وضع تعريفاب  قيقة للدرجاب صعوبة -1
 . بالنواظي الشخصية الته ر -2



 طريقة تقييم الوظائف بالنقط

تقوم هذه الطريقة على أسوا  حتليو  الوظوائف إىل العوامو  األساسوية ااعونوة حتوا  وم حتديود          )

األهمية النعبية حتوذه العوامو  قو  علوى ظوده وبصوورو قميوة تتمفو  ب عود  مون الونق  لعو              

عاموو  موون العواموو  وموون اجلوودير بالووذقر أنووه ال يووتم حتليوو  مجيووع الوظووائف ب اانشووهو بوو  يووتم   

اتتيار جمموعة من الوظائف األساسية تعمى بالوظائف الدالة وحتذه الغايوة يوتم تقعويم وظوائف     

 . اانشهو إىل وظائف فنية ووظائف إ ارية ووظائف قتابية 

وتتلخص هذه الطريقة ب إعطاء عد  من النق  لعو  عامو  مون العوامو  الويت ي اتتيارهوا           

وجبمع هذه النق  ميعن حتديد  رجة أهمية الوظيفة فعلما ق  عد  النق  قلما قانوط  

 . الوظيفة أقفر أهمية واستحقط أجرًا أعلى 

ولتعووهي  عمليووة التقيوويم يووتم اتتيووار عوود  موون الوظووائف الرئيعووية لتقييمهووا أواًل  ووم تقيوويم               

 .  الوظائف الباقية مبقارنتها بالوظائف الرئيعية 



 يتبع طريقة تقييم الوظائف بالنقط

 :  طريقة تقييم الوظائف بالنق تطواب تطبيق 

يووتم اتتيووار العواموو  ااوورا  تقييمهووا مووع مراعوواو       : وتعريووف عواموو  التقيوويم   اتتيووار ( 1)

اتووت ب تلووو العواموو  بوواتت ب طبيعووة الوظووائف وال يوجوود اتفووال ظووول العوود  اافووالي        

 . للعوام  إال أنه من اافض  أذ يعوذ ما بل مثانية إىل عشر عوام  

 .تقعيم عوام  التقييم اىل عوام  فرعية( 2)

إعطاء قيمة بالنق  لعوامو  التقيويم وذلوو مبقارنوة عوامو  التقيويم الرئيعوة ببعضوها         ( 3)

 .البعض لتحديد قيمتها وأهميتها



 يتبع طريقة تقييم الوظائف بالنقط

 :  طريقة تقييم الوظائف بالنق تطبيق يتبع تطواب 

 .  إعطاء قيمة بالنق  لعوام  التقييم الفرعية( 4)

وتشووري ااعووتوياب ااوجووو و ب قوو   : توزيووع نقوواع العناصوور الفرعيووة علووى معووتوياب ( 5)

 .عنصر فرعي اىل مدى توافر هذا العنصر ب الوظيفة

 .ويتعوذ من شرح اعنى عوام  التقييم ومعتوياتها: تصميم  لي  متعام  للنق ( 6)

 .استخدام الدلي  ب تقييم الوظائف( 7)

 :مزايا هذه الطريقة

 .أقفر  قة من الطرل األترى(1)

 .األقفر استخدامًا وشعبية بل الشرقاب(2)



 مقارنة بين طرق تقييم الوظائف

 الدرجات طريقة  طريقة الترتيب طريقة النقط
تعطييت تيييتيراي  مييية ل  ييية  -1

 النسبية للوظائف
 ي ال تعطت تيتيراي  مية1 ي ال تعطت تيتيراي  مية1

ييي يييتم  ليييي الوظيعيية ها  وامل ييا 2
األساسييييييية وه طييييييا   ييييييي  امييييييي 

 جممو ة من النيط

ي يتم ميارنة  ي وظيعة باألخرى  2
  وحتة واحتة 

تسكني الوظائف يف  يتمي 2
 درجاي معرفة مسبيا  

يييي يوجيييت ميييييال لكيييي  اميييي مييين 3
  وامي التيييم

ي تيوم  لى أسال امليارنة 3
 والرتتيب

ي يوجت مييال  ام واحت 3
 للترجاي

 مقارنة بل طريقة النق  وطريقة ال تيب وطريقة الدرجاب 
 



 تطبيقاب  


