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  محمد سعود ذخير السليمان  اســم الباحـث
: تقييم األداء الوظيفى للعاملين فى الجهاز اإلدارى   عـنـوان البحث

  .دراسة تطبيقية على الجهاز اإلدارى بجامعة الكويت
  القاهرة  جـامـعــــة
  االقتصاد والعلوم السياسية  ةكـلـيـــــ

  اإلدارة العامة  قـســــــم
  )م١٩٩٨(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

التعرف على جوانب القصور والخلل فى نظم تقييم األداء الوظيفى، -١
وكذلك التعرف على الواقع التطبيقى لتقييم األداء الوظيفى فى جامعة 

ضا الوظيفى عن نظم تقييم األداء الوظيفى لدى الكويت وتحقيق الر
العاملين والتعرف على أسباب استياء العاملين من نظم تقييم األداء 

  .الوظيفى بجامعة الكويت
  . تحديد المشكالت التى تواجه عملية تقييم األداء الوظيفى-٢
 سد النقص فى األبحاث والدراسات عن تقييم األداء الوظيفى لدى لعاملين -٣

  .الخدمة المدنية بالكويت بصفة عامة وبجامعة الكويت بصفة خاصةب
  منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخى ومن خالل هذا المنهج سيتم 
والمنهج القانونى ومن خالله سيتم التعرف , تطور مفهوم تقييم األداء الوظيفى

منهج دراسة وذلك من على الجوانب القانونية فى نظم تقييم األداء الوظيفى، و



 ٢٠٠٩ إلى ١٩٩٤رسائل الماجستير والدكتوراه خالل الفترة من 

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  368 ٣٦٨  

خالل التركيز على الجهاز اإلدارى بجامعة الكويت، وأدوات الدراسة 
الميدانية، وذلك من خالل استخدام أسلوب المالحظة والمشاهدة، وأسلوب 

ة الشخصية مع المدراء المعنيين بتقييم األداء الوظيفى بجامعة الكويت لالمقاب
  .باإلضافة إلى االستبيان

  راسةاستنتاجات الد
أكد البحث على أن غالبية أفراد المبحوثين راضون إلى حد ما عن نظام  -١

  .تقييم األداء الوظيفى المطبق حاليا بجامعة الكويت وليس الرضاء التام
ترتيب أولوية وأهمية مصادر المعلومات التى يعتمد عليها أثناء عملية  -٢

 ، سجل مالحظات الرئيسفتقييم األداء الوظيفى وهى ملف الموظ
المباشر، التقرير الشهرى إلنجاز الموظف، دفتر الدوام واالنتظام، تقرير 

 .كفاءة األداء العام الماضى

اختيار الكفاءات : نظام تقييم األداء الوظيفى يحقق دائما األهداف التالية  -٣
المناسبة لشغل الوظائف األعلى، قياس قدرة الموظف على العمل، 

ون إلى التدريب، مجازاة الموظف التعرف على الموظفين الذين يحتاج
المهمل، تشجيع ودفع الموظفين على بذل المزيد من العطاء بمكافأة 

 .المجدين

أن االعتبارات االجتماعية ال تلعب دوراً هاما فى عملية الحكم على بعض  -٤
 .الموظفين من خالل نظام تقييم األداء الوظيفى بشكل كبير

اجه نظام تقييم األداء الوظيفى وجوف بعض المعوقات والمشكالت التى تو -٥
المطبق بجامعة الكويت منها عدم وجود التوصيف الوظيفى لدى بعض 

 .اإلدارات أو عدم اكتماله

  . عدم كفاية المهارات الخاصة بتقييم األداء الوظيفى-٦


