
الدليل اإلرشادي لتطبيق األداء الوظيفي

عامدة املوارد البرشية 

مسؤول وحدة ا�داء و التقويم 
ا. نياف العتيبي 



هي طريقة استراتيجية و نظام متكامل و مترابط  لتقويم الموظفين 
بناءاً على أدائهم في " ميثاق ا�داء"  و الذي يتكون من مجموعة من 

ا�هداف ( ماذا ينجز؟ ) و الجدارات ( كيف ينجز ؟). 

رفع كفاءة العمل وتحسين ا�نتاجية و ا�ستثمار ا�مثل لطاقات 
وقدرات الموارد البشرية و ذلك بتنميتها و توظيفها لتحقيق 

ا�هداف ا�ستراتيجية لجامعة الجوف. 

تتكون دورة ا�داء من ٣ مراحل و ٣ نماذج وهي ( ميثاق ا�داء ، تقييم ا�داء 
و التقدير العام للموظف) . 

مفهوم إدارة األداء الوظيفي :

الهدف من إدارة األداء الوظيفي:

مراحل إدارة األداء الوظيفي: 

مرحلة التخطيط: 

يتم إعداد ميثاق األداء

تحديد األهداف و 

الجدارات 

مرحلة التقييم: 

يتم إعداد التقييم و 

التقدير العام للموظف 

مرحلة التغذية 

الراجعة :

مراجعة األهداف و 

الجدرات 

مراجعة مدى 

التقدم

١



تبدأ هذه المرحلة خالل أول شهرين من بداية دورة ا�داء و تتضمن 
مناقشة أداء الموظف مع المدير و يتم توثيق ما تم ا�تفاق عليه في 
( ميثاق ا�داء) الذي يتضمن ا�هداف و الجدرات الالزمة لتحقيق هذه 

ا�هداف و الوصف السلوكي لهذه الجدرات ويتم تزويد إدارة عمليات 
الموارد البشرية بالنسخة المعتمدة.  

الركائز األساسية التي يقوم عليها نظام إدارة األداء الوظيفي : 

مجموعة المعارف و المهارات و 
القدرات و الخصائص السلوكية 

التي تمكن الموظف من أداء 
عمله بشكل فعال. 

 النتيجة المطلوبة التي يعمل 
الموظف على تحقيقها خالل العام.

أوال: مرحلة التخطيط : 

األهداف 
 ( ماذا ينجز؟)

الجدارات 
( كيف ينجز؟)

٢



 أن يكون الهدف محدداً. 
بحيث يكون قادراً على وصف المخرجات المطلوب تحقيقها بشكل 

مناسب يفهمه أي طرف / شخص / جهة. هل الهدف مكتوب 
ببساطة ووضوح ويمكن فهمه بسهولة؟ 

أن يكون الهدف قابًال للقياس.
بحيث يكون قادراً على تقديم الدليل على تحقيق المخرجات. هل 

يوجد بالهدف وحدات للقياس الكمي  ( عدد ، وقت ، نسبه ) ؟ 
أن يكون الهدف قابًال للتطبيق. 

بحيث يكون الموظف قادراً على أن يحقق الهدف . هل لدى الموظف 
القدرات و المهارات و الموارد و ا�مكانات الالزمة لتحقيق الهدف؟ 

أن يكون الهدف منطقيًا. 
بحيث يمكن تحقيق الهدف رغم التحديات و يتوافر للموظف 
الموارد الالزمة لتحقيقة. هل الهدف مرتبط برؤية الجامعة و 

أهدافها ا�ستراتيجية ؟ 
أن يكون الهدف محدداً بزمن. 

بحيث يكون مرتبطًا بمراحل تنفيذ خالل العام. هل للهدف وقت 
بداية و نهاية واضح؟ 

 : ( SMART GOALS )  طريقة صياغة األهداف الذكية 

٣



تقديم ٦ دورات تدريبية يف مجال صياغة األهداف الذكية خالل العام الحايل

: ( SMART GOALS )  مثال عىل صياغة األهداف الذكية

٦  ٪٣٠
دورة تدريبية 

منطقي

قابل للتحقيق قابل للقياس

محدد بزمن  محدد 

معيار القياس:

التحديد الكمي عن وحدة قياس ناتج ا�داء.
الوزن النسبي:

المقدار النسبي الذي يعبر عن أهمية الهدف أو الجدراة.
الناتج املستهدف:

التحديد الكمي لÆداء المتوقع تحقيقه خالل دورة ا�داء . 

 أن تكون ا�هداف ذكية 
 أن التقل ا�هداف عن ٤ و ال تزيد عن ٦ أهداف.

 أن اليقل الوزن النسبي عن ١٥ ٪  و ال يزيد عن ٣٥٪ للوظائف الغير 
إشرافية و ٤٠ ٪ للوظائف ا�شرافية و أن يكون المجموع ١٠٠ ٪ .

٤



٪٢٠

٪٢٠

٪٢٠
٪٢٠

٪١٠

٪١٠

مثال عىل وضع الوزن النسبي و الجدارة املطلوبة  الجدارات:

توضع ا�وزان النسبية موزعة 
على أهمية الجدارة بالنسبة  

للموظف.
أن يكون المجموع ١٠٠ ٪  

ماهو الحد ا�دنى الذي يجب 
أن اليقل عنه الموظف في 

مستوى الجدارة المطلوبة ؟ 
يمكنك ا�ستعانة بقاموس 
الجدارت للوظائف ا�شرافية 

و الغير إشرافية. 

٥



منوذج ميثاق األداء للوظائف الغري إرشافية 

منوذج ميثاق األداء للوظائف اإلرشافية 
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تتم هذه المرحلة خالل منتصف العام في الشهر السادس 
و السابع من دورة ا�داء.

ثانياً: مرحلة التغذية الراجعة :

مراجعة أداء الموظف و معرفة مدى التقدم لتحقيق ا�هداف المراد إنجازها. 
توجيه الموظف نحو المسار الصحيح لتحقيق ا�هداف.

مراجعة سلوكيات الموظف لتحسين مستوى الجدارة المطلوب. 
معرفة إمكانية الموظف لتحقيق ا�هداف.

معرفة احتياجات الموظف لتحقيق ا�هداف. 
إمكانية تعديل أو تغيير بعض ا�هداف و ا�وزان النسبية والنتائج 

المستهدفة في حال حدوث أي تغير في المنظمة أو ا�دارة و تزويد إدارة 
عمليات الموارد البشرية بذلك. 

٧



تتم هذه المرحلة خالل آخر شهرين من نهاية دورة ا�داء و يتم 
فيها تقييم ا�داء الوظيفي للموظف حسب ماهو محدد في ( 

ميثاق ا�داء) سابقًا. ويستخدم في هذه المرحلة النموذج الثاني  
وهو  ( تقييم ا�داء الوظيفي - الوظيفة ا�شرافية و الغير 

إشرافية) للحصول على التقدير العام �داء الموظف ويتم تزويد 
إدارة عمليات الموارد البشرية بالنسخة المعتمدة. 

ثالثاً: مرحلة التقييم لنهاية العام : 

طريقة تعبئة منوذج التقييم : 

يتم نقل هذه البيانات من نموذج ميثاق 
ا�داء إلى نموذج تقييم ا�داء تلقائيًا. 

ما هي القيمة التي حققها 
الموظف بنهاية العام؟ 

عملية التقييم يتم  
إحتسابها تلقائيًا.

يمكنك ا�ستعانة بمقياس 
الجدارت للوظائف ا�شرافية 

و الغير إشرافية المرفق. 

٨



منوذج تقييم األداء للوظائف الغري إرشافية 

منوذج تقييم األداء للوظائف اإلرشافية 

٩



العامل املرجح للنسب املئوية التي تم تحديدها لكل من 

األهداف و الجدرات عند إحتساب التقدير العام ألداء املوظف 

عىل أن يكون مجموعهام ١٠٠ ٪ كالتايل: 

١٠



بعد اإلنتهاء من عملية تقييم أداء املوظف  يتم توثيق 

التقدير العام ألداء املوظف  من خالل هذا النموذج ويتم 

تزويد إدارة عمليات املوارد البرشية بالنسخة املعتمدة.

حسب الئحة الترقيات. 

فترة تقييم الموظف 
خالل عمله في الجهة.

تحديد مرحلة تقييم ا�داء 

يتم تقريب التقدير العام للموظف ( في 
نموذج تقييم ا�داء ) �قرب عدد صحيح. 

أي عدد يحتوي على قيمة كسرية  أقل من ٠٫٥ 
إلى العد الصحيح ا�دنى . مثال ( ٣٫٣١ يصبح ٣).

أي عدد يحتوي على قيمة كسرية تساوي أو 
اكثر من ٠٫٥ إلى العدد الصحيح ا�على . مثال ( 

٣٫٥ يصبح ٤ ) . 

٣

١١



هو أسلوب للتمييز بين الموظفين حسب مستوى أدائهم و 
مهاراتهم وكفاءاتهم و لمعرفة المميزين لمكافأتهم و 

كذلك أصحاب ا�داء المنخفض لتطويرهم.  

التوزيع الطبيعي :  

١٢



مقياس الجدارت للوظائف اإلرشافية و الغري إرشافية:

١٣



١٤



١٥



لالستفسارات :  

تحويلة رقم ٢٠٨١

١٦


