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النماذج المستخدمة

ميثاق االداء

تقييم االداء
الوظيفي
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التقدير
العام الداء
الموظف
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الجدارات

المجموع االجمالي

%100

نموذج ميثاق االداء مستند معمول بشكل رقمي على كل
هيئة وهو عبارة عن اكسيل شيت معد مسبقا في نظام

ما هو الحد األدنه اله ي يجهن ان
ال يقل عن الموظف فهي الجهدارة.
ويمكههن معرف ه الوصههف السههلوكي
لكهههههل مسهههههتوا مهههههن مسهههههتويا
الجهههههدار الخمسههههه مهههههن خههههه ل
الرجوع لقاموس الجدارا  .يجهن
ان يههتم و ههم المسههتوا الثال ه او
الرابم وفقا لحاج العمل

مجموعههههههههه الجهههههههههدارا الثابتههههههههه
المخصص للوظائف غير اإلشراقي
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وزن الجههههدارة مقارنهههه بالجههههدارا
األخرا من .100

لكل جدارة مجموع من السلوك األساسي وهي ثابت .
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أخطاء شائعة في عملية تنفيذ ميثاق االداء الوظيفي

مبدأ سماعي

التحيز

عدم المالحظة
الدقيقة

الميل ناحية/ضد
موظف معين
بدون تاكيد
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الميل إلى التساهل
أو التيسير الزائد

التقدير القاسى
أو المتشدد
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التغذية الراجعة

مدي
التقدم في
مستوا
الموظف

تتم في الشهر السادس
او السابم من العام
لمراجع االداء

مراجع
الجدارا
مراجع
االهداف

التغذية الراجعة
مدي
التقدم في
مستوا
الموظف

مراجع
الجدارا
مراجع
االهداف

مرحلة المراجعة نصف سنوية لالداء خالل الشهر السادس او السابع من دورة
االداء
ذلك لمراجعة مدى تقدم الموظف نحو تحقيق اهدافه المحددة في ميثاق االداء
وتقديم التغذية المرتد من قبل المدير حول اداء الموظف واجراء المراجعة
المرحلية للفترة المتبقية من دورة األداء واتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة
في حالة احتياج الموظف الي تحسين ادائه في مرحلة مبكرة قبل نهاية السنة

المراجع نصف سنوي تكون اختياري
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المراجع نصف سنوي تكون اختياري

ميثاق االداء للوظائف االشرافية
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ميثاق االداء لوظائف غيراشرافية

مرحلة التقدير العام الداء الموظف النهائي اخر العام
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التقدير العام ألداء الموظف:
• قيم كمي تعبر عن المستوا اإلجمالي ألداء
الموظف المرتبط باألهداف والجدارا في
نهاي فترة زمني محددة من دورة األداء ،ويتم
حساب وفق الخطوا الواردة في الدليل
اإلرشادي لميثاق االداء

قبل نهاية السنة بشهرين

يتضمن تقديره
العام السنوي
نقاط القوة
ونقاط تحتاج
الي تطوير

تاثير مرحلة
التقدير السنوي

ربط النتائج
بخطط التدريب
والتطوير
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الترقيات
والحوافز
وزيادة المرتبات
واالبتعاث

تطوير القيادات
وادارة المواهب
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نموذج التقدير العام الداء الموظف على الوظائف الغير
اشرافية
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التصنيف اإلجباري
• أسلون اقرن الي المو وعي يتم تطبيق عل كل الموظفين
• يلزم الرئيس المباشر بتصنيف أداء موظفي وفق نطاقا محددة
سلفًا في مثياق االداء من خ ل نسن مئوي لكل درج من
درجا تقويم األداء.
• خلق ثقاف ايجابي من خ ل تصنيف العاملين بشكل علمي الي
مجموعة قليلة من
المتميزين – تقدير يتراوح
بين الجيد جدا واالمتياز

اكبر مجموعة من
الموظفين ذات االداء الجيد

مجموعة قليلة من
اصحاب االداء الضعيف
لتطوير ادائهم

اإلدارة العليــــا
•

االطالع على نماذج تقدير االداء الوظيفي واي تقارير مرفقة ،واي مالحظات،
واعتمادها وإرسالها مرة اخرى إلى ادارة الموارد البشرية لوضع نظم المكافات والتحفيز.

مسؤول التدرين والتطوير
 .1اعتماد نتائج نماذج التقدير كأحد األسس الرئيسية في تحديد االحتياجات التدريبية .
 .2وضع خطط وبرامج التدريب التي تلبي هذه االحتياجات وتصحيح الخلل .
 .3تحديد أهداف وخطط وبرامج تنمية وتوفير القوى العاملة بالمؤسسة على أساس نتائج
تقدير عملية ادارة االداء الوظيفي.
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استخدامات نتائج عملية التقدير العام الداء
الموظف اخر العام
الجوانب الوظيفية واإلدارية:
• قرارات الترقية والنقل وتعديل المرتب.
• قرارات تجديد العقود او إنهائها.
• قرارات صرف المكافآت التشجيعية.
• قرارات الحاق الموظفين ببرامج تدريبية وتطويرية.
• إعادة النظر في اجراءات االستقطاب واالختيار.

استخدامات نتائج عملية التقدير العام الداء
الموظف اخر العام
التدريب والتطوير :
• إبرررررراز جوانرررررب الضرررررعف والقررررروة فررررري أداء
الموظفين
• إرشررراد المررروظفين إلرررى البررررامج التدريبيرررة او
إعادة التأهيل.
• اسرررتخدام البيانرررات المتجمعرررة عرررن األداء فررري
قيرررام المنظمرررة باعرررادة النظرررر فررري سياسررراتها
وأنظمتها والتي مرن الممكرن ان تكرون السربب
في ضعف نتائج التقويم.
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اخبر
مقاب
واستمم

اخبر
مقاب
واقنم

حل
مقاب
المشاكل

قد يتم استخدام الصور الث

السابق في مقابل واحدة.
27

اساليب توصيل نتائج تقييم األداء
للموظفين
أخبر وأقنع :

ففى مقابلة التقييم – أخبر واقنع  ،ينقل المشرف
إلى الموظف معلومات عن نتائج تقييمه ويحاول
إقناعه بها وبصحتها  .فاالتصال يكون باتجاه واحد
 ،من المشرف إلى الموظف  ،ويسيطر على المقابلة
إجماالا  .ونجاح هذا المدخل يعتمد كثي ار على قدرة
المشرف على نقل الحقائق عن أداء الموظف ورغبة
الموظف فى قبول تقييم المشرف له .
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أخبر وأقنع :
هذا المدخل أكثر ما ينجح عندما يكون هناك قدر كبير من
االحترام للمشرف من الموظف  ،وإال يمكن أن تنتهى المقابلة
بجدل وعدم تفاهم.
وهناك حاالت تكون فيها هذه الطريقة أفضل حل لتقييم األداء
بشكل مناسب  ،خاصة عند تقييم الموظفين الجدد  .فالموظفون
الجدد ليسوا فى مكان يجعلهم قادرين على حل المشكالت أو
تقديم معلومات مرتدة بالنسبة ألفكارهم الخاصة .

اساليب توصيل نتائج تقييم األداء للموظفين

أخبر وأستمع :
• يخبر المشرف هنا مرؤوسه بنتائج التقييم  ،ولكنه يرغب فى االستماع
للمرؤوسين وآلرائه أيضا  .ولذا فمهارات اإلستماع مهمة فى هذا الطريقة
من المقابالت ألنه يجب أن يشعر المرؤوسون بأن مشرفهم يقدرهم ويفهم
مشاعرهم.
• هذه الفرصة من المعلومات المرتدة تجعل الموظف يشعر بأنه جزء من
المقابلة  .فاإلتصال ذو االتجاهين مع المشرف الذى يتفهم آراء المرؤوس
يمكن أن يزيد من دافعية المرءوس فى التحسن  .وهذه الطريقة تسمح
للمشرف بأن يغير التقييم بناء على المعلومات المقدمة له من قبل
المرءوس أثناء المقابلة.
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أخبر وأستمع :
• يمكن استخدام هذه الطريقة مع الموظفين الذين ال
يزالون يتعلمون  ،ولكن ليسوا موظفين جددا ،
فالناس الذين يمرون فى ظروف عمل جديدة أو مهام
 ،يحتاجون إلى معلومات مرتدة توجه ما يقومون به
من عمل  ،وتعطيهم فكرة عن مدى إجادتهم له  ،وهم
يرحبون أيضا برأى المشرف فى عملهم  ،باإلضافة
إلى إعطائهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم عن العمل
نفسه.

طريقة حل ألمشكالت :
• يستخدم األسلوب المفتوح مع طريقة حل المشكالت فى
مقابلة تقييم األداء بشكل كبير  ،ويتبادل الطرفان فى
المقابلة التأثير ،حيث يلعب المشرف دور المؤيد والمساعد
بدالا من المقيم  .فمشكالت األداء ينظر إليها على أنها
مشكالت وكل طرف يحاول المشاركة فى حل المشكلة
القائمة.
• يبدأ مدخل حل المشكالت أوالا باالستكشاف بدون أى سؤال
تهديدى من المشرف  .فمن خالل استخدام المشرف لدور
المستمع والمؤيد والمتفهم سوف يعرف كيف ينظر المرؤوس
إلى أدائه  ،وما هى العقبات التى تعوق عملية التحسين .
وناد ار ما يلجأ المشرف إلى إبالغ الموظفين بأدائهم الحقيقى
فى هذه الظروف  .غذ أن الجو المهيأ سوف يساعد
الموظف على التحدث بحرية عن اهتماماته وعن قلقه.
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طريقة حل ألمشكالت :
•
•
•
•

ربما من األفضل أال ننظر إلى هذه الطرق الثالث
على أنها مقابالت منفصلة عن بعضها ،
بل على أنها استراتيجيات مختلفة يمكن أن تستخدم
فى نفس المقابلة طريقة واحدة يمكن
أن تسيطر على المقابلة  ،ولكن المشرف يمكن أن
يغير من واحدة إلى أخرى حسب
متطلبات الموقف.

تاثيرات عملية ادارة االداء الوظيفي
على مستوى المنظمة:
 -1إيجاد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد
احتمال تعدد شكاوى العاملين تجاه المنظمة.
 -2رفع مستوى اداء العاملين واستثمار قدراتهم بما يساعدهم
على التقدم والتطور.
 -3تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية كون نتائج
العملية يمكن أن تستخدم كمؤشرات للحكم على دقة هذه
السياسات.
 -4مساعدة المنظمة على وضع معدالت اداء معيارية دقيقة.
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تاثيرات عملية ادارة االداء الوظيفي
على مستوى المديرين :
 -1دفع المدرين والمشرفين إلى تنمية مهاراتهم
وإمكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم اإلبداعية
للوصول إلى تقويم سليم وموضوعي ألداء تابعيهم.
 -2دفع المديرين إلى تطوير العالقات الجيدة مع
المرؤوسين والتقرب إليهم للتعرف على المشاكل
والصعوبات.

تاثيرات عملية ادارة االداء الوظيفي
على مستوى العاملين:
 -1تجعل العامل أكثر شعور بالمسؤولية وذلك لزيادة شعوره بالعدالة وبان جميع
جهوده المبذولة تأخذ بالحسبان من قبل المنظمة.
 -2دفع العامل للعمل باجتهاد وجدية وإخالص ليترقب فوزه وتقديره وتحفيزه ماديا
ومعنويا .
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مراحل ادارة االداء الوظيفي
اول شهرين

للتواصل  :د .عبير فؤاد
الواتس اب +21012122965 :
االيميل training2009training@gmail.com
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