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 الفردي واإلجادة املؤسسية؟  األداءما منظومة قياس 

 

 عمان رؤية تنفيذ ممكنات أحد كونها وتنطلق من حالًيا العمل هي منظومة تتعهدها وتديرها وزارة

 يف فعلًيا سُيطبَّقو احلكومية، والوحدات املؤسسات يف الفردي األداء لقياس جديد نظاموتعمل على اجياد  ،2040

. (م2022 يناير) املقبل العام مطلع  
 

 

 هدف املنظومة ؟ ما 

 بناء خالل من احلكومية املؤسسات يف البشرية املوارد منظومة تطوير و الفردي األداء قياسإىل  نظومةامل تهدف

 مما باحلوافز، اإلنتاجية وربط احرتافية، أكثر وجعله ،األداء تقييم نظم وحتسني الوظيفي، األداء يف اإلجادة ثقافة

   . احلكومي املؤسسي األداء مستوى من ترفع سوف شك بال اليت املؤسسية، اإلجادة إىل يقود

 

 

 الفردي؟  األداءما أدوات قياس منظومة 

 ،للوحدة السنوية اخلطة منها دواتاأل من عدد على املؤسسية واإلجادة الفردي األداء قياس منظومة تشتمل

 األهداف من جمموعة على تشتمل كما ،OKR الرئيسية والنتائج األهداف إىل إضافة،  KPI األداء ومؤشرات

 من املنظومة هذه تقييم ويتم الدائرة، واختصاصات الوظيفي والوصف والوحدة املديرية أهداف منها الوظيفية

  .اإلجناز وسرعة واالنتاجية العمالء ورضا والتطوير واالبتكار واجلودة التنفيذ ،منها العناصر من عدد خالل
 

  ؟   KPIما هو ال 

ويقاس به أداء  .الرئيسية األداء مؤشرات: به نعين والذي   Key Performance Indicators مملفهو اختصار هو

 الوحدة احلكومية على مدار عام. 

 

  

 ؟  OKRما هو ال 

لكل موظف  و النتائج الرئيسية األهدافوهو  (Objectives and Key Results) هو خمتصر ل

عادًة كل ثالثة من قبل املوظف و نتائجها و متابعتها، واليت يتم حتديدها  األهدافطريقة لتحديد وتعد ، بالوحدة

 .و سنوًياأأشهر(  3أشهر )

 

 الفردي؟  األداءمراحل قياس 

   النظام. يف التشغيليًة للوحدة، و اسقاطهًا على املديريات  ثم تثبيتها   األهدافحتديد 

  التنظيمية التقسيمات هدافأعلى  بناًءوالنتائج الرئيسية للموظف  األهدافحتديد . 

 مستمرة راجعة تغذيةئول املباشر )سامل من تابعةاملو شرافاإل( . 

  وفق دورية حمددة األداءتقييم . 

  .مراجعة نتائج التقييم للسنة 

   .اعتماد ونشر نتائج التقييم 
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 OKR عن ال برامج تدريبية ستتضمن هلو احلكوميني؟ للموظفني التدريبية املنصة ستتوفر متى

 ؟  KPIال و األهداف لوضع الصحيحه الطريقة فيها تبني اللي

 واٍف شرح توفر تدريبية حقيبة على م، وستحتوي2021سبتمرب  يف جاهزة ستكون "مريان" منصة

 شرح على بالشك ويتوستح عليها، اإلجابة جيب اسئلة بها وسيكون ، باملنظومة يتعلق ما لكل

سيتم إشعار مجيع الوحدات  أسبوعية وزارة العمل حلقات عمل وفرست كما، .OKR ملنهجية

 مبواعيدها. 

 

 وظيفتني؟ وأ مؤسستني جيمعون الذين املنتدبني العقود؟ صحابأ املنظومه تشمل هل

 فيما أما فردية، وظيفية خطط أيضا هلم يكون حبيث التجرييب التطبيق يشملهم احلالية املرحلة يف

 اليت املهام وفق أهدافهم صياغة عليهم وظيفتني، او مؤسستني جيمعون الذين املنتدبني خيص

 الوظيفة يف املباشر الرئيس مع بالتوافق املباشر الرئيس قبل من تقييمها وسيتم حاليا بها يقومون

 .املوظف إليها املنتدب

 
وضع بالنسبة للموظفني املنتدبني أو املفرغني للدراسة أو اجملازين بدون راتب ملدة السيكون  كيف  

  تزيد عن ستة أشهر ؟

بعد العودة من  األداءبالنسبة للمفرغني او اجملازين ال يتم تقييمهم عن فرتة االجازة /التفريغ ويتم تقييم 

 . االجازة/التفريغ

 

 اخلرباء مثل عمل عقود معهم املربم الوافدين على واالستمارة األداء قياس منظومة تنطبق هل 

  واألخصائيني؟

 االعمال اجناز ملتابعة االستمارة استخدام باالمكان العقود الصحاب بالنسبة

 

 جاهزة غري للمؤسسة االسرتاتيجية واخلطة وظيفي فوص من يتبعه وما التنظيمي اهليكل كان إذا

 حيث الفردي األداء تقييم مع التعامل سيتم كيفكاجلامعة ، ف تأسيسها من األوىل املراحل يفألنها 

 ؟ لمؤسسةل االسرتاتيجية واخلطة الوظيفي التوصيف على يستند انه

 ان إىل تشري واليت وميةكاحل الوحدات باقي مثل اجلامعة مع املنظومة إدارة يف وشركاءها العمل وزارة تتعامل

 اخلطط على االعتماد ينبغي عليه و العمل وزارة من احملدد الزمين االطار ضمن تعمل أن جيب اجلامعة

إىل  للجامعة التابعة والكليات الدوائر يف احلالية القائمة والسياسات التنظيمية واللوائح والتشغيلية األسرتاتيجية

 .اجلديدة التنفيذية والالئحة االسرتاتيجية اخلطةتعتمد  أن 

 

الرقابي والتقييمي؟ كيف تضمن وزارة العمل تطبيق املؤسسات احلكومية للمنظومة و ما دورها 

 اجلودة وضمان البشرية املوارد أقسام متابعة يستوجب احلكومية الوحدات يف املنظومة تطبيق أن من الرغم على
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 من التظلمات وجلنة األداء تقييم مراجعة جلنة وتأسيس للمنظومة الصحيح التطبيق حول التدقيقة بإدوارها

 عمان رؤية تنفيذ متابعة كوحدة وشركاءها العمل وزارة دور أن إال، احلكومية الوحدة داخل األداء تقييم قرارات

 باإلضافة. للمنظومة التطبيق وصحة نزاهة من للتأكد احلكومية للوحدات املستمرة املتابعة يكون سوف 2040

 من للتأكد العمل وزارة فيها مبا جهة من الكثر الكرتونيا متاحة تكون سوف األداء تقييم نتائج فإن ذلك إىل

 .اجلديدة املنظومة حسب املوظفني تقييم يف املتبعة االجراءات صحة

 االجادة؟ ومنظومة الفردي األداء املنظومة بني ربط هناك هل

 أهداف لتحقيق املطلوبة املدخالت أهم من هي الفردي األداء قياس فمنظومة، بينها ربط هنالك يكونس بالتأكيد

 .املؤسسية اإلجادة منظومة ومتطلبات

 املنظومة من التوجهات العاطفية يف عملية التقييم ؟  حتّد كيف 

 ا:ومنه عدة أسس على بنيت املنظومة فإن التقييم عملية وحوكمة نزاهة لضمان

 فقط(  واحدة جهة على التقتصر) العالقة أصحاب لكل التقييم عملية يف وواضحة مشرتكة مسؤوليات 

 وواضح متاح يكون سوف والذي والنتائج األهداف حتقيق على األداء وتقييم اإلجناز ملتابعة الكرتوني نظام 

 .النتائج تلك على لإلطالع جهة ألكثر من

 النتائج صحة تؤكد واضحة أدلة على مستند يكون أن البد التكريم وهذا اجمليدين لتكرم جاءات املنظومة 

 واجلهات الوحدة ورئيس البشرية املوارد قسم بينها ومن اجلهات من للعديد واضح يكون سوف فتكرميهم

 ومدعومة واقعية نتائج وإعتماد رفع على واملسؤول املوظف يزيد من حرص شأنه من وهذا، اخلارجية

 .باإلثباتات

 

 ؟ اقصى كحد OKR" "الرئيسية  النتائج و األهداف من3 موظف لكل هل

ذلك  لتجاوز الضرورة دعت وإن ، أقصى كحد موظف لكل أهداف بأربع نكتفي التدريبية املرحلة يف

 .متاح األمرف

 األهداف صحة من للتأكد للموظفني OKRال مبراجعة يقوم التجريبية الفرتة يف فريق هناك هل

 املوضوعة؟ املؤشرات و

 مبن ستعانةاإل وميكن، اجملال هذا يف خلربتهم نظرا اجلودة دائرة عضو بذلك يقوم أن املفرتض من

 . بذلك للقيام املؤسسة موظفي من والنتائج األهداف صياغة يف مهارة لديهم

 

 أثناء الدورة؟ ميكن إضافة/ حذف أهداف/نتائج  هل

ما اسباب، قبل املسؤول املباشر مع توضيح األثناء الدورة من أنتيجة رئيسية للموظف  أو نعم، ميكن الغاء هدف

 . األهداف قائمة يف تدرج مل اليت ضافيةاإل عمالاأل توثيقل یخرأميكن من خالل قنوات فإنه بالنسبة الضافة هدف 
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يف حال وجود خالف بني املوظف واملسؤول املباشر حول صياغة هدف أو نتيجة فكيف يتم تسوية  

 األمر؟

 تقبله عدم حال يف بالوحدة املنظومة دارةإ فريق یيتم اعتماد توجيه املسؤول املباشر، وبامكان املوظف الرجوع إلـ 

 .الرئيسية والنتائج هدافلأل

 

 

 

 على سيطلع من و ستنشر ينأ الفردي، األداء لتقييم التابعة النتائج نشر و اعتماد خبصوص 

 النتائج؟ 

 واضحة تكون سوف ولكنها احلكومية الوحدة رئيس طريق عن اجمليدين داءأ نتائج نشر ومكان ليةآ حتدد        

 الوحدة ذات يف املوظفني جلميع

 
 اللجنة؟ عضاءأ هم ومن ؟ التقييم نتائج مراجعة جلنة دور ما 

 عتمادوا األهداف بني األوزان توزيع ونزاهة املنظومة بنود تطبيق صحة من التأكد هو األداء تقييم جلنة دور

 رئيس أعضاءها أهم ومن الوحدة رئيس طريق عن والتظلمات التقييم جلان عضوية حتدد. املوظفني بني النتائج

 .الوحدة يف القانونية الدائرة من وممثل البشرية املوارد قسم

  

 بها؟ سيعمل متى و املتدني؟ األداء تطوير آلية ما

 ما بكل التوجيه احلكومية الوحدات بإمكان احلالي الوقت يف ولكن الحقا عنها يعلن سوف املتدني األداء تطوير ليةآ

 للوحدة الداخلية والسياسات اللوائح عليها تنص ما حسب املتدني األداء ذو املوظف وأداء قدرات تطوير شأنه من

 .املطلوبة بالصروة مهامه إلداء املوظف حيتاجها اليت التدريب جماالت وتوفري حتديد أهمها ومن احلكومية

  

 أعضاءها؟ هم من التظلمات؟ جلنة دور ما

  

 ودراسة بفحص تقوم واليت الوحدة رئيس من بقرار تتشكل جلنة هي التظلمات جلنة:والتحقيق التظلمات جلنة

 األداء تقييم وجلنة املباشر املسؤول قيام من والتأكد احلكومية الوحدة موظفي من املقدمة والتظلمات الشكاوى

 طريق عن التظلمات جلان عضوية حتدد. إختصاصه حسب كال املوظف تظلم مع التعامل يف بهم املنوطة باالدوار

 .    الوحدة يف القانونية الدائرة من وممثل البشرية املوارد قسم رئيس أعضاءها أهم ومن الوحدة رئيس

 

 

 املكافأة؟ ستكون كيف

 والئحته القانون يف عليها املنصوص احلوافز هي السنوية أهدافه حيقق الذي املوظف ملكافأة املستخدمة اآلليات

 حتفيز يف كبري دور هلا سيكون واليت دراستها، يتم اليت املعنوية احلوافز من الكثري إىل باإلضافة التنفيذية،

 .املنظومة تطبيق مع اعتمادها إىل وسيصار السنوية، أهدافهم حتقيق على حرصهمرفع مستوى و املوظفني

 

 املقصود باملنحنى اجلرسي ؟ما 

يتم استخدامه عندما حيصل عدد كبري من املوظفني على تقييمات عالية جدا، حيث  منحنى التوزيع اجلرسي

 .هداف تتعلق باحلوافز والرتقياتأجل إبراز الفئة األكثر متيزا أل سيتم توزيعهم على املنحنى من
 

العالمات اليت وضعها املوظف، فهل يقوم بإطالعه  يف حال قيام املسؤول املباشر بإجراء تعديالت على

 على التعديالت ومناقشتها معه؟
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 نعم جيب اطالع املوظف بالتعديالت اليت متت من قبل املسؤول مع تقديم التغذية الراجعة السباب التعديل

 

التعديل يف يف حال رغبة املسؤول املباشر بإجراء تعديل على العالمة اليت وضعها املوظف فهل يتم   .

 نفس اخللية اليت بها العالمة أم يف خلية املالحظات؟

 . فعمال املوظجناز الفعلي ألشر دوره اعتماد اإليتم التعديل يف نفس اخللية كون املسؤول املبا

 
 

بعد اعتماد االستمارة من املسؤول املباشر هل يتم اعتمادها من املسؤول األعلى أم حتال مباشرة إىل  

 مراجعة نتائج التقييم؟جلنة 

 یإلـ واحالتها العام املدير یبعد اعتماد االستمارة من قبل املسؤول يف نهاية كل دورة يتم ارسال نسخة لالطالع الـ
و أي / او دائرة املوارد البشرية  الفرد األداءظومة بالوحدة سواء كان فريق منظومة قياس املن عن املسؤول الفريق

 . الفردي األداءحاليا فريق تطبيق منظومة قياس 

 
 

 ملدة راتب بدون اجملازين أو للدراسة املفرغني أو املنتدبني للموظفني بالنسبة وضع سيكون  كيف 

  ؟ أشهر ستة عن تزيد

 بعد األداء تقييم ويتم التفريغ/ االجازة فرتة عن تقييمهم يتم ال اجملازين او للمفرغني بالنسبة

 التفريغ/االجازة من العودة

 

 هل ستكون االستمارة يف شكلها اإللكرتوني )املرتقب( بذات احملتوى احلالي لالستمارة بصيغة  

Excel  ؟ 

 يف اآلخذ احلال وبطبيعة التجريبية املرحلة من الراجعة التغذية  یسيتم حتسني النسخة االلكرتونية بناء علـ

 .ستفادة من مقرتحاتهماحلكومية واإلاك اجلهات والوحدات شرا االعتبار

 

 السابقني؟ النظامني من التجربة اخذ يتم مل وملا  EFQM االيزو بي شبيه النظام هل

 .املؤسسية واالجادة االفراد تقييم هما حمورين على يتعمد كونه النظام هذا اختيار مت لكن بالنظامني شبيه من

 


