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ورشة منظومة قياس األداء الفردي 

بالجامعةفريق عمل تطبيق منظومة قياس األداء الفردي واالجادة المؤسسية 
فريق ضمان الجودة و التخطيط

م٢٠٢١سبتمبر ١٩



والسالمةاألمناجراءات
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جدول أعمال الورشة التدريبية

األسئلة و 
االستفسارات 

نصائح عامة 
التعرف عىل أدوات
يل   المنظومة و تفص

OKRمنهجية ال

احة استر
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؟ماذا نفعل هنا 
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يفوق 
التوقعات

يحقق 
التوقعات

دون 
التوقعات

نوع بيانات 
المؤش  

الوزن

100% تقديم و رشة منظومة قياس األداء الفردي  1الهدف 

13 14سبتمت   16 تاريييييخ  35% عداد المادة العلمية إ 1نتيجة رئيسية 

100  % 90% 60  % نسبة  35% التنسيق والمخاطبات  2نتيجة رئيسية 

90  % 75  % 50  % نسبة  40% رضا المشاركي    3نتيجة رئيسية 



ة وربط اإلنتاجي
.بالحوافز

وتحسي   نظم 
،تقييم األداء 

ادة بناء ثقافة اإلج
ي األداء الوظي

ن
ي ف

،فن

رد تهدف إى تطوير منظومة الموا

ية من  الل :البشر

٣

٢

١ منظومة األداء الفردي



ي •
ن
تطبيق المنظومة ف
وني ةصيغتها اإللكتر

تطويرها بناًء عىل •
التغذية الراجعة

التطبيق الفعل  
م٢٠٢٢يناير ٢

  الت
 
ون جريبر    التطبيق اإللكبر

م٢٠٢١ديسمبر ٣٠-سبتمبر ١

التطبيق التجريبر  
ي) (التحضب 
م٢٠٢١يونيو ١٦

الراجعةالتغذية

ي تطبيق المنظومة
ن
ف
صورتها النهائية

يهدف إى  لق ألفة لدى •
المؤسسات مع النظا 

ا  تدريب المؤسسات عىل نظ•
تقييم األداء الفردي

مراحل التطبيق

اآلن



ي 
ر
ي نظا  ورف

ونن نظا  إلكتر

تقييم اإلنتاجيةلوكتقييم السمات والس

ات محددة أهداف ومؤشر

سنوي)ثلث/نصف/ربييع(تقييمتقييم سنوي

تغذية راجعةالتقييم شي

استمارات تقييم عامة

إى إدارة التغيب  من

الرب  بالحوافزعد  الرب  بالحوافز
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الموظفالوحدة

القيمة المضافة لمنظومة األداء الفردي

.يليةتسهيل انجاز ال طة التشغ•

بية نشر ثقافة المنافسة اإليجا•
ن  ن الموظفي  .بي 

ن • .زيادة انتماء الموظفي 

.الحفاظ عىل الكفاءات•

ي استالفعا•
ن
غالل لية والكفاءة ف

ية .الموارد البشر

ي الكشف عن •
ن
المساهمة ف

ن لشغل  ن المؤهلي  الموظفي 
.الوظائف القيادية

ن • ي التقييم بي 
ن
المنافسة ف

.المؤسسات األ رى

تسهيل مهمة إدارة •
ن  .الموظفي 

وى متابعة وتقييم مست•
.األداء

ي تطوير •
ن
المساندة ف

ن  ن الموظفي  .وتحفت 

توفت  آلية لمكافأة •
ء المجيدين ومعالجة األدا 

ي 
.المتدنن

.وضوح المها  والمسؤليات•

ع انسجا  األهداف الوظيفية م•
.أهداف الوحدة

ي الع•
ن
.ملتحقيق الشفافية ف

ي متابعة مها  •
ن
المساندة ف
.الموظف

شكل توفت  التغذية الراجعة ب•
.دوري

.مكافأة أداء المجيدين•

ن الموظف من إنجاز • تمكي 
.العمل بكفاءة

ن مستوى جود• ة تحسي 
.ال دمات الحكومية

تعزيز ثقة المجتمع•
.بالوحدات الحكومية

المسؤولالمجتمع



٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

ونش  اعتماد  مراجعة تقييم اف ومتابعة إش  افراد/ تحديد للوحد/تحديد
ة

ائ  اعتماد ونشر نت
.التقييم

مراجعة نتائ  
ة،التقييم للسن

ق تقييم األداء وف
دورية محددة،

اف ومتابعة  اشر
من المسؤول 

ة تغذي)المباشر 
،(راجعة مستمرة

تحديد اهداف 
ية والنتائ  الرئيس
ن بناء عىل للموظفي 
اهداف 

التقسيمات 
التنظيمية،

تحديد االهداف 
وحدة التشغيلية لل

اسقاطها عىل -
ثم -المديريات 
ي 
النظا ، تثبيتها فن

دورة تطبيق المنظومة
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 طة الموظف وفق 
منهجية األهداف
ية والنتائ  الرئيس

OKR

  
ون  النظام اإللكبر

إعطاء التغذية
الراجعة 

إعطاء التغذية 
الراجعة

نظام التقييم

(المنحب  الجرس  )

ماهي أدوات منظومة قياس األداء الفردي؟ 



ما ه  خطة الموظف؟

ا  ن ن إلتر باشر المالمسؤولو الموظفبي 
إلنجاز الموظفبهسيقو ما حول

شر المباالمسؤولسيقدمهوما العمل،
:موظفاللدعم

أهداف قابلة 
ا للقياس يحققه
الموظف  الل 
ة زمنية محد دة فتر

ة أو نتائ  الرئيسي:تقاس ب
ي تساه

م المها  التر
ي تحقيق كل 

فن
.هدف



مصادر 
خطة 
الموظف

ةالسنويالخطة

االختصاصات 
الوظيفية

المشاري    ع مع 
والوحداتالتقسيمات

األخرى

١

٢

٣
(عضوية فرق و لجان)



المسؤولية

الخطوات

الحوكمة

  
اإلطار الزمب 

دالموار 

التفاصيل

الموظف والمسؤول
المباشر 

كل ربييع سنوي ونهاية
السنة

ال ط مد الت

ية ولج نة قسم الموار البشر
التظلمات

إجراء تطبيق منظومة 
ي 
قياس األداء الوظيفن
ي الجامعة

لموظفن
ي أفرع )

ن
دليل ضمان الجودة ف

(الجامعة وكلياتها



١
الخطوة

٢
الخطوة

٣
الخطوة

٤
الخطوة اعتماد ال طة من المسؤول 

.المباشر 

ائ  تحويل كل حزمة إى هدف و نت
نوي،سثلثرئيسية لتنفذ  الل 

زم  المتجانسة الى ح  األعمالتقسيم 

ي لحرص مها  العمل
  )جلسة عصف ذهتن

 
ف
(  هذه المرحلة يفضل وجود المسؤول

المباشر 

 طوات بناء  طة 
ي المرحلة

الموظف فن
ية التحضت 

ي 
ن
البدء ف
ذالتنفي

منظومة قياس  الأداء الفردي/ملفات الورشة/حصر مهام رئيس ضمان الجودة و تصنيفها.docx
منظومة قياس  الأداء الفردي/ملفات الورشة/خطة رئيس قسم ضمان الجود.xlsm


Objectives and Key Result/s (OKR)مفهوم 

ة تحديد أهداف طموحة للفرد تكون عادة قصت  
،(نويةربييع سنوية أوثلث سنوية أو  نصف س)المدى 

ن من ق
ّ
ي تمك

ياس مدى تحديد النتائ  الرئيسية التر
ي ال طة،

ن
تحقق األهداف المرصودة ف

، وموائميييييييية األهيييييييييداف، طريقيييييييية تطييييييييور  األداء توضييييييييح 

.والعمل بما هو قابل حول للقياس

A

B

C

ن نحو تحقيق  اية موحدة يقو هو :عىلإطار عمل إداري توجه جهود جميع الموظفي 



أنواع األهداف
ونية ) (المنظومة االلكتر

ي 
ن
هدف يساهم ف
تحقيق ال طة 

السنوية

ي 
ن
هدف يساهم ف
ن  تطوير وتحسي 

العمل

هدف لتحقيق 
عمال األ 

اهداف/الروتينية
عملت ص تسيت  ال

سيتم اضافة •
تصنيفات أ رى



أن تكون قابلة 

.  يقوالتوثللقياس

هي مجموعة من 
ي تق

يس المقاييس التر
.تقدمك نحو الهدف

د  توضح مدى التق
ي تحقيق الهد

ن
.فف

٥إى ٣تتكون من 
كل نتائ  مرتبطة ب
.هدف

٣

١

٤
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النتائج الرئيسيةخصائص



.....أنا سوف أحقق "
والذي سوف يقاس ........... الهدف
"........النتيجة الرئيسية.....ب 

مجموع االهدف-
ن يتعدىال يجب أ

أهداف ( 5)
، كما أن  بالكثت 
ية النتائ  الرئيس

(.5–2)تكون من 

هو ما تود : الهدف
.تحقيقة

١

:  يةالنتائ  الرئيس
ي 
هي الطريقة التر
ستحقق بها 

:الهدف

٢

ن عىل - كت 
ي يمة القيتم التر

التر
(  يةالنتائ  الرئيس)تولدها

المها  وليس عىل المها 
ي حد ذاتها

ن
.ف

مل ص ما قيل



تحديد موعد إقامة 
حفل التخرج

ىلالنتيجة األو
أعتماد قوائم الخريجي   

وبرنامج الحفل

يةالنتيجة الثان

االنتهاء من جميع 
المخاطبات والتواصل 
مع الخريجي   الستالم 

مالبس التخرج

ةالنتيجة الثالث

جاهزية  /تجهب   -
%  100القاعة 

ةالنتيجة الرابع

:١مثال 
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٩قبل 
سبتمبر 

ل قبيومي   
الحفل

٥قبل 
أكتوبر 



زيادة تغطية جميع 
المدن النشطة 

النتيجة األوىل

تغطية مدينة الرياض 

ةالنتيجة الثاني

م تقليل وقت استال -
العميل 

ةالنتيجة الرابع

كة اوبر: ٢مثال  شر

ف
د
له
ا

 :
  
ن ي 
ئق
سا
 لل
ية
راف
جغ

 ال
ية
ط
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دة
زيا

٧٥ %

١٠
دقائق 
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ً
 و ت  مكررا

ً
 وواضحا

ً
أن يكون محددا

 للموضوع 
ً
أن يكون مناسبا
وللتقويم

أن يصف جميع مفردات  العمل
من أهم % 90أي ما يقارب 

األعمال البارزة

أن يتسم بالبساطة 
وسهولة الرصد وفق 
شواهد مستقلة

ات األداء  :وزن مؤشر

، حتر يتم  يحدد وزن لكل مؤشر
ا تيار األهم،  نحدد األهم فاألهم

يتم ا تيار نوع المؤشر •
بناء عىل أهم تحدي 

مرتب  بالنتيجة

ف يتم قياس تحقق الهد•
من  الل النتائ  

الرئيسية

استحداث سيتم•
ات ا رى متنوعة مؤشر

ات القياس وي:أنواع مؤشر
مئ
ة 
سب
ن

ة

ية
دد
ع

خ
ري    
تا

غب  مكلف



ن • معدل  ياب الموظفي 

ن • استبقاء الموظفي 

ن • رضا الموظفي 

رضا الطالب •

ةمؤشر النسبة المئوي•
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ات القياس١مثال  :عىل أنواع مؤشر

ويةالنسبة المئ



o متوس  الوقت المستغرق النجاز معاملة

o عدد األ طاء

oي المراكز المتقدمة
ن
عدد الطالب ف

oعدد البحوث المنشورة

o ي مواقع التواصل االجتماعي
ن
عدد المنشورات ف

o ي مواقع التواصل االجتماعي
ن
ن ف عدد المتابعي 

المؤشر العددي

23

ات القياس٢مثال  :عىل أنواع مؤشر

العددي



مقدار الجهد الذي سيبذل من 
.أجل تحقيقه

A

مقدار الوقت الذي سيخصص 
.من أجل تحقيقه

B

تب عل .يهمقدار األثر الذي سيبر C

ة مجموع أوزان أهداف ال طة الفردية لكل فتر 
%(.١٠٠)زمنية يساوي 

  يتطلبها تحق
.يقهمقدار الموارد البر D

50%

75%

60%

80%

:معايت  تحديد أوزان األهداف والنتائ  الرئيسية

%(.١٠٠)مجموع النتائ  الرئيسية لكل هدف يساوي 



موظف يف دائرة تنمية املوارد البشرية: ١منوذج 

25

المستهدف

يفوق 
التوقعات

يحقق 
التوقعات

دون 
التوقعات

نوع بيانات
المؤش  

الوزن

25% تنفيذ برنامج تدريبية ١الهدف 

5 4 3 عدد 40% التعاقد مع معاهد التدريب 1نتيجة رئيسية 

100 90 80 عدد 20% (متدرب فقط100)جميع المستهدفي   تدريب  2نتيجة رئيسية 

95% 90% 80% نسبة 40% امج المقدمة مستوى رضا المتدربي   عن  البر 3نتيجة رئيسية 



موظف يف النقليات : ٢موذج ن
المستهدف

يفوق 
التوقعات

يحقق 
التوقعات

دون 
التوقعات

نوع بيانات
المؤش  

الوزن

25% ام بالمواعيد  اإللبر  ١الهدف 

0 2 4 *أ طاء 35%   الموعد المحدد
 
ام بالحضور ف اإللبر  1نتيجة رئيسية 

0 2 4
عدد مرات 
التأ ت  

35%   الوقت المحدد
 
تسليم المركبة ف 2نتيجة رئيسية 

100% 90% 80% نسبة 30% الحرص عل تحقيق رضا المستفيد 3نتيجة رئيسية 

ي عدد الط) يتم إعداد قائمة بفرص األ طاء المحتملة مثل : أ طاء*
ن
ات الصوتية، نقص ف ن ي التجهت 

ن
، نقص ف اوالت والكراسي

ي ال طأ ..( نظافة القاعة 
ن
(.  سيجما6منهجية )ومن ثم يتم تقييم جودة ال دمات بناء عىل عدد مرات الوقوع ف



إسقاط األهداف والنتائ 
ي السلم الهرمي 

ن
ف

Copyright: Ministry of Higher Education, research and innovation



التطبيق العمىلي 

 ن توزيييييع المشاركي 

 ملف التمارين

 طة موظف 

منظومة قياس  الأداء الفردي/ملفات الورشة/توزيع المشاركين.pdf
منظومة قياس  الأداء الفردي/ملفات الورشة/ملف التمارين.docx
منظومة قياس  الأداء الفردي/ملفات الورشة/نموذج خطة موظف لحل التمارين.xlsm


((Bell Curveمنحتن توزيييييع نسب التقييم 

29



((Bell Curveمنحتن توزيييييع نسب التقييم 

ن وفق تقييم أدائهم عىل شكل منحتن ب مس مجموعات حيث أداة • كز النسبة األ توزيييييع الموظفي    تبر
 
كبر منهم ف

 و الوسط
ً
 ومقبوال

ً
ن وتمثل أداًء ممتازا  وبنسبة أقل عند الطرفي 

ً
 إى جيد جدا

ً
 عىل اليساروتمثل أداًء جيدا

ً
. ضعيفا

.وهكذا...، ٤,٢، ٤,١، ٤، ٣,٩: درجات التقييم دقيقة جدا •

ي  مس مستويات •
ن
ي  يكون ف

ن النهان  .٥-١معدل تقييم الموظفي 

ن أو إجباري للجرس• ي الجرس و ال بشكل معي 
ن
 بنسبة معينة عىل طرف

ً
.  المؤسسة  ت  مطالبة بتاتا

ي حال حقق جميع نتائجه وعىل 100يحصل الموظف عىل •
ن
.  اذا فاق التوقعات١٢٠ف

. ٤الموظف الذي يحقق جميع نتائجه الرئيسية وأكتر يحصل عىل •
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((Bell Curveمنحتن توزيييييع نسب التقييم 

ي الذي ُيضيف قيمة للمؤسسة مثل( ٥)الدرجة •
منح فق  للموظف االستثنان 

ُ
ن تقليل الم: ت صاريف، تحسي 

ها وفر الوقت و  ت لق  فرص عمل جديدة، جلب استثمارات ض مة، و ت 
ُ
.  إجراءات معينة ت

، يتم ر • ي
ن ولم يكن هناك أي موظف استثنان  ن من الموظفي  ن إن ُوجدت الفرصة لمكافأة عدد معي  فع الموظفي 

ن عىل تقييم  .من قبل رئيس الوحدة( ٥)إى الدرجة ( ٤)الحاصلي 

....إذا تكرر مستوى ضعيف، فسوف يتم تطبيق قانون العمل كما سيتم اعتماده•

31



ي حال تم استحداث هدف أو نتيجة جديدة؟
ن
ماذا يحدث ف

ن المسؤول المباشر و الموظف عىل احتسابها و ذلك بتوزيعها عىل النتائ  األ •  رى، االتفاق بي 

ي ال انة المنفصلة، •
ن
اضافتها ف

ي الربييع القاد  إن أمكن، •
ن
إدراجها ف

ا  بالربييع س• ن .  نويمن أهداف المنظومة هي ترتيب األولويات، و تقليل االسنادات الفجائية واإللتر

ن • ن المهم والعاجليجب التفريق بي  .تح النظا ، حتر يتم إدراجه الحقا أثناء فالمهم و ت  عاجل، وبي 

، متابعة تنفيذ النتائ  الرئيسية، و إذا تواجد موظف  ت  مب• ال يتم توزيييييع من واجبات المسؤول المباشر

ن و معاقبته عىل اهماله ي الموظفي 
ر
.  أهدافه عىل باف
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قصة عزان  و  سان  و سعود  
(ريال 50)
ي= سعود  تقبل التغيت 

ن الذات،  العمل عىل تحسي 
تقبل النقد 

(ذرج)قصة سلطان وسليمان و هيثم 
، = هيثم  ي

التكدس الوظيفن
عد  توائم الت صص، 

.  عد  فعالية الحلول المقدمة

١

٢

:المخاطر والتحديات



:أبرز المخاطر والتحديات
إدارة المخاطر التحديات/المخاطرنوع  إدارة المخاطر التحديات/المخاطرنوع

طلب إعداد سجل مخاطر وسجل -
.احتياجات

إدخال األهداف وأعتمادها من قبل -
.المسؤول المباش  

.يتهاتبسيط األهداف والنتائج وتثب-
.إمكانية اإلدخال من الهاتف-

عدم توفر أجهزة -
لدى بعض 
.الموظفي   

.األمية الرقمية-
.الوظائف الحرفية-

.التمكي   / التدريب-
  القديم-

.حذف نظام قياس األداء الوظيف 
وجود آليات لتحفب   المجيدين ومساءلة -

.المقرصين

  من
 
  البقاء ف

 
طقة الرغبة ف

.الراحة

العمل بالهياكل القائمة، والمسميات-
.الوظيفية السابقة للدمج

تأخر اعتماد الهياكل 
.والتسكي   

ة- .تقديم دعم أكبر للمؤسسات الكبب 
-  

ون  .التدريب اإللكبر
.تفاوت احجام الوحدات

المنظومة متوافقة مع القانون الحاىل  -
.والقادم

تأخر أصدار قانون 
.الوظيفة العامة

  لعالج-
التعاون مع دائرة التصنيف الوظيف 

.المشكلة

عدم وضوح مهام بعض 
التقسيمات والوظائف 

وتداخل بعض 
.االختصاصات

عقد : التكيف مع الوضع، مثال ذلك-
برامج اللقاءات والورش التدريبية عبر زوم و 

.التواصل المتاحة

استمرار جائحة كوفيد 
19.

.رفع مستوى الشفافية بالمنظومة-
  تحديد األهداف-

 
التشديد عل التوافق ف

.ووضوح عملية قياس النتائج
.اإلحتكام إىل النتائج-

ارتباط المنظومة بالحوافز 
قيات .والمكافآت والبر

.تدريب مديري تطبيق المنظومة بالوحدات-
  عبر منصة مران-

ون  .التدريب اإللكبر
  بناء 

 
نقص المعرفة ف

.األهداف والنتائج 



جلسات التغذية الراجعة

ن • :تعقد جلسات التغذية الراجعة عىل مرحلتي 

نهاية الثلث السنوي و تحقيق نتائ  الحزمة : المرحلة األوىل-

نهاية العا  : المرحلة الثانية-
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oينصح بأن يكون رئيس القسم عل دراية  :

١-، ي
بتقنيات الذكاء العاطفن

واالنصات الفعال، -٢

.  و أساليب تقديم التغذية الراجعة-٣

36

جلسات التغذية الراجعة



ي                                     
Emotional Intelligenceالذكاء العاطفن
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o ن تميل إى تحليل اآل كتر أ رين وجد أن بعض الفئات من الموظفي 

من نفسها، 

oي مهارة يمكن اكتسابها عن طريق المما
رسة،يعد الذكاء العاطفن

oذكاء المكان الذي يسمح فيه بتبادل األفكار و اآلراء، يوجد به

 ، ي
عاطفن

oبدأ بالوعي يبدأ اإلنسان بمعرفة ذاته أوال ويبدأ بإداراتها،  ومن ثم ي

االجتماعي المحي  



ي 
لقيم المعتقدات الش صية وا= الوعي الذانر

والعواطف

قدره؟ 
ُ
ما الذي أؤمن به  كمسؤول ؟ ما الذي أ

ي 
ن
ي الموظف و ف

ن
ما هو المهم بالنسبة ىي ف

ي العاطفية؟
القسم؟ ما هي محفزانر

ي = اإلدارة الذاتية 
ن والتنظيم الذانر التحفت 

ي التعامل مع مشاعري و
أو /كيف يمكنتن

ي حال 
ن
ي أن أفعل ف

التحكم بها؟ ماذا يمكنتن
الغضب من ترصف موظف؟

كيف يمكن السيطرة عىل الموقف؟ 

فهم اآل رين= الوعي االجتماعي 

كيف يشعر الموظف؟ ما هو المهم بالنسبة 
ي مكان 

ن
نت سأفعل لو كنت ف

ُ
لهم؟ ماذا ك

أحدهم؟

صالالتواصل والبقاء عىل ات= إدارة العالقات 

؟ كيف  ن كيف يؤثر سلوكي عىل الموظفي 
ي بناء عالقة معهم والحفاظ عليها؟ 

يمكنتن
كيف من الممكن أن أعمل بشكل أفضل مع 

؟ ن الموظفي 

38
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الذكاء العاطفن



االنصات الفعال
Active listening

o ي االشكاالت مصدر أهمأحد
ن
لالتواصهو العملبيئةف

ن اال تالفبسبب ولهيقوما قوله،نساناإل يود ما بي 

،
ً
ي فهمومدىلآل رينيصلوما حقا

ةلرسالالمتلفر

.المتحدث

oي المرسلجسد لغةكذلكيشملاالنصات
،والمتلفر

.فق الحديثوليس

o كانيةإمتقليلعىلالفعالالتواصلتقنياتوتساعد

ي اال تالفحدوث
ن
.والرسالةالفهمف



االنصات تقنيات 
الفعال

ي، االنصات واالستماع مع مشاركة االهتمام من خالل ايماءات الجسد، والتواصل البرص  .١

.واالبتعاد عن المقاطعة

أكيد الفهم التأكيد عل أفكار المرسل من خالل ترديد ما قاله مع تغيب  الصيغة من أجل ت .٢

 
 
  الرد الحقا

 
.واالستيعاب، وبالتاىل  تكون نقطة االنطالق ف

رسائل التعاطف مع المرسل من خالل طرح النوايا اإليجابية ِلما أراد المتحدث ارساله من .٣

.عبر انفتاحه للحديث، وبالتاىل  يشعر المتحدث بأنك مصدر دعم وأداة مساعدة



تمرين االنصات الفعال

ن  التواصل بالعي 

ن، اإلشارة بأنك منصت، مثل انزي
نعم، هز الرأس

عد  المقاطعة

كاعاده صيا ة ما قاله  بإسلوب

اسال لتتأكد من أنك فهمت 
الموضوع 

ل ص ما سمعته منه

ي مكان الطرف اال 
ن
رضع نفسك ف

ي 
ن
ه كيف من الممكن أن يشعر ف أ ت 

تلك اللحظة

استمع بعمق عن آماله ور باته



أساليب اعطاء  
التغذية الراجعة 

منهاج

SAY IT 

GROW 



ي هذا الربييع 
ن
؟ SAY ITصف أدائك أو فش الموقف الذي حدث أو فش ان فاض النتائ  ف

Articulate the impact. تحدث عن األثر والعواقب لسلوك الموظف من و جهة نظرك 

.  سلوكك سيؤثر عىل أداء الفريق بأكمله

ا  بأي من النتائ  أو حتر  ن ي لك شيئا إذ أنك ترص عىل عد  اإللتر
 األهداف أشعر بأن أداء القسم ال يعتن

Yes, we all feel it.

.االهتما  بمعرفة كيف يرى أو يشعر الموظف حيال الموقف
ي الموضوع؟""كيف ترى الوضع من وجهة نظرك؟"

ن
 interest in others feeling“إيش رايك ف

ي الست الص النتائ ، وإيجاد الحلول مع الموظف، 
ن
 take time to conclude ذ الوقت الكاف

SAY IT أسلوب

ي هذا المنهج يتم فيه مراعاة الخصوصية، و إ
اختيار الوقت ن هذي التغذية فورية، أما الثانية تكون عىل المدى الطويل وف 

يطة أن اليمر عىل الموقف  ، شر ساعة48المناسب بعد هدوء الطرفي  

S

A

Y

I

T



Build Trust
بناء الثقة

G.R.O.W
the

Trainee
نم  المتدرب

Follow-up
المتابعة

إظهار االهتمام والرعاية•
.  للمتدرب

  الكشف عن •
 
الشفافية ف

دوافعك لتنفيذ جلسات 
الكوتشينج،

كن واضحا حول سبب رغبتك•
  عقد جلسة الكوتشينج

 
مع ف

المتدرب، 
  نهاية العام ب•

 
عد يتم عقدها ف

تقييم الموظف لمدة ثالث 
. مرات

:G: goal حدد الهدف من الجلسة

:R :Reality   يجب عل الطرفي

ح الوضع الحاىل  كل  من زاويت
ه ش 

:O: option ما ه  خطوات الحل؟

حات وهل لها فوائد ؟ما ه  المقبر

للحلول ؟وما ه  التحديات و 

يجب عل المسؤول أن العوائق ؟ 

يقدم بعض الحلول 

W: the willingness  متداخلة

  دور 
مع السابقة لكن هنا يانر

 و التوثيق بتحديد دور الطرفي   

كذلك فيه مثل االقرار 

  األهداف،•
 
إعادة النظر ف

تحقق من تقدم الموظف، •

مساعدة الموظف  عل إجراء •
ورية  م تقدي)أي تعديالت ض 

،(الدعم المستمر
ة، اعداد خطة تدريبية مفصل•

اطلب مالحظات الموظف •
.  عل خطة الدعم المقدمة

GROWالكوتشن  منه  





01

02

03

04

05

06

07

نظا  
ي 
ونن الكتر

لتحديد 
األهداف 
ومتابعة 
.اإلنجاز

وجود أدوار 
ومسؤوليات
محددة لكل 
أصحاب 
.العالقة

منهجية 
تقييم 

تعتمد عىل
اإلنجاز 
وتحقيق 
.االهداف

آلية 
واضحة 
لتطوير 
األداء 
ي 
.المتدنن

منهجية 
محددة 
لمكافأة 
.المجيدين

لجنة 
مراجعة 
ييم نتائ  تق
.األداء

لجنة 
تظلمات من
يم قرارات تقي
.األداء

حوكمة إدارة المنظومة 



ات استكمال جميع التقييم
ات الزمنية   الل الفتر

.المحددة

ي 
ن
مساعدة الموظف ف
ي تت

وافق تحديد االعمال التر
.مع أهداف الوحدة

ن  ن الموظفي  تحفت 
ن جودة نحو تحسي 

.  العمل

ة قد  تغذية راجعة بصف
ي الوقت 

ن
مستمرة وف

م التأكد ان األهداف تتس.المحدد طوال العا 
.بالوضوح والتحدي

المسؤول: األدوار والمسؤوليات



المسؤولية نحو إجراء 
ة جلسات نقاشية هادف
ن  الل  مع المسؤولي 
ة،تقييمات األداء الدوري

المسؤولية نحو استكمال
ة التقييم الدوري  الل الف تر
الزمنية المحددة، مع 
ي 
ن
التنويه أن المشاركة ف

.تقييم األداء الزامية

ن جودة  تحسي 
العمل بكفاءة 

وفاعلية،

وضع أهدافه والنتائ  
مع الرئيسية بما يتوافق

االهداف العامة للوحدة 
ية،واال تصاصات الوظيف

الموظف: األدوار والمسؤوليات



تطبيق وحوكمة منظومة
.هااألداء الفردي والتوعية ب

تقديم المساعدة اإلدارية
والتقارير فيما يتعلق

بمنظومة األداء الفردي إى
ن  .الم تصيي 

نفيذ متابعة وتقييم ت
منظومة األداء الفردي

ي الوحدة
ن
.ف

ي حال وجود 
ن
المساندة ف

ي 
ن
تحديات او صعوبات ف

.تطبيق المنظومة

ية: األدوار والمسؤوليات دائرة الموارد البشر



است دا  لغة  طاب سهلة تتناسب مع الجمهور، •

ية إطالقا مع من ال يجيدها،• ن عد  است دا  اللغة االنجلت 

ن  • (ورشة منفصلة حسب األقسا  والت صصات)عد  دم  الموظفي 

:ال تحمل نفسك فوق طاقتها و المنظومة قابلة للتطوير،•

ي ريب واستعن بالفريق أو بمن ترونه أهال للتد(االجتهادات الش صيةتجنب)•
ن
ف

.  كلياتكم

ق المنظومة ليست من ا تصاصات فريق تطبياعتماد  اللوائح و السياسات و األنظمة•

•، ي
استغل عوامل الجذب المتوفرة واست دا  تقنيات الذكاء العاطفن

ن بأن المنظومة ال محالة ستجود األداء اإلداري،• تذكت  أنفسكم و الموظفي 

ي االدراج، وهي ال ترتب  بن•
ن
ظا  الحضور الت طي  للتفعيل وليس لركن ال ط  ف

واالنرصاف، 

ي صيا ة األهداف •
ن
ة ف   ت 

ي )ابدأ بالش ص األكتر
،(دعم لوجستر

ي المنظومة، •
ن
ي ورقة، وصغ أهدافك و نتائجأنت مهم جدا ف

ن
ك، ضع جميع مهامك ف

.  وابدأ بتحقيقها

نصائح 
ن  للمدربي 

hrpm@utas.edu.om

mailto:hrpm@utas.edu.om


االستفسارات األسئلة



ي اإلجراءات باست دا  منهجية كيفية 
ن
؟ Six Sigmaتقليل األ طاء ف

• Defects per Unit (DPU): The total defects within a sample divided by the number of  units that were sampled. 
For instance, if  we sampled 800 units and detected 50 defects, the DPU would be as follows:

50 / 800 = 0.0625.

• Defects per Opportunity (DPO): The total defects within a sample divided by the total defect chances. For 
instance, if  we sampled 800 units and found 50 defects with 5 opportunities per unit, the DPO would be as 
follows:

50 / (800 × 5) = 0.0125.

• Defects Per Million Opportunities (DPMO): The total defects in a sample divided by the total defect 
chances multiplied by 1 million. For instance, if  we sampled 800 units and found 50 defects with 5 
opportunities per unit and multiplied this figure by 1 million, the DPMO would be as follows:

50 / (800 × 5) × 1000000 = 12500.

• Yield: The percentage of  a process that is free of  defects. To calculate process yield, we use the following 
formula:

• Yield (%) = (1 − DPO) × 100

https://goodcalculators.com/six-sigma-calculator/ © 2015-2021 goodcalculators.com

https://goodcalculators.com/six-sigma-calculator/


ي صيا ة  ط  عمل اللجاا: sigma 6مثال عىل
ن
ن لعمل عىل تقليل األ طاء ف

 طة ٢٠=عدد  ط  العمل للجان 
عمل 

ي 
ي العا  الماضن

ن
=عدد األ طاء ف
 طأ٤٠

عدد احتماالت األ طاء لكل  طة 
:4=عمل 

=عدد احتماالت ال طأ للمجموعة كامل 

Yield =1-0.5=0.5*100=50 

:  عدد احتماالت ال طأ لكل مليون

(40/4*20)=0.5

Sigma level =1  

0.5*1000000=50000
 طأ مطبعي -١
ي التاريييييخ-٢

ن
 طأ ف

ي المسؤولي-٣
ن
ة طأ ف

ي الموارد-٤
ن
 طأ ف



6 SIGMA 
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Six Sigma Calculator (whatissixsigma.net)

https://www.whatissixsigma.net/six-sigma-calculator/


 موفق
 
 طيبا

 
 حظا

َ
ا

شكرا لكم لحسن استماعكم وتفاعلكم 


