وثيقة معايير تقييم اداء القيادات االداريه والعاملين طبقا ً
لمىافقة واعتماد مجلس الكلية
الهدف:
تقييم سليم ألداء األفراد العاملين باستخدام أسالٌب فاعلة قادرة على القٌاس الصحٌح .

* تصنـيــف مقـاييــس األداء:
ٌعتمد تقٌٌم اداء االفراد على الخصائص أو السمات و السلوكٌات والمخرجات وفقاا لخصائصا م
التً تعد دائمٌة فٌ م وقد تؤثر هذه السمات أو الخصائص على أدائ م الوظٌفً.
(ا) مقاٌٌس تقوٌم أداء األفراد المتصلة بالعمل ،والتً تشمل:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

كمٌة االنتاج.
جودة االنتاج.
الحرص على أموال المؤسسة.
المبادرات واالبتكار.
مراعاة مواعٌد العمل.
مراعاة قواعد وتعلٌمات السالمة الم نٌة.
درجة اإللمام بخطوات العمل وإجراءاته.

(ب ) مقاٌٌس تقوٌم األداء المتصلة بالصفات والسلوك الشخصً ،وتشمل :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

األمانة .
التعاون مع الغٌر.
أسلوب التعامل مع الغٌر.
الموضوعٌة.
االستخدام السلٌم للحقوق المقررة.
الصدق.
التصرفات غٌر األخالقٌة للفرد (الكذب ،النفاق،الرشوة).
حاالت السرقة لدى الفرد.
عالقه الموظف بمدٌره وزمالئه.

األساليب الفاعلة في تقييم األداء:
وهنالك مؤشرات ٌمكن اعتمادها فً هذا المجال هً :

أ -مؤشرات قياس مدي االنضباط :
ٌمكن من خالل هذا المؤشر االستدالل على مدى انضباط الفرد من خالل نتائج المؤشرات التالٌة
التً تعكس إلى حد كبٌر مستوى أداء الفرد الخاضع للتقٌٌم :









معدالت الغٌاب.
معدالت التأخٌر عن العمل.
معدالت الشكاوي.
معدالت التظلم.
معدالت األخطاء.
معدالت االلتزام بتعلٌمات اإلدارة.
استغالل كل وقت العمل للعمل ال لشىء أخر.
االساااتغالل األمثااال لكااال الماااوارد المتاحاااة مااان حٌاااش المكاااان الماااوارد البشااارٌة .
االمكانات المادٌة.

ب -طريقة قياس الرضاء عن أداء الجهاز االداري:
الفئة المست دفة :أعضاء هٌئة التدرٌس الطالب والموظفٌن.

ج -طريقة قىائم المراجعة :
وبموجب ا ٌجاري إعاداد قائماة تصاف مختلاف أناواو السالوك والخصاائص  ،وٌطلاب مان المقاٌم
التأشٌر على السمة التً تنطبق أكثر من غٌرها على أداء الفارد حساب رأٌاه الشخصاً  ،وهاذه
القائمة تحتوي على جمل متنوعة تصف مستوٌات مختلفاة ألداء العااملٌن وٌختاار المشارف تلاك
الجمل التً ٌعتقد إن ا تصف أداء العامل الذي ٌقوم بتقٌٌمه .وكل ما مطلوب مان المقاوم هاو أن
ٌضع عالمة معٌنة (نعم او ال) أمام كل جملة.
1
2
3
4
5
6
7
8

هل ٌحضر الموظف الى عمله بصورة مستمرة؟
هل ٌغادر الموظف عمله بعد انت اء العمل الرسمً فورا؟
هل ٌتمتع الموظف باإلجازات االعتٌادٌة كاملة؟
هل أن طرٌقة معاملة الموظف للمراجعٌن جٌدة؟
هل ٌلم الموظف إلماما كامال بعمله؟
هل ٌتبع الموظف التعلٌمات واألوامر الصادرة من اإلدارة؟
هل للموظف قابلٌة على تطوٌر األعمال الذي ٌقوم ب ا؟
هل ٌتعاون الموظف مع زمالئه فً العمل؟

