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أ

اإلىداء
و
ثالثة ,رضاىـ مف رضا اهلل عز كجؿ:
أىدم ثمرة تعبي كجيدم ىذا ,إلى أعز كأغمى الناس ,إلى
عمماني ألؼ باء الحياة ,ككضعا قدمام عمى أكؿ الطريؽ ,كتابعاني بقمبييما قبؿ
إلى ك ّ
الدم ,مف ّ
عينييما ,كدعماني بكؿ خطكة أخطكىا ,إليكما يا شمسي ك يا قمرم.
إلى زكجي كشريؾ عمرم األستاذ /مجدم كامؿ أبك معيمؽ (أبك راكاف) ,الذم تحمؿ معي عناء
عزؾ.
كعز المعيف ,دمت لي كداـ ّ
عز السند ّ
الدرب ,فكاف ّ
إلى فرساف غدم كمستقبمي ,أبنائي( :راكاف كزيف الديف كأييـ) ,المذيف طالما انتظركا معي ىذا
اليكـ ,جاد عميكـ الزماف بكؿ فرح كبكؿ نجاح.
مف اهلل عميكـ بكؿ
إلى طكؽ الياسميف الذم يزّيف عمرم ,بناتي (:ميس الريـ كغنى كشاـ كرفيؼ)ّ ,
السعادة كاليناء.
إلى إخكاني كأخكاتي ,إلى أشقائي كشقيقاتي ,كأخص منيـ أخي الغالي (أبك عدناف) ,متعو اهلل

بمكفكر الصحة كالعافية.

إلى أىؿ زكجي الكراـ كأخص منيـ عمتي الغالية (أـ مكسى) التي ما بخمت عمي بالدعاء بالتكفيؽ

تمنت كتمنيت أف تككف
كتسديد الخطى ,كابنة العـ الغالية القريبة دائما رغـ البعد(أـ قصي) ,كالتي ّ
معي في ىذا اليكـ.
إلى جدتي الغالية ,التي لـ يحرمني اهلل مف بركة دعائيا ,أمدىا اهلل بكؿ الصحة كالعافية.
فاىتز
كأىدم بحثي ىذا إلى مربام كميد طفكلتي كصبام ,إلى مف ألقت جدائميا بيف الكتفيف
ّ
يات(عماف).
يقبميا بيف العينيف ,إلى أحمى الذكر
المجد ّ
ّ
كالى أرض األحرار ,أرض اآلباء كاألجداد ,أرض الشيداء ,أرض المقاكمة ,أرض النصر المكعكد
بإذف اهلل ( فمسطيف الحبيبة) ,مكحدة كاممة غير منقكصة.
كأخي انر كنت قد كتبت عمى جنبات دفترم في بداية دراستي لمماجستير:
كلكف تؤخذ الدنيا غالبا

كما نيؿ المطالب بالتمني
أما اليكـ فأقكؿ:

فأضحى حقيقةن ال خياال

كاف حممان فخاط انر فاحتماالن
ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات  ,أحمدؾ ربي حمدان طيبان مباركان فيو كما ينبغي لجالؿ كجيؾ
كعظيـ سمطانؾ .كالصالة كالسالـ عمى نبي األمة المعمـ ,الذم عممنا أنو  ( :مف ال يشكر الناس

ال يشكر اهلل) كمف ىذا المنطمؽ فإنني أتكجو بالشكر الجزيؿ ,لجامعة األزىر الغراء ,كعمادة

الدراسات العميا ,كعمادة كمية التربية ,كقسـ أصكؿ التربية كالعامميف فيو ,لما قدمكه لي مف عمـ نافع
بإذف اهلل.
في األفاضؿ :الدكتكر صييب كماؿ األغا كاألستاذ الدكتكر/
كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير لمشر ّ
زياد عمي الجرجاكم المذيف كافقا عمى اإلش ارؼ عمى رسالتي ىذه ,جزاكما اهلل عني كؿ خير.
كأعضاء المجنة الدكتكر /محمد محمد عمياف (مناقشان داخميان)

كاألستاذ الدكتكر /فؤاد عمي العاجز (مناقشان خارجيان) جزاكما اهلل كؿ خير.
ككؿ الشكر كالتقدير لمجمكعة األساتذة الذيف قامكا بتحكيـ أدكات الدراسة ,ككافة أفراد العينة مف
كافة مديريات التربية كالتعميـ ,كأخص بالشكر مديرية الكسطى كالقائميف عمييا ,كالى األستاذ (محمد
حمداف) رئيس قسـ اإلشراؼ التربكم في مديرية الكسطى كالذم قاـ بالتحميؿ اإلحصائي ليذه

الدراسة ,كالدكتكر /عاىد مرتجى ,كالدكتكر /جماؿ الفميت ,كالى خالي الدكتكر /نصر عبد العزيز
أبكمعيمؽ ,الذم رسـ لي البدايات ,كالى كالدم الغالي األستاذ الصحفي رئيس قسـ الرصد كالتحرير

لجريدة الرأم األردنية سابقان /عطكة يكسؼ أبكمعيمؽ كالذم أشرؼ عمى تدقيؽ الرسالة لغكيان ,بارؾ
اهلل في عمرؾ كالدم كمتعؾ بمكفكر الصحة كالعافية.

كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف :أخي الدكتكر /ابراىيـ أبك رحمة ,كابف العـ /يكسؼ غانـ أبك

معيمؽ ,كاألخت  /تياني مكسى أبك معيمؽ لما قدمكه لي مف عكف كمساعدة.

ك لألستاذة كالمربية الفاضمة /سميرة ىاركف( أـ حساـ) ,لما قدمتو لي مف عكف كمساعدة كدعـ
كتشجيع ,كإلدارة ك معممات مدرسة سكينة بنت الحسيف الثانكية لمبنات.

ىذا جيدم المتكاضع أضعو بيف أيديكـ فإف كنت قد أصبت فيذا تكفيؽ مف اهلل كنعمة ,كاف كنت

قد أخطأت فمف نفسي كمف الشيطاف..

كاهلل مف كراء القصد.

ج

ممخص الدراسة
صعوبات قياس األداء المؤسسي في المدارس الحكومية وسبل التغمب عمييا
إعداد الباحثة /كرم عطوة يوسف أبومعيمق
إشراف:
أ.د زياد عمي الجرجاوي

د .صييب كمال األغا

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تقدير مديرم المدارس الحككمية كنكابيـ كالمشرفيف التربكييف
لصعكبات قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية كتحديد بعض السبؿ لمتغمب عمى ىذه

الصعكبات ,لذلؾ قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي باألسمكب التحميمي.

كقامت الباحثة ببناء كتصميـ استبانة ,تتككف مف محكريف :المحور األول لقياس درجة تقدير العينة
لصعكبات قياس األداء المؤسسي كتتككف مف( )39فقرة مكزعة عمى( )5مجاالت.

والمحور الثاني :لتحديد سبؿ لمتغمب عمى صعكبات قياس األداء المؤسسي ,تككنت مف ()19

فقرة .ت ّككنت عينة الدراسة األصمية مف جميع مديرم المدارس ,كنكابيـ ,كالمشرفيف التربكييف
العامميف في أربع مديريات مف مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات غزة ,كالبالغ عددىـ ( )532أم

ما نسبتو ( )55%مف مجتمع الدراسة كالذم تككف مف ( (975مدي انر كنائبان كمشرفان.
ولقد أظيرت الدراسة النتائج التالية:

 -1تكجػػػد مكافقػ ػػة بدرجػ ػػة متكسػ ػػطة عمػ ػػى فق ػ ػرات اسػ ػػتبانة صػ ػػعكبات قيػ ػػاس األداء المؤسسػ ػػي فػ ػػي
المدارس الحككمية مف قبؿ عينة الدراسة ( مديرم المدارس ,كنكابيـ ,كالمشرفيف التربكييف).

 -2ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكم داللػػة (  )   0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات
تقػػدير أف ػراد العينػػة لدرجػػة الصػػعكبات التػػي تكاجػػو قيػػاس األداء المؤسسػػي فػػي مدارسػػيـ تعػػزل

لمتغيرات الدراسة ( المسمى الكظيفي ,المؤىؿ العممي ,التخصص ,سنكات الخدمة)

 -3تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكم داللػػة (  )   0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات
تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في المدارس تيعزل إلى متغير
الجنس كذلؾ لصالح اإلناث.

 -4تـ التكصؿ إلػى مجمكعػة مػف السػبؿ لمتغمػب عمػى صػعكبات قيػاس األداء المؤسسػي ,جػاء فػي

مقػػدمتيا :امشػػاركة العػػامميف فػػي كضػػع نظػػاـ قيػػاس األداء المؤسسػػيا يمييػػا:ا إتاحػػة الفرص ػة
د

لمسػػؤكلي تطبيػػؽ نظػػاـ قيػػاس األداء االتصػػاؿ بالعػػامميفا كأدناىػػا :ا التػػدريب الجيػػد لممسػػؤكليف

عمى تطبيؽ نظاـ قياس األداءا.

وفي ضوء تمك النتائج اقترحت الباحثة مجموعة من التوصيات مرتبطة بالنتائج وأىميا:
 -1ضػػركرة إش ػراؾ مػػديرم المػػدارس كن ػكابيـ كالمش ػرفيف التربػػكييف ,فػػي عمميػػة تطػػكير نظػػاـ قيػػاس
األداء المؤسس ػػي ك أف يك ػػكف لي ػػـ دكر كاض ػػح ف ػػي كض ػػع األى ػػداؼ ,كص ػػياغة فمس ػػفة قيػ ػاس األداء
المؤسسي ,كمفاىيميا المختمفة بحيث تككف محددة ك متفقا عمييا.

 -2اسػػتم اررية مراجعػػة األىػػداؼ المتعمقػػة بػػاألداء المؤسسػػي فػػي المػػدارس الحككميػػة كالعمػػؿ عمػػى

صػػياغتيا صػػياغة محػػددة ككاضػػحة ال يختمػػؼ فػػي تفسػػيرىا ,مػػع محاكلػػة صػػياغتيا فػػي شػػكؿ نتػػائج

مح ػػددة قابم ػػة لمقي ػػاس الكم ػػي ,كاعط ػػاء تكص ػػيؼ دقي ػػؽ لألعم ػػاؿ المطم ػػكب القي ػػاـ بي ػػا إلنج ػػاز ى ػػذه

األىداؼ

.

 -3ضػػركرة تركيػػز نظػػاـ قيػػاس كتقيػػيـ األداء عمػػى الحػػد مػػف الصػػعكبات كالمعكقػػات اإلداريػػة كالفنيػػة
التي تكاجو الشخص القائـ بعممية قياس كتقييـ األداء المؤسسي في المدارس الحككمية.

 -4ضػ ػػركرة صػ ػػياغة معػ ػػايير كمؤش ػ ػرات كاضػ ػػحة لقيػ ػػاس نتػ ػػائج التنفيػ ػػذ الفعمػ ػػي لػ ػػألداء المدرسػ ػػي

بمستكياتو المختمفة ,كمقارنتيػا باليػدؼ ,كالحكػـ عمػى كفايػة األداء كالكصػكؿ إلػى أسػباب عػدـ كفايػة
األداء لمعمؿ عمى إزالتيا كالحد منيا بأسمكب عممي سميـ.

ِ

Abstract
Difficulties In Measuring Institutional Performance at Public Schools
and How to Overcome Them
Preparing By: karam Atwah Yousef Abu- Mailek
Supervision by:
Dr. Suhayb Kamal Al-Agha

Dr. Zeyad El-Gergawee

The study aimed to get introduced to the level of assessment provided by
public school principals, assistants and supervisors to the difficulties in
measuring institutional performance in public schools. For this purpose,
the researcher used the descriptive method with analytical style.
The
researcher has designed a questionnaire consisted of two basic parts:
*The first part was intended to measure the chosen sample's assessment to
the difficulties of measuring institutional performance, consisting of (39)
points and containing five fields.
*The second part, consisted of (19) items, was to determine the possible
solutions to overcome the difficulties of measuring institutional
performance. The sample consisted of (532) persons, including school
principals, their assistants and supervisors working in (4) directorates in
Gaza Governorates.
*The study has revealed the following:
1-There is a medium approval at the paragraphs of the questionnaire to
identify the difficulties of measuring institutional performance in public
schools by the sample of the study (principals, their assistants and
supervisors).
2- There were no significant differences at (   0.05 ) between the average
degrees in the sample: assessment for the performance measuring in their
schools due to variables (job title, scientific qualification, Specialization,
years of Experience)

و

3- There are significant differences at (   0.05 ) between the average
degrees in the sample: assessment for performance measuring in their
schools due to the variable gender, the difference for female.
4- A number of ways have been found to overcome the difficulties of
measuring institutional performance. The first of these was: "Participation
of staff in the development of the system of measuring institutional
performance" ,Next: " give the opportunities for Performance Measurement
System Administrators to Contact Staff". And the below: "Good training
for administrators to implement a performance measurement system".
According to the results above, the researcher recommends the following
suggestion:
1- The necessity of involving managers, assistants and supervisors in
developing a system of institutional performance and giving them a clear
role in formulating the aims and the philosophy of measuring in
institutional performance and its different concepts which should be
specific and clear.
2- keeping on revising the aims connected with institutional performance in
public schools, formulating them in a clear specific way and interpreting
them into specific results that could be quantified easily and giving clear
description to the required tasks for achieving these aims.
3- The system of measuring performance should focus on limiting the
technical and administrative difficulties facing people in charge of
measuring process.
4- The necessity to formulate specific and clear indicators to assess the
results of carrying out schools performance practically, compared with the
goals and judging performance efficiency as well as discovering the
reasons behind the lack efficiency in order to get rid of them using relevant
scientific method.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة

المقدمة:
لقد بات إصالح منظكمة التربية مف القضايا الممحة التي تشغؿ باؿ المسؤكليف الحككمييف في

شتى الدكؿ إيمانان منيـ بأف تككيف الرأسماؿ البشرم ,يعد الدعامة األساسية لكؿ نيضة اقتصادية
كاجتماعية كتنمية مجتمعية مستدامة ,كقد تيرجـ ىذا في تبني العديد مف المقاربات كتجريب الكثير
مف كصفات اإلصالح ,رغبة في الكصكؿ بالتعميـ إلى أعمى المستكيات ,كانعكاس ذلؾ عمى تأىيؿ

المكارد البشرية لتمكينيا مف االندماج في محيط عالمي يتميز بالتنافسية في جميع المجاالت,
كمكاكبة التطكرات كالتحكالت التي يشيدىا العصر في تنامي اقتصاديات المعرفة كتحديات العكلمة.

تعد إدارة المؤسسات التعميمية مف أىـ األنشطة اإلنسانية في المجتمعات عمى اختالؼ مراحؿ

تطكرىا ,ذلؾ ألنيا تؤثر تأثي ار مباش ار في حياة الشعكب كاألمـ اجتماعيان كاقتػصاديان كسياسيان,

فالتعميـ استثمار ناجح يؤتي أكمو في كؿ جيؿ صاعد ,كقد تطمب ذلؾ سعيان جادان مػف المسؤكليف
عف العمؿ المؤسسي في البحث عف سبؿ تطكير أدائيـ ,مف خالؿ تطبيؽ نظريػات اإلدارة التربكية

الحديثة التي تعزز مكانة المؤسسات التعميمية ,كتعمؿ عمى المحافظة عمييػا ,كتسعى لمرقي بيا,
كالتغمب عمى كؿ التحديات التي تعترضيا ,فتحقيؽ األىداؼ في مػستكياتيا الدنيا لـ يعد الغاية التي

تقؼ عندىا جيكد األفراد كالمؤسسات ,إنما أصبح الكصكؿ إلى درجة عالية مف إتقاف العمؿ
كارتفاع مستكيات األداء الذم يصؿ إلى التميز ىك الغاية المنشكدة التػي يطمح الجميع لمكصكؿ

إلييا( .الدجني)3 :2011 ,

كفي ظؿ التغيرات الجذرية السريعة كالتحديات التي فرضتيا خصائص كسمات القرف الحادم

كالعشريف كما لـ يفرض أم قرف آخر ,كالعكلمة التي تتسـ بسرعة التغير كاالنفجار المعرفي كشدة
كحدة المنافسة كالتطكر الشامؿ كالتجارة الحرة ,أدل بالمؤسسات إلى السعي جاىدة إلى إيجاد مكانة

ليا ,لكي تضمف بذلؾ بقاءىا كنمكىا كاستم ارريتيا في النشاط ,كحتى التكسع ك الدخكؿ إلى أسكاؽ
جديدة ,فالمؤسسات حاليا تجد نفسيا في بيئة تنافسية شديدة كفي ظؿ ىذه التغيرات البيئية المتزايدة,
تبحث في مجاؿ التخطيط االستراتيجي الذم شيد إقباالن كبي انر عميو ,فبرزت الحاجة لتبني أساليب

جديدة في إدارة المؤسسات المتعددة الفركع كاستخداـ االستراتيجيات مف خالؿ التخطيط
االستراتيجي( .زعيبي)1 :2014 ,

2

كنظ انر لتكجو غالبية المؤسسات الحككمية في دكؿ العالـ كافة لتبني أسمكب التخطيط

االستراتيجي ,بما فييا المؤسسات التعميمية  ,لذا كاف البد لمقائميف عمى المؤسسات التعميمية التأكد
مف عممية نجاح التخطيط االستراتيجي بالقدر الذم يمبي أىداؼ المؤسسة كغاياتيا ,كال يككف ذلؾ

إال بتطبيؽ نظـ قياس األداء المؤسسي.

تيدؼ نظـ قياس األداء إلى قياس مدل نجاح االستراتيجية ,فعند قياـ المديريف في المؤسسة

بتصميـ نظاـ قياس األداء يتـ اختيار مجمكعة مف المقاييس الميمة التي تعبر عف استراتيجية

المؤسسة بشكؿ جيد .كتركز عمى عكامؿ النجاح الميمة في الكقت الحالي كفى المستقبؿ .كمف
خالؿ تطكير ىذه العكامؿ تستطيع المنظمة إنجاز أىدافيا .ليذا تعتبر نظـ قياس األداء أداة تساىـ
عمى زيادة قدرة المؤسسة عمى تنفيذ االستراتيجية .كتتكقؼ فعالية اإلدارة عمى القياس الفعاؿ لألداء
كالنتائج ,فكمما كانت المؤسسة تمتمؾ نظاما جيدان لمقياس اتصؼ أداؤىا بالفعالية .كالشرط األكؿ

لتحسيف كتحقيؽ التميز في أداء المؤسسة ىك تطكير كتنفيذ نظاـ قياس األداء (صالح.)2 :2014,

كتحتاج عممية قياس األداء ,إلى كضع مجمكعة مف المعايير التي سيتـ عمى أساسيا القياس,

لكف عممية تحديد معايير قياس األداء المؤسسي الحككمي ليست بالميمة السيمة أثناء ممارسة
ّ
كتنفيذ المياـ الرقابية الحديثة مف طرؼ األجيزة العميا لمرقابة ,كيرجع أسباب ذلؾ أف تمؾ المعايير
تتسـ بتعدد مصادر استنباطيا كالحصكؿ عمييا التي قد تككف إما القكانيف كالمكائح كاألنظمة

األساسية المنظمة لعمؿ تمؾ الجيات الحككمية ,أك قد تككف مف التكجييات كاإلرشادات كالمقاييس
التي تصدرىا منظمات دكلية متخصصو لتمؾ األغراض ,أك أم مصادر أخرل تفرضيا طبيعة
الكحدات الحككمية الخاضعة لعممية رقابة تقييـ األداء كطبيعة المياـ الرقابية تقميديو كانت أـ حديثو

(تيشكرم.)6 :2006 ,
كنظ انر لتعدد كتنكع البرامج كاألنشطة في الكحدات الحككمية يتطمب األمر إيجاد المعايير

المناسبة لكؿ برنامج أك نشاط عمى حدة كبما يتناسب مع األىداؼ التي تسعى كؿ كحدة حككمية
إلى تحقيقيا ,عمما بأنو ال يكجد معيار كاحد يمكف الحكـ عمى مستكل أداء الكحدات الحككمية محؿ
الرقابة كتتعدد تمؾ المعايير بتعدد األنظمة التشغيمية كالتنفيذية لتؾ الكحدات ( عبد الغني ك

النجار.)18-17 :2001 ,

تعد معايير األداء مف قبؿ مجمكعة مف المختصيف ,كتكجد لجنة عميا إلعداد المعايير كيجب
كما ك ّ
أف تتصؼ المعايير بالمركنة كالقابمية لمتعديؿ كبما يتالءـ مع التغييرات التي قد تحدث في بيئة

األعماؿ ,إال أف تحميؿ األداء لمستخدمي مقاييس المعايير يشكبو بعض الصعكبات الفنية باإلضافة
3

إلى صعكبة إعداد معايير خاصة بالجيات الحككمية باعتبارىا منشآت تتعدد فييا األىداؼ كتتشابؾ
,باإلضافة إلى الغرض مف إنشائيا كىك تقديـ خدمة دكف أف ترمي الى تحقيؽ أرباح

(رشدم.)48 , 2005 :

كلما كانت ك ازرة التربية كالتعميـ مف أىـ مؤسسات دكلة فمسطيف ,التي تؤثر في مختمؼ القطاعات,

ككنيا تشمؿ عددان كبي انر مف فئات المجتمع ,حيث يمتحؽ بالمدارس التابعة ليا ثمث سكاف فمسطيف
تقريبا .كما أف ليا التأثير األكبر عمى المجتمع مف جميع مناحي الحياة االقتصادية كاالجتماعية
كالسياسية ,كاف البد مف إدارة المؤسسات التعميمية التابعة ليا بأفضؿ الطرؽ التي تحقؽ أفضؿ

النتائج كال يتحقؽ ذلؾ إال باستخداـ نظـ قياس األداء المؤسسي بشكؿ فاعؿ كمحاكلة تجاكز
الصعكبات كالعقبات التي تعترض عممية قياس األداء.

كبناء عمى ما سبؽ نحتاج إلى الكقكؼ عمى الصعكبات التي تكاجييا عممية قياس األداء المؤسسي
ن
في المدارس الحككمية ,كمف خالؿ إطالع الباحثة عمى عدة دراسات مثؿ دراسة أبك ماضي

(  )2015كدراسة شريفة ( )2010كدراسة العشماكم ( ) 2009كدراسة رسالف (  )2008كدراسة

المسمـ (  )2005ك دراسة الركيتع(  ,)2002ترل الباحثة أف ىناؾ العديد مف الصعكبات التي
تكاجو عممية قياس األداء المؤسسي في المؤسسات الحككمية ,في حيف تناكلت دراسات أخرل مثؿ

دراسة الدجني ( ,)2011كدراسة صياـ ( ,)2010كدراسة البطش ( ,)2009كدراسة سكر()2006
كغيرىا ,األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية ضمف إطار التخطيط االستراتيجي كمفاىيـ

الجكدة الشاممة ,لذلؾ تحاكؿ الباحثة مف خالؿ ىذا البحث التعرؼ إلى الصعكبات التي تكاجييا
عممية قياس األداء المؤسسي في المؤسسات التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ تحديدان المدارس الحككمية
ضمف ما استطاعت الكصكؿ إليو مف معمكمات في ىذا المجاؿ كمحاكلة الكصكؿ إلى بعض السبؿ

لمتغمب عمييا في إطار مفيكـ التخطيط المدرسي االستراتيجي كضمف معايير الجكدة الشاممة في
العمؿ المؤسسي.

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
مف خالؿ اطالع الباحثة عمى العديد مف الدراسات التي تناكلت قياس األداء المؤسسي  ,مثؿ

دراسة رسالف (  )2008ك المسمـ (  )2005ك دراسة الركيتع(  ,)2002كضعت الباحثة يدىا
عمى بعض الصعكبات التي تكاجو عممية قياس كتقييـ األداء في المؤسسات الحككمية ,منيا ما
يتعمؽ بنظاـ قياس األداء نفسو ,كمنيا ما يتعمؽ باألشخاص القائميف عمى قياس األداء ,كمنيا ما

يتعمؽ بصياغة المعايير كالمؤشرات ,كبالتالي تؤدم إلى ضعؼ في مستكل كجكدة األداء المؤسسي.

4

كأف الخطط ال تزاؿ تكضع بشكؿ منفصؿ عف مؤشرات كمعايير الجكدة في األداء ,كما أشارت عدة

دراسات إلى ذلؾ مثؿ دراسة أبك ماضي ( )2015ك دراسة الدجني (  )2011كدراسة شريفة

( )2010كمف ىنا برزت مشكمة البحث التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى الصعكبات التي تكاجو قياس
األداء المؤسسي في المدارس الحككمية كتحديد بعض السبؿ لمتغمب عمييا.

كبناء عمى ما تقدـ ذكره فإف مشكمة الدراسة تتحدد في التساؤؿ الرئيس اآلتي:
ن
ما الصعوبات التي تواجو قياس األداء المؤسسي في المدارس الحكومية وسبل التغمب عمييا ؟
كيتفرع عف ىذا التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -1ما درجة تقدير كؿ مف :مديرم المدارس كنكابيـ كالمشرفيف التربكييف لمصعكبات التي تكاجو
قياس األداء المؤسسي؟
-2ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ( )α ≥0.05بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة

لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغيرات الدراسة (المسمى

الكظيفي ,الجنس ,المؤىؿ العممي ,التخصص ,سنكات الخدمة)؟

 -3ما سبؿ التغمب عمى الصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية؟

فرضيات الدراسة:
ينبثؽ عف السؤاؿ الثاني الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد

العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغير المسمى الكظيفي
(مدير ,نائب مدير ,مشرؼ تربكم(.
الفرضية الثانية:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد

العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغير الجنس ( ذكر ,
أنثى).
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الفرضية الثالثة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد

العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
(بكالكريكس ,دراسات عميا).

الفرضية الرابعة:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد

العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغير التخصص (عمكـ,
عمكـ انسانية).

الفرضية الخامسة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد

العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغير سنكات الخدمة
(أقؿ مف خمس سنكات ,مف خمس سنكات إلى عشر سنكات ,أكثر مف عشر سنكات).

أىداف الدراسة :
 -1التعرؼ إلى درجة تقدير مديرم المدارس الحككمية كنكابيـ كالمشرفكف التربكيكف لمصعكبات
التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية.
 -2الكشؼ عف كجكد فركؽ دالة احصائيان عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسط تقديرات مديرم
المدارس كنكابيـ كالمشرفيف التربكييف لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في المدراس

الحككمية تعزل لمتغيرات الدراسة ( المسمى الكظيفي ,الجنس ,المؤىؿ العممي ,التخصص ,سنكات
الخدمة ) .

 -3كضع مجمكعة مف السبؿ لمتغمب عمى الصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في
المدارس الحككمية ضمف مفاىيـ الجكدة الشاممة .
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أىمية الدراسة:
 -1تكمف أىمية ىذه الدراسة ككنيا األكلى حسب عمـ الباحثة التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى

الصعكبات التي تعترض عممية قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية بغرض تجنبيا

ككضع حمكؿ مناسبة ليا .
 -2قد تساعد ىذه الدراسة أصحاب القرار في مؤسسات التعميـ عامة في تطػكير األداء المؤسػسي
كفقا لمفاىيـ اإلدارة التربكية الحديثة كضمف معايير الجكدة الشاممة.
 -3قد تسيـ ىذه الدراسة في كضع يدىا عمى المكاصفات اإلدارية التي ينبغي أف تككف لدل إدارة
المدارس الحككمية لتحقيؽ أداء مؤسسي أفضؿ.
 -4األىمية العممية التي قد تضيفيا الدراسة إلى المكتبة العربية كدراسة لتكصيؼ الصعكبات التي
تكاجو األداء المؤسسي في المدارس الحككمية كاقتراح بعض السبؿ لمتغمب عمييا.

حدود الدراسة:
اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدكد التالية:
الحد المكضكع :دراسة الصعكبات التي تكاجو عممية قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية
كاقتراح بعض السبؿ لمتغمب عمييا ضمف مفاىيـ اإلدارة التربكية الحديثة كمعايير الجكدة الشاممة.
الحد البشرم :تقتصر الدراسة عمى مديرم المدارس الحككمية كنكابيـ كالمشرفيف التربكييف في
مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة .

الحد الزمني :تقتصر الدراسة عمى الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 2017-2016ـ.
الحد المؤسسي :تقتصر الدراسة عمى المدارس الحككمية التابعة
محافظات غزة.

7

لك ازرة التربية كالتعميـ في

مصطمحات الدراسة:
تبنت الباحثة مجمكعة مف المصطمحات المتعمّقة بمجاؿ الدراسة كىي كاآلتي:
مفيوم األداء :Performance
يقصد بمفيكـ األداء االمخرجات أك األىداؼ التي يسعى النظاـ إلػى تحقيقيػا ,كىػك مفيكـ يعكس

كال مف األىداؼ كالكسائؿ الالزمة لتحقيقيا ,أم أنو مفيكـ يػربط بػيف أكجػو النشاط كبيف األىداؼ
التي تسعى ىذه األنشطة إلى تحقيقيا داخؿ المنظمػةا (عبػد المحػسف,)3 :1997 ,
(خطاب.)11 :2001,

قياس األداء : Performance Measurement
ا عممية قياس األداء لتحديد ما تـ تحقيقو مف تقدـ كنجاح ككذلؾ نكع كحجـ القصكر في األداء

كيتـ ذلؾ مف خالؿ مطابقػة األداء الفعمػي لمعػايير األداء المتفػؽ عمييػاا (ىػالؿ.)79 :1999,

كعرؼ بأنو نشاط ميـ يتضمف مقارنة النتائج المتكقعة مع النتائج الفعمية كتقصي االنحرافات

عف الخطط كتقكيـ األداء الفردم كاختبار التقدـ الحاصػؿ نحػك األىداؼ المقررة السنكية كالبعيدة
األمد ( الدكرم)334 :2010,
قياس األداء المؤسسي :Institutional Performance Measurement
يعتبر األداء المؤسسي ىك المنظكمة المتكاممة لنتاج أعماؿ المنظمة في ضكء تفاعميا مع عناصر

بيئتيا الداخمية كالخارجية (الدكرم . )67 :2007,

كبالتالي تعرؼ الباحثة قياس األداء المؤسسي إجرائيا:
ىك عممية قياس مدل قدرة المدرسة الحككمية ككفاءتيا في تنفيذ أىدافيا االسػتراتيجية كفقان لمجمكعة

مف المعايير المحددة مسبقا ,في ضكء تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية ,ضمف مفيكـ

الجكدة الشاممة.
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الصعوبات :The Difficulties
تعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا العقبات التي تضعؼ أك تقمؿ مف قدرة نظاـ قياس األداء المؤسسي في

تحديد مدل قدرة ككفاءة المدرسة الحككمية في تنفيذ أىدافيا االستراتيجية كتتمثؿ في :صعكبات

تتعمؽ بالشخص القائـ بقياس األداء المؤسسي ,كطبيعة نظاـ قياس األداء المؤسسي ,كصعكبات
فنية ,كصعكبات إدارية ,كصعكبات تكاجو مشاركة المكظفيف في نظاـ قياس األداء المؤسسي.

المدارس الحكومية

:Public Schools

تعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا الجزء األكبر مف مؤسسات القطاع العاـ ,التي تيدؼ إلى تقديـ

خدمات تعميمية لجميكر المكاطنيف ,تديرىا ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية كتمكليا كتشرؼ عمييا
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الفصل الثاىٌ
اإلطار اليظرٍ
المبحث األول :قياس األداء المؤسسي
المبحث الثاني :جودة األداء المؤسسي
المبحث الثالث :صعوبات قياس األداء المؤسسي
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المبحث األول
قياس األداء المؤسسي
لقد أصبحت المؤسسات الحديثة اليكـ تعتمد اعتمادان كميان عمى القياس في كؿ مجاالت

أنشطتيا اإلدارية ,فما يمكف قياسو يمكف إدارتو ,كيعتمد عمى القياس في إطار تقكيـ استراتيجيتيا

الشاممة .لذا ,بادرت العديد مف المؤسسات إلى استخداـ عدد مف مقاييس األداء ,كاف كانت تمؾ
المقاييس تركز عمى الجكانب المالية في األداء ,إال أف التكجو نحك استخداـ مقاييس غير مالية يعد

مدخالن حديثان في تقكيـ األداء االستراتيجي الشامؿ لممنظمة مف خالؿ عدة مقاييس ,فاألداء اإلدارم
يعتمد كبصكرة كبيرة عمى تكافر نظاـ قياس كتقكيـ جيد لألداء مف حيث التصميـ بحيث يعطي

كبناء عميو فإف الباحثة تعرض المفاىيـ اآلتية:
ارتباطان كاضحان بيف االست ارتيجية كالسمكؾ اإلنساني.
ن
أوالً :القياس

يعتبر القياس جزءان ال يتج أز مف اإلدارة المعاصرة كمككنان أساسيان مف مككناتيا حيث ال يمكف

اليكـ تقييـ مكظؼ أك مدير إال باالستناد الى عممية القياس كالتقكيـ المعاصر ,كما أنو ال بد مف

قياس كتقييـ أداء اإلدارات الحككمية مف أجؿ معرفة إمكانية تنفيذ الخطط التي تضعيا الدكلة,
كانطالقان مف ذلؾ فإنو ال بد مف ربط عممية القياس كالتقكيـ مباشرةن بأىداؼ اإلدارة ,كتأكيد استم اررية
التقكيـ كشمكليتو بحيث يغطي كؿ مستكيات اإلدارة في كؿ المؤسسات التربكية كيغطي كؿ
كظائؼ اإلدارة مف تنظيـ ك رقابة كتحفيز كتدريب كغير ذلؾ كالتكجو قدر اإلمكاف نحك تنكيع

أساليب كأشكاؿ القياس كاستخداـ كؿ أدكاتو مف أجؿ اإلفادة مف مزاياىا.
لذا يجب عمى كؿ مف يعمؿ في اإلدارة كبخاصة المدير بكصفو الركف األساسي في العممية
كبناء
اإلدارية كصاحب الدكر األكبر فييا أف يتقف دكره كمقكـ كيمارس ىذا الدكر بفعالية قصكل
ن
عمى ذلؾ يمكف بياف اآلتي:
تعريف القياس:
لكممة قياس استعماالتيا الكاسعة في العمكـ كافة ,كفي مجاالت الحياة اإلنسانية المختمفة كمف

ىذه االستعماالت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

تستخدـ كممة قياس في الحياة العامة بمعنى العمميات التي يتـ مف خالليا تقدير قيـ األشياء

المختمفة كالفركؽ بينيا بصكرة كمية.
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تشير لفظة القياس ( (Measurementإلى كيفية استخداـ المالحظة اإلمبيريقية لمحصكؿ
و
شيء ما ,ثـ استخداـ
عمى سمة أك صفة لدل شخص ما فيما يتعمؽ بالسمكؾ أك الحادثة أك
إجراءات مالئمة لترجمة تمؾ المالحظة إلى شكؿ قابؿ لمقياس أك التصنيؼ (قاسـ.)1 :2012 ,
القياس بمفيكمو الكاسع ىك التعبير عف األشياء بأعداد حسب قكاعد محددة (القياس ىنا ىك عدد
إف ما كجد إنما كجد
الكحدات التي تمثؿ الخاصية) ,يقكـ القياس عمى أساس قاعدة ثكرنديؾّ :
بمقدار كما كجد بمقدار يمكف قياسو .
القياس في التربية ىك عممية تعتمد عمى جمع معمكمات مف أجؿ تقدير األشياء تقدي انر كميان في

ضكء كحدة قياس معينة أك ىك العممية التي نحدد بكاسطتيا كمية ما يكجد بالشيء مف الخاصية أك
السمة التي نقيسيا (المزيني.)1 :2010 ,
تقاس األبعاد بمقاييس كحداتيا المتر أك السنتمتر ,كنقيس قيمة سمعة مف السمع االستيالكية
بمقياس العممة المحمية أك األجنبية كفي حاالت معينة قد نمجأ إلى القياس دكف االعتماد عمى
و
شيء ما بكصفو أقؿ أك أكثر مف مستكل الجكدة في
تقديرات كمية فنبحث عف مستكل الجكدة في
شيء آخر أك نقيس عمالن عمى عمؿ آخر بكصفو أدؽ أك أفضؿ منو أك نقيس سمكؾ مدير عمى

سمكؾ مدير آخر.

بالتالي يحتاج قياس السمات اإلنسانية كسمات الشخصية استخداـ أدكات قياس معينة كاجراءات

خاصة معقدة في حيف أ ّف القياس الفيزيائي كقياس األبعاد كاألكزاف ىك أمر يسير كال يتطمب سكل
استخداـ مقاييس جاىزة (أبك عكدة.)1 :2009 ,
أف القياس ىك تمثي هؿ لمخصائص أك السمات المقاسة بأرقاـ أك ىك كصؼ
ك ترل الباحثة ّ
لمبيانات باألرقاـ أك ىك مجمكعة إجر و
اءات يتـ بكاسطتيا التعبير عف سمكؾ المدير بمغة الكـ كفؽ
معايير محددة.

طبيعة القياس ومكانتو في اإلدارة التربوية الحديثة
يحتؿ القياس مكانةن ىامةن في العمكـ المختمفة كفي مجاالت الحياة اإلنسانية المعاصرة ,كلع ّؿ
مف بيف السمات اليامة لحضارتنا المعاصرة اعتمادىا القياس أداةن لدراسة الظاىرات المختمفة في
ىذا العالـ الذم يحيط بنا سعيان كراء الكشؼ عف ماىيتيا كالكصكؿ إلى المعرفة العممية المنظمة
كالدقيقة ليا (تيشكرم.)2 :2006 ,
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ليس مف الصعب عمى المرء أف يمحظ التقدـ اليائؿ الذم شيدتو كتشيده البشرية في المجاالت
كافة في ىذا العصر ,كالذم يعكد في جانب و
ىاـ منو إلى القياس كاعتماد النيج العممي المكضكعي
كالكمي في دراسة الظكاىر المختمفة.
عناصر عممية القياس:
لمقياس عناصر تنطمؽ مف خالليا عممياتو كىي :
 -1السمة المقاسة أك مكضكع القياس.
 -2األعداد كاألرقاـ التي نشير بيا كنحدد بيا كمية ما يكجد مف الظاىرة.
 -3أداة القياس أك المقياس الذم نستخدمو في عممية القياس (تيشكرم.)2 :2006 ,
موضوع القياس :
يجرم القياس في مكضكوع محدد ,يقرر اإلنساف قياسو كعندما يقكـ أحدنا بالقياس فإنو ال يأخذ

شيئا ما أك شخصان معينان كيقيسو بؿ يأخذ سمة أك خاصية ما مف خصائص ىذا الشيء أك

الشخص كيخضعيا لمقياس مف منطمؽ قابميتيا لذلؾ كامكاف التعبير عنيا بصكرة كمية فنحف ال
نقيس شخص المدير نفسو بؿ نقيس طريقة أدائو لمعمؿ كنتائج ىذه الطريقة.

كتتحدد طريقة القياس بطبيعة المكضكع المقيس فمف المكضكعات ما يقاس مباشرة كمف

المكضكعات ما يستحيؿ قياسيا بطريقة مباشرة ,كالكاقع أف معظـ السمات التي تشكؿ مكضكعان
لمقياس في مجاؿ اإلدارة يتـ قياسيا بطريقة غير مباشرة فنحف نقيس تحصيؿ المتدرب في مجاؿ
تدريبي معيف مف خالؿ عينة مف المثيرات كالتي تمثميا األسئمة التي يفترض أف تستدعي عينة مف

االستجابات المعبرة عف تحصيؿ المتدرب في ىذا المجاؿ (أبكعكدة.)2 :2012,

تتعدد مكضكعات القياس في اإلدارة لتشمؿ العممية اإلدارية بمختمؼ جكانبيا ككظائفيا كمككناتيا

بدءان مف أصغر مكظؼ مرك انر باإلدارة الكسطى كالعميا كاألنظمة كالقكانيف كاإلجراءات ككظائؼ

اإلدارة السيما التخطيط كالتنظيـ كالرقابة كالتحفيز كالتكجيو كالتنسيؽ كينصب االىتماـ عمى المدير
بكصفو محكر العممية اإلدارية كيككف مكضكعا لمقياس في عممو كق ارراتو كنتائجو كصكرتو في

المحيط كصكرة مؤسستو في المحيط ,إذان كؿ ما يتعمؽ بعممية اإلدارة خاضع لمتقكيـ كالقياس
كاليدؼ تحسيف أداء المديريف كالمكظفيف كتحسيف أداء اإلدارات لتحقيؽ األىداؼ كلتطكير القدرات
كاإلفادة منيا عمى النحك األمثؿ ( .تيشكرم)2 :2006,
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أف ربط عممية القياس باألداء المؤسسي يعمؿ عمى تجاكز الكثير
كبناء عمى ما سبؽ ترل الباحثة ّ
ن
مف العقبات كتدارؾ كثير مف األخطاء في العممية اإلدارية كتصحيحيا حاؿ اكتشافيا كبالتالي
تحقيؽ األىداؼ كالغايات المنشكدة لممؤسسات.
المقياس:
يتألؼ المقياس مف رقـ ككحدة قياس ,فالرقـ يمثؿ الجانب الكمي ,ككحدة القياس تعطي لمرقـ
معنى ككحدة قياس المتر ك المتر ك الساعة ك عدد التقارير ك عدد األخطاء إلى غير ذلؾ ,حيث

تشكؿ ىذه كحدات قياس أحادية كيمكف استخداـ أكثر مف بعد لقياس عمؿ ما ,مثؿ عدد

الكيمكمترات لكؿ جالكف كقكد ,أك عدد الكحدات المنتجة بالساعة ,كىكذا ( الممكاكم.)34: 2009,

كالكاقع أف المنطمؽ في بناء المقاييس اإلدارية كالنفسية ,ىك أف عينة مف استجابات المكظفيف ك
المدير يمكف أف تمثؿ السمة المراد قياسيا كلكي يككف المقياس صادقان البد أف يحتكم عمى عينة
مف المثيرات تمثؿ سائر المثيرات كالتي تمثؿ البيئة اإلدارية كاممة.

تستخدـ المقاييس في المجاالت اإلدارية بأنكاع متعددة ,فباإلضافة إلى االختبارات كالمقاييس

التحصيمية تستخدـ مقاييس أخرل منيا ما يختص بقدرات المكظؼ أك المدير كشخصيتو كنمكه
الميني كالخمقي كميكلو كمكاقفو ككذلؾ قياس أداء المدير كأداء المؤسسة بشكؿ عاـ كقياس أداء كؿ

اإلدارات الحككمية كقياس األساليب كالطرائؽ كقد نستخدـ كسائؿ إحصائية راقية في استخراج
معايير األداء التي سنقيس عمى أساسيا (قاسـ.)2 :2012 ,

كالبد مف اإلشارة إلى أف المقاييس اإلدارية تتفاكت في مستكل دقتيا كما تتفاكت في مستكل

صدقيا كمكثكقيتيا أك ثباتيا دكف أف تصؿ إلى مستكل الدقة أك مستكل الصدؽ كالثبات الذم
كصمت إليو المقاييس الفيزيائية .كلعؿ السبب في ذلؾ ىك تعقد الظاىرة اإلدارية كالعممية اإلدارية

بكصفيا ظاىرة إنسانية كحداثة عمـ القياس الذم يتصدل ليذه الظاىرة كالذم ما زاؿ في مرحمة
الطفكلة إذا ما قيس بغيره مف عمكـ الطبيعة.
إال أف تعقد الظاىرة اإلدارية ال يمنع كال يقؼ حائال أماـ تطكير نظرية قياس خاصة بكؿ مجاؿ
ككؿ مستكل ككؿ نشاط إدارم كيمكف بناء معايير كمقاييس كطنية حسب كاقع الجياز اإلدارم
تنعكس ىذه المعايير كالمقاييس بشكؿ إيجابي عمى أداء األجيزة اإلدارية كالدكلة بشكؿ عاـ

(تيشكرم.)2 :2006 ,
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لذا ترل الباحثة أنو لك لـ يتـ كضع كاعتماد معايير لقياس أداء اإلدارات الحككمية كقياس

تحقيؽ ىذه األىداؼ كالنسب الطمكحة ,كأننا لـ نفعؿ شيئان ,كلف نحقؽ شيئان ,لذا يجب أف يحاسب

المدير أك المكظؼ أك المسؤكؿ عمى النتائج كأف يككف لدينا مقاييس كمعايير لمتقكيـ كبالتالي

المحاسبة عمى أساسيا.
أنواع القياس:

تبيف لمباحثة أف لمقياس أربعة أنكاع:
مف خالؿ االطالع عمى مكضكع القياس ّ
أ-المقياس االسمي :
ىك أدنى مستكيات القياس كأبسطيا كيتـ في ىذا المستكل تسمية أك تصنيؼ المكظفيف أك

المدراء أك أفراد المجمكعة الكاحدة إلى زمر أك فئات استنادا إلى متغير أك سمة معينة تعتمد أساسا
لمتصنيؼ فالمكظفكف يصنفكف إلى ذككر كاناث أك إلى نشيطيف أك غير نشيطيف أك إلى أبناء مدف
كريفييف كالمدراء يصنفكف إلى مؤىميف إداريا كغير مؤىميف إداريا كالى خريجي معاىد متخصصة أك
غير متخصصة كيمكف االستعاضة عف األسماء بأرقاـ أك رمكز لتحديد الفئات التي ينتمي الييا

المكظفكف فقد يعطى الذككر الرقـ  1كاإلناث الرقـ  2كال تحمؿ االرقاـ ىنا معنى كميا.
ب -المقياس الترتيبي :
ىك مستكل يتيح إمكانية المقارنة بيف المكظفيف داخؿ الفئة كما يفيد في تنظيـ الفركؽ بينيـ كفقا

لمبدأ التدرج أك التتالي سكاء في الكيؼ أك الكـ ,كيقكـ المقياس الترتيبي عمى ترتيب المكظفيف أك
المدراء كفؽ تدرج معيف يشير إلى االختالؼ بينيـ دكنما تحديد لمقدار ىذا االختالؼ ,كأف ييرتب
األفراد كالمكظفكف كالمدراء حسب درجة االنتباه أك مستكل التحصيؿ أك عدد الدكرات التدريبية أك
عدد المغات األجنبية كاتقانيا كلممقياس الترتيبي مكانة خاصة في اإلدارة ألنو يستخدـ بصكرة

خاصة في قياس األداء كيستخدـ في دراسة المكاقؼ التي يتعذر إخضاعيا لمتكميـ.
ج -مقياس الفئات المتساوية :
يعتبر ىذا المستكل أرقى كأدؽ مف المستكييف السابقيف ألنو يعتمد عمى كحدات قياس منتظمة

لمتعبير عف الفركؽ في السمة المقاسة مما يمكننا مف تقدير المسافة التي تفصؿ بيف مكظفيف بدقة
كسيكلة .
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د -المقياس النسبي أو مقياس النسبة :
يصنؼ ,يرتّب ك يكضح المسافات
يحتفظ ىذا النكع مف المقاييس بمزايا الثالثة أنكاع السابقة ,فيك ّ
و
متساك ك مكزكف ,ك باإلضافة لذلؾ ,يضيؼ قيمة حقيقة لمصفر ,بشكؿ يم ّكف الباحث مف
بشكؿ

معرفة النسب ك اختالفاتيا بيف مختمؼ العناصر بسيكلة .فالباحث يمكنو اإلشارة إلى عنصر بأنو

أقكل مرتيف مف العنصر اآلخر أك أنو أطكؿ بعشر مرات مف العنصر اآلخر ,ك ىكذا.

(الربيع.)10-8 :2010,
إذان فالقياس مف كجية نظر الباحثة يمثؿ سمة ىامة مف سمات التقدـ العممي في المجاالت

المختمفة إال أنو ليس غاية بحد ذاتيا بؿ ىك كسيمة لمعرفة ىذه الظاىرة كالكشؼ عف ماىيتيا
كطبيعتيا ,أك أنو أداة تكظؼ لبمكغ غاية محددة  .كالقياس في اإلدارة يسعى الى الكشؼ عف حقيقة

الظاىرة التي يتصدل ليا كلـ يعد يكجد في العالـ أم أمر يتـ دكف قياس ,مف أجؿ العكدة إلى
نكاحي القكة كالضعؼ كتحسيف شركط التطكر كالنمك كتجاكز السمبيات كاالنتكاسات ,لذا يجب

تطبيؽ كاستخداـ ىذا العمـ في اإلدارة حتى نحقؽ أىداؼ اإلصالح اإلدارم في المؤسسات التربكية
و
خدمات تربكية لشريحة كبيرة مف الطالب
الحديثة كافة ,كخاصةن المدارس الحككمية كالتي تقدـ
كالمكاطنيف.

ثانيا :األداء:
يحظى مفيكـ األداء بأىمية كبرل في تسيير المؤسسات ,لذا ناؿ كال يزاؿ االىتماـ المتزايد مف

طرؼ الباحثيف كالمفكريف كالممارسيف في مجاؿ اإلدارة كالتسيير ,كىذا مف منطمؽ أف األداء يمثؿ
الدافع األساسي لكجكد أية مؤسسة مف عدمو ,كما يعتبر العامؿ األكثر إسياما في تحقيؽ ىدفيا
الرئيس أال كىك البقاء كاالستم اررية .كيمكف التعرض لألداء مف خالؿ مفيكمو كتعريفو كأبعاده عمى

الشكؿ اآلتي:

مفيوم األداء:
يتصؼ األداء بككنو مفيكمان كاسعان كمتطك انر ,كما أف محتكياتو تتميز بالديناميكية نظ انر لتغير

كتطكر مكاقؼ كظركؼ المؤسسات بسبب تغير ظركؼ كعكامؿ بيئتيا الخارجية كالداخمية عمى حد

بيف ال ّكتاب كالدارسيف في
السكاء؛ كمف جية أخرل فقد أسيمت ىذه الديناميكية في عدـ كجكد اتفاؽ ى
حقؿ التسيير فيما يخص المحتكل التعريفي لمفيكـ األداء رغـ كثرة البحكث كالدراسات التي تناكلت
ىذا المفيكـ؛ كيرجع ذلؾ إلى اختالؼ المعايير كالمقاييس المعتمدة في دراسة األداء كقياسو كالمتبناة

مف قبؿ كؿ كاتب أك طائفة مف ال يكتاب.
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أف
يشير مفيكـ األداء في عمكمو إلى ذلؾ الفعؿ الذم يقكد إلى إنجاز األعماؿ كما يجب ي
تينجز ,كالذم يتصؼ بالشمكلية كاالستمرار؛ كمف ثـ فيك بيذا المعنى يعتبر المحدد لنجاح المؤسسة
كبقائيا في أسكاقيا المستيدفة ,كما يعكس في الكقت نفسو مدل قدرة المؤسسة عمى التكيؼ مع

بيئتيا ,أك فشميا في تحقيؽ التأقمـ المطمكب؛ كما تجدر اإلشارة إلى أف مفيكـ األداء يقترف
بمصطمحيف ىاميف في التسيير ,ىما الكفاءة كالفعالية (الداكم.) 218-217 :2010,

تعريف األداء:
األداء لغكيان ,مصطمح مستمد مف الكممة االنجميزية اTo Performا ك الذم اشتؽ بدكره مف

الفرنسية القديمة اPerformerا كالذم يعني تنفيذ ميمة أك تأدية عمؿ.

يقصد بمفيكـ األداء المخرجات أك األىداؼ التي يسعى النظاـ إلػى تحقيقيػا ,كىػك مفيكـ يعكس
كالا مف األىداؼ كالكسائؿ الالزمة لتحقيقيا ,أم أنو مفيكـ يػربط بػيف أكجػو النشاط كبيف األىداؼ

التي تسعى ىذه األنشطة إلى تحقيقيا داخؿ المنظمػة( .عبػد المحػسف( ,)3 :1997 ,خطاب,
)11 :2001

يعرفو كيريكياـ (  ) 1992, A. Kherakhemأنو تأدية عمؿ أك إنجاز نشاط أك تنفيذ ميمة,
بمعنى القياـ بفعؿ يساعد عمى الكصكؿ إلى األىداؼ المسطرة .نالحظ مف ىذا التعريؼ أف األداء
يتجسد في القياـ باألعماؿ كاألنشطة كالميمات بما يحقؽ الكصكؿ إلى الغايات كاألىداؼ

المرسكمة مف طرؼ إدارة المؤسسة ( .الداكم)218 :2010,

كيعرفو كيسيرجركبر ك ىاندريك ( )2000 ,D .Kaisergruber & J .handrieuأنو :إصدار

حكـ عمى الشرعية االجتماعية لنشاط معيف .كيمكف االستنتاج مف ىذا التعريؼ أف األداء مرتبط

اكتساب قبكؿ اجتماعي لألنشطة التي تقكـ المؤسسة إلى
بفعؿ كمعرفة اجتماعية ,بما يقكد إلى
ى
جانب الشرعية االقتصادية.
كينظر اليو ميممير ك بركميمي ( )2000, Miller & Bromilyعمى أنو انعكاس لكيفية استخداـ

المؤسسة لممكارد المالية كالبشرية ,كاستغالليا بكفاءة كفعالية بصكرة تجعميا قادرة عمى تحقيؽ
أىدافيا.
األداء ىك تنفيذ العامؿ ألعمالو كمسؤكلياتو التي تكمفو بيا المنظمة أك الجية التي ترتبػػط كظيفتو

بيا .كيعني النتائج التي يحققيا الفرد بالمنظمة ( الداكم.)218 :2010,
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إذان فاألداء ىك تحقيؽ األىداؼ التنظيمية ميما كانت طبيعة كتنكع ىذه األخيرة .ىذا التحقيؽ

يمكف أف يفيـ في اتجاىو المبػاشرا النتائج ا أك بالمفيػكـ الكاسػع لمعػممية التي تػؤدم إلى النتائج
اعػمؿا.
يتضح لمباحثة مف التعريفات السابقة أف أىمية ىذا المفيكـ بالنسبة لممنظمات كالمؤسسات
تكمف في أف األداء يستعمؿ لمحكـ عمى ىذه المنظمات كالمؤسسات مف حيث قدرتيا عمى تحقيؽ

أىدافيا ,كمدل التزاميا بالخطط المكضكعة مسبقا ككيفية تصرفيا بطريقة رشيدة كعقالنية في

المكارد المحدكدة.
أبعاد األداء:

ال يختمؼ اثناف أف العنصر البشرم ىك المحرؾ األساسي لمعمميات االنتاجية في المؤسسات كافة
سكاء الحككمية أك غير الحككمية كبالتالي فإنو يمكف تقسيـ أبعاد األداء إلى:
 -1البعد التنظيمي لؤلداء  :يقصد باألداء التنظيمي الطرؽ كالكيفيات التي تعتمدىا المؤسسة في
الييكؿ التنظيمي بغية تحقيؽ أىدافيا ,كمف ثـ يككف لدل مسيرم المؤسسة معايير يتـ عمى أساسيا
قياس فعالية اإلجراءات التنظيمية المعتمدة كأثرىا عمى األداء؛ مع اإلشارة إلى أف ىذا القياس يتعمؽ
مباشرة بالييكمة التنظيمية كليس بالنتائج المتكقعة ذات الطبيعة االجتماعية االقتصادية ,كىذا يعني

أنو بإمكاف المؤسسة أف تصؿ إلى مستكل فعالية آخر ناتج عف المعايير االجتماعية كاالقتصادية
يختمؼ عف ذاؾ المتعمؽ بالفعالية التنظيمية.
ك يتضح لمباحثة مما سبؽ أف ىذه المعايير المعتمدة في قياس الفعالية التنظيمية تمعب دك انر ىامان

في قياس كتقكيـ األداء ,حيث تتيح لممؤسسة إدراؾ الصعكبات التنظيمية في الكقت المالئـ مف
خالؿ مظاىرىا األكلى ,قبؿ أف يتـ إدراكيا مف خالؿ تأثي ارتيا االقتصادية.

-2البعد االجتماعي لؤلداء :يشير البعد االجتماعي لألداء إلى مدل تحقيؽ الرضا عند أفراد
المؤسسة عمى اختالؼ مستكياتيـ ,ألف مستكل رضا العامميف يعتبر مؤش ار عمى كفاء األفراد
لمؤسستيـ .كتتجمى أىمية كدكر ىذا الجانب في ككف أف األداء الكمي لممؤسسة قد يتأثر سمبا عمى

المدل البعيد إذا اقتصرت المؤسسة عمى تحقيؽ الجانب االقتصادم ,كأىممت الجانب االجتماعي
لمكاردىا البشرية ,فكما ىك معركؼ في أدبيات التسيير أف جكدة التسيير في المؤسسة ترتبط بمدل
تالزـ الفعالية االقتصادية مع الفعالية االجتماعية؛ لذا ينصح بإعطاء أىمية معتبرة لممناخ
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االجتماعي السائد داخؿ المؤسسة ,أم لكؿ ما لو صمة بطبيعة العالقات االجتماعية داخؿ

المؤسسة مف صراعات ك أزمات ( الداكم.)219 :2010,
ثالثا :قياس األداء:

قياس األداء ىك المرحمة السادسة مف مراحؿ التخطيط االستراتيجي أك قيادة األداء ,فالتخطيط

تعد
يساعد عمى تحديد األىداؼ ,كقياس األداء يساعد عمى معرفة مدل تحقؽ ىذه األىداؼ .ك ّ
عممية قياس األداء مف الكظائؼ الرئيسية إلدارة المكارد البشرية في جميع المنظمات الحككمية
كغير الحككمية كالتي تعمؿ بال شؾ عمى متابعة سير كأداء العمؿ حسب ما ىك مخطط لو مسبقا

كتالفي حدكث أخطاء قد تؤدم الى ىدر في المكارد المتاحة لممنظمة ,لذا ستتعرض الباحثة إلى
تكضيح عدة أمكر:
تعريف قياس األداء:
ىي عممية تستخدـ لتحديد ما تـ تحقيقو مف تقدـ كنجاح ككذلؾ نكع كحجـ القصكر في األداء كيتـ

ذلؾ مف خالؿ مطابقة األداء الفعمي لمعايير األداء المتفؽ عمييا  ( .ىالؿ.)79: 1999 ,

ىي نشاط ميـ يتضمف مقارنة النتائج المتكقعة مع النتائج الفعمية كتقصي االنحرافات عف الخطط

كتقكيـ األداء الفردم كاختبار التقدـ الحاصؿ نحك األىداؼ المقررة السنكية كالبعيدة األمد.

(الدكرم.)334 :2010,

عممية إدارية دكرية ىدفيا قياس نقاط القكة كالضعؼ في الجيكد التي يبذليا الفرد كالسمككيات التي
يمارسيا في مكقؼ معيف كفي تحقيؽ ىدؼ معيف خططت لو المنظمة مسبقان (.عبد الباقي
كآخركف.)192 :2007 ,

يمكف النظر لقياس األداء الفردم باعتباره عمال مف أعماؿ الرقابة يمارسو المدير المباشر لمكقكؼ

عمى حسف سير عمؿ الفرد في إدارتو ,كلمتأكد مف أف جميع جيكد مرؤكسيو تبذؿ مف أجؿ تحقيؽ
أىداؼ ادارتو مع اىتمامو المستمر بتكفير التناسؽ بيف أعماؿ ىؤالء المرؤكسيف ( .رسالف

.)32 :2008,

بالتالي تعتبر الباحثة عممية قياس األداء ىي عممية رقابية تيدؼ إلى كضع األمكر في

نصابيا حسب ما يخطّط لو مسبقان كبأنيا مرتبطة ارتباطان مباش انر بعممية تقييـ األداء الذم يؤدم إلى

إصدار األحكاـ عمى أداء كسمكؾ العامميف في المنظمة كيترتب عمييا ق اررات تتعمؽ باالحتفاظ
بالعامميف أك ترقيتيـ أك نقميـ الى عمؿ آخر داخؿ المنظمة أك خارجيا أك تنزيؿ درجتيـ المالية أك
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تدريبيـ أك تأديبيـ كغيرىا مف الق اررات أك قد تؤدم الى تعديؿ في الخطة المعمكؿ بيا في المنظمة

إذا اكتيشؼ أنيا ال تتالءـ مع إمكانات كقدرات العامميف فييا .
فوائد قياس األداء:

مف منطمؽ أف ما نستطيع قياسو نستطيع تعديمو كتطكيره كتحسينو كالتحكـ فيو كفي سبؿ كزمف
عمميات تجكيده ,تأتي أىمية قياس األداء ,كاإلدارة الكاعية كالجيدة ىي الضماف الكحيد لنجاح العمؿ

في القطاع الحككمي إذ تزداد األعباء مع الكقت ,كيتضح مف مفيكـ قياس األداء بأنو يمعب دك انر

بار انز في زيادة الكفاءة اإلنتاجية لممنشأة ,ألنو يحقؽ الفكائد التالية:

-1رفع الركح المعنكية لدل العامميف ,فعندما يشعر العاممكف بأف جيكدىـ مكضع تقدير مف قبؿ
اإلدارة فإف جكان مف العالقات الحسنة سيسكد بينيـ كبيف اإلدارة .
-2إشعار العامميف بمسؤكلياتيـ ,عندما يشعر العامؿ بأف نتائج التقييـ سيترتب عمييا اتخاذ
مجمكعة مف الق اررات التي ستؤثر عمى مستقبمو الميني فإنو سكؼ يبذؿ قصارل جيده في عممو .
-3تحديد الكظيفة الحالية المناسبة لمفرد كتحديد إمكانية نقمو الى كظيفة أخرل .
-4تقديـ معمكمات لمعامميف تتعمؽ بدرجة كفاءتيـ في أداء العمؿ.
-5تحديد األفراد المستحقيف لمترقية .
-6تحديد نقاط الضعؼ في أداء الفرد مما يساعد في تحديد احتياجاتو التدريبية .
-7الرقابة عمى الرؤساء كيتـ ذلؾ مف خالؿ مراقبة قدرات الرؤساء اإلشرافية مف خالؿ نتائج
التقارير اإلدارية التي يرفعكنيا الى اإلدارة العميا .

-8يفيد قياس االداء في التخطيط لمقكل العاممة فيك يشكؿ أداة مراجعة لمدل تكافر قكل بشرية
معينة بمؤىالت معينة كاقتراح إحالؿ مكارد بشرية أخرل مكانيا إذا اقتضت الحاجة لذلؾ .
-9يزكد االدارة بمؤشرات تساعد في التنبؤ بأعداد العمالة المطمكبة خالؿ فترة معينة .
م -يمثؿ أداة اتصاؿ بيف العامميف مف جية كبيف رؤسائيـ مف جية أخرل ( .مصطفى:2004,
 )124-123كمف الفكائد األخرل لقياس األداء :

-1تعزيز مبدأ االمساءلةا باالستناد إلى أدلة مكضكعية.
-2حث اإلدارة عمى التخطيط المستقبمي.
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-3تركيز جيكد االدارة كالمكظفيف نحك ىدؼ كاضح.
-4إعطاء ا المنجزات ا األكلكية في عمؿ اإلدارة.
تقدـ اإلدارة نحك اليدؼ المنشكد كبشكؿ منتظـ.
-5متابعة مدل ّ
-6معالجة أم خمؿ في عمؿ اإلدارة بشكؿ سريع.
بناء عمى أسس عممية مكضكعية ( .حداد)127: 2008,
-7تبرير الحاجة الى المكارد ن
خصائص قياس األداء:
مف الخصائص التي يتصؼ بيا قياس األداء:
 -1قياس األداء عممية مستمرة تالزـ الفرد طكاؿ حياتو الكظيفية .
 -2تتطمب عممية القياس كجكد شخص يالحظ كيراقب األداء بشكؿ مستمر ليككف القياس
مكضكعيان كسميمان .
 -3عممية القياس تتطمب كجكد معايير لألداء ليتـ مقارنة أداء المكظؼ بيا كالحكـ عمى كفاءتو .
 -4القياس ال يعني فقط الحكـ في نياية فترة معينة عمى ما يستحقو الفرد مف تقدير يبنى عمى
أساسو بقاؤه في العمؿ بؿ يعني أيضان تحديد نقاط الضعؼ لمعمؿ عمى عالجيا كتككف ميمة
الرئيس المباشر بمثابة المعمـ الذم يقكـ باالشتراؾ مع إدارة المكارد البشرية باقتراح نكع التدريب
كالمساعدة التي يحتاجيا المكظؼ .

لمتحيز كالمحسكبية.
لممقكـ كبالتالي ىناؾ احتماؿ كبير
ّ
 -5قياس األداء يقكـ عمى الرأم الشخصي ّ
 -6نتائج عممية القياس تساعد في اتخاذ الق اررات المصيرية المتعمقة بالمكظؼ مثؿ الترقية ,زيادة
األجر كالمكافآت ,الفصؿ .لذا يجب أف يككف التقييـ مكضكعيان.

 -7يخضع المكظفيف كافة عمى مختمؼ المستكيات اإلدارية إلى عممية قياس كتقييـ األداء كاليدؼ
مف ذلؾ أف يشعر جميعيـ بنزاىة كعدالة نظاـ القياس كليعرؼ أف الجميع محاسبكف عمى أعماليـ
كأف تقدميـ في السمـ الكظيفي مرىكف بتفكقيـ في العمؿ( .مصطفى)134 :2004,
اذان ال بد مف كجكد مجمكعة مف المعايير كي تتـ المقارنة مف خالليا بيف األداء الفعمي لمفرد
كاألداء المتكقع منو كبالتالي عمينا أف نعرؼ المقصكد بالمعايير .
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معايير قياس األداء:
تعرؼ المعايير بانيا المستكيات التي يككف األداء فييا مرضياّ لإلدارة كذلؾ مف خالؿ الجكدة ككمية

اإلنتاج كالزمف المستغرؽ ( .عبداهلل )56 :1999 ,

كيمكف تعريؼ معايير األداء  performance standardبأنيا معدالت قياسية تستطيع إدارة

الكحدة المحمية أف تسترشد بيا كأساس لمتقييـ كالمراجعة كذلؾ بمقارنة النتائج التي تحققيا تمؾ
المعدالت( .سالـ)18 :1992 ,
كيمكف تحديد معايير األداء العامة اآلتية التي تستخدميا المنظمات كأساس لمتقييـ كالمراجعة:
أ-الكفاءة  : Efficiencyيشير ىذا المعيار الى حسف استخداـ المكارد المتاحة مف مكظفيف
كماؿ ككقت أفضؿ استخداـ ,كتتضمف قياس التكمفة لكؿ كحدة مف المخرجات ,النسبة بيف
المخرجات كالمدخالت أك النسبة بيف المخرجات كالكقت .
ب-الفاعمية  :Effectivenessكيقيس ىذا المعيار مدل تحقيؽ األىداؼ العامة لمكحدة المحمية
أك األىداؼ التشغيمية أك الفرعية لمكحدات التنظيمية ليا .
ج-االنتاجية  : Productivityكيشير ىذا المعيار إلى قياس العالقة النسبية بيف مخرجات
كمدخالت الكحدة المحمية .
د-الجودة  :Qualityتتضمف مقاييس الجكدة تكقعات المستفيد مثؿ الدقة كالسرعة كاالستجابة
كالمسؤكلية(.عبد العزيز مخيمر ك آخركف.)1999,
كبالتالي يقصد بعممية كضع معايير األداء بأنيا عممية تحديد المجاالت التي يمكف مف خالليا
الحكـ عمى أداء المؤسسة أك المنظمة كاداراتيا المختمفة ,كيراعى عند تحديد مجاالت األداء أف
تستكعب األ ىداؼ التي تسعى المنظمة لتحقيقيا كافة كبالتالي فقد يككف لإلدارة الكاحدة مجاالت

أداء مختمفة عديدة ,كمف ناحية أخرل فإف تحديد معايير كمؤشرات األداء األساسية يجب أف يتـ
عف طريؽ تحديد المقياس المناسب لقياس مجاالت األداء السابقة.

رابعاً :قياس األداء المؤسسي

يتكقؼ نجاح العمؿ اإلدارم في المؤسسات عمى مجمكعة مف العناصر التي يشارؾ في

تحقيقيا اإلنساف بشكؿ رئيس ,كتشمؿ ىذه العناصر السياسات التي تضعيا المؤسسة لتنظيـ

اتجاىاتيا كصياغة فمسفتيا ,كالنظـ كاليياكؿ التي تضمف تحديد المياـ كالمسؤكليات كالصالحيات
كطرؽ االتصاؿ ,كالمدخالت التي تحتاجيا المؤسسة لصياغة أعماليا كأنشطتيا ,كالعمميات الداخمية
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الناظمة لطرؽ األداء ,ثـ المخرجات التي تميز المؤسسة عف غيرىا ,كترتبط بأىدافيا التي

كضعتيا ,كفي ىذا اإلطار سيتـ إيضاح اآلتي:
تعريف األداء المؤسسي :

يعتبر األداء المؤسسي المنظكمة المتكاممة لنتاج أعماؿ المنظمة في ضكء تفاعميا مع عناصر

بيئتيا الداخمية كالخارجية ( .الدكرم )67 :2007,

كبناء عمى ىذا التعريؼ فإف األداء المؤسسي يشتمؿ عمى ثالثة أبعاد أك مككنات :
أ -أداء األفراد في إطار كحداتيـ التنظيمية المتخصصة .
ب -أداء الكحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة .
ج-أداء المؤسسة في إطار البيئة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية .
يشتمؿ مفيكـ األداء المؤسسي عمى ىذه األبعاد الثالثة إالّ ّأنو يختمؼ عف كؿ بعد منيا لك أيخذ
منفردا فاألداء المؤسسي يختمؼ عف األداء الفردم كيختمؼ عف أداء الكحدات التنظيمية  ,ألنو في
الحقيقة محصمة لكمييما  ,باإلضافة إلى تأثيرات البيئة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية عمييما.
كبناء عمى ما تقدـ ترل الباحثة أف األداء المؤسسي مبني عمى النظرة الشاممة لممنظمة ككؿ حيث
أنو محصمة لكؿ مف األداء الفردم كأداء الكحدات التنظيمية كاإلدارات الرئيسية باإلضافة إلى
تأثيرات البيئة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية عمييما ,لذلؾ سيتـ تناكؿ ىذه األبعاد كؿ عمى حده:

-1البعد األكؿ :كالذم يتعمؽ بقياس أداء الفرد في المؤسسة ,حيث يقاس بمجمكعة متنكعة مف
المقاييس يتـ مف خالليا تقييـ أدائو كصكال إلى التأكد مف أف أنظمة العمؿ ككسائؿ التنفيذ في كؿ
إدارة تحقؽ أكبر قدر ممكف مف االنتاج بأقؿ قدر مف التكمفة كفي أقؿ كقت كعمى مستكل مناسب
مف الجكدة ,كما يعتبر تقييـ أداء الفرد بمثابة الخمية التي يتككف منيا جسـ المؤسسة كىي المكظؼ
كالكظيفة كمف المتغيرات التي تؤثر عمى األداء في ىذا البعد طريقة التكظيؼ كالترقية كمسؤكليات

الكظيفة كأنظمة المكافآت كالتدريب (...حسيف)99 :1999,

-2البعد الثاني :كالذم يتعمؽ بأداء الكحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة حيث
يقاس أداء كؿ إدارة أك كحدة تنظيمية بمجمكعة أخرل مف المعايير التي تركز عمى إجراءات العمؿ
ككيفية تسمسؿ أك انسياب العمؿ كالتي تشمؿ كؿ مقاييس الفعالية االقتصادية كالرقابية كالبيئية
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كذلؾ عبر اإلدارات المختمفة التي تتككف منيا المؤسسة لمكقكؼ عمى مدل قرب المؤسسة مف

الفعالية في تحقيؽ أىدافيا.

-3البعد الثالث :كالذم يتعمؽ بأداء المؤسسة في إطار البيئة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
فنظ ار لكجكد عكامؿ خارجية كبيرة تخرج عف نطاؽ إدارة المؤسسة تنعكس بالضركرة عمى أدائيا
فكاف البد مف االىتماـ بقياس األداء الذم يبنى أساسا عمى قياس أداء الفرد كاإلدارة في ضكء ىذه

التأثيرات الداخمية كالخارجية معا ,كىذا مف شأنو أف يؤدم إلى زيادة صعكبة تطبيؽ القياس

المؤسسي ( المسمـ.)411 :2005,

كيعتبر األداء المؤسسي النتيجة النيائية لممالءمة بيف االستراتيجية كعكامؿ البيئة الداخمية لممؤسسة
كاستراتيجية المكارد البشرية ( .ديس كبيرد)66:1981 ,
كىك درجة تحقيؽ المؤسسة ألىداؼ األداء المالي كتعظيـ الربحية .كيالحظ في ىذا التعريؼ
المفيكـ الضيؽ في حصر األداء المؤسسي بمقياس الربح ( رامانكجاـ كفينكاتراماف) 803:1986,
كيمكف أيضان مالحظة اآلتي:
 -إف مفيكـ األداء المؤسسي في مؤسسات التعميـ يشمؿ أبعادان متعددة ,كتبدأ مراحؿ األداء

المؤسسي بكضكح الفكرة التي قامت مف أجميا المؤسسة التعميمية ,كصياغة أىدافيا ,كتحديد ىيكميا

المناسب لطبيعة ميمتيا ,كمسار عممياتيا الداخمية ,ككيفية تحقيؽ الجكدة لمخرجاتيا ,كارتباط كؿ
ذلؾ بالبيئة الداخمية كالخارجية بكافة عناصرىا ,كالعكامؿ التي تؤثر كتتأثر بيا.

 -تبرز أىمية العمؿ المؤسسي في ككنو ينقؿ العمؿ مف الفردية إلى الجماعية ,كمف العفكية إلى

التخطيط ,كمف الغمكض إلى الكضكح ,كمف محدكدية المكارد إلى تعدديتيا ,كمف التأثير المحدكد
إلى التأثير الكاسع ,كمف الكضع العرفي إلى الشرعية القانكنية .

 اإلدارة الحديثة تعتمد اعتمادان كميان عمى مجمكعة مف المبادئ كاألسس الحاكمة ألدائيا ,كالمنظمةلسمكؾ العامميف فييا ,كتسعى إلى تحقيؽ النجاح مف خالؿ تعظيـ قدراتيا ,كتعزيز أداء مككناتيا

التي تنطمؽ مف تحديد رؤيتيا ,كصياغة رسالتيا ,كشمكلية أىدافيا لكافة عناصر األداء المؤسسي

(الدجني.)145-144 :2011 ,
مفاىيم في األداء المؤسسي :

ترل الباحثة ضركرة تناكؿ كتكضيح بعض المفاىيـ الخاصة باألداء المؤسسي كىي كاآلتي:
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مفيوم المؤسسة ومميزاتيا:
يستطيع المرء العامؿ في أم كظيفة يشاركو فييا آخركف إدراؾ مفيكـ المؤسسة التي يعمؿ مف

خالليا ,كما يمكف لممستفيد مف خدمات أم مؤسسة إدراؾ كظيفتيا كأىدافيا ,كيرتبط كضكح المفيكـ
بالدكر المناط بالمؤسسة كطبيعة عمميا.
أوالً :تعريف المؤسسة:
نظاـ اجتماعي نسبي ,كاطار تنسيقي عقالني ,بيف أنشطة مجمكعة مف الناس تربطيـ عالقات

مترابطة كمتداخمة ,يتجيكف نحك تحقيؽ أىداؼ مشتركة ,كتنتظـ عالقاتيـ بييكمية محددة في
كحدات إدارية كظيفية ذات خطكط محددة السمطة كالمسؤكلية (العدلكني.)14 ,2002,

ىي كياف اجتماعي منسؽ بكعي ,كلو حدكد كاضحة المعالـ ,كيعمؿ عمى أساس دائـ لتحقيؽ

ىدؼ معيف أك مجمكعة أىداؼ ( .ركبينز ) 30:1990

ىي كحدة اجتماعية ىادفة ,منسقة أنشطتيا بكعي ,كيتفاعؿ فييا األفراد ضمف حدكد معينة
كاضحة نسبيا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشتركة (السالـ.)8 :2002,
إطار نظامي قيمي لمجمكعة مف الناس تجمعيـ رسالة كاحدة ,كيعممكف عمى تحقيؽ أىداؼ
محددة ,سكاء كانت ىذه األىداؼ اقتصادية أك اجتماعية ,أك خدميػة ,كتػصنؼ ىذه األطر تبعا

لنكعية األىداؼ كالرسالة التي تميزىا (الدجني.)137 :2011,

كلتخصيص التعريؼ عمى المؤسسات التعميمية الحككمية مجاؿ البحث تعرفيا الباحثة بأنيا :كؿ

مؤسسة تربكية حككمية تقدـ خدمات تعميمية بيدؼ تخريج أجياؿ متعممة كاعية كفؽ فمسفة كثقافة
المجتمع.
ثانياً :مميزات المؤسسة :
 -كياف اجتماعي يضـ مجمكعة مف األفراد كالجماعات ,تجتمع بتخطػيط مػسبؽ كلػيس بمجرد

الصدفة.

 كجكد إطار محدد المعالـ يحدد ىكية أعضاء الجماعة التي تنضكم تحت لكائػو ,كيحػدد مياميـككاجباتيـ كالحقكؽ التي يكفميا النظاـ ليـ .

 -كجكد رابطة استم اررية في العالقة بيف العامميف في المؤسسة كبيف المؤسسة نفسيا .
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 -كجكد أىداؼ تسعى المؤسسة لتحقيقيا مف خالؿ تكزيع األدكار المختمفػة عمػى مختمػؼ العامميف

(القريكتي.)49 :2008,

مف الممكف إضافة أبعاد أخرل يمكف التعرؼ مف خالليا عمى فيـ أفضؿ لممؤسسة ,كالبعد

االجتماعي ,كالبعد الغرضي الذم يميز المؤسسة عف المؤسسات األخرل ,كالبعد التنظيمي,
كالبعد البيئي الحدكدم الذم يحكـ مسار المؤسسة كبيئتيا التي تعمؿ فييا ( السالـ.)8 :2002,
مكونات المؤسسة:
تتركز المالمح المحكرية لممؤسسات في خمس مككنات ال يمكف لممؤسسة االستغناء عف أم منيا
كىي كما يمي:

-1األىداؼ Goals
-2البناء االجتماعي Structure Social
-3األفراد المشارككف Participants
-4التقنيات Technology
-5البيئة ( Environmentحريـ.)15 :2000,
يسيـ كؿ مككف مف ىذه المككنات في بناء كاستم اررية نجاح المؤسسة ,كيتضمف مجمكعة مف

العكامؿ التي تؤثر في صياغتو كتشكيمو ,فاألىداؼ التي تعمؿ المؤسسة بعناصرىا كافة لتحقيقيا
تحدد مسارات العمؿ لكؿ األفراد المشاركيف فييا ,كالبناء االجتماعي ىك نسؽ العالقات التفاعمية

بيف األفراد كىيكؿ عالقاتيـ كاتصاالتيـ ,كالنظاـ المعيارم الذم يحكـ السمكؾ داخؿ المؤسسة,

كيمثؿ األفراد جكىر المكارد التي تمتمكيا المؤسسة لتحقيؽ أىدافيا فإذا امتمكت المؤسسة أفرادا

مؤىميف ستككف قادرة عمى التميز في أدائيا ,كال ينبغي أف تغفؿ المؤسسة البيئة التي تعمؿ كتتكاجد

فييا ,بؿ ينبغي العمؿ عمى التكيؼ معيا ,كاالنسجاـ مع ثقافتيا كقيميا ,كالعمؿ عمى تمبية

احتياجاتيا.
بالتالي فإف مككنات المؤسسة ال تكجد منفصمة عف بعضيا بؿ ىي مترابطة تتكامػؿ لتحقيػؽ غرض
المؤسسة ,فالمؤسسة نسؽ يتككف مف عناصر كؿ منيا يؤثر في اآلخػر كيتػأثر بػو ,كيجب االىتماـ
بيا جميعا لفيـ المؤسسة.
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فمسفة العمل المؤسسي:
يمكف استعراض محددات الفمػسفة التػي يقػكـ عمييػا األداء المؤسػسي فيمػا يمػي-:
 إف كؿ مستكل مف مستكيات األداء في المؤسسة (فردا كاف أك كحدة) ,ىك جزء مف كػؿ كىذاالكؿ جزء مف كؿ آخر في مستكل أعمى منو ,كىذا يعني أف تدرج مػستكيات األداء يفيد في مجممو

األداء المؤسسي الشامؿ.

 إف االىتماـ بأداء كحدات دكف أخرل داخؿ المؤسسة دكف إدراؾ نقاط التالمس مػع بقيػة الكحداتيفصؿ المؤسسة عف المثالية كيقكدىا إلى التشتت كالتطاحف كاليدـ .

 ال يعتبر التفكؽ في األداء الجزئي لكحدة أك مكضكع تركز عميو المؤسسة دكف غيره تفكقنا عمىالمستكل البعيد ,إنما ىك تفكؽ مؤقت سرعاف ما تنتيي آثاره أمػاـ الػسمبيات التػي ستظير الحقنا ,لذا

فإف إدراؾ طبيعة كمية اإلدارة لألداء المؤسسي ىػك تػصاعد لتكامػؿ األفكار كالسياسات كالنظـ,

لمكصكؿ إلى المثالية التكاممية.

 إف النظرة التكاممية لألداء ال تعني عدـ االختالؼ ,بؿ تعني إدراؾ كجاىة االختالؼ مػعاألجزاء ,بمعنى أف التحدم ال يككف بيف األداء الفردم كأداء الكحدات التنظيمية ,بؿ بػيف الخطأ

كالصكاب كصكال إلى التناغـ اإلدارم الذم يؤدم إلػى جماعيػة األداء كمثاليػة اإلبداع( .مخيمر,

كآخركف)13-12 ,2000 ,
عناصر األداء المؤسسي:

 -1االستراتيجية كاألىداؼ :تيتـ بالجيات التي ستكجو إلييا الخدمة أك المنتج.

 -2الييكؿ التنظيمي :يركز عمى مستكل كفاءة كفاعمية الييكؿ ,كمدل قدرتو عمى خدمة العمميات
التي سكؼ تقكـ بإنتاج السمع أك الخدمات.

 -3المقياس :كىك األداء الذم يمكف استخدامو بطريقة تفيد كتخدـ كالن مف االستراتيجية كاألىداؼ.

 -4اإلدارة :كتتمثؿ في الطريقة التي ستيستخدـ في تحديد المسارات ,كاالتجاىات ,ككيؼ تقكـ
بعممية التصحيح أك التصكيب.
أم أف األداء مرتبط بشكؿ كثيؽ بأىداؼ المؤسسة التي ترغب في تحقيقيا ,كاألداء يرتبط كيشتمؿ

في مضامينو عمى العديد مف المفاىيـ المتعمقة بالنجاح كالفشؿ كيمكف تكضيحيا باآلتي:

 -1الكفاءة التنظيمية :قدرة المؤسسة عمى إدارة كحسف استخداـ ما ىك متاح ليا مف مكارد سكاء
البشرية ,أك األمكاؿ كالمعدات ,أك المعمكمات مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا.
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 -2الفاعمية التنظيمية :قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا المتعمقة بدرجة قبكؿ خدماتيا كاستجابتيا
لمتطكرات الحاصمة.

 -3النجاح االستراتيجي :قدرة المؤسسة عمى البقاء كالتكيؼ ,كالنمك ,في ظؿ األىداؼ التي تسعى

إلى تحقيقيا مف خالؿ تحقيؽ المكازنة بيف متطمبات البقاء في األمد القريب كالبعيد
( (http://www.hrdiscussion.com/hr83272.html

طرق ووسائل قياس األداء المؤسسي:
إف قياس األداء بشكؿ عاـ سكاء الفردم أك الجماعي قديـ منذ أف بدأ اإلنساف يمارس
نشاطاتو االقتصادية ,كاف لـ يكف قياس األداء معركفا بالمسميات كالمصطمحات المتداكلة في عالـ
اليكـ .كقد كاف قياس األداء يركز عمى األمكر المالية كلكف اصبح ىنالؾ ضركرة لتطكير معايير
غير مالية لقياس األداء بشكؿ عاـ مثؿ :الجكدة كالمركنة كاإلبداع كالمسؤكلية االجتماعية كغيرىا.

األمر الذم فرض ضركرة كجكب تكامميا بإيجاد مقياس مكحد يعطي صكرة متكاممة كشاممة عف

أداء المنظمة (الممكاكم.)42-40: 2009 ,

كما أف قياس األداء المؤسسي مصطمح عاـ يقصد بو إجراء دراسة انتقادية مكضكعية لمنشاط

الذم تقكـ بو المنشأة بقصد التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ فيو بغية إحداث التحسينات الالزمة
لتطكيره إف كاف سيئا كمعرفة أسباب القكة لممحافظة عمييا أك دعميا ,كاتخاذ الق اررات التصحيحية

المتعمقة بتكزيع المكارد كتغيير طرؽ كأساليب العمؿ كاليياكؿ التنظيمية لممنشأة (طاىر:1992 ,
.)10
منيجيات قياس األداء:
منيجيات قياس األداء ىي أدكات قياس تعتمد عمى مجمكعة مف العمميات كالطرؽ كاألساليب

العممية التي تمت تجربتيا كثبتت فاعميتيا ,كينبغي أف تشمؿ التركيز عمى المحكر االستراتيجي في

أداء األجيزة كالمنظمات في القطاع الحككمي مف خالؿ التركيز عمى أىدافو االستراتيجية ,فضالن
عف التمكيف مف انتاج مؤشرات األداء العامة التي تنطبؽ عمى القطاع الحككمي ككؿ كمؤشرات

األداء الفنية الخاصة كالتي تختمؼ مف منظمة إلى أخرل ( .)Harry,2009:16

كتقكـ المنظمات المختمفة باستخداـ العديد مف أنظمة القياس مف أجؿ تحسيف مستكل أدائيا كبناء

عمى ذلؾ تتعدد نماذج قياس األداء بتعدد النتائج المرغكب قياسيا كمنيا:
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 -1نموذج المقارنة المرجعية)Benchmarking) :
كيعتبر أحد النماذج التقميدية لقياس األداء ,كيستخدـ لمراجعة أعماؿ الجياز الحككمي نفسو عف

فترة أك فترات سابقة كمع منظمات مماثمة في النشاط ,بغرض السعي إلى تصحيح االختالالت
(عباس.)53 :2005,
 -2نموذج أصحاب المصالح)Stakeholder Approach( :
تقكـ بعض المنظمات بكضع مقياس أك أكثر لألداء تقابؿ أىداؼ كؿ مجمكعة مف أصحاب

المصالح مع المنظمة ,كىذا يشير الى كجكد أكثر مف ىدؼ تسعى المنظمة إلى تحقيقو أم
األىداؼ التشاركية األمر الذم يتطمب تكفير الحد األدنى مف التنسيؽ بيف األىداؼ بحيث تخدـ

جميعيا اليدؼ العاـ لممنظمة .

 -3نموذج االستثمار في األفراد ()Investment in peoples
كالذم يتمثؿ في العنصر البشرم مف جميع الجكانب ,مما ينعكس إيجابيان عمى أداء الجياز

الحككمي ( عيشكني.)25 :2009 ,
 -4نموذج ( )Charter Mark

كيعبر عنو باآليزك  ISOإلدارة الجكدة الشاممة (  )Total Quantity Managementكيعتمد ىذا
النمكذج عمى فاعمية ككفاءة الجياز الحككمي في تقديـ خدمات ذات جكدة عالية تكمف في درجة

التكامؿ بيف أنشطة الجياز الحككمي كرسالتو كأىدافو االستراتيجية ( Mcadam & Saulters,

)2000: 175
 -5نموذج لوحة القياس
كىي عبارة عف أداة تستخدميا اإلدارة العميا في المنظمة إللقاء نظرة سريعة عمى عممياتيا كالبيئة

المحيطة بيا .كأخذت فكرة لكحة القياس مف لكحات القياس المكجكدة في الطائرات كالسيارات,
لضماف الكصكؿ لميدؼ ,تتضمف المكحة مجمكعة مف المؤشرات المتعمقة باألداء لممستكيات

التنظيمية المختمفة.
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 -6نموذج القيمة االقتصادية المضافة )Economic Value Added Approach (EVA
كىذا مقياس مركب مف مؤشرات األداء المالي ,كىذه تزكد المنظمة بمعمكمات عف قيمة العمميات ,

أم القيمة المالية لكؿ عممية رئيسية تقكـ بيا المنظمة ,كىذه تساعد االدارة العميا عمى كضع نظاـ

لمحكافز كأنظمة الرقابة.
-7نموذج التميز في األعمالBusiness Excellence Approach :
يستند نمكذج التميز في األعماؿ إلى تسعة محاكر رئيسة حيث يعطى لكؿ منيا كزنو الخاص بو,

كىذه المحاكر ىي:

أ-القيادة  Leadershipكتعني تكجيو مديرم اإلدارات في المنظمة ككيفية تكجيو ىؤالء لممكظفيف
لمقياـ باألعماؿ كالنشاطات المسندة إلييـ.

ب-المكارد البشرية  Human Resourcesمف حيث مؤىالتيـ العممية كالعممية كمدل تطكير
أنفسيـ كالقياـ باألعماؿ المناسبة لتحقيؽ اليدؼ ككيفية تكحيدىـ تجاه تحقيؽ اليدؼ كمدل

تمكينيـ.

ج-السياسة كاالستراتيجية  Policy & Strategyكتشير إلى كيفية تحديد االتجاه االستراتيجي
كتحديد الخطط الرئيسة كاألعماؿ الفرعية كالنشاطات.

د-الشراكة كالمكارد  ,كتشير إلى كيفية اختيار الشركاء ككيفية استغالؿ المكارد المتاحة كادارتيا.
ق-العمميات  Processesأم كيفية تصميـ العمميات كادارتيا كتحسينيا في المنظمة.
ك-نتائج المكارد البشرية  H.R Resultsأم تحديد احتياجات كتكقعات كطمكحات العامميف ككضع
مؤشرات لقياس ذلؾ.
ز-نتائج العمالء  Customer resultsأم كيؼ تحدد المنظمة تكقعات العمالء ككيفية تحقيقيا
إلرضاء العمالء ككسب كالئيـ .
ح-نتائج المجتمع  Society Resultsكتشير إلى تكقعات كاحتياجات كطمكحات المجتمع الذم
تتكاجد بو المنظمة  ,أم المسؤكلية االجتماعية.
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ط-نتائج األداء الرئيسة  Key Performance Resultsكتقيس مدل تحقيقيا األىداؼ إلدخاؿ
التحسينات عمييا إذا لزـ األمر ( .الممكاكم)72 :2009,

يستخدـ النمكذج األخير كإطار لإلدارة االستراتيجية ,حيث يم ّكف مف النظر إلى المنظمة بطريقة
شمكلية ,األمر الذم يجعميا قادرة عمى ربط نتائج أعماليا بالغايات االستراتيجية كتكامؿ كتكحيد
األداء تجاه تحقيؽ اليدؼ .كيفيد النمكذج في تحسيف األداء ككضع المعايير الالزمة كالمساعدة

عمى تقكيتو كالتركيز عمى النتائج.

 -8نموذج بطاقة األداء المتوازنBalanced Score Card :
تعد بطاقة األداء المتكازف إحدل أبرز كأىـ الكسائؿ اإلدارية المعاصرة التي تستند إلى فمسفة
كاضحة في تحديد االتجاه االستراتيجي لممنظمة أيا كانت طبيعة عمميا كقياس مستكل التقدـ في

األداء باتجاه تحقيؽ األىداؼ مف خالؿ تقديـ صكرة كاضحة عف كضع المؤسسة الراىف كمستقبميا
كىي نظاـ إدارم استراتيجي إلشراؾ مكظفي المؤسسة في تنفيذ الرؤيا كالميمة كاالستراتيجية في

ضماف اصطفاؼ عمميـ في خط االستراتيجية .كتؤمف إطار عمؿ مرئي لمتخطيط كلقياس

االستراتيجية عبر مناظير متكازنة لألداء المؤسسي (حداد.)23 :2008 ,

ىي نمكذج يعرض طرقا متنكعة إلدارة المنظمة لكسب عكائد مرضية مف خالؿ صناعة الق اررات

االستراتيجية التي تأخذ بالحسباف اآلثار المنعكسة عمى كؿ مف المحكر المالي كالعمالء كالعمميات
كالمراحؿ الداخمية كتعمّـ األفراد ,كاف تحميؿ األداء كقياسو لممحاكر المذككرة يعتمد عمى تحميؿ
كتشخيص مقاييس أداء مالية كغير مالية ألىداؼ قصيرة كطكيمة األجؿ (ركبنسكف.)45 :2000 ,

كيؤكد العديد مف الكتاب عمى أف بطاقة األداء المتكازف نظاـ إدارم كليس فقط نظاـ قياس ,إذ تبدأ

مف اإلدارة العميا كفريؽ عمؿ متكامؿ لترجمة استراتيجية كرؤية المنظمة إلى أىداؼ كمقاييس
مممكسة كقابمة لمقياس ,كتمثؿ المقاييس التكازف ما بيف المقاييس الخارجية لممساىميف كالعمالء
كالعكائد المالية  ,كالمقاييس الداخمية لمعمميات اإلدارية كالمكظفيف (العامميف) المتمثمة بالتدريب

كاإلبداع كالنمك كالتعمـ ,أم إ ّف المقاييس تكازف بيف مقاييس المخرجات كالتي ىي نتيجة لجيكد
سابقة كبيف المقاييس التي سكؼ تقكد األداء المستقبمي (الممكاكم.)73: 2009 ,
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 -9نموذج جودة الخدمة :Servqual
كيستخدـ لقياس ما يعرؼ بفجكات جكدة الخدمة كالذم استحكذ عمى قبكؿ كتأييد معظـ الباحثيف

بسبب مصداقية كامكانية تطبيقو عمميان لمكصكؿ إلى الفجكة ما بيف تكقعات العمالء لجكدة الخدمة

كادراكيـ لألداء الفعمي لمخدمة التي يحصمكف عمييا ()Parasuramant et.Al,1988

كتتبنى الباحثة خالؿ دراستيا نمكذج بطاقة األداء المتكازف لما يعطيو ىذا النمكذج مف أطر

عممية مفصمة كبشكؿ دقيؽ لمتخطيط كلقياس االستراتيجية التي تعدىا المؤسسة التعميمية ,مف

منظكر متكازف لألداء المؤسسي.

 -5مراحل قياس األداء المؤسسي :
المرحمة األولى :تحديد أىداؼ المؤسسة
لكؿ مؤسسة عدد مف األىداؼ تسعى لتحقيقيا  ,كيتـ التحديد الدقيؽ ليذه األىداؼ عف طريؽ
صياغة األىداؼ االستراتيجية في عديد مف األىداؼ الرئيسية كالفرعية حسب أكجو النشاط الرئيسية

لكؿ كحدة فرعية في المؤسسة .
المرحمة الثانية :تحديد الخطط التفصيمية لعمؿ المؤسسة
تقسـ األىداؼ الى برامج زمنية يتـ تنفيذىا خالؿ فترات زمنية محددة  ,كتقسـ ىذه البرامج الى

أنشطة أك كحدات أداء كتعتمد ىذه الخطط التفصيمية عمى المكارد كاالعتمادات الحككمية

المخصصة ليا في المكازنة  ,كما أنيا تراعي كيفية استخداـ ىذه المكارد بغرض تحقيؽ األىداؼ

المحددة .

المرحمة الثالثة :تحديد مراكز المسؤكلية االدارية
كتختص مراكز المسؤكلية بالقياـ بنشاط معيف كمحدد تمامان ,كليا سمطة اتخاذ الق اررات الكفيمة بتنفيذ
ىذا النشاط في حدكد اإلمكانات كاالعتمادات المكضكعة تحت تصرفيا  ,كتتدرج ىذه المراكز مف

مستكل اإلدارة العميا حتى مستكل اإلدارة التنفيذية كما دكنيا مف مستكيات إدارية.
المرحمة الرابعة :تحديد مؤشرات قياس األداء
يمكف تقسيميا الى أربع مجمكعات أساسية ىي:
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-1مؤشرات تتعمؽ بفاعمية تحقيؽ األىداؼ التي تعمؿ األجيزة الحككمية عمى تطكيرىا ,كتتكقؼ
تمؾ المجمكعة مف المؤشرات عمى طبيعة نشاط كأىداؼ كؿ كحدة تنظيمية.

-2مؤشرات تتعمؽ بكفاءة استخداـ المكارد المستخدمة في كؿ جياز حككمي  ,حيث تتضمف ىذه
المجمكعة نسبة التكاليؼ اإلجمالية إلى بعض المخرجات المحددة التي يقدميا الجياز كيعبر ذلؾ
بشكؿ أساسي عف تكمفة الخدمة التي يقدميا ىذا الجياز.

-3مؤشرات تتعمؽ بإنتاجية كحدات الجياز الحككمي كيككف ذلؾ عف طريؽ العالقة النسبية بيف
مخرجات كمدخالت تمؾ الكحدات ,كيتفؽ ذلؾ مع كؿ مف اإلنتاجية اإلجمالية كاإلنتاجية الجزئية

لمعناصر.
-4مؤشرات تتعمؽ بمستكل جكدة الخدمات المؤداة في األجيزة الحككمية كيتضمف ذلؾ تحميال
لألبعاد األساسية التي تتككف منيا جكدة الخدمة بصفة عامة كجكدة الخدمات الحككمية بشكؿ

خاص (رسالف.)35-34 :2008 ,
كترل الباحثة أنو حتى يتـ قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية بشكؿ جيد ,ال بد مف
اتباع ىذا التسمسؿ المنطقي ليذه المراحؿ المتتالية مف حيث التطبيؽ ,فالبد أف تضع المدرسة
الحككمية خطتيا االستراتيجية محددة فييا :األىداؼ كالرؤية كالرسالة التي تبغي تحقيقيا ,كتعتبر

مرحمة صياغة األىداؼ مف أىـ المعايير التي يعتمد عمييا في عممية قياس األداء المؤسسي كالتي
البد أف تنسجـ مع مفاىيـ الجكدة الشاممة في التعميـ ,كالبد أيضان مف صياغة مجمكعة مف
المعايير كالمؤشرات بشكؿ كاضح  ,كالتي سيقاس عمى أساسيا مدل تقدـ المدرسة في تحقيؽ
أىدافيا التي كضعتيا في خطتيا االستراتيجية ,كيككف كؿ ذلؾ في أطار تفاعؿ المدرسة مع

عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية .
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المبحث الثاني

جودة األداء المؤسسي
لما كاف أحد المؤشرات التي تتعمؽ بقياس األداء ىك مستكل الجكدة ,كمف خالؿ ما الحظتو

تكجو لك ازرة التربية كالتعميـ في قطاع غزة إلى اعتماد معايير الجكدة في قياس كتقييـ
الباحثة مف ّ
األداء المؤسسي في المدارس الحككمية -فمقد بدأت الك ازرة فعميان بتنفيذ برنامج االعتماد المدرسي
حسب معايير الجكدة في مجمكعة مف المدارس الحككمية -لذا ستتطرؽ الباحثة لعرض مفيكـ
الجكدة كتعريفيا كمعايير الجكدة في التعميـ كربطو بمفيكـ التخطيط المدرسي االستراتيجي ك مراحؿ

كخطكات التخطيط االستراتيجي كفكائده كأىميتو ,فترل الباحثة ضركرة أف تككف الجكدة حاضرة في

مراحؿ عممية التخطيط االستراتيجي كافة ,بد نء بنشر الثقافػة كالقيـ ,مرك انر بالرسالة كاألىداؼ,
انتياء بالرقابة ك القياس كالتقييـ ,كمف ىنا كاف االرتباط تكامميان بيف التخطيط كالجكدة.
ك ن

يرتبط التخطيط االستراتيجي بالجكدة بكصفو اإلطار العاـ الذم تضعو المؤسػسة لتنظيـ أعماليا,
كتحسيف أنشطتيا كفؽ منظكمة يشارؾ جميع العامميف فييا في إطػار رؤيػة مكحدة ,كرسالة مكثقة,

كمؤشر مف أىػـ مؤشراتيا (الدجني:2011,
ا
مما يجعؿ مف المخرجات دليال مؤكدا عمى الجكدة,

.)50

أوالً :الجودة:

في ظؿ التطكر كالتحديث المستمريف عمى جميع مجاالت الحياة اإلنسانية كظيكر بيئات تعميمية

غير تقميدية دخمت عمى مختمؼ نظـ التعميـ مما استدعى المؤسسات التعميمية في المراحؿ كافة,
إعادة النظر في بنية التعميـ كمناىجو كالى إعادة النظر بجدية في كظائؼ المؤسسات التعميمية

كأىدافيا ككسائميا ,بغية الكصكؿ إلى مخرجات تنسجـ كمتطمبات سكؽ العمؿ كالتطكر االقتصادم
كاالجتماعي كالسياسي المنشكد.
كيعد مفيكـ الجكدة مفيكمان قديمان منذ بدأ االنساف السعي في البحث عف أساليب كطرؽ تطكير

كيانو االجتماعي كاالقتصادم.

كما يعد أحد السمات األساسية لمعصر الحاضر ,ذلؾ التساع خدماتو ,كازدياد الطمب عميو في
كثير مف جكانب الحياة المعاصرة .فالعالـ اليكـ يعتنؽ مبدأ الجكدة الشاممة؛ كالعالـ كمو مشترؾ في

سكؽ عالمية كاحدة تتنافس فييا كؿ الدكؿ ,كليس أماميا إال تحقيؽ الجكدة الشاممة الذم يتطمب أف
ينجح نظاـ التعميـ في تعظيـ قدرة اإلنساف المشارؾ في عممية التنمية( .الزكاكم)32 :2003 ,
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كترل الباحثة أف الجكدة تعتبر نظامان إداريان يرتكز عمى مجمكعة مف القيـ كيعتمد عمى تكظيؼ
البيانات كالمعمكمات الخاصة بالعامميف قصد استثمار مؤىالتيـ كقدراتيـ الفكرية في مختمؼ
مستكيات التنظيـ عمى نحك إبداعي قصد تحقيؽ التحسف المستمر لممؤسسة.
 أما في القطاع التربكم يع ّرفت إدارة الجكدة بأنيا :مجمكعة الخصائص أك السمات التيتعبر بدقة كشمكلية عف جكىر التربية كحالتيا ,بما في ذلؾ كؿ أبعادىا ,مػدخالت كعمميػات
كمخرجات كتغذية راجعة ,ككذلؾ التفاعالت المتكاصمة التي تػؤدم إلػى تحقيػؽ األىػداؼ

المنشكدة كالمناسبة لمجميع (طعيمة ,كالبندرم. )430 :2004 ,

كىي معايير عالمية لمقياس كاالعتراؼ ,كاالنتقاؿ مف ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقاف كالتميػز,

كاعتبار المستقبؿ ىدؼ نسعى إليو ,كاالنتقاؿ مف تكريس الماضػي كالنظػرة الماضػية إلػى المستقبؿ

الذم تعيش فيو األجياؿ التي تتعمـ اآلف (الزكاكم. )34 :2003 ,
مفيوم الجودة في التعميم:

إذا كانت قضية ضبط الجكدة ميمة في المؤسسات االقتصادية فإنيا تعد أكثر أىمية في

المؤسسات ا لتربكية كالنظـ التعميمية بسبب ارتفاع تكمفة التعميـ في ضكء معدالت التضخـ العالمية,

كسكء نكعية بعض المخرجات التعميمية ,كضعؼ ارتباطيا بسكؽ العمؿ ,مما يؤثر سمبيان عمى
معدالت التنمية كقدرة المجتمع عمى تحقيؽ طمكحاتو كأىدافو.

كضبط جكدة التعميـ كسيمة لمتأكد مف أف العممية التعميمية كاإلدارة التربكية كتدريب المعمميف
كاإلدارييف ,كالتطكير التربكم في المؤسسات التعميمية تتـ جميعيا كفؽ الخطط المعتمدة

كالمكاصفات القياسية ,فيي تعني اإلسياـ الفعاؿ لمنظاـ اإلدارم كالتنظيمي بعناصره كافة في
تحقيؽ الكفاءة االستثمارية لممكارد المتاحة مف مادة أكلية كمعدات كقكل بشرية كمعمكماتية كادارة

كاستراتيجية كمعايير كمكاصفات.

كما تعتبر أسمكبان متكامالن يطبؽ في جميع فركع كمستكيات المنطقة التعميمية ليكفر لمعامميف

الفرصة إلشباع حاجات المستفيديف مف عممية التعميـ ,لتحقيؽ أفضؿ خدمات تعميمية كبأقؿ كمفة
كأعمى جكدة( .النجار ,راغب.)73 :1999 ,

كجكدة التعميـ تعنى التحسيف المستمر في أداء المؤسسات التعميمية لتقديـ أفضؿ خدمة

بتكاليؼ اقتصادية كباستخداـ أفضؿ لممكارد.

35

كتتعمؽ بكافة السمات كالخكاص التي تتعمؽ بالمجػاؿ التعميمي كالتي تظير مدل التفكؽ

كاإلنجاز لمنتائج المراد تحقيقيا ,كىػي ترجمػة احتياجػات الطالب إلى خصائص محددة تككف أساسا
لتعميـ الخدمة التعميمية كتقديميا لمطالب بما يكافػؽ تطمعاتيـ (الرشيد.)6-4 :1995 ,
كالجكدة الشاممة في التعميـ عبارة عف استراتيجية تكنكلكجية ىادفة إلى إحداث تغييرات

جكىرية في التنمية البشرية ,تحقؽ الطمكحات في تعظيـ مخرجات العمؿ ,كرفع الكفاءة االنتاجية,
كزيادة القدرات التنافسية ,بما يؤدم في النياية إلى اإلسياـ الحقيقي في عممية بمكرة تككيف رأسماؿ

بشرم في جميع المجاالت االقتصادية كاالجتماعية (الزكاكم.)33 :2003 ,

كعرفت الجكدة في التعميـ بأنيا عبارة عف ا قدرة اإلدارة التعميمية في مستكياتيا كمكاقعيا

المختمفة عمى أداء أعماليا بالدرجة التي تمكنيا مف إعداد خريجيف يمتمككف مف المكاصفات ما

يمكنيـ مف تمبية احتياجات التنمية في مجتمعيـ طبقا لما تـ تحديده مف أىداؼ كمكاصفات ليؤالء
الخريجيفا (الشافعي كآخركف.)79: 2003,
كحتى يتـ تطبيؽ نمكذج الجكدة الشاممة في المؤسسة التربكية يتحتـ عمينا أف نأخذ باالعتبار
االىتماـ بالنكاحي التالية:
 أف تحدد أىداؼ المؤسسة التعميمية ,كغاياتيا ,كمعاييرىا ,كاجراءاتيا ,كاستراتيجيتيا ضمف
فمسفة كمبادئ الجكدة الشاممة كتحديد حاجات الطالب كالطالبات مف حيث نكع التعميـ,

كرغباتيـ اآلنية كالمستقبمية.

 تدريب المعمميف كالمعممات ,كاإلدارييف كاإلداريات ,كتطكير مياراتيـ ,بما يضمف استيعابيـ
لمفيكـ الجكدة الشاممة كتطبيقاتو كفمسفتو.
 تكظيؼ كاستثمار المكارد بكفاءة كفعالية عف طريؽ ىيكمة التنظيـ اإلدارم كاإلجراءات
المتبعة عمى نحك يتكافؽ مع مبادئ الجكدة الشاممة.
 تطكير المناىج الدراسية كاعادة فحص محتكياتيا ,كغاياتيا ,كاعادة صياغتيا ,بما يتكافؽ
مع متطمبات كمتغيرات الحياة العصرية كضماف تمبيتيا لحاجات الطالب كالمجتمع بحيث
تككف غايتيا تحقيؽ التحسف في قدرات كميارات الطالب عمى نحك مستمر (السحيـ,

.)90 :2004
كتشير الجكدة في المجاؿ التربكم ,إلى مجمكعة مف المعايير كاإلجراءات ييدؼ تنفيذىا إلى
التحسف المستمر في المنتكج التعميمي كتشير كذلؾ إلى المكاصفات كالخصائص المتكقعة في ىذا
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المنتكج كفي العمميات كاألنشطة التي تحقؽ مف خالليا تمؾ المكاصفات مع تكفر أدكات كأساليب

متكاممة تساعد المؤسسات التعميمية عمى تحقيؽ نتائج مرضية.
معايير الجودة Standards Quality:

تعتبر معايير الجكدة بمثابة العناصر كالمرامي التي يتـ الحكـ في ضكئيا عمى مدل تحقيؽ

األىداؼ الخاصة بالجكدة ,كقد دخمت المعايير مختمؼ المجاالت التجارية كالصناعية في العقد
األخير مف القرف العشريف ثـ تطكر األمر حتى أصبحت المؤسسات التعميمية كمنيا الجامعات

تخضع لتطبيؽ معايير كمقاييس عالمية لضماف جكدة التعميـ.

كمف ثـ سارعت مختمؼ الجامعات بالعديد مف دكؿ العالـ بتبني فكر الجكدة في األداء كتطبيؽ

معايير الجكدة عمى ما تقدمو مف خدمات كما تستخدمو مف كسائؿ حتى تؤدل رسالتيا كمؤسسات
تربكية فاعمة في المجتمع.
كىذه المعايير عبارة عف مجمكعة مقاييس محددة لممقارنة كالحكـ تستعمؿ لكضع أىداؼ
كتقييـ اإلنجاز ,كقد تككف معبرة عف المستكيات الحالية لإلنجاز في المؤسسة ,كقد تككف ىذه

المعايير أيضان عبارة عف مستكيات تضعيا إحدل الجيات الخارجية أك مستكيات إنجاز في مؤسسة

أخرل يتـ اختيارىا لممقارنة.

الفوائد المرجوة من تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة في التعميم :
يحقؽ ضبط جكدة التعميـ عددان مف الفكائد كالتي تناكلتيا عدة دراسات ىي:

-تقديـ رؤية كرسالة كأىداؼ عامة لممؤسسة التعميمية كاضحة كمحددة.

-تقديـ خطة استراتيجية لممؤسسات التعميمية كخطط سنكية لمكحدات متكفرة كمبينة عمى أسس

عممية.

تنفيذ ىيكمة كاضحة كمحددة كشاممة كمتكاممة كعممية كمستقرة لممؤسسة التعميمية.-تكفر إجراءات عممية كاضحة كمحددة مف أجؿ تحقيؽ معايير الجكدة.

تكفر نكعية كتدريب شامؿ كمالئـ لتطبيؽ إدارة الجكدة في المؤسسات التعميمية.-تحديد أدكار كاضحة كمحددة في النظاـ اإلدارم لممؤسسات التعميمية.

تحقؽ مستكل أداء مرتفع لجميع اإلدارييف كالعامميف في المؤسسات التعميمية. -تكفر جك مف التفاىـ كالتعاكف كالعالقات اإلنسانية السميمة بيف جميع العامميف في المؤسسات

التعميمية ,كالعمؿ بركح الفريؽ.

 تحسيف العممية التربكية كمخرجاتيا بصكرة مستمرة.37

 تطكير الميارات القيادية كاإلدارية لقادة المؤسسة المدرسية. -تنمية ميارات كمعارؼ كاتجاىات العامميف.

 -التركيز عمى تطكير العمميات أكثر مف تحديد المسؤكليات.

 العمؿ المستمر مف أجؿ التحسيف كتقميؿ اإلىدار الناتج عف ترؾ المدرسة أك الرسكب. -تحقيؽ رضا المستفيديف (الطمبة ,أكلياء األمكر ,المعممكف ,المجتمع).

كبناء عمى ما سبؽ ترل الباحثة أف تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة يؤدم كبشكؿ كاضح إلى
ن
تسييؿ عممية قياس األداء المؤسسي لما يعطيو نظاـ إدارة الجكدة مف كضكح في الرؤية كالرسالة
كاألىداؼ لممؤسسة كتقديـ خطة استراتيجية لممؤسسات التعميمية كخطط سنكية لمكحدات متكفرة

كمبينة عمى أسس عممية.

كترل الباحثة أنو ربما تككف حاجة التعميـ لتطبيؽ نظاـ الجكدة الشاممة تفكؽ حاجات العديد مف

المجاالت كالعناصر المختمفة داخؿ المجتمع ,فتطبيؽ الجكدة الشاممة بالتعميـ يساعد عمى إخراج

ككادر بشرية متميزة تحقؽ معايير الجكدة في مختمؼ المجاالت التي مف المتكقع العمؿ بيا,
فالتعميـ ىك مركز إعداد قادة المجتمع كجكدة التعميـ ينتج عنيا مجتمع بككادر متميزة.
ثانياً :التخطيط المدرسي االستراتيجي:

يعمؿ التخطيط المدرسي االستراتيجي عمى دراسة الكاقع مف خالؿ تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية

لممدرسة ,كالذم يسيـ كبشكؿ كبير في كضع االستراتيجيات التي تساعد في حؿ المشكالت

المدرسية كعالجيا ,كيساعد مدير المدرسة في تحقيؽ األىداؼ التي يطالب المجتمع بتحقيقيا ,التي
ترتبط باألكلكيات المتاحة ,كالنتائج التي ينبغي انجازىا ,كالذم يسيـ بالمقابؿ في إمكانية قياس

األداء المؤسسي بشكؿ أيسر أك أقؿ صعكبة.
مفيوم التخطيط المدرسي االستراتيجي
يعد التخطيط المدرسي االستراتيجي محاكلة إليجاد درجة عالية مف التكامؿ بيف األنشطة
كالفعاليات التربكية كالمدرسية ,ما بيف المدرسة كالبيئة ,حيث يعتبر نظامان مفتكحان يتميز بالديناميكية

 ,كالتفاعؿ المستمر مع البيئة الخارجية كالداخمية كمان ككيفان ,كتتـ فيو مراعاة الظركؼ الحالية
كالمستقبمية  ,كفؽ العمميات الكفيمة بتعديؿ رؤية كرسالة كأىداؼ المدرسة ,مع تفعيؿ ألساليب

التخطيط التعميمية حسب المتغيرات الحالية كالمتكقعة.
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تعريف التخطيط المدرسي االستراتيجي
ىك ذلؾ النكع مف التخطيط المستقبمي ,الذم يراعي ما يحيط بالمؤسسة ,مف قكل كعكامؿ

خارجية ,باعتبار أنيا قد تككف أكثر تأثي انر في قكتيا ,مف المستكل كالعكامؿ المؤسسية ,كبيف
عناصر البيئة خارج المؤسسة ,بما يسيـ في إمكانية اكتشاؼ ,كاستطالع الفرص ,كاإلمكانات

الجديدة المختمفة ,كالمتاحة لمستقبؿ المؤسسة ( حسيف .) 168 : 2002 ,

كيمكف تعريفو بأنو تمؾ العممية التي يقكـ فييا مدير المدرسة ,كالمشارككف لو في عممية التخطيط

بكضع تصكر لمستقبؿ المدرسة ,كتطكير اإلجراءات ,كالعمميات ,كالكسائؿ الضركرية لتحقيؽ ذلؾ

التصكر لمستقبؿ المدرسة في الكاقع ,كما يرتبط بو مف االستجابة لتمؾ التغيرات الحاصمة في البيئة
الداخمية كالخارجية المؤثرة عمى العمؿ المدرسي ,كمف خالؿ استخداـ المكارد كالمصادر المتاحة

المؤثرة عمى العمؿ المدرسي  ,كمف خالؿ استخداـ المكارد كالمصادر المتاحة بصكرة أكثر فاعمية .

يتضح مما سبؽ أف ىذه المفاىيـ تركز عمى التحميؿ الداخمي كالخارجي لبيئة المؤسسة

التعميمية ,مع االستفادة مف الفرص المتاحة لمتقميؿ مف التيديدات المحيطة بيا ,كضركرة تكاجد
برنامج عمؿ يطرح بدائؿ خيارات عديدة ,يمكف مف خالليا اتباع الكسائؿ التي تصؿ بالمؤسسة

لمرحمة التميز ,كالتكيؼ مع البيئة ,كما تشممو مف متغيرات ,كتقديميا بطريقة عممية.

كعميو ترل الباحثة أنو يتكجب عمى مدير المدرسة الحككمية أف يضع خططان استراتيجية بعيدة

المدل لتحقيؽ رؤيتيا ,آخذان ما يطرحو المتخصصكف التربكيكف ,مف أفكار كتكجييات مستقبمية
بعيف االعتبار ,بكصفيا مؤشرات يمكف االستفادة منيا اختيا انر ,كبالتالي يتطمب ذلؾ عممية دقيقة
لقياس أداء المدرسة كفقا ليذه الخطط االستراتيجية كالتأكد مف إمكانية تحقيؽ النتائج كاألىداؼ

المرجكة كفقا لممعايير كالمؤشرات المحددة.
أىمية التخطيط المدرسي االستراتيجي:
تتضح أىمية التخطيط االستراتيجي مف خالؿ تحميؿ التحديات التي تكاجو اإلدارة المدرسية,
كالتي تتمثؿ في تسارع التغير الكمي كالنكعي في البيئة المحيطة ,لدرجة تالشي الحدكد الفاصمة
بيف الزماف كالمكاف ,ككذلؾ زيادة حدة المنافسة ,كحاجة المجتمع في ظؿ نقص المكارد الطبيعية,
كالتحكؿ مف المجتمعات الصناعية إلى المجتمعات المعرفية.

كيمكف إجماؿ األنشطة كالمياـ المطمكبة لعممية التخطيط االستراتيجي في:
 -1حشد التأثير مف قبؿ قادة المدرسة كالعامميف نحك المبادرة إلى التخطيط االستراتيجي.

39

 -2تحديد ما عمى المدرسة مف التزامات تجاه المجتمع.

 -3مناقشة كتحميؿ القيـ األساسية التي تعتمدىا المدرسة ,ككذا رسالتيا التي تمتزـ بيا.
 -4تقييـ أثر البيئية الخارجية كعناصرىا الفاعمة.
 -5تقييـ أثر البيئة الداخمية كعناصرىا الفاعمة.

 -6تحديد أىـ القضايا االستراتيجية التي تكاجو المدرسة حاليان كفي المستقبؿ.

 -7صياغة األىداؼ االستراتيجية المعبرة عف تمؾ القضايا كمكقؼ المدرسة منيا.

 -8صياغة كاعتماد الرؤية االستراتيجية لممدرسة بشأف المستقبؿ (مدبكلي.)39-38 :2001 ,
فوائد التخطيط المدرسي االستراتيجي:
يمكف القكؿ أف التخطيط االستراتيجي يساعد مدير المدرسة كالعامميف معو عمى ما يمي:
 -1تحديد القضايا األساسية التي تشكؿ جكىر العمؿ المدرسي كتؤثر فيو ,كعمى اتخاذ ق اررات
تتناسب مع القضايا المطركحة في العمؿ المدرسي.

 -2تحديد أىداؼ إجرائية لممكاد الدراسية كالكظائؼ كالمسئكليات المحددة لكؿ عضك في المدرسة.
 -3كضع تصكر لمستقبؿ المدرسة مف خالؿ الكشؼ عف كاقع كامكانات المدرسة كمكاردىا
المتاحة.
 -4الكصكؿ بالمدرسة إلي مستكل و
عاؿ نحك تحقيؽ رسالة المدرسة كأىدافيا ,كالعمؿ عمى إحداث
التغيير اإليجابي المناسب لتحقيؽ رسالة المدرسة نحك الطالب ,كالبيئة ,كالمجتمع.

 -5التركيز الدائـ عمى القضايا األساسية ذات العالقة بكاقع المدرسة كمستقبميا.
 -6التكصؿ إلي ق اررات استراتيجية في األكقات التي تتعرض ليا المدرسة لتحديات داخمية أك
خارجية محتممة في المستقبؿ.

 -7كضع إدارة المدرسة في مكقؼ نشط كمتميز يتالءـ مع تغيرات البيئة بشكؿ دائـ كتطكير الكاقع

المدرسي لمكاجية الصعكبات التي تعترض النجاح كالتفكؽ في المدرسة.

 -8التركيز عمى أىمية المشاركة كالتعاكف بيف أعضاء المجتمع المدرسي كالعامميف كالمجتمع

المحمي لتحقيؽ أىداؼ المدرسة كالتأكيد عمى مبدأ كحدة الفريؽ.

 -9تحديد جكانب القكة كالضعؼ في المدرسة مف خالؿ عمميات القياس كالتقكيـ كالمتابعة
المستمرةwww.moe.gov.om\moe\bulletin\02.html .
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كيكضح كارتر ما كناما ار ( )2006 , McNamaraفكائد التخطيط االستراتيجي  ,مف حيث أنو

يخدـ عدة أىداؼ في المنظمة التعميمية تشمؿ ما يمي:

 -1يعرؼ بكضكح اليدؼ مف كجكد المنظمة التعميمية  ,كيخدـ أىدافان كاقعية تنسجـ مع رسالة
المدرسة.

 -2تربط تمؾ األىداؼ مع عناصر المنظمة التعميمية.
 -3يطكر حسان بامتالؾ الخطة.

 -4يؤكد عمى االستخداـ األمثؿ لممصادر بالتركيز عمى األكلكيات.
 -5يزكد مديرم المدارس بقاعدة لكيفية قياس التقدـ كتأسيس آلية لمتغير عند الحاجة.
 -6يبذؿ جميع األفراد أفضؿ الجيكد لبناء اتفاؽ يحدد إلى أيف تذىب المنظمة.
 -7يمقى المزيد مف التركيز عمى المنظمة  ,كينتج المزيد مف الكفاءة كالفاعمية.
 -8يجتمع فيو المخططكف حكؿ رؤية عامة.

يزيد مف االنتاجية كالكفاءة كالفاعمية.

-9

-10

يحؿ مشاكؿ أساسية.
))http:\\www.managementhelp.org\plan\dec\strplan\str2006

تحديد األىداف االستراتيجية لممدرسة:
تمثؿ األىداؼ أك الغايات إحدل حمقات المستكل االستراتيجي مف التخطيط المدرسي ,كىمزة
الكصؿ بالمستكل الثاني مف التخطيط ,كىك مستكل التخطيط اإلجرائي أك العممياتي( .مدبكلي,
)96 :2001

األىداؼ االستراتيجية ىي النتائج النيائية مف النشاطات ,تتـ بطريقة عالية التنظيـ ,كتعبر

عف نية لدل المخطط في االنتقاؿ مف المكقؼ الحالي ,إلى المكقؼ المستيدؼ ,الذم يزيد نكعيان,

مف حيث القدرة عمى اإلنجاز عمى المكقؼ الحالي ,كتحدد ما يجب أف تفعؿ المدرسة ,كمتى يتـ
ىذا الفعؿ؟ (القطاميف.)65 :2002 ,

كىي النتائج التي تعمؿ المنظمة عمى إنجازىا في ضكء تحقيؽ رسالتيا األساسية ,كما يعطي

شركطان كمكاصفات يجب أف تراعى عند كضع األىداؼ االستراتيجية كىي:
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أف تككف كمية ك قابمة لمقياس ك كاقعية ك مفيكمة ككاضحة كمتحدية كمتسمسمة كىرمية ك يمكف

تحقيقيا كمتناسقة كمتكاممة بيف الكحدات المختمفة ك يجب أف يككف ليا تاريخ محدد لكؿ ىدؼ
(الماضي.)315 : 2006 ,
كما يكضح ( الماضي ) أف أىـ األىداؼ الجيدة الكاضحة تتمثؿ فيما يمي :
 -1تحدد االتجاه الذم يرشد كافة العامميف بالمنظمة.
 -2تسمح بتحقيؽ نكع مف التعاكف كالتناسؽ.
 -3تساعد في عممية التقكيـ.
 -4تحدد األكلكيات.

 -5تقمؿ درجة عدـ التأكد.
 -6تقمؿ مف الصراعات.
 -7تحفز الجيد.

 -8تساعد في كؿ مف تخصيص المكارد كتصميـ الكظائؼ ( الماضي.)316-315 : 2006 ,
كيتضح أيضا أف أىمية كضع األىداؼ ,بما تحققو مف كظائؼ ميمة لممنظمة تكمف في
الجكانب التالية:

 -1تساعد األىداؼ عمى تعريؼ المنظمة لمبيئة التي تعمؿ ليا.
 -2تعد مرشدان التخاذ الق اررات.
 -3تساعد األىداؼ المديريف في تحديد السمطات كالمسئكليات لألفراد.
 -4تزكد المديريف بمعايير لقياس كتقييـ األداء التنظيمي.
 -5األىداؼ ىي مرامي مممكسة أكثر مف الغاية أك الرسالة.
-6تساىـ في تحديد طبيعة العالقات السائدة في المنظمة ( الدكرم .) 58 : 2005 ,
كيقكـ مدير المدرسة بكضع األىداؼ االستراتيجية تحت تأثير العكامؿ التالية:
 -1عالقات التأثير كالتأثر بيف البيئة الخارجية ,كالبيئة الداخمية لممدرسة.
 -2كمية كنكع المكارد المتاحة لممدرسة.
 -3القدرة عمى تحديد التكازف بيف المدرسة كالبيئة.
 -4ثقافة كقيـ اإلدارة كعالقات السمطة كالمسئكلية بيف أفراد المدرسة.
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 -5أسمكب اتخاذ الق اررات اإلدارية ,كاتجاه تدفؽ ىذه الق اررات ( .ياسيف )52 :1998 ,
كألف تحقيؽ أىداؼ معينة بطريقة مثمى تحتاج إلى -:
 .1العديد مف البيانات اإلحصائية كالمعطيات التكنكلكجية .
 .2تحميؿ اآلثار المترتبة عمى كؿ خطكة مف الخطكات تحميال عمميا دقيقا .
 .3المقارنة بيف نتائج الخطكات البديمة المتعددة .
 .4التكازف بيف متطمبات تحقيؽ األىداؼ كبيف المكارد المتكافرة ( .الحفار)67 :2001,
كبناء عمى ما سبؽ فإف مبادئ كمنطمقات الجكدة تصبح ممثمة كأساس ميـ في عممية بناء
األىداؼ التػي تعد جكىر عممية التخطيط ,كالمعبرة عف نكاتج مراحمو المختمفػة ,ككمػا أف إدارة

الجػكدة الشاممة كادارة التغيير ال يمكف أف تطبقا كتعمال بمعزؿ عف فيـ أىػداؼ كمفػاىيـ التخطػيط
االستراتيجي لما لكال المفيكميف مف ارتباط كثيؽ بنجاح تطبيقات الجكدة.

كمف ىنا ترل الباحثة أف عممية كضع األىداؼ كصياغتيا ىي مف أىـ المعايير المعتمدة عند

عممية قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية كىي التي تكجو بكصمة عممية القياس
,كباإلمكاف القكؿ بأف صياغة األىداؼ االستراتيجية لممدرسة ,يمزميا تكافر عدد مف األفراد تككف
لدييـ القدرة عمى استقراء المستقبؿ ,كالتنبؤ بالمتغيرات البيئية المحيطة بالمدرسة كرصدىا كتحميميا
كمعرفة الفرؽ بيف الكضع الحالي لممدرسة ,كالكضع الذم تنشده مستقبالن ,كأف األىداؼ يجب أف
تحقؽ مبدأ التكاممية في التطكير التربكم ,لتكفر بيئة تعميمية جيدة ,كأنو يجب تحكيميا مف الصكرة

النظرية ,إلى الصكرة العممية ,بحيث تككف قابمة لمقياس كلمتحقيؽ كالمراجعة كالتقكيـ.
مسح وتحميل البيئتين (الداخمية والخارجية)

تتمثؿ البيئة بعدة متغيرات تحيط بالمدرسة كالتي البد أف تؤثر فييا مف خالؿ ما تقدمو مف قكل
بشرية ,إضافة لتأثر المدرسة بتمؾ المتغيرات مف خالؿ معرفة رد فعؿ المجتمع بقطاعاتو كمؤسساتو

المحمية ,يككف مف الضركرم تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية لممدرسة ,حيث يعد التحميؿ البيئي

ضركرة أساسية لمتخطيط االستراتيجي كبالتالي لعممية قياس األداء المؤسسي ,كيشمؿ رصدان كتقييمان
التجاىات المستفيديف مف نتاجيا ,حيث تتنامى المتغيرات البيئية بسرعة فائقة.

يقصد بالتحميؿ البيئي استجالء المستقبؿ لحصر ما يشكؿ مف فرص كتيديدات محتممة لممدرسة

كذلؾ الختيار االستراتيجية ,كالمسار الذم يؤمف استثمار الفرص ,كالحماية مف ىذه التيديدات .
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يؤدم التحميؿ االستراتيجي البيئي إلى تحديد القدرة المميزة لممدرسة كتحديد الفرص المتاحة التي

ال تستطيع المدرسة اغتناميا في الكقت الراىف ,بسبب عدـ تكافر اإلمكانات ,كبالتالي استبعادىا ,
كىذا يساعد متخذ القرار االستراتيجي ,بالمدرسة لكي يحدد التكجو ,ثـ يقكـ بكضع الخطة

االستراتيجية ,بما تتضمف مف أىداؼ كمرامي (مدبكلي.)74 :2001 ,

كما يتكقؼ نجاح المدرسة إلى حد كبير عمى مدل دراستيا كتحميميا لمعكامؿ البيئية المؤثرة

كمحاكلة االستفادة مف اتجاىاتيا ,كدرجة تأثير كؿ منيا ,كيتمثؿ ذلؾ في تحديد طبيعة المجتمع,

كالظركؼ المتغيرة الخاضعة لمتغير ,كالتي تؤثر في العممية التعميمية(العكيسي.)10 :2003 ,

لذا يمكف القكؿ أف تحميؿ البيئتيف الخارجية كالداخمية يعتبر األداة الرئيسة لتحديد العناصر
االستراتيجية في البيئة الخارجية مف فرص متاحة ,كمخاطر تحد مف قدرة المدرسة عمى االستفادة

مف ىذه الفرص ,كمكازنتيا مع عناصر القكة كالضعؼ في البيئة الداخمية لممدرسة ,كبالتالي يسيؿ
ذلؾ مف عممية قياس األداء المؤسسي مف خالؿ مراقبة ما يتـ اقتناصو مف الفرص المتاحة

كاستثمارىا بالشكؿ المطمكب كاالبتعاد قدر االمكاف عف التيديدات التي تؤثر بعمؿ المدرسة كتيدد

استقرارىا.

كبناء عمى ما سبؽ ترل الباحثة أف نقاط االتفاؽ كالتكامؿ بيف التخطيط كالجكدة كبيرة كتعبر عف
ن
مدل التكامؿ بينيما ,فمبادئ الجكدة ينبغي أف تككف حاضرة عند صػياغة رسػالة كأىداؼ المؤسسة,
كما أف التخطيط لمجكدة ميـ في تحقيؽ أىػدافيا ,كأحػد أىػـ مككناتيػا كمعاييرىا.
كيبرز كالدا ( ,)307-278 ,2004أىمية الثقافة كالرؤية كالقيـ كالفمسفة فػي تجػسيد االرتباط بيف
التخطيط كالجكدة باعتبارىا عناصر أساسية كأسسا ميمة يبنػى عمييػا تحديػد اتجاىات كاستراتيجيات

المؤسسة ,كتمثؿ القرار التي يحدد لممؤسسة صبغتيا ,كمسار عمميػا ,كدقة نجاحيا كتأثيرىا في
البيئة التي تعمؿ خالليا ,فإذا بنيت الثقافػة لػدل العػامميف داخػؿ المؤسسة أصبحت جزءا مف
عاداتيـ كتقاليدىـ ,كشكمت رؤيتيـ كفيميـ لممستقبؿ ,كعبرت عف القيـ غير المكتكبة .

كعند استيالؿ عممية التخطيط يبدأ التخطيط بتشخيص يقكد إلى إعداد أىػداؼ تحقػؽ الجكدة

الشاممة ,مف خالؿ تعرؼ البيئة الخارجية ,كتحديد األىداؼ التي تعمؿ عمى استقطاب كارضاء
مجتمع المستفيديف ,ثـ يتجو لتحميؿ البيئة الداخميػة التي تيتـ بتكزيع المكارد كتنميتيا كاستثمار نقاط

القكة فييا كمعالجة الخمؿ كبذلؾ يخػدـ ىػذا التحميؿ غاية ميمة مف غايات الجكدة كيؤدم إلى
كضكح كبير في عممية قياس األداء المؤسسي.
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ثـ إف عممية تنفيذ األىداؼ ترتكز عمى جماعية األداء ,كتفاعؿ كافة اإلدارات كاألقساـ في تحقيؽ

أىداؼ المؤسسة ,كىذا ما تعبر عنو فمسفة الجكدة الشاممة كمبادئيا التي تركز عمػى المشاركة
كتعتبر أف تحقيؽ الجكدة يككف بمشاركة جميع أعضاء المؤسسة كالمػستفيديف مػف خدماتيا,

كلضماف تحقيؽ نتائج أفضؿ لعممية المشاركة في التنفيذ يػشترط أف يػسبقيا تحقػؽ عممية مشاركة

الجميع في صياغة ككضع أىداؼ المدرسة خالؿ عممية التخطيط كبالتالي نستطيع تخطي أحد
الصعكبات التي تكاجو عممية قياس األداء المؤسسي.

كفي ضكء ذلؾ كمو تبرز أىمية قياس األداء المؤسسي االستراتيجي مف خالؿ ما يتميز مف
اإلمكانات المادية ,بالنسبة لالحتياجات المتزايدة لممدارس ,كلذلؾ تظير باستمرار الحاجة إلى
تحقيؽ أقصى العكائد المتاحة مف االستثمار الكؼء ليذه اإلمكانات ,كتأثيرىا عمى أىداؼ المدارس.

كتأتي عممية الرقابة كالتقييـ لالستراتيجية في إطار ككنيا جزءان كمككنان رئيسان مف عمميػة اإلدارة

االستراتيجية ,كالرقابة ال تستيدؼ بالدرجة األكلى تعػرؼ أك رصػد األخطػاء ,أك التجاكزات أك
االنحرافات ,كانما تيدؼ أساسان إلى التأكد مف صحة التفكيػر كدقػة التخطػيط ككفاءة التنفيذ ,كاف
عممية الرقابة عمى تطبيؽ الخطة االستراتيجية تمتد مف التأكد مػف جػكدة التفكير االستراتيجي,
كالتأكد مف جكدة الخطة االستراتيجية ,حتى التأكػد مػف جػكدة األداء الفعمي كمطابقتو لممخطط

المستيدؼ (المرسي ,كآخركف.)405 :2002 ,

كما أف كؿ االسػتراتيجيات تخضع لعممية قياس كتقييـ لمعرفة مدل تناسبيا مع التغييرات التػي

تحػدث فػي البيئػة الداخميػة كالخارجية ,كلتقييـ مدل دقة التنبؤات التي تحتكييا الخطط ,كيتطمب ذلؾ
مقارنة النتائج الفعمية باألىداؼ المتكقعة مف تطبيؽ االستراتيجية كبالتالي اكتشاؼ االنحرافات سػكاء

كانػت فػي التصميـ ,أك في تطبيؽ االستراتيجية ( أبك بكر.)2: 2006 ,

كترل الباحثة أف اليدؼ األساسي مف عممية القياس كالتقكيـ كالرقابة االستراتيجية في

المدرسة ,ىك التأكد مف أف االستراتيجيات التي تـ كضعيا مكضع التنفيذ بالمدرسة ,قد ساىمت
بصيغة أك بأخرل في تحقيؽ الرسالة ,كاألىداؼ الخاصة بيا ,كذلؾ بالتركيز عمى تقييـ الجكدة,

كقدرة المدرسة عمى صنع القرار كاختيار البدائؿ االستراتيجية ,إضافة إلى أف عممية القياس كالتقييـ
يجب أف تككف عممية مستمرة لكي تحقؽ المدرسة أىدافيا التي تصبك ليا ,كما يتضح أنيا تشكؿ

مجمكعة مف األنشطة اليامة كالحيكية التي تيدؼ إلى ضبط إيقاع العمميات التنفيذية ضمف الحدكد

المخطط ليا كالتي تؤدم إلى إنجاز أىداؼ المدرسة كما خطط ليا.
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المبحث الثالث:
الصعوبات التي تواجو قياس األداء المؤسسي
تعتبر عممية قياس األداء أحد كظائؼ إدارة األفراد كالمكارد البشرية ذات المبادئ
كالممارسات العممية المستقرة  ,كمع ذلؾ تعاني الكثير مف المؤسسات الحككمية مف مشاكؿ خاصة
بعممية القياس؛ األمر الذم قد يؤدم إلى فشؿ أنظمة تقييـ األداء ,كستحاكؿ الباحثة التركيز عمى

أىـ ىذه المشاكؿ ,حيث ستتـ دراسة الصعكبات التي تكاجو إدارة المدارس الحككمية في تنفيذ عممية

قياس األداء المؤسسي.
أخطاء القياس:

عمى الرغـ مف المكانة الخاصة التي يحتميا القياس في عصرنا كما حققتو حركة القياس مف

نجاح كتقدـ ىائؿ في المجاالت كافة يتعذر القكؿ أف القياس كصؿ إلى الذركة في تطكره كتجاكز
كؿ الحدكد كالعقبات أك بمغ الكماؿ فممقياس حدكد ال يمكف تجاكزىا يجب أخذىا بعيف االعتبار
كأخطاء ال يمكف التخفيؼ مف آثارىا السمبية كأىـ األخطاء ىي:

 -1أف السمة مكضكع القياس ال تظير بحد ذاتيا كما يظير ىك السمكؾ الذم يشير إلييا كيعبر
عنيا أك يمثميا.

 -2أف السمات التي تشكؿ مكضكع القياس اإلدارم ذات طبيعة معقدة كليس مف اليسير عزليا أك
فصميا أك التعامؿ مع كؿ منيا كمكضكع مستقؿ قائـ بذاتو.

 -3تنطمؽ المقاييس اإلدارية مف أف عينة مف سمكؾ المكظؼ أك المدير يمكف أف تمثؿ الخاصية
التي يراد قياسيا بمجمكعيا الكمي.

 -4تقاس السمة لدل مجمكعة كبيرة مف المكظفيف يفترض أف تتكزع السمة بينيـ كفقا لمنحنى
التكزيع الطبيعي أك االعتدالي كيؤخذ متكسط األداء أك كسيطو لدل المجمكعة ككؿ عمى أنو معيار

األداء لكؿ مف أفرادىا.
 -5يتجو القياس إلى عينة مف السمكؾ أك االستجابات الظاىرة القابمة لممالحظة كالقياس.
 -6قد يككف سبب الخطأ في القياس السمة المقاسة كصعكبة تحديدىا.
 -7كقد يككف مصدر الخطأ في القياس يتصؿ بأداة القياس ذاتيا.

46

 -8كقد ينجـ الخطأ في القياس عف العدد الذم يعبر عف نتيجة القياس كسكء فيـ داللتو.
 -9كقد يككف مصدر الخطأ مف اإلنساف الذم يقكـ بعممية القياس بسبب عدـ تدربو أك تحيزه أك
عدـ انتباىو أك سكء فيمو لمنتائج أك غير ذلؾ ( .تيشكرم)3 :2006 ,
كىناؾ العديد مف الصعكبات التي ترتبط بعنصر العمؿ كتعكؽ قياس األداء المؤسسي لألجيزة

الحككمية ,األمر الذم مف شأنو إعاقة قياس األداء المؤسسي ,نظ ار لألضرار أك السمبيات المرتبطة
بو ,كعدـ كجكد معايير نمكذجية ألداء العنصر البشرم ,كمف ثـ غياب المعايير الدقيقة التي يمكف

لممؤسسات الحككمية االسترشاد بيا في تحديد ما يمزميا مف القكل العاممة ,كتداخؿ أك ازدكاجية
االختصاصات بيف المكظفيف ,كاحداث الكظائؼ بشكؿ كاسع ألغراض الترقية كاستيعاب تعيينات

جديدة دكف أف يصاحب ذلؾ زيادة حقيقية في عبء العمؿ الكظيفي فيتضخـ الجياز الحككمي.

( رسالف.)38 :2008,

كما أف ىناؾ العديد مف الصعكبات التي تحد مف القياس المكضكعي لألداء المؤسسي كذلؾ

بسبب تعدد كتعارض أىداؼ كأكلكيات المؤسسات نتيجة عدـ إمكانية تحديد الكزف الذم يعطى لكؿ
ىدؼ مف األىداؼ كاألكلكيات المتعددة ,كأيضا صعكبة تحديد مفيكـ جكدة المنتجات كبالتالي

صعكبة إخضاعو لمقياس الكمي ,ىذا باإلضافة إلى غياب التحديد الدقيؽ لمياـ اإلدارات المختمفة

التي تتككف منيا المؤسسة كالذم يترتب عميو التداخؿ كاالزدكاجية كالتضارب في االختصاصات
كعدـ التكصيؼ الدقيؽ لكاجبات كؿ إدارة ,كأخي انر الضغكط السياسية التي تمارسيا الحككمات عمى

المؤسسات كصعكبة اخضاعيا لمقياس الكمي  ( .المسمـ)411 :2005,

كتؤكد دراسة لصندكؽ النقد الدكلي عمى أف ضعؼ عممية قياس كتقييـ األداء الحككمي يرجع

إلى عدـ استقالؿ الكحدة الحككمية ماليان كفنيان كاداريان ,كعدـ تكصيفيا حاليان ككحدة مؤسسية قادرة
عمى امتالؾ األصكؿ كتعبئة األمكاؿ كتحمؿ الديكف كالمطالبات فضال عف عدـ قدرتيا عمى اختيار

طريقة إنفاؽ أمكاليا كاختيار العامميف بيا بصكرة مستقمة عف السيطرة السيادية الخارجية ( .صندكؽ

النقد الدكلي)14 :2001 ,

كقد يفشؿ نظاـ قياس األداء في بعض الحاالت كذلؾ لعدة أسباب ,مف ىذه األسباب :ارتفاع
تكاليؼ جمع المعمكمات المتعمقة بمؤشرات األداء ككذا عدـ تكفر المكارد المالية كالدعـ طكيؿ

األجؿ لمثؿ ىذه البرامج خصكصا في اإلدارة العميا .كما يمكف أف تفشؿ برامج قياس األداء كال
تحقؽ أىدافيا إذا لـ يتكفر الكفاءات القادرة عمى فيـ كاستيعاب كافة الجكانب المتعمقة بمثؿ ىذا

47

النظاـ كبالتالي تطبيؽ ىذا البرنامج كما ينبغي .فقد ال يتـ استخداـ المعمكمات التي يكفرىا النظاـ

في العمميات التشغيمية الفعمية ,مف ناحية أخرل قد يتـ التركيز عمى بيانات أك مؤشرات المخرجات
بدال مف مؤشرات النتائج  (.الركيتع)75 :2002,
ال يزاؿ قياس جكدة الخدمة المقدمة مف المؤسسات الحككمية مف أىـ المشكالت التي تكاجو
اإلدارة في الكقت الحالي كيعزك جميكر الباحثيف ذلؾ إلى أف مفيكـ جكدة الخدمة في مجاؿ

الخدمات ىك مفيكـ مجرد يصعب تعريفو أك اخضاعو لمقياس ...كمف ثـ فالمشكمة الرئيسية في

قياس فعالية البرامج الحككمية تتمثؿ في صعكبة قياس عكائد ىذه البرامج في شكؿ منتجات نيائية,
كبالتالي تحديد درجة العالقة بيف تكاليؼ ىذه البرامج كالعكائد الناتجة عنيا ...كلكف ميما تكف

الصعكبة في سبيؿ الكصكؿ إلى مقاييس كمية فإف مف الضركرم إجراء مثؿ ىذا القياس ,ألنو مف
المتطمبات األساسية لقياس فعالية البرامج الحككمية ( .رسالف)37 :2008,
مشكالت قياس األداء والرقابة االستراتيجية:
أىـ مشكالت الرقابة االستراتيجية تتمثؿ ب:
 .1االفتقار لألىداؼ أك معايير األداء الكمية  ,كعدـ قدرة نظاـ المعمكمات عمى تكفير المعمكمات

الصحيحة في الكقت المناسب.

 .2استبداؿ األىداؼ التي تحدث عندما تصبح األنشطة المساعدة لتحقيؽ األىداؼ ىي األىداؼ

نفسيا ,أك عند تعديؿ ىذه األنشطة لتحقيؽ أىداؼ أخرل كىناؾ نكعاف مف ىذه المشكمة:

أ .استعاضة السمكؾ كالقصكر في األداء بميؿ المدراء إلى التركيز عمى السمككيات التي يمكف
قياسيا بدالن مف السمككيات التي ال يمكف قياسيا.
ب .إنشاء مراكز مسئكلة منفصمة داخؿ المنظمة مما يؤدم لضعؼ التعاكف مما يؤثر سمبان عمى
األداء.

 .3خضكع عممية التقكيـ لمحكـ الشخصي ,كبالتالي إلى زيادة احتماؿ الخطأ في تفسير النتائج

( الدكرم .) 338 : 2005 ,
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كيكجزىا رسالف ( )2008بالشكؿ اآلتي:
 -1طبيعة الخدمات الحككمية:
مف المعمكـ أف مفيكـ جكدة الخدمة في مجاؿ الخدمات التي تقدميا األجيزة الحككمية ,ىك مفيكـ

مجرد يصعب تعريفو أك إخضاعو لمقياس ,كذلؾ انطالقنا مف عدـ دقة نتائج التقكيـ كالقياس الذم
يعتمد عمى المعايير غير الكمية.
كنظر إلى أف المنتج الذم تقدمو الكحدات الحككمية ىك منتج غير مممكس ,كتكجد صعكبة في
نا
قياس عكائد ىذه البرامج في شكؿ منتجات نيائية ,كبالتالي يصعب تحديد درجة العالقة بيف تكاليؼ
ىذه البرامج كالعكائد الناتجة منيا .كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ فمف الضركرم إجراء مثؿ ىذا القياس,
ألنو مف المتطمبات األساسية لقياس فعالية البرامج الحككمية .كىذا ما يسيؿ عمى الحككمة تقييـ

البرامج البديمة المقترحة بيدؼ اختيار البرنامج الذم يحقؽ منافع أكثر مف غيره.
 -2تعدد كتعارض األىداؼ كاألكلكيات:

عادة ما يكجد لممنظمات الحككمية أىداؼ متعددة في الكقت الذم يكجد فيو ىدؼ محدد لكؿ منشأة
خاصة .كبالتالي فإف تعدد األىداؼ في الكحدة الحككمية يضيؼ إلى صعكبة قياس األداء ,كذلؾ
بعدـ إمكانية تحديد الكزف الذم يعطى لكؿ ىدؼ مف األىداؼ المتعددة.

 -3غياب التحديد الدقيؽ لمياـ األجيزة الحككمية:
عدـ كضكح مياـ كؿ كحدة يقكد إلى خمؽ الكثير مف الصعكبات التي تؤدم إلى التسيب في

المسؤكلية كغياب المساءلة نذكر منيا ما يمي:

أ  -التداخؿ في اختصاصات األجيزة الحككمية.
ب -االزدكاجية كالتضارب في االختصاصات باألجيزة.
ج -غياب التنظيـ السميـ لألجيزة ,كعدـ التكصيؼ الدقيؽ لكاجباتيا.
 -4الركتيف في األجيزة الحككمية:
كنتيجة طبيعية لغياب المعايير الكمية التي يمكف االعتماد عمييا في قياس األداء في ظؿ غياب
األىداؼ القابمة لمقياس الكمي نجد أف اإلدارة تيتـ بتطبيؽ اإلجراءات ,في حيف تركز أجيزة

المساءلة في المحاسبة عمى االلتزاـ بمتابعة سير تمؾ اإلجراءات.
 -5الصعكبات المرتبطة بعنصر العمؿ:
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تتمثؿ الصعكبات كاالختالالت المتعمقة بعنصر العمؿ في اآلتي :
أ -التضخـ الكظيفي كسمبياتو العديدة مف ازدكاجية في المسئكلية اإلدارية كطكؿ اإلجراءات كخمؽ
مستكيات تنظيمية غير ضركرية.
ب -ازدكاجية كتداخؿ االختصاصات الكظيفية.
ج -صعكبة تحديد ما يمزـ مف عمالة ,كذلؾ لعدـ كجكد معايير نمكذجية ألداء العامميف لتستخدـ
كمؤشرات إرشادية في تحديد العمالة.
د -خمؽ كظائؼ جديدة دكف أف تصاحبيا زيادة في عبء العمؿ الكظيفي.
 -6غياب رقابة الممكية الخاصة:
تسكد في األجيزة الحككمية حالة مف عدـ المباالة أك اإلىماؿ في قياس األداء نتيجة عدـ تكفر

الرقابة الفاعمة التي تمارس في القطاع الخاص.
 -7الضغكط السياسية:

عادة ما تمارس األجيزة الحككمية اختصاصاتيا في إطار مف الق اررات السياسية التي تسعى
الحككمة مف كرائيا إلى تعظيـ مكاسبيا السياسية كاالجتماعية أم المردكد السياسي كاالجتماعي
لمحككمة الذم يصعب إخضاعو لمقياس الكمي.

 -8التداخؿ في تقديـ نفس الخدمة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص:
لقد أدل التداخؿ في تقديـ نفس الخدمة بيف القطاعيف الخاص كالحككمي خاصة عند إشراؾ القطاع

الخاص في أداء جزء مف الخدمة لممكاطف إلى صعكبة قياس األداء المؤسسي لألجيزة الحككمية.
 -9قياس األداء المضمؿ:

في ظؿ غياب الشفافية نجد أف اإلدارة تتبنى ازدكاجية في القياس فيناؾ قياس داخمي تعتمد اإلدارة
فيو عمى الحقائؽ ,كقياس خارجي تقدـ اإلدارة فيو صكرة غير كاقعية لتضميؿ القياس الخارجي

المتمثؿ في الرأم العاـ أك المستفيد مف الخدمة.
 -10غياب المعيار الكمي لممخرجات( .رسالف)39-36 :2008,
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كيفصميا (الركيتع )2002 ,عمى الشكؿ اآلتي:
أوالً :المعوقات العامة لتطوير وتنفيذ نظام قياس األداء:

-1إغفاؿ أنظمة كتعميمات المحاسبة الحككمية لقياس األداء.

-2إغفاؿ متطمبات إعداد التقارير المالية الحككمية لقياس كتقييـ األداء.
-3إغفاؿ الييئات الرقابية( ديكاف المراقبة العامة) لنظاـ قياس األداء.

-4عدـ تكفر الخبرات كذكم االختصاص القادريف عمى تطكير ىذا النظاـ.
-5كجكد عكامؿ عديدة خارجية تحكـ الكحدة الحككمية تؤثر عمى األداء .

-6تعقيدات الييكؿ التنظيمي الحككمي كانعكاسات ذلؾ عمى إمكانية قياس كتقييـ األداء .

-7عدـ كجكد ىيئات متخصصة قادرة عمى مساعدة الجيات الحككمية عمى تطكير كتطبيؽ مثؿ
ىذا النظاـ.

-8ال تكجد جدكل كاضحة مف تطكير كاستخداـ مقاييس األداء.
-9تكاليؼ تطكير كاستخداـ مثؿ ىذا النظاـ باىظة .

-10تداخؿ األنشطة كالبرامج الحككمية لمكحدات المختمفة كتأثير ذلؾ عمى إمكانية قياس األداء.
-11عدـ كجكد حكافز لتطكير كاستخداـ مقاييس كمؤشرات األداء.

- 12حساسية مفيكـ قياس كتقييـ األداء بالنسبة لبعض المسؤكليف.

ثانيا :التحديات ذات الصمة بتطوير وتنفيذ نظام قياس األداء
أ -مرحمة تحديد األىداف:
-1التمييز بيف مخرجات كنتائج البرامج كاألنشطة الحككمية.
-2تحديد األىداؼ االستراتيجية طكيمة المدل.

-3أخذ األىداؼ كالسياسات العميا في االعتبار عند تحديد أىداؼ البرامج كاألنشطة.
-4حصر أىداؼ البرامج في عدد مف األىداؼ العامة .

-5ترجمة األىداؼ العامة كاألىداؼ طكيمة المدل(االستراتيجية) إلى أىداؼ سنكية محددة
كمكضكعية.

-6التكفيؽ بيف األىداؼ المتعارضة.
-7تحديد العكامؿ الخارجية التي يمكف أف تؤثر بشكؿ مممكس عمى البرامج كاألنشطة.
-8التمييز بيف أىداؼ برنامج معيف كأىداؼ برامج أخرل ذات صمة.
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ب-مرحمة تطوير مقاييس ومؤشرات األداء
-1قياس نتائج البرامج كاألنشطة الحككمية .
-2قياس مخرجات البرامج كاألنشطة الحككمية
-3تطكير مؤشرات كمية قابمة لمقياس تعكس أىداؼ الكحدة الحككمية.
-4تطكير مؤشرات مالئمة لقياس فعالية استخداـ المكارد العامة في القطاع الحككمي.
-5تطكير مؤشرات مالئمة لقياس كفاءة استخداـ المكارد العامة في القطاع الحككمي.
-6قياس مدخالت البرامج كاألنشطة الحككمية (المكارد العامة التي يتطمبيا كؿ برنامج أك نشاط).
-7الربط بيف مدخالت كمخرجات البرامج كاألنشطة كبيف نتائج ىذه البرامج كاألنشطة.
-8تطكير مقاييس نكعية (كصفية) في حالة تعذر الكصكؿ إلى معايير كمية.
ج -مرحمة جمع وتحميل البيانات
-1تكفير معدالت أك معايير مكضكعية (تحظى بقبكؿ عاـ) يمكف عمى أساسيا تقييـ األداء .
-2الفصؿ بيف أثر البرامج كاألنشطة كأثر العكامؿ الخارجية عمى النتائج كالمخرجات.
-3تكفير المعمكمات كالبيانات الالزمة لتطكير استخداـ نظاـ قياس األداء.
-4الحصكؿ عمى معمكمات كبيانات األداء في الكقت المناسب.
 -5التحقؽ مف دقة كجكدة معمكمات كبيانات األداء .
 -6الحصكؿ عمى معمكمات كبيانات ألغراض المقارنة.
-7ترجمة النتائج إلى تكصيات لتحسيف أداء البرامج كتطكير مقاييس األداء.
-8التحقؽ مف دقة كجكدة المعمكمات كالبيانات التي يتـ مقارنة بيانات األداء الفعمي عمى أساسيا.
(الركيتع.)89-88 :2002 ,
كبناء عمى اطالع الباحثة عمى ما سبؽ مف الدراسات كاألبحاث التي تناكلت مجمكعة مف
ن

الصعكبات التي تكاجو عممية قياس األداء المؤسسي في القطاع الحككمي استطاعت الباحثة أف
تبني أداة الدراسة ,محاكلةن تحديد مجمكعة مف الصعكبات التي تعترض عممية قياس األداء في
المدارس الحككمية في قطاع غزة ,كمحاكلة تحديد بعض السبؿ لمتغمب عمييا ,كىذا ما يناقشو
الفصؿ الرابع كالخامس.
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الفصل الثالث
الدراشات الصابقُ
أوال :الدراسات العربية .
ثانيا :الدراسات األجنبية.
ثالثا :التعقيب عمى الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة:

أجريت دراسات عديدة عربية كأجنبية بعضيا مرتبط بمجاؿ البحث بشكؿ مباشر كبعضيا اآلخر
بشكؿ غير مباشر ,ستقكـ الباحثة بعرض خالصة ىذه الدراسات لمكقكؼ عمييا كاالستعانة بنتائجيا

كاالنطالؽ منيا لتحديد المعكقات التي تكاجو عممية قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية,

بما يحقؽ التكامؿ كالتكاصؿ في مجاؿ البحث العممي.

أوال :الدراسات العربية:
 -1د ارسة :أبو ماضي )2015 ( ,بعنوان " :قياس أداء مؤسسات القطاع العام في قطاع غزة
باستخدام بطاقة األداء المتوازن".
ىدفت الدراسة إلى:
قياس أداء مؤسسات القطاع العاـ في قطاع غزة باستخداـ بطاقة األداء المتكازف ,كترتيب أبعادالبطاقة مف حيث التأثير عمى أداء تمؾ المؤسسات.
بناء نمكذج لبطاقة األداء المتكازف يتناسب مع المؤسسات العامة في قطاع غزة كاالرتقاء بأدائياكتقديـ التكصيات الالزمة لمجيات ذات العالقة مف أجؿ االرتقاء بأداء ىذه المؤسسات.
تككف مجتمع الدراسة مف الفئة العميا في الحككمة كتشمؿ كظيفة مدير عاـ فما فكؽ ,حيث بمغت
عينة الدراسة  146مكظفا كمكظفة.
نتائج الدراسة :تكصمت الدراسة إلى كجكد أثر إيجابي لتطبيؽ بطاقة األداء المتكازف عمى أداء
المؤسسات العامة في قطاع غزة ,كآثار إيجابية لتطبيؽ أبعاد رضا المكاطف كالبعد المالي ,كبعد
النمك كالتعميـ ,كبعد العمميات الداخمية ,كبعد المسؤكلية االجتماعية عمى أداء تمؾ المؤسسات.
 -2دراسة الثويني :)2014( ,متطمبات قياس األداء المتوازن في مؤسسات التعميم قبل
الجامعي بمنطقة حائل ومعيقاتو.
ىدفت الدراسة إلى:
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 التعرؼ عمى تقنية بطاقات األداء المتكازف الستخداميا في جميع أنكاع كمرافؽ نظـ التعميـ قبؿالجامعي مف خالؿ استخداـ البطاقات األربعة المتمثمة في (التعميـ كالنمك ,العمميات الداخمية,
الزبائف ,المالية).
 تكضيح آلية بناء نظاـ بطاقة األداء المتكازف في نظـ التعميـ قبؿ الجامعي ,كنشر منيجيات,كآليات بطاقة األداء المتكازف بيف منسكبي مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي ,كتقديـ بعض التكصيات
التي مف شأنيا بياف مدل أىمية استخداميا لالستفادة منيا في بناء نظاـ شامؿ لقياس كتقييـ األداء
في نظـ التعميـ قبؿ الجامعي.
كقد تكصؿ الباحث إلى أف بطاقة األداء المتكازف تستخدـ لضماف نجاح االستراتيجية ,كالرؤيا
إضافة لفيـ عممية بناء بطاقة األداء المتكازف ,كىي الطريؽ الفعاؿ إلظيار استراتيجية المؤسسة,
كالرؤيا في تعابير مممكسة ,لضماف معرفة كجية نظر المؤسسة مف خالؿ المحاكر المختمفة ,كفي
أبعاد الكقت المختمفة لمتزكيد بفيـ مميز لمعمؿ ككؿ ,كلغة عامة ,كقاعدة لممناقشة تبنى مف خالؿ
المؤسسة.
كقد أكصى الباحث بضركرة تشكيؿ فريؽ عمؿ ,كيفضؿ أف يككف ممثالن لجميع أصحاب الشأف
بالعممية التعميمية ,مف أجؿ بناء بطاقة األداء المتكازف .كما يجب تكفير أحد أفراد المؤسسة

التعميمية ,كالمتخصص بالتحميؿ اإلحصائي ,كاستخداـ الحاسكب اآللي في تشكيؿ ىذا الفريؽ ,كما
أكصى الباحث بتعريؼ المقاييس بكضكح ,كبشكؿ متكافؽ حتى ال تعتمد عمى اآلراء الشخصية
بقدر اإلمكاف .كأكصى الباحث كذلؾ بضركرة االعتماد عمى التدريب المستمر لتطكير المؤسسة
التعميمية ,حيث تعد التنمية المينية المستمرة ألفراد المؤسسة مف الضركريات الالزمة لتطبيؽ بطاقة

األداء المتكازف.

 -3دراسة :القرني )2012( ,بعنوان " :التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميم العالي بمحافظة
الطائف (تصور مقترح)".
ك ىدفت ىذه الدراسة إلى:

التعرؼ إلى مدل كضكح مفيكـ التخطيط االستراتيجي لمدير المدرسة كاإلدارة المدرسية. -التعرؼ إلى مدل اىتماـ مدير كادارة المدرسة بمتطمبات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي.
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-التعرؼ إلى متطمبات إدارة مدارس التعميـ العاـ لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي.

التكصؿ الى التصكر المقترح لمتطمبات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ العاـ بمحافظةالطائؼ .كقد تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع مديرم مدارس التعميـ العاـ الحككمي (بنيف) المرحمة
الثانكية بمحافظة الطائؼ لمعاـ الدراسي  ١٣٤١ /١٣٤١ھػ.
كمف بيف نتائج ىذه الدراسة:

يشير مفيكـ التخطيط االستراتيجي إلى اتباع أساليب عممية لرصد كتكظيؼ المكارد المتاحةكادارتيا لمكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة.

-يسعى التخطيط االستراتيجي إلى تحديد التكجيات المستقبمية مرتك از عمى التفكير الرحب دكف

التقيد بالتفكير بالماضي كالحاضر.

إف تطبيؽ التخطيط االستراتيجي يساعد في نمك كتطكر أداء المدرسة.-االىتماـ بآراء العامميف كمساىماتيـ في عممية التخطيط االستراتيجي

 -4دراسة :الدجني )2011( ,بعنوان " :دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي "
دراسة وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية.
كىدفت الدراسة إلى:
-التعرؼ إلى كاقع التخطيط االستراتيجي في تحقيؽ جكدة األداء المؤسسي.

تقديـ مؤشرات أداء كاضحة كمحددات لألداء المؤسسي الفاعؿ لكافة مككناتو مف بيف المؤشراتكالمعايير الدكلية التي تناسب البيئة الفمسطينية.

-كضع مقترحات تطكيرية لالرتقاء بجكدة األداء المؤسسي كفقا لمؤشرات األداء لمجاالت العمؿ

المؤسسي .حيث بمغت عينة الدراسة ( )130مكظفا في جامعات قطاع غزة.
خمصت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:

-كجكد عالقة بيف مستكل دكر التخطيط االستراتيجي كمعيار الفمسفة كالرسالة كاألىداؼ كأحد أبعاد

جكدة األداء المؤسسي.

تكافر جكدة التخطيط االستراتيجي في بعدييا التحميؿ البيئي لمبيئة الداخمية كالخارجية.-كجكد عالقة بيف دكر التخطيط االستراتيجي كجكدة األداء المؤسسي.
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 -5دراسة شريفة :)2010( ,أساسيات فعالية قياس األداء وفق منيج التسيير بالنتائج في
المنظمات الحكومية.
ىدفت الدراسة إلى:
تكضيح مبدأ التسيير بالنتائج كالذم يعد أحد مككنات اإلدارة باألىداؼ ,كدراسة التقييـ كعالقتوباألىداؼ ,كعالقتو بالثقافة السياسية لمقطر المعني.
كقد تكصؿ الباحث في ختاـ ىذه الكرقة إلى التأكيد مف جديد عمى جدكل منيج التسيير بالنتائج في
التغيير الجذرم في الخدمة العامة ,كتكضيح أف الكاقع الحقيقي لمتسيير بالنتائج كقياس األداء مرتبط
بالدكر الذم يتحممو كينجزه مختمؼ الفاعميف عمى النحك التالي:
 محاكلة تكضيح الك ازرات لألىداؼ ,أك تفكيض ذم ثقة لممكظفيف العمكمييف. إرادة المكظفيف في العمؿ عمى االقتراح كالتطكير كعدـ انتظار كؿ شيء مف األعمى. مقاربة كاضحة كمعمنة بخصكص أنظمة المراقبة مع عدـ البحث عف التكبيخ ,بؿ البحث عفالتطكير ,مع تكفر رأم عاـ متفيـ لألخطاء كالصعكبات.
 -6دراسة سويسي :)2010(,دراسة تحميمية لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من منظور خمق
القيمة.
ىدفت الدراسة إلى دراسة أحد األساليب المساعدة في تشخيص كضع المؤسسة كالكقكؼ عمى
أدائيا ,كذلؾ باستعماؿ مؤشرات األداء المبنية عمى القيمة ,كمف شأف ىذه المؤشرات أف تساعد
المدراء بالدرجة األكلى عمى كشؼ كضع المؤسسة التي يتكلكف إدارتيا كعمى عدة مستكيات ,كالذم
يؤدم إلى الرشد في اتخاذ القرار .كقد تعرضت الدراسة لمسياؽ التاريخي لتطكر نماذج قياس األداء,
كقد تكصمت الدراسة إلى أنو بعد استعراض نمكذج القيمة االقتصادية المضافة المقدـ مف طرؼ
شركة ستارف ستيكارت لالستشارة ,كنمكذج استراتيجية القيمة المقدـ مف مكتب ماكينزم لالستشارات,
حيث تبيف أف النمكذج األكؿ لو جذكر في النظرية االقتصادية ,كالتي تبمكرت بشكؿ عممي ألكؿ
مرة مف خالؿ ظيكر مؤشر أداء في الخمسينيات مف القرف الماضي تحت اسـ( الربح المتبقي),
فالقيمة االقتصادية المضافة ىي الكجو اآلخر لمربح المتبقي ,كتـ تطكيره بإدخاؿ فكرة تكمفة رأس
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الماؿ .كفيما يرتبط بالقيمة السكقية المضافة المبتكرة ,مف طرؼ نفس مكتب االستشارة فإنيا ىي
األخرل نجد جذكرىا في النظرية المالية الحديثة ,لككنيا انعكاس لمفيكـ القيمة الحالية المضافة.
 -7دراسة الداوي :)2010( ,تحميل األسس النظرية لمفيوم األداء.
كىدفت الدراسة إلى اإلجابة عمى السؤاؿ القائؿ ,ىؿ يمكف تحديد ماىية مفيكـ األداء في ظؿ
التبايف بيف كجيات نظر المفكريف كالباحثيف في حقؿ عمكـ اإلدارة؟؟ كقد تعرضت الدراسة لمحاكلة
تحديد ماىية االداء ,كتعريؼ أداء المؤسسة ,كالبعد التنظيمي لألداء ,كالبعد االجتماعي لألداء,
كمككنات األداء ,كتعريؼ الفعالية ,كتعريؼ الكفاءة .كما تعرضت الدراسة إلى تطكر مفيكـ األداء
مف النظرة التقميدية إلى النظرة الحديثة.
كقد تكصؿ الباحث إلى أف األداء يعتبر بمثابة الكسيمة األساسية ألية مؤسسة ترغب في بمكغ مرحمة
التفكؽ كالتميز ,كتحقيؽ أىدافيا االستراتيجية .كعميو أصبح مصطمح األداء مف المصطمحات التي
مازالت تشغؿ اىتماـ عدد معتبر مف الكتاب كالمفكريف كالباحثيف في حقؿ اإلدارة ,نظ انر لما يتصؼ
بو ىذا المفيكـ مف ديناميكية كتطكر منذ تاريخ ظيكره األكؿ.
 -8دراسة صيام )2010( ,بعنوان" :تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقتو بأداء المؤسسات
األىمية النسوية في قطاع غزة ا.
ىدفت الدراسة إلى:
-التعرؼ إلى العالقة بيف تطبيؽ التخطيط االستراتيجي كأداء المؤسسات األىمية النسكية في قطاع

غزة.

-التعرؼ إلى العالقة بيف التحميؿ االستراتيجي البيئي كأداء المؤسسات األىمية النسكية في قطاع

غزة.

-فحص العالقة بيف كجكد تكجيات استراتيجية (رؤية كرسالة كأىداؼ) كأداء المؤسسات االىمية

النسكية في قطاع غزة.
التعرؼ إلى العالقة بيف دعـ االدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي كأداء المؤسسات األىمية النسكيةفي قطاع غزة.
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كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
أف اإلدارات العميا لممؤسسات النسكية األىمية تدعـ عممية التخطيط االستراتيجي كتمتزـ بو لتطكيرأدائيا.

المؤسسات النسكية األىمية تقكـ بتحميؿ بيئتيا الخارجية لمتعرؼ عمى الفرص كالتيديدات التيتكاجييا ,كما تقكـ بتحميؿ بيئتيا الداخمية لتحديد نقط القكة كالضعؼ داخميا.
كضحت النتائج أف عممية تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية لممؤسسات النسكية األىمية تساعد فيتطكير رؤيتو كرسالتيا كتحديد استراتيجياتيا المناسبة.
-بينت كجكد عالقة إيجابية بيف التحميؿ البيئي كأداء المؤسسات األىمية النسكية في قطاع غزة.

 -9دراسة جبين :)2009( ,تقييم األداء في اإلدارات الصحية بمديرية الشؤون الصحية
بمحافظة الطائف.
ىدفت الدراسة إلى معرفة مفيكـ التقييـ لدل مدراء اإلدارات كاألقساـ كأىميتو ,كمعرفة طرؽ

كأساليب التقييـ المستخدمة في اإلدارات ,كأىمية اعتماد معايير كمؤشرات كاضحة لمجميع في

عممية التقييـ ,كمعرفة دكر كأىمية نظاـ المعمكمات كالتغذية الراجعة في عممية التقييـ ,كقد شممت
الدراسة إدارات كأقساـ الشؤكف الصحية المسؤكلة عف تقديـ الخدمات الصحية في محافظة الطائؼ

بالمممكة العربية السعكدية ,كقد استيدؼ البحث مدراء االدارات كرؤساء االقساـ المعينة في البحث.

كقد تكصؿ الباحث الى العديد مف النتائج كالت+م منيا أف الفكرة القديمة لتقييـ األداء ىي السائدة

لدل معظـ مدراء كرؤساء األقساـ باعتبار التقييـ عبئا إضافيان عمى أعماليـ اإلدارية كعدـ اعتباره
إحدل مياـ اإلدارة  ,كما تكصؿ الباحث إلى عدـ كضكح أىمية التقييـ كدكره في اإلدارة لدل نسبة

ال بأس بيا مف المدراء كرؤساء األقساـ مف حيث مفيكـ التقييـ كمنيجو كأدكاتو ككيفية التعامؿ مع

نتائجو .كقد أكصى الباحث بضركرة االىتماـ بتأىيؿ مدراء اإلدارات كرؤساء األقساـ طبقان لمياـ

اإلدارات ,كما أكصى باالىتماـ بالدكرات التدريبية كالتطكيرية لتنمية الميارات اإلدارية كالقيادية.

 -10دراسة عالوي ,وآخرون ( ,)2009بعنوان" :ضمان الجودة والتحسين المستمر  :دراسة
حالة من جامعة البحرين".
ىدفت الدراسة إلى تحسيف نكعية التعميـ العالي مف خالؿ تنكيع مصادر الدخؿ كحػؿ المشاكؿ

الكطنية الكبرل ,كما ىدفت إلى تنظيـ معاىد التعميـ العالي كفقا لممعايير الكطنية ,كقد اعتمد
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الباحثكف عمى الممارسات الجيدة في مؤسسات التعميـ العالي في البحريف كاستخدمت ىذه
الممارسات مقياسا لتطكير المعايير ,كقد اتبع الباحثكف المػنيج الكصػفي التحميمػي لكضػع المؤشرات,
كالمنيج المقارف لقياس مستكل الممارسة بيف الجامعات.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
 -عدـ تنكيع مصادر الدخؿ كضعؼ استقرار المكارد المالية لمؤسسات التعميـ العالي يػؤثر بشكؿ

مباشر عمى نكعية التعميـ العالي كتطكره .

 إف المزاكجة بيف المعايير الدكلية لضماف الجكدة مع الممارسات الجيدة يسيـ في تحػسيف األداءكاالرتقاء بسمعة المؤسسة.
 -11دراسة البطش ( ,)2009بعنوان" :التجربة األردنية في مجال االعتماد وضمان الجودة"
ىدفت الدراسة إلى :إبراز دكر ىيئات االعتماد كضماف الجكدة في تطػكير مؤشػرات التقييـ الذاتي

المؤسسي في الجامعات األردنية ,كتقدـ الدراسة عرضا ألىػـ منجػزات ىيئػة ضماف الجكدة في
تطكير مؤشرات لألداء المؤسسي المرتبط بعمميتي التخطيط كالتقييـ كأساس لعممية التجديد كالتطكير

المؤسسي .حيث بمغت عينة الدراسة (  )260مكظفا في الجامعات األردنية.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
إف التخطيط (تقرير ما تريد المؤسسة إنجازه) ,كالتقييـ (تقرير الجكدة المتحققة لما أينجػز),يعتبرافاألساس لمعايير الجكدة االثني عشر المعتمدة مف قبؿ ىيئػة اعتمػاد مؤسػسات التعميـ العالي ,كىما
يحظياف باىتماـ مستمر مف قبؿ مجمسيا ,كنتائجيمػا تػسيماف فػي التجديد المؤسسي.

-التزاـ المؤسسة بكؿ مف النزاىة كالشفافية في المعمكمات التي تيقػدميا لمييئػة ,كسػعييا لتكفير

المعمكمات التي تشمؿ بيئة المؤسسة بجميع جكانبيا ,يسيـ في بناء رؤل التطػكير الكاقعية ,كيمنح
الجيات المسؤكلة عف عممية التخطيط كالتطكير معمكمات مكثكقة كصادقة تخدـ ىدؼ البناء
كالتطكير.

 -12دراسة العربي و الشقالن ( )2009بعنوان" :تطوير األداء في مؤسسات التعميم العالي في
ضوء مدخل التعمم التنظيمي وادارة الجودة الشاممة" بالرياض.
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ىدفت الدراسة إلى :تقديـ تصكر لدمج كتبني مفاىيـ التعمـ التنظيمػي كادارة الجػكدة الشاممة في

خطة تنفيذية كاحدة نظر لمتشابو الكبير بينيما ,كاستخداـ مكاطف القكة لكؿ منيمػا في إرساء تقاليد
راسخة نحك تطكير األداء بمؤسسات التعميـ العالي ,كقد اعتمد الباحثاف عمػى نمكذج التميز
األكركبي ( ,)EFQMفي بناء التصكر مستخدما المنيج البنائي.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

 -إف منيجي التعمـ التنظيمي كادارة الجكدة الشاممة يجمعيمػا خػصائص عػدة ,كالعمػؿ الجماعي,

كالقابمية لمتغيير ,كالتكيؼ مع البيئة ,كمكاصمة الجيكد مف أجؿ التحػسيف ,كاف الدمج بينيما يحقؽ

معايير التميز.

 -إف تقييـ أداء مؤسسات التعميـ العالي كفؽ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة يعد أداة فعالة لقياس

كفاءة اإلدارة العميا.

 إف منيج التفكير التنظيمي يكاجو معكقات في تطبيقو حيث يمزـ تغيير البيئة التنظيمية التيتشمؿ اليياكؿ كالعمميات التي تتعارض مع مصالح بعض أفراد المؤسسة.

 -إف كال المفيكميف يسيـ في بناء ثقافة المؤسسة مف خالؿ إشراؾ جميع العامميف في تحمؿ

المسؤكلية ,كاف استثمارىما كدعميما كتحقيؽ التكامؿ بينيما سيؤدم إلى إحداث تغييػرات إيجابية

في األداء الكمي لممؤسسة.

 -13دراسة غانم ( ,)2008بعنوان " :مدى تطبيق إدارة الجودة وأثرىا عمـى أداء كميـات العموم

اإلدارية واالقتصادية في الجامعات الفمسطينية"
ىدفت الدراسة إلى:

تعرؼ مدل تطبيؽ نظاـ الجكدة الشاممة كأثرىا فػي أداء كميػات العمكـ اإلدارية كاالقتصادية
بالجامعات الفمسطينية ,مف خالؿ محاكر تحػسيف األداء ,رضػا المستفيديف ,األداء الداخمي ,كخدمة

المجتمع المحمي ,كقد استخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمي في تحقيؽ أىداؼ الدراسة مف
خالؿ استبانة كزعت عمى عينػة ممثمػة مػف عػشر جامعات.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
 إف تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة يعمؿ عمى تحسيف األداء كتطكيره . كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تشير إلى تفكؽ بعض الجامعػات مػف حيػث الميػزة التنافسية,كتطكر أداء العامميف كفيميـ لكاجباتيـ كطرؽ أداء العمؿ ,لصالح جامعات بيت لحـ كبيزيت

كالجامعة اإلسالمية كالجامعة األمريكية.
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 -14دراسة الشيري ) ,)2008بعنوان" :لمحات من تجربة التقويم الذاتي لمبرامج الدراسية"
السعكدية.
ىدفت الدراسة إلى :تقييـ تجربة التقكيـ الذاتي في جامعة الممؾ خالد التي أجراىا مركز التقكيـ
كالتطكير التربكم بالجامعة ,مف خالؿ استعراض مكاطف القكة كالضعؼ كالػصعكبات التي كاجيت

عممية التقكيـ ,كقد استخدـ الباحث منيج تحميؿ المحتكل ,كاستخدـ المقابمة كػأداة لتعرؼ اإليجابيات
كالسمبيات.

كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
 -قامت الجامعة بمراعاة المتطمبات التي حػددتيا الييئػة كاإلجػراءات المقترحػة لمتنفيػذ كاستخداـ

الكثائؽ كاالستبانات المطمكبة كفي ظؿ الشركط األساسية لعممية التقكيـ الػذاتي مف حيث :الشمكلية
كالتخطيط كالتنكع في التطبيؽ ,كذلؾ كفقا لما كرد في مذكرة الييئػة الكطنية.

 ظيرت بعض التحديات كالصعكبات مثؿ :عدـ فيػـ كتقبػؿ مفيػكـ التقػكيـ ,كغيػاب المكضكعية,كعدـ الدقة لدل بعض المستقصى منيـ .

كقد أكصت الدراسة بضركرة كضع خطة استراتيجية لتحسيف الجكدة فػي الجامعػة ,كمراجعة النظـ
كاليياكؿ كتطكيرىا كفقان لنتائج التقكيـ.
 -15دراسة سكر )2006( ,بعنوان :تقويم أداء جامعة األقصى بغزة كخطوة عمى طريق تحقيق
الشاممة".
ىدفت الدراسة إلى :إظيار دكر القياس كالتقكيـ كأىميتو في تحسيف كضماف جكدة أداء الجامعة,

كما ىدفت إلى تعرؼ مستكل أداء جامعة األقصى في ضكء بعض المؤشرات المقترحة ,كسبؿ
تحسيف األداء .كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كما استخدـ االستبانة كأداة لتحقيؽ

ىدؼ الدراسة.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
إف مستكل أداء الجامعة فيما يتعمؽ برسالتيا كأىدافيا كبرامجيا ,كادارة الجامعة ,كالخدمات المقدمة
دكف المتكسط العاـ حيث حصؿ عمى متكسط عاـ نسبتو ( ,)59.8كقد أكصت الدراسة باالىتماـ
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بمخرجات الجامعة مف حيث مكاصفات الخريج ,كما دعت إدارة الجامعة إلى إعادة النظر في

رسالتيا كأىدافيا.

 -16دراسة المسمم )2005(,بعنوان :معوقات قياس األداء المؤسسي –دراسة ميدانية عمى
الشركات الكبرى بالمممكة العربية السعودية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى:
 الكقكؼ عمى مفيكـ قياس األداء المؤسسي لمشركة كأحد المفاىيـ الحديثة. -التعرؼ إلى متطمبات تطبيؽ نظاـ مفيكـ قياس األداء المؤسسي لمشركة.

 -رصد كتحديد المعكقات التي تكاجو نظاـ قياس األداء في أكبر مائة شركة بالمممكة العربية

السعكدية.

كقد تككنت عينة الدراسة مف  %10مف عدد الشركات الكبيرة عمى مستكل المممكة ,تـ اختيارىا

بطريقة عشكائية.

كقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -أف نظاـ قياس كتقييـ األداء المؤسسي ما زاؿ نظاما جديدا يستدعي تحالؼ جميع المستكيات

اإلدارية في سبيؿ إنجاحو كىك ما يفرض عمى اإلدارة حسف التخطيط لمنظاـ انطالقا مف تكجياتيا
االستراتيجية ,كاعتمادا عمى ما لدييا مف بيانات صادقة معبرة عف أراء كتكجيات المستكيات

اإلدارية الكسطى كالدنيا ,حيث تككف ىناؾ آلية أك منيجية عممية لنجاح النظاـ ,مع ضركرة
االىتماـ بكضع أىداؼ قابمة لمقياس لنظاـ قياس كتقييـ األداء المؤسسي كاال فقد أىميتو.
 كضع نظاـ أك فمسفة معينة متفؽ عمييا لقياس كتقييـ األداء المؤسسي بحيث يحدد اإلجراءاتالتي يسير عمييا القائميف بعممية التقييـ ,مع ضركرة تركيز نظاـ قياس كتقييـ األداء عمى إزالة

المعكقات (اإلدارية أك المالية) التي تكاجو الشخص القائـ بعممية قياس كتقييـ األداء المؤسسي.
-17دراسة الرويتع )2002( ,بعنوان  " :قياس األداء في الوحدات الحكومية" الرياض.
ىدفت ىذه الدراسة إلى :

 -مناقشة مفيكـ قياس األداء في الكحدات الحككمية كالعكامؿ التي ينبغي أخذىا في االعتبار عند

تصميـ كتنفيذ نظاـ قياس األداء.

 مناقشة خطكات كمراحؿ تصميـ كتنفيذ مثؿ ىذا النظاـ.63

 -أما الدراسة الميدانية فيدفت إلى تحميؿ المعكقات كالتحديات التي تكاجو عممية تطكير كتنفيذ

نظاـ قياس األداء في الييئات كاألجيزة الحككمية في المممكة العربية السعكدية.

بمغ مجمكع مفردات عينة الدراسة ( )167مدير إدارة أك مسؤكال برتبة كظيفية أعمى مف مدير إدارة.
خمصت الدراسة إلى:
أف مف أىـ معكقات تطكير كاستخداـ نظاـ قياس األداء قصكر كعدـ مالئمة أنظمة المحاسبةالحككمية الحالية كعجزىا عف تكفير البيانات الالزمة ألغراض نظاـ قياس األداء ,ذلؾ أف تركيز

المحاسبة الحككمية عمى مفيكـ الرقابة المالية قصيرة األجؿ أدل إلى إنتاج معمكمات كبيانات تفي

باحتياجات ىذا النظاـ كلكف ال يمكف االعتماد عمييا كأساس لنظاـ قياس األداء.
-

كما أف الحاجة ممحة إلى تطكير ميارات كقدرات العامميف في ىذا المجاؿ في الكحدات

الحككمية المختمفة حتى يككف لدييـ القدرة عمى استيعاب الجكانب المختمفة لتطكير كاستخداـ قياس

األداء.
 ضركرة االستعانة بذكم الخبرة كاالختصاص لدعـ جيكد الكحدات الحككمية في مجاؿ قياساألداء.
 -18دراسة الحجار ( )2001بعنوان" :تطوير التخطيط اإلداري لمتعميم بقطاع غزة".
ىدفت الدراسة إلى تطكير التخطيط اإلدارم لمتعميـ بقطاع غزة مف خالؿ التعرؼ إلى االتجاىات

الحديثة في التخطيط اإلدارم لمتعميـ ,كالكقكؼ عمى كاقع التخطيط اإلدارم لمتعمػيـ بقطاع غزة,
كالتكصؿ إلى تصكر مقترح لتطكيره .كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
 إف درجة ممارسة التخطيط اإلدارم لمتعميـ بقطاع غزة بشكؿ عاـ ىي بمستكل (متكسط),كاف أقؿ مجاالتو ممارسةن ىي :المشاركة كالكفايات التخطيطية ,كاف أعمػى مجاالتػو أداء ىي :إعداد

الخطط اإلدارية لمتعميـ.

 -تتمثؿ مشكالت التخطيط اإلدارم في :مركزية التخطيط ,غيػاب التنػسيؽ بػيف أجيػزة التخطيط

اإلدارم لمتعميـ ,ضعؼ الكفاءة كالخبرة كالمؤىؿ كالػكعي التخطيطػي مثػؿ :كفايات التنبؤ ,كالتحميؿ
الشبكي ,كتقييـ الحاجات ,كدراسات الجدكل ,ضعؼ إعداد الخطط اإلدارية كالتي تتجسد في انعداـ
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االلتزاـ بإعػداد الخطػط الػسنكية ,كنقػص البيانػات كالمعمكمات الدقيقة ,كاالبتعاد عف األسمكب

العممي ,ضعؼ االىتماـ بعممية التقكيـ لمخطط كمتابعتيا ,كاىماؿ الخطط ألكلكيات اإلدارة
التعميمية.

ثانياً :الدراسات األجنبية:
-1

دراسة كا ار و ماثوي

( ,)Kara and Mathwai ,2010بعنوان :أدوات التقييم

المؤسـسي لتحقيـق االستدامة في مؤسسات التعميم العالي :نقاط القوة والضعف ,واآلثار المترتبة
عمى ذلك ,بريطانيا.
ىدفت الدراسة إلى :
تحميؿ الجيكد الحديثة لقياس االستدامة في مؤسسات التعميـ العالي ,بتحديد المؤشرات المعيارية
لقادة المؤسسات كأفضؿ الممارسات ,كتبادؿ الخبرات كالتجػارب باإلضافة لتكفير أداة لقياس مدل

التقدـ المحرز في تعزيز مفيػكـ االسػتدامة داخػؿ الحػرـ الجامعي ,كفي ىذه الكرقة تـ استعراض 11

أداة مف أدكات القياس كالتقييـ في عدد مف المؤسسات.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

 إف أىـ سمات أدكات التقييـ المثالية المستخدمة في تحديد االستدامة داخؿ الحرـ الجػامعيتمؾ التي تككف قابمة لمقياس كالمقارنة ,كأف تقيـ دكافع أصحاب المصمحة المتعدديف.
 تبيف أف ىناؾ اختالؼ بيف الجامعات مف ناحية التطكر ,كاستخداميا أدكات مثالية في تقييـأدائيا.
 -2دراسة كابانو ( ,)Capano,2010بعنوان :التقييم والمساءلة في مؤسسات التعمـيم العـالي
اإليطاليـة.
ىدفت الدراسة إلى:
تعرؼ التجربة اإليطالية في تقيػيـ جامعاتيػا كطػرؽ المػساءلة كآثارىا عمى األداء المؤسسي ,مف

خالؿ مقابالت أجريت مع مديرم الدكائر المالية كالرقابػة داخؿ الجامعات باستخداـ المنيج الكصفي

التحميمي.
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كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
 ضعؼ عممية المساءلة المؤسسية داخؿ الجامعات ,كما كجػد أف الجامعػات تتػصرؼ بطريقةغير مسؤكلة مف كجية النظر المالية كاإلدارية.
 -إف متابعة كتغيير النتائج تتطمب إحداث تغيير جذرم في ترتيبات الحكػـ سػكاء عمػى المستكيات

المؤسسية أك النظامية.

 -3دراسة بيمو ( )Belo ,2008بعنوان" :أثر القيادة عمى بيئة المؤسسة ورسالتيا :دراسة
حالـة عمى جامعة جونز ")2005 -1989(,بالواليات المتحـدة األمريكيـة.
ىدفت الدراسة إلى:
تكضيح العكامؿ التي دفعت جامعة جكنز لعمؿ تغييػر مؤسػسي شامؿ ,كتكضيح الدكر الذم لعبو

القادة في دعـ أك معارضة التغيير ,كتكضيح أثػر الرسػالة كالبيئة عمى التغيير ,ككضع تكصيات
لممستقبؿ في ىذا المجاؿ.
كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,بمراجعة أدبيات القيادة كبيئػة المؤسػسة ,كالرسالة,
كالكتب ,كالمقاالت ,كالمكاد المؤرشفة ,كالكثائؽ الداخمية ,كأجرل الباحػث ثػالث مقابالت ,كيتككف

مجتمع الدراسة مف القيادات في الجامعة كأصػحاب المػصمحة ,كأعػضاء مجمس اإلدارة ,كالرئيس

الحالي ,كرؤساء ثالث جامعات أخريات ,كقيادات إدارية مخػضرمة في المؤسسة.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :

 -إف التغيير كاف مصدره تفاعؿ العديد مف العكامؿ ىي :تكفر فريؽ قيادم جديػد ,جماعيػة عممية

التخطيط ,المناقشة المستمرة عف فاعمية رسالة الجامعة في األكضػاع المعاصػرة ,تأثير الرئيس
كمعكؽ أك مناصر ,تأثير مجمس األمنػاء بتػشجيع اإلدارة لمتفكيػر بجػرأة لالستجابة لمبيئة المتغيرة.
 نتائج التغيير كانت إيجابية في النقاط التالية :إقباؿ الطالب ككفاءتيـ كالكفػاءة األكاديميػةكالمكقؼ المالي كاندماج مجمس الجامعة في عممية التخطيط كالتركيػز المركػزم عمػى الرسالة.
-4دراسة شون ( ,)Choon,2008بعنوان" :ضمان الجودة فـي التعمـيم مـن منظـور دولـي"
ماليزيـا.
ىدفت الدراسة إلى:
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تعرؼ مستكل الفيـ لضماف الجكدة بػيف الجامعػات األسػترالية كمؤسسات دكلية (جامعة ماليزيا

كحالة) ,لتسميط الضكء عمى القكل المحركة لضماف الجػكدة كتنفيذ السياسات العامة داخؿ
المؤسسات ,كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصػفي التحميمػي كركزت عمى المقابمة كأداة لجمع
البيانات مف الجامعات األسترالية كجامعة خاصة بماليزيا.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
 كجكد فجكة في الممارسات الحالية لضماف الجكدة في جامعة ماليزيا . إف مستكل اإلدارة العميا في كال الجانبيف يرل أف الجامعة تتحمؿ المسؤكلية الشاممة عػف ضمافالجكدة.
 -5دراسة ميكول ( ,)Mikol,2007بعنوان" :إدارة الجودة في التعمـيم العـالي فـي أسـتراليا".
ىدفت الدراسة إلى:
تقييـ إدارة الجكدة كدراسة أثرىا عمى اإلدارة المؤسػسية كاتخػاذ الق اررات عمى العممية التعميمية في

جامعة جنكب سيدني.

كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
 -إف استخداـ إدارة الجكدة قد أثر إيجابا ,كعزز ق اررات اإلدارة مف حيث ,تغييػر النظػاـ كاعادة بناء

الحكافز ,كاىتماـ المختصيف في تقييـ المكارد.

 -إف التركيز عمى ممارسة الجكدة كممارسة القيادة األكاديمية ليا أثر بشكؿ مممػكس عمػى عممية

التطكير ألنظمة المعمكمات المؤسسية ,كتقكية البنية التحتية لألبحاث.

 إف تأسيس نظاـ الحكافز أدل إلى تشجيع مخرجات الجكدة ,كتطكير بيئة البرامج الجديدة ,كتقكيةخدمات دعـ الطمبة.
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 -6دراسة  )2004( HEQCبعنوان "دراسة ممنيجة لتقييم المؤسسات" جنوب أفريقيا.
(. )Systematic study to assess the institutions
ىدفت الدراسة إلى:
إجراء عدد مف التقييمات التي تركز عمى النظاـ كالمنيجيات المستخدمة لقياس كتقييـ مدل تنفيذ

المراجعة المؤسسية في مؤسسات التعميـ العالي ,مثؿ مراجعة األىداؼ في إطارىا المؤسسي ,كقد
شممت الدراسة ست مؤسسات متميزة مف مؤسسات التعميـ العالي في جنكب إفريقيا كاستخدمت لجنة

الجكدة في التعميـ العالي ( )HEQCالمنيج الكصفي التحميمي لقياس كاقع أداء المؤسسات ,كمنيج
تحميؿ المحتكل مف خالؿ تحميؿ نماذج التقييـ الذاتي ليذه المؤسسات ,كقد اعتمدت المجنة لمكصكؿ

إلى نتائج الدراسة أدكات عدة تنكعت بيف الزيارة الميدانية كالمقابمة كاالستبانة.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
 أف التقييـ الداخمي ال يكفي لتغطية جميع المسائؿ كالقضايا المتعمقة باالتجاىات كاألنماطاإلدارية.
 كجكد اختالفات ميمة بيف المؤسسات تبعا لمتغيرات السياسات كاألماكف كالثقافات كالييكميات. -7دراسة ليمميس ) )Lillis,2006بعنوان " :التقييم المنيجي الستراتيجية إدارة البرنامج في
المعيد اإليرلندي لمتكنولوجيا"(.

Systematic evaluation of the strategy for

)program management in the Irish Institute of Technology
ىدفت الدراسة إلى:
استثمار عكائد التخطيط االستراتيجي كعمميات القياس كالتقييـ الذاتي لمبرامج لتحسيف أداء
المؤسسات ,كتمبية احتياجات مجتمع المستفيديف ,كركزت الدراسة عمى تقارير التقييـ المنتظـ لمدل

فعاليات برامج التخطيط االستراتيجي في شركة إيرلندية مدة  5سنكات كأثرىا في تحسيف األداء

المؤسسي .كقد خمصت الدراسة إلى :أف ىناؾ أدلة تجريبية تدلؿ عمى أف ىذه البرامج فعالة في
تحسيف األداء المؤسسي.
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ثالثا :التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 -1استعرضت عدد مف الدراسات تجربة قياس األداء المؤسسي كالتقييـ الذاتي بيدؼ تقييـ التجربة

كتطكير المعايير كاألدكات المستخدمة في جمع المعمكمات كاصدار األحكاـ التقكيمية ,مثؿ دراسة

أبك ماضي ( ,)2015كدراسة الثكيني ( , )2014كابانك( ,)2010كدراسة الشيرم (,)2008
كدراسة سكر ( ,)2006كالتي قيمت أداء الجامعات قيد الدراسة في ضكء بعض المؤشرات.

 -2ركزت كثير مف الدراسات عمى المؤشرات المعيارية لقياس األداء المؤسسي ,كتحديد أدكات
لمقياس مثؿ دراسة ماثكم ككا ار ( ,)2010كالتي استعرضت إحدل عشرة أداة لمتقييـ ,كدراسة

البطش ,)2009(,التي أبرزت دكر ىيئات االعتماد كالجكدة في تطكير مؤشرات قياس األداء
كالتقييـ الذاتي المؤسسي في الجامعات األردنية ,كدليؿ الييئة الكطنية الفمسطينية لمتقييـ كاالعتماد

األكاديمي( ,)2008التي كضعت مؤشرات تضمنت أربعة محاكر رئيسية لقياس األداء ضمف
معايير الجكدة الشاممة.

 -3قدمت دراسة العربي كالشقالف ( )2009تصك ار مقترحا لدمج مفيكـ التعمـ التنظيمي كادارة
الجكدة الشاممة في خطة كاحدة تيدؼ إلى تطكير األداء المؤسساتي كنشر ثقافة تحمؿ المسؤكلية

كجماعية األداء لدل العامميف في الجامعات.
 -4دراسة  ,)2006( Lillisكدراسة  ,)2004( HEQCقامت بعمؿ تقييـ منيجي الستراتيجيات
إدارة البرامج مف خالؿ المراجعة المستمرة ليا كاستثمار عكائد التقييـ المؤسسي كالتخطيط

االستراتيجي في تحسيف األداء المؤسسي .
 -5استعرضت عدد مف الدراسات عالقة التخطيط االستراتيجي بجكدة قياس األداء المؤسسي مثؿ
دراسة القريني )2012( ,كدراسة الدجني ,)2011(,كدراسة

صياـ ,)2010( ,كركزت ىذه

الدراسات عمى أىمية كدكر تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في نمك كتطكر أداء المدرسة كالمؤسسة
سكاء حككمية كانت أـ أىمية  ,ككضعت بعض ىذه الدراسات تصك ار مقترحا لمتطمبات التخطيط

االستراتيجي لالرتقاء بجكدة األداء المؤسسي كفقا لمؤشرات األداء.
 -6ركزت دراسة المسمـ )2005( ,كدراسة الركيتع )2002( ,عمى مناقشة مفيكـ قياس األداء
المؤسسي في الكحدات الحككمية كرصد كتحديد المعكقات التي تكاجو نظاـ قياس األداء المؤسسي

فييا ,كأكدت عمى ضركرة كضع نظاـ أك فمسفة متفؽ عمييا لقياس كتقييـ األداء المؤسسي لمتغمب
عمى المعكقات ,مع ضركرة تطكير ميارات كقدرات العامميف كاالستعانة بذكم الخبرة كاالختصاص

لدعـ جيكد الكحدات الحككمية في مجاؿ قياس األداء .كجكد بعض الصعكبات كالتحديات التي
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تكاجو عممية التقييـ المؤسسي تتمثؿ في :عدـ تقبؿ فكرة التقييـ ,كغياب المكضكعية كضعؼ دقة

بعض البيانات.

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يمي:
 -1تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة كاألساليب اإلحصائية ككيفية تحميؿ
البيانات في ىذه الدراسات.

 -2االستفادة مف الدراسات األخرل في عرض اإلطار النظرم.
 -3االستفادة مف الدراسات السابقة في إعداد االستبانة.
 -4االستفادة مف المراجع كالكتب التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة.
 -5تكصيات كاقتراحات بعض الدراسات السابقة في التعرؼ إلى الجكانب التي تستحؽ البحث.
 -5التأكد مف أف ىذه الدراسة ال تمثؿ تك ار انر ألم مف الدراسات السابقة.
رابعاً :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 -1تعد الدراسة الحالية مختمفا مع الدراسات السابقة في تناكلو لمحاكر قياس األداء المؤسسي
كالتخطيط المدرسي االستراتيجي ضمف معايير الجكدة الشاممة  .حيث سعت الباحثة مف خالؿ
اإلطار النظرم إلى دمج ىذه المحاكر في إطار متكامؿ ,يتناكؿ المدارس الحككمية التابعة لك ازرة

التربية كالتعميـ الفمسطينية كإحدل مؤسسات القطاع العاـ الخدمي كالتي تغطي بخدماتيا شريحة
كبيرة مف السكاف ,محاكلة الكشؼ عف الصعكبات التي قد تعيؽ أك تحد مف جكدة األداء المؤسسي

في ىذه المدارس.

 -2تعتبر ىذه الدراسة ىي األكلى -عمى حد عمـ الباحثة -التي ناقشت مكضكع صعكبات قياس
األداء المؤسسي في المدارس الحككمية في قطاع غزة كتناكلت فييا دكر التخطيط المدرسي

االستراتيجي ضمف معايير الجكدة في التغمب عمى بعض ىذه الصعكبات كالمعيقات.
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الفصـل الرابع
ميهجًُ الدراشُ وإجراءاتها
 منيج الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.

 الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية.
 أدوات الدراسة.

 صدق االستبانة.
 ثبات االستبانة.
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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الفصـــل الرابع

منيجية الدراسة واجراءاتيا
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لممنيج المتبع ,ككصفنا لمجتمع الدراسة كعينتيا ,كاألداة
المستخدمة في جمع المعمكمات ,ككيفية بنائيا كتطكيرىا ,كما تناكؿ إجراءات التحقؽ مف صدؽ

األداة كثباتيا ,كالمعالجات اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ البيانات كاستخالص النتائج,
كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات بشيء مف التفصيؿ:

منيج الدارسة:

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم يتـ

مف خاللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة ,كتحميؿ بياناتيا ,كالعالقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح
حكليا كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا (أبك حطب كصادؽ) 104 :2005 ,
وقد تم استخدام مصدرين أساسين لممعمومات:
 .1المصادر الثانوية :كذلؾ في معالجة اإلطار النظرم لمدراسة ,حيث تـ الرجكع إلى مصادر
البيانات الثانكية ,كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة ,كالدكريات
كالمقاالت كالتقارير ,كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة ,كالبحث

كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
 .2المصادر األولية :كذلؾ في معالجة الجكانب التحميمية لمكضكع لمدراسة حيث تـ جمع البيانات
األكلية مف خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ,صممت خصيصان ليذا الغرض ,كقد تـ تفريغ

كتحميؿ البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي "Statistical Package for the Social
Sciences, SPSS" .
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مجتمع الدراسة:

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس الحككمية ,كنكابيـ ,كالمشرفيف التربكييف

العامميف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي  2017/2016كالبالغ عددىـ
مدير كنائب مدير كمشرفا تربكيان .كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع أفراد مجتمع الدراسة عمى
( )975نا
المديريات:
جدول رقم ()1

يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المديرية
عدد

عدد نكاب

عدد

المدراء

المدير

المشرفيف

الكسطى

43

45

22

شرؽ غزة

خانيكنس

42

42

24

غرب غزة
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شرؽ خانيكنس

41

41

20

شماؿ غزة

65

65

رفح

37

37

20

االجمالي

392

391

المديرية

عدد نكاب

عدد

المدير

المشرفيف
36

المديرية

عدد المدراء
89

87
74

37
35
192

عينة الدراسة:

العينة االستطالعية:
تـ اختيار ( )40مدي ار كنائب مدير كمشرفا تربكيان مف العامميف في المدارس الحككمية

التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة ,بغرض التأكد مف صالحية أدكات الدراسة

كاستخداميا لحساب الصدؽ كالثبات ,كالتحقؽ مف صالحيتيما لمتطبيؽ عمى العينة األصمية ,كقد

تـ استبعادىـ مف عينة الدراسة األصمية التي تـ التطبيؽ عمييا .

عينة الدراسة األصمية:

ت ّككنت عينة الدراسة األصمية مف جميع مدراء المدارس ,كنكابيـ ,كالمشرفيف التربكييف
العامميف في أربع مديريات مف مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات غزة ,كالبالغ عددىـ ( )532فردا
مكزعيف عمى المديريات حسب الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ()2

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة عمى المديريات
المديرية

عدد

عدد

المدراء

النواب

المجموع

عدد المشرفين

الوسطى

43

45

22

110

خانيونس

42

42

24

108

شرق خانيونس

41
89

41
87

20

102

المجموع

215

215

36
102

212
 532

شرق غزة

كقد تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة القصدية ,كقد شكمت العينة ما نسبتو ( )% 55تقريبا مف
مجمكع مجتمع الدراسة ,كتـ استرداد ( )524استبانة مف أصؿ ( )532أم بنسبة ( )%98كىي
نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عمييا.

الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات األولية:
تم مراعاة بعض المتغيرات في اختيار أفراد عينة الدراسة  ،وفيما يلي عرض لتوزيع أفراد العينة
حسب البيانات األولية:
 -1توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي:
تـ اختيار أفراد العينة حسب المسمى الكظيفي؛ لتشمؿ مديرم مدارس ,كنكابيـ ,كمشرفيف تربكييف,

كالجدكؿ التالي يكضح تكزيعيـ حسب المسمى الكظيفي:

جدول رقم ()3

توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي
العدد

النسبة المئوية %

الوظيفة
مشرؼ تربكم

99

18.89

مدير مدرسة

212

40.46

نائب مدير

 213

 40.65

المجموع

524

100.0
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يبيف الجدكؿ السابؽ أف ما نسبتو  %18.89مف عينة الدراسة مشرفكف تربكيكف ,ك %41.46مدراء

مدارس بينما

 %نكاب مدراء.

 -2توزيع أفراد العينة حسب الجنس:
ضمت عينة الدراسة المدراء كنكابيـ كالمشرفيف التربكييف مف الجنسيف الذككر كاإلناث,
كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الجنس:
جدول رقم ()4

توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

254

48.5

أنثى

270

51.5

524

100.0

المجموع

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ما نسبتو  %48.5مف عينة الدراسة ذككر ,بينما  %51.5إناث.

 -3توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي:

تـ حصر المؤىالت العممية ألفراد عينة الدراسة فتراكحت بيف البكالكريكس ,كماجستير فأعمى,

كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ:
جدول رقم ()5

توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

بكالكريكس

422

80.5

ماجستير فأعمى

102

19.5

المجموع

524

100.0

يبيف الجدكؿ السابؽ أف ما نسبتو  %80.5مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي بكالكريكس ,بينما
 %19.5مؤىميـ العممي ماجستير فأعمى.
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 -4توزيع أفراد العينة حسب التخصص العممي:
تـ حصر التخصصات العممية ألفراد عينة الدراسة بيف مباحث عممية ,كمباحث العمكـ اإلنسانية,

كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع أفراد العينة حسب التخصص:
جدول رقم ()6

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص
التخصص العممي
عهىواَساَيح
عهىو
المجموع

العدد

النسبة المئوية %

356
168

67.9
32.1

524

100.0

يبيف الجدكؿ السابؽ أف ما نسبتو  %67.9مف عينة الدراسة تخصصيـ عمكـ انسانية  ,بينما
 %32.1تخصصيـ عمكـ.

 -5توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة:
تـ حصر سنكات الخدمة ألفراد عينة الدراسة ,فكانت كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()7

توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية%

أقؿ مف  5سنكات

18

3.4

مف  5إلى  10سنكات

110

21.0

أكثر مف  10سنكات

396

75.6

المجموع

524

100.0

يبيف الجدكؿ السابؽ أف ما نسبتو  %3.4مف عينة الدراسة سنكات الخدمة لدييـ أقؿ مف 5
سنكات ,ك % 21.0تتراكح سنكات الخدمة لدييـ مف  5إلى  10سنكات ,بينما  %75.6سنكات
الخدمة لدييـ أكثر مف  10سنكات.
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أدوات الدراسة:
تعد االستبانة أكثر كسائؿ الحصكؿ عمى البيانات مف األفراد استخدامان كانتشا انر ,كتعرؼ

االستبانة بأنيا :اأداة ذات أبعاد كبنكد تستخدـ لمحصكؿ عمى معمكمات أك آراء يقكـ باالستجابة ليا
المفحكص نفسو ,كىي كتابية تحريريةا (األغا ك األستاذ .)116 : 2004 ,

كقد استخدمت الدراسة استبانة مككنة مف محكريف رئيسيف لقياس اصعوبات قياس األداء المؤسسي

في المدارس الحكومية وسبل التغمب عميياا كفيما يمي عرض لخطكات إعداد االستبانة بشيء مف

التفصيؿ:

خطوات بناء االستبانة:

 -1االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ,كاالستفادة منيا
في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

 -2تحديد المجاالت الرئيسة التي شمميا كؿ محكر عمى حده.
 -3تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -4تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف محكريف رئيسيف عمى النحك التالي:

المحور األول  :لقياس درجة صعوبات قياس األداء المؤسسي في المدارس الحكومية ,كيتككف

مف ( )39فقرة ,مكزعة عمى ) )5مجاالت عمى النحك التالي:

المجال األول :الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص القائـ عمى قياس األداء المؤسسي كيتككف مف

( )8فقرات.

المجال الثاني :صعكبات تتعمؽ بطبيعة نظاـ قياس األداء المؤسسي كيتككف مف ( )7فقرات.

المجال الثالث :صعكبات فنية كيتككف مف ( )9فقرات.

المجال الرابع :صعكبات إدارية كيتككف مف ( )9فقرات.

المجال الخامس :صعكبات تكاجو مشاركة العامميف في نظاـ قياس األداء كيتككف مف ( )6فقرات.
كتـ االستجابة عمى االستبانة كفقان لتدرج الخماسي عمى طريقة ليكرت (أكافؽ بشدة ,أكافؽ ,محايد,
ال أكافؽ ,ال أكافؽ بشدة) كالتصحيح عمى التكالي بالدرجات ( )1-2-3-4-5كجميع الفقرات

إيجابية التصحيح.

المحور الثاني  :تحديد سبل التغمب عمى الصعوبات التي تواجو نظام قياس األداء المؤسسي
كيتككف مف ( )19فقرة .تمت صياغتيا بعد مراجعة األدب التربكم المتعمؽ باألداء المؤسسي ,فقد
تمت مراجعة الكتب كالبحكث كالدراسات كالمقاالت كالكتابات المختمفة التي تناكلت األداء

المؤسسي ,كمشكالتو كسبؿ تطكيره .كباالستفادة مف المراجعة السابقة ,كمف آراء بعض الخبراء
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كالمتخصصيف ,تـ التكصؿ إلى عدد مف السبؿ كالمقترحات بمغت ( )19فقرة تـ إدراجيا في

المحكر الثاني لالستبانة ,لالستجابة عمييا كفقان لتدرج ثالثي (ميـ جدان ,ميـ ,غير ميـ ) كتصحح
عمى التكالي بالدرجات ( )1 - 2 - 3كجميع الفقرات إيجابية التصحيح.

 -5صياغة تعميمات االستبانة بشكؿ يكضح لممفحكص اليدؼ منيا ,ككيفية التعامؿ معيا,
كاالستجابة بالدرجة المناسبة أماـ الفقرة التي يرل بأنيا مناسبة.

 -6تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف التربكييف مف أعضاء ىيئة التدريس في

الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف التربكييف ,كالممحؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ ,ك
في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ صياغة بعض الفقرات.
صدق االستبانة:
صدؽ االستبانة يعني ا أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسوا (الجرجاكم ,)105 :2010 ,كما

يقصد بالصدؽ اشمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية,
ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية ,بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدمياا (عبيدات

كآخركف .)179 :2001,كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة كذلؾ مف خالؿ ما يمي :
 -1صدق المحكمين:

عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة
يقصد بصدؽ المحكميف اىك أف يختار الباحث ن

أك المشكمة مكضكع الدراسةا (الجرجاكم )107 :2010 ,حيث تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة

مف المحكميف تألفت مف خمسة عشر محكمان متخصصان في التربية ,كأسماء المحكميف بالممحؽ

رقـ ( ,)2كقد استجابت الباحثة آلراء المحكميف كقامت بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء

المقترحات المقدمة ,كبذلؾ خرجت االستبانة في صكرتيا النيائية ممحؽ رقـ (.)3
-2صدق االتساق الداخمي Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي

إليو ىذه الفقرة ,كقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لالستبانة كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط
بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو ,كفيما يمي تكضيح ذلؾ:
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أوال :نتائج االتساق الداخمي لممحور الرئيس األول الذي يتناول درجة تقدير مديري المدارس

الحكومية ونوابيم والمشرفين التربويين في مديريات التربية والتعميم لصعوبات قياس األداء

المؤسسي في المدارس الحكومية:

تضمف المحكر الرئيس األكؿ لالستبانة خمسة مجاالت ,كفي ضكء ذلؾ تـ حساب معامالت االرتباط

بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع مجاليا ,كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
جدول رقم ()8

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول " الصعوبات التي تتعمق بالشخص القائم
عمى قياس األداء المؤسسي " والدرجة الكمية لممجال

م

.1

الفقرة

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

**0.745

.000

لالرتباط

يركز الشخص القائـ عمى القياس عمى المراقبة كليس عمى التطكير
المستمر.

.2

قمة معرفة القائميف عمى قياس األداء بمعايير قياس أداء العامميف.

.3

ضعؼ القدرات الشخصية ذات العالقة لفريؽ القياس كالتقييـ.

.4

قمة مشاركة الجية التي تيتـ بالقياس في كضع معايير قياس األداء.

.5

اختالؼ التقارير الخاصة بعممية قياس األداء.

.6

صعكبة التقدير الكمي عند تطبيؽ نظاـ قياس األداء.

.7

يفتقر الشخص القائـ عمى القياس لمخبرات الجديدة في مجاؿ قياس األداء.

.8

تدخؿ العكامؿ الشخصية عند قياس األداء.

**0.819
**

0.794

**0.702
**0.658
**0.650
**0.808
**0.694

().Sig

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ
(الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص القائـ عمى قياس األداء المؤسسي) ,جميعيا ذات داللة إحصائية

عند مستكل داللة ( ,( α≥ 1.11حيث تراكحت قيـ صدؽ االتساؽ لفقرات المجاؿ بيف ()1.651
لمفقرة السادسة التي تنص عمى ا صعكبة التقدير الكمي عند تطبيؽ نظاـ قياس األداءا ك()1.819

لمفقرة الثانية التي تنص عمى اقمة معرفة القائميف عمى قياس األداء بمعايير قياس أداء العامميفا.
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جدول رقم ()9

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني " صعوبات تتعمق بطبيعة نظام قياس األداء
المؤسسي " والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

م

الفقرة

.1

ال يتـ اختبار النظاـ قبؿ تطبيقو.

**0.529

.2

نقص التدريب الالزـ لتطبيؽ نظاـ قياس األداء.

**0.615

.000

.3

صعكبة تغيير المعايير بسبب جمكد النظاـ.

**0.313

.000

.4

غمكض معايير قياس األداء لمقائميف عمى عممية القياس.

**0.575

.000

.5

أساليب تطبيؽ النظاـ غير كاضحة.

**0.534

.000

.6

غياب جية محددة تككف مسؤكلة عف نظاـ قياس األداء.

**0 .439

.000

ضعؼ العالقة بيف أنشطة الكظائؼ المختمفة كبيف األىداؼ التي تسعى

**0 .470

.000

.7

بيرسون

االحتمالية
.000

لالرتباط

().Sig

كؿ كظيفة إلى تحقيقيا.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني ا

صعكبات تتعمؽ بطبيعة نظاـ قياس األداء المؤسسيا  ,جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستكل

داللة ( ,( α≥ 1.11حيث تراكحت قيـ معامالت صدؽ االتساؽ لفقرات المجاؿ بيف ()1.313
لمفقرة الثالثة كالتي تنص عمى ا صعكبة تغيير المعايير بسبب جمكد النظاـا ك( )1.615لمفقرة التي

تنص عمى ا نقص التدريب الالزـ لتطبيؽ نظاـ قياس األداءا.
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جدول رقم ()10

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث " صعوبات فنية " والدرجة الكمية لممجال
معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

تكفر قدر كبير مف البيانات كالمعمكمات مما يصعب تحميميا.

**0.449

.000

.2

قمة دقة البيانات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف قبؿ المستفيديف.

**0.447

.000

.3

تشتت البيانات كعدـ تكافرىا في مكاف كاحد.

**0.508

.000

.4

عدـ كضكح النماذج المعدة لجمع البيانات.

**0.329

.000

نقص في البيانات بحيث ال تكفي لمتعرؼ عمى مخرجات نظاـ قياس

**0.491

.000

م

.5

لالرتباط

().Sig

األداء المؤسسي.

.6

زيادة تكمفة تجميع البيانات كتحميميا.

**0.365

.000

.7

صعكبة جمع البيانات مف المستفيديف كمعالجتيا.

**0.436

.000

.8

ال يتكفر دليؿ يكضح آلية كطرؽ قياس األداء.

**0.524

.000

قمة تكفر أجيزة حديثة لغرض قياس األداء (كمبيكترات كانترنت كسيرفر

**0.478

.000

.9

كسرعة عالية).

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث
اصعكبات فنيةا جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ,( α≥ 1.11حيث تراكحت قيـ
معامالت صدؽ االتساؽ لفقرات المجاؿ بيف ( )1.329لمفقرة الرابعة كالتي تنص عمى اعدـ كضكح

النماذج المعدة لجمع البيانات" كبيف ( )1.524لمفقرة الثامنة كالتي تنص عمى ا ال يتكفر دليؿ
يكضح آلية كطرؽ قياس األداء".
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جدول رقم ()11

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع "صعوبات إدارية " والدرجة الكمية لممجال

م

الفقرة

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

مفاىيـ القياس كالتقييـ كمتطمباتو غير كاضحة لدل مدير المدرسة.

**0.472

.000

.2

ضعؼ عممية التكثيؽ ألعماؿ كانجازات المدرسة.

**0.478

.000

.3

غياب لكائح كتعميمات خاصة كمحددة في قياس األداء.

**0.481

.000

.4

الالمباالة مف قبؿ العامميف في التعاطي مع فرؽ القياس كالتقييـ.

**0.427

.000

.5

قمة عدد الدكرات التدريبية لألشخاص المعنييف بالقياس كالتقييـ.

**0.462

.000

.6

قمة اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ بتطكير نظاـ قياس األداء.

**0.432

.000

.7

تفريغ المدير لعدد قميؿ مف المدرسيف لعممية القياس كالتقييـ.

**0.457

.000

.8

االعتماد عمى أداة كاحدة في جمع كتحميؿ البيانات.

**0.543

.000

.9

مقاكمة المدير لنتائج عمية القياس كالتقييـ.

**0.518

.000

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع
اصعكبات إداريةا جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (,( α≥ 1.11حيث تراكحت قيـ
معامالت صدؽ االتساؽ لفقرات المجاؿ بيف ( )1.427لمفقرة الرابعة كالتي تنص عمىا الالمباالة
مف قبؿ العامميف في التعاطي مع فرؽ القياس كالتقييـا ,ك( )1.543لمفقرة الثامنة كالتي تنص عمىا

االعتماد عمى أداة كاحدة في جمع كتحميؿ البيانات".
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جدول رقم ()12

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس "صعوبات تواجو مشاركة العاممين في
نظام قياس األداء" والدرجة الكمية لممجال

الفقرة

م

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

ضعؼ مشاركة العامميف عند كضع األىداؼ العامة لممدارس الحككمية.

**0.573

0.000

.2

األىداؼ المطمكب تحقيقيا أكبر مف امكانات العامميف.

**0.562

0.000

.3

غمكض الخطط كالسياسات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ بالنسبة لمعامميف.

**0.604

0.000

.4

الخكؼ مف إلقاء المكـ عمى العامميف في حالة عدـ تحقيؽ األىداؼ.

**0.561

0.000

مشاركة العامميف الفعمية ضعيفة عند كضع األىداؼ التفصيمية لممدارس

**0.549

0.000

.5
.6

الحككمية.
اعتقاد العامميف بأف عممية قياس األداء صعبة كتحتاج لخبراء.

**0.575

0.000

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس
ااصعكبات تكاجو مشاركة العامميف في نظاـ قياس األداءا جميعيا ذات داللة إحصائية عند
مستكل داللة ( ,( α≥ 1.11حيث تراكحت قيـ معامالت صدؽ االتساؽ لفقرات المجاؿ بيف

( )1.549لمفقرة الخامسة كالتي تنص عمى ا مشاركة العامميف الفعمية ضعيفة عند كضع األىداؼ
التفصيمية لممدارس الحككميةا كبيف ( )1.614لمفقرة الثالثة كالتي تنص عمى ا غمكض الخطط
كالسياسات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ بالنسبة لمعامميفا .

ثانيا :نتائج االتساق الداخمي لممحور الثاني الرئيس لالستبانة الذي يتعمق بسبل التغمب عمى

الصعوبات التي تواجو نظام قياس األداء المؤسسي:

تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي ليذا الجزء مف االستبانة مف خالؿ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ

فقرة مف فقرات محكر " سبل التغمب عمى الصعوبات ا كالدرجة الكمية ليذا المحكر  ,كالجدكؿ
التالي يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()13

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " سبل التغمب عمى الصعوبات "
والدرجة الكمية لممحور

معامل

القيمة

م

الفقرة

.1

أف يككف النظاـ مرتبط بعممية التطكير المستمر.

**0.422

.2

ضركرة تكحيد التقارير الخاصة بنظاـ قياس كتقييـ األداء.

**0.445

0.000

تحديد جية كاحدة تككف مسؤكلة عف نظاـ قياس كتقييـ أداء العامميف في

**0.436

0.000

.3

بيرسون

االحتمالية
0.000

لالرتباط

().Sig

المدارس الحككمية.

.4

سيكلة ككضكح النظاـ المتبع لقياس أداء العامميف.

**0.548

0.000

.5

ربط األىداؼ الفرعية باألىداؼ العامة لممدارس الحككمية.

**0.542

0.000

.6

معرفة أدكات كأساليب تطبيؽ النظاـ.

**0.523

0.000

.7

التأكد مف أف األنشطة التي تحدث داخؿ اإلدارة تحقؽ أىدافيا

**0.580

0.000

.8

استخداـ مؤشرات كمعايير كاضحة لقياس األداء

**0.524

0.000

.9

التدريب الجيد لممسؤكليف عمى تطبيؽ نظاـ قياس األداء

**0.498

0.000

تفكيض السمطة كالمسؤكلية لمعامميف كاعطائيـ الصالحيات الالزمة لتقييـ

**0.497

0.000

.11

نظاـ قياس األداء

 .11مشاركة العامميف في كضع نظاـ قياس األداء المؤسسي.

.12

كضع الخطط كالسياسات الكاضحة التي تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ العامة

**0.466

0.000

**0.616

0.000

التي تسعى المدارس الحككمية إلى تحقيقيا.

 .13تطبيؽ نظاـ الحكافز عند تحقيؽ األىداؼ المطمكبة.

**0.529

0.000

 .14إطالع العامميف عمى نتائج قياس أدائيـ.

**0.581

0.000

 .15إتاحة الفرص لمسؤكلي تطبيؽ نظاـ قياس األداء باالتصاؿ بالعامميف.

**0.579

0.000

 .16استخداـ أكثر مف أداة لقياس األداء المؤسسي.

**0.535

0.000

 .17إتاحة الفرصة لمعامميف لمراجعة عممية قياس األداء.

**0.531

0.000

 .18أف يككف ىناؾ أكثر مف شخص لمحكـ عمى قياس األداء.

**0.520

0.000

 .19اتاحة الفرصة لمعامميف لكتابة التعميقات عمى عممية قياس األداء.

**0.535

0.000
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف الفقرات مع محكرىا

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ,( α≥ 1.11حيث تراكحت قيـ معامالت صدؽ االتساؽ
لفقرات المحكر بيف ( )1.422لمفقرة األكلى كالتي تنص عمى ا أف يككف النظاـ مرتبط بعممية

التطكير المستمر" كبيف ( )1.616لمفقرة الثانية عشرة كالتي تنص عمى ا كضع الخطط كالسياسات
الكاضحة التي تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ العامة التي تسعى المدارس الحككمية إلى تحقيقياا.

 -3الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ,كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة,
كلما كاف المحكر األكؿ الرئيس لالستبانة يتعمؽ بالصعكبات ,كىك مكزع عمى خمسة مجاالت فقد
تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة كبيف الدرجة الكمية

لالستبانة ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدول رقم ()14

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت استبانة الصعوبات
والدرجة الكمية لالستبانة

المجال

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(sig

الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص القائـ عمى قياس األداء المؤسسي

**0.818

0.000

صعكبات تتعمؽ بطبيعة نظاـ قياس األداء المؤسسي

**0.846

0.000

صعكبات فنية

**0.824

0.000

صعكبات إدارية

**0.867

0.000

صعكبات تكاجو مشاركة العامميف في نظاـ قياس األداء

**0.753

0.000

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيان

عند مستكل معنكية  α≥ 1.11كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما كضعت لقياسو.
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ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة ىك اأف يعطي االستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتاليةا

(الجرجاكم ,)97 :2111 ,كيقصد بو أيضا إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ
مرة يستخدـ فييا ,أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أكقات

مختمفة.

أوال :نتائج ثبات المحور األول المتعمق بصعوبات قياس األداء المؤسسي في المدارس

الحكومية.

تـ التحقؽ مف ثبات ىذا المحكر مف خالؿ طريقتيف كذلؾ كما يمي:
أ -معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ في التحقؽ مف الثبات  .حيث تـ حساب معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف

المجاالت الخمسة ,ككذلؾ لمدرجة الكمية ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول رقم ()15

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محور صعوبات قياس األداء المؤسسي في المدارس الحكومية.
م

عدد

المجال

الفقرات

.1

الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص القائـ عمى قياس األداء المؤسسي

.2

صعكبات تتعمؽ بطبيعة نظاـ قياس األداء المؤسسي

.3

صعكبات فنية

معامل ألفا
كرونباخ
0.878

7

0.
0.

.4

صعكبات إدارية

9

0.

.5

صعكبات تكاجو مشاركة العامميف في نظاـ قياس األداء

6

0.852

39

0.944

 .6االستبانة ككل

تشير النتائج المكضحة في جدكؿ ( )14أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث
تتراكح بيف ( .)0.934,0.882بينما بمغت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة ( .)0.944كىذا

يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا.
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ب -طريقة التجزئة النصفية :Split Half Method
حيث تـ تجزئة فقرات المحكر األكؿ الرئيس لالستبانة إلى جزأيف (األسئمة ذات األرقاـ الفردية,
كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية) ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات

األسئمة الزكجية كبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف Spearman

 :Brownأك باستخداـ معادلة جتماف حسب عدد الفقرات .كتـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة
في الجدكؿ التالي:

جدول رقم ()16

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات محور صعوبات قياس األداء المؤسسي
م

معامل

المجال

معامل االرتباط

االرتباط

المعدل

.1

الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص القائـ عمى قياس األداء المؤسسي

0.773

0.872

.2

صعكبات تتعمؽ بطبيعة نظاـ قياس األداء المؤسسي

0.727

0.842

.3

صعكبات فنية

0.770

0.870

.4

صعكبات إدارية

0.872

0.932

.5

صعكبات تكاجو مشاركة العامميف في نظاـ قياس األداء

0.852

0.920

.6

االستبانة ككل

0.732

0.845

يتضح مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامؿ االرتباط المعدؿ مرتفعة كدالة
إحصائيا.
ن
ثانيا :نتائج ثبات المحور الثاني الرئيس المتعمق بسبل التطوير:

تـ التحقؽ مف ثبات ىذا المحكر مف خالؿ طريقتيف كذلؾ كما يمي:

أ -معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات ىذا المحكر ,حيث تـ حساب معامؿ ألفا لمفقرات التي

يتضمنيا محكر سبؿ التطكير ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()17

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محور " سبل التغمب عمى الصعوبات "
البيان

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

سبل التغمب عمى الصعوبات

19

1.738

يتضح مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات ىذا المحكر
مف االستبانة ( .)1.738كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا
ب -طريقة التجزئة النصفية :Split Half Method
حيث تـ تجزئة فقرات ىذا المحكر مف االستبانة إلى جزأيف (األسئمة ذات األرقاـ الفردية ,كاألسئمة

ذات األرقاـ الزكجية) ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة

الزكجية كذلؾ باستخداـ معادلة جتماف ألف الجزأيف غير متساكيف .كتـ الحصكؿ عمى النتائج
المكضحة في الجدكؿ التالي:

جدول رقم ()18

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات محور " سبل التغمب عمى الصعوبات "
معامل االرتباط
سبل التغمب عمى الصعوبات

1.814

معامل

المعدل

االرتباط

1.892

يتضح مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ مرتفعة كدالة
إحصائيا.
ن

كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )2قابمة لمتكزيع .كتككف الباحثة

قد تأكدت مف صدؽ كثبات االستبانة مما يجعميا عمى ثقة بصحة االستبانة كصالحيتيا لمتطبيؽ,
كتحميؿ النتائج ,كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصؼ عينة الدراسة.
 -2المتكسط الحسابي كالكزف النسبي.
 -3اختبار ألفا كركنباخ( )Cronbach's Alphaككذلؾ طريقة التجزئة النصفية ,لمعرفة ثبات
فقرات اإلستبانة.

 -4معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط:
يقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف .كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ

الداخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة كالعالقة بيف المتغيرات.

 -5اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 -6اختبار تحميؿ التبايف األحادم) )One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف

البيانات.
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الفصـل اخلامض
ىتائج الدراشُ املًداىًُ وحتلًلها ومياقشتها
 المقدمة.
 المحك المعتمد في الدراسة.
 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة.
 التوصيات.
 المقترحات.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية وتحميميا ومناقشتيا
المقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة ,كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض
أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا ,بيدؼ التعرؼ الى صعكبات

قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية كسبؿ التغمب عمييا .
لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ,حيث تـ استخداـ برنامج
الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا

كتحميميا في ىذا الفصؿ.

المحك المعتمد في الدراسة):(Ozen et al., 2012
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي مف خالؿ
حساب المدل بيف درجات المقياس ( )4=1-5كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس

لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم ( )0.80=5/4كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في
المقياس (بداية المقياس كىي كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ,كىكذا أصبح
طكؿ الخاليا كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

جدول رقم ()19

يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

مف 1.80 – 1

الوزن النسبي المقابل لو

مف %36- %20

درجة الموافقة

قميمة جدا

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

قميمة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متكسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

كبيرة جدا
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كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ,اعتمدت الباحثة عمى ترتيب المتكسطات

الحسابية عمى مستكل المجاالت لالستبانة كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ,كقد حددت الباحثة درجة
المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.

النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:
النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
ما درجة تقدير مديري المدارس الحكومية ونوابيم والمشرفين التربويين لمصعوبات التي تواجو
قياس األداء المؤسسي في المدارس الحكومية ؟

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,كالكزف النسبي

لكؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة التي تمثؿ صعكبات قياس األداء المؤسسي ,كالجدكؿ التالي

يكضح ذلؾ:

جدول رقم ()20

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل مجال من مجاالت استبانة الصعوبات
م

المجال

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

2.713

0.765

54.27%

3

0.636

52.53%

4

56.61%

2
1
5

.1

الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص القائـ عمى قياس

.2

صعكبات تتعمؽ بطبيعة نظاـ قياس األداء المؤسسي

2.626

.3

صعكبات فنية

2.830

0.881

.4

صعكبات إدارية

3.000

0.853

60.00%

.5

صعكبات تكاجو مشاركة العامميف في نظاـ قياس

2.621

 1.579

52.51%

2.778

0.629

55.55%

األداء المؤسسي

األداء
االستبانة ككؿ

الترتيب

يبيف جدكؿ ( )21أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات استبانة صعكبات قياس األداء المؤسسي

يساكم

2.778

كبذلؾ فإف الكزف النسبي بمغت قيمتو  %55.55كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة

متكسطة عمى فقرات استبانة صعكبات قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية بشكؿ عاـ.
كىذا يشير إلى كجكد محاكالت ك جيكد تبذؿ في مجاؿ قياس األداء المؤسسي مف خالؿ ما ينفذ
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مف كرش عمؿ كلقاءات لفرؽ قياس كتقييـ األداء ,كالتعريؼ بمعايير القياس كالتقييـ ,كاعداد نماذج

التقارير المختمفة ,غير أف ىذه الجيكد بحاجة إلى المزيد مف التعمؽ كالتطكير؛ لككف الصعكبات
مازالت مؤثرة بدرجة متكسطة ,األمر الذم قد يعزل إلى محدكدية مشاركة كافة الجيات كالفئات
ذات العالقة في بمكرة نظاـ قياس األداء المؤسسي ,كغمبة الطابع التقميدم في التعامؿ مع قياس

كتقييـ األداء دكف التفحص المتعمؽ لممعايير الالزمة كاقتصار القياس عمى جكانب معينة تفتقد إلى
الشمكلية ,فضال عف محدكدية إيجابية أصحاب الكظائؼ كفاعميتيـ التقييمية كاتجاىاتيـ نحك

قياس األداء المؤسسي بسبب غمكض الخطط كالسياسات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ بالنسبة
لمعامميف .كيتكافؽ ذلؾ مع ما كشفت عنو نتائج دراسة المسمـ ( )2002التي أشارت إلى ضركرة
كجكد آلية أك منيجية عممية لنجاح نظاـ قياس األداء المؤسسي ,مع ضركرة االىتماـ بكضع

أىداؼ قابمة لمقياس لنظاـ قياس كتقييـ األداء المؤسسي .كتتفؽ ىذه النتائج في درجتيا المتكسطة
مع نتائج العديد مف الدراسات التي أظيرت درجة متكسطة في ممارسة التخطيط االستراتيجي,
كتكفير مجاالت الرقابة كادارة المكارد البشرية ,كمستكل أداء المؤسسة كدراسة الحجار ()2001

كدراسة أبك عامر( ,)2008كدراسة سكر (.)2006

كيتضح أيضا مف الجدكؿ حصكؿ مجاؿ ا الصعكبات اإلدارية ا عمى المرتبة األكلى حيث بمغ
الكزف النسبي  . % 60.00كقد يعزل ذلؾ إلى ضعؼ منظكمة التنسيؽ اإلدارم الذم يربط المكائح
كالتعميمات الخاصة بقياس األداء ,كبيف اإلمكانات الالزمة لجمع كتحميؿ البيانات ,كىذا ما أكدتو

نتائج دراسة المسمـ ( )2005التي أشارت إلى أف نظاـ قياس كتقييـ األداء المؤسسي يستدعي
تحالؼ جميع المستكيات اإلدارية في سبيؿ إنجاحو كىك ما يفرض عمى اإلدارة حسف التخطيط

لمنظاـ انطالقا مف تكجياتيا االستراتيجية.

ك حصؿ مجاؿ ا الصعكبات الفنية ا عمى المرتبة الثانية حيث بمغ الكزف النسبي . %56.61

األمر الذم قد يعزل إلى ذلؾ القدر الكبير مف البيانات كالمعمكمات الالزمة لمخرجات نظاـ قياس
األداء المؤسسي ,كبالتالي فإف أم خمؿ فني في عممية جمع البيانات أك نقصيا يؤثر سمبا عمى

النتائج .

كقد حصؿ مجاؿ ا الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص القائـ عمى قياس األداء المؤسسي ا عمى

المرتبة الثالثة حيث بمغ الكزف النسبي  . %54.27بينما حصؿ مجاؿ اصعكبات تتعمؽ بطبيعة

نظاـ قياس األداء المؤسسي ا عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ الكزف النسبي  . %52.53كأخي ار

حصؿ مجاؿ ا صعكبات تكاجو مشاركة العامميف في نظاـ قياس األداءا عمى المرتبة الخامسة

حيث بمغ الكزف النسبي  .%52.5كقد يرجع ذلؾ إلى اقتصار قياس األداء المؤسسي في المدارس
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الحككمية عمى جكانب معينة في التقييـ دكف تتبع دقيؽ لكافة عناصر العمؿ المؤسسي ,أك إخضاع
جميع الجكانب التي شمميا التخطيط االستراتيجي لقياس األداء ,كفي ضكء ذلؾ تككف مشاركة

العامميف يغمب عمييا الطابع التقميدم في التنفيذ في ظؿ المعكقات التي تحد مف تحقيؽ المثالية أك
المستكل المنشكد في قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية ,كىذا ما يتكافؽ مع نتائج دراسة

الحجار( , )2001كدراسة سكر( ,)2006كالدجني(.)2011

كإللقاء المزيد مف الضكء كالتفصيؿ لمنتائج المتعمقة بدرجة تقدير مديرم المدارس الحككمية كنكابيـ

كالمشرفيف التربكييف لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية ,تـ
حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المجاالت

الخمسة ,كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:

جدول رقم ()21

المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول " الصعوبات التي تتعمق
بالشخص القائم عمى قياس األداء المؤسسي "

م
.1

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

يركز الشخص القائـ عمى القياس عمى المراقبة كليس

الترتيب

2.65

1.127

53.05%

5

2.86

1.072

57.18%

2

3.03

1.033

60.69%

1

2.63

1.004

52.52%

5

.5

اختالؼ التقارير الخاصة بعممية قياس األداء.

2.56

.911

51.15%

7

.6

صعكبة التقدير الكمي عند تطبيؽ نظاـ قياس األداء.

2.45

.945

49.01%

8

.7

يفتقر الشخص القائـ عمى القياس لمخبرات الجديدة في

2.84

1.066

56.87%

3

2.68

1.162

53.66%

4

عمى التطكير المستمر.

.2

قمة معرفة القائميف عمى قياس األداء بمعايير قياس أداء

.3

ضعؼ القدرات الشخصية ذات العالقة لفريؽ القياس

.4

.8

العامميف.
كالتقييـ.

قمة مشاركة الجية التي تيتـ بالقياس في كضع معايير
قياس األداء.

مجاؿ قياس األداء.
تدخؿ العكامؿ الشخصية عند قياس األداء.
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أعمى الفقرات في ىذا المجاؿ كانت الفقرة رقـ ( )3كالتي نصت عمى

ا ضعؼ القدرات الشخصية ذات العالقة لفريؽ القياس كالتقييـ.ا احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي
قدره  , .%60.69ككذلؾ الفقرة رقـ ( )2كالتي نصت عمى ا قمة معرفة القائميف عمى قياس األداء
بمعايير قياس أداء العامميف.ا احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره  .%57.18كتعزك الباحثة ذلؾ

إلى طبيعة المفاىيـ المتنكعة في عمميتي القياس كالتقكيـ كالتي تحتاج إلى مستكل عاؿ مف الفيـ
كالكعي كالتدريب كالخبرة

حتى يفضي إلى ممارسات تتسـ بالجكدة في عممية قياس األداء

المؤسسي ,فيناؾ حاجة إلى دكرات نكعية لفريؽ القياس كالتقييـ بحيث تككف دكرات تغطي جميع

الجكانب المختمفة لقياس األداء المؤسسي ,ككافة المعايير الالزمة لجكدة المدارس الحككمية كما
تقدمو مف كظائؼ كخدمات في شتى المجاالت ,كىذا ما أكدتو نتائج دراسات عربية في ىذا المجاؿ

مثؿ دراسة الركيتع ( )2112التي أكدت ضركرة تطكير ميارات العامميف ليككف لدييـ القدرة عمى
استيعاب كافة الجكانب المختمفة المرتبطة بقياس األداء.
كما يتضح مف الجدكؿ أف أدنى الفقرات في ىذا المجاؿ كانت الفقرة رقـ ( )5كالتي نصت عمى

ااختالؼ التقارير الخاصة بعممية قياس األداء ا حيث احتمت المرتبة السابعة بكزف نسبي قدره

 .%51.15ك الفقرة رقـ ( )6كالتي نصت عمى ا صعكبة التقدير الكمي عند تطبيؽ نظاـ قياس

األداء ا حيث احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره , %49.11كيمكف تفسير ذلؾ بأف ك ازرة
التربية كالتعميـ قد اعتمدت نماذج محددة في عممية قياس األداء  ,مثؿ التقرير السنكم ألداء

المكظفيف كمثؿ ىذه التقارير يتـ تعبئتيا كفؽ تقديرات كمية.
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جدول رقم ()22

المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال " صعوبات تتعمق بطبيعة
نظام قياس األداء المؤسسي "

م

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

.1

ال يتـ اختبار النظاـ قبؿ تطبيقو.

 2.41

 %48.19  1.119

6

.2

نقص التدريب الالزـ لتطبيؽ نظاـ قياس األداء.

 2.41

 %48.12  1.924

7

.3

صعكبة تغيير المعايير بسبب جمكد النظاـ.

 2.44

 %48.71  1.145

5

.4

غمكض معايير قياس األداء لمقائميف عمى عممية

 2.69

 %53.82  1.116

3

.5

أساليب تطبيؽ النظاـ غير كاضحة.

 2.91

 %58.17  1.113

1

.6

غياب جية محددة تككف مسؤكلة عف نظاـ قياس األداء.

 2.87

 %57.33  1.176

2

.7

ضعؼ العالقة بيف أنشطة الكظائؼ المختمفة كبيف

 2.68

 %53.59  1.965

4

القياس.

األىداؼ التي تسعى كؿ كظيفة إلى تحقيقيا.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أعمى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا الفقرة رقـ ( )5كالتي نصت عمى ا

أسانيةتطثيقانُظاوغيرواضحح ا احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره  .%53.17كالفقرة رقـ
( )6كالتي نصت عمى ا غيابجهحيحددجتكىٌيسؤونحعٍَظاوقياساألداء ا احتمت المرتبة

الثانية بكزف نسبي قدره  . %57.33كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تعدد مستكيات األداء المؤسسي ,ليشمؿ
أداء األفراد في إطار كحداتيـ ,كأداء الكحدات في إطار سياسة المؤسسة ,كأداء المؤسسة في إطار
البيئة الثقافية كاالجتماعية ,كتداخؿ المياـ كالعمميات الفرعية المككنة لقياس األداء المؤسسي مف

جية ,كالى تداخؿ عمؿ الجيات كالمستكيات اإلدارية المسؤكلة عف نظاـ قياس األداء مف جية
أخرل فيناؾ ك ازرة التربية كالتعميـ كىناؾ ديكاف المكظفيف العاـ ,فضال عف كجكد قياس لألداء

اإلدارم كاألداء الفني لكؿ مف مديرم المدارس كنكابيـ المشرفيف التربكييف .كىذا يتطمب مراعاة

المتطمبات لتنفيذ القياس كالتقكيـ مف حيث التخطيط كالشمكلية كالتنكع في التطبيؽ كفقا لما أكدتو
نتائج دراسة الشيرم( )2118كعالكم(.)2119

كيتضح أف أدنى الفقرات في ىذا المجاؿ كانت الفقرة رقـ ( )2كالتي نصت عمى ا نقص التدريب
الالزـ لتطبيؽ نظاـ قياس األداء ا كالفقرة رقـ ( )1كالتي نصت عمى اال يتـ اختبار النظاـ قبؿ

تطبيقو" .احتمت المرتبة االخيرة بكزف نسبي قدره .%48.19كالفقرة رقـ ( )3كالتي نصت عمى ا

صعكبة تغيير المعايير بسبب جمكد النظاـ احتمت المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي قدره .%48.71
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كيمكف تفسير في ضكء ما تعقده ك ازرة التربية كالتعميـ مف كرش عمؿ ك لقاءات تعريفية لتكعية

العام ميف بآليات تطبيؽ نظاـ قياس األداء ,ككضع مذكرة لتفسير المعايير كنشرىا عمى المكقع
اإللكتركني ,كتعميميا عمى المدارس كالعامميف.
جدول رقم ()23

المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال " صعوبات فنية "
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

م

2.61

1.007

52.14%

9

2.72

.992

54.35%

8

.3

تشتت البيانات كعدـ تكافرىا في مكاف كاحد.

2.75

1.026

55.04%

5

.4

عدـ كضكح النماذج المعدة لجمع البيانات.

3.10

2.150

61.91%

1

.5

نقص في البيانات بحيث ال تكفي لمتعرؼ عمى مخرجات

2.72

1.007

54.43%

6

.6

زيادة تكمفة تجميع البيانات كتحميميا.

2.88

1.065

57.56%

4

.7

صعكبة جمع البيانات مف المستفيديف كمعالجتيا.

2.92

1.073

58.47%

3

.8

ال يتكفر دليؿ يكضح آلية كطرؽ قياس األداء.

2.75

1.057

54.96%

7

.9

قمة تكفر أجيزة حديثة لغرض قياس األداء (كمبيكترات

3.03

1.197

60.61%

2

.1
.2

المتوسط

الفقرة
تكفر قدر كبير مف البيانات كالمعمكمات مما يصعب
تحميميا.
قمة دقة البيانات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف قبؿ
المستفيديف.

نظاـ قياس األداء المؤسسي.

كانترنت كسيرفر كسرعة عالية).

النسبي

الترتيب

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا الفقرة رقـ ( )4كالتي نصت عمى
ا عدـ كضكح النماذج المعدة لجمع البيانات ا احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره .%61.91
كالفقرة رقـ ( )9كالتي نصت عمى ا قمة تكفر أجيزة حديثة لغرض قياس األداء (كمبيكترات كانترنت
كسيرفر كسرعة عالية).ا احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره  .%60.61كيمكف أف يعزل ذلؾ
إلى عدة أمكر منيا قمة اإلمكانات كالتجييزات الالزمة لغرض قياس األداء ,ككجكد فجكة بيف
التخطيط االستراتيجي كبيف قياس األداء المؤسسي في ضكء عناصر كأىداؼ ذلؾ التخطيط ,كما

يتطمبو ذلؾ مف نماذج كاضحة تعمؿ عمى التكفيؽ بيف تقييـ األىداؼ في جميع المجاالت
كالمستكيات الالزمة لألداء المؤسسي ,كالمعرفة المسبقة لمعامميف بطبيعة ىذه األىداؼ كمؤشراتيا,

كاعداد نماذج كتقارير تغطي جميع المجاالت ,كىذا ما أكدتو نتائج عدة دراسات أظيرت كجكد
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عالقة بيف التخطيط االستراتيجي كجكدة األداء المؤسسي كدراسة الدجني ( )2011كدراسة صياـ

( )2010كدراسة الجندم (.)1999

كيتضح أف أدنى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا الفقرة رقـ ( )1كالتي نصت عمى ا تىفرقدركثيريٍ

انثياَاخوانًعهىياخيًايصعةتحهيههاا احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره .%52.14

كالفقرة رقـ ( )2كالتي نصت عمى ا قهحدقحانثياَاخانتييتىانحصىلعهيهايٍقثمانًستفيديٍ ا
 .%كيمكف أف يعزل ذلؾ إلى اعتماد قياس

احتمت المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي قدره

كتقييـ األداء عمى برمجيات إلكتركنية معدة مسبقا تستقبؿ البيانات كالمعمكمات مف فريؽ القياس

كالتقييـ ,مما يقمؿ فرص األخطاء في التقديرات الكمية كتحميؿ البيانات ,فتقييـ األداء السنكم عمى
سبيؿ المثاؿ يتـ تعبئتو عبر برمجية إلكتركنية لتقييـ األداء في المكقع اإللكتركني لديكاف المكظفيف

العاـ.

جدول رقم ()24

المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال " صعوبات االدارية "
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

م

3.36

1.062

67.18%

1

.2

ضعؼ عممية التكثيؽ ألعماؿ كانجازات المدرسة.

3.34

1.126

66.79%

2

.3

غياب لكائح كتعميمات خاصة كمحددة في قياس األداء .

3.06

1.083

61.15%

4

.4

الالمباالة مف قبؿ العامميف في التعاطي مع فرؽ القياس

2.65

1.099

53.05%

8

2.61

1.073

52.14%

9

2.95

1.042

59.08%

6

3.01

1.104

60.15%

5

.8

االعتماد عمى أداة كاحدة في جمع كتحميؿ البيانات.

2.87

1.035

57.40%

7

.9

مقاكمة المدير لنتائج عمية القياس كالتقييـ.

3.15

1.043

63.05%

3

.1

المتوسط

الفقرة
مفاىيـ القياس كالتقييـ كمتطمباتو غير كاضحة لدل مدير
المدرسة.

كالتقييـ.

.5

قمة عدد الدكرات التدريبية لألشخاص المعنييف بالقياس
كالتقييـ.

.6

قمة اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ بتطكير نظاـ قياس

.7

تفريغ المدير لعدد قميؿ مف المدرسيف لعممية القياس

األداء.

كالتقييـ.
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النسبي

الترتيب

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا الفقرة رقـ ( )1كالتي نصت عمى

ا مفاىيـ القياس كالتقييـ كمتطمباتو غير كاضحة لدل مدير المدرسة ا احتمت المرتبة األكلى بكزف

نسبي قدره  .%67.18الفقرة رقـ ( )2كالتي نصت عمى ا ضعؼ عممية التكثيؽ ألعماؿ كانجازات

المدرسة ا احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره  .%66.79كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كثرة المياـ
كاألعباء الممقاة عمى عاتؽ إدارة المدرسة مف حيث متابعة مستكل الطمبة كعمميتي التعميـ كالتعمـ,

كتذليؿ صعكبات تطبيؽ المنياج ,كالتنمية المينية لممعمميف ,كالتكاصؿ مع المجتمع المحمي ,كحؿ

المشكالت المدرسية ,كاعداد الخطط التطكيرية كالعالجية ,األمر الذم يجعؿ مف عممية تكثيؽ
األعماؿ المدرسية عممية صعبة.

كما يتضح أف أدنى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا الفقرة رقـ ( )4كالتي نصت عمى ا الالمباالة مف
قبؿ العامميف في التعاطي مع فرؽ القياس كالتقييـ .ا احتمت المرتبة الثامنة بكزف نسبي قدره

 .%53.15كالفقرة رقـ ( )5كالتي نصت عمى ا قمة عدد الدكرات التدريبية لألشخاص المعنييف
بالقياس كالتقييـ.ا احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره  .%52.14كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف
أفراد عينة الدراسة مف مدراء المدارس كنكابيـ كالمشرفيف التربكييف يدرككف طبيعة عمؿ فرؽ القياس

كالتقييـ بشكؿ يؤثر عمى التكاصؿ كالتفاعؿ اإليجابي معيـ كبما يسيؿ مياميـ في المدارس

الحككمية ,باإلضافة إلى اىتماـ الك ازرة بعقد عدد مف المقاءات كالدكرات التي تحتاج في بعض
حاالتيا إلى مزيد مف التعمؽ في الجكانب التطبيقية كالممارسات العممية إلى جانب المفاىيـ

كاألسس النظرية لعممية قياس األداء المؤسسي .كىذا يتكافؽ مع ما كشفت عنو نتائج عدة دراسات

مف ضركرة تطكير ميارات العامميف كادارة المكارد البشرية كدراسة الركيتع ( )2112كدراسة أبك

عامر (.)2118
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جدول رقم ()25

المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال "صعوبات تواجو مشاركة العاممين
في نظام قياس األداء "

م
.1

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

ضعؼ مشاركة العامميف عند كضع األىداؼ العامة
لممدارس الحككمية.

.2

األىداؼ المطمكب تحقيقيا أكبر مف امكانات العامميف.

.3

غمكض الخطط كالسياسات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ
بالنسبة لمعامميف.

.4

الخكؼ مف إلقاء المكـ عمى العامميف في حالة عدـ

.5

مشاركة العامميف الفعمية ضعيفة عند كضع األىداؼ

تحقيؽ األىداؼ.

التفصيمية لممدارس الحككمية.

.6

اعتقاد العامميف بأف عممية قياس األداء صعبة كتحتاج
لخبراء.

الترتيب

2.49

1.012

49.77%

5

2.75

1.060

54.96%

1

2.74

1.056

54.73%

2

2.71

1.002

54.20%

3

2.42

0.990

48.32%

6

53.21%  1.992

4

2.66

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا الفقرة رقـ ( )1كالتي نصت عمى ا

األىداؼ المطمكب تحقيقيا أكبر مف إمكانات العامميف ا احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره

 .%54.96كالفقرة رقـ ( )3كالتي نصت عمى ا غمكض الخطط كالسياسات الالزمة لتحقيؽ
األىداؼ بالنسبة لمعامميف.ا احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره  .%54.73كقد يعزل ذلؾ إلى
الفجكة المكجكدة بيف الكاقع التعميمي كبيف مكاكبة المستجدات التربكية العالمية ,فيتـ صياغة أىداؼ
كبرل كمثالية تنسجـ في بعض األحياف مع المستجدات كالتكجيات العالمية ,لكنيا ليست بدرجة

مناسبة لمكاقع التعميمي كالسياؽ التربكم الحالي في قطاع غزة ,فتنعكس عمى الخطط كالسياسات

الالزمة لتحقيؽ األىداؼ؛ لككف الكاقع التعميمي قد يككف مفتقدا لمسياؽ الذم يؤىمو لتحقيؽ أىداؼ

صيغت نظريا في ضكء تكجيات تربكية حديثة .فضال عف اشتماؿ الخطط كالسياسات عمى أىداؼ

ىالمية غير كاضحة يختمؼ تحديد مفاىيميا كمضامينيا مف فرد إلى آخر حسب كجية نظر كؿ

منيـ ,كىي بذلؾ تككف بعيدة عف أم قياس أك تقييـ مكضكعي.

كما يتضح أف أدنى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا الفقرة رقـ ( )1كالتي نصت عمى ا ضعؼ مشاركة

العامميف عند كضع األىداؼ العامة لممدارس الحككمية .ا احتمت المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي
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قدره  .%49.77كالفقرة رقـ ( )5كالتي نصت عمى ا مشاركة العامميف الفعمية ضعيفة عند كضع
األىداؼ التفصيمية لممدارس الحككمية.ا احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره  .%48.32كقد

يعزل ذلؾ إلى ما تعقده اإلدارة العامة لإلدارات التربكية مف لقاءات مع مدراء المدارس كنكابيـ,

كما تعقده اإلدارة العامة لإلشراؼ التربكم مف لقاءات مع المشرفيف التربكييف لمناقشة قضايا تربكية

متنكعة مف بينيا مناقشة الخطط التطكيرية كما تتضمنو مف أىداؼ عامة لممدارس الحككمية.

كيتكافؽ ذلؾ مع نتائج مجمكعة مف الدراسات مثؿ دراسة الدجني ( )2111كدراسة صياـ ()2111

كدراسة الجندم ( )1999حيث

أكدت نتائج ىذه الدراسات عمى العالقة بيف جكدة التخطيط

االستراتيجي بما يتضمنو مف كضكح لألىداؼ كالخطط كالبرامج ,كبيف جكدة األداء المؤسسي.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسط تقديرات مديرم المدارس

كنكابيـ كالمشرفيف التربكييف لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل

لمتغيرات الدراسة (المسمى الكظيفي ,الجنس ,المؤىؿ العممي ,التخصص ,سنكات الخدمة)؟

كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ صياغة خمس فرضيات تتعمؽ كؿ كاحدة منيا بمتغير مف المتغيرات

الخمسة ,كفيما يمي عرض لمنتائج المتعمقة بالفرضيات الخمسة:

الفرضية األولى:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدرجة العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغير
المسمى الكظيفي (مدير ,نائب مدير ,مشرؼ تربكم(.

كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ا تحميؿ التبايف األحادم ا لمعرفة داللة الفركؽ في

ضكء متغير المسمى الكظيفي ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()26

نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في درجات تقدير أفراد العينة لدرجة الصعوبات
التي تواجو قياس األداء المؤسسي في ضوء متغير المسمى الوظيفي

المجال

مصدر التباين

الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص

بيف المجمكعات

القائـ عمى قياس األداء المؤسسي

103.39

2

9788.37
39.22

2

19.612

داخؿ المجمكعات 6724.84

521

25.965

المجمكع

6764.06

523

بيف المجمكعات

205.44

2

داخؿ المجمكعات 521 12767.87
بيف المجمكعات
المجمكع

صعكبات تكاجو مشاركة العامميف في بيف المجمكعات

االستبانة ككؿ

.253

37.394
.755

2.084 102.721

.471

.127

49.297

523 12973.31
820.99

2

داخؿ المجمكعات 521 11327.01

نظاـ قياس األداء

1.382 51.693

523

المجمكع
صعكبات إدارية

المربعات الحرية المربعات

""F

داخؿ المجمكعات 9684.98

صعكبات تتعمؽ بطبيعة نظاـ قياس بيف المجمكعات

صعكبات فنية

مجموع

521

المجمكع
األداء المؤسسي

درجات متوسط

قيمة

مستوى الداللة

9.386 410.497

.058

43.734

523 12148.00
283.45

2

داخؿ المجمكعات 5322.40

521

المجمكع

5605.85

523

بيف المجمكعات

5678.73

2

6.897 141.727

.091

20.550
4.860 2839.367

.078

داخؿ المجمكعات 584.250 521 151320.69
المجمكع

523 156999.42

يتضح مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبارا

تحميؿ التبايف األحادما أكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة الصعكبات التي تكاجو قياس األداء
المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغير المسمى الكظيفي .كقد يعزل ذلؾ إلى أف نظاـ قياس األداء
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المؤسسي كما ينبث ؽ عنو مف برامج كما يرتبط بو مف إجراءات ,يتعامؿ معو جميع أفراد العينة مف
مدراء المدارس كنكابيـ كالمشرفيف التربكييف ,كبالتالي فيـ يكاجيكف الصعكبات نحكىا ,ال سيما أف
تعامؿ أفراد عينة الدراسة مف الفئات الثالث مع إجراءات التقييـ مازالت تقؼ عند مستكل تقييـ

األفراد في معظـ األحياف دكف أف تمتد إلى مستكل تقييـ فاعمية المؤسسة أك جكدة خدماتيا.
الفرضية الثانية:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل الجنس ( ذكر  ,أنثى).
كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,استخداـ اختبار

ا  - Tلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ في ضكء متغير الجنس ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول رقم ()27

نتائج اختبار( (Tلداللة الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمصعوبات التي تواجو
قياس األداء المؤسسي في ضوء متغير الجنس.
المتوسط

االنحراف

المجال

الجنس

العدد

الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص القائـ عمى

ذكر

قياس األداء المؤسسي

254

20.43

أنثى

270

22.90

6.573

صعكبات تتعمؽ بطبيعة نظاـ قياس األداء
صعكبات إدارية
المؤسسي
صعكبات تكاجو مشاركة العامميف في نظاـ

ذكر

254

17.73

4.436

أنثى

270

19.00

5.585

ذكر

254

24.46

6.217

أنثى

270

26.43

7.653

ذكر

254

25.10

6.332

أنثى

270

28.79

6.807

صعكبات تكاجو مشاركة العامميف في نظاـ

ذكر

254

14.42

3.793

قياس األداء

أنثى

270

17.02

4.999

ذكر

20.579 102.14 254

أنثى

26.516 114.14 270

قياس األداء
فنية
صعكبات ككؿ
االستبانة

صعكبات إدارية

االستبانة بشكؿ عاـ
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الحسابي

المعياري
5.345

قيمة t
3.326

2.026

2.282

4.527

4.729

4.105

مستوى
الداللة

0.001

0.002

0.000

0.000

0.000

0.002

يتضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )27أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبارا Tا
لعينتيف مستقمتيف ا أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في

المدارس تيعزل إلى متغير الجنس كذلؾ لصالح اإلناث .كتعزك الباحثة ذلؾ إلى التفاكت كاالختالؼ
بيف الذككر كاإلناث في مستكيات الجدية كالتساىؿ كمكاجية مشكالت قياس األداء المؤسسي ,فقد
تظير التشدد كالحرفية لدل بعض مديرات المدارس في التعامالت اإلدارية كتقييـ األداء ,كبذلؾ

تككف الصعكبات التي تكاجييا أكبر ,إذا ما قكرنت بالميف كالتساىؿ لدل المديريف الذككر ,ال سيما
في ظؿ أكلكيات مديرم مدارس الذككر التي تتجو نحك حؿ المشكالت المدرسية التي تكاجييـ,
كاعتبار مسألة قياس األداء المؤسسي كما يرتبط بيا مف صعكبات أقؿ في حدتيا مف المشكالت

الطالبية كالمدرسية.
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الفرضية الثالثة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل المؤىؿ

العممي (بكالكريكس ,دراسات عميا).

كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,كاستخداـ اختبار

ا  - Tلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ في ضكء متغير المؤىؿ العممي ,كالجدكؿ التالي
يكضح ذلؾ:

جدول رقم ()28

نتائج اختبار( (Tلداللة الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمصعوبات التي تواجو
قياس األداء المؤسسي في ضوء متغير المؤىل العممي

المجال
الصعكبات التي تتعمؽ

بالشخص القائـ عمى قياس

األداء
المؤسسي بطبيعة نظاـ
صعكبات تتعمؽ
بطبيعة نظاـ
األداءتتعمؽ
صعكبات
المؤسسي
قياس
األداء المؤسسي
قياس
المؤسسي فنية
صعكبات
صعكبات فنية
صعكبات
تتعمؽ بطبيعة نظاـ
األداءإدارية
صعكبات
المؤسسي
قياس

المؤىل العممي

العدد

الحسابي المعياري

بكالكريكس

422

21.74

6.304

ماجستير فأعمى

102

21.45

5.390

بكالكريكس

422

18.44

5.191

ماجستير فأعمى

102

18.00

4.660

0.749
.

بكالكريكس

422

25.23

6.836

1.023

ماجستير فأعمى

102

26.16

7.888

بكالكريكس

422

27.03

7.105

102

26.78

5.794

422

15.70

4.710

102

15.76

4.443

بكالكريكس

422

25.232 108.14

ماجستير فأعمى

102

21.532 108.16

ية مشاركة
اجو
صعكبات تك
فنيةر
ادا
صعكبات
ماجستير فأعمى
نظاـ قياس األداء
العامميف
صعكباتفيإدارية
بكالكريكس
اجو مشاركة
صعكبات تك
ككؿ
االستبانة
اجو مشاركة
صعكبات تك
العامميف في نظاـ قياس األداء ماجستير فأعمى
العامميف في نظاـ قياس األداء
االستبانة ككؿ
االستبانة بشكؿ عاـ

المتوسط االنحراف

قيمة t
0.442

مستوى
الداللة
0.696

0.528

0.308

0.303
0.709

1.179

.8011

0.156

0.399

يتضح مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة
الختبارا  - Tلعينتيف مستقمتيف ا أكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس
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األداء المؤسسي في المدارس تيعزل إلى متغير المؤىؿ العممي .كقد يعزل ذلؾ إلى تشابو الظركؼ
التعميمية كالمدرسية كاإلمكانات الالزمة لنظاـ قياس األداء المؤسسي ,حيث تعقد المقاءات ككرش
العمؿ نفسيا لمطرفيف؛ األمر الذم يجعؿ أفراد العينة يكاجيكف تفس العقبات ك ينظركف بنفس
الدرجة لمصعكبات بغض النظر عف المؤىؿ العممي .سكاء أكاف عمى مستكل التعميمات اإلدارية أـ
عمى مستكل المتطمبات كالتجييزات الالزمة لقياس األداء المؤسسي .كىذا ما أكدتو نتائج العديد مف

الدراسات مثؿ دراسة شبالؽ ( )2116عندما أشارت نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي في ميارات التخطيط لمتطكير المدرسي.

الفرضية الرابعة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل

التخصص (عمكـ ,عمكـ انسانية).

كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,كاستخداـ اختبار

ا  - Tلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ في ضكء متغير التخصص ,كالجدكؿ التالي يكضح

ذلؾ:

جدول رقم ()29

نتائج اختبار ( (Tلداللة الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمصعوبات التي تواجو
قياس األداء المؤسسي في ضوء متغير التخصص
المتوسط

المجال

المؤىل العممي

العدد

الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص

عمكـ

168

21.39

صعكبات تتعمؽ بطبيعة نظاـ قياس

عمكـ

168

18.07

القائـ عمى قياس األداء المؤسسي
األداء المؤسسي
صعكبات فنية
صعكبات إدارية

صعكبات تكاجو مشاركة العامميف

في نظاـ قياس األداء
االستبانة بشكؿ عاـ

عمكـ انسانية

356

عمكـ انسانية

356

عمكـ انسانية

356

عمكـ انسانية

356

عمكـ انسانية

356

عمكـ انسانية

356

عمكـ
عمكـ
عمكـ
عمكـ

168
168
168
168
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االنحراف

الحسابي

المعياري

22.34

6.296

19.04
24.95
26.55
26.69
27.72
15.48
16.37

106.58
112.02

6.049
4.993
5.286
7.150
6.777
6.848
6.781
4.523
4.861

24.335
24.813

قيمة t
1.159
1.433

مستوى
الداللة

0.248
0.163

1.716

0.087

1.143

0.254

1.446

0.149

1.673

0.096

-

يتضح مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبارا "T

لعينتيف مستقمتيف ا أكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء

المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغير التخصص .كقد يعزل ذلؾ إلى كحدة البرنامج العاـ لعممية
التقكيـ كقياس األداء ,ككحدة اإلجراءات التي تتخذىا ك ازرة التربية كالتعميـ ,ككحدة األداء التي عمى

أساسيا يتـ قياس العمؿ ,باإلضافة إلى كحدة األعماؿ كالجكانب الفنية كاإلدارية لمتخصصات
العممية كاإلنسانية خصكصا في مجاؿ قياس األداء المؤسسي ,الذم ينظر إليو في كثير مف

األحياف بشكؿ قاصر عمى أنو تقييـ تقميدم ألداء األفراد.
الفرضية الخامسة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغير

سنكات الخدمة (أقؿ مف خمس سنكات ,مف خمس سنكات إلى عشر سنكات ,أكثر مف عشر
سنكات).
كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ

حساب مجمكع المربعات كمتكسط المربعات بيف المجمكعات

كداخميا ,كاستخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة داللة الفركؽ في درجات تقدير أفراد العينة

لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ في ضكء متغير عدد سنكات الخدمة,
كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()30

نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في تقديرات أفراد العينة لمصعوبات التي تواجو قياس
األداء المؤسسي في ضوء متغير سنوات الخدمة

المجال
الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص

القائـ عمى قياس األداء المؤسسي

صعكبات تتعمؽ بطبيعة نظاـ
قياس األداء المؤسسي

صعكبات فنية

صعكبات إدارية

مصدر التباين

المربعات

المربعات

بيف المجمكعات

11.898

2

5.949

داخؿ المجمكعات

9776.47

521

37.747

المجمكع

9788.37

523

بيف المجمكعات

24.59

2

12.293

داخؿ المجمكعات

6739.48

521

26.021

المجمكع

6764.06

 523

بيف المجمكعات

78.55

2

39.276

داخؿ المجمكعات

12894.76

521

49.787

المجمكع

12973.31

 523

بيف المجمكعات

7.55

2

3.774

داخؿ المجمكعات

12140.45

521

46.874

المجمكع
تيٍانًجًىعاخ

12148.00

 523

30.53

2

15.267

5575.32

521

21.526

5605.85

 523

457.68

2

228.842

داخؿ المجمكعات 156541.74

521

604.408

156999.42

523

صعكبات تكاجو مشاركة العامميف داخمانًجًىعاخ
في نظاـ قياس األداء
انًجًىع
بيف المجمكعات
االستبانة ككؿ

مجموع

درجات الحرية

متوسط

المجمكع

قيمة
""F

.158

.472

.789

.081

.709

.379

مستوى
الداللة
.854

.624

.455

.923

.493

.685

يتضح مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ بيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبارا
التبايف األحادم ا أكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي

في مدارسيـ تعزل إلى سنكات الخدمة .كقد يعزل ذلؾ إلى أف الصعكبات التي تكاجو العامميف أك
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أفراد العينة قميمي سنكات الخدمة تمثؿ صعكبات أماـ أقرانيـ القدامى بغض النظر عف سنكات
الخدمة  ,لككنيا ترتبط بالظركؼ المدرسية كاإلجراءات اإلدارية التي ال تفرؽ بيف جديد كقديـ ,كما

أنيا مرتبطة بشكؿ مباشر بطبيعة آليات التقييـ المتبعة كالتي تأخذ طابعان مكحدان عبر نماذج يتعامؿ
معيا الجميع كبرمجية إلكتركنية ,يمتزـ بيا جميع األفراد بغض النظر عف سنكات الخدمة كبالتالي

فإف درجة الصعكبات تككف كاحدة ,ألف األغمب ينظر إلى القياس كالتقييـ مف جانب إجرائي يرتبط
باتجاىاتو نحك المياـ كالممارسات المطمكبة كالتي تتجو في كثير مف األحياف إلى اإلدارة

باإلجراءات في ظؿ محدكدية ا ألىداؼ القابمة لمقياس الكمي ضمف التخطيط االستراتيجي ,كيتكافؽ

ذلؾ مع ما كشفت عنو نتائج دراسة الشاعر ( )2117كدراسة شبالؽ ( )2116التي أكدت عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخدمة لدل مديرم المدارس في ممارسة

التخطيط االستراتيجي كما يرتبط بو مف قياس األداء.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:

ما سبل التغمب عمى الصعوبات التي تواجو قياس األداء المؤسسي والمقومات الفاعمة لدعم
نظام قياس األداء المؤسسي في المدارس الحكومية ؟

كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ
فقرة مف فقرات المحكر الخاص بسبؿ التغمب عمى الصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي,

كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()31
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات سبل التغمب عمى
الصعوبات التي تواجو قياس األداء المؤسسي
المتوسط

االنحراف

الوزن

م

الحسابي

المعياري

النسبي

.1

أف يككف النظاـ مرتبط بعممية التطكير المستمر.

682

1.30

0.72

43.38

19

.2

ضركرة تكحيد التقارير الخاصة بنظاـ قياس كتقييـ األداء.

842

1.61

0.75

53.56

6

.3

تحديد جية كاحدة تككف مسؤكلة عف نظاـ قياس كتقييـ أداء

854

1.63

0.78

54.33

4

.4

سيكلة ككضكح النظاـ المتبع لقياس أداء العامميف.

744

1.42

0.76

47.33

14

.5

ربط األىداؼ الفرعية باألىداؼ العامة لممدارس الحككمية.

752

1.44

0.47

47.84

13

.6

معرفة أدكات كأساليب تطبيؽ النظاـ.

734

1.40

0.61

46.69

16

.7

التأكد مف أف األنشطة التي تحدث داخؿ اإلدارة تحقؽ

792

1.51

0.62

50.38

10

.8

استخداـ مؤشرات كمعايير كاضحة لقياس األداء.

700

1.34

0.51

44.53

18

704

1.34

0.54

44.78

17

852

1.63

0.52

54.20

5

890

1.70

0.54

56.62

1

790

1.51

0.51

50.25

11

 .13تطبيؽ نظاـ الحكافز عند تحقيؽ األىداؼ المطمكبة.

744

1.42

0.51

47.33

15

 .14إطالع العامميف عمى نتائج قياس أدائيـ.

778

1.48

0.64

49.49

12

886

1.69

0.62

56.36

2

 .16استخداـ أكثر مف أداة لقياس األداء المؤسسي.

810

1.55

0.53

51.53

9

 .17إتاحة الفرصة لمعامميف لمراجعة عممية قياس األداء.

838

1.60

0.52

53.31

7

 .18أف يككف ىناؾ أكثر مف شخص لمحكـ عمى قياس األداء.

826

1.58

0.57

52.54

8

866

1.65

0.61

55.09

3

15084

1.515

0.32

50.5

.9

المجموع

الفقرة

العامميف في المدارس الحككمية.

أىدافيا.

التدريب الجيد لممسؤكليف عمى تطبيؽ نظاـ قياس األداء.

 .10تفكيض السمطة كالمسؤكلية لمعامميف كاعطائيـ الصالحيات
الالزمة لتقييـ نظاـ قياس األداء

 .11مشاركة العامميف في كضع نظاـ قياس األداء المؤسسي.
 .12كضع الخطط كالسياسات الكاضحة التي تيدؼ إلى تحقيؽ
األىداؼ العامة التي تسعى المدارس الحككمية إلى تحقيقيا.

 .15إتاحة الفرص لمسؤكلي تطبيؽ نظاـ قياس األداء باالتصاؿ
بالعامميف.

 .19إتاحة الفرصة لمعامميف لكتابة التعميقات عمى عممية قياس
األداء.

االستبانة بشكل عام
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الترتيب

يتضح مف الجدكؿ السابؽ حصكؿ العديد مف الفقرات عمى درجة مناسبة يمكف مف خالليا أف تمثؿ

سبال لمتغمب عمى الصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي ,كقد جاء في مقدمة ىذه السبؿ

الفقرة امشاركة العامميف في كضع نظاـ قياس األداء المؤسسيا.حيث حصمت عمى الترتيب األكؿ,
يمييا في الترتيب الثاني الفقرة اإتاحة الفرص لمسؤكلي تطبيؽ نظاـ قياس األداء باالتصاؿ

بالعامميفا ,ثـ جاءت في الترتيب الثالث الفقرة اإتاحة الفرصة لمعامميف لكتابة التعميقات عمى عممية

قياس األداءا كيالحظ عمى ىذه الفقرات الثالث ارتباطيا بإشراؾ العامميف في نظاـ قياس األداء

المؤسسي بحيث يككف ليـ دكر كاضح في صياغة األىداؼ كبمكرة الخطط كالبرامج ,كاألفكار مف
كاقع رصيد خبرتيـ بما يمكنيـ مف التعامؿ مع قياس األداء المؤسسي بشكؿ يفضي إلى تحقيؽ
أىدافو ككنيـ كانكا جزءا منو كمف بنائو أك تطكيره .كىذا ما أشارت إليو عدة دراسات مثؿ دراسة

العربي كالشقالف ( )2009التي أكدت ضركرة إشراؾ جميع العامميف في تحمؿ المسؤكليات إلحداث
تغييرات إيجابية في األداء الكمي لممؤسسة.

كيالحظ مف الجدكؿ أف الفقرات التي جاءت في المراتب األخيرة ىي الفقرة اأف يككف النظاـ مرتبط
بعممية التطكير المستمر" يمييا الفقرة ااستخداـ مؤشرات كمعايير كاضحة لقياس األداء" كالفقرة
االتدريب الجيد لممسؤكليف عمى تطبيؽ نظاـ قياس األداء" كقد يعزل حصكؿ ىذه الفقرات عمى
مراتب متأخرة اعتبار أفراد عينة الدراسة أف ىذه األمكر تعد مف أساسيات نظاـ األداء المؤسسي,

كالعمميات المرتبطة بتقييمو كقياسو ,فكجكد نظاـ لقياس األداء يتطمب استم اررية التطكير في ضكء

المستجدات كاالتجاىات المعاصرة كالمستحدثة ,كيتطمب كجكد معايير كمؤشرات كاضحة تزيؿ أم

لبس أك غمكض حكؿ أم مفيكـ مف مفاىيـ قياس األداء ,ألف تكفر المعايير ككضكحيا يعد عامال

أساسيا لضماف الجكدة كاإلسياـ في تحسيف األداء كفقا لما أشارت إليو نتائج دراسة عالكم()2009

كالشيرم (.)2008
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نتائج الدراسة :
مف خالؿ اختبار فركض الدراسة كتحميؿ نتائج االستبانة تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:
 -1درجة تقدير عينة الدراسة لصعكبات قياس األداء المؤسسي كانت متكسطة حيث بمغت قيمة
الكزف النسبي ( )%55.55كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة عمى فقرات استبانة
صعكبات قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية بشكؿ عاـ .كجاءت استجابات العينة عمى

المجاالت حسب الترتيب التنازلي التالي :مجاؿ االصعكبات اإلداريةا حصؿ عمى المرتبة األكلى
حيث بمغ الكزف النسبي  ,%60.00مجاؿ االصعكبات الفنيةا عمى المرتبة الثانية حيث بمغ الكزف

النسبي  ,%56.61مجاؿ ا الصعكبات التي تتعمؽ بالشخص القائـ عمى قياس األداء المؤسسي ا

حصؿ عمى المرتبة الثالثة حيث بمغ الكزف النسبي  ,%54.27مجاؿ اصعكبات تتعمؽ بطبيعة
نظاـ قياس األداء المؤسسي ا عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ الكزف النسبي  ,%52.53مجاؿ ا

صعكبات تكاجو مشاركة العامميف في نظاـ قياس األداءا عمى المرتبة الخامسة حيث بمغ الكزف

النسبي .%52.5

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة (  )   0.05بيف متكسطات درجات

تقدير أفراد العينة لدرجة الصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل لمتغير

المسمى الكظيفي.

 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة (  )   0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في المدارس تيعزل إلى متغير الجنس
كذلؾ لصالح اإلناث.

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة (  )   0.05بيف متكسطات درجات

تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في المدارس تيعزل إلى متغير
المؤىؿ العممي.

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة (  )   0.05بيف متكسطات درجات

تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل إلى متغير

التخصص.

-6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة (  )   0.05بيف متكسطات درجات

تقدير أفراد العينة لمصعكبات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي في مدارسيـ تعزل إلى متغير

سنكات الخدمة.
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التوصيات والمقترحات:
في ضكء مشكمة الدراسة كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا يمكف التقدـ بالتكصيات التالية:

 -1ضركرة إشراؾ العامميف مف المديريف كنكابيـ كالمشرفيف التربكييف عند تطكير نظاـ قياس األداء
المؤسسي بحيث يككف ليـ دكر كاضح في األىداؼ ,كصياغة فمسفة قيسا األداء المؤسسي,

كمفاىيميا المختمفة بحيث تككف محددة ك متفقا عمييا.

 -2استم اررية مراجعة األىداؼ المتعمقة باألداء المؤسسي في المدارس الحككمية كالعمؿ عمى
صياغتيا صياغة محددة ككاضحة ال يختمؼ في تفسيرىا مع محاكلة صياغتيا في شكؿ نتائج

محددة قابمة لمقياس الكمي  ,كاعطاء تكصيؼ دقيؽ لألعماؿ المطمكب القياـ بيا إلنجاز ىذه
األىداؼ.

 -3ضركرة تركيز نظاـ قياس كتقييـ األداء عمى الحد مف الصعكبات كالمعكقات اإلدارية كالفنية
التي تكاجو الشخص القائـ بعممية قياس كتقييـ األداء المؤسسي في المدارس الحككمية.

 -4مراعاة طبيعة كمية اإلدارة في األداء المؤسسي في المدارس الحككمية ,كمراعاة ارتباط الجزء
ببقية األجزاء في إطار الكؿ مف أجؿ تكامؿ األفكار كالسياسات كالنظـ.

 -5ضركرة صياغة معايير كمؤشرات كاضحة

لقياس نتائج التنفيذ الفعمي لألداء المدرسي

بمستكياتو المختمفة ,كمقارنتيا بالمستيدؼ ,كالحكـ عمى كفاية األداء كالكصكؿ إلى أسباب عدـ

كفاية األداء لمعمؿ عمى إزالتيا كالحد منيا بأسمكب عممي سميـ.

 -6الكقكؼ عمى األىمية النسبية لكؿ مؤشر مف مؤشرات قياس األداء كالظركؼ التي يمكف
استخدامو فييا.

 -7تحديد المجاالت التي يمكف مف خالليا الحكـ عمى األداء المؤسسي في المدارس الحككمية

بحيث تغطي فاعمية تحقيؽ األىداؼ ,ككفاءة استخداـ المكارد ,كانتاجية العامميف ,كجكدة الخدمات

المؤداة.

 -8تنسيؽ المستكيات اإلدارية المختمفة ذات العالقة بقياس االداء المؤسسي في المدارس
الحككمية ,مع تحديد اإلجراءات التي يسير عمييا القائمكف بعممية القياس كالتقييـ.

تقترح الدراسة عمى الباحثين اجراء دراسات ذات عالقة بموضوع الدراسة الحالية ,مثل :

 -1فاعمية ابطاقة األداء المتكازفا في قياس األداء المؤسسي في المدارس الحككمية.
 -2معيقات التخطيط المدرسي االستراتيجي في المدارس الحككمية.

 -3إدارة الجكدة كأثرىا عمى األداء المؤسسي في المدارس الحككمية.
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المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.أوالّ :المراجع العربية:
 -1األغا ,إحساف كاألستاذ ,محمكد ( :)2004مقدمة في تصميم البحث التربوي ,غزة ,فمسطيف.
 -2آشتكف  ,كريس ( :)2001تقييم األداء االستراتيجي – المعرفة واألصول الفكرية  ,الجزء
األكؿ  ,تعريب عال أحمد صالح  ,سمسمة إصدارات بميؾ  ,مركز الخبرات المينية لإلدارة.
 -3أبك حطب كصادؽ( :)2010مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي في العموم النفسية
والتربوية ,مكتبة األنجمك المصرية ,القاىرة.

 -4أبك عكدة ,جمعة ( :)2009القياس كالتقكيـ كالفرؽ بينيما ,الممتقى التربوي.
 -5البربرم ,ىند أحمد ( :)2006الجودة في مدارس التعميم العام ,مجمة الجمعية السعكدية لمعمكـ
التربكية كالنفسية ,جامعة الممؾ سعكد ,العدد الرابع عشر ,السعكدية.
 -6البطش ,محمد ( ,)2009االتجربة األردنية في مجاؿ االعتماد كضػماف الجػكدةا ,ورقة مقدمة
إلى ندوة جودة التعميم العالي طرابمس .2009/11/4-1

 -7التميمي ,فكاز ,كالخطيب ,أحمد ( :)2008إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات التأىيل لآليزو
 ,9001الطبعة األكلى ,عالـ الكتب الحديث  :األردف.

 -8تيشكرم ,عبد الرحمف ( :)2006إدارة األداء أىدافو كمعاييره ,مقاؿ لمحوار المتمدن-
العدد.1463
 -9الجرجاكم ,زياد( .)2010القواعد المنيجية لبناء االستبيان ,الطبعة الثانية ,مطبعة أبناء
الجراح ,فمسطيف.
 -10جابمكنسكي ,جكزيؼ( :)1993تطبيق إدارة الجودة الشاممة ,ليث خالصات ,العدد السادس.
 -11جرينبيرج ,جيرالد ,باركف ,ركبرت(  :)2004إدارة السموك في المنظمات ,ترجمة :رفاعي,
اسماعيؿ بسيكني ,الرياض :دار المريخ لمنشر.
 -12الحجار ,رائد حسيف ( :)2001اتطكير التخطيط اإلدارم لمتعمػيـ بقطػاع غػزةا ,رسالة

دكتوراه غير منشورة  ,جامعة عيف شمس ,برنامج الدراسات العميػا مػع كمية التربية بغزة.
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 -13حريـ ,حسيف ( :)2000تصميم المنظمة ,الييكل التنظيمـي واجـراءات العمـل ,الطبعة
الثانية ,دار الحامد لمنشر كالتكزيع  :عماف
 -14حسيف ,حسف ( :)2002تصكر مقترح لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي في التعمػيـ الجامعي

المصرم ,مجمة التربية ,عدد خاص ,ص ,210-160الجمعية المـصرية لمتربية المقارنة واإلدارة

التعميمية  ,مصر.

 -15حسيف ,عمي أبك بكر( :)2001القيادة االستراتيجية كدكرىا في صياغة التكجو االستراتيجي
الجامعي ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة عدف.

 -16حسيف  ,حسف مختار (  :) 2002تصكر مقترح لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي في التعميـ
الجامعي المصرم ,مجمة كمية التربية ,ع .6

 -17الحسيني  ,فالح حسف (  :) 2000اإلدارة اإلستراتيجية  ,دار كائؿ لمطباعة كالنشر :عماف-
األردف.
 -18الحفار ,سعيد ( :)2001أضواء عمى مفاىيم السياسة ,االستراتيجية ,التخطـيط ,وضع
الخطط وأصول تنفيذىا  ,نظري تطبيقي ,الطبعة األكلى  ,ىيئة المكسكعة العربية  :دمشؽ.

 -19حيدر  ,يكنس إبراىيـ (  ,) 1999اإلدارة االستراتيجية لممؤسسات والشركات ,سمسمة
الرضا لممعمكمات  ,مركز الرضا لممعمكمات :دمشؽ -سكريا.

 -20خطاب ,عايدة ,كشريؼ ,منى ( :)2000االستراتيجية اإلدارية ,الدار اليندسية :مصر.
 -21الداكم ,الشيخ ( :)2010تحميؿ األسس النظرية لمفيكـ األداء ,جامعة الجزائر ,مجمة
الباحث,ع.7

 -22الدجني ,إياد عمي( :)2011دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي ,دراسة
كصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية ,رسالة دكتو اره في التربية (غير منشورة),

قسـ المناىج ك طرائؽ التدريس ,جامعة دمشؽ ,سكريا.
 -23الدكرم ,زكريا ( :)2005اإلدارة االستراتيجية مفاىيم وعمميات وحاالت دراسـية ,دار
اليازكرم العممية لمنشر :األردف.
 -24د.ؾ ( :)2005ضمان الجودة في التعميم العـالي :مفيوميـا ,مبادئيـا ,تجـارب عالمية,
ترجمة كتعريب عبد العزيز البيكاشى ,كسعيد الربيعػي ,عػالـ الكتػب :القاىرة.
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 -25الربيع ,ىادم مشعاف ( :)2010القياس والتقويم في التربية والتعميم ,دار زىراف لمنشر
كالتكزيع ,عماف.
 -26رستـ ,رفعت ( :)2004التخطيط االستراتيجي في التعميـ الجامعي ,مجمـة الجـودة في
التعميم العالي ,العدد ا1ا ,الجامعة اإلسالمية :غزة

 -27رسالف ,نبيؿ اسماعيؿ( :)2008األساليب الحديثة في قياس األداء الحكومي ,المنظمة
العربية لمتنمية اإلدارية ,دار النشر ,القاىرة.

 -28الرشيد ,محمد ( :)1995الجكدة الشاممة في التعميـ ,المعمـ ,مجمة تربوية ثقافية ,جامعية,
جامعة الممؾ سعكد.
 -29رشدم ,نجاة ( :)2005تقييـ أداء الجياز المركزم لمرقابة كالمحاسبة بالجميكرية اليمنية,
دراسة ميدانية ,رسالة ماجستير ,جامعة آؿ البيت ,األردف

 -30الركيتع ,سعد بف صالح ( :)2002قياس األداء في الكحدات الحككمية ,مجمة جامعة الممك
عبد العزيز ,مج  ,16ع.2

 -31زايد ,عادؿ محمد(  :)2003إدارة المكارد البشرية رؤية استراتيجية ,جامعة القاىرة.
 -32زعيبي ,رحمة ( :)2014أثر التخطيط االستراتيجي في أداء مؤسسات التعميـ العالي الجزائرية
(مف منظكر بطاقة األداء المتكازف) ,دراسة حالة جامعة محمد خيضر بسكرة ,رسالة ماجستير.
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مالحق الدراسة

ممحق رقم ( :)1االستبانة في صورتيا األولية
جامعــــــــــــة األزهـــــــــر بغـــزة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كليــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــة
قســـــــــــم أصــــــــول التربيـــــة
األخ الدكتور .................................................. /

حفظو اهلل

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
الموضوع :تحكيم استبانة
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف صعوبات قياس األداء المؤسسي في المدارس الحكومية وسبل التغمب عمييا,
كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية ,كنظ ار لما عرفناه عنكـ مف خبرة كاسعة
كعمـ كافر في ىذا المجاؿ ,أكد أف أضع أداة الدراسة (االستبانة) بيف أيديكـ ,راجية منكـ التكرـ باالطالع عمى
فقراتيا كتحكيميا مف حيث :الدقة كالمالئمة كاالنتماء لممجاؿ كاقتراح ما تركنو مناسبا.
تتككف االستبانة مف ( )62فقرة مكزعة عمى محكريف :المحور األول :كىك درجة تقدير مديرم المدارس الحككمية
كنكابيـ لصعكبات قياس األداء كيتككف مف ( )5مجاالت ,ىي( :الصعكبات التي تكاجو األشخاص القائميف عمى

قياس األداء المؤسسي) ك( الصعكبات التي تتعمؽ بطبيعة نظاـ قياس األداء) ك ( الصعكبات الفنية) ك
(الصعكبات

اإلدارية)

ك(الصعكبات

التي

تكاجو

مشاركة

المكظفيف

في

نظاـ

قياس

األداء).

والمحور الثاني :يتعمؽ بتحديد سبؿ التغمب عمى الصعكبات التي تكاجو نظاـ قياس األداء المؤسسي.
شاكرة لكم حسن تعاونكم ومثمنة جيودكم في خدمة العمم

الباحثة :كرم أبومعيمق

أوال :بيانات عامة:
الجنس  :ذكر

 أنثى

التخصص..................................... :
المؤىؿ:
سنكات الخدمة:

 دبمكـ

 بكالكريكس

 ماجستير

 أقؿ مف  5سنكات

 مف  10-5سنكات

 أكثر مف  10سنكات
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ثانياً :محاور االستبانة
المحور األول :درجة تقدير مديري المدارس الحكومية ونوابيم في مديريات التربية والتعميم لصعوبات قياس
األداء المؤسسي في المدارس الحكومية.
التعريؼ اإلجرائي لدرجة تقدير العينة لصعكبات قياس األداء المؤسسي :ىي الدرجة التي سيتـ الحصكؿ عمييا مف
خالؿ استجابات المفحكصيف عمى األداة التي تـ بناؤىا لقياس درجة تقدير مديرم المدارس الحككمية كنكابيـ
كالمشرفكف التربكيكف لصعكبات قياس األداء المؤسسي مف خالؿ المجاالت المحددة في االستبانة.

الفقرات

درجة االنتماء

درجة المناسبة

غير

غير

منتمية

منتمية

المجال األول  :الصعوبات التي تتعمق بالشخص القائم بقياس األداء المؤسسي:
 -1تركيز الشخص القائـ عمى القياس عمى المراقبة كليس
عمى التطكير المستمر.
 -2غمكض معايير قياس أداء العامميف لمقائميف بعممية القياس
.
 -3جمكد في النظاـ بحيث ال يمكف مف تغيير ىذه المعايير.
 -4غياب جية محددة تككف مسؤكلة عف نظاـ قياس األداء.
 -5التقارير الخاصة بقياس األداء غير مكحدة.
 -6صعكبة القياس الكمي عند تطبيؽ نظاـ قياس األداء.
 -7تدخؿ األغراض الشخصية عند قياس األداء.
المجال الثاني :صعوبات تتعمق بطبيعة نظام قياس األداء المؤسسي :
 -1عدم اختبار النظام قبل تطبيقه.
 -2نقص التدريب الالزم لتطبيق نظام قياس األداء.
 -3أساليب تطبيق النظام غير واضحة .
 -4ضعف العالقة بين أنشطة الوظائف المختلفة وبين األهداف
التي تسعى كل وظيفة إلى تحقيقها .
 -5ال تشارك الجهة التي تهتم بالقياس في وضع معايير
قياس األداء.
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مناسبة

مناسبة

مالحظات

الفقرات

درجة االنتماء

درجة المناسبة

غير

غير

منتمية

مناسبة

منتمية
المجال الثالث :صعوبات فنية:
 -1تكفر قدر كبير مف البيانات كالمعمكمات مما يصعب
تحميميا.
 -3عدـ دقة البيانات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف قبؿ
المستفسريف.
 -4تشتت البيانات كعدـ تكافرىا في مكاف كاحد.
 -2نقص في البيانات بحيث ال تكفي لمتعرؼ عمى مخرجات

نظاـ قياس األداء المؤسسي.

 -6زيادة تكمفة تجميع البيانات كتحميميا.
 -5عدـ تكفير البيانات التي تكضح نقاط القكة أك الضعؼ
المطمكب معالجتيا .
المجال الرابع :صعوبات إدارية:
 -1ضعؼ قدرة مدير المدرسة في تحميؿ البيئة الداخمية
كالخارجية لممدرسة.
 -2قمة مشاركة مدير المدرسة لمعامميف في عممية التحميؿ
البيئي.
 -3قمة التحقؽ مف اإلمكانات المادية المتاحة لممدرسة.
 -4التيديدات كالمخاطر التي قد تؤثر عمى عمؿ المدرسة غير
محددة مسبقا.
 -5ضعؼ القدرة عمى التعرؼ إلى الفرص المتاحة .
 -6نقص االىتماـ بتحديد نقاط القكة كالضعؼ المتعمقة
بالمدرسة.
 -7ضعؼ قدرة مدير المدرسة في صياغة رؤية المدرسة.
 -8قمة مراعاة كاقع المدرسة كامكاناتيا المتاحة عند صياغة
الرؤية.
 -9نقص الطمكح في صياغة رؤية مستقبمية لممدرسة.
 -10قمة مراعاة المتغيرات البيئية في صياغة الرؤية المدرسية.
 -11تتصؼ الرؤية بعدـ الكضكح كالدقة.
 -12ضعؼ قدرة مدير المدرسة عمى صياغة رسالة المدرسة.
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مالحظات

مناسبة















































الفقرات

درجة االنتماء

درجة المناسبة

غير

غير

منتمية

منتمية
 -13الميمة التي كجدت مف أجميا المدرسة غير محددة عند
صياغة الرسالة.
 -14رسالة المدرسة ال تتالءـ مع قيـ كفمسفة المجتمع .
 -15عدـ تضميف الرسالة محاكر استراتيجية لضبط العمؿ
المدرسي.
 -16ال يستكحي رسالة المدرسة مف الرؤية المستقبمية ليا.
 -17رسالة المدرسة ال تتضمف جكانب التميز التي تسعى
المدرسة لبمكغيا.
 -18المكقع التنافسي لممدرسة غير محدد مف خالؿ الرسالة .
 -19األىداؼ غير كاقعية فال يمكف قياسيا .
-20

التكازف غير محقؽ بيف اإلمكانات كالمتطمبات عند

صياغة األىداؼ.
 -22األكلكيات االستراتيجية لألىداؼ غير محددة حسب
األىمية .
المجال الخامس :صعوبات تواجه مشاركة الموظفين في نظام قياس األداء:

 -1ضعؼ مشاركة المكظفيف عند كضع األىداؼ العامة
لممدارس الحككمية .
 -2األىداؼ المطمكب تحقيقيا أقؿ مف امكانات المكظفيف.
 -3غمكض الخطط كالسياسات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ

بالنسبة لممكظفيف.

 -4الخكؼ مف إلقاء المكـ عمى المكظفيف في حالة عدـ تحقيؽ
األىداؼ.
 -5مشاركة المكظفيف الفعمية ضعيفة عند كضع األىداؼ
التفصيمية لممدارس الحككمية.
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مناسبة

مناسبة

مالحظات

المحور الثاني :تحديد سبل التغمب عمى الصعوبات التي تواجو نظام قياس األداء المؤسسي:
* يرجى تحديد مدى أىمية العوامل التالية في إنجاح نظام قياس األداء في التغمب عمى الصعوبات التي

تواجيو:

مع مالحظة معاني المصطمحات التالية :
ميم جداً  :عوامل ميمة جداً ,أي أن عممية قياس األداء قد تواجو الفشل إذا لم تكن ىذه العوامل مأخوذة في

االعتبار عند عممية القياس.
ميم

 :عوامل تعتبر ميمة ولكن ليست ضرورية ,أي أن عممية قياس األداء قد تواجو تأخير غير ضروري في

عممية التطبيق األمثل.
غير ميم  :عوامل ال تؤثر عمى نجاح أو فشل عممية قياس األداء.
الفقرات

مهم
جدا

 -1أن يكون النظام مرتبط بعملية التطوير المستمر.
 -2ضرورة توحيد التقارير الخاصة بنظام قياس وتقييم األداء.
 -3تحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن نظام قياس وتقييم أداء العاملين في
المدارس الحكومية .
 -4سهولة ووضوح النظام المتبع لقياس أداء العاملين.
 -5ربط األهداف الفرعية باألهداف العامة للمدارس الحكومية.
 -6معرفة أدكات كأساليب تطبيؽ النظاـ .
 -7التأكد مف أف األنشطة التي تحدث داخؿ اإلدارة تحقؽ أىدافيا .
 -8استخداـ مؤشرات كمعايير كاضحة لقياس األداء.
 -9التدريب الجيد لممسؤكليف عمى تطبيؽ نظاـ قياس األداء.
 -10تفكيض السمطة كالمسؤكلية لممكظفيف كاعطائيـ الصالحيات الالزمة لتقييـ
نظاـ قياس األداء.
 -11مشاركة العاممكف في كضع نظاـ قياس األداء المؤسسي.
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مهم

غير مهم

الفقرات

مهم
جدا

مهم

غير مهم

 -12كضع الخطط كالسياسات الكاضحة التي تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ العامة
التي تسعى المدارس الحككمية إلى تحقيقيا.
 -13تطبيؽ نظاـ الحكافز عند تحقيؽ األىداؼ المطمكبة .
 -14إطالع المكظفيف عمى نتائج قياس أدائيـ.
 -15إتاحة الفرص لمسؤكلي تطبيؽ نظاـ قياس األداء باالتصاؿ بالمكظفيف .
 -16يفضؿ استخداـ أكثر مف أداة لقياس األداء المؤسسي .
 -17إتاحة الفرصة لممكظفيف لمراجعة عممية قياس األداء .
 -18يفضؿ أف يككف ىناؾ أكثر مف شخص لمحكـ عمى قياس األداء.
 -19اتاحة الفرصة لممكظفيف لكتابة التعميقات عمى عممية قياس األداء.
ما السبل األخرى التي من خاللها يمكن التغلب على صعوبات قياس األداء المؤسسي من وجهة نظرك ؟؟؟؟
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................
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ممحق رقم ( :)2أسماء السادة المحكمين
الرقم

مكان العمل

االسم

1

د .محمد ىاشـ أغا

جامعة األزىر -غزة

2

د .عبد السالـ نصار

جامعة األزىر -غزة

3

د .عبد الكريـ البراكم

جامعة األزىر -غزة

4

د .حمداف الصكفي

الجامعة اإلسالمية

5

د .فايز شمداف

الجامعة اإلسالمية

6

د .إياد الدجني

الجامعة اإلسالمية

7

د .محمد عثماف أغا

الجامعة اإلسالمية

8

د .عدلي الشاعر

الجامعة اإلسالمية

9

د .أحمد أبك الخير

جامعة القدس المفتكحة

10

د .ابراىيـ المشيراكم

جامعة القدس المفتكحة

11

د .محمكد ابراىيـ خمؼ اهلل

جامعة األقصى

12

د .ناجي سكر

جامعة األقصى

13

د .نافذ الجعب

جامعة األقصى

14

د .سييؿ دياب

جامعة غزة

15

د .محمكد الحمضيات

جامعة غزة

16

د .محمكد برغكث

ك ازرة التربية كالتعميـ

17

د .منير شقكرة

ك ازرة التربية كالتعميـ

*تـ ترتيب أسماء المحكميف حسب مكاف العمؿ.
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ممحق رقم ( :)3االستبانة في صورتيا النيائية
جامعــــــــــــة األزهـــــــــر بغــــــــــزة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كليــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــة
قســـــــــــم أصــــــــول التربيــــــــــة
(استبانة التطبيق)
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
تقػػكـ مقػػاييس األداء بػػدكر ميػػـ فػػي نجػػاح أك فشػػؿ المؤسسػػات الحككميػػة كغيػػر الحككميػػة ,فػػاإلدارة الناجحػػة
تعتمػػد عمػػى الحقػػائؽ فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ,كاذا لػػـ تسػػتطع اإلدارة قيػػاس األداء لممؤسسػػة بشػػكؿ صػػحيح فػػال

يمكػ ػ ػ ػػف أف تتع ػ ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػػدل تحقيػ ػ ػ ػػؽ أى ػ ػ ػ ػػدافيا  .ل ػ ػ ػ ػػذا تق ػ ػ ػ ػػكـ الباحثػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػإجراء د ارسػ ػ ػ ػػة بعنػػ ػ ػ ػكاف :

صـــــــــعوبات قيـــــــــاس األداء المؤسســـــــــي فـــــــــي المـــــــــدارس الحكوميـــــــــة وســـــــــبل التغمـــــــــب عمييـــــــــا,
كذلػػؾ اسػػتكماال لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي أصػػكؿ التربيػػة ,تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ
إل ػػى الص ػػعكبات الت ػػي تكاج ػػو قي ػػاس األداء المؤسس ػػي كد ارس ػػتيا كتحميمي ػػا س ػػعيا نح ػػك إيج ػػاد الس ػػبؿ المناس ػػبة
لمتغم ػػب عميي ػػا كس ػػكؼ تس ػػتخدـ إجاب ػػاتكـ ألغػ ػراض البح ػػث العمم ػػي فق ػػط ,كم ػػا س ػػيتـ التعام ػػؿ معيػػا بمنتيػػى
السرية.
لذا نرجو التكرم باإلجابة عن األسئمة الموضحة باالستبيان المرفق ,شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم.

الباحثة :كرم عطوه أبومعيمق

أوال :بيانات عامة:
الجنس  :ذكر

 أنثى

التخصص:

 عمكـ

 عمكـ انسانية

المينة:

 مدير

 نائب مدير

 مشرؼ

المؤىؿ:

 دبمكـ

 بكالكريكس

 ماجستير

 أقؿ مف  5سنكات

 مف  10-5سنكات

 أكثر مف  10سنكات

سنكات الخدمة:
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ثانياً :محاور االستبانة
المحور األول :درجة تقدير مديري المدارس الحكومية ونوابيم والمشرفين التربويين في مديريات
التربية والتعميم لصعوبات قياس األداء المؤسسي في المدارس الحكومية.
التعريؼ اإلجرائي لدرجة تقدير العينة لصعكبات قياس األداء المؤسسي :ىي الدرجة التي سيتـ الحصكؿ
عمييا مف خالؿ استجابات المفحكصيف عمى األداة التي تـ بناؤىا لقياس درجة تقدير مديرم المدارس
الحككمية كنكابيـ كالمشرفيف التربكييف لصعكبات قياس األداء المؤسسي مف خالؿ المجاالت المحددة في
االستبانة.
أوافق

الفقرات

بشدة

أوافق

المجال األول  :الصعوبات التي تتعمق بالشخص القائم عمى قياس األداء المؤسسي:

 -1يركز الشخص القائـ عمى القياس عمى المراقبة كليس
عمى التطكير المستمر.

 -2قمة معرفة القائميف عمى قياس األداء بمعايير قياس أداء
العامميف.
 -3ضعؼ القدرات الشخصية ذات العالقة لفريؽ القياس
كالتقييـ.
 -4قلة مشاركة الجهة التي تهتم بالقياس في وضع معايير
قياس األداء.
 -5اختالؼ التقارير الخاصة بعممية قياس األداء.
 -6صعكبة التقدير الكمي عند تطبيؽ نظاـ قياس األداء.
 -7يفتقر الشخص القائـ عمى القياس لمخبرات الجديدة في
مجاؿ قياس األداء.

 -8تدخؿ العكامؿ الشخصية عند قياس األداء.
المجال الثاني :صعوبات تتعمق بطبيعة نظام قياس األداء المؤسسي :
 -1ال يتم اختبار النظام قبل تطبيقه.
 -2نقص التدريب الالزم لتطبيق نظام قياس األداء.
 -3صعكبة تغيير المعايير بسبب جمكد النظاـ .
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محايد

ال
أوافق

ال
أوافق

بشدة

أوافق
بشدة

الفقرات
 -4غمكض معايير قياس األداء لمقائميف عمى عممية القياس.
 -5أساليب تطبيق النظام غير واضحة .
 -6غياب جية محددة تككف مسؤكلة عف نظاـ قياس األداء.
 -7ضعف العالقة بين أنشطة الوظائف المختلفة وبين
األهداف التي تسعى كل وظيفة إلى تحقيقها .
المجال الثالث :صعوبات فنية:
 -1تكفر قدر كبير مف البيانات كالمعمكمات مما يصعب
تحميميا.
 -2قمة دقة البيانات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف قبؿ
المستفيديف.
 -3تشتت البيانات كعدـ تكافرىا في مكاف كاحد.
 -4عدـ كضكح النماذج المعدة لجمع البيانات.
 -5نقص في البيانات بحيث ال تكفي لمتعرؼ عمى مخرجات
نظاـ قياس األداء المؤسسي.
 -6زيادة تكمفة تجميع البيانات كتحميميا.
 -7صعكبة جمع البيانات مف المستفيديف كمعالجتيا .
 -8ال يتكفر دليؿ يكضح آلية كطرؽ قياس األداء.
 -9قمة تكفر أجيزة حديثة لغرض قياس األداء (كمبيكترات
كانترنت كسيرفر كسرعة عالية).
المجال الرابع :صعوبات إدارية:
 -1مفاىيـ القياس كالتقييـ كمتطمباتو غير كاضحة لدل مدير
المدرسة.
 -2ضعؼ عممية التكثيؽ ألعماؿ كانجازات المدرسة.
 -3غياب لكائح كتعميمات خاصة كمحددة في قياس األداء.
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أوافق محايد

ال
أوافق

ال
أوافق
بشدة

أوافق
بشدة

الفقرات

أوافق محايد

 -4الالمباالة مف قبؿ العامميف في التعاطي مع فرؽ القياس
كالتقييـ.
 -5قمة عدد الدكرات التدريبية لألشخاص المعنييف بالقياس
كالتقييـ.
 -6قمة اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ بتطكير نظاـ قياس األداء.
 -7تفريغ المدير لعدد قميؿ مف المدرسيف لعممية القياس
كالتقييـ.
 -8االعتماد عمى أداة كاحدة في جمع كتحميؿ البيانات.
 -9مقاكمة المدير لنتائج عمية القياس كالتقييـ.
المجال الخامس :صعوبات تواجه مشاركة العاملين في نظام قياس األداء:
 -1ضعؼ مشاركة العامميف عند كضع األىداؼ العامة
لممدارس الحككمية .
 -2األىداؼ المطمكب تحقيقيا أكبر مف امكانات العامميف.
 -3غمكض الخطط كالسياسات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ
بالنسبة لمعامميف.
 -4الخكؼ مف إلقاء المكـ عمى العامميف

تحقيؽ األىداؼ.

في حالة عدـ

 -5مشاركة العامميف الفعمية ضعيفة عند كضع األىداؼ
التفصيمية لممدارس الحككمية.
 -6اعتقاد العامميف بأف عممية قياس األداء صعبة كتحتاج

لخبراء.
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ال
أوافق

ال
أوافق
بشدة

المحور الثاني :تحديد سبل التغمب عمى الصعوبات التي تواجو نظام قياس األداء المؤسسي:
* يرجى تحديد مدى أىمية العوامل التالية في إنجاح نظام قياس األداء والمساعدة في التغمب عمى
الصعوبات التي تواجيو:
مع مالحظة معاني المصطمحات التالية :
ميم جداً  :عوامل ميمة جداً ,أي أن عممية قياس األداء قد تواجو الفشل إذا لم تكن ىذه العوامل
مأخوذة في االعتبار عند عممية القياس.
ميم

 :عوامل تعتبر ميمة ولكن ليست ضرورية ,أي أن عممية قياس األداء قد تواجو تأخير غير

ضروري في عممية التطبيق األمثل.
غير ميم  :عوامل ال تؤثر عمى نجاح أو فشل عممية قياس األداء.

الفقرات

مهم
جدا

 -1أن يكون النظام مرتبط بعملية التطوير المستمر.
 -2ضرورة توحيد التقارير الخاصة بنظام قياس وتقييم األداء.
 -3تحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن نظام قياس وتقييم أداء العاملين في
المدارس الحكومية .
 -4سهولة ووضوح النظام المتبع لقياس أداء العاملين.
 -5ربط األهداف الفرعية باألهداف العامة للمدارس الحكومية.
 -6معرفة أدكات كأساليب تطبيؽ النظاـ .
 -7التأكد مف أف األنشطة التي تحدث داخؿ اإلدارة تحقؽ أىدافيا .
 -8استخداـ مؤشرات كمعايير كاضحة لقياس األداء.
 -9التدريب الجيد لممسؤكليف عمى تطبيؽ نظاـ قياس األداء.
 -10تفكيض السمطة كالمسؤكلية لمعامميف كاعطائيـ الصالحيات الالزمة
لتقييـ نظاـ قياس األداء.
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مهم

غير
مهم

مهم
جدا

الفقرات

مهم

غير
مهم

 -11مشاركة العاممكف في كضع نظاـ قياس األداء المؤسسي.
 -12كضع الخطط كالسياسات الكاضحة التي تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ العامة
التي تسعى المدارس الحككمية إلى تحقيقيا.

 -13تطبيق نظام الحوافز عند تحقيق األهداف المطلوبة .
 -14إطالع الموظفين على نتائج قياس أدائهم.
 -15إتاحة الفرص لمسؤولي تطبيق نظام قياس األداء باالتصال بالموظفين
.
 -16يفضل استخدام أكثر من أداة لقياس األداء المؤسسي .
 -17إتاحة الفرصة للموظفين لمراجعة عملية قياس األداء .
 -18يفضل أن يكون هناك أكثر من شخص للحكم على قياس األداء.
 -19اتاحة الفرصة للموظفين لكتابة التعليقات على عملية قياس األداء.

ما السبل األخرى التي من خالليا يمكن التغمب عمى صعوبات قياس األداء المؤسسي من وجية
نظرك؟؟؟؟
.....................................................................................................................
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.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..........................................................................................................
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ممحق رقم ()4

كتاب تسييل ميمة صادر من الجامعة
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ممحق رقم ()5

كتاب تسييل ميمة باحث صادر من وزارة التربية والتعميم العالي بغزة
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