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سي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية  بطاقة األداء في ضوء تقويم األداء المؤسَّ
 المتوازن 

 سها بنت حمود الهاللي

 ملخص:
في األداء المؤسسي في التعليم العام  ويمقتهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مدى إمكانية ت

من وجهة نظر المشرفين في مكاتب اإلشراف التربوي وقادة المدارس  ،بطاقة األداء المتوازن ضوء 
يم األداء المؤسسي في مدارس التعليم العام في المملكة و تقلمقترح تصور من أجل الوصول إلى 

وكانت  ،استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفيو  ،ن بطاقة األداء المتواز في ضوء العربية السعودية 
تم تصميم استبيان يحتوي و  ،( من قادة المدارس64913( مشرفًا و )079) مكونة من عينة الدراسة

التنمية البشرية وتقنية  الداخلية،العمليات  المستفيدين،( بندا على أربعة أبعاد رئيسية )36على )
 الدراسة إلى عدة نتائج منها: توصلتو  ،المعلومات، والبعد المالي(

يم األداء المؤسسي في التعليم العام في و وافقت عينة الدراسة بدرجة عالية على إمكانية تق -
 بطاقة األداء المتوازن.في ضوء المملكة العربية السعودية 

 يم األداء المؤسسي في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعوديةو مقترح لتقتصور بناء  -
بالوكالة العامة للتعليم ونظام إدارة األداء اإلشرافي  ااألداء المتوازن وربطه بطاقةفي ضوء 

 المدرسي.و 
 .بطاقة األداء المتوازن  المؤسسي،مفهوم تقييم األداء  الكلمات المفتاحية:
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Evaluation of Institutional Performance in Public Education in Saudi 

Arabia in Light of the Balanced Performance Card 

Suha Al-Helali 

 Abstract: 

The current study aimed to identify the extent to which the institutional 

performance in public education can be evaluated in light of the Balanced 

Performance Card, from the point of view of supervisors in the educational 

supervision offices and school leaders, in order to reach a proposal for 

evaluating the institutional performance in general education schools in the 

Kingdom of Saudi Arabia.  

This study used descriptive approach and the   sample of the study were 

(970) supervisors and (31046) school leaders. A questionnaire of (65) items 

was designed on four main dimensions (beneficiaries, internal processes, 

post-human development, information technology, and financial 

dimension). The study reached several results: 

- The sample of the study highly agreed on the possibility of evaluating the 

institutional performance in general education in the Kingdom of Saudi 

Arabia in light of the Balanced Performance Card. 

- construct a proposal for evaluating the institutional performance in 

general education schools in the Kingdom of Saudi Arabia in light of the 

Balanced Performance Card, and connect it to the General Education 

Agency and the School Supervisory Performance Management System. 

Keywords: Institutional Performance Assessment, Balanced Performance 

Card. 
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 :المقّدمة
سي باهتماٍم في المنظمات؛  يعكس صواب التوجه  ألنهحظي موضوع تقويم األداء المؤسَّ

ن من أدائها، ويحقق أهدافها، وُتجمع معظم  االستراتيجي لها، ويسد فجوات األداء لديها، فُيحس ِّ
سي يعد من أبرز مداخل اإلصالح والتطوير ل لمؤسسات األدبيات على أن مدخل تقويم األداء المؤسَّ

سي،  ضوء التربوية؛ لكون الخطط ومشروعات التطوير والتحسين البدَّ أن تتم في  نتائج التقويم المؤسَّ
وظائفها وأغراضها وما يعترضها من مشكالت  ضوء فمن خالله يمكن قياس فاعلية المدارس في 

راد وعناصر وما يتحقق لها من إنجازات من خالل قياس القدرات األدائية ورصد وجهات نظر أف
 البيئة الداخلية وأيًضا المتعاملين والبيئة الخارجية مع تلك المؤسسة. 

وتشير آخر التقارير التعليمية إلى أن جميع الواليات األمريكية تطبق المعايير في مدارسها 
دبيات إلى استخدام أساليب حديثة وتخضعها للفحص والتقويم للحكم على النظام فيها، واتجهت األ

سي كمدخل لألدا في تقويم إلى ترجمة استراتيجيتها من ء المتوازن الذي يمك ِّن المؤسسة األداء المؤسَّ
، (Abu Al-Futuh,2010أهداف محددة ومقاييس ومعايير مستهدفة ومبادرات للتحسين المستمر )

 النماذج من (Kaplan &Norton,1996)التي طورها كابالن ونورتن  المتوازن  األداء قةوتعد بطا

 وسريعة شاملة بنظرة اإلدارة تزود التي المقاييس سلسلة من تمثل ألنها ؛انتشاًرا واألوسع األبعاد المتعددة

 عن س تشغيليةبمقايي وتستكمل األنشطة المنفذة، بنتائج مقترنة مالية مقاييس على مشتملة لألعمال،

 . واإلبداع المستمر التحسين وأنشطة الداخلية والعمليات المستفيد
سي مفهوًما حديًثا في تقويم مؤسسات التعليم العام، والتي كانت تتم  ويعد تقويم األداء المؤسَّ

دارية والتعليمية، وفي ظل هذا المفهوم الحديث فيها عمليات التقويم بشكل مجزأ لعناصر العملية اإل
للتقويم يتم تناول المدرسة كمؤسسة تربوية واحدة؛ للتعرف على مدى فاعليتها وجودة أدائها ومدى 

المدرسة ومجاالت عملها، من قدرتها على تحقيق أهدافها، من خالل التركيز على مختلف جوانب 
 ,Al Sayyidى أقصى درجات الكفاية والفاعليةأجل تطوير األداء المدرسي والوصول بها إل

تقويم األداء المؤسسي بأنه:  (Sinclair and Zairi, 2000) (، وُيعر ِّف سينكلير وزايري (2001
للمؤسسة تحقيق أهدافها من خالل قياس األداء لجميع المستويات في المؤسسة مما  عملية تضمن

 .جراءعة لتحسين األداء واتخاذ اإليوفر التغذية الراج
سي ال يهدف إلى تقديم Allam,2007وأكد ) أحكام تتعلق بفشل ( على أن التقويم المؤسَّ
سي نجاحها وإنما مساعدتها في تحسين األداء بشكٍل المؤسسة أو  فاعل وإيجابي، وأن التقويم المؤسَّ
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ارة عن عملية يرتكز على معايير ومؤشرات محددة مسبًقا تتسم بالوضوح والدقة، فيعرفه عالم بأنه عب
واقع المؤسسة ومعرفة مدى فاعلية أدائها وقدراتها على تحقيق أهدافها، من خالل منظمة لتشخيص 

 الكشف عن نقاط القوة وتعزيزها أو نقاط الضعف وعالجها.
تطوير األداء وتحسينه من تهدف عملية تقويم األداء المؤسسي في المؤسسات التعليمية إلى 

وذلك بتعزيز جوانب القوة والحد  ،ضعف في أداء المؤسسات التعليميةالوة و خالل تحديد جوانب الق
من جوانب الضعف التي تؤث ِّر سلًبا على أداء المؤسسة، والبحث عن أنسب السبل وأقوى البدائل 
التي تحقق الفاعلية في األداء، وتوفير معلومات دقيقة وواضحة وموضوعيه وصحيحة عن الموارد 

 ,A’shourإدارية داخل المؤسسة التعليمية بما يخدم استمرارية عملية تطويرها )البشرية لكل وحدة 

2010 & (Shakranدرجة التوافق بين الممارسات السائدة في المؤسسة التعليمية ف تعر   ، وكذلك
متطلبات الوصول إلى معايير الجودة واالعتماد  ضوء في وبين المعايير في مجاالتها المختلفة 

سي من الركائز (Abu Daqqa; Al-Dajni, 2011)األكاديمي  ، وتعتبر عملية تقويم األداء المؤسَّ
األساسية التي تتطلبها إدارة المؤسسات التعليمية، فبها تسترشد إلى اتخاذ القرارات الرشيدة، 

سي من و  ،وتستشرف رؤية مستقبلية لتطوير أداء المؤسسة التعليمية تساهم عملية تقويم األداء المؤسَّ
فاعلية وكفاءة المؤسسة في أداء وظائفها أو تحقيق أهدافها، وتمر  هذه العملية بعدة مراحل اتفقت 

( على المراحل ;Al-Mardwi,2016; Al-Shathri, 2014, Ismail,2008أغلب األدبيات )
 اآلتية:

من فلكل مؤسسة أهداف استراتيجية تصاغ في عدٍد تجزئة األهداف العامة إلى أهداف تشغيلية:  .1
سدددي  فدددي األهدددداف الرئيسدددة والفرعيدددة المحدددددة، وتدددأتي المرحلدددة األولدددى لعمليدددة تقدددويم األداء المؤسَّ

تجزئددة هددذه األهددداف إلددى أهددداف تشددغيلية أكثددر تفصددياًل ووضددوًحا وصددياغًة بطريقددٍة كميددة بقدددر 
 اإلمكان، حتى تساعد في إعداد معايير األداء.

حيدث تقسدم أهدداف المؤسسدة إلدى بدرامج، والبدرامج  تحديد الخطط واألنشططة الخاةطة بالمؤسسطة: .2
والنتدائج المسدتهدفة إلى أنشطة يتم تنفيذها في فترة زمنيدة محدددة، ويدتم تحديدد األنشدطة والعمليدات 

 المطلوبة ومتابعتها وتقويمها.
وتتضددمن تحديددد المعددايير التددي يددتم علددى أساسددها تقيدديم األداء مددن أهددم الخطددوات  وضططم معططايير األداء: .3

 عملية التقويم وأكثرها صعوبة في الوقت نفسه.في 
حيدددث تقدددوم بتصدددميم إجدددراءات المتابعدددة وجمدددع قيطططاأل األداء الفعلطططي ومقامنتططط  بمعطططايير األداء:  .4
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المعلومات الخاصة باألداء الفعلي لكل نشاٍط مدن األنشدطة، ومدن ثدم  يدتم إجدراء مقارندة بدين نتدائج 
هذه المقارنة يتم تحديد مددى تحقيدق األهدداف، في ضوء التنفيذ الفعلي ونتائج التنفيذ المستهدفة، و 

ويتطلددب قيدداس األداء الفعلددي وجددود جهدداز رقابددة يخددتص بمتابعددة ومراقبددة التنفيددذ الفعلددي ويسددجل 
 البيانات المتعلقة بنتائج األداء الفعلي.

حيددث تتضددمن الوصددول إلددى خيددارين همددا: تطددابق األداء  تحديططد احنحرافططات واتخططاا ات:ططراءات: .5
لفعلي مع األداء المستهدف، أو وجود انحراف عنده، وفدي هدذه الحالدة البددَّ مدن اتخداذ اإلجدراءات ا

 التصحيحية.
سدددي داخدددل المددددارس يحتددداج إلدددى دعدددم القيدددادات إويمكدددن القدددول  ن خطدددوات تقدددويم األداء المؤسَّ

ندددات وتحليلهدددا التربويدددة واالهتمدددام بدددالتخطيط وتصدددميم وتنفيدددذ عمليدددة التقدددويم والعمدددل علدددى تجهيدددز البيا
سددي وتسددعى  ،وتفسدديرها مددن أجددل تحديددد نقدداط القددوة والضددعف ووضددع التوصدديات لتطددوير األداء المؤسَّ

بطاقددة األداء المتددوازن إلددى تحقيددق مجموعددة مددن األهددداف التددي ُتمك ِّددن المدرسددة مددن تمييددز أدائهددا فددي 
  هداف:مختلف مستوياتها، ومن هذه األ

 . االستراتيجية زيادة قدرة المدرسة على تعلم  .0
 في إدارة األداء وتوجيه مختلف أنشطتها.تعمل كنظام إداري استراتيجي  .8

فدي تحسين أداء اإلدارة المدرسية في مختلف مستوياتها، والتركيدز علدى اإلجدراءات التدي تسداعد  .3
 لتحقيق أهدافها. تقييم العالقة بين استراتيجية المدرسة وخططها التنفيذية

إعطداء المدرسددة نموذًجدا تفصدديليالا شدداماًل السدتراتيجيتها وكيفيددة تنفيددذها والتدي يمكددن أن تسددتخدمه  .1
 عند تطوير أهدافها ومقاييس األداء لها.

نظددددام التغذيددددة العكسددددية القددددادر علددددى اختيددددار وتجويددددد وتحريددددك الددددروابط بددددين األهددددداف  تددددوفر
فدت بطاقدة األداء  ،((Abdul Rahim,2007 االسدتراتيجية ذ ومقاييسدها تجداه تنفيد االسدتراتيجية  وُعر 

 Abdulرؤيتهددددا واسددددتراتيجيتها) ضددددوء المتددددوازن بأنهددددا نظددددامط لتقددددويم أنشددددطة وأداء المؤسسددددة فددددي 

Muhsin, 2006). 
 أبعاد بطاقة األداء المتوازن األساسية:

ضمن إطار متعدد األبعاد بغيدة تقيديم وتطدوير  -في صورتها األصلية -توازن تعمل بطاقة األداء الم  
سي، ويمكن عرض هذه األبعاد الرئيسة لبطاقة األداء المتوازن على النحو اآلتي:  األداء المؤسَّ

يقدديس هددذا البعددد المعددايير الخارجيددة التددي بعططد المسططتفيديل لالطلأططة وأوليططاء األمططوم والمجتمططم :  .1
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 Kaplanأكَّددد كددابالن ونددوترينلية للمؤسسددة فددي نظددر عمالئهددا، و لحاليددة والمسددتقبتحدددد المكانددة ا

&Norton  علددى أهميددة أن تسددعي إدارة المؤسسددة إلددى تحقيددق أعلددى درجددات رضددا العمددالء، وفددي
العصددر الحاضددر يجددب علددى المؤسسددات التعليميددة أن تضددع متطلبددات وحاجددات العمددالء والطلبددة 

لمدددا يعكدددس هدددذا مدددن أهميدددة كبيدددرة علدددى نجددداح المؤسسدددات فدددي  ؛والمجتمدددع فدددي قلدددب اسدددتراتيجيتها
إلدى  ((Harun Yü ksel&  Ali Coşkun,2013ويشدير  ،المنافسة وبقائها واستمرارية نشداطها

األمددددور،  ءلددددى المعدددايير: )رؤيددددة المدرسدددة، رضددددا أوليددداأن منظدددور أصدددحاب المصددددال  يشدددتمل ع
ويسددعى هددذا البعددد إلددى جعددل  تحصدديل الطددالب، جددودة الخدددمات التعليميددة، والشددراكة المجتمعيددة(

فدددي تدددوفير الخددددمات التعليميدددة، والميدددزة الجديددددة  لعمدددالء والطلبدددة والمجتمدددع محدددور االسدددتراتيجية ا
 .((Ibrahim,2015م الذاتيللطالب والتي تمكنهم من كسب مهارات التعل

ُيرك ِّددز هددذا البعددد علددى العمليددات التشددغيلية واألنشددطة والفعاليددات الداخليددة  ُبعططد العمليططات الدا:ليططة: .2
ومدددى قدددراتها علددى تلبيددة  ،درجددة نجدداح المؤسسددةويوضدد   ،التددي تتميددز بهددا المؤسسددة عددن غيرهددا

هددذا يس درجددة مهددارات العدداملين بهددا وطريقددة تقددديم الخدمددة، ويشددكل متطلبددات عمالئهددا، حيددث يقدد
التددي تددرتبط بدراسددة  الداخليددة، ويتضددمَّن الموضددوعات االسددتراتيجية البعددد تحليددل عمليددات المنشددأة 

واالرتقدداء بددذاتها  االسددتراتيجية المددوارد والقدددرات والعمليددات التددي تحتاجهددا المنشددأة إلنجدداز أهدددافها 
(Ibrahim, 2009).  ومددن هنددا نجددد أن هددذا البعددد يطددرح ويجيددب علددى تسدداؤالت أي العمليددات

الداخليدددة التدددي يجدددب أن تتميدددز بهدددا المدرسدددة مدددن أجدددل تحقيدددق رؤيتهدددا ورسدددالتها  ومدددا أهدددم تلدددك 
وتحسددين  ،ورفددع تحصدديل الطلبددة ،وفاعليددة البددرامج ،العمليددات التددي تحقددق جددودة العمليددة التعليميددة

 أداء المعلمين  فمن الضروري في هذا البعد تقييم الممارسات التعليمية واإلدارية. 
التدي للمدرسدة ويعدد هدذا البعدد القاعددة وبنيتهدا األساسدية  بعد التنمية الأشرية وتقنيطة المعلومطات: .3

سدددة يقدددوم بتهيئتهدددا وبنائهدددا مدددن خدددالل القددددرات والتددددريب علدددى األصدددول الملموسدددة أو غيدددر الملمو 
 .كالتكنولوجيا واألنظمة المعلوماتية المختلفة

 Harun Yü ksel and Aliيحتددوي هددذا البعددد علددى أهددداف ماليددة، يشددير   الأعططد المططالي: .4

Coşkun,2013)) هذا البعد يهدف إلى االستقرار المالي ويشدتمل علدي المعدايير اآلتيدة:  إلى أن
االسدددتقرار و )تحسدددن بنيدددة التكددداليف، النمدددو االسدددتراتيجي، توسددديع الفدددر ، تحسدددين قيمدددة العميدددل، 

ن بطاقدة األداء إاس األداء المتوازن يمكدن القدول ما سبق من أبعاد بطاقة قي ضوء وفي  المالي(.
سددددتراتيجية المدرسددددة ألفعددددال وواقددددع ملمددددوس متعدددددد اتعلدددديم العددددام تتددددرجم المتددددوازن فددددي مدددددارس ال
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والمعدددايير والمبدددادرة التنفيذيدددة حيدددث  االسدددتراتيجية وأن هدددذه األبعددداد تتضدددمن األهدددداف  ،الجواندددب
وتوقعدداتهم، تلبيددة احتياجدداتهم مددن خددالل يتندداول جانددب العمددالء مددن الطددالب والمجتمددع الخددارجي 

يدددة مددن خددالل تحقيدددق الجددودة فددي العمليدددات التعليميددة واإلداريددة والجدددودة، وجانددب العمليددات الداخل
وجاندددب التنميددددة البشدددرية وتقنيددددة المعلومددددات مدددن خددددالل عمليددددات االسدددتحدا  واالبتكددددار وتطددددوير 

وكيفيدة تنميتهدا وتحسدين عوادئهدا الماليدة واالسدتخدام العاملين فيها، وأخيًرا الجانب المالي للمدرسدة 
تتكدون  االسدتراتيجية علدى أن األهدداف  Kaplan and Nortonأكدد كدلم مدن و  ،األمثدل لمواردهدا

من تمثيدل متدوازن مدن المقداييس الماليدة وغيدر الماليدة، ويتضدمَّن هدذا النمدوذج مقداييس للمخرجدات 
 .سببيةومحركات أداء لهذه المخرجات ترتبط مًعا في مجموعة من عالقات ال

تناولت أهمية استخدام بطاقة األداء المتوازن  التي  (Hamid,2010دراسة حامد )وقد بينت 
من خالل مقارنة األداء بشكل خا  في المؤسسات التعليمية الحكومية بهدف تقويم األداء بها، 

لمستهدف في األداء الفعلي لتقييم نتائج تقديم خدمات التعليم عبر االنترنت، وتم استخدام المخطط ا
المنهج المسحي واالعتماد على بطاقة األداء المتوازن كأداة لجمع البيانات، واستخدام المقابلة كأداة 

ي المدارس، لجمع البيانات مع مديري المؤسسات التعليمية، وتكونت عينة الدراسة من عدد من مدير 
أن استخدام البطاقة أدى إلى تعظيم العائد من تقديم الخدمات التعليمية من وتوصلت الدراسة إلى 

خالل زيادة أعداد المستفيدين والمتألقين بالخدمة مما انعكس على نمو إيرادات هذه الخدمة نتيجة 
 تحسين األداء الناتج من التطوير المستمر.

تعرف أبعاد ومتطلبات بطاقة قياس األداء فهدفت إلى  ((Al-Thawaini,2014أما دراسة 
األسلوب الوصفي التحليلي،  توعوائق تطبيقها، واعتمد المتوازن في مؤسسات التعليم قبل الجامعي

فرت الدراسة من الدراسات النظرية المعتمدة على الدراسات واألدبيات السابقة، وقد أس دوالدراسة تع
عن وجود عدد من المعوقات تتمثل في عائق الرؤية وعائق اإلدارة وعائق عمليات التنفيذ وعائق 
األفراد، ووضع الباحث الدراسة في خطوات بناء بطاقة قياس األداء المتوازن المتوازنة بالمؤسسات 

 التعليمية. 

التي هدفت إلى إبراز دور   (Beatrice, Brenda,& Dennis, 2016 وجاءت دراسة ) 
بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء المدارس الدولية في كينيا: دراسة حالة لمدارس بروكوس 
المحدودة بطاقة األداء المتوازن هي أداة هامة تستخدم في قياس أداء المنظمة، واستخدم الباحثون 
المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الدراسة على البيانات األولية التي تم جمعها من خالل استبيان 
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منظم يتألف من أسئلة مغلقة ومفتوحة النهاية، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين 
ات التعليمية تؤثر استخدام بطاقة األداء المتوازن وأداء المنظمة، وكذلك أظهرت الدراسة أن السياس

بشكٍل إيجابي على األداء التنظيمي أكثر من المتغيرات األخرى في بطاقة األداء المتوازن ولذلك فقد 
 أوصت بأن يعطى مقياس التعلم أولوية ألداء المنظمة.

سي في التعليم العام  بطاقة في ضوء من خالل ما سبق ترى الباحثة أن تقويم األداء المؤسَّ
سي أصب  من األهمية بمكان، والذي يتوقع أن يسهم في تعزيز الجودة ورفع كفاءة األداء المؤسَّ 

 األداء، األمر الذي يمك ِّن مدارس التعليم العام من الريادة في مواكبة التطور التقني والعلمي.

 مشكلة الدماسة:
ة بالمملكة د المدارس الحكومية واألهلية في مختلف المراحل التعليمياالكمي ألعدنظر ا للتطور 

تبرز حاجة ملحة في استخدام األساليب الحديثة لقياس وتقويم األداء في المؤسسات التعليمية حتى 
تستطيع أن تحكم على مدى جودة أداء المؤسسات التعليمية؛ نهوًضا بالخدمات التعليمية إلى مستوى 

-Alإلقليمية والدولية )العالمية، ووصواًل إلى المنافسة، وتعزيًزا لالقتصاد الوطني والمكانة ا

Umari,2012) فرغم الجهود التي تبذلها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من أجل تحسين ،
سي في مؤسسات التعليم العام ما زالت دون  العملية التعليمية إال أن أساليب ونظم تقويم األداء المؤسَّ

 منها في تطوير األداء المدرسي.  تحقق األهداف المطلوبةالمأمول وال 
تعد مشكلة ضعف نظم تقويم األداء المؤسسي من أبرز المشكالت التي تواجهها مؤسسات 

( 2012قد أشار التقرير السنوي لوزارة التعليم )التعليم العام في إطار سعيها للتطوير والتحسين، ف
م من وزارة التعليم إلى مجلس الشورى ) ( إلى انخفاض 2012وتقرير تطوير التعليم العام المقدَّ

مستوى مخرجات التعليم في المملكة بسبب ضعف تقويم عملية التعليم والتعلم، وعدم وجود نظام 
لتعليم العام في المملكة أن من الوطنية لتطوير ا االستراتيجية محاسبة، وكذلك ما ورد ضمن مشروع 

أبرز التحديات التي تواجه النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية ضعف قدرة إدارات التعليم 
أن  2012( في عام TIMMS&PIRIS. كما بيالنت نتائج الدراسة الدولية )على تطوير أدائها

تراجع ترتيب المملكة بين دول العالم يدل على أن النظام التعليمي بحاجة إلى استخدام أساليب 
 (. The World Bank, 2011حديثة في تقويم األداء؛ لتحقيق األهداف التنافسية العالمية )

 ليم بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن االتجاهاتوانسجاًما مدع الرغبدة الجدادة لوزارة التع
تأتي  والمبادرات الحديثة التي تسهم في تطوير التعليم وتوجيهده نوعيالا نحو تعزيز االقتصاد المعرفي
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الحاجة الملحة لتطوير آليات التقويم المؤسسي وقياس األداء، وتطبيق أساليب حديثة كبطاقة األداء 
أظهرت نتائج عدد من الدراسات فاعليتها في تحسين األداء المؤسسي؛ و عليم، المتوازن في مجال الت
 المتوازن  األداء بطاقة استخدام إلى أهمية ((Hammam,& Al-Jarihi,2013فقد أشارت دراسة 

 األداء مقارنة خالل من بها، األداء تقويم الحكومية بهدف التعليمية المؤسسات في خا  بشكلٍ 

الفعلي، وكان من أبرز نتائجها أن استخدام بطاقة األداء المتوازن أدَّى  باألداء والمستهدف المخطط
 بتطبيقها في التعليم العام لما سيكون  ((Tohidi, 2010إلى تحسين األداء، وأوصت دراسة توحيدي 

 لهذا األسلوب من مردود ايجابي وتحسين األداء فيها.
سي، وستستخدم بطاقة األداء  وتسعى الدراسة الحالية لسد الفراغ في أدبيات تقويم األداء المؤسَّ
سي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية. ومن هنا يمكن تحديد  المتوازن في تقويم األداء المؤسَّ

في حاجة إلى تقويم األداء المؤسسي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية في المشكلة الدراسة 
 بطاقة األداء المتوازن في السؤالين اآلتيين: ضوء 

سددي فددي التعلدديم العددام  .0 بطاقددة األداء المتددوازن مددن فددي ضددوء مددا مدددى إمكانيددة تقددويم األداء المؤسَّ
 اتب اإلشراف التربوي وقادة المدارس وجهة نظر مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية في مك

سي في مدارس التعليم العام في المملكدة العربيدة السدعودية  .8 ما التصور المقترح لتقويم األداء المؤسَّ
 بطاقة األداء المتوازن   ضوء في 

 أهداف الدماسة:
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:  

سدي .0 بطاقدة األداء المتدوازن مدن فدي ضدوء فدي التعلديم العدام  معرفة مدى إمكانية تقويم األداء المؤسَّ
 وجهة نظر مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية في مكاتب اإلشراف التربوي وقادة المدارس.

سي في مدارس التعليم العام فدي المملكدة العربيدة السدعودية  تقديم .8 تصور مقترح لتقويم األداء المؤسَّ
 بطاقة األداء المتوازن. ضوء في 

 ية الدماسة:أهم
 تسعى  أهمية موضوع تقويم األداء المؤسسي وحداثته، حيث إن الكثير من المؤسسات والمنظمات

 إلى تحقيقه، وأيًضا تتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير وتحسين العملية التعليمية.

 سة المؤس تسعى الدراسة إلى اإلسهام في تحقيق متطلبات اإلصالح المؤسسي ورفع كفاءة إنتاجية
 للتعليم العام. االستراتيجية التعليمية وموظفيها، الذي يأتي في مقدمة األهداف 
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 هذه البحو  والدراسات الميدانية في مجال بطاقة األداء المتوازن  مثل إلى العربية البيئة حاجة 
 فهي مدخلط جديدط في المؤسسات التعليمية لترجمة حقيقيةكأداة غير تقليدية في تقييم األداء، 

أهداف محددة ومقاييس ومعايير مستهدفة ومبادرات  إلى التعليمية المؤسسة رسالة واستراتيجيةل
 للتحسين المستمر.

 الذي  من المتوقع بإذن هللا أن تسهم هذه الدراسة من خالل نتائجها وتوصياتها والتصور المقترح
 ستفيدين.ستقدمه في رفع مستوى كفاءة مدارس التعليم العام، والجودة المقدمة للم

 مصطلحات الدماسة:
 تتضمن الدراسة الحالية المصطلحات اآلتية:

بأنه: عملية تهدف إلى قياس ما تم إنجازه  ((Allam, 2007عر فه : تقويم األداء المؤسسي
م ما خالل فترة زمنية محددة، ومقارنة بما تم التخطيط له كمالا ونوعً  ا، وباستخدام من قبل منظ ِّ

ن وجدت وسبل عالجها مجموعة من المعايير والمؤشرات مع تحديد أوجه القصور واالنحراف إ
تقويم األداء المؤسسي إجرائًيا بأنه مراجعة وفحص جميع  الباحثة وُتعرف اًل،بحاضًرا ومستق

بالمعايير الموضوعة اإلجراءات التي تقوم بها المؤسسة، ومقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المخطط لها 
 من قبل، لتحديد االنحرافات والقصور، واتخاذ اإلجراءات العالجية الالزمة لتحسين مستوى األداء.   

إلى  االستراتيجية إطاُر عمٍل يساعد المنظَّمات على ترجمة  هي :بطاقة األداء المتوازن 
من مؤشرات قياس األداء  أهداف تشغيلية، والتي بدورها تغير السلوك واألداء من خالل مجموعة

  & Kaplan) والنمو التعلم الداخلية/ بعد العمليات بعد العمالء/ الموزعة على أبعاد أربعة: بعد

Norton,1996) ، مجموعة من مقاييس تقويم  بأنها: المتوازن إجرائًيا األداء بطاقة الباحثة وُتعرف
 أهداف إلى استراتيجيتها وتحويل مواردها واستغالل تحقيق رؤيتها المدرسة على ء التي تعكس قدرةاألدا
 وتحسينه. األداء تجويد بهدف والتقييم، للقياس قابلة

 منهجية الدماسة وإ:راءاتها
 أوًح: منهج الدماسة:

ه فيه إجر  استخدم  اءات جمع المنهج المختلط لدراسة المشكلة، والتي تعد  تصميًما توج 
 البيانات، وتحليلها، ومناقشتها في إطار واحد تقوم على المناهج الكمية والكيفية في بحٍث واحد.

في وذلك بهدف معرفة إمكانية تقويم األداء المؤسسي في التعليم العام  :المنهج الوةفي المسحي
سلوب في استقراء استخدمت هذا األو  :المنهج الوةفي الوثائقي البطاقة من خالل االستبانة.ضوء 
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  منظومة قيادة األداء اإلشرافي والمدرسي، وكذلك خطة وكالة التعليم العام.

 انًيا: مجتمم الدماسة:ث
تكون مجتمع الدراسة من جميع مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية والقيادة في مدارس التعليم 

مشرفو ومشرفات القيادة  ددع بلغ إذالعام بالمدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية، 
 (. 31046(، وبلغ مجموع عدد قادة المدارس )970المدرسية )

 ثالًثا: عينة الدماسة:
تم التطبيق على عينة عشوائية طبقية تمثل مناطق المملكة: )الرياض، المدينة، حائل، الباحة، 

ئيسة بالمملكة العربية الشرقية(، وتم اختيار هذه المدن تحديًدا لتمثيلها المناطق الجغرافية الر 
( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لإلحصائيات المعتمدة التي حصلت 1السعودية، ويوض  الجدول )

 عليها الباحثة من المركز الوطني لتقنية المعلومات التربوية.
 توزيم أفراد عينة الدماسة  1الجدول ل

 إشراف القيادة المدمسية عدد قيادات المدامأل اتدامة م
 المجموع بنات بنيل المجموع بنات بنيل

 87 42 45 3238 1618 1620 الرياض 1
 22 9 13 1250 598 652 المدينة المنورة 2
 21 12 12 852 364 488 حائل 3
 11 6 5 487 259 228 الباحة 4
 29 18 11 1482 762 720 المنطقة الشرقية 5

 170 7309 المجموع
األولى: القيادات  يتكون من فئتين الفئة للدراسة جتمع األصلي( أن الم4يتض  من الجدول )

التربوية في مكاتب التعليم، والتي تضم جميع مشرفي ومشرفات اإلدارة المدرسية البالغ عددهم 
في مدارس التعليم العام من  التربوية القيادات الثانية: (، والفئة9(، ورؤسائهم والبالغ عددهم )170)

(، وقد تم اختيار العينة لصلتهم المباشرة بموضوع التقويم 7309غ عددها )بنين وبنات والبال
 األقدر على توضي  واقع تقويم األداء المؤسسي في المدارس.  وألنهمالمؤسسي في التعليم العام، 

 حجم العينة مل الطأقة  2:دول ل

اتدامة العامة  م
 للتعليم بمنطقة

  دمسيةإشراف القيادة الم  عدد قيادات المدامأل
حجم  المجموع بنات بنيل

حجم  المجموع بنات بنيل العينة
 العينة

161 1620 الرياض 4
8 3238 162 45 42 87 59 

 15 22 9 13 62 1250 598 652 المدينة المنورة 2
 17 21 12 13 43 852 364 488 حائل 6
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اتدامة العامة  م
 للتعليم بمنطقة

  دمسيةإشراف القيادة الم  عدد قيادات المدامأل
حجم  المجموع بنات بنيل

حجم  المجموع بنات بنيل العينة
 العينة

 7 11 6 5 24 487 259 228 الباحة 1
 20 29 18 11 74 1482 762 720 الشرقية 6

 118 170   368 7309   المجموع
  مابًعا: أداة الدماسة:

عبارة  65األهداف التي سعت إليها الدراسة الميدانية، تم تصميم استبانة مكونة من  ضوء في 
 لتنميدددة البشدددرية وتقنيدددةرئيسدددة هدددي )بعدددد المسدددتفيدين، العمليدددات الداخليدددة، وبعدددد اعلدددى أربعدددة أبعددداد 

  الي(.المعلومات، والبعد الم
  : لاحستأانة الدماسة أداة :امًسا: ةدق
االسددتبانة يعنددي لشددمول أداة الدراسددة لكددل العناصددر التددي يجددب أن تحتويهددا الدراسددة مددن  صددد 

ناحيدددة، وكدددذلك وضدددوح فقراتهدددا ومفرداتهدددا مدددن ناحيدددة أخدددرى، بحيدددث تكدددون مفهومدددة لمدددن يسدددتخدمهال 
(Obeidat, 2006)  الل اآلتي:من صد  االستبانة من خ م التأكدتو 

مدين؛ مدن عددد االسدتبانة علدى تعرضد :المحّكمطيل  لالسطتأانة لةطدق الظطاهر   الصطدق .1  المحك 

مدون  أبدداها التدي واالقتراحدات التعدديالت علدى وبنداء بدررائهم، لالسترشداد  التعدديالت إجدراء تدم المحك 

مين. عليها غالبية اتفق التي الالزمة  المحك 
مددى اتسدا  كدل عبدارة مدن عبدارات  الدراسة ألداة  الداخلي بالصد  يقصد :الدا:لي احتساق ةدق .2

ميدانيالا على عيندة اسدتطالعية، ومدن بياندات العيندة  تطبيقها األداة مع الدرجة الكلية لالستبانة، وتم
تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للبعد 

 :اآلتية رة، كما توض  ذلك الجداولالذي تنتمي إليه العبا
 لالطلأة/ أولياء األموم/ المجتمم  بالدم:ة الكلية للأعداط بنود الأعد األول المستفيديل معامالت امتأ  3:دول ل

 معامل احمتأاط م معامل احمتأاط م معامل احمتأاط م معامل احمتأاط م

0 110200** 6 116310** 00 116311** 06 112136** 

8 116636** 2 112102** 08 112183** 02 113060* 

3 110120** 2 112100** 03 112003** 02 1120.1** 

1 112313** . 116230** 01 112806** 0. 112302** 

0 112622** 01 112062** 00 112212** 81 112.2.** 

لياء األمور/ يتض  من الجدول السابق، ارتباط بنود البعد األول المستفيدين لالطلبة/ أو 
(؛ مما يدل  على 1110المجتمعل بالدرجة الكلية للبعد ارتباًطا دااًل إحصائيالا عند مستوى الداللة )

 الصد  الداخلي لعبارات هذا البعد، وارتباط البعد بعباراته.
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 العمليات الدا:لية بالدم:ة الكلية للأعد معامالت امتأاط بنود  4:دول ل
 معامل احمتأاط م احمتأاط معامل م معامل احمتأاط م

0 110800** 2 116811** 03 116.68** 

8 110061** 2 116280** 01 1162.8** 

3 112068** . 11280.** 00 112260** 

1 112128** 01 112221** 06 112262** 

0 112.13** 00 112800** 02 1102.0** 

6 112036** 08 112.10** 02 112002** 

السابق، ارتباط بنود البعد الثاني: العمليات الداخلية بالدرجة الكلية للبعد يتض  من الجدول 
(؛ مما يدل  على الصد  الداخلي لعبارات هذا البعد، 1110ارتباًطا دااًل إحصائيالا عند مستوى الداللة )

 وارتباط البعد بعباراته.
تنمية البشرية وتقنية المعلومات، معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود البعد الثالث: ال

 بالدرجة الكلية للبعد:
 معامالت امتأاط بنود الأعد الثالث التنمية الأشرية وتقنية المعلومات بالدم:ة الكلية للأعد  5:دول ل

 معامل احمتأاط م معامل احمتأاط م معامل احمتأاط م معامل احمتأاط م

0 11280.** 6 110062** 00 112010** 06 112260** 

8 112160** 2 112010** 08 112232** 02 112313** 

3 11228.** 2 112631** 03 112218** 02 112232** 

1 112020** . 116202** 01 116201** 0. 112638** 

0 112818** 01 112281** 00 112303**   

قنية المعلومات بالدرجة يتض  من الجدول السابق، ارتباط بنود البعد الثالث: التنمية البشرية وت
(؛ مما يدل  على الصد  الداخلي 1110الكلية للبعد ارتباًطا دااًل إحصائيالا عند مستوى الداللة )

 لعبارات هذا البعد، وارتباط البعد بعباراته.
 معامالت امتأاط بنود الأعد الرابم المالي بالدم:ة الكلية للأعد  6:دول ل
 تأاطمعامل احم  م معامل احمتأاط م

0 11603.** 0 116311** 

8 112223** 6 11201.** 

3 110.13** 2 112300** 

1 112022** 2 1161.1** 

يتض  من الجدول السابق، ارتباط بنود البعد الرابع: البعد المالي بالدرجة الكلية للبعد ارتباًطا 
لي لعبارات هذا البعد، (؛ مما يدل  على الصد  الداخ1110دااًل إحصائيالا عند مستوى الداللة )

 وارتباط البعد بعباراته.
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  معامالت احمتأاط بيل احبعاد بأعضها والدم:ة الكلية  7:دول ل
المستفيديل لالطلأة/  الأعد

 أولياء األموم/ المجتمم 

العمليات 
 الدا:لية

التنمية الأشرية 
 وتقنية المعلومات

 المالي
الممامسات 

 ككل

 المستفيدين )الطلبة/ أولياء
     1 األمور/ المجتمع(
    1 **890. العمليات الداخلية

   1 **842. **698. التنمية البشرية وتقنية المعلومات
  1 **778. **860. **811. المالي

 1 **938. **859. **972. **929. الممارسات ككل
 .ودالة إحصائيالا حيث أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة

 ًسا: ثأات أداة احستأانة:ساد
يقصد بثبات االستبانة مدى استقرار المقياس بمعنى أنه يعطي نفس النتائج باحتماٍل متساٍو 

، وقد تم قياس ثبات أداة (Abdul Fattah,2007)لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه لنفس العينة 
الثبات لمحاور أداة الدراسة،  ( يوض   معامل2ثبات ألفا كرونباخ، والجدول) الدراسة باستخدام معامل

 وتعتبر قيًما مرتفعًة مما يعطي ثباًتا عالًيا ومصداقيًة للبناء الداخلي لالستبانة كاآلتي:
 معامالت ثأات ألفا كرونأاخ ألبعاد الدماسة  8:دول ل
 معامل ثأات ألفا كرونأاخ عدد الأنود الأعد

 11.0 81 يدون لالطلبة/ أولياء األمور/ المجتمعلالمستف

 11.1 02 العمليات الداخلية

 11.6 .0 التنمية البشرية وتقنية المعلومات
 1121 2 المالي

 11.2 60 الثبات الكلي لالستبانة )المقياس(

بعددد التأكددد مددن اسددتكمال البيانددات التددي تددمَّ ترميزهددا، ومددن ثدددمَّ  :سططابًعا: أسططاليم المعالجططة اتحصططائية
(، وتم تصنيف تلك اإلجابات إلدى خمسدة SPSSإدخالها باستخدام البرنامج اإلحصائي المعروف باسم )

عدد بددائل ÷ أقل قيمة(  -مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية: طول الفئة = )أكبر قيمة
 لنحصل على التصنيف اآلتي: 1121=  0÷ ( 0-0األداة = )

   توزيم للفئات وفق التدمج المستخدم في أداة الأحث9الجدول ل
 مدى المتوسطات الوةف
 6.99 – 1.24 أوافق تماًما
 1.29 – 6.14 أوافق

 6.19 – 2.34 غير متأكد
 2.39 – 4..4 غير موافق

 9..4 –4.9 غير موافق تماًما
ياندددددددات باسدددددددتخدام األسددددددداليب اإلحصدددددددائية اآلتيدددددددة: معامدددددددل ارتبددددددداط وبعدددددددد ذلدددددددك تدددددددم  تحليدددددددل الب
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مدددددددل ثبدددددددات أداة بيرسدددددددون: لقيددددددداس صدددددددد  االتسدددددددا  الدددددددداخلي، معادلدددددددة ألفدددددددا كرونبددددددداخ: لحسددددددداب معا
؛ لحسددددداب قددددديم العبدددددارات، سدددددة لمتوسدددددط الحسدددددابي؛ لوصدددددف خصدددددائص أفدددددراد الدراالدراسدددددة، التكدددددرارات

 ت االستبانة.واالنحرافات المعيارية و لكل عبارة من عبارا
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

سططي فططي التعلططيم العططام  فططي ضططوء إ:ابططة السططؤال األول: مططا مططدى امكانيططة تقططويم األداء المؤسَّ
بطاقططة األداء المتططوازن مططل و:هططة نظططر مشططرفي ومشططرفات القيططادة المدمسططية فططي مكاتططم اتشططراف 

 التربو  وقادة المدامأل؟
سدددددي لمددددددارس التعلددددديم ة علدددددى إمكانيدددددة تقدددددويم األداء اللتعدددددرف مددددددى موافقدددددة أفدددددراد العينددددد مؤسَّ

حيدددددددث  بطاقدددددددة األداء المتدددددددوازن، تدددددددمَّ تحليدددددددل البياندددددددات الكميدددددددة ألداة االسدددددددتبانة؛العدددددددام فدددددددي ضدددددددوء 
الحسددددددددددابية، واالنحددددددددددراف المعيدددددددددداري السددددددددددتجابات أفددددددددددراد الدراسددددددددددة فددددددددددي  ُحسددددددددددبت، والمتوسددددددددددطات

 االستبانة، جاءت النتائج كاآلتي:
 عد المستفيديل لالطلأة/ وأولياء األموم/ والمجتمم : الأعد األول: ب

بعد المستفيديل في ضوء و إمكانية تقويم األداء المؤسسي نتائج استجابات أفراد الدماسة نح   11:دول ل
 لالطلأة/ أولياء األموم/ المجتمم  
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 أوافق تماًما 4 9.37 1.61 ألنشطة الطالبية في تعزيز االنتماء الوطني.تسهم ا 4
تزود المدرسة أولياء األمور بنتائج تقويم األداء الطالبي لضمان  46

 أوافق تماًما 2 9.79 1.17 دعمهم في تطوير أدائهم.

تنظم المدرسة برامج  لتعزيز األمن الفكري لدى الطالب ونبذ  6
امة.التطرف واألفكار ا  أوافق تماًما 6 9.77 1.16 لهدَّ

 أوافق تماًما 6 9.76 1.16 تسهم األنشطة في ترسيخ القيم االجتماعية البنَّاءة. 1
تشجيع الطالب على المشاركة في األنشطة والمسابقات المحلية  7

 أوافق تماًما 6 9.74 1.12 واإلقليمية والدولية.

التربية اإلسالمية  تتنوع مجاالت األنشطة الطالبية لتشمل 0
 أوافق تماًما 6 .9.7 1.12 والثقافية والعلمية واالجتماعية والمهنية.

 أوافق تماًما 7 9..9 1.61 تقدم المدرسة برامج عالجية للطالب المتأخرين دراسيالا 40
تطبق المدرسة نظم المعلومات واالتصاالت في التواصل مع  42

 أوافق تماًما . 9..9 1.66 الطلبة وأولياء األمور.
 أوافق تماًما 0 9..9 1.64 يتي  المعلمون للطالب فرصًة إلبداء آرائهم بحرية تامَّة. 2
تزود المدرسة أولياء األمور بالنشرات اإلرشادية لسبل تحسين  41

 أوافق تماًما 49 3..9 1.20 أداء أبنائهم.

فة النظا –توفر المدرسة خدمات تلبي احتياجات الطلبة )الطعام  .
 أوافق تماًما 44 ...9 1.27 المرافق(. –األمن  –
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تراعي المناهج التعليمية خصائص نمو الطلبة وحاجاتهم  47
 أوافق تماًما 44 6..9 1.27 ورغباتهم.

بطئ  -تطبق المدرسة أدوات تقويم تناسب المتعلمين )متفو   .4
 أوافق 46 0..9 1.29 ضعاف التحصيل(. -التعلم

 أوافق 41 9.06 .1.4 رامج إثرائية للطالب الموهوبين.تقدم المدرسة ب 29
 أوافق 46 .9.0 1.47 تعقد المدرسة مجلس أولياء األمور بشكٍل منتظم وتوثق أعماله. 44
ل المدرسة الشراكة مع المؤسسات التعليمية المختلفة والتعاون  43 تفع ِّ

 قأواف 43 .9.0 1.90 معها في رفع مستوى عملية التعليم والتعلم.

م المدرسة شرًحا وافًيا للخطة الدراسية والمناهج بشكٍل مكتوب  46 تقد ِّ
 أوافق 47 4.91 1.94 للطالب وأولياء األمور في بداية كل عام.

 أوافق .4 4.44 7..6 يتاح للطلبة المشاركة في بناء رؤية المدرسة. 6
يشارك أولياء األمور في صناعة قرارات المدرسة التي تخص  49

 أوافق 40 4.47 6.74 م.أبناءه
 أوافق 29 4.41 6.37 يساهم الطلبة في وضع خطة التطوير المدرسي. 3

 4.44 المتوسط العام 
 3.60 احنحراف المعيام  

   ما يلي:11يتضح مل :الل استعراض نتائج الجدول ل
 ين في بطاقة أجمع افراد الدراسة بالموافقة على إمكانية تقويم األداء المؤسسي على بعد المستفيد

(، وهذه القيمة تقع في الفئة األولى 1188األداء المتوازن، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي )
)أوافق تماًما( من فئات المقياس الخماسي المتدرج، ويظهر مدى تقارب إجابات أفراد الدراسة من 

( ممَّا يدل  على 0(. وهو أقل من )1163متوسط االنحراف المعياري للبعد بشكٍل عام، والبالغ )
 التجانس في استجابات أفراد العينة على هذا البعد. 

 ( فقرة تتراوح81عبارات بعد المستفيدين تتضمَّن ) ( وتقع 1112 –3162الحسابية بين ) المتوسطات
  المتدرج. الخماسي المقياس فئات من األولى والثانية في الفئتين المتوسطات هذه

  تبة األولى لتسهم األنشطة الطالبية في تعزيز االنتماء الوطنيل، ويعد العبارة التي جاءت في المر
هذا أمًرا بالغ األهمية ينبغي أن تسعى إليه المدرسة في تربية المواطنة؛ إذ تؤكد كثيرط من التعاميم 

 والبرامج الوزارية على تعزيز المواطنة.

 األمور بنتائج تقويم األداء الطالبي  العبارة التي جاءت في المرتبة الثانية لتزود المدرسة أولياء
 لضمان دعمهم في تطوير أدائهمل.

والعبارتدددددان اللتدددددان جاءتدددددا فدددددي المدددددرتبتين األخيدددددرتين ليسددددداهم الطلبدددددة فدددددي وضدددددع خطدددددة التطدددددوير 
 المدرسيل وعبارة ليشارك أولياء األمور في صناعة قرارات المدرسة التي تخص  أبناءهمل.
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 لية:الأعد الثاني: العمليات الدا:
سي 11:دول ل  بعد العمليات الدا:ليةفي ضوء   نتائج استجابات أفراد الدماسة نحو إمكانية تقويم األداء المؤسَّ
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8 
يوجد في المدرسة وصفط وظيفيم يوض ِّ  مهام ومسئوليات العاملين 

 فيها
 وافق تماًماأ 0 1166 1163

 أوافق تماًما 8 1166 1102 يوجد في المدرسة هيكل تنظيمي يوض  عالقات العاملين بها. 0

 أوافق تماًما 3 1122 1111 للوزارة. االستراتيجية ترتبط خطط المدرسة بالخطة  6

 أوافق تماًما 1 1126 1130 للمدرسة على مؤشرات محددة. االستراتيجية تشتمل الخطة  2

 أوافق تماًما 0 1123 1133 زم المدرسة بوضع خطط العمل بالشراكة مع العاملين.تلت 3

 أوافق تماًما 6 1120 1130 تتضمَّن خطط المدرسة أولويات التطوير ومجاالته. 0

 أوافق تماًما 2 1122 1182 تقي ِّم المدرسة أداء العاملين السنوية وفق األنظمة والتعليمات. 01

. 
تراتيجيات التعليم والتعلم بما يتوافق مع طبيعة المواد ينوع المعلمون اس

 الدراسية
 أوافق تماًما 2 .112 1183

 أوافق تماًما . 1120 1188 تقي ِّم المدرسة أداء الطالب بشكل دوري. 08

2 
يتوفر دليل لكل منهج يوض  األهداف والمحتوى واألدوات المساعدة 

 في تنفيذه.
 أوافق 01 11.0 1102

02 
المدرسة التجهيزات والتقنيات الالزمة لمساندة عملية التعليم توفر 

 والتعلم.
 أوافق 00 11.3 1106

02 
تتوفر في المدرسة قاعدة بيانات إلكترونية تتضمَّن جميع المعلومات 
 الشخصية واألكاديمية والسلوكية والطبية ومستوي األداء للطالب.

 أوافق 00 0110 1106

 أوافق 03 11.2 1100 رسالة ورؤية المدرسة. يشارك العاملون في وضع 1

 أوافق 03 11.0 1100 يتوافر نظام اتصاالت فاعل داخل المدرسة. 06

01 
يراعي المعلمون التنوع في أساليب التقويم لقياس مختلف مجاالت 

 التعلم.
 أوافق 00 11.8 1108

00 
ئهم يقدم المعلمون التغذية الراجعة للطالب بعد عملية التقويم ألدا

 وأنشطتهم.
 أوافق 06 .112 1112

 أوافق 06 11.6 1112 توظف المدرسة نتائج قياس تحصيل الطلبة في تحسين أدائهم. 03

 أوافق 02 ..11 1111 تطبق المدرسة نظاًما واضًحا للتقويم الذاتي لألداء. 00

 4225 المتوسط* العام للأعد
 12.1 احنحراف المعيام  

    ما يلي:12نتائج الجدول ليتضح مل :الل استعراض 
  أجمع افراد الدراسة بالموافقة على إمكانية تقويم األداء المؤسسي على بعد العمليات الداخلية في

(، وهذه القيمة تقع في الفئة األولى 1180بطاقة األداء المتوازن، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي )
الدراسة من متوسط االنحراف المعياري للبعد بشكٍل )أوافق تماًما(، ويظهر مدى تقارب إجابات أفراد 

 (. 1161عام، والبالغ )

 ( فقرة تتراوح02عبارات بعد العمليات الداخلية تتضمَّن ) ( 1163 –1111الحسابية بين ) المتوسطات
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  المتدرج. المقياس الخماسي فئات من األولى والثانية في الفئتين المتوسطات وتقع هذه

 في المرتبة األولى ليوجد في المدرسة وصفط وظيفيم يوض  مهام ومسئوليات  العبارة التي جاءت
العاملين فيهال، والعبارة التي جاءت في المرتبة األخيرة لتطب ِّق المدرسة نظاًما واضًحا للتقويم الذاتي 

 لألداءل.

 الأعد الثالث: التنمية الأشرية وتقنية المعلومات:
 الدماسةعلى بعد التنمية الأشرية وتقنية المعلومات  نتائج استجابات أفراد 12:دول ل
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 أوافق تماًما 4 9.77 1.63 تعمل المدرسة علي إتاحة الفرصة للمعلمين لتبادل الخبرات. 1
 أوافق تماًما 2 6..9 1.62 داء المستمر وجودته.تحف ِّز قيادة المدرسة منسوبيها لتبن ِّي عملية تحسين األ .4
 أوافق تماًما 2 6..9 1.62 تعمل قيادة المدرسة على تهيئة الفرصة لتطوير الكفاءات القيادية داخلها. 40
ع المدرسة العاملين على التنمية المهنية المستدامة. 4  أوافق تماًما 1 6..9 1.20 تشج ِّ
 أوافق تماًما 1 9..9 1.20 ا في دعم ومساندة عملية التعليم والتعلم.تفعيل دور التقنيات وتوظيفه 44

تطلع المدرسة منسوبيها بصورة منتظمة بالخطط والتطورات والتعميمات  46
 أوافق تماًما 3 7..9 .1.2 والتعليمات والمستجدات التي تهمهم.

جيا تعمل المدرسة على استخدام التقنيات الحديثة وفًقا لعصر التكنولو  49
 أوافق تماًما 7 6..9 1.27 المعلوماتية.

 أوافق تماًما . 0..9 1.26 تستخدم المدرسة معايير مهنية لتقييم أداء المعلمين. 3

يتعاون معلمو التخصص فيما بينهم ومع معلمي التخصصات األخرى في  6
 أوافق 0 9.09 1.29 دعم عملية التعليم والتعلم.

لحديثة والمكتبة ومصادر التعلم في الدروس يوظف المعلمون التقنيات ا 42
 أوافق 49 7..9 1.47 بفاعلية.

توظف المدرسة المعلومات واإلحصاءات عن جوانب المدرسة في عمليات  43
 أوافق 49 9.09 1.47 اتخاذ القرارات.

41 
تتمتع القيادة بصالحيات كافية لقيادة المدرسة واتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق 

 أوافق 42 9.00 1.46 رسة ورسالتها وأهدافها. رؤية المد

نتائج عمليات التقويم  ضوء تعمل المدرسة على تنمية المعلمين مهنيالا في  6
 أوافق 46 .9.0 1.97 المختلفة.

 أوافق 46 9.07 1.97 نتائج التقويم الذاتي للمدرسة. ضوء ُتبنى خطط التحسين والتطوير في  47

7 
ر عمليات التنمية المهنية على أداء العاملين في تقوم المدرسة بقياس أث
 أوافق 46 9.00 1.96 المدرسة بشكٍل عام.

ف المدرسة نتائج التقويم الذاتي للعاملين في رفع مستوى األداء. .  أوافق 46 4.99 1.96 توظ ِّ
م المدرسة برامج التنمية المهنية الكافية والمالئمة للعاملين بالمدرسة. 2  أوافق 47 .9.0 1.99 تقد ِّ
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توجد بوابة إلكترونية تعليمية توفر المحتوى التعليمي، وتسم  للمعلمين  46
 أوافق .4 4.97 6.06 والطالب بتبادل التجارب والخبرات.

 أوافق 40 .4.4 4..6 توجد في المدرسة وحدة للجودة والتحسين والتطوير ألبعاد العملية التعليمية. 0
   6..4 المتوسط العام للأعد
   3.73 احنحراف المعيام  

 ( ما يلي:08يتض  من خالل استعراض نتائج الجدول )
  سي على بعد العمليات الداخلية في أجمع افراد الدراسة بالموافقة على إمكانية تقويم األداء المؤسَّ

(، وهذه القيمة تقع في الفئة 1106بطاقة األداء المتوازن، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي )
ثانية )أوافق( من فئات المقياس الخماسي المتدرج، ويظهر مدى تقارب إجابات أفراد الدراسة ال

 (. 1121من متوسط االنحراف المعياري للبعد بشكٍل عام، والبالغ )

 ( فقرة تتراوح.0عبارات بعد العمليات الداخلية تتضمَّن ) 3120الحسابية بين ) المتوسطات– 
 ( وهي بدرجة أوافق.1136

 ارة التي جاءت في المرتبة األولى لتعمل المدرسة على إتاحة الفرصة للمعلمين لتبادل العب
الخبراتل، والعبارة التي جاءت في المرتبة األخيرة لتوجد في المدرسة وحدة للجودة والتحسين 

 والتطوير ألبعاد العملية التعليميةل.

 الأعد الرابم: الأعد المالي:
 الأعد الماليفي ضوء فراد الدماسة نتائج استجابات أ   13:دول ل
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م المدرسة المصروفات النقدية وفق األنظمة والتعليمات. 0  أوافق تماًما 0 1122 1132 تنظ ِّ

 أوافق تماًما 8 1122 1136 تحر  المدرسة على توظيف مواردها المالية في تحقيق أهدافها. 3

 أوافق تماًما 8 1123 1136 يتم إعداد ميزانية سنوية خاصة بالمدرسة. 1

 أوافق تماًما 1 1121 1133 يتم اإلنفا  وفًقا لألولويات المهمة التي تحددها خطة المدرسة. 8

0 
لدى المدرسة أفراد متخصصون لإلشراف على الشؤون المالية 

 والحسابات الخاصة بالمدرسة.
 أوافق 0 0116 1108

6 
توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية لمناقشة الميزانية الخاصة 

 بالمدرسة.
 أوافق 6 0103 31.0

ف المدرسة التقنيات الحديثة في الرقابة على األداء المالي. 2  أوافق 2 0101 3126 توظ ِّ
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 3120 يتوفر بالمدرسة مصادر تمويل ذاتي لتمويل برامجها وأنشطتها. 2
0.0
2 

 أوافق 2

 4214 المتوسط  العام
 12.3 احنحراف المعيام  

   ما يلي:13يتضح مل :الل استعراض نتائج الجدول ل
  أجمع افراد الدراسة بالموافقة على إمكانية تقويم األداء المؤسسي على بعد العمليات الداخلية

وهذه القيمة تقع في (، 1101في بطاقة األداء المتوازن، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي )
وهي بدرجة أوافق، ويظهر مدى تقارب إجابات أفراد الدراسة من متوسط االنحراف المعياري 

 (. 1123للبعد بشكٍل عام، والبالغ )

 ( فقرات تتراوح2عبارات بعد العمليات الداخلية تتضمَّن ) 3120الحسابية بين ) المتوسطات– 
  أوافق.في وهي بدرجة  المتوسطات ( وتقع هذه1132

  العبارة التي جاءت في المرتبة األولى لتنظم المدرسة المصروفات النقدية وفق األنظمة
والتعليماتل، والعبارة التي جاءت في المرتبة األخيرة ليتوفر بالمدرسة مصادر تمويل ذاتي 

 لتمويل برامجها وأنشطتهال.

أبعاد  ضوء في ية تقويم األداء المؤسسي    المتوسطات الحسابية وترتيأها تنازليًّا نحو إمكان14:دول ل
 بطاقة األداء المتوازن 

المتوسط *  البعد
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 الموافقة
 أوافق تماًما 0 1161 1180 البعد الثاني: العمليات الداخلية

 ق تماًماأواف 8 1163 1188 البعد األول: المستفيدون لالطلبة/ أولياء األمور/ المجتمعل

 أوافق  3 1121 1106 البعد الثالث: التنمية البشرية وتقنية المعلومات

 أوافق  1 1123 1101 الأعد الرابم: الأعد المالي
 أوافق  1160 1181 الدم:ة الكلية لتقييم األداء المؤسسي

سطي فطي مطدامأل التعلطي م العطام فطي إ:ابة السؤال الثاني: ما التصوم المقترح لتقطويم األداء المؤسَّ
 بطاقة األداء المتوازن؟ ضوء المملكة العربية السعودية في 

السدددؤال الثددداني مدددن أسدددئلة الدراسدددة مدددن خدددالل االسدددتفادة ممدددا ورد فدددي اإلطدددار  عدددنتمدددت اإلجابدددة 
النظري، والدراسات السابقة التي تناولت تقويم األداء المؤسسي وبطاقة األداء المتوازن، إضافة إلدى تحليدل 

ذلدددك  ضدددوء ة التعلددديم العدددام للبندددين والبندددات، ومنظومدددة قيدددادة األداء اإلشدددرافي المدرسدددي، وفدددي خطددده وكالددد
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سددي فددي مدددارس التعلدديم العددام فددي المملكددة العربيددة  خلصددت الباحثددة إلددى تصددور مقتددرح لتقددويم األداء المؤسَّ
 بطاقة األداء المتوازن. ضوء السعودية في 

سددي فدد ر مقتددرح لتقددويم األداء المؤسَّ ي مدددارس التعلدديم العددام فددي المملكددة العربيددة السددعودية فددي تصددو 
 بطاقة األداء المتوازن:  ضوء 

 أوًح: أهداف التصوم المقترح:
سدي فدي مددارس التعلديم العدام فدي المملكدة العربيدة السدعودية فدي  الهدف العام هو تقدويم األداء المؤسَّ

 ه األهداف اآلتية:بطاقة األداء المتوازن، وبناًء على ذلك تتفرَّع من ضوء 
سي في مدارس التعليم العام.  .4  تعزيز األداء المؤسَّ
 تطوير أداء العاملين بها. .2
سي في التعليم العام في  .6  بطاقة األداء المتوازن. ضوء تقديم منهجية علمية لتقويم األداء المؤسَّ
 في وكالة التعليم العام بالخطة المدرسية. االستراتيجية ربط األهداف  .1
 مار األمثل لكافة اإلمكانيات المادية والبشرية والمعلوماتية في مدارس التعليم العام.االستث .6

 ثانًيا: منطلقات التصوم المقترح:
سدددي لمددددارس التعلددديم العدددام فدددي  بطاقدددة األداء  ضدددوء ينطلدددق التصدددور المقتدددرح لتقدددويم األداء المؤسَّ

 المتوازن من المنطلقات اآلتية:
( علدى تعزيدز مسديرة اإلصدالح 19ندصَّ الهددف ) إذ( 2019-2015كدة )خطة التنمية الخمسدية للممل .4

سي، ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها   .(Ministry of Education, 2016) المؤسَّ
وكدددان مدددن أبدددرز التزاماتهدددا مواصدددلة  2016أبريدددل  25عدددالن عنهدددا فدددي ا التدددي  2030رؤيدددة المملكدددة  .2

االختبارات الدولية، والحصدول علدى البنا من إحراز نتائج متقدمة في االستثمار في التعليم، وتمكين ط
 (.Vision, 2030)ؤشرات العالمية للتحصيل التعليميفي المتصنيف متقدم 

للبندددين والبنددددات التددددي تسدددعى إلددددى تحقيدددق أهددددداف خطدددط التنميددددة الشدددداملة  وكالددددة التعلددديم العددددام ةخطددد .6
 للوزارة. االستراتيجية والتطلعات 

ادة األداء اإلشددددرافي المدرسددددي التددددي تددددم بناؤهددددا وفددددق مؤشددددرات معيَّنددددة ومقنَّنددددة وخطددددوات منظومددددة قيدددد .1
هة للعمل المدرسي للنهوض بالعملية التربوية التعليمية.  وإجراءات ُموج ِّ

 ثالًثا: آليات تنفيذ التصوم المقترح:
 المرحلة األولى: التهيئة واتعداد

طاقدة األداء المتدوازن بحيدث تتدوفر فيده مجموعدة مدن سدوف يدتم اختيدار فريدق العمدل الخدا  بتطبيدق ب .4
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العمدل علدى كيفيدة تطبيدق الخصائص، كالقدرة على التفكير والتحليل والتخطيط، ومن ثدم تددريب فريدق 
 بطاقة األداء المتوازن.

التعريف ببطاقدة األداء المتدوازن مدن خدالل اللقداءات التعريفيدة وعقدد النددوات وورب العمدل بدين اإلدارة  .2
 يا وجميع العاملين في مختلف وحدات المدرسة.العل

 (.  SOWTتحليل البيئة المدرسية الداخلية والخارجية وذلك من خالل استخدام تقنية التحليل البيئي ) .6
 المرحلة الثانية: مرحلة بناء بطاقة األداء المتوازن 

 يتم بناء بطاقة األداء المتوازن من خالل الخطوات اآلتية:
 سة ورسالتها، بحيث تكون منبثقة من رؤية الوزارة ورسالتها.تحديد رؤية المدر  .4
الخاصة بوكالتي التعليم للبنين والبنات المنبثقة من األهداف  االستراتيجية تحديد األهداف  .2

تصنيف األهداف إلى أبعاد األداء األربعة الرئيسة في و نية لتطوير التعليم العام، الوط االستراتيجية 
 ازن )المستفيدين/ العمليات الداخلية/ التنمية البشرية وتقنية المعلومات/ المالي(.بطاقة األداء المتو 

تحديد عوامل النجاح للمدرسة: تركز عوامل النجاح على التغييرات التي يجب أن تقوم بها المدرسة  .6
 تحليل الواقع الداخلي والخارجي وتحديد نقاط القوة، وهذا يحتم االستراتيجية لتحقيق األهداف 

 والضعف والتهديدات والفر  المتاحة، ويتم ذلك في مجموعات نقاشية.
يقصد بها تحديد الشواهد واألدلة حول تحقيق األهداف، والبدَّ أن تكون تحديد المؤشرات والمقاييس:  .1

 .االستراتيجية هذه المقاييس ومؤشرات األداء مالئمة ومرتبطة باألهداف 
 االستراتيجية وهي عبارة عن رسم تخطيطي بسيط يربط األهداف  للمدرسة االستراتيجية رسم الخريطة  .6

مع األبعاد التي تم تحديدها )المستفيدين/ العمليات الداخلية/ النمو والتعلم/ المالي(، ويتم ذلك 
؛ لبيان كيفية االستراتيجية في الخريطة  االستراتيجية بتشكيل عالقات السبب والتأثير بين األهداف 

 وبين مؤشرات األداء األساسية بعضها البعض. داف بعضها البعض، الربط بين األه
دط يتم القياس  Targetالمعيار )النتائج المستهدفة( تحديد  .4 لكل مؤشر: والمعيار هو مقدارط محدَّ

ببعض األلوان بناًء عليه لتحديد مقدار االنحراف عن الهدف المراد تحقيقه. ويمكن االستعانة 
 ملية استقراء الحالة بشكل سريع.القياسية والتي تسهل ع

 .من المستهدف دون المستوى المستهدف بكثير )ينبغي القيام بإجراء تصحيحي( %70أقل من
 .من المستهدف دون المستوى المستهدف بقليل )المراقبة مطلوبة( %80إلى  %71من 
 .من المستهدف حقق المستوى المستهدف أو يفوقه قليالً  %90إلى %81من 
 من المستهدف يتجاوز المستوى المستهدف بكثير. %91من أكثر 
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: وهي النشاطات والمشاريع التشغيلية والبرامج التنفيذية التي Initiativesتحديد المبادرات  .2
 .واالنتقال بالخطة إلى الواقع تحددها المدرسة الواجب تنفيذها لتحقيق أهدافها

ألبعاد األربعة، وتتضمَّن كل بطاقة )األهداف تصميم نماذج بطاقة األداء المتوازن لكل بعد من ا .6
 ، والمؤشرات والمعايير والمبادرات(.االستراتيجية 

 استخدام التطبيقات الحاسوبية لبطاقة األداء المتوازن وذلك بتشكيل فر  من البرمجيات. .1
يددتم جمددع المعلومددات عددن األداء الفعلددي مددن قبددل فريددق العمددل بشددكٍل مسددتمر، ومعرفددة مدددى تحقيددق 
األهداف الموضوعة، واحتساب النسب، واألرقام المتعلقة بالمقاييس المعتمدة، وبيان الفروقات بدين مسدتوى 

ومتابعة نتائج قياس األداء باسدتمرار ويدتم التصدحي  الفدوري األداء الفعلي، والمستهدف مع تحديد أسبابها، 
 بالمدرسة.وتقديم التغذية الراجعة لتدعيم جوانب القوة وتحسين جوانب الضعف 

 مابًعا: متطلأات تطأيق التصوم المقترح:
سدي فدي مددارس  هناك عدد من المتطلبات يجب توافرها لتطبيق التصور المقترح لتقويم األداء المؤسَّ

 بطاقة األداء المتوازن، ويمكن تحديدها فيما يلي: ضوء التعليم العام في 
سدت مشدروع مقداييس وأهدداف، وإنمدا هدو مشدروع توعية منسوبي المدرسة بدأن بطاقدة األداء المتدوازن لي .4

تغييددر يتطلددب مددن المؤسسددة أن تتبنَّددى أنظمددة األداء وإدارتدده القائمددة علددى المرونددة، والحوكمددة، والعمددل 
 الجماعي. 

ن نقطددة البدايددة فددي بندداء بطاقددة األداء المتددوازن هددي اسددتراتيجية المدرسددة وعالقددة السددبب واألثددر بددين إ .2
 واألداء المطلوب قياسه في هذه البطاقة. اتيجية االستر الرؤية واألهداف 

 تشكيل لجان متخصصة لتصميم وبناء بطاقة األداء المتوازن على مستوى المدرسة. .6
تدددريب العدداملين والمسددؤولين علددى تقددويم األداء فددي مختلددف مسددتويات مدددارس التعلدديم العددام والقددائمين  .1

 على تطبيق بطاقة األداء المتوازن.
علومات بحيث يمد كدل مدن وزارة التعلديم، ومختلدف مسدتوياتها ومنهدا إدارة المدرسدة بكدل إنشاء نظام م  .6

البيانات والمعلومات المطلوبة لتطدوير العمليدات التشدغيلية واتخداذ القدرارات وخاصدة فيمدا يتصدل بمددى 
 متاحة.والوصول إلى مقاييس األداء المطلوبة ومدى استغالل الموارد ال االستراتيجية تحقيق األهداف 

 :امًسا: مقترحات لتفعيل تنفيذ التصوم المقترح:
إقنددداع القيدددادات العليدددا بقصدددور الوضدددع الدددراهن، وأهميدددة اسدددتخدام بطاقدددة األداء المتدددوازن فدددي عمليدددة 

المنبثقددة مددن  االسددتراتيجية تحديددد و وصددع نظددام للحددوافز/ و ترشددي  قيددادات تقددود التحددول والتغييددر/ و التقددويم/ 
 االسددتراتيجية عمددل ورب عمددل لشددرح و الخطددط واألدوار واإلجددراءات الالزمددة لتحقيقدده/  رؤيددة الددوزارة وتحديددد
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االسدتعانة بخبدرات و عمدل دورات مكثفدة للمكلفدين بعمليدة التقدويم/ و وأهدافها وكيفية ربطها بمحركات األداء/ 
مكثَّدف علدى إعداد فريق داخلدي وتدريبدة بشدكٍل و خارجية متخصصة في مجال بناء بطاقة األداء المتوازن/ 

وجدود معدايير واضدحة و الزيارات الميدانية لجهات خارجيدة مطب قدة للبطاقدة/ و تطبيق بطاقة األداء المتوازن/ 
ربط قاعدة بيانات بطاقة األداء المتوازن الخاصدة بالجهدة المعنيدة بقاعددة البياندات و ثابتة يتم االحتكام بها/ 

 المركزية بإدارة األداء الشامل.
سي في مدامأل التعليم العام في المملكة العربية السعودية لتصوم المقترح  في ضوء لتقويم األداء المؤسَّ

 بطاقة األداء المتوازن 
 التوةيات:

بطاقة األداء  ضوء تبن ِّي وزارة التعليم لألنموذج المقترح لتقويم األداء المؤسسي للتعليم العام في  .4
 م العام.المتوازن واعتماد تطبيقه رسميالا في مدارس التعلي

أن تعمل وكالة التعليم على تطوير األنظمة واللوائ  واإلجراءات من أجل تفعيل العمل المؤسسي  .2
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 في التعليم العام لإلفادة من تطبيق األنموذج المقترح في تطوير واقع المدارس وتحسينه.
سي ضرورة توعية مجتمع المدرسة بأن الهدف من تطبيق األنموذج المقترح لتقويم األداء ال .6 مؤسَّ

 هو المساعدة في تحديد أولويات التطوير والتحسين.
سي، وأساليب جمع البيانات  .1 تأهيل وتدريب منسوبي المدرسة على آليات تقويم األداء المؤسَّ

 الالزمة وفًقا لألنموذج المقترح.
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