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  سعداء بنت فرحان بن سعد القرني / أ

  الرتبوية جبامعة امللك سعود بالرياض اإلدارةطالبة دكتوراه يف قسم 
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  محدان بن أمحد الغامدي/ د. أ

  أستاذ اإلدارة الرتبوية، قسم اإلدارة الرتبوية، كلية الرتبية، 
  جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية
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ة التعليم باململكة العر�ية السعودية وفقا أل�عاد  ا واقع %داء الوظيفي للقيادات ال��بو�ة �� و
ً

ر ز

  ننموذج %داء املتواز

  ، حمدان بن أحمد الغامدي1ء ب�ت فرحان بن سعد القر�يسعدا

ة ال��بو�ة، 4لية ال��بية، جامعة امللك سعود، اململكة العر�ية السعودية   .رقسم 5دا

  sfgarni@gmail.com: ال@�يد <لك��و=ي للباحث الرئ8س1

  :املOPص

اسة الكشف عن  ة التعليم بر�دفت الد ا رواقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و اململكة العر2ية ز

، ولتحقيق �ذا ال=دف تم استخدام املن67 الوصفي  نالسعودية وفقا ألEعاد نموذج Aداء املتواز
ً

اسة عNO عينة بلغت بأسلو2ھ املسP'، وتم Mعتماد عM NOسLبانة )' جمع البيانات،  روطبقت الد

ة العامة لإلشراف ال,+بو )' ) 432( يمن القيادات ال,+بو(ة )' ]دا ة التعليم، باإلضافة إ\N ر ا رج=از و ز

ات العامة للتعليم )' مناطق اململكة العر2ية  ات ]شراف ال,+بو باإلدا رالقيادات ال,+بو(ة )' إدا ير

'Oعد : السعودية، وأسفرت النتائج عما يE لحصو " fgة التعلم والنمو امل جة توافر " رإدا رعNO د

ة العمليات الداخلية عNO لحصو واقع أداء القيادات ال,+بو(ة، متوسطة ر فيما يتعلق ببعد إدا

ة العمليات  جة توفر متوسطة، حصو واقع أداء القيادات ال,+بو(ة فيما يتعلق ببعد إدا رد لر

ة  جة توفر متوسطة، حصو واقع أداء القيادات ال,+بو(ة فيما يتعلق ببعد ]دا رالداخلية عNO د لر

جة توفر متوسطة   .راملالية عNO د

، التقو(م:فتاحيةالQلمات امل   .ن Aداء، القيادة ال,+بو(ة، نموذج Aداء املتواز
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ABSTRACT 

The study aimed to reveal the status-quo of educational leaders’ 

performance in the Ministry of Education in the Kingdom of Saudi 
Arabia, in light of the dimensions of the balanced performance model. 

To achieve such a goal, the descriptive approach was used in its survey 
form, and a questionnaire was used in collecting data. The study was 

administered to a sample consisting of (432) educational leaders in the 
general administration of educational supervision in the Ministry of 

Education, in addition to educational leaders in educational 

supervision departments in the general administrations of education in 

the regions of the Kingdom of Saudi Arabia. It was revealed that the 

dimensions of internal operations management was at a medium 

degree of availability. Furthermore, the status-quo of the educational 

leaders’ performance with regard to the internal operations 

management dimension was at a medium degree of availability, and 

the status-quo of educational leaders’ performance with regard to the 

financial management dimension was at a medium availability. 

Keywords: Performance, Educational Leadership, Balanced 

Performance Model, Evaluation. 
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 : املقدمة

نتتعاظم مسئوليات منظمات القر الواحد والعشر(ن عNO اختالف مجاالlmا وتنوع 
�ا  عة من أبر تقاء بأداluا )' ظل ما تواج=ھ من تحديات مLسا Mا لتحقيق الكفاءة وlvزأ�شط ر ر
(ادة التwاليف وشدة املنافسة ومتطلبات مجتمعية خدماتية مختلفة ومتنامية  زالتطو التقfx و ر

نة ألEعاد Aداء من ج= ة متwاملة ومتوا زة وقصو الوسائل التقليدية لقياس Aداء عن إعطاء صو ر ر
lmا عNO توف{+ مؤشرات ومقاي}س أداء  ، إضافة لعدم قد را��تلفة )' �ذه املنظمات من ج=ة أخر ى
�' عNO املدى القص{+ والطو(ل وفق  رتمكن �ذه املنظمات من قياس وتقو(م أداluا الداخO' وا��ا
(ة حديثة  راحتياجاlmا Mس,+اتيجية، مما فرض عNO �ذه املنظمات البحث عن مداخل ونماذج إدا
لقياس Aداء تقابل املتطلبات املتجددة )' ب}ئة Aعمال املتغ{+ة، و(مكن استخدام=ا )' الوقوف 

ات واتجا�ات و ات وم=ا (ة والتعرف عNO قد رعNO فاعلية وكفاءة ال�+امج والعمليات ]دا ر سلوكيات ر
(ة تبعا لذلك   . رأفراد�ا و�عديل توج=اlmم وتحس{ن أداluم وخطط=م ]دا

(ة ا��ديثة لقياس Aداء وقد اعتمدت  رو�عد بطاقة Aداء املتواز من أبر املداخل ]دا ز ن
إ\N أنھ )'  نعل�lا العديد من املنظمات )' قياس وتقو(م Aداء، فقد أشار مع=د بطاقة Aداء املتواز

جمعة وشعبان، (نمن الشر�ات العاملية مع بطاقة Aداء املتواز% �75عاملت حوا\' 2004 عام
اسة). م2008 ، (روقد أظ=رت نتائج د نأ�مية استخدام مدخل Aداء املتواز )' ) م2009يالعمر

  . تحس{ن مؤشرات Aداء للمؤسسات )' اململكة العر2ية السعودية

اسة توحيدي أ�مية استخدام ) Tohidi et al ,2010 (رو)' مجال التعليم كشفت د
نة Aداء  رمدخل Aداء املتواز Eشwل خاص )' املؤسسات التعليمية ا��wومية، وذلك ملقا ن
نا��طط واملسlvدف باألداء الفعO'، و�ان من أبر نتائج=ا أن استخدام بطاقة Aداء املتواز أدى  ز

اسة كما . إ\N تحسن Aداء الناتج من التطو(ر املستمر عNO أ�مية ) م2012دودين، (رأكدت د
¡عة )' املؤسسات التعليمية، )' ح{ن أوصت  A عادهEداء املتواز بأA رالتوسع )' تطبيق مدخل ن

اسات  نب�شر مفا�يم مدخل Aداء املتواز )' ) 2012أبو شرخ، (و) 2011حمودي ودمحم، (رد
ن ا�¥ام¤' ملا سيwو لھ من مردود املؤسسات التعليمية، وتطبيق �ذا املدخل )' التعليم قبل

، فقد حظيت  ة التعليم السعودية ل}ست ببعيدة عن �ذا ا��راك ]دار ا يإيجا¡ي عNO أدائھ و ر وز
�ا تدعم اس,+اتيجية اململكة العر2ية  رمسألة قياس وتقو(م Aداء با�تمام بالغ من الدولة باعتبا

تقاء بكفاءة أداء Aج=زة M NOرالسعودية )' العمل ع f©إن تحققت ف fªومية ا��دمية الwا�� 
قم  اء  ر�عكس كفاءة Mقتصاد وجودتھ بصفة عامة، حيث صدر قرار مجلس الو (خ ) 3(زر ربتا

بناء عNO توصية مجلس " أداء" ه بإ�شاء املركز الوطfx لقياس أداء Aج=زة العامة 6/1/1437
(ة مستق رالشئو Mقتصادية والتنمية، كج=ة ذات °�صية اعتبا و²عمل املركز عNO قیاس . لةن

مؤشرات أداء Aج³زة العامة من خالل تطبیق نماذج وأدوات موحدة لدعم كفايlvا وفاعلیlvا، 
´ة عن مدى تحقق A�داف Mس,+اتيجية وحالة مؤشرات Aداء  ´ر دو روإصدار تقا املركز الوطfx (ر

  ).�ـ1440لقياس أداء Aج=زة ا��wومية، 

(ة ف�lا Aساس الذي تنطلق و(مثل Aداء الفردي  أس=م القيادات ]دا  NOرللعامل{ن وع ر
منھ جودة Aداء )' أي مؤسسة �عليمية، ولكن ال يمكن ا��كم عO' مدى كفاءة �ذا Aداء 
وفاعليتھ إال إذا خضع للتحليل والقياس والتقو(م والنقد )' Eعض Aحيان، وتتم عملية التقو(م 

نة الواقع الفع Aداء (و2{ن معاي{+ ومقاي}س ومؤشرات مسlvدفة ) Aداء ا��قق(O' رمن خالل مقا
Eغرض التأكد من أن ما تم تنفيذه قد تم وفقا ملا �و مسlvدف، وقد تقتصر عملية ) املسlvدف
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نة ب{ن ]نجاز الفعO' واملعاي{+ و�¸¥يل Mنحرافات وقد تتجاو ذلك إ\N تفس{+  زالتقو(م عNO املقا ر
  ).15م، 2014مصطفى، (لق,+اح ا��لو املناسبة ملعا�¥ة أسباب Mنحرافأسباب Mنحراف وا

ة التعليم متمثال )'  ا وانطالقا من الدو الفاعل الذي تقوم بھ القيادات ال,+بو(ة )' و
ً

ر ز ر
عات ال,+بو(ة والتعليمية وفق السياسات وAنظمة، واللوائح  وتنفيذ ا��طط وال�+امج واملشر

(ة والتعليمات و]جراءات امل م، 2015كنتاب، (رعتمدة لتحقيق A�داف ال,+بو(ة والتعليمية و]دا
فإنھ من امل=م أن يقاس أداؤ�ا لتعز(ز أوجھ التم{À و�¿�يص وتLبع ا��لل و¡عض نوا½' ). 3

رالقصو لتأث{+ه الكب{+ عNO فاعلية Aداء Eشwل عام، فالتعليم منظومة م,+ابطة يؤثر و(تأثر Eعضھ 
 شك ان Aداء املنخفض )' أي عنصر من عناصر�ا ينعكس سلبا عNO أداء بالبعض Ãخر و2ال

النظام بأكملھ، وحÄª يتم Mستفادة من قياس أداء القيادات ال,+بو(ة )' مجاالت عديدة من أ�م=ا 
تطو(ر القيادات ال,+بو(ة باالعتماد عA NOسلوب العلfÅ واملعلومات الدقيقة، فانھ البد من توافر 

نؤشرات محددة لقياس أداluم تLناسب وامل=ام الfª يقومو lÆا Aمر الذي ي�+ز ا��اجة إ\N معاي{+ وم
وتكمن أ�مية �ذه . بناء بطاقة لقياس أداء القيادات ال,+بو(ة من خالل معاي{+ ومؤشرات محددة

جات التقدم نحو تحقيق A�داف ) 2015(را��طوة كما يذكر املناو  ر)' �وlÈا �سمح بمراجعة د
ك التخاذ ]جراءات الت�Ëيحية و�و العامل الذي ال يتÉÊ )' حالة اعتماد Aج=زة ا��wومية وذل

(ر ]نجاز السنو(ة لقياس Aداء، و)' �ذا ا�¥انب يوfÌÍ القحطا�ي  ة ) م2011(رعNO تقا وربضر
ة Aفراد وتوظ يف رMعتماد عNO من7¥يات تر2ط ب{ن مستو(ات Aداء Mس,+اتيÎ' والLشغيO' وإدا

  . مخرجات القياس )' تطو(ر أداء Aفراد

اسة  : رمشQلة الد

(ة التنظيمية و]جرائية والتنفيذية والثقافية )'  ريمثل ضعف lmيئة ب}ئة النظم ]دا
املنظمات Eشwل عام ومنظمات التعليم خاصة عائقا أمام نجاح تطبيق=ا ملن7¥يات أو مداخل 

(ادة الكفا (ة جديدة Eغرض التحس{ن و زإدا ءة والفعالية ل=ذه املنظمات، وذلك لعدم جا�ز(ة �ذه ر
مة لتطبيق=ا، وغالبا يحدث ذلك  زاملنظمات للمتطلبات التنظيمية وال=يwلية والÑشر(ة واملادية الال
نلوجود فجوة ب{ن الواقع ]دار ا��ا\' ل=ذه املنظمات والواقع ]دار الذي ي�بÒ' إن تwو عليھ  ي ي

ة مراجعة املنظمات �¥ا�ز(ة �ذه املنظمات قبل البدء بت ورطبيق �ذه املداخل، مما يحتم ضر
د  (ة وكفاءة املوا (ة والتنظيمية وال=يwلية والسياسات والتغي{+ات )' الوظائف ]دا رنظم=ا ]دا ر ر
الÑشر(ة للتخلص من �ذه الفجوة وضمان التطبيق الناÉÓ ل=ذه املداخل خاصة )' ظل ما يواج=ھ 

مات مالية و ة الكفاءات القياديةزالعالم من أ   . رتنافسية وند

(ة ) 34م، 2015(و)' �ذا السياق Ôش{+ خليل  رإ\N أن النجاح )' تطبيق مداخل إدا
جديدة �سlvدف التحس{ن املستمر )' أي منظمة أيا �ان نوع=ا فمن A�مية تقييم ا��قائق 

(ة ا��الية داخل املنظمة وlmيئة متطلبات الب}ئة التحت سات ]دا رواملما ية بحيث �شwل دعما ر
ع )' تنفيذ �ذا املدخل فان ا��اجة تدعو  ولتطبيق املدخل ا�¥ديد، ومن ثم فانھ وقبل الشر
(ة ا��الية داخل املنضمة لتقييم مستو جا�ز(lvا  سات ]دا ىلنظرة تقو(مية شاملة حو املما رل ر

يجاح املدخل ]دار لتطبيقھ، وتمثل عوامل ا�¥ا�ز(ة املمكنات Aساسية الfª س,Àيد من احتمال ن
أن النجاح )' تطبيق مداخل ) Najem et al, 2013, 287( ا�¥ديد، و)' نفس ]طار يؤكد ناجيم

(ة جديدة مثل سيجما ستة وا�¥ودة الشاملة وغ{+�ا من املداخل الfª �سlvدف التطو(ر  رإدا
(ة وا�Ùة والثقافة املطل ؤوالتحس{ن ]دار يتطلب ضمان أن الب}ئة مج=زة والر و2ة متوافقة ي
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مة لنجاح  (ة والتنظيمية الال ة تقييم جا�ز(ة املتطلبات ]دا زوتدعم التنفيذ، مما Ôش{+ إ\N ضر ر ور
اسة . �ذا املدخل رأما عNO املستو ا��O' فقد أكدت د ، (ى وجود تد�ي )' �سبة )" 56، 2011يالعمر

(ة والتنظيمية )' الب}ئة السعودية مما يؤثر عNO ت طبيق املن7¥يات واملفا�يم رlmيئة النظم ]دا
(ة )' مجتمع Aعمال الصناعية )' اململكة العر2ية السعودية و(قلل  را�¥ديدة لتطو(ر النظم ]دا
لمن نجاح منظمات Aعمال )' تحقيق التطو(ر املأمو من تطبيق املداخل واملن7¥يات ا�¥ديدة )' 

ة    ".ر]دا

اسة  تعرف عNO مدى جا�ز(ة Aج=زة إ\N ال) 9، 2011القحطا�ي، (ر كما توج=ت د
سة قياس Aداء واملن7¥يات املستخدمة، وذلك لإلس=ام )' تحديد املن7¥ية Aفضل  را��wومية ملما
يواملالئمة للتطبيق )' اململكة لتÑن�lا مما يدل عNO أ�مية قياس استعداد ب}ئة العمل ]دار لنجاح 

ة   . رتطبيق مداخل أو نظر(ات جديدة )' ]دا

اسlvا أو و2ذلك اسات السابقة بالرغم من اختالف=ا سواء )' مجال د ر يتÉÊ اتفاق الد ر
أ�داف=ا أو الف,+ات الزمنية الfª أجر(ت ف�lا عNO أ�مية استعداد املنظمات وجا�ز(ة ب}ئاlmا 
ع )' تطبيق مداخل جديدة )' املنظمة، وان  (ة والثقا)' قبل الشر والتنظيمية وال=يwلية و]دا ر

د املادية والÑشر(ة وحدوث مقاومة من املسئول{ن عن عملية عكس ذلك قد  ر�سÑب )' إ�دار املوا
(ة جديدة  رالتطبيق ثم يwو مص{+�ا الفشل ومحاولة تطبيق مداخل إدا   ). 2007الرشودي، (ن

ة التعليم التطبيق الناÉÓ ل=ذا النموذج )' ظل  ا رو2ذلك يمكن القو أنھ لwي تضمن و ز ل
ة التعليم وأ ا رك�+ Ú¥م و �ا املعقدة وأ�شطlvا املتنوعة و�شابك عملياlmا و�عدد عوائق ز ردوا

تطو(ر�ا، وما تواج=ھ من تحديات )' �ذه املرحلة Mنتقالية ال�Êمة الfª تمر lÆا اململكة العر2ية 
(ة اململكة العر2ية السعودية، فإن  ؤالسعودية لتنفيذ برامج التحو الوطfx وصوال إ\N تحقيق ر ً ل

ة التعليم lmيئة عوامل نجاح تطبيق=ا، واملتمثلة )' مراجعة الب�ية التحتية ذلك Ôستوجب من و را ز
د املادية والتقنية واملعلوماتية وغ{+�ا حÄª ال  ة التعليم من حيث الكفاءات الÑشر(ة واملوا ا رلو ر ز
ييتعرض تطبيق=ا للفشل و�و ما ي,+تب عليھ ال=در املا\' والÑشر واملادي، ولعل )' مقدمة �ذه 

اlmم، ف=م الذين العو ة ومؤ�لة لتطبيق بطاقة Aداء املتواز )' إدا رامل وجود قيادات تر2و(ة قاد نر
 fªة التعليم ال ا ات العموم )' التعليم العام بو رس}تولو تطبيق �ذا النموذج )' الو�االت وإدا زر ن

اسات أن  ة التعليم كمرحلة أو\N، فقد أكدت الد ا راسlvدفlvا و ر قيادات من عدم نجاح ال%) 70(ز
ة مؤسساlmم لم يكن EسÑب Mس,+اتيجية الضعيفة، لكن EسÑب التنفيذ الضعيف  رال,+بو(ة )' إدا

'Ûس,+اتيجية وM ئ}سية تحو دو تنفيذ ¡عة معوقات  ت أ نلالس,+اتيجية حيث بر ل ر ر عائق متعلق : ز
(ة  إن Aفراد حيث (فقط من العامل{ن، وعائق متعلق باألفراد % 65حيث يف=م Mس,+اتيجية (ؤبالر

د % 25نالذين لدlÜم حوافز لتنفيذ Mس,+اتيجية يمثلو  رفقط من العامل{ن، وعائق متعلق باملوا
) 47، 2011قر�ي، (من املؤسسات ال تقوم بر2ط ا�¥انب املا\' لالس,+اتيجية  % 60حيث إن (
) ،fx)51م، 2014الثو .(  

اسات ال اسة ما كشفت عنھ نتائج الد رومما يدعم مشwلة الد علمية الfª تناولت واقع ر
 fªاس ، (رأداء القيادات ال,+بو(ة مثل د وتقر(ر Mس,+اتيجية ) م2015كنتاب، ) (م2009ياملط{+

الوطنية لتطو(ر التعليم العام )' عرض=ا لL¿�يص واقع التعليم )' اململكة العر2ية السعودية 
أظ=رت ضعفا )' أداء قيادlmا )' عدة جوانب مlÝا ضعف )' توثيق ال

ً
عمل وعدم M�تمام باملؤشرات 
سات الfª تتعلق باألداء القيادي وكذلك  روالfª �عكس مدى تحقيق A�داف وضعف )' املما
جية والfª تحقق مص�Þة  رضعف برضا املستفيد و)' كفاءة تفعيل الشرا�ات الداخلية وا��ا
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اسة  ة التعليم ضعف إ\N أن من معوقات قيادة املعرفة )' ) 2017العو)'، (رالعمل، وتوصلت د ا رو ز
ات  ة التعليم، ضعف تwامل التخطيط والت�سيق ب{ن ا�¥=ود داخل ]دا ا رالقيادات املؤ�لة )' و ر ز
تباط ثقافة التطو(ر باأل°�اص، كما توصلت  را��تلفة )' املنظمة، غياب العمل املؤسfÌà وا

 Éاسة الصا� ة التعليم ضع) م2013(رد ا رإ\N أن من أ�م معوقات التطو(ر )' و ات ز رف توافق قد
اسات  ة، وأوصت بإجراء مز(د من الد ا د�ا الÑشر(ة مع أ�داف وسياسات واس,+اتيجيات الو رموا ر زر

اسة الضÑي¤'  اسة الغامدي) م2012(رل�Þد من ذلك، و2ي�ت د اسة العمر ) م2013(رود يود ر
ة التعليم وامليدان ال) م2017( ا را��اجة إ\N تنمية القيادات وAفراد العامل{ن )' و   .تعليfÅ باململكةز

بناء عNO ما سبق وألن فاعلية وكفاءة املؤسسات Eشwل عام وال,+بو(ة مlÝا Eشwل خاص 
تتوقف إ\N حد كب{+ عNO فاعلية وكفاءة أداء قيادlmا، وحيث إن التطبيق الناÉÓ، للنماذج 

(ة ا�¥ديدة Eشwل عام ونموذج أداء املتواز Eشwل خاص يرتبط Eشwل مبا نوAساليب ]دا شر ر
¡عة لبطاقة  A عادEA ة التعليم )' التعامل مع ا جة كفاءة وفاعلية القيادات ال,+بو(ة )' و ربد ر زر

 البعد – Eعد املستفيدين – Eعد العمليات الداخلية –Eعد التعلم والنمو املfg (نAداء املتواز 
، لذلك البد من �¿�يص واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' ضوء أEعاد بط) املا\' ناقة Aداء املتواز

اجعة عن أوجھ القوة ونقاط الضعف )' Aداء وفقا ألEعاد Aداء املتواز و2التا\'  نلتقديم �غذية  ر
(Ñية وتطو(ر(ة، مما يم=د  ع )' ]جراءات الت�Ëيحية من برامج تد ة التعليم من الشر ا ريمكن و ور ز

(ة نالتطبيق الناÉÓ لنموذج Aداء املتواز و(قلل املقاومة امل رتوقعة للنماذج وAساليب ]دا
اسة )' قلة  را�¥ديدة Eشwل عام والfª تختص بقياس Aداء Eشwل خاص، وعليھ تLبلو مشwلة الد ر
ة التعليم وفقا ألEعاد بطاقة  ا اسات العلمية الfª تكشف عن واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و رالد زر

 البعد – Eعد املستفيدين –Eعد العمليات الداخلية  –Eعد التعلم والنمو املfg (نAداء املتواز 
ة التعليم وفقا ألEعاد بطاقة )املا\' ا ر، مما ي�+ز ا��اجة لL¿�يص واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ز

 البعد – Eعد املستفيدين – Eعد العمليات الداخلية –Eعد التعلم والنمو املfg (نAداء املتواز 
ة التعليم وفقا و2ذلك فان موضوع) املا\' ا اسة �و واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ر �ذه الد زر

 Eعد املستفيدين – Eعد العمليات الداخلية –Eعد التعلم والنمو املfg (نألEعاد بطاقة Aداء املتواز 
  ) البعد املا\'–

اسة  : رأسئلة الد

ة التعليم  الوظيفيما واقع Aداء .1 ا ر لدى القيادات ال,+بو(ة )' و ة التعلم ز روفقا لبعد إدا
ً

  والنمو املfg؟

ة التعليم وفقا لبعد العمليات الوظيفيما واقع Aداء  .2 ا ر لدى القيادات ال,+بو(ة )' و ز
 الداخلية؟

ة التعليم وفقا لبعد املستفيدين؟الوظيفيما واقع Aداء  .3 ا ر لدى القيادات ال,+بو(ة )' و  ز

ة التعليم وفقا للبعد املا\'؟ لدى القيادات ال,+بوالوظيفيما واقع Aداء  .4 ا ر(ة )' و  ز

اسة اسة إ\N تحقيق ال=دف الرئ}�Ã fÌàي :رأVداف الد �¿�يص واقع Aداء : رسعت �ذه الد
ة التعليم وفقا ألEعاد بطاقة Aداء املتواز الوظيفي ا ن لدى القيادات ال,+بو(ة )' التعليم العام بو

ً
ر ز

ومنھ �شتق ) الداخلية، Eعد املستفيدين، البعد املا\'Eعد التعلم والنمو املE ،fgعد العمليات "
  : A�داف الفرعية Ãتية
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ة التعليم وفقا لبعد التعلم  الوظيفي�¿�يص واقع Aداء .1 ا  لدى القيادات ال,+بو(ة )' و
ً

ر ز
fgوالنمو امل .  

ة التعليم وفقا لبعد العملي الوظيفي �¿�يص واقع Aداء .2 ا ر لدى القيادات ال,+بو(ة )' و ات ز
 .الداخلية

ة التعليم وفقا لبعد  الوظيفي�¿�يص واقع Aداء .3 ا ر لدى القيادات ال,+بو(ة )' و ز
 .املستفيدين

ة التعليم وفقا للبعد املا\' الوظيفي�¿�يص واقع Aداء .4 ا ر لدى القيادات ال,+بو(ة )' و  . ز
اسة  : رأVمية الد

أوال 
ً

  ي%Vمية النظر/ 

ة ا��ديثة، ألنھ Ôساعد )' أ�مية موضوع �¿�يص Aداء كمظ=ر ف -1 رعال من مظا�ر ]دا
ات ا��wومية املتعلقة بج=ود التطو(ر  رإيجاد مؤشرات موضوعية لقياس Aداء تدعم القرا

  ي]دار 

ات  -2 ر الدو الكب{+ للقيادات ال,+بو(ة من مشر)' ومشرفات العموم )' و�االت التعليم وإدا ر
ة التعليم )' ا رالعموم )' التعليم العام بو ة التعليم مما ز ا ر تحقيق A�داف Mس,+اتيجية لو ز

fÅجودة املنتج التعلي NOيؤثر إيجابا ع . 
تقاء بمستو Aداء )' التعليم وتطو(ره  -3 M ىاستجابة لتوجھ اململكة العر2ية السعودية نحو ر

ع امللك عبد هللا لتطو(ر التعليم  وواملتمثلة )' Mس,+اتيجية الوطنية لتطو(ر التعليم ومشر
 لو2رنامج التحو الوطن 

 : %Vمية العملية/ ثانيا 

نتحديد أوجھ القوة ونقاط الضعف )' EAعاد الfª تضمنlvا بطاقة Aداء املتواز التخاذ  -1
ة  ا ر]جراءات الت�Ëيحية والتطو(ر(ة بما يدعم نجاح تطبيق بطاقة Aداء املتواز )' و ز ن

  التعليم 

ة التعليم )' ضوء ما �سفر عنھ نتائج تحديث الوصف الوظيفي للقيادات ال,+ب -2 ا رو(ة )' و ز
(ة حديثة مثل Aداء املتواز  اسة و2ما يLناسب مع متطلبات تطبيق نماذج إدا نالد ر  ر

�م )' ضوء  -3 مة للقيادات ال,+بو(ة )' التعليم العام للقيام بأدوا رتحديد الكفايات القيادية الال ز
 ننموذج Aداء املتواز

ة التعليم من مشر)' ومشرفات و�االت تحديث Aداء الوظيفي  -4 ا رللقيادات ال,+بو(ة )' و ز
ة التعليم ا ات العموم للتعليم العام بو رالتعليم وإدا  . زر

ة التعليم بمعلومات دقيقة عن واقع Aداء للقيادات ال,+بو(ة  بما  -5 ا (د ج=ات متعددة )' و ر تز ز و
ات فيما يخص اختيار ال�+امج التد ر(Ñية والتطو(ر املfg للقيادات )' رÔساعد�ا )' اتخاذ القرا

 fxم وتبlÜامنة لدwم والكشف عن الطاقات الlÝم و�عيي� ة التعليم وتحديث معاي{+ اختيا ا رو ر ز
(ادة دافعيlvم للعمل  . زأساليب لتحف{À�م و
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اسة  : رحدود الد

اسة عNO:اabدود املوضوعية �¿�يص واقع أداء القيادات ال,+بو(ة : ر سوف تقتصر �ذه الد
، )' ا نلتعليم العام وفقا ألEعاد بطاقة Aداء املتواز ً

 – Eعد العمليات الداخلية-Eعد التعلم والنمو(
  .)البعد املا\'–Eعد املستفيدين

ة العامة لإلشراف ال,+بو )' ج=از : اabدود املQانية اسة عNO ]دا يسوف يقتصر تطبيق �ذه الد ر ر
ات العامة للتعليم ة التعليم بالر(اض و]دا ا رو ر   .  )' جميع مناطق اململكةز

ة : اabدود الcشر�ة ا ة العامة لإلشراف ال,+بو )' و رالقيادات ال,+بو(ة من البن{ن والبنات باإلدا زر ي
ات العامة للتعليم )' �ل من ات ]شراف ال,+بو باإلدا رالتعليم بالر(اض وإدا  – جدة –الر(اض  (ير

ة   القصيم – مكة املكرمة – عس{+ – الباحة – حائل – ا�¥وف – نجران - الطائف–راملدينة املنو
ان – تبوك – املنطقة الشرقية -  Mحساء –   مفردة) 206(وعدد�م )  ا��دود الشمالية–ز جا

اA fÌåو من العام : اabدود الزمانية لالفصل الد   ه 1443/ �ـ1442ر

اسة      :رمصطaPات الد

سو التأث{+ )' ا�¥موعة لتحقي: القيادات نA°�اص الذين يما ق أ�داف محددة بوسيلة ]قناع ر
  ). 223، 2014آل نا�'، (أو باستخدام السلطة الرسمية حسب مقتضيات املواقف 

ات التعليمية وال�+امج واملعا�د واملؤسسات : القيادات ال,+بو(ة ن القطاعات و]دا ر�م الذين يدير و
   ). 535م، 2007دة،شنو(نال,+بو(ة بمراحل=ا ا��تلفة حيث Ôشرفو عNO س{+ التعليم وأدائھ 

ة العامة  اسة إجرائيا  �م مشرفو ومشرفات العموم )' ]دا رالقيادات ال,+بو(ة )' �ذه الد ر
ً

ة التعليم ا رلإلشراف ال,+بو بو ز   .ي

  : ن بطاقة %داء املتواز

تو  نعرف �ابالن ونو نظام شامل : "نبطاقة Aداء املتواز بأlÈا) Kaplan and Norton , 1992 7,(ر
A داف لقياس�أ N\يتم بموجبھ ترجمة اس,+اتيجية أي منظمة إ 'Îرداء من منظو اس,+اتي

  "اس,+اتيجية ومقاي}س وقيم مسlvدفة وخطوات إجرائية وا�Ùة 

اسة إجرائيا يقصد lÆا )' �ذه الد
ً

ة التعليم : ر ا رتصميم نظام لL¿�يص أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ز
سالة واس,+ات (ة و روذلك )' ضوء ترجمة ر ة التعليم لتطو(ر التعليم العام إ\N أ�داف ؤ ا ريجية و ز

نمحددة ومعاي{+ ومؤشرات دقيقة بحيث تتضمن أEعاد Aداء )' بطاقة Aداء املتواز وE 'Ûعد 
  التعلم والنمو و¡عد العمليات الداخلية و¡عد املستفيدين والبعد املا\'
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 : ي5طار النظر

ة التعليم باململكة العر�ية السعوديةزالقيادات ال��بو�ة �� و/ لاملبحث %و    را

  : مفmوم القيادة ال��بو�ة

Ôعرف=ا الfÅ¥ë من الناحية النفسية بأlÈا �عديل السلوك ل}س{+ )' Mتجاه املطلوب 
) ،fÅ¥ëشر(ة، أو ) م2017(ي، وذكر عطو )60:  م2015الÑفن املعاملة للطبيعة ال 'Û أن القيادة

وجيھ جماعة من الناس نحو �دف مع{ن بطر(قة تضمن طاعlvم يفن التأث{+ )' السلوك الÑشر لت
س=ا ) 2016آل نا�'، (وثقlvم واح,+ام=م و�عاوlÈم، ب}نما يرا�ا  (ة الfª يما ربأlÈا العملية ]دا ر

°�ص مع{ن للتأث{+ عNO مجموعة لتحقيق �دف محدد بوسيلة ]قناع أو باستعمال السلطة 
القيادة Û' فن معاملة الطبيعة الÑشر(ة أو فن التأث{+ الرسمية حسب مقتضيات املوقف، كما أن 

)' السلوك الÑشر لتوجيھ جماعة من الناس نحو �دف مع{ن بطر(قة تضمن طاعlvم وثقlvم 
و2ذلك يتÉÊ أن �ناك اتفاقا ب{ن الباحث{ن عNO أن ) 7: 2019: غالم، ج�lان(واح,+ام=م و�عاوlÈم 

ً

لالقيادة تدو حو قوة التأث{+ )' Aفراد  ليحققوا أ�داف ا�¥ماعة، وأ�داف=م بتوافق وا�¸¥ام ر
 . رو�ع�+ عن مwانة وظيفية ودو اجتماì' يؤديھ القائد أثناء تفاعلھ مع أعضاء جماعتھ

ات و]مwانات Mستíنائية املوجودة )'  روتر الباحثة أن القيادة Û' مجموعة من القد ى
 التأث{+ عNO سلوك أفراد ا�¥ماعة، ال¿�ص القائم Eعملية القيادة والfª من خالل=ا Ôستطع

  .وت�سيق ج=ود�م، وتوج�l=م لبلوغ الغايات وA�داف امل�شودة للمنظمة

 :  عناصر القيادة ال��بو�ة

¡ع عناصر أساسية و(مكن  ر)' ضوء املفا�يم السابقة للقيادة، يLب{ن أlÈا تتwو من أ ن
، (ت�Þيص=ا �اآل�ي    )29-28: 2019يا��ديfð واملط{+

ة عNO التأث{+ )' Ãخر(ن و(تمتع بصفات : القائد • ريمثل أ�م عنصر )' القيادة ف=و يمتلك القد
جة نجاح القائد  ات لبلوغ �دف أو أ�داف محددة وتتحدد د روخصائص معينة و(تمتع بم=ا ر
أو فشلھ )' قيادة ا�¥ماعة بمدى تأث{+ه عل�lا و�غي{+ سلوك=ا باتجاه تحقيق A�داف، 

ات وليتمكن من القيام بمسئ ات وامل=ا رولياتھ بكفاءة يتوجب عليھ التمكن من عدد من القد ر
ات فكر(ة  ات إ�سانية وم=ا رالقيادية مlÝا م=ا  ر

Ôعت�+ التأث{+ �و لب القيادة، و�و عملية يقوم القائد نحو التاEع{ن lÆدف توجيھ : التأث{+ •
ة عNO �شاطاlmم وج=ود�م )' اتجاه مع{ن، والتأث{+ عملية �ادفة مقصودة )' القيا ردة والقد

(ة، بل إlÈا �عت�+ ا��طوة التنفيذية الfª تتمثل ف�lا  رالتأث{+ من أ�م عناصر القيادة ]دا
سة الفعلية للقيادة   ).13: م2011القحطا�ي، (راملما

مة لبلوغ ال=دف و2التا\' تمثل صفاlmم ال¿�صية : ا�¥ماعة • ات وأفwار ال زالذين لدlÜم قد ر
ئ}سيا لتحقيق ذلك ال=دف، وال يمكن أن يتصو أحدنا أن واتجا�اlmم واحتياجاlmم محو را  ر

ً
ر

نيwو �ناك أي نوع من أنواع القيادة )' ظل غياب ا�¥ماعة، فمÄª ما وجد لدينا مجتمع ما 
وإن �ان محدودا، أصبح لدينا حاجة للقيادة الÛ fª' )' الواقع الوسيلة املطلو2ة للت�سيق ب{ن 

 ). 10: م2011القحطا�ي، (يق أ�داف=ا املش,+كة أعضاء ا�¥ماعة وتوحيد ج=ود�ا لتحق
وسيھ من  • ؤتحقيق A�داف فال=دف AساfÌå من عملية التوجيھ الfª يقوم lÆا القائد نحو مر

نة، (خالل تأث{+ه ف�lم وتوحيده �¥=ود�م   ) 104: م2014رالسwا
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ات الfª يتمتع lÆا القائد ال,+بو قد صقلlvا ات وامل=ا يوتر الباحثة أن القد رى  ا���+ة ر
�م والتعامل مع  ئ}سيا )' نجاح القيادات )' القيام بأدوا رالعملية واملعرفية تمثل عنصرا  ر

ً

 NOذلك �سارع املنظمات ع NOد ع�التحديات ا��اضرة واملستقبلية بكفاءة واقتدار ولعل الشا
wا )' شlvمة لنجاح القيادات وصياغ ات الال ات والقد زاختالف أ�شطlvا إ\N تحديد امل=ا ر ل معاي{+ ر

 . للقيادة

  : أVمية القيادة ال��بو�ة

ئ}سيا )' إقرار و�شكيل وتنفيذ Mس,+اتيجيات  ا  تتجNO أ�مية القيادة )' �وlÈا تؤدي دو
ً ً

ر ر
 NOة التنافسية عÀ}ا املlñداف=ا ا��تلفة بما يكس�وال�+امج املناسبة لتنمية املؤسسات وتحقيق أ

س=اىمستو املؤسسات املماثلة ل=ا )' �Aشط   . رة الfª تما

(ة و�امة �¥ميع املؤسسات العامة وا��اصة والعسكر(ة واملدنية  (ة ضر روإذا �انت القيادة ]دا ور
من أجل . . و]نتاجية وا��دمية و��تلف ا�¥االت السياسية وMقتصادية وMجتماعية وال�Ëية

ي ال,+بو والتعليfÅ أكò+ أ�مية، رالتطو والتقدم والنمو، وتحقيق التنمية الشاملة، فإlÈا )' ا�¥ال
ألlÈا lmتم بÑناء وإعداد ]�سان الذي �و ال=دف والغاية والوسيلة ل=ذه التنمية، وتتÉÊ أ�مية 

 'Oرودو القيادة ال,+بو(ة الكفؤة )' مؤسساتنا ال,+بو(ة من خالل ما ي)'P143، 2016: عش}بة، فت :(  

كب{+ة، الÔ fªع}ش=ا العالم اليوم )' جميع إن املتغ{+ات واملستجدات السرóعة والتحديات ال •
شئو ا��ياة تؤثر إيجابا وسلبا )' حياة Aفراد وا�¥ماعات خاصة )' تر2يlvم و�عليم=م 

ً ً ن
ة عM NOستفادة  روثقافlvم وقيم=م، مما Ôستوجب القيادة ال,+بو(ة الfª تضع السياسات القاد

ب ا�¥ديدة )' تقاء بمستو وكفاءة م�سو¡ي رمن ]يجابيات وتفعيل النماذج والتجا M ى ر
(ة ومنا6ô وغ{+�ا من  رالتعليم طالبا ومعلم{ن وقيادات تر2و(ة عNO �افة املستو(ات ]دا

  . يمدخالت العمل ال,+بو
اسة وتقييم وتطو(ر A�داف والوسائل وAنظمة والسياسات ال,+بو(ة  • رأ�مية مراجعة ود

سم ا��طط وMس,+اتيجيات لتف عيل عوامل تحقيق A�داف ال,+بو(ة Aمر روالتعليمية، و
ة  (ة املوضوعية واملستقبلية والقد رالذي ي�+ز أ�مية وجود القيادة ال,+بو(ة الfª تتم{À بالر ؤ
(ة وال,+بو(ة ملراجعة وتطو(ر ا��او السابقة، كما أlÈا أصبحت من أ�م املعاي{+  رالفنية ]دا ر

 ، يالfª يقاس )' ضوluا نجاح أي تنظيم إدار ا �اما )' قيام ُ إذ تؤدي القيادة التعليمية دو
ً

ر
، (Aفراد بwافة واجباlmم الوظيفية لتحقيق A�داف ال,+بو(ة والتعليمية  Àö32، 2015يالع (

(ا )' تحس�ن مخرجات التعليم ا محو رو2التا\' فإن ل=ا دو  . ر

  نبطاقة %داء املتواز: املبحث الثا=ي

 نمفmوم بطاقة %داء املتواز 

vيم عرف�ا فاطمة إبراl)201523، ص ( اlÈم "بأ)ة وتقو رمدخل أو نموذج إدار lÜتم بإدا ي
(ة واس,+اتيجية �ذه املؤسسات إ\N مجموعة شاملة  ؤAداء )' مختلف املؤسسات، وذلك ب,+جمة ر
من املقاي}س امل,+ابطة املالية وغ{+ املالية، والfª تLنوع لLشمل �ل جوانب Aداء املؤسfÌà من حيث 

انب املا\' وجانب العمالء وجانب العمليات الداخلية وجانب التعلم والتطو(ر و�عتمد �ذه ا�¥
  " ا�¥وانب وتؤثر )' Eعض=ا البعض من خالل عالقات السÑب وAثر
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مجموعة من املقاي}س " نبطاقة Aداء املتواز بأlÈا ) 31، ص2016(كما وصفت نيف{ن 
ة Eعناية واملستمدة من اس,+اتيجية ة لبطاقة Aداء املتواز را��تا ن املنظمة وتمثل املقاي}س ا��تا ر

ج=ا  رأداة Ôستخدم=ا القادة )' التواصل مع املوظف{ن داخل املؤسسة وأ÷�اب املص�Þة خا
سالlvا وأ�داف=ا  رإلعالم=م بالنواتج و2محر�ات Aداء والfª ستعمل املؤسسة من خالل=ا عNO تحقيق 

  ". Mس,+اتيجية

يمدخل إدار " نت التعليمية فقد عرفت بطاقة Aداء املتواز عNO أlÈا أما )' املؤسسا
ة التعليم (Ôس¤N ل,+جمة اس,+اتيجية املنظمة  ا رو إ\N مؤشرات أداء وlmيئlvا للتنفيذ ) التعليم العام(ز

ات التعليم ومتاEعة التنفيذ وفق �ذا املدخل    ) 11: 2017ا��قبا�ي، (رمن قبل إدا

يÛ' أداة لقياس ]دار داخل املؤسسة، و تحقيق ) " 8: م2015الرفاì'، (وóعرف=ا 
ضا الطالب، العمليات الداخلية، التعلم والنمو(نالتواز ب{ن أEعاده ا��تلفة  و�¿�يص ) راملا\'، 
  . واقع Aداء لتحس}نھ وتطو(ره

و2استقراء التعر(فات السابقة يتÉÊ أن ال=دف AساfÌå من تطبيق نموذج Aداء 
تو ل}س فقط الوصو إ\N مجموعة جديدة من املؤشرات ومقاي}س ناملتواز لد لى �ابالن ونو ن ر

ة   .رAداء، إنما �و خلق نظام جديد للتطو(ر و]دا

ئ}fÌà عNO التواز  ة والذي Ôعتمد Eشwل  نوتر الباحثة أن �ذا النظام ا�¥ديد )' ]دا رى ر
Eعد التعلم والنمو (ملتمثلة )' )' Aداء و2نظرة مستقبلية ب{ن Aر�ان الرئ}سية ألي منظمة وا

Ôستوجب قيادات جديدة فكرا وإعدادا وتأ�يال، ) والعمليات الداخلية واملستفيدين والعمالء
نيمكlÝا من مواج=ة التحديات الfª تواج==ا املنظمات )' القر ا��ادي والعشر(ن بما ف�lا املنظمات 

2ما تwو )' مقدمlvا نالتعليمية و   .ر

 :ناملتوازأVداف بطاقة %داء 

 À}تمكن املنظمات من تم fªداف ال�A بطاقة أداء املتواز لتحقيق مجموعة من N¤ن�س
'Oداف ما ي�A ذه�مختلف مستو(اتھ و)' مقدمة  '( اluأدا)،27م، 2012بالسكة:( 

ة العليا، كما أlÈا �سمح بوضع عوامل النجاح  • رإيصال ]س,+اتيجية املوضوعة من قبل ]دا
سسة، كما �سمح بتوجيھ �Aشطة ومن ثم اقتناص الفرص واجتناب الرئ}سية للمؤ

  الlvديدات، 

  : التوفيق ب{ن �Aشطة لتحقيق A�داف ]س,+اتيجية •

تھ"  تحت مقولة :قياس %داء ز، ف=ذا Ôعت�+ من أبر A�داف الfª �س¤N "رما يمكن قياسھ يمكن إدا
Ôعfx تقييم ]س,+اتيجية والتحقق من تحقيق=ا املؤسسة إ\N تحقيق=ا وإذا قلنا قياس Aداء ف=ذا 

ة عن مؤشرات لألداء، و2التا\' فبطاقة Aداء املتواز  نأل�داف=ا ألن A�داف ]س,+اتيجية Û' عبا ر
�عد أداة ونظاما للتقييم، وكذلك من67 عمل لتطو(ر Aداء

ً
 .  

  :نأVمية بطاقة %داء املتواز

دادت أ�مية بطاقة Aداء املتواز ن لتقو(م Aداء EسÑب Mنتقادات املوج=ة للرقابة زوا
(ة التقليدية، والfª ذكر�ا املغر¡ي    :عNO النحو التا\') 277-276م ب، 2009(ر]دا
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(ة باملعلومات املتعلقة : تقديم معلومات غ{+ وافية لصناع القرار • رحيث تمد الرقابة ]دا
  .ات ]س,+اتيجية املستقبليةنباملاfÌù دو ا�تمام=ا باملعلومات املرتبطة بالتوج=

(ة ال lmتم بجودة : عدم M�تمام بمتطلبات املؤسسات وإس,+اتيجياlmا • رفالرقابة ]دا
ضا العمالء، وتحقيق النمو والتعلم للعامل{ن   .را��رجات، و

مما يؤدي إ\N تقليص M�تمام بالبحوث والتطو(ر، وعدم : M�تمام باأل�داف قص{+ة Aجل •
(ب أو برامج ا��وافز؛ مما يمنع تحقيق التواز ب{ن املدى القص{+ واملدى M�تمام بال نتد ر

  .الطو(ل

ة وا�Ùة دقيقة عن س{+ أداء املؤسسة • ة عNO توف{+ صو رعدم القد   .ر

(ة العميل : ضعف M�تمام بب}ئة العمل • ؤتتجا�ل أنظمة القياس التقليدية مجال ر
ات إنذار مبكر عن ال تغي{+ات ا��ادثة )' مجال عمل املؤسسة، رواملنافس، ف©f ال �عطي إشا

نات مع ف,+ات سابقة،  جية، وغالبا ما �ستخدم لعقد املقا ة ال,+ك{À داخلية ول}ست خا رفبؤ ر
ً

ر
  .ول}س مع املنافس{ن، وÛ' بالطبع أكò+ صعو2ة

¡ع سنو(ة، و�ذا : رال,+ك{À عNO املنظو قص{+ة املدى • (ر الش=ر(ة أو  رحيث يتم ال,+ك{À عNO التقا ر
ات MسLثمار قص{+ املدى، ومن �نا تwو املقاي}س مفتقدة للمصداقية غ{+ )' ص نا�É قرا ر

نأما )' مجال التعليم فإن لبطاقة Aداء املتواز أ�مية  .آخذه )' Mعتبار املدى الزمfx الطو(ل
�ا �اآل�ي    ): 86: م2017العبيدي، وا�¥نا¡ي، (زيمكن إبرا

ملموسة تحتاج=ا للنمو املستقبO'، مع وجوب النظر أlÈا �ساعد )' توكيد�ا عNO عوامل غ{+  •
  . إل�lا كمتممة ول}س كبديل للمقاي}س املالية

إن تطبيق=ا يوفر ف=ما أفضل للمقاي}س املالية والLشغيلية •
ً

 . 

ه عNO مقاي}س محددة،  • رإlÈا تج�+ مخططي املنظمات التعليمية عNO تحديد تقييم=م واقتصا
اط باملعلومات إ\N ا��د Aد�ى من خالل ال,+ك{À عNO ف©f بذلك �ساعد عNO تقليل ]فر

ات Aداء، فضال عن ذلك �ناك منافع إضافية للمنافع السابقة، لعل مlÝا تحقيق  منظو
ً ر

رالتطو املستمر للمنا6ô وAدوات والوسائل الfª �ستعمل=ا ا�¥امعات لتحقيق أ�داف=ا، 
ات نموه وتقدمھوتطو(ر �ذه A�داف بحيث تلfû حاجات ا�¥تمع املت ة وضر ورطو  . ر

نة مقاي}س Aداء  زوتر الباحثة أن مدخل Aداء املتواز Ôستمد أ�ميتھ من محاولة موا ن ى
املالية والغ{+ مالية، لتقييم Aداءين القص{+ والطو(ل Aجل )' تقر(ر موحد، ومن ثم يقلل مدخل 

 Aجل فقط، مثل النتائج السنو(ة، وlÜتم نAداء املتواز من ترك{À القيادة ال,+بو(ة عA NOداء قص{+
بتطو(ر املقاي}س غ{+ املالية الfª �ش{+ إ\N إمwانية إيجاد قيمة اقتصادية )' املستقبل، كما يوجد 
 'Oداء الداخA دفاتlvالعمالء، ومس N\املوجھ إ '� راملدخل التواز ب{ن مسlvدفات Aداء ا��ا ن

wبتMشغيلية، وLالتعلماملرتبطة بالعمليات ال NOة ع كما أlÈا �ساعد )' إجراء مراجعات . رار والقد
(ة وMس,+اتيجية، والتأكيد عNO التغذية الراجعة عNO أسس كمية  (ة لألداء، و2يان الر ؤدو ر

(ة تقييمية شاملة  قمية، وتر2ط ب{ن مقاي}س Aداء والنجاح Mس,+اتيÎ'، وتقديم ر ؤو EAعاد (ر
¡عة Aيرار عن ا�¥وانب ا��تلفة لألداء ]دار داخل املنظمة التعليمية، للمسئول{ن ومتخذي الق) ر
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ات Eشأن  روتكشف عن مواطن القوة، ومواطن الضعف lÆذه املؤسسات، حÄª يمكن اتخاذ القرا
 تطو(ر Aداء lÆا، ومن خالل التغذية الراجعة للمدخالت والعمليات وا��رجات التعليمية 

  : نأ�عاد بطاقة %داء املتواز

ة التعليم مؤسسة خدمية حwومية فسنLناو EAعاد الرئ}سية لبطاقة ح ا ليث إن و ر ز
  : نAداء املتواز حسب أ�ميlvا �اآل�ي

أوال 
ً

  ):Learning & Growth Perspective(�عد التعلم والنمو / 

( يمثل �ذا البعد الب�ية Aساسية وامل=مة لنجاح املنظمة، و�و مرتبط بالبعد السابق
ات والكفاءات لدى )يات الداخليةEعد العمل فع مستو امل=ا ر، حيث إنھ Ôعمل عlm NOيئة املناخ، و ى ر

القاعدة العر(ضة من العامل{ن باملنظمة؛ حÄª يمكlÝا أن تتعامل مع عمليات التحديث والتطو(ر 
فع مستو جودة ا��دمة املقدمة   N\شغيل الداخلية؛ بما يؤدي إLيمكن أن تتم )' عمليات ال fªىال ر

ضا العمالء، و(صعب تطبيق نظام تقو(م Aداء املتواز لألداء داخل املنظمة بدو lmيئة لت نحقيق  ن ر
املناخ املناسب للتعامل مع �ذا النظام، و�عر(ف العامل{ن بم=ام العمل، وMس,+اتيجية، وجوانب 

، وكيفية Aداء الfª س}تم ال,+ك{À عل�lا من خالل مؤشرات قياس �ذا Aداء وفق Aداء املتوا نز
وóس¤N �ذا ) 239: 2015حسن، (تحقيق املشاركة ا�¥ماعية )' تحقيق �ذه A�داف ]س,+اتيجية 

  ): 29:ه1435عبيد، (البعد لإلجابة عن سؤال{ن أساس{ن �ما 

ة عNO التعلم والتم{À؟  -   ر�ل للمؤسسة القد
ة عNO التغي{+ والتحس{ن املستمر؟  - ركيف تقو املؤسسة القد   ي

عNO �ذين السؤال{ن، يؤدي إ\N توجيھ Aفراد نحو التطو(ر والتحس{ن املستمر و2اإلجابة 
ات ا��الية وتلك  ات والقد ر للبقاء، والقياس املتواز لألداء ي�+ز الفجوة ب{ن امل=ا رالضر ر ن ي و

 'Ûئ}سية و   ):21: 2016أبو مسامح، (راملطلو2ة لتحقيق Aداء املسlvدف )' ثالث مجاالت 

ات العامل{ن )' املنظمة من حيث إمwانياlmم ) يال الÑشررأس امل: (Aفراد • ات وم=ا رإن قد ر
ات التعامل مع ا��اسب Ã\'، ونوعية اللغات  ات التعامل مع الغ{+، وم=ا (ة، وم=ا ر]دا ر ر

، و2رامج ا��اسبات Ãلية املتاحة وكيفية اسLيعاlÆا   .نالfª يتقlÝا العاملو

تمثل ]مwانيات املتاحة من ) : املال املعلوما�يرأس (نظم املعلومات املتاحة باملنظمة  •
ف ا��ال املتاحة  ونظم املعلومات داخل املنظمة، وكيفية تطبيق=ا Eشwل يتفق وظر
نعامال أساسيا وم=ما )' نجاح عملية التعلم والنمو داخل نظام التقييم املتواز ألداء  ً ً ً

  .املنظمة

 خلق الدافع لدى العامل{ن باالل,Àام إن): رأس املال التنظيfÅ(]جراءات التنظيمية  •
بقواعد ونظم العمل وتحف{À�م عNO تحس{ن مستو(ات Aداء و�علم �ل ما يفيد )' 
تحقيق نمو جيد ل�شاط املنظمة Ôعد أيضا عامال مش,+�ا )' تحقيق مراحل النمو داخل 

ً ًً

 .ننظام التقييم املتواز ألداء املنظمة
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ثانيا 
ً

  �عد العمليات الداخلية  / 

نو(قصد بالعمليات الداخلية )' نموذج Aداء املتواز جميع �Aشطة والعمليات امل=مة 
قالfª يجب أن تتفو ف�lا املؤسسة التعليمية لتنفيذ إس,+اتيجيlvا، أي أنھ يجب أن تركز املؤسسة 
ضا العميل، و2التا\' تحقيق A�داف املالية للمؤسسة،  NOتؤثر ع fªالعمليات الداخلية ال NOرع 
ات والتصرفات الfª تحدث داخل  ركما أن Aداء ا�¥يد ��دمات العمالء ي�شأ من العمليات والقرا
املؤسسة، و�عد العمليات الداخلية الرك{Àة Aساسية وا��يو(ة لتحقيق امل{Àة التنافسية 

ان ومن ثم ). 20م، ص2016أبو مسامح (للمؤسسات التعليمية بكفاءة وفاعلية  زمن ال=ام الفو
 من القيادات ال,+ك{À عNO العمليات الداخلية Aساسية وتحقيق التناسق بيlÝا ��لق قيمة يطلب

جي{ن وóس¤N �ذا البعد إ\N ]جابة عن Aسئلة التالية   :رللمستفيدين الداخلي{ن وا��ا

  قما الذي يجب أن تتفو فيھ املؤسسة؟  -
ما الذي يجب عملھ داخليا لتحقيق احتياجات املستفيدين؟   -

ً
  

الثا ث
ً

  ): راملشرف�ن واملشرفات وأولياء %مو وا~�تمع ا~a{�(�عد املستفيدين / 

جية الfª تحدد املwانة ا��الية واملستقبلية للمؤسسة )'  ريق}س �ذا البعد املعاي{+ ا��ا
غبات  ضا�م كتحقيق  رنظر عمالluا، وóشمل تلك القضايا املتعلقة بجودة خدمة العمالء و ر

جة Mستجابة الحتياجاlmم أو شwاوا�م، العمالء عن طر(ق من رتجات أو خدمات جديدة، ود
(ادة معرفة العمالء باملنتجات وlÆذا فإlÈا �غطي  زومستو تحس{ن ا��دمة وأساليب الLسو(ق و ى
تلك القضايا الfª تتعلق بإبداء الرأي )' ا��دمة Eعد تلق�lا، من خالل استطالعات الرأي الlm fªدف 

غبات وا  NOجيا و(تحولو رللتعرف ع) نحتياجات العمالء، وóعكسھ فإن املنظمة تفقد عمالluا تد ً
ر

كما lÜتم �ذا البعد باإلجراءات الLشغيلية الداخلية ) 129: 2015الكرü'، .(إ\N منافس{ن آخر(ن
ات وإدخال خدمات جديدة متم{Àة بمختلف  رالfª تحقق للمؤسسة الر(ادة )' التطو(ر وMبتwا

A ال=ا لغرض تطو(رwضا العامل{ن واملستفيدين أش العا�ي، (رداء والعمليات الداخلية و2التا\' 
2011 :275 (  

لذلك يجب عNO املؤسسات التعليمية )' العصر ا��اضر أن تضع متطلبات وحاجات 
العمالء والطلبة وا�¥تمع )' قلب اس,+اتيجيlvا؛ ملا Ôعكس �ذا من أ�مية كب{+ة عNO نجاح 

(ة �شاط=ا وóش{+ املؤسسات )' املنافسة و2 إ\Harun ksel Ali Coskum ,2013) ( Nرقاluا واستمرا
، تحصيل (رأن منظو أ÷�اب املصا�Ô Éشتمل عNO املعاي{+ التالية  ضا أولياء Aمو سة،  (ة املد رر رؤ ر

وóس¤N �ذا البعد إ\N جعل العمالء ) الطالب، جودة ا��دمات التعليمية والشراكة ا�¥تمعية
رو ]س,+اتيجية )' توف{+ ا��دمات التعليمية، وامل{Àة ا�¥ديدة للطالب والfª والطلبة وا�¥تمع مح

ات التعلم الذا�ي    ) (Ibrahim ,2015رتمكlÝم من كسب م=ا

ا�عا 
ً

  : البعد املا��/ ر

ى �ع�+ A�داف املالية عن ا��صلة الlÝائية للعناصر الثالثة Aخر للنظام والfª تضمن 
Lعملية التعلم والنمو، ال NOذه العناصر ع�والعمالء، و(نصب ا�¥=ود )' �افة  'Oشغيل الداخ

تحس{ن الوضع املا\' وتحقيق A�داف املالية إلس,+اتيجية املنظمة، ومن ثم فإن أي مقياس يتم 
ه أو تحديده لقياس Aداء املا\' للمنظمات يجب أن يwو مرتبطا Eعالقة وثيقة  اختيا

ً ن ر
  ) 240: 2015حسن، (ىوالنLيجة مع العناصر Aخر للنظام باالس,+اتيجية وعالقات السÑب 
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ة امل{Àانية املتاحة باملؤسسة، وما يبذل من ج=د لطلب  رو(رتبط البعد املا\' بكيفية إدا
مز(د من التمو(ل الذا�ي، لذلك يختلف ال=دف املا\' ب{ن القطاع العام وا��اص، فإذا �انت 

2اح=ا  - فإن A�داف املالية للمؤسسات غ{+ الر2حيةراملؤسسات الر2حية lmدف إ\N �عظيم أ
 يتم قياس=ا من خالل تحديد مدى فعالية وكفاءة �ذه املنظمات )' تلبية -�املؤسسات التعليمية

مfx محدد سلفا، ومن أكò+ املقاي}س  غباlmم بأقل تwلفة ممكنة وفق إطار  احتياجات عمالluا و
ً

ز ر
نقيمة املوجودات، واملستخدمو والعائدات، : �تلفةاملتبعة )' ضبط Aداء املا\' للمؤسسات ا�

ال=ال\' (نواملستخدمو والسيطرة عNO التwاليف، ومجموع التwاليف، والعائد من MسLثمار 
ن،   ).46م، ص2010ووآخر

 ال بد أن تحافظ عNO - �املؤسسات التعليمية-و2التا\' فاملنظمات غ{+ ال=ادفة للر2ح
�ا )' أ�شطlvا با��افظ د �افية، أي أن A�داف املالية )' �ذه املنظمات راستمرا رة عNO وجود موا

تقاس بمدى فاعلية وكفاءة أداluا بأقل �لفة ممكنة، و)' أقرب وقت ممكن، مثل ترشيد Mسlvالك 
د، أو خفض التwاليف  و�عكس مقاي}س Aداء املا\' مدى نجاح ).21م، ص2017ا��قبا�ي، (رللموا

ة العام مlÝا وا��اص عNO تحقيق إس,+اتيجيlvا من خالل تحقيق العديد قوتفو املؤسسات التعليمي
من A�داف طو(لة Aجل، كما �عكس التحسن املستمر )' أداء املؤسسات التعليمية، بما تقدمھ 

  ). 166م، ص2014عبد العز(ز، (من قيمة اقتصادية مضافة لwل املسا�م{ن

¡عة تتwامل  A عاد املدخلEا وت,+ابط، فبعد العمليات رومما سبق، فإن أlÝفيما بي
ُ

الداخلية �عز كال من Eعد العمالء 
ً ز

ُ
زو�عز البعد املا\' . ، بصنع قيمة ل=م والتأث{+ ف�lم)الطالب(

د سة، وتقليل الwلفة وMسLثمار ا�¥يد للموا ربز(ادة إيرادات املد ُوóعد Eعد التعلم والنمو البعد . ر ُ

مة مل=ام=م، والتعامل مع Ãخر الذي يجمع ب{ن بقية EAعاد، ات الال (ب العامل{ن عNO امل=ا ز فتد ر ر
ضا�م )' ب}ئة تنظيمية مناسبة، سيوفر إجراءات عمل وأ�شطة مالئمة لتطو(ر  رالعمالء لتحقيق 
ضا املستفيدين والتأث{+ ف�lم،  �ا، مما يحقق  د املالية واسLثما رالعمليات الداخلية، ب,+شيد املوا ر ر

. يق أ�داف املؤسسة، واملساعدة عNO معا�¥ة Mنحرافات وتطو(ر Aداءبما يضمن تم{À�م وتحق
ضا  ¡عة Eعض=ا Eعضا ـ فالتعلم والنمو يدعم العمليات الداخلية، و(ؤثر )'  A عادEA روتدعم ر

ً

ضا العمالء، و�ل �ذا يؤثر املؤشرات املالية �ا تؤثر )'  رالعمالء، والعمليات الداخلية، بدو   . ر

اسات الساب   :قةرالد

اسة مؤسسة  � �لي�� ) DDI(رد اسة ) . Boatman& Wellins) (1431 /2011(وبوتمان و ر�دفت الد
د الÑشر(ة  )' مؤسساlmم ،وابتكرت  ة املوا سات إدا اء املشار�و عن مما رMستقصائية إ\N استطالع آ ر ر نر

د الÑشر(ة والقادة، وأجر DDIمؤسسة  ة املوا ع لwل من ا��تص{ن )' إدا ر استطالع مو ر اluم، ز نة ب{ن آ ر(ت مقا ر
د الÑشر(ة و) 1,897(وتم إجراء املقابالت، وقد استجاب لالستطالع نحو  من القادة ) 12.423(رمن خ�+اء املوا

اسة أن حوا\' ) 74(من  اسة )' مجموعة من البلدان من دو العالم، ومن أ�م نتائج الد ردولة وتم تطبيق الد لر
د الÑشر(ة والقا دة فقط صنفوا ج=ود�م باملؤسسة )' مجال تنمية القيادة عNO أlÈا رثلث ا��تص{ن )' املوا

مؤثرة وحقيقية، وأفادت مؤسسة واحدة من �ل ثالث مؤسسات بأن القادة لدlÜم خطط جيدة جدا للتنمية 
د الÑشر(ة والقادة صنفوا ج=ود�م باملؤسسة )' مجال اختيار  رالفعالة، وأن ما يقل عن ثلث ا��تص{ن )' املوا

 .ات بأlÈا فعالة، وأن عملية Mختيار Û' النظام Aقل فعاليةالقياد

اسة القحطا�ي، ناصر  � اسة إ\N التعرف عNO مدى توفر كفايات ) م2015(رد ر�دفت الد
ة ال,+بية والتعليم باململكة العر2ية  ا ات العموم )' و رالتخطيط للمشرف{ن ال,+بو({ن بإدا زر

ات التخطيط عند املشرف{ن، واستخدم الباحث السعودية وا\N تقديم مق,+حات لتفعيل كفاي
استھ املن67 الوصفي املسP'، كما استخدم MسLبانة أداة �¥مع املعلومات، وتwو  ن)' د ر
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�الة التعليم  اسة من جميع مشر)' العموم بو�الة التخطيط والتطو(ر و ومجتمع الد " بن{ن " ر
ة ال,+بية والتعليم والب ا سية )' و �الة الشئو املد رو زر ن مشرفا، معتمدا عNO ) 190(الغ عدد�م و

ً

اسة أن كفايات التخطيط للمشرف{ن  رMسLبانة )' جمع البيانات، ومن أ�م نتائج الد
جة  رال,+بو({ن )' مرحلة الL¿�يص ومرحلة إعداد ا��طة ومرحلة التقو(م واملتاEعة جاءت بد

(Ñية للمشرف{ن ال,+بو({ن )'  اسة بتطو(ر برامج تد رعالية وأوصت الد يمجال التخطيط ال,+بو ر
 NOة ع ة عNO بناء مؤشرات Aداء وقراءlmا، والقد روتنمية كفاياتھ وخصوصا كفايات القد ر

ً

 .استخدام Ãليات التقنية ا��ديثة )' إعداد ومتاEعة وتقو(م ا��طة الLشغيلية
اسة Vيلمرام  � ناز �� مQاتب Vدفت إ�� تقو�م وتصميم وتنفيذ بطاقة %داء املتو): Hailemeram,2016(رد

ضوح إجراءات تصميم بطاقة التعليم �� مدينة غوليل، (ة، و و وتحديد معاي{+ التقو(م مثل معيار وضوح الر ؤ
، ونجاح التنفيذ وتحديد التحديات الرئ}سية الfª تواج==ا )'  ، ومدى تأث{+ بطاقة Aداء املتواز نAداء املتواز ن

اسة م¸�ا وصفيا، وتم استخدام ولتحقيق �ذه A�د. أثناء التصميم، والتنفيذ اف، استخدمت الد
ً ً

ر
ساء وموظفي ) M)114سLبانة واملقابلة ال¿�صية أدوات للبحث، وطبقت عNO عينة قوام=ا  ؤ°�صا من ر

ً

اسة أن Mستعداد لتصميم بطاقة Aداء املتواز والتنفيذ الذي قامت . املwاتب التعليمية نوأظ=رت نتائج الد ر
، وعدم كفاية املشاركة، بھ املwاتب التعليم نية �ان جيدا، وMفتقار إ\N املعرفة الwافية ببطاقة Aداء املتواز ً

(ب  جود العديد من الثغرات )' وضع القياس، و)' وضع A�داف، و)' عملية التنفيذ، وغياب فلسفة التد رو و
 .ؤسfÌà )' مwاتب التعليماملستمر، وعدم ف=م Aداة وتصميم=ا وخطوات تنفيذ�ا من أجل تقو(م Aداء امل

اسة ) Huggins, klar & Buskey) 2017ىأجر  � ات ال¿�صية لستة قيادي{ن من رد ر�دفت التعرف عNO القد
س=م ،وقد تم استخدام املن67 الوصفي،  ات القيادية للقادة Ãخر(ن )' مدا وا القد س الذين طو رمدير املدا ر رر ي

اسة من املشارك{ن من فر(ق{ن  من الباحث{ن )' واليت{ن اث�ت{ن )' الواليات املتحدة Aمر(كية، رواخت{+ت عينة الد
ة عNO القيادة، وذلك من خالل تنمية  اسة إ\N أن املدير(ن يمتلwو ال,Àاما قو(ا بالتطو(ر والقد روتوصلت الد ر

ً ً ن
ة القيادة التنظيمية ات القيادية كعملية لز(ادة قد رالقد  .ر

اسة ا��رعان، عبد هللا  � (fû مق,+ح وقد) " م2018(رد اسة إ\N بناء برنامج تد ر �دفت الد ر
ة التعليم باململكة  ا ات لدى القيادات العليا )' و سة التفك{+ Mس,+اتيÎ' واتخاذ القرا رملما ر زر
 'Îس,+اتيM +}سة التفك جة مما رالعر2ية السعودية من خالل التعرف عNO العالقة ب{ن د ر

ات لدى القيادات العليا )' جة اتخاذ القرا رود ة التعليم باململكة العر2ية السعودية، وقد ر ا ر و ز
ة التعليم باململكة العر2ية السعودية  ا ات العامة )' و اسة عNO مدير ]دا رطبقت الد ر زر ي

ات التعليم باململكة العر2ية السعودية، )التعليم العام( ر، ومدير التعليم )' جميع إدا ي
P'، معتمدا عNO أدات{ن �¥مع بيانات ومساعدlÜم وقد استخدم الباحث املن67 الوصفي املس

'Oاسة ما ي اسة و�ما MسLبانة وأسلوب دلفاي ومن ابر نتائج الد رومعلومات الد جة : زر رأن د
ة التعليم باململكة العر2ية السعودية  ا سة التفك{+ اس,+اتيÎ' لدى القيادات العليا )' و رمما زر

جة عالية، حيث يأ�ي ال تفك{+ الL¿�يfÌ باملرتبة Aو\N، رمن وج=ة نظر املدير(ن جاءت بد
ب}نما يأ�ي التفك{+ التجر(دي �أقل أEعاد التفك{+ Mس,+اتيÎ' توفرا لدى القيادات العليا )' 
(fû )' التفك{+ Mس,+اتيÎ' واتخاذ  ة التعليم من وج=ة نظر املدير(ن، بناء برنامج تد ا رو ر ز

ات القيادات العل ات والعالقة بيlÝما لتطو(ر قد رالقرا سة التفك{+ Mس,+اتيÎ' ر ريا )' مما
ة التنافسية ات لتحس{ن ب}ئة العمل و�عز(ز القد رواتخاذ القرا  .ر

�  +}� اسة شق{+ات، لنا  زد سة املشرف{ن ) "م2019(ر جة مما اسة إ\N التعرف عNO د ر�دفت الد ر ر
دن من وج=ة نظر�م،  A '( ة ال,+بية والتعليم ا رال,+بو({ن للدو القيادي وفق معاي{+ و ر ز تم ر

اسة من  مشرفا ومشرفة، معتمدا ) 206(راستخدام املن67 الوصفي املسP' وتwونت عينة الد
ً ً

N\اسة إ اسة وتوصلت نتائج الد رعM NOسLبانة �أداة للد سة املشرف{ن ال,+بو({ن : ر جة مما رد ر
ة ال,+بية والتعليم من وج=ة نظر�م ج ا رللدو القيادي تبعا ملعاي{+ القيادة املعتمدة لدى و ز ر

ً
اء 
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جة كب{+ة، حيث احتل مجال Mتصال والتواصل املرتبة Aو\N بمتوسط حسا¡ي   من 4,12(ربد
جة كب{+ة وجاء مجال ) 5 (ة " رو2د )' املرتبة الثانية بمتوسط حسا¡ي " ؤالقيادة والقيم والر
جة كب{+ة وجاء مجال ) 4,10( لالقيادة املتمركزة حو التعلم )' املرتبة الثالثة بمتوسط " رو2د

جة كب{+ة ب}نما جاء مجال ) 4.08(حسا¡ي  )' املرتبة الراEعة بمتوسط " التنمية الذاتية " رو2د
جة كب{+ة ثم جاء مجال ) 4,04(حسا¡ي  التخطيط والتقييم )' املرتبة ا��امسة " رو2د

جة كب{+ة وأخ{+ا مجال ) 4.02(بمتوسط حسا¡ي  ود
ً

د " ر ة املوا رإدا الذي جاء )' املرتبة Aخ{+ة " ر
ق ذات ) 4,02(توسط حسا¡ي بم سة كب{+ة، وأظ=رت النتائج عدم وجود فر جة مما وو2د ر ر

داللة إحصائية ب{ن متوسطات تقديرات أفراد العينة تبعا الختالف متغ{+ات ا�¥�س، 
ً

 . واملؤ�ل، وا���+ة
اسة اليعقو2ية، سوسن ب�ت سعود  � اسة التخطيط لدعم Aداء )م2020(رد ر، اسlvدفت الد

رس التعليم ما Eعد AساE fÌåسلطنة عمان، و)' سÑيل تحقيق �ذا ال=دف ناملتواز بمدا
س التعليم ما Eعد  اسة إ\N، إعداد أنموذج مق,+ح لدعم Aداء ]دار بمدا رسعت الد ير

اسة ا��الية ).نAساfÌå )' سلطنة عمان باستخدام بطاقة Aداء املتواز  رواستخدمت الد
اسة، ولتحليل الب}ئة الداخلية ملؤسسات التعليم ما Eعد راملن67 الوصفي ملالءمتھ لطبيعة الد

AساE fÌåسلطنة عمان للوقوف عNO نقاط القوة والضعف lÆا و2التا\' تحديد كيفية دعم 
س التعليم ما . نAداء املتواز lÆا روتم تصميم بطاقة قياس Aداء املتواز لألداء ]دار بمدا ي ن

اسة إ\N النتائج التالية ، وتوصلت)Eعد AساfÌå )' سلطنة عمان  تمثل بطاقة قياس (ر الد
نAداء املتواز نظاما متwامال لتقو(م Aداء الشامل للمؤسسات، إذ تتwو من مجموعة من  ًن

املقاي}س املالية وغ{+ املالية الfª �عكس نتائج تنفيذ أ�شطة املؤسسة، �عد تقنية بطاقة 
علfÅ )' تحديد A�مية ال�سÑية ألEعاد Aداء نAداء املتواز أكò+ موضوعية EسÑب من7¥=ا ال

واملؤشرات، إذ ال �عتمد عNO ا��كم ال¿�fÌ مثلما �عتمده نظم التقو(م املستعملة حاليا، 
ً

س يقدم ل=م الفرصة، لLشكيل  رإن استخدام تقنية Aداء املتواز )' قياس وتقو(م أداء املدا ن
سالة املد رسلسلة منتظمة للمقاي}س الfª ت,+جم  سة ��لق املعرفة واملشاركة وMستفادة مlÝا ر

جية   ).ر)' إطار عمل حر�ي شامل متماسك، وقابل لالتصال مع ا�¥=ات ا��ا

اسات السابقة، يمكن استخالص املعطيات Ãتية  : رEعد استعراض الد

  : رمحو <Vتمام

اسات الfª تناولت أداء القيادات ال,+بو(ة من حيث الكفايات وال -  ات القيادية ربال�سبة للد رقد
ات القيادية لدى القيادات  اسة الكفايات والقد اسات ا�تمت بد رفنجد أن معظم الد ر ر
ال,+بو(ة باختالف مسمياlmم الوظيفية من جوانب مختلفة فبعض=ا �دف إ\N �¿�يص واقع 
مة  زأداء القيادات ال,+بو(ة Eشwل عام و¡عض=ا Ãخر عمدت لبناء قائمة بالكفايات الال

ة من للقيادات  (ة لدى العينة ا��تا سات ]دا رال,+بو(ة و¡عض=ا اسlvدفت واقع املما ر ر
  القيادات ال,+بو(ة 

اسات الfª تناولت بطاقة Aداء املتواز )' مؤسسات التعليم العام وا�م  -  نبال�سبة للد ر
¡عة  A ا�عادEداء املتواز بأA بطاقة NOاسات ع رتطبيقاlmا، ركزت معظم الد Eعد التعلم (نر

اسات )  البعد املا\'– Eعد املستفيدين – Eعد العمليات الداخلية –النمو و رإال أن Eعض الد
اسة ا��قبا�ي  و¡عض=ا ) 2018�ند، (راسlvدف تطو(ر Aداء Mس,+اتيÎ' للمنظمة مثل د

اسة  اسة تقييم Aداء ]دار مثل د را�تمت بد و¡عض=ا عمدت إ\N ) م2015الرفاì'، عقيل، (ير
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اسة A�دا اسة التحديات الfª رد ، و¡عض=ا ا�تمت بد رف Mس,+اتيجية لبطاقة أداء املتواز ن
اسة  رتواجھ تطبيق بطاقة Aداء املتواز مثل د  ) م2014: الثو(fx، يوسف(ن

اسات عNO املن67 الوصفي )' تحقيق أ�داف=ا: املن67 املستخدم   .راعتمدت معظم الد

ة استخدام:أوجھ ال�شابھ ى مقاي}س أخر �ساند مقاي}س Aداء املالية ور  �ناك اتفاق عNO ضر
جيا عNO املدى البعيد، وتركز  التقليدية تتمثل )' مقاي}س Aداء غ{+ املالية والfª تق}س Aداء خا

ً
ر

(ة  رعNO مسÑبات ومحر�ات Aداء وان �ذه املقاي}س البد أن �شتمل عNO جميع املستو(ات ]دا
اسات السابقة  ة تطو(ر Aساليب التقليدية )' عملية رباملؤسسة، وعNO أن الد وراتفقت عNO ضر

ىتقييم Aداء سواء عNO مستو املنظمة أو عNO مستو Aفراد من خالل تبfx أدوات وأساليب  ى
د الÑشر(ة  اسات عNO الدو امل=م للموا رجديدة )' عملية قياس وتقييم Aداء كما اتفقت معظم الد رر

  ن)' تطبيق بطاقة Aداء املتواز

اسات السابقة من جانب{ن Aو اختالف مجال :وجھ <ختالفأ ل يختلف البحث ا��ا\' عن الد ر
اسات السابقة بطاقة Aداء املتواز )' املنظمات واملؤسسات  نالتطبيق فب}نما تناولت معظم الد ر
اسة إ\N �¿�يص واقع القيادات )' املؤسسات ال,+بو(ة  رالتعليمية والغ{+ �عليمية �دفت �ذه الد

¡عة  A ا�عادEداء املتواز وفقا ألA ر)' ضوء بطاقة Eعد التعلم والنمو املE ،fgعد العمليات (ن
  ).الداخلية، Eعد املستفيدين، البعد املا\'

اسة وإجراءا��ا   :رمن �ية الد

اسة اسة :رمن ¡ الد ر تم استخدام املن67 الوصفي املسP'، وذلك بإجراء م¸É عام عNO مجتمع الد
ة التعليم يو�م مدير وم ا ة العامة لإلشراف ال,+بو بو رديرات ]دا زر  مساعدي مدير ومساعدات –ي

ة التعليم  ا ة العامة لإلشراف ال,+بو بو رمديرة ]دا زر ات ]شراف ال,+بو –ي ي مدير ومديرات إدا ر
ات العامة للتعليم بمناطق ومحافظات اململكة العر2ية السعودية  ناملشرفو - رومساعدlÜم )' ]دا

ات العامة لإلشراف ال,+بو )' �ل من وامل ات ]شراف ال,+بو )' ]دا يشرفات ال,+بو(ات )' إدا ري ر
اسة وجمع )  حائل- عس{+ –Aحساء – مكة املكرمة –الر(اض ( رباستخدام MسLبانة �أداة للد

  .معلوماlmا و2ياناlmا

اسة وعينة اسة ا��الية من القيادات ال,:  رمجتمع الد رتwو مجتمع الد ة العامة ن ر+بو(ة )' ]دا
ة التعليم والبالغ عدد� ا رلإلشراف ال,+بو )' ج=از و ز أفراد باإلضافة إ\N القيادات ال,+بو(ة )' ) 8 (مي

ات العامة للتعليم )' مناطق اململكة العر2ية السعودية والبالغ  ات ]شراف ال,+بو باإلدا رإدا ير
اسة ا��الية يبلغ فردا، مما Ôعfx أن ا�¥موع الكO' �) 461(عدد�م  فردا، و2لغ ) 469(ر¥تمع الد

ً

من %) 92(اسLبانة صا��ة للتحليل ]حصا�ي ب�سبة اس,+داد ) 432(عدد MسLبانات املس,+دة 
اسة مlÝم  ة العامة ) 8(رإجما\' أفراد ا�¥تمع AصO' الد رفردا من القيادات ال,+بو(ة )' ]دا

فردا من القيادات ال,+بو(ة )' ) 424(من أفراد ا�¥تمع AصO' و %)  1.7(يل,+بو ب�سبة لإلشراف ا
ات العامة للتعليم )' �ل  ات ]شراف ال,+بو باإلدا رإدا ة – جدة –الر(اض (ير  –ر املدينة املنو

 - Aحساء – القصيم – مكة املكرمة – عس{+ – الباحة – حائل – ا�¥وف – نجران -الطائف
ان – تبوك –ة الشرقية املنطق من أفراد ا�¥تمع AصO' ) 90.4(ب�سبة )  ا��دود الشمالية–ز جا

اسة  . رللد

اسة ُ صممت �ذه MسLبانة لL¿�يص واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' التعليم العام :رأداة الد

ة التعليم وفقا ألEعاد نموذج Aداء املتواز  ا نبو
ً

ر  –ليات الداخلية  Eعد العم–Eعد التعلم والنمو (ز
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ة العامة لإلشراف ):  البعد املا\'–Eعد املستفيدين  روÛ' موج=ة للقيادات ال,+بو(ة )' �ل من ]دا
ة العامة لإلشراف ال,+بو ومساعدlÜم  ة التعليم ممثلة )' مدير ومديرة ]دا ا يال,+بو )' و ري ر ز

ات العامة للتعليم )' �ل من  ات ]شراف ال,+بو باإلدا روإدا ة – جدة –ر(اض ال(ير  –ر املدينة املنو
 - Aحساء – القصيم – مكة املكرمة – عس{+ – الباحة – حائل – ا�¥وف – نجران -الطائف

ان – تبوك –املنطقة الشرقية  ات ) ا��دود الشمالية–ز جا ر، ممثلة )' مدير ومديرات إدا ي
Æ قسام من املشرف{ن ال,+بو({نA ؤساء ر]شراف ال,+بو ومساعدlÜم و اتي  رlذه ]دا

 صدق <س�بانة 

أوال 
ً

  : Face Validity) يالصدق الظاVر(صدق ا~aكم�ن / 

عرض=ا عNO مجموعة من ا��كم{ن والبالغ عدد�م للتأكد من الصدق الظاVرة لالس�بانة، تم 
يمحكما من ذو ا���+ة وMختصاص ممثلة )' أساتذة أ�اديمي{ن )' ا�¥امعات السعودية ) 25(

A '( م )' مدى وضوح وخ�+اءlÜأ د الÑشر(ة،  إلبداء  ة املوا رداء املتواز خ�+اء )' التعليم العام وإدا ر ر ن
ات  ن مدى مناسبlvا ألEعاد محاو Aداء املتواز –رالعبا نھ –ر و إضافة أو �عديل أو حذف ما ير

ة MسLبانة عNO قياس ما أعدت  اسة ومن ثم ا��كم عNO مدى قد رمناسبا لتحقيق أ�داف الد ر
ً

اء وتوج�lات السادة محكM fÅسLبانة ل رقياسھ، وقد حرصت الباحثة عM NOستفادة من آ
ة أو  ات املكر رواملشرف العلfÅ، وإجراء التعديالت الfª اتفق عل�lا ا��كم{ن سواء باسLبعاد العبا ر
ات للتwو MسLبانة  ات و�عديل=ا أو إعادة صياغة Eعض العبا ناملتداخلة، أو دمج Eعض العبا ر ر

  . الئمة لقياس ما وضعت لقياسھم

ثانيا 
ً

تحققت الباحثة من صدق  Construct Validityصدق <ªساق الداخ{� / 
ي�Mساق الداخO' لالسLبانة Eعد التأكد من الصدق الظا�ر ل=ا، بتطبيق=ا عNO ع{ن استطالعية 

ات العامة )40(قوام=ا  ة التعليم و]دا ا رمفردة من القيادات ال,+بو(ة )' و ر  للتعليم )' �ل من ز
ة – جدة –الر(اض (  مكة – عس{+ – الباحة – حائل – ا�¥وف – نجران -  الطائف–ر املدينة املنو

ان – تبوك – املنطقة الشرقية - Aحساء – القصيم –املكرمة  تم )  ا��دود الشمالية–ز جا
اسة، ثم Mستعانة ب�+نامج �م بطر(قة عشوائية من ا�¥تمع AصO' للد راختيا  ا��زم ]حصائية ر

  : ��ساب صدق �Mساق الداخO' لالسLبانة وذلك عNO النحو �Ãي) SPSS(للعلوم Mجتماعية 

أوال 
ً

ة  " رصدق <ªساق الداخ{� ~aو <س�بانة/  ا ر�¿�يص واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ز
نالتعليم وفقا ألEعاد بطاقة Aداء املتواز  ً

ة التعلم والنمو ا"  ة العمليات الداخلية، رإدا رملfg، إدا
ة املالية ة املستفيدين، ]دا رإدا تباط ب{+سو "  ر M نحيث تم استخدام معامل  (Pearsonر

Correlation ( تباط=ا جة ا جة الwلية للبعد من ناحية ود ة بالد تباط �ل عبا جة ا رللتعرف عNO د ر ر ر ر ر
M جة ربا�¥ال الذي ت�تfÅ إليھ من ناحية أخر وأخ{+ا د رتباط ب{ن مجاالت �ل Eعد وعالقlvا ى

جة الwلية للبعد، وذلك عNO النحو التا\'   : ربالد

تباط ب{+سو :صدق <ªساق الداخ{� ن تم حساب �Mساق الداخO' وذلك بحساب معامل ا ر
Pearson Correlation Coefficient) ( بانة واقع أداء القياداتLلقياس العالقة ب{ن بنود اس

ا رال,+بو(ة بو ز جة الwلية للمجال املنتمية إليھ، َّ رة التعليم وفقا ألEعاد نموذج Aداء املتواز بالد ن ً

قم  رو(مكن توضيح نتائج=ا )' ا�¥دو    ) 1(ل
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قم  رجدو    ) 1(ل

ة التعلـيم  ا تباط بنود اسـLبانة واقـع أداء القيـادات ال,+بو(ـة بـو تباط بنود معامالت ا رمعامالت ا ر زر َّ

وفقــا ألEعـــاد نمـــوذج Aداء امل
ً

جـــة الwليــة للمجـــال املنتميـــة إليـــھ  رتـــواز بالد : العينـــة Mســـتطالعية(ن
  )40=ن

 م ا�¥ال البعد
معامل 
تباط Mر 

 م
معامل 
تباط Mر 

 م
معامل 
تباط Mر 

استقطاب واختيار الكفاءات  **0.9195 5 **0.7916 3 **0.8930 1
   **0.8838 4 **0.8908 2 ]شرافية

1 0.8049** 3 0.7793** 5 0.8546** 
 التنمية امل=نية الذاتية

2 0.7283** 4 0.8445**   

التنمية امل=نية للمستفيدين  **0.9138 5 **0.8922 3 **0.8774 1
 **0.8726 6 **0.9228 4 **0.9076 2 الداخلي{ن

1 0.8737** 3 0.9080** 5 0.8490** 

ة  رإدا
التعلم 
والنمو 

 امل®

 Mبتwار و]بداع
2 0.8469** 4 0.9105** 6 0.8852** 

1 0.9418** 3 0.8942** 5 0.9098** 
'Îداء ]س,+اتيA 

2 0.9445** 4 0.9398** 6 0.9139** 

1 0.9407** 3 0.9277** 5 0.9342** 
 قيادة التغي{+

2 0.9508** 4 0.9551** 6 0.8993** 

1 0.9003** 4 0.9476** 7 0.9583** 

 قياس وتقو(م Aداء   **0.9419 5 **0.9372 2

3 0.9074** 6 0.9438**   

اfÌå ونواتج  **0.9280 5 **0.8964 3 **0.8902 1 رالتحصيل الد
   **0.8934 4 **0.8986 2 التعلم

1 0.9578** 3 0.9391** 5 0.8618** 
 القيمة املضافة

2 0.9346** 4 0.9425** 6 0.8925** 

1 0.8760** 3 0.9116** 5 0.9302** 
اسية َّاملنا6ô الد  ر

2 0.8084** 4 0.8595** 6 0.9049** 

1 0.9293** 3 0.9240** 5 0.9220** 

ة  رإدا
العمليات 
 الداخلية

ات  ات النوعية إلدا رالز(ا ر
ات  ر]شراف ال,+بو باإلدا ي

   **0.9704 4 **0.9204 2 َّالعامة للتعليم

ة  ناملستفيدو الدارإدا ِ
 **0.9107 5 **0.9553 3 **0.8787 1 نخليوُ
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 م ا�¥ال البعد
معامل 
تباط Mر 

 م
معامل 
تباط Mر 

 م
معامل 
تباط Mر 

2 0.9591** 4 0.9440**   

1 0.8851** 3 0.9636** 5 0.8490** 

ِاملستفيد
ُ

 ين
جيو من  ناملستفيدو ا��ا رن ِ

ُ

'Oمو وا�¥تمع ا��A 0.9485 4 **0.8903 2 رأولياء**   

1 0.8401** 3 0.9013** 5 0.8920** 
(ة  رَّكفاءة تنفيذ العمليات ]دا

2 0.7150** 4 0.8992**   

1 0.8811** 3 0.9614** 5 0.8990** 

ة  ر5دا
 املالية

ات Aداء املا\'  رم=ا
2 0.9597** 4 0.9412**   

قم  ريتÉÊ من ا�¥دو السابق  ات محو MسLبانة) 1(ل تباط عبا رأن معامالت ا ر واقع " ر
ة التعليم وفقا ألEعاد بطاقة  ا أداء القيادات ال,+بو(ة )' و

ً
ر _ Eعد التعلم والنمو املfg (نAداء املتواز ز

جاءت جميع=ا دالة إحصائيا عند )  البعد املا\'– Eعد املستفيدين –Eعد العمليات الداخلية 
ً

تباط عالية، حيث تراوحت ب{ن  ) 0,01(ىمستو داللة  M 0.7150(روجاءت جميع قيم (
ات MسLبانة تتم)0.9614(و جة عالية من �Mساق الداخO'ر، مما Ôش{+ إ\N أن جميع عبا   . رتع بد

تباط ب{+سو لقياس العالقة ب{ن مجاالت وأEعاد اسLبانة  نكما تم حساب معامالت ا ر
جة الwلية  ، بالد ة التعليم وفقا ألEعاد نموذج Aداء املتواز ا رواقع أداء القيادات ال,+بو(ة بو نر

ً
ز َّ

  )     2(للالسLبانة و(مكن توضيح نتائجھ )' ا�¥دو

قم جدو ر    )2(ل

ة التعليم وفقا ألEعاد  ا تباط مجاالت وأEعاد اسLبانة واقع أداء القيادات ال,+بو(ة بو  معامالت ا
ً

ر زر َّ

جة الwلية لالسLبانة  رنموذج Aداء املتواز بالد   )40=ن: العينة Mستطالعية(ن

تباط البعد/ا�¥ال M رمعامل 

 **0.8134 استقطاب واختيار الكفاءات ]شرافية

 **0.7607 نمية امل=نية الذاتيةالت

 **0.8647 التنمية امل=نية للمستفيدين الداخلي{ن

 **M 0.9109بتwار و]بداع

ة التعلم والنمو امل®: لالبعد %و  **0.9153 رإدا

'Îداء ]س,+اتيA 0.9276** 

 **0.9423 قيادة التغي{+

 **0.9011 قياس وتقو(م Aداء

اfÌå ون  **0.8756 واتج التعلمرالتحصيل الد
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تباط البعد/ا�¥ال M رمعامل 

 **0.8870 القيمة املضافة

اسية َّاملنا6ô الد  **0.9096 ر

ات العامة للتعليم ات ]شراف ال,+بو باإلدا ات النوعية إلدا َّالز(ا ر ر  **0.9315 ير

ة العمليات الداخلية: البعد الثا=ي  **0.9841 رإدا

ناملستفيدو الداخليو ن ِ
ُ 0.8817** 

جيو راملستفيدو ا��ا ن ِ
ُ'Oمو وا�¥تمع ا��A ر من أولياء  **0.9142 ن

ة املستفيدين: البعد الثالث ِإدا
ُ  **0.9214 ر

(ة  **0.8453 رَّكفاءة تنفيذ العمليات ]دا

ات Aداء املا\'  **0.8609 رم=ا

ة املالية: البعد الرا�ع  **0.8828 ر5دا

قم  ريتÉÊ من ا�¥دو السابق  تباط مجاالت ) 2(ل وأEعاد اسLبانة واقع رأن معامالت ا
ة التعليم وفقا ألEعاد بطاقة Aداء املتواز  ا نأداء القيادات ال,+بو(ة بو ر _ Eعد التعلم والنمو املfg (ز

جة الwلية لالسLبانة، جاءت )  البعد املا\'– Eعد املستفيدين –Eعد العمليات الداخلية  ربالد
ىجميع=ا دالة إحصائيا عند مستو الداللة 

ً
) 0.7607(تراوحت بال�سية للمجاالت ب{ن حيث ) 0,01(

تباط ذات ) 0.9841(و) 0.8828(و2ال�سبة لألEعاد تراوحت ب{ن ) 0.9423(و روÛ' جميع=ا معامالت ا
 ،'Oساق الداخ�M جة عالية من مما رقيم عالية مما Ôش{+ إ\N أن أEعاد ومجاالت MسLبانة تتمتع بد

جة مرتفعة من �Mساق الداخO'، و(مكن يؤكد تمتع EAعاد وا�¥االت املwونة لالس رLبانة بد
  .Mعتماد عل�lا لقياس ما أعدت لقياسھ

اسة  اسة باستخدام معامل  ):<س�بانة(رثبات أداة الد رتم التحقق من ثبات Aداة Aو\N للد
نبـاخ  رملعرفـة مــدى اخـتالف التباينــات بـ{ن محــاو MسـLبانة والتبــاين ) Cronbach s alpha(والفاكر

  : الكO'، وجاءت النتائج �التا\'

قم  رجدو    ) 3(ل

اسة  نباخ �¥االت وأEعاد الد رمعامالت ثبات ألفا كر   )40=ن: العينة Mستطالعية(و

نباخ عدد البنود البعد/ا�¥ال  ومعامل ثبات ألفا كر

 0.92 5 استقطاب واختيار الكفاءات ]شرافية

 0.86 5 التنمية امل=نية الذاتية

نية للمستفيدين الداخلي{نالتنمية امل=  6 0.95 



 
  لقيادات التربوية في وزارة التعليمالوظيفي ل األداءواقع 

 ًودية وفقا ألبعاد نموذج األداء المتوازن بالمملكة العربية السع
  سعداء بنت فرحان بن سعد القرني / أ

  حمدان بن أحمد الغامدي/ د. أ

 

 

510 

نباخ عدد البنود البعد/ا�¥ال  ومعامل ثبات ألفا كر

 M 6 0.94بتwار و]بداع

ة التعلم والنمو امل®: لالبعد %و رإدا  22 0.97 

'Îداء ]س,+اتيA 6 0.97 

 0.97 6 قيادة التغي{+

 0.98 7 قياس وتقو(م Aداء

اfÌå ونواتج التعلم رالتحصيل الد  5 0.94 

 0.96 6 القيمة املضافة

َّاسيةاملنا6ô الد ر  6 0.94 

ات ]شراف ال,+بو  ات النوعية إلدا يالز(ا ر ر
ات العامة للتعليم َّباإلدا ر  

5 0.96 

ة العمليات الداخلية: البعد الثا=ي رإدا  41 0.99 

ناملستفيدو الداخليو ن ِ
ُ  5 0.96 

جيو من أولياء Aمو وا�¥تمع  راملستفيدو ا��ا ن رن ِ
ُ

'Oا�� 
5 0.95 

ة امل: البعد الثالث ِستفيدينرإدا
ُ  10 0.97 

(ة رَّكفاءة تنفيذ العمليات ]دا  5 0.91 

ات Aداء املا\' رم=ا  5 0.96 

ة املالية: البعد الرا�ع ر5دا  10 0.96 

 0.99 83 الثبات الك{� لالس�بانة

قم  ريتÉÊ من ا�¥دو السابق  أن معامالت الثبات ألEعاد ومجاالت MسLبانة عالية، ) 3(ل
عامالت الثبات ألEعاد ومجاالت اسLبانة �¿�يص واقع أداء القيادات ال,+بو(ة حيث تراوحت قيم م

ة التعليم وفقا إلEعاد بطاقة Aداء املتواز ب{ن  ا ن)' و ر ، و2لغت قيمة الثبات الكO' )0,99(و) 0.97(ز
ات ) 0,99(لالسLبانة  جة ثبات مرتفعة، مما Ôش{+ إ\N العبا رو�ذا يدل عNO أن MسLبانة تمتع بد ر

ملwونة لالسLبانة �عطي نتائج مستقرة وثابتة )' حالة إعادة تطبيق=ا و(مكن Mعتماد عNO نتائج=ا ا
lmا الlÝائية و2التا\' ف©f صا��ة للتطبيق  روالوثو lÆا و2ذلك انlvت مراحل بناء MسLبانة بصو ق

  . امليدا�ي
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اسة ومناقش±�ا  :رعرض نتائج الد

ة التعليم وفقا ما واقع أداء الو :لإجابة السؤال %و ا رظيفي للقيادات ال��بو�ة �� و ز
ة التعلم والنمو امل® ؟ رأل�عاد بطاقة %داء املتواز فيما يتعلق ببعد إدا   ن

ة التعلم  ة التعليم فيما يتعلق ببعد إدا ا رللتعرف عNO واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ر ز
ات وال�سب املئو(ة وامل يتوسطات ا��سابية وMنحراف املعيار روالنمو املfg، تم حساب التكرا

ة التعلم والنمو املfg، ومن ثم ترت}ب مجاالت  اسة حو مجاالت Eعد إدا رالستجابات مجتمع الد لر
'Oل مجال وقد جاءت النتائج كما يwالبعد حسب املتوسط ا��سا¡ي ل:  

قم  رجدو    )4(ل

ليا لواقع قياس أداء القيادا  املتوسطات اabسابية وترتي¶�ا تنا
ً

ت ال��بو�ة �� التعليم العام ز
ة التعليم �� مجاالت البعد %و ا لبو ر ة التعلم والنمو امل®: ز   رإدا

 ا�¥االت
* املتوسط
 ا��سا¡ي

Mنحراف 
 ياملعيار

 ال,+ت}ب
جة  رد
 التوافر

 متوسطة 1 0.74 3.03 التنمية امل=نية الذاتية

 متوسطة M 2.99 0.78 2بتwار و]بداع

 متوسطة 3 0.74 2.97  الكفاءات ]شرافيةاستقطاب واختيار

 متوسطة 4 0.80 2.91 التنمية امل=نية للمستفيدين الداخلي{ن

جة الwلية لتوافر البعد Aو لالد ة التعلم : ر رإدا
fgوالنمو امل 

 متوسطة  0.70 2.97

قم  ريLب{ن من خالل قراءة النتائج املو�Ùة )' ا�¥دو    : ما يO') 4(ل

ة  • ريتwو Eعد إدا التعلم والنمو املfg والذي جاء )' املرتبة Aو\N �أكEA +òعاد توفرا من ن
ة العامة  رأEعاد بطاقة Aداء املتواز لدى القيادات ال,+بو(ة من مشر)' العموم باإلدا ن

¡ع مجاالت Û') 2.97(يلإلشراف ال,+بو بمتوسط حسا¡ي عام بلغ  التنمية امل=نية : (رمن أ
بداع، استقطاب واختيار الكفاءات ]شرافية، التنمية امل=نية الذاتية، Mبتwار و]

  .للمستفيدين الداخلي{ن

ة التعلم والنمو املfg " أن Eعد  • جة متوسطة، حيث بلغ املتوسط ا��سا¡ي " رإدا رجاء بد
جات وانحراف معيار بلغ ) 4(من أصل ) 2,97(العام  يد و�ذا يدل عNO توافر Eعد ) 0,70(ر

ة التعلم والن ة رإدا رمو املfg لدى القيادات ال,+بو(ة من مشر)' ومشرفات العموم باإلدا
جة متوسطة رالعامة لإلشراف ال,+بو بد  .ي

ة التعلم النمو املfg "تراوحت قيم املتوسطات ا��سابية �¥االت Eعد  • ) 3,03(ب{ن " رإدا
�ش{+ إ\N وÛ' متوسطات تقع )' الفئة الثانية من فئات املقياس الر2اì'، والfª ) 2,97(و

ة التعليم وفقا  ا جة توافر متوسطة و�ذا يدل عNO أن واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و د
ً

ر زر
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جة توفر  ة التعلم والنمو املfg جاء بد رلبطاقة Aداء املتواز فيما يتعلق بمجاالت Eعد إدا ر ن
ة العامة لإلشراف ال,+ب يو من رمتوسطة لدى القيادات ال,+بو(ة من مشر)' العموم باإلدا

اسة، و2لغ املدى ب{ن أعNO متوسط حسا¡ي وأقل متوسط حسا¡ي  روج=ة نظر مجتمع الد
اسة حو مجاالت Eعد  )0,06( ب استجابات أفراد مجتمع الد ل، مما يدل عNO تقا ر ة " ر رإدا

fgالتعلم والنمو امل . 

(ة �¥االت Eعد  • ة التعلم والنمو املfg " رتراوحت قيم Mنحرافات املعيا ( و) 0,74(ب{ن " رإدا
اسة حو ) 0,80 لوÛ' قيم منخفضة، مما يدل عل تجا�س استجابات أفراد مجتمع الد ر

ة التعلم والنمو املfg" مجاالت Eعد   ". رإدا

ة التعلم والنمو املfg " ل، فإن حصو Eعد )4(ل)' ضوء نتائج ا�¥دو  جة " رإدا رعNO د
سات Eعد  ة التعلم والنمو املfg إد" رتوافر متوسطة، �ش{+ إ\N أن مجاالت مما ال �س{+ بالشwل " را

ة التعليم،  ا راملأمو مlÝا قياسا إ\N أ�مية Aدوار املناطة بالقيادات ال,+بو(ة من مشر)' العموم )' و ز
ً ل

اÉÙ لال�تمام بمجاالت Mبتwار و]بداع  2ما �عز �ذه النLيجة إ\N قلة وجود ن67 شامل و وو ى
ُ

ر
2ما يرجع واستقطاب واختيار القيادات ] ة التعليم، و ا رشرافية والتنمية امل=نية للمستفيدين بو ر ز

تباط الوصف الوظيفي للقيادات ال,+بو(ة من مشر)' ومشرفات  رالسÑب )' ذلك إ\N ضعف ا
ة التعلم والنمو  ة التعليم، بمتطلبات Eعد إدا ا ة العامة لإلشراف ال,+بو )' و رالعموم باإلدا ر زر ي

اسة املfg، وتتفق �ذه النLيجة  والfª توصلت إ\N أن ) م2017ا��قبا�ي، (رEشwل عام مع نLيجة د
ات العامة للتعليم )' اململكة العر2ية السعودية ال �س{+  رعمليات التعلم والنمو املfg )' ]دا
اسة بموافقة عالية عNO ا��اجة لوجود مؤشرات لقياس Aداء  ربالشwل املأمو وإجماع أفراد الد ل

ات ر]دار )' إدا اسة �ل من ي الغامدي، (ر التعليم )' اململكة العر2ية السعودية كما تتفق مع د
جة متوسطة من ) م2014عبد العز(ز، ) (2016فتحية،  روالfª جاء ف�lا Eعد التعلم والنمو املfg بد

اسة  .روج=ة نظر أفراد الد
يوتر الباحثة من خالل عمل=ا )' ]شراف ال,+بو ا��اجة إ\N التخطيط ا�¥يد � ¥ميع ى

فع الكفاءات   N\داف وا�A مدعما بمؤشرات لقياس مدى تحقق fû) رمراحل ]عداد لل�+نامج التد ر
ضع بنود  (fû و ب ومحتو ال�+نامج التد تباط ب{ن تخصص املد M 2{ن من خالل وامل=نية للمد ر ر ر ىر

2{ن من خالل تفعيل بطاقات املالحظة املصاحب (fû عNO املتد رلقياس اثر ال�+نامج التد ة لل�+نامج ر
fû)   . رالتد

ة التعلم والنمو املfg " لومما يجدر ذكره )' �ذا ا�¥ال أن حصو Eعد  عNO ال,+ت}ب " رإدا
ة ) 4(من أصل ) 2,97(لAو بمتوسط حسا¡ي  ا ر�أعNO ا�¥االت توفرا لدى القيادات ال,+بو(ة )' و ز

نة باألEعاد Aخر لنموذج Aداء املتواز  نالتعليم مقا ى عمليات الداخلية، Eعد املستفيدين، Eعد ال(ر
ة التعليم أل�مية Eعد التعلم والنمو املfg للقيادات )البعد املا\' ا اك املسئول{ن )' و ر، Ôش{+ إ\N إد زر

ة ا رال,+بو(ة )' الو   . ز

ة التعليم وفقا أل�عاد : إجابة السؤال الثا=ي ا رما واقع أداء القيادات ال��بو�ة �� و ز
ة العمليات الداخلية؟نبطاقة %داء املتواز    رفيما يتعلق ببعد إدا

ة  ة التعليم فيما يتعلق ببعد إدا ا رللتعرف عNO واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ر ز
ات وال�سب املئو(ة واملتوسطات ا��سابية وMنحراف  رالعمليات الداخلية تم حساب التكرا

اسة حو مجاالت Eعد  لاملعيار الستجابات مجتمع الد ة " ري ، ومن ثم ترت}ب "العمليات الداخليةرإدا
  :           لمجاالت البعد حسب املتوسط ا��سا¡ي لwل مجال وقد جاءت النتائج كما يو�Ù=ا ا�¥دو �Ãي
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قم  رجدو  ليا لواقع قياس أداء القيادات ال��بو�ة �� ) 5(ل املتوسطات اabسابية وترتي¶�ا تنا
ً

ز
ة التعليم �� مجاالت ال ا رالتعليم العام بو ة العمليات الداخلية: بعد الثا=يز   رإدا

 ا�¥االت
* املتوسط
 ا��سا¡ي

Mنحراف 
 ياملعيار

 ال,+ت}ب
جة  رد
 التوافر

اسية َّاملنا6ô الد  متوسطة 1 0.80 3.05 ر

 متوسطة 2 0.81 3.00 قياس وتقو(م Aداء

اfÌå ونواتج التعلم  متوسطة 3 0.84 2.97 رالتحصيل الد

'Îداء ]س,+اتيA 2.94 0.81 4 متوسطة 

ات ]شراف ال,+بو  ات النوعية إلدا يالز(ا ر ر
ات العامة للتعليم َّباإلدا  ر

 متوسطة 4 0.86 2.94

 متوسطة 6 0.85 2.91 قيادة التغي{+

 متوسطة 7 0.88 2.84 القيمة املضافة

جة الwلية لتوافر البعد الثا�ي ة : رالد رإدا
 العمليات الداخلية

 متوسطة  0.77 2.95

قم يLب{ن من ر خالل قراءة النتائج املو�Ùة )' ا�¥دو    : ما يO') 5(ل

ة العمليات الداخلية والذي جاء )' املرتبة الثانية �أكò+ أEعاد بطاقة Aداء  • ريتwو Eعد إدا ن
ة العامة لإلشراف ال,+بو  ياملتواز توفرا لدى القيادات ال,+بو(ة من مشر)' العموم باإلدا رن

ً

'Û 6 : (من سبع مجاالتôاسية املنا اfÌå – القياس وتقو(م Aداء –رالد ر التحصيل الد
ات – Aداء Mس,+اتيÎ' –ونواتج التعلم  ات ]شراف ال,+بو باإلدا ات النوعية إلدا ر الز(ا ر ير

 ). القيمة املضافة– قيادة التغي{+ –العامة للتعليم 
ة التعليم فيما يتعلق ببعد إدا • ا رإن واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ر ة العمليات الداخلية ز

ة  ا جة توفر متوسطة لدى القيادات ال,+بو(ة بو رمن أEعاد بطاقة Aداء املتواز جاء بد زر ن
اسة حيث بلغ املتوسط ا��سا¡ي العام  من أصل ) 2,95(رالتعليم من وج=ة نظر أفراد الد

 )0,77(يوانحراف معيار ) 4(
ة ا" تراوحت قيم املتوسطات ا��سابية �¥االت Eعد • ) 2,84(ب{ن " لعمليات الداخليةرإدا

وÛ' متوسطات تقع )' الفئة الثانية من فئات املقياس الر2اì'، والfª �ش{+ إ\N ) 3,05(و
ة التعليم من وج=ة نظر مجتمع  ا جة توافر متوسطة لدى القيادات ال,+بو(ة )' و رد زر

اسة  . رالد
 ان املدى يLب{ن) 2,84(وأد�ى متوسط ) 3,05(قعند حساب الفر ب{ن أعNO متوسط  •

اسة حو واقع أداء ) 0,21(يÔساو 2ا ً )' استجابات مجتمع لد لو�ذا عNO أن �ناك تقا ر ر
ة  ة التعليم وفقا إلEعاد بطاقة Aداء املتواز فيما يتعلق ببعد إدا ا رالقيادات ال,+بو(ة )' و نر ز

 . العمليات الداخلية
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ة العمليات • (ة �¥االت Eعد إدا رتراوحت قيم Mنحرافات املعيا و ) 0,80(  الداخلية ب{نر
اسة حو )0,88( ل، وÛ' قيم منخفضة مما يدل عNO تجا�س استجابات أفراد عينة الد ر

ة العمليات الداخلية  .رمجاالت Eعد إدا

ة العمليات الداخلية " )' ترت}ب مجاالت البعد الثا�ي  • لدى القيادات ال,+بو(ة " رواقع أداء إدا
ة التعليم حسب املتوسطات ا��س ا ر)' و جة توافر متوسطة عNO ز رابية جاءت جميع=ا بد

اسية " مجال : النحو �Ãي وانحراف ) 3,05()' املرتبة Aو\N بمتوسط حسا¡ي " راملنا6ô الد
)' املرتبة الثانية بمتوسط حسا¡ي " قياس وتقو(م Aداء " ، يليھ مجال )0,80(يمعيار 

اÌå"ثم مجال ) 0,81(يوانحراف معيار ) 3,0( )' املرتبة " f ونواتج التعلم رالتحصيل الد
" Aداء Mس,+اتيÎ' " ثم مجال ) 0,84(يوانحراف معيار ) 2,97(الثالثة بمتوسط حسا¡ي 

ات " ومجال ) 0,81( يوانحراف معيار ) 2.94(بمتوسط حسا¡ي  ات النوعية إلدا رالز(ا ر
ات العامة للتعليم  ر]شراف ال,+بو باإلدا  وانحراف )2,94(بنفس املتوسط ا��سا¡ي " ي

 NO0,86(يمعيار أع ( ما مجالlل�)ما، وlل�wعة لEاملرتبة " قيادة التغي{+ " )' املرتبة الرا '(
القيمة " وأخ{+ا يأ�ي مجال ) 0,85(يوانحراف معيار ) 2,91(السادسة بمتوسط حسا¡ي 

 ). 0.77(يوانحراف معيار ) 2,84()' املرتبة الساEعة وAخ{+ة بمتوسط حسا¡ي " املضافة 

قم  ر)' ضوء نتائج ا�¥دو  ل؛ فإن حصو واقع أداء القيادات ال,+بو(ة فيما يتعلق )5(ل
سات أداء Eعد  جة توفر متوسطة Ôش{+ إ\N أن مجاالت مما ة العمليات الداخلية عNO د رببعد إدا ر ر
ة التعليم ال  ا ة العمليات الداخلية لدى القيادات ال,+بو(ة من مشر)' ومشرفات العموم  )' و رإدا زر

{+ بالشwل املأمو مlÝا، قياسا إ\N أ�مية Aدوار امل=م املناطة lÆا، وقد يرجع ذلك إ\N وجود �س
ً

ل
اسة  رالعديد من املشكالت الfª تواجھ ]شراف ال,+بو Eشwل عام، فقد توصلت د ، (ي يالش=ر

�م امل=نية بوضوح) 2012 سية يحدد أدوا ة املد ة تحديد دليل خاص ملشر)' ]دا رإ\N ضر ر ر  . ور

ة التعليم وفقا أل�عاد : جابة السؤال الثالثإ ا رما واقع أداء القيادات ال��بو�ة �� و ز
ة املستفيدين؟ ربطاقة %داء املتواز فيما يتعلق ببعد إدا   ن

ة  ة التعليم فيما يتعلق ببعد إدا ا رللتعرف عNO واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ر ز
ات وال�سب املئو( ية واملتوسطات ا��سابية وMنحراف املعيار راملستفيدين تم حساب التكرا

اسة حو مجاالت Eعد  لالستجابات مجتمع الد ة املستفيدين" ر ، ومن ثم ترت}ب مجاالت البعد "رإدا
  : لحسب املتوسط ا��سا¡ي لwل مجال وقد جاءت النتائج كما يو�Ù=ا ا�¥دو �Ãي

قم  رجدو    ) 6(ل
ليا لواقع ق املتوسطات اabسابية وترتي¶�ا تنا

ً
ة ز ا رياس أداء القيادات ال��بو�ة �� التعليم العام بو ز

ة املستفيدين: التعليم �� مجاالت البعد الثالث ِإدا ُ   ر

 ا�¥االت
* املتوسط
 ا��سا¡ي

Mنحراف 
 ياملعيار

 ال,+ت}ب
جة  رد
 التوافر

ناملستفيدو الداخليو ن ِ
 متوسطة 1 0.87 2.84 ُ

جيو مـن أوليـاء Aمـو وا�¥ راملستفيدو ا��ا ن رن ِ
تمـع ُ

'Oا�� 
 متوسطة 2 0.92 2.64

جة الwلية لتوافر البعد الثالث ة : رالد رإدا
ِاملستفيدين

ُ 
 متوسطة  0.86 2.74
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قم  ريLب{ن من خالل قراءة النتائج املو�Ùة )' ا�¥دو    : ما يO') 6(ل
ة املستفيدين والذي جاء )' املرتب الراEعة وAخ{+ة �أقل أEعاد بطاقة Aداء  • ريتwو Eعد إدا ن

ة العامة ا ة التعليم من مشر)' العموم باإلدا ا رملتواز توافرا لد القيادات ال,+بو(ة )' و ر ز
ً

ن
ناملستفيدو الداخليو (يلإلشراف ال,+بو من مجال{ن �ما  جيو من –ن ن املستفيدو ا��ا رن

'Oمو وا�¥تمع ا��A رأولياء ( 
ة التعليم فيما يتعلق ب • ا رإن واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ة املستفيدين " بعد ز من " رإدا

ة  ا جة توفر متوسطة لدى القيادات ال,+بو(ة بو رأEعاد بطاقة Aداء املتواز جاء بد زر ن
اسة حيث بلغ املتوسط ا��سا¡ي العام  من أصل ) 2,74(رالتعليم من وج=ة نظر أفراد الد

 )0,86(يوانحراف معيار ) 4(
ة املستفيدينإد" تراوحت قيم املتوسطات ا��سابية �¥االت Eعد • ) 2,64(و) 2,84(ب{ن " را

جة توافر  روÛ' متوسطات تقع )' الفئة الثانية من فئات املقياس الر2اì'، والfª �ش{+ إ\N د
اسة  ة التعليم من وج=ة نظر مجتمع الد ا رمتوسطة لدى القيادات ال,+بو(ة )' و ر  ز

 املدى يLب{ن أن) 2,64(وأد�ى متوسط ) 2,84(قعند حساب الفر ب{ن أعNO متوسط  •
اسة حو واقع أداء ) 0,20(يÔساو 2ا )' استجابات أفراد الد لو�ذا يدل عNO أن �ناك تقا ر ر

ً

ة  ة التعليم وفقا إلEعاد بطاقة Aداء املتواز فيما يتعلق ببعد إدا ا رالقيادات ال,+بو(ة )' و نر ز
 املستفيدين

ة املستفيدين ب{ن • (ة �¥االت Eعد إدا رتراوحت قيم Mنحرافات املعيا ، وÛ' )0,92(و ) 0,87( ر
اسة حو مجاالت Eعد  لقيم منخفضة مما يدل عNO تجا�س استجابات أفراد عينة الد ر

ة املستفيدين   رإدا

ة املستفيدين " إن ترت}ب مجاالت البعد الراEع  • ة التعليم " رإدا ا رلدى القيادات ال,+بو(ة )' و ز
NOجة توافر متوسطة ع :  النحو �Ãيرحسب املتوسطات ا��سابية جاءت جميع=ا بد

ناملستفيدو الداخليو "مجال  يوانحراف معيار ) 2.84(املرتبة Aو\N بمتوسط حسا¡ي "ن
جيو من أولياء Aمو وا�¥تمع ا��O'" ،يليھ مجال)0,87( راملستفيدو ا��ا ن رن ِ

)' املرتبة " ُ
 ) 0,92(يوانحراف معيار ) 2.64( الثانية بمتوسط حسا¡ي

ل؛ فإن حصو واقع أداء القيادات ال,+بو(ة فيما يتعلق )6(ل)' ضوء نتائج ا�¥دو السابق 
ة املستفيدين  جة توفر متوسطة Ôش{+ إ\N أن مجاالت أداء Eعد إدا ة املستفيدين عNO د رببعد إدا ر ر
، قياسا إ\N أ�مية Eعد املستفيدين  ة التعليم ال �س{+ بالشwل املأمو ا للدى القيادات ال,+بو(ة )' و ر ز

اسات )' نموذج Aداء املتو ، وتتفق �ذه النتائج مع نتائج د راز ) 2016: الغامدي، فتحية(ن
، (و جة توافر متوسطة لدى العينات املسlvدفة ) 2017يالعمر رمن حصو Eعد املستفيدين عNO د ل

ضا  اسة، وقد �عز �ذه النLيجة إ\N عدم وجود أدوات لقياس مدى  رمن وج=ة نظر عينة الد ىر
ُ

ة التعليم أو لعدم معرفlvم بقنوات التواصل وإبراز املستفيدين عن ا��دمات املقدمة  ا رل=م من و ز
مق,+حاlmم و]يجابيات والسلبيات فيما يتعلق باألداء التعليfÅ ال بناء�م و2ناlmم، أو لعدم وجود 
ضا املستفيدين عن ا��دمات املقدمة ل=م أصبح  رآليات وا�Ùة لرفع الشwاو بالرغم من قياس  ى

عا وطنيا تر اليوم مشر
ً

عاه و�شرف عليھ اململكة العر2ية السعودية فأ�شأت لھ مركزا مستقال و
ً ً

ضا املستفيد يمثل قلب التوج=ات ) أداء(باسم  رلقياس أداء Aج=زة ا��wومية خاصة أن قياس 
ة Eشwل عام و)' متطلبات نجاح تطبيق Aداء املتواز Eشwل خاص نا��ديثة )' ]دا  .ر
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ة التعليم وفقا أل�عاد ما واقع أ: إجابة السؤال الرا�ع ا داء القيادات ال��بو�ة �� و
ً

ر ز
ة املالية" نبطاقة %داء املتواز فيما يتعلق ببعد    " ر5دا

ة التعليم فيما يتعلق ببعد  ا رللتعرف عNO واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ة " ز ر]دا
Mات وال�سب املئو(ة واملتوسطات ا��سابية و ينحراف املعيار الستجابات راملالية تم حساب التكرا

اسة حو مجاالت Eعد  لمجتمع الد ة املالية" ر ، ومن ثم ترت}ب مجاالت البعد حسب املتوسط "ر]دا
  : لا��سا¡ي لwل مجال وقد جاءت النتائج كما يو�Ù=ا ا�¥دو �Ãي

قم  رجدو    ) 7(ل

ليا لواقع قياس أداء القيادات ال,+بو(ة املتوسطات ا��سابية وترتيlñا تنا
ً

ة ز ا ر )' التعليم العام بو ز
ة املالية: التعليم )' مجاالت البعد الراEع   ر]دا

 ا�¥االت
* املتوسط
 ا��سا¡ي

Mنحراف 
 ياملعيار

 ال,+ت}ب
جة  رد
 التوافر

(ة  متوسطة 1 0.86 2.90 رَّكفاءة تنفيذ العمليات ]دا

ات Aداء املا\'  متوسطة 2 0.91 2.80 رم=ا

جة الwلية لتوافر الب ة املالية: عد الراEعرالد  متوسطة  0.86 2.85 ر]دا

قم  رمن خالل استعراض النتائج املو�Ùة )' ا�¥دو    :يLب{ن ما يO') 7(ل

ة املالية والذي جاء )' ال,+ت}ب الثالث �أكò+ أEعاد بطاقة Aداء املتواز  • نيتwو Eعد ]دا رن
ة التعليم من مشر)' ال ا رتوافرا لدى القيادات ال,+بو(ة )' و ز

ً
ة العامة لإلشراف  رعموم باإلدا

(ة (يال,+بو من مجال{ن �ما  ات Aداء املا\'–ركفاءة تنفيذ العمليات ]دا   ) ر م=ا
ة التعليم فيما يتعلق ببعد  • ا رإن واقع أداء القيادات ال,+بو(ة )' و ة املالية " ز من أEعاد " ر]دا

جة توفر متوسطة لدى القيادات ربطاقة Aداء املتواز جاء بد ة التعليم من ن ا ر ال,+بو(ة بو ز
اسة حيث بلغ املتوسط ا��سا¡ي العام  ) 4(من أصل ) 2,85(روج=ة نظر مجتمع الد

 ).0,86(يوانحراف معيار 
ة املالية " تراوحت قيم املتوسطات ا��سابية �¥االت Eعد • وÛ' ) 2,80(و) 2,90(ب{ن " ر]دا

جة توافر متوسطات تقع )' الفئة الثانية من فئات املقياس الر2ا رì'، والfª �ش{+ إ\N د
اسة ة التعليم من وج=ة نظر مجتمع الد ا رمتوسطة لدى القيادات ال,+بو(ة )' و ر  . ز

يLب{ن أن املدى ) 2,80(وأد�ى متوسط ) 2,90(قعند حساب الفر ب{ن أعNO متوسط  •
اسة حو واقع ) 0,10(يÔساو لو�ذا عNO أن �ناك تجا�سا وا�Ùا )' استجابات مجتمع الد ر

ً ً

ة التعليم وفقا إلEعاد بطاقة Aداء املتواز فيما يتعلق ببعد أد ا ناء القيادات ال,+بو(ة )' و ر ز
ة املالية  . ر]دا

ة املالية ب{ن • (ة �¥االت Eعد ]دا رتراوحت قيم Mنحرافات املعيا ، وÛ' قيم )0,91(و ) 0,86( ر
اسة حو مجا لمنخفضة مما يدل عNO تجا�س استجابات أفراد مجتمع الد ة ر رالت Eعد ]دا

 . املالية
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ة املالية " إن ترت}ب مجاالت البعد الثالث  • ة " رواقع أداء ]دا ا رلدى القيادات ال,+بو(ة )' و ز
جة توافر متوسطة عNO النحو  رالتعليم حسب املتوسطات ا��سابية جاءت جميع=ا بد

(ة )' املرتبة Aو\N بمتوس" مجال : �Ãي ) 2.90(ط حسا¡ي رّكفاءة تنفيذ العمليات ]دا
ات Aداء املا\' " ، يليھ مجال )0,86(يوانحراف معيار  )' املرتبة الثانية بمتوسط " رم=ا

 ). 0,91(يوانحراف معيار ) 2,80(حسا¡ي 

ل؛ فإن حصو واقع أداء القيادات ال,+بو(ة فيما يتعلق )7(ل)' ضوء نتائج ا�¥دو السابق 
جة توفر متوسط ة املالية عNO د رببعد ]دا ة املالية لدى ر رة Ôش{+ إ\N أن مجاالت أداء Eعد ]دا

2ما يرجع ذلك إ\N أن وجود ضعف  ، و ة التعليم ال �س{+ بالشwل املأمو ا رالقيادات ال,+بو(ة )' و لز ر
د الÑشر(ة واملالية )' تطو(ر العملية التعليمية، كما قد تwو أحد Aسباب ل=ذه  ن)' توظيف املوا ر

اسة رالنLيجة �و قصو أداء القي ، م=ا(رادات )' التخطيط املا\' حيث توصلت د أن ) 2020: يالعمر
�ناك حاجة لتطو(ر أداء القيادات ال,+بو(ة )' مجال بناء ا��طط املالية، وقد يرجع إ\N خلو 
ة  راملتطلبات الوظيفية للقيادات Eشwل عام من مؤ�الت عA NOقل )' املبادئ Aساسية لإلدا

 .املالية

اسة   :رتوصيات الد

اlmم عNO التعلم  • فع مستو كفاءlmم وقد رتطو(ر أداء املشرف{ن ال,+بو({ن من خالل  ىر
 NOب ع) روالتحس{ن املستمر، والنمو Eعيد املدى، وخلق ب}ئة تLسم باإلبداع وMبتwار، والتد
لAصو امللموسة أو غ{+ امللموسة، �التكنولوجيا وAنظمة املعلوماتية ا��تلفة، و2التا\' 

ة عNO تقديم خدمة �عليمية أفضلسيجعل امل  .رwاتب أكò+ قد

ىتوف{+ أنظمة محوسبة ومعلنة للشwاو واملق,+حات �¥ميع املستفيدين من ا��دمات  •
 . التعليمية )' املناطق وا��افظات التعليمية

ة العمل عNO توف{+ منظمات التعلم بما Ôس=م )' توف{+ فرص  • ورتوجيھ القيادات ال,+بو(ة لضر
 .ر والنمو املfgأكò+ للتطو(

ة التعليم  • ا جي{ن عن مستو Aداء )' و ضا املستفيدين الداخلي{ن وا��ا ر�شر ثقافة قياس  ر زر ى
ات ومwاتب التعليم كمدخل لتطو(ر ا�¥وانب Aدائية وت�Ëيح ا�¥وانب السلبية  روإدا

 .و�عز(ز ا�¥وانب ]يجابية
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