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 الملخص:

التعرف على واقع استراتيجيات إدارة األداء لمديري المدارس االبتدائية بالمدينة يهدف البحث إلى 

التحقق من تأثير اختالف كل من: الوظيفة, وسنوات الخبرة, على واقع كما يهدف البحث إلى  المنورة.

عينة ،اتبع البحث المنهج الوصفي استراتيجيات إدارة األداء لمديري المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة.

الدراسة:تم اختيار عينة الدراسة بناء على معادلة تحديد حجم العينة لألنشطة البحثية لكل من كرجسي 

للمجتمع األصلي لمديري المدارس,  %9117( مديراً بنسبة 111ومورجان, وبذلك ستكون عينة الدراسة )

الدراسة لجميع  للمجتمع األصلي من وكالء المدارس, وبهذا ستبلغ عينة %91111( وكيالً بنسبة 111و)

استخدم  من المجتمع األصلي للدراسة. %82,84( فرداً بنسبة 212فئات العينة ) المديرين, الوكالء( )

ى كل من المديرين والوكالء في المدارس االبتدائية الباحث االستبانة كأداة للبحث ، حيث طبقت عل

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج،أبرزها: الحكومية بالمدينة المنورة.

 ( وبدرجة 2,82أكثر المجاالت ممارسةً من قبل مديري المدارس هو: تخطيط األداء بمتوسط )

يليه مجال تقويم األداء بمتوسط  ( وبدرجة كبيرة,2,83كبيرة, ثم مجال متابعة األداء بمتوسط )

( 2,22( وبدرجة كبيرة, في حين جاء مجال تنظيم األداء بالمرتبة األخيرة بمتوسط )2,24)

 وبدرجة كبيرة.

  أكثر االستراتيجيات التي تتعلق بتخطيط األداء ممارسةً من قبل مديري المدارس مقارنة

 العمل بأفضل ما يستطيعون من أداء مساعدة جميع العاملين ألداءبالمتوسطات الحسابية,هي: 

ً مقارنة باالستراتيجيات األخرى 8,34بمتوسط ) ( وبدرجة كبيرة, وأقل االستراتيجيات متوسطا

( وبدرجة 2,24بمتوسط ) وجود خطط واضحة لتطوير وتحسين أداء العاملين بالمدرسةهي: 

 متوسطة.

  ًمن قبل مديري المدارس مقارنة  أكثر االستراتيجيات التي تتعلق بتنظيم األداء ممارسة

 وجود هيكل تنظيمي يوضح العالقات التنظيمية والمسؤولياتبالمتوسطات الحسابية,هي: 

ً مقارنة باالستراتيجيات األخرى كبيرة( وبدرجة 2,43بمتوسط ) , وأقل االستراتيجيات متوسطا

ي األداء في مراحله وجود نظام معلومات متبادل بين المدير والعاملين الكتشاف القصور فهي: 

 ( وبدرجة متوسطة.2,21المبكرة بمتوسط )

  أكثر االستراتيجيات التي تتعلق بمتابعة األداء ممارسةً من قبل مديري المدارس مقارنة

 استخدام لغة تعاونية مع العاملين تستند إلى ثقافة تشجع الحواربالمتوسطات الحسابية,هي: 

ل مع المشكالت التي تظهر أثناء العمل بطريقة التعام( وبدرجة كبيرة, و8,34بمتوسط )

ً مقارنة باالستراتيجيات 8,32بمتوسط )بناءة ( وبدرجة كبيرة, وأقل االستراتيجيات متوسطا

بمتوسط  التسجيل المتواصل لنتائج قياس أداء العاملين على فترات متقاربة ومحددةاألخرى هي: 

( 2,23بمتوسط ) اء الدوري مع العاملينمناقشة نتائج قياس األد( وبدرجة متوسطة, و2,28)

 وبدرجة متوسطة.

  أكثر االستراتيجيات التي تتعلق بتقويم األداء ممارسةً من قبل مديري المدارس مقارنة

بمتوسط  تحقيق العدالة والرضا بين العاملين عند توثيق أدائهمبالمتوسطات الحسابية,هي: 

ً مقارنة باالستراتيجيات األخرى هي: ( وبدرجة كبيرة, وأقل االستراتيجيات متو8,34) سطا

( 2,28بمتوسط ) الحرص على مشاركة العاملين في جميع مراحل وخطوات عملية تقييم األداء

 وبدرجة متوسطة.
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 بين آراء أفراد عينة الدراسة حول واقع  3030ى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

 األداء تبعاً للوظيفة لصالح المديرين.ممارسة مديري المدارس الستراتيجيات إدارة 

  بين آراء أفراد عينة الدراسة حول واقع  3030ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 ممارسة مديري المدارس الستراتيجيات إدارة األداء  تبعاً لسنوات الخبرة في مجال التعليم.

 المدارس اإلبتدائية. : استراتيجيات، إدارة األداء، مديريالكلمات المفتاحية

 

Summary: 

The aim of the research is to identify the reality of performance management 

strategies for principals of primary schools in Madinah. The research also aims 

at investigating the effect of the difference between: the job and the years of 

experience on the reality of performance management strategies for principals of 

primary schools in Madinah. The study sample was selected according to the 

sample size determination equation for the research activities of Kargesi and 

Morgan. The sample of the study will be (110) managers, 71.9% for the original 

community of school principals, 106 agents for 73% , And 10% for the original 

community of school agents. Thus, the sample of the study for all categories of 

the sample (managers, agents) will reach (216) individuals by 72.48% of the 

original population of the study. The researcher used the questionnaire as a 

research tool, applied to both managers and agents in the government primary 

schools in Madinah. The study reached a number of results, most notably: 

• The most practiced areas by school principals are: performance planning 

with an average of (3.72) and a large extent, then the field of follow-up 

performance at an average (3,70) and a large extent, followed by the field of 

performance evaluation (3.68) The field of organization of performance 

ranked last with an average of (3.62) to a large extent. 

• The most effective strategies for performance planning practiced by school 

principals compared to the averages are: to help all employees to perform the 

work as well as they can perform at an average of (4,08) and to a large 

extent, and the lowest strategies compared to other strategies are: The 

average performance of the school staff is (3.39) and the average level. 

• The most effective strategy for performance management by school 

principals compared to arithmetic averages is the existence of a regulatory 

structure that shows organizational relationships and responsibilities at an 

average of (3.80) and to a large extent, and the least moderate strategies 

compared to other strategies: Performance in its early stages with an average 

of (3.31) and an intermediate degree. 
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• The most effective strategies for performance follow-up by school 

principals compared to arithmetical averages are: the use of a collaborative 

language with workers based on a culture that promotes dialogue at an 

average of 4,08 and to a large extent handle problems that arise during work 

in an average constructive manner (4,03) ), And to a large extent, the lowest 

strategies compared to the other strategies are: continuous recording of the 

results of the measurement of the performance of workers at intervals and 

defined at an average (3.24) and to a medium degree, and discuss the results 

of periodic performance measurement with workers at an average (3.20) 

• The most effective strategy for evaluating performance is the practice of 

school principals compared to the arithmetical averages, namely: achieving 

justice and satisfaction among employees when their performance is 

documented at an average of (4,09) and to a large extent. The lowest 

strategies compared to other strategies are: And the steps of the performance 

appraisal process at an average of (3.37) and at an intermediate level. 

• There are statistically significant differences at the level of 0.05 between 

the opinions of the sample of the study on the reality of the practice of school 

principals of performance management strategies depending on the job for 

managers. 

• There were no statistically significant differences at the level of 0.05 

between the opinions of the sample members of the study on the reality of the 

practice of school principals of performance management strategies 

depending on years of experience in the field of education. 

 

Keywords: strategies, performance management, primary school 

principals. 
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 األولالمبحث 

 سةااإلطار العام للدر

 المقدمة 

وإنميا وسيييلة للوقيوف علييى النتيائج التييي تسيعى المؤسسييات إلييى , تقيييم األداء ال يعتبيير هيدفاً فييي حيد ذاتييه

مين خطيط وأهيداف لتحقييق  من خالل السير عليى تنفييذ ميا اتفيق علييه,وذلك تحقيقها عن طريق موظفيها

 . إنتاجية أكبر

وحيال ذلك أظهرت الممارسات اإلدارية السابقة في محاوالتها الدائمة للحصول على أفضل النتائج من 

ً في التحكم في طاقات األفراد وتنظيمها  استثمار الموارد البشرية والمادية المتاحة, قصوراً واضحا

 .يرة والمتنامية المطلوب تحقيقهاوتوجيهها بشكل يتناسب مع األهداف الكب

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:ثانياً: 

ضعف الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العام أحد أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مسيرة  تعد قضية

بأبعادها ملية التعليمية التعليم في المملكة العربية السعودية, األمر الذي يتطلب التركيز على كفاءة الع

يمكن ، ووالتي منها: كفاءة اإلدارة المدرسية, وكفاءة هيئة التدريس, ونظم المتابعة والتقويم  المختلفة,

 صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤلين التاليين: 

المدارس لمديري األداء -تخطيط, تنظيم, متابعة, تقويم  –واقع استراتيجيات إدارة ما  .1

 بالمدينة المنورة؟ االبتدائيةالحكومية

المدارس لمديري األداء -تخطيط, تنظيم, متابعة, تقويم  –إدارة هل تختلف استراتيجيات  .2

 ؟: الوظيفة, وسنوات الخبرةباختالفةالحكومية االبتدائي

 ما األسس النظرية إلدارة األداء بالمدارس؟ .2

 :أهداف الدراسةثالثاً: 

 لمديري المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة.التعرف على واقع استراتيجيات إدارة األداء  (1

وسنوات الخبرة, على واقع استراتيجيات إدارة األداء ق من تأثير اختالف كل من: الوظيفة, التحق (2

 لمديري المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة.

 أهمية الدراسة:رابعاً: 

 , في كونها:تتضح أهمية الدراسة الحالية

تحسين أداء العاملين في داء لمديري المدارس االبتدائية ودورها في توضح أهمية إدارة األ -

 المدرسة. 

تتزامن هذه الدراسة مع توجهات المملكة العربية السعودية, حول رفع كفاءة أداء األجهزة  -

 الحكومية بما فيها المدارس الحكومية والعاملين فيها, ونشر ثقافة التميز في األداء بينهم.

ً  –يُتوقع أن تفيد نتائج الدراسة الحالية العاملين في الميدان التربوي  - في مجال إدارة أداء  -إجرائيا

 مديري المدارس االبتدائية.

 حدود الدراسة:خامساً: 

استراتيجيات إدارة األداء لمديري المدارس واقع الدراسة الحالية على  تقتصر الحدود الموضوعية:

ومدى اختالف معالم هذا الواقع باختالف الوظيفة, وسنوات الخبرة  مدينة المنورة.االبتدائية الحكومية بال

 ألفراد عينة  الدراسة.

دائية الحكومية بالمدينة                                        سوف تطبق الدراسة ميدانياً على مديري ووكالء المدارس االبت الحدود البشرية:

 المنورة.
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ً سوف تطبق الدراسة : الحدود الزمانية / 1822في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  ميدانيا

 هـ.1828

 م تعريف المصطلحات التالية )إجرائياً( في متن الدراسة, كما يلي:يت: مصطلحات الدراسةسادساً: 

 إدارة األداء.

بل المنظمات المختلفة لتخطيط وتنظيم وتوجيه األداء الفردي الجهود الهادفة من ق  تعرف بأنها "

 والجماعي, ووضع معايير ومقاييس واضحة ومقبولة كهدف يسعى الجميع للوصول إليها" 

 استراتيجيات إدارة األداء.

مجموعة األساليب واإلجراءات والطرق التي تتبعها إدارة المدرسة لتحسين بأنها: يمكن أن تُعرف و     

أداء العاملين فيها, ومساعدتهم للوصول إلى أقصى طاقاتهم وإمكاناتهم, وفق عملية تواصل مستمرة يتم 

أداء العاملين الفردي والجماعي, وتطوير أدائهم وفق معايير  ومتابعة وتقويممن خاللها تخطيط وتنظيم 

 .قاييس واضحة تعمل على تحقيق األهداف المتفق عليها بكفاءة وفاعليةوم

 منهجية الدراسة :

 أوال: منهج الدراسة:

سعت الدراسة الحالية محاولة التعرف على واقع استراتيجيات إدارة أداء مديري المدارس االبتدائية 

 بالمدينة المنورة.

 :وعينتهامجتمع الدراسةثانياً: 

 مجتمع الدراسة: (أ

( فرداً في المدارس االبتدائية الحكومية 244)المديرين, الوكالء( من )للدراسة تكون المجتمع األصلي 

 ( وكيالً.180( مديراً, وعدد الوكالء )102بالمدينة المنورة. حيث بلغ عدد المديرين )

 عينة الدراسة:  (ب

ة البحثييية لكييل ميين كرجسييي تييم اختيييار عينيية الدراسيية بنيياء علييى معادليية تحديييد حجييم العينيية ل نشييط     

للمجتميييع األصيييلي لميييديري  %81,4( ميييديراً بنسيييبة 113ومورجيييان, وبيييذلك سيييتكون عينييية الدراسييية )

للمجتميع األصيلي ميين وكيالء الميدارس, وبهيذا سيتبلغ عينيية  %82,13( وكييالً بنسيبة 132الميدارس, و)

مين المجتميع األصيلي  %82,84( فيرداً بنسيبة 212الدراسة لجميع فئيات العينية ) الميديرين, اليوكالء( )

 للدراسة.

 

 ثالثاً: أداة الدراسة وتقنينها:

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة طبقت على كل من 

المديرين والوكالء في المدارس االبتدائية الحكومية بالمدينة المنورة, واشتملت على المجاالت والعبارات 

 نفسها لكل فئة من فئات عينة أفراد الدراسة. 
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 الثانيالمبحث 

 راسةأدبيات الد

تناول هذا الفصل أدبيات الدراسة من خالل محورين األول: اإلطار النظري ويتضمن بعدين, أوالً:      

مفهوم األداء, ومفهوم إدارة األداء, وأهدافها, وأهميتها, واألسس التي تقوم عليه, وثانياً: عمليات إدارة 

مه, واالستراتيجيات المتبعة حيالها. األداء والتي تشتمل على تخطيط األداء وتنظيمه ومتابعته وتقوي

 والمحور الثاني: يختص بالدراسات العربية واألجنبية السابقة والتي ترتبط بموضوع الدراسة.

 المحور األول: اإلطار النظري:

 أوالً: طبيعة إدارة األداء واألسس التي تقوم عليه:

األداء, وإدارة األداء, وأهداف إدارة األداء, وفي هذا الصدد سيتم إلقاء الضوء على المفاهيم التي تناولت 

 وأهميتها, واألسس التي تقوم عليه.

 إدارة األداء: –أ(مفهوم: األداء 

 مفهوم األداء: (2

 " تعبير عن درجة بلوغ الفرد أو الفريق أو المنظمة ل هداف المخططة بكفاءة وفاعلية" يُعرفاألداء بأنه 

 مفهوم إدارة األداء: (1

بل المنظمات المختلفة لتخطيط وتنظيم وتوجيه األداء الفردي والجماعي, " الجهود الهادفة من ق   هي

 ووضع معايير ومقاييس واضحة ومقبولة كهدف يسعى الجميع للوصول إليها" 

 أهداف إدارة األداء:ب( 

 أهم أهداف إدارة األداء في مؤسسات التعليم, تتمثل في:

 والعاملين حول األداء وأساليب تحسينه. مدير المدرسةتوفير نظام معلومات متبادل بين  (1

 مساعدة العاملين على فهم متطلبات العمل وأداءه  بالصورة الصحيحة. (2

 االتفاق مع العاملين حول معايير األداء المطلوبة لتحقيق غايات المؤسسة. (2

 والعاملين.مدير المدرسةليها بين تقييم األداء بناء على معايير األداء المتفق ع (8

م( أن 2313المدرسيةالجيدة والمناخ الوظيفي المناسب للعمل, حيث يؤكد أحمد ) تهيئة البيئة (0

الغاية من توفير مناخ تنظيمي وجو عمل مناسب في المدرسة هو إثارة دافعية المعلمين ألداء 

 (.142عملهم )ص

 عن أسلوب التخويف والتهديد. دائهم بعيداً أتحفيز العاملين لتحسين وتطوير  (2

 أدائهم الوظيفي.تقييم توفير مشاعر الرضا والعدالة بين العاملين حول  (8

 ج( أهمية إدارة األداء:

وتحسين الروح المعنوية  تساهم في إحداث التواصل بين المدير وموظفيه, وزيادة اإلنتاجية, (1

 للموظفين

 الذين يطبقونها.لمشتركة واألفراد تؤسس رابطة حيوية بين األهداف ا (2

 الموكلة إليهم بأفضل ما يستطيعون من أداء. األعمالتهيئ األفراد ألداء  (2

 تنمية اتجاهات األفراد بالرغبة للوصول ل داء المتميز حينما توكل إليهم مسؤولياتهم. (8

تساهم في تحسين العالقة بين العاملين وقياداتهم, وفي موائمة األداء على كل المستويات سواء  (0

 الفردي أو الجماعي أو التنظيمي 

تساعد الموظفين على الشعور بأنهم مشتركون في تحسين حياتهم المهنية, وفي تحسين مستقبل  (2

 المؤسسة التي يعملون بها 



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                     مجلة البحث العلمى فى التربية 
 

820 
 

 أسس إدارة األداء:د( 

 األهداف ومعايير األداء الفردية والجماعية ضمن خطة العمل.تصميم  (1

 متابعة األداء بشكل دوري. (2

 تقييم األداء لتحديد مدى وجود فجوة بين األداء المخطط أو المستهدف واألداء الفعلي. (2

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في حالة وجود فجوة أو انحرافات عن األداء المستهدف. (8

 :المؤسسي إدارة األداء يات واستراتيجياتثانياً: عمل

 :,وتتمثل فيةارة األداء على أربعة عناصر رئيستقوم إد

 أ( تخطيط األداء:

يقصد بتخطيط األداء " رسم صورة ل داء المستقبلي تحقق األهداف من خالل المعايير الواضحة      

 والمتفق عليها بين جميع األطراف عن طريق اإلمكانات والطاقات المتوفرة" 

 ب(  تنظيم األداء:

موارد وتهيئة وصفت عملية التنظيم بشكل عام بكونها " العملية التي تتضمن تحديد المهمات وتخصيص ال

 النشاطات المترابطة ل فراد والجماعات لتنفيذ الخطط" 

 متابعة األداء:ج( 

متابعة األداء هي "عملية تتم بشكل دوري ومستمر للتأكد من أن الذي يتم تنفيذه متفق مع ما هو موضوع 

و الفعلي متفق مع في خطة العمل وميزانيته. بمعنى أن هدف متابعة األداء التأكد من أن األداء الحالي أ

 األداء المستهدف أم ال" 

 :المحور الثاني: الدراسات السابقة

 ذات العالقة بموضوع الدراسة:السابقة يتناول هذا الجزء عرضاً لبعض الدراسات      

أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي " ( بعنوان :6112دراسة ) البطاينة،  (1)

 ."ميدانية من وجهة نظر المديرين في البنوك التجارية األردنية/ محافظة اربد: دراسة 

هدفت الدراسة إلى بيان أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي دراسة ميدانية من 

المديرين وقد تكون مجتمع الدراسة من . وجهة نظر المديرين في البنوك التجارية األردنية/محافظة اربد 

( مديرا تلقوا االستبانة المعتمدة، 79على جميع المستويات في البنوك، وقد تم استهداف عينة عشوائية من )

مجموعة  توصلت الدراسة إلى %78( منها صالحة للتحليل اإلحصائي بنسبة مئوية 97وقد تم استرداد )

 من النتائج، من أبرزها:

استراتيجية التوظيف واستراتيجية التطوير واستراتيجية وجود عالقة ارتباط إيجابية بين كل من   .1

 زالتدريب واألداء الوظيفي

وعدم وجود عالقة ارتباط إيجابية بين استراتيجية التعويض واألداء الوظيفي. واعتمادا على ذلك   .2

يوصي الباحث باالهتمام والتركيز على استراتيجية التعويض واالهتمام بتقديم المعلومات الكاملة 

ل المنظمة للمتقدمين والراغبين للعمل بها، وضع معايير للترقية مبنية على أسس الخبرات حو

 والمؤهالت العلمية
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"واقع إدارة األداء الشامل : دراسة تحليلية لمختبرات بعنوان:( 6112دراسة ) البرغوثي،  (1)

 التحاليل الطبية في جمهورية مصر العربية".

استقى البحث أهميته ومن أهمية أداء الخدمات التي تقدمها مختبرات التحاليل الطبية لعمالئها. يتناول 

البحث فلسفة إدارة األداء الشامل، وينظر إلى إدارة األداء من منظورين: منظور األداء الداخلي، ومنظور 

ستنيرا بما ورد في النماذج المختلفة االداء الخارجي ، توصل البحث القتراح نموذج إلدارة وتقويم األداء م

إلدارة وتقويم األداء، وبناء على هذه االدوات جمعت البيانات من عينة مختبرات التحاليل الطبية في مصر 

توصلت الدراسة الي مختبراً.  11من ثالث محافظات: القاهرة والجيزة واالسكندرية، وكان حجم العينة 

وتحقق إدارة األداء الخارجي  %1167قق إدارة األداء الداخلي بنسبة تحمجموعة من النتائج، من ابرزها: 

، وبهذا فإن إدارة األداء الشامل يتحقق بمتوسط حسابي نسبته وهذه نسبة مقبولة، كما %19197بنسبة 

 تعثير إلى وجود نقاطوفرص كبيرة للتحسين. 

االستراتيجية:  البشرية"ممارسات تنمية الموارد بعنوان: (Nazmul, et al., 2014)دراسة  (6)

 دراسة تجريبية لصناعات تصنيع الصلب في بنغالديش ". 

هدفت الدراسة إلى بيان مدى تطوير استراتيجيات إدارة الموارد البشرية لشركات الحديد في بنغالدش 

( مديرين للموارد 1( مصانع مختلفة وكذلك اجراء مقابالت مع )1( عامالً من )12حيث تم اخذ آراء )

البشرية في ثالث شركات مختلفة، حيث تبين غياب في العالقات التفاعلية بين العاملين والمديرين، وعدم 

 .تأثير بيئة العمل على ممارسة تطوير استراتيجيات إدارة الموارد البشرية

 -بعنوان: " إدارة الموارد البشرية واألداء االستراتيجي ؛ النهج الشامل  (Jery, 2013) دراسة  (3)

 ة تونس ". حال

هدف الدراسة بيان العالقة بين استراتيجيات إدارة الموارد البشرية واألداء، دراسة حالة في تونس 

حيث تم استخدام مدخل شمولي وتم اختيار منهجية نوعية في التحليل حيث تبين ان استراتيجيات إدارة 

ر راس المال البشري كأصل من الموارد البشرية تسهم في تطوير وظيفة الموارد البشرية وكذلك اعتبا

 .أصول المنظمة وبينت التأثير المباشر وااليجابي الستراتيجيات الموارد البشرية على زادة األداء الوظيفي

 "."إدارة األداء لدى القيادات األكاديمية بجامعة تبوك بعنوان:( 6111دراسة ) حمرون ،  (4)

األكاديمية بجامعة تبوك ألسلوب إدارة األداء، هدفت الدراسة إلى معرفة واقع ممارسة القيادات 

 .والتوصل إلى إعداد برنامج مقترح لتطوير القيادات األكاديمية في مجال تطبيق إدارة األداء

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقام بتصميم استبانه تقيس ممارسة القيادات األكاديمية ألسلوب 

كليات و  9تم تطبيق االستبانة بعد التأكد من ثباتها وصدقها على  إدارة األداء وتضمنت ستة محاور، وقد

من العمادات والوحدات المساعدة بجامعة تبوك وشملت جميع أعضاء هيئة التدريس بها، وكان من  1

أبرز نتائج الدراسة ممارسة القيادات األكاديمية بجامعة تبوك أسلوب إدارة األداء بدرجة متوسطة فيما 

إدارة األداء، تخطيط إدارة األداء، تهيئة وتوجيه الظروف إلمكانية األداء، تنفيذ األداء، تقييم  يتعلق بأهداف

بين  1618األداء، تحسين وتطوير األداء، باإلضافة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

دارة األداء، تحسين السعوديين وغير السعوديين من أفراد العينة حول اإلجراءات المتعلقة بأهداف إ

وتطوير األداء، والتي جاءت جميعها لصالح غير السعوديين حيث ينظرون إلى تحقيق هذه اإلجراءات 

 .بدرجة أعلى من السعوديين

وخرجت الدراسة بإعداد برنامج مقترح بعنوان )إدارة األداء كمدخل لتحسين أداء الجامعة( ويهدف 

 عة مهارات إدارة األداء وتطبيقها في ميدان العمل األكاديمي.إلى إكساب القيادات األكاديمية بالجام



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                     مجلة البحث العلمى فى التربية 
 

828 
 

 ( بعنوان: "إدارة األداء في مصر : المجاز والحقيقة".6111دراسة ) عابدين ،  (2)

يهدف هذا البحث إلي استكشاف أهم المعوقات العملية التي قد تعوق تطبيق نظام نموذجي إلدارة األداء 

في الشركات موضع الدراسة، أيضا يهدف إلي استكشاف مدي توافر خصائص نظام إدارة األداء 

وصلت تشركة من الشركات المصرية ذات الطبيعة المختلفة.  11النموذجي في عينه ميسرة مكونة من 

 الدراسة الي مجموعة من النتائج، من ابرزها:

أن جميع الشركات المستقصي منها في هذا البحث ال تستخدم نظاماً نموذجياً إلدارة األداء )الحقيقة(  .1

علي الرغم من أن االعتقاد السائد لدي القائمين علي إدارة هذه الشركات هو أن نظام إدارة األداء الذي 

 مجاز(. يستخدمونة نموذجي )ال

عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين طبيعة عمل الشركات المستقصي منها )خدمية أو  .2

 غير خدمية( وبين نموذجية نظام إدارة األداء المستخدم. 

إن إداركات واتجاهات مديري هذه الشركات لنظم إدارة األداء وتجاهها حيث إن اإلدراكات  .1

المديرين هي إدراكات واتجاهات سلبية نظراً لقناعة هؤالء المديرين  واالتجاهات السائدة لدي هؤالء

 بأن تبني نظام نموذجي إلدارة األداء سوف يكلف شركاتهم الكثير من المال.

 ( بعنوان: " إدارة الحوافز وإدارة األداء بالمؤسسات المتميزة ".6111دراسة ) درويش،  (2)

تحفيز بشكل منظومي منهجي متكامل يدعم بعضه يتناول البحـث موضوع عمل المنظمة في مجال ال

بعضاً ، ولذا فإن البحث يناقش موضوعات داعمة لهذا التوجه مثل التعريف بنمذجة و اإلدارة المتميزة من 

خالل تحديد ماهية توجهها االستراتيجي وإظهار العالقة وكيفية الربط بين برامج التحفيز وإدارة األداء 

حديد ما يمكن تحسينه في مؤسساتنا العربية في مجال إدارة األداء وإدارة المؤسسي، باإلضافة إلى ت

الحوافز من خالل عرض مجموعة متكاملة من التوصيات الهادفة إلى توفير بيئة وعوامل مشجعة على 

 اإلبداع والتغيير لتحقيق أعلى مستويات األداء والتميز المؤسسي.

 التعليق على الدراسات السابقة:

ى الدراسات السابقة يتضح أن هناك أوجه تشابه واختالف فيما بين الدراسات السابقة وبالنظر إل

 والدراسة الحالية يظهر من خالل النقاط التالية:

 

 .األساليب اإلحصائية - أداة الدراسة - العينة -بيئة الدراسة - منهج الدراسة - موضوع الدراسة

 

 أهمية الدراسات السابقة للدراسة الحالية:

 أفادت الدارسات السابقة الدراسة الحالية من حيث أنها:

 أعطت تصوراً عن مبادئ إدارة األداء لدى مديري المدارس. –

 بينت اآلثار اإليجابية المترتبة على تنفيذ إدارة األداء. –

 ساهمت في بلورة مشكلة الدراسة وتحديدها. –

 أثرت اإلطار النظري للدراسة الحالية. –
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 الثالثالمبحث 

 منهج الدراسة: أوال:

سعت الدراسة الحالية محاولة التعرف على واقع استراتيجيات إدارة أداء مديري المدارس االبتدائية 

 .بالمدينة المنورة

 :وعينتهامجتمع الدراسةثانياً: 

 مجتمع الدراسة: (ت

حكومية ( فرداً في المدارس االبتدائية ال244)المديرين, الوكالء( من )للدراسة تكون المجتمع األصلي 

 .( وكيالً 180راً, وعدد الوكالء )( مدي102بالمدينة المنورة. حيث بلغ عدد المديرين )

 عينة الدراسة:  (ث

تييم اختيييار عينيية الدراسيية بنيياء علييى معادليية تحديييد حجييم العينيية ل نشييطة البحثييية لكييل ميين كرجسييي      

للمجتميييع األصيييلي لميييديري  %81,4( ميييديراً بنسيييبة 113ومورجيييان, وبيييذلك سيييتكون عينييية الدراسييية )

 للمجتميع األصيلي ميين وكيالء الميدارس, وبهيذا سيتبلغ عينيية %82,13( وكييالً بنسيبة 132الميدارس, و)

مين المجتميع األصيلي  %82,84( فيرداً بنسيبة 212الدراسة لجميع فئيات العينية ) الميديرين, اليوكالء( )

 للدراسة.

 (2جدول )

 بتدائية بالمدينة المنورةيوضح توزيع عينة الدراسة وفقاً للمجتمع األصلي للدراسة في المدارس اال

 النسبة المئوية العينة المجتمع األصلي الوظيفة

 %81,4 113 102 مدير

 %82,13 132 180 وكيل

 %82,84 212 244 المجموع
 

 :)خصائص عينة الدراسة )وصف العينة 

تشتمل المعلومات األولية لعينة الدراسة من المديرين والوكالء في المدارس االبتدائية الحكومية بالمدينة 

 (.2المنورة على ما يلي: الوظيفة, سنوات الخبرة. انظر الجدول )

 (1جدول )

 توزيع عينة الدراسة في المدارس االبتدائية الحكومية تبعاً للوظيفة, وسنوات الخبرة

 النسبة المئوية العدد الفئة البيان م

 %01,83 132 مدير الوظيفة 1

 %84,23 44 وكيل

 %0,40 12 سنوات  0أقل من  سنوات الخبرة 2

 %28,48 01 سنوات 13سنوات إلى أقل من  0من 

 %24,22 182 سنوات فأكثر 13من 

 

 ( ما يلي:2يتضح من الجدول )     

( مديراً بنسبة 132أن أكبر عدد من أفراد عينة الدراسة كان من مديري المدارس حيث بلغ عدد )     

 .%84,23( وكيالً بنسبة 44في حين بلغ عدد وكالء المدارس ) 01,83%
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سنوات فأكثر(, وأن أكبر عدد من أفراد عينة  13-1)وأن الخبرة في مجال التعليم تتراوح ما بين      

سنة(  13سنوات إلى أقل من 0, يليها فئة )من %24,22سنوات فأكثر( بنسبة  13الدراسة كان من فئة )

 . %0,40سنوات( بنسبة  0, ثم فئة )أقل من %28,48بنسبة 

 ثالثاً: أداة الدراسة وتقنينها:

 أ( تصميم األداة:

ة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة طبقت على كل من لتحقيق أهداف الدراس

المديرين والوكالء في المدارس االبتدائية الحكومية بالمدينة المنورة, واشتملت على المجاالت والعبارات 

خطوات نفسها لكل فئة من فئات عينة أفراد الدراسة, ومرت األداة أثناء إعدادها بصورتها األولية بعدة 

 حتى أصبحت صالحة لالستخدام في الدراسة الحالية, وهي على النحو التالي:

 هدف االستبانة:(2

 هدفت االستبانة إلى ما يلي:     

 وسنوات الخبرة.لدراسة, وتتضمن ما يلي: الوظيفة, معرفة المعلومات األولية عن أفراد عينة ا 

  األساسية المتعلقة بواقع استراتيجيات إدارة معرفة إجابات أفراد عينة الدراسة عن المعلومات

 دائية الحكومية بالمدينة المنورة.األداء لمديري المدارس االبت

 (البناء األولي لعبارات االستبانة:1

 تم البناء األولي لعبارات االستبانة عن طريق:

 متبعة حياله, من دراسة طبيعة إدارة األداء واألسس التي تقوم عليه, والعمليات واالستراتيجيات ال

 خالل اإلطالع على الكتب والدراسات العربية واألجنبية.

  ومن خالل الربط بين اإلطار النظري والدراسات السابقة, تم إعداد استبانة الدراسة, ومعيار

( عبارة موزعة على أربعة مجاالت: المجال األول: 20التدرج في صورتها األولية مكونة من )

ل الثاني: تنظيم األداء, والمجال الثالث: متابعة األداء, والمجال الرابع: تخطيط األداء, والمجا

( عبارات والتي يمكن من خاللها قياس المجال, ما عدا 4تقويم األداء, ويحتوي كل مجال على )

 .( عبارات4المجال الثاني حيث يحتوي على )

 وقد تم التأكد من ذلك عن طريق:ب(صدق أداة الدراسة:

 ري )آراء المحكمين(:الصدق الظاه

بعد أن تم بناء أداة الدراسة بصورتها األولية قام الباحث بتوزيعها على مجموعة من المحكمين من 

أعضاء هيئة التدريس في اإلدارة التربوية وفي التربية, وبعد أن جمعت أراء المحكمين وجد أن معظمهم 

ين تم قبول العبارات وافقوا على صالحية العبارات وانتمائها لمجاالتها, وفي ضوء نتائج آراء المحكم

التي اتفق المحكمون على انتمائها لكل مجال في االستبانة, وحذفت عبارة اتفق المحكمون على أنها 

 مكررة, وتعديل صياغة بعض العبارات. 

 ج( ثبات أداة الدراسة:

خاص فقد للتأكد من أن االستبانة تعطي نفس النتائج تقريباً لو تكرر تطبيقها مرات متتالية على نفس األش

( من 13تم حساب معامل ارتباط االستبانة إحصائياً, باتباع طريقة إعادة االختبار بتطبيق االستبانة على )

ً من خارج عينة الدراسة األساسية, ثم أعيد 10مديري المداس و) ( وكيل مدرسة تم اختيارهم عشوائيا

, وكان الفرق الزمني بين التطبيق التطبيق على نفس أفراد العينة مرة أخرى, لمعرفة إجاباتهم مرتين

األول والثاني أربعة عشر يوماً. ثم جمعت درجات كل استبانة في التطبيق األول والتطبيق الثاني لكل 
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ً لمعامل ارتباط  مجال ثم تم إيجاد الثبات عن طريق إيجاد معامل االرتباط بحسابه من القيمة التامة وفقا

  3,48ستبانة بيرسون, فكانت قيمة معامل ارتباط اال

 د( الصورة النهائية لالستبانة

 تكونت االستبانة في صورتها النهائية من جزأين: 

البيانات األولية لعينة الدراسة وتشتمل على الوظيفة )مدير, وكيل(, وعلى سنوات الخبرة  الجزء األول:

 سنوات فأكثر(. 13سنوات, من  13سنوات إلى أقل من  0سنوات, من  0)أقل من 

عبارة لواقع استراتيجيات إدارة األداء  20المعلومات األساسية للدراسة وتتكون من زء الثاني:الج

 موزعة على أربعة مجاالت على النحو التالي:

 ( عبارات.4المجال األول: استراتيجيات تتعلق بواقع تخطيط األداء وتتضمن )     

 ( عبارات.   4داء وتتضمن )المجال الثاني: استراتيجيات تتعلق بواقع تنظيم األ     

 ( عبارات.4المجال الثالث: استراتيجيات تتعلق بواقع متابعة األداء وتتضمن )      

 ( عبارات.4المجال الرابع: استراتيجيات تتعلق بواقع تقويم األداء وتتضمن )     

تراتيجيات إدارة وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي والمكون من خمس مستويات لقياس واقع اس     

 األداء لمديري المدارس االبتدائية الحكومية بالمدينة المنورة, وهي على النحو التالي:

بدرجة كبيرة جداً, بدرجة كبيرة, بدرجة متوسطة, بدرجة ضعيفة, بدرجة ضعيفة جداً, ويتعامل مع      

مقياس التدرج الخماسي وبنفس الصيغة على جميع عبارات االستبانة لكل المجاالت األربعة للحكم على 

 العبارات. 

 

 ً  : جمع المعلومات:رابعا

صالحة لالستخدام تم جمع المعلومات عن طريق اتباع  بعد أن أصبحت أداة الدراسة )االستبانة (

 الخطوات التالية:

أ( الحصول على إحصائية المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة من اإلدارة العامة للتربية والتعليم لحصر 

 أفراد عينة الدراسة من )المديرين, والوكالء(.

ب( خطاب عميد البحث العلمي بالجامعة لمدير عام التربية والتعليم بالمدينة المنورة المتضمن طلب 

 االبتدائية )المديرين, والوكالء(.السماح للباحث بتطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة في المدارس 

 لمنورة.ج( الحصول على موافقة اإلدارة العامة للتربية والتعليم )بنين( بالمدينة ا

 ستبانات على أفراد عينة الدراسة.د( قام الباحث بالتعاون مع مساعدي الباحث من المعلمين بتوزيع اال

( فرداً وبنسبة 230أصبحت عينة الدراسة الصالحة لالستخدام بعد الفاقد واستبعاد غير الصالح ) وقد

( 44ينة المديرين, و)( من ع%42,22( مديراً وبنسبة )132( من عينة الدراسة منهم )48,43%)

 ( من عينة وكالء المدارس. 42,24وكيالً وبنسبة )

 

 خامساً: األساليب اإلحصائية وتحليل المعلومات.

في ضوء التساؤالت التي صيغت خاللها مشكلة الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:      

ط الحسابي, واالنحراف المعياري, واختبار التكرارات والنسبة المئوية لوصف عينة الدراسة, والمتوس

 one wayللمجموعات المستقلة في حالة وجود مجموعتين وتحليل التباين األحادي  T. test)ت( 

Analysis Variance  في حالة وجود أكثر من مجموعتين, ومعامل ارتبط بيرسونPearson 

Correlation Coefficient عد جمع استجابات عينة الدراسة وفحصها للتأكد ومعرفة ثبات االستبانة. وب
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واستبعاد غير الصالح منها, تم إدخال المعلومات في الحاسب اآللي ومراجعتها ثم تحليل معلومات 

( حيث أعطيت درجات محددة لكل spssالدراسة باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

المتعلقة بالمجاالت األربعة القيم الرقمية التالية: بدرجة حقل من حقول اإلجابات, وقد أعطيت اإلجابات 

(, 1(, بدرجة ضعيفة جداً )2(, بدرجة ضعيفة )2(, بدرجة متوسطة )8(, بدرجة كبيرة )0كبيرة جداً )

وقد تم إعطاء رموز معينة للمعلومات األولية ألفراد عينة الدراسة من المديرين والوكالء, وسنوات 

الدراسة. وباستخدام األساليب اإلحصائية السابقة, تم الحصول على القراءات الرقمية, الخبرة ألفراد عينة 

 وتم وضعها في الجداول الخاصة بما يتناسب مع اإلجابة على تساؤالت الدراسة. 

وبالنسبة للتعامل مع قيم المتوسط الحسابي وربطها بالمستويات الخماسية, فقد اعتمد الباحث طريقة 

 النحو التالي: المدى وذلك على

=المدى =
𝟏−𝟓

𝟓
 304 

-2,2, 2,2إلى أقل من  -1,4, 1,4إلى أقل من -1وعليه فقد تم التعامل مع الفئات الخمس التالية: )     

 (. 0( لتحديد درجة التحقق, انظر الجدول )0إلى أقل من 8,2, 8,2إلى أقل من -2,8, 2,8إلى أقل من 

 

 (5جدول )

 الحسابي وفق المقياس الخماسيتوزيع فئات المتوسط 

 درجة الممارسة مدى المتوسطات م

 ضعيفة 1,4إلى أقل من -1 1

 ضعيفة جداً    2,2إلى أقل من -1,4 2

 متوسطة 2,8إلى أقل من -2,2 2

 كبيرة 8,2إلى أقل من -2,8 8

 كبيرة جداً  0إلى أقل من -8,2 0
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 الرابع المبحث

 تحليل النتائج ومناقشتها

 األول: النتائج المتعلقة بالتساؤل أوالً:

األداء لمديري المدارس االبتدائية  –تخطيط, تنظيم, متابعة, تقويم –ما واقع استراتيجيات إدارة 

 الحكومية بالمدينة المنورة؟

لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة عن 

 ( تلك النتائج.2مجاالت الدراسة ويظهر الجدول )

 (6جدول )

واالنحراف المعياري آلراء أفراد عينة الدراسة حول واقع استراتيجيات إدارة قيم المتوسط الحسابي 

 (105 =*األداء لمديري المدارس االبتدائية )ن

 

 المجاالت

 105عدد أفراد العينة : 

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

 الترتيب

 1 3,20 2,82 تخطيط األداء

 8 3,88 2,22 تنظيم األداء

 2 3,28 2,83 األداءمتابعة 

 2 3,24 2,24 تقويم األداء

 3,24 2,24 االستبانة ككل 

 

( أن المتوسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدراسة حول واقع استراتيجيات 2يتضح من الجدول )     

  2,24إدارة األداء لمديري المدارس االبتدائية بلغ 

وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة المرتبة بالتساؤل األول وتفسيرها في كل مجال من مجاالت      

 استراتيجيات إدارة األداء.

 استراتيجيات إدارة األداء في مجال التخطيط: واقع(2

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية لكل عبارة من      

 (.8بارات المجال المتعلق بواقع استراتيجيات تخطيط األداء: انظر الجدول )ع
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 (7جدول )

قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية آلراء أفراد عينة الدراسة 

 (105 =*حول واقع استراتيجيات تخطيط األداء لمديري المدارس االبتدائية )ن

 

 م

 

 العبارات

 واقع استراتيجيات تخطيط األداء

ط 
س

تو
لم

ا

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

ب
تي
تر

ال
 

 ً  ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 % ك % ك % ك % ك %  ك

توحيد جهود العاملين حول األداء  1

 الواجب أن يحققه كل منهم

88 21,0 48 81 83 28,1 0 2,8 22 1 208

4 

3,42 8 

االتفاق حول األداء المرغوب من  2

قبل العاملين لضمان تحقيق النتائج 

 المرجوة

08 22,2 40 82,2 82 23,0 1

8 

2,4 3,

3 

3,3 2,4

2 

3,40 2 

إتاحة المعلومات المتعلقة بوصف  2

 األداء المتوقع من العاملين

28 12,2 88 22,1 41 24,0 2

2 

11,

2 

3,

3 

3,3 2,0

1 

3,42 4 

الصورة الكلية استيعاب وتحديد  8

 ألهداف وغايات المدرسة

82 21 28 22,8 80 22,2 2

3 

4,4 3,

3 

3,3 2,2

8 

3,42 2 

مساعدة جميع العاملين ألداء العمل  0

 بأفضل ما يستطيعون من أداء.

48 81 24 22,8 81 23 4 2,4 2 1,0 8,3

4 

3,48 1 

التأكد من أن العاملين لديهم معرفة  2

 بمسؤوليات وظيفتهم.

00 22,4 44 82,4 01 28,4 1

1 

0,8 3,

3 

3,3 2,4

1 

3,40 2 

تحديد المعارف والمهارات  8

والقدرات الفعلية الكامنة لدى 

 العاملين.

23 18,2 84 24 82 20,1 1

4 

4,2 2 2,4 2,0

2 

3,40 8 

وجود خطط واضحة لتطوير  4

 وتحسين أداء العاملين بالمدرسة.

22 12,1 08 28,4 41 12,8 2

2 

12,

8 

4 2,4 2,2

4 

1,32 4 

تنمية الشعور لدى العاملين بالرغبة  4

للوصول ل داء المتميز حينما توكل 

 إليهم مسؤولياتهم

02 28,2 28 22,8 22 23,2 1

4 

4,4 2 1 2,8

2 

3,44 0 

 2,82 المتوسط العام للمجال

 

(: أن المتوسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدارسة حول االستراتيجيات 8يتضح من الجدول )      

 .2,82ي تتعلق بتخطيط األداء بلغ الت

 كان تأثيرها عاليا بنسبة استراتيجيات إدارة األداء في مجال التخطيط( أن  9يتضح من الجدول ) 

مساعدة جميع العاملين كما يتضح أن الفقرة التي تنص على)( . %3.39ومنخفضا بنسبة )   ( % 4.08)  

استراتيجيات إدارة األداء ( جاءت بالمرتبة األولى وهي من أهم ألداء العمل بأفضل ما يستطيعون من أداء

أداء مدير المدارس االبتدائية ، حيث حصلت على مستوى عالي بمتوسط حسابي )  في مجال التخطيط

( وهذا العامل يزيد من عطاء المدير داخل المدرسة ويزيد من  0.94ري ) ( وانحراف معيا%  4.08

االتفاق حول األداء المرغوب تحسين نوعية األداء اإلداري، تأتي بالمرتبة الثانية الفقرة التي تنص على )

( حيث حصلت على مستوى تأثير عالي، وبلغ متوسطها  من قبل العاملين لضمان تحقيق النتائج المرجوة

( وهي استراتيجية إيجابية التأثير في أداء مديري 0.85( وانحراف معياري )   % 3.92حسابي ) ال

وجود خطط واضحة لتطوير وتحسين أداء العاملين المدارس االبتدائية. اما الفقرة التي تنص على )

 3.39  ( والتي جاءت بالمرتبة االخيرة كان مستواها ضعيف، حيث بلغ متوسطها الحسابي ) بالمدرسة

 (1.02( وبلغ انحرافها المعياري )%
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 استراتيجيات إدارة األداء في مجال التنظيم: واقع(1

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية لكل عبارة من      

 (.4عبارات المجال المتعلق بواقع استراتيجيات تنظيم األداء: انظر الجدول )

 (8جدول )

قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية آلراء أفراد عينة الدراسة 

 (105 =*حول واقع استراتيجيات تنظيم األداء لمديري المدارس االبتدائية )ن

 

 م

 

 العبارات

 واقع استراتيجيات تنظيم األداء

ط 
س

تو
لم

ا

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

ب
تي
تر

ال
 

 ً  ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 % ك % ك % ك % ك %  ك

وجود هيكل تنظيمي يوضح  1

 العالقات التنظيمية والمسؤوليات 

21 24,4 88 28,2 24 14 22 11,2 0 2,8 2,43 1,3

2 

1 

وجود اللوائح والقوانين والقواعد  2

 المقبولة والواضحة لتنظيم العمل.

88 22,4 44 82,4 84 22,

4 

12 0,4 4 8,8 2,88 1,3

1 

2 

التحديد الواضح للمسؤوليات والمهام  2

الوظيفية للعاملين من خالل الوصف 

 الوظيفي

02 28,2 80 22,2 02 20,

4 

18 2,4 8 2,8 2,88 1,3

2 

2 

الوعي بتوصيفات الوظيفة وواجبات  8

 العمل

28 12,2 41 24,0 82 20,

2 

12 2,2 8 2 2,22 3,4

3 

8 

التأكد من التوافق بين قدرات  0

 العاملين وبين متطلبات أداء وظائفهم

22 12,8 84 24,0 44 82,

4 

12 0,4 3,

3 

3,3 2,04 3,8

4 

0 

وجود نظام معلومات متبادل بين  2

المدير والعاملين الكتشاف القصور 

 في األداء في مراحله المبكرة

22 12,8 28 21,2 83 28,

1 

24 14,0 8 2,8 2,21 1,3

2 

8 

,28 01 21,2 28 21,2 28 تهيئة البيئة المدرسية المناسبة للعمل 8

4 

14 4,4 4 2,4 2,88 1,1

3 

 م2

توفير إمكانية العمل بصورة دورية  4

من خالل نظم االتصال التحريرية 

 والشفهية

24 12,8 24 22,8 80 22,

2 

20 12,2 4 2,4 2,83 3,4

4 

2 

 2,22 المتوسط العام للمجال

(: أن المتوسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدارسة حول االستراتيجيات التي 4يتضح من الجدول )

 . 2,22تتعلق بتنظيم األداء بلغ 

)  كان تأثيرها عاليا بنسبةالتنظيم  استراتيجيات إدارة األداء في مجال( أن 7يتضح من الجدول ) 

وجود هيكل تنظيمي يتضح أن الفقرة التي تنص على )كما  ( . % 3.31ومنخفضا بنسبة )  ( % 3.80

استراتيجيات إدارة األداء ( جاءت بالمرتبة األولى وهي من أهم يوضح العالقات التنظيمية والمسؤوليات

  3.80أداء مدير المدارس االبتدائية ، حيث حصلت على مستوى عالي بمتوسط حسابي )في مجال تنظيم 

التحديد الواضح تأتي بالمرتبة الثانية الفقرة التي تنص على )(، 1.06( وانحراف معياري ) %

( حيث حصلت على مستوى تأثير للمسؤوليات والمهام الوظيفية للعاملين من خالل الوصف الوظيفي 

( وهي استراتيجية إيجابية التأثير 1.03( وانحراف معياري )  %3.77عالي، وبلغ متوسطها الحسابي ) 

وجود نظام معلومات متبادل بين المدير االبتدائية. اما الفقرة التي تنص على ) في أداء مديري المدارس

( والتي جاءت بالمرتبة االخيرة كان مستواها والعاملين الكتشاف القصور في األداء في مراحله المبكرة 

 (.1.02( وبلغ انحرافها المعياري ) %3.31ضعيف، حيث بلغ متوسطها الحسابي )  
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 استراتيجيات إدارة األداء في مجال المتابعة: واقع(3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية لكل عبارة من      

 (.4عبارات المجال المتعلق بواقع استراتيجيات متابعة األداء: انظر الجدول )

 (9جدول )

والتكرارات والنسب المئوية آلراء أفراد عينة الدراسة  قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 (105 =*حول واقع استراتيجيات متابعة األداء لمديري المدارس االبتدائية )ن

 

 م

 

 

 العبارات

 واقع استراتيجيات متابعة األداء
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 ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 % ك % ك % ك % ك %  ك

إمداد العاملين بالتعليمات الالزمة بشكل  1

مستمر كنوع من التغذية العكسية أو 

 االسترجاعية

84 22,8 41 88,8 84 22,8 12 8,4 2 1 2,41 3,41 0 

التسجيل المتواصل لنتائج قياس أداء العاملين  2

 على فترات متقاربة ومحددة

12 8,4 22 22,2 84 24,0 83 14,0 8 2 2,28 3,42 4 

مناقشة نتائج قياس األداء الدوري مع  2

 العاملين

24 12,8 02 20,4 83 28,1 81 23 12 2,2 2,23 1,13 4 

التعرف على سير أداء العاملين نحو تحقيق  8

 األهداف ومقدار االنحراف أو البعد عنها

22 13,8 40 82,2 24 22,2 13 8,4 13 8,4 2,02 3,42 8 

تبسيط الخطوات واإلجراءات للعاملين بما  0

 يسمح بسهولة األداء والبعد عن التعقيدات

04 24,2 44 82,8 20 18,1 22 13,8 1 3,0 2,44 3,40 2 

التعامل مع المشكالت التي تظهر أثناء العمل  2

 بطريقة بناءة

 

82 20,1 41 24,0 83 14,0 11 0,8 1 3,0 8,32 3,44 2 

استخدام لغة تعاونية مع العاملين تستند إلى  8

 ثقافة تشجع الحوار 

88 28,2 82 20,1 02 20,8 8 2 3,3 3,3 8,34 3,42 1 

4 

 

مساعدة العاملين على اتخاذ القرارات 

 بأنفسهم

88 21,0 132 84,4 84 22,8 8 2,8 8 2 2,40 3,42 8 

مساعدة العاملين على تحديد وفهم أي  4

بين مستويات األداء فجوات قد توجد 

 المرغوبة والفعلية

28 12,2 134 02,8 82 22,8 28 11,8 3,3 3,3 2,28 3,48 2 

 2,83 المتوسط العام للمجال

 

(: أن المتوسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدارسة حول االستراتيجيات 4يتضح من الجدول )      

 . 2,83التي تتعلق بمتابعة األداء بلغ 

)   كان تأثيرها عاليا بنسبةاستراتيجيات إدارة األداء في مجال المتابعة .( أن 7يتضح من الجدول ) 

استخدام لغة تعاونية مع ( . كما يتضح أن الفقرة التي تنص على )% 3.20ومنخفضا بنسبة )  ( 4.08%

تراتيجيات إدارة األداء في اس( جاءت بالمرتبة األولى وهي من أهم  العاملين تستند إلى ثقافة تشجع الحوار

  4.08أداء مدير المدارس االبتدائية ، حيث حصلت على مستوى عالي بمتوسط حسابي )مجال متابعة 

التعامل مع المشكالت التي (،تأتي بالمرتبة الثانية الفقرة التي تنص على )0.83( وانحراف معياري ) %

 4.03تأثير عالي، وبلغ متوسطها الحسابي ) ( حيث حصلت على مستوىتظهر أثناء العمل بطريقة بناءة

( وهي استراتيجية إيجابية التأثير في أداء مديري المدارس االبتدائية. اما  0.89( وانحراف معياري ) %

( والتي جاءت بالمرتبة االخيرة كان مناقشة نتائج قياس األداء الدوري مع العاملين الفقرة التي تنص على )

 .(1.10( وبلغ انحرافها المعياري ) % 3.20مستواها ضعيف، حيث بلغ متوسطها الحسابي ) 
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 استراتيجيات إدارة األداء في مجال التقويم: واقع(4

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية لكل عبارة من      

 (.13عبارات المجال المتعلق بواقع استراتيجيات تقويم األداء: انظر الجدول )

 

 (20جدول )

ة الدراسة قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية آلراء أفراد عين

 (105 =*حول واقع استراتيجيات تقويم  األداء لمديري المدارس االبتدائية )ن

 

 م

 

 العبارات

 واقع استراتيجيات تقويم األداء
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 ً  ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 % ك % ك % ك % ك %  ك

تقييم األداء على معايير االعتماد في  1

 أداء وأهداف واضحة

00 22,4 48 88,2 24 14 18 2,4 3,3 3,3 2,48 3,40 2 

االعتماد على أساليب تقييم تتيح  2

للعاملين قدراً من االستقاللية 

 والتعاون مع اآلخرين

23 4,4 132 84,4 24 22,8 12 2,2 1 3,0 2,21 3,82 0 

تحديد مناطق القوة والضعف في  2

أداء العاملين بشكل فردي أو 

 جماعي في المدرسة

28 12,2 43 82,4 28 21,2 18 4,2 3,3 3,3 2,24 3,48 8 

تركيز الجهود عند تقييم أداء  8

العاملين على تصحيح أدائهم بدالً 

 من تصيد األخطاء

83 28,1 88 28,2 22 18,2 18 2,4 4 2,4 2,41 1,32 2 

إرجاع األثر للعاملين عن كيفية  0

أدائهم ألعمالهم واقتراح التغييرات 

 المطلوبة

20 12,2 44 88,4 04 24,2 14 4,2 0 2,8 2,04 3,43 2 

الحرص على مشاركة العاملين في  2

جميع مراحل وخطوات عملية تقييم 

 األداء

28 12,2 22 22,2 82 20,2 20 18,

1 

8 2 2,28 3,44 4 

القيام بمنح الحوافز لجميع العاملين  8

 جودة أدائهم فقطبناء على 

21 10,1 84 24,0 88 22,4 28 14 11 0,8 2,83 1,13 4 

تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية  4

التي تساعد في وضع خطة تدريبية 

 تعالج القصور في أداء العاملين

81 23 81 28,2 28 22,8 18 4,2 4 8,8 2,08 1,32 8 

تحقيق العدالة والرضا بين العاملين  4

 أدائهم عند توثيق

88 28,2 42 83,0 22 18,2 0 2,8 8 2 8,34 3,43 1 

 2,24 المتوسط العام للمجال

 

(: أن المتوسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدارسة حول االستراتيجيات 13يتضح من الجدول )     

 . 2,24التي تتعلق بتقويم األداء بلغ 

)  كان تأثيرها عاليا بنسبةاستراتيجيات إدارة األداء في مجال التقويم ( أن 11يتضح من الجدول )

تحقيق العدالة والرضا ( . كما يتضح أن الفقرة التي تنص على )% 3.37ومنخفضا بنسبة )  ( % 4.09

استراتيجيات إدارة األداء في مجال ( جاءت بالمرتبة األولى وهي من أهم بين العاملين عند توثيق أدائهم

( %4.09  أداء مدير المدارس االبتدائية ، حيث حصلت على مستوى عالي بمتوسط حسابي )تقويم 
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االعتماد في تقييم األداء على (، تأتي بالمرتبة الثانية الفقرة التي تنص على ) 0.90وانحراف معياري )

 %3.94ى تأثير عالي، وبلغ متوسطها الحسابي ) ( حيث حصلت على مستومعايير أداء وأهداف واضحة

( وهي استراتيجية إيجابية التأثير في أداء مديري المدارس االبتدائية. اما  0.85( وانحراف معياري )

( الحرص على مشاركة العاملين في جميع مراحل وخطوات عملية تقييم األداء الفقرة التي تنص على )

( وبلغ %3.37ن مستواها ضعيف، حيث بلغ متوسطها الحسابي )  والتي جاءت بالمرتبة االخيرة كا

 .(0.98انحرافها المعياري ) 

 ً   :النتائج المتعلقة بالتساؤاللثاني :ثانيا

األداء لمديري المدارس االبتدائية -تخطيط, تنظيم, متابعة, تقويم  –هل تختلف استراتيجيات إدارة 

 ؟ , وسنوات الخبرةالحكومية باختالف: الوظيفة

 وفق اآلتي:اؤل إلى تساؤلين فرعيين, حيث تم تجزئة هذا التس

األداء لمديري المدارس االبتدائية -تخطيط, تنظيم, متابعة, تقويم  –هل تختلف استراتيجيات إدارة  (2

 ؟الحكومية باختالف: الوظيفة

الوظيفة, ويبين الجدول ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار )ت( للكشف عن الفروق وفقاً لمتغير 

 ( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بحسب متغير الوظيفة.11)

 

 (22جدول )

ء لمديري قيم اختبار )ت( لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة حول واقع استراتيجيات إدارة األدا

 ً  للوظيفة المدارس االبتدائية تبعا

 

 م

 

 المجاالت

 =المديرون )ن

206) 

قيمة  (99 =الوكالء )ن

 )ت(

مستوى 

الداللة 

 الفعلية

الداللة 

اإلحصائية 

عند 

(0005) 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 دالة 3,383 2,32 3,22 2,22 3,22 2,41 تخطيط األداء 1

 دالة 3,332 2,18 3,82 2,80 3,80 2,84 تنظيم األداء 2

 دالة 3,331 2,82 3,24 2,02 3,22 2,40 األداءمتابعة  2

 دالة 3,314 2,22 3,88 2,08 3,23 2,84 تقويم األداء 8

المتوسط العام 

 للمجاالت

 دالة 3,310 2,88 3,83 2,08 3,20 2,43

للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حول واقع  2,88 =(: أن قيمة )ت( 11يتضح من الجدول )

استراتيجيات إدارة األداء لمديري المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة تبعاً للوظيفة )مدير, وكيل(. وهذه 

 القيمة دالة إحصائياً. 

دارس األداء لمديري الم-تخطيط, تنظيم, متابعة, تقويم  –هل تختلف استراتيجيات إدارة ( 1

 ؟االبتدائية الحكومية باختالف: سنوات الخبرة

 للكشف one way Analysis Varianceتحليل التباين األحادي ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام  

( نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق 12عن الفروق وفقاً لمتغير سنوات الخبرة, ويبين الجدول )

 بحسب متغير سنوات الخبرة.
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 (21جدول )

 قيم تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة حول واقع استراتيجيات إدارة األداء

 لمديري المدارس االبتدائية تبعاً لسنوات الخبرة

 

 

 م
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غير  3,128 2,334 3,28 2,84 3,28 2,23 3,24 2,00 تخطيط األداء 1

 دالة

غير  3,203 1,248 3,82 2,28 3,40 2,02 3,43 2,22 تنظيم األداء 2

 دالة

غير  3,224 1,843 3,24 2,82 3,28 2,83 3,23 2,28 متابعة األداء 2

 دالة

غير  3,823 3,843 3,28 2,81 3,81 2,28 3,82 2,80 تقويم األداء 8

 دالة

المتوسط العام 

 للمجاالت

غير  3,224 1,814 3,24 2,82 3,82 2,22 3,82 2,82

 دالة

 

للمتوسط العام آلراء أفراد عينة الدراسة حول  1,814 =(: أن قيمة )ف( 12يتضح من الجدول )     

واقع استراتيجيات إدارة األداء لمديري المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة تبعاً لسنوات الخبرة )قصيرة, 

 متوسطة, طويلة(. وهذه القيمة غير دالة إحصائياً. 
 

ية إدارة الموارد البشرية ، حيث يمكن قد اختلف الباحثون في عدد االستراتيجيات المكونة الستراتيج

 (2119اجمالها بما يلي: )رشيد، 

استراتيجية تحليل العمل وتصميمه: وتتضمن تحديد المهارات والمعارف والخبرات التي يجب ان  .1

 تتوافر في العاملين بها، وبما يتناسب مع محتوى استراتيجية االعمال. 

ة حاجة المنظمة من الموارد البشرية من خالل االستقطاب استراتيجية التوظيف: توفر هذه االستراتيجي .2

واالختيار والتعيين والتطبيع على اجواء العمل، كما أن من شأن هذه االستراتيجية ان تحدد استعانة 

 المنظمة بالعمالة المؤقتة أو الدائمة في عملية االستقطاب من داخل المنظمة أو من خارجها.

ه االستراتيجية بجهود المنظمة المستقبلية الهادفة إلكساب االفراد في استراتيجية التدريب: تهتم هذ .1

المنظمة ولمختلف المستويات والمهارات والمعارف التي من شأنها ان تكيف سلوكياتهم بما يتالءم مع 

 متطلبات الوظائف الحالية أو المستقبلية. 

صميم نظام التعويض الموجه نحو استراتيجية التعويض: توفر هذه االستراتيجية االساس المالئم لت .7

 المحافظة على االفراد االكفاء وجذب االخرين من خارج المنظمة.
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 الخامسالمبحث 

 الخالصة والتوصيات والمقترحات

 أوالً: خالصة نتائج الدراسة:

 بعد العرض التفصيلي السابق أمكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يلي:

 كبيرة على المستوى ستراتيجيات إدارة األداء جاء بدرجة مستوى ممارسة مديري المدارس ال

 اإلجمالي.

  أوضحت الدراسة أن أكثر المجاالت ممارسةً من قبل مديري المدارس هو: تخطيط األداء

( وبدرجة كبيرة, يليه 2,83( وبدرجة كبيرة, ثم مجال متابعة األداء بمتوسط )2,82بمتوسط )

بدرجة كبيرة, في حين جاء مجال تنظيم األداء بالمرتبة ( و2,24مجال تقويم األداء بمتوسط )

 ( وبدرجة كبيرة.2,22األخيرة بمتوسط )

  أشارت الدراسة أن كل استراتيجية من االستراتيجيات التي تتعلق بتخطيط األداء لدى مديري

 المدارس تتراوح ما بين بدرجة كبيرة ومتوسطة.

 ي تتعلق بتخطيط األداء ممارسةً من قبل مديري كما أوضحت الدراسة أن أكثر االستراتيجيات الت

العمل بأفضل ما مساعدة جميع العاملين ألداء المدارس مقارنة بالمتوسطات الحسابية,هي: 

ً مقارنة 8,34بمتوسط ) يستطيعون من أداء ( وبدرجة كبيرة, وأقل االستراتيجيات متوسطا

 وتحسين أداء العاملين بالمدرسةوجود خطط واضحة لتطوير باالستراتيجيات األخرى هي: 

 ( وبدرجة متوسطة.2,24بمتوسط )

  أوضحت الدراسة أن كل استراتيجية من االستراتيجيات التي تتعلق بتنظيم األداء لدى مديري

 تتراوح ما بين بدرجة كبيرة ومتوسطة.المدارس 

  ًقبل مديري  من أوضحت الدراسة أن أكثر االستراتيجيات التي تتعلق بتنظيم األداء ممارسة

وجود هيكل تنظيمي يوضح العالقات التنظيمية المدارس مقارنة بالمتوسطات الحسابية,هي: 

ً مقارنة كبيرة( وبدرجة 2,43بمتوسط ) والمسؤوليات , وأقل االستراتيجيات متوسطا

وجود نظام معلومات متبادل بين المدير والعاملين الكتشاف باالستراتيجيات األخرى هي: 

 ( وبدرجة متوسطة.2,21ألداء في مراحله المبكرة بمتوسط )القصور في ا

  أشارت الدراسة أن كل استراتيجية من االستراتيجيات التي تتعلق بمتابعة األداء لدى مديري

 المدارس تتراوح ما بين بدرجة كبيرة ومتوسطة.

 مديري  أوضحت الدراسة أن أكثر االستراتيجيات التي تتعلق بمتابعة األداء ممارسةً من قبل

استخدام لغة تعاونية مع العاملين تستند إلى ثقافة المدارس مقارنة بالمتوسطات الحسابية,هي: 

التعامل مع المشكالت التي تظهر أثناء العمل ( وبدرجة كبيرة, و8,34بمتوسط ) تشجع الحوار

ً مقارنة 8,32بمتوسط )بطريقة بناءة ( وبدرجة كبيرة, وأقل االستراتيجيات متوسطا

التسجيل المتواصل لنتائج قياس أداء العاملين على فترات متقاربة تراتيجيات األخرى هي: باالس

 مناقشة نتائج قياس األداء الدوري مع العاملين( وبدرجة متوسطة, و2,28بمتوسط ) ومحددة

 ( وبدرجة متوسطة.2,23بمتوسط )

 م األداء لدى مديري أوضحت الدراسة أن كل استراتيجية من االستراتيجيات التي تتعلق بتقوي

 المدارس تتراوح ما بين بدرجة كبيرة ومتوسطة.

  كما أوضحت الدراسة أن أكثر االستراتيجيات التي تتعلق بتقويم األداء ممارسةً من قبل مديري

تحقيق العدالة والرضا بين العاملين عند توثيق المدارس مقارنة بالمتوسطات الحسابية,هي: 
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ً مقارنة باالستراتيجيات 8,34بمتوسط ) أدائهم ( وبدرجة كبيرة, وأقل االستراتيجيات متوسطا

 الحرص على مشاركة العاملين في جميع مراحل وخطوات عملية تقييم األداءاألخرى هي: 

 ( وبدرجة متوسطة.2,28بمتوسط )

 للوظيفة يرون أن مستوى ممارسة م ً ديري أوضحت الدراسة أن أفراد عينة الدراسة تبعا

 كبيرة.ستراتيجيات إدارة األداء جاء بدرجة المدارس ال

  بين آراء أفراد عينة الدراسة حول واقع  3,30توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 ممارسة مديري المدارس الستراتيجيات إدارة األداء تبعاً للوظيفة لصالح المديرين.

  بين آراء أفراد عينة الدراسة حول واقع  3,30ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 ممارسة مديري المدارس الستراتيجيات إدارة األداء  تبعاً لسنوات الخبرة في مجال التعليم.

 ثانياً: التوصيات:

 في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج أمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات على النحو التالي: 

في المدارس االبتدائية من خالل: إقامة الدورات والندوات العلمية التي  دعم أسلوب إدارة األداء (1

تهدف إلى إكساب جميع العاملين في قطاع التعليم العام الخطوات واألساليب المناسبة لتطبيقه 

 بشكل متميز.

 وفق المعايير التالية:القيادات اإلدارية الواعية القادرة على تنفيذ إدارة األداء,  اختيار (2

  يكون قائداً في تصرفاته وأفعاله وسلوكه.أن 

 أن يكون ملم ً  بطبيعة العمل, والمهام الوظيفية الموكلة إليه. ا

  أن يكون على دراية وعلم بكيفية توزيع المهام والمسؤوليات على كل عضو من أعضاء

 المدرسة.

ى جودة توعية مديري المدارس بأهمية أسلوب إدارة األداء في اإلدارة المدرسية وأثره عل (2

 التعليم, وذلك من خالل:

 .النشرات التوعوية والدورية المنظمة 

 .عقد المؤتمرات الخاصة بتطوير وتحسين األداء 

  .المقابالت الشخصية 

 

 ضمن ميزانية اإلدارة المدرسية, ويتطلب ذلك:وضع حوافز للمتميزين  (8

  واإلنتاجية العالية.صرف حوافز مالية لذوي األداء المتميز ممن يتسمون بالكفاءة 

  نشر أسمائهم في مجلة المعرفة الصادرة عن الوزارة أو في المطبوعات التي تصدرها

 إدارات التربية والتعليم.

 .االستعانة بهم وأخذ استشارتهم في مجال تطوير األداء 

أن تقوم إدارات التربية والتعليم بعمل دليل إرشادي عن إدارة األداء لمديري المدارس, وفق  (0

 المعايير التالية:

  احتوائه على مقدمة عن إدارة األداء, وأهدافه, وخطوات تقييم األداء السنوي, ومعدالت

 تقييم األداء, وطرق وضع أهداف تطوير المسار الوظيفي, ومسؤوليات اإلدارة.

 .أن يتضمن إرشادات للمدير بشأن مراجعة أسلوب ونتائج تقييم األداء, ومتابعته 

 ق إجراء تقييم األداء للموظف.أن يحتوي على طر 
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أن تقوم إدارات التربية والتعليم بتنظيم دورات تدريبية للمديرين في اإلدارة المدرسية تتضمن  (2

مبادئ إدارة األداء من أجل إكسابهم المعارف والمهارات الالزمة لتطبيق إدارة األداء , بحيث 

 ملين في المدارس.تركز فيها أدوارهم اإلدارية في تطوير وتحسين أداء العا

 , وليس تقييم األداء فقط, وذلك من خالل:من ق بل مديري المدارس االهتمام بأسلوب إدارة األداء (8

  البدء بالتخطيط ل داء, بحيث يتم التأكد من أن مدير المدرسة والعاملين فيها يفهمان

حقيق األهداف المهام التي يجب أن يقوم كل منهم بتنفيذها في العام التالي للمساهمة في ت

 المنشودة, وأن يكون واضحاً لكل منهم كيف يتعين على العاملين القيام بهذه المهام.

  توفير قاعدة معلومات متبادلة بين المدير والعاملين بما يضمن التواصل المستمر مع

العاملين حول أدائهم طوال العام الدراسي, والقيام بتسجيل المناقشات واألحداث المهمة 

ة بأدائهم, بحيث يتم التوثيق في كافة مراحل عملية إدارة األداء, وبالشكل الذي المتعلق

 يساعد على التعرف على المشكالت, ووضع الخطط للتغلب عليها.

  القيام باجتماع لتقييم األداء, والذي يؤدي إلى وضع ملخص أو مراجعة للعام الدراسي

ي, وتشجيعهم على المشاركة بأكمله. مع الحرص على األخذ بمفاهيم العمل الجماع

 والتعاون مع بعضهم البعض ومع اإلدارة المدرسية.

مساعدة العاملين بالمدرسة على تطوير أنفسهم, وإشعارهم  بالمسؤولية الشخصية عن التحسين  (4

 المستمر ألدائهم, من خالل: 

 .التعرف على العوائق المحتملة لتحقيق األهداف المطلوبة منهم 

  لكي يتمكن من تحقيق األهداف.تحديد ما يحتاجه 

 .حثهم وتشجيعهم على االلتحاق بالدورات التدريبية لتطوير أدائهم  

 , وفق المعايير التالية:من ق بل مديري المدارس التخطيط لتطوير أداء العاملين في المدرسة (4

 .وضع خطة سنوية بداية كل عام دراسي مبنية على احتياجاتهم الفعلية 

 ى أساس: معرفة وتحديد الصورة الكلية ألهداف المدرسة, بما صياغة هذه الخطة عل

يتفق مع الخطة العامة للتربية والتعليم, ومعرفة الوسائل والطرق الالزمة لتحسين 

 وتطوير أداء العاملين, وذلك في ضوء اإلمكانات المتاحة في المدرسة.

  الممنوحة.معرفة ما تتضمنه اللوائح والقوانين واألنظمة في حدود الصالحيات 

 ثالثاً: المقترحات:

الدراسة الحالية تتضمن دراسة واقع استراتيجيات إدارة األداء لمديري المدارس االبتدائية بالمدينة      

 المنورة. لذا يقترح الباحث إجراء الدراسات المستقبلية التالية:

تفعيل إدارة األداء في إجراء دراسة حول دور المشرفين في اإلدارة العامة للتربية والتعليم على  -

 مدارس التعليم العام للبنين.

 إجراء دراسة حول دور الجامعات في إعداد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال إدارة األداء. -

 دراسة العالقة بين تطبيق مبادئ إدارة األداء وجودة العملية التعليمية. -

 المدرسية.دراسة أثر تطبيق مبادئ إدارة األداء على تطوير اإلدارة  -
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 المراجع العربية

المدارس الحكومية في محافظة جرش األردنية المناخ التنظيمي السائد في م(.2111أحمد، أحمد محمد )

-199(,ص ص12)11, مصر, م مجلةالثقافة والتنميةوعالقته بدافعية المعلمين ألداء عملهم.

222. 

 . المجموعة العربية للتدريب والنشر,القاهرة.األداء اإلداري المتميزم(. 2117أبو النصر, مدحتمحمد )

.مكتبة جرير. المملكة العربية كيف تدير األداءم(. 2117باكال, روبرت, ) ترجمة مكتبة جرير(, )

 السعودية.

م(. ثقافة اإلبداع: مدخل لتطوير األداء اإلداري لدى مديرات 2111باناعمة, فوزية بنت عبد الرحمن )

رسالة ماجستير غير مدارس التعليم الثانوي العام الحكومي واألهلي بمدينة مكة المكرمة. 

 .، كلية التربية، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط. مكة المكرمةجامعة أم القرى.منشورة

 . مكتبة جرير,المملكة العربية السعودية.إدارة األداءم(. 2111جونز, بام, )ترجمة مكتبة جرير(, )

اإلحساس بالعدالة التنظيمية وعالقته بأساليب تقييم م(.2119الجندي, عادل السيد؛ والبنا, عادل السعيد )

, مصر, م مجلة مستقبل التربية العربية .األداء الوظيفي وإدراك األبعاد النفسية للبيئة التعليمية

 .111-7(,ص ص 79)11

رسالة م(. إدارة األداء لدى القيادات األكاديمية بجامعة تبوك. 2111حمرون, ضيف هللا بن غضيان )

 .117, مكتب التربية العربي لدول الخليج, ع الخليج العربي

 م(. 2117دهيش, خالد بن عبد هللا؛ و الشالش, عبد الرحمن بن سليمان؛ ورضوان؛ سامي عبد السميع )

، الفكر دارة الحوافز وإدارة األداء بالمؤسسات المتميزة(: إ6111الفتوح ) درويش، عبد الكريم أبو

 161-111، ص ص 33، ع 11الشرطي، مج 

م(. تأثير النمط القيادي لمدير المدرسة على المناخ المدرسي والصفي 2119الراشد، أحمد عبد العزيز )

جامعة اإلسكندرية, م ,ربيةمجلة كلية التفي المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية. 

19(2.) 

أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي : دراسة (: 2111البطاينة، محمد تركي )

، دراسات ، العلوم ميدانية من وجهة نظر المديرين في البنوك التجارية األردنية/ محافظة اربد

 19-1، ص ص 1، ع71االدارية ، االردن، مج 

 , مكتبة العبيكان.الرياض. ادارة الموارد البشرية(: 2119رشيد, مازن )

 . دار نشر الكلية اإللكترونية للجودة الشاملة, دبي.التميز في األداء: دليل عمليم(. 2119زائيري, محمد )

تحسين أداء م(. 2112سالم، محمود عوض هللا؛وحسين، سالمة عبدالعظيم؛ ومنصور, ماجدة عبدالشافي)

, مجلة كلية التربيةإدارة المدرسة الثانوية الفنية باستخدام إستراتيجية اإلدارة على المكشوف.

 .121-112(, ص ص 71)21مصر, م  جامعة بنها,

 . مكتبة جرير, المملكة العربية السعودية.إدارة األداءم(. 2111ة جرير(, )شوارتز, أندرو, )ترجمة مكتب

. دار سيكولوجية اإلدارة التعليمية والمدرسية وآفاق التطوير العام. م(2117العبيدي, محمد جاسم )

 الثقافة, عمان.

الفكر,  . داراستراتيجيات إدارة األداء المدرسي: نظريات ونماذجم(. 2111العجمي, محمد حسنين )

 األردن.

http://tu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=68961
http://tu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=68961
http://tu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29332
http://tu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29332
http://tu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29332
http://tu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=383233
http://tu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=383233
http://tu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=383233
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م(. أهم العوامل المؤثرة في فاعلية أداء مديري المدارس 1779العويرضي, عبد الرحمن بن عبد هللا )

المملكة العربية السعودية, م . رسالة الخليج العربىاالبتدائية في منطقة الرياض التعليمية. 

17(11.) 

داء الشامل : دراسة تحليلية لمختبرات (: واقع إدارة األ2118البرغوثي، سلوى عبد اللطيف محمود )

التحاليل الطبية في جمهورية مصر العربية، مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث و الدراسات 

 111-121، ص ص 2، ع 1االدارية و االقتصادية، فلسطين، مج

 الحامد, عمان.. دار القيادة والدافعية في اإلدارة التربويةم(. 2111عياصرة, علي أحمد عبد الرحمن )

". مجلة البحوث التجارية، "إدارة األداء في مصر : المجاز والحقيقة( : 2111عابدين ، طارق حسن )

 111-18، ص ص 1، ع 12كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، مج 

م(. قياس فاعلية أداء مديري التعليم العام في المملكة على ضوء 2111الغامدي, علي بن محمد زهيد )

, العلوم مجلة جامعة طيبةاس هالينجر في اإلدارة التعليمية من وجهة نظر المعلمين. مقي

 .7التربوية, ع 

. مكتبة الملك التطوير التنظيمي: أساسيات وداخل واستراتيجياتم(. 2112الغامدي, منصور بن جمعان )

 فهد الوطنية, الرياض.

. مكتبة ية: نحو منهج استراتيجي متكاملإدارة الموارد البشرم(. 2117القحطاني, محمد بن دليم )

 العبيكان, الرياض.

الخطوات السبع إلعداد أعلى مستويات م(. 2117كوكس, داني؛ و هوفر, جون,)ترجمة دار الفاروق(, )

 . دار الفاروق لالستثمارات الثقافية,مصر.األداء

درجة ممارسة مديري المدارس لتكنولوجيا األداء البشري من م(.2111مرتضى، أحمد سليمان محمد )

, جامعة األزهر, مصر, م مجلة التربيةوجهة نظر معلمي المدارس الحكومية في محافظة إربد. 

 .177-189(, ص ص 171)2

مؤتمر التطوير الوظيفي إدارة األداء والتطوير الوظيفي.  استراتيجياتم(.2112مصطفى، سيد أحمد )

 , الكويت.األول

 . دار الفجر, الرياض.القيادة العليا واألداءم(. 2111المطيري, ثامر بن ملوح )

. مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسيةم(. 2111المنيزل, عبد هللا فالح؛ والعتوم, عدنان يوسف )

 دار إثراء للنشر والتوزيع,عمان.

م(. كيف تدير وتقيم األداء لصالح منشأتك, في: طلعت 2112نايسباى, أليسون, )ترجمة مكتبة الشقري(, )

, )ص ر ملهمة وتمرينات عملية من اإلدارة الغربيةمدير المستقبل: أفكاعبد الحميد )محرر(. 

 ( مكتبة الشقري للنشر والتوزيع, الرياض.799-187ص: 

المدير القائد والمفكر االستراتيجي: فن ومهارات التفاعل مع م(. 2117النعيمي, صالح عبد القادر )

 .إثراء للنشر والتوزيع,عمان.اآلخرين

.مركز هارات إدارة األداء: معايير وتطبيقات الجودة في األداءمم(. 2111هالل, محمد عبد الغني حسن )

 تطوير األداء والتنمية, مصر.
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