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 وأثره في تطوير األداء وتحقيق األهداف المؤسسيةقياس األداء في القطاع العام 
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  الدراسة:ملخص 

لي  لمؤسسي الكااألداء  وأهمية  الرتباط نتائجها النهائية في اإلنتاجية داره  وهي ذات من الوظائف الرئيسية لإلقياس األداء 

داة مي بل هي أإنما هو وسيلة لتحسين وتطوير أداء مؤسسات القطاع الحكو، ذاته  بحدليس هدفاً وتحقيق األهداف ، وهو 

ورة حكومية  بصجهزة الولين على معرفة مدى التقدم أو التأخر في األعمال داخل مؤسساتهم  . ولقياس فاعلية األالمسؤلمساعدة 

ة وأجهزة ة  المختلفلحكوميعامة ، من خالل التعرف على جودة الخدمات التي تقدمها،كما أنها  أداه للمقارنة  بين أداء األجهزة ا

 ،أداءها   وتميز ن حيث اإلنتاجية ، حيث أن  نجاح المؤسسات الحكومية مرتبط بحسنمماثلة لها  في النشاط في دول أخرى م

 وتقييم األداء هو ثقافة وجزء من أنظمة التميُّز المؤسسي الشاملة.

ي يات التيحقق الغا د  بمااألداء عملية  ليست سهلة ولها أبعاد متداخلة ـ تحتاج من القائمين عليها فهم دقيق لهذه األبعا قياس

ذا لمؤسسة . هاقع أداء نتائج غير دقيقة ال تعكس وا إلىفشل عملية التقييم السليم يؤدي  أووضعت من أجلها .  لذا ، فان ضعف 

ار أي ي االعتبضعف العاملين على إجراء التقييم بصورة سليمة .)مع األخذ ف أوضعف عناصر التقييم  إلىالفشل قد يرجع 

الل ومية  من خسسات الحكإبراز أهمية  تقييم األداء في المؤإلى تحاول هذه الدراسة تقييم (. عوامل خارجية تؤثر على عملية ال

 ا في إعاقةتكون سبب المرتبطة بقياس األداء  في المؤسسات الحكومية  وإيضاح العوامل التي قد  المفاهيميه استعراض األطر 

ذا ي تناولت هبقة التمادا  على الموروث العلمي والدراسات السااعتمن خالل األسلوب الوصفي وعملية  قياس وتقييم األداء ، 

ني سياسة ير وتبتكون هذه الدراسة قد ساهمت  في زيادة الوعي  بأهمية  توف .  وبهذا ،الموضوع ضمن عناوين بحثية أوسع

 وإجراءات وممارسات سليمة وفاعلة في  تقييم األداء تتصف بالفاعلية والواقعية .

م الل تقسيخضرورة  تجاوز صعوبة وضع معايير كميه لقياس األداء من مجموعة من النتائج أهمها  إلىة وتوصلت الدراس

ياس ي قابل للقعيار كمماجتماعية واقتصادية بما يسمح لها بقياس الخدمات االقتصادية وفق  إلىالخدمات الحكومية وفق طبيعتها 

 واالجتماعية وفق القياس باألهداف عوضا عن سالمة اإلجراءات . 

 ، معايير األداء ، قياس األداء  األداء الوظيفي   القطاع الحكومي: الكلمات المفتاحية 
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ة بل هي أدا لحكومياء ليس هدفاً منشوداً بذاته إنما هو وسيلة لتحسين وتطوير أداء مؤسسات القطاع االرقابة و قياس األد

 ية األجهزةس فاعللمساعدة المسئول األول عن الجهة الحكومية على معرفة مدى التقدم أو التأخر في األعمال داخلها ولقيا

يث ختلفة من حة  المهي أداه للمقارنة  بين أداء األجهزة الحكوميالحكومية من خالل الكشف عن جودة الخدمة التي تقدمها، و

وهي ثقافة  ءها  .اإلنتاجية وأجهزة مماثلة في النشاط في دول أخرى، ألن نجاح المؤسسات الحكومية مرتبط بحسن وتميز أدا

 وجزء من أنظمة التميُّز المؤسسي الشاملة

ل عناصر ب تداخديا كبيرا ألنه عبارة عن منظومة متكاملة ومعقدة بسبوعلى الرغم من أن قياس األداء المؤسسي يعتبر تح

فيها مع  د العامليناألفراووأبعاد قياس األداء المختلفة وسعة مجال التطبيق الذي يضم المنشأة والوحدات التنظيمية التابعة لها 

لتي تعتمد االتنظير   تجاوز جيد لهذه العمليات عبرتأثرها بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى، إال أن التخطيط والتنفيذ ال

لخبرات لقدرات و ااتطوير على مجرد تحديد المؤشرات والمعايير والمنهجية التي سيتم إتباعها ا لى  المرحلة التنفيذية  ترتبط ب

 ( .2011ويعطي النتائج المرجوة.) الحربي،

ا ي تكنولوجيفالعالمي  في المؤسسات الحكومية،كما أن التطور وأهميته تقييم األداء تعددت  الدراسات التي تناولــت موضــوع 

ن التطور ضم من هذا االستفادةالحديثة دفع المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية  على  اإلدارةاالتصاالت والمعلوماتية  ونظم 

 . اءة قياس األدعملي عم ام ومؤثر في فـي د. لما تمتاز به  تطبيقات تكنولوجيا  المعلومـات من دورا  ه  الجودة إدارةمنظومة 

ية سات الحكومالمؤس في قياس األداء الوظيفي  وكانت للنتائج االيجابية التي حققتها  بعض الدول المتقدمة في اعتمادها على

طرق و لتقييماباالستفادة من األساليب المتطورة في صياغة عناصر  األثر على تشجيع المؤسسات الحكومية في دول أخرى 

حيث ان  ،ى عمالئها كوسيلة لتطوير وتحسين مستوى خدماتها التي تقدمها ال، الخدمية  في القطاعات الحكومية وخاصةتنفيذه  

 ( .2012د.حسين صديق ، )من شأن ذلك زيادة القدرة التنافسية لهذه المؤسسات .

 

 مة للعمالءمات المقدية من شأنه  تحسين مواصفات الخدنظام  إدارة  الجودة  في  المؤسسات  الحكومقياس األداء ضمن تطبيق  

ن وثق  يمكمالعام للمؤسسات الحكومية  حيث يصبح نظام العمل  األداءالخدمة وخفض الهدر  وتحسين  أداءوتقليل زمن 

 ارأثملين من لى العاوبالتالي تحديد األخطاء ومعالجتها بفاعلية ،عالوة على ما يتركه ع  اإلجراءاتمراجعته والتدقيق على 

ذات جوده  م خدماتألهمية تقدي وإدراكهمايجابية من خالل تطوير مهاراتهم وقدراتهم عبر التعليم والتدريب وزيادة وعيهم 

 ( .2011.) الحربي، .عالية وفي وقت مناسب 

مامية  للمؤسسة  واألساس في العملية اإلنتاجية  ، لذا تقييم أداؤهم بصورة سليمة األفراد في المؤسسات الحكومية هم الواجهة األ

عمل مشترك ومنظم يتبع وهو  ،وتحقيق المؤسسة ألهدافها .  المؤسسةودقيقه يؤدي إلى تحسين وجودة الخدمات المقدمة لعمالء 

 تقييم األداءالمؤسسات الحكومية عند  تبني وتطبيق معايير هناك فوائد عدة يمكن أن تحققها  قابلة للقياس والتقييم .معايير محدده 
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في أعمالها ومن أهمها زيادة إنتاجية العاملين مما ينعكس إيجابا على سرعة أداء الخدمة وتقليل البيروقراطية وتخفيض كلفة أداء 

المتعاملة معها وبالتالي يساعد الدولة  الخدمة ، مثل هذا األداء يؤدي الى زيادة كفاءة األداء الحكومي وكسب تأييد كافة الجهات

  على حماية اقتصادها.

 (.1991) جعفر 

 

 الدراسة :  مشكلة 1-1

ة التي ال لخارجياقياس أداء المؤسسات الحكومية يختلف نوعا ما عن المؤسسات الخاصة بسبب تأثر هذه المؤسسات بالعوامل  

ا يطغى عليه ات والتينوع المنتجات التي تقدمها هذه المؤسس إلى إضافةتملك السيطرة على التحكم بها بصورة كاملة وفعالة ، 

ه مرتبطة مل محددع إجراءاتبمعيار كمي . مع هذا يبقى تقديم المؤسسات لخدماتها وفق  قياسهالجانب االجتماعي الذي يصعب 

  هام وضروري وال يمكن تجاهله . أمربمعايير قياس واضحة ترتبط باألهداف المؤسسية  

 أهداف الدراسة : 2-1

 

 ادوإعديير معاالفي المؤسسات الحكومية ووضع  وتقييم األداء إدارةبيان أهمية ترسيخ مفهوم  إلىتهدف هذه الدراسة 

حو  تحسين نوالسعي  نظام قابل للقياس  يستهدف  جودة الخدمة وإعدادالتي تقدمها للعمالء . المواصفات للخدمات والمنتجات 

 .ويخدم أهداف المؤسسة  ،ة مستمرة بما يلبي احتياجات العمالء ورضاهموتطوير الخدمات بصف

 أهمية الدراسة :  3-1

  ت الحكوميةالمؤسسا العمل في إداراتمن كونها تتعلق بعدد كبير من العاملين ومن   أهميتها األداءتأخذ دراسة عملية تقييم 

ث في البح ينكاديميواأل اإلداريينوالمؤسسات الرسمية المعنية بالتوصيف الوظيفي والتشغيل . وقد تم تناولها من العديد من 

فة داخل لالمخت  ريةاإلداات الوحد وأداءالموظفين  بإنتاجيةالمتعلقة  اإلدارية.فهي عملية يعتمد عليها اتخاذ الكثير من القرارات 

ف تحقيق أهدا إلىوال المؤسسات وص  أداءالمؤسسة الحكومية  ومقارنتها بما هو المعايير القياسية  المستهدفة ، ورفع كفاءة 

ق لعاملين وفلدريبية العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وتصميم البرامج الت إجراءاتالمؤسسة . وهي تساعد في تطوير 

 ورفع وتحسين مستوى أدائهم .احتياجاتهم الفعلية 

 

 األطر المفاهيمية :  - 2

 مفهوم القطاع الحكومي : 1-2

القطاع  لمملوكة منادية ايستخدم هذا التعبير للداللة على األنشطة االقتصادية المملوكة للدولة ،ولتمييزها عن األنشطة االقتص

 القطاعيين العام) الحكومي(  والخاص .الخاص وكما نالحظ أن الملكية هو المعيار الذي يميز بين 
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لعامة صلحة ايتألف القطاع الحكومي من  الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية  وجميعها تستهدف تحقيق الم

في  رأس المال ملكية واإلسهام في خطط التنمية الوطنية ، أوجه االختالف بين هذه األشكال القانونية للمؤسسات الحكومية هو

 ( 2002)الشقاوي، المقام األول وأسلوب اإلدارة واالستقاللية في إدارة أنشطنها ومواردها .

فة الت المختلالمجا في حين ان الوزارات الحكومية مملوكة بالكامل للحكومة تتولى الدور الرئيس في إدارة أنشطة الدولة في

 صة  لغاياتة متخص، نجد أن المؤسسات العامة  تنشأ كأجهزاالقتصادية والسياسية واالجتماعية والتربوية والصحية  وغيرها

مية م خطط التنامة ودعتتولى إدارة  مهامها  باستقاللية ماليا وإداريا وتستهدف المصلحة العتتمتع بشخصية اعتبارية محدده و

الحكومي  سلوببين األ للدولة . أما الشركات الحكومية   يساهم في رأس مالها القطاع الخاص و تدار بمرونة أكبر وتجمع

 .(  2005و خضر،   عبد الرزاقلإلدارة  والخاص .)  

 

 الحكومية :مفهوم اإلدارة  2-2

ارتها انينها وإدوفق قوواإلدارة الحكومية أو ما يطلق عليه اإلدارة العامة  تعبر عن األجهزة واألشخاص العاملين في الحكومة 

أو  مية مركزيةة الحكوالسياسة العامة للحكومة  والصالح العام ، وقد تكون اإلدارألداء الخدمات العامة التي ترتبط بأهداف 

 محلية وذلك وفقا لشمولية الخدمات العامة التي تقدمها .

الصفة  لخدمات ذاتاتقديم نى التحتية وتميل معظم النشاطات االقتصادية الحكومية في الدول النامية نحو التركيز على إقامة الب  

لحكومات حتكر اتة وتنظيم وإدارة حركة التجارة مع الدول األخرى إضافة إلى إنتاج بعض الخدمات والسلع التي االجتماعي

 إنتاجها . 

 ور األساسير المحوعلى الرغم من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية في الدول النامية إلى أن القطاع الحكومي يعتب

 تحتاجه من ها لماه للمشروعات الضخمة التي يعجز القطاع الخاص بإمكاناته عن إنشاءلعمليات التنمية االقتصادية. بإقامت

هتمام تستأثر با حية العناصر تقنية وإدارية ال تتوفر لديه . كما أن مشاريع الخدمات االجتماعية والتي تتضمن مشاريع غير رب

 القطاع الخاص وهي من واجبات الحكومات نحو شعوبها

 

 مفهوم األداء الوظيفي : 3-2

رته لى مدى مهاعتدل   األداء الوظيفي يعرف على أنه تنفيذ الفرد لمهامه الوظيفية  المكلف القيام بها  وما يحققه من نتائج

 سخ مفهومجميعها  ترعيده ووقدراته على أداء مهامه . يتضمن هذا المفهوم  معايير مثل الكفاءة والفاعلية واالنتظام بالعمل وموا

 (2016األداء الوظيفي .) البدري،
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ى ألداء بمعندارة اإالتي تدار فيها اإلنتاجية في مختلف أشكال المؤسسات الحكومية ودوائرها هو الشكل المعبر عن  الكيفية

والخاصة  عات العامةالقطا األسلوب الذي تنتهجه في تقديم خدماتها. مفهوم إدارة األداء يعبر عن كيفية إدارة اإلنتاجية في جميع

تبر لدولة .ويعي في اجية االقتصادية واالجتماعية كعنصر هام للتقدم االقتصادي واالجتماععلى الرغم من تباين أهداف اإلنتا

نها واحدة من ديين على أالقتصاتحديد مفهوم إدارة اإلنتاج وإدارة األداء من أهم واجبات اإلدارة . وزيادة اإلنتاجية  ينظر إليها ا

) .االجتماعيصادي ووعلى أنها العامل األهم في مسيرة التقدم االقتمؤشرات قياس األداء الهامة  في الوحدات االقتصادية .

 .( 2002)الشقاوي،

 

 : واالنتاجية األداءوفاعلية كفاءة مفهوم  5-2

  عن مدخالته اإلنتاج تتعني زيادة مخرجا، بمفهومها الضيق األداء وفقا للمعايير االقتصادية في المؤسسات الربحية فان كفاءة 

 ة ( .دارة المادياإلجية ) اإلنتاالعملية في بما يحقق الربح  للمؤسسة  واستمراريتها . دون األخذ في االعتبار الجانب اإلنساني 

ة باأليدي ج والعنايالتوافق بين عناصر اإلنتاج  من مدخالت  ومخرجات بمعنى  غزارة اإلنتاعلى  اء يركز مفهوم فاعلية األد

إلدارة ء .)اعاملة المنتجة والعمالء المستفيدين من اإلنتاجية سواء كانت مادية او خدمات والحرص على رضا العمالال

 (2002) الشقاوي، اإلنسانية(.

 ن المنظماتأيث نجد يختلف مفهوم اإلنتاجية من منظمة إلى أخرى باختالف أهدافها الرئيسية ومسؤوليتها المجتمعية ،حبينما 

لجزئية  لكلية او انتاج اف تحقيق اكبر قدر من األرباح تفسر اإلنتاجية  وتتعامل معها على كونها استغالل وسائل اإلالتي تستهد

تفسر  ير الربحيةدمية غوالتكنولوجيا المتوفرة ، بما يعود عليها بأفضل إنتاج مع أقل تكلفه ممكنة . في حين أن القطاعات الخ

فق لمادي . ووالعائد اخدام عناصر اإلنتاج التي توفر خدماتها للمستفيدين دون النظر إلى اإلنتاج وتتعامل معه على كونه است

 ( 2002)الشقاوي،  .نظرة االقتصاديين  فان نجاح أي وحدة اقتصادية يقاس بمدى إنتاجيتها

 

 المؤسسات الحكوميةداء أمفهوم قياس   6-2

بيئة  في ثرةالمؤسسات خدماتها وفق خطط ومنهجية عمل متكاملة  ترتكز على تفاعل المؤسسة مع كامل العناصر تؤدي المؤ

تنظيمية الدائرة ال أداءية و الفرد ضمن دائرته التنظيم أداءرئيسية  متكاملة تبدأ من  ثالث أبعادعملها الداخلية والخارجية  ضمن 

مة منظومة المؤسسات الحكومية األخرى ، وخطط وبرامج وأهداف الحكوذاتها ضمن المؤسسة وأداء المؤسسة ضمن 

ة عن المؤسسات الخاص وال شك ان قياس أداء المؤسسات الحكومية يختلف نوعا ما.وغيرها  ..االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لمنتدى العربي ا ( ة .ة كاملة وفعالبسبب تأثر هذه المؤسسات بالعوامل الخارجية التي ال تملك السيطرة على التحكم بها بصور

 .(2015،إلدارة الموارد البشرية
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تاائج  للحصول على نو إن تحديد وصياغة مؤشرات لقياس األداء  يحتاج إلى الدقة  والمهارة الكافية العتماد عملية القياس عليها  

ؤشاارات واقعيااة  تخاادم الهاادف ماان عمليااة القياااس ، لااذا ال بااد ماان وضااع األسااس السااليمة لبناااء المؤشاارات وان تخضااع هااذه الم

قاق األهاداف قيق مساتمرة  لتفاادي أوجاه القصاور  وإدخاال التحساينات الضارورية عليهاا لتح)المعايير( إلى عمليات مراجعة وتد

 الموضوعة من أجلها 

رة لهرم اإلدااى رأس وفق هذا المفهوم وهذا اإلطار  فان األداء المؤسسي هو بناء متكامل قاعدته األفراد مقدمي الخدمة وعل

ع عدم النهاية م سسة فيالركيزة األساسية التي يعتمد عليها قياس أداء المؤ العليا للمؤسسة ، وعليه فان قياس أداء الفرد هو

 إغفال  عملية قياس أداء  الوحدة التنظيمية التي ينتمي إليها األفراد والمؤسسة بصورة شاملة .

 

متنوعة من  تأدوا  قياس أداء الفرد في المؤسسة يبنى على معايير محددة وواضحة ضمن نظام إدارة الجودة الشامل وباستخدام

ن  مخدم الهدف ين ذلك تهدف إلى التحقق من جودة األداء وااللتزام بتنفيذ معايير جودة الخدمة ضمن أنظمة العمل وأ المقاييس

 زيادة اإلنتاجية واختصار الوقت ومنع أي أخطاء تهدر الوقت وتعيق حسن األداء وجودة الخدمة المقدمة .

 

حدة اد  في الواألفر قياس أداء الوحدة التنظيمية في المؤسسة يتم باستخدام معايير قياس تختلف عن تلك المخصصة لقياس أداء

حدده مئيسية رالتنظيمية وهي تتفق مع معايير قياس أداء المؤسسة اإلجمالية  وتغطي كافة أهداف المؤسسة وفق عناوين 

المنتدى العربي إلدارة  (وثقافية وغيرها من األهداف ضمن المهام المنوطة في المؤسسة .  اقتصادية وإدارية  وبيئية واجتماعية 

 (2015،الموارد البشرية

 : فوائد قياس األداء الحكومي 7-2

 

 ن الفوائد مبجملة  الجودة الشاملة يعود على هذه المؤسسات إدارةتبني المؤسسات الحكومية  لمعيار قياس األداء ضمن نظام 

 :(2015،المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية ( منها ما يلي 

ي ال تخدم س والتواقعية األهداف الموضوعة  واالبتعاد عن الصيغ الرنانة واإلجمالية لألهداف الغير قابلة للقيا -

 المؤسسة .

سسة تحقيق كل هدف وتحديد دور كل عضو من أعضاء المؤ إلىتسهيل عملية وضع إجراءات عمل محددة  تؤدي  -

 ضمن ما يقوم به من مهام في خدمة األهداف.

ة تجد ي مرحلقياس األداء بطبيعته عملية مستمرة ومنتظمة وبالتالي فهي تمكن المؤسسة من تصويب أوضاعها في أ -

 أن نتائج القياس ال تتفق مع تحقيق أهدافها .

لمقدمة خدمات اعمالئها من خالل قياس مدى رضا العمالء عن ال إلىين جودة خدماتها المقدمة تفعيل دور المؤسسة في تحس

 .ضمن معايير قياس األداء الموضوعة 
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 :(2011الحربي،)فوائد قياس األداء الحكومي  بما يلي وعليه يمكن  إيجاز 

 

 تمكين المؤسسة من وضع أهداف واقعية  واضحة وقابلة للقياس . -

 توفير مؤشرات قياس دقيقة  مبنية على أسس واضحة -

 .توفير وصف واضح ودقيق لألعمال والمهام الوظيفية والمسؤوليات  كمسار محدد نحو تحقيق األهداف  -

 تمكين المؤسسة من  تحسين أداءها ومعالجة اي انحرافات وأخطاء  في الوقت المناسب . -

 لتقييم وضامن لعملية التقييم المستمر .توفير نظام رقابي فعال كنتيجة  لوجود عملية ا -

 تحقيق واحد من أهم معايير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ضمن أنظمة الجودة في اإلدارة . -

 

 وتحديد معايير قياس األداء :  قياس العمل 8-2

 

ياس قعايير عملية وضع م جعل منتنوع وتعدد األنشطة واختالف األهداف والهيكل التنظيمي في المؤسسات الحكومية ، ي

 يتمو، مية  ك. كما أن هناك بعض األنشطة من الصعب قياسها بمؤشرات أمرا  ليس سهال  األنشطة  جميعو للعمل  موحده 

من  ، طة ذه األنشهعبر جمع البيانات التي تسهم في تكوين صورة مناسبة عن ظروف العمل المرتبطة بمثل ، قياسها  تقديريا 

ثل،   م العمل  قياس وهناك أسس يركن إليها في تحديد مؤشرات وبالتالي تقييمه وفقه لذلك .، ه ونتائجه حيث حجمه وحالت

موظف ادية للحجم العمل وإجراءات تنفيذه والوقت المطلوب النجازه في  ظروف العمل العتحليل األداء من خالل تحليل 

ية . وهذه الكفا جازه .مثل هذا التحليل يمثل احد أسس مقياسالمؤهل والمدرب . أي ربط  حجم العمل بالوقت المستغرق الن

يم أداء  وسيلة تقي بر أفضلعلى مقارنة تكلفة انجاز العمل الفعلية مع تكلفة الوحدة المعيارية ،  وتعت القياس تعتمدالطريقة في 

 لألنشطة الجارية المعتمدة على األجور . 

 .عمل بكفاءة ال وأداءط الى قياس الوقت الالزم النجاز العمل وتكلفة النشاتهدف جميعها  إال أنهاختالف طرق قياس العمل اومع 

م وتعميم ن المهامالعمل او على دراسة عينات محدده  أداءالوقت كأساس للقياس أو على مراجعة طريقة  فمنها من يستند الى

الختالف  كن  وذلكميع األنشطة الحكومية ،أمر غير ممتحديد وحدات قياس ثابتة لجمع هذا فان النتائج على باقي المهام . 

ذه هين جميع فان هناك أنشطة  مشتركة  بذلك ، المهام واألنشطة من مؤسسة الى أخرى وبالتالي اختالف األهداف . مع 

 .  (2016)البدري، معايير القياس الماليةالمؤسسات يمكن تحديد وحدات قياس نمطية موحده لها مثل 

  د مؤشرات القياس ال بد من :عموما لتحدي

 أن تغطي كافة أنشطة المؤسسة  والوحدات التنظيمية  بحيث تشمل : -

 التي يتعذر قياسها تلكاألنشطة التي يمكن قياسها و  -أ
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 األنشطة الرئيسية و المساعدة -ب

 غير محددةتلك الاألنشطة المحددة و -جـ

 األنشطة الثابتة والمتذبذبة.  -د

 أن تتم وفق منهجية محدده وفعالة مثل :  -

وحدة إدارية   في كلالتي يتم من خاللها انجاز العمل .العمل وظروف العمل وإجراءاتدراسة وتحليل العمليات   -أ

 وأثرها على الوقت والتكلفة وجودة الخدمة . 

يرها من تبسيط إجراءات العمل من خالل حذف اإلجراءات غير الضرورية  ودمج بعض الخطوات وغ  -ب

 اإلجراءات التي تختصر الوقت والجهد وال تأثر على نتائج العمل .

لية .) مثال،  عممةألداء العمل بطريقة سلي كاملة وللعملية  إجراءتحديد وقت معياري ومقدار التكلفة  لكل     -جـ

 استالم وتدقيق طلب توظيف ( .

 .المستهدفة  األداءمؤشرات  يتماشى معبما   للمؤسسة عند اللزوم الهيكل التنظيمي تطوير -د

 

 معوقات تقييم األداء في المؤسسات الحكومية -3 

 للعاملين معوقات األداء الوظيفي    1-3

ن أهداف  ما يحققه مجهد  واألداء الوظيفي  ال يعني ما يبذله الموظف من جهد ألداء عملة بل  النتائج التي يحققها نتيجة هذا ال

لتي اة الفاعلة الرقابيوالمعرفة والخبرة والمهارة  لتأديته بصورة مثلى ، من ثم يحتاج الى األنظمة اإلدارية وهو يحتاج الى 

 ةمقدار إنتاجيلعمل .اتساعد الموظف  في القيام بمهامه الوظيفية ، ويحتاج الى اإلخالص بالعمل من الموظف وتحمله لمسؤولية 

ف زء من أهداجتي هي لى الوحدة اإلدارية التي ينتمي إليها في تحقيق أهدافها والالموظف وفاعليته ينعكس سلبا او إيجابا ع

 المؤسسة .

 من المعوقات التي قد تحول دون أداء الموظف لمهامه على أكمل وجه نذكر ما يلي : 

شار وانت  ضعف التنظيم اإلداري : ضعف عملية التنظيم داخل المؤسسة  يعكس فشل أسلوب القيادة واإلشراف -أ

اإلداري  التسيبوثقافة تنظيمية غير سوية في المؤسسة وبالتالي  ظهور العديد من المشكالت ومنها ضعف األداء 

 . ( 2016وما ينتج عن ذلك من عواقب .) عمار البدري،

في  حكوميةجهزة الإن األعلى الرغم من أن العديد من الدول النامية تمتلك إمكانيات الدول المتقدمة ماديا ،  إال 

د لة والموارالعام معظمها تعاني من مشكالت إدارية تتعلق باإلنتاجية وإدارة األداء وعدم االستغالل األمثل للقوى

 ( 2002)الشقاوي، المتاحة .ومشكالت تنظيمية تتعلق بالتخطيط والهياكل التنظيمية وإجراءات العمل .
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يقوم به من عمل وارتباطه بأهداف المؤسسة  يعتبر  غياب الوعي  :  غياب وعي الموظف ألسباب  وأهمية ما  -ب

من أحد معوقات أداء الموظف  نتيجة محدودية نظرته ألهمية العمل  كحلقة في سلسلة نجاحات المؤسسة ، وغالبا ما 

تتحمل إدارة المؤسسة مسؤولية هذه اإلشكالية التي تنجم عن ضعف وسائل التواصل بين القيادة والموظفين  وعدم 

 هم  وتوجيهم في أهداف المؤسسة اإلستراتيجية .إشراك

 

عمل ، عدم وضع خطط وبرامج تفصيلية ألداء الأو ضعف خطط وبرامج العمل : ضعف خطط وبرامج العمل   -جـ 

تقويم  ياع فرصض ضعف األداء  حيث ال يمكن تتبع اإلنتاجية وقياسها  وبالتالي  إلىتكون مرتبطة باألهداف  يؤدي 

عمار  لعمل . )اضعف اإلجراءات وكذلك عدم التمييز بين كفاءة الموظفين في  أوالناتجة من الموظف األخطاء سواء 

 (.2016البدري،

 

  انعدام الرضا الوظيفي: -د

انخفاضه  يفي أوأيضا يمكن اعتباره من العوامل األساسية المؤثر على مستوى األداء للموظفين, فعدم الرضا الوظ 

 تخطيط وصنعفي ال .كذلك عدم مشاركة العاملين في المستويات اإلدارية المختلفة يؤدي إلى أداء ضعيف وإنتاجية أقل

 موظفين لشعورهم بأنهم مهمشين في المنظمة.القرارات يؤدي إلى تدني مستوى األداء لدى هؤالء ال

 

  ضعف الرقابة:   -هـ         

هداف لنشاط لألاالضبط  وإداريا تعني اإلجراءات المتبعة  للتأكد من مدى تحقيق تعني بمفهومها الواسع قابة الر

دارة  داء  تمكن اإللألمحددة من خالل صياغة  معايير   اإلدارية .األنشطة تهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية  المقررة و

في اء افات واألخطرـوتحديد االنحالمماثلة  ،  لالنشطهومقارنته بمقاييس معيارية ي ـقياس األداء الفعلبموجبها من 

ألداء امن حسن التصحيحية المناسبة والكفيلة لوقفها وعدم تكرارها بما يض  اإلجراءاتالوقت المناسب ، واتخاذ 

 ( 2002ة . )الشقاوي،والوصول لألهداف المرجو

 

  غياب التقدير والتحفيز : - و 

ا مله وفقا لمع أداء طاقات الفرد وتفانيه في إخراجغياب التقدير  والتقييم المنصف ألداء الموظفين يحرم المؤسسة من 

التي قات العالذه كما ويؤثر سلبا على عالقات الموظفين اإلنسانية ببغضهم البعض ه واإلبداعهو مرسوم او االبتكار 

 . المتميز األداء الوظيفي يزعزعغيابها واألداء اإلداري الناجح  إحدى مفاتيح تعتبر
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 صعوبات قياس األداء الحكومي :   2-3

 

نتجات غير مونها  الخدمات الحكومية :  الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية  يصعب قياسها كميا لك طبيعة  -أ

تقييم الهامة  ل إلداريةإهمال هذه األداة ا أوملموسة  ال يمكن ربطها بالعوائد التي تنتجها . مع هذا فال يمكن تجاهل 

سات المؤس ه المؤسسات  وقد تعتمد أسلوب المقارنة معوتحسين األداء والخدمات  وتحديد مدى فاعلية أداء هذ

 الحكومية في الدول األخرى التي تؤدي نفس الخدمة في سبيل تعديل وتطوير برامج عملها .

 

ة فان تعدد األهداف : على خالف من القطاع الخاص الذي تكون له أنشطة محدده وأهداف محدده ومحصور  -ب

 ل صعوبة فيما يشكددة  على المستوى الكلي وفي الوحدات اإلدارية التابعة لها مالمؤسسات الحكومية لها أهداف متع

 عملية قياس األداء  وإعطاء وزن لكل هدف بصورة دقيقة  .

 

ى ي  والعدم وجود تحديد دقيق للمهام : على الرغم من وجود توصيف وظيفي للعاملين في القطاع الحكوم -جـ

ير كمية ع معايح هذه المهام بسبب طبيعة الخدمات وتعدد األهداف  وصعوبة وضالوحدات اإلدارية  إال أن عدم وضو

 للقياس كما أسلفنا يشكل صعوبة في تقييم األداء .

 

اء تقييم األدقابة وروتين العمل :  إتباع إجراءات عمل محدده تحكمها أنظمة العمل بشكل روتيني يجعل عملية الر  -د

طبيعة عمل لنتيجة كءات وعدم تجاوزها وهذا مرتبط بغياب المعايير الكمية للقياس مرتبط لمدى االلتزام بهذه اإلجرا

 المؤسسات الحكومية . 

 

دي أعمال نهم يؤصعوبات ناتجة عن خلل إداري  :  المؤسسات الحكومية تضم أعداد كبيره من الموظفين ،كثير م  -هـ

 يفووجود بعضهم .يتم تعيينهم العتبارات غير فنية  هامشية ليست مؤثره في إنتاجية المؤسسة ) التضخم الوظيفي( ،

 ة.موقع المسؤولية يؤدي إلى تداخل الصالحيات ويعطل سالسة سير إجراءات العمل بصورة طبيعية وفعال

 

بارات لى اعتاالعتبارات السياسية  : المؤسسات الحكومية على خالف القطاع الخاص تخضع اختصاصاتها إ -ز           

الى  ذا يؤديالحكومة تستهدف  المردود السياسي واالجتماعي على حساب األنظمة واالعتبارات اإلدارية و هسياسية من 

 صعوبة تقييم اإلنتاجية بمعايير كمية .

 

جهتين  حد بينوجود مشاريع حكومية مشتركة مع القطاع الخاص يؤدي الى تجزئة العمل الوا تداخل الخدمات :  -حـ

 رتها   مما يخلق صعوبة في تقييم األداء الموحد للنشاط .تختلف أدائها ونهج إدا
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مستفيد من لعام كاغياب الشفافية  عن أعمال المؤسسات الحكومية يفتح المجال أمام تضليل الرأي   غياب الشفافية : -ط

ها ها وتحتفظ بأدائم الخدمة وإعطاء معلومات وبيانات  عن األداء غير دقيقه تختلف عن تلك التي تستخرجها المؤسسة لتقيي

 داخليا .

 

مؤسسات داء الأفي أغلب الصعوبات سابقة الذكر ،نرى أن الصعوبة في تقييم  غياب المعيار الكمي لمخرجات اإلنتاج : -ي

 الحكومية يعود إلى عدم إمكانية وضع معايير كمية لقياس األداء .

 

 معوقات تقييم األداء في المؤسسات الحكومية : 3-3 

صات واختصا عدم وضوحها ودقتها في توضيح االختصاصات لكل وحدة إدارية  ومهام أوغياب أدلة السياسات واإلجراءات -

 كافة المسئولين والعاملين في الوحدة وربطها باألهداف .

ت العمل لبامتط عجزها عن التوفيق بين إلىعدم مواكبة  الهياكل التنظيمية للمؤسسة مع  احتياجات العمل اليومي يؤدي -

 وفاعلية األداء . 

إلى  اطات  يؤديللنش  تعدد المستويات اإلدارية  داخل الوحدات اإلدارية والمؤسسة بصورة عامة، نتيجة التجزئة غير المبررة-

 تباطؤ اإلنتاج ونقص الفاعلية  ومستوى الخدمة .

رى ية األخوغيرها من المؤسسات الحكوم ختصاصات بين الوحدات اإلدارية في المؤسسة الحكوميةاالزدواجية وتداخل اال -

تت لخدمة وتشكلفة اتيؤدي إلى إعاقة تقييم األداء عالوة على ما له من اثر على جودة الخدمة من حيث إهدار الوقت وزيادة 

 الجهود .

 ار وإرباكإهد ي الىالغير مبرره و المطلوبة النجاز  الكثير من المعامالت في تؤداإلجراءات ل طوالبيروقراطية وتعدد و   -

 ( 2002الموظفين واستنزاف الموارد المالية ونقص فاعلية األداء .) الشقاوي،
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هذا هو الشعور العام تؤدي الحكومات في العديد من الدول ) المتقدمة والنامية ( أعماال كثيرة ومنوعه  بكفاءة أقل وبتكلفة أعلى  

عن مستوى الخدمات الحكومية ، وبالتالي يتم التساؤل عن األسباب وراء نقص فاعلية أداء المؤسسات الحكومية سواء من 

العاملين أو الوحدات اإلدارية  و على مستوى المؤسسة عامة . األسباب التي ينتج عنها مثل هذا الوضع كثيرة ومتداخلة ومع 

ا لها من اثر بالغ على البحث عنها وأكثرها تأثيرا  والعمل على معالجتها . وهي مثار اهتمام الجميع لم هذا ال يجب إغفال

 والدولة. المجتمع بأكمله
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 :(1991)جعفر، في المؤسسات الحكومية ومنها هناك الكثير من المشكالت التي تعوق األداء  

 

 :العادات والتقاليد -أ

احثين ريجين والبمن الخ اآلمان لألفراد ، مثل هذا االعتقاد السائد في المجتمع  دفع بأعداد كبيرهالوظيفة الحكومية هي مصدر 

وطني اجبها الالوظائف الحكومية كخيار أول للعمل ،تعاملت معه المؤسسات الحكومية بدافع و إلىالتوجه  إلىعن العمل 

 ما نتج عنهموسة ، لذي يزيد عن احتياجاتها الفعلية والمدرللتشغيل وفتح  فرص عمل للخريجين  والباحثين عن العمل للحد ا

 لوظيفي . االتضخم بالسلبية المرتبطة  اآلثارتضخم في الجهاز الوظيفي  وتدني مستوى أداء الكثير من الموظفين وغيرها من 

 

 :أنماط السلوك وأشكال االتصال -ب

 

تبط نهم ،  وترصال بيفة األفراد  وأسلوب تعاملهم ، وأشكال االتأنماط السلوك وأشكال االتصال في أي مجتمع ،  يحركها  ثقا

لى فرد تأتي عيها اليجن أنبدوافع األفراد للتصرف إزاء مواقف معينة . وفي عالمنا العربي فان المكاسب المادية التي يمكن 

 رأس دوافعه للعمل وتسبق دوافع االستقاللية والرغبات الذاتية .

ة تطور وق عمليتع أنهاأخرى(  نجد  إلىوقيادات العمل ) في درجات متفاوتة  من مؤسسة حكومية  حتى أن في سلوك اإلدارة

 وهي سلوكيات في كل األحوال ال نجد أغلبها في قيادات القطاع الخاص . نذكر منها ما يلي : 

 المركزية والتشدد والرغبة في إظهار الذات  -

 الصالحيات عدم ممارسة تفويض التفرد في اتخاذ القرارات و -

 سيادة  الطابع الشخصي على أسلوب االتصاالت  -

 البيروقراطية اإلدارية . -

 التعامل مع المشكالت جزئيا  لتسيير األمور وعدم السعي إليجاد حلول جذرية لها . -

اءة ن الكفتوزيع المناصب اإلدارية والقيادية المساعدة بغض النظر ع تغليب االعتبارات غير اإلدارية  على -

 . ( غيرهاوالمصلحة العامة ) الوالء ، وصلة القربى ،والعالقات االجتماعية ، االنتماء السياسي .......و

 غياب السياسات وإجراءات العمل الواضحة لبعض المهام  األساسية والمؤثرة في عمل المؤسسة  -

 

 تركيبة القوى العاملة  :   -جـ

القوى العاملة غير الوطنية واالستعانة بها في شغل بعض الوظائف الحكومية والخدمية منها على وجه التحديد والناتجة عن 

عزوفها عن العمل في بعض المهن العتبارات مرتبطة في العادات والسلوك والنظرة  أوعدم توفر القوى العاملة المحلية 

 المؤسسات ،  أداءلها تأثيرات سلبيه عدة  على االجتماعية . 

  إلىحيث أن  التنوع في المستويات الحضارية والثقافة للعمالة الوافدة واختالف السلوكيات مع ما هو سائد في المجتمع أدى 
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 اطنين .وحدوث تغييرات  في السلوك االقتصادي والثقافي واالجتماعي  لدى المو فقدان التجانس في األنماط اإلدارية

 

 أنظمة التعليم والتدريب :  -د

ج عنه  ي  مما ينتلتطبيقيأخذ التعليم الجامعي النظري األولوية في التعليم في عالمنا العربي علال حساب التعليم الفني وا

بقى ا تتعيينه لي بعدتخريج كوادر بشرية مؤهلة علميا ولكن ينقصها التدريب ، تتجه للبحث عن الوظائف العامة  وهي بالتا

ءم مع ما يتالبالتدريب في المؤسسات العامة أو عدم تطويرها  إدارةبحاجة الى التدريب لتطوير نفسها ،من هنا ضعف 

 حاجة العاملين يعتبر  معوقا من معوقات أداء وتطور هذه المؤسسات .

 

 :نظم المعلومات  -هـ

 

 ي : يما يللمؤسسات الحكومية  يمكن إيجازها فالمظاهر العامة الغالبة على حالة  تقنيات ونظم المعلومات في ا

 

 نها مالغرض وتوفير أجهزة الحاسبات اآللية )أجهزة الكمبيوتر( دون تخطيط مسبق على ضوء االحتياجات الفعلية   -

ات ا في عمليتخدامهغلبة استخدام الحاسبات في األعمال اإلدارية العادية من طباعة وتنسيق والى غير ذلك .بدال من اس -

 ن .والمسئولي لواحدةاالتخطيط والتحليل والرقابة.واستخدامها بصورة فردية دون ربط بينها  داخل أقسام الوحدة اإلدارية 

مما يفوت  خرى ،عدم العناية بصيانة الحاسبات وتطوير البرامج المستخدمة بما يتالءم مع اإلجراءات التطويرية األ  -

 األجهزة .  على هذه المؤسسات االستغالل األمثل لهذه

ليدية لطالق التقبفضل اوالعديد من القيادات المسئولة )من الجيل الذي سبق ظهور الحاسبات(  ينقصه الثقافة المعلوماتية  -

 .(1991)جعفر، في إدارة العمل 

 

 : المقترحة التوصيات -4

 ه يمكناحث انيرى الب ،  الحكوميةعلى ضوء ما تم تقديمه في هذه الدراسة ولتجاوز صعوبات قياس األداء  في المؤسسات 

 تسهم في  تذليل بعض من هذه الصعوبات :  أنأدناه  للتوصيات

ة ات اجتماعيلى خدملتجاوز صعوبة وضع معايير كميه لقياس األداء يمكن للحكومة  تقسيم خدماتها وفقا لنوع الخدمة ا -

 ية . وخدمات اقتصادية مما يتيح لها وضع معايير كمية  للخدمات االقتصاد

 الدوائر دعم أجهزة الرقابة على األداء الحكومي من خالل عدم السماح بازدواجية  االختصاصات  فيضرورة   -

 والمؤسسات الحكومية وتسهيل عملية رصد األخطاء والتجاوزات .
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سينعكس ا لين ممتنمية مهارات الجهاز الوظيفي الحكومي من خالل التدريب الممنهج الذي يتوافق مع متطلبات العام -

 ايجابيا على األداء  الفردي والمؤسسي .

 ئولين .ن المساالعتماد على منهج الرقابة باألهداف عوضا عن الرقابة على سالمة اإلجراءات ومدى التقيد بها م -

 وند از الخدمة يه انجفقياس أداء وفاعلية الخدمات االجتماعية ) الخدمات المقدمة للجمهور(  بربطها بالزمن الذي يتم  -

 ة .أخطاء ومن المرة األولى وهذا يستدعي مراجعة إجراءات العمل وتبسيطها ووضع معيار زمني لكل خدم

نتج عن تجاوزات ت أيخارجيا  والقضاء على  أوتعزيز ضوابط الشفافية  بما يسمح بتقييم موحد للخدمات سواء داخليا  -

 غياب الشفافية .
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