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 ملخص الدراسة 

ة التعرف على  تقویم أداء مؤسسات الخدمة االجتماعیة في محافظة سلفیت ھدفت الدراس

  .       من وجھة نظر العاملین فیھا تبعاً لمتغیر الجنس، والمستوى التعلیمي، وسنوات الخبرة

وقد استخدم الباحثان المنھج الوصفي نظراً لمالءمتھ ألغراض الدراسة، حیث صممت  

فقرة، توزعت في مجالین، وتم التحقق من صدق ) 30(استبانة لجمع البیانات تضمنت 

  .األداة وثباتھا ثم توزعت على أفراد عینة الدراسة

أن المعاییر التي "وأسفرت نتائج الدراسة أن أعلى المتوسطات كانت في مجال  

غالبیة وكانت أدنى المتوسطات في مجال  "تستخدمھا المؤسسات لتقدیم الخدمات واضحة

     .     وال ترتبط بالمجتمع الخارجي للمستفیدین البرامج داخلیة،

وقد تبین من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء مؤسسات الخدمة 

االجتماعیة في محافظة سلفیت من وجھة نظر العاملین فیھا تبعاً لمتغیر الجنس، 

  .    والمستوى التعلیمي، وسنوات الخبرة

  ضوء نتائج الدراسة  ویوصى الباحثان في

توفیر فریق مختص في مجال تقویم العاملین، یمكنھ تقویم العاملین في القطاع العام .1

  .كافة

إمداد العاملین في المؤسسات بكل ما ھو جدید في مجال ممارستھم، انطالقاً من أھمیة .2

  .التواصل العلمي بین المیدان وممارسة الخدمة االجتماعیة

في المؤسسات االجتماعیة  في اللقاءات العلمیة التي تنظمھا  ضرورة مشاركة العاملین.3

وأسالیب التعامل  الكلیات والجامعات،وذلك لإلطالع على القضایا المرتبطة بالمھنة،

 .معھا،واكتساب الخبرات والمھارات والتطورات

  .تقویم األداء، الخدمة االجتماعیة: الكلمات المفتاحیة
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The Study Abstract 

        The study aimed to identify the evaluation of social service 

institutions in the governorate of Salfeet, from the point of view of 

employees, the study  depended on the variable sex, education level, 

years of experiences 

       The two researchers have used the descriptive approach, due to its 

suitability for the purposes of the study, where a questionnaire designed 

to collect data included (30) paragraphs or article, which were divided 

into two scopes, the study was authenticated, the study tool of stability 

and then distributed to the study society members. 

        The study result showed that the highest averages were in the field 

that the criteria used by the institutions to provide services was clear, and 

the lowest averages in the majority of internal programs are not linked to 

the outside community to the benefited ones.         

       The results show that there were no statistically significant 

differences in the assessment of social service institutions in the 

performance of Salfeet governorate from the view point of employees 

depending on the variable sex differences, education level, years of 

experience. 

   Through the results of the study, the two researchers made a number of 

recommendations 

1. Provide a dedicated team in the field of assessing workers in the public 

sector evaluation. 

2. working with institutions which supply all new in their fields, and 

allow them to exercise the given importance of educational 

communication between the field and the practice of social service. 

3. The need for the participation of employees in social institutions in 

educational meetings which could be organized by colleges and 

universities in order to view the associated profession and the methods of 

dealing with them in order make them gain experience, skills and 

developments. 

Key words: performance evaluation, and social service. 
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  : مقدمة

م���ع تط���ور الخدم���ة االجتماعی���ة وانتش���ارھا، أص���بح لھ���ا أدواراً فعال���ة وم���ؤثرة ف���ي بن���اء 

المجتمعات وإنمائھا، بعد أن أصبحت تم�ارس ف�ي جمی�ع المؤسس�ات الموج�ودة ب�المجتمع، 

سواء أكانت المؤسسات ثانویة بالنسبة للخدمة االجتماعیة، بمعن�ى أن لھ�ا أھ�دافھا الرئیس�ة 

ھا وتخصصھا، وفیھا الخدم�ة االجتماعی�ة كھ�دف ث�ان ی�دعم الھ�دف األول المرتبطة بنشاط

ویس��انده أم كان��ت المؤسس��ات أولی��ة، بمعن��ى أن الخدم��ة االجتماعی��ة ھ��دف أول وأنش��ئت 

  . خصیصاً لتحقیق ھذا الھدف

وك��ل ھ��ذه المؤسس��ات بمختل��ف أنش��طتھا وتخصص��اتھا، ھ��ي مج��االت ممارس��ة الخدم��ة 

دة، وق�د دخل�ت الخدم�ة االجتماعی�ة ك�ل المج�االت الموج�ودة االجتماعیة بكل طرقھا المتعد

ب��المجتمع مث��ل مج��ال األس��رة، ومج��ال رعای��ة الش��باب، ومج��ال رعای��ة الفئ��ات الخاص��ة، 

والمج��ال الطب��ي، حت��ى وص��لت إل��ى العم��ل ف��ي المج��ال الحرب��ي، وتح��رص المنظم��ات 

ل  م��ن الكف��اءة والمؤسس��ات كاف��ة عل��ى القی��ام بأعمالھ��ا ونش��اطاتھا المختلف��ة  بمس��توى ع��ا

والفعالی���ة،ویمثل الموظ���ف ال���ذي یخض���ع لتق���ویم األداء ال���وظیفي، أح���د أھ���م المتغی���رات 

األساس��یة والم��ؤثرة عل��ى ھ��ذه الكف��اءة والفعالی��ة، حی��ث ت��رتبط فاعلی��ة أی��ة منظم��ة بكف��اءة 

العنصر البشري، وقدرتھ على العمل، ورغبتھ فیھ، باعتباره العنص�ر الم�ؤثر والفع�ال ف�ي 

یث إن عملیة تقویم األداء، تعتب�ر أح�د أھ�م وظ�ائف إدارة الم�وارد البش�ریة، إذ المنظمة، ح

( .تعتبر مقیاساً لیس فقط ألداء األفراد فحسب، بل لسیاسات إدارة وتنمی�ة الم�وارد البش�ریة

  )18،ص2009موسى ،
والخدم��ة االجتماعی��ة عن��دما تم��ارس أدوارھ��ا ف��ي تل��ك المج��االت، فإنھ��ا تعتم��د عل��ى    

االجتم��اعي المع��د أحس��ن اإلع��داد، والم��درب عل��ى ممارس��ة عمل��ھ بم��ا یس��اعده األخص��ائي 

عل��ى النج��اح ف��ي ممارس��ة أدواره العالجی��ة والوقائی��ة واإلنمائی��ة،في ش��تى المج��االت الت��ي 

تھدف جمیعھا إلى تدعیم المجتمع والمشاركة في نمائھ ع�ن طری�ق تنمی�ة شخص�یة أبنائ�ھ، 

على جھود أبنائ�ھ، وكلم�ا ك�ان أبن�اء المجتم�ع أقوی�اء ألن أي مجتمع یعتمد في نمائھ وبنائھ 

  )68،ص2013عبد اللطیف، ( . أصحاء ارتفع معدل اإلنتاج والنماء

في مقابل ذلك تكمن مجموعة من الصعوبات التي تواجھ ھؤالء األخص�ائیین االجتم�اعیین 

ل وع��دم تقب�� ف��ي عملھ��م منھ��ا ع��دم تفھ��م المجتم��ع لطبیع��ة عملھ��م وأھ��دافھم االجتماعی��ة،

المساعدة التي یقدمھا األخصائي، وغیرھا من المشكالت التي سیتم بحثھا في ھذه الدراسة 

من حیث أھمیتھا، وأھدافھا، وفرضیاتھا ، لما لھذا الموضوع م�ن أھمی�ة كبی�رة ف�ي مج�ال 

   )12، ص 2003غباري ،(العمل المیداني

م�ن المن�اھج والط�رق والت�ي تتس�لح بالعدی�د  وف�ي إط�ار الھ�دف الع�ام للخدم�ة االجتماعی�ة،

واألدوات المس��تندة للنظری��ات المختلف��ة ف��ي ش��تى مج��االت الحی��اة اإلنس��انیة، وم��ا ی��تمخض 

 والمجتمعی�ة، والجماعی�ة، الفردی�ة، عن ذلك من تقنین ألسالیب التدخل المھني بمستویاتھ،

م��ن منظ��ورات وقائی��ة وإنش��ائیة وعالجی��ة، وتحقیق��اً لھ��ذا الھ��دف الع��ام، ال ب��د أن یتمس��ك 
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ألخص��ائیون االجتم��اعیون باالتص��ال وعملیات��ھ ومبادئ��ھ وأس��الیبھ، انطالق��اً م��ن إیم��انھم ا

الراسخ بأن السلوك اإلنساني یتشكل ویؤثر ویتأثر، من خالل عملی�ة االتص�ال االجتم�اعي 

التي تشمل عملیات التنشئة االجتماعیة والت�دریب والتط�ویر، وم�ا ینط�وي ذل�ك عل�ى الق�یم 

واالجتماعی��ة واالقتص��ادیة، ف��ي إط��ار الخلفی��ة الس��یكولوجیة للف��رد واالتجاھ��ات السیاس��یة 

والمجتم��ع والسیاس��ة العلی��ا للدول��ة، بم��ا یس��ھم ف��ي إنج��از أھ��داف التربی��ة الش��املة بأبعادھ��ا 

وعلی�ھ وحت�ى تس�تطیع مؤسس�ات الخدم�ة  ).295، ص 2008عطیة، (المختلفة على نحو مالئم 

قویم أدوارھا من خالل الع�املین فیھ�ا، حی�ث ھ�ي االجتماعیة من أداء دورھا، كان ألزاماً ت

  .الفئة األكثر قدرة على ذلك

  : مشكلة الدراسة

عل�ى أھمی�ة المؤسس�ات  ولقد ركزت التطورات المعاصرة على الصعید العالمي والعربي،

وتأكی��د  كآلی��ة لتحقی��ق دیمقراطی��ة المش��اركة وتعبئ��ة الم��واطنین ف��ي المج��االت المختلف��ة،

نھ�ا، وتحری�ر الم�واطنین م�ن كاف�ة القی�ود المتص�لة بالش�مولیة والھیمن�ة، الحقوق والدفاع ع

ومن ثم تعظیم القدرة على إنجاز تنمیة اجتماعیة واقتصادیة وسیاس�یة حقیقی�ة، تس�تند عل�ى 

 .آمال الناس واحتیاجاتھم وأحالمھم

والخدمة االجتماعیة كمھنة مؤسسیة، تمارس من خالل مؤسسات متع�ددة، وطریق�ة تنظ�یم 

مجتمع كإحدى طرق ممارسة ھذه المھنة، تھتم بدراسة المؤسس�ات وأھ�دافھا ومكوناتھ�ا، ال

وأسس ومبادئ ومھارات واستراتیجیات العمل بھذه المنظمات والت�ي م�ن بینھ�ا الجمعی�ات 

  )75، ص201عبد المجید، ( .األھلیة

ل العدی�د وتقدم المؤسسات االجتماعیة خدمات للمجتمعات المحلی�ة، وتس�ھم بإیجابی�ة ف�ي ح�

م��ن المش��كالت ذات الطبیع��ة المعق��دة والمتنوع��ة، واألكث��ر م��ن ذل��ك أن ھ��ذه المؤسس��ات 

تساعد في دعم أصحاب ال�دخل القلیل،وب�دأت ف�ي إقام�ة مش�روعات ص�غیرة لإلنف�اق عل�ى 

  .أنشطتھا

 لكونھ�ا الھام�ة،نظًرا اإلداری�ة العملی�ات م�ن المؤسس�ات االجتماعی�ة  تق�ویم عملی�ة تعتب�ر

 أھمی�ة رغ�م أن�ھ إال داخ�ل المنظم�ة، البش�ریة بالقوى المتعلقة من القرارات یرلكث األساس

 إدراك لض�عف وكنتیج�ة الكافي، االھتمام تولیھا ال المؤسسات كثیراً من فإن العملیة، ھذه

 واتجاھاتھم، لذا العاملین سلوكیات على وانعكاساتھا ھذه العملیة، ألھمیة القرارات متخذي

سلیط الضوء على موضوع في غایة األھمیة ل�إلدارة ومتخ�ذي الق�رار تأتي ھذه الدراسة لت

م���ا ھ���و تق���ویم أداء مؤسس���ات الخدم���ة  :وذل���ك م���ن خ���الل اإلجاب���ة عل���ى الس���ؤال الت���الي

  االجتماعیة في محافظة سلفیت من وجھة نظر العاملین فیھا ؟
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  :فرضیات الدراسة

لتق��ویم أداء  ،)α≥ 0.05(ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى الدالل��ة  .1

مؤسس��ات الخدم��ة االجتماعی��ة ف��ي محافظ��ة س��لفیت م��ن، وجھ��ة نظ��ر الع��املین فیھ��ا تع��زى 

 .لمتغیر الجنس

، لتق��ویم أداء )α ≥0.05(ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى الدالل��ة  .2

مؤسس��ات الخدم��ة االجتماعی��ة ف��ي محافظ��ة س��لفیت م��ن، وجھ��ة نظ��ر الع��املین فیھ��ا تع��زى 

 .یر المستوى تعلیميلمتغ

، لتق��ویم أداء )α ≥0.05(ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى الدالل��ة  .3

مؤسس��ات الخدم��ة االجتماعی��ة ف��ي محافظ��ة س��لفیت م��ن، وجھ��ة نظ��ر الع��املین فیھ��ا تع��زى 

 .لمتغیر سنوات الخبرة 

  :أھداف الدراسة

  : تھدف ھذه الدراسة إلى

المؤسس��ات االجتماعی��ة ف��ي محافظ��ة س��لفیت،  الوق��وف عل��ى عملی��ة تق��ویم األداء ف��ي.1

 .ومحاولة الخروج بتوصیات تعمل على تطویر مستوى األداء وتحسینھ

التعرف على الفروق لدى عینة الدراسة لتقویم أداء المؤسسات االجتماعیة ف�ي محافظ�ة .2

وجھ��ة نظ��ر الع��املین فیھ��ا تبع��اً لمتغی��ر الج��نس، المس��توى تعلیم��ي، س��نوات س��لفیت م��ن 

  .الخبرة

التع��رف عل��ى الص��عوبات والمعیق��ات الت��ي تواج��ھ مؤسس��ات الخدم��ة االجتماعی��ة ف��ي .3

 .محافظة سلفیت

  :أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة الدراسة من قیم�ة الموض�وع ال�ذي تتناول�ھ، ذل�ك أنھ�ا تكش�ف ع�ن تق�ویم أداء  

وال�ذي تق�وم ب�دور كبی�ر ف�ي تق�دیم  المؤسسات االجتماعی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر الع�املین فیھ�ا،

لخدمات ألفراد المجتمع المحل�ي، وخصوص�اً لطلب�ة جامع�ة الق�دس المفتوح�ة كلی�ة التنمی�ة ا

االجتماعی��ة واألس��ریة، كم��ا أن الجامع��ة ش��ریك رئ��یس ومباش��ر م��ع مؤسس��ات المجتم��ع 

وتس�اعد الدراس�ة ف�ي التع�رف عل�ى واق�ع .  المحلي من أجل النھوض في المصلحة العامة

ف��ي تق��ویم أفض��ل؛ وم��ن أج��ل رف��ع مس��توى أداء العم��ل داخ��ل المؤسس��ات االجتماعی��ة  

المؤسسات، ومعالجة المشاكل الناتجة عن عملیة التق�ویم؛ والمس�اھمة ف�ي تحس�ین أوض�اع 

المؤسس��ات االجتماعی��ة، ورف��ع كف��اءة أداء الم��دیرین ال��ذي یع��ود ب��النفع عل��ى المؤسس��ات 

البحث��ي : ویینكم��ا أنھ��ا تث��ري معرف��ة الب��احثین عل��ى المس��ت، والمجتم��ع الفلس��طیني عموم��اً 

  .واإلداري
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  :مفاھیم الدارسة

ھ��و نظ��ام یس��تخدم؛ لقی��اس األداء ال��وظیفي للع��املین، حی��ث ی��تم تحدی��د م��دى : تق��ویم األداء

كفاءة أداء العاملین وأعمالھم، من خالل مقارنة األداء الفعلي بالمقاییس والمعاییر المح�ددة 

   )53، ص2006علي،(. مسبقاً،وذلك لتحدید اإلنحرافات عن األھداف

وھ�ي مقارن�ة ب�ین مس�توى األداء للف�رد، المھم�ات أداء وتقی�یم لمراجع�ة نظ�ام ھ�و :األداء تق�ویم

 المباش�ر طریق الرئیس دوري عن بشكل الموظف تقییم بموجبھ ویتم الحقیقي واألداء األفض�ل

  )(Mondy&Noe 2005:252 بالموظف عالقة لھم من أو

وحوار تساھم في حل العدید من مش�اكل الم�وظفین  ویعرف تقویم األداء أنھ عملیة نقاش   

)Attorneys,2010: page176(                          

اب��و ( .ھ��ي كی��ان أو بن��اء ینش��أ م��ن أج��ل إش��باع احتیاج��ات، أو تق��دیم خ��دمات: المؤسس��ة

  )28، ص 2011النصر،
ام یعم�ل وھ�ي ك�ذلك نظ�: ھي مھنة إنسانیة تھدف إلى خدمة اإلنس�ان :الخدمة االجتماعیة 

عل��ى ح��ل مش��كالت األف��راد أو الجماع��ات، وتنمی��ة ق��دراتھم ومی��ولھم والوص��ول بھ��م إل��ى 

س�نھوري، ( . مستوى من الحیاة، یتفق مع رغباتھم الخاصة وتحقیق التكیف االجتم�اعي لھ�م

  )18، ص 2014
 :مجاالت الدراسة

  . الخدمة االجتماعیة في محافظة سلفیت  مؤسسات: المجال المكاني

  .2016- 2015العام الدراسي : الزمانيالمجال 

 .العاملون في مؤسسات الخدمة االجتماعیة: المجال البشري

  :اإلطار النظري

فھ�ي مھن�ة ھ�دفھا ال�رئیس تنمی�ة  الخدمة االجتماعیة من المھن المھمة في الوقت الحاضر،

ل�ھ أث�ره المجتمعات اإلنسانیة بكل جوانبھ، وتحقیق الرفاھیة االجتماعی�ة، وھ�ي أداء مھن�ي 

ف��ي إح��داث التغیی��ر االجتم��اعي المرغ��وب فی��ھ، والموج��ھ وف��ق أس��الیب علمی��ة ذات ص��لة 

بمش��اكل الن��اس أف��راداً وجماع��ات ومجتمع��ات، وب��دون تمیی��ز أو انحی��از، ھ��دفھا م��ن ذل��ك 

، 2004غرایب�ة ،(. تحقیق مستوى أرقى من التطور وحجم أكب�ر م�ن الرفاھی�ة لھ�ؤالء الن�اس

  .)26ص 

عی�ة كب�اقي المھ�ن، تس�عى لع�الج الح�االت والمش�كالت واألزم�ات، وتق�ي والخدم�ة االجتما

الن��اس م��ن الوق��وع فیھ��ا، وتس��اعد ف��ي تھیئ��ة األج��واء المناس��بة، وتس��ھم ف��ي تنمی��ة األف��راد 

والجماع��ات، لیعیش��وا بمن��أى ع��ن المش��كالت واألزم��ات بق��در اإلمك��ان، بحی��ث یص��بحون 

ھ�م االجتماعی�ة م�ن غی�ر ص�عوبات أو قادرین على التكی�ف االجتم�اعي، وعل�ى أداء أدوار

  .معوقات ذاتیة أو بیئیة

تعم���ل الخدم���ة االجتماعی���ة عل���ى إع���ادة تأھی���ل األف���راد : فعل���ى الص���عید العالج���ي     

والجماعات أو المجتمع�ات، لیص�بحوا أكث�ر ق�درة عل�ى القی�ام ب�أدوارھم االجتماعی�ة، ل�ذلك 
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اً تق��وم عل��ى دراس��ة المش��كالت الت��دخل المھن��ي العالج��ي للخدم��ة االجتماعی��ة یأخ��ذ أبع��اد

فتعم�ل الخدم�ة : أم�ا عل�ى الص�عید الوق�ائي. وتشخیصھا، ووضع خطط عالجیة مناسبة لھا

االجتماعیة على وقای�ة األف�راد م�ن الوق�وع ف�ي المش�كالت واألزم�ات االجتماعی�ة، وتزی�ل 

ی�ق من أمامھم ما یدفع بعضھم إلى اإلنحراف، وتتدخل الخدم�ة االجتماعی�ة وقائی�اً ع�ن طر

نش��ر ال��وعي الع��ام، وتحس��ین مس��توى المعیش��ة، وتط��ویر ظ��روف البیئ��ة، وتغی��ر أنم��اط 

واس��تخدام  الس��لوك، بم��ا یس��اعد األف��راد والجماع��ات والمجتمع��ات عل��ى اس��تثمار قدرات��ھ،

  . طاقاتھم الذاتیة للتكیف واإلنتاج واإلبداع

تنمی��ة الق��درات  فالخدم��ة تت��دخل ف��ي س��بیل: أم��ا عل��ى الص��عید التنم��وي أو البن��ائي       

الفردیة والجماعیة، وفي سبیل تطویر المجتمع وتقدمھ، لذلك فھي ت�دلي برأیھ�ا بالسیاس�ات 

االجتم�اعي (االجتماعیة للمجتمع، وتقترح م�ا یج�ب أن تحتوی�ھ، وتطال�ب ب�تالزم الج�انبین 

بخطط التنمیة، وتغ�ذي روح العم�ل التط�وعي، وتش�ارك ش�عبیاً ف�ي الرعای�ة ) واالقتصادي

ماعی���ة وتنمی���ة المجتم���ع المحل���ي، وتس���عى إل���ى العنای���ة باألطف���ال وإع���داد الب���رامج االجت

والخطط، لالھتمام الخاص بھم، وك�ذلك إل�ى االھتم�ام بالمس�نین وت�أمین الرعای�ة المتكامل�ة 

  )38، ص2014منصور ، (.لھم

  : مجاالت الخدمة االجتماعیة

. حكومی���ة وأخ���رى أھلی���ةتق���دم الخ���دمات االجتماعی���ة ألف���راد المجتم���ع م���ن ھیئ���ات      

الھیئ�ات الحكومی�ة تك�ون بص�ورة مباش�رة مقدم�ة م�ن " فالخدمات االجتماعیة التي تق�دمھا 

وزارات العمل والشؤون االجتماعی�ة والتربی�ة والتعل�یم والص�حة ورعای�ة الش�باب والع�دل 

وف��ي الس��جون والج��یش والمح��اكم ولجمی��ع أبن��اء المجتم��ع ب��دون تفری��ق بی��نھم ك��ُل حس��ب 

تھ، أما الھیئات األھلیة فتق�وم بتق�دیم الخ�دمات االجتماعی�ة ض�من منطق�ة معین�ة، أو احتیاجا

محافظة معینة، أو على مستوى الدولة، وھذه الھیئات قد تكون ذات صفة دینی�ة ،وبعض�ھا 

وتعتم�د الخ�دمات االجتماعی�ة  .یخدم أفراد طائفة، أو ش�ریحة معین�ة، أو أف�راد مھن�ة معین�ة

ؤسس��ات حكومی��ة أم أھلی��ة م��ن مس��اعدة الع��ائالت، واألطف��ال س��واء أكان��ت ف��ي م مقدم��ة

والشباب والشیوخ في جمیع المؤسسات االجتماعیة، سواء أكانت في مجال خدمة الف�رد أم 

في خدمة الجماعة أو ف�ي تنس�یق المجتم�ع وتنظیم�ھ، وك�ذلك بالنس�بة ل�إلدارة ألھمیتھ�ا ف�ي 

أو عل�ى مس�توى الدول�ة، دون كل مؤسسة مھما صغرت س�واء كان�ت ف�ي الح�ي أو اإلقل�یم 

فالخدم�ة االجتماعی�ة عموم�اً . )56، ص2013أبو النص�ر،(  االھتمام بكونھا أھلیة أو حكومیة

  :تقدم خدماتھا في مجاالت عدیدة منھا

حیث تعمل على تكیف الفرد مع المجتمع الذي یعیش فیھ، سواء : على مستوى األفراد. 1

  . ائلة، أم األصدقاء، أم البیئة التي یعیش فیھاأكان بمفرده أو في میدان العمل، أم الع

تعمل الخدمة االجتماعیة عل�ى تكی�ف العم�ال والتوفی�ق فیم�ا :  على مستوى الجماعات. 2

بینھم، والتوافق مع أصحاب العمل، وجعلھم یشعرون بالرضا النفس�ي واالجتم�اعي، وھ�ذا 
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وك�ذلك الح�ال . ي یعیش�ون فی�ھبدوره لھ تأثیره في زیادة اإلنتاج والتوافق م�ع المجتم�ع ال�ذ

ف��ي مح��یط األندی��ة االجتماعی��ة، ومنظم��ات الش��باب والمؤسس��ات االجتماعی��ة، حی��ث یك��ون 

للخدم��ة االجتماعی��ة دور ب��ارز ف��ي نم��و شخص��یة األف��راد، وش��غل أوق��ات ف��راغھم بطریق��ة 

كم��ا تلع��ب دوراً ف��ي  إیجابی��ة تزی��د م��ن خب��راتھم، ویك��ون لھ��م دور فع��ال ف��ي مج��تمعھم،

حیث تسعى إلى عالج المشاكل التي یعاني منھا الطلبة، سواء أكان�ت فردی�ة، أم  المدارس،

نفسیة، أم اجتماعیة، والعمل عل�ى غ�رس روح المحب�ة والتع�اون، الت�ي تس�اعد ف�ي تعزی�ز 

  . النمو النفسي واالجتماعي السلیم للطلبة

جتماعی�ة تعمل الخدمة االجتماعیة عل�ى تنظ�یم الخ�دمات اال:  على مستوى المجتمعات. 3

وتنسیقھا، التي تؤدى في المجتم�ع س�واء أك�ان المجتم�ع حض�ریا،ً أم ریفی�اً، م�ن أج�ل رف�ع 

المستوى االجتماعي لألفراد وإیقاظ ال�وعي والش�عور بالمس�ؤولیة للتخط�یط، وتنفی�ذ جمی�ع 

وھن�ا تب�دو مج�االت  .البرامج االجتماعی�ة مس�تخدماً ك�ل األس�الیب والط�رق الفنی�ة ف�ي ذل�ك

جتماعیة متعددة ومتنوع�ة، ولك�ن غرض�ھا واح�د وھ�دفھا ھ�و مس�اعدة اآلخ�رین الخدمة اال

وحل مشكالتھم في كل الظروف واألحوال، وب�ذلك تع�د ط�رق الخدم�ة االجتماعی�ة الثالث�ة 

متكامل��ة، وھ��ذا م��ا تتمی��ز ب��ھ الخدم��ة االجتماعی��ة ع��ن غیرھ��ا م��ن المھ��ن األخ��رى، وھ��ي 

  )47،ص 2012عاطف، (.أحداث التغیر االجتماعي المقصود

  :وتقوم مھنة الخدمة االجتماعیة كذلك على خمسة عناصر رئیسة لتقدیم المساعدة ھي

أي المس��تفید وھ��و ص��احب المش��كلة، وھ��و المس��تھدف ال��ذي ی��دعى : طال��ب المس��اعدة. 1

أحیاناً بالعمیل، وھو الذي تركز علیھ عملیة المساعدة، وتق�دم أص�الً م�ن أجل�ھ، وق�د یك�ون 

  .مجتمعاً محلیاً فرداً، أو جماعة، أو 

فإن كان فرداً فھو في األغلب یشكو من سوء التكیف مع محیطھ، وقدراتھ وطاقاتھ معطل�ة 

أو غی��ر مس��تخدمة، أم��ا إذا ك��ان جماع��ة، ف��إن طال��ب المس��اعدة ھ��و جمی��ع أعض��اء ھ��ذه 

الجماع���ة بص���ورة جماعی���ة متفاعل���ة، م���ن أج���ل تنمی���ة شخص���یاتھم ع���ن طری���ق اكتس���اب 

اع الرغب��ات وممارس��ة الھوای��ات، أو م��ن أج��ل وق��ایتھم م��ن الخب��رات والمھ��ارات، وإش��ب

اإلنحراف، أو معالجة جوانب اإلنحراف وسوء التكلیف ل�دیھم م�ن خ�الل برن�امج جم�اعي 

  .ھادف

فھ��ي تش��كل می��داناً لممارس��ة مھن��ة الخدم��ة االجتماعی��ة، وھ��ي ع��ادة إم��ا  :المؤسس��ة. 2

حب المش��كلة ن��زیالً فیھ��ا، یراجعھ��ا ص��احب المش��كلة طالب��اً المس��اعدة، أو أن یك��ون ص��ا

كاألح��داث المنح��رفین أو المتش��ردین، وتعتب��ر المؤسس��ات االجتماعی��ة الت��ي تك��ون الخدم��ة 

االجتماعی��ة وظیفتھ��ا الرئیس��ة مؤسس��ات أولی��ة للخدم��ة االجتماعی��ة، أم��ا المؤسس��ات الت��ي 

تك���ون وظیفتھ���ا الرئیس���ة اقتص���ادیة كالمص���نع، أو تربوی���ة كالمدرس���ة، أو عالجی���ة طبی���ة 

ستشفیات، أو إصالحیة عقابیة كالسجن، تمارس فیھا مھنة الخدمة االجتماعیة كوظیفة كالم

مساندة لوظیفتھا الرئیسة، لذلك فھي تعتبر مؤسسات ثانویة مستضیفة للخدمة االجتماعی�ة، 
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وبطبیعة الحال ھذه المؤسسات تختلف في انتمائھا، فھي إم�ا حكومی�ة تنش�ئھا الدول�ة لتلبی�ة 

كالم��دارس والمستش��فیات ومراك��ز رعای��ة األح��داث، أو عل��ى س��بیل  احتیاج��ات الم��واطن،

النفع المادي البسیط لدعم أنش�طتھا الخیری�ة األخ�رى، كمراك�ز تنمی�ة المجتمع�ات المحلی�ة، 

  .ومراكز الحرف والمھن والتعلیم غیر النظامي والتدریب المھني وغیرھا

المبذول��ة تج��اه العم��الء  ھ��و ال��ذي تق��دم الخدم��ة م��ن خالل��ھ، وتش��كل الجھ��ود: البرن��امج-3

  )20،ص2012بدوي، ( تمھیداً لتحقیق الھدف الذي یرمون إلیھ، أو النتیجة التي یسعون إلیھا

فإذا كان البرنامج فردی�اً اش�تمل عل�ى دراس�ة الحال�ة وتشخیص�ھا، ووض�ع خط�ة لعالجھ�ا، 

وم��ن ث��م تق��ویم الموق��ف بع��د ذل��ك، أم��ا إذا ك��ان البرن��امج جماعی��اً اش��تمل عل��ى تش��كیل 

الجماعات بطریقة دیمقراطیة ویفسح المجال أمامھا، ویوضع برامج ھادفة بأس�لوب األداء 

الحر التلقائي، بما یتناسب مع میول األعضاء في الجماعة، ومن ث�م تق�ویم الجماع�ة نفس�ھا 

لمعرفة مدى نجاحھا في تحقیق أھدافھا، أما إذا كان البرنامج مجتمعی�اً فیعتم�د عل�ى تحدی�د 

حص�ر الم�وارد لبح�ث الخط�ط الكفیل�ة لتلبی�ة االحتیاج�ات وح�ل المش�كالت، االحتیاجات، و

  .وحشد الموارد المالیة والبشریة على أساس المشاركة األھلیة الفاعلة

وھ�و العنص�ر األھ�م ف�ي مھن�ة الخدم�ة االجتماعی�ة، فھ�و الق�ائم : األخصائي االجتماعي -4

الجتماعی�ة، وال�ذي لدی�ھ الرغب�ة على المساعدة ،وھو المتخص�ص علمی�اً وعملی�اً بالخدم�ة ا

من خالل  واالستعداد للقیام بالعمل للمساعدة، ولدیھ المھارة على أن یقود عملیة المساعدة،

عالق��ة مھنی��ة یعم��ل عل��ى توطی��دھا م��ع المس��تفیدین أف��راداً ك��انوا أم جماع��ات م مجتمع��ات، 

تتمی��ز شخص��یتھ وعلی��ھ أن یلت��زم بأخالقی��ات مھنی��ة الخدم��ة االجتماعی��ة، فیتوق��ع من��ھ أن 

باإلیم��ان بحری��ة اإلنس��ان، وحق��ھ ف��ي القی��ام ب��دوره االجتم��اعي بم��ا ال یتع��ارض م��ع ثقاف��ة 

المجتم��ع ونظم��ھ، وب��دون تمیی��ز أو انحی��از م��ع أو ض��د أي ش��خص أو فئ��ة م��ن المجتم��ع، 

وكذلك التقید بالسریة للمعلومات وتحمل المسؤولیة، وعدم التخلي عنھا مقاب�ل االھتمام�ات 

  .ن تقدیر المواقف والمشكالت والتوقعات والنتائجالشخصیة وحس

وفي الوقت الحالي تأثر مس�توى الحی�اة بالخ�دمات الت�ي یق�دمھا األخص�ائیون االجتم�اعیون 

سواء في الم�دارس أم المستش�فیات أم المح�اكم، إل�ى جان�ب مؤسس�ات الرعای�ة االجتماعی�ة 

ق العدال��ة االجتماعی��ة لجمی��ع الحكومی��ة واألھلی��ة، م��ن أج��ل االرتق��اء بنوعی��ة الحی��اة وتحقی��

الفئ���ات دون أدن���ى تمیی���ز بی���نھم، وھ���ذا یتطل���ب حس���ن إع���داد األخص���ائیین االجتم���اعیین، 

فالمعرف�ة . أي التكام�ل ب�ین المعرف�ة والعم�ل والفك�ر والس�لوك بإكسابھم المعرفة والمھارة،

طی�ات تمكن األخصائي من فھم السلوك اإلنس�اني، أم�ا الممارس�ة المھنی�ة فھ�ي تطبی�ق المع

  )7، ص 2005خلیفة ،(. والمفاھیم النظریة عن طریق استخدام مھارات الممارسة

  :الشروط الواجب توافرھا في التقویم كي یكون عامالً من عوامل النجاح في المؤسسات

أص��بحت الحوكم��ة الرش��یدة بمختل��ف أبعادھ��ا، ش��رطاً أساس��یاً لتحقی��ق التنمی��ة المس��تدامة    

ك وض�عت المؤسس�ة لنفس�ھا مجموع�ة م�ن الل�وائح واألنظم�ة على مختلف المستویات، ل�ذل
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والق��وانین، الت��ي تعتبرھ��ا مرجع��اً لعملی��ة ص��ناعة الق��رار، وتس��اعد ف��ي رس��م السیاس��ات 

المس���تقبلیة للمؤسس���ة عل���ى قواع���د متین���ة، تح���ارب ك���ل أش���كال الواس���طة، والمحس���وبیة، 

لتق�ویم ثمارھ�ا إذا م�ا ت�ؤتي عملی�ة ا. ، ومستقلة عن الجمی�ع)الدیني أو السیاسي(والتعصب 

  :توافرت فیھا شروط معینة

عل��ى ال��رغم م��ن أن كثی��راً م��ن خریج��ي الجامع��ات یرغب��ون ف��ي :  توض��یح األم��ور. 1

االلتحاق بوظیفة أیاً كانت، فتجدھم یزداد شعورھم بالرض�ى بعملھ�م وح�بھم ل�ھ، إذا علم�وا 

م�ور واض�حة ل�دیھم ، ما الذي تقوم بھ المؤسسة التي یعملون بھا، فھم یحبون أن تك�ون األ

  .ولو أتیحت لھم حریة االختیار، الختاروا راغبین أن یعملوا بالمؤسسة

یحتاج الع�املون : رؤى المؤسسة ورسالتھا التي تقوم بھا والمبادئ التي قامت علیھا. 2

أن یتعرفوا عل�ى رؤی�ة المؤسس�ة، وال�دور ال�ذي تق�وم ب�ھ، والمب�ادئ الت�ي تحملھ�ا، خاص�ة 

ون التمیی��ز بینھ��ا وب��ین المؤسس��ات الت��ي تش��بھھا ظ��اھراً، وھ��ذا یعن��ي ھ��ؤالء ال��ذین یری��د

  .توضیح ما تتمیز بھ المؤسسة عن غیرھا

إن التح��دي ال��ذي یواج��ھ الرؤس��اء، یتمث��ل ف��ي كیفی��ة جع��ل األھ��داف : إیج��اد الوض��وح. 3

لذلك فمن الضروري أن یعمل الرؤس�اء . والمبادئ النظریة شیئاً یستحث العاملین ویلھمھم

  .وضیح الھدف والمغزى لمرؤوسیھمعلى ت

إن الرض��ا ب��الواقع یقت��ل الطم��وح، ف��إذا فق��دت المؤسس��ة الطم��وح، : االلت��زام ب��التطویر. 4

فمعن��ى ھ��ذا أنھ��ا تع��رض نفس��ھا لتقلی��ل الم��وارد عل��ى أفض��ل الف��روض، أو للفش��ل عل��ى 

  .أسوأھا

وك، وھ�ذه وذلك مثالً من خالل قواعد الس�ل: السلوكیات والمبادئ التي تخدم المؤسسة.5

أو  –التوقعات ت�تم كتابتھ�ا وتق�دم ش�فھیاً عل�ى أنھ�ا ورق�ة عم�ل رس�میة، ث�م بع�د ذل�ك تؤی�د 

و یحت�اج الع�املون بالمؤسس�ة إل�ى أن . من خالل ما یق�ال وم�ا ی�تم عمل�ھ یومی�اً  –تعارض 

فھ��م بحاج��ة ألن ی��روا تل��ك التص���ریحات . یعرف��وا عملی��اً م��ا ھ��ي مالم��ح األداء المتمی���ز

ر المؤسسة، والدور الذي تقوم بھ، والمبادئ التي تس�یر علیھ�ا أن یروھ�ا الضخمة عن أفكا

وكیفی���ة ھ���ذا التحوی���ل تختل���ف ب���إختالف الوظ���ائف . تتح���ول إل���ى واق���ع ملم���وس یعیش���ونھ

 ) .24-ص19،  2007ھافارد ، ( . واألشخاص

  :دراسات سابقة

  :الدراسات العربیة: اوالً 

في  المھني التدریب مراكز في ملینالعا أداء تقویم واقع) "2012(دراسة عدوان .1

  "العاملین نظر وجھة من غزة محافظات

في  المھني التدریب مراكز في العاملین أداء تقویم واقع على التعرف ھذه الدراسة ھدفت

على  توزیعھا تم استبانة الباحث استخدم العاملین، وقد نظر وجھة من غزة محافظات

 األداء معاییر إلى اعتبار الدراسة و توصلت الدراسة، عینة من وموظفة موظف )200(
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 جھات قبل من األداء معاییر وضع یتم كما توصلت أیضا إلى أنھ. موضوعیة المستخدمة

 توعیة أجل من بالسعي  الدراسة التدریب المھني، وأوصت مراكز على العلیا اإلشراف

 وتطویر تحسین في ھالذي یلعب األداء، والدور تقویم نظام بأھمیة وتعریفھم  , الموظفین

 من أكثر وبنائي تطویري األداء تقویم نظام من الھدف أدائھم و تطویره، وأوصت بأن

  .ومعاقبتھ ومساءلة الموظف محاسبة كونھ

إدراك العاملین لنظام "بعنوان  ): 2011( دراسة یوسف، درویش عبد الرحمن . 2

ھدفت الدراسة التعرف إلى  ،"تقویم األداء وعالقتھ ببعض العوامل الشخصیة والتنظیمیة

إدراك العاملین لنظام تقویم األداء وعالقتھ ببعض العوامل الشخصیة والتنظیمیة دراسة 

میدانیة على عینة عشوائیة من المؤسسات بدولة اإلمارات العربیة، وقد استخدم الباحث 

 من العاملین في جمیع المستویات) 600(استبانة تم توزیعھا على عینة تتكون من 

  اإلمارات بدولة اإلداریة في المؤسسات الحكومیة والخاصة

  :التالیة النتائج إلى الدراسة توصلت

لمدى مساھمة نظام _ محل الدراسة_ تدني مستوى إدراك العاملین في المؤسسات.1

  .تقویم األداء في تطویر أدائھم

ویم لموضوعیة نظام تق_ محل الدراسة_تدني مستوى إدراك العاملین في المؤسسات .2

 .األداء وعدالتھ

اختالف مستوى إدراك العاملین في المؤسسات لمدى مساھمة نظام تقویم األداء في .3

تطویر أدائھم باختالف المستوى الوظیفي والتعلیمي، والخبرة العملیة في الوظیفة الحالیة، 

 .ومدة العمل والعمر ونوع المؤسسة ونوع القطاع الذي ینتمي إلیھ

العاملین لموضوعیة نظام تقویم األداء وعدالتھ، باختالف اختالف مستوى إدراك .4

المستوى الوظیفي والتعلیمي والخبرة العملیة في الوظیفة الحالیة، ومدة العمل والعمر 

  .ونوع المؤسسة ونوع القطاع الذي ینتمي إلیھ

  :باآلتي الدراسة أوصت وقد

دائھم، وتحسین عالقاتھم ضرورة توعیة العاملین بأھمیة نظام تقویم األداء في تطویر أ)1

  .التنظیمیة، والبحث عن أسباب تدني مستوى إدراكھم ألھمیة نظام تقویم األداء

تصمیم نظم تقویم أداء تتسم بالعدالة والموضوعیة، آخذة في االعتبار المتغیرات )2

  .الشخصیة والتنظیمیة
  

خدمات ھدفت الدراسة التعرف على درجة تقویم مستوى ال): 2009مخلوف،(دراسة . 3

التي تقدمھا مؤسسات الخدمة االجتماعیة الحكومیة في محافظة رام هللا والبیرة، من وجھة 

وقی��اس م��دى دور بع��ض . نظ��ر الع��املین فیھ��ا ف��ي ض��وء مع��اییر إدارة الج��ودة الش��املة

واس��تخدم الباح��ث . المتغی��رات ذات الص��لة، وتأثیرھ��ا عل��ى مس��توى نوعی��ة ھ��ذه الخ��دمات

 )50(في المیداني، من خالل إجراء مسح میداني شمل عینة من لتحقیق ذلك المنھج الوص
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وق�د أظھ�رت نت�ائج . ع�امالً )  70( عامالً أخذت عشوائیاً من مجتمع الدراس�ة  ال�ذي یبل�غ 

في مؤسسات الخدم�ة االجتماعی�ة الحكومی�ة ف�ي محافظ�ة رام  مقدمةالدراسة  أن الخدمات 

وء مع��اییر إدارة الج��ودة الش��املة ذات هللا  والبی��رة، م��ن وج��ھ نظ��ر الع��املین فیھ��ا ف��ي ض��

وأوص��ت الدراس��ة بض��رورة دع��م الدول��ة للجھ��ود المبذول��ة ف��ي . مس��توى نوعی��ة متوس��ط

وتش�كیل . تطبیق معاییر الجودة بمؤسسات الخدمة االجتماعیة في محافظ�ة رام هللا والبی�رة

ا وف�ق لجنة مختصة لمراجع�ة المؤسس�ات العامل�ة ف�ي مج�ال الخدم�ة االجتماعی�ة و تقویمھ�

  .معاییر إدارة الجودة الشاملة

ھ��دفت إل��ى تق��ویم الخ��دمات اإلیوائی��ة بالجمعی��ات  ): 2006محم��د القرن��ي، (دراس��ة . 4

الخیریة في المملكة العربی�ة الس�عودیة، ومعرف�ة مس�توى رض�ا المس�تفیدین وأرائھ�م ح�ول 

اس��ة إل��ى وخلص��ت الدر.م��دى كف��اءة الخ��دمات اإلیوائی��ة و فعالیتھ��ا ف��ي تلبی��ة احتیاج��اتھم 

االعتم��اد عل��ى البح��ث العلم��ي ف��ي تط��ویر العم��ل االجتم��اعي : مجموع��ة م��ن النت��ائج أھمھ��ا

داخ��ل الجمعی��ات الخیری��ة، وابتك��ار أس��الیب علمی��ة ف��ي زی��ادة تموی��ل الب��رامج والمش��اریع، 

واالھتمام بالجوانب اإلنسانیة في تقویم الخدمات اإلیوائی�ة، إض�افة إل�ى زی�ادة ال�وعي ل�دى 

اإلدارات ح���ول أس���الیب العم���ل االجتم���اعي، وكیفی���ة تقن���ین الخ���دمات  أعض���اء مج���الس

االجتماعی���ة بم���ا یض���من تقی���یم الخ���دمات االجتماعی���ة ، والتركی���ز عل���ى ت���دریب الع���املین 

  .وإكسابھم المھارات المھنیة الالزمة

ھ��دفت إل��ى إج��راء عملی��ة تق��ویم لمعرف��ة فعالی��ة خ��دمات : )2003المطی��ري، (دراس��ة 5.

ف�ي المؤسس��ات اإلص�الحیة، وك�ان م�ن أھ�م النت��ائج  مقدم�ةعی�ة وبرامجھ�ا الرعای�ة االجتما

أن المس��توى التعلیم��ي المق��دم للن��زالء متوس��ط م��ن وجھ��ة : الت��ي توص��لت إلیھ��ا الدراس��ة

للن�زالء م�ن قب�ل المؤسس�ة  مقدم�ةوأن مس�توى الخ�دمات الطبی�ة ).  69(% نظرھم بنس�بة

%).  57( المتخصص�ین بنس�بة  اإلصالحیة مقبول ب�الرغم م�ن وج�ود نق�ص ف�ي األطب�اء

 مقدم��ةوتب��ین أیض��ا أن ھن��اك ض��عفا ف��ي مس��توى خ��دمات الرعای��ة الریاض��یة وبرامجھ��ا  

، وتب��ین أن مس��توى الب��رامج  والخ��دمات %) 61.6( للن��زالء م��ن قب��ل المؤسس��ة بنس��بة 

 % ).69.4( المھنیة كان مقبوال من وجھة نظر النزالء بنسبة 

 : الدراسات االجنبیة: ثانیاً 

  ): (Ebrahim's,2004دراسة . 6

ھدفت الدراسة إلى  معرفة  قیاس األداء لدى أقسام الموارد البشریة في المؤسسات  

مؤسسة في بریطانیا، تعتمد ) 150(الصناعیة والتجاریة، حیث قاَم الباحث بدراسة 

سیاسات إدارة الجودة لبحث أنظمة قیاس األداء لدى أقسام الموارد البشریة في تلك 

ؤسسات، وقامت الدراسة في تحدید مقومات إدارة الجودة الشاملة وتطبیقاتھا في أنظمة الم

قیاس األداء، وشملت العینة عدة قطاعات صناعیة وتجاریة ذات خبرات كافیة في أنظمة 

إدارة الجودة الشاملة وتطبیقاتھا في أنظمة قیاس األداء، وكان من أھم نتائج الدراسة أنھا 
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تخدام نتائج قیاس األداء في تحقیق أھداف إدارة الجودة الشاملة، بینت كیف یمكن اس

وأوصت الدراسة جعل نظام التقویم أكثر مالئمة لتحقیق التمیز في الجودة،لتفادي كل 

  .المعوقات التي تقلل من االستفادة من استخدامات تقویم األداء

في القطاع المصرفي،  ھدفت الدراسة إلى قیاس االختالف بین الجنسین في تقویم األداء

 البنوك، أفراد من وموظفة موظف )200(على  توزیعھا تم استبانة الباحث استخدم وقد

 األداء تقویم أنظمة فعالیة على تؤثر التي العوامل من أن العدید إلى الدراسة ولقد توصلت

 ال المدیرین فإن وبالتالي ومواقفھ، البشري الكائن بإحساس مالیزیا، وأھمھا یتعلق في

المؤسسة، وتوصلت إلى أن  نجاح عن مسئوالن الفریقین ألن لوم الموظفین؛ یستطیعون

 تظھر في وإنما األداء، تقویم في فقط تظھر ال مختلفین لموظفین المختلفة، األحاسیس

 یحمل أحاسیس شخص كل أن وجدت النفسیة الدراسات ألن وذلك األخرى، المواضیع

 أوصت وقد .الكائن الحي حیاة في طبیعي شيء ذاوھ الموضوع، نفس في حتى مختلفة

 سنویة نصف مراجعة المؤسسة، وعمل عمل بأجندة األداء تقویم أجندة بربط الدراسة

 المؤسسة، وعدم في دورھم على معتمًدا الموظفین لتطویر رئیسة خطوط للتقویم، ووضع

  .القیادة على الورقیة، والتركیز األعمال من اإلكثار

  راسات السابقة تعقیب على الد

تق�ویم األداء تب�ین أن ھن�اك " من خالل عرضنا للدراسات السابقة التي تناول�ت موض�وع  

أسالیب مختلفة لتقویم أداء العاملین في المؤسس�ات، فالھ�دف م�ن تق�ویم األداء ھ�و التع�رف 

على نقاط القوة والض�عف داخ�ل المؤسس�ات، وتحس�ن م�ن مس�توى الخ�دمات، أم�ا بالنس�بة 

الخ��دمات الت��ي تق��دمھا مؤسس��ات الخدم��ة لفلس��طینیة، فق��د س��لطت الض��وء عل��ى  للدراس��ة ا

وإج��راء عملی��ة تق��ویم لمعرف��ة فعالی��ة خ��دمات الرعای��ة االجتماعی��ة ، االجتماعی��ة الحكومی��ة

  )2003دراسة المطیري،( داخل المؤسسات، وھذا ما أشارت إلیھ 

، عل�ى اعتب�ار أن أس�اس وأكدت بعض الدراسات  األجنبیة عل�ى أھمی�ة الم�وارد البش�ریة  

التنمیة ھم األفراد داخل المجتمعات، من مبدأ العدالة والمسؤولیة المجتمعیة المعتم�دة عل�ى 

أساس إن صلح الفرد صلح المجتمع وأن ھناك عوامل عدیدة تؤثر في تق�ویم األداء، وھ�ذا 

  ) (Ebrahim's,2004دراسةما أشارت إلیھ 

ت السابقة من المراجع األصلیة في الموضوع وم�ن واستفادت الدراسة الحالیة من الدراسا

أدوات الدراس���ة الس���ابقة ، حی���ث بنی���ت أداة الدراس���ة عل���ى األدوات المس���تخدمة ف���ي ھ���ذه 

  . الدراسات

تقویم أداء مؤسسات   واختلفت الدراسة الحالیة عن باقي الدراسات السابقة في أنھا تناولت

  . ظر العاملین فیھاالخدمة االجتماعیة في محافظة سلفیت من وجھة ن
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  :إجراءات الدراسة

وتتض��من وص��فاً لك��ٍل م��ن م��نھج الدراس��ة ومجتم��ع الدراس��ة وعینتھ��ا، إض��افة إل��ى وص��ف 

  .خطوات بناء أداة الدراسة وإجراءات تطبیقھا، والتحلیالت اإلحصائیة التي تمت

اس��تخدمت الدراس��ة الم��نھج الوص��في المس��حي نظ��راً لمالءمت��ھ أغ��راض  :م��نھج الدراس��ة

  .لدراسةا

تكون مجتمع الدراسة من العاملین في مؤسسات الخدمة االجتماعیة ف�ي   :مجتمع الدراسة

                    .عامالً ) 60(محافظة سلفیت والبالغ عددھم  

شملت الدراسة على مسح شامل للعاملین في مؤسسات الخدمة االجتماعی�ة  :عینة الدراسة

  .عامالً )60(في محافظة سلفیت والبالغ عددھم 

حسب متغیر الجنس، المستوى التعلیم�ي، س�نوات  الدراسة فئة تقسیم یوضح) 1( والجدول

 .الخبرة

 %النسبة المئویة  العدد الفئة المتغیر

 %40.0 24 ذكر الجنس

 %60.0 36 أنثى

 %48.33 29 دبلوم المؤھل العلمي

 %18.33 11 بكالوریوس

 %33.33 20 ماجستیر

 ** ** دكتوراه

 %43.3 26 سنوات 5اقل من   لخبرة العملیةا

 %36.7 22 سنوات 5-10

 %20.0 12 سنة 11-15

 ** ** سنوات 15أكثر من 

 %100 60  المجموع

  

  :أداة الدراسة

، وقد اعتمد الباحثان على ھذه االستبانة ف�ي )االستبانة(قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة    

الی�ة، وح�ددت المح�اور وص�یغت الفق�رات لك�ل مج�ال م�ن التوصل إل�ى نت�ائج الدراس�ة الح

وأعطیت كل فقرة م�ن فق�رات األداة ،فقرة ) 30(واشتملت الدراسة على  ،محاور الدراسة

، تأخ�ذ )5(تأخ�ذ كبی�رة ج�داً : وزناً مدرجاً وف�ق س�لم خماس�ي، والتق�دیر عل�ى النح�و اآلت�ي

واعتم��دت ). 1(ج��داً  وتأخ��ذ ص��غیرة) 2(، تأخ��ذ ص��غیرة)3(، تأخ��ذ متوس��طة )4(كبی��رة 

النس��ب المئوی��ة اآلتی��ة  لتفس��یر النت��ائج ، علم��اً أن ھ��ذه إح��دى الط��رق، ولیس��ت الطریق��ة 

  .   الوحیدة المتبعة في وضع مفاتیح للمتوسطات الحسابیة
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  .درجة أثر كبیرة%) 79.99-%70من (-.   فأكثر درجة أثر كبیرة جداً %) 80(-

  .درجة أثر قلیلة%) 59.99-%50من (-. درجة أثر متوسطة%) 69.99-%60من ( 

                                                                                .درجة أثر قلیلة جداً %) 50أقل من (-

وقد روعي في بناء االستبانة مدى مناسبتھا للعین�ة م�ن حی�ث الص�یاغة اللغوی�ة، ووض�وح 

  . ما تسأل عنھ الفقرات

  :صدق األداة

وق��ام . ت��م ع��رض األداة بع��د بنائھ��ا م��ن قب��ل الب��احثین عل��ى ع��دد م��ن المتخصص��ین      

باألخذ بالملحوظات والتعدیالت لفقرات االستبانة، سواء ین على رأي المحكم الباحثان بناءً 

واعتم�د الب�احثین عل�ى رأي . من حیث الصیاغة اللغویة أم حذف بعض الفقرات أم تعدیلھا

وبع��د األخ��ذ بملحوظ��ات . مؤش��ر عل��ى ص��دق محت��وى االس��تبانةوإجم��اعھم ك ین المحكم��

  .فقرة) 30(الحكماء، تم إعداد االستبانة بشكلھا النھائي، وقد أصبح عدد فقراتھا 

  :ثبات األداة

لقد تحقق الباحثان من ثبات أداة الدراسة، بعد أن طبقھا على عین�ة اس�تطالعیة مكون�ة      

" كرونباخ ألف�ا"جتماعیة، باستخدام معامل الثبات من العاملین في المؤسسات اال) 15(من 

  . ، وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة عالیة من الثبات%)84.5(إذ بلغت قیمة الثبات 

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة

، )SPSS V.10(تمت المعالجة اإلحصائیة باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي     

  :لتالیةا اإلحصائیة األسالیب استخدام وتم

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة.  

 (للمجموعتین المستقلتین ) ت(اختبارIndependent T-test.(  

 تحلیل التباین األحادي)One Way ANOVA.( 

كرونباخ ألفا ارتباط ومعامل استخدام تم االستبانة ثبات معامل إلیجاد. 

  متغیرات الدراسة

  .، وھي متغیرات الدراسة الرئیسة)Independent variables( متغیرات مستقلة

 أنثى  -ذكر                      ب -أ         :الجنس-أ 

 دكتوراه     - د  ماجستیر   -ج       بكالوریوس -بدبلوم -أ       :المستوى التعلیمي-ب 

  15 أكثر من -د    11_ 15 -ج  5-10 - ب      5أقل من  - أ  :سنوات الخبرة  -ج 

یتمثل ھذا المتغیر في استجابة أفراد ، )Dependent variables(متغیرات تابعة 

عینة الدراسة إلى تقویم أداء مؤسسات الخدمة االجتماعیة في محافظة سلفیت من وجھة 

  . نظر العاملین فیھا
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  نتائج الدراسة 

جتماعی��ة ف��ي تق��ویم أداء مؤسس��ات الخدم��ة اال" ھ��دفت ھ��ذه الدراس��ة التع��رف إل��ى        

وبع�د إج�راء عملی�ات التحلی�ل اإلحص�ائي ". محافظة سلفیت من وجھ�ة نظ�ر الع�املین فیھ�ا

فق�رة، ) 30(الالزمة، وتطبیق إجراءات الدراسة على اس�تبانة أع�دھا الباحث�ان مكون�ة م�ن 

  :فقد تم الحصول على النتائج التالیة

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرئیس للدراسة

تقویم أداء مؤسسات الخدمة االجتماعیة في محافظة سلفیت م�ن وجھ�ة : اآلتيوالذي ینص على 

  ؟نظر العاملین فیھا

لإلجاب��ة عل��ى الس��ؤال اس��تخدم الباحث��ان المتوس��طات الحس��ابیة لك��ل فق��رة والدرج��ة الكلی��ة 

  .یبین ذلك) 2(لألداة عند العینة والجدول 

  اختبار فرضیة الدراسة الرئیسیة

  ؟مة االجتماعیة وتقویمھا في محافظة سلفیتما ھو أداء مؤسسات الخد

وللتأكد من مدى صحة ھذا الفرض، تم القیام بإجراء االختبارات الالزمة من خالل تحلیل 

  :ذلك یوضح )2( فقرة، )30( عدد تتضمن والتي اإلستبانة، إجابة أسئلة
  )60=ن(  الدراسة مجال لفقرات النسبي والوزن المعیاریة واالنحرافات المتوسطات

 المتوسط فقرة اإلستبانة الرقم
االنحراف 

 المعیاري

نسبة 

االستجا

 %بة 

درجة 

 األثر

  الخدمات التي تقدمھا مؤسسات الخدمة االجتماعیة: المجال األول

توفر المؤسسة میزانیات خاصة لدعم الخدمات  .1

 .االجتماعیة للمستفیدین
 كبیرة  78.6% 0.50 3.93

ذیة والمالبس تدعم المؤسسة برامج تقدیم األغ .2

 .لرعایة المستفیدین
 كبیرة  73.0% 0.49 3.65

تنسق المؤسسة مع المؤسسات العامة لتوفیر  .3

 .برامج ضمان اجتماعي لرعایة المستفیدین
 كبیرة  77.7% 0.49 3.88

تقدم المؤسسة األبحاث العلمیة عن احتیاجات  .4

 المستفیدون
 كبیرة جدا 81.2% 0.49 4.06

رف على طبیعة المشكالت تسعى المؤسسة للتع .5

 .التي یعاني منھا المستفیدین
 متوسطة 68.6% 0.50 3.43

أن المعاییر التي تستخدمھا المؤسسات لتقدیم  .6

 .الخدمات واضحة
 كبیرة جدا 89.7% 0.50 4.48

توفر المؤسسة التأمین الصحي الشامل  .7

 .للمستفیدین
 كبیرة 72.9% 0.49 3.64
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 المتوسط فقرة اإلستبانة الرقم
االنحراف 

 المعیاري

نسبة 

االستجا

 %بة 

درجة 

 األثر

لبعض الحاالت تنظم المؤسسة زیارات بیتیھ  .8

 .للتعرف على احتیاجاتھم
 كبیرة جدا 81.3% 0.76 4.07

تحرص المؤسسة على تجدید أھدافھا وفقاً  .9

 . للمتغیرات المجتمعیة
 كبیرة  75.1% 0.54 3.75

 .تتسم أھداف المؤسسة بالواقعیة في تنفیذھا .10
 كبیرة جدا 86.3% 0.47 4.32

تقدم  المؤسسة مساعدات عینیة لألسر  .11

 .اجةالمحت
 متوسطة 66.5% 0.48 3.32

توفر المؤسسة أدوات معینة للتغلب على أوجھ  .12

 .القصور التي یعاني منھا المحتاجون
 كبیرة  75.7% 0.45 3.78

تساعد المؤسسة  المستفیدین على االنضمام إلى   .13

بعض الورش المحمیة المناسبة للنوع 

 .االجتماعي

 كبیرة  76.0% 0.46 3.80

في التخفیف من حدة قلق   تساعد المؤسسة .14

 . األسرة الزائد على  مستقبل أبنائھا
 كبیرة جدا 84.0% 0.40  4.20

من المؤسسة تراعي الفروق  مقدمةالخدمات  .15

 .الفردیة بین المستفیدین
 كبیرة جدا 83.0% 0.36 4.15

 الدرجة الكلیة للمجال األول
  كبیرة 78% 0.49 3.90

  :المجال األول

عن أن الدرجة الكلیة تقویم أداء مؤسسات الخدمة ) 2(ئج الجدول كشفت نتا         

االجتماعیة في محافظة سلفیت، من وجھة نظر العاملین فیھا كانت كبیرة جداً،حیث بلغت 

، وتمثلت أعلى الفقرات في العبارات )3.90(، وبمتوسط حسابي %)78(نسبتھا المئویة 

ات لتقدیم الخدمات واضحة بنسبة مئویة أن المعاییر التي تستخدمھا المؤسس. 1:اآلتیة

تنظم المؤسسة زیارات بیتیھ لبعض  .2، )4.48(، وبمتوسط حسابي %)89.7(

). 4.07(،وبمتوسط حسابي )81.3% (الحاالت، للتعرف على احتیاجاتھم بنسبة مئویة 

تساعد المؤسسة  في التخفیف من حدة قلق األسرة الزائد على  مستقبل أبنائھا بنسبة . 3

، ویعزو الباحثان ذلك إلى أن لمؤسسات الخدمة )4.20(، وبمتوسط %)84.0(

االجتماعیة دوراً كبیراً في تقدیم الخدمات للمستفیدین، وتعزیز دورھم داخل المجتمع، 

حیث أصبح لھذه المؤسسات أدوار فعالة ومؤثرة في عالج المشكالت واألزمات، وفي 

ي تتسلح بالعدید من المناھج والطرق واألدوات إطار الھدف العام للخدمة االجتماعیة، فھ

التي تستند للنظریات المختلفة في شتى مجاالت الحیاة اإلنسانیة، وما یتمخض عن ذلك 
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وتتفق ھذه . من تقنین ألسالیب التدخل المھني بمستویاتھ الفردیة والجماعیة والمجتمعیة

على درجة تقویم  التي ھدفت الدراسة التعرف )2009مخلوف (الدراسة مع دراسة 

مستوى الخدمات التي تقدمھا مؤسسات الخدمة االجتماعیة الحكومیة في محافظة رام هللا 

وقیاس مدى . والبیرة ،من وجھة نظر العاملین فیھا في ضوء معاییر إدارة الجودة الشاملة

وتتفق  دور بعض المتغیرات ذات الصلة، وتأثیرھا على مستوى نوعیة ھذه الخدمات،

والتي ھدفت إلى تقویم الخدمات اإلیوائیة  ): 2006محمد القرني، (ع دراسة أیضاً م

بالجمعیات الخیریة في المملكة العربیة السعودیة، ومعرفة مستوى رضا المستفیدین 

  .وأرائھم حول مدى كفاءة الخدمات اإلیوائیة وفعالیتھا في تلبیة احتیاجاتھم

ت�وفر المؤسس�ة میزانی�ات خاص�ة  .1: تی�ةوكانت نسبة االستجابة كبیرة على الفق�رات اآل

، وبمتوس���ط حس���ابي %)78.6(ل���دعم الخ���دمات االجتماعی���ة للمس���تفیدین بنس���بة مئوی���ة 

تحرص المؤسسة على تجدید أھدافھا وفقاً للمتغیرات المجتمعیة بنسبة مئویة  .2). 3.93(

ام تساعد المؤسسة  المستفیدین عل�ى االنض�م. 3) 3.75(، وبمتوسط حسابي %) 75.1(

، %)76.0(إل���ى  بع���ض ال���ورش المحمی���ة المناس���بة للن���وع االجتم���اعي بنس���بة مئوی���ة 

، ویع��زو الباحث��ان ذل��ك إل��ى أھمی��ة التق��ویم داخ��ل المؤسس��ات )3.80(وبمتوس��ط حس��ابي 

االجتماعیة، للوقوف عل�ى نق�اط الق�وة ونق�اط والض�عف ومحاول�ة تالش�یھا، حی�ث تح�رص 

مالھ�ا ونش�اطاتھا المختلف�ة  بمس�توى ع�ال  م�ن المنظمات والمؤسسات كافة على القیام بأع

الكف���اءة والفعالی���ة ،وتمث���ل المؤسس���ة  الت���ي  تخض���ع لتق���ویم األداء ال���وظیفي، أح���د أھ���م 

المتغیرات األساسیة والم�ؤثرة عل�ى ھ�ذه الكف�اءة والفعالی�ة،حیث ت�رتبط فاعلی�ة أی�ة منظم�ة 

دراس�ة الدراس�ة م�ع ذه بكفاءة العنصر البشري، وقدرتھ على العمل، ورغبتھ فیھ وتتفق ھ

Ebrahim's,2004)( ھ��دفت الدراس��ة إل��ى  معرف��ة  قی��اس األداء ل��دى أقس��ام ، الت��ي

الم����وارد البش����ریة ف����ي المؤسس����ات الص����ناعیة والتجاری����ة ، وتتف����ق أیض����اً م����ع دراس����ة 

)Akhir's 2003 :( والتي ھدفت إلى قیاس االختالف بین الجنسین في تق�ویم األداء ف�ي

  .القطاع المصرفي

تس�عى المؤسس�ة للتع�رف . 1: ت نسبة االستجابة متوسطة عل�ى الفق�رتین الت�الیتین وكان

، وبمتوس�ط %)68.6(على طبیعة المشكالت الت�ي یع�اني منھ�ا المس�تفیدون بنس�بة مئوی�ة 

، %)66.5(تق��دم المؤسس��ة مس��اعدات عینی��ة ألس��ر المحت��اجین بنس��بة مئوی��ة  .2) 3.43(

لى أن الخدمة االجتماعی�ة كب�اقي المھ�ن، تس�عى ، ویعزو الباحثان ذلك إ3.32)(وبمتوسط 

وتس�اعد ف�ي تھیئ�ة  لعالج الحاالت والمشكالت واألزم�ات، وتق�ي الن�اس م�ن الوق�وع فیھ�ا،

وتس�ھم ف�ي تنمی�ة األف�راد والجماع�ات، لیعیش�وا بمن�أى ع�ن المش�كالت  األج�واء المناس�بة،

عي، وعل��ى أداء واألزم��ات بق��در اإلمك��ان بحی��ث یص��بحون ق��ادرین عل��ى التكی��ف االجتم��ا

  .أدوارھم االجتماعیة، من غیر صعوبات أو معوقات ذاتیة أو بیئیة
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  :المجال الثاني

  .الصعوبات والمعیقات التي تواجھ مؤسسات الخدمة االجتماعیة: المجال الثاني
 قلیلة  65.0% 0.46 2.8 .عدم التقویم في المؤسسة بشكل دوري ومنتظم .16
تقدیم خدمات  عدم التعاون مع فریق العمل في .17

 .متكاملة للمستفیدین
 قلیلة جدا %38.0 0.49 1.90

عدم وجود رغبة لدى العاملین للعمل في بعض  .18

 .المجاالت
 قلیلة جدا %29.0 0.50 1.45

عدم قدرة األخصائي االجتماعي على تكوین  .19

 .عالقات طیبة مع المستفیدین
 قلیلة  %51.2 0.50 2.56

ار العاملین في عدم وجود تنسیق فعال بین أدو .20

 .الفریق
 متوسطة %60.0 0.50 3

 قلیلة جدا 30.3% 0.50 1.52 .الصراع وعدم التكامل بین أدوار فریق العمل .21
الخبرة المھنیة لدى البعض من فریق العمل غیر  .22

 .كافیة في العمل
 متوسطة %62.9 0.50 3.14

 كبیرة 77.4% 0.50 3.87 .نقص اإلمكانات المادیة الالزمة لتنفیذ البرامج .23
تعقد اإلجراءات اإلداریة الخاصة بممارسة  .24

 البرامج االجتماعیة 
 قلیلة  %53.1 0.50 2.65

عدم وجود میل إلى التنسیق مع مؤسسات الخدمة  .25

 .األخرى في المجتمع المحلى
 قلیلة  %52.7 0.50 2.63

 متوسطة 68.4% 0.50 3.42 .البرامج غیر مالئمة الحتیاجات المستفیدین .26
 قلیلة  55.6% 0.39 2.78 .عدم قدرة المؤسسة على تحقیق أھدافھا .27
انتشار روح األنانیة لدى بعض العاملین أثناء  .28

 .ممارسة البرامج
 قلیلة جدا %24.0 0.40 1.20

غالبیة البرامج داخلیة وال ترتبط بالمجتمع  .29

 .          الخارجي للمستفیدین
 قلیلة جدا %48.3 0.38 2.41

ائح والقوانین المنظمة للعمل داخل جمود اللو .30

 .المؤسسة
 قلیلة جدا %22.3 0.32 1.12

 قلیلة 55.6% 0.47 2.43 الدرجة الكلیة للمحور الثاني

 متوسطة 63.3% 0.48 3.16 الدرجة الكلیة لألداة
  

عن أن الدرجة الكلیة تقویم أداء مؤسسات الخدمة ) 2(كشفت نتائج الجدول رقم          

في محافظة سلفیت، من وجھة نظر العاملین فیھا كانت كبیرة، حیث تمثلت  االجتماعیة

بلغت نسبتھا . نقص اإلمكانیات المادیة الالزمة لتنفیذ البرامج: أعلى الفقرات في األتي

، ویعزو الباحثان ذلك إلى قلة التمویل من الدولة )3.87(وبمتوسط  ،%)77.4(المئویة 

اً أن ھناك حاجات مستمرة لإلفراد والجماعات، التي تحتاج إلى أعادة نظر وخصوص
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ھدفت إلى  معرفة  قیاس  التي ) (Ebrahim's,2004وتختلف ھذ الدراسة عن دراسة

  .األداء لدى أقسام الموارد البشریة في المؤسسات الصناعیة والتجاریة

ن عدم وجود تنسیق فعال بی. 1: وكانت نسبة االستجابة متوسطة على الفقرتین التالیتین

. 2). 3.0(، وبمتوسط حسابي %) 60.0( أدوار العاملین في الفریق بنسبة مئویة 

، %). 62.9(الخبرة المھنیة لدى بعض فریق العمل غیر كافیة في العمل بنسبة مئویة 

أن عملیة تقویم األداء، تشیر إلى تلك  ، ویعزو الباحثان ذلك إلى) 3.14(وبمتوسط 

وظائف إدارة الموارد البشریة التي تسعى إلى معرفة  الوظیفة المستمرة واألساسیة، من

نقاط القوة ونقاط الضعف، لألداء الجماعي أو الفردي، خالل فترة معینة والحكم على 

األداء، لبیان مدى التقدم في العمل، بھدف توفیر األساس الموضوعي التخاذ القرارات 

كما أن عملیة تقویم األداء  .المتعلقة بكثیر من سیاسات الموارد البشریة في المنظمة

تساعد في تحدید مدى فاعلیة المشرفین والمدیرین في تنمیة أعضاء الفریق 

وتطویرھم،وتكشف عن قدرات العاملین، وبالتالي یتم ترقیتھم إلى وظائف أعلى، كما 

یساعد على نقل الفرد إلى الوظیفة التي تناسبھ، وأیضاً من نتائج تقویم األداء الكشف عن 

جات التدریبیة، وبالتالي تحدید أنواع برامج التدریب والتطویر الالزمة، وكذلك الحا

اقتراح المكافآت المالیة المناسبة للعاملین من خالل المعلومات التي یتم الحصول علیھا 

التي  ): 2006محمد القرني، (دراسة وتتفق ھذه الدراسة مع  من عملیة تقویم األداء

اإلیوائیة بالجمعیات الخیریة في المملكة العربیة السعودیة، أشارت إلى تقویم الخدمات 

ومعرفة مستوى رضا المستفیدین وأرائھم حول مدى كفاءة الخدمات اإلیوائیة وفعالیتھا 

  .في تلبیة احتیاجاتھم

عدم التقویم في المؤسسة بشكل . 1:وكانت نسبة االستجابة قلیلة على الفقرات اآلتیة

عدم قدرة . 2). 2.8(، وبمتوسط حسابي%) 56.0( دوري ومنتظم بنسبة مئویة

، %)51.2(األخصائي االجتماعي على تكوین عالقات طیبة مع المستفیدین بنسبة مئویة 

تعقد اإلجراءات اإلداریة الخاصة بممارسة البرامج . 3). 2.56( وبمتوسط حسابي

ان ذلك إلى ،ویعزو الباحث)2.56( ، وبمتوسط حسابي%)53.1( االجتماعیة بنسبة مئویة

عدم الرقابة المستمرة على المؤسسات، مما یؤدي إلى إھمال التقویم على الرغم من أنھ 

عنصر أساسي لنجاح أیة مؤسسة، ألنھا تعد مھنة متخصصة تقوم على العلم والفن 

والمھارة ، وتتحرك في إطار أیدلوجیة المجتمع التي تمارس فیھ، وتشكل نظاماً اجتماعیاً 

اد وجماعات ومجتمعات وتسھم في قیام عالقات ع حاجات الناس كأفریھدف إلى إشبا

اجتماعیة بین الناس، وتتدخل بھدف إحداث تغییر مقصود ومرغوب فیھ في المجاالت 

المختلفة وتسعى إلى تحقیق التكیف المتبادل بین اإلنسان وبیئتھ االجتماعیة، وحل 

فق ھذه الدراسة مشكالتھ والوقایة منھا، فضالً عن تنمیة قدراتھ إلى أقصى حد ممكن، وتت
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التي ھدفت إلى إجراء عملیة تقویم لمعرفة فعالیة خدمات ،)2003المطیري، ( دراسة مع

  .في المؤسسات اإلصالحیة مقدمةالرعایة االجتماعیة وبرامجھا 

عدم وجود رغبة لدى العاملین . 1: وكانت نسبة االستجابة قلیلة جدا على الفقرات اآلتیة

. 2). 1.45( ، وبمتوسط حسابي%)29.0( ة مئویة للعمل في بعض المجاالت بنسب

وبمتوسط حسابي %) 30.3( الصراع وعدم التكامل بین أدوار فریق العمل بنسبة مئویة

غالبیة البرامج داخلیة وال ترتبط بالمجتمع الخارجي للمستفیدین بنسبة مئویة . 3 1.52)(

عدم وجود  ، ویعزو الباحثان ذلك إلى) 2.41(، وبمتوسط حسابي ) %48.3( 

المتخصصین داخل المؤسسات، وتشعب أھداف المؤسسة الواحدة، ومن األمثلة على ذلك 

داخل المجتمع المحلي الفلسطیني، المؤسسات التي تتعامل مع المعاقین، حیث ھناك 

مؤسسات عدیدة تخدم فئة واحد، مما یستدعي إلى إعادة النظر في مثل ھذه القضایا 

تي تخدم الفرد واألسرة والمجتمع، وتتفق ھذه الدراسة مع والتشبیك بین المؤسسات ال

التي أشارت إلى قیاس االختالف بین الجنسین في تقویم و): Akhir's, 2003(دراسة 

  .األداء في القطاع المصرفي

  النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى

، (α≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  :الفرضیة األولى

  .تعزى لمتغیر الجنس داء مؤسسات الخدمة االجتماعیة وتقویمھا في محافظة سلفیتأل

وللتحق��ق م��ن ص��حة الفرض��یة األول��ى، اس��تخدمت اختب��ارات لقی��اس دالل��ة الف��روق ف��ي 

داء مؤسس��ات الخدم��ة االجتماعی��ة، وتقویمھ��ا ف��ي المتوس��طات الحس��ابیة للدرج��ة الكلی��ة أل

  .ستعزى لمتغیر الجن محافظة سلفیت

داء لقی��اس دالل��ة الف��روق ف��ي المتوس��طات الحس��ابیة للدرج��ة الكلی��ة أل)  ت(نت��ائج اختب��ار 

  .تعزى لمتغیر الجنس مؤسسات الخدمة االجتماعیة، وتقویمھا في محافظة سلفیت
  لمجموعتین مستقلتین للفروق على الدرجة الكلیة لمتغیر الجنس) ت(الجدول نتائج اختبار 

 الدرجة الكلیة لألداة

 أنثى رذك
 *الداللة )ف(

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

2.85 0.18 2.86 0.19 0.031 0.862 
  ). ≤0.05 (دالة إحصائیاً عند مستوى * 

إلى أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ) 3( تشیر المعطیات الواردة في الجدول    

لخدمة االجتماعیة وتقویمھا في داء مؤسسات ا، أل) α  ≥0.05( عند مستوى الداللة 

ویعزو الباحثان ذلك إلى أن جمیع العاملین في . تعزى لمتغیر الجنس محافظة سلفیت

مؤسسات الرعایة والخدمة االجتماعیة، مؤھلون من الناحیة النظریة والعملیة، ویعملون 

راسة ، وتتفق ھذه الدراسة مع دعلى تطبیق مبادئ الخدمة االجتماعیة في مجاالت عملھم

)Akhir's, 2003 :( ھدفت إلى قیاس االختالف بین الجنسین في تقویم األداء والتي

 إلى ، والتي ھدفت)2012عدوان، (دراسةوتتفق أیضاً مع ، في القطاع المصرفي
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 من في محافظات غزة المھني التدریب مراكز في العاملین أداء تقویم واقع على التعرف

  .العاملین نظر وجھة

  تعلقة بالفرضیة الثانیةالنتائج الم

، (α≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  :الفرضیة الثانیة

تعزى لمتغیر المستوى  داء مؤسسات الخدمة االجتماعیة، وتقویمھا في محافظة سلفیتأل

  .التعلیمي

وللتحق��ق م��ن ص��حة الفرض��یة األول��ى اس��تخدمت اختب��ارات  لقی��اس دالل��ة الف��روق ف��ي 

داء مؤسس��ات الخدم��ة االجتماعی��ة وتقویمھ��ا ف��ي المتوس��طات الحس��ابیة للدرج��ة الكلی��ة أل

  .تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي محافظة سلفیت

داء لقی��اس دالل��ة الف��روق ف��ي المتوس��طات الحس��ابیة للدرج��ة الكلی��ة أل)  ت(نت��ائج اختب��ار 

غی���ر المس���توى تع���زى لمت مؤسس���ات الخدم���ة االجتماعی���ة وتقویمھ���ا ف���ي محافظ���ة س���لفیت

  .التعلیمي
  المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة لألداة تبعاً لمتغیر المستوى التعلیمي) 4(الجدول 

الدرجة 

 الكلیة لألداة

 دكتوراه ماجستیر بكالوریوس دبلوم

2.86 2.85 2.87  ** 

، )ANOVA(باستخدام تحلیل التباین األحادي  وتم أیضاً فحص الفرضیة الثانیة  

  .ج داللة الفروق على الدرجة الكلیة لألداةالستخرا
  .الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلیة لألداة) ANOVA(نتائج تحلیل التباین األحادي ) 5(الجدول 

الدرجة الكلیة 

 لألداة

 مصدر التباین
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
 ف

  مستوى

الداللة   

* 

بین 

 المجموعات
0.002 2 0.001 

داخل  0.969 0.031

 المجموعات
2.041 57 0.036 

 ** 59 2.043 المجموع
  ). ≤0.05 ( دال إحصائیاً عند مستوى * 

، إلى أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة )4(تشیر المعطیات الواردة في الجدول    

وتقویمھا في  داء مؤسسات الخدمة االجتماعیةأل)  α  ≥0.05( عند مستوى الداللة 

ویعزو الباحثان ذلك إلى أن جمیع . تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي محافظة سلفیت
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وھذا یعزز من  العاملین داخل المؤسسات االجتماعیة من حملة الشھادات العلمیة،

  .فرصتھم في تقدیم الخدمات للمستفیدین ونشر الثقافة العامة

  النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة

 ،(α≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  :ة الثانیةالفرضی

تعزى لمتغیر سنوات  داء مؤسسات الخدمة االجتماعیة وتقویمھا في محافظة سلفیتأل

  .الخبرة

وللتحق��ق م��ن ص��حة الفرض��یة األول��ى اس��تخدمت اختب��ارات  لقی��اس دالل��ة الف��روق ف��ي 

داء مؤسس��ات الخدم��ة االجتماعی��ة، وتقویمھ��ا ف��ي المتوس��طات الحس��ابیة للدرج��ة الكلی��ة أل

  .تعزى لمتغیر سنوات الخبرة محافظة سلفیت

داء لقی��اس دالل��ة الف��روق ف��ي المتوس��طات الحس��ابیة للدرج��ة الكلی��ة أل) ت(نت��ائج اختب��ار 

  .تعزى لمتغیر سنوات الخبرة مؤسسات الخدمة االجتماعیة، وتقویمھا في محافظة سلفیت
  ت الحسابیة للدرجة الكلیة لألداة تبعاً لمتغیر سنوات الخبرةالمتوسطا) 6(الجدول 

الدرجة 

 الكلیة لألداة

 15- 11 10- 5 سنوات 5أقل من 
 15أكثر من 

 سنة

2.83 2.90 2.81  ** 

، )ANOVA(باستخدام تحلیل التباین األحادي  وتم أیضاً فحص الفرضیة الثالثة  

  .داةالستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلیة لأل
  .الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلیة لألداة) ANOVA(نتائج تحلیل التباین األحادي ) 7(الجدول 

الدرجة الكلیة 

 لألداة

 مصدر التباین
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
 ف

  مستوى

الداللة   

* 

بین 

 المجموعات
0.092 2 0.046 

داخل  0.269 1.342

 المجموعات
1.951 57 0.034 

 ** 59 2.043 المجموع
  ). ≤0.05 ( دال إحصائیاً عند مستوى * 

إلى أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ) 5(تشیر المعطیات الواردة في الجدول .5

داء مؤسسات الخدمة االجتماعیة، وتقویمھا في ، أل) α  ≥0.05( عند مستوى الداللة 

جمیع العاملین ویعزو الباحثان ذلك إلى أن . سنوات الخبرةتعزى لمتغیر  محافظة سلفیت

أقل یوزعون إلى  في المؤسسات االجتماعیة  طبقاً لمدة العمل في مجال تقدیم الخدمات،

، وھذا یدل على خبراتھم متوسطة  وبحاجة تنمیة   2.90وات بنسبة سن) 10-5(من 
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یدین، وتتفق ھذه دراسة مع مھاراتھم وخبراتھم، وزیادة معارفھم للتعامل مع المستف

التي توصلت إلى  تدني مستوى إدراك  ،)2011یوسف، درویش عبد الرحمن ( دراسة

  .العاملین في المؤسسات لمدى مساھمة نظام تقویم األداء في تطویر أدائھم

  التوصیات 

في ضوء النتائج التي توصلت ألیھا ھذه الدراسة توصل الباحثان إلى التوصیات التالیة 

:  

فیر المتطلبات الالزمة إلجراء التقویم، بحیث توفر إجراء التقویم بكل نزاھة تو.1

  .شفافیة

توفیر فریق مختص في مجال تقویم العاملین، یمكنھ تقویم العاملین كافة في القطاع .2

  .العام

إمداد العاملین في المؤسسات بكل جدید في مجال ممارستھم، انطالقاً من أھمیة .3

  .میدان وممارسة الخدمة االجتماعیةالتواصل العلمي بین ال

ضرورة مشاركة العاملین في المؤسسات االجتماعیة في اللقاءات العلمیة، التي .4

تنظمھا الكلیات والجامعات، وذلك لإلطالع على القضایا المرتبطة بالمھنة، وأسالیب 

 .التعامل معھا، واكتساب الخبرات والمھارات والتطورات 

  .للعمالء في المؤسسة مةمقدتحسین نوعیة البرامج .5

 

  :المراجع 
،  فاعلیة نظام تق�ویم األداء وأث�ره عل�ى مس�توى أداء الع�املین): 2009( أبو حطاب، محمد موسى،)1

 .جامعة األزھر، رسالة ماجستیر، غزة ، فلسطین

،  4ب��ین النظری��ة والتطبی��ق، ط��ـ : اإلدارة  العام��ة ف��ي فلس��طین): 2006( أب��و عم��ارة، محم��د عل��ي،)2

 .فلسطین

الممارس���ة العام���ة المتقدم���ة للخدم���ة االجتماعی���ة وتح���دیات الق���رن الواح���د ): 2012(احم���د ب���دوي،)3

 .، القاھرة، دار النھضة العربیة6، طالمیالدي والعشرین

، الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة المسنین: 2014)( أحمد محمد سنھوري،)4

 .الجامعيجامعة حلوان، مركز نشر وتوزیع الكتاب 

،الق�اھرة   1، ط المھ�ارات األساس�یة ف�ي ممارس�ة خدم�ة الف�رد): 2014( منص�ور، حم�دي، )5

 .،دار المعرفة الجامعیة

القاھرة، المكتب الجامعي  ،1، ط المھارات السلوكیة لألخصائي االجتماعي (2005): محمد، خلیفة،)6

 .الحدیث

 -ع ف�ي الخدم�ة االجتماعی�ةأس�س طریق�ة تنظ�یم المجتم�): 2013( عب�د اللطی�ف، رش�اد أحم�د، )7

 .مدخل دراسة المجتمع، القاھرة، دار الجنیدى

 واقع تقویم أداء العاملین في مراكز التدریب المھني في محافظات غزة من):2012(عدوان، عماد،)8

 .، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزةوجھة نظر العاملین
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، المكت�ب تم�اعي ف�ي المج�ال الطب�يادوار األخصائي االج): 2003( غباري، محمد سالمة، )9

 .الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مصر

، الكوی�ت، 1ط ،الخدمة االجتماعیة في المجتمع العربي المعاصر:)2004(،غرایبة، فیصل )10

 .األوائل للنشر

، مجل�ة اإلدارة العام�ة، الع�دد تقویم الخدمات اإلیوائیة بالجمعیات الخیریة:)2009(القرني، محمد، )11

 .یة، السعود49

الق�اھرة،  ،1ط  ،االتص�ال االجتم�اعي ف�ي الخدم�ة االجتماعی�ة): 2012(ماج�دي ، ع�اطف ،  )12

 .المكتب الجامعي الحدیث

. ، دار المعرف��ةالعم��ل االجتم��اعي ف��ي مج��ال الرعای��ة الطبی��ة): 2009( مخل��وف، إقب��ال إب��راھیم،)13
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