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 لوحة القيادة ولماذا لماذا التقويم : السياق

 التشخيص

 والتنظيمي  المفاهيمياإلطار 

 منهجية االشتغال 

 النتائج

 المؤسساتي  مقترح مشروع لوحة قيادة كأداة للتقويم

 امتدادات العمل بالمشروع



 ؟األداء  وتقويم قياسلماذا 

 طريقة عملنا؟هي كيف نعمل و ما 

 للخطة الموضوعة؟طبقا هل نعمل 

 راضين عن ما نقدمه لهم؟ شركاءالهل 
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 هل عملياتنا يتم متابعتها بشكل جيد؟

 هل هناك تحسينات ضرورية يجب القيام بها؟

4 
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 يوليها التي األهمية و التكوين و التربية نظام توجهات من المستمدة الحاجة•
   للجودة؛

 انتهاج التعليمية المؤسسات من تستلزم التي وتجاربه اإلصالح ظرفية•
 التحكم و تسييرها لمراقبة علمية طرق واعتماد تدبيرها، في حديثة أساليب

 عملياته؛ في
 و الجودة تدبير توجهات يبلور مجال للمؤسسة التطويري التقويم كون•

 ؛ مكوناتها بكافة المؤسسة أداء تطوير على المستمر العمل
 النظري التكوين حضور  :التربوية اإلدارة سلك طلبة تأطير خالل مالحظاتنا•

   الميداني؛ التطبيق مؤسسات في غيابه و المؤسساتي التقويم في
 و ، آلياته و المؤسساتي بالتقويم تهتم التي للدراسات الشخصي ميولنا•

 في القيادة لوحات نظام لنجاح توفرها الواجب المقومات تحديد في الرغبة
 و التربية مجال في تطبيقية ميدانية بصيغة المغربية التعليمية المؤسسة

   .التعليم



 الميدانية المصاحبة وأثناء التربوية، اإلدارة أطر لسلك الجهوية بالمراكز التكوين تجربة خالل من
   :رصدنا الميدانية، الممارسات و النظرية المجزءات بين التوافق مدى لتتبع األطر لهذه

االفتحاص بعملية األداء تقويم وارتباط ,المذكرات تطبيق في اليومي اإلداري العمل انحصار 
 ؛المجاالت لبعض منفصلة وبتقويمات فقط

التعليمية؛ بالمؤسسات المسؤولين لدى الجودة ثقافة انعدامو الداخلي التقويم ثقافة انعدام 
نسبة في يحصرها فالجميع التربية منظومة إليه تسعى الذي الجودة مفهوم في تضارب 

 بمؤسسته؛ النجاح
التقويم مؤشرات و معايير وضوح عدمو بالمؤسسات الداخلي للتقويم شبكات وجود عدم 

   الداخلي؛
لدى رؤية لغياب نظرا التحسن و التطوير في التعليمية بالمؤسسات األداء نتائج استثمار عدم 

  المؤسسات؛
دون بينها، ابيستيمولوجية عالقة ال وكأنه المؤسسة، أداء مجاالت في التجزيئية الرؤية هيمنة 

 بمفهوم اإللمام عدمل نظرا للقيادة لوحة في بينها الجمع على االشتغال بإمكانية اإللمام
 المؤسسة أداء تقييم و تتبع في أدوارها و القيادة لوحة

 التشخيص 



 التطويري التقويم

 األهداف وبين الموضوعة، واألهداف النتائج بين التناسق مدى وتحليل ومقارنة، بقياس، يقوم  

  .المؤسسية والبرامج والخطط للمشروعات العامة واألهداف الخاصة،

 القيادة لوحة مفهوم

 بالحصول تسمح التي والمعلومات المؤشرات من مھمة مجموعة ھي القیادة لوحة
 كذلك تسمح والتي الحاصلة االضطرابات وتكشف كلھا، للمجموعة شاملة نظرة على
 .المؤسسة إستراتیجیة ضمن المسطرة األھداف لبلوغ والتوجیه التسییر قرارات باتخاذ

 إلى العبور عملیة بتسھیل وذلك المؤسسات قیادة أنظمة في مھم دور القیادة للوحة
 طريق عن ذلك ويتم .وتسییرھا المؤسسة معلومات في التحكم أي المعلوماتیة،

 في عالیة دقة ذات قرارات اتخاذ أجل من توفرھا التي والمعلومات المعطیات تحلیل
 .قیاسي وقت

المفاهيمياإلطار   



 األدوات

 األكثر(الترتيب من درجة أعلى إلى للمعلومات جامع إجمالي تحليلي مخطط

 العالمات الجداول، النسب، االنحرافات، هي القيادة لوحة في استعماال

 ..)المبيانية التمثيالت الساطعة،

 الشروط

 تحقيقها ضرورة بمعنى والوضوح، الفهم سهولة القيادة لوحات في يشترط

 للعدد الميزة هذه وتعود إليه، والمفوض المفوض بين الجيد لالتصال

  تلك عن ومعبرة مالئمة أشكال اختيار وكذا للمؤشرات الجيد واالنتقاء المحدود

 .المؤشرات

 

 

 

المفاهيمياإلطار   



التقويم واقع دراسة يعتمد الذي التحليلي الوصفي المنهج 
 ؛التعليمية مؤسساتنا داخل ينجز الذي المؤسساتي

؛المؤسسات داخل مدبرين مع مقابالت 
التحقق و المؤسساتي التقويم عملية إلجراء كأرضية أداة بناء 

 . الجودة معايير من

 اإلدارة أطر لسلك الميدانية التداريب  مؤسسات بعض مدبرو :العينة
  سطات -البيضاء الدار جهة و ،خنيفرة– مالل بني بجهة التربوية

 مراعاة مع 2017-2016 الدراسي الموسم خالل الجديدة فرع
 . قروي و حضري شبه حضري، وسط في مؤسسات تمثيلية

 

 



؛ المؤسساتي التقويم ثقافة غياب تأكيد 

؛بالمؤسسة العاملين وال المدبر مهمة من ليس الشامل بمفهومه المؤسساتي التقويم 
لجنة األكاديمية، النيابة ( العليا اإلدارة هو عنه المسؤول خارجي شأن المؤسساتي التقويم  

 ؛)...االفتحاص

المؤسساتي التقويم بأدوات اإللمام عدم 

تستعمل التي الشبكة عدا مؤسساتيا تقويمها يجب التي بالمجاالت دراية وجود عدم  
 ؛اإلسناد أو لالفتحاص

التسيير حول منظمة غير عامة معطيات ( األداء تقويم المؤشرات و بالمعايير اإللمام عدم 
 ؛)...المؤسسة حالة النجاح، نسبة  الرخص، الغياب، المالي،

؛ المؤسساتي التقويم عملية يسهل نظام وجود عدم 

الجودة مجال وفي المؤسساتي التقويم في تكوين و كفاءة غياب . 

 

 نتائج التحليل الوصفي و المقابالت 



؛ اإلدارة لهم أسندت العينة أفراد أغلب 

2016-2015 فوج اإلدارة مسلك خرجي من جدا ضعيفة نسبة  
 التقويم إجراء يستطيعون ال العامة بالحراسة كلفوا وأغلبهم

   :ل نظرا حاليا المؤسساتي

؛الفريق لدى الكافية الخبرة توفر عدم 

؛ كافي غير للتقويم المتاح الوقت 

؛ إليها الوصول صعوبة أو وثائق وجود عدم 

  التعيين مؤسسات لدى استراتيجية توفر عدم. 

 

 نتائج التحليل الوصفي و المقابالت 



1-Etablir la 
problématique 
 تحديد االشكالیة

2-Présciser les objectifs 
 تحديد االھداف

3- Choisir les modalités 
 اختیار المقاربة

4-Choisir des indicateurs 
 اختیار المؤشرات

5- Choisir des instruments 
 اختیار االلیات

6-Etablir l’échéancier 
 وضع الجدولة الزمنیة

7-Préparer le rapport 
 صیاغة التقرير

Les opérations de 
l’évaluation institutionnelle 

 منهجية التصميم 

  إلجراء التقويم المؤسساتي لوحة القيادة



مجاالت التقويم 
 المؤسساتي

الموارد 
 البشرية

تدبیر 
 المؤسسة

 التأطیر

الصحة 
العالقات  والسالمة

 بالوسط

الموارد 
 المالیة

 الخدمات

 البیداغوجیا

 منهجية التصميم 

  إلجراء التقويم المؤسساتي لوحة القيادة



 وباستحظار للجودة الوطنية المرجعية مؤشرات و معايير باعتماد المقترح النموذج تصميم تم

 .)للجميع الجودة مدرسة( 2030-2015 االستراتيجية الرؤية إليه تسعى الذي المؤسسات نوع

وتحديد مجاالت رصد األداء مع خطة شاملة لتقويم وتطوير وتحسين جودة إعداد 

 األداء المؤسساتي؛
مجموعة من المعايير والمؤشرات، تم بعد ذلك تحديد أهداف السياسة اعتماد •

 ؛تقويمهاالتعليمية المراد 

المؤشرات المتعلقة بتقويم مجاالت المؤسسة التعليمية من تلك األهداف استخراج •

 .  المعلنة للمؤسسة

جيد للوحة القيادة تظم مؤشرات دقيقة ومحدودة لتكون بمثابة أداة فعالة تصميم •

 .تؤدي إلى إمكانية التقويم المؤسساتي بشكل فعال

  إلجراء التقويم المؤسساتي لوحة القيادة

 منهجية التصميم 



المستوى  النتيجة المحققة
 المنشود

 المجال المؤشرات

 السنة السابقة السنة الحالية

 )حسب كل مستوى(نسب النجاح       

النجاح 
 المدرسي

 عتبة االنتقال إلى المستوى الموالي      

 نسبة االحتفاظ بالتالميذ      

 نسبة إدراك نهاية السلك      

 نسبة التكرار في كل مستوى دراسي      

 نسبة أنشطة الدعم التربوي للتالميذ المتعثرين      

 نسبة االنقطاع في كل مستوى دراسي      

 عدد المحاوالت المبذولة لعقد الشراكات      

االنفتاح على 
 المحيط

 عدد الشراكات المبرمة      

 عدد الشراكات الناجحة      

 عدد األنشطة التي تقدمها المؤسسة للمجتمع المحلي      

 عدد أنشطة التعلم بإسهام أشخاص مصادر      

 المقترح للوحة القيادةالنموذج 



المستوى  النتيجة المحققة
 المنشود

 المجال المؤشرات
السنة 
 الحالية

السنة 
 السابقة

 تثبيت الوثائق اإلدارية على السبورة المرجعية       

التدبير التربوي 
 واالداري

 توفر الرصيد الوثائقي المرجعي       
  ضبط مختلف السجالت وتحيينها       
 ضبط وتحيين لوائح الموظفين و ملفاتهم      
 )مسار(استثمار مواظبة و نتائج التالميذ       
 )  مسير(استثمار  مواظبة الموارد البشرية       
 احترام البنية التربوية للمؤسسة       
  ضبط وتسجيل غياب أطرالمؤسسة  ت تفعيل آليا      
 الدراسية السنة تنظيم مقرر وفق عليها والمصادقة الحصص جداول إعداد      
 النصوص دفاتر ومراقبة ضبط      
 المستمرة المراقبة فروض وتوثيق ضبط      

 المدرسي الزمن تأمين
 المؤسسة مشروع تفعيل

القيادة وبناء 
 الفريق

 

 عدد أنشطة الحياة المدرسية
 عدد الحاالت المعالجة في خلية اليقظة بالمؤسسة

 السنوي المجالس اجتماعات عدد
 تطبيقها تم التي التدبير مجلس قرارات نسبة
 تطبيقها تم التي التربوي المجلس قرارات نسبة
 المطبقة التعليمية المجالس قرارات نسبة

   تقارير بواسطة المجالس أعمال توثيق
 المؤسسة لجمعيات القانونية الوضعية
 التالميذ وأولياء آباء جمعية انخراط

 ج المقترح للوحة القيادةذالنمو



المستوى  النتيجة المحققة
 السنة السابقة السنة الحالية المجال المؤشرات المنشود

 المقترح للوحة القيادةالنموذج 

 نسبة استجابة البنية التحتية لحاجات المؤسسة      

البنية التحتية 
 والتجهيزات

 نسبة استجابة التجهيزات لحاجات المؤسسة      
 الوسائل التعليمية التي حصلت عليها المؤسسة      
 واجهة المؤسسة  وساحة المؤسسة ومحيط  مالءمة      
 المساحات الخضراء والعناية بالبيئة        
 والمرافق الصحية الفضاءاتتنظيم وتوزيع وصيانة       
 كل من الجناح اإلداري والحراسة التربوية فضاءات مالءمة      

 التجهيزات المتالشية والتخلص من األدوات       
 تتوفر المؤسسة على مالعب ریاضیة كافیة      
 تتوفر المؤسسة على وسائل الوقایة من الحریق      
 تتوفر المؤسسة على وسائل اإلسعافات األولیة      
  العملیة لسیرالمستلزمات الالزمة  جمیعتوفر المؤسسة       

 الدراسیةالمواد  لجمیعبالنسبة  التعلیمیة



المستوى  النتيجة المحققة
 السنة السابقة السنة الحالية المجال المؤشرات المنشود

 المعدل الشهري لنسبة تغيب التالميذ بالساعات      

الموارد 
 البشرية

 المعدل الشهري لنسبة تغيب االساتذة بالساعات      
 المعدل الشهري لعدد ساعات تغيب هيئة اإلدارة      
 المعدل السنوي أليام التكوين المستمر لألساتذة      
 عدد التكوينات التي استفادت منها هيئة االدارة      
عدد الندوات والدروس التطبيقية التي نظمها المفتشون في       

 المؤسسة
  لألساتذة المفتشين تأطير نسبة      
 للمفتشين التربوية الندوات عدد       
 نسبة أنشطة اإلعالم والمساعدة على التوجيه      
القيمة المالية االجمالية للوسائل التعليمية التي حصلت عليها       

 المؤسسة

الموارد 
 المالية

القيمة المالية االجمالية التي حصلت عليها المؤسسة من       
 جمعية أباء وأولياء التالميذ

القيمة المالية االجمالية التي حصلت عليها المؤسسة من       
 الشركاء

 ترشيد الموارد المالية المخصصة لدعم مدرسة النجاح      

 المقترح للوحة القيادةالنموذج 



 المدبرين مع تقاسمه و السلك طلبة طرف من اللوحة لنموذج أولي تطبيق بعد

 األطر مع مقابالت خالل من ارتسامات أخذ تعمدنا التطبيق بمؤسسات المرشدين

 :كالتالي النتائج كانت " Porte-folio ".  الطلبة ملفات على واالطالع المرشدة،

؛)الضعف نقط /القوة نقط(  المؤسسة حول معطيات نشر في المساهمة 

؛ اإلدارية العمليات من مجموعة في التنظيم تبني 

؛ للمؤسسة الذاتي التقويم مجاالت على االطالع 

؛ مجال كل في فيها المرغوب المؤشرات توضيح   

؛ المؤسساتي التقويم عملية لنجاح كأساس التوثيق ثقافة العاملين اكتساب 

؛ المؤسسة أهداف وضوح بضرورة التشبع   

المؤسساتي التقويم عملية في منهم فرد بكل المنوط الدور على العاملين اطالع.  

 

 

 

 



خالل 2017-2016 فوج جينيالخر تعيين مؤسسات في بها العمل 
 الحالي؛ الدراسي الموسم

تطبيقها؛ وإمكانية لسيرها دوري تتبع 
ووضوح المؤسسة داخل العمل تنظيم في استعمالها أثر تقويم 

   األهداف؛
لوحة باستعمال المؤسساتي التقويم تعتمد مؤسسات أداء مقارنة 

   المؤسساتي للتقويم لها أداة ال من غيرها، أداء مع القيادة
إقليمية، مديرية( أخرى مؤسسات مع شراكات إلى نحتاج قد 

 ) …أكاديمية



؛والمؤشرات والمعايير المجاالت حيث من المقترح النموذج وتنقيح تعديل  
المؤسساتي؛ التقويم تنفيذ صعوبات لرصد المؤسسات بعض على توزيعه 
؛التعليمية بالمؤسسات الداخلي للتقويم موحدة شبكة وضع 
؛المؤسساتي التقويم مجاالت حول الرؤية توحيد   
يجب للقيادة لوحة عبر التطويري التقويم من انطالقا الجودة مقاربة تحقيق 

   ؛مجاالتها تتبع و بمراقبة االلتزام
لوحة ربط عند خصوصا بعد عن التعليمية المؤسسات أداء تقويم إمكانية 

   معلوماتي؛ بنظام القيادة
من جو خلق و التعليمية، المؤسسات على النموذج هذا تعميم قابلية 

   ؛بها الجودة تحقيق و األداء لتطوير بينها المنافسة
بعض تعميم إمكانية في تفيد قد المقترحة القيادة لوحة تطبيق نتائج 

 .للمؤسسات الناجحة التجارب
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