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الملخص
هذه الدراسة تحقق في مدى صحة نظام قياس وتقييم األداء الحالي والخاص إلدارة األدلة الجنائية ،بالقيادة العامة لشرطة
أبوظبي بدولة األمارات العربية المتحدة .أن أنظمة إدارة وقياس األداء أحد أساليب مفهوم األدارة الحديثة .بينما يعتبر
نظام تقييم األداء (عناصره الرئيسية الكفاءات وبطاقة الوصف الوظيفي) أحد األدوات المكملة لنظام قياس األداء .تسعى
المؤسسات الحكومية نحو تطبيق مفاهيم وأساليب العمل المشابهة والمعمول بها في القطاع الخاص (مثل :نظام قياس
وتقييم األداء) .غير أنه لمن الضروري التحقق من مدى صحة تطبيقات هذه األنظمة وأيظا ً من مدى توافق مؤشرات
قياس األداء بمستوياتها المختلفة (االستراتيجي ،التشغيلي ،األفراد).
تتمثل أهداف هذه الدراسة في( :أ) التحقق من مستوى توافق وموائمة أولويات شرطة أبوظبي مع أنظمة قياس األداء
بمستوي اتها المختلفة (االستراتيجي ،التشغيلي ،األفراد)( ،ب) التحقيق في مدى مالئمة مصفوفة الكفاءات الحالية مع
االختصاصات الخاصة بالوظائف الفنية مع نظام تقييم األداء الحالي لإلدارة موضوع الدراسة .منهجية دراسة الحالة هي
المنهجية الرئيسية المطبقة بهذه الدراسة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه الدراسة مدعومة بتطبيق إطاريّن داعميّن لمناقشة
األهداف المطروحة بالدراسة .أوالً ،يعتمد اإلطار ( )pragmatic constructivismلمعالجة الهدف األول .أما بالنسبة
باإلطار الداعم الثاني ،يدعى ( )Behavioral Event Interviewوالتي تم تطبيقها لمعالجة الهدف الثاني لهذه الدراسة.
 28مقابلة أجريت خالل هذه الدراسة مع مختلف العاملين باإلدارة (كبار المدراء ،ورؤساء أقسام ،و خبراء ،ومساعدي
خبراء ،وفنيين) .كما تم توزيع نموذج استبيان والتي احتوت على بيانات قد تم جمعها في عام  2017من قبل 183

موظف باإلدارة قيد الدراسة .تبين النتائج الرئيسية للمرحلة األولى من هذه الدراسة ()Pragmatic Constructivism
أن على القيادة العامة لشرطة أبوظبي تبني نهج قياس أداء واضح يتمحور حول تصورات العاملين بشرطة أبوظبي .كما
تبين النتائج وجود ضعف بمستوى اإلدراك والوعي للعاملين حول مؤشرات قياس األداء االستراتيجية والتشغيلية لإلدارة
موضوع الدراسة .عالوة على ذلك ،تظهر النتائج أن بطاقة األداء المتوازن مطبقة بشكل جزئي (النوع األول) ،والتي
تفتقر إلى عناصر بالغة األهمية مثل برنامح الحوافز .كما توضح الدراسة أن نظام تقييم األداء الحالي للوظائف الفنية
غي ر قادر على قياس أداء العاملين بهذه الوظائف .كما نتجت عن الدراسة في مرحلتها الثانية ( Behavioral Event
 )Interviewتحديد عدد عشرين كفاءة جديدةللوظائف الفنية في إدارة األدلة الجنائية التابعة لشرطة أبوظبي .حيث يُعتبر
هذا أحد أهم االسهامات الرئيسية لهذه الدراسة .بالتالي تساهم هذه الدراسة في دعم الدراسات والممارسات ،من خالل
االستجابة للدعوة إلى دعم ندرة البحوث المتعلقة بالتحقق من مدى صحة تطبيق أنظمة قياس األداء.
تشير الدراسات والتجارب الحالية إلى الحاجة لمزيد من التركيز في البحوث فيما يخص التحقق من مستوى التوافق بين
مؤشرات قياس األداء بالمؤسسات الحكومية .بالتالي تدعم هذه الدراسة ندرة مثل نوعية هذه الدراسات في دولة األمارات
العربية المتحدة .كما تبرز الدراسة مدى تعقيد تطبيق نظام قياس األداء في المؤسسات الحكومية من خالل تحليل العوامل
األربعة إلطار (.)Pragmatic Constructivism
كلمات البحث الرئيسية :القطاع الحكومي ،شرطة أبوظبي ،منهجية دراسة الحالة ،توافق األداء ،مصفوفة الكفاءات،
األداء االستراتيجي.

