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 الدراشةملخص 
تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في محاولة التعرض لموضوع قياس األداء المتوازن 

 ،المتوازن بأبعادىا األربعة عمى جامعة سوىاج  وذلك من خالل تطبيق بطاقة قياس األداء
كما أنيا محاولة التعرف بشكل مفصل عمى المرتكزات األساسية لمفيومي األداء االستراتيجي 

لتوضيح أىم أبعادىما فى المؤسسات الجامعية وفى ىذه الدراسة بطاقة األداء المتوازن، و 
اسـب لدراسـة الظـواىر االجتماعية الباحث المنيج الوصفي لكونـو المـنيج المناستخدم 
وىذا  ،أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك إدراك متدني في مجمل أبعاد البطاقة  ولقد  واإلنسانية

يدل عمى أن األبعاد األربعة لبطاقة قياس األداء المتوازن موجودة بصورة متدنية كما تراىا 
إلدارة العميا لجامعة سوىاج أن يجب عمى ا عينة الدراسة.  وكانت من بين توصيات الدراسة

تقوم بتوعية جميع العاممين وأعضاء ىيئة التدريس بيا  بأىمية اعتماد نظام اإلدارة 
االستراتيجية عمى بطاقة األداء المتوازن، مع ضرورة قيام  إدارة جامعة سوىاج  بتشخيص 

  دقيق لظروف الحياة الطالبية والجامعية
Summary 

The objective of the study is to measure the balanced performance 

by applying the Balanced Scorecard to the University of Sohag، It is also 

an attempt to identify the basic pillars of the concept of strategic 

performance and the concept of balanced performance card. This study 

used the researcher descriptive analytical method for being the 

appropriate method to study social and human phenomena. The results of 

the study showed that there is a low perception in the overall dimensions 

of the card، which shows that the four dimensions of the measurement 

card E exist in a balanced low، as seen by the study sample. Among the 

recommendations of the study should be the top management of the 

University of Sohag to train all staff and faculty to adopt the system of 

strategic management using the Balanced Scorecard، by explaining the 

concept and purpose and accurate diagnosis of the circumstances of 

student life  
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 أوال : االطار العاو للبخح
 :مكدمة

وذلك لمواكبة التطورات  ،يشيد التعميم الجامعي اىتمامًا كبيرًا في كافة دول العالم
حيث ينظر إلى  ،شيدىا العصر الحالي وبما يمبى احتياجات الفرد والمجتمعوالتغيرات التي ي

 ،ىذا النوع من التعميم عمى أساس الدور المتميز الذي يقوم بو في تقدم المجتمعات وتنميتيا
وذلك عن طريق إعداد الكوادر والطاقات البشرية والقيادات الفكرية في المجاالت التربوية 

 ختمفة.والعممية والمينية الم
ونظرًا لتمك األىمية فإن معظم دول العالم تسعى إلى تطوير مؤسساتيا التعميمية 

وىذا يتطمب االلتزام بمعايير معينة في الخدمة التعميمية وتقديميا  ،واالرتقاء بجودة التعميم بيا
ة في تقييم العمل بمواصفات محددة من خالل إعادة النظر في األساليب واإلجراءات المتبع

توفر تعمل عمى التي  المبادئقياس األداء االستراتيجي من أىم  يعتبر حيث ،مك المؤسساتبت
وتصحيح المسار  األىداف العامةالتطوير وتحقيق  أساسية إلحداثاعتبارات ومنطمقات 

من  الجامعات، األمر الذي يتطمب ضرورة توافر األدوات التي تستطيع لمجامعاتاالستراتيجي 
 لك. خالليا القيام بذ

مخبرات العممية في مجال قياس األداء الجامعية  لتفتقد المؤسسات في المقابل 
االستراتيجي نتيجة لضعف االىتمام بتفعيل الممارسات التطبيقية ذات العالقة بيذا المجال 
وافتقاد المعرفة والدراية بكيفية القيام بذلك ولعل طبيعة وأىمية الدور التي تقوم بو تمك 

ا تواجيو من مستجدات ومتغيرات يفرض عمييا أن تعزز من قدراتيا في قياس المؤسسات وم
 األداء االستراتيجي. 

 إلى  ، (Issa and Siddiek, 2012) صديقعيسى و أشار  في ىذا الصددو 
تعرض أنظمة التعميم العالي في معظم الدول النامية لضغوط بسبب وجود فجوة بين الميارات 

 إلى باإلضافة ،والميارات التي يكتسبيا خريجو التعميم العاليالعمل  أسواقالمطموبة في 
ارتفاع معدالت البطالة  بين خريجي الجامعات في العديد من البمدان  في العقود الثالثة 

 الماضية 
 .Briqa'an, A. M. A. & Alqurashi, A)  كان والقرشييبر بدراسة مما حدا 

A. ,2012) دراسات البنك  إلىك المشكالت استنادا مول لتحم إيجادضرورة التأكيد عمى  إلى
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المجوء لطرق مبتكرة من اجل  إلىاحتياج الجامعات  أشارا إلى ، حيثمٕٕٔٓعام  الدولي في
في التنمية  إسيامااكثر  ليصبحواتخريج خريجين متعممين أكثر قدرة عمى المنافسة 

عام والتعميم العالي عمى وجو غير أن قطاع التعميم بشكل  ،لبمدانيمواالجتماعية  االقتصادية
لتكنولوجيات االتصاالت الحديثة  سرعو التطورمع  بالسرعة المطموبةالخصوص لم يستجب 

 الشاغل الرئيسي لمجامعات التي تقوم بأعمال يومية بدونىذا الوضع  وأصبح العالم. في
قضايا وجود رؤى واضحة لممستقبل، والتخطيط المسبق، أو وجود آلية جيدة لمرد عمى ال

  المستحدثة
أحد الضمانات  يعد في الجامعات االستراتيجي تقييم األداء أنومن الجدير بالذكر 

نقاط القوة لتعزيزىا ونقاط الضعف ، فمن خاللو يمكن تحديد  أىدافيالتحقيق  األساسية
تؤثر  التيانتياز الفرص المتعددة فى المجتمع المحمى وتجنب المخاطر  إمكانيةلعالجيا مع 

تحديد االحتياجـات التدريبية الفعمية التي تساعد في وضع الخطط  إمكانيةى الجامعات مع عم
االتجاىات الحقيقية لمنسوبي والسياسات التي تعالج أوجـو القصـور، والوقـوف عمـى 

الجامعات نحو المؤسسة التي يعممون فييا، وتحديد ما تممكو تمك الجامعات مـن ميـارات، 
انات الدقيقة الالزمة التخاذ القرارات. ولقد ترتب عمى وجود تمك التحديات والحصول عمى البي

إلى المطالبة بان تتبني الجامعات المصرية أساليب وأدوات إدارية حديثة وفعالة تمكنيا من 
اكتساب المزايا التنافسية واالحتفاظ بيا ألطول فترة ممكنة، وتساعدىا في اختيار وتطبيق 

اإلدارية التي  األساليبخاصة "أن  ،م(ٕٗٔٓاتيجية التي تتبناىا)الثوينى وتقييم الخطط االستر 
أو  الوقت الحاليخاصة ال يتوقع ليا أن تنجح في  بظروفـ ومالبساتـ السابق نجحت في 
لعناصر  مناسبة ومتوافقة أن متطمبات النجاح في الماضي كانت  ويرجع ذلك إلي  ،المستقبل

بصورة  والعوامل، بيد أن تغير ىذه المتطمبات ذلك الوقتي ىذا النجاح، وكفيمة بتحقيقو ف
إلي  مما دعاجعل تمك النظم عاجزة عن مالحقتيا، األمر الذي إلي لم يسبق ليا مثيل  كبيرة 

ضرورة تبني استراتيجيات ومداخل جديدة لإلصالح والتطوير لتفعيل جودة العمميات 
ليب التقميدية لقياس األداء لمعديد من م( فمقد تعرضت األسإٕٔٓ،اإلدارية")عبد الغالي

 :ليو العديد من الدراسات كالتاليإاالنتقادات واالعتراضات تمثمت فيما أشارت 
  فمقد أشارت احدى الدراسات إلى تعرض النظم التقميدية لتقويم األداء لمعديد مـن

ـويم فـي بيئــة االنتقـادات منيا عــدم قـدرة ىــذه الـنظم عمــى مواجيــة متطمبـات التقـ
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الصـناعة الحديثــة وعدم تمبيــة احتياجات المنظمات ذات التقنية المتقدمة والتي تواجو 
م( عمى أن بطاقة قياس األداء ٕٗٔٓ ،حيث اكد )الثويني ،بمنافسة شديدة ومستمرة 

المتوازن تركز عمى النتائج فقط دون االىتمام الكافي بالمسببات، مما يؤثر عمى الدور 
  .قابي لنظم قياس وتقييم األداءالر 

 ( عمى أن مقاييس األداء المالية التقميدية ال تعطي مٕٔٓٓفي حين أشار أبو خشبة )
مثل مستوى الجودة ومستوى  المديوزنًا واىتمامًا لالعتبارات االستراتيجية طويمة 

ل رضاء العمالء فيي مقاييس مالية داخمية تركز فقط عمى النتائج المالية في األج
متطمبات  تسايروأن مقاييس األداء المالية التقميدية أصبحت غير مالئمة وال  القصير

 الجوانببالدرجة األولى عمى  تعتمدالحديثة ألنيا مقاييس  والصناعية اإلدارية بيئةال
المالية فقط دون االىتمام بمسببات األداء ىذا باإلضافة إلى أنيا مقاييس داخمية 

مقاييس مالية فقط بل  تعتمد عمى ال  التغيرالحديثة بيئة كثيرة  الصناعةساكنة، وبيئة 
وتتمشى مع المتغيرات البيئية مقاييس أخرى غير مالية تتناسب  مع ذلك تحتاج 

 الحديثة وظروف المنافسة الحالية. 
 ( مع القول السابق بتأكيده إلى أن أساليب النظم التقميدية تعد مٕٗٔٓويتفق الثوينى )

تاريخية والتي تيتم بالماضي دون المستقبل، وتركز عمى قياس نتائج من النظم ال
األداء  اإلجرائية  رغم أن معظم القرارات اإلدارية ذات تأثير استراتيجي ، بل أن بعض 
القرارات ال تؤتي ثمارىا إال بعد مرور مدة طويمة  من وقت اتخاذ القرار، خاصة قرارات 

 تبني برامج لمتطوير والتحسين.
طالقا من النجاح الممفت لبطاقة األداء المتوازن في الشركات والمؤسسات وان

االقتصادية واالجتماعية التي طبقت تمك البطاقة فييا، وذلك بعد انتقاليا من مجرد كونيا أداة 
من أدوات اإلدارة إلى نظام متكامل لإلدارة االستراتيجية ومن المؤكد أن ينسحب ذلك االىتمام 

حيث احتمت بطاقة قياس  ،لتعميمية منيا بصفة عامة والجامعات خاصة إلى القطاعات ا
األداء المتوازن أىمية خاصة لقياس األداء االستراتيجي  ويتضح ذلك من خالل استقراء عديد 

 ومنيا ما يمي: ،من الدراسات 
  أكدت دراسة حميد وعايدة واسالن حيث(Hamid Tohidi, Aida Jafari, 

Aslan Azimi Afshar, 2010 )   في المائة من المديرين  ٓٙإلى أن اكثر من
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كانوا غير راضين عمى أساليب تقويم األداء  ٜٓٛٔبالشركات األمريكية قبل عام 
أدى إلى قياس األداء المتوازن المتبعة في شركاتيم وبالتالي فان  استخدام بطاقة 

مخدمة لالمستفيدين تعظيم العائد من تقديم الخدمات التعميمية من خالل زيادة أعداد 
نتيجة تحسين األداء الناتج من التطوير  تمك الخدماتعمى نمو  كان لو تأثيرمما 

 المستمر في تقديميا بناء عمى تقويم األداء عبر منظور الطالب . 
  أشارت دراسة دي بوسك وكرابتريوعالوة عمى ذلك  (De Busk, G. K.  & 

Crabtree, A. D. 2006)  مى وجود عالقة قوية بين الفترة الزمنية الستخدام ع
بطاقة األداء المتوازن وبين ارتفاع مؤشرات الربحية ومعدالت العائد عمى حقوق 
الممكية في مجال الخدمات البنكية اإللكترونية، مما يدل عمى أن استخداميا قد ساىم 

ي نمو معدالت األداء لالرتقاء بالخدمات المقدمة لمعمالء من ناحية واالىتمام ف
 بتدريب العاممين وزيادة كفاءة العمميات الداخمية من الناحية األخرى. 

  في حين أكدت دراسة كريستين(Christian, 2005)  إلى أن بطاقة األداء المتوازن
اإلبداع و تطوير قياس تكمفة غيرت مفاىيم ومنظور تقويم األداء فساعدت عمى 

 المنتج
  كمــا يشــير(Geuser and all., 2009)   إلــى أن مقيــاس بطاقــة األداء المتـوازن

ليـس مجـرد نمـوذج لقيـاس األداء ولكنـو طريقـة جديـدة اإلدارة المنشـأة لتحقيـق أعمــى 
، وىـذا يعنـي أن ىـذا النمـوذج  ربحيــة وزيــادة القــدرة التنافســية فــي المدى الطويــل

سـاعد عمـى فيـم مـا ىـي االحتياجات اليامـة لممنشــأة، ومــا ىــي األىداف التــي 
 توضــع مــن أجــل التحســين، ومــا ىــي المقاييــس المطموبة لمراقبــة التنفيــذ.

بطاقة قياس وباستقراء العديد من الدراسات التي تناولت قياس األداء باستخدام  
م  ٕ٘ٔٓرنو  بن ودراسة حجاج و م(ٕٙٔٓ)  الحاكم ،األداء المتوازن مثل  دراسة ىاشم 

 ,Hamid Tohidi)ودراسة توحيد  م( ٕٗٔٓم( ودراسة الينداوي  )ٕٗٔٓودراسة الثوينى )
 &McNair)ودراسة ما كنير، وواتس  (B. Ramesh 2010 رامش  ودراسة (2010

Watts, 2009)،   دراسة دي بوسك وكرابتري  ابتري  وديبسكودراسة كر (DeBusk, G. K. 

 & Crabtree, A. D., 2008)  ،  ودراسة ىاشم   ،(  مٕٛٓٓلشرايري )دراسة زريقات واو
(. دراسة  شاىين مٜٕٓٓ)(.  ودراسة غانم مٕٛٓٓودراسة نصيف ) ،م(ٕٓٔٓ)،العابدي  ،
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( و دراسة كريستين مٕٙٓٓ،رجب ( ودراسـة )مٕٔٓٓم( ودراسة أبو خشبة )ٖٕٓٓ)
(Christian, 2005)  ( ودراسة غوثمٕٔٓٓودراسة حسين  )، (ٕٔٗٙودراسة  فيمي ىـ )

(Fahmi, Fadhl Al-Hosaini, 2015)   ودراسة آرتشر (Archer, J. 2007)  ودراسة
 زانودراسة سو    (John  M., Sonja  N., Steven M., 2011) وستيفين اجون وسنوج

 فورستر  وبيشونو  ودراسة ىامون،  (Susan M., Brookhart, 2009)بروكيارت  و 
(Hammon, Darling L., Forrester, Rustique E. and Pecheone, R. L., 

مشى مع يالحظ  أن مقاييس األداء التقميدية أصبحت غير مالئمة وال تتحيث  (2005
 .متطمبات بيئة التعميمية الحديثة

كما يالحظ مدى أىمية قياس وتقييم األداء وذلك لموقوف عمى نقاط القوة والضعف  
والفرص والتحديات التي تواجو الجامعات كما إن أسموب قياس األداء المتوازن يساعد تمك 

ي ليا، بل وتذىب بعض الجامعات بكمياتيا ووحداتيا المختمفة عمى قياس األداء االستراتيج
من تمك الدراسات  إلى أبعد من ذلك باعتبار بطاقة قياس األداء تساعد في صياغة 
استراتيجيات الجامعات وترجمتيا إلى أىداف استراتيجية ومن ثم ترجمة تمك األىداف إلى 

اعترتيا وذلك يعد بديال لألساليب التقميدية القديمة في قياس األداء والتي  ،قياسات استراتيجية
 العديد من االعتراضات واالنتقادات. 

أن تقيس نتائج أعماليا أو إدارتيا ـ حتى لو لم تحصل  المؤسساتوعميو فإن عمى 
إذ إن المعمومات التي يتم الحصول عمييا تحول  ،عمى عائد أو مكافأة ه العممية من خالل ىذ

ارة )وليام تومسون ولورد أداء المنظمة إلى األحسن، وفي ىذا السياق يشير فالسفة اإلد
إلى أنو حين تستطيع قياس ما تتحدث عنو وتعبر عنو باألرقام،  مٜٗٛٔ-ٜٙٛٔکيمفن( 

عن قياسو والتعبير عنو باألرقام، فإن  عند العجزفمعنى ذلك أّنك تعرف شيئًا عنو ولكن 
لكنك  وغير مرضية، وفي تمك الحالة قد يكون األمر بداية معرفة فقط، ضعيفةمعرفتك ستكون 

عممو"  لذا فإن" ما يمكن قياسو يمكن ،قّمما ستتقدم في أفكارك وتصل إلى مرحمة العمم 
 م(ٖٕٔٓ ،)ممكـاوي

ومن ىنا نبعت فكرة الدراسة الحالية في محاولة التعرض لقياس األداء المتوازن وذلك 
بما  ،من خالل تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن بأبعادىا األربعة عمى جامعة سوىاج 

 ييسر عمى الجامعات المصرية إمكانية االستفادة منو وتطبيقو.
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 :مشللة الدراشة

لقد بدأ االىتمام بعممية قياس األداء في الجامعات المصرية والعالمية في العقود 
كبيرًا نظرًا لما يمثمو ذلك من قدرة تمك الجامعات من تقييم  حيزا ً الثالثة األخيرة يأخذ 

ومدى ارتباطيا بتحقيق األىداف الموضوعة في ظل التنافسية بين  الفعميةالممارسات 
يدف إلى زيادة كفاءة أداء الجامعات ية تاستراتيج وسيمةيعد قياس األداء حيث   ،الجامعات

بعبارة أخرى و ، العاممين والطالب وزيادة قدراتيممن خالل تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس 
  .باألىداف واالستراتيجيات الموضوعة لممنظمة ييدف إلى ربط إدارة أداء األفراد

 يواجووعمى الرغم من ذلك فان التعميم العالي والجامعي بجميورية مصر العربية 
وذلك  ،بالعديد من الصعوبات والمعوقات التي تعوق التعميم الجامعي من تحقيق أىدافو  

( مٕٙٓٓراسة عبدالرزاق )م( ودٕٛٓٓدراسة الصغير )مثمما أكدتو العديد من الدراسات منيا 
 أن( عمى مٕٚٔٓ( ودراسة زكي )مٕٗٔٓ( ودراسة زكي )مٕٕٔٓوردة ) أبوودراسة 

 تحقيق أىدافيا تعرقل، التي الصعوبات والتحديداتمن  عدد كبيرالجامعات المصرية "تواجو 
التوسع الكمي عمي حساب  الصعوباتمن جودة األداء فييا، ومن ىذه و انطالقيا  وتحد من

، يزانياتيا، وانخفاض مستوى الخريجدة وانحصار رسالتيا في التدريس وضآلة مالجو 
، ات ومتطمبات التنمية وسوق العمل، وغياب التنسيق بين الجامعأدائيا اإلداريوانخفاض 

باإلضافة إلى تزايد حدة المنافسة بين مختمف الجامعات األمر الذي يتطمب منيا البحث عن 
منطمقة من  ،ءم وحجم التغير والتطورات التي تواجييا الجامعاتأساليب حديثة ومعاصرة تتال

تبني أساليب إدارية مختمفة عما   األىداف االستراتيجية لتمك المؤسسات ويترتب عمى ذلك
 .كان يستخدم قديما بعدما ثبت فشل األساليب القديمة في تحسين وتطوير األداء الجامعي

( إلى أن األساليب القديمة لقياس مٕٔٓٓوفي نفس السياق أشارت دراسة حسين )
ألنو في ظل البيئة الخاممة تكون المنافسة ضعيفة  لممؤسسةاألداء ال تعكس الوضع التنافسي 
وتنطمق تصبح شرسة وواسعو بيئة الحديثة فإن المنافسة الإن لم تكن منعدمة، أما في ظل 

ى مقاييس جديدة لقياس مقاييس األداء عمعمى إلى العالمية بما يحتم  القطريةمن مجرد 
 .لممؤسسةالموقف التنافسي 

ومن أىم اشير تمك األساليب اإلدارية والتي ظيرت في نيايات القرن الماضي  إدارة 
دارة العمميات وأساليب القياس المتعددة والتي من أىميا بطاقة األداء  الجودة الشاممة وا 
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قبل رجاالت اإلدارة الجامعية ، حتى  إذ شيدت تمك األداة  اىتماما واسعا سواء من ،المتوازن
التأكد من تطبيق  وكذلك بصورة شاممة ومتكاممة  أعماليا  تقييم تتمكن تمك  المؤسسات بأن

 .بتمك الجامعات معايير الجودة الشاممة 
التي قدميا  الحديثةحيث تعد بطاقة قياس األداء المتوازن إحدى الوسائل اإلدارية 

كمفيوم جديد لإلدارة االستراتيجية حيث يقدم ىذا النموذج  ( (Norton & Kaplan كل من
حال شامال لمضعف والغموض في التوجو القديم لمنظام اإلداري الذي يركز عمى األداء  الحديث

 واقعيةالمالي فقط من خالل إضافة أبعاد أخرى تحول الخطة االستراتيجية إلى أفعال ونتائج 
مستوى األداء المطموب والبرامج والمبادرات بالخطة تربط األىداف والوسائل والمقاييس ب

  .م(ٕ٘ٔٓ ،إدريس ،المرسى( االستراتيجية
م( أن مقاييس األداء المتوازن كأحد ٖٕٓٓوبشكل مماثل أكدت دراسة شاىين )

االتجاىات المعاصرة فـي المحاسـبة اإلدارية كنظام جديد لإلدارة االستراتيجية ييدف إلى إيجاد 
بـين األداء المالي واألداء غير المالي )التشغيمي واالستراتيجي ( مـن خـالل ربـط  عالقة توازنيو

مقاييس األداء المالية التي تستيدف قياس النتائج المالية في األجـل القـصير، ومقاييس 
األداء غير المالية التي تستيدف قيـاس مـسببات أو حركـات األداء المالي في األجل الطويل 

  .الستراتيجية لممنشأةباألىداف ا
لى  األداء  قياسوبيذا تعد بطاقة ذلك فان بطاقة قياس األداء المتوازن  جانبوا 

 تحقيقيا من يُتمكن القطاع في حال تبنتنفيذية متوازن وأداة عمل  تفكيرالمتوازن منيج 
ل من وفق إطار متكام واالستراتيجيوالمالي  التشغيميأدائو  تقييمومن  االستراتيجيةأىدافو 
 األداءوفر معمومات شاممة عن ي بحيثة بشكل متوازن ير الماليغ ة ويس المالييالمقا
( إلـى أن مقيـاس بطاقـة األداء مٕٙٓٓ ( كما أشـارت دراسـة )رجب،مٕٙٔٓ ،سالمة)

المتــوازن تعد إطــار متكامــل لقيــاس األداء االســتراتيجي مكون مــن مجموعــة مــن المقاييــس 
ليــة وغيــر الماليــة والتــي تتالءم مــع أىــداف واستراتيجية المنشــأة وكذلــك مـع أىـداف الما

واستراتيجيات الوحـدات الفرعيـة فـي المؤسسة، وترتبـط ىـذه المقاييـس مـع بعضيـا البعــض 
  .بعالقة الســبب والنتيجــة

ن أىداف واستراتيجيات أن الجامعات تعمل في بيئة متطورة بشكل مستمر فا وحيث
رضاء ،تمك الجامعات قد تـأثرت بشكل كبير  كما ازداد اىتماميا بعامل الوقت والجودة وا 
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 صياغة مقاييس أداء جديدةالدعوة ل إلى أديمما ، التنمية والتطويرالعمالء)الطمبة( وتحقيق 
ظمة تقييم مع ضرورة أن تركز أن الجامعاتتحقق التوازن بين جوانب األداء المختمفة في 

دراسـة وتحميـل األسـباب أو المحركات المؤثرة في األداء حتى يمكن اتخاذ قرارات  األداء عمـى
 .(مٕٔٓٓمحسنة بشكل صحيح )النمري، 

وفي ىذا اإلطار فأن بطاقة قياس األداء المتوازن يمكن أن تساعد الجامعات في 
النظر إلييا كمتممة  ضرورةبمي، مع عمى عوامل غيـر ممموسـة تحتاجيـا لمنمـو المستق تأكيدىا

تحديد تقييماتيم  منمخططي الجامعات  تحتم عمىوليس كبديل لممقاييس المالية. كما أنيا 
واقتصارىا عمى مقاييس محددة، فيـي بذلك تساعد عمى تقميل اإلفراط بالمعمومات إلى الحد 

م( ٕٔٔٓ ،احمد ،ة ) حسناألداء كما أكدت ذلك دراساألدنى من خالل التركيز عمى منظـورات 
فتطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن عمى الجامعـات المصرية ، يعمل عمى ترسيخ وضع ىذه 

في عالمنا الحاضر والتنافسية بين تمك  الحادثة  الثورة العمميةالجامعات في مواجية 
م أداءىا الجامعات، وتعد جامعة سوىاج من الجامعات حديثة النشاءة وعميو فمن المفيد تقوي

  .باستخدام بطاقة قياس األداء المتوازن
ومن خالل العرض السابق تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في محاولة التعرض 
لموضوع قياس األداء المتوازن وذلك من خالل تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن بأبعادىا 

انية االستفادة منو بما ييسر عمى الجامعات المصرية إمك ،األربعة عمى جامعة سوىاج 
 .وتطبيقو

  :الدراشة أشئلة

ما واقع قياس األداء  :السؤال الرئيسي التالي الحالية اإلجابة عنالدراسة  تحاول
 االستراتيجي في جامعة سوىاج  باستخدام بطاقة األداء المتوازن ؟
  اآلتية:ويتفرع من ىذا السؤال الرئيسي عدد من األسئمة الفرعية 

 األدبياتفي ضوء المتوازن لنظرية والعممية لبطاقة قياس األداء المرتكزات اما  -ٔ
 ؟ المعاصرة اإلدارية

 المعاصرة؟  اإلدارية األدبياتضوء في  وأىميتواالستراتيجي األداء قياس  مداخلما  -ٕ
واقع قياس األداء االستراتيجي بجامعة سوىاج باستخدام بطاقة قياس األداء ما  -ٖ

 ؟المتوازن
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بطاقة األداء المتوازن في بناء نظام االستفادة من من شأنيا ما التوصيات التي  -ٗ
 الجامعات المصرية ؟شامل لقياس وتقييم األداء في 

 :أٍداف الدراشة

لكل دراسة ىدف أو غرض يجعميا ذات قيمة عممية، واليدف من الدراسة يفيم عادًة 
العممي ىو الذي  عمى أنو السبب الذي من أجمو قام الباحث بإعداد ىذه الدراسة و البحث

يسعى إلى تحقيق أىداف عامة غير شخصية ذات قيمة و داللة عممية وبالتالي فإن دفع 
االىتمام العممي والتحفيز المستمر لمتعرف عمى فمسفة بطاقة األداء المتوازن والتعرف عمى 
أىم متطمباتيا واىم المعوقات التي تحول دون االستخدام األمثل لمثل تمك البطاقة في 

 :األىداف اآلتية تحقيق الحالية تيدف إلي لمؤسسات التعميمية وبالتالي فان الدراسةا
ضوء األدبيات اإلدارية توضيح مداخل قياس األداء االستراتيجي وأىميتو في  -ٔ

   .المعاصرة
التعرف عمى المرتكزات النظرية والعممية والتطبيقية لبطاقة قياس األداء المتوازن  -ٕ

 .ارية المعاصرةفي ضوء األدبيات اإلد
واقع قياس األداء االستراتيجي بجامعة سوىاج باستخدام بطاقة قياس لتعرف ا -ٖ

 .في جامعة سوىاج األداء المتوازن
التي من شأنيا تبين مدى أىمية استخدام بطاقة األداء  المقترحاتتقديم بعض  -ٗ

عات الجامالمتوازن لالستفادة منيا في بناء نظام شامل لقياس وتقييم األداء في 
 .المصرية

  :أٍنية الدراشة
 يمكن تحديد أىمية ىذه الدراسة فيما يمي: 
  محاولتيا إمداد المكتبة العربية بالمعارف الجوىرية المتعمقة بأحدث أدوات قياس

، وىو أسموب قياس األداء المتوازن التعميم الجامعيلممؤسسات  االستراتيجياألداء 
والتشغيمي لكي  االستراتيجيأدائيا  عمى قياسالجامعات المصرية الذي يساعد 

 ،تتمكن من مواجية المنافسة وتحقيق الرضا التام ألصحاب الشأن بالعممية التعميمية
 المدى قصيرة وخطط، ولم يعد يحكميا أىدافًا ممموسة الجامعاتأىداف  تنوعتحيث 



 ..........دراسة ميدانية على األداء االستراتيجي بالجامعات المصرية -مدخل بطاقة قياس األداء المتوازن

- ٕٗٙ - 

تمثل بالنسبة ليا تصورات وطموحات  واستراتيجيةبل صارت تعمل في ظل رؤية 
 يا في المستقبل البعيد.مكان

  لى جانب تنبع أىمية ىذه الدراسة من اليدف التي تسعى إليو، فمقد تعرضت ذلك وا 
أنو لم يتم اختبارىا من واقع  ، إالBSC) دراسات عديدة لبطاقة قياس األداء المتوازن

وبالتالي فان الدراسة الحالية  تعمل عمى  المصرية.الممارسة العممية عمى الجامعات 
 عرف عمى واقع قياس األداء االستراتيجي بجامعة سوىاج باستخدام تمك البطاقة.الت

  كما ترجع أىمية تمك الدراسة إلى تبين مدى أىمية استخدام بطاقة األداء المتوازن
 ،لالستفادة منيا في بناء نظام شامل لقياس وتقييم األداء في المؤسسات الجامعية

عمى إدارات  مما قد يفيد القائمين المتوازن. األداء بطاقة وآليات منيجيات ونشر
تحديد مستوى انحراف أدائيا عن معايير بطاقة األداء  المصرية فيالجامعات 

وتقييمو بما قـد يـسيم فـي تقميص مستوى ذلك االنحراف عمى نحو يطور من أداء 
 تمك الجامعات.

 :مصطلخات الدراشة

  :مفَوو األداء

االشتقاق المغوي لمصطمح األداء مستمد من الكممة تجدر اإلشارة  إلى أن بداية 
، Performer  وقد اشتقت ىذه الكممة بدورىا من المغة الالتينية Perform اإلنجميزية

 .م(ٕٓٔٓ،والذي يعني تنفيذ ميمة أو تأدية عمل)الداوي 
مفيوم األداء في عمومو إلى ذلك الفعل الذي  أنم( إلى ٕٓٔٓ،كما يشير )الداوي 

 إنجاز األعمال كما يجب أن تُْنجز، والذي يتصف بالشمولية واالستمرار؛ ومن ثم فيو يقود إلى
ذا المعنى يعتبر المحدد لنجاح المؤسسة وبقائيا في أسواقيا المستيدفة، كما يعكس في 
الوقت نفسو مدى قدرة المؤسسة عمى التكيف مع بيئتيا، أو فشميا في تحقيق التأقمم 

 .المطموب
م( إلى األداء عمى أنو:" انعكاس لكيفية ٕٓٓٓ ،يشير )عدايعالوة عمى ذلك 

استخدام المؤسسة لمموارد المالية والبشرية، واستغالليا بكفاءة وفعالية بصورة تجعميا قادرة 
 .عمى تحقيق أىدافيا
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م( إلى مفيوم األداء الوظيفي بانو تنفيذ الموظف ٖٕٔٓ ،حين يشير )محمد في
فو بيا المنظمة أو الجية التي ترتبط وظيفتو بيا. أي أن األداء ألعمالو ومسؤولياتو التي تكم

ىو محصمة النتائج والمخرجات التي حققيا الفرد نتيجة الجيد المبذول من خالل قيام الفرد 
 .بالميام والواجبات والمسؤوليات الموكمة إليو

محصمة ومن كل ما سبق يمكن القول بان األداء المقصود في تمك الدراسة إلى انو ال
النيائية لمخرجات الجامعات المصرية والمحدد لنجاحيا في أداء دورىا وبقائيا في المنافسات 

  .مع الجامعات األخرى
 قياس األداء االستراتيجي 
 األداء بمقارنة الشركة فييا تقوم التي بانو العمميةاالستراتيجي  األداءيعرف قياس 

 ذلك أسباب تحديد األداء مع في والضعف وةالق نواحي وتحديد المستيدف باألداء الفعمي
 ،الحاكم ،ىاشم  لممنظم ) الديمومة بقاء ضمان في األداء مساىمة مدى من لمتأكد

 .(مٕٙٔٓ
عرفيا آخرون عمى أنيا "نظام إداري ييدف إلى مساعدة وعالوة عمى ذلك فقد 

اسات االستراتيجية المنشأة عمى ترجمة رؤيتيا واستراتيجياتيا إلى مجموعة من األىداف والقي
المترابطة، حيث لم تعد القوائم المالية تمثل الطريقة الوحيدة التي تستطيع الشركات من 

 .(مٕٗٔٓ ،خالليا تقييم أنشطتيا ورسم تحركاتيا المستقبمية  )الينداوي 
بانو العممية طبقا لمدراسة الحالية االستراتيجي  األداءوبالتالي يمكن تعريف قياس 

القابمة لمتقييم وتحديد  األىدافعدد من  إلىترجمة رؤية ورسالة الجامعة  لىإتيدف  التي
الجامعة لمحفاظ عمى استمراريتيا  تواجو التيجوانب القوة والضعف والفرص والتحديات 

 وقدرتيا عمى التنافسية في المستقبل. 
 بطاقة األداء املتوازٌ: 

ام إداري ييدف إلي مساعدة يمكن تعريف بطاقة قياس األداء المتوازن بأنيا نظ 
المؤسسة عمـى ترجمة رؤيتيا واستراتيجيتيا إلى مجموعة من األىداف االستراتيجية المترابطـة. 
وذلـك مـن خـالل االعتماد عمى بطاقة قياس األداء المتوازن، حيث لم يعد التقرير المالي يمثل 

 طتيا ورسم تحركاتيا المستقبميةالطريقة الوحيدة التي تستطيع المؤسسات من خالليا تقييم أنش
(Kaplan, R. & Norton,  D.,1996). 
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المؤسسات بطاقة األداء المتوازن بأنيا إطار عام لمساعدة تم تعريف   وفي المقابل
يمكنيا أن  استراتيجية، وترجمتيما إلى أىداف واستراتيجيتياعمى توضيح رؤيتيا  المختمفة 

لتغذية العكسية حول العمميات الداخمية والنتائج تدفع األداء والسموك وذلك من خالل ا
 .(Balanced Scorecard Institute, 2011) الخارجية

نظامًا إداريًا شاماًل يربط تعريف بطاقة األداء المتوازن "بأنيا وعالوة عمى ذلك فقد تم 
الرؤية االستراتيجية باألىداف المحددة ويترجم األىداف إلى مقاييس متوازنة من خالل 

)  .البطاقة األربعة عمى أبعاداالعتماد عمى مقاييس مالية ومقاييس غير مالية، ويـتم توزيعيا 
 .(مٖٕٔٓ ،شرخ  أبو

"أول عمل نظامي حاول تصميم  :المتوازن بانيا األداءكما يمكن تعريف بطاقة قياس 
ستيدفة محددة ومقاييس م أىداف إلىييتم بترجمة استراتيجية المؤسسة  األداءنظام لتقييم 

 ،)ىاشم توحد جميع مقاييس تقييم المؤسسة "  أنياكما   ،ومبادرات لمتحسين المستمر
  م( ٕٙٔٓ

ومن كل ما سبق يمكن تعريف بطاقة قياس األداء المتوازن بأنيا نظام إداري شامل 
ييدف إلي مساعدة الجامعات عمـى ترجمة وربط رؤية واستراتيجية الجامعة بأىداف ومقاييس 

 لية وغير مالية يمكنيا أن تدفع األداء التنظيمي والسموكي لمجامعة.محددة ما
 :ميَج الدراشة

يقصد بالمنيج تمك الطرق والوسائل واألساليب التي تستعين بيا فروع العمم المختمفة 
فى عممية جمع البيانات واكتساب المعرفة ، من الميدان ولكل مشكمة بحثية بعض الخصائص 

منيجًا معينًا لدراستيا، وفى ىذه الدراسة سوف يستعين الباحث  التي تفرض عمى الباحث
المنيج الوصفي لكونـو المـنيج المناسـب لدراسـة الظـواىر االجتماعية واإلنسانية، وقد اعتمد 
الباحث في جمع البيانات عمى المصادر الثانويـة واألوليـة، وتتكـون المصادر الثانوية من الكتب 

 .لعممية والدوريات وشبكة اإلنترنتواألبحاث والرسائل ا
خالل خطوات المنيج الوصفي فان الباحث يقوم بوصف كال من مفيومي قياس  فمن  

لقاء الضوء عمى مختمف  األداء االستراتيجي وبطاقة قياس األداء المتوازن وتشخيصيما وا 
السابقة وذلك بجمع البيانات من األدبيات والدراسات  ،جوانبيما في الجامعات المصرية 

المرتبطة بقياس األداء المتوازن بيدف تكوين خمفية نظرية كافية حول كيفية استخدام بطاقة 
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قياس األداء المتوازن وفيما يتعمق بالمصادر األولية تم إعداد استبانة ليذا الغرض لمحصول 
قة عمى المعمومات المطموبـة عن واقع  األداء االستراتيجي في جامعة سوىاج باستخدام بطا

في تفريغ وتحميل  ( SPSS)كما تم استخدام برنـامج التحميـل اإلحصـائي،قياس األداء المتوازن 
  .االستبانة

 :حدود الدراشة

  األداءقياس  أوليما متغيرينالحدود الموضوعية تقتصر الدراسة الحالية عمى 
قياس  ومؤشراتو وفوائده وثانييما بطاقة وأىميتومو و االستراتيجي والتعرف عمى مفي

الدراسة مفيوم ووظائف وأبعاد األداء المتوازن ثم تتعرض المتوازن وتوضيح  األداء
المتوازن عمى  األداءاالستراتيجي باستخدام بطاقة قياس  األداءلقياس اثر قياس 

 .مكان عمل الباحثجامعة سوىاج باعتبارىا 
  ألداءاقياس  أسموبالحدود الجغرافية: تقتصر تمك الحدود في التعرف عمى 

لمجامعات  كنموذجالمتوازن بجامعة سوىاج  األداءباستخدام بطاقة قياس االستراتيجي 
 المصرية .

  وتمثمت تمك الحدود في أعضاء ىيئة التدريس الذين يحتمون مناصب :الحدود البشرية
مديري الوحدات  –رؤساء أقسام  –وكالء الكميات امعة سوىاج والتي شممت )إدارية بج

 (.لخاصذات الطابع ا
  الدراسة الحالية عمى دراسة بناء تمك البطاقة وتصميميا لمعام  الزمنية تقتصرالحدود

 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسي 
  :مصادر وأشاليب مجع البياىات واملعلومات

لغرض الحصول عمى البيانات والمعمومات المطموبة التي تساعد في تنفيـذ أىـداف 
  :حث عمى المصادر واألساليب اآلتيةالدراسة والوصول إلى النتائج اعتمد البا

  اإلطار النظري: استعان الباحث في تغطية ىذا الجانب من الدراسة بما ىو متـوافر مـن
المصادر العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث من كتب ودوريات وبحوث 

 (اإلنترنتودراسـات ،كما تمت اإلفادة من خدمات شبكة المعمومات العالمية ) 
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 إلطار العممي: اعتمد الباحث في استخدام االستبانة بوصفيا أداة رئيسة في جمع ا
 البيانات 

  :خطوات الصري يف الدراشة

 وفقا لمخطوات التالية: تسير اليدف الرئيسي من الدراسة الحالية  فأنيا لكي يتحقق 
 تمثمت خطوات الدراسة في النقاط آالتية:

 ث ويتضمن مشكمة البحث وأىدافو وأىميتو والمنيج الخطوة األولى: اإلطار العام لمبح
  .والمصطمحات والعينة ومجتمع الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة ،المستخدم

 وأساليب وأىميتو االستراتيجي األداءوفييا تناول الباحث مفيوم قياس : الثانية الخطوة 
المعاصرة   اإلدارية اتاألدبيفي ضوء   االستراتيجي األداءقياسو ومحاور ومؤشرات 

 .الدراسة أسئمةمن  األولعن السؤال  قدا جابوبذلك يكون الباحث 
  وفييا تناول الباحث المرتكزات النظرية والعممية والتطبيقية لبطاقة قياس الثالثة الخطوة

وفوائدىا وبذلك يكون  وأبعادىا ومزاياىا وأىميتيااألداء المتوازن من حيث مفيوميا 
 .الدراسة أسئمة الثاني منعن السؤال اب قد أجالباحث 

 االستراتيجي بجامعة سوىاج  األداءواقع قياس وفييا تناول الباحث الرابعة  الخطوة
عن  أجاب الباحث قدالمتوازن  وبذلك يكون الباحث  األداءباستخدام بطاقة قياس 

  .الدراسة أسئمةالسؤال الثالث من 
 التي من شأنيا تبين ىم المقترحات والتوصيات وفييا تناول الباحث ا الخامسة  الخطوة

مدى أىمية استخدام بطاقة األداء المتوازن لالستفادة منيا في بناء نظام شامل لقياس 
عن السؤال  وبذلك يكون الباحث قد أجاب الباحث وتقييم األداء في الجامعات المصرية

  .الرابع من أسئمة الدراسة
 يف األدبيات اإلدارية املعاصرةء االشرتاتيجي دراشة حتليلية لكياس األدا ثاىيا:

يتوقف نجاح أو فشل المنظمة عمى مدى قدرتيا عمى تحقيق رسالتيا وغاياتيـا 
معينة والسعي لتنفيذىا في ظـل التغيـرات المختمفـة  استراتيجيةوأىـدافيا، وىذا يتطمب وضع 

تكمن فـي  استراتيجيتياتنفيذ المحيطـة بالمنظمة، والوسيمة الوحيدة أمام المنظمة لمتابعة 
 (م ٕ٘ٓٓ)عبد المطيف وتركمان،  االستراتيجيةقياميـا بعمميـة الرقابة 
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عمى تحقيق أىدافيا طويمة األجـل ومـدى  المؤسسةعن قدرة تعبيرا األداء  يعدحيث 
قـدرتيا عمـى استغالل مواردىا نحو تحقيق األىداف المنشودة، فاألداء دالة لكافة أنشطة 

من مختمف جوانبيا، وتسعى كافة األطراف  المؤسسةوىو المـرآة التي تعكس وضع  سةالمؤس
دريس، إلى تعزيـز األدا المؤسسةفي  لذا سوف يتناول الباحث في  (مٕٚٓٓء األمثل )الغالبي وا 

 :تيجي وذلك من خالل النقاط اآلتيةاالطار الفكري لقياس األداء االستراالصفحات القادمة 
  :االشرتاتيجي داءاألمفَوو قياس -0

 بالنجاح العالقة ذات الجوىرية المفاىيم من العديد عمى األداء تقييم مفيوم ينطوي
 الجيد العمل ويفصل يميز األداء فتقييم ، ونوعا كما والفعمي والفاعمية والمخطط والكفاية والفشل
 اإلدارية عمميةال في الميمة الحمقات أحد وتحسينو  ويعد العمل تطوير بيدف السيئ العمل عن

 .االستراتيجية األىداف لتحقيق الشاممة
تشير الخناق إلى إن األداء ىو التعبير عن المسؤولية الكمية لممديرين ىذا الصدد  وفي

،وكذلك فأنو يشير إلى السموك الذي يقيم في إطار مدى إسياماتو في تحقيق  منظماتيمأمام 
 ُقدرة عن "يعبر األداء أن إلىيؤكد حجاج ورنو  في المقابلم( ٕ٘ٓٓ ،أىداف المنظمة )الخناق 

 تحقيق نحو مواردىا استغالل عمى قدرتيا ومدى األجل طويمة أىدافيا تحقيق عمى الشركات
  .(مٕ٘ٔٓ ،رنو بن ،حجاج  ").األىداف المنشودة
الرئيسي  المبدأيعد   األداءالمؤسسة فان قياس  أىدافىام لتحقيق  األداءواذا كان 

  Performance Measurement is a Fundamental Principle of ارةاإلدلعممية 

Management.  
 Ron Thomas ,  Al Weberوبير  لـروني توماس و ايؤكد  وفي ىذا السياق 

ما ال تستطيع التحكم فيو وال يمكن  إدارةبقولو بانو ال يمكن  األداءعممية قياس  أىميةعمى 
 (Ron Thomas , Al Weber, 2005) وقياسما لم يمكنك  شيءالتحكم في 

 واألداءاألداء بين األداء الحالي فجوات د يحدفي ت األداءقياس  أىميةتنبع وبالتالي 
 Ron Thomas , Al) األدائيينتعطي مؤشرات لسد تمك الفجوة بين كما أنيا  ،المطموب 

Weber, 2005) 

 األعمال ركاتش كل في خاصة أىمية يحتل األداء قياسفان تأسيسًا عمى ىذا و 
 نجاح قياس لمدى يوفر .كفايتيا وعدم الموارد لندرة نظرا االقتصادية والنظم والمجتمعات
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 أداء تعزيز في والكفاءة الفاعمية بين يجمع مركب مقياس فالنجاح أىدافيا تحقيق في الشركات
 قتصاديةاال التنمية عممية في الوحدة إسيام مدى ويظير واالستمرارالبقاء  لمواصمة الشركة

 أن األداء لقياس أيضاً  يمكن بأقل التكاليف، النتائج من ُقدرة رأكب تحقيق خالل من واالجتماعية
 غايات تحقيق نحو التقدم إحراز خالل من المجتمع احتياجات تعالج الشركة بأن يبين

 .)م 2000 الحسيني،( .اجتماعية
 أداء تقييم لغرض يستخدم محاسبي نظام باعتباره االستراتيجي  األداءياس ق أنكما  

 تفويض يتم عندما يستعمل النظام وىذا استراتيجية نظر وجية من المؤسسات مديري
 .(مٕ٘ٔٓ ،)عبد الحميد و منصور  . االستراتيجيةل األعما إلدارة العميا لإلدارة المسؤوليات

التي بأنو جميع العمميات والدراسات التي ترمي لتحديد مستوي العالقة أيضا كما عرف 
تربط بين الموارد المتاحة وكفاءة استخداميا من قبل الوحدة االقتصادية مع دراسة العالقة 
المذكورة خالل فترات زمنية أو فترة محدده عن طريق إجراء المقارنات بين المستيدف والمتحقق 

 .(مٕ٘ٔٓ ،من األىداف باالستناد إلي مقاييس ومعايير معينة )عبد الحميد و منصور 
لى  بأنيا Hunger et Wheelemعرفو كل من ىنجر وىيمم  ذلك فقد  جانب وا 

 الراجعة التغذية تحقيقيا وتوفير المستيدف النتائج مع المتحققة النتائج مقارنة عممية
 ،)عبد الحميد و منصور  .الالزمة والتعديالت النتائج تقييم لغرض وذلك ، لألداء الضرورية
 .(مٕ٘ٔٓ

 الواقعي  األداء بمقارنة المؤسسة فييا تقوم التي العممية "  وبان أيضايعرف  كذلك
 معرفة األسباب التي أدت لذلك األداء مع في والضعف القوة نواحي وتحديد المطموب باألداء
 .(مٕٙٔٓ ،الحاكم ،ىاشملممنظم  ) الديمومة بقاء ضمان في األداء مساىمة مدى من لمتأكد

ييدف إلى مساعدة المنشأة عمى ترجمة كما عرفيا آخرون عمى أنيا "نظام إداري 
رؤيتيا واستراتيجياتيا إلى مجموعة من األىداف والقياسات االستراتيجية المترابطة، حيث لم تعد 

من خالليا تقييم أنشطتيا ورسم  المؤسساتالقوائم المالية تمثل الطريقة الوحيدة التي تستطيع 
 .(مٕٗٔٓ ،تحركاتيا المستقبمية  )الينداوي 

لما سبق يمكن القول بان قياس األداء االستراتيجي يقصد بو وفقا لمدراسة  ووفقا
والوقوف  االستراتيجية  أىدافيا تحقيق عمى الجامعات المصرية ُقدرة عن يعبر :الحالية بانو
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 النتائج مع المتحققة النتائج بمقارنةوذلك غاياتيا  تحقيق في الجامعات نجاح درجة عمى
  .تحقيقيا المستيدف

 :نية قياس األداء االشرتاتيجي املتوازٌأٍ -9

تكمن أىمية قياس األداء االستراتيجي لممنظمات من منظور بطاقة األداء المتوازن في 
أنيا تختمف عن غيرىا من أدوات قياس األداء األخرى، والتي تستخدميا الشركات في تقييم 

لي فقط، في الوقت الذى األداء، حيث أن معظم أدوات القياس تعتمد عمى قياس األداء الما
توجد ىناك العديد من ميام بعض األقسام في الشركة ال يمكن قياسيا بواسطة األداء المالي، 
ولذا فان أساليب القياس التي تعتمد عمى المقاييس المالية فقط غير مناسبة لتقييم أداء ىذه 

اء المتوازن والذى يركز األقسام، وكمدخل لقياس األداء االستراتيجي يمكن استخدام بطاقة األد
عمى القياسات المالية وغير المالية مثل: رضاء العمالء ومنظور التعمم والنمو، وىى أبعاد ليا 

 أىميتيا في نظام قياس األداء االستراتيجي من منظور بطاقة األداء المتوازن 
  :تبرز أىمية األداء االستراتيجي في الجوانب األتيةوفي ىذا السياق يمكن أن 

  :م(ٕٓٔٓ،)الياشمي وعكار
  يوفر مقياسا لمدى نجاح المنظمة من خالل سعييا لمواصمة نشاطيا بغية تحقيق

  .أىدافيا
  يظير مدى قدرة المنظمة في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل

التخمص من عوامل الضياع في الوقـت تكمفة مع تحقيـق اكبر قدر من اإلنتاج بأقل 
 .والمال مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجاتوالجيـد 

  ،يساعد عمى إيجاد نوع من المنافسة بين األقسام واإلدارات والمنظمات المختمفـة
 .وىـذا بدوره يدفع المنظمة لتحسين مستوى أدائيا

  يعكس درجة المواءمة واالنسجام بين األىداف واالستراتيجيات المعتمدة لتنفيذىا
  .لتنافسية لممنظمةوعالقتيا بالبيئة ا
ذ كان اليدف  يتم الفعمي األداء أن من التأكد األداء يتمثل في  تقييم لعممية العام وا 

 يمكن األداء لتقييم األخرى األىداف بعض ىناك أن إال  ،والمرسومة لمخطط الموضوعة وفقاً 
 م(:ٕٙٓٓ: والمرسى التالي )إدريس في النقاط إيجازىا

 التكمفة ترشيد. 
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 عادة التخطيط في المساعدة  .التخطيط وا 
 الخطط وضع عند األخطاء ومخاطر معدل تخفيض. 
 واالستراتيجيات الخطط في التقدم ومتابعة التنفيذ مراحل تحديد. 
 التنفيذ في المشاركة األقسام بين التعاون تحقيق. 
 الخطط لتنفيذ الالزمة الجيود توجيو. 

سعى ىذا يث يأنظمة قياس األداء ح أىموبالتالي تعد بطاقة قياس األداء المتوازن من 
اس األداء وذلك لتفادي التركيز عمى بعد واحد عمى ي، مختمفة لقربعة أبعادالمقياس إلى توحيد أ

باالعتبار أساليب  تأخذأساليب القياس المالية ، كما أنيا  يتجاىلحساب باقي األبعاد، فيو لم 
 :حقق العديد من المزايا منيايء المتوازن ة كما أن تطبيق بطاقة قياس األداير الماليالقياس غ

  .م(ٕٕٔٓ ، شرخ أبو) 
 متكاممة  س ييتقدم أطارا متكامالً  لترجمة األىداف االستراتيجية إلى مجموعة مقا

 .التي تنعكس في صورة مقاييس أداء االستراتيجية
  وذلك لجمعيا جميع عناصر  اإلداريةحتياجات اال من تحقيق العديدتعمل عمى

  .، وتمد اإلدارة بصورة شاممة عن عممياتياالمؤسسةيجية استرات
  تحمي من حدوث مثالية جزئية ألحد األبعاد ألنيا تجعل اإلدارة تأخذون في االعتبار

تتضمن بطاقة قياس األداء المتوازن العديد من  .س أداء األبعاد األخرى لمبطاقةييمقا
ىداف  طويمة األجل وقصيرة ن األيب التوازنس األداء تتضمن ييالتوازنات، فمقا

س الداخمية يية، وتوازن المقاية وغير الماليس الماليين المقاياألجل، والتوازن ب
  .والخارجية

  من خالل التركيز عمى توجيو تعمل بطاقة قياس األداء المتوازن عمى توفير مبادئ
  .الفوائد المتوقعة

 تمكن المؤسسة من إدارة متطمبات األطراف ذات العالقة.  
 تيسر االتصال وفيم أىداف العمل واالستراتيجيات في مختمف المؤسسة. 

اس األداء في يم وقييتعد بطاقة قياس األداء المتوازن األداة األفضل لتق وبالتالي
ن االعتبار لمجامعة لتحقيق أىدافيا االستراتيجية، وباعتبارىا تركز يالجامعات كونيا  تأخذ بع

حيث  .ر ماليويىتمامات  الجامعة، وتعتبر دافعا ماليو وأبعاد غعمى أبعاد عدة أبعاد تشمل ا
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يمكن لممؤسسات والمنظمات المختمفة استخدام بطاقة قياس األداء المتوازن كأداة استراتيجية 
    :م(ٕٓٔٓ ،از المركزي لمتنظيم واإلدارة عن طريق ما يمي)الجي

 ترجمة استراتيجية المنظمة حيث يتم  : توضيح وترجمة رؤية واستراتيجية المنظمةأوال
المؤسسة بتقديم خدماتيا إلي أىداف ويتم تحديد السوق وقطاع العمال الذين ستقوم 

أىداف وقياسات كل من  المؤسسةوذلك حتى تتحقق ىذه األىداف  كما تحدد  ليم
العمميات الداخمية التعمم والتطور المالي حيث تحدد في كل جانب ما المطموب عممو 

  .حديدعمي وجو الت
  ثانيا: توصيل وربط األىداف االستراتيجية والقياسات المطابقة بما ييسر عمي

العاممين فيم واستيعاب الدور المنتظر منيم القيام بو حتي تتناغم أىدافيم الفرعية 
 .لممنظمة مع اليدف االستراتيجي

 ء يظير أفضل تأثير لقياس األدا  :: التخطيط ووضع األىداف االستراتيجيةثالثا
لذلك يجب أن يضع و  مؤسسي المتوازن لألداء عندما يتم توظيفو إلحداث تغيير 

ومن خالل  ،توازن لألداء في جوانبيا األربعةالمديرين التنفيذيين األىداف لمقياس الم
العالقات السببية في البطاقة تصبح اإلمكانيات المطموب تحقيقيا مترجمة إلي أداء 

  .مالي
 Weil)لييا من  ويمى دان ينج  وأخرون إد التي تم اإلشارة من خالل عدد من الفوائ

Dan Yang, Bernard Wong-On-Wing, Lan Guo, 2007)   فانو يمكن توضيح
 :بعض فوائد تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن عمى الجامعات وذلك كما يمي 

 عمى الجامعية، لإلدارة والمستقبمي الحالي لمنجاح األساسي الحجر بمثابة البطاقة تعمل 
  تعرض األحداث الماضية فقط التقميدية التي المقاييس عكس

 تعمل كما األداء الجامعي، كفاءة لرفع عمل يجب الذي ما عمى التركيز في المساعدة 
 لمتعدد البرامج وتشعب االختصاصات. كمظمة

 السياسة صياغة في التعميمية بالجامعة  السياسة وصناع العميا لإلدارة الكبير التدخل 
 الذي النحو عمى والموارد لألىداف الواضحة بالنشاطات، والمسئولية االستراتيجية وربط
 .اإلدارات المختمفة بالجامعة عن متوازنة صورة يعطي
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  لالستراتيجية الراجعة التغذية وتوفر توضيح الرؤيا وتضع الجدول التنفيذي لألىداف 
 .األداء تقويم يس بالجامعة بمعاييروأعضاء ىيئة التدر  لمعاممين المكافآت وتربط

 ميم بالجامعة كممخص المالية المعايير لألداء المتوازن القياس بطاقة كما تبقى 
 أكثر مقاييس مجموعة عمى تمقي الضوء نفس الوقت وفي اإلدارة المالية، ألداء

 بيا لتحقيق نجاح الداخمية ميزانية الجامعة والعمميات بين وترابطا وتفاعال عمومية
 .األجل طويل مالي

ومن كل ما سبق يمكن القول بان أىمية قياس األداء االستراتيجي  لمجامعات المصرية 
 لمخطط الموضوعة وفقاً  يتم الفعمي والواقعي لمجامعات  األداء أن من تكمن في التأكد

س وبالتالي تعد بطاقة قياس األداء المتوازن من أىم أنظمة قياس األداء  لقيا ،والمرسومة 
األداء الفعمي لمجامعات وذلك من خالل أبعادىا المتعددة وذلك لتفادي التركيز عمى بعد واحد 
عمى حساب باقي األبعاد، حيث تقدم تمك البطاقة أطارا متكامالً  لترجمة األىداف االستراتيجية 

 والتي.س التي تنعكس في صورة مقاييس أداء االستراتيجيةييإلى مجموعة متكاممة من المقا
وبالتالي  ،إلي أىداف قابمة لمتحقيق  تعمل عمى توضيح وترجمة رؤية واستراتيجية الجامعات

 الحالي لمنجاح األساسي الحجر يمكن القول بان بطاقة قياس األداء المتوازن تعمل بمثابة
 التقميدية لألداء الجامعي . المقاييس عكس عمى الجامعية، لإلدارة والمستقبمي

  :االشرتاتيجي ألداءاقياس  وأىواعطرق  -3

يقاس نجاح المؤسسات بأدائيا وتعتمد في بقائيا واستمراريتيا عمى مستوى األداء 
المحقـق وفعاليتو، وبرغم أىمية األداء بالنسبة لممنظمات كافة، إال إن الكتاب والباحثين قـد 

ية نظـر اختمفـوا فـي مفيومو ومجالو، فالبعض نظر إليو من وجية نظر شاممة واآلخر من وج
بـاالثنين معـا ) ىاشم  متخصـصة، والبعض قاسو بالمخرجـات، واآلخـر بالعمميـات والثالـث

  .وطرائقيام( ، وكل وجية نظر ليا مبرراتيا ٕٓٔٓ ،والعابدي
متكاممة من كل تقييم  وبسبب ذلك فقد ظيرت معضمة تتمثل في عدم وجود طريقة

 ،يجاد طريقة صادقة وعادلة لقياس وتقييم األداء الجوانب وبالتالي فان البحث مازال مستمر إل
حيث تعتمد اختيار  ،التقييمكفاءة عممية عمى كبير التقييم لو تأثير  أسموبحيث إن اختيار 

أسموب التقييم محكوم باليدف من عممية التقييم وبالوقت المتاح لعممية التقييم وبالقائمين عمى 
  .التقييم وأسموب اإلدارة المتبع
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تصنف مقاييس  إمكانية إلىم(  ٕٓٔٓ ،دراسة ) ىاشم والعابدي  أشارتتالي فقد وبال
 -أنواع من المقاييس ىي : أربعةإلى  االستراتيجيةاألداء 

  :تتضمن النسب المالية المختمفة والعالقة بينيا ومن  والتيالمقاييس المالية
والعائد عمى الربحية،  النشاط)الـسيولة، والرفـع المالي، ومعدالت  أمثمتيا

 االستثمار، والعائد عمى السيم
  :تشمل التكامل بين )اإلنتاجية الجزئية، اإلنتاجيـة  والتيمقاييس اإلنتاجية

 العوامـل، اإلنتاجية الكمية(. متعددة
  نظر أصحاب و مقاييس أصحاب المصالح: وتشمل تمك المقاييس جيات

 المصالح عن األىداف المتوقعة.
 وتتضمن مجموعة من المقاييس التي تم تطورييا عام مقاييس القيمة المضافة :

 األصول(.تتركز عمى )قياس النمو، الكفاءة، استغالل  والتيم ٜٚٛٔ
 

  
 يوضح مقاييس األداء االستراتيجية ( ٔشكل )

م( ٕٚٓٓ ،ماضيأبو ) ،(مٕٙٔٓ ،وباستقراء بعض الكتابات واألدبيات )الكردي
 ،) الحريري ،م(ٕ٘ٓٓ ،)أبو شيخة  ،م(ٕٙٓٓ ،ان)عدو  ،م(ٕ٘ٓٓ ،)عواد ،(مٕٔٔٓ ،)والي

 ،(Shaout ,Adnan, Mohamed K., Yousif, 2014) ،(مٕٙٔٓ ،نبيل) ،م(ٕٙٔٓ
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 من خالل طرق قياس األداء التنفيذي  االستراتيجي األداءتناولت طرق تقييم وقياس  التي
  :اآلتيةيمكن حصرىا في الطرق والتي 
 الرتتيب الرقني  -0 

يقة فإن المقيم يقوم بترتيب العاممين طبقًا لبعض السمات والصفات التي في ىذه الطر 
بغيرة من  الموظفوترتكز ىذه الطريقة عمى مقارنة  ،يتم االتفاق عمييا كأساس لمتقييم 

حيث  ،بين أداء الموظفين ومن السيل تمييز تمك الفروقات فروق بافتراض أن ىناك  الموظفين
 العقباتوجود بعض إال انو يعاب عمى تمك الطريقة  ،والوضوح تتسم تمك الطريقة بالسيولة 

عن التحيز من جانب الفرد الذي يقوم بالتقييم، كما أن ىناك صعوبة في تطبيقيا في  الناتجة
  .حالة وجود أعداد كبيرة من الموظفين

 :طريكة الرتتيب التبادلي-9

فراد المطموب تقييم أدائيم ترتيبا طبقا ليذه الطريقة يقوم الفرد القائم بالتقييم بترتيب األ
األساس  وبالتالي يعد ؛ موظفمستوى األداء العام لكل وذلك عمى حسب تصاعديا أو تنازليا 
 ،رعية مثمما يحدث في الطرق األخرىباألجزاء الفىو تقييم األداء ككل وليس في تمك الطريقة 

ند زيادة أعداد الموظفين عن وعمى الرغم من ذلك فان ىناك صعوبة في تطبيق تمك الطريقة ع
  . عشرين موظف

 :املسدوجةطريكة املكارىة -3

حتي في  أووالعيوب المميزات الطريقة عن طريقة الترتيب البسيط في  تمك ال تختمف 
في عنيا لطريقة الترتيب البسيط. أال أنيا تزيد صورة معدلة  حيث تعد تمك الطريقة األىداف

جراء مقارنات بأعداد كبيرة مما يستيمك وقت وجيد القائم أنيا تتطمب إحيث جانب العيوب 
  .بعممية التقييم

 :طريكة التوزيع اإلجباري  -4

يف( )امتياز، متوسط، ضع طبقا ليذه الطريقة فانو يتم تحديد مستويات معينة لألداء
في الطريقة أيضًا عن طريقة الترتيب البسيط  تمك وال تختمف  ،لكل الجوانب المتعمقة بالعمل

أال أنيا تزيد  ،.والعيوب واألىداف فيي طريقة أخرى معدلة لطريقة الترتيب البسيط المميزات
توزيعًا  الموظفين أنيا تفترض بأن لدى كل حيث عمى طريقة الترتيب البسيط في العيوب 
  طبيعيًا من النسب وىذا يخالف الواقع أحيانًا.
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  :التكريرطريكة -5

بعممية التقييم أن يصف أداء الموظف المراد  القائمين يطمب في ىذه الطريقة منحيث 
والميارات  الموظفينتقييمو بكتابة مقالة أو تقرير توضح جوانب ونقاط القوة والضعف في أداء 

مقيده بعناصر  في بعض األحيانوقد تكون  ،ئيملتحسين أدا المقترحاتبيا وبعض  واالتي يتمتع
  .إلطالة الزائدةلأو حدود معينو منعًا 

لممقومين ولكن يعاب عمى  متقدمتدريب  تحتاج إلىالطريقة بأنيا ال  تتميز تمك       
باإلضافة إلى التحيز  ،تستيمك وقت طويل وانيا غير منظمة بشكل ثابت أنياتمك الطريقة 

  .الشخصي وعدم الموضوعية من القائمين عمى عممية التقييم عند كتابة التقرير
 :طريكة التدرج البياىي-6

تعتمد عمى تحديد عدد من الخصائص التي تتعمق بالعمل واألداء حيث تكون لكل صفة 
مك الطريقة تحتاج تتمتاز ىذه الطريقة بأنيا األكثر شيوعًا لسيولتيا وال  درجة مختمفة مرقمة و

كما  ،اإلداريينعمى عدد كبير من  كبيرومن الممكن تطبيق القائمة بشكل  ،إلى تكاليف عالية
من عيوبيا أال أنو  .لمقائمين عمى التقييم الطريقة ال تحتاج إلى تدريب عالي المستوىان تمك 

غفاليا لبعض العناصر  ،وجود تحيز من قبل القائمين عمى عممية التقييم لبعض  األساسيةوا 
  في حال تطبيقيا بشكل واسع. الميام
 :طريكة الكوائه الصلوكية -7 

السموكية المحددة من قبل  عدد من الخصائص بقوائم خاصة  المقيمين حيث يستخدم 
وعمى المقيم أن يختار العبارة أو الصفة التي تصف أداء األفراد العاممين  الموارد البشريةإدارة 

ويكون تأشير المقيم إما نعم أو ال وعند إتمام قوائم المراجعة تذىب إلى إدارة األفراد لتحديد 
القوائم  درجة أىميتيا وبالتالي تفيد في القائمة حسبمن العوامل المحددة  موظفالدرجات لكل 

كما تنصب تمك الطريقة عمى سموك الفرد  ،أنظمة اإلدارة باألىدافالخطط و في وضع  السموكية
إال إن المقيم ال يعرف الدرجات المحددة مسبقًا وبالتالي فإن ىذه العمل وليس عمى سماتو  في

دارتيا بنجاح.الطريقة تقمل من التحفيزات باإلضافة إل  ى أنيا تتطمب وقتًا وجيدًا كبيرًا لتطويرىا وا 
 :طريكة االختيار اإلجباري -8

حيث  بالوظيفةمعايير ذات عالقة مباشرة توافر عدد من التعتمد ىذه الطريقة عمى    
مجموعات توضح سير العمل في شكل  التيتتم تمك الطريقة عن طريق وضع عدد من العبارات 
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يراىا العبارات من وجية نظرة و فرد القائم بالتقييم أن يختار من كل مجموعة ثنائية وعمى ال
كما تساعد  ،بسيولة التنفيذىذه الطريقة  وتمتاز .مى أداء الفرد الذي يقوم بتقييموتنطبق ع

عمى ىذه الطريقة تجاىل النواحي التطويرية  يعاب لكنالتقييم  فيعمى عدم وجود التحير 
 .لمموظف

  :واقف احلرجةطريكة امل -9
وتعتمد عمى تركيز المقيم عمى السموكيات األساسية المساىمة في أداء العمل بفعالية 

وبالموضوعية  ،ىذه الطريقة بتقديميا تغذية عكسية لمموظف أو أدائو بمستوى منخفض وتمتاز
 ،بالتقويم ينالقائم االعتماد عمى بداًل من  يالفعم لمواقع  سجالتنظرًا العتمادىا عمى 

وقد  ،الجيد في تدوين الوقائع لكل موظفاستيالكيا لموقت و عمى ىذه الطريقة  يعاب ولكن
  .والتركيز عمى الجوانب السمبيات دون اإليجابياتعمى تصيد األخطاء ين بالتقييم يعمل القائم

 :طريكة اإلدارة باألٍداف -01

قائم عمى عممية تستنبط تمك الطريقة من اإلدارة باألىداف، حيث يطمب من الفرد ال
 التقييم أن يقيم ويقيس أداء الفرد المطموب تقييمو طبقا لألىداف السابق االتفاق عمييا.

ىذه الطريقة بوضوح المطموب من الموظف إنجازه وتحديد المعايير والمقاييس لقياس  وتمتاز
وظف عمى تمك الطريقة التركيز عمى الم وبالرغم من ذلك فأنو يعاب ،مستوى إنجاز الموظف
تشجيع العمل الجماعي وفرق العمل واألداء الكمي العمل بروح الفريق واألداء الفردي بداًل من 

  .لممنظمة
من كل ما سبق يمكن القول بانو ال توجد طريقة مثمي لقياس األداء االستراتيجي 

والتي تختمف تمك  ،ادقة وعادلة لقياس وتقييم األداءومازال البحث مستمر إليجاد طريقة ص
 أنكما  ،التي تعود عمى الجامعات الطرق ما بين مقاييس ماليو والتي ترتبط بالربحية والعوائد

كما لم تنسى  ،ىناك مقاييس اإلنتاجية بأنواعيا المختمفة سواء كانت إنتاجيو جزئية أو كمية 
  .تمك المقاييس وجيان نظر أصحاب المصالح والمستفيد الرئيسي من خدمات الجامعات
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  :تقويم األداء االسرتاتيجيمؤشرات  -4
توضح مدى فعالية  التينو القيمة القابمة لمقياس بأ يعرف مؤشر األداء الرئيس

ويمكن استخدام تمك المؤشرات عمى مستويات  ،الرئيسية ليا  األىدافالمؤسسة في تحقيق 
لرئيسية تركز مؤشرات األداء ا إذ ،لممؤسسة المرجوة متعددة لتقييم نجاحيا في تحقيق األىداف

األداء العام لممؤسسة، في حين قد تركز مؤشرات األداء الرئيسية  العميا عمىفي المستويات 
 .الفرعية عمى العمميات في اإلدارات مثل المبيعات أو التسويق أو مركز االتصال

 (https://www.klipfolio.com/resources/articles/what-is-a-key-

performance-indicator) 
وجود عدد من المؤشرات  م إلىٕٓٔٓواإلدارة الجياز المركزي لمتنظيم  أشار في حين 

 يمي:فيما  األداءاليامة لعممية قياس 
 مؤشرات تتعمق بفاعمية Effectiveness  المؤسساتتعمل  التي األىدافتحقيق 

وتتوقف تمك المجموعة من المؤشرات عمي طبيعة نشاط  تطويرىا،الحكومية عمي 
  .وأىداف كل وحدة تنظيمية

 مؤشرات تتعمق بكفاءة Efficiency  استخدام الموارد المستخدمة في كل جياز
حكومي، حيث تتضمن ىذه المجموعة نسبة التكاليف اإلجمالية إلي بعض المخرجات 

التي  الخدماتويعبر ذلك بشكل أساسي عن تكمفة   ،التي يقدميا الجيازالمحددة 
  .يقدميا ىذا الجياز

  بإنتاجيةمؤشرات تتعمق  Productivity  وحدات الجياز الحكومي ، ويكون ذلك
عن طريق العالقة النسبية بين ومدخالت تمك الوحدات ، ويتفق ذلك مع كل من 

 .لمعناصرالجزئية  والنواتجاإلجمالي  الناتج 
 مؤشرات تتعمق بمستوي جودة Quality الخدمات المؤداه في األجيزة ة الحكومية، 

ويتضمن ذلك تحميل ألبعاد األساسية التي تتكون منيا جودة الخدمة بصفة عامة و 
 .خاص جودة الخدمات الحكومية بشكل

https://www.klipfolio.com/resources/articles/what-is-a-key-performance-indicator
https://www.klipfolio.com/resources/articles/what-is-a-key-performance-indicator
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 (ٕشكل ) 
 االستراتيجي األداءيوضح مؤشرات قياس 

بانو القيمة القابمة لمقياس  ل بان مؤشر األداء يعرف بانو ومن كل ما سبق يمكن القو
وبالتالي كل مؤشرات  ،التي توضح مدى فعالية المؤسسة في تحقيق األىداف  الرئيسية ليا  

ترتبط بمدي فاعمية تمك األىداف أو  أنترتبط باألىداف المراد تحقيقيا فأما  أناألداء يجب 
يا أو مؤشرات تتعمق بمدي جودة تحقيق األىداف مدى كفاءة الجامعات في تحقيق أىداف

  .بالجامعات المصرية
  :االشرتاتيجي األداءعياصر  -5

تشتمل عممية تقويم األداء عمى عدد من العناصر ترتبط بينيما عالقة ضمن بيئة 
 :(مٕ٘ٔٓ ،منصور ،) عبدالحميد :منظمة األعمال، وتتمثل ىذه العناصر باآلتي

 يتعمق بعمل األشياء بنجاح، كما تعني الدرجة  عنصر الفعالية: وىو مصطمح
 .التي تستطيع فييا المنظمة تحقيق أىدافيا

  عنصر الكفاءة: وىو مصطمح بتحقيق النتائج أي ) المخرجات( باستخدام أقل
  . "المدخالت " قدر من الموارد
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  عنصر االقتصادية: وىو مصطمح يتعمق بكمفة الموارد المستخدمة في إنجاز
مختمفة مع مراعاة المحافظة عمى الجودة، كما أن االقتصادية تشير األنشطة ال

إلي ضمان إن موارد المنظمة تستخدم بأقل كمفة ممكنة مع األخذ في االعتبار 
 الجودة المطموبة إال أنو يتوجب مراعاة أن يتم اإلنتاج بالكميات المحددة

  عن تحسين عنصر األداء االجتماعي: ىو مصطمح يتعمق بمسئولية المنظمات
أحوال المجتمع والمحافظة يتقدم الخدمات في مجال الرعاية االجتماعية ) 

 الصحة ، التعميم، تأىيل البنية التحتية( 

 
 (عناصر األداء االستراتيجيٖشكل ) 

األداء االستراتيجي يتكون من عدد من العناصر  أنومن كل ما سبق يمكن القول 
مع مراعاة  ةت المصرية في تحقيق أىدافيا بنجاح وكفاءاألساسية سواء أكانت فعالية الجامعا

كما ال تتغاضي تمك العناصر مسئولية  ،لية المستخدمة في تحقيق األىدافالموارد  المادية والما
 الجامعات المصرية في تحسين أحوال المجتمع المحمى والقومي ليا.

 :االشرتاتيجي األداءحماور  -6

ألداء المتوازن أربعة محاور رئيسية تعمل معا من اإلطار العام لنظام بطاقة ا يتضمن
خالل العالقات السببية بين كل منيا واألخر لتحقيق استراتيجية المؤسسة في ضوء الميام 
 واألىداف المحددة ليا ،فمن خالل كل محور يمكن التعرض لبعض مؤشرات األداء االستراتيجي 

 : (مٕ٘ٔٓ ،بن رنو ،) حجاج ممؤسسة والتي يمكن من خالل قياسيا تحديد مستوى األداء ل
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 يعد المنظور المالي أحد أىم محاور قياس وتقييم األداء ،ويمثل ليالمحور الما :
عمى مستوى  األىداف والوقوفنتاج ىذا المنظور مقـاييس موجيـة لتحقيق 

 أجمالي  (ومن أىم مؤشراتو ما يمي المؤسسة. الستراتيجيةاألرباح المتحققة 
 ،اإلنتاجيةتخفيض التكاليف وتحسين   ،دات / إجمالي األصولاإليرا األصول؛

 معدل دوران األصول؛ ىامش الربح(
 عدد من االحتياجات ورغبات وضع  المنظمات: يستمزم عمى محور العمالء

فـي تصـميم استراتيجيتيا، لما يشكمو من أىمية كبيرة تنعكس عمى نجاح  العميل 
رارية نشـاطيا فـي السوق ويعتمد ذلك المؤسسة مع منافسييا وبقائيـا واستم

ومن خالل ىذا المحور  ،ة عمى تقديم خدماتيا بجودة عاليةقدرة المؤسسعمى 
فـي ىـذه البطاقة يتمكن المدراء من ترجمة رسالتيم بخصوص العمالء إلى 
شـباع حاجاتيم ورغباتيم. ومن أىم  مقاييس محـددة ذات عالقـة باىتمامـاتيم وا 

مؤشـر  ،درجة االحتفاظ بالعميـل ،ور ما يمي.)عدد العمالءمؤشرات ىذا المح
  .نفقات وتكاليف التسويق( ،عدد الشكاوى ،رضا العمالء

  ييتم ىذا المحور بقياس األداء المستقبمي لممؤسسة  الداخمية:محور العمميات
من خالل عرض األنشـطة والعمميـات الداخمية التي تنفذىا المؤسسة لتحقيق 

يمي بعض المقاييس التي يمكـن  العمالء فيمالية ومتطمبات األىداف الما
) :التسميم في الوقت الداخمية.االعتمـاد عمييا عند تطبيق محور العمميات 

معدل األداء اليومي ،التحسين في اإلنتاجيـة   ،دوران المخزون المحدد؛ 
 .(لمعامل

  : التحديث  محور  لممؤسسة القدرة عمىىذا  اليضمن محور التعمم والنمو
الطويل الشـرط األساسـي لالستمرار والبقاء عمى المدى  يعدحيث  والتجديد
ىذا المحور إلى توجيو األفـراد نحـو التطـوير والتحسـين المسـتمر  وييدف

يمي بعض األمثمة من المؤشرات التي يمكن االعتماد  لمبقاء وفيماالضروري 
مؤشر  التأطير؛ معدالت التوظيف؛ معدل) عمييا عند تطبيق محور الـتعمم والنمـو

في  االستثمار االستثمار في دعم المنتجات الجديـدة والتـدريب؛ رضا العاممين؛ 
  .(ةجديدتطوير أسواق 
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 ( محاور األداء االستراتيجي ومؤشرات كل محورٗشكل )

 دراشة حتليلية للنرتلسات اليظرية والعلنية لبطاقة قياس األداء املتوازٌ: ثالجا

يت نظم تقويم األداء التقميدية العديد من االنتقادات منيا ال تساعد في تقويم واج
التقميدية  اإلداريةاألداء بشكل فعال في بيئة عصر المعمومات و فشل نظام تقارير المحاسبة 

، وعدم توافر القميل من لإلدارةلتحسين األداء المستقبمي  الضروريةفي توفير المعمومات 
أدى إلى البحث عن مقاييس  اإلداريةيفية تحقيق النمو والتنمية في العممية المعمومات حول ك

أبتكرىا كابالن  والتيومؤشرات بديمة لتقويم األداء، فكانت بطاقة القياس المتوازن لألداء 
ونورتون من أفضل النماذج فى العصر الحديث وفي الصفحات التالية محاولة من الباحثين 

كما  وأىميتيا وأبعادىالتمك البطاقة ومن ثم التعرف عمى مفيوميا  لتوضيح التطور التاريخي
 يمي: 

 :التطور التارخيي لبطاقة قياس األداء املتوازٌ -0
.م لمواجية القصور في أنظمة ٕٜٜٔظيرت بطاقة قياس األداء المتوازن في العام 

توقفت عن التطور منذ فمقد رأى البعض أن الرقابة المالية التقميدية  ،الرقابة المالية التقميدية
منذ المتوفرة اليوم لدييا جذور تاريخية فيم يرون أن جميع اإلجراءات اإلدارية  ،مٕٜ٘ٔعام 

الخ( ولم ..... نموذج دوبونت ،تسعير المخزون ،التكاليف المعيارية ،زمن بعيد مثل )الميزانيات
م( حيث بدأت ٕٙٔٓ ،ات في ظل التحديات المعاصر )ثابتتعد تكفي لتحقيق طموحات المنظم

من خالل  التقدمفي الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي بدأت مرحمة قياس 
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اعتمدت في الماضي عمى المؤشرات  تمكلمالية، إال أن ا يا ؤشراتمودراسة  التحميالت المالية
ر إلى األمر الذي يصفو روبرت كابالن بأنو كمن يقود سفينتو وىو ينظالبيانات الماضية 

 .مؤخرتيا بداًل من النظر إلى مقدمتيا
بطاقة قياس األداء   (Kaplan, R. & Norton,  D., 1996)وبالتالي قدم كال من 

حيث إن  ،لسد النقص في األنظمة التقميدية لتقييم األداء االستراتيجي  ،(BSC) المتوازن
عمى االستثمار وربحية  النتائج المبنية عمى أساس القياس المحاسبي التقميدي مثل العائد

السيم الواحد قد عطي مؤشرات مضممة عن أنشطة التحسين والتطوير واإلبداع في بيئة 
ولجعل استراتيجية  ،من أعمى مستوي إلى أدنى مستوى في الييكل التنظيمي  التنافسية الحالية

 ،  األداءالمنظمة مفيومة بدءا وذلك من خالل ىذه االستراتيجية بمجموعة من مؤشرات قياس 
المتوازن من  األداءتطور بطاقة قياس مر بيا  التي األساسية( المراحل ٘الشكل ) ويالحظ من

اعتبارىا اطار لمتغيير  إلى إداريمرورا باعتبارىا نظام  األداءكونيا نظام لتطوير 
 (مٕٔٔٓ ،)بومدين (،Morisawa, T. 2002التنظيمي)

 
 اس األداء المتوازنمراحل تطور فكرة بطاقة قي (٘شكل رقم ).

فيما يتعمق ببداية طرح فكرة تمك البطاقة فقد طرحت بطاقة قياس األداء المتوازن  وأما
ونوقشت البطاقة ألول مرة  Kaplan and Norton بواسطة روبرت كابالن وديفيد نورتن  
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إذ  يةاالستراتيجتعتمد في مجمميا عمى الرؤية واألىداف  والتي ،مٕٜٜٔفي جامعة ىارفارد عام 
يتم ترجمة تمك الرؤية واألىداف إلي نظام لمقاييس األداء، األمر الذي ينعكس بدوره في صورة 

 يسعى كل فرد في المؤسسة التعميمية إلى تحقيقو. استراتيجياىتمام وتوجو 
 :مفَوو بطاقة قياس األداء املتوازٌ وأٍنيتَا يف العنلية التعلينية -9

اء المتوازن الن كل من األداء المالي وغير المالي لقد سميت تمك البطاقة ببطاقة األد
يقاس لتقييم أداء قصير األمد وطويل األمد في تقرير واحد، فتمك البطاقة لألداء المتوازن تقمل 
من تركيز المديرين عمى األداء المالي قصير األمد فقط وتزيد من التركيز عمى المؤشرات 

العائد وقد ال تظير المؤسسة عمى المدى الطويل،  غير المالية التي تقوم بيا االستراتيجية
قصيرة األمد ولكن لو كان ىناك  عوائدالمدى بصورة مباشرة في  بعيدةليذه التغيرات المالي 

وتحسن قوي في اإلجراءات غير المالية فإن ىذا يشير عادة إلى تكوين استراتيجية مؤسسة 
 ,Horngren, C.,  Sundem, G.  & William Stratton)كبيرة في المستقبل اقتصادية قيمة 

2005) 
 لمعاممين مقاومة التغيير مثل باألداء استراتيجية متعمقة أىداف إلىفيي قد تشير  

 .م(ٕٔٔٓ ،الطويل)إبراىيم المدى عمى بيا تقو التي راتالتغي تقيس والتي الممولين ورضا
عريفًا لبطاقة األداء المتوازن ت Kaplan & Nortonولقد قدم كل من كايمن ونورتن 

وخارطة مسار شمولي حيث ذكرا بأنيا نظام يقدم مجموعة متماسكة من األفكار والمبادئ "
المختمفة والتي من شانيا ييس األداء مجموعة مترابطة لمقا إلىالرسالة  تحويللمشركات لتتبع 

س محدده وصوال إلى أىداف وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية لممؤسسة وذلك باستخدام مقايي
  .(Bernardo, Guimarães, 2010)" اإلدارة

جميع األعمال، وتخدم كإطار جيد لالتصال شاممة لقياس لموىناك من يعرفيا بأنيا أداة 
المستويات، والذين يشتركون في تنفيذ االستراتيجية من خالل ترجمة  بجميع العاممين في كافة

)المالي،  بأبعادىا األربعةاالستراتيجية ألىداف تشغيمية، ومقاييس، ومبادرات، وربط ذلك 
(، وىي تسمح بقياس كيفية إضافة قيمة لمعمالء والمبادرةالعمالء، العمميات الداخمية، التعميم 

كما تزود بطاقة   .فقط ةالمالي الجوانبعن االعتماد عمى  البعدن خالل م والمستقبمين الواقعين
المسئولين بالمؤشرات الكاممة لمعمالء ولمجودة ومشاكل الموظفين  قياس األداء المتوازن

  .(Balanced Scorecard Institute, 2011ومعالجتيا بصورة سريعة 

http://trove.nla.gov.au/work/5779480?q&sort=holdings+desc&_=1509045437024&versionId=45008054
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إلى أن  .Horngren, C. T. & Foster, G,  كما أشار ىورنجرين وفوستر وداتار 
" ُتعرف بأنيا طريقة لترجمة أو نقل Balanced Scorecardبطاقة قياس األداء المتوازن 

الرسالة واستراتيجيتيا عمى شكل مقاييس لألداء والتي تزود بشكل الستخدام استراتيجيتيا.  
عوامل متعددة وبأسموب آخر تدل بطاقة قياس األداء المتوازن عمى كيفية إيجاد التوازن بين 

 ( Horngren ) ويضيف (Oliv, N., Roy, J. & Wetter M., 2000)األعمال  استراتيجيةتعكس 
جراء أبعادىا، من بعد مقاييس لكل وضع عمى يقوم المتوازن األداء قياس بطاقة أساس بأنيا  وا 
 .م(ٕٛٓٓ ،)جودة  المخطط باألداء الفعمي األداء لمقارنة القياسات عممية

رجب بأنيا إطار متكامل لقياس األداء االستراتيجي، تتكون من مجموعة من  كما عرفيا
وكذلك مع أىداف  المؤسسةواستراتيجية  رؤيةمع  تتوافقالمقاييس المالية وغير المالية والتي 
مع بعضيا البعض بعالقة  وترتبط ىذه المقاييس ،المؤسسةواستراتيجيات الوحدات الفرعية في 

الطويل، بداًل  المدي عمىعمي تحسين النتائج المالية  يث تعمل تمك العالقةح، األسباب والنتائج
من االرتكاز عمى المقاييس المالية فقط والتي تعمل عمى تحسين النتائج المالية في األجل 

 .(مٕٙٓٓ ، رجب)القريب 
 نموذجتصميم  منظم يحاولوتعرف بطاقة قياس األداء المتوازن بأنيا: أول عمل 

تحديدا تاما والى  إلى أىدافًا محددة المؤسسةاستراتيجية بحيث يركز عمى ترجمة داء لتقييم األ
يتم جميع المقاييس التي توحيد المستمر كما أنيا  لمتطويرمعايير مستيدفة ومبادرات 

األساسية  العناصر، إن فكرة قياس األداء المتوازن تركز عمى وصف استخداميا في المؤسسة
 (:مٕٙٓٓ)عبد المحسن، ليا، وذلك مراعاة االعتبارات التالية وأعما المؤسسةلنجاح 
 وغدا واليوم األمس ىي زمنية أبعاد بثالثة األداء قياس عمميات تيتم :الزمني البعد. 
 بصورة المالية وغير المالية الرئيسية النسب تراقب حيث: المالي وغير المالي البعد 

 .صمةامتو 
 المدي قصير التشغيمي التحكم بربط األداء اسقي عمميات تيتم: االستراتيجي البعد 

 .المدى طويمة واستراتيجية المنشأة برؤية
 القيام عند والخارجية الداخمية األطراف من بكل األداء قياس عمميات تيتم: البيئي البعد 

 .المقاييس بتطبيق
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 مسايا وفوائد اشتخداو بطاقة قياس األداء -3

من المتغيرات أثرت عمى  العديدإلى  لمؤسساتالقد تعرضت بيئة األعمال داخل وخارج 
إلى االتجاه نحو تطبيق بطاقة قياس األداء  المؤسساتمختمف نواحي األداء بيا مما دعا 

تمك البطاقة تساعد عمى  أنوذلك انطالقا من  ،المتوازن بين الجوانب المالية وغير المالية 
كما تعتبر آلية لمتابعة ىذه الخطط ة عمميا بطريقة سميملخطط العمل والتأكد من  محددتحديد 

ولقد اتفق عدد من رجال اإلدارة   .والتحكم بيا الستراتيجية المؤسسة والتخطيط طويل المدى ليا
   عمى أن تمك البطاقة تؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد حيث أشار اوليف و سجوسترند

Olive & Sjostrand، د من المزايا منيا ما يمي إلى أن بطاقة قياس األداء تتميز بعد
Olve, N,& Sjostrand, A.,  2002): 

 ولما نحتاج معرفتو حول األعمال. إضافة إلى وجود  ،توازن وتكامل المحاور األربعة
 بعد الزمن من األسفل إلى األعمى والربحية.

  وتبين بأن مرونة  ،الداخمية والخارجية لألعمال السمات بينتوازن بطريقة أخرى
في أي عمل وقد ال تتوافق دائمًا مع المالحظات  ىامة جدا الداخمية  العمميات
 الخارجية.

 المفترضة من خالل أكثر االستخدامات أىمية  كما أنيا تقوم بربط األسباب والنتائج
لتعكس كيفية تقوية ىذه الروابط وما ىو الوقت المتضمن وما ىو الشكل المحدد 

 لممناقشة الخارجية والتغيير.
 ر العامري إلى أن بطاقة األداء المتوازن ليا فوائد عديدة ذكر منيا ماكما أشا

 م(:ٖٕٓٓ ،يمي)العامري
  مقاييس األداء. االستراتيجية في مختمفبين األىداف  تعمل عمى تحقيق االنسجام 
   تعمل عمى إيجاد روابط قوية بين المؤشرات المالية وغير المالية لممؤسسة 
  عن طريق االحتفاظ بالمؤشرات لمدي تقدم المؤسسة  الغموض  تعمل عمي توضيح

 الكمية.
   التدريب المستمر من خالل والتعمم المؤسسي نشر التغيير تعمل عمي. 
  وسائل اتصال بين مختمف المستويات اإلدارية لممؤسسة توفير  تعمل عمى.  
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قة د أكد عمى أن تمك البطاق  .(Othman, R., 2008) باإلضافة إلى ذلك فان عثمان
 :ليا العديد من المزايا من أىميا

 توفير وقت وجيد ومال المستيمك بسبب الروتين الحالي  . 
  لألىواء الشخصية. منسوبي المؤسسة عدم خضوع التعامل بين 
   تعمل عمى مساعدة المؤسسة في تطبيقيا العادل والمتجانس  في مختمف عممياتيا 
 لكفاءة في أداء الخدمة. توفير السرعة الالزمة إلنياء اإلجراءات مع ا 
  .تزود بطاقة قياس األداء المتوازن الصورة شاممة لألعمال التشغيمية 
  تسيل تمك البطاقة عممية التواصل واالتصال مع فيم األىداف االستراتيجية لممؤسسة 
 تزود بطاقة قياس األداء بتغذية عكسية استراتيجية وبالتالي تساعد عمى التعمم 

 ,Weil, Dan Yang)ويمى دان ينج  وأخرون كال من ولقد أجممت دراسة 

Bernard Wong-On-Wing, Lan Guo, 2007)  ( مٕٗٔٓودراسة الثويني ) الفوائد
 فيما يمي: الجامعاتالتي تعود لممؤسسة بعد تطبيق بطاقة القياس المتوازن لألداء في 

  سسات، عمى تعمل البطاقة بمثابة الحجر األساسي لمنجاح الحالي والمستقبمي لممؤ
الماضي دون اإلشارة إلى أحداث بعرض  تقومعكس المقاييس المالية التقميدية التي 

 األداء مستقبال. تطوير وتحسينمنيا في  اإلفادةكيفية 
  المساعدة في التركيز عمى ما الذي يجب عممو لرفع كفاءة األداء، كما تعمل كمظمة

عادة التصميم لإلجراءات لمتنوع المنفصل لبرامج اإلدارة التعميمية مثل ا لجودة وا 
  .التعميمية والخدمة المقدمة لمطالب

 السياسة التعميمية وربط االستراتيجية  ةصناعفي  الكبير لإلدارة العميا  الدور
، والمسئولية الواضحة لألىداف والموارد عمى النحو الذي يعطي المختمفة  بالنشاطات

 عن اإلدارة التعميمية.  متكاممةصورة 
  لالستراتيجية وتربط  الراجعةر التغذية يتوفمع توضح الرؤيا وتضع تسمساًل لألىداف

 المكافآت لمعاممين باإلدارة التعميمية بمعايير تقويم األداء. 
 ميم ألداء العاممين  كأساسبطاقة القياس المتوازن لألداء المعايير المالية  تحافظ

عمومية  األكثر مقاييس ال من عددالضوء عمى وفي نفس الوقت تسمط واإلدارة، 
  .في جميع عمميات المؤسسةوتفاعال وترابطا 
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كما تيدف استخدام بطاقة قياس األداء المتوازن إلى تحقيق عدة أىداف تتمثل فيما 
يمي: تيدف البطاقة لمربط بين الرقابة التشغيمية ) المدى القصير( مع توازن الرؤية 

، في المستقبلبة العمميات اليومية وأثرىا عمى التطورات االستراتيجية ) المدى الطويل(، مراق
واقع لألداء. تييئة اإلطار العممي لترجمة االستراتيجية إلى  األبعاد الرباعيةالتركيز عمى محاور 

امل بين االستراتيجية والعمميات، نشر مؤشرات قياس األداء لكافة نظام متك، تطوير تنفيذي
 .(ٕٙٔٓ ،لحاكما ،) ىاشم المستويات بالمنظمة

تمثل نظام إداري بما فيو من   المتوازن األداء من كل ما سبق يمكن القول بأن بطاقة
ويحقق لمجامعات البقاء واالستمرار  ،القياسات واالتصال الفعال فيما يتعمق بأىداف االستراتيجية

ي وقت قميل ويساعد عمى اتخاذ القرارات بشكل أسرع وذلك ألنيا توفر معمومات دقيقة وحديثة ف
 تقديم خالل من ،الجامعات واستراتيجية رؤية ترجمة من اإلدارةتمكن القائمين عمى كما أنيا 

 والمقاييس األىداف خالل الجامعة من استراتيجية شرح إعادة عمى يساعد جديد عممي إطار
 أىداف إلى لموصول مستخدمة وموارد  تكاليف من بنودىا بكافة الخطة تنفيذ يتم حيث ،المختارة
 .لمجامعة  الموضوعة األىداف وتحقيق األداء تطوير إلى في النياية تجتمع ولكنيا ،عديدة

 بطاقة قياس األداء املتوازٌ  عياصر  -4

تتكون كل بطاقو من البطاقات األربع من العناصر األساسية تتبمور من خالىا آلية 
الحاكم  ،) ىاشم  ،م(ٕٙٓٓوىي عمى النحو التالي (المغربي، وغريبو،  عمل ىذه البطاقة

  .(مٕٙٔٓ،
توضح اتجاه المؤسسة وتوضيح التي  Future Vision الرؤية المستقبمية -

 المستقبمي التي ستكون عمييا.  وضعيا
لتحقيق  اليامةواإلجراءات  األعمال كلمن  تتكونوالتي  Strategy االستراتيجية -

  .ىابتحديد المؤسسة األىداف التي قامت  تنفيذاألىداف أو خطط 
مكون يدفع باتجاه تبني استراتيجية معينة وفق تحميل  Perspective :البعد -

لمؤشرات ميمة في ىذا البعد أو المكون ومن ثم العمل عمى تنفيذ ىذه 
 االستراتيجية لموصول إلي المؤشرات الواردة في البعد. 

إلى تمثل النتائج المراد تحقيقيا التي تساىم في الوصول  Objectives األىداف -
رؤية المنظمة، حيث يتم توزيع وتخصيص األىداف عمى األبعاد األربعة حيث 
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 -يجب إن تكون األىداف واقعية وقابمة لمقياس ومحددة بإطار زمني. 
تعكس قياس أداء التقدم باتجاه األىداف.  ) Measures المؤشرات(المقاييس

  .وتقدم تنبؤات عن األداء المستقبمي وتدعم تحقيق األىداف
والمطموب والتي تمثل البيانات الكمية لمقاييس األداء  ، Targetsنًطزهذفبدا -

  .ارتباطات –في وقت ما في المستقبل. تحقيقو 
 عن تعبر والتي  (Cause and Effect Linkages)والنتيجة السبب ارتباطات -

 .)اً  إذ – إذا( لعبارات وتكون مشابية باألخر أحدىما األىداف عالقات

  قياس األداء املتوازٌأبعاد بطاقة  -5
إطار عمل  تعدمن اإلجراءات والتـي  عددتترجم ىذه البطاقة استراتيجية المؤسسات إلى 

تركز بل  المالية فقط أىدافياتطبيق استراتيجيتيا، فال تركز البطاقة عمى مجرد الوصول إلى 
، إن المالية لتمبية غاياتيا تحققيا أنغير مالية التي عمى المؤسسات  األىدافعمى   أيضا

 :المؤسسات من أربعة جوانببطاقة األداء المتوازن تقيس أداء 
 .أواًل: البعد المالي 
 .ثانيا بعد العمميات الداخمية 
 .ثالثا بعد العميل 
 .ورابعا بعد التعمم والنمو 

  :ويمكن عرض تمك األبعاد بشي من التفصيل عمى النحو التالي
  Financial بعد احملور املالي - أ

المالي وذلك ألن المقاييس المالية ذات قيمة  بالمحورالمتوازن   األداءفظ بطاقة تحت
، وأنيا توضح ما إذا كان إنجازىاتم  التيالنتائج االقتصادية القابمة لمقياس لألعمال  تحديدفي 

 األىدافيسيم أم ال في إجراء التحسينات األساسية وتحقيق  المؤسسةتنفيذ استراتيجية 
 .(مٕٔٔٓ ،احمد ،) حسن.تي تصبو المنظمة إلى تحقيقياالنيائية ال

حيث تم  ،إن مقاييس األداء المالية تبين مدى االلتزام بتنفيذ الخطط االستراتيجية
في النتائج  التقدموالتي تبين مدى  ،التعبير عن الخطط االستراتيجية بأىداف ومقاييس أداء

حيث يركز ىذا  .(Niven, P. R., 2011) (مٕ٘ٔٓ ،إدريس ،)المرسى  ، لممؤسسةالنيائية 
المحور عمى الجوانب المالية في األداء وما إذا كان ىناك اختالف في األىداف بين الجامعات 



 ..........دراسة ميدانية على األداء االستراتيجي بالجامعات المصرية -مدخل بطاقة قياس األداء المتوازن

- ٖٗ٘ - 

فاألىداف المالية في الجامعات الخاصة عمومًا في المدى البعيد ىي  ،الحكومية و الخاصة
مدى فعالية وكفاءة ىذه بينما النجاح في الجامعات الحكومية يقاس ب ،تعظيم صافي الربح

  .المؤسسات في مقابمة احتياجات طالبيا بأقل تكمفة ممكنة وبأقصر وقت ممكن
  Internal Process بعد العنليات الداخلية - ب

ييتم بعد العمميات الداخمية بقياس األداء المستقبمي لممؤسسة من خالل عرض أنشطة 
وذلك من  ،داف المالية ومتطمبات العمالءلتحقيق األى المؤسسةوعمميات الداخمية التي تنفذىا 

 ،وتطويرىا في ضوء محددات السوق مخرجات حديثة ومتجددة خالل استحداث وابتكار 
العمالء ودورة التشغيل التي تركز عمى تقديم الخدمات  واقع األسواق ومتطمباتوتشخيص 

 .(مٕ٘ٔٓ ،إدريس ،المرسى) لمعمالء بيدف رفع درجة رضا العميل وخدمتو
محور العمالء بإيجاد من كال  تساندركز ىذا المحور عمى العمميات الداخمية التي وي

قيمة لمعميل والمحور المالي بزيادة الجانب االقتصادي المادي الممموس. وتحديد الحمقات التي 
سوف تحسن األىداف ويساعد عمى معالجة االنحرافات وتطوير األداء والعمميات الداخمية سعيًا 

 .Horngren, C.T., Foster, G., & Datar, S.M) عمالء والمساىمينإلرضاء ال

بالتالي ينسحب ىذا القول عمى الجامعات في أن ىذا البعد يعزز قيمة الطالب وأفراد   .(2000
كما يمكن ليذا البعد في تحسين األىداف  ،المجتمع المحمي باعتبارييما العميل لدى الجامعات

  .فيذىاومعالجة جوانب القصور في تن
بيا الجامعات  تتسماألنشطة الداخمية التي الفعاليات و  يقصد بالعمميات الداخمية جميع 

 احتياجات ومتطمباتدرجة نجاح الجامعات ومدى قدرتيا في تمبية  الجانبعن غيرىا، وُيقيم ىذا 
المجتمع. إذ يقيس درجة ميارات المعممين واإلداريين بالمؤسسة وطريقة تقديم الخدمات 

  .تعميمية والبحثية وذلك من أجل قياس األداء الداخمي والتقييم الذاتي لممؤسسةال
  Customer  بعد العنالء - ج

لتحتل المرتبة األولى في  العميلعامة تركز عمـى  رؤيةاليوم  مؤسساتمن  العديدإن 
 من وجية المؤسساتوىذه ىي" رسالة نموذجيـة لألعمـال" وان أداء  لعمالئياتحقيق القيمة 

تتطمب من  إذلإلدارة العميا. وجاءت البطاقة لتمبيـة ذلـك  األولوية األساسيةأصبح  عمالئيانظر 
في مقاييس خاصـة تعكس  العميلحول خدمة  لممؤسسةالعامة  الرؤيةرجال اإلدارة ترجمة 

 .(مٕٔٔٓ ،احمد ،) حسن .متطمباتيم
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ائص من خالل تمك الخص نصب أعينياوقد أخذت بطاقة قياس األداء المتوازن 
 احتوائيا عمى محور العمالء الذي يشمل عمى مقاييس تتعمق بالعمالء المستيدفين

(Customer Target) ،)مثل رضا العميل ،وىي تتضمن مقاييس متعددة (Satisfaction 
Customer) ,واالحتفاظ بالعميل   (Retention Customer)  كتساب عمالء جددا 

(Acquisition Customer) ،  العميل بحيةور (Customer Profitability) ، ) والنصيب
 ،الزبونوالقيمة من وجية نظر  ،المستيدفة المجاالتفي ) (Share Market) في السوق

 ،إدريس ،المرسى)تحميل ربحية العمالء المؤسسة ل أسموبالتي تعتمد بشكل أساس عمى 
 (مٕ٘ٔٓ

ألنو إذا لم تستطع  ،ألداءحيث يعد ىذا المحور من العممية ىو قمب بطاقة قياس ا
العميل الداخمي والخارجي بالشكل المناسب والمالئم فأنيا ستتالشى  يطمبوالجامعات تقديم ما 

ويجب أن تبنى التحميالت قدر اإلمكان عمى اإلدراك الحقيقي لمتطمبات  ،وذلك في ظل التنافسية
يالت التي تصف الجزئيات كما إن االستراتيجيات المختارة يجب أن تبنى عمى التحم ،العميل

وتأتي المقاييس نتيجة طبيعية لالختيار االستراتيجي والتي ستزودنا برؤيا  ،إلعطائيا األولوية
 .(Oliv, N. , Roy, J. and Wetter  M., 2000شاممة عن محور العميل 

يتم تقسيم اىتمامات الزبـون إلـى أربعـة أصـناف الوقت و النوعية و األداء  أنويمكن  
من وقت  بداية  ذلك الخدمة، إن مقاييس الوقت مطموبة لتمبية حاجـات الزبـائن ، ويمكن قياسو 

تسمم الطمب إلـى وقـت الطرح أو التسميم ليذا الخدمة إلى الزبون بشكل فعمي ما مقاييس 
النوعية فإنيا تقيس مستويات العيوب في المنتجات المقدمـة كمـا يـدركيا ويقيسيا الزبون، 

وما  .النوعية أيضا التسميم في الوقت المحدد ودقة تنبؤات وتـسميم او طـرح المنتجوتقيس 
في إيجاد قيمة  المؤسسة يتعمق بمقاييس األداء والخدمة فإنيا تقيس كيفية مساىمة خدمات 

ىذا فضاًل عن قياس الوقت، النوعية، األداء والخدمة، فان عمى المنظمات ان تراعي  ،لعمالئيا
 .(Kaplan, R. & Norton,  D.,1996)  .تجياالتكمفة لمن

  Learning & Growth  بعد التعله والينو - د
يعد التعمم والنمو منظور من بين المنظورات األربعة لبطاقة القياس المتوازن لألداء 

إليجاد النمو والتحسينات  ،اإلدارة التعميميةتبنييا من قبل الذي يعبر عن األسس التي يجب 
في  باالستغاللوذلك من منطمق أن عدم قياميا  ،ق األىداف في األجل الطويلالمطموبة لتحقي
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لتعميق  المساعدةالمعمومات  تكنولوجياالبشرية لتأىيميا تأىيال عمميا وعمميا، وتطوير  المصادر
لغة العصر فإن اإلدارة التعميمية لن تكون قادرة عمى تحقيق األىداف االستراتيجية الموضوعة 

  .وبالتالي من المحتمل جدا عدم قدرتيا عمى تحقيق التقدم المنشود منيا لتمك المؤسسة
الثقافية مع  خمفيتيم، ودمج الموظفينويعتمد ىذا المحور من تمك البطاقة عمى تدريب 

الحالي  المؤسسيلممعرفة في المناخ  األساسيأن المخزون  وحيثالتطوير عمى حد سواء، 
وخاصة أن  ،العاممين لالىتمام بتطوير أنفسيم بشكل مستمرالتكنولوجية يرمي ب لمتطوراتوفقا 

بطاقة التعميم والنمو تشكل الحجر األساس لمنجاح في أي مؤسسة تيتم بتنمية وتدريب 
 منسوبييا. 
أن التعمم  David P. Norton ونورتن Robert S. Kaplan كل من كايمن وأكد

، ومدربينكون لدييا استشاريين أن يالمؤسسة عمي  مما يمزمأكثر أىمية من التدريب، 
ليم الحصول عمى المساعدة  باإلضافة لتسييل عممية االتصال بين العاممين بشكل يتسنى لو

 .(Kaplan, R. & Norton,  D.,1996) في حل مشكمة ما بشكل سريع
ومما سبق يمكن مالحظة مدى العالقة بين المحاور األربعة حيث يدعم بعضيا البعض 

العمميات الداخمية وبالتالي يؤثر عمى رضاء العاممين كما تؤثر العمميات  حيث يدعم النمو
كما يشتمل كل  ،الداخمية بدورىا عمى رضاء الممولين، وكل ىذا يؤثر عمى المؤشرات المالية

 :   Selena, Aureli (2010) محور من محاور بطاقة األداء المتوازن عمى أربعة أعمدة

 يو األىداف الخاصة بالبطاقة: تسجل فObjectivesاألىداف  -
لقياس كل  يتم استخداميا : تسجل فيو المؤشرات التي Measuresالمؤشرات  -

 ىدف
 : تسجل فيو القيمة المستيدفة لممؤشر في نياية الفترة .Targetالمستيدف  -
التي سنقوم بيا  : تسجل فيو المبادرات أو األشياءInitiativesالمبادرات  -

 لتحقيق اليدف
المتوازن كما ىي موضحة  األداءالمكونات عمى النحو الموضح لبطاقة وتظير ىذه 

 :بالشكل التالي
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 (Kaplan & Norton, 1996) ( أبعاد بطاقة قياس األداء المتوازنٙشكل )
فمن خالل استقراء الشكل السابق يالحظ أن  الرؤية والرسالة االستراتيجية تعتبر 

فمن حيث وجية النظر المالية  ،نيا المحاور األربع محور تمك البطاقة والتي يتم استنباط م
اشترطت تمك البطاقة لمنجاح المالي لممؤسسة التعميمية  ينبغي عمييا إدراك كيف تنظر إلى 

تمويل التعميم بمعنى أنيا تنظر لمعائد االقتصادي والمالي لمدولة جراء إسياميا  فيالمساىمين 
تعميم والنمو  فإنيا تركز عمى سؤال رئيسي يتمثل في  أما من جية مجال  ال ،تعميم أبنائيا في

كيف سنحافظ عمى قدرة المؤسسة التعميمية عمى التغيير والتطوير ؟ أما من جية نظر الطالب 
فإنيا تنظر إلى متطمباتيم واحتياجاتيم أما من جية نظر العمميات الداخمية فأنيا تركز عمى 

 سواء أكانت الدولة أو الطالبإرضاء المستفيدين من العممية التعميمية 
 : حتليل ىتائج الدراشة ومياقشتَارابعا 

 ىظرة عامة عً ميداٌ الدراشة: 

قبل الولوج في تحديد أوصاف عينة الدراسة ال بد من التوضيح عمى نحو موجز 
 .بميـدان الدراسة المتمثل بجامعة سوىاج

 ىا مدينة سوىاجيمية الوليدة ومقر من الجامعات اإلقم سوىاج تعد جامعةحيث  
من  واإلقميمي والقوميالعام ىو تغطية احتياجات سوق العمل المحمى  االستراتيجي وىدفيا

المتميزين القادرين عمى قيادة  العمماء ك إعداد جيل منالخريجين المؤىمين عمميًا وعمميًا وكذل
 .عجمة التنمية في كافة المجاالت اإلنسانية واالجتماعية والعموم اإلنسانية والتطبيقية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)


 ..........دراسة ميدانية على األداء االستراتيجي بالجامعات المصرية -مدخل بطاقة قياس األداء المتوازن

- ٗ٘ٚ - 

وكانت في   مٜٔٚٔ سنة التربية بجامعة سوىاج وىي كمية كمية إنشاء أول تمولقد 
، ثم توالى إنشاء الكميات حتى صار لجامعة جنوب الوادي ، ثملجامعة أسيوط ذلك الوقت تابعة
 يًا عن جامعة جنوب الوادي سنةانفصمت الجامعة رسم وبعدىا ،كميات ٓٔعددىا اليوم 

  م.ٕٙٓٓ
 عييتَاجمتنع الدراشة و : 

 بأعمالالقائمين  ىيئة التدريس بجامعة سوىاج أعضاءيتمثل مجتمع الدراسة في 
 عضو ٘ٛتم اختيار وقد  مدير وحدة ذات طابع خاص(  –رئيس قسم –) وكيل كمية  إدارية

االستبانة بجامعة سوىاج  ، إذ وزعت عينة الدراسة من أعضاء ىيئة تدريس ىيئة تدريس من 
وعنـد اسـترجاعيا أخضعت لعممية الفرز لمتعرف عمى صالحيتيا واستبعاد غيـر  عمييم 

وتم استبعاد  استبانة ٓٛاستبانة تم استرجاع   ٘ٛتوزيع عدد الـصالحة منيـا، حيث انو قد تم 
 لحة لمتحميل.صا استبانة ٗٙاستبانة منيا لعدم جدية اإلجابات فييا وتبقي  ٙٔ
 :أداة الدراشة 

التي صممت من خالل تساؤالت  االستبانةاستخدم الباحث لجمع المعمومات المتعمقة بالدراسة 
 االستبانةحيث اشتممت  ،الدراسة وأىدافيا حيث تم االستفادة من عدد من الدراسات السابقة 

 محاور: أربعوعمى 
  ٕٔ إلى ٔفقرات من  ٕٔى المحور األول  محور العمالء )الطالب( ويشتمل عم -
  ٕٕ إلى ٖٔفقرات من  ٓٔعمى  ويشتمل الماليمحور البعد  الثاني:المحور  -
 إلى ٖٕفقرات من  ٓٔعمى  ويشتمل الداخميةمحور العمميات  الثالث:لمحور  -

ٖٖ  
  ٓٗ إلى ٖٗمن  فقرات ٛمحور التعميم والنمو ويشتمل عمى  الرابع:المحور  -

حيث تم إعطاء ، االستبانةي فقد تم تحديد أوزان فقرات وطبقًا لمقياس ليكرت الخماس
عطاء أربع نقاط لإلجابة بصورة كبيرة، واإلجابة بصورة  خمس نقاط لإلجابة بصورة كبيرة جدًا، وا 
متوسطة ثالث نقاط، واإلجابة بصورة قميمة نقطتين، في حين تم إعطاء نقطة واحدة لإلجابة 

  بصورة قميمة جدًا. 
 شة:ثبات أداة الدرا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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( لقياس ثبات  Cronbach’s Alpha) ألفا كرونباخ  قياس ثبات األداة عن طريق تم
 المستخدمة( إلى قيمة معامل الثبات لمحاور األداة ٔاألداة ويشير الجدول رقم )

 (1جدول )

 معامالث ثباث أداة الدراست

عذد  انًسىر

 االضزدبثبد

عذد 

 انفمراد

يعبيم 

 انثجبد

انذال

 نخ

 دال 9:،0 21 46  األولانًسىر 

 دال 0،98 20 46 انًسىر انثبٍَ

 دال 2:،0 20 46 انًسىر انثبنث

 دال 1:،0 9 46 انًسىر انراثع

 دال 0780 60 46  األثعبدخًُع 

أن معامالت ثبات كل محور من محاور االستبانة مرتفعة الجدول السابق ويتضح 
في  ٜٛ،ٓ- ٖٚ.ٓالثبات بين ، حيث تراوحت قيم معامل ٔٓ.ٓودالة إحصائيا عند مستوى 

وىذا يدل عمى إمكانية ثبات النتائج التي  ٖٚ.ٓحين بمغت قيمة معامل الثبات لجميع المحاور  
يمكن أن يسفر عنيا تطبيق ىذه األداة وكذلك إمكانية تعميم النتائج التي تتوصل إلييا الدراسة 

 في ضوء حدودىا العممية.
 خصائص جمتنع الدراشة: 

ع الدراسة وفقا ألربعة متغيرات ىي: العمر، و المؤىل العممي،  تم تصنيف مجتم
وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، وفي ما يمي توضيح لخصائص أفراد الدراسة في ضوء ىذه 

 المتغيرات:
 (1خذول رلى )

 رىزَع أفراد انذراضخ وفمب نهًزغُراد انذًَغرافُخ

 انُطجخ % انزكرار فئبد انًزغُر انًزغُر انرلى
 19720 29 60ألم يٍ  – 00 انعًر 2

 46704 62 00ألم يٍ  -60
 8792 0 40انً الم يٍ  -00  
انًإهم  1

 انعهًٍ
 82798 64 أضزبر
 19720 29 يطبعذ أضزبر

 0 0 يذرش
انًطًً  0

 انىظُفٍ
 01792 12 وكُم كهُخ 
 0870 16 رئُص لطى

 1:79 :2 يذَر وزذح راد طبثع خبص
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%. أعمار أفراد الدراسة تتركز في الفئة ٙٓ.ٗٙ( أن ٕضح من الجدول رقم )ويت
%، ونستنتج ٖٔ.ٕٛسنة بنسبة  ٓٗ إلى ٖٓفاكثر تمييا الفئة العمرية من   ٓٗالعمرية من 

خبرة ودراية  األكثرسنة  فاكثر باعتبارىم  ٓٗمن ذلك أن أعمار غالبية عينة الدراسة تزيد عن 
 الجامعية  باألمور

( يشير إلى أن غالبية أفراد الدراسة ٕفيما يتعمق بالمؤىل العممي فإن الجدول رقم )أما 
%، من ٔ.ٕٛ%، فيما يحمل نسبة ٛ.ٔٚحيث بمغت نسبتيم  األستاذية ممن يحممون درجة 

 . العينة من األساتذة المساعدينأفراد 
ما كانت من العينة بين%ٔٛ.ٕٖوكالء الكميات كانت كما يشير الجدول إلى أن نسبة 

كانت نسبة مديري الوحدات ذات الطابع % بينما ٘.ٖٚفي العينة كانت  األقسامنسبة رؤساء 
 % من العينة.ٛ.ٜٕ الخاص 

  ىتائج أشئلة الدراشة: 

  :املتوازٌ األداءىتائج احملور األول  حمور العنالء )الطالب(  مً بطاقة قياس  -0
المتوازن  األداءبطاقة قياس  واقع استخدامب سؤال الدراسة المتعمق  نلإلجابة ع

 األربعة؟  تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات عينة الدراسة تجاه المحاور بجامعة سوىاج
دخال البيانات إلى الحاسب اآللي ولتحديد  األداءالخاصة ببطاقة  المتوازن ، ولقد تم ترميز وا 

( ثم ٗ=ٔ-٘ب المدى )طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعميا( تم حسا
( ٓٛ.ٓ=٘÷ٗتقسيم عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصول عمى طول الخمية الصحيح أي )

بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس أو بداية المقياس وىي الواحد صحيح 
 وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طول الخاليا كما يمي:

 ( يمثل متدنية جدا بشدة أو "ال تطبق عمى اإلطالق".ٓٛ.ٔى )( إلٔمن ) -
 ( يمثل "غير موافق" "درجة متدنية"ٓٙ.ٕ( إلى )ٓٛ.ٔأكبر من ) -
 ( " درجة متوسطة".ٓٗ.ٖ( إلى )ٓٙ.ٕأكبر من ) -
 ( "درجة كبيرة".ٕٓ.ٗ( إلى )ٓٗ.ٖأكبر من ) -
 ( موافق بشدة أو درجة كبيرة جدًا.٘( إلى )ٕٓ.ٗأكبر من ) -

ألداء والذي يشير إلى نتائج البعد األول من بطاقة قياس ا( ٖء الجدول رقم )باستقرا
 .المتوازن والمرتبط بالطالب
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 (0رلى )خذول 

 انًزىازٌ األداءثطبلخ لُبش  ( يٍ)يسىر انعًالء  األولَزبئح انًسىر 

يزىضظ  انعجبرح نرلىا

 اإلخبثخ

االَسراف 

 انًعُبرٌ

انزررُ

 ة

درخخ 

رىافر 

 انًعُبر

م اندبيعخ عهً رىفُر انخذيبد رعً 2

ثبنًُبضجخ فٍ انًذٌ اندبيعُخ  ثكفبءح 

 7وخىدح كجُرح

يزىضط  2 07806 1760

 ح

ويسذدح  نهطالة واضسخانخطخ انذراضُخ  1

وانًراخع وانفروع  األهذافزُث  يٍ

 7انذراضُخ ويىاعُذ االخزجبراد

يزىضط 1 ::078 1704

 ح

ٌ وعذانخ ثذو ثُساهخرزى يعبيهخ انطالة   0

 7ويسطىثُخ وضبطخ

يزىضط 0 074 1701

 ح

ركفً انطبعبد انًكزجُخ نكم أضزبر  6

 وئرشبد ورىخُه وانًخظظخ نًمبثهخ

 7انطالة

يزىضط 6 07890 171

 ح

وطرق  أضبنُتهُئخ انزذرَص  أعضبءَعذد  0

 )يسبضرح،انذراضُخ  انزذرَص نًمررارهى

 7يُبلشبد( رذرَت،عظف رهٍُ، 

يزىضط 0 07490 1729

 ح

 انًزطىرح داخموانًعذاد  األخهسحىفر رز 4

 7لبعبد انًسبضراد

 يزذَُخ 4 07:10 27:0

رطزدُت اندبيعخ نشكبوي انطهجخ، وَزى  8

 يعبندخ انخهم فٍ ولذ لظُر7

 يزذَُخ 8 07:90 2798

رعًم اندبيعخ عهً رطىَر دورهب وئثراز  9

 ضًبرهب وكفبءرهب ثٍُ اندبيعبد األخري7

 يزذَُخ 9 079:6 2704

سبول ئدارح اندبيعخ انزعرف عهً آراء ر :

 واإلدارَخانخذيبد انزعهًُُخ  فٍانطهجخ 

  7انًمذيخ  نهى

 يزذَُخ : 07940 2701

 

20 

 

عهً انًشبركخ  األضزبر انطالةَشدع 

 7انفعهُخ داخم لبعبد انًسبضراد

 يزذَُخ 20 07:10 2702

رُىنٍ ئدارح اندبيعخ االهزًبو انكبفٍ  22

 طهجخ7ثًزطهجبد وزبخبد ان

 يزذَُخ 22 079:6 2760

 انخرَدٍُاندبيعخ يزبثعخ  ئدارحرعًم  21

 7رطىَر انعاللخ يعهىو

يزذٍَ  21 :2726 2701

 خذا

 يزذٍَ  :079 :27 انًدًىع 

يتضح أن إجمالي فقرات البعد األول من أبعاد بطاقة قياس األداء المتوازن كان بدرجة 
حيث احتمت الفقرات  تعمل الجامعة عمى توفير  ،ٜ.ٔمتدنية غير وذلك بمتوسط إجابات كانت 
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الخدمات بالمناسبة في المدن الجامعية بكفاءة وجودة كبيرة وفقرة الخطة الدراسية لمطالب 
تتم  واضحة ومحددة من حيث األىداف والمراجع و الفروض الدراسية ومواعيد االختبارات وفقرة 

ية وأخيرا فقرة يعدد أعضاء ىيئة التدريس وعدالة بدون وساطة ومحسوب معاممة الطالب بنزاىة
أساليب وطرق التدريس  لمقرراتيم الدراسية )محاضرة ، عصف ذىني، تدريب ، مناقشات(  

 . ٛٔ.ٕومتوسط  ٘ٗ.ٕدرجة استجابة متوسطة بمتوسط حسابي يقع ما بين  
داخل   بينما كانت استجابتيم متدنية فيما يتعمق بعدم توافر األجيزة والمعدات المتطورة

قاعات المحاضرات وعدم استجابة الجامعة لشكاوى الطمبة، وعدم معالجة الخمل في وقت 
الخدمات  فيقصير  ، كما احتمت فقرة محاولة إدارة الجامعة التعرف عمى آراء الطمبة 

التعميمية واإلدارية المقدمة  ليم، بينما كانت ردودىم متدنية جدا بما يتعمق بقيام إدارة 
 .متابعة الخريجين و تطوير العالقة معيمالجامعة ب

  :املتوازٌ األداءالجاىي  احملور املالي  مً بطاقة قياس  ورىتائج احمل -1

الدراسة  المتوازن من األداءبطاقة قياس  أبعادولإلجابة عن المحور الثاني من 
ت تم حساب المتوسط الحسابي إلجابا( ٗفمن خالل جدول رقم )المالي  في البعدوالمتمثل 

 .البعد العينة الدراسة تجاه األسئمة الخاصة بفقرات 
 (6خذول رلى )

 انًزىازٌ األداءثطبلخ لُبش  انًبنٍ( يٍ انثبٍَ )انًسىرَزبئح انًسىر 

يزىضظ  انعجبرح انرلى

 اإلخبثخ

االَسرا

ف 

 انًعُبرٌ

درخخ  انزررُت

رىافر 

 انًعُبر

 فٍَزى اضزثًبر  انًىارد انًبنُخ وانعهًُخ   20

 رؤَخ اندبيعخ ورضبنزهبرسمُك 

يزىضط 2 07890 1710

 ح

انًبنُخ يطزمهخ رعًم  نهًراخعخح رادئرىخذ  26

 عبنُخ ثكفبءح

يزىضط 1 07490 1729

 ح

َزى انعًم عهً رىفُر يظبدر رًىَم ثذَهخ عٍ  20

انزًىَم انسكىيٍ رإدٌ ئنً رسطـٍُ اإلَراداد 

 .اندبيعُخ ورطىرهب

يزىضط 0 07968 1722

 ح

بيعخ انخذيبد اندبيعُخ ثأضعبر يالئًخ رمذو اند 24

 رزُب ضـت يع يطزىي انخذيخ انًمذيخ 

يزىضط 6 07:10 27:0

 ح

رطزخذو اندبيعخ انزكُىنىخُب انسذَثخ فٍ  28

  واإلدارَخانُىازٍ انًبنُخ 

يزىضط 0 07:90 2798

 ح

 األداءرزُبضت يُساَُخ اندبيعخ  يع يطزىي  29

 نهدبيعخ االكبدًٍَ

 ذَُخيز 4 079:6 2704
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 اإلدارادَزى اخزُبر انكفبءاد انًذرثخ نهعًم فٍ  :2

 انًبنُخ ثبندبيعخ 

 يزذَُخ 8 07940 2701

رسظم اندبيعخ يظروفبد دراضُخ يٍ انطالة  10

 ركفً نُفمبرهى انذراضُخ

 يزذَُخ 9 07:10 2702

رزذخم  رئبضخ اندبيعخ  فٍ ثُىد طرف  12

غُر انجُىد  فٍانًُساَُخ  ززً نى كبَذ 

 خظض نهبانً

 يزذَُخ : 07:90 2700

رمذو اندبيعخ انخذيبد اندبيعُخ ثأضعبر يالئًخ  11

 .رزُب ضـت يع يطزىي انخذيخ انًمذيخ

 يزذَُخ 20 07940 2701

 يزذَُخ  0799 279 انًدًىع 

 النتائج كالتالي:( فانو يمكن استخراج عدد من ٗوباستقراء الجدول )
امعة سوىاج لممحور الثاني من بطاقة قياس بالنسبة إلى ما يتعمق بدرجة تطبيق ج

( فكانت استجاباتيم عمى ٗاألداء المتوازن والمتعمق بالجوانب المالية والواردة في جدول رقم )
 . ٛٛ.ٓوانحراف معياري  ٛ.ٔدرجة متدنية من الموافقة بكافة عباراتيا بمتوسط حسابي 

تحقيق رؤية الجامعة  يفحيث جاءت فقرات استثمار  الموارد المالية والعممية  
ورسالتيا كما انو توجد إدارة لممراجعة المالية مستقمة تعمل بكفاءة عالية ، باإلضافة إلى 
عمل الجامعة عمى توفير مصادر تمويل بديمة عن التمويل الحكومي تؤدي إلى تحسـين 

عية بأسعار مع العمل عمى قيام الجامعة بتقديم  الخدمات الجام  اإليرادات الجامعية وتطورىا
مالئمة تتنا سـب مع مستوى الخدمة المقدمة  وكانت االستجابة عمى تمك الفقرات متوسطة 

 ٘ٛٚ.ٓوانحراف معياري بين  ٚٛ.ٔ – ٕ.ٕوذلك بمتوسطات استجابة تتراوح ما بين 
 .ٜ٘ٛ.ٓو

كما جاءت الفقرات منيا مناسبة  ميزانية الجامعة  مع مستوى األداء االكاديمي 
جامعة سوىاج تقوم باختيار الكفاءات المدربة لمعمل في اإلدارات المالية  لمجامعة، وان

بالجامعة، وان المصروفات الدراسية التي تحصميا الجامعة تكفي لنفقات الطالب الدراسية  
الجامعة تقدم الخدمات الجامعية بأسعار مالئمة تتنا سـب مع مستوى  أنباإلضافة إلى 
ستجابة عينة الدراسة بدرجة متدنية وذلك بمتوسط حسابي ، فقد كانت ا الخدمة المقدمة

ٔ.٘ٙ -ٔ.ٕ٘. 
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  :املتوازٌ األداءبطاقة قياس  الداخلية( مًىتائج احملور الجالح )العنليات  -2

المتوازن  األداءبطاقة قياس  أبعادأما فيما يتعمق بدرجة تطبيق البعد الثالث من 
 .(٘الجدول )يشير الييا  والتي والمرتبط بالعمميات الداخمية بالجامعة 

 (0خذول رلى )

 انًزىازٌ األداءثطبلخ لُبش  انذاخهُخ( يٍَزبئح انًسىر انثبنث )انعًهُبد 

يزىضظ   انرلى

 اإلخبثخ

االَسراف 

 انًعُبرٌ

  انزررُت

رعًم اندبيعخ عهً رسذَذ اززُبخبد ضىق  10

 7انعًم ثبنًدزًع انًسهٍ

 يزىضطخ 2 07410 1742

 انعهًٍ ثهب رثظ انجسثً رعًم اندبيعخ عه 16

 7انًسهً نخذيخ انًدزًع 

 يزىضطخ 1 07806 1760

عهً   أعًبنهبرسرص اندبيعخ فٍ رسمُك  16

انهُئخ  أعضبءرشدُع روذ انفرَك ثٍُ 

  7انزذرَطُخ

 يزىضطخ 0 ::078 1704

رعًم اندبيعخ عهً رهُئخ  اندى انعهًٍ  14

 7فً َدبذ انعًهُخ انزعهًُُخ  نإلضهبوانًُبضت 

 يزىضطخ 6 0740 1701

 اندبيعخ ثأضهىة انمراراد فٍَزى ارخبر  18

انسىار وانزشبور عهً يخزهف انًطزىَبد 

 7وثًشبركخ انعبيهٍُ 

 يزىضطخ 0 07806 1719

 اإلدارَخرعًم اندبيعخ عهً رطىَر خذيبرهب  19

رسمك نهطالة  انزٍانضرورَخ   واألكبدًَُخ

 7االضزمرار واالَطدبو  فً انذراضخ 

 يزىضطخ 4 ::078 1710

َزى رىفُر انخذيبد اندبيعُخ اندذَذح فٍ  :1

 7انىلذ انًُبضت 

 يزىضطخ 8 0740 1724

رعًم اندبيعخ عهً انزًُُخ انًهُُخ انًطزًرح   00

 فٍنزًُُخ لذراد انطالة ورهُئزهى نالَذيبج 

 7ضىق انعًم 

 يزذَُخ 9 07968 2701

 األلطبو انكهُبد ورؤضبءَزى اخزُبر عًذاء  02

 7دًَمراطُخ ثطرَمخ  اإلدارَخ وانًُبطت

 يزذَُخ : :2726 2701

 وألطبيهبرزُر اندبيعخ اناليركسَخ فٍ كهُبرهب  01

 7ووزذارهب انًخزهفخ وئداررهب

يزذَُخ  20 270:96 2702

 خذا

 يزىضطخ   07901 :1709 انًدًىع 

المؤشرات  تؤيد توافر ىذه ات عينة الدراسة ( أن كانت استجاب٘يشير جدول رقم )و 
بدرجة متوسطة حيث كانت استجاباتيم متوسطة فيما يرتبط بقيام الجامعة بتحديد احتياجات 
سوق العمل بالمجتمع المحمي وبصفة خاصة البحث العممي وحرص الجامعة في تحقيق 
أعماليا عمى  تشجيع روح الفريق بين أعضاء الييئة التدريسية ، باإلضافة إلى عمل 
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 أننجاح العممية التعميمية، كما  فيالجو العممي المناسب لإلسيام    الجامعة عمى تييئة
القرار في الجامعة يتم اتخاذه بأسموب الحوار والتشاور عمى مختمف المستويات وبمشاركة 
العاممين ، كما جاءت فقرة المرتبطة بقيام الجامعة بتطوير خدماتيا اإلدارية واألكاديمية 

الدراسة إلى فقرة قيام الجامعة بتوفير  فياالستقرار واالنسجام   الضرورية  التي تحقق لمطالب
الخدمات الجامعية الجديدة في الوقت المناسب ، والتي كانت متوسط استجابات العينة ما بين 

، و في حين كانت استجابة عينو الدراسة عمى ٙٔ.ٕإلى متوسط إجابة  ٔٙ.ٕمتوسط إجابة 
عة بالتنمية المينية المستمرة لتنمية قدرات الطالب فقرة المرتبطة بشان اىتمام  الجام

وانحراف معياري قدره  ٕ٘.ٔسوق العمل بدرجة متدنية بمتوسط إجابة  فيوتييئتيم لالندماج 
، بينما كانت استجابة عينة الدراسة عمى الفقرة المرتبطة بممارسة الالمركزية في  ٚٗٛ.ٓ

وانحراف  ٖٔ.ٔجدا وذلك بمتوسط حسابي قدره اإلدارات المختمفة لمجامعة  فقد كانت متدنية 
 .ٜٗٛ.ٔمعياري قدره 

  :املتوازٌ األداءمً بطاقة قياس  ىتائج احملور الرابع  )بعد التعليه والينو(  -3
المتوازن  األداءبطاقة قياس  أبعادمن  البعد الرابعيتعمق بدرجة تطبيق وبالنسبة لما   .(  ٙالجدول رقم ) ليو في إيمكن اإلشارة تخص نتائج البعد الرابع )بعد التعميم والنمو(  إن إجابات أفراد العينة عن مجموعات العبارات التي ف ،  والمرتبط ببعد التعميم والنمو بالجامعة

 (4خذول رلى )
 انًزىازٌ األداءيٍ ثطبلخ لُبش  َزبئح انًسىر انراثع  )ثعذ انزعهُى وانًُى( 

انر
 لى

يزىضظ  انعجبرح
 اإلخبثخ

االَسراف 
 انًعُبرٌ

  انزررُت

رطىَر  ئنًرإدٌ  انًمرراد األكبدًَُخ   00
نًهبراد عضى هُئخ انزذرَص  انعهًُخ 

 وانًهُُخ 

 كجُرح 2 0792 0760

رعًم اندبيعخ عهً انزًُُخ انًهُُخ انًطزًرح   06
 اندبيعخ  فٍواالكبدًٍَُُ  نإلدارٍَُ

 يزىضطخ 1 0780 0722

ًر رعًم اندبيعخ عهً انزطىَر انًطز 00
نزسمُك رضب  األكبدًَُخ اإلدارَخ نإلخراءاد

 انطالة 

 يزىضطخ 0 ::07 17:0

رعًم اندبيعخ عهً رطىَر انزكُىنىخُب  04
 انسذَثخ وفمب نًزطهجبد انثىرح انعهًُخ 

 يزىضطخ 6 0796 1781

رىخذ ثبندبيعخ خهخ يزخظظخ نهدىدح  08
 واالعزًبد االكبدًٍَ 

 يزىضطخ 0 :078 1740

يعخ يُساَُخ ضُىَخ نهزًُُخ رخظض اندب 09
هُئخ  وأعضبءانًهُُخ انًطزًرح نهعبيهٍُ 

 انزذرَص

 يزذَُخ 4 0789 1700

نذي  األثذاعرسرص اندبيعخ عهً رًُُخ   :0
 يُطىثُهب  

 يزذَُخ 8 0794 27:0

رعًم ئدارح اندبيعخ عهً دراضخ ورسهُم يذي  60
خىدح انخذيبد انزٍ رمذيهب نهطهجخ يٍ أخم 

 .ضًبٌ انزًُس

 يزذَُخ 9 0794 2796

 يزىضطخ   0790 1742 انًدًىع 
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حيث تؤيد استجاباتيم توافر ىذه المؤشرات بدرجة متوسطة فقد بمغ المتوسط 
، حيث جاءت استجابة عينة  ٕٖٛ.ٓوانحراف معياري قدره ٔٙ.ٕالحسابي ليذا البعد 

يارات وقدرات عضو ىيئة الدراسة كبيرة فيما يرتبط بان المقررات األكاديمية تؤدي إلى تطوير م
وانحراف  ٓٗ.ٖالتدريس المسئول عنيا وكانت استجابتيم عن تمك الفقرة بمتوسط قدره 

  ٔٛ.ٓمعياري 
فيما جاءت االستجابة عمى الفقرات من عمل الجامعة عمى التنمية المينية المستمرة  

لإلجراءات اإلدارية الجامعة، وعمل الجامعة عمى التطوير المستمر  فيلإلداريين واالكاديميين 
األكاديمية لتحقيق رضا الطالب، باإلضافة إلى عمل الجامعة عمى تطوير التكنولوجيا الحديثة 
وفقا لمتطمبات الثورة العممية، وفقرة وجود ىيئة متخصصة لمجودة واالعتماد بالجامعة وكانت 

ما جاءت ، بين ٓٙ.ٕإلى متوسط  ٓٗ.ٖمتوسط اإلجابة عن تمك الفقرات ما بين متوسط 
ردود عينة الدراسة متدنية حول تخصيص الجامعة ميزانية سنوية لمتنمية المينية المستمرة 
لمعاممين وأعضاء ىيئة التدريس، باإلضافة إلى حرص الجامعة عمى تنمية روح األبداع 
واالبتكار، باإلضافة إلى رفض العينة لفقرة قيام الجامعة عمى بدراسة وتحميل مدى جودة 

 ٖٖ.ٕوذلك بمتوسط إجابة كانت بين .التي تقدميا لمطمبة من أجل ضمان التميزالخدمات 
 .ٗٛ.ٔ إلي

 األداءبطاقة  ألبعادومن كل ما سبق يمكن استخالص درجة تطبيق جامعة سوىاج  
  :يمي( كما ٚرقم )نظر عينة الدراسة في الجدول  وجومن  األربعةالمتوازن 

 (8خذول رلى )

 انًزىازٌ ثدبيعخ ضىهبج األداءلُبش  أثعبديهخض درخبد رطجُك 

يزىضظ  االَسراف انًعُبرٌ

 اإلخبثبد

 انعُظر

)يسىر  األولدرخخ رطجُك انًسىر  :27 :079

   ( انعًالء

 انثبٍَ )انًسىردرخخ رطجُك انًسىر  279 0799

 انًبنٍ( 

درخخ رطجُك انًسىر انثبنث )انعًهُبد  :179 0790

 انذاخهُخ( 

 انراثع )ثعذانًسىر  درخخ رطجُك 1742 0790

 وانًُى( انزعهُى 

 انًدًىع 1700 0790
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أن ىناك إدراك متدني في مجمل أبعاد البطاقة ، وىذا يدل ويتضح من الجدول السابق 
عمى أن األبعاد األربعة لبطاقة قياس األداء المتوازن موجودة بصورة متدنية كما تراىا عينة 

 الدراسة.  
 يات: االشتيتاجات والتوص خامصا

 ىتائج الدراشة ومياقشتَا: -أواًل:

يتضح مما سبق أن بطاقة األداء المتوازن تعد أداة إدارية جديدة تستخدميا المؤسسات 
المختمفة في إيجاد نوع من التوازن في جميع عممياتيا تمشيا مع رؤية ورسالة وأىداف تمك 

ظور شامل، ليس معتمدا عمى ، فتمك البطاقة تقوم بتطوير األداء من مناالستراتيجيةالمؤسسة 
الطريقة التقميدية التي كانت ترتكز عمى الكشف عن الجوانب المادية فقط، بل امتدت لتشمل 
جوانب أخرى كالتركيز عمى تعمم وتدريب منسوبي المؤسسة والقائمين عمييا، بيدف تحسين 

لك من خالل ويتم ذ ،العمالء بمختمف أنواعيم إرضاءالعمميات الداخمية والتي من شأنيا 
ترجمة استراتيجية تمك المؤسسة ألىداف تشغيمية قابمة لمقياس من منظور الماضي والحاضر 

يجمل الباحث عدد من النتائج التي أسفرت عنيا  ووالمستقبل ومن ىنا ومن واقع ما تم عرض
 الدراسة من أىميا ما يمي:

 ىتائج الدراشة اليظرية  - أ
 أساسيةى حد كبير في التغمب عمـى مشكمة المتوازن ساىم إل األداءظيور بطاقة   -ٔ

حيث سـعت بطاقـة  تواجـو المؤسسات المعاصرة ، تتمثل في قياس األداء بشكل فعال
لمواجية القصور فـي أنظمة الرقابة المالية التقميدية، ولمتخفيف من  األداء المتوازن 

نت تمك البطاقة  حيث  مك .قصـور اسـتخدام المقـاييس الماليـة بمفردىا لقياس األداء
من قياس األداء الكمي لممؤسسات باستعمال بيانات مالية وغير مالية، ووجدت ىذه 
المؤسسات أن ىذه البطاقة ىامة لوضع واختبار خططيا االستراتيجية وترجمتيا إلـى 

 أىـداف قابمة لمقياس .
طويمة  المحاور األربعة لبطاقة قياس األداء المتوازن تحقق التوازن بين األىداف  -ٕ

األجل وقصيرة األجل، وبين النتائج المرغوبة ومحددات ىذه النتائج، وبين المقاييس 
 الموضوعية والمقاييس الذاتية.
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بطاقة األىداف الموزونة باإلضافة إلى كونيا مدخل لقياس األداء، يمكن أن   -ٖ
تستخدم كأداة لتحقيق مجموعة من الوظائف اإلدارية التي يمكن أن تؤدي لتحسين 

الجامعية  وعمداء الكميات  لإلدارةحيث توفر بطاقة قياس األداء المتوازن  .ألداءا
المختمفة بالجامعات المصرية  إطارًا كاماًل لمعمل عمى ترجمة  اإلداراتومديري 
 الجامعة إلى خطط عممية ومؤشرات محددة قابمة لمقياس األداء بيا. استراتيجية

صدرًا ثريًا لممعمومات وىي بذلك تساىم في تشكل بطاقة قياس األداء المتوازن م -4
وعمى الرغم من ذلك فأنيا  ،الجامعات المصريةتغذية نظم المعمومات اإلدارية داخل 

  .الجامعةليست األداة السحرية لحل كل المشكالت التي تواجو 
  :امليداىية الدراشة ىتائج - ب

زن بجامعة سوىاج ، بطاقة قياس المتوا أبعادمناقشة نتائج السؤال المرتبط باثر   -ٔ
وىذا يدل  ،البطاقة أبعاد في مجملفقد أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك إدراك متدني 

المتوازن موجودة بصورة متدنية كما  األداءلبطاقة قياس  األربعة األبعادعمى أن 
 تراىا عينة الدراسة.

لمختص المختص بالطالب والبعد الثاني ا األولوفيما يتعمق بواقع تطبيق البعد   -ٕ
بع المختص بالجانب المالي والبعد الثالث المختص بالعمميات الداخمية والبعد الرا

كانت متوسطة  عينة الدراسة، فقد خمصت النتائج بأن استجابة بعمميات التعمم والنمو
في بعض ىذه العناصر ومتدنية في عناصر أخرى إال أن متوسط استجاباتيم كانت 

 متدني . 
 مكن استخالص النتائج التالية:ومن خالل ما تقدم ي

  توجد بدرجة متدنية لدى جامعة سوىاج   )محور العمالء (  األولجوانب المحور
  .نظر عينة الدراسة وجومن 

  المالي( توجد بدرجة متدنية لدى جامعة سوىاج من  الثاني )المحورجوانب المحور
 .نظر عينة الدراسة وجو

 مية( توجد بدرجة متوسطة لدى جامعة جوانب المحور الثالث )العمميات الداخ
 .نظر عينة الدراسة وجوسوىاج من 
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  بدرجة متوسطة لدى جامعة سوىاج  والنمو( توجدالتعميم  الرابع )بعدجوانب المحور
 .عينة الدراسة نظر وجومن 

 :التوصيات: ثاىيا

 انطالقا من ىذه النتائج تم اقتراح مجموعة من التوصيات بخصوص ىذا الموضوع
 وىي:

  ىيئة  وأعضاءيجب عمى اإلدارة العميا لجامعة سوىاج أن تقوم بتوعية جميع العاممين
عمى بطاقة األداء المتوازن، وذلك  االستراتيجيةالتدريس بيا  بأىمية اعتماد نظام اإلدارة 

ية تفعيميا والمشاركة في إعدادىا عن طريق من خالل شرح مفيوميا و اليدف منيا وكيف
تساىم وحدة تنمية قدرات  أنت التدريبية والمؤتمرات المختمفة ويمكن ورش العمل والدورا

 .تمك اآلليات فيأعضاء ىيئة التدريس 
  والجامعيةضرورة قيام  إدارة جامعة سوىاج  بتشخيص دقيق لظروف الحياة الطالبية  

دراسة وتحميل مدى جودة الخدمات التي تقدميا لمطمبة من أجل وذلك من خالل قياميا ب
ورش العمل والمقاءات المباشرة و تطبيق  بطرق وأساليب مختمفة منيا التميز  ضمان

يقوم مركز التخطيط االستراتيجي بالجامعة  أنويمكن  لمطالب يأستبيانات واستطالع الر اال
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد بيا .بالتعاون مع 

  سوىاج  عبر تحسين العمل بقدر المستطاع بإزالة الروتين والبيروقراطية في جامعة
إجراءات العمل فييا، مما يعني ضرورة إعادة ىندسة العمميات في جامعة سوىاج  لكي 

مع تقديم الخدمات الجامعية  تتمكن من تمبية حاجات الطمبة والجميور وتحقيق رضاىم
، والعمل عمى تطوير التشريعات التي  بأسعار مالئمة تتناسـب مع مستوى الخدمة المقدمة

لمكميات الموجودة  في بعض الجوانب المرتبطة بالميزانيةستقالل الجزئي تضمن اال
 بالجامعة 

  نشر ثقافة اإلبداع المعرفي بكل الوسائل المتاحة بين كافة شرائح منسوبي الجامعة حتى
ذلك من سوىاج و    يصبح اإلبداع واالبتكار لغة لمحوار وأسموبًا لمعمل واإلنتاج بجامعة

والتي تيدف إلى إظيار األعمال اإلبداعية  لإلبداعومسابقات  خالل استحداث جوائز
والجوانب المميزة التي تسيم بيا الجامعة عمى مستوى البيئة األكاديمية والمجتمع المعرفي 



 ..........دراسة ميدانية على األداء االستراتيجي بالجامعات المصرية -مدخل بطاقة قياس األداء المتوازن

- ٜٗٙ - 

مع قيام الجامعة بدعم  المشاريع  ،في الجوانب والتخصصات المعرفية والتقنية واإلدارية 
  ليااإلبداعية وتييئة البيئة المناسبة 

  ضرورة قيام  الجامعة بالعمل عمى  التنمية المينية المستمرة لتنمية قدرات الطالب
تأىيل الخطط الدراسية لمواكبة  إعادةوذلك من خالل  ،سوق العمل فيوتييئتيم لالندماج 

متطمبات العصر وسوق العمل، والتركيز عمى تخصصات تطبيقية تقنية بحتة وليست 
نشاءأكاديمية،   .التشغيل ومتابعة الخريجين والتركيز عمى الميارات العصريةوحدات  وا 

  المتوازن  األداءالتي قامت بتطبيق بطاقة قياس  األخرىضرورة االستفادة من الجامعات
 إجراءالفائدة  لمتعرف عمى تجاربيا واالستفادة من خبرتيم وقبل كل ذلك التعرف عمى مدى

 .يجيةطاقة عند وضع خطتيا االستراتتطبيق ىذه الب
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية:

 لتقويم أداء لألداء المتوازن القياس بطاقة استخدام ،م(ٕٔٓٓ)، الرؤوف عبد نبيل ،إبراىيم -ٔ
 الضريبي النظام وتقويم تقييم ،عشر السابع الضريبي المؤتمر ،اإللكترونية الضريبية الخدمات
 القاىرة . ،المصري

مدخل مقترح لتقييم األداء في ظل بيئة التصنيع م(، "ٕٔٓٓ)، عبد العال بن ىاشم ،أبو خشبة -ٕ
"، مجمة البحوث س المالية والمقاييس غير الماليةالحديثة من خالل التكامل بين المقايي

العدد الثاني ) سبتمبر  –المحاسبية، الجمعية السعودية لممحاسبة، الرياض، المجمد الخامس 
 .مٕٔٓٓ

مدى إمكانية تقويم أداء الجامعة اإلسالمية بغزة  ،(مٖٕٔٓ)، جمال حسن محمد ،أبو شرخ -ٖ
الجامعة  ،دراسة ميدانية من وجية نظر العاممين بالجامعة)باستخدام بطاقة قياس األداء المتوازن 

 كمية التجارة قسم المحاسبة والتمويل. -اإلسالمية بغزة 
أدائيم وعالقتو بـبعض ، إدراك الموظفين لمدى موضوعية نظام تقييم م(ٕ٘ٓٓ، )نادر ،أبو شيخة -ٗ

الخصائص الشخصية والوظيفية، دراسة تطبيقية عمى عينة عشوائية مـن األجيـزة الحكومية، 
 .ٗ، العدد ٘ٗدارة العامة، المجمد مجمة اإل

معوقـات تقييم أداء العاممين في الجامعات الفمسطينية  ،م(ٕٚٓٓ)، خالد ماضي ،أبو ماضي -٘
ستكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة قدمت ىذه الرسالة ا ،وسـبل عالجيا

 الجامعة اإلسالمية بغزة. ،األعمال
نحو الية لصياغة استراتيجية وطنية لمنيوض بالتعميم العالي  ،(مٕٕٔٓ، )شيرين حامد ،أبو وردة -ٙ

 ،اليفى إدارة مؤسسات التعميم الع الريادة ،دمة إلى  المؤتمر الدولي  الثالثورقة مق ،رفي مص
 م.ٕٕٔٓمارس ٕٔ ،المجمس األعمى لمجامعات ،المجنة العممية الدائمة لمترقياتو تي نظمالذ

تراتيجية: اإلدارة الس ،م( ٕ٘ٔٓ)، ن محمدجمال الدي ،والمرسى  ثابت عبد الرحمن ،إدريس -ٚ
 الدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع . ،اإلسكندرية ،مفاىيم ونماذج تطبيقية

بطاقة األداء المتوازن مقاربة فكرية ومنيجية حديثة في مجال  ،م(ٕٔٔٓ) ،يوسف ،بومدين -ٛ
طار مؤسسي داعم لإلبداع الدائم في منظمات ا ألعمال الحديثة الممتقى الدولي  التغيير التنظيمي وا 

دراسة وتحميل تجارب وطنية ودولية ، حول: اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة
 م.ٕٔٔٓمايو  ٜٔو  ٛٔجامعة سعد دحمب ـ البميدة الجزائر يومي 

https://www.goodreads.com/author/show/5391770._
https://www.goodreads.com/author/show/5264581._
https://www.goodreads.com/author/show/5264581._
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متطمبات قياس األداء المتوازن في مؤسسات التعميم قبل   (،ٕٗٔٓ، )يوسف محمد ،الثويني -ٜ
العدد  ،المجمد الثالث  ،المجمة التربوية الدولية المتخصصة ،امعي بمنطقة حائل و معيقاتو الج

 م.ٕٗٔٓكانون الثاني  –األول 
تطبيـق نظـام قيـاس األداء المتـوازن وأثـره فـي االلتزام  ،م(ٕٛٓٓ)، جـودة، أحمـد محفـوظ -ٓٔ

ة األردنية لمعمـوم التطبيقيـة، المؤسسـي لمعامميـن فـي شـركات األلمونيوم األردنية، المجمـ
 المجمـد الحـادي عشـر، العـدد الثانـي

دور بطاقة األداء المتوازن في تقييم   ،م( ٕ٘ٔٓأحالم) ،عبد الرؤوف و بن رنو ،حجاج  -ٔٔ
مقاطعة الوقود حاسي  -دراسة حالة مؤسسة نفطال  -األداء االستراتيجي لممؤسسات النفطية 

 ٕ٘ٔٓديسمبر  ٖٓعدد /  –نمية االقتصادية لمجمة الجزائرية لمت ،مسعود 
دار القمم لمطباعة و النشر و  ،بيروت ،عمم النفس اإلداري ،م(ٕٙٔٓمحمد سرور) ،الحريري -ٕٔ

 التوزيع.
قياس أداء جامعة الموصل وتقييمو  م(،ٕٔٔٓ) ،ميسون عبد اهلل ،واحمد عالء احمد ،حسن -ٖٔ

( الـعدد ٕٛالعموم االقتصادية العدد) مجمة ،(دراسة حالة)باستخدام بطاقة األداء المتوازن 
 م.ٕٔٔٓالسابع ايار

نموذج استراتيجي متعدد األبعاد لتقييم األداء: إطار  ،(ٕٔٓٓ) ،حسين، زينب أحمد عزيز -ٗٔ
مقترح. مؤتمر العربي الثاني في اإلدارة، العربية لمتنمية اإلدارية المنعقد بالقاىرة خالل فترة 

 نوفمبر. ٛ-ٙ
جامعة  ،ء االستراتيجي والميزة التنافسيةمظاىر األدا ،م(ٕ٘ٓٓ)، كريمسناء عبد ال ،الخناق -٘ٔ

ورقمة كمية الحقوق والعموم االقتصادية قسم عموم التسيير المؤتمر العممي  الدولي حول األداء 
  .مارس ٜٓ-ٛٓالمتميز لممنظمات والحكومات 

قياس األداء استخدام نموذج القياس المتوازن لألداء في  ،(مٕٔٓٓ) ،، ىالةالخولي -ٙٔ
جامعة  –االستراتيجي لمنشآت األعمال. مجمة المحاسبة واإلدارة والتأمين، كمية التجارة 

 .مٕ: ٙ٘القاىرة، العدد 
 – ٜٕٓٓ ، ٚعدد  -مجمة الباحث  ،تحميل األسس النظرية لمفيوم األداء ،الشيخ ،الداوي -ٚٔ

 م.ٕٓٔٓ
بيق أنموذج الداء المتوازن أثر تط ،(مٜٕٓٓ)، مروان محمد فضة وأبودرغام، ماىر موسى  -ٛٔ

قطاع غزة ) في تعزيز األداء المالي االستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في 
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، اإلسالمية، سمسمة العموم اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية، مجمة الجامعة دراسة ميدانية (
 ( . ٕ(، العدد )  ٚٔالمجمد ) 

القياس المتوازن كأداة لتطوير نظم  تقييم األداء في مدخل ،م( ٕٙٓٓعبدالممك احمد)  ،رجب -ٜٔ
المجمة العممية لمبحوث والدراسات  ،الصناعية:  ) دراسة تطبيقية نظرية(المشروعات  

 جامعة حموان . ،التجارية
الجياز المركزي لمتنظيم واإلدارة قطاع التدريب مركز إعداد  ،م(ٕٓٔٓ)، رئاسة مجمس الوزراء -ٕٓ

 تقييم األداء المؤسسي نموذج بطاقة قياس األداء المتوازن. ،ميالقادة لمقطاع الحكو 
 ،في الشركات الصناعية األردنية بطاقة األداء المتوازن ،(مٕٛٓٓ)سبتمبر،  ،، مجديزريقات -ٕٔ

 (.ٖ)٘ٔالمجمة العربية لمعموم اإلدارية، جامعة الكويت، 
م بطاقة األداء العالقة بين مدى استخدا ،(مٕٛٓٓ) ،، مجدي والشرايري، ماجدزريقات -ٕٕ

المتوازن وكل من استراتيجية الشركة ودرجة المنافسة: دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية 
 (.ٕ)ٗوشركات التأمين األردني. المجمة األردنية في إدارة األعمال، الجامعة األردنية، 

باستخدام بطاقة األداء "تقويم أداء الجامعات المصرية  م(،ٕٗٔٓ) ،، فاطمة احمدزكي  -ٖٕ
(، يوليو ٕ(، الجزء )ٕ٘(، المجمد )ٜٜمجمة كمية التربية، جامعة بنيا، العدد ) المتوازن"،
ٕٓٔٗ. 

"دراسة تقويمية إلدارة األداء االستراتيجي بالجامعات المصرية   م(،ٕٚٔٓ) ،، فاطمة احمدزكي -ٕٗ
الجمعية -مجمة اإلدارة التربوية ،" Performance Prismفي ضوء نموذج منشور األداء 

(، ٗ(، السنة )ٖٔاإلدارة التعميمية، جامعة عين شمس، العدد )المقارنة و المصرية لمتربية 
 .مٕٚٔٓأبريل 

م(، نموذج مقترح لقيادة أنشطة التغيير التنظيمي بالجامعات ٕٙٓٓمحمد، ) زيان، عبدالرزاق -ٕ٘
عدد  ٕٔالمصرية فى ضوء أىداف اإلدارة الجامعية المعاصرة،  مجمة مستقبل التربية المجمد 

 خاص.
استخدام بطاقات األداء المتوازن لتحسين األداء " ،م(ٕٙٔٓ)، وس شحاتةمحمد محر ،سالمة  -ٕٙ

دراسة تطبيقية عمى قطاع مطابع أكتوبر في مؤسسة أخبار اليوم " "في المؤسسات الصحفية 
نون التطبيقية إبداع تصميم المؤتمر الرابع لكمية الفنون التطبيقية بعنوان ) الف ،"الصحفية 

 .مٕٙٔٓفبراير  ٜٕ-ٕٛ المنعقد في الفترة ،إنتاج

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85%d8%8c+%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b2%d9%83%d9%8a.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85%d8%8c+%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b2%d9%83%d9%8a.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85%d8%8c+%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b2%d9%83%d9%8a.+
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م(، مدخل مقترح لتطوير مقياس األداء المتوازن لـألداء ٖٕٓٓشاىين ،عبد الحميد أحمد ، ) -ٕٚ
(BSC)   مجمـة الفكـر بة اإلدارية مـع دراسـة ميدانيـةكأحد االتجاىات الحديثة لممحاس ،

 .، السـنة السـابعةالمحاسبي، كمية التجارة جامعة عين شمس، العـدد الثـاني
"بعض مشكالت أعضاء ىيئة التدريس التي تؤثر عمى  م(،ٕٛٓٓ، )أحمد حسين ،الصغير -ٕٛ

(، يناير، ٓٔأدائيم الميني"، مجمة كمية التربية باإلسماعيمية، جامعة قناة السويس، العدد )
 م.ٕٛٓٓ

بطاقة القياس م(، "ٖٕٓٓ) ،، طاىر محسن منصوروالغالبى ، صالح ميدى محسن العامرى -ٜٕ
قترح : نموذج ممنشآت األعمال في عصر المعمومات ء كنظام لتقييم أداءالمتوازن لألدا

جمة المصرية لمدراسات التجارية، كمية التجارة، جامعة ، الملمتطبيق في الجامعات الخاصة"
 .المنصورة، العدد الثاني

بطاقة  ،م(ٕ٘ٔٓ)، فتح الرحمن الحسن ،منصورمعتصم فضل عبد الرحيم و  ،عبد الحميد -ٖٓ
مجمة العموم  ،وازن ودورىا في تقويم األداء بالصندوق القومي لممعاشاتاألداء المت
 (.ٕ)ٙٔالعدد  ،االقتصادية

بطاقة قياس األداء المتوازن كأداة  م(،ٕٙٓٓ) ،وتركمان، حنان ،، عبد المطيفالمطيفعبد  -ٖٔ
لقياس األداء. مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية، سمسمة العموم االقتصادية 

 (ٔ) ٕٛقانونية، وال
التقويم الموضوعي ألداء المؤسسات في ظل بيئة  ،(مٜٜٛٔعبد اهلل، عبد المنعم فميح ) -ٕٖ

المجمة المصرية لمدراسات التجارية، كمية التجارة جامعة المنصورة، العدد  ،األعمال الحديثة
 األول.

اإلدارة: ستو اتجاىات حديثة في التقييم والتميز في  ،(مٕٙٓٓ) ،عبد المحسن، توفيق محمد -ٖٖ
 سيجما وبطاقة القياس المتوازن. القاىرة : دار الفكر العربي.

نموذج محاسبي لقياس وتقييم األداء المؤسسي  ،(ٕٔٓٓ) ،عبد المنعم، ىيثم أحمد حسين -ٖٗ
لممنظمات. المؤتمر العربي الثاني في اإلدارة، العربية لمتنمية اإلدارية المنعقد بالقاىرة خالل 

 نوفمبر. ٛ-ٙفترة 
دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن  ،(مٕ٘ٓٓ، نادية )ديسمبر، عبدالحميم -ٖ٘

لتفعيل دور منظمات األعمال في التنمية المستدامة. مجمة العموم االقتصادية واإلدارية، 
ٕٔ(ٕ.) 
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المتطمبات التربوية لتفعيل جودة العمميات اإلدارية  ،م( ٕٕٔٓ)ىنية جاد ، عبدالغالي -ٖٙ
كمية  ،رسالة دكتوراه  ،بالجامعات المصرية في ضوء االتجاىات الحديثة لإلصالح التربوي

 أسوان . التربية جامعة
عمان،  -ة األردناالستراتيجية اإلدارة، األولى الطبع ،(مٕٓٓٓ) ،حسن فالح الحسين ،عداي -ٖٚ

 .لمنشر وائل دار
م(، واقع تقييم أداء العاممين في مراكز التدريب الميني في محافظات ٕٙٓٓ) ،عماد ،عدوان -ٖٛ

 ورة، الجامعـة اإلسـالمية، غـزة.غزة من وجية نظر العاممين، رسالة ماجستير غير منش
م(، تقييم نظام قياس األداء الوظيفي لمعاممين في السمطة الوطنية في ٕ٘ٓٓ) ،طارق ،عواد -ٜٖ

 قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.
اإلدارة االستراتيجية منظور منيجي  ،وائل محمد إدريس  ،م(ٕٚٓٓ)، طاىر حسن ،الغالبي -ٓٗ

 دار وائل لمنشر والتوزيع . ،عمان ،امل متك
بطاقة قياس األداء المتوازن واستراتيجية أسفل إلى أعمى: كأداة  ،(ٜٕٓٓ) ،فتح اهلل ،غانم -ٔٗ

جامعة العموم التطبيقية  ،لتحسن األداء. المؤتمر العممي الثالث لكمية االقتصاد والعموم اإلدارية
التحديات العالمية المعاصرة، المنعقد في تاريخ  الخاصة تـحـت عـنـوان إدارة منظمات األعمال:

 نيسان.  ٜٕ – ٕٚ
داء غير المالية لزيادة فعالية أأىمية استخدام مقاييس  ،(ىـٕٙٗٔ)، غادة منصور ،غوث -ٕٗ

دور المحاسبة إدارية في ظل بيئة التصنيع الحديثة دراسة ميدانية عمى المنشآت الصناعية 
 ك عبدالعزيز كمية االقتصاد واإلدارة قسم المحاسبة .جامعة المم ،السعودية في مدينة جدة

 ،كمية التجارة ،جامعة األزىر ،اىم طرق تقييم األداء ،م(ٕٙٔٓ، )احمد السيد ،الكردي -ٖٗ
 متاح فيٕٙٔٓ،ديسمبر

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/336842 
تقويم نظام الشكاوى في مكتب المفتش العام دراسة وصفية   م(،ٖٕٔٓ) ،بياء زكي ،محمد -ٗٗ

  .قسم تقييم األداء وزارة النفط مكتب المفتش العام ،العراق  ،تحميمية
اإلدارة االستراتيجية بقياس األداء المتـــوازن.  ،(مٕٙٓٓ) ،، عبد الحميد عبد الفتاحالمغربي -٘ٗ

                  ة: المكتبة العصرية.المنصور 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/336842
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/336842
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 ،التخطيط االستراتيجي كمؤشر لقياس األداء األمنـي م(،ٖٕٔٓ، عصـام فـاعـور ،ممكـاوي -ٙٗ
المنعقد بكمية التدريب العسكرية  ،قيــاس األداء فـي العـمــل األمـنــي)ورشة عمل بعنوان 
 .مٖٕٔٓ/ٖ/ٖٕ-ٕٔبالرياض خالل الفترة 

 ،المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية  ،طرق تقييم األداء (،مٕٙٔٓ، )سارة ،نبيل -ٚٗ
 (https://hrdiscussion.com/hr49322.htmlمتاح في )م و ٕٙٔٓديسمبر

أثر استخدام بطاقات األداء المتوازن في قياس األداء االستراتيجي.  ،(ٕٛٓٓ) ،، عمرنصيف -ٛٗ
عميم اإللكتروني المنعقد في التاريخ ورقة عممية مقدمة في المؤتمر الدولي السنوي السابع لمت

 لصالح جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية. مٕٛٓٓأكتوبر  ٜ-ٚمن 
التحديات التي تواجو استخدام نموذج تقييم األداء المتوازن  ،(مٕٔٓٓالنمري، مجبور جابر، ) -ٜٗ

صورة، كمية فـي الـدول المتقدمة والنامية، المجمة المصرية لمدراسات التجارية، جامعة المن
 . ٕالتجارة، العدد 

لشركات في تحقيق األداء اس مقدرات ايق  ،م(ٕٙٔٓ)، عمي عبداهلل، الحاكم ،رغنييم ،ىاشم -ٓ٘
، جامعة مجمة العموم االقتصادية ،ق عمي شركة شيكان بوالية الخرطوم: بالتطبيالمتوازن

 .  ٔ، العدد ٚٔم والتكنولوجيا، المجمد السودان لمعمو 
أثر الثقة التنظيمية في األداء  ،م(ٕٓٔٓ)، عمي رزاق جياد ،العابدي ،سمصبيحة قا ،ىاشم -ٔ٘

دراسة تطبيقية في الشركة العامة )االستراتيجي باستخدام نموذج بطاقة العالمات المتوازنة 
 ٔالعدد  ٕٔالمجمد  ،مجمة القادسية لمعموم اإلدارة واالقتصادية  ،لمسمنت الجنوبية في الكوفة

 مٕٓٔٓلسنة 
مدركات مدراء التسويق ألبعاد قياس األداء  ،م(ٕٗٔٓ)، اهلل محمد محمد عبد ،وياليندا -ٕ٘

مجمة جامعة  ،(االستراتيجي وأثرىا عمى الممارسات التسويقية االستراتيجية )دراسة ميدانية
 . ٔع، ٕٛالممك عبدالعزيز: االقتصاد واإلدارة، م

دائرة التخطيط والمتابعة قســـم  ،يتقيـيــم األداء الوظيف ،م(ٕٔٔٓ)، عــدنان ماشـي ،يوالـ -ٖ٘
 التطـويــر اإلداري شعبة التطوير والبحوث .
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