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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ

قياس مستوى األداء الجامعي باستخدام بطاقة األداء المتوازن لدى القيادات األكاديمية
في جامعة الحسين بن طالل.
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الملخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى األداء الجامعي وفقاً لمعايير بطاقة األداء المتوازن (المنظور التعليم والنمو،
ومنظور العمليات الداخلية ،والمنظور المالي ،ومنظور العمالء) لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل ،وبيان
الفروق في األداء في ضوء متغيرات الدراسة من حيث نوع الكلية ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة ،وقد استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة جمع البيانات االستبانة .وتكون عينة الدراسة من جميع القيادات األكاديمية في الجامعة
والبالغ عددهم ( )71قيادياً كعينة مسح شامل ،وقد استخدمت األساليب اإلحصائية لتحليل نتائج الدراسة ،والتي أشارت إلى أن
متوسط الحسابي ألبعاد بطاقة األداء المتوازن جاءت بدرجة متوسطة ،حيث بلغ المتوسط العام ألبعاد األداء المتوازن (.)3.02
تعزى للمتغيرات (نوع
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن هنالك فروقاً ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة ُ
الكلية ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي) في جامعة الحسين بن طالل .وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات العلمية مثل
ضرورة توفير الجامعة المخصصات المالية الالزمة لتقديم خدمات متميزة للمجتمع ،وتوفير موازنات تتناسب مع احتياجاتها
لتحسين مستوى أدائها وتحقيق األهداف المرسومة بكفاءة وتطوير أساليب التدريس لديها.
الكلمات االفتتاحية :األداء الجامعي ،بطاقة األداء المتوازن ،القيادات األكاديمية ،جامعة الحسين بن طالل.
Measuring the level of university performance using the balanced performance card of academic leaders
at Al Hussein Bin Talal University.
Abstract
The present study aimed at identifying the level of university performance according to the balanced scorecard
and its four dimensions of performance (including education and its growth, internal processes, and financial and
customers perspectives) for the academic leaders at Al-Hussein Bin Talal University. The study aimed to find
out whether there are differences in performance according to job title or position, college, and years of service.
The analytical descriptive approach was used to collect data. The study sample consisted of all 71 academic
leaders at the university. The statistical analysis was performed to analyze data. The results showed that the
mean score of the dimensions of the balanced scorecard was medium and the overall average was (3.02). The
results also showed that there were significant differences in performance according job title, type of college,
and years of service, job title. The study recommended that there is a need to increase the university financial
allocations to provide distinguished community services, to improve the level of performance at university, to
fulfill its goals, and to improve its teaching approaches.
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مقدمة:

تعددد عمليددة تقددويم األداء الجددامعي مددن أهددم األدوات اإلسددتراتيجية التددي تمارسددها الجامعددة فددي جميددع
مستوياتها ،وهي بذلك تشكل أداة رئيسة لعمليدات التصدحيح والتحسدين ،وتحسدين الجدودة المطلوبدة ،ولدذلك
تحتاج الجامعة إلدى تقيديم مسدتويات أدائهدا بصدورة مسدتمرة ودوريدة ليتسدنى لهدا تحديدد االنح ارفدات باعتبدار
بطاقددة األداء أصددبحت نظامداً قياديداً متكددامالً يسددعى إلددى توجيد األداء وتحسددين لتحقيددق الجامعددة رسددالتها
وأهدافها اإلستراتيجية والتفصيلية.
فددي مجددال المؤسسددات التعليميددة بمددا فيهددا التعلدديم العددالي تعكددس بطاقددة األداء المتدوازن العوامددل الحاسددمة
في نجاحها ،وتحديد األبعاد والمقاييس المناسبة لنشداطها وإعطاءهدا األهميدة النسدبية لدذلك ،وكونهدا تواجد
العديد من التحديات كضعف اإلنفاق ،وعددم تحقيدق مسدتويات مقبولدة مدن البنيدة التحتيدة ،واالفتقدار لثقافدة
التقييم الذاتي ،فإن ذلك يؤثر سلباً علدى جدودة مخرجاتهدا التعليميدة ،وضدعف توافقهدا مدع متطلبدات التنميدة
وسوق العمل من جهة ،وضعف مخرجاتها البحثية المتعلقة بخدمة المجتمع من جهة أخرى.
يحتم ذلك على مؤسسات التعليم العالي ومنها الجامعات أن تتفاعل وتتكيف مدع متطلبدات الواقدع المحلدي
واإلقليمددي ،وهددذا يتطلددب تقييمداً لمسددتويات األداء للوقددوف علددى جوانددب الضددعف والقصددور التددي تحددد مددن
قدرتها علدى التفاعدل والتكييدف ،والعمدل علدى معالجدة الخلدل وتحسدين األداء مدن أجدل االرتقداء بمسدتويات
أداء الجامعددة مددن مختلددف الجوانددب المناطددة بهددا مددن تعلدديم وبحددث علمددي وخدمددة المجتمددع إليصددال ر يددة
الجامعة ورسالتها واتجاهاتها اإلستراتيجية لتحقيق النجاح في مسيرتها التعليمية والتنظيمية .وتحديد بطاقة
األداء المتوازن التي تؤدي إلى ترجمة إسدتراتيجياتها إلدى أهدداف وخطدط معيندة تسداهم فدي دعدم المنظومدة
اإلدارية واألكاديمية ،مما ينعكس على أداء الجامعة وبالتالي تحسين قدرة الجامعة التنافسية ورفدع الكفداءة
العلمية لمخرجاتها.
المحور األول - :منهجية البحث
أوال :مشكلة الدراسة:
يعاني التعليم العدالي مدن تحدديات عديددة ،وخاصدة مدع التطدور المتسدارع الدذي تشدهدت الجامعدات علدى
المسدتوى المحلددي واإلقليمددي والددولي مثددل عدددم توافددق مخرجاتد مددع متطلبددات سدوق العمددل ،وزيددادة الطلددب
االجتمدداعي عليد  ،وزيددادة التنددافس بددين مؤسسددات  ،وضددعف التمويددل ،باإلضددافة إلددى التغيدرات االقتصددادية
والعلمية والتكنولوجية المعاصرة ،ولمواجهة هذت التحدديات وييرهدا فدإن مؤسسدات التعلديم العدالي المعاصدرة
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تح ددت الض ددغط مم ددا يس ددتوجب التغيي ددر ،ومطالب ددة بتغي ددر أدائه ددا المؤسس ددي والتدريس ددي ،وأن ازدي دداد أهمي ددة
عمليات التقييم والمساءلة في الجامعات لتحسدين مسدتوى أدائهدا ،فدإن تحقيدق جدودة التعلديم العدالي تتطلدب
توجي كل مكونات العملية التعليمية من مدواردت البشدرية( أكداديميين وإداريدين) وطدالو ومنداهج وسياسدات
ونظم وبنى تحتية من أجل إيجاد ظروف تضمن تحقيق المنتج التعليمي المطلوو لسوق العمل والجهدات
المنتفعة والمجتمع ،وتشخيص واقع األداء الجدامعي وفدق نمداذج شداملة لقيدا
النمدداذج بطاقددة األداء المتدوازن ،ويواجد قيددا

األداء ،ولعدل مدن أهدم تلدك

أداء الجامعددة بكفدداءة وفعاليددة صددعوبات تتمثددل فددي صددعوبة

القيددا

المددالي لمخرجاتهددا ،وايدداو حددافز الدربح لددديها مددع وجددودت فددي الجامعددات الخاصددة ،ومددن هنددا فددإن

قيا

أداء الجامعة يحتاج إلى أسلوو فعال قادر على التغلب على المشداكل الموجدودة فدي الجامعدة ،بمدا

يتطلب استخدام بطاقة قيا

األداء المتوازن الذي تعمل على قيا

األداء من خالل محداور ماليدة وييدر

مالية ،وبالتالي يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:
ما أثر استخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن في قياس مستوى األداء الجامعي في جامعة الحسيين بين
طالل؟
ثانيا :أسئلة الدراسة:
السئلة الفرعية اآلتية:
وينبثق عن السؤال الرئيس ا ْ
 -1م ددا مس ددتوى األداء ف ددي جامع ددة الحس ددين ب ددن ط ددالل باس ددتخدام بطاق ددة األداء المتد دوازن ل دددى القي ددادات
األكاديمية فيها؟
 -2هل هناك فروق دالة إحصائياً في مستويات قيا

األداء الجامعي (جامعة الحسين بن طالل) تُعدزى

لمتغي ارت (نوع الكلية ،مسمى الوظيفة القيادية ،سنوات الخدمة)؟
ثالثا :أهداف الدراسة
يتجسد الهدف الحقيقي لهذت الدراسة في الدور الذي تضطلع بد الجامعدات ،واالعتمداد فدي عمليدة تحسدين
وتطددوير األداء ،ومعرفددة مسددتوى األداء الجددامعي فددي جامعددة الحسددين بددن طددالل مددن خددالل بطاقددة األداء
المتوازن لدى القيادات األكاديمية وينبثق عن الهدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية.
 -1تقد ددديم إطد ددار نظد ددري فكد ددري وعملد ددي يتمحد ددور حد ددول قيد ددا

األداء مد ددن حيد ددث مفهوم د د  .وأهداف د د .

ومكونات .
 -2التعددرف إلددى قدددرة الجامعددة فددي اسددتغالل أرسددمالها البشددري والتنظيمددي والمعرفددي وتطددويرت ،ومدددى
انعكا

مستوى البحث العلمي على رسالتها ور يتها وأهدافها.
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-3استعراض أحد أساليب قيا

وتقييم األداء الحديثة ،وإبراز أهميتها فدي توجيد وقيدادة الجامعدة نحدو

التطدوير ،واالسدتم اررية مدن خدالل طدرح نمددوذج قيدا
المتوازن.

ومطدور بدالتعرض لبطاقددة األداء
وتقيديم أداء حدديث ُ

رابعا :أهمية الدراسة
تب ددرز أهمي ددة الد ارس ددة ف ددي تناوله ددا لموض ددوعي األداء الج ددامعي وبطاق ددة األداء المتد دوازن ف ددي جامع ددة
الحسين بن طالل من خالل أبعاد واضحة لقيا

أدائها بحيث تساعد الجامعة فدي تحقيدق قيدا

األداء

مما يجعلها منافسة في مخرجاتها وتستمد الدراسة أهميتها من:
 -1األهميددة التددي وصددل إليهددا موضددوع األداء الجددامعي بالنسددبة للجامعددات فددي مختلددف أشددكالها فددي
مؤسسددات التعلدديم العددالي ،ومعرفددة الوضددع ال دراهن ألداء جامعددة الحسددين بددن طددالل فددي ظددل أبعدداد بطاقددة
األداء المتوازن -العمالء ،والمالية ،والعمليات الداخلية ،والتعليم والنمو.
 -2مساعدة الجامعة على معرفدة قددرتها فدي تطدوير أرسدمالها البشدري والتنظيمدي والمعرفدي وتوظيفهدا
لخدمة المجتمع.
 -3أهميتها في حاجة جامعة الحسين بن طدالل لتبندي األنظمدة والمعدايير الحديثدة لمراقبدة األداء وتحسدين
الخدمات ،وبالتالي تحقق رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية والمنبثقة أصالً عن إستراتيجية التعليم العالي.
 -4اإلسددهام ف ددي تشددخيص واق ددع األداء الجددامعي ف دي جامع ددة الحسددين ب ددن ط دالل ليش ددكل أساس داً ف ددي رس ددم
الخطدط وإسدتراتيجيات التحسدين والتطدوير فدي الجامعدة موضدع الد ارسدة بشدكل خدا

 ،وفدي الجامعدات األخددرى

بشكل عام.
خامساً :حدود الدراسة

أ.

الحدددود المكانيددة :تتمثددل الحدددود المكانيددة لهددذت الد ارسددة فددي جامعددة الحسددين بددن طددالل ،المملكددة

األردنية الهاشمية.

و.

الحدود البشرية :طبقت الدراسة على مجتمع الدراسة المتمثل في القيادات األكاديمية في الجامعة

ج.

الحدود الزمنية :استغرقت الفترة الزمنية لهذت الدراسة ما بين العامين  2018إلى .2019

من مختلف القيادات(عمداء ،نواو عمداء ،ر وساء أقسام ،قيادات أخرى).
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سادسا :مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية لها:
تهدف التعريفات اإلجرائية إلى وضع إطدار محددد لمصدطلحات الد ارسدة المرتبطدة بمتغيراتهدا ،وبالتدالي
تحديد مؤشرات تلك المتغيرات في الدراسة ،واستناداً إلدى التدططير النظدري لموضدوع الد ارسدة يمكدن تعريدف
مصطلحات الدراسة كاآلتي:
أ  -األداء الجامعي :عرف بطن اإلنجاز الناجم عن ترجمة المعارف النظرية إلى مهارات من خدالل
ال ممارسد ددة العمليد ددة والتطبيقيد ددة لهد ددذت النظريد ددات وبواسد ددطة الخبد درات المتراكمد ددة والمكتسد ددبة فد ددي مجد ددال
العمل(نصددر .)2002،كمددا عددرف بطند وسدديلة لد ارسددة قدددرة الجامعددة علددى إنجدداز أهدددافها وتحقيددق مددا
هو مطلوو منها خالل مدة معينة(الجبوري .)2006،وأيضدا عرفد ()owlia& Aspinwall,1996
بطن متوسط تطبيق المؤشرات المؤسسية ومؤشرات التعليم والدتعلم والبحدث العلمدي فدي الجامعدة .كمدا
يعرف بطن كل األنشطة التي تقوم بها الجامعة بغرض تحقيدق أهددافها بطقدل التكداليف باالنسدجام مدع
الحاجات الداخلية والخارجية للجامعة (طواف .)2009 ،وكدذلك يعبدر األداء الجدامعي عدن األعمدال
التي توفر ربطاً قوياً بين األهدداف اإلسدتراتيجية للجامعدة المبنيدة أساسداً فدي ضدوء المدؤثرات الداخليدة
والخارجية ورضا العمالء والمساهمات االقتصادية(.)salem,2003
ب -بطاقة األداء المتوازن
ُعرف ددت بطاق ددة األداء المتد دوازن بطنه ددا نظ ددام إداري يهد دددف إل ددى مس دداعدة المد ددديرين عل ددى ترجم ددة ر يد ددة

ش د ددركاتهم وإس د ددتراتيجياتها إل د ددى مجموع د ددة م د ددن األه د ددداف والقياس د ددات اإلس د ددتراتيجية المترابط د ددة( الع د ددامري
والغالبي ) 2003،كما ُعرف بطن أول عمل نظامي حاول تصميم نظام لتقييم األداء ،والذي يهتم بترجمة

إستراتيجية المنشطة إلى أهداف محددة ومقاييس ومعايير مستهدفة ،ومبادرات للتحسين المستمر ،كمدا أنهدا
توحدد جميددع المقداييس التددي تسدتخدمها المنشددطة( إدريدس والغددالبي )2009،وأيضداً تعددرف بطنهدا أداة تقييميددة
وإستراتيجية تفيد في ترجمة ر يدة ورسدالة المنظمدة وتوجههدا اإلسدتراتيجي إلدى أهدداف ومقداييس تدؤدى مدن
قبل العاملين بكدل وضدوح وسدهولة ،وتقدوم علدى أربعدة أبعداد أساسدية هدي :األداء المدالي ،ورضدا العمدالء،
والعمليات الداخلية ،والتعلم والنمو ،وبذلك تستطيع الوحدة اإلدارية قيا

أدائها من جوانب متعددة وبشكل

متوازي وبوقت واحد( .)Kaplan & Norton,1992
ج  -القيادة األكاديمية :هو النشاط الذي يمارس أشخا

موكل إليهم األعمال اإلدارية في الجامعة

(السددلمي.)2000،وتُعددرف ايض داً القيددادة األكاديميددة بطنهددا تددطثير متبددادل بددين القيددادات الجام يددة وأعضدداء
هيئ ددة التد دددريس بمد ددا يد ددؤدي إلد ددى زيد ددادة إنتاجي ددة المعرفد ددة والتشد ددارك المعرفد ددي واالجتمد دداعي بيد ددنهم (صد ددالح
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الدين .)2015،وكما ينظر( )Bergh,2009إلى القيادة األكاديمية على أنها شخص يتمتع بمكانة عالية
في مؤسسات التعليم العالي يتولى مسؤولية القضايا المتعلقة بالمنداهج الد ارسدية ،وبدرامج الد ارسدة ،والكدادر
التعليم ددي ،وتقي دديم التعل دديم وال ددتعلم .فالقي ددادات األكاديمي ددة تت ددولى تس دديير العم ددل ف ددي الجامع ددة وفقد داً ألحك ددام
القوانين واألنظمة المعمول بها في الجامعات.
المحور الثاني -اإلطار النظري واألدبيات:
أوال :مفهوم األداء الجامعي:
إن األداء الجددامعي فددي مؤسسددات التعلدديم العددالي يع دد الخطددوة األساسددية التخدداذ الق د اررات الموضددوعية
ليس فقط إلدارات الجامعة نفسها لتعمل على زيادة فاعلية األداء ،وتجعل أكثر تمي از لكدل مدن الطلبدة فدي
اختي ددار الكلي ددة المناس ددبة ،وللحكوم ددة ف ددي تق ددديم ال دددعم لم ددن يس ددتحق ،وألص ددحاو المص ددالح ف ددي مس دداءلة
الجامعات (الدجني.)2011،
ثانيا :أهمية األداء الجامعي:
تعد عملية األداء الجامعي من العمليات المهمة والحساسة ألنها تتصل مباشدرة بالعنصدر البشدري ،لدذا
يجب أن تكون العملية موضوعية وعملية وعلى أسدا

العدالدة والمسداواة التدي تحقدق هددف الجامعدة ومدن

ث ددم المجتم ددع كك ددل للنه ددوض نح ددو األفض ددل ،وت ددتلخص أهمي ددة األداء الج ددامعي ب دداآلتي (:الط ددائي،2014،
العبيدي ،2010،عبد الرحمن ،2014 ،هاشم.)1996،
-

تعد أساساً جوهرياً للتطورات اإلدارية :وتكون نتائجها مرشداً أو موجهاً للعديد من البرامج التطور

اإلداري كبرامج التدريب والتطوير الوظيفي والتحفيز وتوزيع االختصاصات والمسؤوليات وتحديد معددالت
األداء.
 تسددهم فددي اكتشدداف الطاقددات والقدددرات الكامنددة لدددى العدداملين وييددر المس دتغلة فددي عملهددم المكلفددين ب د ،والعمل على إعادة تقويم العمل وتوزيع المسؤوليات واألعباء واألدوار.
 تس ددهم ف ددي تحس ددين وتط ددوير أداء الع دداملين بالجامع ددة م ددن خ ددالل اكتش دداف نق دداط الض ددعف ف ددي كف دداءةالعاملين والعمل على تقويمها من خالل جهود التدريب والتنمية.
 تحديد مسؤولية الجامعة عن مواقع الضعف والخلل في أنشطتها بوساطة تحديد اإلنجداز الفعلدي والدذيمن شطن خلق منافسة بين الوحدات لغرض رفع مستوى األداء.
 إن عمليددة األداء بالمؤسس ددات لددم تح ددق باالتفدداق الت ددام ح ددول مراحلهددا ،نظ د اًر لطبيعددة الموض ددوع الم درادتقييم  ،وحسب الدراسة فإن األداء يمر بطربع مراحل تبدأ بتشخيص المؤسسة أو ما قبل التقييم ،ثم تحضير
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التقي دديم ،فعملي ددة القي ددا  ،وأخيد د اًر تحلي ددل النت ددائج م ددن أج ددل الوص ددول إل ددى حك ددم ع ددادل ح ددول أداء المؤسس ددة
(إدريس ،المرسى.)Ryan,2001 ،2006،
ثالثا :مفهوم بطاقة األداء المتوازن:
-

تعددددت مفددابيم بطاقددة األداء المتدوازن وارتددبط ذلددك بم ارحددل نشددطتها وتطورهددا التدداريخي ،ففددي كددل

جي ددل مد ددن أجيد ددال تطوره ددا عرفد ددت بطاقد ددة األداء المتد دوازن بمفهد ددوم معد ددين لد د عناصد درت األساسد ددية كد دداآلتي
(فاطمة.)2013،
-

 BSCكنظام لال تصال والتغيير المؤسسي :المكدون مدن العناصدر التاليدة – خطدوات التغييدر فدي

المؤسسددة -الخريطددة اإلسددتراتيجية -نمددط اإلسددتراتيجية واتجاههددا -االتصددال اإلسددتراتيجي -ربددط الميزانيددة
بخطة الموارد البشرية -تغيير المناخ التنظيمي.
-

 BSCكنظييييام إداري :والمكد ددون مد ددن العناصد ددر -تعريد ددف وحد ددل المشد ددكالت التشد ددغيلية -التغذيد ددة

العكسية -بناء نظام المعرفة التنظيمية -تبني نظام ( PDCAخطط  ،Planاعمل  Doافحدص Check
افعل .)Action
-

 BSCكنظيييام لتقيييويس وقيييياس األداء :والمك ددون م ددن – مق دداييس األداء – تحلي ددل اإلس ددتراتيجية –

أبعاد أربعة – أهداف إستراتيجية – مؤشرات أداء – المكافآت المرتبطة باألداء.
رابعا :األداء الجامعي وبطاقة األداء المتوازن:
إن تقييم األداء الجامعي يحقق فحصاً دقيقاً لواقع الحدال لتحديدد مدواطن القدوة لتعزيزهدا ،ومدواطن الضدعف
لمعالجتها ،بهدف بناء معرفي شامل يعكس مستوى النجاح ،ومددى قددرة الجامعدة علدى التكيدف مدع البيئدة
والنمددو واالسددتمرار ،وتمثلد مقدداييس ومعددايير مشددتقة مددن رسددالة الجامعددة وأهدددافها اإلسددتراتيجية ،فالجامعددة
ع ددادة م ددا تعتم ددد لقي ددا

الج ددودة عل ددى جمل ددة م ددن المؤشددرات تتمث ددل ف ددي ر ي ددة الجامع ددة ورس ددالتها ،القي ددادة

والتنظ دديم اإلداري والمد دوارد ،وأعض دداء هيئ ددة الت دددريس ،وش ددؤون الطلب ددة وط ددرق الت دددريس ،والبح ددث العلم ددي،
وخدمة المجتمع والتقييم ،وأخالقيدات الجامعدة ( (Nariga& Devie,2006ومدن أهدم أدوات قيدا

األداء

هي بطاقة األداء المتوازن ،حيث نشط مفهومها في بداية التسعينيات ،وتهدف هذت البطاقة إلدى الدربط بدين
الرقابة المالية التشغيلية على المدى القصير مع الر ية اإلسدتراتيجية علدى المددى الطويدل باالعتمداد علدى
المحاور الزمنية الثالث ،الماضي ،الحاضدر ،والمسدتقبل( العدامري والغدالبي .)2003،وإن أبدرز مدا قدمتد
بطاقة األداء المتوازن للمؤسسات هو إيجاد توازن فيما يلي:
 تحديد مقاييس أداء مالية ويير مالية.358

 – وضع أولويات لألهداف بعيدة المدى والمتوسطة والقريبة.  -آليات لتحريك المؤسسة وقيادة التغيير عبرها. – تواصل مستمر لتعزيز قدرات الموظفين.  -تحليل المكونات الداخلية والخارجية للمؤسسة.خامسا :نبذة عن جامعة الحسين بن طالل
جامعة الحسين بن طالل هي جامعة حكومية ،تم تطسيسها في إبريل  1999في مدينة معان جنوو المملكة،
وتعد أول جامعة للتعليم العالي تطسست في عهد الملك عبد هللا الثاني بن الحسين ،وعند تطسيسها كانت فرعا
من جامعة مؤتة في حرم مؤقت وسط مدينة معان ،تم نقلت للحرم الجامعي الدائم في سبتمبر  2004على
بعد  211كم من عمان.
بعد  9كم إلى شمال يربي مدينة معان ،وعلى ُ
ُ

بدأت جامعة الحسين بن طالل مسيرتها ،إثر صدور اإلرادة الملكية بتطسيسها في  28أبريل  .1999وهي

مؤسسة تعليم عال أردنية رسمية مستقلة ،تقوم فلسفتها على التميُّز من خالل اإلسهام في التنمية الوطنية
بجوانبها العلمية واالقتصادية واالجتماعية ،وتحديداً رفد القطاعات التربوية واالقتصادية في المنطقة الجنوبية
من المملكة بحاجاتها من الكوادر المؤهلة في مجاالت متعددة واالستجابة للبيئة المحيطة بالجامعة من خالل
طرح التخصصات والبرامج مثل بيئات التعدين والمعادن في معان ،واآلثار والسياحة في البتراء ،والبيئة البحرية
في العقبة ،باإلضافة إلى طرح تخصصات جديدة يير متوفرة في الجامعات األردنية األخرى .وتمنح شهادة
البكالوريو

والماجستير ،وتحتوي على مكتبة األمير الحسين بن عبد هللا ،التي تضم أيلب المراجع العالمية.

• رؤية الجامعة ورسالتها:
تعد جامعة الحسين بن طالل منارة علمية رائدة للمعرفة والثقافة وتعمل على إحداث نهضة مجتم ية،
وهي مؤسسة أكاديمية تسعى للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي والحضاري ،وتعمل على مواكبة
االتجاهات الحديثة في التعليم العالي والتطور التكنولوجي ،وتشجيع البحث العلم ،وتساهم في بناء
األجيال وتنمية المجتمع المحلي.
• غايات الجامعة:
تعمل الجامعة على رفع مستوى البرامج التعليمية وفقاً لمعايير الجامعة ،واالرتقاء بالحث العلمي ودعم ،
وتعزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع ،واالرتقاء بالبيئة الجام ية ومستوى الخدمات المقدمة
للطلبة والعاملين ،وضبط ورفع كفاءة األداء المؤسسي إدارياً وتقنياً.
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•أنشطة الجامعة:
 المساهمة في تطوير األداء اإلداري واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس والموظفين ،وشرائحالمجتمع من خالل عقد الدورات وورش العمل من خالل المراكز التدريبية الموجودة في الجامعة .يقوم
مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بعمل الدورات التدريبية للمدرسين الجدد خالل بداية العام
الجامعي بعقد دو ارت وورشات عمل بشكل دوري على مدار الفصلين األول والثاني ،وأيضاً عمل دورات
متخصصة للموظفين اإلداريين من خالل المركز ومكتب طالل أبو يزالة ،وأيضاً يقوم صندوق الملك
عبد هللا الثاني بعقد دورات مختلفة للطلبة في الجامعة.
 سادسا :أبعاد بطاقة األداء المتوازن:نموذج بطاقة قيا

األداء المتوازن

البعد المالي تحقيق رضا الطلبة
تحقيق توقعات إدارة الجامعة ُ
اتيجية
بعد الطلبة لتحقيق الرؤية اإلستر ّ
بعد العمليات الداخلية للجامعة الرؤية المهمة واإلستر ّ
اتيجيات ُ

واألهداف المالية

تطور العمليات التشغيلية بعد التعلس والنمو
اتيجية
لتحقيق المهام اإلستر ّ

أ  -المنظور المالي :يعد البعدد المدالي البعدد األهدم فدي بطاقدة األداء المتدوازن لقيدا

األداء اإلسدتراتيجي

حيث تعمل أبعاد البطاقة األخرى علدى دعدم هدذا البعدد (دريدام وأبدو فضدة .)2009،يعدد المنظدور المدالي
أحددد محدداور قيددا

األداء وتقييمد  ،وتمثددل نتددائج هددذا المنظددور مقدداييس موجهددة لتحقيددق األهددداف ،ويركددز

المنظ ددور عل ددى حج ددم ومس ددتوى ال دددخل التش ددغيلي والعائ ددد عل ددى أر

الم ددال المس ددتثمر الن دداتج م ددن تخ ددي

التكدداليف ونمددو حجددم المبيعددات لمنتجددات حاليددة وجديدددة ،العائددد علددى حقددوق المددالكين ،القيمددة االقتصددادية
المضافة (.)HorngrenEtal, 2000
يشير المنظور المالي إلى مسطلة فيما إذا كانت إستراتيجية المنظمدة وتنفيدذها يشداركان فدي تحسدين األداء
المرتبط بجوانب اإلنتاج والتسويق ضمن خط السلطة المباشر صعوداً من المستويات العليا ،ويبين كدذلك
تقويم الحالي لألداء مقارنة مع نتائج األداء المالي لمنظمات منافسة ()Brown&Laverick, 1994
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وتلعب المقاييس الماليدة دو اًر مزدوجداً فهدي تحددد األداء المدالي المتوقدع مدن اإلسدتراتيجية وتدال م األهدداف
مع الغايات والمقاييس في كل منظورات بطاقدة التقيديم المتدوازن األخدرى (Nourayi&Daroca, 1996,
()Chandra, 1997
النفقات المقدرة في موازنة الجامعة خالل األعوام 2018-2017-2016
نفقات الجامعة خالل عام  2016جدول رقم ()1
• النفقات المقدرة بالموازنة

دينار

1

النفقـــــات المـــتكررة

24,331,014

2

نفقات البحث العلمي والبعثات

1,337,124

3

النفقـــات الرأسمـــــالية

1,039,938

المجموع العام للنفقات

26,708,076

نفقات الجامعة خالل عام  2017جدول رقم ()2
دينار

النفقات المقدرة بالموازنة
1

النفقـــــات المـــتكررة

20,007,763

2

نفقات البحث العلمي والبعثات

1,060,000

3

النفقـــات الرأسمـــــالية

618,680

4

النفقات االنمائية

400,000

المجموع العام للنفقات قبل الملتزم بها

22,086,443

نفقات الجامعة خالل عام2018

1
2
3
4

جدول رقم ()3
النفقات المقدرة بالموازنة
النفقات المتكررة
نفقات البحث العلمي والبعثات
النفقات الرأسمالية
المجموع العام للنفقات

دينار
6,803,786
934,973
146,680
7,885,439

أهم األهداف اإلستراتيجية والمؤشرات التي نجدها في المحور المالي في جامعة الحسين بن طالل
-

األهداف اإلستراتيجية
الفعالية في استخدام الموارد

المؤشرات
حجم الوفرات المالية
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المبادرات
تفعيل نظام الرقابة

زيادة وتنويع مصادر الددخل

إجمدالي التحدويالت الماليدة

تطدوير أنشدطة اسدتثمارية

للجامعة
و-

منظييور العمييالء :تعتمددد معظددم المنظمددات فددي الوقددت الحاضددر علددى وضددع متطلبددات وحاجددات

العمالء في قلدب إسدتراتيجياتها ،وأخدذت بطاقدة األداء المتدوازن باالعتبدار حاجدات ومتطلبدات العمدالء مدن
خالل احتوائها على منظور العمالء ،التدي تركدز علدى تلدك األهدداف التدي يمثدل إنجازهدا تحقيدق األهدداف
اإلستراتيجية للمنظمة ( .)Reichheld & sassier, 1990من خالل منظور العمالء يتضح أن بطاقة
التقيدديم المتدوازن تطلددب مددن المدددراء أن يترجمدوا رسددالتهم العامددة حددول خدمددة العمددالء إلددى مقدداييس محددددة
تعكد ددس العوامد ددل التد ددي تهد ددم العمد ددالء( .)mcnerey,1996ويوضد ددح كد ددل مد ددن (

batson&harris,

 ,1992,Kaplan & Atkinson,1998,Carla,1993مضدامين منظدور العمدالء والمتمثلدة بداآلتي- :
رض ددا العم ددالء  -اكتس دداو عم ددالء ج دددد  -المحافظ ددة عل ددى العم ددالء الح دداليين ووالئه ددم  -حص ددة الس ددوق
والحصة من العمالء.
وتنبع أهمية هذا البعد في أن إدارة الجامعة تسعى فدي الوصدول إلدى تحقيدق أعلدى درجدة إلرضداء الطلبدة،
إذ إن درجددة الرضددا تددؤثر فددي نسددبة الحصددول علددى طلبددة جدددد وإمكانيددة المحافظددة علددى الطلبددة الحدداليين(
البشددتاوي .)2004،لددذلك تقددوم الجامعددة علددى وضددع متطلبددات وحاجددات الطلبددة ضددمن إسددتراتيجياتها ،ممددا
ينعكس على نجاح الجامعة في المنافسة واستمرارها في تطدية نشاطها في المجتمع الذي تحقق من خالل
قدرة الجامعة على تقديم خدماتها التعليمية بسهولة وبطسعار جيدة للساعات الدراسية .مما أدى إلى بطاقدة
األداء المتوازن األخذ بهذت الخصائص من خالل احتوائها على محور الطلبدة ،الدذي يشدمل علدى مقداييس
تتعل د د د ددق بالطلب د د د ددة المس د د د ددتهدفين م د د د ددن خ د د د ددالل رض د د د ددا الطلب د د د ددة واالحتف د د د ددا بالطال د د د ددب واكتس د د د دداو طلب د د د ددة
جدد(البشتاوي.)2004،
• وقد وصل عدد طلبة الجامعة لغاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2019/2018إلى ()6894
طالباً وطالبة ،موزعين على ( )9كليات جام ية .وبلغ عدد موظفي الجامعة ( )1201موظفاً أكاديمياً
وإدارياً.
• وللجامعة عدد من المجالس والهيئات اإلدارية التي تدعم مسيرتها وترعى شؤونها أهمها مجلس
األمناء ومجلس الجامعة ومجلس العمداء.
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توزيع عدد الطلبة حسب الكليات:
•

كلية اآلداو ( * )1293كلية العلوم ( * )943كلية تكنولوجيا المعلومات ( * )502كلية إدارة

األعمال ( * )900كلية الهندسة ( * )916كلية العلوم التربوية (* )458كلية األميرة عائشة
للتمري

(* )1303كلية البتراء للسياحة واآلثار ( * )92كلية القانون (.)487

ج  -منظور العمليات الداخليية :ويقصدد بد جميدع األنشدطة والفعاليدات الداخليدة الحيويدة التدي تتميدز بهدا
المنظمة عن ييرها من المنظمات التي من خاللها يتم مقابلة حاجات العمالء ويايات وأهداف المالكين،
إن المقدداييس الداخليددة لبطاقددة األداء المت دوازن يفتددرض أن تنبثددق مددن أنشددطة األعمددال التددي لهددا أثددر علددى
رضا العمدالء( .)Hyde,1998إن مجمدل العمليدات الداخليدة تسدتند علدى قددرة منظمدة األعمدال فدي جعدل
أنش ددطة البح ددث والتط ددوير أنش ددطة فعال ددة ت ددنعكس إيجابي ددا بقياس ددات مح ددددة عل ددى األداء ومؤشد درات  ،وم ددن
مؤشدرات العمليددات الداخليددة دقددة التخطدديط ،سددرعة االسددتجابة لطلبددات العمددالء ،التحسددين المسددتمر ،أوامددر
العمل ومشاركة المجتمع (.)Kaplan & Norton, 1996
ويركز هذا البعد على اإلجدراءات التشدغيلية الداخليدة التدي تمكدن الجامعدة مدن التميدز ،وبالتدالي تدؤدي إلدى
تحقيددق رابددات الطلبددة المتوقعددة منهددا بكفدداءة وفاعليددة ،وتحقيددق نتددائج ماليددة متمي دزة مرضددية للعدداملين فددي
الجامع ددة(عوض .)2009،ويه دددف ب ُعد دد العملي ددات الداخلي ددة إل ددى تحديد دد العملي ددات المهم ددة الت ددي يج ددب أن
تتفددوق فيهددا الجامعددة لتنفيددذ اإلسددتراتيجية أي أن تركددز الجامعددة علددى العمليددات الداخليددة التددي تددؤثر علددى
رضا الطلبة وبالتالي تحقيق أهداف الجامعة(السيشني.)2004،
كمددا أن هددذا الب ُعدد يهددتم بقيددا

األداء المسددتقبلي للجامعددة مددن خددالل عددرض األنشددطة والعمليددات الداخليددة

التي تنفذها الجامعة لتحقيق أهدافها ومتطلبات الطلبة ،أي أهداف إدارة الجامعة والمجتمع والطلبدة ،وذلدك
خالل االستحداث واالبتكار والتطوير في ضوء محددات المجتمع وتشخيص طبيعة الوضدع التعليمدي فدي
بعد الطلبة بخلق قيمة لهم ،والبعد المالي بزيادة إيرادات الجامعة (.)Kaplan& Atkinson,1998
سلسلةاألنشطةللعملياتالداخلية
·الدورة األولى :تسمى دورة األبحاث والتطوير ،حيث يتم وفق هذت الدورة تحديد عدد الطلبة من خريجي
الثانوية العامة ونوعية هؤالء الطلبة ،وهذا يتم بعد إجراء دراسات المجتمع ثم بعد ذلك تُحدد وتوضع خطة
العمل المطلوبة ونوعية الوسائل التدريسية والمدرسين والمدة الزمنية الدراسية.
·الدورة الثانية :وتسمى دورة التشغيل ،حيث يتم تحديد أسلوو ونوعية الخدمات ،وأسلوو تسليم
الخدمات وتجهيزها أو طبيعة الخدمة المقدمة للطالب ثم تجهيز الخدمات التي تقدم ل .

363

• الدورة الثالثة :والتي تسمى دورة خدمة ما بعد التخرج وهي المرحلة األخيرة من دورة حياة العملية
التعلمية ،وتركز فيها األنشطة على تحديد طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة للطلبة ما بعد عملية التخرج،
ويدخل ضمن هذت الدورة المدة الزمنية المحددة لتقديم الخدمات وبرامج التعلم والتدريب التي تعدها
الجامعة لتدريب الطلبة على كي ية استخدام المادة العلمية المقدمة لهم (البشتاوي.)2001 ،
بعد الدتعلم والنمدو يمثدل منظدو اًر محوريداً وجددت لد بطاقدة التقيديم المتدوازن
د  -منظور التعليس والنمو :إن ُ
مؤشرات تتصف بالديناميكية والتغير والتحول ،وإن مجمل ما حصل من تغييرات جذرية وتطورات عميقدة
تطلبددت مددن منظمددات األعمددال أن تكددون مرنددة ومعرفيددة وذكيددة تسددتطيع أن تقبددل هددذت التح دوالت الجذريددة
وتجسيدها في واقع أنشدطتها بشدكل صدحيح ،وإن أهدم االتجاهدات الحديثدة التدي تطلبدت مدن المنظمدات أن
تغي ددر وتط ددور أس دداليبها اإلداري ددة والتنظيمي ددة ،ب ددل وفلس ددفة نظرته ددا للعم ددل ه ددي -:التوجد د الع ددالي ب ددالعمالء
والتكنولوجيددا  -االهتمددام الكبيددر بد أر

المددال الفكددري والمعرفددي  -التركيددز علددى بندداء فددرق العمددل والهياكددل

التنظيمية المفلطحة والمرندة  -شدبكات االتصدال المتطدورة جدداً  -تطلعدات جديددة لقدوى العمدل ( Miller,
 )Kaplan &Atkinson,1998( et., al ,1996, Rampersad,2003ويضدمن ب ُعدد التعلديم والنمدو

القدرة على التجديد ،حيث يعد الشرط األساسي لالستمرار والبقاء على المددى الطويدل ويوجد األفدراد نحدو
التطوير والتحسين المستمر الضروري للبقاء( عبداللطيف ،وتركمان .)2006،وأيضاً في هذا البعد تدر
الجامع ددة م ددا يج ددب أن تفعل د لالحتف ددا بالمعرف ددة التقني ددة المطلوب ددة لفه ددم وإش ددباع حاج ددات الطلب ددة وتط ددوير
المعرفة لديهم واالحتفا بالكفاءة واإلنتاجية للعمليات التي تحقدق قيمدة للطالدب(المغربي .)2006،ويعتبدر
ه ددذا البع ددد ذا أه ددداف إس ددتراتيجية للجامع ددة ونظرته ددا المس ددتقبلية؛ إذ يرك ددز عل ددى تط ددوير ق دددرات الع دداملين
والمدرسين داخل الجامعة كونهم البنية التحتية التي تعمل على بناء الجامعة وتطويرهدا ،وطبيعدة األنظمدة
واإلجراءات ونوعيتها التي تهدف في النهاية إلى تحقيق األهداف الخاصة برضا الطلبة وراباتهم واإليفاء
باحتياجدات المجتمددع وياياتد مددن خدالل اسددتخدام الوسدائل العلميددة والتكنولوجيدة لمواجهددة تحدديات العصددر

ومتطلبات (البشتاوي .)2004،ويركدز ب ُعدد الدتعلم والنمدو علدى كي يدة تكيدف الجامعدة مدع الظدروف المتغيدرة

مددن خددالل القدددرة علددى تقددديم مددادة علميددة متمي دزة وخلددق قيمددة أكبددر للطلبددة وتحسددين العمليددات التشددغيلية
باستمرار(الغروري .)1998،ويجب على الجامعة أن تتعامل مع المنافسة وذلك من خدالل تحسدين المدادة
التعليميددة والخدددمات لضددمان والئهددم وزيددادة الحصددة السددنوية مددن الثانويددة العامددة ،وتتطلددب المنافسددة مددن
الجامعددات االسددتمرار فددي تنميددة قدددراتها لتحقيددق قيمددة للطلبددة والمجتمددع والعدداملين فددي الجامعددة ،وذلددك مددن
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خ ددالل تحقي ددق أه ددداف الجامع ددة ف ددي األج ددل الطوي ددل م ددن خ ددالل مج دداالت األفد دراد واألنظم ددة واإلجد د ارءات
التنظيمية (.(Kaplan& Atkinson,1998
أهم األهداف اإلستراتيجية والمؤشرات التي نجدها في المحور التعليم والنمو في جامعة الحسين بن طالل
األهداف اإلستراتيجية

-

المؤشرات

تد ددوفير أنظمد ددة معلوماتيد ددة متطد ددورة

معد دددل الرضد ددا

المبادرات
تطد ددوير شد ددبكة المعلومد ددات والقاعد ددات

الص ية
تنمي ددة مهد ددارات األسد دداتذة

عد دددد ال دددورات التدريبيد ددة لألسد دداتذة

حضور المؤتمرات المحلية والدولية

حضور المؤتمرات المحلية والدولية

تشد ددجيع األسد دداتذة

سابعا :حددت الجامعة المحاورالتالية لكل بعد من أبعاد بطاقة قياس األداء المتوازن (المغربي
وغربية)2006،و(غوث)2005،
•األهداف )(Objectives
تعبراألهداف عن النتائج المنشود تحقيقها والتي تساهم في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها،يتم توزيع
األهداف وتخصيصها على أبعاد بطاقة قيا األداء المتوازن ،وتحمل نفس األهمية اإلستراتيجية .ويجب
أن تكون األهداف محددة وقابلة للقيا

وقابلة للتحقق ومعقولة ومحددة بوقت زمني إلتمامها .مثال ذلك:

زيادة نسبة رضا الطلبة للخدمة التعلمية المقدمة بنسبة  % 10في نهاية العام الحالي.
·المقاييس أوالمؤشرات )(measures or Indicators
تمثل المقيا

الذي يحدد حالة الهدف المراد تحقيق عن طريق مقارنت بقيمة محددة سلفا ،فهي

تعكس مدى التقدم نحو تحقيق الهدف اإلستراتيجي المحدد .مثال ذلك :مؤشر رضا الطلبة.
· المعايير أو القيس المستهدفة )(Target
مقدار محدد يتم القيا

بناء علي لتحديد مقدار االنحراف (سلباً أو إيجاباً) عن القيم التي تم الوصول

إليها .مثال ذلك :تحقيق رضاء الطلبة بنسبة  % 80من القيمة المستهدفة
·المبادرات أوالخطوات اإلجرائية )(Initiatives
تشير المبادرات إلى المشاريع التشغيلية الالزم تنفيذها لتحقيق الهدف .مثال ذلك :فتح فروع جديدة
وتوسيع مكاتب خدمات الطلبة.
ثامنا :مبررات األخذ ببطاقة األداء المتوازن في التعليس الجامعي:
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هنالد ددك العديد ددد مد ددن المبد ددررات والد دددوافع التد ددي أدت إلد ددى األخد ددذ ببطاقد ددة األداء المت د دوازن فد ددي الكليد ددات
والجامع ددات ،واالس ددتفادة م ددن خصائص ددها ومالمحه ددا ،ب ددالريم م ددن ظهوره ددا ف ددي بيئ ددة األعم ددال والص ددناعة،
ويمكن توضيح المبررات على النحو التالي:
 تواج الجامعات فدي الوقدت الحاضدر مجموعدة مدن التحدديات الداخليدة مدن حيدث ضدرورة اعتمادهدا للعديددمددن طددرق وأسدداليب تقيدديم أدائهددا ،ومدددى تقدددمها تجددات تحقيددق أهدددافها المؤسسددية طويلددة وقصدديرة األجددل،
باإلضافة إلى التوج إلى فحصها وتقييمها المستمر من قبدل أجهدزة االعتمداد ،ومختلدف األطدراف المتدطثرة
المتمثل ددة ف ددي ك ددل م ددن (الط ددالو ،المجتم ددع الخ ددارجي ،أعض دداء هيئ ددة الت دددريس ،اإلداري ددين ،س ددوق العم ددل،
واآلباء).
 رابددة المؤسسددات الجام يددة فددي تنفيددذ اإلسددتراتيجية الجام يددة دون أدنددى معوقددات ،حيددث إن هندداك أربعددةحواجز أساسية لتطبيق هذت اإلستراتيجية والتي تتمثل في الحاجز األول :عددم الفهدم الواضدح إلسدتراتيجية
الجامع ددة ،الحييياجز الثييياني :اإلدارة %85 ،م ددن أعض دداء الفري ددق اإلداري التنفي ددذي يقض ددي أق ددل م ددن س دداعة
شد ددهرياً لمناقشد ددة اإلسد ددتراتيجية ،الحيييياجز الثالييييث :المد دوارد %60 ،مد ددن الجامعد ددات ال تد دربط اإلسد ددتراتيجية
بميزانيتهد ددا ،الحيييياجز الرابييييع :العد دداملين بالجامعد ددة ،فحد دوالي %25مد ددن المد ددديرين فقد ددط لد ددديهم حد ددافز لهد ددذت
اإلستراتيجية.
 التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والذي يتطلب من الجامعة والكليات قدرات جديدة ،وإمكانيات متميزةلقيددا

أدائهددا تم عش دياً مددع احتياجددات هددذا العنصددر الجديددد ،ولتحقيددق التميددز المنشددود لهددذت الجامعددات فددي

مختلف أعمالها.
تاسعا :مقومات نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
تتطلب عملية تطبيق بطاقة األداء المتوازن العديد من المقومات أهمها(جودة.)2008،
 دعد ددم اإلدارة العليد ددا :فعند ددد إدراك العد دداملين فد ددي الجامعد ددة بد ددطن اإلدارة تد دددعم جهد ددود تطبيد ددق بطاقد ددة األداءالمتوازن ،فإن ذلك يساعد على االلتزام العاملين بتطبيق النظام ويخفف من معارضتهم ل .
 الحدوافز الماديددة :يجددب التركيددز علددى مددنح الح دوافز الماديددة والمعنويددة لكددل مددن يسدداهم فددي تصددميم بطاقددةاألداء المتوازن ،ويعتبر ذلك دافعا قويا للمسؤولين عن تطبيق بطاقة األداء المتوازن.
 تك ددوين ف ددرق العم ددل :حي ددث إن تطبي ددق بطاق ددة األداء المت دوازن يش ددمل جمي ددع مكون ددات الجامع ددة فه ددي جه دددجماعي وليس فردياً.
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  -العمددل بمنطددق إدارة التغييددر وهددذا يتطلددب إجدراء عدددة تغييدرات فددي الجامعددة سدواء كددان التغييددر متعلقددابالثقافة او األنظمة أو األفراد.
 دراسة االنحرافات واتخاذ اإلجراءات والتصحيحية وال يعندي التخلدي عدن اإلسدتراتيجيات الموجدودة أوسدديتم صددياية إسددتراتيجيات جديدددة ،فدداإلجراءات التصددحيحية يجددب أن تضددع الجامعددة فددي وضددع أفضددل
لالستفادة من نقاط الضعف واستغالل أفضل الفر

المتاحة.

الدراسات السابقة
أ .الدراسات العربية:
 -1هدددفت د ارسددة الف درا ،وأبددو ماضددي ،وحجددازي ( )2017إلددى قيددا

أداء مؤسسددات القطدداع العددام فددي قطدداع

ي دزة باس ددتخدام بطاق ددة األداء المت دوازن وتحدي ددد أكث ددر العوامددل ت ددطثي ار عل ددى أداء تلددك المؤسس ددات ،واس ددتخدم
الب دداحثون الم ددنهج الوص ددفي التحليل ددي كم ددنهج للد ارس ددة واالس ددتبانة ك ددطداة لجم ددع البيان ددات م ددن عين ددة الد ارس ددة
البالغة( )150موظفا وموظفة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لتطبيق بطاقة األداء المتوازن
عل ددى أداء المؤسس ددات العام ددة ف ددي قط دداع يد دزة ،وك ددان الترتي ددب عل ددى الت ددالي :النم ددو والتعل دديم ،والعملي ددات
الداخلي ددة ،والمس ددؤولية االجتماعي ددة ث ددم البع ددد الم ددالي ،وق ددد أوص ددت الد ارس ددة بض ددرورة تطبي ددق بطاق ددة األداء
المتوازن على مؤسسات القطاع العام سواء في قطاع يزة أو في الضفة الغربية.
 -2هدفت دراسة نوفل وبو طورت ( )2017إلى التعدرف علدى مسدتوى األداء الجدامعي باسدتخدام بطاقدة األداء
المت دوازن مددن خددالل تلبيددة حاجددات المجتمددع المتطددور وضددرورات نمددوت وتقدم د المتجددددة ،وبالتددالي قيددا
األداء اإلستراتيجي للجامعة والذي يحقق فحصدا دقيقدا لواقدع الحدال لتحديدد مدواطن القدوة لتعزيزهدا ومدواطن
الضددعف لمعالجتهددا ،اسددتخدم الباحث دان المددنهج الوصددفي الميددداني كمددنهج للد ارسددة واالسددتبانة كددطداة لجمددع
الدرسددة أن هندداك إسددتراتيجية وتسدداعد
المعلومددات مددن عينددة الد ارسددة والبالغددة ()270مبحوثددا ،وقددد أظهددرت ا
في التقييم الذاتي.
 -3هدددفت د ارسددة أبددو يددبن ( )2016إلددى معرفددة إمكانيددة اسددتخدام بطاقددة األداء المت دوازن لتقيدديم أداء جامعددة
األقصى ،واسدتخدم الباحدث المدنهج الوصدفي والميدداني كمدنهج للد ارسدة واالسدتبانة كدطداة لجمدع المعلومدات
م ددن عين ددة الد ارس ددة البالغ ددة ( )155مبحوث ددا و( )130مبحوث ددا خاص ددة بالبع ددد العم ددالء( الطلب ددة) ،وأظه ددرت
الد ارسددة نتددائج أهمهددا حددر

إدارة الجامعددة علددى تددوفير جددو أكدداديمي يسدداهم فددي نجدداح العمليددة التعليميددة

وتق دددمها ،وأوص ددت الد ارس ددة أن عل ددى الجامع ددة تق ددديم التس ددهيالت الت ددي تحق ددق للطلب ددة عنص ددري االس ددتقرار
واالنسجام ،مما ينعكس باإليجابية على قوة ودرجة التحصيل العلمي لدى الطلبة.
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 -4هدفت دراسة أبو مسامح ،والمزين ( )2016إلى معرفة تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن في الجامعدات
الفلسطينية وعالقتها بتحسين اتخاذ الق اررات اإلدارية ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي كمنهج
للد ارس ددة ،وت ددم تص ددميم اس ددتبانتين للد ارس ددة ك ددطدوات لجم ددع المعلوم ددات م ددن عين ددة الد ارس ددة والبالغ ددة()166
مبحوثا ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن في الجامعات الفلسطينية
بد ددوزن نسد ددبي قد دددرت( )%66.5بدرجد ددة تقد دددير متوسد ددطة ،وأوصد ددت الد ارسد ددة إلد ددى أهميد ددة سد ددعي الجامعد ددات
الفلسطينية على استقطاو المزيد من الكفاءات القادرة على تطبيدق األداء المتدوازن وتبندي أدوات وأسداليب
إدارية حديثة عبر نشر الثقافة المؤسسية وتهيئة الظروف المناسبة.
 - 5دراسة (أبو شرح )2012 ،بعنوان "مدى إمكانية تقوم أداء الجامعة اإلسالمية بغزة باستخدام بطاقة قيا
األداء المتوازن" حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية استخدام بطاقة قيا

األداء المتوازن كطداة

تقويم عينة الدراسة البالغة  25مستجيبا ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل
بياناتها ،وتوصلت إلى أن الجامعة اإلسالمية تعمل على مواكبة التطور العلمي من خالل تطوير برامج
أكاديمية والحر
قيا

على استحداث برامج جديدة حسب المتطلبات العلمية ،األمر الذي يمكنها من تطبيق بطاقة

األداء المتوازن.
ب  -الدراسات األجنبية:

 -1هدفت دراسة(  )Hosseini&sofian,2015مراجعة كل الدراسات الحديثة التي استخدمت بطاقة األداء
المتوازن كإطار في المؤسسات التعليم العالي ،والبحث حدد التصورات القريبة لتلك المؤسسات ،وقدم
تحليالً مدعوماً بالقرائن ،والذي من خالل تطبيق قد يسهم في مراقبة ألداء تلك المؤسسات ،وبالتالي
يمكنها من مواجهة التحديات التي تطتي كنتيجة لتطبيق اإلستراتيجيات المفتاحية ،وتوصلت الدراسة إلى
أن جميع الدراسات التي تم مراجعتها بالمجالت ،واستخدمت بطاقة األداء المتوازن في مؤسسات التعليم
العالي ،وبينت نتائجها أن يمكن أن تستخدم بطاقة لمراقبة أدائها وتمكينها من التكييف مع المنتجات
الناشئة التي تطتي نتيجة لتنفيذ اإلستراتيجيات الرئيسة.
 -2هدفت دراسة ( )soon& ahmad,2015إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تطبيق بطاقة األداء
المتوازن لتقييم األداء في مؤسسات التعليم العالي بماليزيا في سبيل مواجهة المنافسة التي فرضتها التغييرات
في نظم التعليم في البيئة الدولية ،وضحت بذلك إعادة بيكلة إستراتيجية مؤسسات التعليم العالي بما يضمن
توافر المزيد من المساءلة من خالل مراقبة األداء المالي واألداء بشكل عام في أربعة أبعاد (التعليم والنمو،
العمليات الداخلية ،العمالء ،البعد المالي) .وخلصت الدراسة إلى أن بطاقة األداء المتوازن تشكل مدخال
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متمي از لقيا

األداء المنظم في مؤسسات التعليم العالي ،كما أكدت الدراسة أن مؤسسات التعليم العالي

الماليزية التي تستخدم بطاقة األداء المتوازن قد حققت نتائج متميزة في قيا

األداء ،وساعدت في تعميم

أدائها الكلي.
 -3هدفت دراسة (  )suhaimi&mziu, binden,2014إلى بيان أهمية استخدام بطاقة األداء المتوازن
لقيا

األداء في التعليم العالي في ماليزيا ،واقتراح إطار يتضمن مؤشرات ومراحل قيا

األداء باستخدام

بطاقة األداء المتوازن ،وأكدت الدراسة في نتائجها أن بطاقة األداء المتوازن تعتبر واحدة من أكثر النماذج
استخداما لقيا

األداء ،وتنسجم مع ر ية الجامعة وسياساتها وأهدافها ،كما أظهرت الدراسة أن هنالك

قصو ار في التطبيق الشامل لبطاقة األداء المتوازن في قيا

األداء في الجامعات الماليزية ،وعلي فقد

وضعت الدراسة إطا اًر يتضمن مجموعة من المؤشرات لقيا

األداء في المنظورات األربعة( التعليم

والنمو ،العمليات الداخلية ،العمالء ،البعد المالي).
 -4هدفت دراسة (  )weerasooriya,2013تقييم عالقة منظور التعليم والنمو مع منظور العمليات التجارية
الداخلية ،وتقييم عالقة منظور العمليات التجارية الداخلية مع المنظور المالي ،وتقييم منظور العمليات
التجارية الداخلية مع منظور العمالء ،وتقييم عالقة منظور العمالء مع إنجاز المهمة ،وتقييم منظور المنظور
المالي مع إنجاز المهمة ،وقد أجريت الدراسة على الجامعات السريالنكية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
إسناد اإلطار المقترح على مراجعة شاملة لألدبيات المتعلقة بنظام األداء المتوازن ،وتقييم األداء في كليات
اإلدارة في الجامعات السريالنكية يشير إلى سبب قوي لالعتقاد بطن المتغيرات المختارة لهذت الدراسة هي
المناسبة.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :أنها حاولت قيا

األداء الجامعي لجامعة الحسين بن طالل

من خالل بطاقة األداء المتوازن لدى القيادات األكاديمية خالل مسيرتها األكاديمية واإلدارية ،حيث إنها
اتفقت مع دراسة ( (Soon&ahmad,2015وأيضا مع دراسة ( (suhaimi,2014ودراسة
) )weerasooniya, 2013واختلفت مع دراسة الفراء وأبو ماضي من حيث األبعاد التي تناولتها كل
دراسة.
المحور الثالث-منهجية وإجراءات الدراسة:
 منهجية الدراسة:لتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ،والميداني التحليلي ،فعلى صعيد البحث

تم إجراء المسح المكتبي ،واالطالع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية السابقة ،ألجل
الوصفي ٌ
ً
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بلورة األسس والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظري ،والوقوف عند أهم الدراسات السابقة ،التي

تشكل رافداً حيوياً للدراسة ،وما تتضمن من محاور معرفية .أما على صعيد البحث الميداني التحليلي،

فقد تم استخدام لتغطية الجانب التطبيقي في هذت الدراسة ،والذي نحاول من خالل اإلجابة عن
تسا التها ،واستخال

نتائجها من خالل االعتماد على استبانة تم تطويرها أليراض هذت الدراسة وفقاً

للخطوات العلمية المتعارف عليها.
 -مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات األكاديمية الموجدودة فدي الجامعدة الدذين يشدغلون وظدائف قياديدة
مدن مسدتوى عميددد كليدة ،ونائددب عميدد ،ورئدديس قسدم ،وقيداديين أكدداديميين كمددراء وحدددات وم اركدز ،والبددالغ
عددددهم ( ،)71مددنهم ( )9عمددداء و( )9نائددب عميددد و ( )38رئدديس قسددم و ( )15مدددراء وحدددات وم اركددز،
وبالتددالي فددإن عينددة الد ارسددة هددي نفددس مجتمددع الد ارسددة ،وتددم توزيددع ( )71اسددتبانة ،واسددتعيد منهددا (.)71
والجدول ( )4يبين توزيع أفراد العينة
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة
المتغير

الكلية

العدد

النسبة المئوية

المجموع الكلي

كليةعلمية

27

38.02

02.38

كليةإنسانية

29

40.84

41.84

غيرذلك

15

21.14

21.14

71

%100

100

5سنوات فأقل

2

2.82

2.82

من  6-10سنوات

48

67.60

67.60

11سنةفأكثر

21

29.58

29.58

71

%100

100

عميد

9

12.67

12.68

نائب عميد

9

12.67

12.68

المجموع الكلي

الخبرة

المجموع الكلي

الوظيفة
رئيس قسم

38

53.53

53.53

أخرى

15

21.13

21.13

71

%100

100

المجموع الكلي
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 أداةالدراسة:من أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحثان بتطوير أداة للكشف عن أثر استخدام أبعاد بطاقة األداء
المتوازن في قياس مستوى األداء الجامعي في جامعة الحسين بن طالل .حيث تمت مراجعة األدو
النظري السابق ،واالطالع على المصادر والدراسات والدوريات واألبحاث ذات العالقة .كدراسة (نوفل،
 )2017وتحدث فيها عن مستوى األداء الجامعي باستخدام بطاقة األداء المتوازن من خالل تلبية
حاجات المجتمع المتطور وضرورات نموت وتقدم المتجددة ،وبالتالي قيا

األداء اإلستراتيجي للجامعة

والذي يحقق فحصا دقيقا لواقع الحال لتحديد مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لمعالجتها ،وأما
دراسة ( أبو يبن ) 2016 ،التي هدفت إلى معرفة إمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء
جامعة األقصى ،وكذلك دراسة (  ) weerasooriya,2013هدفت الدراسة إلى تقييم عالقة منظور
التعليم والنمو مع منظور العمليات التجارية الداخلية ،وتقييم عالقة منظور العمليات التجارية الداخلية مع
المنظور المالي ،وتقييم منظور العمليات التجارية الداخلية مع منظور العمالء ،وتقييم عالقة منظور
العمالء مع إنجاز المهمة ،وتقييم منظور المنظور المالي مع إنجاز المهمة .وهدفت الدراسة الحالية إلى
كي ية توظيف بطاقة األداء المتوازن في قيا

مستوى األداء الجامعي ،حيث تم إعداد األداة وصياية

فقراتها وتوزيعها على خمسة مجاالت:
المحور األول :منظور التعلم والنمو ،وتكون من خمس فقرات.
المحور الثاني :منظور العمليات الداخلية ،وتكون من خمس فقرات.
المحور الثالث :المنظور المالي ،وتكون من خمس فقرات.
المحور الرابع :منظور العمالء ،وتكون من خمس فقرات.
 صدق األداة:صدق المحكمين :للتطكد من صدق أداة الدراسة قام الباحثان بعرض األداة على عدد من المختصين في
المجاالت التالية( :اللغة العربية وآدابها ،واإلدارة واالقتصاد) في جامعة الحسين بن طالل .حيث بلغ
عددهم ( )6محكمين؛ وذلك لغرض التحقق من مدى مالءمة الفقرات للمحور الذي تنتمي إلي  ،ومن دقة
الصياية اللغوية ،باإلضافة إلى أية مالحظات أو اقتراحات مناسبة يراها المحكمون ،حيث تركزت معظم
المالحظات حول دمج فقرات معينة مع بعضها ،وقد اتضح أن هناك اتفاقا بين المحكمين على مجاالت
وفقرات االستبانة وارتباطها باألهداف .حيث قام الباحثان بطجراء التعديالت المطوية ،وبذلك أصبحت
االستبانة صالحة لالستخدام في صورتها النهائية.
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-

صدق االتساق الداخلي :ولغرض التطكد من مؤشرات صدق البناء ومعامل االرتباط،Pearson

فقد تم اختيار عينة استطالعية للدراسة مكونة ( )50عضو هيئة تدريس وعاملين من داخل مجتمع
الدراسة ومن خارج عينتها ،وذلك للتطكد من معامالت االرتباط بين أداء كل فقرة والدرجة الكلية .والجدول
( )5يبين نتائج تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية.

جدول ()5
معامالت االرتباط بين األداء على كل فقرة واألداء على المقياس ككل وفقرات االستبانة

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفقرة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل االرتباط
**0.680
*0.830
*0.625
**0.597
*0.617
**0.538
**0.267
**0.333
**0.277
**0.426

معامل االرتباط
**
0.42
**
0.56
**
0.59
**
0.58
**
0.50
**
0.47
**
0.40
**
0.44
**
0.41
**
0.59

-ثبات األداة:

ولغرض التطكد من ثبات األداة تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن
خارج عينتها ،حيث تكونت من ( )50عضو هيئة تدريس وموظف ممن في جامعة الحسين بن طالل،
وتم التحقق من ثبات األداة باستخدام معادلة كرو نباخ ألفا ،والجدول ( )6يبين معامالت الثبات لكل

محور ولألداة ككل .وبلغت قيمة الثبات المحسوبة على أسا

معامل ثبات عال لألداة ،وهو مناسب أليراض الدراسة.

الدرجة الكلية ( )0.900لألداة ككل ،وهو

جدول ()6
معامل االتساق الداخلي كرو نباخ ألفا لمجاالت األداة

المجال

ألفا كرو نباخ

المحور األول:منظور التعلم والنمو.

0.852

المحور الثاني :منظور العمليات الداخلية.

0.822

المحور الثالث :المنظور المالي.

0.807

المحور الرابع :منظور العمالء.

0.828

جميع المجاالت
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0.900

اتضددح مددن الجدددول رقددم ( )3أن االسددتبانة تتمتددع بمعامددل ثبددات مناسدب حيددث بلددغ معامددل (كرونبدداخ ألفددا)
للمح ددور األول ( )0.852والمح ددور الث دداني بل ددغ ( )0.822فيم ددا بل ددغ المح ددور الثال ددث ( )0.807والمح ددور
الرابع بلغ ( .)0.828أما ثبات األداة ككل بلغ ( )0.900وهي جميعها دالة إحصائياً عند مستوى الداللة
( )0.01مما يدل على أن أداة البحث تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

-

مصادر جمع البيانات:

ولغرض تحقيق أهداف الدراسة الحالية فقد اعتمد الباحثان على نوعين من مصادر المعلومات هما
المصادر الثانوية والمصادر األولية وكما يلي:
أوالً :المصادر الثانوية :وهي مصادر البيانات والمعلومات المتاحة التي تم جمعها أليراض أخرى ،ومن
المصادر المكتبية ومن مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ،وقد بيطت هذت البيانات األطر واألسس
العلمية إلثراء الجانب النظري لهذت الدراسة ،وتتمثل هذت البيانات فيما يلي:
-1

المراجع والكتب ذات العالقة بموضوعات بطاقة األداء المتوازن.

-2

المواد العلمية والتقارير التي تبحث في موضوع الدراسة الحالية.

-3

رسائل الماجستير وأطروحات الدكتورات التي تبحث في موضوع الدراسة الحالية

 -4المعلومات المتوفرة على مختلف المواقع اإللكترونية وشبكة اإلنترنت
ثانيا :المصادر األولية :وهي تلك البيانات التي اعتمدها الباحثان من خالل تصميم استبانة لخدمة
ً
موضوع الدراسة الحالية ،بحيث يطت كافة الجوانب التي بنيت عليها ،وتم تناولها في اإلطار النظري،

حيث تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة من خالل الباحثين شخصياً.
 متغيرات الدراسة: .1المتغيرات المستقلة:
 −الكلية ول ثالث فئات( :علمية ،إنسانية ،يير ذلك)
 −مسمى القيادة ول أربع فئات :عميد ،نائب عميد ،رئيس قسم ،أخرى
 −الخبرة ولها ثالثة مستويات5( :سنوات فطقل 10-6 ،سنوات 11 ،سنة فطكثر).
 .2المتغير التابع:
 −أبعاد بطاقة األداء المتوازن وهي (التعلم والنمو ،العمليات الداخلية ،المالي ،العمالء).
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-

المقياس:

 −لتحليل بيانات الدراسة تم االعتماد على مقيا

ليكرت الخماسي في اإلجابة عن األسئلة ،وذلك حسب

الدرجة التالية :درجة ( )1تعبر عن "يير موافق تماماً" درجة ( )2تعبر عن "يير موافق" ،درجة ()3
تعبر عن "محايد" ،درجة ( )4تعبر عن "موافق تماماً" ،درجة ( )5تعبر عن "يير موافق تماماً" ،ولتفسير
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة وعلى كل مجال من
مجاالتها؛ تم استخدام الم يار اإلحصائي اآلتي والمبين في الجدول أدنات:
جدول رقم ()7

تدريج مستوى األداء تبعاً للمتوسط الحسابي

مستوى األداء

فئة المتوسطات الحسابية

متدن

2.33 – 1.00

متوسط

3.66 - 2.34

عال

5.00 –3.67

 -المعالجة اإلحصائية:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلدي ،وذلدك باسدتخدام الرزمدة

اإلحصائية ( (SPSS.17اآلتية.

 -تم استخدام اختبار (كرو نباخ ألفا) لقيا

درجة الثبات الداخلي لفقرات االستبانة ،واالتساق الدداخلي

بددين ردود فعددل المبحددوثين ،حيددث بلغددت قيمددة الفددا  %90وهددي نسددبة ممت دازة ،ويمكددن تعمدديم النتددائج

كونها أعلى من النسبة .%70

 تحليل التباين الثالثي ألثر اختالف متغيرات (نوع الكلية ،سنوات الخدمة ،مسمى الوظيفة القيادية)على استجابات أفراد العينة ككل.

عرض النتائج ومناقشتها:

فيمد ددا يلد ددي عد ددرض لنتد ددائج التحليد ددل اإلحصد ددائي الوصد ددفي للبياند ددات ،وهد ددي قيمد ددة المتوسد ددطات الحسد ددابية

واالنحرافات الم يارية ،واألهمية النسبية لجميع أبعاد الدراسة ،والفقرات المكونة لكل ُبعد ،مع األخدذ بعدين
االعتب ددار أن اإلجاب ددة عل ددى االس ددتبانة ت دددرجت ض ددمن مقي ددا (ليك ددرث (Likertللخي ددارات المتع ددددة ال ددذي

يحتسب أوزان تلك الفقرات بطريقة خماسية.
يير موافق تماماً
1

ييرموافق
2

محايد
3

موافق
4

وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة ومناقشتها:
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موافق تماماً
5

أسئلة الدراسة:

السؤال الرئيس :ما أثر استخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن في قيا
الحسين بن طالل؟

مستوى األداء الجامعي في جامعدة

أسئلة الدراسة:

السئلة الفرعية اآلتية:
وينبثق عن السؤال الرئيس ا ْ

 .1ما مستوى األداء في جامعة الحسين بن طالل باستخدام بطاقة األداء المتوازن لدى القيادات
األكاديمية فيها؟

لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم احتساو المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية لتصورات

مفردات عينة الدراسة ،ومستوى األداء الستجابات أفراد الدراسة على فقرات أبعاد األداة ،واألداة

ككل ،والجدول ( )8يوضح نتائج هذت اإلحصائيات.
جدول رقم ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األداء والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد األداة واألداة ككل

عدد الفقرات
الرقم

البعد

المتوسط

مستوى

االنحراف

الحسابي

الم ياري

األداء

الرتبة

1

منظور التعلم والنمو

5

3.34

0.62

متوسط

1

2

منظور العمليات الداخلية

5

3.08

0.61

متوسط

3

3

المنظور المالي

5

2.51

0.63

متوسط

4

4

منظور العمالء

5

3.14

0.60

متوسط

2

األداة ككل

20

3.02

0.48

متوسط

يتبين من الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية ألبعاد بطاقة األداء المتوازن ككل جاءت بدرجة

متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.02وانحراف م ياري ( ،)0.48كما جاءت أيضاً مستوى األداة على

بعد " منظور التعلم والنمو" بطعلى متوسط حسابي بلغ( )3.34
كافة األبعاد بدرجة متوسطة ،حيث جاء ُ
بعد" منظور
وفي الرتبة األولى بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن في جامعة الحسين بن طالل ،يلي ذلك ُ
بعد " منظور العمليات الداخلية" بمتوسط ( ،)3.08في
العمالء" بمتوسط ( ،)3.14وفي المرتبة الثالثة ُ
بعد " المنظور المالي" بطدنى متوسط حسابي قدرت ( ،)2.51واحتل المرتبة الرابعة.
حين جاء ُ

كما تم حساو المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية ومستوى األداء والرتبة الستجابات أفراد
الدراسة على فقرات أبعاد األداة األربعة كل على حدة ،والجدول ( )9يوضح ذلك.
جدول رقم ()9

البعد األول:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األداء والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة ُ
(منظور التعلس والنمو)

الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي
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االنحراف
الم ياري

مستوى األداء

الرتبة

تحر

1

إدارة الجامعدة علدى التطدوير المهندي المسدتمر

3.63

0.62

متوسط

1

لكادرها األكاديمي
إدارة الجامع ددة عل ددى تط ددوير ق دددرات ومه ددارات

2

تح ددر

3

تعمددل إدارة الجامعددة علددى تطددوير أنظمتهددا وإجراءاتهددا

3.41

0.67

متوسط

0.80

متوسط

كادرها اإلداري بما يحقق جودة الخدمة التعليمية

3.28

2
4

بما يحقق جودة الخدمة التعليمية
تس ددعى إدارة الجامع ددة لتق ددديم مقترح ددات جدي دددة به دددف

4

3.31

0.87

متوسط

3

تطوير الخدمة التعليمية
تطخددذ إدارة الجامعددة بعددين االعتبددار نتددائج تقيدديم جددودة

5

3.10

0.83

الخ دددمات التعليمي ددة والخ دددمات المس دداندة ف ددي التط ددوير

متوسط

5

المستمر لمستوى أدائها

يالح ددق م ددن الج دددول ( )9أن المتوس ددطات الحس ددابية لفق درات البع ددد األول تراوح ددت ب ددين (-3.10
 ،)3.63وبانحرافات م يارية تراوحت بين ( ،)0.87-0.62وقد جاءت الفقدرة األولدى بدطعلى متوسدط

حسد ددابي ( )3.63وجد دداءت الفق د درة األخي د درة بطقد ددل متوسد ددط حسد ددابي و ( )3.10وبانح ارفد ددات م ياريد ددة
تراوح ددت م ددا ب ددين ( )0.87-0.62أن هنال ددك تطبيق داً لمؤش درات منظ ددور التعل دديم والنم ددو بدرج ددة موجب ددة

بشكل إجمالي حسب ما تؤكدت إجابات فقرات المحور ككدل ،سدواء أر
التنظيمددي ،حيددث حصددلت الفق درة " تحددر

المدال البشدري أو المعرفدي أو

الجامعددة علددى التطددوير المهنددي المسددتمر لكادرهددا المهنددي"

عل ددى أعل ددى متوس ددط حس ددابي ( )3.63وانح دراف م ي دداري ( )0.62والفق درة " تطخ ددذ إدارة الجامع ددة بع ددين
االعتبددار نتددائج تقيدديم جددودة الخدددمات التعليميددة المسدداندة فددي التطددوير المسددتمر لمسددتوى أدائهددا" أدنددى

متوسط حسابي ( )3.10وانحراف م ياري (  )0.83ويرجع ذلك إلدى أن الجامعدة ال تملدك اإلمكاندات

الماديددة الكافيددة لتحقيددق جدددوى هددذت الفقدرات بشددكل عددال ،وأن مددا يددتم توجيهد إليهددا مددن قبددل الحكومددة
يستخدم في توفير المقاعد الدراسية للطلبة الجدد والمسدتلزمات المطلوبدة األخدرى ،وأيضدا يجدب أن ال

يرتكز عمل األستاذ الباحث على التعليم فقط ،وإنما يجدب التركيدز علدى المشداريع البحثيدة التدي تخددم

المجتمددع والدول ددة ،وذل ددك م ددن خ ددالل الد ارس ددات المتنوعددة وحس ددب االختص ددا

 ،وأيض ددا هنال ددك مؤش ددر

إيجابي للتطوير التنظيمي من قبل المبحوثين ،حيث هنالك رضا من قبل الموظفين والدعم التشدريعي

ومعرفة القوانين والتعليمات بشكل دوري .
جدول رقم ()10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األداء والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة البعد الثاني (منظور العمليات
الداخلية)

الرقم
6

الفقرة
تعم د د ددل إدارة الجامع د د ددة عل د د ددى ت د د ددوفير الخ د د دددمات

المتوسط
الحسابي
3.52
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االنحراف
الم ياري
0.71

مستوى األداء

الرتبة

متوسط

1

اإلداريد د د د د ددة والمسد د د د د دداعدة (القبد د د د د ددول والتسد د د د د ددجيل،
الخددمات ،الحسددابات) لتقددديم الخدددمات التعليميددة

بالجودة المطلوبة

ي ددتم تق ددديم التس ددهيالت الالزم ددة للطلب ددة (مكتب ددات

7

3.10

0.74

متوسط

3

ورقي د ددة وإلكتروني د ددة ،الت د دددريب العمل د ددي والزي د ددارات
الميداني ددة ،س دداعات مكتبي ددة وإنترن ددت) بم ددا يحق ددق
جودة العملية التعليمية
تحددر

8

إدارة الجامعددة علددى تشددجيع روح الفريددق

2.90

0.77

الواح د ددد ب د ددين أعض د دداء هيئد د دة الت د دددريس والعم د ددادة

متوسط

4

واألقسام في إنجاز األعمال المطلوبة.
تعمد ددل إدارة الجامعد ددة علد ددى تهيئد ددة جد ددو أكد دداديمي

9

3.23

0.74

متوسط

2

يسهل بشكل فعال في نجاح العملية التعليمية.
10

تعكد د ددس الجامعد د ددة احتياجد د ددات المجتمد د ددع وسد د ددوق

2.70

0.89

العمد ددل فد ددي تط د ددوير برامجهد ددا التعليميد ددة وتوجي د د

متوسط

5

أنشطة البحث العلمي في خدمة المجتمع

يالحق من الجدول ( )10أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد الثاني تراوحت بين (،)3.52-2.70
وبانحرافات م يارية تراوحت بين ( ،)0.89-0.71وقد جاءت الفقرة األولى بطعلى متوسط حسابي و

( )3.52وجاءت الفقرة األخيرة بطقل متوسط حسابي و ( )2.70وبانحرافات م يارية تراوحت ما بين
(.)0.89-0.71
جدول رقم ()11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األداء والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة البعد الثالث (المنظور المالي)

الفقرة

الرقم

 11تخصددص الجامعددة م دوارد ماليددة كافيددة لتسدديير العمليددة

المتوسط
الحسابي
3.01

االنحراف
الم ياري
0.84

مستوى األداء

الرتبة

متوسط

1

التعليمية.
الجامعد د ددة علد د ددى الترشد د دديد المسد د ددتمر لنفقاتهد د ددا

12

تحد د ددر

13

الم دوارد المالي ددة المخصص ددة تض ددمن تحقي ددق األه ددداف

2.80

0.90

متوسط

0.75

متوسط

بصورة ال تؤثر في جودة مخرجاتها.

2.44

2
3

المرسومة بكفاءة.
14

تتناسب موازنة الجامعة مع مستوى أدائها.

2.24

0.85

متدن

4

15

تخصددص الجامعددة مدوارد ماليددة لتقددديم خدددمات متمي دزة

2.07

0.78

متدن

5

للمجتمع

يالحق من الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد الثالث تراوحت بين (،)3.01-2.07

وبانحرافات م يارية تراوحت بين ( ،)0.90-0.75وقد جاءت الفقرة األولى بطعلى متوسط حسابي
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( )3.01وجاءت الفقرة األخيرة بطقل متوسط حسابي ( )2.07وانحرافات م يارية تراوحت ما بين (-0.75
.)0.90

جدول رقم ()12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األداء والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة البعد الرابع (منظور العمالء)

الفقرة

الرقم

المتوسط

16

تحد د د ددر

17

هندداك الت دزام بالسدداعات المكتبيددة المخصصددة لإلرش دداد

االنحراف
الم ياري
0.74

الحسابي
3.30

الجامعد د د ددة باسد د د ددتمرار علد د د ددى تحقيد د د ددق رضد د د ددا

المتعاملين معها.

3.11

مستوى األداء

الرتبة

متوسط

1

متوسط

0.78

3

والدعم األكاديمي للطلبة.
18

تطخددذ الجامعددة مقترحددات الطلبددة ذات العالقددة بتطددوير

19

تهددتم إدارة الجامعددة بتنميددة العالقددة مددع خرجيهددا بشددكل

3.07

0.76

متوسط

0.82

متوسط

أدائها األكاديمي واإلداري.

3.08

5
4

مسد د ددتمر ،مد د ددن خد د ددالل تبند د ددي مقترحد د دداتهم فد د ددي عمليد د ددة
التطوير وحضور الفعاليات المختلفة في الجامعة.

20

ت ددوفر الجامع ددة الخ دددمات الطالبي ددة (األم ددن ،اإلقام ددة،

3.12

متوسط

0.67

2

النظافة ،الطعام) بجودة عالية.

يالحق من الجدول ( )12أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد الرابع تراوحت بين (،)3.30-3.07
وبانحرافات م يارية تراوحت بين ( ،)0.82-0.67وقد جاءت الفقرة األولى بطعلى متوسط حسابي

( )3.30والفقرة الثالثة بطقل متوسط حسابي ( )3.07وبانحرافات م يارية تراوحت ما بين ()0.82-0.67

 – 2هل هناك فروق دالة إحصائياً في مستويات قيا األداء الجامعي (جامعة الحسين بن طالل) تُعزى
لمتغي ارت (نوع الكلية ،سنوات الخدمة ،مسمى الوظيفة القيادية)؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم حساو
المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية الستجابات أفراد العينة باختالف متغيرات الدراسة (نوع

الكلية ،مسمى الوظيفة القيادية ،سنوات الخدمة) على كل بعد من أبعاد األداة واألداة ككل ،وذلك كما هو
مبين في جدول (.)13

جدول رقم ()13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة باختالف متغيرات(نوع الكلية ،سنوات الخدمة ،مسمى الوظيفة
القيادية) على أبعاد األداة واألداة ككل

المتغير

مستوى المتغير

البعد األول

البعد الثاني

البعد الثالث

البعد الرابع

األداة ككل

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

نوع

علمية

3.42

0.56

3.11

0.59

2.45

0.50

3.13

0.48

3.03

0.43

الكلية

إنسانية

3.28

0.66

3.07

0.58

2.33

0.54

3.09

0.60

2.94

0.44

أخرى

3.30

0.67

3.06

0.70

2.82

0.80

3.20

0.74

3.09

0.58
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 5-1سنوات

3.20

1.13

2.70

1.27

2.0

0.85

2.50

0.42

2.60

0.92

 10-6سنوات

3.31

0.65

3.03

0.64

2.42

0.66

3.06

0.68

3.0

0.52

 11سنة فطكثر

3.38

0.59

3.16

0.55

2.64

0.56

3.25

0.47

3.11

0.39

المسمى

عميد

3.46

0.40

3.12

0.51

2.52

0.55

3.28

0.46

3.10

0.32

الوظيفي

نائب عميد

3.09

0.53

2.63

0.31

2.50

0.36

3.06

0.44

2.81

0.19

رئيس قسم

3.31

0.63

3.10

0.56

2.43

0.50

3.10

0.52

3.0

0.44

أخرى

3.50

0.80

3.23

0.90

3.0

0.91

3.32

0.82

3.25

0.70

سنوات
الخدمة

يالحد ددق مد ددن النتد ددائج الموضد ددحة فد ددي الجد دددول ( )13أن هند دداك فروقد داً ظاهريد ددة بد ددين المتوسد ددطات الحسد ددابية
الستجابات أفراد العينة باختالف مستويات متغيرات الدراسة (نوع الكلية ،سنوات الخدمة ،مسدمى الوظيفدة

القيادية).

أما بالنسبة لألداة ككدل فقدد تراوحدت المتوسدطات الحسدابية بدين ( ،)3.50-2.60وانحدراف م يداري (-0.19
 ،)0.92حي ددث ج دداء مس ددتوى (أخ ددرى) ف ددي بن ددد المس ددمى ال ددوظيفي ب ددطعلى متوس ددط حس ددابي بل ددغ (،)3.50
وانح دراف م ي دداري ( ،)0.70وج دداء مس ددتوى نائ ددب عمي ددد ب ددطدنى متوس ددط حس ددابي بل ددغ ( ،)3.09وانحددراف

م ياري (.)0.19

وللتحقق من الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسدطات الحسدابية السدتجابات أفدراد العيندة بداختالف متغيدرات
(ن د د ددوع الكلي د د ددة ،س د د ددنوات الخدم د د ددة ،مس د د ددمى الوظيف د د ددة القيادي د د ددة) ،ت د د ددم إجد د د دراء تحلي د د ددل التب د د دداين الثالث د د ددي

( )ThreewayAnovaالختب ددار أث ددر اخ ددتالف متغي درات (ن ددوع الكلي ددة ،س ددنوات الخدم ددة ،مس ددمى الوظيف ددة
القيادية) في استجابات أفراد العينة ككل على أبعاد األداة ككل ،والجدول ( )14يبين نتائج التحليل.
جدول رقم ()14
تحليل التباين الثالثي ألثر اختالف متغيرات (نوع الكلية ،سنوات الخدمة ،مسمى الوظيفة القيادية) علىاستجابات أفراد العينة ككل على
األداة ككل

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

قيمة
()F

مستوى
الداللة

()df
الكلية

0.298

2

0.149

0.672

0.514

سنوات الخدمة

0.573

2

0.286

1.240

0.283

المسمى الوظيفي

1.244

4

0.311

1.401

0.244

الخطط

13.761

62

0.222

المجموع

662.215

71

379

تظهددر النتددائج فددي الجدددول ( )14عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد ( )α≤ 0.05تعددزى ألثددر

متغي درات الد ارسددة (نددوع الكليددة ،سددنوات الخدمددة ،مسددمى الوظيفددة القياديددة) علددى األداة ككددل ،حيددث بلغددت
قيمة (.)1.401 ،1.240 ،0.672( )F
ملخص نتائج الدراسة والتوصيات:

جاءت الدراسة الحالية لتسليط الضوء على واقع األداء الجامعي ومستوات من خالل بطاقة األداء المتوازن

المتاحة لدى القيادات االكاديمية في جامعة الحسين بن طالل ،وعلى مستوى امتالك المبحوثين لعدد من
المهارات اإلدارية العليا .وقد كانت أبرز النتائج ما يلي:
-

بلغ المتوسط العام ألبعاد بطاقة األداء المتوازن لدى القيادات األكاديمية ( )3.02وبدرجة متوسطة.

-

جاءت المتوسطات الحسابية ألبعاد بطاقة األداء المتوازن في جامعة الحسين بن طالل والتي تراوحت

وبعد (العمليات الداخلية
في حدها األعلى واألدنى وفقاً لما يلي( :التعليم والنمو تراوح ما بين ُ )3.63-3.10
وبعد(العمالء ما بين .)3.30-3.07
وبعد (المنظور المالي ما بين ُ )3.01-2.07
ما بين ُ )3.52-2.70
التوصيات:

في ضوء ما توصلت إلي نتائج الدراسة الميدانية يقترح الباحثان عدداً من التوصيات هي:

 -1ضرورة قيام الجامعة بوضع البرامج لتطوير مستوى أدائها ،آخذة بعين االعتبار نتائج تقييم جودة الخدمات
التعليمية والخدمات المساندة ،وإدخالها ضمن برامج وخطط الجامعة لتحسين األداء في برامجها.
 -2ضرورة توفير الجامعة المخصصات المالية الالزمة لتقديم خدمات متميزة للمجتمع ،وتوفير موازنات تتناسب مع
احتياجاتها لتحسين مستوى أدائها ،وتحقيق األهداف المرسومة بكفاءة وتطوير أساليب التدريس لديها.
 -3ضرورة تعزيز مقترحات الطلبة ذات العالقة بتطوير األداء األكاديمي واإلداري ،وتنمية العالقات بين الجامعة
وخرجيها بشكل مستمر من خالل تبني مقترحاتهم في عملية التطوير والمشاركة في الفعاليات المختلفة.
 -4ضرورة تعزيز الجامعة احتياجاتها من خالل آلية تطوير برامجها التعليمية ،وتعزيز أنشطة البحث العلمي في
خدمة المجتمع ،وتوفير احتياجات سوق العمل من خالل البرامج التعليمية المقدمة من الجامعة لتعمل بشكل
تكاملي لتوفير بيئة علمية واجتماعية سليمة تخدم المجتمع بكل مكونات .
 -5ضرورة أن تتبنى الجامعة خطة تطوير موظفيها من خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة لتطوير قدراتهم وتنمية
مهاراتهم من قبل المراكز والوحدات التدريبية المختصة لالرتقاء بمستواهم الوظيفي ،وأن يكون هنالك توازن في
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الرأي وتحقيق التعاون ورفع الروح المعنوية ،وذلك من خالل مشاركتهم في الندوات وورش العمل بشكل دوري
لخلق نوع من التجانس والعمل بطرق علمية متقدمة الرتقاء الجامعة بمستواها وسمعتها.
 -6ضرورة إقامة ورشات ودورات تدريبية للتعريف ببطاقة األداء المتوازن للهيئتين األكاديمية واإلدارية لتدريبهم على
كي ية تطبيق األداء المتوازن من خالل محاورها المختلفة ،وتحقيق األهداف المنشودة ،واالستفادة منها بطقصى
درجة ممكنة في العملية األكاديمية واإلدارية في الجامعة.
 -7ضرورة تطوير آلية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،علماً بطن عملية التقييم من قبل محور واحد-
الطلبة -ليكون هنالك نظام تشاركي في عملية التقييم لألداء من عدة محاور مختلفة إلظهار تقييم موضوعي.

المراجع
اوالً :المراجع العربية

 أب ددو الفت ددوح ،يحي ددى عب ددد الغن ددي ( )2010اس ددتخدام م دددخل األداء المتد دوازن ك ددطداة لض ددمان ج ددودة التعل دديمواالعتمدداد فددي مؤسسددات التعلدديم الجددامعي ،الندددوة العلميددة الثالثددة حددول تطبيددق المؤش درات اإلقليميددة والعالميددة

للجودة واالعتماد في جامعات العالم اإلسالمي  22-20ديسمبر ،جامعة نايف للعلوم األمنية.

 -إدريددس ،وائددل محمددد صددبحي ،طدداهر محسددن منصددور الغددالبي ( .)2009أساسدديات األداء وبطاقددة التقيدديم

المتوازن ،عمان ،األردن.

 -البشتاوي ،سليمان حسين ( )2001تقدويم األداء علدى وفدق نظدام ( (BSCباسدتخدام التكامدل بدين نظدامي

التك دداليف واإلدارة عل ددى أس ددا

األنش ددطة ،د ارس ددة حال ددة ف ددي إح دددى المص ددارف األردني ددة ،رس ددالة دكت ددورات يي ددر

منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،العراق.
 -الثويني ،يوسف بن محمدد (" )2014متطلبدات قيدا

األداء المتدوازن فدي مؤسسدات التعلديم قبدل الجدامعي

بمنطقة حائل وم يقات " المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،المجلد ( )3العدد (.)10

 -الجبددوري ،ندددى إسددماعيل ( )2006أثددر تكنولوجيددا المعلومددات فددي األداء التنظيمددي -د ارسددة ميدانيددة فددي

الشركة العامة للصناعات الكهربائية ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية.)87(7،

 -جريس ددات ،جمي ددل ،)1995( ،موازن ددة األداء ب ددين النظري ددة والتطبي ددق ،المنظم ددة العربي ددة للتنمي ددة اإلداري ددة،

القاهرة.

 -جودة ،محفو أحمدد ( )2008تطبيدق نظدام قيدا

األداء المتدوازن وأثدرت علدى االلتدزام المؤسسدي للعداملين

في شركات األلمنيوم األردنية ،دراسة ميدانية ،المجلة األردنية للعلوم التطبيقية .)2(11
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 -حسن عال أحمد ،ميسون عبد هللا ( " )2011قيا

أداء جامعة الموصل وتقييمد باسدتخدام بطاقدة األداء

المتوازن ،مجلة العلوم االقتصادية ،جامعة الموصل ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،المجلد ( ،)7العدد (.)28
 -حمددودي ،حنددان علددي ،شمحمددد شدداكر ( )2011إطددار مقتددرح لمؤش درات بطاقددة قيددا

األداء المتوازنددة فددي

المؤسسات التعليمية ،هيئة التعليم التقني ،مجلة الدراسات محاسبية ومالية ،6،جامعة بغداد.

 ال دددجني ،أي دداد عل ددي ( )2011دور التخط دديط اإلس ددتراتيجي ف ددي ج ددودة األداء المؤسس ددي ،د ارس ددة وصد د يةتحليلية في الجامعات النظامية الفلسطينية (دراسة دكتورات يير منشورة) جامعة دمشق.

 دريام ،ماهر موسى ،وأبو فضة ،مروان محمدد )2009( ،أثدر تطبيدق أنمدوذج ( )BSCفدي تعزيدز األداءالمددالي اإلسددتراتيجي للمصددارف الوطنيددة الفلسددطينية العاملددة فددي قطدداع ي دزة (د ارسددة ميدانيددة) مجلددة الجامعددة
اإلسالمية ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،الجامعة اإلسالمية ،يزة ،المجلد  ،17ال عدد.2

 -دودين أحمد يوسف ( )2009معوقات استخدام بطاقة األداء المتوازن في البنوك التجارية األردنية ،مجلة

الزرقاء للبحوث والد ارسدات اإلنسدانية ،جامعدة الزرقداء الخاصدة ،كليدة االقتصداد والعلدوم اإلداريدة ،المجلدد ()9
العدد الثاني.

 السلمي علي ( )2000تطوير أداء وتجديد المنظمات .القاهرة ،دار قباء للنشر والتوزيع. -الشيشددني ،حدداتم محمددد عبددد الددر وف ( )2004نحددو إطددار لقيددا

قيا

محددددات اسددتخدام ونجدداح تبنددي نظددام

األداء المتوازن ،مجلة البحوث التجارية ،كلية الزقازيق ،العدد ( )1المجلد (.147-97)26

 -ص ددالح ال دددين ،نس درين ص ددالح محم ددد ( )2015قي ددادة جماع ددات ال ددتعلم األكاديمي ددة ف ددي بعد د

الجامع ددات

األمريكي ددة والس ددعودية وإمكاني ددة اإلف ددادة منه ددا ف ددي مص ددر .مجل ددة اإلدارة التربويد دة -الجم ي ددة المصددرية للتربي ددة

المقارنة واإلدارة التعليمية.143 -238 )4( 2 .

 الطدائي ،ببددة محمدد حسددين ( )2014دور تقيديم األداء الجددامعي فددي جدودة الخدددمات التعليميدة مددن وجهددةنظر أعضاء هيئة التدريس في الكليات التقنية ،مجلة التقني ،مجلد ( )27العدد الخامس.

 -الطعامنة ،محمد ( .)2005معدايير قيدا

للتنمية اإلدارية ،مصر.

األداء الحكدومي وطدرق اسدتنباطها ،منشدورات المنظمدة العربيدة

 -طدواف ،عبدد الخدالق هددادي محسدن ( )2009نمدوذج مقتدرح لتحسددين األداء التنظيمدي فدي جامعدة صددنعاء

(رسالة دكتورات) كلية االقتصاد ،جامعة حلب ،سوريا.

 -العد ددامري ،صد ددالح ،والغد ددالبي طد دداهر ( )2003بطاقد ددة األداء المت د دوازن لد ددألداء كنظد ددام لتقيد دديم أداء منشد ددطة

األعمددال فددي عصددر المنظمددات :نمددوذج مقتددرح للتطبيددق فددي الجامعددات الخاصددة ،المجلددة المصدرية للد ارسددات
التجارية ،المنصورة ،مصر.

 -عبددد الددرحمن ،مدددني س دوار الددذهب ( )2014تقددويم أداء الجامعددات وفق داً لمنظددور األداء المت دوازن ،د ارسددة

حالة جامعة أفريقيا العامية ،مجلة كلية االقتصاد العلمية (.)4
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 -عبددد اللطيددف ،عبددد اللطيددف ،حنددان تركمددان ( " .)2006بطاقددة التصددويب المتوازنددة كددطداة لقيددا

األداء"

مجلددة جامعددة تش درين للد ارسددات والبحددوث العلميددة سلسددلة العلددوم االقتصددادية والقانونيددة ،جامعددة تش درين ،كليددة
االقتصاد ،دمشق.

 -عبددد اللطيددف ،عبددد اللطيددف ،وتركمددان ،حنددان ( )2006بطاقددة التصددويب المتوازنددة كددطداة لقيددا

األداء،

مجل ددة جامع ددة تشد درين للد ارس ددات والبح ددوث العلمي ددة -سلس ددلة العل ددوم االقتص ددادية والقانوني ددة ،جامع ددة دمش ددق،
المجلد.156-28 ،28

 -العبيدي ،علي قاسم وآخرون ( " )2010أثر عملية خف

كلفة المزيج التسويقي في تقويم أداء منظمات

األعمال" مجلة بابل للعلوم اإلنسانية ،جامعة كربالء -كلية اإلدارة واالقتصاد ،المجلد ( ،)18العدد (.)2

 -عرفة ،سدعيد محمدود )1987( .المحاسدبة اإلداريدة لترشديد القد اررات التخطيطيدة والرقابيدة .القداهرة :مطبعدة

جامعة القاهرة.

 -العشددماوي ،محمددد عبددد الفتدداح ( .)2009قيددا

منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر.

وتقيدديم األداء كمدددخل لتحسددين صددورة األداء المؤسسددي،

 -عد ددوض ،فاطمد ددة رشد دديد ( )2009تد ددطثير ال د دربط والتكامد ددل بد ددين مقيد ددا

المصددارف الفلسددطينية علددى أسددا

األداء المت د دوازن فد ددي تطد ددوير أداء

األنشددطة (د ارسددة تطبيقيددة بنددك فلسددطين) رسددالة ماجسددتير ييددر منشددورة،

كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،يزة ،فلسطين.

 -الغ ددالبي ،ط دداهر محس ددن ،ووائ ددل محم ددد إدري ددس ( .)2007اإلدارة اإلس ددتراتيجية منظ ددور منهج ددي متكام ددل،

عمان ،األردن ،دار وائل للنشر.

 -الغالبي ،طاهر محسن ،ووائل محمد ادريس ( .)2007دراسات في اإلستراتيجية وبطاقة التقييم المتدوازن،

زهران للنشر ،عمان ،األردن.
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