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لدى القيادات األكاديمية   المتوازن  األداءاستخدام بطاقة ب الجامعي األداءقياس مستوى 
 في جامعة الحسين بن طالل. 
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 أستاذ مساعد/ جامعة مؤتة                                              جامعة الحسين بن طالل
 عمالكلية إدارة األ                  عمال                                     كلية إدارة األ

 
 

 : الملخص
المنظور التعليم والنمو، )المتوازن  األداءالجامعي وفقًا لمعايير بطاقة  األداءالتعرف على مستوى  إلىهدفت الدراسة الحالية 

ومنظور العمليات الداخلية، والمنظور المالي، ومنظور العمالء( لدى القيادات األكاديمية في جامعة الحسين بن طالل، وبيان  
في ضوء متغيرات الدراسة من حيث نوع الكلية، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخدمة، وقد استخدمت الدراسة   األداءالفروق في  

كاديمية في الجامعة  ينة الدراسة من جميع القيادات األالمنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة جمع البيانات االستبانة. وتكون ع
ن  إلى أ شارت أوقد استخدمت األساليب اإلحصائية لتحليل نتائج الدراسة، والتي  ( قياديًا كعينة مسح شامل،71والبالغ عددهم )

(.  3.02اد األداء المتوازن )المتوازن جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط العام ألبع األداءمتوسط الحسابي ألبعاد بطاقة 
سابية الستجابات أفراد العينة تُعزى للمتغيرات )نوع ظاهرية بين المتوسطات الح اً ن هنالك فروقأ  إلىشارت نتائج الدراسة  كما أ

  وصت الدراسة بالعديد من التوصيات العلمية مثلبن طالل. وأالكلية، سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي( في جامعة الحسين 
ع احتياجاتها ضرورة توفير الجامعة المخصصات المالية الالزمة لتقديم خدمات متميزة للمجتمع، وتوفير موازنات تتناسب م

 لتحسين مستوى أدائها وتحقيق األهداف المرسومة بكفاءة وتطوير أساليب التدريس لديها.
 المتوازن، القيادات األكاديمية، جامعة الحسين بن طالل.  األداءالجامعي، بطاقة  األداء االفتتاحية:الكلمات 

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:
التددي تمارسددها الجامعددة فددي جميددع  ةاإلسددتراتيجي  مددن أهددم األدوات  الجددامعي األداءتعددد عمليددة تقددويم 

مستوياتها، وهي بذلك تشكل أداة رئيسة لعمليدات التصدحيح والتحسدين، وتحسدين الجدودة المطلوبدة، ولدذلك 
هدا تحديدد االنحرافدات باعتبدار تقيديم مسدتويات أدائهدا بصدورة مسدتمرة ودوريدة ليتسدنى ل إلدىتحتاج الجامعة 

قيددق الجامعددة رسددالتها وتحسددين  لتح األداءتوجيدد   إلددىأصددبحت نظامددًا قياديددًا متكدداماًل يسددعى  األداءبطاقددة 
 والتفصيلية. ةاإلستراتيجي  وأهدافها 

المتددوازن العوامددل الحاسددمة  األداءفددي مجددال المؤسسددات التعليميددة بمددا فيهددا التعلدديم العددالي تعكددس بطاقددة 
هدا األهميدة النسدبية لدذلك، وكونهدا تواجد  ءعطاإ اد والمقاييس المناسبة لنشداطها و بعوتحديد األ  ،نجاحهافي  

نفاق، وعددم تحقيدق مسدتويات مقبولدة مدن البنيدة التحتيدة، واالفتقدار لثقافدة العديد من التحديات كضعف اإل
التعليميدة، وضدعف توافقهدا مدع متطلبدات التنميدة التقييم الذاتي، فإن ذلك يؤثر سلبًا علدى جدودة مخرجاتهدا 

 وسوق العمل من جهة، وضعف مخرجاتها البحثية المتعلقة بخدمة المجتمع من جهة أخرى.
ن تتفاعل وتتكيف مدع متطلبدات الواقدع المحلدي أالتعليم العالي ومنها الجامعات   يحتم ذلك على مؤسسات 

للوقددوف علددى جوانددب الضددعف والقصددور التددي تحددد مددن  ءاألداواإلقليمددي، وهددذا يتطلددب تقييمددًا لمسددتويات 
جدل االرتقداء بمسدتويات أاألداء مدن قدرتها علدى التفاعدل والتكييدف، والعمدل علدى معالجدة الخلدل وتحسدين 

 مددن تعلدديم وبحددث علمددي وخدمددة المجتمددع إليصددال ر يددةأداء الجامعددة مددن مختلددف الجوانددب المناطددة بهددا 
وتحديد بطاقة  لتحقيق النجاح في مسيرتها التعليمية والتنظيمية. ة تراتيجي  اإلسالجامعة ورسالتها واتجاهاتها  

هدداف وخطدط معيندة تسداهم فدي دعدم المنظومدة أ إلدى ها إسدتراتيجي اتإلى ترجمة المتوازن التي تؤدي   األداء
الكفداءة كس على أداء الجامعة وبالتالي تحسين قدرة الجامعة التنافسية ورفدع عمما ين  ،اإلدارية واألكاديمية
 .العلمية لمخرجاتها

 منهجية البحث -المحور األول: 
 مشكلة الدراسة:أوال: 

مدن تحدديات عديددة، وخاصدة مدع التطدور المتسدارع الدذي تشدهدت الجامعدات علدى يعاني التعليم العدالي  
المسدتوى المحلددي واإلقليمددي والددولي مثددل عدددم توافددق مخرجاتد  مددع متطلبددات سدوق العمددل، وزيددادة الطلددب 

التغيددرات االقتصددادية  إلددىاالجتمدداعي عليدد ، وزيددادة التنددافس بددين مؤسسددات ، وضددعف التمويددل، باإلضددافة 
ن مؤسسدات التعلديم العدالي المعاصدرة إولمواجهة هذت التحدديات وييرهدا فد  والتكنولوجية المعاصرة،والعلمية  
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ن ازديددداد أهميدددة أو تحدددت الضدددغط ممدددا يسدددتوجب التغييدددر، ومطالبدددة بتغيدددر أدائهدددا المؤسسدددي والتدريسدددي، 
التعلديم العدالي تتطلدب ن تحقيدق جدودة إالجامعات لتحسدين مسدتوى أدائهدا، فدعمليات التقييم والمساءلة في  

داريدين( وطدالو ومنداهج وسياسدات إمن مدواردت البشدرية) أكداديميين و   توجي  كل مكونات العملية التعليمية
ونظم وبنى تحتية من أجل إيجاد ظروف تضمن تحقيق المنتج التعليمي المطلوو لسوق العمل والجهدات 

، ولعدل مدن أهدم تلدك األداءذج شداملة لقيدا  الجدامعي وفدق نمدا األداء، وتشخيص واقع المنتفعة والمجتمع
ويواجدد  قيددا  أداء الجامعددة بكفدداءة وفعاليددة صددعوبات تتمثددل فددي صددعوبة المتددوازن،  األداءالنمدداذج بطاقددة 

ن ت فددي الجامعددات الخاصددة، ومددن هنددا فددإالقيددا  المددالي لمخرجاتهددا، وايدداو حددافز الددربح لددديها مددع وجددود 
بمدا  ،عال قادر على التغلب على المشداكل الموجدودة فدي الجامعدةأسلوو ف  إلىقيا  أداء الجامعة يحتاج  
من خالل محداور ماليدة وييدر  األداءالمتوازن الذي تعمل على قيا   األداءيتطلب استخدام بطاقة قيا  

 وبالتالي يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:مالية، 
الجامعي في جامعة الحسيين بين  األداءفي قياس مستوى  المتوازن  األداءأبعاد بطاقة  ما أثر استخدام

 ؟طالل
 الدراسة: ثانيا: أسئلة

 وينبثق عن السؤال الرئيس ااْلسئلة الفرعية اآلتية:
القيدددادات  لددددىالمتدددوازن  األداءفدددي جامعدددة الحسدددين بدددن طدددالل باسدددتخدام بطاقدددة  األداءمدددا مسدددتوى  -1

 األكاديمية فيها؟
الحسين بن طالل( ُتعدزى  الجامعي )جامعة األداءهل هناك فروق دالة إحصائيًا في مستويات قيا    -2

 الوظيفة القيادية، سنوات الخدمة(؟ مسمىت )نوع الكلية، لمتغيرا
 أهداف الدراسةثالثا:  

الدور الذي تضطلع بد  الجامعدات، واالعتمداد فدي عمليدة تحسدين في يتجسد الهدف الحقيقي لهذت الدراسة 
 األداءبطاقددة  خدداللفددي جامعددة الحسددين بددن طددالل مددن الجددامعي  األداءمسددتوى  ، ومعرفددةاألداءوتطددوير 
 .األهداف الفرعية اآلتية وينبثق عن الهدف الرئيس القيادات األكاديمية لدى المتوازن 

مددددن حيددددث مفهومدددد . وأهدافدددد .  األداءتقددددديم إطددددار نظددددري فكددددري وعملددددي يتمحددددور حددددول قيددددا   -1
 ومكونات .

وتطددويرت، ومدددى قدددرة الجامعددة فددي اسددتغالل رأسددمالها البشددري والتنظيمددي والمعرفددي  إلددىالتعددرف  -2
 .هدافها يتها وأ حث العلمي على رسالتها ور انعكا  مستوى الب
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وإبراز أهميتها فدي توجيد  وقيدادة الجامعدة نحدو   ،الحديثة  األداءاستعراض أحد أساليب قيا  وتقييم  -3
 األداءمدن خدالل طدرح نمددوذج قيدا  وتقيديم أداء حدديث وُمطدور بدالتعرض لبطاقددة  واالسدتمرارية ،التطدوير
 المتوازن.

 أهمية الدراسةرابعا:  

المتدددوازن فدددي جامعدددة  األداءالجدددامعي وبطاقدددة  األداءتبدددرز أهميدددة الدراسدددة فدددي تناولهدددا لموضدددوعي 
 األداءالحسين بن طالل من خالل أبعاد واضحة لقيا  أدائها بحيث تساعد الجامعة فدي تحقيدق قيدا  

 مما يجعلها منافسة في مخرجاتها وتستمد الدراسة أهميتها من:
الجددامعي بالنسددبة للجامعددات فددي مختلددف أشددكالها فددي  األداءليهددا موضددوع إاألهميددة التددي وصددل  -1

مؤسسددات التعلدديم العددالي، ومعرفددة الوضددع الددراهن ألداء جامعددة الحسددين بددن طددالل فددي ظددل أبعدداد بطاقددة 
 العمالء، والمالية، والعمليات الداخلية، والتعليم والنمو. -المتوازن  األداء
فدي تطدوير رأسدمالها البشدري والتنظيمدي والمعرفدي وتوظيفهدا مساعدة الجامعة على معرفدة قددرتها  -2

 لخدمة المجتمع.
وتحسدين  األداءأهميتها في حاجة جامعة الحسين بن طدالل لتبندي األنظمدة والمعدايير الحديثدة لمراقبدة  -3
 لي.التعليم العا إستراتيجي ةوالمنبثقة أصاًل عن  ةاإلستراتيجي  التالي تحقق رسالتها وأهدافها ، وبالخدمات 

الل ليشدددكل أساسددًا فدددي رسدددم ي جامعدددة الحسددين بدددن طددالجددامعي فددد األداءفدددي تشددخيص واقدددع  سددهاماإل -4
وفدي الجامعدات األخددرى  ،التحسدين والتطدوير فدي الجامعدة موضدع الدراسدة بشدكل خدا   إسدتراتيجي ات الخطدط و 
 بشكل عام.

 حدود الدراسةخامسًا: 
، المملكددة جامعددة الحسددين بددن طدداللتتمثددل الحدددود المكانيددة لهددذت الدراسددة فددي  المكانيددة:الحدددود  .أ

 األردنية الهاشمية.
 ةفي الجامع كاديميةالقيادات األطبقت الدراسة على مجتمع الدراسة المتم ثل في  البشرية:الحدود   .و 

 (.خرى قيادات أ، قسامأ ءر وسا، نواو عمداء، )عمداءمن مختلف القيادات 
 .2019 إلى 2018 ينالفترة الزمنية لهذت الدراسة ما بين العام استغرقت  الزمنية:الحدود   .ج
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 :والتعريفات اإلجرائية لها الدراسة سادسا: مصطلحات
وضع إطدار محددد لمصدطلحات الدراسدة المرتبطدة بمتغيراتهدا، وبالتدالي   إلىتهدف التعريفات اإلجرائية  

ريدف عالتدططير النظدري لموضدوع الدراسدة يمكدن ت إلدىتحديد مؤشرات تلك المتغيرات في الدراسة، واستنادًا 
 مصطلحات الدراسة كاآلتي:

مهارات من خدالل  إلىن  اإلنجاز الناجم عن ترجمة المعارف النظرية طعرف ب الجامعي: األداء -أ  
ممارسددددة العمليددددة والتطبيقيددددة لهددددذت النظريددددات وبواسددددطة الخبددددرات المتراكمددددة والمكتسددددبة فددددي مجددددال ال

مددا  نجدداز أهدددافها وتحقيددقإقدددرة الجامعددة علددى  (. كمددا عددرف بطندد  وسدديلة لدراسددة2002العمل)نصددر،
( owlia& Aspinwall,1996وأيضدا عرفد  )(. 2006هو مطلوو منها خالل مدة معينة)الجبوري،

ث العلمدي فدي الجامعدة. كمدا ن  متوسط تطبيق المؤشرات المؤسسية ومؤشرات التعليم والدتعلم والبحدطب
بغرض تحقيدق أهددافها بطقدل التكداليف باالنسدجام مدع ن  كل األنشطة التي تقوم بها الجامعة طيعرف ب

عمدال جدامعي عدن األال األداء(. وكدذلك يعبدر 2009الحاجات الداخلية والخارجية للجامعة )طواف،  
ساسدًا فدي ضدوء المدؤثرات الداخليدة أللجامعدة المبنيدة  ةاإلسدتراتيجي  التي توفر ربطًا قويًا بين األهدداف 

 (.salem,2003والخارجية ورضا العمالء والمساهمات االقتصادية)
 المتوازن  األداءبطاقة   -ب

مددددديرين علدددى ترجمدددة ر يددددة مسددداعدة ال إلدددىالمتددددوازن بطنهدددا نظدددام إداري يهدددددف  األداءُعرفدددت بطاقدددة 
 المترابطدددددة) العدددددامري  ةاإلسدددددتراتيجي  مجموعدددددة مدددددن األهدددددداف والقياسدددددات  إلدددددىها إسدددددتراتيجي اتشدددددركاتهم و 
، والذي يهتم بترجمة األداءول عمل نظامي حاول تصميم نظام لتقييم أ( كما ُعرف بطن    2003والغالبي،
نهدا أومبادرات للتحسين المستمر، كمدا  هداف محددة ومقاييس ومعايير مستهدفة،أ   إلىالمنشطة    جي ةإستراتي

يضدًا تعددرف بطنهدا أداة تقييميددة أ( و 2009،توحدد جميددع المقداييس التددي تسدتخدمها المنشددطة) إدريدس والغددالبي
أهدداف ومقداييس تدؤدى مدن  إلدى اإلسدتراتيجي  ر يدة ورسدالة المنظمدة وتوجههدا   تفيد في ترجمة  إستراتيجي ةو 

المدالي، ورضدا العمدالء،  األداءقبل العاملين بكدل وضدوح وسدهولة، وتقدوم علدى أربعدة أبعداد أساسدية هدي: 
كل والعمليات الداخلية، والتعلم والنمو، وبذلك تستطيع الوحدة اإلدارية قيا  أدائها من جوانب متعددة وبش

 (.Kaplan & Norton,1992متوازي وبوقت واحد)  
الجامعة األعمال اإلدارية في  إليهمهو النشاط الذي يمارس  أشخا  موكل القيادة األكاديمية:   -ج  
وُتعددرف ايضددًا القيددادة األكاديميددة بطنهددا تددطثير متبددادل بددين القيددادات الجام يددة وأعضدداء (.2000،)السددلمي

صددددالح )زيددددادة إنتاجيدددة المعرفددددة والتشددددارك المعرفددددي واالجتمدددداعي بيددددنهم  إلددددىهيئدددة التدددددريس بمددددا يددددؤدي 
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ة القيادة األكاديمية على أنها شخص يتمتع بمكانة عالي إلى( Bergh,2009(. وكما ينظر)2015الدين،
في مؤسسات التعليم العالي يتولى مسؤولية القضايا المتعلقة بالمنداهج الدراسدية، وبدرامج الدراسدة، والكدادر 
التعليمدددي، وتقيددديم التعلددديم والدددتعلم. فالقيدددادات األكاديميدددة تتدددولى تسددديير العمدددل فدددي الجامعدددة وفقدددًا ألحكدددام 

 القوانين واألنظمة المعمول بها في الجامعات.
 دبيات:النظري واأل اإلطار -الثانيالمحور  

 الجامعي: األداء أوال: مفهوم
ساسددية التخدداذ القددرارات الموضددوعية الخطددوة األ د  فددي مؤسسددات التعلدديم العددالي يعدد الجددامعي األداءن إ

، وتجعل  أكثر تميزا لكدل مدن الطلبدة فدي األداءليس فقط إلدارات الجامعة نفسها لتعمل على زيادة فاعلية 
اختيدددار الكليدددة المناسدددبة، وللحكومدددة فدددي تقدددديم الددددعم لمدددن يسدددتحق، وألصدددحاو المصدددالح فدددي مسددداءلة 

 (. 2011الدجني،)الجامعات 
 الجامعي: األداءأهمية ثانيا: 

الجامعي من العمليات المهمة والحساسة ألنها تتصل مباشدرة بالعنصدر البشدري، لدذا   األداءتعد عملية  
ن تكون العملية موضوعية وعملية وعلى أسدا  العدالدة والمسداواة التدي تحقدق هددف الجامعدة ومدن أيجب  

، 2014الجدددامعي بددداآلتي:) الطدددائي، األداءوتدددتلخص أهميدددة  ،ثدددم المجتمدددع ككدددل للنهدددوض نحدددو األفضدددل
 (.1996، هاشم،2014، عبد الرحمن، 2010العبيدي،
أساسًا جوهريًا للتطورات اإلدارية: وتكون نتائجها مرشدًا أو موجهًا للعديد من البرامج التطور   د  تع -

اإلداري كبرامج التدريب والتطوير الوظيفي والتحفيز وتوزيع االختصاصات والمسؤوليات وتحديد معددالت 
 .األداء
تغلة فددي عملهددم المكلفددين بدد ، تسددهم فددي اكتشدداف الطاقددات والقدددرات الكامنددة لدددى العدداملين وييددر المسدد -

 دوار.عباء واألويم العمل وتوزيع المسؤوليات واألوالعمل على إعادة تق
تسدددهم فدددي تحسدددين وتطدددوير أداء العددداملين بالجامعدددة مدددن خدددالل اكتشددداف نقددداط الضدددعف فدددي كفددداءة  - 

 العاملين والعمل على تقويمها من خالل جهود التدريب والتنمية. 
عة عن مواقع الضعف والخلل في أنشطتها بوساطة تحديد اإلنجداز الفعلدي والدذي تحديد مسؤولية الجام  -

 .األداءمن شطن  خلق منافسة بين الوحدات لغرض رفع مستوى 
لطبيعددة الموضدددوع المدددراد  بالمؤسسدددات لددم تحدددق باالتفدداق التدددام حدددول مراحلهددا، نظدددراً  األداءإن عمليددة    - 

و ما قبل التقييم، ثم تحضير  أسة يمر بطربع مراحل تبدأ بتشخيص المؤس األداءتقييم ، وحسب الدراسة فإن 
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أداء المؤسسدددة حكدددم عدددادل حدددول  إلدددىالتقيددديم، فعمليدددة القيدددا ، وأخيدددرًا تحليدددل النتدددائج مدددن أجدددل الوصدددول 
 .(Ryan,2001، 2006المرسى،)إدريس،  

 المتوازن: األداءطاقة مفهوم بثالثا: 
المتددوازن وارتددبط ذلددك بمراحددل نشددطتها وتطورهددا التدداريخي، ففددي كددل  األداءتعددددت مفددابيم بطاقددة     -

المتدددوازن بمفهددددوم معددددين لددد  عناصددددرت األساسددددية كدددداآلتي  األداءجيدددل مددددن أجيددددال تطورهدددا عرفددددت بطاقددددة 
 (.2013)فاطمة،
- BSC   خطدوات التغييدر فدي  –: المكدون مدن العناصدر التاليدة تصال والتغيير المؤسسيكنظام لال

ربددط الميزانيددة  -اإلسددتراتيجي  االتصددال  -اتجاههدداو  ةاإلسددتراتيجي  نمددط  -ةاإلسددتراتيجي  الخريطددة  -المؤسسددة
 تغيير المناخ التنظيمي. -ريةبخطة الموارد البش

- BSC  التغذيددددة  -تعريددددف وحددددل المشددددكالت التشددددغيلية -: والمكددددون مددددن العناصددددرداري إكنظييييام
 Checkافحدص  Do، اعمل Plan)خطط  PDCAتبني نظام   -بناء نظام المعرفة التنظيمية  -العكسية
 (.Actionافعل 
- BSC  ة اإلسدددتراتيجي  تحليدددل  – األداءمقددداييس  –: والمكدددون مدددن األداءكنظيييام لتقيييويس وقيييياس– 
 .األداءالمكافآت المرتبطة ب –مؤشرات أداء  – إستراتيجي ةاف هد أ  –بعاد أربعة أ

 المتوازن: األداءالجامعي وبطاقة  األداءرابعا:  
الجامعي يحقق فحصًا دقيقًا لواقع الحدال لتحديدد مدواطن القدوة لتعزيزهدا، ومدواطن الضدعف   األداءإن تقييم  

لمعالجتها، بهدف بناء معرفي شامل يعكس مستوى النجاح، ومددى قددرة الجامعدة علدى التكيدف مدع البيئدة 
، فالجامعددة ةاإلسددتراتيجي  والنمددو واالسددتمرار، وتمثلدد  مقدداييس ومعددايير مشددتقة مددن رسددالة الجامعددة وأهدددافها 

عدددادة مدددا تعتمدددد لقيدددا  الجدددودة علدددى جملدددة مدددن المؤشدددرات تتمثدددل فدددي ر يدددة الجامعدددة ورسدددالتها، القيدددادة 
والتنظددديم اإلداري والمدددوارد، وأعضددداء هيئدددة التددددريس، وشدددؤون الطلبدددة وطدددرق التددددريس، والبحدددث العلمدددي، 

 األداءهدم أدوات قيدا  أ  ومدن Nariga& Devie,2006)وخدمة المجتمع والتقييم، وأخالقيدات الجامعدة )
الدربط بدين  إلدىمفهومها في بداية التسعينيات، وتهدف هذت البطاقة حيث نشط    ،المتوازن   األداءهي بطاقة  

علدى المددى الطويدل باالعتمداد علدى  ةاإلسدتراتيجي  مع الر ية الرقابة المالية التشغيلية على المدى القصير 
ن أبدرز مدا قدمتد  إو  .(2003) العدامري والغدالبي،المحاور الزمنية الثالث، الماضي، الحاضدر، والمسدتقبل

 المتوازن للمؤسسات هو إيجاد توازن فيما يلي: األداءبطاقة 
 تحديد مقاييس أداء مالية ويير مالية.  -
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 وضع أولويات لألهداف بعيدة المدى والمتوسطة والقريبة.  – -
 آليات لتحريك المؤسسة وقيادة التغيير عبرها.  - -
 تواصل مستمر لتعزيز قدرات الموظفين.  – -
 تحليل المكونات الداخلية والخارجية للمؤسسة. - -

 عن جامعة الحسين بن طالل  خامسا: نبذة
مدينة معان جنوو المملكة،  في 1999بريل إي جامعة حكومية، تم  تطسيسها في جامعة الحسين بن طالل ه 

  اأول جامعة للتعليم العالي تطسست في عهد الملك عبد هللا الثاني بن الحسين، وعند تطسيسها كانت فرع د  وتع
على    2004من جامعة مؤتة في حرم مؤقت وسط مدينة معان، تم نقلت للحرم الجامعي الدائم في سبتمبر 

 كم من عمان.  211بُعد   ىمدينة معان، وعل  شمال يربي إلىكم  9بُعد 
  . وهي1999أبريل   28ثر صدور اإلرادة الملكية بتطسيسها في إجامعة الحسين بن طالل مسيرتها،  بدأت 

ردنية رسمية مستقلة، تقوم فلسفتها على التميُّز من خالل اإلسهام في التنمية الوطنية أمؤسسة تعليم عال 
جوانبها العلمية واالقتصادية واالجتماعية، وتحديدًا رفد القطاعات التربوية واالقتصادية في المنطقة الجنوبية  ب

من المملكة بحاجاتها من الكوادر المؤهلة في مجاالت متعددة واالستجابة للبيئة المحيطة بالجامعة من خالل  
ثار والسياحة في البتراء، والبيئة البحرية  عان، واآلت التعدين والمعادن في مطرح التخصصات والبرامج مثل بيئا

طرح تخصصات جديدة يير متوفرة في الجامعات األردنية األخرى. وتمنح شهادة   إلىفي العقبة، باإلضافة 
 يلب المراجع العالمية. أ التي تضم  ،وتحتوي على مكتبة األمير الحسين بن عبد هللا ،البكالوريو  والماجستير

 ورسالتها:رؤية الجامعة  •
جامعة الحسين بن طالل منارة علمية رائدة للمعرفة والثقافة وتعمل على إحداث نهضة مجتم ية،   تعد  

وهي مؤسسة أكاديمية تسعى للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي والحضاري، وتعمل على مواكبة  
بناء االتجاهات الحديثة في التعليم العالي والتطور التكنولوجي، وتشجيع البحث العلم، وتساهم في  

 األجيال وتنمية المجتمع المحلي.
 غايات الجامعة:  •
الجامعة على رفع مستوى البرامج التعليمية وفقًا لمعايير الجامعة، واالرتقاء بالحث العلمي ودعم ،  تعمل

وتعزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع، واالرتقاء بالبيئة الجام ية ومستوى الخدمات المقدمة 
 المؤسسي إداريًا وتقنيًا.  األداءاملين، وضبط ورفع كفاءة للطلبة والع
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 : أنشطة الجامعة•
اإلداري واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس والموظفين، وشرائح   األداءالمساهمة في تطوير  -

المجتمع 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  

ت وورشات عمل بشكل دوري على مدار الفصلين األول والثاني، وأيضًا عمل دورات الجامعي بعقد دورا
متخصصة للموظفين اإلداريين من خالل المركز ومكتب طالل أبو يزالة، وأيضًا يقوم صندوق الملك 

 عبد هللا الثاني بعقد دورات مختلفة للطلبة في الجامعة. 
 المتوازن: األداءبطاقة  بعادسادسا: أ -

 المتوازن  األداءنموذج بطاقة قيا               
 تحقيق رضا الطلبة البُعد المالي تحقيق توقعات إدارة الجامعة

 
 ةاإلستراتيجيّ بُعد الطلبة لتحقيق الرؤية  اإلستراتيجّياتاخلية للجامعة الرؤية المهمة و د العمليات الدبع

 هداف الماليةواأل
 د التعلس والنموبع تطور العمليات التشغيلية

 ةاإلستراتيجيّ لتحقيق المهام 
 اإلسدتراتيجي   األداءالمتدوازن لقيدا   األداءالبعدد المدالي البعدد األهدم فدي بطاقدة  يعد    :المنظور المالي  -أ  

يعدد المنظدور المدالي  (.2009وأبدو فضدة، دريدام)البعدد بعاد البطاقة األخرى علدى دعدم هدذا  حيث تعمل أ
، وتمثددل نتددائج هددذا المنظددور مقدداييس موجهددة لتحقيددق األهددداف، ويركددز  وتقييمدداألداء أحددد محدداور قيددا  

المنظدددور علدددى حجدددم ومسدددتوى الددددخل التشدددغيلي والعائدددد علدددى رأ  المدددال المسدددتثمر النددداتج مدددن تخ دددي  
االقتصددادية  المددالكين، القيمددةقددوق التكدداليف ونمددو حجددم المبيعددات لمنتجددات حاليددة وجديدددة، العائددد علددى ح

 (.HorngrenEtal, 2000المضافة )
 األداءالمنظمدة وتنفيدذها يشداركان فدي تحسدين  إستراتيجي ةمسطلة فيما إذا كانت  إلىيشير المنظور المالي 

المرتبط بجوانب اإلنتاج والتسويق ضمن خط السلطة المباشر صعودًا من المستويات العليا، ويبين كدذلك 
 (Brown&Laverick, 1994المالي لمنظمات منافسة ) األداءتقويم  الحالي لألداء مقارنة مع نتائج 
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م األهدداف   وتدال ةسدتراتيجي  اإلالمدالي المتوقدع مدن  األداءوتلعب المقاييس الماليدة دورًا مزدوجدًا فهدي تحددد 
 ,Nourayi&Daroca, 1996مع الغايات والمقاييس في كل منظورات بطاقدة التقيديم المتدوازن األخدرى )

(Chandra, 1997) 
   2018-2017-2016النفقات المقدرة في موازنة الجامعة خالل األعوام 

 ( 1)جدول رقم  2016نفقات الجامعة خالل عام  
 دينار   النفقات المقدرة بالموازنة   •

 24,331,014 النفقـــــات المـــتكررة    1

 1,337,124 نفقات البحث العلمي والبعثات  2

 1,039,938 النفقـــات الرأسمـــــالية  3

 26,708,076 المجموع العام للنفقات  

 (2جدول رقم ) 2017نفقات الجامعة خالل عام 
 دينار   النفقات المقدرة بالموازنة  

 20,007,763 النفقـــــات المـــتكررة   1

 1,060,000 نفقات البحث العلمي والبعثات  2

 618,680 النفقـــات الرأسمـــــالية  3

 400,000 النفقات االنمائية  4

 22,086,443 المجموع العام للنفقات قبل الملتزم بها  

 

 
   2018نفقات الجامعة خالل عام 

 
 ( 3جدول رقم )

 دينار  لنفقات المقدرة بالموازنة ا 

 6,803,786 النفقات المتكررة  1

 934,973 نفقات البحث العلمي والبعثات  2

 146,680 النفقات الرأسمالية  3

 7,885,439 للنفقات المجموع العام  4

 
 والمؤشرات التي نجدها في المحور المالي في جامعة الحسين بن طالل ةاإلستراتيجي  هم األهداف أ 
 المؤشرات                       المبادرات               ةاإلستراتيجي  األهداف    -

 الفعالية في استخدام الموارد       حجم الوفرات المالية              تفعيل نظام الرقابة         
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جمدالي التحدويالت الماليدة        تطدوير أنشدطة اسدتثمارية يادة وتنويع مصادر الددخل        إز          
 للجامعة
متطلبددات وحاجددات  الحاضددر علددى وضددع: تعتمددد معظددم المنظمددات فددي الوقددت منظييور العمييالء  -و 

مدن  باالعتبدار حاجدات ومتطلبدات العمدالء المتدوازن  األداءخدذت بطاقدة أها، و إسدتراتيجي اتالعمالء في قلدب 
التدي تركدز علدى تلدك األهدداف التدي يمثدل إنجازهدا تحقيدق األهدداف ،  خالل احتوائها على منظور العمالء

ن بطاقة أمن خالل منظور العمالء يتضح  (.Reichheld & sassier, 1990للمنظمة ) ةاإلستراتيجي  
مقدداييس محددددة  إلددىن يترجمددوا رسددالتهم العامددة حددول خدمددة العمددالء أتقيدديم المتددوازن تطلددب مددن المدددراء ال

 ,batson&harris(. ويوضددددح كددددل مددددن )mcnerey,1996تعكددددس العوامددددل التددددي تهددددم العمددددالء)
1992,Kaplan & Atkinson,1998,Carla,1993 :مضدامين منظدور العمدالء والمتمثلدة بداآلتي ,- 

حصدددة السدددوق  -المحافظدددة علدددى العمدددالء الحددداليين ووالئهدددم  -اكتسددداو عمدددالء جددددد  -رضدددا العمدددالء 
 والحصة من العمالء.

لبدة، يدق أعلدى درجدة إلرضداء الطتحق إلدىن إدارة الجامعة تسعى فدي الوصدول ذا البعد في أوتنبع أهمية ه
 )ن درجددة الرضددا تددؤثر فددي نسددبة الحصددول علددى طلبددة جدددد وإمكانيددة المحافظددة علددى الطلبددة الحدداليينإذ إ

ممددا  ،هاإسددتراتيجي اتوضددع متطلبددات وحاجددات الطلبددة ضددمن  (. لددذلك تقددوم الجامعددة علددى2004البشددتاوي،
لذي تحقق من خالل ينعكس على نجاح الجامعة في المنافسة واستمرارها في تطدية نشاطها في المجتمع ا

بطاقدة  إلى. مما أدى جيدة للساعات الدراسية عاروبطسقدرة الجامعة على تقديم خدماتها التعليمية بسهولة 
الدذي يشدمل علدى مقداييس  ،خذ بهذت الخصائص من خالل احتوائها على محور الطلبدةالمتوازن األ  األداء

تتعلدددددددددق بالطلبدددددددددة المسدددددددددتهدفين مدددددددددن خدددددددددالل رضدددددددددا الطلبدددددددددة واالحتفدددددددددا  بالطالدددددددددب واكتسددددددددداو طلبدددددددددة 
 (.2004،جدد)البشتاوي 

(  6894) إلى 2018/2019وقد وصل عدد طلبة الجامعة لغاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   •
( موظفًا أكاديميًا  1201( كليات جام ية. وبلغ عدد موظفي الجامعة )9موزعين على ) ،طالبًا وطالبة
 وإداريًا. 

ونها أهمها مجلس وللجامعة عدد من المجالس والهيئات اإلدارية التي تدعم مسيرتها وترعى شؤ  •
 األمناء ومجلس الجامعة ومجلس العمداء. 
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 :الكلياتتوزيع عدد الطلبة حسب 
* كلية إدارة  (502) * كلية تكنولوجيا المعلومات  (943) * كلية العلوم (1293) كلية اآلداو  •
عائشة  ميرة  *كلية األ   (458)  * كلية العلوم التربوية   (916) * كلية الهندسة (900)  عمالاأل

 . (487)  * كلية القانون   (92) ثار*كلية البتراء للسياحة واآل  (1303) للتمري  
: ويقصدد بد  جميدع األنشدطة والفعاليدات الداخليدة الحيويدة التدي تتميدز بهدا منظور العمليات الداخليية -ج  

هداف المالكين، أ م مقابلة حاجات العمالء ويايات و المنظمة عن ييرها من المنظمات التي من خاللها يت
عمددال التددي لهددا أثددر علددى ن تنبثددق مددن أنشددطة األأالمتددوازن يفتددرض  األداءن المقدداييس الداخليددة لبطاقددة إ

عمدال فدي جعدل اخليدة تسدتند علدى قددرة منظمدة األن مجمدل العمليدات الد إ(.  Hyde,1998رضا العمدالء)
ومؤشدددرات ، ومدددن  األداءلدددى أنشدددطة البحدددث والتطدددوير أنشدددطة فعالدددة تدددنعكس إيجابيدددا بقياسدددات محدددددة ع

مؤشددرات العمليددات الداخليددة دقددة التخطدديط، سددرعة االسددتجابة لطلبددات العمددالء، التحسددين المسددتمر، أوامددر 
 (.Kaplan & Norton, 1996العمل ومشاركة المجتمع )

 لدىإويركز هذا البعد على اإلجدراءات التشدغيلية الداخليدة التدي تمكدن الجامعدة مدن التميدز، وبالتدالي تدؤدي 
تحقيددق رابددات الطلبددة المتوقعددة منهددا بكفدداءة وفاعليددة، وتحقيددق نتددائج ماليددة متميددزة مرضددية للعدداملين فددي 

د العمليدددات الداخليدددة 2009الجامعدددة)عوض، ن د العمليدددات المهمدددة التدددي يجدددب أتحديددد إلدددى(. ويهددددف بعدددُ
علددى  العمليددات الداخليددة التددي تددؤثرن تركددز الجامعددة علددى أي أ ةاإلسددتراتيجي  تتفددوق فيهددا الجامعددة لتنفيددذ 
 (.2004،الجامعة)السيشنيهداف رضا الطلبة وبالتالي تحقيق أ 

د يهددتم بقيددا  كمددا أ المسددتقبلي للجامعددة مددن خددالل عددرض األنشددطة والعمليددات الداخليددة  األداءن هددذا البعددُ
المجتمع والطلبدة، وذلدك هداف إدارة الجامعة و يق أهدافها ومتطلبات الطلبة، أي أ التي تنفذها الجامعة لتحق

خالل االستحداث واالبتكار والتطوير في ضوء محددات المجتمع وتشخيص طبيعة الوضدع التعليمدي فدي 
 (.Kaplan& Atkinson,1998)الجامعة بعد الطلبة بخلق قيمة لهم، والبعد المالي بزيادة إيرادات 

 سلسلةاألنشطةللعملياتالداخلية 

يحيث يتم وفق هذت الدورة تحديد عدد الطلبة من خريج ،األبحاث والتطويرالدورة األولى: تسمى دورة  · 
وهذا يتم بعد إجراء دراسات المجتمع ثم بعد ذلك ُتحدد وتوضع خطة  ،الثانوية العامة ونوعية هؤالء الطلبة  

. العمل المطلوبة ونوعية الوسائل التدريسية والمدرسين والمدة الزمنية الدراسية  
حيث يتم تحديد أسلوو ونوعية الخدمات، وأسلوو تسليم  ،الثانية: وتسمى دورة التشغيلالدورة  · 
.أو طبيعة الخدمة المقدمة للطالب ثم تجهيز الخدمات التي تقدم ل  هاوتجهيز  الخدمات   



364 
 

العملية  الدورة الثالثة: والتي تسمى دورة خدمة ما بعد التخرج وهي المرحلة األخيرة من دورة حياة •  
التعلمية، وتركز فيها األنشطة على تحديد طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة للطلبة ما بعد عملية التخرج،  

هذت الدورة المدة الزمنية المحددة لتقديم الخدمات وبرامج التعلم والتدريب التي تعدها  ن ويدخل ضم
(. 2001)البشتاوي،  مة لهمالجامعة لتدريب الطلبة على كي ية استخدام المادة العلمية المقد   

ن بُعد الدتعلم والنمدو يمثدل منظدورًا محوريدًا وجددت لد  بطاقدة التقيديم المتدوازن إ:  منظور التعليس والنمو  -د  
تطورات عميقدة ن مجمل ما حصل من تغييرات جذرية و إبالديناميكية والتغير والتحول، و مؤشرات تتصف  

ن تقبددل هددذت التحددوالت الجذريددة أيددة وذكيددة تسددتطيع تكددون مرنددة ومعرفن أعمددال تطلبددت مددن منظمددات األ
ن أالحديثدة التدي تطلبدت مدن المنظمدات هدم االتجاهدات أ ن إها في واقع أنشدطتها بشدكل صدحيح، و وتجسيد 

التوجددد  العدددالي بدددالعمالء  -بدددل وفلسدددفة نظرتهدددا للعمدددل هدددي: ،سددداليبها اإلداريدددة والتنظيميدددةأتغيدددر وتطدددور 
التركيددز علددى بندداء فددرق العمددل والهياكددل  -بددرأ  المددال الفكددري والمعرفددي االهتمددام الكبيددر  -والتكنولوجيددا 

 ,Millerتطلعدات جديددة لقدوى العمدل ) -شدبكات االتصدال المتطدورة جددًا  -التنظيمية المفلطحة والمرندة 
et., al ,1996, Rampersad,2003 (Kaplan &Atkinson,1998 ) د التعلديم والنمدو ويضدمن بعدُ

فدراد نحدو لبقاء على المددى الطويدل ويوجد  األالشرط األساسي لالستمرار وا ، حيث يعد  التجديد القدرة على  
هذا البعد تدر   يضًا في(. وأ2006اء) عبداللطيف، وتركمان،التطوير والتحسين المستمر الضروري للبق

طلبدددة وتطدددوير شدددباع حاجدددات الالمعرفدددة التقنيدددة المطلوبدددة لفهدددم وإن تفعلددد  لالحتفدددا  بالجامعدددة مدددا يجدددب أ
(. ويعتبدر 2006مغربي،المعرفة لديهم واالحتفا  بالكفاءة واإلنتاجية للعمليات التي تحقدق قيمدة للطالدب)ال

إذ يركدددز علدددى تطدددوير قددددرات العددداملين  ؛للجامعدددة ونظرتهدددا المسدددتقبلية إسدددتراتيجي ةهدددداف هدددذا البعدددد ذا أ 
لى بناء الجامعة وتطويرهدا، وطبيعدة األنظمدة والمدرسين داخل الجامعة كونهم البنية التحتية التي تعمل ع

يفاء الخاصة برضا الطلبة وراباتهم واإلتحقيق األهداف  إلى في النهاية واإلجراءات ونوعيتها التي تهدف
باحتياجدات المجتمددع وياياتد  مددن خدالل اسددتخدام الوسدائل العلميددة والتكنولوجيدة لمواجهددة تحدديات العصددر 

د الدتعلم والنمدو علدى كي يدة تكيدف الجامعدة مدع الظدروف المتغيدرة (. و 2004،ومتطلبات )البشتاوي  يركدز بعدُ
للطلبددة وتحسددين العمليددات التشددغيلية  أكبددرمددن خددالل القدددرة علددى تقددديم مددادة علميددة متميددزة وخلددق قيمددة 

ن تتعامل مع المنافسة وذلك من خدالل تحسدين المدادة (. ويجب على الجامعة أ1998لغروري،باستمرار)ا
والخدددمات لضددمان والئهددم وزيددادة الحصددة السددنوية مددن الثانويددة العامددة، وتتطلددب المنافسددة مددن التعليميددة 

الجامعددات االسددتمرار فددي تنميددة قدددراتها لتحقيددق قيمددة للطلبددة والمجتمددع والعدداملين فددي الجامعددة، وذلددك مددن 



365 
 

ءات فدددراد واألنظمدددة واإلجدددرااألجدددل الطويدددل مدددن خدددالل مجددداالت األ هدددداف الجامعدددة فددديخدددالل تحقيدددق أ 
 .Kaplan& Atkinson,1998))التنظيمية 

 في جامعة الحسين بن طالل التعليم والنمووالمؤشرات التي نجدها في المحور  ةاإلستراتيجي  هم األهداف  أ 
 المؤشرات                       المبادرات                  ةاإلستراتيجي  األهداف  -

تطددددوير شددددبكة المعلومددددات والقاعددددات    تددددوفير أنظمددددة معلوماتيددددة متطددددورة        معدددددل الرضددددا         
 الص ية
تنميدددة مهددددارات األسدددداتذة                عدددددد الددددورات التدريبيددددة لألسدددداتذة         تشددددجيع األسدددداتذة     

 دوليةحضور المؤتمرات المحلية وال         حضور المؤتمرات المحلية والدولية
  المغربي)  المتوازن األداء قياس بطاقة أبعاد من بعد لكل المحاورالتالية الجامعة : حددتبعاسا

(2005غوث،)و(2006وغربية،  

 (Objectives)  األهداف• 

  توزيع  ،يتمورسالتها  الجامعة رؤية تحقيق في تساهم  والتي  تحقيقها المنشود  النتائج عن تعبراألهداف

. ويجب ةاإلستراتيجي  وتحمل نفس األهمية  ،المتوازن  األداءعلى أبعاد بطاقة قيا    هاوتخصيص األهداف
األهداف محددة وقابلة للقيا  وقابلة للتحقق ومعقولة ومحددة بوقت زمني إلتمامها. مثال ذلك:  أن تكون 

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

الذي يحدد حالة الهدف المراد تحقيق  عن طريق مقارنت  بقيمة محددة سلفا، فهي قيا تمثل الم  
. المحدد. مثال ذلك: مؤشر رضا الطلبة اإلستراتيجي  س مدى التقدم نحو تحقيق الهدف تعك  

(Target) المعايير أو القيس المستهدفة · 
 مقدار محدد يتم القيا  بناء علي  لتحديد مقدار االنحراف )سلبًا أو إيجابًا( عن القيم التي تم الوصول 

% من القيمة المستهدفة  80إليها. مثال ذلك: تحقيق رضاء الطلبة بنسبة    

(Initiatives) اإلجرائية أوالخطوات المبادرات · 
المشاريع التشغيلية الالزم تنفيذها لتحقيق الهدف. مثال ذلك: فتح فروع جديدة  إلىتشير المبادرات   

.وتوسيع مكاتب خدمات الطلبة  
 المتوازن في التعليس الجامعي: األداءألخذ ببطاقة مبررات ا: ثامنا
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المتددددوازن فددددي الكليددددات  األداءاألخددددذ ببطاقددددة  إلددددىهنالددددك العديددددد مددددن المبددددررات والدددددوافع التددددي أدت 
عمدددال والصدددناعة، هدددا، بدددالريم مدددن ظهورهدددا فدددي بيئدددة األوالجامعدددات، واالسدددتفادة مدددن خصائصدددها ومالمح
 ويمكن توضيح المبررات على النحو التالي:

تواج  الجامعات فدي الوقدت الحاضدر مجموعدة مدن التحدديات الداخليدة مدن حيدث ضدرورة اعتمادهدا للعديدد  -
جددل، هدددافها المؤسسددية طويلددة وقصدديرة األدائهددا، ومدددى تقدددمها تجددات تحقيددق أ مددن طددرق وأسدداليب تقيدديم أ

فحصها وتقييمها المستمر من قبدل أجهدزة االعتمداد، ومختلدف األطدراف المتدطثرة  إلىالتوج   إلىباإلضافة  
، المجتمدددع الخدددارجي، أعضددداء هيئدددة التددددريس، اإلداريدددين، سدددوق العمدددل، )الطدددالو المتمثلدددة فدددي كدددل مدددن 

 .واآلباء(
ن هندداك أربعددة إالجام يددة دون أدنددى معوقددات، حيددث  ةاإلسددتراتيجي  رابددة المؤسسددات الجام يددة فددي تنفيددذ  -

 سدتراتيجي ةعددم الفهدم الواضدح إل الحاجز األول:والتي تتمثل في  ةاإلستراتيجي  حواجز أساسية لتطبيق هذت 
ي التنفيدددذي يقضدددي أقدددل مدددن سددداعة % مدددن أعضددداء الفريدددق اإلدار 85اإلدارة، الحييياجز الثييياني: الجامعدددة، 

 ةاإلسددددتراتيجي  % مددددن الجامعددددات ال تددددربط 60المددددوارد،  الحيييياجز الثالييييث:، ةاإلسددددتراتيجي  شددددهريًا لمناقشددددة 
% مددددن المددددديرين فقددددط لددددديهم حددددافز لهددددذت 25فحددددوالي، العدددداملين بالجامعددددةالحيييياجز الرابييييع: بميزانيتهددددا، 
 .ةاإلستراتيجي  

ت والذي يتطلب من الجامعة والكليات قدرات جديدة، وإمكانيات متميزة  التطور السريع لتكنولوجيا المعلوما -
يًا مددع احتياجددات هددذا العنصددر الجديددد، ولتحقيددق التميددز  المنشددود لهددذت الجامعددات فددي لقيددا  أدائهددا تمشددع

 عمالها.أ مختلف 
 المتوازن: األداءمقومات نجاح تطبيق بطاقة :  تاسعا

 (.2008المتوازن العديد من المقومات أهمها)جودة، األداءتتطلب عملية تطبيق بطاقة 
 األداءدعددددم اإلدارة العليددددا: فعنددددد إدراك العدددداملين فددددي الجامعددددة بددددطن اإلدارة تدددددعم جهددددود تطبيددددق بطاقددددة  -

 المتوازن، فإن ذلك يساعد على االلتزام العاملين بتطبيق النظام ويخفف من معارضتهم ل .
فز الماديددة: يجددب التركيددز علددى مددنح الحددوافز الماديددة والمعنويددة لكددل مددن يسدداهم فددي تصددميم بطاقددة الحددوا -

 المتوازن. األداءالمتوازن، ويعتبر ذلك دافعا قويا للمسؤولين عن تطبيق بطاقة  األداء
فهدددي جهدددد المتدددوازن يشدددمل جميدددع مكوندددات الجامعدددة  األداءن تطبيدددق بطاقدددة إحيدددث  :تكدددوين فدددرق العمدددل -

 .اً جماعي وليس فردي
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جددراء عدددة تغييددرات فددي الجامعددة سددواء كددان التغييددر متعلقددا إبمنطددق إدارة التغييددر وهددذا يتطلددب العمددل  -  -
 فراد.و األأبالثقافة او األنظمة 

و أالموجدودة  ات عدن اإلسدتراتيجي  التصحيحية وال يعندي التخلدي و   دراسة االنحرافات واتخاذ اإلجراءات     -    
 أفضددلن تضددع الجامعددة فددي وضددع أفدداإلجراءات التصددحيحية يجددب  ،جديدددة إسددتراتيجي ات صددياية  سدديتم

 الفر  المتاحة. أفضللالستفادة من نقاط الضعف واستغالل 
 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية: .أ
قيددا  أداء مؤسسددات القطدداع العددام فددي قطدداع  إلددى( 2017) وحجددازي  ،دراسددة الفددرا، وأبددو ماضدديهدددفت  -1

المتددوازن وتحديدددد أكثدددر العوامددل تدددطثيرا علدددى أداء تلددك المؤسسدددات، واسدددتخدم  األداءيددزة باسدددتخدام بطاقدددة 
مدددن عيندددة الدراسدددة المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي كمدددنهج للدراسدددة واالسدددتبانة كدددطداة لجمدددع البياندددات  ون البددداحث
المتوازن  األداءوجود أثر إيجابي لتطبيق بطاقة  الدراسةنتائج  أظهرت موظفا وموظفة، وقد    (150)البالغة

وكدددان الترتيدددب علدددى التدددالي: النمدددو والتعلددديم، والعمليدددات  ،علدددى أداء المؤسسدددات العامدددة فدددي قطددداع يدددزة
 األداءوصدددت الدراسدددة بضدددرورة تطبيدددق بطاقدددة أالجتماعيدددة ثدددم البعدددد المدددالي، وقدددد الداخليدددة، والمسدددؤولية ا

 لى مؤسسات القطاع العام سواء في قطاع يزة أو في الضفة الغربية.المتوازن ع
 األداءالجدامعي باسدتخدام بطاقدة  األداءالتعدرف علدى مسدتوى  إلى( 2017) طورت  وبو  نوفلدراسة  هدفت   -2

المتددوازن مددن خددالل تلبيددة حاجددات المجتمددع المتطددور وضددرورات نمددوت وتقدمدد  المتجددددة، وبالتددالي قيددا  
للجامعة والذي يحقق فحصدا دقيقدا لواقدع الحدال لتحديدد مدواطن القدوة لتعزيزهدا ومدواطن   اإلستراتيجي    األداء

لجمددع  كددطداة واالسددتبانة  المددنهج الوصددفي الميددداني كمددنهج للدراسددة انالضددعف لمعالجتهددا، اسددتخدم الباحثدد
وتسدداعد  ةإسددتراتيجي  ن هندداك أ اسددةمبحوثددا، وقددد أظهددرت الدر (270)المعلومددات مددن عينددة الدراسددة والبالغددة 

 في التقييم الذاتي.
المتددوازن لتقيدديم أداء جامعددة  األداءمعرفددة إمكانيددة اسددتخدام بطاقددة  إلددى( 2016) دراسددة أبددو يددبنهدددفت  -3

األقصى، واسدتخدم الباحدث المدنهج الوصدفي والميدداني كمدنهج للدراسدة واالسدتبانة كدطداة لجمدع المعلومدات 
ظهدددرت أو  ،( مبحوثدددا خاصدددة بالبعدددد العمدددالء) الطلبدددة(130)و( مبحوثدددا 155)مدددن عيندددة الدراسدددة البالغدددة 

 نجدداح العمليددة التعليميددةكدداديمي يسدداهم فددي أجددو  رالدراسددة نتددائج أهمهددا حددر  إدارة الجامعددة علددى تددوفي
تقدددديم التسدددهيالت التدددي تحقدددق للطلبدددة عنصدددري االسدددتقرار  الجامعدددة أن علدددىوصدددت الدراسدددة أ، و هاوتقددددم

 مما ينعكس باإليجابية على قوة ودرجة التحصيل العلمي لدى الطلبة. ،واالنسجام
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المتوازن في الجامعدات  األداءبعاد بطاقة أ ة تطبيقمعرف إلى(  2016)  والمزين  ،دراسة أبو مسامحهدفت   -4
الوصفي والتحليلي كمنهج  الفلسطينية وعالقتها بتحسين اتخاذ القرارات اإلدارية، واستخدم الباحثان المنهج

( 166، وتدددم تصدددميم اسدددتبانتين للدراسدددة كدددطدوات لجمدددع المعلومدددات مدددن عيندددة الدراسدددة والبالغدددة)للدراسدددة
 المتوازن في الجامعات الفلسطينية األداءبعاد بطاقة أن درجة تطبيق أ  لدراسةانتائج  مبحوثا، وقد أظهرت  
أهميددددة سددددعي الجامعددددات  إلددددىوصددددت الدراسددددة أ، و %( بدرجددددة تقدددددير متوسددددطة66.5بددددوزن نسددددبي قدددددرت)

المتدوازن وتبندي أدوات وأسداليب  األداءالفلسطينية على استقطاو المزيد من الكفاءات القادرة على تطبيدق 
 يثة عبر نشر الثقافة المؤسسية وتهيئة الظروف المناسبة.إدارية حد 

  قيا ( بعنوان "مدى إمكانية تقوم أداء الجامعة اإلسالمية بغزة باستخدام بطاقة 2012دراسة )أبو شرح،  - 5
المتوازن كطداة   األداءالتعر ف على مدى إمكانية استخدام بطاقة قيا   إلىهدفت الدراسة  حيث المتوازن"  األداء
  تحليلفي   التحليليالوصفي المنهج وقد اعتمدت الدراسة على  ،امستجيب  25الدراسة البالغة   عينة قويمت

برامج   تطويرعلى مواكبة التطور العلمي من خالل   تعمل اإلسالميةأن الجامعة  إلى، وتوصلت بياناتها
بطاقة   تطبيقمن يمكنها األمر الذي  ،العلميةحسب المتطلبات  جديدةوالحر  على استحداث برامج  أكاديمية
.المتوازن  األداء قيا   

 الدراسات األجنبية: -ب 
 األداءمراجعة كل الدراسات الحديثة التي استخدمت بطاقة ( Hosseini&sofian,2015دراسة) هدفت  -1

المتوازن كإطار في المؤسسات التعليم العالي، والبحث حدد التصورات القريبة لتلك المؤسسات، وقدم 
تحلياًل مدعومًا بالقرائن، والذي من خالل تطبيق  قد يسهم في مراقبة ألداء تلك المؤسسات، وبالتالي  

 إلىاحية، وتوصلت الدراسة المفت اإلستراتيجي ات يمكنها من مواجهة التحديات التي تطتي كنتيجة لتطبيق 
المتوازن في مؤسسات التعليم   األداءن جميع الدراسات التي تم مراجعتها بالمجالت، واستخدمت بطاقة أ

ن تستخدم بطاقة لمراقبة أدائها وتمكينها من التكييف مع المنتجات  أن  يمكن أ العالي، وبينت نتائجها 
 ة. ت الرئيساإلستراتيجي االناشئة التي تطتي نتيجة لتنفيذ 

 األداءعلى العوامل المؤثرة في تطبيق بطاقة   التعرفإلى ( soon& ahmad,2015دراسة )هدفت  -2
في مؤسسات التعليم العالي بماليزيا في سبيل مواجهة المنافسة التي فرضتها التغييرات  األداءالمتوازن لتقييم 

مؤسسات التعليم العالي بما يضمن   إستراتيجي ةفي نظم التعليم في البيئة الدولية، وضحت بذلك إعادة بيكلة 
والنمو،  التعليمبعاد )أبعة بشكل عام في أر  األداءالمالي و  األداءتوافر المزيد من المساءلة من خالل مراقبة 

المتوازن تشكل مدخال  األداءن بطاقة أ إلىالعمليات الداخلية، العمالء، البعد المالي(. وخلصت الدراسة 
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ن مؤسسات التعليم العالي  أكدت الدراسة أفي مؤسسات التعليم العالي، كما  المنظم األداءمتميزا لقيا  
وساعدت في تعميم   ،األداءالمتوازن قد حققت نتائج متميزة في قيا   األداءالماليزية التي تستخدم بطاقة 

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

باستخدام   األداءطار يتضمن مؤشرات ومراحل قيا  إواقتراح  ،في التعليم العالي في ماليزيا  األداءلقيا  
كثر النماذج  أالمتوازن تعتبر واحدة من  األداءن بطاقة أوازن، وأكدت الدراسة في نتائجها المت األداءبطاقة 

ن هنالك أها وأهدافها، كما أظهرت الدراسة وتنسجم مع ر ية الجامعة وسياسات ،األداءاستخداما لقيا  
في الجامعات الماليزية، وعلي  فقد  األداءا  المتوازن في قي األداءقصورا في التطبيق الشامل لبطاقة 

في المنظورات األربعة) التعليم   األداءيتضمن مجموعة من المؤشرات لقيا   وضعت الدراسة إطاراً 
 والنمو، العمليات الداخلية، العمالء، البعد المالي(. 

والنمو مع منظور العمليات التجارية  ( تقييم عالقة منظور التعليم weerasooriya,2013دراسة ) هدفت  -4
الداخلية، وتقييم عالقة منظور العمليات التجارية الداخلية مع المنظور المالي، وتقييم منظور العمليات  

ظور  نجاز المهمة، وتقييم منظور المنإوتقييم عالقة منظور العمالء مع  التجارية الداخلية مع منظور العمالء،
ن أ النكية، وقد أظهرت نتائج الدراسة نجاز المهمة، وقد أجريت الدراسة على الجامعات السريإالمالي مع 

في كليات   األداءوتقييم  ،المتوازن  األداءطار المقترح على مراجعة شاملة لألدبيات المتعلقة بنظام سناد اإلإ
اد بطن المتغيرات المختارة لهذت الدراسة هي  سبب قوي لالعتق  إلىدارة في الجامعات السريالنكية يشير اإل

 المناسبة. 
الجامعي لجامعة الحسين بن طالل   األداءما يمي ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: أنها حاولت قيا  

نها  ، حيث إكاديمية واإلداريةالقيادات األكاديمية خالل مسيرتها األ لدىالمتوازن  األداءمن خالل بطاقة 
ودراسة   suhaimi,2014))يضا مع دراسة أو  Soon&ahmad,2015))اتفقت مع دراسة 

weerasooniya, 2013))  بعاد التي تناولتها كل  واختلفت مع دراسة الفراء وأبو ماضي من حيث األ
 دراسة.

 منهجية وإجراءات الدراسة: -المحور الثالث

 منهجية الدراسة: -
لتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، والميداني التحليلي، فعلى صعيد البحث  

على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية السابقة، ألجل   واالطالعالوصفي تٌم إجراء المسح المكتبًي، 
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الدراسات السابقة، التي   بلورة األسس والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظري، والوقوف عند أهم
تشكل رافدًا حيويًا للدراسة، وما تتضمن  من محاور معرفية. أما على صعيد البحث الميداني التحليلي، 

تم  استخدام  لتغطية الجانب التطبيقي في هذت الدراسة، والذي نحاول من خالل  اإلجابة عن  فقد 
ستبانة تم  تطويرها أليراض هذت الدراسة وفقًا على ا االعتماد تسا التها، واستخال  نتائجها من خالل 

 للخطوات العلمية المتعارف عليها. 
 :وعينتها مجتمع الدراسة -

القيادات األكاديمية الموجدودة فدي الجامعدة الدذين يشدغلون وظدائف قياديدة   تكون مجتمع الدراسة من جميع
والبددالغ  دراء وحدددات ومراكدز،كمد أكدداديميينوقيداديين مدن مسدتوى عميددد كليدة، ونائددب عميدد، ورئدديس قسدم، 

( مدددراء وحدددات ومراكددز، 15( رئدديس قسددم و )38( نائددب عميددد و )9و)( عمددداء 9مددنهم )، (71) عددددهم
(. 71سددتعيد منهددا )وا ( اسددتبانة،71، وتددم توزيددع )وبالتددالي فددإن عينددة الدراسددة هددي نفددس مجتمددع الدراسددة

 ( يبين توزيع أفراد العينة4والجدول )

 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات الدراسة( 1جدول )

 المجموع الكلي النسبة المئوية  العدد  المتغير

 الكلية

 38.02 38.02 27 كليةعلمية

 41.84 40.84 29 كليةإنسانية

 21.14 21.14 15 غيرذلك 

 100 %100 71 المجموع الكلي

 الخبرة 

 2.82 2.82 2 فأقل  سنوات 5

 67.60 67.60 48 سنوات 10-6 من

 29.58 29.58 21 سنةفأكثر  11

 100 %100 71 المجموع الكلي

 الوظيفة 

 12.68 12.67 9 عميد

 12.68 12.67 9 عميد  نائب

 53.53 53.53 38 قسم  رئيس

 21.13 21.13 15 أخرى 

 100 %100 71 المجموع الكلي
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 أداةالدراسة: -
  األداء أثر استخدام أبعاد بطاقة  من أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحثان بتطوير أداة للكشف عن  

. حيث تمت مراجعة األدو الجامعي في جامعة الحسين بن طالل  األداءالمتوازن في قياس مستوى  
 نوفل،دراسة )النظري السابق، واالطالع على المصادر والدراسات والدوريات واألبحاث ذات العالقة. ك

عن   2017 فيها  وتحدث  بطاقة    األداءمستوى  (  باستخدام  تلبية    األداءالجامعي  خالل  من  المتوازن 
للجامعة    اإلستراتيجي    األداءحاجات المجتمع المتطور وضرورات نموت وتقدم  المتجددة، وبالتالي قيا   
لتعزيزها   القوة  مواطن  لتحديد  الحال  لواقع  دقيقا  فحصا  يحقق  لمعالجتهاوالذي  الضعف  وأما ومواطن   ،

المتوازن لتقييم أداء   األداءمعرفة إمكانية استخدام بطاقة    إلىالتي هدفت    (  2016   أبو يبن،دراسة )  
تقييم عالقة منظور    إلىهدفت الدراسة  (     weerasooriya,2013وكذلك دراسة )    ،جامعة األقصى

التعليم والنمو مع منظور العمليات التجارية الداخلية، وتقييم عالقة منظور العمليات التجارية الداخلية مع  
العمالء، منظور  مع  الداخلية  التجارية  العمليات  منظور  وتقييم  المالي،  منظور    المنظور  عالقة  وتقييم 

 إلى  الدراسة الحالية  وهدفت .  نجاز المهمةإور المالي مع  نجاز المهمة، وتقييم منظور المنظ إالعمالء مع  
تم إعداد األداة وصياية    حيث   ،الجامعي  األداءالمتوازن في قيا  مستوى    األداء بطاقة  كي ية توظيف  

 : خمسة مجاالت فقراتها وتوزيعها على 
 .وتكون من خمس فقرات  ،والنمو التعلم منظور :المحور األول

  .وتكون من خمس فقرات ، الداخلية العمليات  منظورالمحور الثاني:  
 .، وتكون من خمس فقرات المالي المنظورالمحور الثالث: 
 .وتكون من خمس فقرات ، العمالء منظورالمحور الرابع: 

 :األداة صدق -
على عدد من المختصين في  بعرض األداة    انالدراسة قام الباحث  أداة للتطكد من صدق    صدق المحكمين:

واالقتصاد( واإلدارة  وآدابها،  العربية  )اللغة  التالية:  بلغ  في    المجاالت  بن طالل. حيث  الحسين  جامعة 
( محكمين؛ وذلك لغرض التحقق من مدى مالءمة الفقرات للمحور الذي تنتمي إلي ، ومن دقة 6عددهم )

حيث تركزت معظم   ،احات مناسبة يراها المحكمون أية مالحظات أو اقتر   إلىالصياية اللغوية، باإلضافة 
  مجاالت   على  المحكمين  بينا  اتفاق  هناك  أن  اتضح  وقد المالحظات حول دمج فقرات معينة مع بعضها،  

قام    .هدافاأل ب  وارتباطها  االستبانة  وفقرات   أصبحت   ذلكبو   ،المطوية  التعديالت   اءطجر ب  نا الباحث حيث 
 النهائية.  صورتها في  لالستخدام صالحة  االستبانة
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،  Pearsonومعامل االرتباط  مؤشرات صدق البناءولغرض التطكد من  :  صدق االتساق الداخلي -
 ( مكونة  للدراسة  استطالعية  عينة  اختيار  تم  مجتمع  50فقد  داخل  من  وعاملين  تدريس  هيئة  ( عضو 
االرتباط بين أداء كل فقرة والدرجة الكلية. والجدول  الدراسة ومن خارج عينتها، وذلك للتطكد من معامالت  

 ( يبين نتائج تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية.5)
 
 

 ( 5جدول )
 على المقياس ككل وفقرات االستبانة  األداء على كل فقرة و  األداءمعامالت االرتباط بين 

 معامل االرتباط الفقرة  معامل االرتباط الفقرة 

1 **0.680 11 0.42** 

2 *0.830 12 0.56** 

3 *0.625 13 0.59** 

4 **0.597 14 0.58** 

5 *0.617 15 0.50** 

6 **0.538 16 0.47** 

7 **0.267 17 0.40** 

8 **0.333 18 0.44** 

9 **0.277 19 0.41** 

10 **0.426 20 0.59** 

 
 :ألداةثبات ا-

تم تطبيق   التطكد من ثبات األداة  الدراسة ومن  ولغرض  الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع  أداة 
( عضو هيئة تدريس وموظف ممن في جامعة الحسين بن طالل،  50خارج عينتها، حيث تكونت من )

باستخدام معادلة   ثبات األداة  التحقق من  نباخ وتم  الثبات لكل 6ألفا، والجدول )  كرو  يبين معامالت   )
وهو   ،( لألداة ككل0.900الثبات المحسوبة على أسا  الدرجة الكلية )محور ولألداة ككل. وبلغت قيمة  

 .يراض الدراسةألوهو مناسب  ، ة دا لأل ثبات عال  معامل 
 (6جدول )

 ألفا لمجاالت األداة  كرو نباخمعامل االتساق الداخلي 
 كرو نباخ ألفا  المجال 

 0.852 .والنمو التعلم منظور:المحور األول
 0.822 .الداخلية العمليات  منظورالمحور الثاني: 

 0.807 المالي. المنظورالمحور الثالث:  
 0.828 .العمالء منظورالمحور الرابع: 

 0.900 جميع المجاالت
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حيددث بلددغ معامددل )كرونبدداخ ألفددا(  ب ن االسددتبانة تتمتددع بمعامددل ثبددات مناسدد( أ3اتضددح مددن الجدددول رقددم )
( والمحدددور 0.807( فيمدددا بلدددغ المحدددور الثالدددث )0.822( والمحدددور الثددداني بلدددغ )0.852)للمحدددور األول 
توى الداللة حصائيًا عند مسها دالة إ( وهي جميع0.900ثبات األداة ككل بلغ )  ام(. أ0.828الرابع بلغ )

 عالية من الثبات. ن أداة البحث تتمتع بدرجة( مما يدل على أ0.01)
 
 

 مصادر جمع البيانات: -
فقد  ول الحالية  الدراسة  أهداف  تحقيق  الباحثانغرض  نوعين  اعتمد  هما   من  على  المعلومات  مصادر 

 المصادر الثانوية والمصادر األولية وكما يلي:
ومن    ،وهي مصادر البيانات والمعلومات المتاحة التي تم جمعها أليراض أخرى   أواًل: المصادر الثانوية:

السابقة والدراسات  األدبيات  مراجعة  ومن  المكتبية  واألسس    ،المصادر  األطر  البيانات  هذت  بيطت  وقد 
 يلي:   فيماالعلمية إلثراء الجانب النظري لهذت الدراسة، وتتمثل هذت البيانات 

 .المتوازن  األداءالمراجع والكتب ذات العالقة بموضوعات بطاقة  -1
 المواد العلمية والتقارير التي تبحث في موضوع الدراسة الحالية.  -2
 رسائل الماجستير وأطروحات الدكتورات التي تبحث في موضوع الدراسة الحالية  -3
 نترنت لف المواقع اإللكترونية وشبكة اإل المعلومات المتوفرة على مخت -4 

األولية: المصادر  اعتمد   ثانًيا:  التي  البيانات  تلك  لخدمة    الباحثان  هاوهي  استبانة  تصميم  خالل  من 
وتم تناولها في اإلطار النظري،   ،موضوع الدراسة الحالية، بحيث يطت كافة الجوانب التي بنيت عليها

 . اً شخصي لباحثينحيث تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة من خالل ا
 متغيرات الدراسة: -
 المتغيرات المستقلة:. 1
 (علمية، إنسانية، يير ذلك: )ثالث فئات ول   الكلية −
 عميد، نائب عميد، رئيس قسم، أخرى : أربع فئات ول   مسمى القيادة −
 (. فطكثر   سنة   11سنوات،    6-10،  فطقل   سنوات 5مستويات: ) ةثالثالخبرة ولها   −
 . المتغير التابع:2
 التعلم والنمو، العمليات الداخلية، المالي، العمالء(.)وهي المتوازن  األداءأبعاد بطاقة  −



374 
 

 المقياس: -
وذلك حسب    ،الخماسي في اإلجابة عن األسئلة  ت ليكر لتحليل بيانات الدراسة تم االعتماد على مقيا    −

( 3"، درجة )يير موافق( تعبر عن " 2" درجة )يير موافق تماماً تعبر عن "   (1درجة )  الدرجة التالية:
"، ولتفسير  يير موافق تماماً ( تعبر عن " 5"، درجة )موافق تماماً ( تعبر عن "4"، درجة ) محايد تعبر عن "

المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة وعلى كل مجال من  
 : الجدول أدناتلمبين في تي واحصائي اآل مجاالتها؛ تم استخدام الم يار اإل

 (7جدول رقم )
 تبعًا للمتوسط الحسابي  األداءتدريج مستوى 

 فئة المتوسطات الحسابية   األداء مستوى 
 2.33 – 1.00  متدن  
 3.66 - 2.34  متوسط 
  5.00 –3.67  عال  

 
 المعالجة اإلحصائية: -
أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلدي، وذلدك باسدتخدام الرزمدة  استخداملإلجابة عن أسئلة الدراسة تم      

 اآلتية. SPSS.17)اإلحصائية )
لفا( لقيا  درجة الثبات الداخلي لفقرات االستبانة، واالتساق الدداخلي أتم استخدام اختبار )كرو نباخ   -

ازة، ويمكددن تعمدديم النتددائج % وهددي نسددبة ممتدد90قيمددة الفددا بددين ردود فعددل المبحددوثين، حيددث بلغددت 
 %.70على من النسبة كونها أ 

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

-  

 عرض النتائج ومناقشتها:
التحليددددل اإلحصددددائي الوصددددفي للبيانددددات، وهددددي قيمددددة المتوسددددطات الحسددددابية فيمددددا يلددددي عددددرض لنتددددائج 

واالنحرافات الم يارية، واألهمية النسبية لجميع أبعاد الدراسة، والفقرات المكونة لكل ُبعد، مع األخدذ بعدين 
للخيدددارات المتعدددددة الدددذي  Likert)ليكدددرث االعتبدددار أن اإلجابدددة علدددى االسدددتبانة تددددرجت ضدددمن مقيدددا  )

 أوزان تلك الفقرات بطريقة خماسية. يحتسب 
 موافق تماماً  موافق   محايد  ييرموافق يير موافق تماماً 
1 2 3 4 5 

 وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة ومناقشتها:
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 أسئلة الدراسة:
الجامعي في جامعدة  األداءالمتوازن في قيا  مستوى  األداءما أثر استخدام أبعاد بطاقة السؤال الرئيس:  
 الحسين بن طالل؟

 أسئلة الدراسة:
 وينبثق عن السؤال الرئيس ااْلسئلة الفرعية اآلتية:

القيادات   لدىالمتوازن    األداءفي جامعة الحسين بن طالل باستخدام بطاقة    األداءما مستوى   .1
 ؟ األكاديمية فيها
هذالإلجابة   احتساو   ؛سؤالال  عن  الحسابية    تم   ورات لتص    الم يارية   واالنحرافات المتوسطات 

الستجابات أفراد الدراسة على فقرات أبعاد األداة، واألداة   األداءومستوى    مفردات عينة الدراسة،
 حصائيات. ( يوضح نتائج هذت اإل 8ككل، والجدول )

 ( 8جدول رقم )
 والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد األداة واألداة ككل   األداءالمعيارية ومستوى  واالنحرافات المتوسطات الحسابية 

 
 الرقم 

 
 البعد

المتوسط  عدد الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

مستوى 
 األداء

 
 الرتبة

 1 متوسط  0.62 3.34 5 منظور التعلم والنمو 1
 3 متوسط 0.61 3.08 5 منظور العمليات الداخلية  2
 4 متوسط 0.63 2.51 5 المنظور المالي  3
 2 متوسط 0.60 3.14 5 منظور العمالء  4
  متوسط 0.48 3.02 20 األداة ككل   

( الجدول  من  ألبعاد  6يتبين  الحسابية  المتوسطات  أن  بدرجة    األداءبطاقة  (  جاءت  ككل  المتوازن 
أيضًا مستوى األداة على  (، كما جاءت  0.48(، وانحراف م ياري )3.02وبمتوسط حسابي )  متوسطة،
(  3.34غ)  بعاد بدرجة متوسطة، حيث جاء بُعد " منظور التعلم والنمو" بطعلى متوسط حسابي بلكافة األ

" منظور  المتوازن في جامعة الحسين بن طالل، يلي ذلك بُعد   األداءبعاد بطاقة  وفي الرتبة األولى بين أ
(، في  3.08(، وفي المرتبة الثالثة بُعد " منظور العمليات الداخلية" بمتوسط )3.14العمالء" بمتوسط )

 (، واحتل المرتبة الرابعة. 2.51متوسط حسابي قدرت )حين جاء بُعد " المنظور المالي" بطدنى 
الحسابية    تم  كما   المتوسطات  ومستوى    واالنحرافات حساو  أفراد   األداءالم يارية  الستجابات  والرتبة 

 وضح ذلك.ي( 9الدراسة على فقرات أبعاد األداة األربعة كل على حدة، والجدول )
 ( 9جدول رقم )

 :د األولوالرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة البعُ  األداءالمعيارية ومستوى  واالنحرافات المتوسطات الحسابية 
 )منظور التعلس والنمو( 

المتوسط  الفقرة  الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

 الرتبة األداءمستوى 
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تحر  إدارة الجامعدة علدى التطدوير المهندي المسدتمر  1
 لكادرها األكاديمي

 1 متوسط  0.62 3.63

تطدددوير قددددرات ومهدددارات تحدددر  إدارة الجامعدددة علدددى  2
 كادرها اإلداري بما يحقق جودة الخدمة التعليمية

 2 متوسط  0.67 3.41

تعمددل إدارة الجامعددة علددى تطددوير أنظمتهددا وإجراءاتهددا  3
 بما يحقق جودة الخدمة التعليمية

 4 متوسط  0.80 3.28

تسدددعى إدارة الجامعدددة لتقدددديم مقترحدددات جديددددة بهددددف  4
 التعليميةتطوير الخدمة 

 3 متوسط  0.87 3.31

تطخددذ إدارة الجامعددة بعددين االعتبددار نتددائج تقيدديم جددودة  5
الخددددمات التعليميدددة والخددددمات المسددداندة فدددي التطدددوير 

 المستمر لمستوى أدائها

 5 متوسط  0.83 3.10

-3.10( أن المتوسدددطات الحسدددابية لفقدددرات البعدددد األول تراوحدددت بدددين )9يالحدددق مدددن الجددددول ) 
األولدى بدطعلى متوسدط  (، وقد جاءت الفقدرة0.87-0.62بين ) م يارية تراوحت   وبانحرافات (،  3.63
وبانحرافددددات م ياريددددة  (3.10( وجدددداءت الفقددددرة األخيددددرة بطقددددل متوسددددط حسددددابي و )3.63)حسددددابي 

لتعلددديم والنمدددو بدرجدددة موجبدددة ن هنالدددك تطبيقدددًا لمؤشدددرات منظدددور اأ( 0.87-0.62تراوحدددت مدددا بدددين )
و ، سدواء رأ  المدال البشدري أو المعرفدي أحسب ما تؤكدت إجابات فقرات المحور ككدلجمالي بشكل إ

نددي المسددتمر لكادرهددا المهنددي" التنظيمددي، حيددث حصددلت الفقددرة " تحددر  الجامعددة علددى التطددوير المه
تطخدددذ إدارة الجامعدددة بعدددين ( والفقدددرة " 0.62( وانحدددراف م يددداري )3.63علدددى متوسدددط حسدددابي )علدددى أ 

دنددى التطددوير المسددتمر لمسددتوى أدائهددا" أاالعتبددار نتددائج تقيدديم جددودة الخدددمات التعليميددة المسدداندة فددي 
ن الجامعدة ال تملدك اإلمكاندات أ إلدىويرجع ذلك  (0.83وانحراف م ياري )    (3.10)  متوسط حسابي

ليهددا مددن قبددل الحكومددة إ  ن مددا يددتم توجيهدديددق جدددوى هددذت الفقددرات بشددكل عددال، وأالماديددة الكافيددة لتحق
ن ال مات المطلوبدة األخدرى، وأيضدا يجدب أيستخدم في توفير المقاعد الدراسية للطلبة الجدد والمسدتلز 

حثيدة التدي تخددم نما يجدب التركيدز علدى المشداريع الب، وإيرتكز عمل األستاذ الباحث على التعليم فقط
وذلدددك مدددن خدددالل الدراسدددات المتنوعددة وحسدددب االختصدددا ، وأيضدددا هنالدددك مؤشدددر  ،المجتمددع والدولدددة

التشدريعي  محيث هنالك رضا من قبل الموظفين والدع  ،إيجابي للتطوير التنظيمي من قبل المبحوثين
 ومعرفة القوانين والتعليمات بشكل دوري .

 ( 10جدول رقم )
والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة البعد الثاني )منظور العمليات   األداءالمعيارية ومستوى  االنحرافات و المتوسطات الحسابية 

 الداخلية(
المتوسط  الفقرة  الرقم 

 الحسابي
االنحراف 
 الم ياري 

 الرتبة األداءمستوى 

 1 متوسط  0.71 3.52تعمدددددددل إدارة الجامعدددددددة علدددددددى تدددددددوفير الخددددددددمات  6
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والتسددددددددددددجيل، اإلداريددددددددددددة والمسدددددددددددداعدة )القبددددددددددددول 
الخددمات، الحسددابات( لتقددديم الخدددمات التعليميددة 

 بالجودة المطلوبة
يدددتم تقدددديم التسدددهيالت الالزمدددة للطلبدددة )مكتبدددات  7

ورقيدددددة وإلكترونيدددددة، التددددددريب العملدددددي والزيدددددارات 
الميدانيدددة، سددداعات مكتبيدددة وإنترندددت( بمدددا يحقدددق 

 جودة العملية التعليمية

 3 متوسط 0.74 3.10

تحددر  إدارة الجامعددة علددى تشددجيع روح الفريددق  8
ة التددددددريس والعمدددددادة الواحدددددد بدددددين أعضددددداء هيئددددد

 .نجاز األعمال المطلوبةواألقسام في إ

 4 متوسط 0.77 2.90

تعمددددل إدارة الجامعددددة علددددى تهيئددددة جددددو أكدددداديمي  9
 .يسهل بشكل فعال في نجاح العملية التعليمية

 2 متوسط 0.74 3.23

تعكددددددس الجامعددددددة احتياجددددددات المجتمددددددع وسددددددوق  10
العمددددل فددددي تطدددددوير برامجهددددا التعليميددددة وتوجيددددد  

 أنشطة البحث العلمي في خدمة المجتمع

 5 متوسط 0.89 2.70

الثاني تراوحت بين )10يالحق من الجدول )  (،  3.52-2.70( أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد 
)  وبانحرافات  بين  تراوحت  الفقرة0.89-0.71م يارية  وقد جاءت  متوسط حسابي    (،  بطعلى  و األولى 

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

 ( 11جدول رقم )
 والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة البعد الثالث )المنظور المالي( األداءالمعيارية ومستوى  واالنحرافات المتوسطات الحسابية 

المتوسط  الفقرة  الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

 الرتبة األداءمستوى 

تخصددص الجامعددة مددوارد ماليددة كافيددة لتسدديير العمليددة  11
 .التعليمية

 1 متوسط  0.84 3.01

المسددددددتمر لنفقاتهددددددا تحددددددر  الجامعددددددة علددددددى الترشدددددديد  12
 .بصورة ال تؤثر في جودة مخرجاتها

 2 متوسط 0.90 2.80

المدددوارد الماليدددة المخصصدددة تضدددمن تحقيدددق األهدددداف  13
 .المرسومة بكفاءة

 3 متوسط 0.75 2.44

 4 متدن   0.85 2.24 .تتناسب موازنة الجامعة مع مستوى أدائها 14
متميددزة تخصددص الجامعددة مددوارد ماليددة لتقددديم خدددمات  15

 للمجتمع
 5 متدن   0.78 2.07

الثالث تراوحت بين )11يالحق من الجدول )  (،  3.01-2.07( أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد 
)   وبانحرافات  بين  تراوحت  الفقرة0.90-0.75م يارية  جاءت  وقد  متوسط    (،  بطعلى  حسابي  األولى 
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  -0.75بين )وانحرافات م يارية تراوحت ما  (2.07)( وجاءت الفقرة األخيرة بطقل متوسط حسابي 3.01)
0.90.) 

 ( 12جدول رقم )
 والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة البعد الرابع )منظور العمالء( األداءالمعيارية ومستوى  واالنحرافات المتوسطات الحسابية 

المتوسط  الفقرة  الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

 الرتبة األداءمستوى 

تحددددددددر  الجامعددددددددة باسددددددددتمرار علددددددددى تحقيددددددددق رضددددددددا  16
 .المتعاملين معها

 1 متوسط  0.74 3.30

المخصصددة لإلرشددداد هندداك التددزام بالسدداعات المكتبيددة  17
 .والدعم األكاديمي للطلبة

 3 متوسط 0.78 3.11

تطخددذ الجامعددة مقترحددات الطلبددة ذات العالقددة بتطددوير  18
 .أدائها األكاديمي واإلداري 

 5 متوسط 0.76 3.07

بشددكل  خرجيهدداتهددتم إدارة الجامعددة بتنميددة العالقددة مددع  19
مددددددن خددددددالل تبنددددددي مقترحدددددداتهم فددددددي عمليددددددة  ،مسددددددتمر

 .التطوير وحضور الفعاليات المختلفة في الجامعة

 4 متوسط 0.82 3.08

تدددوفر الجامعدددة الخددددمات الطالبيدددة )األمدددن، اإلقامدددة،  20
 .ة، الطعام( بجودة عاليةفالنظا

 2 متوسط 0.67 3.12

 ( الجدول  لفقرات  12يالحق من  الحسابية  المتوسطات  أن   )( بين  الرابع تراوحت  (، 3.30-3.07البعد 
)   وبانحرافات  بين  تراوحت  الفقرة0.82-0.67م يارية  جاءت  وقد  حسابي    (،  متوسط  بطعلى  األولى 

 (0.82-0.67)( وبانحرافات م يارية تراوحت ما بين 3.07)( والفقرة الثالثة بطقل متوسط حسابي 3.30)
ة الحسين بن طالل( ُتعزى  الجامعي )جامع  األداءهل هناك فروق دالة إحصائيًا في مستويات قيا    –  2

الخدمةلمتغيرا سنوات  الكلية،  )نوع  مسمىت  القيادية(؟  ،  حساو    الوظيفة  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
الم يارية  واالنحرافات  الحسابية  ب  المتوسطات  العينة  أفراد  الدراسة  الستجابات  متغيرات  )نوع اختالف 

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

 ( 13جدول رقم )
الوظيفة   ، مسمى)نوع الكلية، سنوات الخدمة اختالف متغيراتالستجابات أفراد العينة ب   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 أبعاد األداة واألداة ككل  على  القيادية( 
 األداة ككل  البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول مستوى المتغير  المتغير 

 ع م ع م ع م ع م ع م
وع ن
 الكلية 

 0.43 3.03 0.48 3.13 0.50 2.45 0.59 3.11 0.56 3.42 علمية
 0.44 2.94 0.60 3.09 0.54 2.33 0.58 3.07 0.66 3.28 إنسانية
 0.58 3.09 0.74 3.20 0.80 2.82 0.70 3.06 0.67 3.30 أخرى 
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سنوات 
 الخدمة 

 0.92 2.60 0.42 2.50 0.85 2.0 1.27 2.70 1.13 3.20 سنوات  1-5
 0.52 3.0 0.68 3.06 0.66 2.42 0.64 3.03 0.65 3.31 سنوات 6-10
 0.39 3.11 0.47 3.25 0.56 2.64 0.55 3.16 0.59 3.38 سنة فطكثر 11
المسمى 
 الوظيفي

 0.32 3.10 0.46 3.28 0.55 2.52 0.51 3.12 0.40 3.46 عميد
 0.19 2.81 0.44 3.06 0.36 2.50 0.31 2.63 0.53 3.09 نائب عميد 

 0.44 3.0 0.52 3.10 0.50 2.43 0.56 3.10 0.63 3.31 رئيس قسم
 0.70 3.25 0.82 3.32 0.91 3.0 0.90 3.23 0.80 3.50 أخرى 

( أن هندددداك فروقددددًا ظاهريددددة بددددين المتوسددددطات الحسددددابية 13يالحددددق مددددن النتددددائج الموضددددحة فددددي الجدددددول )
الوظيفدة  ، مسدمىنوع الكلية، سنوات الخدمةالدراسة )اختالف مستويات متغيرات الستجابات أفراد العينة ب

 .(القيادية
-0.19(، وانحدراف م يداري )3.50-2.60أما بالنسبة لألداة ككدل فقدد تراوحدت المتوسدطات الحسدابية بدين )

(، 3.50متوسدددط حسدددابي بلدددغ ) فدددي بندددد المسدددمى الدددوظيفي بدددطعلى (أخدددرى )(، حيدددث جددداء مسدددتوى 0.92
(، وانحدددراف 3.09متوسدددط حسدددابي بلدددغ ) عميدددد بدددطدنىنائدددب (، وجددداء مسدددتوى 0.70وانحدددراف م يددداري )

 (.0.19م ياري )
اختالف متغيدرات السدتجابات أفدراد العيندة بد المتوسدطات الحسدابيةوللتحقق من الداللة اإلحصائية للفروق بين 
، تدددددددم إجدددددددراء تحليدددددددل التبددددددداين الثالثدددددددي الوظيفدددددددة القياديدددددددة( ، مسدددددددمى)ندددددددوع الكليدددددددة، سدددددددنوات الخدمدددددددة

(ThreewayAnova ) الوظيفدددة  ، مسدددمى)ندددوع الكليدددة، سدددنوات الخدمدددةالختبدددار أثدددر اخدددتالف متغيدددرات
 ( يبين نتائج التحليل.14العينة ككل على أبعاد األداة ككل، والجدول ) أفراد في استجابات  القيادية(

 ( 14جدول رقم )
العينة ككل على   أفراداستجابات  على  القيادية( الوظيفة  ، مسمى )نوع الكلية، سنوات الخدمة ألثر اختالف متغيرات  لثالثيا  التباينتحليل  

 األداة ككل 
مجموع   مصدر التباين

 المربعات 
درجات 
  الحرية
(df) 

متوسط  
 المربعات 

قيمة 
(F) 

مستوى 
 الداللة 

 0.514 0.672 0.149 2 0.298 الكلية 
 0.283 1.240 0.286 2 0.573 سنوات الخدمة 
 0.244 1.401 0.311 4 1.244 المسمى الوظيفي
   0.222 62 13.761 الخطط
    71 662.215 المجموع
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تعددزى ألثددر  (α≤ 0.05)( عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد 14الجدددول )فددي تظهددر النتددائج 
علددى األداة ككددل، حيددث بلغددت  الوظيفددة القياديددة( ، مسددمى)نددوع الكليددة، سددنوات الخدمددةمتغيددرات الدراسددة 

 .(0.672 ،1.240 ،1.401)( Fقيمة )
 التوصيات:ملخص نتائج الدراسة و 

المتوازن  األداءمن خالل بطاقة  ومستوات  الجامعي األداءجاءت الدراسة الحالية لتسليط الضوء على واقع 

المتاحة لدى القيادات االكاديمية في جامعة الحسين بن طالل، وعلى مستوى امتالك المبحوثين لعدد من  

 المهارات اإلدارية العليا. وقد كانت أبرز النتائج ما يلي:

 ( وبدرجة متوسطة. 3.02المتوازن لدى القيادات األكاديمية ) األداءبلغ المتوسط العام ألبعاد بطاقة  -

والتي تراوحت  في جامعة الحسين بن طالل المتوازن  األداءبعاد بطاقة أل المتوسطات الحسابية  جاءت  -

الداخلية  العمليات )وُبعد (  3.63-3.10والنمو تراوح ما بين   )التعليمدنى وفقًا لما يلي: في حدها األعلى واأل

 (. 3.30-3.07ما بين  )العمالء( وُبعد 3.01-2.07( وُبعد )المنظور المالي ما بين  3.52-2.70  ما بي ن

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

بعين االعتبار نتائج تقييم جودة الخدمات  لبرامج لتطوير مستوى أدائها، آخذةا  ضرورة قيام الجامعة بوضع -1
 في برامجها.  األداءالتعليمية والخدمات المساندة، وإدخالها ضمن برامج وخطط الجامعة لتحسين 

وتوفير موازنات تتناسب مع    ،المخصصات المالية الالزمة لتقديم خدمات متميزة للمجتمعضرورة توفير الجامعة  -2
 وتحقيق األهداف المرسومة بكفاءة وتطوير أساليب التدريس لديها. ،احتياجاتها لتحسين مستوى أدائها

األكاديمي واإلداري، وتنمية العالقات بين الجامعة   األداءضرورة تعزيز مقترحات الطلبة ذات العالقة بتطوير  -3
 وخرجيها بشكل مستمر من خالل تبني مقترحاتهم في عملية التطوير والمشاركة في الفعاليات المختلفة. 

وتعزيز أنشطة البحث العلمي في   ،ضرورة تعزيز الجامعة احتياجاتها من خالل آلية تطوير برامجها التعليمية -4
فير احتياجات سوق العمل من خالل البرامج التعليمية المقدمة من الجامعة لتعمل بشكل  وتو  ،خدمة المجتمع

 تكاملي لتوفير بيئة علمية واجتماعية سليمة تخدم المجتمع بكل مكونات . 
الزمة لتطوير قدراتهم وتنمية  لخطة تطوير موظفيها من خالل عقد الدورات التدريبية ان تتبنى الجامعة أضرورة  -5

ن يكون هنالك توازن في  صة لالرتقاء بمستواهم الوظيفي، وأمن قبل المراكز والوحدات التدريبية المختمهاراتهم 
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وري د  لالرأي وتحقيق التعاون ورفع الروح المعنوية، وذلك من خالل مشاركتهم في الندوات وورش العمل بشك
 .  بمستواها وسمعتهاطرق علمية متقدمة الرتقاء الجامعة لخلق نوع من التجانس والعمل ب

المتوازن للهيئتين األكاديمية واإلدارية لتدريبهم على  األداءودورات تدريبية للتعر يف ببطاقة ضرورة إقامة ورشات  -6
بطقصى    المتوازن من خالل محاورها المختلفة، وتحقيق األهداف المنشودة، واالستفادة منها األداءكي ية تطبيق 

 ديمية واإلدارية في الجامعة.كادرجة ممكنة في العملية األ
  -علمًا بطن عملية التقييم من قبل محور واحد  ،ضرورة تطوير آلية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة -7

 ليكون هنالك نظام تشاركي في عملية التقييم لألداء من عدة محاور مختلفة إلظهار تقييم موضوعي.  -الطلبة
 
 

 المراجع

 المراجع العربيةاواًل: 
المتدددوازن كدددطداة لضدددمان جدددودة التعلددديم  األداء( اسدددتخدام مددددخل 2010أبدددو الفتدددوح، يحيدددى عبدددد الغندددي ) -

واالعتمدداد فددي مؤسسددات التعلدديم الجددامعي، الندددوة العلميددة الثالثددة حددول تطبيددق المؤشددرات اإلقليميددة والعالميددة 
 بر، جامعة نايف للعلوم األمنية.ديسم 22-20للجودة واالعتماد في جامعات العالم اإلسالمي 

وبطاقددة التقيدديم  األداء(. أساسدديات 2009دريددس، وائددل محمددد صددبحي، طدداهر محسددن منصددور الغددالبي )إ -
 المتوازن، عمان، األردن.

باسدتخدام التكامدل بدين نظدامي  BSC))علدى وفدق نظدام   األداء( تقدويم  2001)البشتاوي، سليمان حسين   -
حددددى المصدددارف األردنيدددة، رسدددالة دكتدددورات ييدددر أسدددا  األنشدددطة، دراسدددة حالدددة فدددي إلدددى التكددداليف واإلدارة ع

 كلية اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق. ،منشورة
المتدوازن فدي مؤسسدات التعلديم قبدل الجدامعي  األداء( "متطلبدات قيدا  2014الثويني، يوسف بن محمدد ) -

 (.10( العدد )3دولية التربوية المتخصصة، المجلد )بمنطقة حائل وم يقات " المجلة ال
دراسددة ميدانيددة فددي  -التنظيمددي األداء( أثددر تكنولوجيددا المعلومددات فددي 2006الجبددوري، ندددى إسددماعيل ) -

 (.87)7الشركة العامة للصناعات الكهربائية، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية،
ظريدددة والتطبيدددق، المنظمدددة العربيدددة للتنميدددة اإلداريدددة، بدددين الن األداء(، موازندددة 1995جريسدددات، جميدددل، ) -

 القاهرة.
عداملين المتدوازن وأثدرت علدى االلتدزام المؤسسدي لل األداء( تطبيدق نظدام قيدا  2008حمدد )أجودة، محفو    -

 (.2)11المجلة األردنية للعلوم التطبيقية  ،لمنيوم األردنية، دراسة ميدانيةفي شركات األ
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 األداءا  أداء جامعة الموصل وتقييمد  باسدتخدام بطاقدة ي( " ق2011د هللا )حمد، ميسون عبأحسن عال   -
 (.28(، العدد )7المتوازن، مجلة العلوم االقتصادية، جامعة الموصل، كلية اإلدارة واالقتصاد، المجلد )

المتوازنددة فددي  األداء( إطددار مقتددرح لمؤشددرات بطاقددة قيددا  2011حمددودي، حنددان علددي، شمحمددد شدداكر ) -
 ، جامعة بغداد.6ات التعليمية، هيئة التعليم التقني، مجلة الدراسات محاسبية ومالية،المؤسس
المؤسسدددي، دراسدددة وصددد ية  األداءفدددي جدددودة  اإلسدددتراتيجي  ( دور التخطددديط 2011الددددجني، أيددداد علدددي ) -

 تحليلية في الجامعات النظامية الفلسطينية )دراسة دكتورات يير منشورة( جامعة دمشق.
 األداء( فدي تعزيدز BSC( أثدر تطبيدق أنمدوذج )2009)موسى، وأبو فضة، مروان محمدد، دريام، ماهر   -

للمصددارف الوطنيددة الفلسددطينية العاملددة فددي قطدداع يددزة )دراسددة ميدانيددة( مجلددة الجامعددة  اإلسددتراتيجي  المددالي 
 .2، ال عدد 17اإلسالمية، سلسلة العلوم اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية، يزة، المجلد 

المتوازن في البنوك التجارية األردنية، مجلة  األداء( معوقات استخدام بطاقة 2009حمد يوسف )أدودين   -
( 9ء للبحوث والدراسدات اإلنسدانية، جامعدة الزرقداء الخاصدة، كليدة االقتصداد والعلدوم اإلداريدة، المجلدد )الزرقا

 العدد الثاني.
 ( تطوير أداء وتجديد المنظمات. القاهرة، دار قباء للنشر والتوزيع.2000)السلمي علي  -
ونجدداح تبنددي نظددام ( نحددو إطددار لقيددا  محددددات اسددتخدام 2004)الشيشددني، حدداتم محمددد عبددد الددر وف  -

 .147-97(26)( المجلد 1)المتوازن، مجلة البحوث التجارية، كلية الزقازيق، العدد  األداءقيا  
( قيدددادة جماعدددات الدددتعلم األكاديميدددة فدددي بعددد  الجامعدددات 2015صدددالح الددددين، نسدددرين صدددالح محمدددد ) -

الجم يدددة المصدددرية للتربيدددة  -ةاألمريكيدددة والسدددعودية وإمكانيدددة اإلفدددادة منهدددا فدددي مصدددر. مجلدددة اإلدارة التربويددد
 .143 -238( 4) 2المقارنة واإلدارة التعليمية. 

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

الحكدومي وطدرق اسدتنباطها، منشدورات المنظمدة العربيدة  األداء(. معدايير قيدا  2005، محمد )ةالطعامن -
 مصر. ،للتنمية اإلدارية

التنظيمدي فدي جامعدة صددنعاء  األداء( نمدوذج مقتدرح لتحسددين 2009طدواف، عبدد الخدالق هددادي محسدن ) -
 )رسالة دكتورات( كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوريا.

داء منشددددطة المتددددوازن لددددألداء كنظددددام لتقيدددديم أ األداء( بطاقددددة 2003)هر طددددا العددددامري، صددددالح، والغددددالبي -
عمددال فددي عصددر المنظمددات: نمددوذج مقتددرح للتطبيددق فددي الجامعددات الخاصددة، المجلددة المصددرية للدراسددات األ

 التجارية، المنصورة، مصر.
المتددوازن، دراسددة  األداء( تقددويم أداء الجامعددات وفقددًا لمنظددور 2014عبددد الددرحمن، مدددني سددوار الددذهب ) -

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