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تقییم األداء اإلستراتیجي في جامعة شقراء باستخدام بطاقات األداء المتوازن 
)BSC (من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها 

  خالد بن أحمد معیوف الشمري

 .كلیة التربیة، جامعة شقراء، المملكة العربیة السعودیة

 sa.edu.su@alshammari.k :البرید االلكتروني

  :الملخص

هـدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع األداء اإلسـتراتیجي فــي جامعــة شــقراء باســتخدام بطاقــة 
تــم حیــث األداء المتــوازن مــن وجهــة نظــر أعــضاء هیئــة التــدریس فیهــا، ومقترحــات التحــسین، 

عبــارة موزعــة ) 47(اســتخدام المــنهج الوصــفي لتحقیــق األهــداف وتطــویر اســتبانة مكونــة مــن 
عــضو هیئــة تــدریس فــي ) 632(مجــاالت، طبقــت علــى عینــة عــشوائیة بلــغ عــددها ) 4(علــى 

  واقـع األداء اإلســتراتیجي فــي جامعــة شــقراء -:      توصــلت الدراســة إلــى أن .جامعـة شــقراء
  ال توجـد فــروق ذات -. باسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن، جـاء بواقــع أداء إسـتراتیجي متوسـط

علـى األداة ككـل، باسـتثناء ) الجنس، الرتبة األكادیمیة(ة إحصائیة تعزى لمتغیرات الدراسة دالل
  مــن أهــم مقترحــات تحــسین مــستوى األداء -. متغیـر فئــة الكلیــة جــاء لــصالح الكلیــات العملیــة

اإلســتراتیجي فــي جامعــة شــقراء، هــو التوســع فــي التــدریب خــارج الجامعــة لتحــسین بعــد الــتعلم 
مـــن أهـــم توصـــیات . عیـــل مجـــالس الطلبـــة االستـــشاریة لتحـــسین بعـــد رضـــا الطلبـــةوالنمـــو، وتف

نــشر ثقافــة تقیــیم األداء اإلســتراتیجي باســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن، مــع اســتغالل : الدراســة
تخــصیص حــوافز ومكافــآت لقطاعــات الجامعــة ذات األداء اإلســتراتیجي . أثــر الكلیــات العلمیــة

 .العالي

  .، جامعة شقراء)BSC( األداء اإلستراتیجي، بطاقة األداء المتوازن :ةالكلمات المفتاحی
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Evaluation of Shaqra University Strategic Performance Using 
Balanced Scorecard (BSC) from Faculty Members Perspective 

AlShammari Khalid Ahmad M  

College of Education- Shaqra Universit, KSA. 

Email: k.alshammari@su.edu.sa 

Abstract: 
The study aimed to identify the reality of strategic performance at 
Shaqra University using the balanced scorecard from the viewpoint of 
its faculty members, and suggestions for improvement, where the 
descriptive approach was used to achieve the goals and develop a 
questionnaire consisting of (47) paragraphs distributed into (4) areas, 
applied to A random sample of (632) faculty members at Shaqra 
University.  The study concluded that: • The reality of strategic 
performance at Shaqra University using the balanced scorecard, it 
came with a medium strategic performance situation. • There are no 
statistically significant differences attributable to the study variables 
(gender, academic rank) on the tool as a whole, with the exception of 
the college category variable, which came in favor of practical 
colleges. • One of the most important proposals to improve the level of 
strategic performance at Shaqra University is to expand training 
outside the university to improve learning and growth area, and to 
activate student advisory boards to improve student satisfaction area.     
Among the most important recommendations of the study:                     
• Spreading the culture of strategic performance evaluation using the 
balanced scorecard, while exploiting the impact of scientific colleges.        
• Allocating incentives and rewards to the university's highly strategic 
sectors. 

Keywords: Strategic Performance, Balanced Scorecard (BSC), Shaqra 
University. 
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  :مقدمة
فــي ظـــل التطـــورات اإلداریـــة واالقتـــصادیة المتـــسارعة، التـــي یـــشهدها العـــالم بـــصفة عامـــة،     

، التـــي 2030والمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة بـــصفة خاصـــة، وبعـــد اإلعـــالن عـــن رؤیـــة المملكـــة 
تفرض بتطبیقاتها ضرورة تقییم األداء اإلستراتیجي لجمیع قطاعات ومؤسـسات الدولـة بمـا فیهـا 

ت، وهــــي بیــــوت الخبــــرة ومجمــــع العلمــــاء والتــــي یقــــع علــــى عاتقهــــا إرشــــاد قطاعــــات الجامعــــا
ًومؤســسات الدولــة المختلفــة إلــى أفــضل الطــرق واألســالیب الحدیثــة لتقیــیم األداء، فــضال عــن 

  .حاجتها هي كمؤسسة متعلمة لتقییم أدائها اإلستراتیجي
ن ألداء الجامعــات، ال تعتمــد ولتحقیــق تلــك الغایــة، كــان البــد أن تكــون هنــاك فلــسفة تــواز     

ٕعلـى قیـاس النــواحي المالیـة فقــط وانمـا ربطهــا بـالجودة فــي األداء، ممـا یحقــق رؤیـة إســتراتیجیة 
ًفــي المــدى الطویــل، لخلــق نــوع مــن المواءمــة بینهمــا بمــا یجعــل الرؤیــة مقیاســا ألداء المنظمــة 

  )2017، الهادي والشایع (.بمناظیر متعددة
مـــن أهــم أنظمـــة تقیــیم األداء اإلســـتراتیجي التــي تـــم ) BSC( المتــوازن وتعــد بطاقـــة األداء     

َتطویرهـــا حـــدیثا، وهـــي األكثـــر انتـــشارا، حیـــث أنهـــا تـــوفر وســـیلة قویـــة وفاعلـــة لترجمـــة رؤیـــة  ً
ٕواستراتیجیة المنظمة إلى أداة فاعلة تتـرجم الهـدف والغـرض االسـتراتیجي، وتحفـز األداء مقابـل 

  )2006، أبو فضة(. عةاألهداف اإلستراتیجیة الموضو
ًوبطاقــة األداء المتــوازن هــي نمــوذج یعــرض طرقــا متنوعــة إلدارة المنظمــة لكــسب عوائــد      

مرضیة، من خالل صناعة القرارات اإلسـتراتیجیة، التـي تراعـي اآلثـار المنعكـسة علـى كـل مـن 
تحلیــل األداء المحــور المــالي، رضــا العمــالء، العملیــات الداخلیــة، والــتعلم والنمــو المهنــي، وأن 

وتقییمه لهذه المحاور، یعتمد على تحلیـل وتـشخیص مقـاییس أداء مالیـة وغیـر مالیـة، ألهـداف 
  (Peterson, 2007). قصیرة وطویلة األجل

والســــــتخدام بطاقــــــة األداء المتــــــوازن فــــــي تقیــــــیم األداء االســــــتراتیجي للمنظمــــــات ومنهــــــا      
، )2003(، العـامري والغـالبي )2017(یع، الجامعات، فوائـد عـدة ذكرهـا كـل مـن الهـادي والـشا

(Morissawa, 2002)من أبرزها :  
توجیـــه وتنـــسیق أداء الجامعـــة بكافـــة أجهزتهـــا األكادیمیـــة واإلداریـــة، وعـــدم االكتفـــاء  .1

  .بمراقبة األداء
تحقیق التوازن بین األهداف اإلداریة قصیرة ومتوسطة وطویلـة المـدى داخـل مقـاییس  .2

 .األداء المختلفة
 .ؤشرات الوصفیة غیر المالیة، إلى جانب المالیة لتحقیق مصلحة الجامعةدعم الم .3
 .توفیر صورة شاملة لكافة األعمال التنفیذیة بالجامعة .4
 .إزالة الغموض عن طریق االحتفاظ بالمؤشرات الكمیة .5
 .نشر ثقافة التطویر والتحسین المستمر من خالل المراجعة المتكررة لألعمال .6
 .یجیة بین اإلدارة العلیا للجامعة واألفرادتوفر خطة اتصال إسترات .7
 .ٕتترجم رؤیة واستراتیجیة الجامعة إلى مجموعة شاملة من مقاییس األداء المتوازن .8
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 .استثمار آلیات اإلدارة الفعالة للموارد البشریة من خالل ربط الحوافز باألداء .9

 :ن تتمثل في أن أهمیة بطاقة األداء المتواز(Kaplan & Norton, 2004)ویذكر      

  .ٕتوضیح رؤیة المنظمة واستراتیجیتها وتحویلها إلى نشاطات وأهداف قابلة للقیاس .1
تسهیل عملیة االتصال والربط بین أجـزاء المؤسـسة مـن خـالل وسـائل االتـصال التـي  .2

 .تعمل على تفعیلها
 .تساعد في عملیة التخطیط وتحدید األهداف وتكییف االستراتجیات .3
ذیة الراجعة والتعلم والنمو المهني للمنظمة، األمر الذي یمكنهـا تعزیز إستراتیجیة التغ .4

 .من إدخال التعدیالت والتحسینات الالزمة
تقدیم نظرة شـاملة عـن األداء فـي المنظمـة، حیـث تركـز علـى جمیـع النـواحي، ولـیس  .5

ًالنـــواحي المالیـــة فقـــط، بـــل تركـــز أیـــضا علـــى النـــواحي اإلنـــسانیة، وتهـــتم بـــالعمالء 
 .داخلیةوالعملیات ال

مــساعدة المنظمــة علــى التحــول مــن االقتــصاد القــدیم إلــى االقتــصاد الحــدیث، وهــي  .6
 .تخدم عملیة التغییر في المنظمة

توفیر وسائل لقیاس النتائج والنـشاطات واألعمـال األساسـیة التـي ترغـب اإلدارة العلیـا  .7
 .في مراقبتها ومتابعتها

، )2011(ها كل من الـضحاوي والملیجـي ومن خصائص بطاقة األداء المتوازن التي ذكر     
  :(Kaplan & Norton, 1992)، )2001(العمري 
حیــث تــرتبط مقاییــسها فــي سلــسلة مــن العالقــات ): األثــر والنتیجــة(العالقـات الــسببیة  .1

السببیة، لذا فإن األهداف اإلستراتیجیة تتكون من تمثیل متوازن من المقاییس المالیـة 
بطاقة األداء المتوازن مقاییس للمخرجات، ومحركـات وغیر المالیة، وتتضمن نموذج 

ًأداء لهذه المخرجات، وترتبط معا في مجموعة عالقات سببیة، كما أن التحـسین فـي 
التعلم والنمو المهني یؤدي إلى تحسین كفاءة العملیـات اإلداریـة، وبالتـالي یـؤدي إلـى 

 . الماليرضا العمالء، وفي النهایة یؤدي إلى تحسن النتائج أو األداء
حیث یسمح تعـدد األبعـاد والمنـاظیر لبطاقـة األداء المتـوازن ): تعدد األبعاد(التعددیة  .2

: بــالنظر إلــى المنظمــات مــن خــالل أربعــة أبعــاد، وتــوفر اإلجابــة عــن األســئلة التالیــة
كیـــف تبـــدو المنظمـــة أمـــام مقـــدمي الخدمـــة، وكیـــف یراهـــا العمـــالء، وبمـــا یجـــب أن 

ر فـي التحـسین وخلـق القیمـة، ویعبـر كـل سـؤال عـن بعـد تتفوق، وهل یمكـن االسـتمرا
مـن األبعـاد األربعـة، البعـد المـالي، بعـد العمـالء، بعـد العملیـات الداخلیـة، بعـد الــتعلم 

 .والنمو
حیـــث تقـــوم بطاقـــة األداء المتـــوازن علــى أســـاس تكامـــل كـــل مـــن المقـــاییس : التــوازي .3

غیــر المالیــة، والتــي تــوفر المالیــة التــي تعكــس نتــائج عملیــات المنظمــة، والمقــاییس 
نظرة واضحة عن أسـباب هـذه النتـائج، وكـذلك التـوازن بـین المقـاییس قـصیرة وطویلـة 
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ــدى، وأیـــضا التـــوازي بـــین المقـــاییس الداخلیـــة والخارجیـــة، والتـــوازن بـــین األبعــــاد  ًالمـ
 .األربعة التي تقوم علیها البطاقة، بحیث ال یتم االهتمام ببعد على حساب بعد آخر

وهو خطة الحوافز والمكافآت بنتـائج األداء التـي ): خطة الحوافز والمكافآت(یة الدافع .4
 .تظهرها بطاقة األداء المتوازن

 ,Sinha) ،(Othman, 2006) ، )2009(، العمري )2010(وقد ذكر كل من العابدي      
ــــات التــــي تعتمــــد علیهــــا بطاقــــة األداء (2006 ــــاك مجموعــــة مــــن األســــس والمتطلب ــــى أن هن إل

  :وازن منهاالمت
وضع إستراتیجیة متكاملة لكل بعد من أبعاد بطاقة األداء المتوازن، وواضحة لجمیـع  .1

قطاعــات وأفــراد الجامعــة، وتحدیــد األهــداف بــشكل متفــق مــع المقــاییس اإلســتراتیجیة 
 .والتي تعكس كیفیة تنفیذها

زام تبنــي إدارة الجامعــة لبطاقــة األداء المتــوازن بــشكل رســمي وواضــح یــؤدي إلــى التــ .2
 .العاملین بأبعادها األربعة

ــــة  .3 إدراك أنــــه ال توجــــد حلــــول تناســــب كــــل الجامعــــات وذلــــك الخــــتالف عوامــــل البیئ
 الداخلیة والخارجیة لها

ًفهم أثر مؤشرات األداء على سلوك العاملین مع التأكـد مـن أن تغیرهـا سـیؤثر إیجابـا  .4
 .على سلوكهم لتحفیزهم على المشاركة في عملیات التحسین المستمر

التركیــز علــى مــنح الحــوافز المادیــة والمعنویــة لكــل مــن یــسهم فــي تعمــیم النظــام أو  .5
ًتطبیقه، حیث یمثل ذلك دافعا قویا للمنفذین والمسئولین عن تطبیق النظام ً.  

 ,Kaplan & Norton)، )2008(، جــادو )2017(وذكــر كــل مــن الهــادي والــشایع      
اء االســـتراتیجي للجامعـــات باســـتخدام بطاقـــة  عـــدد مـــن الخطـــوات الالزمـــة لتقیـــیم األد(2004

  :األداء المتوازن یمكن إیجازها وحصرها في التالي
 .تحدید اإلستراتیجیة وفق رؤیة الجامعة ورسالتها .1
ًتحدیــد المبــادرات والعوامــل األكثــر تــأثیرا علــى نجــاح الجامعــة، ضــمن كــل بعــد مــن  .2

 .اإلستراتیجیة للجامعةأبعاد بطاقة األداء المتوازن، بما یضمن تحقیق األهداف 
 .تقییم وتقویم األداء من خالل بطاقة األداء المتوازن .3
 .االستفادة من نتائج التقییم وعملیات التقویم والتغذیة الراجعة لتحسین األداء .4

     تعددت آراء الباحثین والمهتمین في بطاقة األداء المتوازن حـول خطـوات تطبیقهـا وبعـض 
م وخبــراتهم اإلداریــة، لكــن كــان هنــاك شــبة اتفــاق تــام حــول مــا متطلباتهــا بــاختالف تخصــصاته

ً  عــن أبعــاد بطاقــة األداء المتــوازن، ذكرهــا كــال مــن  (Kaplan & Norton, 1996)تناولــه 
(Hepworth,1998) 2006(، المغربـــــي( ،(Niven, 2006) وآخـــــرون مـــــن البـــــاحثین ،

  :داء المتوازن كالتاليوالمهتمین ببطاقة األداء المتوازن، وكانت أبعاد بطاقة األ
 یتــضمن العملیــات المالیــة التــي تقــوم بهــا المنظمــة ومــصادرها المالیــة : البعــد المــالي

 .واألهداف المالیة ووسائل قیاسها
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 یتضمن الطرق المثلى للتعامل معهم وكسب رضاهم والمحافظـة علـیهم : بعد العمالء
 .وكسب عمالء جدد بشكل مستمر

 من العملیـــات الالزمـــة للوصــول إلـــى أهـــداف إجرائیـــة ویتــض: بعــد العملیـــات الداخلیـــة
 .وتوصیل المنتج أو الخدمة إلى العمالء بشكل أفضل وأسرع وأقل تكلفة

 یتضمن عملیات الـتعلم والنمـو المهنـي والبحـث واإلبـداع واالبتكـار : بعد التعلم والنمو
  .وتهیئة المناخ المناسب

 اإلسـتراتیجي باســتخدام بطاقـة األداء المتــوازن وفیمـا یتعلـق بالدراســات التـي تناولــت األداء     
تقیـــیم األداء اإلســـتراتیجي بجامعـــة القـــصیم فـــي إلـــى ) 2017(هـــدفت دراســـة الهـــادي والـــشایع 

المملكـــــة العربیـــــة الـــــسعودیة باســـــتخدام بطاقـــــة األداء المتـــــوازن، اســـــتخدمت الدراســـــة المـــــنهج 
ألداء المتـوازن، وتوصـلت إلـى أن الوصفي، وكانـت أداة الدراسـة اسـتبانة وفـق ومحـاور بطاقـة ا

األداء االستراتیجي للجامعة كان بدرجة متوسطة، حیث جـاءت جمیـع مجـاالت الدراسـة بدرجـة 
التعلم والنمو، رضا الطالب، العملیـات الداخلیـة، البعـد (متوسطة، على الترتیب التنازلي التالي 

ح رؤسـاء األقـسام، وال توجـد ، ووجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة لمتغیـر الوظیفـة لـصال)المالي
، )الكلیة، الرتبة األكادیمیة، سـنوات الخدمـة(فروق ذات داللة إحصائیة لباقي متغیرات الدراسة 

ًوأهم ما أوصت به الدراسة، أنه یجب على الجامعة استغالل الموارد استغالال أمثل، والحرص 
اإلســتراتیجیة، ومـــنح علــى ربــط سیاســـة قبــول الجامعــة للطـــالب الجــدد مــع رســـالتها وخططهــا 

  .الجامعة لمنسوبیها فرصة أكبر للمشاركة بفاعلیة في عملیات التطویر والتحدیث
دراســـة هـــدفت إلـــى تقیـــیم أداء جامعـــة طـــاهري محمـــد ) 2016( عیـــاط ودحمـــاني وأعــدت     

بـــشار بـــالجزائر باســـتخدام بطاقـــة األداء المتـــوازن، واعتمـــدت المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، وتـــم 
االســتبانة كــأداة لجمــع البیانــات، وتوصــلت الدراســة إلــى أن مــستوى األداء المؤســسي اســتخدام 

للجامعــة جــاء بدرجــة متوســطة، وأخــذت جمیــع مجــاالت االســتبانة الدرجــة المتوســطة، وكانــت 
البعــد المــالي، بعــد الزبــائن، بعــد العملیــات الداخلیــة، بعــد الــتعلم (علــى الترتیــب التنــازلي التــالي 

الدراســـة بـــضرورة االهتمـــام بتطبیـــق أســـلوب اإلدارة اإلســـتراتیجیة ومـــساندة ، وأوصـــت )والنمـــو
ٕاإلدارة العلیــــا لبرنــــامج تــــصمیم وتطبیــــق بطاقــــة األداء المتــــوازن، واشــــراك كــــل العــــاملین فــــي 

  .المستویات اإلداریة المختلفة
 لتقیــیم مجــاالت بطاقــة األداء المتــوازن لقیــاس (Hladchenko, 2015)     وهــدفت دراســة 

داء االسـتراتیجي لمؤســسات التعلــیم العـالي، طبقــت الدراســة علــى أربعـة جامعــات أوربیــة فــي األ
 Johannes Gutenberg University Mainz, Munster)النمــسا وألمانیــا وهــي 

University of Applied Sciences, Cologne University of Applied 
Sciences, Montan University Leoben)اسـة إلـى أن اسـتخدام مجـاالت ، توصلت الدر

ـــیم العـــالي، ویـــضمن إطـــارا  ًبطاقـــة األداء المتـــوازن یعكـــس األداء اإلســـتراتیجي لمؤســـسات التعل



تقییم األداء اإلستراتیجي في جامعة شقراء باستخدام بطاقات األداء 
  من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس فیھا) BSC(المتوازن 
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ًكـــامال للتنفیـــذ والمراقبــــة، ویـــضع األســـاس لمزیــــد مـــن الـــتعلم فــــي عملیـــة اإلدارة اإلســــتراتیجیة 
  .لمؤسسات التعلیم العالي

 إلـــى التعـــرف علـــى الواقـــع الفعلـــي لمـــدى دراســـة هـــدفت) 2013(كمـــا أجـــرى المطیـــري      
اســتخدام جامعــة الكویــت لبطاقــة األداء المتــوازن، والتحقــق مــن مــدى تــوافر متطلبــات اســتخدام 
بطاقـــة األداء المتـــوازن فـــي الجامعـــة، اعتمـــد الباحـــث المـــنهج الوصـــفي، وجمـــع البیانـــات عـــن 

البعــد ( األداء المتــوازن طریــق اســتبانة مكونــة مــن محــورین، المحــور األول تنــاول أبعــاد بطاقــة
، والمحـور الثـاني تنـاول متطلبـات اسـتخدام )المالي، العمالء، العملیـات الداخلیـة، الـتعلم والنمـو

متطلبـات تتعلـق بالبنــاء اإلداري والتنظیمـي للجامعـة، ومتطلبـات تتعلــق (بطاقـة األداء المتـوازن 
صـلت الدراسـة إلـى أن واقـع اسـتخدام ، تو)بتأیید إدارة الجامعة السـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن

بطاقـة األداء المتـوازن بالجامعـة تقـع عنـد مـستوى درجـة كبیـرة، وجـاء مجـال العملیـات الداخلیـة 
بالمرتبة األولى، یلیه مجال التعلم والنمـو، ثـم مجـال العمـالء، وفـي المرتبـة األخیـرة جـاء مجـال 

ًداء جــاء بدرجــة كبیــرة جــدا، وجــود البعــد المــالي، ومــدى تــوافر متطلبــات اســتخدام بطاقــات األ
فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر الكلیة لصالح الكلیات النظریـة، وأوصـت الدراسـة بأنـه یجـب 
علــى جمیــع الجامعــات العربیــة والكویتیــة اســتخدام بطاقــة قیــاس األداء المتــوازن باعتبارهــا مــن 

   .أفضل الطرق لتقییم األداء
هــدف إلــى معرفــة درجــة ممارســة بطاقــة األداء المتوازنــة ت) 2012(وكانــت دراســة دودیــن      

بوـصــفها أداة للتخطـــیط اإلســـتراتیجي فـــي الجامعـــات األردنیـــة الخاصـــة، واســـتخدمت الدراســـة 
المــنهج الوصــفي، واالســتبانة أداة لجمــع البیانــات، توصــلت الدراســة أن مــستوى تطبیــق بطاقــة 

 فــي الجامعــات الخاصــة ضــمن المــستوى األداء المتوازنــة بوصــفها أداة للتخطــیط االســتراتیجي
المتوســـط، وجـــاءت جمیـــع مجـــاالت الدراســـة ضـــمن المـــستوى المتوســـط، حیـــث احتـــل مجـــال 
العمــالء المرتبــة األولــى، یلیــه البعــد المــالي، ثــم مجــال العملیــات الداخلیــة، وجــاء مجــال الــتعلم 

نــوع (رات الدراســة والنمــو بالمرتبــة األخیــرة، وال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة تعــزى لمتغیــ
، وأوصــت الدراســة علــى أهمیــة )الجــنس، ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي، المنــصب الــوظیفي

التوســـع فـــي تطبیـــق بطاقـــة األداء المتوازنـــة فـــي الجامعـــات األردنیـــة، وأهمیـــة الـــربط بـــین إدارة 
  .يالجودة الشاملة والتوسع في تطبیق بطاقة األداء المتوازنة في مؤسسات التعلیم العال

 بدراسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى مـدى مناسـبة بطاقـة (Mendes, et al. 2012)وقـام      
األداء المتــــوازن الحتیاجــــات إدارة الخــــدمات العامــــة لقطــــاع النفایــــات فــــي البرتغــــال، اعتمــــدت 
الدراســــة المــــنهج الوصــــفي، واســــتخدمت االســــتبانة لجمــــع البیانــــات وفــــق أبعــــاد بطاقــــة األداء 

، والـــذي اعتبرتـــه %52.45نتـــائج الدراســـة أن األداء اإلداري كـــان بنـــسبة المتـــوازن، أظهـــرت 
، ومنظـور %50الدراسـة نتیجـة جیـدة، وكـان منظـور العملیـات الداخلیـة بالمرتبـة األولـى بنـسبة 

، %15، ثـم منظـور الـتعلم والنمـو بالمرتبـة الثالثـة وبنـسبة %25العمیل بالمرتبة الثانیة وبنسبة 
لألداء اإلداري العـام، وأوصـت بـأن بطاقـة % 10المرتبة الرابعة وبنسبة والمنظور المالي جاء ب

األداء المتــوازن قــادرة علــى المــساهمة فـــي اإلدارة الحدیثــة لقطــاع النفایــات، ویمكــن بواســـطتها 
  .التركیز على اإلدارة اإلستراتیجیة لخدمة العمالء والعمیل
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علــى مــدى إمكانیــة تطبیــق بطاقــة فقــد هــدفت إلــى التعــرف ) 2012(أمــا دراســة أبــو شــرخ      
قیـــاس األداء المتـــوازن لتقـــویم أداء الجامعـــة اإلســـالمیة بغـــزة فـــي فلـــسطین، اعتمـــدت الدراســـة 
المـــنهج الوصـــفي، وتـــم جمـــع البیانـــات باســـتخدام اســـتبانة وفـــق أبعـــاد بطاقـــة األداء المتـــوازن، 

یــاس األداء المتــوازن توصــلت الدراســة إلــى أن إمكانیــة تقــویم أداء الجامعــة باســتخدام بطاقــة ق
جاء بدرجة متوسـطة، وحـصل مجـال الـتعلم والنمـو علـى درجـة عالیـة وأخـذ المرتبـة األولـى فـي 
ترتیـب المجـاالت، أمـا بـاقي المجـاالت جـاءت بدرجـة متوسـطة، حیـث أخـذ مجـال رضـا الطلبـة 

وق ذات المرتبــة الثانیــة، یلیــه مجــال العملیــات الداخلیــة، ثــم مجــال البعــد المــالي، وال توجــد فــر
، مــا عــدا متغیــر )العمــر، تخــصص الكلیــة، ســنوات الخبــرة(داللــة إحــصائیة لمتغیــرات الدراســة 

الرتبة العملیة جاء لصالح رتبـة أسـتاذ مـشارك، وأوصـت الدراسـة بـضرورة العمـل مـن قبـل إدارة 
ٕالجامعة على مراجعة أسعار الـساعات الدراسـیة للطلبـة، واقامـة الـدورات التدریبیـة المتخصـصة 

ل موضــوع بطاقــة قیــاس األداء المتــوازن والعمــل علــى تــدریس منهجیــة بطاقــة قیــاس األداء حــو
  .المتوازن ضمن مقررات تخصص المحاسبة واإلدارة اإلستراتیجیة في الجامعات الفلسطینیة

دراسة هدفت إلى قیاس األداء الجامعي في ظـل وجهـات  (Zangouein, 2011)وأجرى      
لـى المعرفـة لبطاقـة قیـاس األداء المتـوازن، دراسـة طبقـت علـى جامعــة النظـر األربعـة القائمـة ع
Tarbiat Modares بطهـــران فـــي إیـــران، اعتمـــدت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي، واســـتخدمت 

االســتبانة كــأداة لجمــع البیانــات، وتوصــلت إلــى أن األداء العــام للجامعــة أخــذ نتیجــة متوســطة، 
البعـــــد المـــــالي، العمـــــالء، (قـــــة األداء المتـــــوازن وأن االعتمــــاد علـــــى المجـــــاالت الرئیـــــسیة لبطا

، تـــساهم فـــي تحـــسین أداء الجامعـــة، وتتغلـــب علـــى نـــواحي )العملیـــات الداخلیـــة، الـــتعلم والنمـــو
القصور في األداء، وأن الصعوبة في قیـاس أداء الجامعـة، یرجـع إلـى طبیعـة خـدمات صـناعة 

عـد الـتعلم والنمـو، ثـم بعـد العمـالء، ثـم التعلیم، وتبین أن األهمیة األعلى ألداء الجامعـة كـان لب
العملیــات الداخلیــة، ثــم البعــد المــالي، وأوصــت الدراســة باعتمــاد تطبیــق بطاقــة األداء المتــوازن 

  .ًالقائمة على المعرفة للجامعات بهدف تقییم األداء سنویا
 إلــى معرفــة إمكانیــة تطبیــق بطاقــة (Sharma & Gadenne, 2011)     هــدفت دراســة 

في أسترالیا، تم جمـع البیانـات والمعلومـات ) LGA(المتوازن في سلطة الحكومة المحلیة األداء 
مـــن خــــالل مراجعـــة التقــــاریر الــــسنویة والوثـــائق المنــــشورة ذات الــــصلة والمقـــابالت مــــع كبــــار 

، أظهـرت نتــائج )LGA(المـدیرین مـن مختلـف البـرامج واألقـسام داخــل سـلطة الحكومـة المحلیـة 
موعــة مــن التحــدیات والقــضایا التــي یجــب مراعاتهــا عنــد تطبیــق بطاقــة الدراســة أن هنــاك مج

  .األداء المتوازن، وحددت الدراسة فرص البحث المستقبلیة في هذا المجال وأوصت بدراستها
دراسـة هـدفت إلـى تقیـیم أداء كلیـات التربیـة فـي ) 2011(كمـا أجـرى الـضحاوى والملیجـي      

ن، اعتمدت الدراسـة المـنهج الوصـفي فـي تحقیـق أهـدافها، مصر باستخدام بطاقة األداء المتواز
وكانت االستبانة أداة جمع البیانات، وفق محاور ببطاقة األداء المتوازن، توصلت الدراسـة إلـى 
أن تقییم كلیات التربیة في مصر باستخدام بطاقـة األداء المتـوازن جـاء بدرجـة متوسـطة، وجـاء 
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همیـة، ثـم بعـد العمـالء، ثـم البعـد المجتمعـي، یلیـه بعـد ترتیب مجـال البعـد المـالي األول فـي األ
الــتعلم والنمــو ، حیــث جــاءت جمیعهــا بدرجــة متوســطة، مــا عــدا بعــد العملیــات الداخلیــة جــاء 
بدرجـــة ضـــعیفة، أوصـــت الدراســـة بعـــدة توصـــیات أهمهـــا مـــا یتعلـــق ببعـــد العملیـــات الداخلیـــة، 

مرة، وأهمیـــة تمتـــع كلیـــات التربیـــة وضـــرورة مراجعـــة البـــرامج والمقـــررات الدراســـیة بـــصفة مـــست
  .باالستقاللیة، ووضع خطط عمل واضحة

بهــدف التعـرف علــى إمكانیـة اعتمــاد بطاقــة األداء ) 2011(وجـاءت دراســة حـسن وأحمــد      
المتــوازن لقیــاس أداء جامعــة الموصــل فــي العــراق، اعتمــد الباحثــان المــنهج الوصــفي التحلیلــي 

 االستبانة كأداة لجمـع البیانـات، وفـق منـاظیر بطاقـة األداء لتحقیق أهداف دراستهم، واستخداما
المتـوازن، مــا عــدا المنظــور المـالي ، ألســباب عــدة ذكرهــا الباحثـان، أهمهــا صــعوبة حــصولهما 
علــى البیانــات المالیــة، توصــلت الدراســة إلــى أن إمكانیــة اعتمــاد بطاقــة األداء المتــوازن لقیــاس 

 وكــان مجــال العملیــات الداخلیــة فــي الترتیــب األول مــن أداء الجامعــة جــاء باســتجابة محایــدة،
حیث األهمیة، ثم المنظور الزبائني، وجاء منظـور الـتعلم والنمـو فـي الترتیـب الثالـث، وال توجـد 

المنــصب العلمــي، التحــصیل الدراســي، ســنوات (فــروق ذات داللــة إحــصائیة لمتغیــرات الدراســة 
توجیـه األكـادیمیین بتكثیـف جهـودهم البحثیـة ، وأوصـت الدراسـة بـضرورة )الخدمـة، نـوع الجـنس

ٕفـــي مجـــال اإلدارة اإلســـتراتیجیة واقامـــة دورات تدریبیـــة لتوضـــیح أهمیـــة اعتمـــاد بطاقـــة األداء 
  .المتوازن

اتفقـت الدراسـات علـى ضـرورة اسـتخدام مقـاییس أخـرى غیـر المالیـة تـساند وتقـیس األداء،      
 الجوانـب المالیـة وغیـر المالیـة، وركـزت علـى وتشمل جمیـع المـستویات اإلداریـة، وتغطـي كافـة

ـــتعلم (بطاقـــة األداء المتـــوازن بأبعادهـــا األربعـــة  البعـــد المـــالي، العمـــالء، العملیـــات الداخلیـــة، ال
، التـي أضـافت البعـد المجتمعـي، ودراسـة )2011(والنمو، مـا عـدا دراسـة الـضحاوى والملیجـي 

عوبة الحــصول علــى البیانــات المالیــة والتــي اســتبعدت البعــد المــالي لــص) 2011(حــسن وأحمــد 
في دراستهم، واعتمدت معظـم هـذه الدراسـات المـنهج الوصـفي واالسـتبانة كـأداة لجمـع البیانـات 
والمعلومـــات للوصـــول إلـــى أهـــدافها، وقـــد تـــشابه ذلـــك مـــع الدراســـة الحالیـــة، مـــا عـــدا دراســـة 

(Sharma & Gadenne, 2011)ریر والوثـائق،  والتـي اسـتخدمت المقـابالت ومراجعـة التقـا
وتـم االسـتفادة مـن الدراســات الـسابقة فـي تطـویر أداة الدراســة الحالیـة، واألدب النظـري ومقارنــة 

  .النتائج، واختلفت في الحدود الزمانیة والمكانیة عن الدراسات السابقة
  :مشكلة الدراسة

أدائهــا،      تــسعى المنظمــات علــى اخــتالف نــشاطاتها وتنــوع منتجاتهــا وخــدماتها إلــى تقیــیم 
للوقـوف علـى واقــع األداء الحـالي ومقارنتــه مـع األداء الـسابق واألداء المــأمول والمـستهدف فــي 

  .خطتها اإلستراتیجیة، ومقارنة األداء الحالي مع أداء المنظمات والمؤسسات المنافسة لها
ء ٕ، وانـشا2030     وفي ظـل مـا تـشهده المملكـة العربیـة الـسعودیة بعـد إعـالن رؤیـة المملكـة 

المركــز الــوطني لقیــاس أداء األجهــزة العامــة، وســعي جامعــة شــقراء للحــصول علــى االعتمـــاد 
األكـــادیمي المؤســـسي، ممـــا یتطلـــب منهـــا أداء اســـتراتیجي متـــوازن فـــي النـــواحي المالیـــة وغیـــر 
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ًالمالیــة وربطهــا بجــودة األداء، تحقیقــا لمتطلبــات كــل مــن الخطــة اإلســتراتیجیة للجامعــة، ورؤیــة 
، والمركــز الــوطني لقیــاس أداء األجهــزة العامــة، ومعــاییر االعتمــاد األكــادیمي 2030المملكــة 
  .المؤسسي

     وتبــذل جامعــة شــقراء مــن خــالل وكالــة الجامعــة للتطــویر والجــودة ومكتــب تحقیــق رؤیــة 
، واللجنـــة العلیـــا الدائمـــة للخطـــة اإلســـتراتیجیة بالتعـــاون مـــع قطاعـــات الجامعـــة 2030المملكــة 

قیــق تلــك المتطلبــات بــأداء متــوازن، ومعالجــة المــشكالت والمعوقــات التــي تحــول المختلفــة، لتح
دون تحقیقهـــا، والتـــي أشـــارت إلیهـــا فـــرق عمـــل تحلیـــل البیئـــة الداخلیـــة للجامعـــة، وفـــق تحلیـــل 

SWOTتكـرار البـرامج األكادیمیـة واخـتالف المـضامین، :  التي بینت وجود نقاط ضعف أهمها
طــالب، أعــضاء (یــات، ضــعف محــور المــوارد البــشریة ضــعف مــستوى القبــول فــي بعــض الكل

، أولویـــة التركیـــز علــــى البیئـــة اإلداریـــة والمــــوارد المادیـــة بالجامعــــة، )هیئـــة تـــدریس، مــــوظفین
الخطـــــة . (التمحـــــور حـــــول الطالـــــب مـــــن أهـــــم احتیاجـــــات التحـــــسین والتطـــــویر فـــــي الجامعـــــة

  )2017، 2020اإلستراتیجیة لجامعة شقراء 
میــة تقیــیم األداء االســتراتیجي للجامعــة وفــق مقــاییس حدیثــة ومتوازنــة       ممــا ســبق تبــرز أه

ٕباســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن، واجــراء دراســة لواقــع األداء اإلســتراتیجي فــي جامعــة شــقراء 
باستخدام بطاقة األداء المتوازن من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیهـا، وتقـدیم المقترحـات 

  :ذا الواقع، ویمكن تحدید تساؤالت الدراسة فیما یليالتي قد تسهم في تحسین ه
األداء اإلستراتیجي فـي جامعـة شـقراء باسـتخدام بطاقـات األداء المتـوازن مـن واقع ما  )1

 .وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها
 بــین تقــدیرات (a=0.05) عنــد مــستوى الداللــةهــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة  )2

األداء اإلســــتراتیجي فــــي جامعــــة شــــقراء باســــتخدام ع واقــــأفــــراد عینــــة الدراســــة حــــول 
 ).نوع الجنس، فئة الكلیة، الرتبة األكادیمیة(بطاقات األداء المتوازن تعزى لمتغیرات 

مــا مقترحــات التحــسین التــي تــسهم فــي تطــویر األداء اإلســتراتیجي فــي جامعــة شــقراء  )3
 .دریس فیهاباستخدام بطاقات األداء المتوازن من وجهة نظر أعضاء هیئة الت

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة الحالیة إلى     

ــــة التــــدریس فــــي جامعــــة شــــقراء لواقــــع األداء  )1 ــــى تــــصورات أعــــضاء هیئ التعــــرف عل
 .اإلستراتیجي فیها باستخدام بطاقة األداء المتوازن

معرفـة مــا إذا كــان هنــاك فــروق فــي تــصورات أعــضاء هیئــة التــدریس بجامعــة شــقراء  )2
ســــتراتیجي فیهــــا باســــتخدام بطاقــــة األداء المتــــوازن تعــــزى لمتغیــــرات لواقــــع األداء اإل

 .الدراسة
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معرفة مقترحات التحسین التي تسهم في تطـویر واقـع األداء اإلسـتراتیجي فـي جامعـة  )3
 .شقراء باستخدام بطاقة األداء المتوازن من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها

  :أهمیة الدراسة
  :ا من خالل االعتبارات التالیةتكتسب الدراسة أهمیته     

تناولها لتقییم األداء االستراتیجي الذي یعد أحد المواضیع الهامة للمنظمـات بـشكل  )1
عــام، وللمنظمــات والمؤســسات داخــل المملكــة العربیــة الــسعودیة بعــد إعــالن رؤیــة 

  . بشكل خاص2030المملكة 
 عامـة وفـي تقیــیم تـسهم فـي إثـراء األدب النظـري للبـاحثین فــي مجـال اإلدارة بـصفة )2

 .األداء اإلستراتیجي واستخدام بطاقة األداء المتوازن
ًتعد مصدرا مهما لقادة العمل اإلداري وأصحاب القرار فـي جامعـة شـقراء، للوقـوف  )3 ً

علــى واقـــع األداء االســـتراتیجي باســتخدام بطاقـــة األداء المتـــوازن مــن وجهـــة نظـــر 
ه أن یــسهم فــي رفــع مــستوى أعــضاء هیئــة التــدریس فیهــا، التخــاذ كــل مــا مــن شــأن

 .األداء االستراتجي المتوازن، في ضوء ما تقدمة من نتائج

  :حدود الدراسة
  :تمثلت حدود الدراسة في     

اقتصرت الدراسة على معرفة واقع األداء اإلستراتیجي في جامعة شـقراء  :الحدود الموضوعیة
الیـــة، رضـــا الطلبـــة، العملیــــات الـــشؤون الم(باســـتخدام بطاقـــة األداء المتـــوازن وفـــق مجاالتهــــا 

  ).الداخلیة، التعلم والنمو
  . طبقت الدراسة بجامعة شقراء في المملكة العربیة السعودیة:الحدود المكانیة

ة دود الزمنی ـــــاني مـــــن العـــــام الدراســـــي :الح ـــــم تطبیـــــق هـــــذه الدراســـــة خـــــالل الفـــــصل الث  ت
  .م2017/2018 -هـ 1438/1439

، ألنهـا عینــة أعــضاء هیئـة التـدریس فـي جامعــة شـقراءطبقــت الدراسـة علـى  :الحدود البشریة
شــــاملة للقــــادة األكــــادیمیین بمختلــــف مــــستویاتهم اإلداریــــة، ورؤســــاء وأعــــضاء لجــــان الجامعــــة 

، والمشرفین على اإلدارات المختلفة مـن أعـضاء هیئـة التـدریس، إلـى جانـب بمختلف مستویاتها
ار مـن اإلدارة العلیـا للجامعـة، لـذا وجـد أعضاء هیئـة التـدریس الغیـر مكلفـین بأعمـال إداریـة بقـر

أسـتاذ، وأسـتاذ (من المناسب تطبیق الدراسة على جمیع أعضاء هیئة التـدریس بالجامعـة برتبـة 
  ).مشارك، وأستاذ مساعد
  :مصطلحات الدراسة

 العملیة التي تهدف إلى تقدیر وقیاس األداء المؤسسي في ضـوء بعـض المعـاییر :تقییم األداء
خاصــة بعمــل المؤســسة، وبالوظیفــة التــي یــشغلها الفــرد بغــرض تحقیــق األهــداف والمتطلبــات ال
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المحــددة، ویتطلــب ذلــك ضــرورة تحدیــد األســاس الــذي یقــارن بموجبــة األداء الفعلــي للمؤســسة 
  (Olive & et al, 2004). والفرد

ــیم األداء هــو قیــاس نــشاط وعملیــات ترجمــة أهــداف العمــل إلــى واقــع : التعریــف اإلجرائــي لتقی
  .علي وتقدیر مدى تحققهاف

هو انعكاس كیفیة استخدام المؤسسة للموارد المالیة والبـشریة، واسـتغاللها : األداء اإلستراتیجي
  )2009الداوي، . (بكفاءة وفعالیة بصورة تجعلها قادرة على تحقیق أهدافها

سـتراتیجیة هو النـشاط العملـي الـذي یتـرجم األهـداف اإل: التعریف اإلجرائي لألداء اإلستراتیجي
  .إلى واقع فعلي

هــي مجموعـة مـن المقــاییس المالیـة وغیـر المالیــة التـي تـسمح لــإلدارة : بطاقـة األداء المتـوازن
العلیــا فــي المؤســسة بتتبــع أدائهــا وتحــسینه فــي المــستقبل، مــن خــالل أربعــة أبعــاد وهــي البعــد 

 (Kaplan & Norton, 1992) . المالي، الزبائن، العملیات الداخلیة، التعلم والنمو

 أداة لتقییم األداء اإلستراتیجي المتوازن وفق أربعة :التعریف اإلجرائي لبطاقة األداء المتوازن 
أبعــاد تتــضمن مجموعــة مــن مقــاییس األداء المــالي وغیــر المــالي وهــي الــشؤون المالیــة، رضــا 

  .الطلبة، العملیات الداخلیة، التعلم والنمو
  :ٕمنهجیة الدراسة واجراءاتها

  :الدراسةمنهج 
     اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي للتعرف على واقع األداء اإلستراتیجي في جامعة شـقراء 
باســـتخدام بطاقـــات األداء المتـــوازن كمـــا یـــراه أعـــضاء هیئـــة التـــدریس فیهـــا، لمناســـبتها لطبیعـــة 

  .الدراسة الحالیة وأهدافها
  :مجتمع الدراسة وعینتها

 أعـضاء هیئـة التـدریس فـي جامعـة شـقراء للعـام الجـامعي      تكون مجتمع الدراسة من جمیع
عضو هیئة تدریس، حسب إحصائیات عمادة أعـضاء ) 773(هـ والبالغ عددهم 1438/1439

اســتبانة إلكترونیــة لجمیــع أعــضاء هیئــة التــدریس ) 773(هیئــة التــدریس بالجامعــة، تــم إرســال 
عضو هیئـة تـدریس ) 632(بة من ، وتمت االستجا)أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(برتبة 

 كمــا هــو موضــح فــي مــن المجتمــع األصــلي،%) 81.76( والتــي تمثــل نــسبة كاملــة البیانــات،
  ).1(الجدول 
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الجنس، الكلیة، الرتبة (توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیرات الدراسة : )1(جدول 
  .)األكادیمیة

  ئویةالنسبة الم  اإلجمالي  العدد  فئات المتغیر  المتغیرات

  الجنس %81.5 515  ذكر
 117  أنثى

632 
19.5% 

 %81.2 513  إنسانیة
  الكلیة

 119  علمیة
632  

18.8% 

 %5.7 36  أستاذ

  الرتبة األكادیمیة %11.9 75  أستاذ مشارك
 521  أستاذ مساعد

632  

82.4% 

  :أداة الدراسة
ي جامعـــة شـــقراء باســـتخدام تـــم تطـــویر اســـتبانة للتعـــرف علـــى واقـــع األداء اإلســـتراتیجي فـــ     

بطاقــات األداء المتــوازن كمــا یــراه أعــضاء هیئــة التــدریس فیهــا، صــممت وفــق مقیــاس لیكــرت 
(Likert)ًعــالي جـــدا، عـــالي، متوســط، مـــنخفض، مــنخفض جـــدا، وتمثـــل :  الخماســي كالتـــالي ً

م ، علــى الترتیـب، ولتوزیـع المتوســطات اإلحـصائیة تـم اســتخدا1، 2، 3، 4، 5ًرقمیـا الـدرجات 
) 2.60 -1.80أكثــر مــن (ًدرجــة موافقــة منخفــضة جــدا، ) 1.80 -1.00(التــدرج اإلحــصائي 

 -3.40 أكثـر مـن(درجـة موافقـة متوسـطة، ) 3.40 -2.60أكثر من (درجة موافقة منخفضة، 
  .ًدرجة موافقة عالیة جدا) 5.00 -4.20 أكثر من( درجة موافقة عالیة، )4.20

لنهائیــة مــن ثالثــة أقــسام، القــسم األول تــضمن متغیــرات      وتكونــت االســتبانة فــي صــورتها ا
 عبـارة موزعـة 47، القسم الثاني كان عبارة عن )نوع الجنس، الكلیة، الرتبة األكادیمیة(الدراسة 

مجاالت هي الشؤون المالیة، رضا الطلبـة، العملیـات الداخلیـة، الـتعلم والنمـو، القـسم ) 4(على 
ت تحـسین واقــع األداء اإلسـتراتیجي فـي جامعـة شــقراء الثالـث تـضمن سـؤال مفتــوح عـن مقترحـا

  .باستخدام بطاقة األداء المتوازن
  :صدق أداة الدراسة

تم التحقق من صدق األداة بطریقة الصدق الظاهري، إذ جرى عـرض االسـتبانة بـصورتها      
ت ً محكمــا مــن ذوي االختــصاص فــي التربیــة واإلدارة التربویــة فــي الجامعــا)22(األولیــة علــى 

 )4(عبــارة موزعــة علــى ) 47(الــسعودیة، وانتهــت األداة فــي صــورتها النهائیــة، مــشتملة علــى 
  .مجاالت
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  :ثبات أداة الدراسة
عـــضو هیئـــة تـــدریس مـــن خـــارج عینـــة ) 35(     للتأكـــد مـــن ثبـــات األداة تـــم تطبیقهـــا علـــى 

عبــارة مــن الدراســة، وتمــت إعــادة التطبیــق بعــد أســبوعین، وتــم اســتخراج معامــل االرتبــاط لكــل 
وهـــو مقبـــول ) 0.87(عبـــارات األداة، وتـــم احتـــساب معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ، حیـــث بلـــغ الكلـــي 

  ).2(لغایات الدراسة، كما هو موضح في الجدول 
  .معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة: )2(جدول 

  معامل الثبات  عدد العبارات  المجال  الرقم
  0.85  10  الشؤون المالیة  1
  0.83  11  لطلبةرضا ا  2
  0.84  13  العملیات الداخلیة  3
  0.85  13  التعلم والنمو  4

  0.87  47  األداة ككل
  :المعالجة اإلحصائیة

     تمــت معالجــة البیانــات باســتخدام المتوســطات الحــسابیة، واالنحرافــات المعیاریــة، واختبــار 
-One األحـادي ، وتحلیـل التبـاینIndependent Sample T-testلعینتـین مـستقلتین " ت"

Way ANOVA ــــة ــــوم االجتماعی ، والتكــــرارات (SPSS)، باســــتخدام الرزمــــة اإلحــــصائیة للعل
والنـــسب المئویـــة للـــسؤال الثالـــث حـــول طـــرق تحـــسین األداء اإلســـتراتیجي فـــي جامعـــة شـــقراء 

  .باستخدام بطاقات األداء المتوازن
  :نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها

إلحــصائیة للبیانــات المتــوفرة مــن أداة الدراســة، وتــم الحــصول علــى تــم إجــراء المعالجــات ا     
مجموعة من النتائج سوف یتم عرضها ومناقشتها في ضوء األدبیات ونتـائج الدراسـات الـسابقة 

 .المتعلقة األداء اإلستراتیجي باستخدام بطاقات األداء المتوازن لإلجابة على أسئلة الدراسة

ما واقع األداء اإلستراتیجي في جامعـة : األولقة بالسؤال مناقشة النتائج المتعل: ًأوال
 .شقراء باستخدام بطاقات األداء المتوازن من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها

المعیـاري حـراف  الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة واالنجابة على هذا التساؤل قاملإل     
 ).3(موضح في جدول كما هو ، هاعبارة مع مجالل ولكككل، مجاالت لل
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لواقع األداء المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة : )3(جدول 
ً مرتبة تنازلیا حسب اإلستراتیجي في جامعة شقراء باستخدام بطاقات األداء المتوازن

  المتوسطات الحسابیة

رقم   الرتبة
المتوسط   المجاالت  المجال

  الحسابي
االنحراف 

  عیاريالم
واقع األداء 
  اإلستراتیجي

 عالي 0.75  3.58 التعلم والنمو  4 1

  متوسط 0.81 3.36 العملیات الداخلیة  3  2
  متوسط 0.88 3.21  رضا الطلبة  2  3
 متوسط 0.56 3.03  الشؤون المالیة  1  4

  متوسط 0.65 3.30 المجاالت ككل

عـة شـقراء باسـتخدام بطاقـات األداء واقـع األداء اإلسـتراتیجي فـي جامأن ) 3( یبین الجدول     
 "الــتعلم والنمــو "الرابــعالمجــال المتــوازن علــى األداة ككــل جــاء بواقــع أداء متوســط، حیــث احتــل 

 وهــو مـا یقابــل واقــع أداء ،)0.75(یـاري وانحــراف مع) 3.58(المرتبـة األولــى بمتوسـط حــسابي 
المرتبـة الثانیـة بمتوسـط حـسابي فـي " العملیات الداخلیـة "الثالثوجاء المجال استراتیجي عالي، 

المجـــال و  وهـــو مـــا یقابـــل واقـــع أداء اســـتراتیجي متوســـط،،)0.81(وانحـــراف معیـــاري ) 3.36(
وانحـــراف معیـــاري ) 3.21( بمتوســـط حـــسابي الثالثـــةالمرتبـــة جـــاء فـــي " رضـــا الطلبـــة"الثـــاني 

الـــشؤون "وهـــو مـــا یقابـــل واقـــع أداء اســـتراتیجي متوســـط، بینمـــا جـــال المجـــال األول  ،)0.88(
، ، )0.56(وانحــراف معیــاري ) 3.03(فــي المرتبــة الرابعــة واألخیــرة بمتوســط حــسابي " المالیــة

وقــد بلــغ المتوســط الحــسابي لتقــدیرات أفــراد عینــة وهــو مــا یقابــل واقــع أداء اســتراتیجي متوســط، 
) 3.30 (لواقــع األداء االســتراتیجي فــي جامعــة شــقراء باســتخدام بطاقــة األداء المتــوازنالدراســة 

  .واقع أداء إستراتیجي متوسط، وهو یقابل )0.65(بانحراف معیاري 

یمكن إیعاز هذه النتائج إلى إیمان أعـضاء هیئـة التـدریس بجامعـة شـقراء إلـى أهمیـة تقیـیم      
األداء االستراتیجي بطریقة وأداة قیاس واضحة ومتزنة، لتتعـرف جمیـع قطاعـات الجامعـة علـى 

 وموقعهــا الحــالي فــي طریــق تحقیــق األهــداف اإلســتراتیجیة، واهتمــام واقــع أدائهــا االســتراتیجي،
أعضاء هیئة التدریس بمجال التعلم والنمو، وما یرونه من تحـسین مـستمر بـالبرامج األكادیمیـة 
لـضمان جـودة الخــریجین، ومـشاركتهم الفعالــة بمجـال تحــسین العملیـات الداخلیــة، وأهمیـة رضــا 

قــرار، وضــرورة أن تــدار الـشؤون المالیــة بــشكل یعــزز األداء الطلبـة ومــشاركتهم بعملیــة صـنع ال
اإلستراتیجیة ویحفزه للوصـول إلـى تحقیـق األهـداف اإلسـتراتیجیة لخطـة جامعـة شـقراء، انعكـس 
علــى الوصــول لهــذه النتــائج والتــي یــرى الباحــث وهــو أحــد أعــضاء هیئــة التــدریس فــي جامعــة 

 الدراســـة مـــع الواقـــع الـــذي یـــراه لـــألداء شـــقراء أنـــه انعكـــاس متـــزن لمـــا توصـــلت لـــه نتـــائج هـــذه
  .االستراتیجي في جامعة شقراء
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، عیــاط ودحمــاني )2017(اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة الهــادي والــشایع      
، )2012(، ابــــــو شــــــرخ (Mendes, et al. 2012)، )2012(، دودیــــــن )2016(

(Zenouein, 2011) مـــن حیـــث )2011(، حـــسن وأحمـــد )2011(، الـــضحاوي والملیجـــي ،
حــــصول األداء اإلســـــتراتیجي العـــــام علـــــى مـــــستوى متوســـــط، واختلفـــــت مـــــع نتـــــائج المطیـــــري 

  .، والتي توصلت إلى درجة كبیرة في مستوى األداء اإلستراتیجي العام)2004(
تـم حـساب المتوسـطات داة، بالنسبة لتقدیرات أفراد عینـة الدراسـة علـى فقـرات مجـاالت األو     

  :الحسابیة واالنحرافات المعیاریة على فقرات مجاالت الدراسة، حیث كانت على النحو التالي

  الشؤون المالیة: المجال األول
تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینـة الدراسـة، علـى      

  ).4( موضحة في الجدول فقرات هذا المجال، حیث كانت كما هي
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على : )4(جدول 

  ًتنازلیا الشؤون المالیة مجال

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

یتناســب مــستوى األداء المــالي بالجامعــة مــع خطتهــا   8  1
 .اإلستراتیجیة

4.08 1.01 

تحـــــرص إدارة الجامعــــــة علــــــى ترشـــــید اإلنفــــــاق فــــــي   9  2
 .الجوانب قلیلة األهمیة

3.87 1.00 

تـــــدیر الجامعــــــة مواردهــــــا المالیـــــة وفــــــق إســــــتراتیجیة   1  3
 .واضحة

3.71 1.11 

 1.17 3.26 .تتناسب إیرادات الجامعة مع نفقاتها  4  4

یـات تقدر إدارة الجامعة الكلفة المالیة المـستقبلیة للعمل  6  5
 .التعلیمیة بشكل مناسب ودقیق

3.14 1.29 

  1.31  2.72  .تستغل إدارة الجامعة مواردها المالیة بكفاءة  5  6

تطــــــور إدارة الجامعــــــة أنظمتهــــــا المحاســــــبیة بــــــصفة   3  7
  1.16  2.66  .مستمرة

  1.16  2.49  .تزید إدارة الجامعة إیراداتها السنویة بشكل تدریجي  7  8
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

لـــى تنـــوع مـــصادر التمویـــل تحـــرص إدارة الجامعـــة ع  2  9
  1.18  2.42  .لتحسین إیراداتها

ــــــائج األداء بنظــــــام الحــــــوافز   10  10 ــــــربط إدارة الجامعــــــة نت ت
  1.14  1.91  .والمكافآت

 0.56 3.03  المجال ككل

المتوســطات الحــسابیة علــى فقــرات هـــذا المجــال تراوحــت مــا بـــین أن  )4(الجـــدول  یبــین     
یتناسـب مـستوى األداء المــالي "والتـي نــصت علـى ) 8(، حیـث جـاءت العبـارة )1.91 -4.08(

، وانحـراف معیـاري )4.08(بالمرتبة األولى بمتوسط حـساب " بالجامعة مع خطتها اإلستراتیجیة
تحرص إدارة الجامعة على ترشـید اإلنفـاق فـي "والتي كان نصها ) 9( وجاءت العبارة، )1.01(

 ،)1.00( وانحـراف معیـاري ،)3.87(ط حـسابي بالمرتبـة الثانیـة بمتوسـ" الجوانب قلیلـة األهمیـة
وقــد تعــزى هــذه النتــائج ألثــر اللجنــة العلیــا لمتابعــة الخطــة اإلســتراتیجیة، التــي وضــعت مــشرف 
عــام لكــل هــدف اســتراتیجي مــن أهــداف خطتهــا اإلســتراتیجیة، یــضع خطــة تنفیذیــه للهــدف مــع 

س بعنایـــة مـــن قبـــل اللجنـــة جهـــات التنفیـــذ، ومیزانیـــة مالیـــة لتحقیـــق الهـــدف االســـتراتیجي، تـــدر
ومستــشاریها للتأكــد مــن مناســبة المیزانیــة مــع الخطــة التنفیذیــة، وترشــد اإلنفــاق، وربــط میزانیــة 

والتـي نـصت علـى ) 10(بینما احتلت العبارة القطاعات المختلفة بالجامعة بخططها التشغیلیة، 
بــة األخیــرة بمتوســط حــسابي المرت" تــربط إدارة الجامعــة نتــائج األداء بنظــام الحــوافز والمكافــآت"
، وقــد یعــزى ذلــك لعــدم وجــود آلیــة واضــحة لتقیــیم األداء )1.14( وانحــراف معیــاري ،)1.91(

الفعلــي لقطاعــات الجامعــة المختلفــة، وأداء المــوظفین، فــربط المیزانیــة بــالخطط التــشغیلیة هــو 
امعـة بـأن إجراء لضمان تحقیق األهداف فقط، ویشعر أغلب المـوظفین ومنـسوبي قطاعـات الج

مـا قــدموه مــن أداء یرقــى أن یكـون أداء مرتفــع، فــي ظــل غیـاب آلیــة تقیــیم األداء، ویحتــاج كــل 
موظف أو قطاع من قطاعات الجامعة ذو األداء المرتفع، حوافز ومكافآت تشجیعیة صـریحة، 

 وقـــد بلـــغ وعـــدم ربطهـــا بإنتـــداب أو دورة تدریبیـــة أو حـــضور مـــؤتمر أو نـــدوة خـــارج الجامعـــة،
 وانحــراف معیــاري ،)3.03( الحــسابي لتقــدیرات أفــراد العینــة علــى هــذا المجــال ككــل المتوســط

  . واقع أداء إستراتیجي متوسط لمجال الشؤون المالیة في جامعة شقراءیقابلما ، وهو )0.56(
اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة فــي مجــال الــشؤون المالیــة، مــع نتــائج دراســة الهــادي والــشایع      

ــــــاط ودح)2017( ــــــو شــــــرخ )2012(، دودیــــــن )2016(مــــــاني ، عی ، الــــــضحاوى )2012(، أب
  .، في حصولها على مستوى متوسط لواقع أداء إستراتیجي للمجال المالي)2011(والملیجي 
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  رضا الطلبة: المجال الثاني
تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینـة الدراسـة، علـى      

  ).5(مجال، حیث كانت كما هي موضحة في الجدول فقرات هذا ال

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على : )5(جدول 
  ًمرتبة تنازلیا رضا الطلبة مجال

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

لبـــــــة حـــــــول تقـــــــوم إدارة الجامعـــــــة بـــــــالتعرف علـــــــى آراء الط  4  1
 .الخدمات المقدمة لهم

3.51 1.19 

تتناســــب سیاســــة قبــــول الطلبــــة فــــي الجامعــــة مــــع رســــالتها   2  2
 .وأهدافها اإلستراتیجیة

3.39 1.20 

ــــــة   5  3 تهــــــتم إدارة الجامعــــــة بتحقیــــــق درجــــــة عالیــــــة مــــــن العدال
 .والمساواة بین الطلبة

3.34 1.19 

ـــــ  1  4 ة تحـــــرص إدارة الجامعـــــة علـــــى تحقیـــــق درجـــــة رضـــــا عالی
 .لطلبتها

3.26  1.16 

 1.13 3.22 .تستجیب إدارة الجامعة لشكاوي الطلبة ومقترحاتهم  3  5

ـــــي اإلرشـــــاد األكـــــادیمي فـــــي الجامعـــــة حاجـــــات الطلبـــــة   10  6 یلب
  1.15  3.18  .األساسیة

تقـــدم إدارة الجامعـــة الخـــدمات التعلیمیـــة التـــي تتناســـب مـــع   6  7
  1.22  3.17  .االحتیاجات الفعلیة للطلبة

تتـــوافر األمـــاكن المناســـبة فـــي الجامعـــة لممارســـة األنـــشطة   11  8
  1.21  3.11  .الطالبیة المختلفة

تهیــئ إدارة الجامعـــة األجـــواء المناســـبة التـــي تـــساعد الطلبـــة   7  9
  1.29  3.05  .على تطویر مهاراتهم

تعمـــــل إدارة الجامعـــــة علـــــى تطـــــویر إجراءاتهـــــا التنظیمیـــــة   9  10
  1.19  3.04  .ةلتحقیق األهداف الخاصة برضا الطلب

ــــــــابع   8  11 تطــــــــور إدارة الجامعــــــــة عالقتهــــــــا مــــــــع خریجیهــــــــا وتت
  1.27  2.85  .أوضاعهم

 0.88 3.19 المجال ككل

تقــوم إدارة الجامعــة بــالتعرف علــى "والتــي نــصت علــى ) 4(أن العبــارة ) 5(الجــدول  یبــین     
 ،)3.51(حــسابي قــد احتلـت المرتبـة األولـى بمتوسـط " آراء الطلبـة حـول الخـدمات المقدمـة لهـم



تقییم األداء اإلستراتیجي في جامعة شقراء باستخدام بطاقات األداء 
  من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس فیھا) BSC(المتوازن 

 
  خالد بن أحمد معیوف الشمري/ د

 

 

 

 

184 

، قــد یعــزى ذلــك لمــا یلمــسه أفــراد العینــة مــن اهتمــام وكالــة الجامعــة )1.19(وانحــراف معیــاري 
للتطویر والجودة ممثلة في عمادة التطـویر والجـودة مـن اهتمـام بقیـاس مـدى رضـا الطلبـة، مـن 

عـــن خـــالل اســـتباناتها االلكترونیـــة والورقیـــة والتـــي تـــوزع باســـتمرار لقیـــاس مـــدى رضـــا الطلبـــة 
تتناسـب سیاسـة قبـول الطلبـة فـي الجامعـة مـع "والتي كان نـصها ) 2(وجاءت العبارة خدماتها، 

 وانحــراف معیـــاري ،)3.39(بالمرتبــة الثانیـــة بمتوســط حـــسابي  "رســالتها وأهــدافها اإلســـتراتیجیة
، وقــد یعـــزى ذلـــك إلـــى التنـــسیق المتواصـــل مـــا بـــین عمـــادة القبـــول والتـــسجیل وعمـــداء )1.20(

التمحـــور حـــول "مجـــالس األقـــسام والمـــشرف العـــام علـــى الهـــدف االســـتراتیجي الرابـــع الكلیـــات و
 بینمـا احتلـت العبـارة، بشأن أعداد القبول للطلبـة، "الطالب وتطویر بیئة وعملیات التعلیم والتعلم

المرتبــة " تطــور إدارة الجامعــة عالقتهـا مــع خریجیهــا وتتــابع أوضــاعهم"والتـي نــصت علــى ) 8(
وقـــد یعـــزى ذلـــك لعـــدم وجـــود  ،)1.27( وانحـــراف معیـــاري ،)2.85( حـــسابي األخیـــرة بمتوســـط

بیانات اتـصال محدثـة للخـریجین لتـتمكن الكلیـات مـن التواصـل مـع خریجیهـا، ولحداثـة تأسـیس 
وقـــد بلــغ المتوســط الحــسابي لتقـــدیرات أفــراد العینــة علــى هـــذا مكتــب الخــریجین فــي الجامعــة، 

  واقــع أداء إســتراتیجي متوســط، وهــو یقابــل)0.88( وانحــراف معیــاري ،)3.19(المجــال ككــل 
رضـا الطلبـة فـي جامعـة شـقراء، وقـد یعـزى ذلـك لتـأخر الجامعـة فـي إیجـاد آلیـة تواصـل لمجال 

مــستمر مــع خریجیهــا، ومتابعـــة أوضــاعهم، والتــساع النطــاق الجغرافـــي للجامعــة، الــذي یحـــرم 
ركــز الرئیــسي للجامعــة، مثــل طلبــة الفــروع مــن االســتفادة مــن بعــض المرافــق المتــوفرة فــي الم

المعامل والمالعب والمكتبة الرئیسة للجامعـة، فـي ظـل وجـود مبـاني مـستأجرة غیـر مجهـزة بمـا 
  .یكفي من مرافق في بعض الفروع

اتفقــت نتـــائج هـــذه الدراســة، فـــي مجـــال رضــا الطلبـــة، مـــع نتــائج دراســـة الهـــادي والـــشایع      
ــــــاط ودحمــــــاني )2017( ــــــو شــــــرخ )2012(، دودیــــــن )2016(، عی ، الــــــضحاوى )2012(، أب

  . ، التي توصلت إلى مستوى متوسط في نفس المجال)2011(والملیجي 
  العملیات الداخلیة: المجال الثالث

 الحـسابیة واالنحرافــات المعیاریـة لتقـدیرات أفــراد عینـة الدراسـة، علــى المتوسـطات كانـت
  ).6(كما هي موضحة في الجدول  فقرات هذا المجال
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على : )6(جدول 
  ًمرتبة تنازلیامجال العملیات الداخلیة 

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

تتیح إدارة الجامعة لمنـسوبیها الفرصـة فـي المـشاركة بفاعلیـة   7  1
 .في عملیات التطویر

3.97 1.10 

 1.16 3.84 .تقوم قطاعات الجامعة بتنفیذ خطتها اإلستراتیجیة بكفاءة  10  2

تعمـــل إدارة الجامعـــة علـــى تطـــویر مجـــاالت البحـــث العلمـــي   5  3
 .التي یحتاجها المجتمع

3.66 1.14 

 1.17 3.44 .تطور إدارة الجامعة خدماتها التعلیمیة بصورة مستمرة  2  4

ــــى ت  1  5 ــــة وفــــق تعمــــل إدارة الجامعــــة عل قــــویم خــــدماتها التعلیمی
 .معاییر واضحة

3.39 1.20 

تراعــي إدارة الجامعــة التــوازن بــین قــدراتها األكادیمیــة وأعــداد   8  6
 .القبول للطلبة الجدد

3.34  1.16  

تحـــــرص إدارة الجامعـــــة علـــــى تطـــــویر إجـــــراءات عملیاتهـــــا   13  7
 .الداخلیة بشكل دوري

3.27  1.24  

  1.26  3.21 .ب العمل الجماعيتشجع إدارة الجامعة أسالی  4  8

تطـــــور إدارة الجامعـــــة شـــــروط التوظیـــــف لتـــــشمل المهـــــارات   11  9
 .المعرفیة المتجددة لكل وظیفة

3.18  1.25  

تــــــسعى الجامعــــــة الســــــتقطاب الكفــــــاءات المتمیــــــزة للعمــــــل   9  10
 .بقطاعاتها المختلفة

3.13  1.31  

تحــرص إدارة الجامعــة فــي الحــصول علــى عوائــد اســتثماریة   6  11
 .من البحث العلمي

3.08  1.28  

ــــى تــــشخیص وتحدیــــد احتیاجــــات   3  12 تحــــرص إدارة الجامعــــة عل
 .المجتمع

3.07  1.36  

تستخدم إدارة الجامعة التكنولوجیـا الحدیثـة فـي أداء عملیاتهـا   12  13
 .التشغیلیة

3.02  1.35  

 0.81 3.35  المجال ككل

ــــین الجــــدول       ــــارة ) 6(یب ــــیح إدارة الجامعــــة لمنــــسوبیها "والتــــي نــــصت علــــى ) 7(أن العب تت
قد احتلـت المرتبـة األولـى بمتوسـط حـسابي " الفرصة في المشاركة بفاعلیة في عملیات التطویر

، وقـــد یعـــزى ذلـــك إلـــى نـــشاط عمـــادة التطـــویر والجـــودة، )1.10( وانحـــراف معیـــاري ،)3.97(



تقییم األداء اإلستراتیجي في جامعة شقراء باستخدام بطاقات األداء 
  من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس فیھا) BSC(المتوازن 

 
  خالد بن أحمد معیوف الشمري/ د

 

 

 

 

186 

م األكادیمیـــة ووكـــالء التطـــویر والجـــودة فـــي الكلیـــات، ومنـــسقي التطـــویر والجـــودة فـــي األقـــسا
والقطاعات اإلداریة في الجامعة، بتكوین فرق عمل متنوعة ومتعـددة للتطـویر والجـودة، تجتمـع 
ـبشكل دوري لمناقــشة الخطــط التــشغیلیة وتقییمهــا، وســبل التحــسین والتطــویر، وترفــع توصــیاتها 

ت تقـــوم قطاعـــا"والتـــي كـــان نـــصها ) 10(وجـــاءت العبـــارة لوكالـــة الجامعـــة للتطـــویر والجـــودة، 
وانحـراف ) 3.84(بالمرتبـة الثانیـة بمتوسـط حـسابي " الجامعة بتنفیذ خطتها اإلستراتیجیة بكفـاءة

، قــد یعــزى ذلــك لمــشاركة جمیــع المــوظفین فــي إعــداد الخطــة التــشغیلیة التــي )1.16(معیــاري 
تعكس الخطة اإلستراتیجیة، وأیضا مشاركة الجمیع في فرق التطویر والجودة التي تـربط جمیـع 

) 12(بینمــا احتلــت العبــارة ال بخطــط القطاعــات المرتبطـة بخطــة الجامعــة اإلسـتراتیجیة، األعمـ
" تـــستخدم إدارة الجامعـــة التكنولوجیـــا الحدیثـــة فـــي أداء عملیاتهـــا التـــشغیلیة"والتــي نـــصت علـــى 

، وقـــد یعـــزى ذلـــك إلـــى )1.35( وانحـــراف معیـــاري ،)3.02(المرتبـــة األخیـــرة بمتوســـط حـــسابي 
اعــات الجامعــة المختلفــة وأعــضاء هیئــة التــدریس، فــي ظــل اتــساع النطــاق الحاجــة الملحــة لقط

الجغرافي للجامعـة، لتوظیـف التكنولوجیـا الحدیثـة فـي أداء األعمـال، مقابـل عـدم اسـتقرار إداري 
للجامعــة ولعمــادة تقنیــة المعلومــات، لوضــع بنیــة تحتیــة الســتخدام التكنولوجیــا الحدیثــة فــي أداء 

د بلــغ المتوســط الحــسابي لتقــدیرات أفــراد العینــة علــى هــذا المجــال ككــل وقــعملیاتهــا التــشغیلیة، 
 واقع أداء إستراتیجي متوسـط لمجـال العملیـات ، وهو یقابل)0.81( وانحراف معیاري ،)3.35(

  .الداخلیة في جامعة شقراء
،  عیـــاط )2017(جـــاءت نتیجـــة هـــذا المجـــال متفقـــة مـــع نتـــائج دراســـة الخـــادي والـــشایع      

، والتي أظهرت مستوى متوسط لواقع )2012(، أبو شرخ )2012(، دودین )2016(ودحماني 
األداء اإلستراتیجي في مجال العملیات الداخلیـة، واختلفـت نتـائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة 

، والتــي توصــلت لمــستوى ضــعیف لواقــع األداء اإلســتراتیجي فــي )2011(الــضحاوى والملیجــي 
  .مجال العملیات الداخلیة

  التعلم والنمو: لمجال الرابعا
تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینـة الدراسـة، علـى      

  ).7(فقرات هذا المجال، حیث كانت كما هي موضحة في الجدول 
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على المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة : )7(جدول 
  ًمرتبة تنازلیاالتعلم والنمو مجال 

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

1  1 
تطور الجامعة برامجها الدراسیة بصورة دوریة لضمان جودة 

 .الخریجین
4.13 0.99 

تعمل إدارة الجامعة على إعداد برامج تدریبیة متخصصة   5  2
 .لمنسوبیها

3.94 1.08 

فر في الجامعة برامج فعالة للتدریب المیداني للطلبة وفق تتوا  3  3
 .احتیاجاتهم الفعلیة

3.90 1.05 

تعمل البرامج األكادیمیة المقدمة من الجامعة على تطویر   10  4
 1.04 3.86  .الكفاءة العملیة والمهنیة

تقیم الجامعة الدورات التدریبیة لتهیئة خریجیها لالندماج في   4  5
 .سوق العمل

3.82 1.02 

تتوافر في الجامعة مصادر التعلم المالئمة لتطویر العملیة   2  6
  1.12  3.67  .التعلیمیة وتحقیق النتائج المستهدفة

  1.07  3.62  .تشارك الجامعة بفعالیة في عملیات التنمیة المستدامة  8  7

یتوافق تصمیم البرامج األكادیمیة في الجامعة مع متطلبات   12  8
  1.19  3.52  .سوق العمل

تشمل برامج التدریب المقدمة من الجامعة ترسیخ المعرفة   7  9
  1.19  3.45  .التقنیة

  1.21  3.40  .یتم تقویم وتطویر أداء أعضاء هیئة التدریس بصفة مستمرة  11  10

تحرص إدارة الجامعة على توقیر بیئة جاذبة للنمو والتطور   9  11
  1.14  3.25  .المهني

  1.20  3.23  .البتكارات واألنشطة اإلبداعیةتدعم إدارة الجامعة ا  13  12
  1.22  2.90  .تسعى إدارة الجامعة لقیاس أثر التدریب المقدم لمنسوبیها  6  13

 0.75 3.59  المجال ككل

تطــور الجامعــة برامجهــا الدراســیة "والتــي نــصت علــى ) 1(أن العبــارة ) 7(یبــین الجــدول      
 ،)4.13( المرتبــة األولــى بمتوســط حــسابي قــد احتلــت" بــصورة دوریــة لــضمان جــودة الخــریجین

تعمــل إدارة الجامعــة علــى إعــداد "والتــي نــصها ) 5( العبــارة كانــتو، )0.99(وانحـراف معیــاري 
) 3.94(بالمرتبـــة الثانیـــة بمتوســـط حـــسابي قـــد جـــاءت " بـــرامج تدریبیـــة متخصـــصة لمنـــسوبیها
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البــرامج الدراســیة ، قــد یعــزى ذلــك إلــى حــرص الجامعــة علــى جــودة )1.08(وانحــراف معیــاري 
ًلــضمان جــودة الخــریجین، وتحقیقــا لمتطلبــات االعتمــاد األكــادیمي، وانعكــاس لمتطلبــات هــدفها 

، وهـدفها "تطویر هیكلة الكلیات والبرامج األكادیمیة وارتباطها بـسوق العمـل"االستراتیجي األول 
والتـــي نـــصت علـــى ) 6(بینمـــا احتلـــت العبـــارة ، "تطـــویر المـــوارد البـــشریة"االســـتراتیجي الثـــاني 

المرتبــة األخیــرة بمتوســط حــسابي " تــسعى إدارة الجامعــة لقیــاس أثــر التــدریب المقــدم لمنــسوبیها"
وقد یعزى ذلك لعدم وجود جهة مـسئوله أو مركـز تـدریب  ،)1.22( وانحراف معیاري ،)2.90(

وقــد بلــغ المتوســط الحــسابي متخــصص بالجامعــة، لیــضم متخصــصین بالتــدریب وقیــاس أثــره، 
، وهـو یقابــل )0.75( وانحــراف معیـاري ،)3.59(یرات أفـراد العینـة علــى هـذا المجـال ككـل لتقـد

  .واقع أداء إستراتیجي عالي لمجال التعلم والنمو في جامعة شقراء
، )2012(     اتفقت نتائج هذه الدراسة، فـي مجـال الـتعلم والنمـو، مـع نتـائج دراسـة أبـو شـرخ 

یة لتقـویم األداء اإلسـتراتیجي فـي هـذا المجـال، واختلفـت والتي توصلت إلى مستوى إمكانیة عال
، )2016(، عیــاط ودحمـــاني )2017(نتــائج هـــذه الدراســة، مـــع نتــائج دراســـة الهــادي والـــشایع 

، والتـي توصــلتا إلـى مـستوى متوســط فـي واقــع )2011(، الـضحاوى والملیجــي )2012(دودیـن 
  .األداء اإلستراتیجي لمجال التعلم والنمو

هـل هنـاك فـروق : "نـص الـسؤال الثـاني علـى: نتائج المتعلقة بالسؤال الثـانيال: ًثانیا
، بـین اسـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة (a=0.05)ذات داللة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة 

حــول واقــع األداء اإلســتراتیجي فــي جامعــة شــقراء باســتخدام بطاقــات األداء المتــوازن مــن 
فئة ، لرتبة األكادیمیةالجنس، انوع : تعزى لمتغیراتوجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها 

  ".الكلیة
 حــول (a=0.05)     للتحقــق مــن هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة 

 تعـزى لمتغیـر نـوع األداء اإلستراتیجي في جامعة شقراء باستخدام بطاقات األداء المتـوازنواقع 
 لعینتـین مـستقلتین، كمــا هـو موضـح فــي (T-Test) ، تـم اسـتخدام اختبــار)ذكـر، أنثــى(الجـنس 
  ).8(الجدول 
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 لتقدیرات أفراد عینة )ت( وقیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة: )8(جدول 
 ).ذكر، أنثى(یعزى لمتغیر نوع الجنس الدراسة 

االنحراف   المتوسط  العدد  الجنس  المجال
مستوى   "ت"قیمة   المعیاري

  الداللة

  لشؤون المالیةا 0.55 3.09 515 ذكر
 0.59 2.96 117 أنثى

2.343 0.019  

 0.86 3.26 515 ذكر
  رضا الطلبة

 0.97 3.15 117 أنثى
1.193 0.233 

العملیات  0.83 3.41 515 ذكر
 0.73 3.30 117 أنثى  الداخلیة

1.265 0.206 

 0.72 3.62 515 ذكر
  التعلم والنمو

 0.84 3.53 117 أنثى
1.332 0.183 

 0.64 3.35 515 ذكر
  األداة ككل

 0.70 3.24 117 أنثى
1.659 0.098 

 (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللـة ) 8(یتضح من الجدول      
تعزى ألثر نوع الجنس في مجال الشؤون المالیة، وجاءت الفروق لصالح الـذكور، وعـدم وجـود 

 تعـــزى ألثــــر نـــوع الجـــنس فــــي (α=0.05) إحـــصائیة عنــــد مـــستوى الداللـــة فـــروق ذات داللـــة
مجاالت رضا الطلبة، العملیات الداخلیة، التعلم والنمـو، األداة ككـل، لواقـع األداء االسـتراتیجي 

  .في جامعة شقراء باستخدام بطاقة األداء المتوازن
، )2012(دراســة دودیــن اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة ألثــر متغیــر نــوع الجــنس، مــع نتــائج      

، والتـــي أظهـــرت عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة لمتغیـــر نـــوع )2011(حـــسن وأحمـــد 
  . الجنس على األداة ككل

 حـول (α=0.05)للتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة      
تـوازن لمتغیـر فئـة واقع األداء اإلسـتراتیجي فـي جامعـة شـقراء باسـتخدام بطاقـات األداء الم

 لعینتین مستقلتین، كما هو موضح (T-Test)تم استخدام اختبار ) علمیة، إنسانیة(الكلیة 
  ).9(في الجدول 
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 لتقدیرات أفراد عینة )ت( وقیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة: )9(جدول 
  ).علمیة، إنسانیة(یعزى لمتغیر فئة الكلیة الدراسة 

االنحراف   المتوسط  العدد  الكلیة  المجال
  الداللة  "ت"قیمة   المعیاري

  الشؤون المالیة 0.56 2.95 513 إنسانیة
 0.55 3.10 119 علمیة

-  
2.605 

0.009  

 0.89 3.03 513 إنسانیة
  رضا الطلبة

 0.75 3.38 119 علمیة

-  
3.821 

0.000 

العملیات  0.82 3.16 513 إنسانیة
 0.70 3.56 119 میةعل  الداخلیة

-  
4.763 

0.000 

 0.74 3.44 513 إنسانیة
  التعلم والنمو

 0.74 3.71 119 علمیة

-  
3.454 

0.001 

 0.65 3.15 513 إنسانیة
  األداة ككل

 0.59 3.44 119 علمیة

-  
4.422 

0.000 

 (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة ) 9(یتضح من الجدول      
 متغیر فئة الكلیـة، فـي جمیـع المجـاالت واألداة ككـل، لواقـع األداء اإلسـتراتیجي فـي تعزى ألثر

  .جامعة شقراء باستخدام بطاقة األداء المتوازن، وجاءت الفروق لصالح الكلیات العلمیة
اختلفــت نتـــائج هـــذه الدراســة ألثـــر متغیـــر فئــة الكلیـــة، مـــع نتــائج دراســـة الهـــادي والـــشایع      

، والتــي توصـلت لعــدم وجــود فـروق ذات داللــة إحــصائیة لمتغیــر )2012(، أبـو شــرخ )2017(
، والتي توصـلت لوجـود فـروق ذات داللـة )2013(فئة الكلیة، كما اختلفت مع دراسة المطیري 

  .إحصائیة لمتغیر فئة الكلیة لصالح الكلیات النظریة
حـول ) α=0.05(للتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى داللـة      

واقع األداء اإلستراتیجي في جامعة شقراء باسـتخدام بطاقـات األداء المتـوازن تعـزى لمتغیـر 
، تم استخدام اختبار تحلیل التبـاین )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(الرتبة األكادیمیة 

  ).10(، كما هو موضح في الجدول (OneWayANOVA)اآلحادي 
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جموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیم مصدر التباین وم: )10(جدول 
  .یعزى لمتغیر الرتبة األكادیمیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة )ف(

مجموع   مصدر التباین  المجال
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  قیمة
  "ف "

مستوى 
  الداللة

 0.647 2 10294  المجموعاتنبی

 0.414 629 260.406  المجموعاتلداخ
الشؤون 
  المالیة

  631 261.7 المجموع

1.562 0.210 

 0.453 2 0.956  المجموعاتنبی

  رضا الطلبة 0.502 629 316.003  المجموعاتلداخ
  631 316.909 المجموع

0.902 0.406 

 3.045 2 6.09  المجموعاتنبی

 0.650 629 408.89  المجموعاتلداخ
العملیات 
 الداخلیة

  631 414098 المجموع

4.685 0.010 

 4.427 2 8.854  المجموعاتنبی

 التعلم والنمو 0.734 629 461.962  المجموعاتلداخ

  631 470.962 المجموع

6.031 0.003 

 1.776 2 3.552  المجموعاتنبی

 األداة ككل 0.625 629 393.125  المجموعاتلداخ

  631 396.677 المجموع

2.841 0.059 

ـــة ) 10(یتـــضح مـــن الجـــدول       عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الدالل
(α=0.05) تعـــزى ألثـــر متغیـــر الرتبـــة األكادیمیـــة فـــي مجـــالي الـــشؤون المالیـــة ورضـــا الطلبـــة 

واألداة ككـــل، لواقـــع األداء االســـتراتیجي فـــي جامعـــة شـــقراء باســـتخدام بطاقـــة األداء المتـــوازن، 
 تعـزى ألثـر متغیـر الرتبـة  (α=0.05)روق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة ووجـود فـ

  .األكادیمیة في مجالي العملیات الداخلیة والتعلم والنمو
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     ولمعرفة مـصدر الفـروق بـین المتوسـطات الحـسابیة فـي مجـالي العملیـات الداخلیـة والـتعلم 
  ).11(دیة، كما هو موضح في الجدول والنمو، تم استخدام اختبار شافیة للمقارنات البع

اختبار شافیة للمقارنات البعدیة للفروق بین المتوسطات الحسابیة في : )11(جدول 
  .مجالي العملیات الداخلیة والتعلم والنمو

أستاذ   أستاذ  الرتبة األكادیمیة
  مشارك

أستاذ 
  المجال  مساعد

المتوسط   
  3.38  3.21  3.48  الحسابي

        3.48  أستاذ
أستاذ 
العملیات       *0.27  3.21  مشارك

  الداخلیة
    0.17  0.1  3.38  أستاذ مساعد

أستاذ   أستاذ  الرتبة األكادیمیة
  مشارك

أستاذ 
  المجال  مساعد

المتوسط   
  3.68  3.44  3.61  الحسابي

        3.61  أستاذ
أستاذ 
  التعلم والنمو      0.16  3.44  مشارك

    *0.24  0.08  3.68  أستاذ مساعد

وجـــود فــروق بـــین رتبــة أســـتاذ مــشارك ورتبـــة أســتاذ، وجـــاءت ) 11( مـــن الجــدول یتــضح     
الفروق لصالح رتبة أستاذ، في مجال العملیات الداخلیة، ووجود فـروق بـین رتبـة أسـتاذ مـشارك 

  .ورتبة أستاذ مساعد، وجاءت الفروق لصالح رتبة أستاذ مساعد، في مجال التعلم والنمو
ة لمتغیــر الرتبـــة األكادیمیـــة، مــع نتـــائج دراســة الهـــادي والـــشایع      اتفقــت نتـــائج هــذه الدراســـ

، التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللـة )2011(، حسن وأحمد )2012(، دودین )2017(
إحـــصائیة لمتغیـــر الرتبـــة األكادیمیـــة علـــى األداة ككـــل، واختلفـــت مـــع نتـــائج دراســـة أبـــو شـــرخ 

صائیة علــى األداة ككــل، لــصالح رتبــة ، والتــي توصــلت لوجــود فــروق ذات داللــة إحــ)2012(
  .أستاذ مشارك
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ما مقترحات التحسین التي تسهم فـي تطـویر ": الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال : ًثالثا
واقع األداء اإلستراتیجي في جامعة شقراء باستخدام بطاقة األداء المتوازن من وجهـة نظـر 

  ".أعضاء هیئة التدریس فیها
حـــــول مقترحـــــات التحــــسین التـــــي تـــــسهم فـــــي تطـــــویر واقـــــع األداء تــــم جمـــــع المقترحـــــات      

اإلستراتیجي فـي جامعـة شـقراء باسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن مـن وجهـة نظـر أعـضاء هیئـة 
  ).12(التدریس فیها، وكانت أهم سبل التطویر المقترحة كما في الجدول 

لتحسین التي تسهم في للمقترحات حول مقترحات االتكرارات والنسب المئویة : )12(جدول 
تطویر واقع األداء اإلستراتیجي في جامعة شقراء باستخدام بطاقة األداء المتوازن من 

  ً مرتبة تنازلیاوجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها

النسبة   التكرار  المقترحات  الرقم
  المئویة

تفعیل مجالس الطلبـة االستـشاریة لمزیـد مـن المـشاركة فـي صـنع   1
 %63.6  402  . القرار

 %58.4 369  .التوسع في مجال تدریب أعضاء هیئة التدریس خارج الجامعة 2

  %51.6  326  .تنویع استثمارات الجامعة ومصادر تمویلها  3

4 
ربـط نظـام الحـوافز والمكافـآت بـاألداء المتمیـز للكلیـات واإلدارات 

 %50.3 318  .واألفراد

 %48.3 3.5  .اریة والتدریسیةتفعیل التكنولوجیا الحدیثة في العملیات اإلد  5

زیـــادة االهتمـــام فـــي تـــشخیص وتحدیـــد احتیاجـــات المجتمـــع مـــن   6
 %47.6 301  .الجامعة وفق خطتها اإلستراتیجیة

 %46.4 293  .االهتمام باإلبداع الطالبي ورعایته  7

للطلبـــــة المتمیـــــزین ) مادیـــــة ومعنویـــــة(وضــــع حـــــوافز ومكافـــــآت   8
 %45.6 288  .ًأكادیمیا وفي األنشطة الطالبیة

 %37.5 237  .تطویر عالقة الجامعة مع خریجیها ومتابعتهم  9

 %37.1 234  .االهتمام بقیاس أثر تدریب منسوبي الجامعة  10

تفعیــــل مجــــالس الطلبــــة االستــــشاریة لمزیــــد مــــن "أن مقتــــرح ) 12(     یتــــضح مــــن الجــــدول 
، ونـسبة مئویـة )402(رات بالمرتبة األولى، وحصوله على عدد تكرا" المشاركة في صنع القرار
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، وقــد یعــزى ذلــك ألهمیــة مــشاركة الطلبــة فــي صــنع القــرار، ضــمن مجــالس ترفـــع %)63.6(
بتوصــیات، وتتــابع مــا تحقــق مــن توصــیات، لــه أثــر أكبــر وأعمــق مــن أخــذ آرائهــم مــن خــالل 

التوسـع فـي مجـال تـدریب "ًاستبانات، وینعكس إیجابا على جودة القرارات المتخذة، وجاء مقترح 
جـاء بالمرتبــة الثانیـة، حیــث حــصل علـى عــدد تكــرارات " أعـضاء هیئــة التـدریس خــارج الجامعــة

، وقــد یعــزى ذلــك إلیمــان أعــضاء هیئــة التــدریس فــي جامعــة %)58.4(، ونــسبة مئویــة )369(
ٕشــقراء بأهمیـــة التـــدریب وأثــرة علـــى األداء، وان وضـــعه ضـــمن المواضــیع األقـــل أهمیـــة والتـــي 

 مظلة ترشید اإلنفـاق، لـه انعكـاس سـلبي بـالغ األثـر علـى األداء تستوجب إیقاف الصرف تحت
  .والنمو المهني للموظفین، وبالتالي جودة األداء االستراتیجي للجامعة

  :توصیات الدراسة
  نــشر ثقافــة تقیــیم األداء اإلســتراتیجي للجامعــة وقطاعاتهــا المختلفــة باســتخدام بطاقــة

ـــه مـــن أثـــر األداء المتـــوازن، عبـــر النـــشرات والـــدورات ال تدریبیـــة وورش العمـــل، لمـــا ل
إیجــابي فــي رفــع واقــع األداء اإلســتراتیجي العــام للجامعــة مــستقبال، مــع اســتغالل أثــر 

 .الكلیات العلمیة على األداء اإلستراتیجي العام للجامعة في هذا الشأن
  تخصیص حـوافز ومكافـآت وجـوائز مادیـة ومعنویـة لمنـسوبي قطاعـات الجامعـة ذات

میــز والعــالي، لرفــع األداء اإلســتراتیجي لمجــال الــشؤون المالیــة فــي بطاقــة األداء المت
 .األداء المتوازن للجامعة

  تــشكیل لجنــة مــن ذوي االختــصاص لدراســة ومتابعــة تنــوع مــصادر التمویــل لتحــسین
ًإیـــرادات الجامعـــة، ومتابعـــة نتائجهـــا بـــشكل دوري، ممـــا یـــنعكس إیجابـــا علـــى مجـــال 

ـــة توظیـــف أثـــر متغیـــر نـــوع الـــشؤون المالیـــة فـــي بطاقـــة ا ألداء المتـــوازن، مـــع محاول
 .الجنس والذي جاء لصالح الذكور في هذا المجال قدر اإلمكان

  المراجعــــة الدوریــــة لإلجــــراءات التنظیمیــــة لتحقیــــق األهــــداف الخاصــــة بمجــــال رضــــا
الطلبــة فــي بطاقــة األداء المتــوازن، مــن خــالل اللجنــة الدائمــة للتطــویر والجــودة فــي 

 .تقییم أثر تلك المراجعات على مستوى رضا الطلبةالجامعة، و
  ًتفعیل المجالس االستشاریة للطلبة ومـشاركتهم فـي صـنع القـرارات یـنعكس إیجابـا فـي

التعرف علـى احتیاجـات الطلبـة ومـساعدتهم فـي تهیئـة األجـواء المناسـبة لهـم لتطـویر 
 .وازنمهاراتهم ورفع مستوى أداء مجال رضا الطلبة في بطاقة األداء المت

  ـــل علــــى توظیــــف التكنولوجیــــا الحدیثــــة فــــي أداء عملیــــات الجامعــــة التـــــشغیلیة العمـ
، یرفع من مستوى األداء اإلستراتیجي لمجال العملیـات الداخلیـة )اإلداریة والتدریسیة(

في بطاقة األداء المتوازن، ویوفر حلول إداریة ومالیة في ظـل اتـساع نطـاق الجامعـة 
 .ستوى عملیاتها التشغیلیة في مجال العملیات الداخلیةالجغرافي والذي یوثر على م

  تشكیل مجلس استـشاري أعلـى للجامعـة یـضم خبـراء مـن أفـراد ومؤسـسات وقطاعـات
توظیــف مــن المجتمــع المحلــي، إلــى جانـــب خبــراء مــن داخــل الجامعــة، یــساهم فـــي 
تـــشخیص وتحدیـــد احتیاجـــات المجتمـــع مـــن الجامعـــة، ویرفـــع مـــن جـــودة أداء مجـــال 
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ات الداخلیــــة فــــي بطاقــــة األداء المتــــوازن، مــــع اســــتثمار أثــــر متغیــــر الرتبــــة العملیــــ
 .األكادیمیة لصالح رتبة أستاذ في هذا المجال

  إنــشاء جهــة مــسئولة عــن التــدریب والنمــو المهنــي داخــل الجامعــة، یــساعد فــي تحدیــد
االحتیاجـــات التدریبیـــة الفعلیـــة ألعـــضاء هیئـــة التـــدریس والمـــوظفین والطلبـــة، وتقـــوم 

یــاس أثــر التــدریب بالتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة المختلفــة لرفــع كفــاءة التــدریب بق
والنمــو المهنــي، والمحافظــة علـــى المــستوى العــالي لمجــال الـــتعلم والنمــو فــي بطاقـــة 
ًاألداء المتوازن ویسهم في استهداف المستوى عـالي جـدا فـي المـستقبل لهـذا المجـال، 

ریس مــــن مقترحــــات رفــــع مــــستوى األداء وتلبــــي المقتــــرح األول ألعــــضاء هیئــــة التــــد
ـــة إحـــصائیة لمتغیـــر الرتبـــة  االســـتراتیجي للجامعـــة، واســـتثمار وجـــود فـــروقّ ذات دالل

 .األكادیمیة لصالح أستاذ مساعد في مجال التعلم والنمو
  تفعیل دور وحدة ریادة األعمال واالبتكار فـي الجامعـة وتقیـیم نتائجهـا الدوریـة، یـسهم

ًألنــشطة اإلبداعیــة فــي الجامعــة، ویــساهم أیــضا فــي المحافظــة فـي دعــم االبتكــارات وا
ـــتعلم والنمـــو فـــي بطاقـــة األداء المتـــوازن، ویـــساعد فـــي  علـــى األداء العـــالي لمجـــال ال

ًاستهداف المستوى عالي جدا لألداء االستراتیجي للجامعة في هذا المجال مستقبال ً.  
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