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 اجملتوع وخذهة التطبيقية الذراسات كلية أداء تقوين
 املتوازى األداء بطاقة باستخذام سعود امللك جباهعة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل أداء كمية  _الممخص
الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع في جامعة الممؾ سعكد كفقان ألبعاد 
بطاقة األداء المتكازف، كمعكقات استخداـ البطاقة في تقكيـ أداء كمية 
الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع مف كجية نظر أعضاء ىيئة 

( 45يؽ ىذا األىداؼ تـ بناء استبانة مككنة مف )التدريس فييا، كلتحق
فقرة مكزعة كفقنا ألبعاد بطاقة األداء المتكازف األربعة: بعد العمالء، 
كالبعد المالي، كبعد النمك الميني كالتعمـ، كبعد العمميات الداخمية، 

 ( فقرة لمتعرؼ عمى المعكقات. أمَا عينة الدراسة فتككنت مف12ك)
اء ىيئة التدريس بالكمية. كقد مثمت عينة ( عضكة مف أعض122)

عضكة،  324% مف مجمؿ مجتمعيا، البالغ عدده 38الدراسة نسبة 
كقد أظيرت نتائج الدراسة بأف مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية 
كخدمة المجتمع كفقا ألبعاد بطاقة األداء المتكازف كاف متكسطنا، كأف 

ة كخدمة المجتمع كاف منخفضنا مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقي
كفقنا لبعدم العمالء كالبعد المالي، بينما جاء متكسطنا لكؿ مف: بعد 
العمميات الداخمية، كبعد النمك الميني كالتعمـ. كما أظيرت النتائج 
مكافقة عينة الدراسة بدرجة متكسطة عمى معكقات استخداـ البطاقة في 

الخطة االستراتيجية لمكمية  تقكيـ أداء الكمية، كقد مثمت قمة كضكح
كعدـ القدرة عمى مراقبة التقدـ في تحقيؽ أىدافيا بسبب النقص أك 
فرض قيكد عمى المعمكمات أبرز المعكقات التي تحكؿ دكف استخداـ 

أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة بطاقة األداء المتكازف في تقكيـ 
 .المجتمع

بطاقة األداء المتكازف، تقكيـ أداء : تقكيـ األداء، الكممات المفتاحية
 .الكميات، تقكيـ الجامعات

 المقدمة. 1
تشيد الجامعات السعكدية نيضة تنمكية شاممة، كقفزات      

كمية كنكعية لمكاكبة التغيرات المطردة التي يكاجييا التعميـ 
العالي مف الطمب المتنامي كالمنافسة كتغير متطمبات سكؽ 
العمؿ، كتجد الجامعات نفسيا مدفكعة في ظؿ ىذه التحديات 

فسة لمكصكؿ لتبني رؤل طمكحة تيدؼ مف خالليا لتحقيؽ المنا

إلى العالمية. كلكي تستطيع الجامعات رسـ رؤية صحيحة 
تستطيع مف خالليا تحقيؽ احتياجاتيا الرئيسة، فإف دكرىا منكط 

بثالث  -كما ىك سائد في األدبيات الخاصة بالتعميـ العالي -
كظائؼ رئيسة، كىي التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع، 

عمى مسافة كاحدة مف حيث  بحيث ينبغي أف تككف الجامعات
 .االىتماـ بتحقيؽ كظائفيا الثالث كافة

حيث تعد خدمة المجتمع ىي الكظيفة الثالثة، أك الميمة       
الثالثة مف مياـ العمؿ الجامعي، حيث يرل بيركنز أف اكتساب 
المعرفة ىك كظيفة البحث، كنقؿ المعرفة ىي كظيفة التدريس، 

ى ما يكاجيو المجتمع مف أما تطبيؽ المعرفة لمقضاء عم
مشكالت مف خالؿ التدريب كالتعميـ المستمر كتقديـ البحكث 
التطبيقية كاالستشارات، كنشر العمـ كالمعرفة، فيك كظيفة الخدمة 

 ].1العامة أك خدمة المجتمع ]
كقد قطعت الجامعات السعكدية أشكاطنا كبيرة في التعميـ        

تمع، كالتي تحكلت في المستمر مف خالؿ مراكز خدمة المج
بعض الجامعات إلى كميات لمدراسات التطبيقية كعمادات لمتعميـ 
المستمر، كذلؾ في سبيؿ تكثيؽ العالقة بيف الجامعة كالمجتمع 
كخدمتو بكافة شرائحو، كتطكير كنشر المعرفة بيف أفراد المجتمع 

[2.[ 
لذا فالجامعات السعكدية بحاجة إلى قياس كتقكيـ مستمر      

داء ىذه الكميات كالعمادات لمعرفة مدل إسياميا في تحقيؽ أل
أىدافيا في تعزيز التالحـ بيف الجامعة كالمجتمع، كالكشؼ عف 
االنحرافات التي تتعرض ليا، كتصحيحيا. كتعد بطاقة األداء 
المتكازف مف نماذج قياس األداء المتعددة األبعاد كاألكسع انتشارنا 

تـ تطكير بطاقة األداء المتكازف عمى المستكل العالمي، كقد 
كاستخداميا في قطاع التعميـ بشكؿ عاـ كالجامعي بشكؿ خاص؛ 
كذلؾ مف أجؿ تكفير أساس لممسؤكلية كالمحاسبية، ككذلؾ 
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المساعدة عمى التنبؤ الدقيؽ بفعالية الكميات كالعمادات، كتحقيؽ 
 .ميزة تنافسية

ج تفكير متكازف كبيذا تعد بطاقة العالمات المتكازنة مني      
كأداة عمؿ تنفيذية تمكف المنظمة في حاؿ تبنييا مف تحقيؽ 
أىدافيا االستراتيجية كمف تقييـ أدائيا التشغيمي كالمالي 

كفؽ إطار متكامؿ بحيث تكفر معمكمات شاممة  كاالستراتيجي
 ].3عف أدائيا ]

كيسعى ىذا البحث إلى استخداـ بطاقة األداء المتكازف في       
أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع في جامعة  تقكيـ

الممؾ سعكد بحيث يتـ ترجمة األىداؼ إلى مقاييس متكازنة 
مالية كغير مالية، يتـ تكزيعيا عمى أبعاد البطاقة األربعة، كىي: 
البعد المالي، كبعد العميؿ، كبعد العمميات الداخمية، كبعد النمك 

 .الميني كالتعمـ
 الدراسةمشكمة . 2

تعاني مؤسسات التعميـ العالي في الدكؿ النامية مف      
تحديات تتصؿ بتدني نكعية مخرجاتيا كعدـ مالءمتيا 
ف كثيران مف  الحتياجات سكؽ العمؿ كخطط التنمية، كا 
تخصصاتيا كبرامجيا لـ تعد ذات أكلكية لحاجة المجتمع، كما 

رجاتيا أصبح سكؽ العمؿ المحمي مشبعنا منيا، مما جعؿ مخ
 ].4] تعاني مف البطالة

كتعيش الجامعات السعكدية تغييرات ىامة فرضتيا        
المنافسة الشديدة، كاإلقباؿ المتزايد عمى التعميـ العالي، فقد تبنت 
الجامعات السعكدية فكرة إنشاء كحدات خاصة مستقمة ميمتيا 
القياـ بخدمة المجتمع كالتعميـ المستمر تمبية لخطط كأىداؼ 

[، كقد كانت جامعة الممؾ سعكد سباقة في األخذ بيذا 5لتنمية ]ا
ق مركز خدمة المجتمع 1402/ 11/10االتجاه فأنشأت في 

ق، أضيؼ مسمى التعميـ المستمر فأصبح 11/1404/ 27كفي 
مركز خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر، كتطكر بعد ذلؾ ليصبح 

كتاريخ  225/8عمادة قبؿ أف تصدر المكافقة السامية رقـ 
ق بتحكيميا إلى كمية الدراسات التطبيقية كخدمة 1421/3/17

المجتمع، فتكسعت قائمة المستفيديف مف خدماتيا لتشمؿ الطمبة 

[، باإلضافة إلى 6كالمتدربيف مف القطاعيف الحككمي كالخاص ]
ق تقدـ برامج تأىيمية 1422إنشاء كمية أخرل لممجتمع عاـ 
اجيا سكؽ العمؿ، كال تستمـز لمطالب في التخصصات التي يحت

 ].7درجة جامعية ]
كما أف تفعيؿ العمؿ بمجاالت خدمة المجتمع في        

الجامعات السعكدية يسيـ في دفع عجمة الحركة العممية كالتقنية 
كالثقافية في المممكة، كفي تمبية احتياجات خطط التنمية 
كمتطمبات تطكير المجتمع، فقد أكصت كرشة العمؿ التي 

ظمتيا كزارة التعميـ ممثمة بككالة الكزارة لمتخطيط كالمعمكمات ن
كالتي ىدفت لتعزيز الكظيفة الثالثة في الجامعات السعكدية، 
بإعداد مؤشرات لقياس أداء الجامعات السعكدية في كظيفتيا 
الثالثة في خدمة المجتمع، كذلؾ بيدؼ رفع مستكل مشاركة 

شينا مع أىداؼ الخطط الجامعات في بناء مجتمع المعرفة؛ تم
 ].8التنمكية كبرامج الكزارة التطكيرية كخطتيا االستراتيجية ]

كعمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة في تطكير كتحسيف أداء        
التعميـ العالي السعكدم بشكؿ عاـ ككميات خدمة المجتمع بشكؿ 
خاص، إال أنو مازاؿ أداء ىذه الكميات بحاجة إلى تقكيـ 

ظرا لمدكر الكبير الذم تضطمع بو ىذه الكميات في كتحسيف، كن
تنفيذ االستراتيجية الكطنية لمتعميـ العالي، كما تعانيو معظميا 
مف تحديات، كما أظيرتيا نتائج الدراسات مثؿ دراسة كؿ مف: 

[، التي أكدت عمى انخفاض 4[ كمحمد كخضر ]9الزىراني ]
ت المجتمع مستكل جكدة الخدمة التعميمية التي تقدميا كميا

[ 10لمخريجيف كجيات التكظيؼ، كدراسة كؿ مف األنصارم ]
[ التي أكدت عمى كجكد دالئؿ عمى 12[ كالسباعي ]11كمارية ]

عدـ تحقؽ أىداؼ مراكز خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر في 
معظـ الجامعات السعكدية بالشكؿ المطمكب، كعدـ القدرة عمى 

 .كاقعيتياتقكيـ أىدافيا بسبب عدـ كضكحيا ك 
أما بشأف الدراسات التي تناكلت كمية الدراسات التطبيقية       

كخدمة المجتمع بجامعة الممؾ سعكد تحديدنا فقد أكضحت نتائج 
[ كالعنزم 15[ كالحمداف ]14[ كاليدلؽ ]13دراسة كؿ مف الفيد ]

[ أف كمية الدراسات التطبيقية كخدمة 17[ كالغامدم ]16]
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مف الصعكبات كالمشكالت التي تحد  المجتمع تعاني مف عدد
مف فاعميتيا تتمثؿ بنقص الككادر التعميمية كمحدكدية طرؽ 

[ 18ككسائؿ التدريس المستخدمة، كما أكضحت دراسة اليدلؽ ]
أف أىـ أكلكيات البحث التربكم حكؿ كمية الدراسات التطبيقية 
كخدمة المجتمع بجامعة الممؾ سعكد ىك السعي لإلجابة عف 

يؽ الكمية ألىدافيا. كقد اتفقت أغمب الدراسات عمى مدل تحق
كجكد مشكالت عديدة تتعمؽ بعممية تطبيؽ الخطط كاألىداؼ؛ 

المخططة  االستراتيجياتنظرا لكجكد فجكة قد تضيؽ كتتسع بيف 
المطبقة، كتحتاج عممية سد الفجكة إلى استخداـ  كاالستراتيجيات

مدخؿ مناسب يساعد عمى تقكيـ األداء الحالي لمكمية، كترجمة 
الخطة االستراتيجية إلى كاقع، كىذا ما يكفره مدخؿ بطاقة األداء 

المالي، كالعمميات الداخمية، كالعمالء، ) المتكازف بأبعاده األربعة
ا تحددت مشكمة الدراسة في كالنمك الميني كالتعمـ(. كمف ىن

الحاجة إلى تقكيـ أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع 
في جامعة الممؾ سعكد في ضكء بطاقة األداء المتكازف مف 

 :خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية
 أ. أسئمة الدراسة

ما مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع في  •
سعكد كفقان ألبعاد بطاقة األداء المتكازف مف كجية جامعة الممؾ 

 نظر أفراد الدراسة؟
ما معكقات استخداـ بطاقة األداء المتكازف في تقكيـ أداء كمية  •

الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع في جامعة الممؾ سعكد مف 
 كجية نظر أفراد الدراسة؟

التطبيقية  ما التكصيات المقترحة لتطكير أداء كمية الدراسات •
كخدمة المجتمع في جامعة الممؾ سعكد باستخداـ بطاقة األداء 

 المتكازف؟
 أهداف الدراسةب. 
 :يسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية    

التعرؼ عمى مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة  •
بعاد بطاقة األداء تمع في جامعة الممؾ سعكد كفقان ألالمج

 .مف كجية نظر أفراد الدراسة المتكازف

التعرؼ عمى المعكقات التي تحد مف استخداـ بطاقة األداء  •
المتكازف في تقكيـ أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع 

 .في جامعة الممؾ سعكد مف كجية نظر أفراد الدراسة
معرفة التكصيات المقترحة لتطكير أداء كمية الدراسات  •

مة المجتمع في جامعة الممؾ سعكد باستخداـ التطبيقية كخد
 .بطاقة األداء المتكازف

 أهمية الدراسةج. 
تأتي أىمية الدراسة مف ككنيا ترجمة لفمسفة التقكيـ      

المستمر كأحد متطمبات التطكير الجامعي بشكؿ عاـ كالكميات 
بشكؿ خاص؛ ذلؾ أف التقكيـ يمثؿ دراسة الكاقع الحالي كتحديد 

األداء مقارنة بمعيار محدد سابقان، كالتعرؼ عمى نقاط مستكيات 
القكة لتعزيزىا، كنقاط الضعؼ بغرض الحد منيا كتجاكزىا اك 
تقميميا. كتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف ككنيا تحاكؿ التعرؼ 
عمى مستكل األداء الحالي في كمية الدراسات التطبيقية كخدمة 

بعاد بطاقة األداء المجتمع في جامعة الممؾ سعكد كفقنا أل
المتكازف، كالتعرؼ عمى المعكقات التي تحد مف استخداـ بطاقة 
األداء المتكازف كأداة تقكيـ، كاآلليات المقترحة لتطكير األداء في 
كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع، حيث يمكف االستفادة 
مف نتائجيا في تحسيف مستكل الكفاءة الداخمية كالخارجية، 

لجة جكانب القصكر التي يعاني منيا الخريجكف بما ينعكس كمعا
 .عمى أدائيـ كمدل مكاءمتيـ لمتطمبات سكؽ العمؿ

 . حدود الدراسةد
اقتصرت الدراسة الحالية عمى تحديد مستكل أداء كمية      

الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع في جامعة الممؾ سعكد كفقان 
كالتعرؼ عمى أىـ المعكقات التي ألبعاد بطاقة األداء المتكازف، 

تحد مف استخداـ بطاقة األداء المتكازف في تقكيـ أداء كمية 
الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع مف كجية نظر أعضاء ىيئة 
التدريس فييا، ككضع اآلليات المقترحة لتطكير أداء كمية 
الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع باستخداـ بطاقة األداء 

زف، كذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي المتكا
 .ق1437/ 1436
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 . مصطمحات الدراسةه
تقكيـ األداء: ىي عممية مقارنة النتائج المتحققة مع النتائج 
المرغكب في تحقيقيا، كتكفير التغذية العكسية الضركرية لإلدارة 

 ].19لتقييـ النتائج كاتخاذ التعديالت الالزمة ]
يـ األداء إجرائينا: العممية التي يتـ مف خالليا إخضاع كيعرؼ تقك 

األداء األكاديمي كاإلدارم لكمية الدراسات التطبيقية كخدمة 
المجتمع لمحكـ كالتقدير، باستخداـ بطاقة األداء المتكازف بيدؼ 

 .التطكير كالتحسيف
كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع: ىي إحدل الكميات 

ة الممؾ سعكد، أنشئت في الفصؿ الدراسي األكؿ التابعة لجامع
ق استجابة لمتكجييات الكريمة 1421/1422مف العاـ الجامعي 

[، كىي 20ق ]1420/ 7/12الصادرة مف المقاـ السامي في 
جياز يربط الجامعة بجميع أفراد كقطاعات المجتمع، مف خالؿ 

 ].14]تقديميا لعدد مف الخدمات كالبرامج المناسبة الحتياجاتيـ 
بطاقة األداء المتكازف: ىي نظاـ إدارم ييدؼ إلى مساعدة 

إلى مجمكعة مف  كاستراتيجيتياالمنظمة عمى ترجمة رؤيتيا 
األىداؼ كالقياسات االستراتيجية المترابطة، حيث لـ يعد التقرير 
المالي يمثؿ الطريقة الكحيدة التي تستطيع المنظمات مف خالليا 

 ].21تقييـ أنشطتيا كرسـ تحركاتيا ]
التعريؼ اإلجرائي: استخداـ بطاقة األداء المتكازف بأبعادىا 

ميات الداخمية، كالبعد المالي، األربعة )بعد العمالء، بعد العم
كبعد النمك الميني كالتعمـ( كإطار متكامؿ لتقكيـ األداء بكمية 
الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع، بما يعكس قدرة الكمية عمى 

إلى أىداؼ تشغيمية  استراتيجيتيااستغالؿ مكاردىا كتحكيؿ 
 .همحددة قابمة لمقياس كالتقكيـ، بيدؼ تحسيف األداء كتطكير 

  اإلطار النظري. 3
: مفيـك بطاقة األداء المتكازف  أكالن

تعرؼ بطاقة األداء المتكازف بأنيا أكؿ عمؿ نظامي حاكؿ      
تصميـ نظاـ لتقكيـ األداء ييتـ بترجمة استراتيجية المنظمة إلى 
أىداؼ محددة كمقاييس كمعايير مستيدفة كمبادرات لمتحسيف 
المستمر. حيث إف فكرة قياس األداء المتكازف تركز عمى كصؼ 

اليا، كذلؾ بمراعاة المككنات األساسية لنجاح المنظمة كأعم
االعتبارات التالية: البعد الزمني حيث تقيس أداء ثالثة أبعاد 
زمنية ىي األمس كاليـك كغدنا، كالبعد المالي كغير المالي، كالبعد 

بحيث تيتـ عمميات قياس األداء بربط التحكـ  االستراتيجي
التشغيمي قصير المدل برؤية استراتيجية طكيمة المدل، كالبعد 

ي بحيث تيتـ بقياس األداء لكؿ مف األطراؼ الداخمية البيئ
 ].22كالخارجية ]

كيمكف النظر لبطاقة األداء المتكازف مف منظكر متعدد؛ فيي 
 :بمثابة

نظاـ إدارم لقياس األداء مف خالؿ ترجمة رؤية كاستراتيجية  •
المنظمة إلى أىداؼ تشغيمية كمؤشرات تقكد كال مف السمكؾ 

كؿ فرد جيدان إلى أيف تتجو المنظمة، كما  كاألداء، بحيث يعمـ
عميو تحديدنا القياـ بو لمساعدة المنظمة عمى تحقيؽ الكضع 

 [23,24]. المستقبمي المنشكد
نظاـ لإلدارة االستراتيجية مف خالؿ ربط المستيدفات قصيرة  •

كاألىداؼ طكيمة األجؿ، فيي تمثؿ  االستراتيجياتاألجؿ مع 
دارة االستراتيجية عمى كؿ مستكيات إطار عمؿ تنظيمي لتنفيذ  كا 

العمؿ بكاسطة ربط األىداؼ كالمبادرات كالمقاييس باستراتيجية 
، كما أف بطاقة األداء المتكازف تقـك عمى 25,26]] المنظمة

تتيح ليا  Competitive Strategy أساس استراتيجية تنافسية
 ].27السيطرة عمى السكؽ كتحقيؽ مركز تنافسي متقدـ ]

ـ إلدارة االتصاؿ مف خالؿ تحقيؽ الربط كتكصيؿ نظا •
االستراتيجية بجميع المستكيات اإلدارية، ككذا األفراد في 
المنظمة، كربط الغايات االستراتيجية مع األىداؼ البعيدة 

 االستراتيجيات[، كما تضمف أف 28كالمكازنات السنكية ]
ف التنظيمية يتـ تحديثيا كأنيا مرئية بشكؿ كبير، كما تحس

االتصاؿ بيف المنظمة كالمستفيديف الخارجييف، فضالن عف أنيا 
 ].29تكشؼ عف العمميات الداخمية ]

 Balance Score Cardكيعرؼ معيد األداء المتكازف      

Institute  مدخؿ األداء المتكازف بأنو إطار عاـ لمساعدة
، كاستراتيجيتياالمؤسسات التعميمية عمى تكضيح رؤيتيا 
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إلى أىداؼ استراتيجية؛ بما يمكنيا مف دفع األداء كترجمتيا 
كالسمكؾ كذلؾ مف خالؿ التغذية الراجعة حكؿ العمميات الداخمية 

 ].30كالنتائج الخارجية ]
فيي أداة تساعد المنظمات في إنجاز أىدافيا االستراتيجية       

باعتماد أربعة منظكرات )الزبكف، العمميات الداخمية، النمك 
كاإلبداع، التمكيؿ(، كال تصمـ لخمؽ استراتيجية ما، كانما يقصد 

[. كمف خالؿ األبعاد األربعة يمكف 31بيا تنفيذ االستراتيجية ]
لمجامعات، يبدأ  استراتيجيار معرفة كيفية عمؿ البطاقة كإط

بترجمة رؤية الجامعة كرسالتيا، ثـ تحميؿ البيئة الداخمية 
كالخارجية لتحديد االستراتيجية المناسبة، ثـ ربط األنشطة 
باألىداؼ كتحديد مؤشرات األداء، ثـ يتـ إعداد الخطط الخاصة 
بتمؾ األىداؼ حسب أىميتيا، ثـ تنفيذىا، ثـ المتابعة المستمرة 

ماف التنفيذ السميـ كتصحيح االنحرافات عند كجكدىا لتكفير لض
 ].32التغذية العكسية اإليجابية كالتعمـ االستراتيجي ]

 ثانينا: أىمية تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف لمجامعات
ترتبط أىمية بطاقة األداء المتكازف كأداة لمقياس بالتطكير.       

 .R [، كيرل كؿ مف33ه ]نستطيع تطكير  فماال نستطيع قياسو، ال

Kaplan & D. Norton  أف بطاقة األداء المتكازف تيدؼ إلى
 :تحقيؽ ثالثة أىداؼ أساسية، كىي

إيصاؿ االستراتيجية: نشر االستراتيجية المكضكعة مف قبؿ  •
اإلدارة العميا، كما أنيا تسمح بكضع عكامؿ النجاح الرئيسية 

الفرص كاجتناب لممؤسسة، كتكجيو األنشطة كمف ثـ اقتناص 
التيديدات، كبالتالي فبطاقة األداء المتكازف تعتبر لغة عممية 

 .كاضحة، تقمص مف مشكالت التفسير الخاطئ لالستراتيجية
التكفيؽ بيف األنشطة المختمفة لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية:  •

فبطاقة األداء المتكازف ىي المسؤكلة عف مختمؼ العكامؿ 
تعمؿ عمى التنسيؽ فيما بينيـ عمى  الخاصة بالمؤسسة، فيي

 .مختمؼ المستكيات بغرض تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية
قياس األداء: كىي تعني تقييـ االستراتيجية كالتحقؽ مف  •

تحقيقيا ألىدافيا، عف طريؽ تحديد مؤشرات أداء لألىداؼ 
 د أداة كنظاـ ػػػػكازف تعػػػة األداء المتػػاقػي فبطػػػالتالػة، كبػػػراتيجيػػػاالست

 ].34لمتقكيـ، ككذلؾ أداة مفتاحية لمقيادة كالرقابة عمى األداء ]
عميو يمكف أف نحدد الفكائد التي تتحقؽ نتيجة تطبيؽ بطاقة 

 :األداء المتكازف في بيئة التعميـ العالي، كالتالي
، كأنيا ُتعرؼ التميز االستراتيجيبأنيا تكافر لغة مألكفة لمتفكير  •

مختمفة، كتساعد عمى التركيز عمى ما ىك ميـ مف مف منظكرات 
خالؿ تكفير بيانات لممقارنة، كتعزيز الحكار كالتعاكف كرفع أم 

 ].35حكاجز تقؼ أماـ األداء ]
تساعد الجامعات في تككيدىا عمى عكامؿ غير مممكسة  •

تحتاجيا لمنمك المستقبمي، مع كجكب النظر إلييا كمتممة كليس 
لية. كأف تطبيقيا يكفر فيمنا أفضؿ لممقاييس كبديؿ لممقاييس الما

المالية كالتشغيمية، كما أنيا تجبر مخططي الجامعات عمى 
تحديد تقييماتيـ كاقتصارىا عمى مقاييس محددة، كىي بذلؾ 
تساعد عمى تقميؿ اإلفراط بالمعمكمات إلى الحد األدنى مف خالؿ 

 [36,37].التركيز عمى منظكرات األداء 
ة بيف الرسالة كالرؤية كاالستراتيجية كالعمميات إغالؽ الفجك  •

[، كتحسيف تنافسية العمؿ كرفع كفاءة كفعالية 38التشغيمية ]
المؤسسات التعميمية كالمنظمات غير الربحية في مكاجية 
التحديات السريعة؛ حيث كمف خالؿ تكفير المعمكمات تتمكف 
المنظمة مف مكاجية المجتمع كتحسيف الرضا كتكفير فرص 
لتطكير األداء لمكاكبة التنافس الزائد كالتطكرات االجتماعية 

 ].39الجديدة ]
تفيـ جميع العامميف في مختمؼ المستكيات اإلدارية  •

كاألكاديمية لالستراتيجية التي تسعى الجامعة لتنفيذىا، بما يحقؽ 
التكامؿ بيف األعماؿ المختمفة داخؿ الجامعة، كتحقيؽ التكازف 

ؿ المختمفة داخؿ الجامعة، كرصد مدل التقدـ بيف مجاالت العم
 [40,41].في تنفيذ االستراتيجية 

يساعد المنظمة عمى تكقع التغيرات في البيئة المحيطة بيا  •
ككيفية التأقمـ معيا، كما تكضح صكرة المنظمة أماـ كافة 

[، كبالتالي تحسيف اتخاذ 42المستفيديف كأصحاب المصالح ]
خالؿ فيـ العالقات المتبادلة كاآلثار  القرار كحؿ المشكالت مف

 ].43السببية ]
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تكفر لمتعميـ العالي منظكر متكامؿ لألىداؼ كالغايات،  •
[، كتساعد في حاؿ تـ تطبيقيا عمى عدة 44] كمقاييس التقدـ

 ].45جامعات عمى عمؿ تحميؿ لممقارنات المرجعية ]
 ثالثنا: أبعاد بطاقة األداء المتكازف

طاقة األداء المتكازف مجمكعة مف األبعاد التي تستخدـ ب        
تعمؿ معان بشكؿ متكامؿ كمتكازف، عف طريؽ ترجمة رؤية 

إلى أىداؼ كمقاييس يتـ تبكيبيا في أربعة  كاستراتيجيتياالمنظمة 

أبعاد يقـك كؿ منيا بتقكيـ األداء مف منظكر مختمؼ، كيضـ كؿ 
األىداؼ، كىي  بعد مف األبعاد األربعة محاكر فرعية تتمثؿ في:

النتائج التي ترغب المنظمة في تحقيقيا، كالمقاييس أك المؤشرات 
التي تقيس التقدـ نحك تحقيؽ اليدؼ، كالمعايير أك القيـ 

[، كأخيرنا 46المستيدفة، كىي عبارة عف قيـ نيائية لممقاييس ]
المبادرات كىي المشاريع التشغيمية الالـز تنفيذىا لتحقيؽ اليدؼ، 

 [.47ءات الالزمة كالمساعدة عمى تحقيؽ األىداؼ ]أم اإلجرا

 
 1شكل 

 (Kaplan, 2008, p1254)  المصدر
 :كتغطي ىذه األبعاد اإلجابات ألربعة أسئمة

كيؼ ننجح ماليان؟  Financial perspective البعد المالي •
لشركائنا؟ كيتضمف ىذا البعد المؤشرات التي تقيس ككيؼ نظير 

مدل كفاءة العمميات المالية التي تقـك بيا المؤسسة الجامعية، 
باإلضافة الى مدل استقرار مصادرىا المالية التي تعتبر 
ضركرية لمقياـ بأنشطتيا نحك تحقيؽ خطتيا االستراتيجية، 

، كمف [24] لتظير بأفضؿ صكرة أماـ المساىميف كالمعنييف
األمثمة عمى مقاييس البعد المالي: إجمالي األصكؿ كاإليرادات 
مف نشاطات أك عمميات جديدة، ككفاءة العمميات اإلدارية 
كالتنظيمية، كعدد الممكليف لممؤسسة، كعدد مقترحات مشركعات 

 ].48] التطكير
كيؼ يرل  Customer perspective بعد العمالء •

أكالن تحديد طبيعة العميؿ الكاجب  المستفيدكف المنظمة؟ لذا يجب

تحقيؽ رضاه كنكعو، ككذلؾ حدكد السكؽ الذم يمكف ممارسة 
حيث يقع في   Market segementالنشاط مف خاللو كمجالو

مجاؿ منافسة مع اآلخريف، كيتـ قياس أداء المؤسسة في ضكء 
مدل النجاح المحقؽ لميدؼ اإلستراتيجي المتمثؿ في تحقيؽ 

مف المؤشرات كالمقاييس في ىذا المجاؿ: عدد رضا العمالء، ك 
كحجـ العمالء الجدد، كمؤشرات حكؿ االحتفاظ بالعمالء ككالئيـ 
لممؤسسة، كمدل التحسف في شريحة السكؽ الخاصة بالمؤسسة 

[49.[ 
 Internal processes perspective بعد العمميات الداخمية •

ىذا البعد جكدة ما الذم تتفكؽ بو المنظمة أك تتميز بو؟ يتضمف 
العمميات التنظيمية الداخمية كمدل مساىمتيا في تحقيؽ رغبات 
المستفيديف )الداخمييف كالخارجييف(، ككذلؾ العمميات التي تضـ 
خدمة ما بعد البيع)ما بعد التخرج(، كمف ثـ المساىمة في تحقيؽ 
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[، كعميو فإف نجاح ىذا البعد يرتكز 41ميمة المؤسسة كأىدافيا ]
ث دكرات رئيسة، دكرة اإلبداع التي تتمركز حكؿ عمى ثال

تشخيص السكؽ كتصميـ المنتج أك الخدمة، كدكرة التشغيؿ التي 
تتـ عبر تصنيع كبناء الخدمة كأسمكب اإلنتاج كتسميـ الخدمة 
لممستفيد، كدكرة خدمات ما بعد البيع كالتي تعد الدكرة األخيرة 

كاإلرجاع كالتدريب كتشمؿ كمفة ما بعد البيع، كخدمات التصميح 
 ].32الستخداـ المنتج ]

 Learning and growthبعد النمك الميني كالتعمـ •

perspective  ىؿ يمكف لممنظمة االستمرار في تحسيف كخمؽ
القيمة؟ كيتـ التركيز في ىذا البعد عمى المكارد البشرية بالكحدات 
التابعة لممنظمة، فيك يعمؿ عمى تييئة المناخ كرفع مستكل 
الميارات لدل العامميف بالمؤسسة، ككذلؾ تعديؿ اتجاىاتيـ 
كقيميـ حتى يمكنيـ مف التعامؿ مع عمميات التحديث كالتطكير 
في عمميات العمؿ الداخمية، كيتضمف ىذا البعد ثالثة مجاالت 
أساسية ىي: أكالن األفراد، كيتضمف قدرات كميارات كمعارؼ 

ثانينا نظـ المعمكمات كاتجاىات كقيـ العامميف في المؤسسة، ك 
المتاحة بالمؤسسة، كتمثؿ اإلمكانيات المتاحة مف نظـ 
المعمكمات الداخمية ككيفية تطبيقيا بشكؿ يتفؽ كظركؼ 

[، كثالثنا رأس الماؿ التنظيمي الذم يشمؿ تقييـ 41المؤسسة ]
ثقافة المنظمة كركح الفريؽ كالتعاكف كسيادة اإلدراؾ كااللتزاـ 

جية لممنظمة بيف العامميف، كدرجة تكافؽ باألىداؼ االستراتي
 ].32األىداؼ الشخصية كالفردية مع أىداؼ المنظمة ]

 رابعنا: خطكات تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف في الجامعات
إف تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف في الجامعات يدخؿ في       

جميع مراحؿ تصميـ االستراتيجية، يبدأ مف االتفاؽ حكؿ الرؤية 
الرسالة، كترجمتيا إلى أىداؼ استراتيجية بعيدة المدل، كحتى ك 

تحكيميا إلى أىداؼ لكؿ مستكل مف المستكيات اإلدارية، كلكؿ 
كحدة مف كحدات الجامعة )الكميات، كاألقساـ األكاديمية 
 كاإلدارية(، كيمكف تمخيص الخطكات التفصيمية إلعداد بطاقة

 :التاليةاألداء المتكازف كتصميميا في الخطكات 
 ـ خالليا تحديد الرؤية االستراتيجية ػػة: كيتػػر االستراتيجيػػػتطكي. 1

لمجامعة كصياغة رسالتيا، أم الكضع التي تصبك الجامعة أف 
تصؿ إليو خالؿ الفترة القادمة، كتعكس الرؤية تصكر المنظمة 
ذا كانت الرؤية  لما سيككف عميو كضعيا في المدل الطكيؿ، كا 

فيمكف مراجعتيا كتحديثيا، أما الرسالة فيي عبارة محددة مسبقنا 
عف الغرض األساسي الذم كجدت مف أجمو المنظمة، أك مبرر 

[، يعقبيا تحديد عدد مف األىداؼ الكمية 50كجكدىا كاستمرارىا ]
، بحيث تحدد عددنا محددنا مف االستراتيجيعمى المستكل 

كازف األربعة األىداؼ مقابؿ كؿ بعد مف أبعاد بطاقة األداء المت
[، كتحديد ماىي العكامؿ األكثر تأثيرنا لدعـ نجاح المنظمة 51]

 ].52ضمف كؿ بعد، كترتيبيا حسب األكلكية ]
ترجمة االستراتيجية: كيتـ فييا تحديد الخرائط االستراتيجية، . 2

[، كتحديد المقاييس أك المؤشرات 53كالمستيدفات، كالمبادرات ]
اليدؼ، كيجب في ىذه الخطكة  التي تقيس التقدـ في تحقيؽ

مراعاة ما يمي: تصميـ مقاييس لكؿ ىدؼ مع التركيز عمى 
[، كتحديد المعايير أك القيـ 54التشاركية عند كضعيا ]

المستيدفة، كىي عبارة عف قيـ نيائية لممقاييس، كيشمؿ ذلؾ 
معايير كمية كاإلحصاءات كاألرقاـ كالنسب المئكية، كما تشمؿ 

ؿ: استطالعات الرأم، كالمالحظة كالمقابالت معايير نكعية مث
[، كتحديد المبادرات أك الخطكات 55الشخصية كغيرىا ]

اإلجرائية: كىي الخطط التفصيمية الكاجب تنفيذىا لتحقيؽ 
 ].46األىداؼ كالمعايير المرغكبة ]

التكصيؿ كالتنسيؽ داخؿ الجامعة: بعد أف يتـ تصميـ بطاقة . 3
، يقـك كؿ قسـ مف أقساميا اإلدارية األداء المتكازف لمجامعة

بتحديد مقاييسو الخاصة بو، كجزء مف عممية التكصيؿ كالربط، 
بحيث يجب أف تشارؾ مختمؼ المستكيات اإلدارية في التصميـ 
عف طريؽ تكصيؿ استراتيجية الجامعة لجميع األقساـ 
كالمستكيات اإلدارية بالجامعة، كربط األىداؼ العامة لمجامعة 

يجيتيا مع استراتيجية كأىداؼ األقساـ كالمستكيات اإلدارية كاسترات
[41.[ 
تخطيط العمؿ: كتيدؼ إلى تحسيف العمميات الرئيسية، . 4

 ].34كتخطيط المبيعات، كتكزيع المكارد كالميزانية ]
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المتابعة كالتقكيـ: لمتأكد مف سالمة تطبيؽ بطاقة األداء . 5
المتكازف البد مف متابعتيا بشكؿ مستمر لمتأكد مف أنيا تنجز، 
كلكي يتـ تنفيذ تقكيـ بطاقة األداء المتكازف بشكؿ شامؿ، فتحاكؿ 
المنظمة اإلجابة عف األسئمة التالية: ىؿ إستراتيجيتنا تعمؿ؟ ىؿ 

ىؿ بيئتنا تغيرت؟ كىؿ حددنا الميزانية نقيس األشياء الصحيحة؟ 
المالية بشكؿ إستراتيجي؟ كمف الضركرم في ىذا الشأف االعتماد 

عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت؛ لجمع البيانات كتحميميا 
 ].56ككتابة التقارير المطمكبة ]

االختبار كالتكييؼ: باالستفادة مف التغذية المرتدة كالتعمـ في . 6
ائج التي تـ التكصؿ الييا، كما يترتب عمى ذلؾ مف ضكء النت

تغيير االستراتيجية، كأىداؼ المنظمة في ضكء الظركؼ 
 ].57المستحدثة ]

 

 2شكل 
 (Kaplan, 2008, p1266)  المصدر

  المتكازف بالجامعاتخامسنا: متطمبات تطبيؽ بطاقة األداء 
يمكف تمخيص متطمبات تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف في      

 :تقكيـ أداء الجامعات فيما يمي
دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا لتطبيؽ مقاييس بطاقة األداء  •

ا لكؿ العامميف حتى  المتكازف، مع كجكب أف يككف الدعـ كاضحن
 ].58يؤدم إلى التزاـ العامميف ]

عممية تحميؿ يسبؽ عممية كضع االستراتيجية، كتحديد كجكد  •
عالقة السبب كاألثر، مع ضركرة األخذ بعيف االعتبار البيئة 
المحيطة بالجامعة، كالتطكرات التكنكلكجية، كالتركيز عمى 

 ].28المحتكل قبؿ الصفات التقنية ]
التركيز عمى كيفية إجراء المسح البيئي كجمع المعمكمات مما  •

       التكجيو الحاسـ كالسياؽ لبطاقة األداء، كتحديد مفيكفر 
 ات األداء ػىـ الزبائف الحقيقييف، كما ىي أفضؿ طريقة لربط بطاق

 ].59االستراتيجية مع المياـ التشغيمية ]
تحديد كاضح لمرؤية كاألىداؼ االستراتيجية، مع كضع أىداؼ  •

 .أساسية لكؿ بعد مف أبعاد بطاقة األداء المتكازف
تحديد مقاييس األداء بشكؿ دقيؽ تحت كؿ األىداؼ، كخطط  •

العمؿ، كتحديد عدد المقاييس المستخدمة لمتركيز عمى مؤشرات 
 ].51األداء الحرجة لمجامعة ]

تكعية العامميف بالمنطؽ الذم تستند إليو البطاقة بيدؼ تطكير  •
شراؾ كافة العامميف في تنفيذ ىذا  الممارسات اإلدارية، كا 

كير، كتدريب أفراد جدد عمى ميارات إعداد البطاقة، كقياـ التط
الفريؽ المسؤكؿ عف تنفيذ ما تضمنتو البطاقة بإدخاؿ التعديالت 
عداد تقارير دكرية عف النتائج المتحققة  الالزمة عند الضركرة، كا 
لمحصكؿ عمى تغذية راجعة كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 ].55الضركرية ]
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اـ تقييـ األداء المستمر في إطار العمؿ ربط الحكافز بنظ •
 ].32كالمسؤكلية الجماعية بالجامعة ]

كجكد نظاـ لالتصاؿ كالتكاصؿ، لضماف كجكد معمكمات كافية  •
عف المحيط الداخمي كالخارجي، كتدفؽ المعمكمات كالقرارات عمى 

 ].47مختمؼ المستكيات التخاذ القرارات المناسبة في كقتيا ]
 تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف سادسنا: معكقات

تكاجو عممية تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف صعكبات      
كعقبات يجب تجنبيا أك التكيؼ معيا؛ حتى تتمكف المنظمات 
مف االستفادة الكمية مف البطاقة، كىذه الصعكبات تتمثؿ فيما 

 ].47يمي: ]
مؿ في الرغبة في إعداد بطاقة متكاممة منذ البداية يؤدم إلى خ •

العممية، لكف بالتجربة تجد المؤسسة نفسيا تعدؿ في بطاقتيا مف 
خالؿ إضافة األىداؼ كالمؤشرات غير المالية التي تسمح بتكقع 

 .أفضؿ لألداء
ثقافة المؤسسة: تكمف الصعكبة ىنا في تكجيو سمكؾ كؿ  •

العامميف في المؤسسة عمى اختالؼ ثقافاتيـ كآرائيـ نحك ىدؼ 
 .مشترؾ

المعايير كغمكضيا: في بعض األحياف تمجأ المنظمة إلى كثرة  •
كضع معايير لقياس كتقييـ األداء، لكنيا قد تفرط في عددىا مما 
يؤدم إلى فقداف المعنى كالدكر الذم كضعت مف أجمو، كما أف 
كثرتيا تؤدم إلى صعكبة تحقيقيا كميا مف قبؿ العامميف، 

 .كبالتالي التأثير عمى معنكياتيـ
كح األىداؼ: ينبع ىذا المشكؿ مف عدـ كضكح عدـ كض •

الرؤية كاالستراتيجية؛ ألف األىداؼ ىي ترجمة لرؤية كاستراتيجية 
المؤسسة، كبالتالي فإف عدـ كضكح األىداؼ كغمكضيا يؤدم 
إلى فكضى داخؿ التنظيـ بسبب جيؿ كؿ فرد إلى ما يريد 
ع الكصكؿ إليو، كما أف عدـ كضكح االستراتيجية يؤدم إلى كض

 .معايير خاطئة
عدـ دقة المعمكمات: يتطمب تطبيؽ نظاـ األداء المتكازف القياـ  •

الخارجية، كبالتالي فإف عدـ ك بتشخيص عاـ لمبيئة الداخمية 
 صدؽ المعمكمات كمحدكديتيا قد يؤدم إلى بناء النمكذج بصكرة 

 .خاطئة
كأضاؼ تايمكر تحديات أخرل تكاجو تطبيؽ بطاقة األداء      
ازف كالتالي: أنيا تفتقر لممقاييس الخارجية كالبيئية الرئيسية المتك 

البعد التنافسي، كليس ىناؾ ضماف عمى أف  كخاصة غياب 
تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف يحسف الجكدة، كما أنو يمكف أف 
يؤدم إلى تراكـ البيانات، في حاؿ تـ استخدامو بغير تركم، 

 ].59تراتيجية التنفيذية ]كأنيا عادة تظير عالقات ضعيفة باالس
كما أكرد قرني أف عالقة السبب كالنتيجة بيف أبعاد بطاقة األداء 
األربعة بالجامعات غير كاضحة كغير محددة، كما أف النتائج 
التي تحققيا الجامعات معقدة يصعب قياسيا، كيصعب عزؿ 
كتحديد أسباب ىذه النتيجة عف غيرىا، كأف تطبيؽ مدخؿ األداء 

يجعؿ التعميـ سمعة كالتالميذ كعمالء مما يقمؿ مف  المتكازف
 ].41كظيفة الجامعة بالمجتمع ]

 الدراسات السابقة. 4
يالحظ المتتبع ألدبيات استخداـ بطاقة األداء المتكازف في       

تقكيـ األداء في مؤسسات التعميـ العالي عامة، كالجامعات 
بسبب ظيكرىا خاصة قمة الدراسات إلى حد ما، كقد يعكد ذلؾ 

 .كتطبيقيا ابتداء في القطاع الخاص
[ دراسة بعنكاف" "تقكيـ أداء 60فقد أجرل عبدالرحمف ]        

الجامعات كفقنا لمنظكر األداء المتكازف"، ىدفت ىذه الدراسة إلى 
معرفة أثر استخداـ نمكذج األداء المتكازف في تقكيـ أداء 

عمى جامعة أفريقيا الجامعات بمحاكره األربعة، كتـ التطبيؽ 
العالمية، كتمثمت عينة الدراسة في عمداء الكميات كرؤساء 
األقساـ العممية، كتـ استخداـ المنيج الكصفي، كتصميـ 
االستبانة كأداة لمبحث، كأظيرت النتائج أف إدارة الجامعة تشجع 
كتدعـ نمط العمؿ بركح الفريؽ الكاحد كأف مكارد الجامعة يتـ 

يؽ أىدافيا، كما أكضحت النتائج تدني جكدة استخداميا في تحق
الخدمات المقدمة لمطالب، كما أكصت الدراسة بضركرة إشراؾ 
نشاء عمادة   الطالب عند كضع السياسات كالخطط األكاديمية، كا 

 .خاصة بالجكدة كالتطكير األكاديمي
 [ دراسة بعنكاف 61د ]ػػف كأحمػػػرل حسػػػو أجػػػاؽ ذاتػػي السيػػكف     
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"قياس أداء جامعة المكصؿ كتقييمو باستخداـ بطاقة األداء 
المتكازف"، ىدفت الدراسة لدراسة إمكانية اعتماد بطاقة األداء 
المتكازف لقياس أداء جامعة المكصؿ كتقييمو، كالتعرؼ عمى 
كاقع كؿ مف: الخدمة التعميمية كاالستشارات، كاالستثمار في 

عمى تطكير رأس ماليا  البحث كالتطكير، كرصد قدرة الجامعة
البشرم كالتنظيمي كالمعرفي، كقد تككف مجتمع الدراسة مف طمبة 
الدراسات العميا، كعمداء الكميات كرؤساء األقساـ في جامعة 
ا بأبعاد  المكصؿ، كتكصمت الدراسة إلى أف لمجامعة اىتمامن
الجكدة، كما أف الجامعة تقـك بعمميات اإلبداع، كأف بركز رأس 

شرم لـ يكف بالمستكل المطمكب، كما أظيرت الدراسة الماؿ الب
فركقنا معنكية لممنظكر الزبائني، كعدـ كجكد فركؽ معنكية 

 .لمنظكر العمميات الداخمية أك منظكر التعمـ كالنمك
[ بعنكاف" تقييـ أداء 62كركزت دراسة الضحاكم كالمميجي ]      

كازف"، عمى كميات التربية في مصر باستخداـ بطاقة األداء المت
التعرؼ عمى كاقع أداء كميات التربية في مصر باستخداـ بطاقة 
األداء المتكازف، كالتعرؼ عمى اآلليات المقترحة لتطكير كميات 
التربية في مصر باستخداـ بطاقة األداء المتكازف، كقد استخدمت 
الدراسة المنيج الكصفي، كاستخدمت الدراسة المقابالت 

أدكات لمبحث، كقد شممت عينة الدراسة الشخصية كاالستبانة ك
عمى أعضاء ىيئة التدريس بعض كميات التربية )بنيا، طنطا، 
دمنيكر(، كأظيرت النتائج أف كاقع أداء كميات التربية باستخداـ 
بطاقة األداء المتكازف كاف بدرجة متكسطة لكؿ مف: البعد 
د المالي، كبعد العمالء، كبعد النمك كالتعمـ الميني، كالبع

المجتمعي، بينما كاف كاقع أداء كميات التربية بدرجة ضعيفة 
لبعد العمميات الداخمية، كخمصت الدراسة باقتراح بعض اآلليات 

 .لتطكير أداء كميات التربية كفقنا ألبعاد بطاقة األداء المتكازف
"تصديؽ أك رفض أك  [ بعنكاف63كىدفت دراسة سيد ]      

في الجامعات"، إلى اختبار مدل  تعديؿ بطاقة األداء المتكازف
مالءمة استخداـ بطاقة األداء المتكازف في الجامعات، كالتي 
 كانت مكجية في البداية نحك الشركات اليادفة لمربح، حتى تـ
تطبيقيا عمى المؤسسات غير ىادفة لمربح كالتي تختمؼ تماما 

في أىدافيا عف المنظمات الربحية، كبعد تطبيقيا مف قبؿ بعض 
امعات الحككمية غير ربحية تـ اكتشاؼ أف البطاقة الج

الكالسيكية تحتاج إلى بعض التعديؿ بما يتناسب مع ظركؼ 
المنظمات غير ربحية، ليظير التساؤؿ بمدل مالءمة بطاقة 
األداء المتكازف لتقكيـ أداء الجامعات كما إذا كانت األداة المثمى 

ة المراجعة النقدية إلدارة استراتيجية الجامعات. استخدمت الدراس
جامعة حكؿ العالـ قامت بتطبيؽ بطاقة األداء المتكازف،  30ؿ 

أظيرت نتائج الدراسة أف معظـ الجامعات بحكـ طبيعتيا أك 
ظركفيا كاجيت صعكبة في كضع األسس الالزمة كتطكير 
األنظمة مف أجؿ االستفادة مف تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف في 

 .مبية تكقعاتياإدارة استراتيجيتيا كت
[ بعنكاف" منيج مقترح لتقييـ 64كسعت دراسة المطيرم ]      

أداء جامعة الككيت باستخداـ بطاقة األداء المتكازف"، لمتعرؼ 
عمى الكاقع الفعمي لمدل استخداـ جامعة الككيت لبطاقة األداء 
المتكازف بأبعادىا األربعة، كمدل تكافر متطمبات تطبيؽ بطاقة 

كازف كاستخداميا في جامعة الككيت، كاقتصر مجتمع األداء المت
الدراسة عمى أعضاء ىيئة التدريس بكميات جامعة الككيت 

عضك ىيئة تدريس، كاستخدمت الدراسة 1343كالبالغ عددىـ 
المنيج الكصفي، كاالستبانة كأداة لمدراسة، كأظيرت نتائج 
ة الدراسة أف استخداـ بطاقة األداء المتكازف في تقييـ جامع

الككيت في الكميات النظرية كالعممية بدرجة كبيرة، كأف تكفر 
متطمبات تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف لتقييـ أداء جامعة الككيت 

 .كاف متكفرنا بدرجة كبيرة جدنا
 [ دراسة بعنكاف32كفي السياؽ ذاتو أجرل آؿ مرعي ]     

اقة "نمكذج مقترح لتقييـ األداء بجامعة الممؾ خالد في ضكء بط
الدرجات المتكازنة"، ىدفت الدراسة إلى تقديـ نمكذج مقترح لتقييـ 
األداء بجامعة الممؾ خالد في ضكء بطاقة الدرجات المتكازنة، 
كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، مستخدمنا أسمكب 
دلفام لبناء مؤشرات النمكذج المقترح لتقييـ األداء بجامعة الممؾ 

مؤشرنا لتقييـ األداء كفؽ بطاقة  57راء عمى خالد. كاتفؽ الخب
الدرجات المتكازنة، مكزعة عمى أبعادىا األربعة عمى النحك 
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مؤشرنا في بعد التعمـ  20مؤشرنا في بعد المستفيد، ك 12التالي: 
مؤشرات في  6مؤشرنا في بعد العمميات الداخمية، ك 19كالنمك، ك

معة عمى إيجاد البعد المالي، كأكصت الدراسة بأف تعمؿ الجا
كحدة متخصصة بتقييـ األداء المتكازف، كأف يتـ تطكير نظاـ 
إدارة األداء الجامعي لتكافؽ البطاقة، كأف تصكغ أىداؼ الكحدات 

 .كالكميات كالمكظفيف لتتكافؽ مع أىداؼ الجامعة كغايتيا
[ بعنكاف" إمكانية تطبيؽ بطاقة 65كىدفت دراسة الزكيمؼ ]      

في الجامعات األردنية الخاصة"، لمتعرؼ عمى  األداء المتكازف
كعي الجامعات األردنية الخاصة بأىمية تطبيؽ بطاقة األداء 
المتكازف في تقكيـ األداء، باإلضافة إلى تحديد قابمية ىذه 
الجامعات لتطبيؽ بطاقة األداء المتكازف عف طريؽ مناقشة تكافر 

سة تـ تصميـ العناصر األساسية لمتطبيؽ. لتحقيؽ أىداؼ الدرا
استبانة كزعت عمى عمداء كككالء العمداء كرؤساء األقساـ 
العممية كمديرم األقساـ المالية كاإلدارية في الجامعات األردنية 
الخاصة، كأظيرت نتائج الدراسة كعي الجامعات األردنية 
الخاصة بأىمية تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف في تقكيـ األداء، 

كافر مصادر مالية كبشرية في الجامعات كما أظيرت النتائج ت
األردنية الخاصة كالذم يعد متطمبات أساسية لتطبيؽ بطاقة 

 .األداء المتكازف
[ دراسة بعنكاف" مدل 58كفي السياؽ ذاتو أجرل أبكشرخ ]       

إمكانية تقكيـ أداء الجامعة اإلسالمية بغزة باستخداـ بطاقة قياس 
دراسة إلى التعرؼ عمى إمكانية األداء المتكازف"، ىدفت ىذه ال

استخداـ بطاقة األداء المتكازف كأداة تقكيـ أداء الجامعة 
اإلسالمية بغزة مف كجية نظر العامميف بالجامعة، كاستخدمت 
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، ككانت االستبانة أداة لمبحث، 
كقد أظيرت الدراسة أف الجامعة اإلسالمية تعمؿ عمى مكاكبة 

تطكر العممي، األمر الذم يمكنيا مف تطبيؽ بطاقة قياس ال
األداء المتكازف، كما لكحظ أف تكمفة الساعة الدراسية في 
الجامعة كالتي يعكسيا مستكل الخدمات األكاديمية كاإلدارية التي 
تقدـ لمطمبة تزيد كثيرنا عف قيمة الساعات لمطمبة في الكميات 

براز سمعتيا المختمفة، كأف الجامعة تحرص عمى ت طكير دكرىا كا 

بيف سائر الجامعات، كتعمؿ عمى تطكير العالقة مع الخريجيف 
كمتابعة أكضاعيـ، كلكف ذلؾ يكاجو بعض الصعكبات بسبب 
سكء الكضع االقتصادم الذم يحكؿ دكف إمكانية استيعاب 

 .الخريجيف في سكؽ العمؿ
 [ بعنكاف" دكر استخداـ بطاقة66كسعت دراسة ميرزا ]      

األداء المتكازف في تحسيف جكدة أداء قطاع التعميـ الجامعي 
الخاص" إلى معرفة دكر استخداـ بطاقة األداء المتكازف في 
تحسف جكدة أداء قطاع التعميـ الجامعي الخاص في دكلة 
الككيت، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كقد تـ إعداد 

 5فردنا مف  180االستبانة كأداة لمبحث، كشممت عينة الدراسة 
جامعات ككميات خاصة تـ اختيارىا بطريقة عشكائية، كقد 
أظيرت نتائج الدراسة كجكد أثر ذم داللة إحصائية لبطاقة 
األداء المتكازف بأبعادىا األربعة في تحسيف جكدة قطاع التعميـ 
الجامعي الخاص في دكلة الككيت، إذ تجسد ىذا األثر في 

دؼ إلى تكفير إطار عاـ لقياس طريقة عمؿ البطاقة كالتي تي
 .أداء المؤسسات كالمنظمات

[ بعنكاف" تصميـ كتنفيذ بطاقة األداء 67كىدفت دراسة فيميب ]
المتكازف في معيد الجامعة"، لمتعرؼ عمى كيفية تطكير إدارة 
معيد الجامعة عف طريؽ تطبيؽ نظاـ متكامؿ لمقاييس األداء 

استخداـ دراسة الحالة باستخداـ بطاقة األداء المتكازف، كتـ 
ببناء نظاـ  (Institute of Shock physics)  بالتطبيؽ عمى

لمقاييس األداء، ثـ بناء عميو تـ تصميـ بطاقة األداء المتكازف 
لمتطبيؽ في معيد الجامعة. أظيرت الدراسة كجكد عالقة بيف 
تطكير تقارير بطاقة األداء المتكازف كالتي تحتكم عمى مقاييس 

كغير مالية كبيف تطكير إدارة األداء في معيد الجامعة مف مالية 
 .خالؿ تكفير فكائد مممكسة لممستفيديف

[ دراسة بعنكاف" بطاقة األداء المتكازف 68كطبؽ باتريكس ]     
لراغبي التحكيؿ: أداة تقكيـ ذاتي مؤسسي"، استيدفت ىذه 
الدراسة تطكير مجمكعة مف مؤشرات األداء أك المقاييس التي 
تمكف كميات المجتمع مف تقكيـ فعاليتيا في إعداد طالب جامعة 
ىاكام لمتحكيؿ إلى المؤسسات الجامعية ذات األربع سنكات 



572016
 

316 

كالحصكؿ عمى درجة البكالكريكس، كتمثمت ىذه المؤشرات كالتي 
تؤثر عمى المخرجات التعميمية في: اإلتاحة، االستبقاء، التمييز، 

نت أبعادان لبطاقة األداء المتكازف محاسبية المكارد المؤسسية، ككا
المتنكعة، كقد استخدمت المنيج الكصفي، كاعتمدت عمى دراسة 
حالة لكميات المجتمع المكجكدة في ىاكام، كتكصمت الدراسة في 
نتائجيا إلى أف الطالب أدرككا أىمية التحكيؿ إلى الكميات 
ف كاف ىناؾ ضعؼ في ثقافة التحكيؿ كقصكر  الجامعية كا 

مات عف ىذه العممية لدل كثير مف الطالب مف حيث المعمك 
 .أىميتيا ككيفية إتماميا

في ضكء ما تـ استعراضو مف دراسات عربية كأجنبية،       
يتضح تأكيد معظـ الدراسات عمى أىمية تطبيؽ بطاقة األداء 
المتكازف كدكرىا في تحسيف األداء كتطكيره في مؤسسات التعميـ 

ىا المؤثر في تحسيف مستكل األداء العالي كالجامعات؛ لدكر 
كتطكيره مف خالؿ مقارنتو بمعيار محدد سابقان، كالتعرؼ عمى 
نقاط القكة لتعزيزىا، كنقاط الضعؼ بغرض الحد منيا كتجاكزىا 
أك تقميميا، كاستخدمت الدراسات السابقة أساليب بحثية كأدكات 
متعددة: كاالستبانة، كدلفام، كالمقابمة الشخصية. كخمصت 
الدراسات العربية إلى أف استخداـ بطاقة األداء المتكازف في 
ا يكاجو عكائؽ عدة، كأكصت  تقكيـ أداء الجامعات العربية عمكمن
جميعيا بضركرة العمؿ عمى تبني بطاقة األداء المتكازف في 
تقكيـ األداء. أَما الدراسات األجنبية فقد ركزت في مجمميا عمى 

ة األداء المتكازف الحالية لمتطبيؽ تحميؿ مدل مالءمة نماذج بطاق
في الجامعات كدراستيا، كتطكير مؤشرات األداء لبطاقة األداء 
المتكازف في الجامعات كمقاييسو. كتتفؽ الدراسة الحالية مع 

الدراسات السابقة في استخداـ بطاقة األداء المتكازف في تقكيـ 
في حيف  األداء، كمعرفة أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيقيا،

تختمؼ عنيا باتجاىيا نحك الكصكؿ إلى تكصيات مقترحة 
لتطكير األداء باستخداـ بطاقة األداء المتكازف، كما تَعد الدراسة 
الحالية مف الدراسات القميمة التي تطرقت الستخداـ بطاقة األداء 
المتكازف في تقكيـ األداء في كميات الجامعات السعكدية 

 .الحككمية
 واإلجراءاتالطريقة . 5

 منهج الدراسة . أ
استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي المسحي؛        

لتحديد مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع كفقان 
ألبعاد بطاقة األداء المتكازف مف كجية نظر مجتمع الدراسة؛ 
، بأسمكب دراسة الحالة كذلؾ لمالءمة ىذا المنيج طبيعة الدراسة

مف حيث اعتماده أساسنا عمى جمع البيانات عف كاقع الظاىرة 
المراد دراستيا كتحميميا كتنظيميا بصكرة كمية كنكعية، كاستخراج 
االستنتاجات كالتعميمات التي تساعد عمى فيـ الظاىرة 

 ].69المطركحة لمدراسة، كتطكير الكاقع الذم ندرسو ]
  مجتمع الدراسة وعينتها . ب
الدراسة مف جميع عضكات ىيئة التدريس في  يتككف مجتمع 

كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع في جامعة الممؾ 
( عضكة مف أعضاء ىيئة التدريس 324سعكد، كالبالغ عددىف )

%( مف العدد 38التي شممتيا الدراسة، كشكمت عينتيا نسبة )
تكزيع أفراد الدراسة  2ك 1اإلجمالي لمجتمعيا، كتصؼ الجداكؿ 

  :كفقان لمتغيرم المؤىؿ العممي كالمسمى الكظيفي كالتالي
 1جدول 

 توزيع مفردات الدراسة وفق متغير المؤهل العممي
 النسبة التكرار المؤهل العممي
 15.6 19 بكالكريكس
 69.7 85 ماجستير
 14.8 18 دكتكراه
%100 122 المجمكع  

( مف مفردات الدراسة يمثمف 85( أف )1يتضح مف الجدكؿ رقـ )
% مف إجمالي مفردات الدراسة مؤىميف العممي 69.7ما نسبتو 

( 19ماجستير كىف الفئة األكثر مف مفردات الدراسة، بينما )
إجمالي مفردات الدراسة  % مف15.6منيف يمثمف ما نسبتو 
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.دكتكراه% مف إجمالي مفردات الدراسة مؤىميف العممي 14.8( منيف يمثمف ما نسبتو 18مؤىميف العممي بكالكريكس، مقابؿ )
 2جدول 

 الوظيفي المسمىتوزيع مفردات الدراسة وفق متغير 
الوظيفي المسمى  النسبة التكرار 

 56.6 69 معيدة
 33.6 41 محاضرة

مساعد فما فكؽستاذ أ  12 9.8 
%100 122 المجمكع  

( مف مفردات الدراسة 69( أف )2يتضح مف الجدكؿ رقـ )     
% مف إجمالي مفردات الدراسة مسماىف 56.6يمثمف ما نسبتو 

الكظيفي معيدة كىف الفئة األكثر مف مفردات الدراسة، بينما 
% مف إجمالي مفردات 33.6نسبتو ( منيف يمثمف ما 41)

( منيف يمثمف ما 12الدراسة مسماىف الكظيفي محاضرة، مقابؿ )
% مف إجمالي مفردات الدراسة مسماىف الكظيفي 9.8نسبتو 

 .أستاذ مساعد فما فكؽ
 ج. أداة الدراسة

أعَدت الباحثة استبانة لجمع المعمكمات باالستفادة مف      
الدراسات السابقة؛ لتحقيؽ أىداؼ أدبيات الدراسة كالرجكع إلى 

الدراسة، كقد تضمنت االستبانة ثالثة أجزاء: حيث الجزء األكؿ 
لمبيانات األكلية، كالجزء الثاني تقكيـ مستكل أداء كمية الدراسات 
التطبيقية كخدمة المجتمع كفقان ألبعاد بطاقة األداء المتكازف، 

بطاقة، كىي: أبعاد مختمفة لم (4) عبارة تقيس (45) مككنة مف
بعد العمميات الداخمية، كبعد النمك الميني كالتعمـ، كالبعد المالي، 
كبعد العمالء، كالجزء الثالث خَصص لمعكقات تطبيؽ بطاقة 
األداء المتكازف في تقكيـ أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة 

( فقرة، كقد أعطيت كؿ عبارة مف 12) المجتمع، كىك مككف مف
ا كفؽ مقياس ليكرتعبارات االست  Likertبانة كزننا متدرجن

Scale  الثالثي )عالية، كمتكسطة، كمنخفضة(. كمثمت
(؛ ليككف تفسير المتكسطات 1، 2، 3االستجابات رقمينا )

 1الحسابية كفؽ مقياس ليكرت الثالثي كالتالي: منخفضة مف 
 2.35، كعالية مف 2.34إلى  1.68، كمتكسطة مف 1.67إلى 
 .3.00إلى 
 :ق أداة الدراسةصد

لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة عرضتيا       
الباحثة عمى مجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 
الممؾ سعكد، حيث طمب منيـ إبداء الرأم حكؿ فقرات االستبانة 
مف حيث مالءمة الفقرة كالمجاؿ الذم تندرج تحتو، ككضكح 

حثة الباالفقرة، كسالمة الصياغة المغكية كدقتيا. كقد أخذت 
كاستفادت في إعداد االستبانة في  بجميع ممحكظات المحكميف،

شكميا النيائي. كلمتأكد مف الصدؽ الداخمي ألداة الدراسة حسبت 
بيف درجة كؿ فقرة مف  Pearson معامؿ االرتباط لبيرسكف

فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو، حيث 
كر مف المحاكر األربعة دالة اتضح أف الدرجة الكمية لكؿ مح

(، كىك ما يشير إلى تمتع األداة بدرجة 0.01) عند مستكل
 .عالية مف االتساؽ الداخمي

 :ثبات أداة الدراسة
 لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة استخدـ معامؿ ألفا كركنباخ       

Cronbach’s Alpha   ألداة الدراسة كمجاالتيا، حيث طبقت
البيانات التي جمعت. كأظيرت النتائج أف الثبات المعادلة عمى 

(، كىذا يدؿ عمى تمتع االستبانة 0.9248العاـ لألداة بمغ )
بدرجة عالية مف الثبات، بحيث يمكف االعتماد عمييا في 

 .التطبيؽ الميداني لمدراسة
 نتائج ومناقشتها. ال6

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستكل أداء كمية     
الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع باستخداـ بطاقة األداء 
المتكازف، كتحديد معكقات استخداـ البطاقة في تقكيـ أداء الكمية 
مف كجية نظر أفراد الدراسة، كالتكصيات المقترحة لتطكير أداء 

  داـ بطاقة األداءػػع باستخػػػة المجتمػػكمية الدراسات التطبيقية كخدم
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 :ا يمي عرض النتائج التي تكصؿ إلييا البحثالمتكازف، كفيم
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ: "ما مستكل أداء كمية الدراسات 
التطبيقية كخدمة المجتمع كفقا ألبعاد بطاقة األداء المتكازف مف 

 كجية نظر أفراد الدراسة؟
 ة كخدمةػػات التطبيقيػػة الدراسػػكل أداء كميػػى مستػػلمتعرؼ عم     

لمجتمع كفقا ألبعاد بطاقة األداء المتكازف األربعة تـ حساب ا 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب الستجابات 
مفردات الدراسة عمى تقكيـ مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية 
كخدمة المجتمع كفقا ألبعاد بطاقة األداء المتكازف األربعة، 

 :الجدكؿ التالي كجاءت النتائج كما يكضحيا
 3جدول 

بة تنازليًا استجابات مفردات الدراسة لتقويم مستوى أداء كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وفقا ألبعاد بطاقة األداء المتوازن األربعة مرت
 حسب متوسطات الموافقة

 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد
 متكسطة 1 0.514 1.92 بعد العمميات الداخمية 
 متكسطة 2 0.435 1.85  بعد النمك الميني كالتعمـ

 منخفضة 3 0.469 1.65  بعد الماليال
 منخفضة 4 0.355 1.58 بعد العمالء 
 متكسطة - 0.457 1.75 الكاقع الكمي 

النتائج المكضحة أعاله يتضح أف مستكل أداء مف خالؿ       
كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع كفقا ألبعاد بطاقة األداء 

 مف 1.75) المتكازف األربعة كاف بدرجة متكسطة، كبمتكسط بمغ
(، كأبرز مالمحو تمثمت في مستكل األداء المتعمؽ ببعد 3

ستكل األداء (، يميو م3 مف 1.92) العمميات الداخمية بمتكسط
(، 3 مف 1.85) المتعمؽ ببعد النمك الميني كالتعمـ بمتكسط

ككالىما بدرجة متكسطة، كفي المرتبة الثالثة جاء مستكل األداء 
(، كأخيران جاء في 5 مف 1.65المتعمؽ بالبعد المالي بمتكسط )

  المرتبة الرابعة مستكل األداء المتعمؽ ببعد العمالء بمتكسط

 .ككالىما بدرجة منخفضة(، 3 مف 1.58)
 :كفي ما يمي النتائج التفصيمية لكؿ بعد مف ىذه األبعاد

 :بعد العمالء/ 1
لمتعرؼ عمى مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة       

المجتمع كفقا لبعد العمالء، تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية 
كالرتب الستجابات كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

مفردات الدراسة عمى عبارات محكر مستكل أداء كمية الدراسات 
التطبيقية كخدمة المجتمع كفقا لبعد العمالء، كجاءت النتائج كما 

 :يكضحيا الجدكؿ التالي
 4دول ج

راسات التطبيقية وخدمة المجتمع وفًقا لبعد العمالء مرتبة تنازليًا حسب استجابات مفردات الدراسة عمى عبارات محور مستوى أداء كمية الد
 متوسطات الموافقة

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 منخفضة متوسطة عالية %النسبة

تتناسب قاعات الدرس كالمعامؿ كالتقنية المتكافرة مع  5
 التعميـ كالتدريب في الكميةأغراض 

 1 0.787 1.98 39 47 36 ؾ
% 29.5 38.5 32.0 

يكجد نظاـ لتمقي الشكاكل كالمقترحات الخاصة بالطالب  4
 كالمستفيديف كالتعامؿ معيا

 2 0.716 1.82 44 56 22 ؾ
% 18.0 45.9 36.1 

تتناسب أعداد الطالب مع أعداد أعضاء ىيئة التدريس  6
 جميع برامج الكميةفي 

 3 0.777 1.75 56 41 25 ؾ
% 20.5 33.6 45.9 

تعمؿ الكمية عمى تحديد كتشخيص احتياجات المجتمع  1
 كسكؽ العمؿ

 4 0.618 1.69 48 64 10 ؾ
% 8.2 52.5 39.3 

 5 0.651 1.66 53 57 12 ؾيتناسب محتكل البرامج التعميمية مع االحتياجات الفعمية  7
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 43.4 46.7 9.8 % بمتطمبات سكؽ العمؿ لإليفاءلمطالب، 
تقيس الكمية مستكل رضا المستفيديف مف مخرجات  3

 الكمية كخريجييا
 6 0.614 1.58 59 55 8 ؾ
% 6.6 45.1 48.4 

تنفذ الكمية استطالعات رأم؛ لقياس رضا الطمبة  9
الخدمات المقدمة مف مرافؽ الكمية، كمستكل  كالمستفيديف

 ليـ

 7 0.578 1.52 63 54 5 ؾ
% 4.1 44.3 51.6 

يكجد تمثيؿ في مجمس الكمية كاألقساـ ألصحاب  11
 المصالح كالمستفيديف مف داخؿ الكمية كخارجيا

 8 0.571 1.41 77 40 5 ؾ
% 4.1 32.8 63.1 

تكفر الكمية قنكات اتصاؿ مفتكحة كمتعددة مع المجتمع  12
 المستفيد؛ لمحصكؿ عمى التغذية الراجعة

 9 0.571 1.41 77 40 5 ؾ
% 4.1 32.8 63.1 

يحظى خريجك الكمية بسمعة جيدة كتأىيؿ عاؿ لسكؽ  10
 العمؿ

 10 0.598 1.40 80 35 7 ؾ
% 5.7 28.7 65.6 

يشارؾ المستفيدكف )أعضاء ىيئة التدريس كالطالب  2
ككضع  صنع القرارات،كممثمكف عف المجتمع( في 

 الخطط االستراتيجية في الكمية

 11 0.550 1.38 80 38 4 ؾ
% 3.3 31.1 65.6 

تكجد بالكمية آليات لمتابعة الخريجيف كانخراطيـ في سكؽ  8
 العمؿ

 12 0.512 1.30 88 31 3 ؾ
% 2.5 25.4 72.1 

 0.355 1.58 المتكسط العاـ
يكضح الجدكؿ السابؽ مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى        

تقكيـ مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع كفقا 
مف  1.58لبعد العمالء بدرجة منخفضة، كبمتكسط حسابي بمغ )

 إلى 1.30) (. كقد تراكحت المتكسطات الحسابية ما بيف3.00
(، كىي متكسطات تتراكح ما بيف الفئتيف األكلى كالثانية 1.98

منخفضة/ ) مف فئات المقياس الثالثي كالمتيف تشيراف إلى
 .متكسطة( عمى أداة الدراسة

كىذ يعني مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى أربعة معايير      
لتقكيـ مستكل أداء الكمية كفقنا لبعد العمالء بدرجة متكسطة، 

( التي نصت عمى:" تتناسب قاعات الدرس 5ا العبارة رقـ )كأىمي
غراض التعميـ كالتدريب في كالمعامؿ كالتقنية المتكافرة مع أ

"، حيث حصمت عمى المرتبة األكلى، كبمتكسط حسابي الكمية
( التي تنص عمى:" يكجد 4(، كالعبارة رقـ )3مف  1.98بمغ )

الب كالمستفيديف نظاـ لتمقي الشكاكل كالمقترحات الخاصة بالط
كالتعامؿ معيا "، كحصمت عمى المرتبة الثانية، كبمتكسط 

(. كتفسر ىذه النتيجة جيكد إدارة 3مف  1.82حسابي بمغ )
الكمية الرامية إلى تكفير البيئة المادية المناسبة كالتقنية لبرامجيا 
التعميمية كالتدريبية، باإلضافة إلى تفعيؿ قنكات االتصاؿ 

طريؽ إدارة المتابعة لتمقي شكاكم المستفيديف  اإللكتركنية عف
كاقتراحاتيـ كالبت فييا، فيما تـ تخصيص كحدة الشؤكف الطالبية 
التابعة لعمادة شؤكف الطالب لمنظر في شكاكم الطالب مف 
خالؿ الرفع بيا لمجنة الفرعية داخؿ كؿ كمية، كالتي تقـك بإحالة 

جنة الدائمة المكضكع في حاؿ عدـ التمكف مف البت فيو لم
بالجامعة لتباشر اختصاصيا بشأف حؿ شكاكل الطمبة 

 .كتظمماتيـ
( عمى المرتبتيف 2( ك)8كما حصمت العبارتاف رقـ )     

األخيرة كقبؿ األخيرة، كعمى درجة مكافقة منخفضة بمتكسطات 
(، كىذا نصيما" تكجد 1.38، 1.30) حسابية بمغت عمى التكالي
يجيف كانخراطيـ في سكؽ العمؿ "، ك" بالكمية آليات لمتابعة الخر 

يشارؾ المستفيدكف )أعضاء ىيئة التدريس كالطالب كممثمكف 
عف المجتمع( في صنع القرارات، ككضع الخطط االستراتيجية 
في الكمية". كقد تعزل ىذه النتيجة إلى عدـ كجكد آليات تتبعيا 
الكمية في متابعة خريجييا بشكؿ دكرم، كالكشؼ عف انخراطيـ 

سكؽ العمؿ؛ بيدؼ تقكيـ المخرجات، كمعرفة مدل مكاءمة  في
مؤىالتيـ كتخصصاتيـ احتياجات سكؽ العمؿ؛ مما يفكت عمى 
الكمية الحصكؿ عمى التغذية الراجعة حكؿ الكفايات 
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كالتخصصات كالميارات المطمكبة، كالذم يساعدىا في النياية 
كما  عمى تطكير برامجيا التعميمية بما يحقؽ حاجات المجتمع.

أف نظاـ مجمس التعميـ العالي كالجامعات كلكائحو حدد في 
( عضكية مجالس الكميات بالجامعات السعكدية، 32) المادة رقـ

كىك ما يفسر خمك مجمس كمية الدراسات التطبيقية كخدمة 
المجتمع مف أعضاء ممثميف عف المجتمع المستفيد كالطالب 

في صنع  كأعضاء ىيئة التدريس كمف ثـ ضعؼ مشاركتيـ
 .القرارات ككضع الخطط االستراتيجية فييا

 :البعد المالي/ 2
لمتعرؼ عمى مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة 
المجتمع كفقا لمبعد المالي، تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية 
كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب الستجابات 

ارات محكر مستكل أداء كمية الدراسات مفردات الدراسة عمى عب
التطبيقية كخدمة المجتمع كفقا لمبعد المالي كجاءت النتائج كما 

 :يكضحيا الجدكؿ التالي

 5جدول 
لمبعد المالي مرتبة تنازليًا حسب استجابات مفردات الدراسة عمى عبارات محور مستوى أداء كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وفًقا 

 متوسطات الموافقة
المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 منخفضة متوسطة عالية النسبة%

 1 0.617 1.73 44 67 11 ؾ تكجد في الكمية إدارة مالية مستقمة تعمؿ بكفاءة عالية 15
% 9.0 54.9 36.1 

تنفذ الكمية بحـز ما تضمنتو الئحة العقكبات كالتأديب؛  23
 كالشعكر بالمسؤكلية ةلتعزيز النزاى

 2 0.698 1.71 52 53 17 ؾ
% 13.9 43.4 42.6 

 3 0.620 1.68 49 63 10 ؾ كاضحة إلدارة مكاردىا المالية ةالكمية استراتيجيتمتمؾ  16
% 8.2 51.6 40.2 

الكمية قاعدة بيانات عف مكاردىا المالية الحالية تمتمؾ  18
 كالمستقبمية

 4 0.607 1.68 48 65 9 ؾ
% 7.4 53.3 39.3 

تعمؿ الكمية عمى زيادة مصادر التمكيؿ الذاتي عبر  20
 اعتمادىا مجاالت كبرامج كخدمات جديدة

 5 0.698 1.67 56 50 16 ؾ
% 13.1 41.0 45.9 

عمى تحسيف خطة التسكيؽ لبرامجيا تعمؿ الكمية  17
 كخدماتيا

 6 0.648 1.67 52 58 12 ؾ
% 9.8 47.5 42.6 

تعمؿ الكمية عمى تحسيف األنظمة التقميدية لمرقابة المالية  19
 المكجية إلى المصركفات كترشيد اإلنفاؽ بصفة مستمرة

 7 0.625 1.66 51 61 10 ؾ
% 8.2 50.0 41.8 

ميزانية الكمية مع مستكل أدائيا كمتطمبات تنفيذ تتناسب  14
 أنشطتيا

 8 0.526 1.66 45 74 3 ؾ
% 2.5 60.7 36.9 

تكجد في الكمية نظـ مساءلة؛ لمكشؼ عف حاالت الفساد  22
 المالي كالتعامؿ معيا

 9 0.634 1.62 56 56 10 ؾ
% 8.2 45.9 45.9 

 10 0.550 1.62 50 68 4 ؾ كفاعمية في تحقيؽ أىدافياتستغؿ ميزانية الكمية بكفاءة  13
% 3.3 55.7 41.0 

تسعى الكمية إلى رفع نسبة الدعـ المالي المقدـ ليا عبر  21
التبرعات كاليبات المقدمة مف أصحاب المصالح 

 كالمستفيديف

 11 0.548 1.46 69 50 3 ؾ
% 2.5 41.0 56.6 

 0.435 1.65 المتكسط العاـ
يتضح مف الجدكؿ السابؽ مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى       

تقكيـ مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع كفقنا 
مف  1.65لمبعد المالي بدرجة منخفضة، كبمتكسط بمغ )

(. كقد تراكحت متكسطات مكافقتيف عمى ىذا المحكر ما 3.00
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(، كىي متكسطات تقع ما بيف الفئتيف 1.73إلى  1.46) بيف
 األكلى كالثانية مف فئات المقياس الثالثي كالمتيف تشيراف إلى

منخفضة/ متكسطة( عمى أداة الدراسة، حيث أكضحت النتائج )
أف أفراد عينة الدراسة مكافقات بدرجة متكسطة عمى أربعة مف 

طبيقية كخدمة معايير تقكيـ مستكل أداء كمية الدراسات الت
( 15المجتمع كفقا لمبعد المالي يتمثؿ أبرزىا في العبارة رقـ )

التي تنص عمى: " تكجد في الكمية إدارة مالية مستقمة تعمؿ 
بكفاءة عالية "، حيث حصمت عمى المرتبة األكلى بدرجة 

(. كالعبارة رقـ 3مف  1.73متكسطة، كبمتكسط حسابي بمغ )
كمية بحـز ما تضمنتو الئحة ( التي تنص عمى:" تنفذ ال23)

العقكبات كالتأديب؛ لتعزيز النزاىة كالشعكر بالمسؤكلية "، إذ 
حصمت عمى المرتبة الثانية بدرجة متكسطة، كبمتكسط حسابي 

(، كتعزل ىذه النتيجة إلى التزاـ الجامعة 3مف  1.71بمغ )
بالمكائح المنظمة لمشؤكف المالية في نظاـ مجمس التعميـ العالي 

امعات، الخاصة بكجكد إدارة مالية مستقمة لكؿ كمية، بحيث كالج
تتكلى كحدة المراجعة الداخمية فحص تقاريرىا المالية كمراجعتيا 
كالتأكد مف التزاميا باألنظمة كالمكائح كاإلجراءات حسب ما 
تقتضيو الئحة الشؤكف المالية لمرقابة قبؿ الصرؼ، كما تمتـز 

ا بالئحة عقكبات ا لمكظؼ العاـ كتأديبو الصادرة الجامعة أيضن
عف ديكاف الخدمة المدنية، حيث يعرض مكظفك الجامعة عمى 
لجنة التحقيؽ في حاؿ حدكث إخالؿ أك تقصير في كاجبات 
الكظيفة، في حيف يخضع أعضاء ىيئة التدريس لمجنة مف 
مياميا اتباع اإلجراءات الخاصة بالتأديب كفؽ الالئحة المنظمة 

عات مف أعضاء ىيئة التدريس كمف في لشؤكف منسكبي الجام
حكميـ حسب ما كرد في لكائح نظاـ مجمس التعميـ العالي 

 .كالجامعات
ا مكافقة أفراد عينة الدراسة بدرجةػػرت النتائػػػا أظيػػػكم       ج أيضن

منخفضة عمى سبعة معايير لتقكيـ أداء كمية الدراسات التطبيقية 
أبرزىا يتمثؿ في العبارة رقـ كخدمة المجتمع كفقا لمبعد المالي، 

( التي تنص عمى: " تسعى الكمية إلى رفع نسبة الدعـ 21)
المالي المقدـ ليا عبر التبرعات كاليبات المقدمة مف أصحاب 
المصالح كالمستفيديف "، حيث حصمت عمى المرتبة األخيرة، 

( كالتي 13(. كالعبارة رقـ )3مف  1.46كبمتكسط حسابي بمغ )
ستغؿ ميزانية الكمية بكفاءة كفاعمية في تحقيؽ تنص عمى: " ت

أىدافيا "، حيث حصمت عمى المرتبة ما قبؿ األخيرة، كبمتكسط 
(. كقد يعزل ذلؾ إلى أف تنظيمات 3مف  1.62حسابي بمغ )

التبرعات كاليبات في جامعة الممؾ سعكد متكقفة عمى األكقاؼ 
فقط، كما كالكراسي العممية كمؤخرنا صندكؽ لدعـ البحث العممي 

أف مجمس الجامعة ىي الجية المخكلة بقبكؿ التبرعات كاليبات 
( مف نظاـ مجمس التعميـ العالي، أما 20كما حددت المادة )

بشأف استغالؿ الميزانية بكفاءة كفاعمية في تحقيؽ أىداؼ الكمية، 
فقد تعزل المكافقة المنخفضة لقمة البرامج الدراسية المطركحة، 

اد الطالبات مقارنة بأعداد أعضاء ىيئة كمف ثـ انخفاض أعد
التدريس كالمكظفيف بالكمية، كذلؾ بسبب التحكؿ األخير في 
أىداؼ الكمية بعد قرار إغالؽ القبكؿ في البرامج االنتقالية 

برامج بدرجة الدبمـك كبرنامج كاحد بدرجة  4كاالكتفاء بطرح 
 .البكالكريكس التطبيقي

 :بعد العمميات الداخمية/ 3
رؼ عمى مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة لمتع

المجتمع كفقا لبعد العمميات الداخمية، تـ حساب التكرارات 
كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
كالرتب الستجابات مفردات الدراسة عمى عبارات محكر مستكل 

كفقنا لبعد العمميات  أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع
 :الداخمية، كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي
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 6دول ج
نازليًا استجابات مفردات الدراسة عمى عبارات محور مستوى أداء كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وفًقا لبعد العمميات الداخمية مرتبة ت

 متوسطات الموافقةحسب 
المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 منخفضة متوسطة عالية %النسبة

تسعى الكمية لمحصكؿ عمى االعتماد ألغمب برامجيا  27
 األكاديمية التخصصية

 1 0.693 2.31 16 52 54 ؾ
% 44.3 42.6 13.1 

تكنكلكجيا المعمكمات في العممية التعميمية كالعمميات تكظؼ  32
 اإلدارية

 2 0.708 2.16 22 58 42 ؾ
% 34.4 47.5 18.0 

تكجد في الكمية رقابة داخمية؛ لتقكيـ األداء كمساءلة  31
 اإلدارات كاألقساـ كالكحدات

 3 0.727 2.02 31 58 33 ؾ
% 27.0 47.5 25.4 

إجراءات لضماف مستكل الجكدة في العممية تنفذ الكمية  29
 التعميمية كالنشاطات اإلدارية

 4 0.742 1.94 37 55 30 ؾ
% 24.6 45.1 30.3 

تتمتع إدارة الكمية باستقاللية في اتخاذ القرارات األكاديمية  33
 كاإلدارية

 5 0.718 1.89 39 58 25 ؾ
% 20.5 47.5 32.0 

 6 0.756 1.88 43 51 28 ؾ كخطة استراتيجية كاضحة كمعمنةتمتمؾ الكمية رؤية  24
% 23.0 41.8 35.2 

تخضع الكمية لعمميات تقكيـ األداء مف قبؿ جيات مستقمة  26
 محمية كخارجية

 7 0.676 1.85 38 64 20 ؾ
% 16.4 52.5 31.1 

تّقـك الكمية البرامج الدراسية كمخرجات التعّمـ بيدؼ رفع  30
 مستكل الجكدة في العممية التعميمية

 8 0.735 1.80 47 52 23 ؾ
% 18.9 42.6 38.5 

تدعـ الكمية التكاصؿ الفعّاؿ؛ لمحفاظ عمى مستكل الجكدة  34
 في مجاؿ االتصاالت اإلدارية

 9 0.616 1.80 38 71 13 ؾ
% 10.7 58.2 31.1 

السنكية المقدمة بناء تحرص الكمية عمى زيادة عدد البرامج  28
 عمى اتفاقات الشراكات مع القطاعيف العاـ كالخاص

 10 0.736 1.77 50 50 22 ؾ
% 18.0 41.0 41.0 

لمكمية آليو لمتابعة تنفيذ خطتيا االستراتيجية فيي كحداتيا  25
 كافة

 11 0.696 1.68 55 51 16 ؾ
% 13.1 41.8 45.1 

 0.514 1.92 المتكسط العاـ
يتضح مف خالؿ الجدكؿ السابؽ مكافقة أفراد عينة الدراسة      

عمى تقكيـ مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع 
 كفقنا لبعد العمميات الداخمية بدرجة متكسطة، كبمتكسط بمغ

 (.3.00مف  1.92)
 ىذا المحكر ما بيفكقد تراكحت متكسطات المكافقة عمى      

(، كىي متكسطات تقع في الفئة الثانية كالتي 2.31 إلى 1.68)
تشير إلى )متكسطة( عمى أداة الدراسة. حيث يتضح مف النتائج 
أف مفردات الدراسة مكافقات بدرجة متكسطة عمى أحد عشر مف 
معايير تقكيـ مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة 

العمميات الداخمية أبرزىا يتمثؿ في العبارتيف المجتمع كفقا لبعد 
( كالمتيف تنصاف عمى" تسعى الكمية لمحصكؿ 32، 27رقـ )

تكظؼ امجيا األكاديمية التخصصية"، ك"عمى االعتماد ألغمب بر 
تكنكلكجيا المعمكمات في العممية التعميمية كالعمميات اإلدارية" 

-2.31حسابييف بمغا )بالمرتبتيف األكلى كالثانية، كبمتكسطيف 
( عمى التكالي، كبدرجة مكافقة متكسطة. كقد يعكد ذلؾ 2.16

إلى جيكد جامعة الممؾ سعكد ممثمة في إدارة الكمية بالحصكؿ 
لبرامجيا التعميمية، باإلضافة  (COE) عمى االعتماد األكاديمي

إلى جيكدىا الحالية لتجديد اعتمادىا مف ىيئة االعتماد 
، أما العبارة " لمكمية آليو (NCAAA) األكاديمي الكطني

لمتابعة تنفيذ خطتيا االستراتيجية في كحداتيا كافة " فقد حصمت 
عمى المرتبة األخيرة مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة، 

(، كقد تعكد ىذه النتيجة إلى تكجيو 3.00مف  1.68) كبمتكسط
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ثالث: الكمية جيكدىا نحك كضع الخطة االستراتيجية بمراحميا ال
مرحمة تحميؿ األداء، ثـ مرحمة كضع الخطة، ثـ مرحمة تنفيذىا 
دكف تكجيو الجيكد نفسيا نحك تحديد آليات تمتـز بمعايير 
محددة؛ لمكشؼ عف االنحرافات التي تظير أثناء التطبيؽ، 
كتسييؿ عممية مراقبة التقدـ في الخطة كمتابعتو إلى حيف تحقيؽ 

 .أىدافيا
 :كالتعمـبعد النمك الميني / 4

لمتعرؼ عمى مستكل أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة 
المجتمع كفقا لبعد النمك الميني كالتعمـ، تـ حساب التكرارات 
كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
كالرتب الستجابات مفردات الدراسة عمى عبارات محكر مستكل 

ية كخدمة المجتمع كفقنا لبعد النمك أداء كمية الدراسات التطبيق
 :الميني كالتعمـ، كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي

 7جدول 
مرتبة تنازليًا استجابات مفردات الدراسة عمى عبارات محور مستوى أداء كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وفًقا لبعد النمو المهني والتعمم 

 حسب متوسطات الموافقة
المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 منخفضة متوسطة عالية النسبة%

تمبي الكمية االحتياجات التدريبية الخاصة بالمكظفيف  36
 اإلدارييف

 1 0.722 2.25 20 51 51 ؾ
% 41.8 41.8 16.4 

تقدـ الكمية برامج التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس  35
 بصفة مستمرة

 2 0.768 2.17 27 47 48 ؾ
% 39.3 38.5 22.1 

تكجد في الكمية خطة؛ لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى  39
 االبتعاث الداخمي كالخارجي

 3 0.761 2.00 35 52 35 ؾ
% 28.7 42.6 28.7 

الكمية برامج خاصة بالنشاطات كالخدمات الطالبية تكفر  40
 المتميزة

 4 0.597 1.88 30 77 15 ؾ
% 12.3 63.1 24.6 

تشجع الكمية مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات  42
 كالدكرات التدريبية الداخمية كالخارجية

 5 0.731 1.84 44 54 24 ؾ
% 19.7 44.3 36.1 

 6 0.647 1.84 37 68 17 ؾ الكمية أساليب العمؿ الجماعي تدعـ إدارة 41
% 13.9 55.7 30.3 

تكفر الكمية مصادر التعّمـ كقكاعد المعمكمات كخدمات  44
 لمكتبة المركزية لمنسكبيياا

 7 0.710 1.78 47 55 20 ؾ
% 16.4 45.1 38.5 

 تعمؿ الكمية عمى التطكير المستمر مف أجؿ إتاحة فرص 45
التعّمـ لمنسكبييا عبر تكفير البنية الداعمة، كتطكير النظـ 

 كاإلجراءات

 8 0.667 1.70 38.5 45.1 16.4 ؾ
% 11.5 46.7 41.8 

تتيح الكمية لممكظفيف كأعضاء ىيئة التدريس فرصة  38
 المشاركة بفاعمية في عمميات تطكيرىا

 9 0.715 1.70 55 49 18 ؾ
% 14.8 40.2 45.1 

تكجد رؤية مشتركة بيف أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف  37
 بالكمية حكؿ أىدافيا كمستقبميا

 10 0.711 1.66 58 47 17 ؾ
% 13.9 38.5 47.5 

تدعـ الكمية فرص التعّمـ كاالبتكار كالحصكؿ عمى براءات  43
 االختراع

 11 0.668 1.57 65 45 12 ؾ
% 9.8 36.9 53.3 

 0.469 1.85 العاـالمتكسط 
 عمى الدراسة عينة أفراد مكافقة السابؽ الجدكؿ مف يتضح     
 كفقان  المجتمع كخدمة التطبيقية الدراسات كمية أداء مستكل تقكيـ

 1.85) بمغ كبمتكسط متكسطة، بدرجة كالتعمـ الميني النمك لبعد
 (.3.00 مف
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 بيف ما المحكر ىذا عمى مكافقتيـ متكسطات تراكحت كقد      
 الفئتيف بيف ما تتراكح متكسطات كىي( 2.25 إلى 1.57)

 عمى( متكسطة/ منخفضة) إلى تشيراف كالمتيف كالثانية األكلى
 الدراسة مفردات أف النتائج مف يتضح حيث. الدراسة أداة

 مستكل تقكيـ معايير مف تسعة عمى متكسطة بدرجة مكافقات
 النمك لبعد كفقا المجتمع كخدمة التطبيقية الدراسات كمية أداء

 الكمية تمبي" كىي( 36) رقـ العبارة: أىميا كالتعمـ، الميني
 حيث ،"اإلدارييف بالمكظفيف الخاصة التدريبية االحتياجات

 كالعبارة(. 3 مف 2.25) كبمتكسط األكلى، المرتبة عمى حصمت
 ىيئة ألعضاء المينية ميةالتن برامج الكمية تقدـ" كىي( 35) رقـ

 مف 2.17) كبمتكسط الثانية، بالمرتبة ،" مستمرة بصفة التدريس
 سعكد الممؾ جامعة جيكد إلى النتيجة ىذه تفسير كيمكف(. 3

 متنكعة تدريبية دكرات تقديـ في الميارات تطكير بعمادة ممثمة
 كالقيادات كالطالب التدريس ىيئة أعضاء احتياجات تمبي

 كالفنييف اإلدارييف مف الجامعة كمنسكبي كاألكاديمية اإلدارية
 .كافة

 اثنيف عمى الدراسة عينة أفراد مكافقة النتائج أبرزت كما      
 كخدمة التطبيقية الدراسات كمية أداء مستكل تقكيـ معايير مف

 منخفضة، بدرجة كالتعمـ، الميني النمك لبعد كفقا المجتمع
: عمى تنصاف كالمتيف( 43 ،37) رقـ العبارتيف في يتمثالف

 بالكمية كالمكظفيف التدريس ىيئة أعضاء بيف مشتركة رؤية تكجد"
 كاالبتكار التعّمـ فرص الكمية تدعـ" ك ،"كمستقبميا أىدافيا حكؿ

 قبؿ كما األخيرة بالمرتبة"  االختراع براءات عمى كالحصكؿ

 عمى( 1.57- 1.66) بمغت حسابية كبمتكسطات األخيرة،
 .التكالي
 االستراتيجية الخطة غياب إلى النتيجة ىذه تعزل كقد     

 كلـ قديمة الحالية االستراتيجية فالخطة الكمية، لمنسكبي كأىدافيا
 تكاجييا التي كالتحديات المعطيات مع لتتالءـ تحديثيا يتـ

 المشتركة الرؤية كغياب الغمكض مف حالة أكجد مما الكمية،
 المكافقة تفسير يمكف كما كمستقبميا، الكمية أىداؼ حكؿ

 كالحصكؿ كاالبتكار التعمـ فرص الكمية تدعـ"  لعبارة المنخفضة
 لعمادة تابع لمبحكث مركز كجكد لعدـ ،"االختراع براءات عمى

 كميات بباقي أسكة التكجو ىذا لدعـ الكمية داخؿ العممي البحث
 .الجامعة
 :الثاني السؤاؿ بإجابة المتعمقة النتائج

 كمية أداء تقكيـ في المتكازف األداء بطاقة استخداـ معكقات ما
 أفراد نظر كجية مف المجتمع كخدمة التطبيقية الدراسات
 الدراسة؟
 تقكيـ في المتكازف األداء بطاقة استخداـ معكقات عمى لمتعرؼ

 حساب تـ المجتمع، كخدمة التطبيقية الدراسات كمية أداء
 كاالنحرافات الحسابية كالمتكسطات المئكية كالنسب التكرارات
 محكر عبارات عمى الدراسة مفردات الستجابات كالرتب المعيارية
 كمية أداء تقكيـ في المتكازف األداء بطاقة استخداـ معكقات
 يكضحيا كما النتائج كجاءت المجتمع كخدمة التطبيقية الدراسات
 :التالي الجدكؿ

 8 جدول
 المجتمع وخدمة التطبيقية الدراسات كمية أداء تقويم في المتوازن األداء بطاقة استخدام معوقات محور عبارات عمى الدراسة مفردات استجابات

 الموافقة متوسطات حسب تنازلياً  مرتبة
المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 منخفضة متوسطة عالية النسبة%

قمة كضكح الخطة االستراتيجية لمكمية لألشخاص  1
 المعنييف بتطبيقيا، كفقد االتصاؿ بيا

 1 0.655 2.43 11 47 64 ؾ
% 52.5 38.5 9.0 

عدـ القدرة عمى مراقبة التقدـ في تحقيؽ األىداؼ بسبب  2
 النقص أك فرض قيكد عمى المعمكمات المتاحة

 2 0.656 2.36 12 54 56 ؾ
% 45.9 44.3 9.8 

النقص في التغذية الراجعة المساعدة عمى اتخاذ قرارات  11
 رشيدة؛ لتصحيح مسارات االنحرافات

 3 0.676 2.34 14 53 55 ؾ
% 45.1 43.4 11.5 
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 4 0.744 2.22 23 49 50 ؾ فقداف الشفافية، كضعؼ نظاـ االتصاؿ 9
% 41.0 40.2 18.9 

 5 0.707 2.21 20 56 46 ؾ صعكبة تحديد المعايير المسيمة في تحقيؽ أداء أفضؿ 12
% 37.7 45.9 16.4 

كجكد نقص في تكافر معايير دقيقة كمكضكعية قابمة  7
 لقياس أداء الكمية كتقكيمو

 6 0.642 2.20 15 67 40 ؾ
% 32.8 54.9 12.3 

كالضغكط عمى تعدد كتعارض األكلكيات كاألىداؼ  5
 الكمية

 7 0.634 2.19 15 69 38 ؾ
% 31.1 56.6 12.3 

كجكد ضعؼ في الطرؽ المستخدمة في التكثيؽ كالتي  8
تكضح مدل إسياـ االفعاؿ كالمبادرات في تحقيؽ رسالة 

 الكمية كرؤيتيا كأىدافيا

 8 0.656 2.16 18 67 37 ؾ
% 30.3 54.9 14.8 

المتكازف، كعدـ االلتزاـ بتطبيؽ  االفتقار إلى المنيج 6
الخطط التشغيمية قصيرة أك طكيمة المدل في الزمف 

 المحدد ليا

 9 0.664 2.15 19 66 37 ؾ
% 30.3 54.1 15.6 

 10 0.650 2.12 19 69 34 ؾ الربط غير الكاضح بيف المقاييس كالقيمة المتحققة 10
% 27.9 56.6 15.6 

المحاسبة كالمساءلة داخؿ كجكد ضعؼ في ثقافة  4
 الكمية، كعدـ الجدية في تطبيقيا

 11 0.659 2.06 23 69 30 ؾ
% 24.6 56.6 18.9 

المقاكمة مف الداخؿ تجاه جيكد تقكيـ األداء كالتغيير  3
 كالتطكير

 12 0.649 2.01 25 71 26 ؾ
% 21.3 58.2 20.5 

 0.482 2.20 المتكسط العاـ
يتضح مف الجدكؿ السابؽ مكافقة أفراد عينة الدراسة         

عمى معكقات استخداـ بطاقة األداء المتكازف في تقكيـ أداء كمية 
الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع بدرجة متكسطة، كبمتكسط 

 (.3.00مف  2.20بمغ )
عمى معكقات استخداـ  كقد تراكحت متكسطات مكافقتيـ       

بطاقة األداء المتكازف في تقكيـ أداء كمية الدراسات التطبيقية 
( كىي متكسطات تقع 2.43 إلى 2.01) كخدمة المجتمع ما بيف

 .متكسطة/ عالية( عمى أداة الدراسة) بيف الفئتيف الثانية كالثالثة
كما أكضحت النتائج مكافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة       
ة عمى اثنيف مف معكقات استخداـ بطاقة األداء المتكازف في عالي

تقكيـ أداء كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع تتمثالف في 
( كالمتيف تنصاف عمى: " قمة كضكح الخطة 2، 1العبارتيف رقـ )

االستراتيجية لمكمية لألشخاص المعنييف بتطبيقيا، كفقد االتصاؿ 
ى مراقبة التقدـ في تحقيؽ األىداؼ بيا "، ك " عدـ القدرة عم

بسبب النقص أك فرض قيكد عمى المعمكمات المتاحة "، بالمرتبة 
 ( 2.36-2.43ة بمغت )ػػػابيػػات حسػػػػكسطػػة، كبمتػػػانيػػػى كالثػػػػاألكل

 .عمى التكالي
كقد تفسر ىذه النتيجة بقدـ الخطة االستراتيجية كعدـ       

يات المتجددة التي تكاجييا الكمية، مكاكبتيا لممعطيات كالتحد
باإلضافة إلى أف غياب كجكد نسخ مف الخطة االستراتيجية 
إلدارية سبب آخر  متاحة لالطالع في األقساـ األكاديمية كا 
لفقداف االتصاؿ بيا، كما أف نقص الشفافية في المعمكمات 
كالبيانات كعدـ اعتماد الكمية آلليات متخصصة في التقكيـ 

لتقدـ في األداء اليادفة إلى تقديـ تغذية راجعة، أدل إلى لمراقبة ا
 .عدـ القدرة عمى مراقبة التقدـ في تحقيؽ أىداؼ الكمية

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث
ما التكصيات المقترحة لتطكير أداء كمية الدراسات التطبيقية "

كخدمة المجتمع في جامعة الممؾ سعكد باستخداـ بطاقة األداء 
 ؟" المتكازف

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ، كفي ضكء النتائج التي كشفت عنيا 
 :الدراسة تقترح الباحثة ما يمي

 تبني اإلدارة العميا في كمية الدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع  •
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كدعميا لتطبيؽ بطاقة األداء المتكازف كأداة لتقكيـ األداء بالكمية، 
رؤية مشتركة لمكمية، كنشر أىداؼ كالتي تبدأ بالتأكد مف كجكد 

الخطة االستراتيجية لمكمية بشكؿ مبسط، كبناء فرؽ العمؿ لقيادة 
 :تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف، مف خالؿ اتباع الخطكات التالية

تحميؿ االستراتيجية كترجمتيا إلى أىداؼ عممية كأنشطة، . 1
ة عبر مجمكعة متكازنة مف األىداؼ مكزعة عمى أبعاد بطاق

األداء المتكازف األربعة، مع تحديد أىداؼ الكمية االستراتيجية 
 .كربطيا بأىداؼ الجامعة، كرسـ الخريطة االستراتيجية

تحديد عكامؿ النجاح الحاكمة كترتيبيا حسب األكلكية، قد . 2
يككف ذلؾ عبر تككيف مجمكعات نقاشية لتقرير العكامؿ األكثر 

ة لمكمية، كما ينبغي إحداث أىمية لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجي
 .ترابط أفقي كرأسي بيف عكامؿ النجاح األساسية

 تقـك األقساـ كالكحدات بعدىا بتكصيؿ رؤية الكمية كربطيا. 3
مف خالؿ صياغة أىدافيا بما يتسؽ مع األىداؼ االستراتيجية 
لمكمية، ككضع المؤشرات كالمعايير كالمبادرات في ضكء ظركؼ 

 .الكمية كمكاردىا
التخطيط لمعمؿ بحيث يتـ كضع خطة العمؿ التي تشمؿ  .4

األفراد المسؤكليف كقائمة األكلكيات، كجدكالن زمنينا إلعداد التقارير 
 .المرحمية

عداد تقرير نيائي بيدؼ . 5 المتابعة كالتقكيـ كالتغذية الراجعة كا 
التعمـ كتكييؼ االستراتيجية الكمية بناء عمى النتائج، ككضع 

التنفيذ كذلؾ بتحديد مبادرات محددة لكؿ برنامج تنفيذم، برامج 
كدراسة معكقات تنفيذ االستراتيجية ككضع المقترحات لمحد مف 

 .تأثيرىا
تفعيؿ المشاركة المجتمعية، كذلؾ مف خالؿ إعطاء الفرصة  •

ألعضاء ىيئة التدريس كممثميف مف المجتمع المستفيد في 
اركة الحقيقية في حضكر اجتماعات مجالس الكمية، كالمش

عادة صياغة الخطة االستراتيجية  صناعة القرارات المستقبمية كا 
 .لمكمية

طكير دكر كحدة الخريجيف داخؿ الكمية، كاعتماد آليات ت •
لمتابعتيـ كفتح قنكات التكاصؿ بيف الكمية كخريجييا، كتقديـ 

الخدمات التي تستيدؼ رفع كفاءتيـ كتنمية مياراتيـ كتكجيييـ 
 .لعمؿلسكؽ ا

رفع كفاءة ميزانية الكمية كفعاليتيا كالسعي لرفع نسبة الدعـ  •
المالي المقدـ ليا مف خالؿ عقد الشراكات مع القطاع الخاص، 
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ABSTRACT_ The study aims to identify the performance level of the College of Applied Studies 

and Community Service at King Saud University, according to the dimensions of the balanced 

scorecard, and the constraints of its application from the perspective of the faculty members. In 

order to achieve the study’s goals, a descriptive approach was used where a questionnaire was 

designed to gather the required data. The questionnaire consisted of two parts; the first part 

consisted of 45 statements distributed on four dimension’s (customer, financial, professional 

growth and learning, and internal business process), while the second part consisted of 12 

statements to identify the obstacles. The participants in the study were 122 members, which 

represented 38% of the 324 faculty members in the applied studies and community Service College 

at King Saud University. The findings of the study showed that the faculty members perceived the 

performance level of the collage in general to be moderate. Also it showed that the main 

constraints of Balanced score card application were the lack of clarity of the strategic plan of the 

college, and the inability to monitor the progress in achieving its goals because of shortages or 

restrictions of information. 

KEY WORDS: performance evaluation, balanced scorecard, college performance evaluation, 

university evaluation. 

 

 

 

 

 

 


