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 مقدمة :  -1
وجددا القيددود إلددأ أن المقدداييم الماليددة التقليديددة بهددا العديددد مددا أالسددابقة تؤكددد العديددد مددا الدراسددات       

 فدنن بالتداليو،  تاريخيدة طبيعدة ذات مقداييم تعد التقليدية المالية المقاييم أنواالنتقادات والتي تتمثل في 

 تميد ت، كمدا  مالئمدة غيدر معلومدات علدأ تعتمدد ألنهدا رشديدة غيدر تكدون ليهدا ربمدا ع تبندأ التدي القدرارات

، و  للتطور السريعة الحركةه تجا المنافسة المؤسسات مواجهة في الشديد بالبطء التقليدية المالية المقاييم

 وبالتدالي قبلي،المسدت األداء تقدويم عدا تبعد وبالتالي الماضي، في األداء عا التقليدية المالية المقاييم تعبر

 ليدةالما األداء مقداييم اسدتخدام، ويدؤدي  األعمدا  لمنظمدات المسدتقبلي التوجدا المقداييم هدذه تعكدم ال

،  لطويدلا األجدل فدي النتدائج تحقيدق حسدا  علدأ القصدير األجدل في النتائج تحقيق علأ التركي  إلأ التقليدية

 عليها  العتمادا يمكا ال والتي المعلومات في النقص إلأ داءلأل التقليدية المالية المقاييم استخدام يؤديكما 

 األداء مسدتوي عدا مضدلِّللة معلومدات بتدوفير األداء مقداييم تقدوم قدد أي ،اإلسدتراتيجية القدرارات اتخداذ فدي

 أحدادي نظامدا   يعد لألداء التقليدية المالية المقاييم استخدام، كما أن  خاطئة قرارات اتخاذ إلأ يؤدي والذي

 مدا العديدد أعلد التركيد  دون فقط، المالي األداء بعد علأ التركي  خال  ما وذلك األبعاد، متعدد وليم لبعدا

 عددم،و  النموو التعلم وعمليات الداخلية، والعمليات األطراف ذات العالقة ، مع العالقات مثل األخرى األبعاد

   .األداء نتائج ومسببات األداء نتائج بيا العالقة وضوح
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 المقاييم ما سلةسل لوضع الفرصةحيث تقدم  للكلياتوتحقق بطاقة األداء المتوازن العديد ما الم ايا           

 األهداف يحقق شامل إطار وضع في منها االستفادة في والمشاركة ، وتبادلها المعرفة خلق مهمة لترجمة

 والبرامج هامالم بيا العالقة وتقوية ، تعلم منظمة خلق علأ العلمية المؤسسات إدارة ومساعدة، المرغوبة

  . واألهداف األداء بيا و

اص تدخخرت ورغم هذه الم ايا إال أن كثير ما الجامعات العربية بوجا عام والجامعات المصرية بوجا خد     

ا واجدات التدي تفي استخدام  بطاقة األداء المتوازن كخداة رئيسية لتقييم أدائها، حيث توجد العديد مدا المعوقد

 الجامعات عند استخدامها لبطاقة األداء المتوازن  .

،  نتاجيدةاإلوتواجا الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المختلفة موجة ما التحديات متمثلة في انخفاض     

دن ، وكذلك ت األهداف المنشودة لتحقيقر فعالة يوزيادة التكاليف ، ونقص الموارد المالية ، وتبني أساليب غ

ا د مقدداييم الجددودة التددي يمكدديددتحد يصددعوبات فدد إلدديالعددامليا ، باإلضددافة  يلددد يالددوظيفلرضدداء مسددتوي ا

 . عا مقاييم أفضل للجودة والمسئولية األخرىاالعتماد عليها في الوقت الذي ت ايد بحث المنظمات 

لبحدث العلمدي م وابضرورة النهوض بعملية التعلديكلية التجارة جامعة مدينة السادات وانطالقا  ما إيمان      

 التخمينيدةوحتأ تواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة فأ مجا  العلوم اإلدارية واالقتصدادية والمحاسدبية 

وتلبدأ  وما يخدمها ما علوم أخرى مثل الرياضيات وبحوث العمليات واإلحصاء والتحليل الكمي مدا ناحيدة ،

 يمية ما ناحية أخرى .متطلبات سوق العمل فأ مصر والمنطقة العربية واإلقل

وضدع  عأ تسدتطيقامت الكلية بدراسة ذاتية لتحديد إمكانياتها ما الموارد البشرية والماديدة المتاحدة حتد      

لجدامعي ام حتأ العدام  2009/2010إستراتيجية لتنفيذها فأ خال  الخمم سنوات القادمة ما العام الجامعي 

امدت ق، وفأ ضوء ذلك  ةإستراتيجية الجامعة عا نفم الفتر( ، وعلأ أن تكون متفقة مع  2015 / 2014) 

ها هدا وأهددافبها والعمل علأ تحقيقها ما خدال  تحديدد رسدالتها وغايات مالكلية بوضع رؤية تتطلع إلأ االلت ا

 .وإمكانياتها 

 مجموعدة يتضما األداء وتقييم لقياس كنظام عليا يعتمد منهجا   (Kaplan and Nortonوقد اقترح )     

 Balanced Scorecard"المتدوازن األداء قيداس بطاقدة" وسدمي الماليدة وغيدر الماليدة المقداييم مدا

(BSC) . 

بطاقددة قيدداس األداء المتددوازن ذات األبعدداد  Kaplan and Nortonم قدددم كددل مددا 1996وفددي عددام      

د الدتعلم بعدوية ، مليات الداخلاألربعة للتطبيق في منظمات األعما  لتشمل البعد المالي ، بعد العمالء ، بعد الع

 والنمو .

 ت أهدافتخثر لذلك المعلومات، تكنولوجيا في مستمر بشكل متطورة بيئة في تعمل الجامعات أن وحيث       

تحقيدق واألطدراف ذات العالقدة  وإرضداء والجدودة الوقدت بعامدل اهتمامهدا وزاد الجامعات تلك واستراتيجيات

جوانب  بيا التوازن تحقق األداء لتقييم جديدة أداء مقاييم صياغة ضرورة ذلكل نتاجا   وكان والتطور، النمو

 و العواملأ األسبا  وتحليل دراسة علأ األداء تقييم أنظمة ترك  أن ضرورة مع الجامعة في المختلفة األداء

 صحيح. بشكل قرارات اتخاذ يمكا حتأ األداء في المؤثرة

ليدة التجدارة لكصياغة وتنفيذ وتقييم الخطة اإلسدتراتيجية موذج مقترح لتقديم نو يسعأ هذا البحث إلأ        

 يدربط ملشدا إداري نظدام بمثابدةوذلدك باسدتخدام بطاقدة األداء المتدوازن والتدي تعتبدر  جامعة مدينة السدادات

 لدأع االعتمداد خدال  مدا متوازندة مقداييم إلدأ األهدداف ويتدرجم المحدددة باألهدداف اإلسدتراتيجية الرؤيدة

 .األربعة  البطاقة أبعاد علأ توزيعها ويتم مالية، غير ومقاييم مالية ييممقا

 :  وأبعاد بطاقة األداء المتوازن مفهوم  -2
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  (Kaplan and Norton)حظيت بطاقة األداء المتوازن باهتمام العديدد مدا البداحثيا لعدل مدا أبدرزهم      

ه أصبحت هذ حيثيجي للمنظمات عبر أبعادها األربعة ، ، إذ حاوال توظيف هذه البطاقة لقياس األداء االسترات

ر متكامدل البطاقة ما أحد المداخل المهمة لقياس وتقييم أداء منظمدات األعمدا  ، وذلدك لمدا تقدمدا مدا منظدو

 لألداء مما يسهم في معرفة المنظمات لمواطا قوتها وتع ي ها ، وأوجا قصورها وعالجها .

 لعبدارةا علدأ الناجحدة األعمدا  منظمدات فدي اسدتخدامها سداد التدي المتدوازن األداء بطاقدة فلسدفة تقوم و    

 نحدو هدةالموج الهامدة المقداييم تتبدع علدأ تعتمدد فهدي ،"اإلدارة يمكندك ال القيداس يمكندك لدم إذا "القائلدة

 كدمتع أن يمكدا التدي السدوق وحصدة واالبتكدار والعميدل الجدودة مقداييم مثدل بالمنظمدة العمدل إستراتيجية

  . األرباح تعكسا ما تفوق بطريقة النمو ومستقبل االقتصادية وا األح

 أن نجدد ،  األعمدا منظمدات فدي المتدوازن األداء بطاقدة اسدتخدام تناولدت التي الكتابات كثرة ما بالرغمو     

 ت نة الساداوخاصة كلية التجارة جامعة مدي ما حد إلأ قليلة الجامعات في استخدامها تناولت التي الدراسات

 . األخرى باألساليب مقارنة المؤسسات تلك في تطبيقا األوسع هي كانت نإو ،

د المتدوازن ذات األبعدا األداء بطاقدة قيداس (Kaplan and Norton) مدا كدل قددم 1996عدام وفدي        

 :  ، حيث تتضما األبعاد التالية األعما  منظمات في األربعة  للتطبيق

 المالي البعد Financial Perspective 

 العمالء بعد Customer Perspective 

 الداخلية العمليات بعد Internal Business Processes  

 والنمو التعلم بعد Learning and Growth 

علدي  سدةالمؤس مسداعدة إلدي يهددف إداري نظام بخنها المتوازن األداء قياس بطاقة تعريف ويمكا        

  خدال مدا وذلدك . المترابطدة اإلسدتراتيجية األهدداف مدا عدةمجمو إلدأ وإسدتراتيجيتها رؤيتهدا ترجمدة

 التدي دةالوحيد الطريقدة يمثدل المدالي التقريدر يعدد لدم حيدث المتدوازن، األداء قيداس بطاقدة علدأ االعتمداد

 .المستقبلية  تحركاتها ورسم أنشطتها تقييم خاللها ما تستطيع المؤسسات

تقيدديم ن بخنهددا  أو  عمددل نظددامي حدداو  تصددميم نظددام لويعددرف الددبعا بطاقددة قيدداس األداء المتددواز       

رات األداء يهددتم بترجمددة إسددتراتيجية المنشددخة إلددي أهدددافا محددددة ومقدداييم ومعددايير مسددتهدفة ومبدداد

اء للتحسددديا المسدددتمر.كما أنهدددا توحدددد جميدددع المقددداييم التدددي تسدددتخدمها المنشدددخة. إن فكدددرة قيددداس األد

ارات اسددية لنجداح المنشدخة وأعمالهدا ، وذلدك بمراعداة االعتبددالمتدوازن تركد  علدأ وصدف المكوندات األس

 : التالية 
 

 . البعد ال مني: تهتم عمليات قياس األداء بثالثة أبعاد زمنية هي األمم واليوم وغدا  

 ةتواصلالبعد المالي وغير المالي : حيث تراقب النسب الرئيسية المالية وغير المالية  بصورة م . 

 : يددة تهددتم عمليددات قيدداس األداء بددربط الددتحكم التشددغيلي قصددير المدددى برؤ البعددد اإلسددتراتيجي

 وإستراتيجية المنشخة طويلة المدى.

 لقيددام البعددد البيئددي : تهددتم عمليددات  قيدداس األداء بكددل مددا األطددراف الداخليددة والخارجيددة عنددد ا

 بتطبيق المقاييم .

 :  وترك  بطاقة قياس األداء المتوازن علي أربعة جوانب هي      

 المنافسديا:  يقيم هذا الجانب  ربحية اإلستراتيجية، ألن تخفيا التكلفدة المتعلدق ب  الجانب المالي 

 المنظمدة  لألرباح تمثل المحركات األساسية للمبادرات اإلستراتيجية التي تمارسدها موالغير وتحقيقه

 .ا  سيتم تحقيقا، و يعتمد الجانب المالي علي كم ما الدخل التشغيلي والعائد علي رأس الم

 يحدددد هددذا الجانددب قطاعددات السددوق المسددتهدفة ويقدديم نجدداح الشددركة فددي هددذه   جانددب العميددل  :

، عدددد  الحصددة السددوقيةالقطاعددات. لتددتحكم فددي أهددداف نموهددا، وتسددتخدم  المنظمددات مقدداييم مثددل 

 العمالء الجدد، ورضاء العميل.
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 ميدل جانب الع لعمليات الداخلية التي تؤيد كال ماجانب العمليات الداخلية :  يعتمد  هذا الجانب علي ا

عددا طريددق خلددق قيمددة للعمددالء والجانددب المددالي بواسددطة زيددادة ثددروة المسدداهميا. ويتكددون جانددب 

 العمليات الداخلية ما ثالثة أبعاد  فرعية علأ النحو التالي:

جددات ابل احتياعمليددة االبتكددار، والتددي تتعلددق بخلددق المنتجددات والخدددمات والعمليددات التددي سددتق -

 العمالء. 

 عمليدددة التشدددغيل ، وتمثدددل عمليدددات اإلنتددداج وتوصددديل المندددتج والخددددمات المتواجددددة للعمدددالء -

يدل وقدت والمبادرات األساسية اإلستراتيجية لـلمنظمات الرائدة في تحسيا جودة التصنيع ، وتقل

 التوصيل للعمالء ، ومقابلة أوقات التوصيل المحددة. 

ل يعددات ، وتعمددل علددأ تددوفير الخدمددة ومسدداندة العميددل بعددد البيددع أو توصدديخدمددة توصدديل المب -

 الخدمة أو السلعة. 

 تحقيدق  :  يحدد هذا الجانب القددرات التدي يجدب أن تنمدو فيهدا المنظمدة مدا أجدل جانب النمو والتعلم

لنمدو اوجاندب الدتعلم  يؤكدد وعمليات داخلية عالية المستوي التي تخلق قيمدة للعمدالء والمسداهميا. 

 للمنظمات علأ ثالث قدرات هي : 

قدددرات الموظددف التددي تقدداس باسددتخدام فهددم الموظددف ومسددتويات مهاراتددا ومسددح لرضدداء  -

 الموظف ومعدالت الدوران. 

  الموظفيا .قدرات نظام المعلومات مقاسا بنسبة ما  -

 التحفي  والمكافآت : وتقاس بعدد اقتراحات كل موظف ومعد  تطبيق االقتراحات. -

 :ويوضح الشكل التالي عناصر قياس األداء المتوازن 

 (1شكل رقم )

 عناصر قياس األداء المتوازن كما حددها كابلا ونورتا
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارة قابدة واإلولذلك فنن نظام األداء المتوازن ليم لقياس األداء فقط بل هو نظام للتخطديط والتنفيدذ والر

 أنا نظام متكامل. أيوالتقييم 

 

ة ــــالرؤي

 واإلستراتيجية

 مجا  الرؤية المالي
 

لكي تنجح ماليا كيف ينبغدي 

أن تبددددددددددو فدددددددددي عيدددددددددون 

المسددددددددددددداهميا )مدددددددددددددال  

 المنشخة(؟

مجا  رؤية العمليات 

 الداخلية:
 

لكي نرضأ مساهمينا 

وعمالئنا في أي عمليات 

 العمل  يجب أن نتمي ؟
 

مجا  رؤية السوق 

 والعمالء
 

لكددي نحقددق رؤيتنددا كيدددف 

ينبغي أن نبددو فدي عيدون 

 عمالئنا ؟
 

 مجا   رؤية التعلم
لكدددي نحقددددق رؤيتندددا كيددددف 

سددنحافع علددأ قدددرتنا علددأ 

 ؟ غيير والتطويرالت
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 :  بطاقة األداء المتوازنوفوائد أهمية  -3
فيما  العالي التعليم بيئة في بطاقة األداء المتوازن  تطبيق نتيجة تتحقق التي الفوائد نحدد أن يمكا       

 يلي : 

 االستراتيجي للتفكير مخلوفة لغة توافر أنها. 

 مختلفة منظورات ما التمي  تعريف. 

  مهم هو ما علأ المجموع تركي. 

 الطرق . وبخفضل للمقارنة بيانات توفر 

 والتعاون للحوار سياق توفر. 

 األداء أمام تقف حواج  أي رفع. 

  أضاف أحد الباحثيا أن بطاقة األداء المتوازن يمكا توضيح أهميتها ما خال  :كذلك     

 مدع ،المستقبلي للنمو اتحتاجه ملموسة غير عوامل علأ خكيدهات في الجامعات تساعد أن يمكا أنها 

 .المالية للمقاييم كبديل وليم كمتممة إليها النظر وجو 

 والتشغيلية المالية للمقاييم أفضل فهما يوفر تطبيقها أن. 

 بدذلك فهدي محدددة، مقداييم علدأ واقتصدارها تقييمداتهم تحديدد علدأ الجامعدات مخططدي تجبدر أنهدا 

 .اءاألد منظورات علأ التركي  خال  ما األدنأ الحد إلأ بالمعلومات اإلفراط تقليل علأ تساعد

 ويوضح الشكل التالي أبعاد بطاقة األداء المتوازن  في مؤسسات التعليم العالي 

 (2شكل رقم )

 داخل مؤسسات التعليم العاليأبعاد بطاقة األداء المتوازن  استخدام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لي : أبعاد وذلك كما ي ستةيل أبعاد بطاقة األداء المتوازن لتشمل وقامت جامعة اإلسكندرية بتعد

 البعد المالي

نحقق لتحقيق النجاح المالي, كيف 

 المساهميا؟أهداف 

 كليةبعد العمليات الداخلية لل

إلرضاء المساهميا والطال  

وأصحا  المصلحة, ما هي 

التي يجب  كليةعمليات ال

 التفوق فيها؟

 بعد العميل

تيجية لتحقيق الرؤية واإلسترا

واألهداف المالية, كيف نبدأ 

 بعمالئنا الطلبة والمجتمع؟

 الرؤية

 المهمة  

 اإلستراتيجية

 بعد التعلم والنمو

لتحقيق المهام واالستراتيجيات كيف 

ندعم قدرتنا علي التغير والتطور 

 والنمو ؟
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 منظور رضاء أعضاء هيئة التدريم و العامليا: ما هأ الخطدط الواجدب إتباعهدا للحصدو  علدأ 

 ؟ .رضاء القائميا علأ العملية التعليمية

 وتفيدة لتحقيددق رؤيددة الجامعددة يجددب معرفددة رغبددات األفددراد المسدد:  األطددراف المسددتفيدة منظددور 

 . تحقيقا العمل علأ

 ما هو الدور الواجب علينا تجاه البيئة و المجتمع ؟:  منظور البيئة و المجتمع 

  إنجازها غايتنا يجب تحديد األهداف الواجبللوصو  ل:  واإلداريالمنظور المالأ. 

 ات العمليد أيللحصو  علأ رضاء األطراف المسدتفيدة يجدب تحديدد :  منظور العمليات التشغيلية

 .الواجب جدولتها

 نمووإكتسبناه ما تعلم واتصا   إلنجاز أهدافنا يجب الوقوف علأ ما:  منظور النمو والتطور. 

وازن أساسددية لتنفيددذ إسددتراتيجيتها وتطبيددق بطاقددة األداء المتدد بدداد كمددا اعتمدددت جامعددة ليدددز خمسددة م

 ،وتتمثل هذه المباد  فيما يلي : 

 عمدل مدع لتنفيذية : وذلك لضمان أعلي المراتب للمشدروع ، والحشد عوامل التغيير عبر القيادة ا

 عبيدر عنهدااإلدارة العليا في جامعدة ليددز لتحديدد أجنددة التغييدر علدي المددى الطويدل والتدي تدم الت

 بواسطة الرؤية واإلستراتيجية .

 ة يجيترجمة اإلستراتيجية إلي أهداف تشغيلية : حيث تعلق هذا الج ء بتطدوير   خارطدة إسدترات

   مدعومة ببطاقة األداء المتوازن وعدد ما المبادرات الرئيسية .

 شدر نشر اإلستراتيجية : حيث أن النشدر جد ء أساسدي مدا تحددي التنفيدذ ، ويتعلدق ذلدك بكيفيدة ن

 .اإلستراتيجية في الجامعة 

 بديا التحفي  لجعل اإلستراتيجية مهمة الكل : ويتعلق هذا الج ء علي ضمان تواجدد اتصدا  فعدا  

 واضعي ومنفذي اإلستراتيجية .

  جعددل اإلسددتراتيجية عمليددة مسددتمرة : حيددث يتعلددق هددذا الجدد ء بضددمان دمددج اإلسددتراتيجية فددي

الجامعددة ، ووضددع وتحديددد مراجعددات منتظمددة ، ورفددع تقددارير لتددخميا التركيدد  المتواصددل علددي 

 اإلستراتيجية .

 الوظائف الرئيسية لبطاقة قياس األداء المتوازن :  -4
منظمدات الوظدائف باللدددارة فدي تحقيدق العديدد مدا  إسدتراتيجيةمنهج قيداس األداء المتدوازن كدخداة يسهم 

 المعاصرة ، ما بينها : 

  المنظمة :  وإستراتيجيةتوضيح وترجمة رؤية 
تقوم أهدداف ، ويدتم تحديدد السدوق وقطداع العمدالء الدذيا سد إلديالمنظمدة  إستراتيجيةحيث يتم ترجمة 

 ، وذلددك حتددي تتحقددق هددذه األهددداف ، كمددا تحدددد المنظمددة أهددداف وقياسددات كددل مدداالمنظمددة بخدددمتهم 

 مطلو  عملاوالتعلم وتطور العمالء والعائد المالي حيث تحدد في كل جانب ما هو الالعمليات الداخلية 

 علي وجا التحديد .

  العاملياربط األهداف اإلستراتيجية والقياسات المطبقة وتوصليها إلي  : 
اتيجية ، ث يجب إعالم جميع العدامليا باألهدداف الرئيسدية التدي يجدب تنفيدذها حندي تدنجح اإلسدترحي      

 ليا .وهذا يتطلب ضرورة الربط بيا األهداف اإلستراتيجية والقياسات المطبقة وتوصيلها إلي العام

  : التخطيط ووضع األهداف وترتيب المبادرات اإلستراتيجية 
ولدذلك  ،يداس األداء المتدوازن عنددما يدتم توظيفدا إلحدداث تغييدر تنظيمدي حيث يظهدر أفضدل تدخثير لق     

ا خددال  يجددب أن يضددع المددديريا التنفيددذييا األهددداف للقيدداس المتددوازن لددألداء ف أبعادهددا األربعددة ، ومدد

 العالقات السببية في البطاقة تصبح اإلمكانات المطلو  تحقيقها مترجمة إلي أداء مالي . 

 :  بطاقة األداء المتوازنق  متطلبات  تطبي  -5
 :ما يلي فيالمتوازن في صياغة وتنفيذ وتقييم الخطة اإلستراتيجية تتمثل متطلبات تطبيق بطاقة األداء 

   والت ام اإلدارة العليا التنفيذية دعــم .  

   وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ .  



 8 

   وضع أهداف متصلة بعالقة السبب واألثر .  

    متوازنةوضع مقاييم .  

   مشاركة الموظفيا . 

 توافر ما يلي :    كما أضاف باحث أخر أنا لنجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازن يجب 

  أ علد عتمدادلالأن تتسم الثقافة والقيم التنظيمية بالقوة والتوجا المستقبلي ، وتقبدل التغييدر والسدعي

 المقاييم بشكل دائم وفأ جميع المجاالت .

 ات نجاح لبرنامج  تصميم وتطبيق قياس األداء المتوازن ما أهم ضروري اإلدارة العليمساندة ودعم ا

 تلك البرامج .

 تحدددي أن يتسددم فريددق العمددل بمشددروع تصددميم قيدداس األداء المتددوازن باإلبتكاريددة واإلبددداع وتقبددل ال

  والحماس والرغبة في إثبات الذات والقدرة علأ استشرف المستقبل .

 ا مدواضحة المعالم للمنظمة علأ مدى زمني مناسب، مع نصيب وافدر  إستراتيجيةبصياغة  االهتمام

عدددد ت إسدددتراتيجيةالتركيدد  علدددأ المسدددارات والتوجهدددات المسددتقبلية ، فبطاقدددة األداء المتدددوازن دون 

 مضيعة للوقت .

 ضرورة صياغة الرؤية التنظيمية بشكل واضح ومفهوم وبصورة معلنة لجميع العامليا بالمنظمة . 

 تقبلية.المنظمة قدر اهتماماتها المس اهتمامباألحداث الماضية بحيث ال تمثل جل  االهتمام نياتد 

 لماليددة تقليدل التركيدد  علدأ المجدداالت الماليدة بمفردهددا دون مناقشددة وتحليدل المجدداالت األخدرى غيددر ا

 الخاصة بكافة الموارد المتاحة للمنظمة .

 ودراسددة تخثيراتهددا الجوهريددة علددأ نتددائج أعمددا  بشددكل ملحددوظ باألصددو  غيددر الملموسددة االهتمددام 

 المنظمة .

 عددد ممكدا الندوات واللقاءات ، غالبا ما يستل م األمر عقد العديد ما النددوات والمقدابالت مدع أكبدر 

مددا األفددراد ، وقددد يتطلددب األمددر طددرف أو أطددراف خارجيددة، وذلددك فددي مختلددف خطددوات التصددميم 

 والتطبيق .

  علأ  اداالعتمة ، يجب مراجعة أساليب توفير البيانات وتطويرها، كما يجب ضرورة المراجعة الدقيق

 النظم اآللية لتيسير عمليات التحليل والمقارنة .

 ويوضح الجدو  التالي نموذج لبطاقة األداء المتوازن 

 (1جدو  رقم )

 نموذج لبطاقة األداء المتوازن

الموازنة 
 التقديرية

اإلطار 
 ال مني

المسئوليا 
 نفيذعا الت

مقاييم 
 األداء

 إجراءات
 اإلستراتيجية األهداف الفرعية األهداف التنفيذ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 : الخطوات المنهجية لتصميم بطاقة األداء المتوازن -6
 يمكا تلخيص الخطوات التفصيلية لتصميم بطاقة األداء المتوازن في المراحل التالية:

 لمؤسسة و صياغة رسالتها:تحديد الرؤية اإلستراتيجية ل  (1)

هددي  تعبدر الرؤيددة عددا طموحددات المنظمدة و تصددوراتها عمددا سددتكون عليدا فددي المسددتقبل البعيددد، و       

ذي الد األسداستد  علدأ الغدرض تساعد في صياغة الرسالة، هذه األخيرة تظهر في شكل وثيقة مكتوبة، 

يدر تعب أيضدااسدتمرارها، وهدي  و  هداالمهمدة الجوهريدة لهدا، ومبدرر وجود أوجلدا، أوجدت المنظمة ما 

مصددالح المنظمددة وقيمهددا  و ومنتجددات ألنشددطة تفصدديال أكثددرعددا الرؤيددة العامددة مددا جهددة، وتوصدديف 

 األساسية، تساعد كل ما الرؤية و الرسالة في صياغة األهداف اإلستراتيجية للمنظمة. 

 وضع االستراتيجيات و تحديد األهداف اإلستراتيجية بدقة: (2)
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جم عمليدة صدياغة إسدتراتيجية المؤسسدة مدا خدال  وضدع مخطدط مفصدل، هدذا المخطدط يصدف تتر       

ا محددد، هدذ األنشطة  الالزم القيام بها بداللة الوسائل و القيود ما أجل الوصو  إلأ هدف ثابت في زمدا

 . المخطط سيكون إطارا لمصب القرارات المتخذة لبلوغ أفضل إستراتيجية مالئمة

 ا خال  الخطوات التالية:تمر هذه المرحلة م

  صياغة االستراتيجيات المالئمة:)أ(   

 و فيها يتم اإلجابة عا التساؤالت التالية:         

 )...ما نحا؟: تحليل كيان المؤسسة)مواردها، هياكلها، المستخدميا، التجهي ات 

 .(أيا نحا؟: تحليل المحيط)سوق المؤسسة، عمالئها ، موردوها، منافسوها، شركاؤها. 

  ( .التعبير عا األهداف المرجوة) إلأ أيا نود االتجاه 

اإلجابدددات عدددا هدددذه األسدددئلة تسدددهل وضدددع االسدددتراتيجيات و اختيدددار تلدددك المالئمدددة للمؤسسدددة اختيدددار 

 االستراتيجيات األكثر مالئمة ما بيا مجموعة ما السيناريوهات لالستراتيجيات المحتملة.

 وضع األهداف اإلستراتيجية: ) ( 

ف الكليدة انطالقا ما االستراتيجيات التدي تمدت صدياغتها، تقدوم المؤسسدة بتحديدد عددد مدا األهددا        

ة علأ المستوى االستراتيجي، بحيدث تحددد عدددا محدددا مدا األهدداف مقابدل كدل محدور مدا محداور بطاقد

 األداء المتوازن األربعة.

(، محدل بال للقيداس، واقعدي)يمكا بلوغداو يجب أن يتمي  الهدف بالخصائص التالية: أن يكون محددا، قا

 إجماع، و أن يرتبط بنستراتيجية المنظمة.

 تحديد عوامل النجاح الحرجة و إعداد الخريطة اإلستراتيجية: (3)

لرؤيددة اتعنددي هددذه الخطددوة االنتقددا  مددا االسددتراتيجيات الموصددوفة إلددأ مناقشددة مددا نحتاجددا لنجدداح       

حداور مهي أكثر العوامل تخثيرا علدأ النجداح ضدما كدل محدور مدا اإلستراتيجية، بحيث تحدد المنظمة ما 

 بطاقة األداء المتوازن األربعة. 

ضدع ترك  مفاتيح النجاح علدأ التغييدرات التدي يجدب أن تمارسدها المؤسسدة و هدي خطدوة سدابقة لوو    

 الخطط العملية و تساعد علأ تحديد القياسات األساسية .

صدا  منطقيدة و التدي تعتبدر أداة اتوامل فدي رسدم الخريطدة اإلسدتراتيجية، علأ هذه الع االعتمادويتم      

 اتيجيات وتربط االستراتيجيات المختلفدة للمنظمدة بعملياتهدا وبدالنظم التدي تسداعد فدي انجداز تلدك االسدتر

ؤيدة تكما أهميتها فدي  تقدديم خطدط واضدحة للعدامليا فدي مختلدف المسدتويات التنظيميدة فدي المنظمدة لر

وباتجداه  األعما  التي يقومون بها مع كل أهداف المنظمة ليتمكنوا ما أن يعملوا بشكل منسقكيف تربط 

 اتلمؤسسد نمدوذج للخريطدة اإلسدتراتيجية يوضح ( 3والشكل رقم )تحقيق األهداف المرغوبة للمنظمة، 

 .التعليم العالي وفقا  ألبعاد بطاقة األداء المتوازن

 اختيار القياسات: (4)

ر عا هدذه النجاح التي تم استخراجها ما األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة، يجب التعبيبعد تحديد عوامل 

 مل النجاحالعوامل كميا، أي يجب قياسها، يتم ذلك ما خال  اختيار المؤشر المناسب الذي يقيم بدقة عا

 المراد تقييما.

تقاربة ت ميم عند مجاالو يعرف المؤشر بخنا معلومة تكون عموما رقمية و يتم اختيارها ما أجل التقي

 .  لتنفيذ المهمة و تحديد األهداف الموافقة

 

 

 ( 3شكل رقم )

 التعليم العالي وفقا  ألبعاد بطاقة األداء المتوازن اتالخريطة اإلستراتيجية لمؤسس
 

 

 

 

 

 

 زيادة اإليراد

 

 البعد المالي

 

 تقليل تكلفة

 البشرية الموارد

 

 بعد العمالء
تحسيا صورة 

 الكلية

زيادة استخدام 

األصو  

 والتسهيالت

 

 زيادة رضا العميل
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 األداءبطاقددة مددا أبعدداد المؤشددرات تغطددي كددل بعددد ومددا الخريطددة السددابقة يمكددا اسددتنتاج مجموعددة مددا  

ء في تقييم األدا االعتماد علي نتيجةب كلية التجارة جامعة مدينة الساداتإلدارة العليا في ا وقامتالمتوازن, 

متوازن , وسوف نعرض مجموعة ما المؤشرات لكل بعد ما أبعاد بطاقة األداء الكلية تحسيا جودة أداء ال

 : لتالي الجدو  ا ما خال  

 (2جدو  رقم )

 مؤشرات األداء المتعلقة بخبعاد بطاقة األداء المتوازن

 مؤشرات األداء البعد 

 
 
 
 

 المالي

 . اإليراد السنوي ما الطلبة مقارنة بالموازنة المخصصة سنويا 
 .ال يادة في إجمالي التمويل 
 . قيمة العقود سنويا  مقارنة بالمي انية المخصصة سنويا 
 ة في الخدمات والمساعدات ما المصادر خارج الجامعة.قيمة ال ياد 
 .متوسط دورة حياة المرافق والمعدات 
 ) متوسط استخدام خدمات المكتبة )كتا  لكل طالب شهريا 
 .متوسط تكلفة أعضاء هيئة التدريم 
 .إجمالي األموا  المحققة 
 .متوسط تكلفة الجهاز اإلداري 

 
 

 العمالء

 .درجة رضاء الطلبة 
 أعضاء هيئة التدريم. درجة رضاء 
 . عدد الشكاوي المقدمة شهريا 
 .ال يادة في اتجاه الطلبة لدخو  الكلية 
 .مرك  الجامعة في التصنيف الوطني والدولي 

 
 
 
 
 

 العمليات الداخلية

 .درجة رضاء الطلبة عا أداء الجهاز اإلداري 
 .درجة رضاء الطلبة عا العمليات الداخلية للكلية 
 ضاء هيئة التدريم في مرحلة البكالوريوس.نسبة الطلبة إلي أع 
 دراسات العليا نسبة الطلبة إلي أعضاء هيئة التدريم في مرحلة ال. 
 .متوسط دورة تجديد المرافق والمعدات التعليمية 
 .الدورة ال منية لتحديث الحاسبات المعدات التكنولوجية في الكلية 
 طلبةع إجمالي عدد العدد الطلبة الدولييا المنتسبيا للكلية بالمقارنة م. 



 11 

 .رضاء الطلبة عا التعليم 
 . متوسط عدد األبحاث المنشورة لألكاديمييا في الدوريات سنويا 
 يا .متوسط عدد األبحاث المنشورة لألكاديمييا في مجالت علمية محكمة سنو 

 
 التعلم والنمو

 .نسبة استخدام عمليات التشغيل اآللي في مكاتب الكلية 
  تقدمها الكلية علي اإلنترنت.عدد البرامج التي 
 .نسبة استخدام الحاسب اآللي في العمليات وحفع المستندات 
 .مدى توافر الثقافة القائمة علي األداء 

 

 المرحلة الخامسة : إعداد خطط العمل:  (5)

 ا النجازا سعييجب علأ إدارة المنظمة إعداد خطط العمل أي بيان األنشطة و األعما  الواجب القيام به

ديد و تح داف و الرؤية اإلستراتيجية، و يتضما ذلك تحديد األهداف السنوية و تخصيص الموارداأله

تحديد  وعمل، المسؤوليات و األدوات و تدعيم البرامج، و اختيار األفراد المسئوليا عا إتمام خطة ال

 تخاذاو  المدة الالزمة للتطبيق، و لضمان حسا تطبيق اإلستراتيجية فيجب متابعتها و مراقبتها

 اإلجراءات التصحيحية إن ل م األمر ذلك.

 متابعة و تقييم بطاقة األداء المتوازن: (6)

نهدا تنجد  للتخكدد مدا سدالمة تطبيدق بطاقدة األداء المتدوازن ال بدد مدا متابعتهدا بشدكل مسدتمر للتخكدد مدا أ

ا فددي سددتخدامهالوظيفددة المقصددودة باعتبارهددا أداة ديناميكيددة لددددارة اإلسددتراتيجية، و مددا الضددروري ا

 العمليات اليومية للمنظمة و علأ مستوى كل المستويات اإلدارية في المنظمة.

إليهدا  يتم ذلك ما خال  متابعة المقداييم المعددة فدي جميدع المسدتويات اإلداريدة و الحدرص علدأ اللجدوء

 داءتسددجيل درجددات قيدداس األبشددكل مسددتمر فددي العمليددات اليوميددة لددددارة، إذن يجددب أن تكددون عمليددة 

 .المتوازن ج ء ما العمل اليومي للشركة

 : ت ة السادابكلية التجارة جامعة مدين بطاقة األداء المتوازنالخطوات التفصيلية لتنفيذ  -7

 تم تنفيذ بطاقة األداء المتوازن ما خال  الخطوات التالية:ي

  إلستراتيجيةمجموعة ما األهداف ا إلأ كليةلل اإلستراتيجيةترجمة الرؤية . 

 ا مجموعة ما األهداف الفرعية )نطداق تنفيدذه إليرجمة كل هدف استراتيجي داخل كل قطاع ت

ع تحديدد مدالالزمة لتنفيذ كل هدف فرعدي  اآللياتكما تم تحديد األنشطة أو ” زمنيا أقل نسبيا( 

 .جدو  زمني للتنفيذ وتكلفة تنفيذ كل نشاط وبالتبعية كل هدف فرعي 

 والفرعية وكذلك األنشطة  اإلستراتيجيةوى األهداف تحديد مقاييم األداء علي مست. 

  يدةاإلداروالوحددات  قسداممع مراعاة التكامدل بديا مختلدف األ قسموضع خطط التنفيذ داخل كل 

  . اإلدارية تالمستوياوتحديد مسئوليات التنفيذ عند مختلف 

 : إلأ مجموعة ما األهداف اإلستراتيجية كليةترجمة رؤية ال أوال : 

اذج أن تكدون الكليدة مدا النمدوهدي     التجدارة جامعدة مديندة السدادات بوضدع رؤيدة لهدا ليدة كقامت 

هيدل عدداد وتخالرائدة في قدرتها علأ مواكبدة المتغيدرات المحليدة واإلقليميدة والعالميدة حاليدا ومسدتقبال إل

تحقدق خريج مؤهل علميا وعمليدا بشدكل متميد  وتمكيندا مدا الحصدو  علدأ فدرص العمدل التدي تناسدبا و

ي خدمدة فدطموحاتا ، واالرتقاء بمستوى الدراسدات العليدا والبحدث العلمدي ، وتحقيدق الكفداءة والفعاليدة 

يدة األكاديم المجتمع والبيئة المحيطة بما تقدما الكلية ما خدمات مهنية فائقة الجودة في ضدوء المعدايير

    للمؤسسات التعليمية .

 لتالي : علأ النحو ا اإلستراتيجيةأهدافها  بصياغةات كلية التجارة جامعة مدينة السادكما قامت 

 مر فأتحقيق مكانة متمي ة للكلية ما خال  برامجها ومنهاجها التعليمية والتطوير المست 

عما  العملية التعليمية وما تقدما ما تخصصات علمية تتوافق مع فرص العمل ومجاالت األ

 محليا  وإقليميا . 
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 كلية دما اليق مي ة تنافسية فأ سوق العمل واألعما  ما خال  ما تقتمكيا خريجي الكلية ما تحق

قيق ، وتح ما مقررات دراسية تساهم فأ إكسابهم المعرفة العلمية المتقدمة والمهارات العالية

 .  التواصل المستمر مع خريجي الكلية وتنمية مجاالت المصالح والمنافع المشتركة معهم

 ئات ية لفستمر وإعادة التخهيل فأ التخصصات التجارية اإلدارتطوير وتنمية فرص التعليم الم

  مع .   متعددة بما ينعكم ايجابيا علأ المستوى المهني واالقتصادي والثقافي لفئات المجت

 فاعل تحقيق التمي  فأ الدراسات العليا واالرتقاء بنوعية ومستوى البحوث ما خال  والت

 متطلبات تحقيق أهداف التنمية . المستمر مع قضايا المجتمع واالستجابة ل

 ة ا بالكليعامليالتطوير المستمر للمهارات المهنية واإلدارية والسلوكية والقدرات اإلبتكارية لل

تمكينهم ئقة ولتخهيلهم الستخدام التقنيات الحديثة وأداء األنشطة والخدمات الطالبية بجودة فا

 ما تحسيا مكاسبهم المادية والمعنوية . 

 نظماتنة الكلية كبيت خبرة متمي  ما خال  التواصل المستمر مع المؤسسات والمتدعيم مكا 

 بحثيةوالمشاركة الفاعلة لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية ما خال  دراسات علمية و

 متقدمة ومساهمات مهنية متمي ة .

 ا ما خالدوليوميا التواجد العلمي والمهني المتمي  فأ المنتديات العلمية والمهنية محليا وإقلي  

 بحوث ودراسات وأوراق عمل ذات مواصفات جودة عالية . 

 ة بناء وتفعيل عالقات شراكة إستراتيجية مع مؤسسات ومنظمات علمية ومهنية ذات مكان

لية مرموقة علأ المستوى المحلي واإلقليمي والدولي ، تساهم فأ تعضيد خطط وبرامج الك

 ومشاريعها التعليمية والبحثية . 

 لتمويل ادر االتنمية المستمرة للقدرات الذاتية للكلية بما يساهم فأ ت ايد الوزن النسبي لمص

 الذاتي الحتياجات وخطط وبرامج الكلية . 

  مل ءات العوتحديث أنظمة وإجرا اإلداريتفعيل سياسة الحوكمة بالكلية ما خال  تطوير تنظيمها

 الجودة . بها لتيسير تقديم خدمات وأنشطة طالبية فائقة 

 ة لرفع متطورتحقيق مكانة متمي ة للكلية فأ مجاالت االستفادة القصوى ما التقنيات الحديثة ال

 مستوى جودة العملية التعليمية والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع . 

 انجازا فأ هذا المجا  وقد تم مراعاة ما يلأ: كليةحققت الوبالفعل 

توى لأ مسهداف اإلستراتيجية فأ ظل قيد الموارد المالية سواء عتحديد أولويات التنفيذ لأل (1)

ل تم بالفع )األداء المتوازن  بطاقة بعد ما أبعادلكل  األقسام العلميةأو علأ مستوى كلية ال

 %(.60بنسبة نجاح تجاوزت 

 ةكليبالزن األداء المتوا بطاقة ما أبعاد بعدوفي كل  قسمتحديد عوامل النجاح الحرجة فأ كل  (2)

)تم تنفيذوالتأ يتعيا التركي  عليها وإعطائها أولوية مرتفعة ضما قائمة األولويات عند ال

 منخفا جدا بنسبةو قسم إدارة األعما  %علي مستوي 60 إلي صلتج ئيا بنسبة مرتفعة و

 (.أقسام الكلية األخرى في 

علأ  ية سواءوالوحدات اإلدارقسام تصميم وبناء هيكل بطاقات األداء المتوازن لجميع األ (3)

أ ق تكاملوتم مراعاة أن يكون هذا التصميم فأ نطا األقسام العلميةأو مستوى  الكليةمستوى 

 %(.80)تم بنسبة 

األداء المتوازن  بطاقة ما أبعاد بعد فأ كل و أقسام الكليةلمختلف ثانيا :  ترجمة األهداف اإلستراتيجية 

تحديد تم كما  .االستراتيجيالبعا لتحقيق الهدف  تتكامل مع بعضها األهداف الفرعيةإلأ مجموعة ما 

 مع مراعاة قيد الموارد المالية فأ كلتحقق تلك األهداف  األنشطةأو اإلجراءات التنفيذية مجموعة ما 
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فأ ضوء الموارد المالية الذاتية قطاع الخطة المالية لكل  إعدادمنظور حيث يتم كل  ولكل هدف وفي قسم

أهم معوقات  المالي)يعتبر القيد  المي انيةالمخصصة ما قبل الدولة والمحددة بية المتاحة والموارد المال

 وعند تنفيذ هذه الخطوة تم مراعاة ما يلي: .والفرعية( اإلستراتيجيةتنفيذ األهداف 

هداف باأل توازنالتأ تتضمنها بطاقة األداء الم بعادمختلف األفأ  لفرعيةاالربط بيا األهداف تم  (1)

 مع مراعاة عالقات السبب بالنتيجة.كلية لل اإلستراتيجية

ا ما ببعد معيإلأ أربعة مجموعات يرتبط كل منها  كليةعلي مستوي التقسيم فرق العمل تم  (2)

اصة خمجموعة عمل األطراف المستفيدة، )مجموعة عمل خاصة بأبعاد بطاقة األداء المتوازن 

 لمالياجموعة عمل خاصة بالبعد مالنمو والتطور، مجموعة عمل خاصة بالعمليات الداخلية، ب

 ( .والمجتمع

يذ بناء بطاقات العمل لكل منظور واإلشراف علأ التنفتولأ كل مجموعة ما فرق العمل ت (3)

 الالزم. الفنيوتقديم الدعم 

ا فرق ككل ينبثق من كليةلنظام األداء المتوازن علأ مستوى ال مرك يفريق عمل تم تشكيل  (4)

ق وتدريب فر إعدادعلي  المرك ي. ويشرف فريق العمل  قسام العلميةعمل علأ مستوى األ

 قسم علمي .العمل المساعدة بكل 

عمل فرق المسئولية األشراف علأ  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةتولأ وكيل  (5)

رية بعد اإلدا كما تولأ أميا الكلية مسئولية اإلشراف علأ الوحدات الخاصة باألقسام العلمية ، 

 الموظفيا بالكلية .تدريب الالزم لجميع تقديم ال

قدة قيداس لكدل جاندب مدا جواندب بطابتحديد المحاور التالية  جامعة مدينة السادات وقامت كلية التجارة 

 :األداء المتوازن

  األهدافObjectives . 

  ) القياسات )المؤشرات Measures . 

  )المعايير) النتائج المستهدفة. Target 

    المبادراتInitiatives . 
 

ء التدي يشدتمل عليهدا كدل جاندب مدا جواندب بطاقدة قيداس األدا ر(  المحداو 4ويوضح الشدكل رقدـم ) 

يمكننددا عددرض المصددطلحات التاليددة لتحقيددق الغددرض المنشددود مددا إيصددا  المتددوازن. ومددا خددال  الشددكل 

 الفكرة :

 ( :Dimension or Perspective( الجانب )1)

الي لجاندب المديا أسلو  قياس األداء المتوازن وتتمثدل تلدك الركدائ  فدي : اأحد الركائ  التي يقوم عل     

فدي  والعمالء والعمليات الداخليدة والنمدو والدتعلم، ويحدوي كدل جاندب مجموعدة مدا األهدداف التدي تصدب

مددالء ، معدديا، والمؤشددرات ، والمعددايير ، والمبددادرات. مثددا  ذلددك : الجانددب المددالي ، وجانددب الع اتجدداه

 . الخمليات ، وجانب الموارد البشرية ... وجانب الع
 

 ( 4شكل رقم ) 

 بطاقة قياس األداء المتوازن رمحاو
 

 الجانب المالي

 المبادرات المعايير اتالقياس األهداف 

حتأ تنجح ماليدا  

كيددددف يجدددددب أن 

تظهر أمام حملة 

 األسهم
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 ( :Objectives( األهداف )2) 

ل وازن وتحمالنتائج المنشود تحقيقها ، واألهداف بشكل عام موزعة علأ أبعاد بطاقة األداء المت     

ددة ب أن تكددون محددددة وقابلددة للقيدداس وقابلددة للتحقيددق ومعقولددة ومحددنفددم األهميددة اإلسددتراتيجية ويجدد

هاية العام % في ن10بوقت زمني إلتمامها.  مثا  ذلك : زيادة نسبة رضا العمالء للخدمة المقدمة بنسبة 

 الحالي .

 ( :Measures or  Indicators(القياسات ، المؤشرات )3)

مثا  ذلك   اد تحقيقا عا طريق مقارنتا بقيمة محددة سلفا.تمثل المجم الذي يحدد حالة الهدف المر     

 : مؤشر رضا العمالء )مسح ميداني(
 

 :(Target) ( المعيار 4ٍ)

قيقا مع المقرر تح مقدار محدد يتم القياس بناء عليا لتحديد مقدار االنحراف )سلبا أو إيجابا( عا الهدف    

 %.80 :ملية استقراء الحالة بشكل سريع.مثا  ذلك االستعانة ببعا األلوان القياسية والتي تسهل ع

 (:Initiatives( المبادرات )5)

ديددة تح فروع جتشير المبادرات إلأ المشاريع التشغيلية الالزم تنفيذها لتحقيق الهدف. مثا  ذلك : ف     

 وتوسيع مكاتب خدمات العمالء

 لمبدادرات فديااف الفرعية وأيضدا لألنشدطة أو واألهد اإلستراتيجيةلألهداف :  تحديد مقاييم األداء ثالثا  

و مسدتوي أ  الكليدةسواء علي مسدتوي  األداء المتوازن ةبطاقأبعاد ما  بعدولكل  األقسام العلميةمختلف 

 :عند تصميم تلك المقاييم اآلتيمراعاة وقد تم  . األقسام العلمية واإلدارية

 م علميقسم مع طبيعة وخصائص كل ءتصميم مقاييم األداء واختيار األفضل منها بما يتالتم  (1)

  أو إداري .

 علوماتتحديد مصادر المعلومات لكل مقياس مع مراعاة أن هنا  ج ء  ما البيانات والمتم  (2)

ريق فما خال   إعدادهاسوف يتم  والذيسوف يتم الحصو  عليها ما خال  قوائم االستقصاء 

 .الفنيم الدع

 .مقياسا   24عا  قسم علمي أو إداريأال ت يد مقاييم األداء فأ كل  (3)

تلك  ( تم مراعاة أن ترتبطةستراتيجياإل األهداف) فأ جميع المقاييم الرئيسية لألداء (4)

 ، وفقا  لمعايير الجودةقسم علمي فأ كل Benchmarkالعالمية  بالمعايير المقاييم

 المستهدفة.

أ ئدة(، علالسا ة الحالية )قيمة المقاييم الحالية مقارنة بالقيم العالميةتم تحديد فجوة الجود (5)

 .قسم علمي وإداري ومستوي كل  الكلية مستوى 

ية الحسبان الرؤية واإلستراتيج عقد العديد ما ورش العمل للمنفذيا مع األخذ فأتم   (6)

 الكلية .رية بلمية اإلداقسام العومهام األفراد فأ مختلف األ والمقاييم وتحديد مسارات االتصا 

للتددداخل  نظددرا   األقسددام العلميددة واإلداريددة بالكليددةرابعددا :  وضددع خطددط التنفيددذ بشددكل تكدداملأ فددأ مختلددف 

 وقد تم مراعاة ما يلي: ،  األقسام العلمية واإلداريةالشديد بيا تلك 

د عميدازن )بطاقدة األداء المتدو مكونداتتحديد مسئولية اإلشراف علأ تنفيذ الخطدط فدأ مختلدف  (1)

مدديا أالكليددة ، وكددالء الكليددة ، رؤسدداء األقسددام العلميددة ، أعضدداء هيئددة التدددريم ومعدداونيهم ، 

 .الكلية ، رؤساء األقسام اإلدارية ( 

مددع عقددد لقدداءات ،  قسددم علمددي وإداريللتنفيددذ علددأ مسددتوى كددل  تفصدديلي زمندديوضددع جدددو   (2)

 التنفيذ. مسئوليمع  قسمدورية بيا فريق العمل فأ كل 

 صياغة اإلستراتيجية:مرحلة  فيبطاقة األداء المتوازن استخدام  -8 



 15 

 يتم ذلك ما خال  ما يلي : 

 مؤسسة إلأ أهداف:للستراتيجية الرؤية اإلترجمة   (1)

ا ستتبناه التي عند استعما  بطاقة األداء المتوازن يجب ابتداء تحديد اإلستراتيجية المناسبة        

 رسالة المنظمة إلأ أهداف قابلة للقياس و التقييم.المنظمة، و ما ثم يسهل ترجمة 

تراتيجية فعملية تشكيل بطاقة األداء المتوازن يجب أن تكون مسبوقة بتوضيح الرؤى اإلس         

 ع هذهالمستقبلية بالنسبة للمؤسسة، ثم عليها التساؤ  حو  ما الذي سيتم تصحيحا لو قامت بوض

س تقوم ا األساو أنظمتها و قدرتها علأ التجديد، وعلأ هذ مالئها عاإلستراتيجية بالنسبة لمساهميها، 

 بتحديد العوامل الحرجة لكل محور ما هذه المحاور و تحديد الوسائل لقياسها.

اف مدا األهددالما  ، أ سترك  األهداف المالية علأ بعا القياسات مثل: النمو، الربحية، دوران رأو        

 ،مووفددائه العمددالء ؤشددرات المتعلقددة بقطاعددات السددوق المسددتهدف و رضددا فتضددم الم عمالءالمرتبطددة بددال

قدة الحصة السوقية في السدوق المسدتهدف، محدور األنظمدة يتضدما األهدداف طويلدة األجدل مثدل تلدك المتعل

ف تهددتم بدددورة التجديددد و األهددداف القصدديرة المرتبطددة بدددورة االسددتغال ، محددور الددتعلم التنظيمددي لددا أهدددا

دفا هدو هد 20إلدأ  15ية التي يجب أن تضعها المؤسسة و بالموارد البشرية، وغالبا فنن ما بالبنأ التحت

 . عدد كافي لترجمة الرؤية اإلستراتيجية

ا، قهدفي المؤسسة مدا القمدة إلدأ القاعددة أن يعدرف إسدتراتيجية المؤسسدة و دوره لتحقيو علأ كل فرد 

 :  التالي يمكا ذلك ما خال  الميكاني م
 صا  و التكويا)كتيب، جريدة داخلية، الرسائل اإللكترونية...(برامج االت 
 حديد ت راد لألفتحديد األهداف: بعد توصيل األهداف العريضة لكامل المعنييا و شرحها يمكا  أنشطة

 أهدافهم الخاصة بداللة األهداف العامة.
 .وضع نظام للمكافآت لتشجيع نشر اإلستراتيجية 
 

 
 ستراتيجية للمؤسسة:باألهداف اإل قياساتربط ال (2)

يجية، ارة اإلستراتبطاقة األداء المتوازن ليست طريقة جديدة لقياس األداء فحسب و لكا أداة لدد        

 ، غير أنبعتهافالمؤسسات التي تلجخ إلأ وضع قائمة ما مؤشرات األداء األساسية و إلحاقها بنظام لمتا

يجية ستراتإالقيام بها و ال يوجد ما يربطها مع  هذه القائمة ما هي إال سلسلة ما األنشطة الواجب

ها تجمع ا كونأهمية بطاقة األداء المتوازن ليم م يالمؤسسة، وأحيانا ال ترتبط هي في ما بينها، تخت

يتم  ساسيةبيا مؤشرات مختلفة، و إنما ما كونها تثبت عددا محدودا ما التوجهات اإلستراتيجية األ

 .  ة ملحقة بنظام خاص للقياستقسيمها إلأ أهداف إستراتيجي

 و هنا  ثالثة عناصر أساسية تساعد في ربط القياسات بنستراتيجية المؤسسة، وهي:

 )عالقات السبب و النتيجة)العالقات السببية : 
ما  كثيروببية، تعرف اإلستراتيجية بخنها مجموعة ما الفرضيات التي ترتبط قي ما بينها بعالقة س      

نهما حتأ يمكا سبب ونتيجة، ولذا يجب أن يحقق القياس العالقة بي تيجية تمثل عالقاتالعمليات اإلسترا

ياس األداء المكونة لبطاقة ق ويجب أن تتضما العالقة الجوانب األربعة، والتخكد ما صحتها إدارتها

 .المتوازن
عني تمثيل تيرة و يتم وصف عالقات السبب و النتيجة ما خال  الخرائط اإلستراتيجية، هذه األخ      

لبعا و اعضها بتصوري لهذه العالقات السببية، لبيان كيفية الربط بيا األهداف اإلستراتيجية الفرعية 

 بيا مؤشرات األداء األساسية بعضها البعا و ذلك ما خال  مجموعات متتالية ما العالقات

 لمتوازن.اداء اسية لمقياس األاالفتراضية السببية، و تمثل الخرائط اإلستراتيجية إحدى المكونات األس

يا ئمة بولغرض إحداث تطوير علأ بطاقة األداء المتوازن نحو االتجاه االستراتيجي يمكا عمل موا

صيغة بترجم األربعة للبطاقة علأ أساس فلسفة رؤية المنظمة التي ت بعادالخارطة اإلستراتيجية واأل

انتهاء سهم والتي تستهدف زيادة قيمة حملة األ ، بدءا ما اإلستراتيجية الماليةتمجموعة استراتيجيا

 بنستراتيجية التعلم والنمو التي تستهدف زيادة قدرة العامليا في المنظمة .
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 محددات األداء : 
 التي تسمح يجب أن يضم جدو  القيادة المتوازن: مؤشرات تقيم النتائج، و محددات األداء و هي     

 ريبة ما المهام اليومية.للمؤسسة بوضع تحسينات قصيرة األجل ق

 االحتكام إلأ النتائج المالية : 
حد دفا بهيجب أن يخصص لجدو  القيادة حي ا للمؤشرات المالية، ذلك أن المحاور األخرى ليست     

 ذاتها إنما هي وسيلة لتحقيق مكاسب مالية.

 

 

 

 (  5رقم )   شكل

 قاييمعالقات السبب والنتيجة بيا المبادرات اإلستراتيجية والم

Corporate Performance BSC Manual- 36 -

 بين الروابط

االدارات

 بين الروابط

االدارات

قاعدة المعلومات 

والمعرفة

على مستوى الشركة

قاعدة المعلومات 

والمعرفة

على مستوى الشركة
الشاملة الروابطالشاملة الروابط

تخطيط

األعمال

تخطيط

األعمال

العمالءالعمالء المنتجات والخدماتالمنتجات والخدمات فعالية التكلفةفعالية التكلفةاستخدام األصولاستخدام األصول

د المالي  البع

د بالعمالء المتعلق البع

د داخلية باإلجراءات المتعلق البع ال

د المتعلق بالتعلم والنمو البع

االسعاراالسعار

 الخدمةمستوى الخدمةمستوى

الخدمات/ المنتجات  الخدمات/ المنتجات 

نوات نوات التوزيعق  التوزيعق

الخدمات / بالمنتجات المتعلقة العوامل عالقات صورة للشركة يجية العالقات االسترات

الجهات الخارجيةالجهات الخارجية العالمة التجارية العالمة التجاريةالعمالءعالقات العمالءعالقات 

تخطيط

تقنيات ال

تخطيط

تقنيات ال
  التكلفة مسئولية  التكلفة مسئولية

تحسين القيمة المالية للمساهمينتحسين القيمة المالية للمساهمين

درات بناء  الق

والكفاءات

درات بناء  الق

والكفاءات
ثقافة العامة والقيم ال ثقافة العامة والقيم ال التجاري االسلوب تطبيق التجاري االسلوب تطبيق

بالعمالء العنايةبالعمالء العناية

يجية النمو استرات يجية االنتاجية استرات

زيادة االرباحزيادة االرباح

بنية التحتية دعم  ال

للتقنية

بنية التحتية دعم  ال

للتقنية

 مرحلة تنفيذ اإلستراتيجية:استخدام بطاقة األداء المتوازن  في  -9
   ما يليا خالسوف يتم توضيح كيفية استخدام بطاقة األداء المتوازن  في مرحلة تنفيذ اإلستراتيجية م

: 

  (:أنشطة )تحويل األهداف إلأ أهمية وضع موازنة إستراتيجية 

في بعا األحيان تحيد الشركة عا اإلستراتيجية التي اختارتها لنفسها و تضل طريقها في         

تعامالتها و تصرفاتها فتضيع بيا األهداف المتضاربة و يلتبم عليها األمر، فال تعرف في أي وجهة 

تمي   فمثال قد تختار الشركة شكل   تمضي و ال أي طريق تختار و هذا يسمأ  التضار  اإلستراتيجي

العالقات مع العمالء، و لكنها تنفق مواردها في رفع كفاءة عمليات التشغيل و تخفا أسعار منتجاتها، 

للقضاء علأ هذا التضار  ولدرجة ال تتوفر معها أية موارد أخرى لتع ي  عالقاتها مع العمالء، 
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و األنشطة العملية داخل االستراتيجي يكون علأ الشركة أن تقوم بنعداد موازنة بيا األهداف النظرية 

 .اإلستراتيجية لتحقيق الخيار االستراتيجي، دون انحراف 

 

  

 :أهمية الموازنة بيا األنشطة و القياسات 

أن  ستراتيجيالمدير االيكما جوهر اإلستراتيجية في نوع األنشطة التي ترك  عليها، فيجب علأ         

ت التي ألدوادف لتحقيق أهداف إستراتيجية معينة و ايوازي بيا أنواع األنشطة اإلستراتيجية التي ته

ما يل بين، فال يصح مثال أن ترك  الشركة علأ أنشطة كفاءة التشغنشطة تستخدم لقياس أثر هذه األ

ق بيا لتوافتنصب أدواتها اإلستراتيجية علأ قياس درجة والء العمالء، كما ينبغي التخكد ما وجود ا

  تقيسها. ت التيو كذا التوافق بيا األنشطة اإلستراتيجية و بيا المؤشرااألنشطة اإلستراتيجية ذاتها، 

 اإلجراءات المتعلقة بالموازنة اإلستراتيجية في بطاقة األداء المتوازن : 

زن األداء المتوا إدماج التخطيط االستراتيجي و اإلجراءات المتعلقة بالموازنة في بطاقةيتضما          

 أربع خطوات هي :

  األهداف التي يتم قبولها ما طرف الجميع.تحديد 

 .تحديد و تنظيم المبادرات اإلستراتيجية 

 و المالئمة لتحقيق األهدافالتضافر  إحصاء و جمع المبادرات العرضية التي ينجم عنها 

 اإلستراتيجية.

 .ربط اإلستراتيجية بالموارد و الموازنات السنوية 
 :(اتيجيالتعلم االسترحلة تقييم اإلستراتيجية )مربطاقة األداء المتوازن في استخدام  -10

ما إذا  تحديد ما المهم أن تملك المؤسسات نظاما للتعلم التنظيمي يسمح للمسيريا بتحليل فرضياتهم و 
رات، ت و الخبو مكيفة مع المالحظا نشطة هم هي دائما متالئمة مع األأنشطة كانت المباد  التي تقود 

بخ ير متنغاستراتيجيات جديدة الستغال  منافذ معينة و مواجهة تهديدات ففي بعا األحيان يجب وضع 
 بها، ما أجل الحصو  علأ نظام فعا  للتعلم التنظيمي عليا أن يضم:

 م تساه إطار استراتيجي مشتر  يوضح اإلستراتيجية الكلية و يظهر لكل عامل في المنظمة بماذا

 .زن ، يتحقق هذا بفضل بطاقة األداء المتوا اتأنشط
 عالقات  ت حو نظام لعودة المعلومات المتعلقة باآلثار اإلستراتيجية و التي تسمح باختبار الفرضيا

 السبب و النتيجة بيا األهداف و الخيارات اإلستراتيجية.
 ر ة تطونظام لحل المشكالت يحلل و يستخلص المعطيات حو  األداء ثم يكيف اإلستراتيجية بدالل

 ل وسيلة لذلك هي الحل الجماعي للمشكالت أي الحل بالفرق.الظروف و المشكالت، أفض

 : ادات لكلية التجارة جامعة مدينة السخطوات و مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية  -11
  فيما يلي : مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية لكلية التجارة جامعة مدينة الساداتتتمثل خطوات و      

اد يق إعدتراتيجية ومنهج إعدادها ، حيث تم االتفاق بيا أعضاء فرتحديد أهداف الخطة اإلس( 1)

 : الخطة اإلستراتيجية علأ 

 تتمثل أهداف الكلية ما إعداد الخطة اإلستراتيجية فأ األهداف التالية : ( 1/1)

 ار  أن يكون لدى الكلية خطة إستراتيجية بمستوى جودة يفوق عددا  ما الممارسات والتج

 األخرى . 

 ون الخطة اإلستراتيجية للكلية نموذجا يحتذي بها داخل الجامعة وخارجها . أن تك 

 ها وحداتأن تكون الخطة واإلستراتيجية أساسا للعمل المؤسم فأ الكلية وأقسامها العلمية و

 اإلدارية .

أ ستند عليكذلك تم االتفاق بيا أعضاء الفريق علأ أن منهجية اإلعداد للخطة اإلستراتيجية ( 1/2)

 م : أس

  المشاركة الفاعلة فأ كافة األقسام العلمية والوحدات اإلدارية بالكلية 
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 مية فأ العالالتعرف علأ عدد ما التجار  والنماذج والممارسات األخرى ، المحلية واإلقليمية و

حديد تمجا  إعداد وتفعيل الخطط اإلستراتيجية ، واالستفادة المدروسة منها ، وخاصة فأ 

 الت ومخرجات كل مرحلة ما مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية . معايير جودة مدخ

 اء ا أعضاستخدام أسلو  الحلقات النقاشية المتواصلة الستعراض نتائج الجهود والمقترحات م

 الفريق . 

 لة ل مرحتطبيق سياسة الجودة الشاملة علأ كافة مراحل الخطة اإلستراتيجية وعلأ  مخرجات ك

ل العمل ا مراحمحلة التالية ، حيث تم تطبيق معايير الجودة مع كل مرحلة المر  إلأقبل االنتقا  

 . 

  قة مدخالت ومخرجات المراحل الساب إلأتطبيق أسلو  التتابع المتكرر ما خال  الرجوع

ت مخرجاومطابقتها بمدخالت ومخرجات المرحلة الحالية للتخكد ما دقة وجودة كافة مدخالت و

 ذلك ما خال  إجراءيا :  العمل وتناسقا ، وتم تحقيق

ة مطابقة مخرجات كل مرحلة مع معايير الجودة الخاصة بكل مرحلة سواء ما يتعلق بجود (أ

 مدخالتها أو عملياتها أو مخرجاتها 

 المقارنة مع النماذج والتجار  األخرى التأ تم اختيارها بعناية فائقة .  ( 

 مستهدف إعدادها للكلية : تحديد اإلطار العام ومكونات الخطة اإلستراتيجية ال( 2)

عام إلطار الاحديد فأ ضوء األعما  والجهود التحفي ية التأ قام بها فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية تم ت

 ومكونات المخرج النهائي فأ الخطة اإلستراتيجية فيما يلي : 

 . الرؤية اإلستراتيجية 

  . الرسالة 

  .  األخالقيات والقيم 

 .  الغايات 

 رئيسية  . األهداف ال 

  .  األهداف الفرعية 

   . اإلستراتيجيات 

  .  المشاريع 

  . مؤشرات قياس األداء وتقييم اإلنجازات 

  وفيما يلي إشارة مختصرة لمنهجية ومخرجات عمل الفريق فأ كل مكون ما هذه المكونات .

 إعداد الرؤية اإلستراتيجية : )أ( 

  بدءا  ، وعام  وللكلية بشكلالكلية بقسام العلمية ما األقسم تم إعداد الرؤية اإلستراتيجية لكل

 ا .عمل المطابقة بينهما لضمان تكاملها وتناسقهموتم باألقسام العلمية ثم الكلية ، 

  خال   لية ماالصياغة النهائية للرؤية اإلستراتيجية لكل األقسام العلمية والك إلأتم التوصل

 ألكثرامعايير تم االتفاق الختيار الصيغة المقارنة بيا صياغات بديلة مقترحة وفق أسم و

 للرؤية اإلستراتيجية .  مالئمة

 ة لية نابعة الكتم مراعاة تخثير رؤية الجامعة علي الصياغة النهائية لرؤية الكلية ، حيث أن رؤي

  ما رؤية الجامعة .

 إعداد رسالة الكلية واألقسام العلمية : ) ( 

  عمل تم  كلية ،مية والكلية ، وبدءا  باألقسام العلمية ثم اللكل ما األقسام العل رسالةتم إعداد

 المطابقة بينهما لضمان تكاملها وتناسقهما .

   الصيغة النهائية للرسالة لكل ما األقسام العلمية والكلية    إلأتم الوصو. 

 ة سالرث أن تم مراعاة تخثير رؤية ورسالة الجامعة علي الصياغة النهائية لرسالة الكلية ، حي

  الكلية نابعة ما رؤية ورسالة الجامعة .

 وضع األخالقيات والقيم  : )ج(  
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ة ية وصيانت حمااستنادا  علأ المنهج اعتمده فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية ، وبما يتوافق مع متطلبا

ير معاي، و  مكونات الخطة اإلستراتيجية ) رؤية ، رسالة ، غايات ، إستراتيجيات ، مشاريع ، مؤشرات

يم يات والقخالق( وبما يوفر مقومات تفعيل الخطة اإلستراتيجية تم االنتهاء إلأ تحديد عشرة مجاالت لأل

 تشمل ما يلي : 

 مضمون األخالقيات والقيم  مجا  األخالقيات والقيم م

 Heritage األصالة  1
ب نراعأ اإلطار الثقافي العربي اإلسالمي فأ الجوان

  جاالت االقتصاد واإلدارةالنظرية والتطبيقية فأ م

 Innovation االبتكار  2
نؤما بالتفكير الخالق وتجديد وتطوير المفاهيم 

 واألسم والممارسات االقتصادية واإلدارية 

 Initiative أة المباد 3
نحرص علأ استكشاف الفرص ونحسا استثمارها 

 بما يع ز هوية الكلية وم اياها التنافسية  

 عي ننمي الثقة المتبادلة ونلت م بمباد  العمل الجما Cooperation التعاون  4

5 
المسؤولية 

 التضامنية 

Collective 

Responsibility 

نشتر  فأ تخطيط وإنجاز المهام واألعما  ونتحمل 

 سويا نتائجها 

 Transparency الشفافية  6

 كيرنلت م بمتطلبات العالمية الهادفة فأ مجاالت التف

لقرارات مع كافة األطراف ذات والممارسات وا

 العالقة 

 Self-Control الرقابة الذاتية  7
نرسخ الضمير الفردي الجماعي الذي يدفعنا إلتقان 

 العمل وجودة اإلنجاز 

 Discipline االنضباط  8
ر نلت م بننجاز المهام وتحمل المسئوليات وفق األُطُ 

 النظامية والمهنية المعتمدة 

 Responsiveness ية االستجابة العال 9
نستجيب لمطالب األطراف ذات العالقة بما يفوق 

 توقعاتها 

 Justice العدالة  10
نتوخأ تحقيق أعلأ درجات اإلنصاف فأ كافة 

 معامالتنا 

 تحديد الغايات اإلستراتيجية : )د(  

   : خالالتوصل إلأ الغايات اإلستراتيجية للكلية وأقسامها العلمية ووحداتها اإلدارية ما 

 المجاالت الرئيسية للغايات تم حصرها فأ :  -

  . المقررات الدراسية واألنشطة الطالبية 

  . البحوث والدراسات 

 . اإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية 

  . عالقات التعاون والتحالف والشراكة مع مؤسسات المجتمع 

  :لتالي ت األربعة وذلك علأ النحو اتم صياغة الغايات اإلستراتيجية التأ تغطأ تلك المجاال  -

 تماد تقييم وتطوير برامج ومقررات دراسية وأنشطة طالبية متنوعة تتوافق مع متطلبات االع

 األكاديمي وتحقيق مي ة تنافسية لخريجي الكلية فأ بيئة األعما  وسوق العمل .

 ة فأقية للمساهمبناء وتطوير بيئة محف ة علأ إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبي 

 إثراء العلوم االقتصادية واإلدارية فأ ضوء ثقافة المجتمع  .

 فاع يم االنتوتعظ تمكيا الكلية ما توفير اإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية الالزمة وتنميتها

 بها بما يحقق رؤية الكلية ورسالتها . 

 طة ؤسسات المجتمع فأ األنشبناء وتفعيل التواصل المستمر مع المنظمات األكاديمية وم

 والبرامج االقتصادية واإلدارية . 
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 تحديد وصياغة األهداف الرئيسية والفرعية : )هـ( 

اف ضع األهدثم و استنادا  علأ ما انتهأ إليا فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية ما تحديد وصياغة الغايات

 المرتبطة بكل غاية ما تلك الغايات .

 ت : وضع اإلستراتيجيا)و( 

ت تيجيافأ ضوء ما انتهأ إعداد الخطة اإلستراتيجية ما أهداف رئيسية وفرعية تم وضع اإلسترا

 الواجب تطبيقها بما يحقق تلك األهداف وذلك علأ النحو التالي : 

 ات ما اتيجيتم مراعــاة تحقيق التنوع والترابط بيا اإلستراتيجيات لتشمل كافة أنواع اإلستر

غيرها ة ، وفرد أو تماثل ، وتنويع أو تركي  ، وتعاون أو تحالف أو شراكتعجيل أو تخجيل ، وت

 ما أسم تصنيف اإلستراتيجيات . 

  ية وضع مجموعة متكاملة مع اإلستراتيجيات مصنفة حسب األهداف الفرع إلأتم االنتهاء

 والرئيسية فأ كل غاية ما الغايات .

 إعداد المشاريع الالزمة لتحقيق األهداف  : )ز( 

 تحديد مسميات المشاريع :   -

 توافق بما ياستنادا  علأ محتوى كل هدف فرعي ما األهداف الرئيسية المرتبطة بغاية محددة ، و

ذها مع اإلستراتيجيات الخاصة بكل هدف فرعي ، تم تحديد مسميات المشاريع الواجب تنفي

 تحقيق كل هدف فرعي .

 ع ط الواضح بيا مسمأ ومحتوى المشروتم مراجعة المشاريع أفقيا  للتخكد مكا االرتبا

 واإلستراتيجية والهدف الفرعي والهدف الرئيسي والغاية .

 هداف ع األتم مراجعة المشاريع رأسيا  للتخكد ما تجانم مسميات المشاريع وتكاملها مع مشاري

 األخرى . 

 فرز وتصنيف المشاريع :   -

  ها بالخطة اإلستراتيجية وفرزتم استعراض كافة المشاريع الخاصة باألهداف الفرعية

 وتحديد تلك المشاريع المترابطة والتأ يمكا وضعها فأ ح مة واحدة . 

 ع مشاريتم تحديد عدد تقسيم المشاريع إلي مجموعات فرعية  تتضما كل مجموعة عددا  ما ال

ث المترابطة التأ تتطلب وضع برنامج تنفيذي بها مجتمعة لضمان جودة تنفيذها وتحدي

 المستهدفة فأ الخطة .  نتائجها 

 ( :   KPISوضع مؤشرات قياس األداء وتقييم إنجازات المشاريع )  -

مات ر مقواستنادا  علأ األسم والضوابط المهنية فأ إعداد وتفعيل الخطة اإلستراتيجية ، لتوفي

يع ، رلمشاجودة تنفيذ المشاريع ، تم وضع مؤشرات دقيقة متكاملة لقياس األداء ولتقييم إنجازات ا

 وتشمل هذه المؤشرات والمعايير علأ ثالث مجموعات رئيسية هي : 

   . مؤشرات ومعايير المواصفات الفنية للمشروع 

 . مؤشرات ومعايير ال ما والتكلفة للمشروع 

  . مؤشرات ومعايير المنافع والعوائد المستهدفة لألطراف ذات العالقة بالمشروع 

 ساسية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية  :وضع اإلطار العام واألدوات األ)ح( 

ها ، د اعتمادية بعتم تحديد اإلطار العام واألدوات األساسية الواجب تطبيقا عند تنفيذ الخطة اإلستراتيج

 ويشمل ذلك علأ ما يلي : 

 . الهيكل اإلداري المسئو  عا تفعيل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية 

  . أولويات تنفيذ المشاريع 

 ة التفصيلية للمشاريع . البرامج ال مني 

  . جداو  التدفقات النقدية للمشاريع 

  . بيان باالحتياجات الالزمة لتنفيذ المشاريع 

  . الموازنات النقدية للمشاريع 
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  . بيان التقارير والنماذج المستخدمة فأ تنفيذ ومتابعة الخطة اإلستراتيجية 

 ت ة اإلستراتيجية ما لقاءابيان األدوات المهنية المستهدفة فأ تنفيذ وصياغة الخط

 واجتماعات وحلقات نقاشية .

 :  نألبعاد بطاقة القياس المقارمستوي أداء كلية التجارة جامعة مدينة السادات وفقا  -12

طاقدة بيوضح الجدو  التالي مستوي أداء كلية التجدارة جامعدة مديندة السدادات وفقدا ألبعداد 

حتدددي العدددام الجدددامعي ، و2009/2010امعي الفتدددرة مدددا العدددام الجددداألداء المتدددوازن خدددال  

 . م 2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3جدو  رقم )

زن خدال  مستوي أداء كلية التجارة جامعة مديندة السدادات وفقدا ألبعداد بطاقدة األداء المتدوا

 م  .2013/2014، وحتي العام الجامعي 2009/2010الفترة ما العام الجامعي 
 2013/2014 2009/2010 مؤشرات األداء البعد 

 
 
 
 

 المالي

  اإليراد السنوي ما الطلبة مقارنة بالموازنة المخصصة
 سنويا .

 .ال يادة في إجمالي التمويل 
 . قيمة العقود سنويا  مقارنة بالمي انية المخصصة سنويا 
  قيمة ال يادة في الخدمات والمساعدات ما المصادر خارج

 الجامعة.
 .متوسط دورة حياة المرافق والمعدات 
 استخدام خدمات المكتبة )كتا  لكل طالب شهريا ( متوسط. 
 .متوسط تكلفة أعضاء هيئة التدريم 
 .إجمالي األموا  المحققة 
 .متوسط تكلفة الجهاز اإلداري 

 12% 
 9% 
 23% 
 6% 
 
 5  سنوات 
 16% 
 42% 
 8% 
 24% 

 15% 
 11% 
 25% 
 9% 
 
 3  سنوات 
 19% 
 40% 
 10% 
 22% 

 
 

 العمالء

 .درجة رضاء الطلبة 
  هيئة التدريم.درجة رضاء أعضاء 
 . عدد الشكاوي المقدمة شهريا 
 .ال يادة في اتجاه الطلبة لدخو  الكلية 
 .مرك  الجامعة في التصنيف الوطني والدولي 

 29% 
 35% 
 2 
 -8% 
  ال يوجد 

 34% 
 42% 
 ال يوجد 
 10% 
 ال يوجد 

 
 
 
 

 .درجة رضاء الطلبة عا أداء الجهاز اإلداري 
  العمليات الداخلية للكلية.درجة رضاء الطلبة عا 
  نسددددبة الطلبددددة إلددددي أعضدددداء هيئددددة التدددددريم فددددي مرحلددددة

 البكالوريوس.

 16% 
 25% 
 145 :1 

 

 36% 
 44% 
 112 :1 
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العمليات 
 الداخلية

  الدراسدات نسبة الطلبة إلي أعضاء هيئة التددريم فدي مرحلدة
 .العليا 

 .متوسط دورة تجديد المرافق والمعدات التعليمية 
  المعددات التكنولوجيدة فدي والدورة ال منية لتحدديث الحاسدبات

 الكلية.
 ي الطلبدة الددولييا المنتسدبيا للكليدة بالمقارندة مدع إجمددال عددد

 عدد الطلبة.
 .رضاء الطلبة عا التعليم 
  متوسددط عدددد األبحدداث المنشددورة لألكدداديمييا فددي الددددوريات

 سنويا .
  متوسط عدد األبحاث المنشورة لألكاديمييا في مجدالت علميدة

 محكمة سنويا .

 22 :1 
 

 4 سنوات 
 3 سنوات 
  
 5   طال 

 
 25% 
 15  

 
 12 

 18 :1 
 

 سنتيا 
 سنتيا 
 
 88   طال 

 
 52% 
 22  

 
 16 
 
 

 
التعلم 
 والنمو

 .نسبة استخدام عمليات التشغيل اآللي في مكاتب الكلية 
 .عدد البرامج التي تقدمها الكلية علي اإلنترنت 
 .نسبة استخدام الحاسب اآللي في العمليات وحفع المستندات 
 ر الثقافة القائمة علي األداء.مدى تواف 

 15% 
 ال يوجد 
 76% 
 29% 

 48% 
 ال يوجد 
 89% 
 50% 

 : النتائج والتوصيات  -13

 توصل الباحث ما خال  هذا البحث إلي مجموعة ما النتائج تتمثل فيما يلي : 

 ارؤيتهد علدي ترجمدة كليدةال مسداعدة إلدي يهدف إداري هي نظام المتوازن األداء قياس بطاقة 

  . المترابطة اإلستراتيجية األهداف ما مجموعة إلأ يتهاوإستراتيج

 لسدلةس لوضع لها  حيث تقدم الفرصة كلياتتحقق بطاقة األداء المتوازن العديد ما الم ايا لل 

 ضدعو في منها االستفادة في والمشاركة ، وتبادلها خلق المعرفة مهمة لترجمة المقاييم ما

 خلدق منظمدة علدأ العلميدة المؤسسدات إدارة اعدةالمرغوبة، ومس األهداف يحقق شامل إطار

 . واألهداف األداء بيا كذلك والبرامج المهام بيا العالقة وتقوية ، تعلم

  تسمح وبطاقة األداء المتوازن هي نظام لددارة اإلستراتيجية تدمج أربع محاور إدارية 

ير، و األجل القص قياسات ذاتالبنشرا  األهداف اإلستراتيجية طويلة األجل مع ديريا للم

 تمكا ما:

 .ترجمة إستراتيجية المؤسسة -

 خلق اتفاق حو  الرؤية و اإلستراتيجية. -

ة و االتصا  و االنسجام الذي يسهل جهود اإلدارة العامة في توضيح اإلستراتيجي -

 ألنشطتها .شرحها و ربطها مع أهداف موظفيها وفقا 

 رد الفعل و التعلم التنظيمي. -

 يرة ل وقصاقة األداء المتوازن تحقق التوازن بيا األهداف طويلة األجالمحاور األربعة لبط

يم المقايموضوعية والبيا المقاييم واألجل، وبيا النتائج المرغوبة ومحددات هذه النتائج، 

 الذاتية.

 ألداء طاقة احققت كلية التجارة جامعة مدينة السادات العديد ما الفوائد عندما قامت بتطبيق ب

بطاقة يث قامت بوضع مجموعة ما المقاييم الكمية لألبعاد األربعة الخاصة بالمتوازن ، ح

  .لمقاييم الهذه  األداء المتوازن ، وتقوم الكلية سنويا بتقييم أدائها وخطتها اإلستراتيجية وفقا

 السابقة توصل الباحث إلي التوصيات التالية :  النتائجوما خال  

  العربية ليات والكيجب علي جميع الجامعات  رقابة اإلدارية التقليديةلاإلي نظم لالنتقادات الموجهة نظرا

 .والمصرية استخدام بطاقة قياس األداء المتوازن باعتبارها ما أفضل الطرق لتقييم األداء 
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  تبندأ تددعم التغييدر التنظيمدي و ت كليدات جامعدة مديندة السداداتالعمل علأ غرس ثقافة تنظيميدة فدي

 فعالة مثل بطاقة األداء المتوازن.أدوات إدارة حديثة و 

 ت نجداح تصميم وتطبيق قياس األداء المتوازن ما أهم ضروريا لبرنامج ودعم اإلدارة العليا مساندة

 ة.، و إشرا  كل العامليا في المستويات اإلدارية المختلفة في تصميم هذه األداتلك البرامج

 أن تخخذ في اعتبارها ما يلي :  علأ المنظمات التي ترغب تطبيق قياس األداء المتوازن 

 قبدل أن يتسم فريق العمل بمشدروع تصدميم قيداس األداء المتدوازن باإلبتكاريدة واإلبدداع وت

  التحدي والحماس والرغبة في إثبات الذات والقدرة علأ استشرف المستقبل .

 غيدر  تقليل التركي  علأ المجاالت المالية بمفردها دون مناقشدة وتحليدل المجداالت األخدرى

 المالية الخاصة بكافة الموارد المتاحة للمنظمة .

  السددعي أن تتسددم الثقافددة والقدديم التنظيميددة بددالقوة والتوجددا المسددتقبلي ، وتقبددل التغييددر و

 لالعتماد علأ المقاييم بشكل دائم وفأ جميع المجاالت .

  مددا أهددم لبرنددامج  تصددميم وتطبيددق قيدداس األداء المتددوازن امسدداندة ودعددم اإلدارة العليدد 

 ضروريات نجاح تلك البرامج .

  االهتمددام بصددياغة إسددتراتيجية واضددحة المعددالم للمنظمددة علددأ مدددى زمنددي مناسددب، مددع

ازن نصيب وافر ما التركي  علأ المسارات والتوجهدات المسدتقبلية ، فبطاقدة األداء المتدو

 دون إستراتيجية تعد مضيعة للوقت .

 ضدح ومفهدوم وبصدورة معلندة لجميدع العدامليا ضرورة صياغة الرؤية التنظيمية بشكل وا

 بالمنظمة .

  ا اهتمددام المنظمددة قدددر اهتماماتهدد كددلتدنيددة االهتمددام باألحددداث الماضددية بحيددث ال تمثددل

 المستقبلية.

 االهتمام بشكل ملحدوظ باألصدو  غيدر الملموسدة ودراسدة تخثيراتهدا الجوهريدة علدأ نتدائج 

 أعما  المنظمة .

 ع أكبدر ا ما يستل م األمدر عقدد العديدد مدا النددوات والمقدابالت مدالندوات واللقاءات ، غالب

عددد ممكدا مددا األفدراد ، وقدد يتطلددب األمدر طددرف أو أطدراف خارجيدة، وذلددك فدي مختلددف 

 خطوات التصميم والتطبيق .

  مراحددل وخطددوات  انتهداجمراحدل وخطددوات قيداس األداء المتددوازن ، تعمددل الشدركات علددأ

 األداء المتوازن .منهجية لتصميم وتطبيق قياس 

 المدددة ال منيددة لتصددميم وتطبيددق قيدداس األداء المتددوازن ، ليسددت هنددا  فتددرة محددددة يمكددا 

ة القددو  أنهددا تمثددل معيددارا يمكددا االحتكددام إليددا ، وإنمددا يتوقددف األمددر علددأ ظددروف الشددرك

 والعوامل األخرى المؤثرة .

 ة شدرات األداء الرئيسديالمعلومات ، المؤشدرات ، المعدادالت : يجدب أن تكدون معدادالت مؤ

واضحة ومفهومة ودقيقة ومبينة علأ معلومدات محدددة ، بمدا ييسدر قيداس معددالت األداء 

 والنمو بالشركة .
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  دراسددة العوامددل الحاكمددة ، يفددرض أسددلو  القيدداس المتددوازن تحديددد العوامددل الجوهريددة

 الحاكمة في عالقات ونتائج الشركة بشكل واضح ومحدد .

 لتطبيددق ، فدديمكا تطبيددق أسددلو  قيدداس األداء المتددوازن علددأ وحدددة التدددرج فددي عمليددات ا

إدارية معينة ، أو فدرع معديا مدا فدروع الشدركة حتدأ يمكدا تعمديم التجربدة علدأ الشدركة 

 ككل بعد االستفادة ما نتائج التطبيق الضيق .

  ضدرورة المراجعدة الدقيقدة ، يجدب مراجعدة أسدداليب تدوفير البياندات وتطويرهدا، كمدا يجددب
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