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  الملخص
ھدفت ھذه الدراسة الى تقییم الجامعات األردنیة الرسمیة 
باستخدام بطاقة قیاس األداء المتوازن، وذلك من خالل بیان 
مدى ادراك كال من الھیئتین االداریة والتدریسیة العاملتین 

اقة قیاس األداء في تلك الجامعات ألھمیة استخدام بط
المتوازن في تقییم اداء الجامعات، و الى بیان مدى تلبیة 

بطاقة األداء ) محاور(الجامعات الرسمیة في ادائھا ألبعاد 
، العملیات )الطلبة(المالي، العمالء {المتوازن األربعة 

  .}الداخلیة، التعلم والنمو
ولتحقیق اھداف الدراسة تم تصمیم استبانة وزعت على 

مستجیبا یمثلون الھیئتین االداریة  75الدراسة البالغة  عینة
والتدریسیة العاملتین في الجامعات الرسمیة، وتم تحلیل 
بیانات االستبانات باستخدام البرنامج االحصائي المحوسب 

SPSS . وقد توصلت الدراسة الى أنھ یدرك الموظفون في
الجامعات األردنیة الرسمیة من الھیئتین االداریة 

  لتدریسیةوا
أھمیة استخدام بطاقة قیاس األداء المتوازن في تقییم اداء 
الجامعات، وأن تلك الجامعات تفي بمتطلبات أبعاد 

بطاقة قیاس األداء المتوازن  األربعة  المالي، ) محاور(
، العملیات الداخلیة، التعلم والنمو، ما عدا )الطلبة(العمالء 

النسبة للبعد المالي، ما یتعلق بتحقیق الجامعات لألرباح ب
وما یتعلق بمتابعة أوضاع الخریجین بالنسبة لبعد العمالء 

، وما یتعلق بعقد البرامج التدریبیة الالزمة لتھیئة ) الطلبة(
الطلبة لسوق العمل وایجاد فرص عمل مناسبة لطلبتھا عند 

 .التخرج بالنسبة لبعد التعلم والنمو 
معات األردنیة على وقد أوصت الدراسة بأھمیة تركیز الجا

رفع كفاءة بعد العملیات الداخلیة من خالل التركیز على 
عقد دورات تدریبیة لتھیئة الطلبة لسوق العمل، والقیام 
بالجھود الالزمة الیجاد فرص عمل للخریجین، والتركیز 
على البعد المالي من خالل قیام الجامعات بتدبیر موارد 

 .  مالیة داعمة غیر رسوم الطلبة
بطاقة قیاس األداء المتوازن، البعد المالي، : لكلمات الدالةا

  . بعد العمالء، بعد العملیات الداخلیة، بعد التعلم والنمو
  

Abstract 
This study aimed to evaluate the public Jordanian 
universities by using Balanced Score card through 
showing the perception’s extent of the academic and 
the administrative staff operating in these universities 
of the importance of using Balanced Score card in 
evaluating the universities’ performance and the 
extent to which the universities’ performance meets  
the  Balanced Score card’s four  perspectives 
(Financial , Customers (students)  , Internal Business 
Process, Learning and Growth). 
 Achieving the objective of the study, a questionnaire 
was designed and distributed to  a sample consisted of 
75 respondents representing the operating academic 
and administrative staff  in the public universities. The 
questionnaires were analyzed using (SPSS) and the 
study concluded that the   academic and administrative 
staff  in the public universities realize the importance 
of using Balanced Score card in evaluating the 
universities’ performance and these universities meet 
the requirements of the four perceptions of Balanced 
Score card which are Financial , Customers (students)  
, Internal Business Process, Learning and Growth 
except the universities’ achievement of profits 
according to the Financial perspective ,following up 
the graduates according to the  customers’(students’) 
perceptive plus holding the necessary training courses 
to prepare the students for the market labor and 
finding appropriate work opportunities to them 
according to the perceptive of  Learning and Growth. 
 The study recommended the  Jordanian universities 
focus on raising the efficiency of the   Internal 
Business Process perspective through concentrating 
on holding training courses that prepare the students to 
the labor market , make their effort to find appropriate 
work opportunities to the graduates, plus the focus on 
the financial perspective  through the universities’ role 
in finding supportive financial resources other than the 
students’ tuition fees.  
 Keywords: Balanced Score card, Customers 
(students) perspective , Financial perspective,  Internal 
Business Process perspective, Learning and Growth 
perspective. 
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تعتبر عملیة تقییم األداء من أھم الركائز لتحقیق االستغالل األمثل للموارد المتاحة لدى المنظمات، ودعم 
أولویاتھا وتحقیق أھدافھا االستراتیجیة في تحسین كفاءة ادارة االنشطة المختلفة المنظمة وتقویم المماراسات 

، 2012الغریب،(یحقق فاعلیة  االداء في الوقت والمستقبل  االداریة وترشیدھا نحو مواطن التحسین والتطویر بما
2.(  

وقد ظھر في بدایة التسعینات اسلوب جدید في المحاسبة االداریة لتقییم االداء استند على تحدید االتجاه 
االستراتیجي للمنظمة وقیاس تقییم االداء باتجاه تحقیق االھداف، وقد ُعرف ھذا األسلوب باسم بطاقة األداء 

،حیث تعمل بطاقة االداء المتوازن على ترجمة استراتیجیة المنظمة الى (Balanced scorecard)  لمتوازن ا
مجموعة متوازنة ومتوافقة من مقاییس االداء المالیة وغیر المالیة من خالل أربعة ابعاد وھي البعد المالي 

(Financial Perspective)  وُبعد العمالء(Customer Perspective) ُبعد العملیات الداخلیة و(Internal Business 
Process perspective)   وُبعد التعلم والنمو(Learning and growth).  

وتعتبر الجامعات مؤسسات تربویة تعلیمیة حیویة تؤثر وتتأثر في مجتمعھا المحیط بھا، حیث ُیناط بھا مجموعة 
السمادوني (م واعداد القوى البشریة والبحث العلمي من األھداف تندرج تحت وظائف رئیسیة ثالثة ھي التعلی

، ومن ھنا فإن للجامعة رسالة تقوم بھا واھداف تسعى لتحقیقھا، ولتحقیق ھذه األھداف والقیام )2005,وأحمد
بالمھام المطلوبة من كل جامعة بكفاءة وفاعلیة، ظھرت أھمیة قیاس وتقییم أداء الجامعات، للوقوف على واقع 

  .تحدید الجوانب التي تحتاج التغییر والتطویرإنجازاتھا و
وتعتبر بطاقة قیاس األداء المتوازن األداة األفضل لتقییم وقیاس األداء في الجامعات كونھا تأخذ بعین االعتبار 
عدة أبعاد تشمل اھتمامات الجامعة، وتعتبر دافعاً للجامعة لتحقیق اھدافھا االستراتیجیة، وكونھا تركز على أبعاد 

  .لیة وأبعاد غیر مالیةما
  مشكلة الدراسة -1

تولي وزارة التعلیم العالي ومجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي اھتماماً خاصاً في الجامعات، حیث حددت 
من قانون ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي اھداف ھیئة االعتماد بتحسین التعلیم العالي في ) 4(المادة رقم 
ردنیة الھاشمیة وضمان جودتھ وتحفیز المؤسسات على التفاعل مع الجامعات وتطویر التعلیم العالي المملكة اال

  ).146، 2013األشقر، (باستخدام معاییر قیاس تتمشى مع المعاییر الدولیة 
ویواجھ قیاس اداء الجامعات االردنیة بكفاءة وفعالیة صعوبات تتمثل في صعوبة القیاس المادي لمخرجاتھا، 

یاب حافز الربح لدى الجامعات الرسمیة ووجوده لدى الجامعات الخاصة، واختالف جودة وحجم المرافق وغ
  .التعلیمیة بین الجامعات

ومن ھنا فإن  قیاس أداء الجامعات األردنیة یحتاج إلى أسلوب فّعال شامل قادر على التغلب على المشاكل 
لب استخدام بطاقة قیاس األداء المتوازن التي تعمل على واألختالفات الموجودة لدى ھذه الجامعات، مما یتط

  :وتتمثل مشكلة الدراسة في األسئلة التالیة. قیاس األداء من خالل عدة محاور مالیة وغیر مالیة
 ھل یدرك العاملون في الجامعات األردنیة الرسمیة أھمیة استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقییم أداء الجامعات؟

 معات االردنیة الرسمیة بمقومات البعد المالي لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا ؟ھل تفي الجا
 ھل تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات بعد العمالء لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا الرسمیة؟

 س االداء المتوازن في ادائھا؟ھل تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات بعد العملیات الداخلیة لبطاقة قیا
 ھل تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات بعد التعلم والنمو لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا ؟

  أھداف الدراسة -2
تھدف ھذه الدراسة الى التعرف على أھم المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ببطاقة األداء المتوازن، وإلى التعرف 

راك العاملون في الجامعات األردنیة الرسمیة ألھمیة استخدام بطاقة األداء المتوازن لقیاس األداء في على مدى إد
بطاقة األداء المتوازن ) محاور(ھذه الجامعات، كما تھدف الى بیان مدى تلبیة الجامعات الرسمیة في ادائھا ألبعاد 

  .}لنموالمالي، العمالء، العملیات الداخلیة، التعلم وا{ األربعة 
  أھمیة الدراسة -3

جامعات  10تنبع أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة قطاع الجامعات في المجتمع، حیث یبلغ عدد الجامعات في األردن 
جامعة خاصة منتشرة في مختلف مدن األردن، مما یؤكد أھمیة تسلیط الضوء على مساعدة ھذه  20حكومیة و

شغیلي حتى تستطیع تحقیق أھدافھا، ومواجھة المنافسة على مختلف الجامعات في قیاس أداءھا االستراتیجي والت
  .الصعد
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كما تبرز أھمیة ھذه الدراسة من أسلوب بطاقة األداء المتوازن نفسھا، حیث تعتبر من أھم اسالیب المحاسبة 
س مدى قیام االداریة المستخدمة في التقییم، حیث یشمل ھذا األسالیب على أبعاد مالیة وغیر مالیة تساھم في قیا

الجامعات بالخدمات والوظائف المطلوبة فیھا وتحقیق اھدافھا ضمن ترشید تكالیف ھذه الخدمات بحیث تكون 
  .ضمن موازنات وموارد ھذه الجامعات

  فرضیات الدراسة- 4
  :تتمثل فرضیات الدراسة العدمیة بما یلي

 .ء المتوازن في تقییم أداء الجامعات األردنیةال یدرك العاملون في الجامعات الرسمیة أھمیة استخدام بطاقة األدا
 . ال تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات البعد المالي لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا

 . لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا) العمالء(ال تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات بعد العمالء 
 . االردنیة الرسمیة بمقومات بعد العملیات الداخلیة لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا ال تفي الجامعات

  . ال تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات بعد التعلم والنمو لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا
   خطة الدراسة -5  

  اإلطار النظري : أوال 
  توازنمفھوم بطاقة قیاس االداء الم-1

تعتبر عملیة تقییم األداء عملیة الحقة لعملیة اتخاذ القرارات، تھدف الى فحص المركز المالي واالقتصادي 
للمؤسسة في تاریخ معین، أي أنھا تقترب من الھدف الخاص باستخدام اسلوب التحلیل المالي والمراجعة االداریة 

  ).1996سلطان، (
من أن األداء الفعلي للعمل یوافق معاییر األداء المحددة، ویعتبر التقییم  كما أن تقییم األداء ھو القیاس للتأكد

ضروریاً لتحقیق المنظمة ھدفاً بناًءعلى المعاییر الموضوعة، فھو عملیة دوریة تھدف الى قیاس نقاط القوة 
  ).102، 2003سالم وصالح ، (والضعف من اجل تحقیق ھدف محدد خططت لھ المنظمة مسبقاً 

یروا أن تقییم األداء یزود المنظمة   (Jones and George, 2004, 326)و  (Decenzo and Robbins, 2006, 321)اما
بتغذیة راجعة عن أداء العاملین من أجل تطویره من خالل خطط مستقبلیة واالستفادة من تلك التغذیة في صیاغة 

  .استراتیجیات المنظمة والنھوض بمستوى األداء
مفھوم یساعدعلى ترجمة االستراتیجیة الى عمل فعلي، وھي تبدأ " اء فقد ُعرفت على أنھا أما بطاقة قیاس األد

من تحدید رؤیة المنظمة واستراتیجیتھا ومن تحدید عوامل النجاح وتنظیم المقاییس التي تساعد على وضع ھدف 
  ) 144، 2006عبد اللطیف وتركمان،.(وقیاس األداء في المجاالت الھامة بالنسبة لالستراتیجیات 

فت على أنھا أداة تتم بواسطتھا ترجمة رسالة المنظمة واستراتیجیتھا الى اھداف ومقاییس ویقدم مجموعة  كما ُعرِّ
متماسكة من األفكار والمبادئ للعمل على ترجمة رسالة المنظمة في مجموعة مترابطة لمقاییس األداء، بحیث 

اتیجیة االعمال والتنسیق بین األداء الفردي والتنظیمي تساھم ھذه المقاییس في إنجاز األعمال ووضع استر
 .(Kaplan and Norton,2004,115)للوصول إلى األھداف 

فت بطاقة األداء المتوازن أنھا أول عمل نظامي حاول تصمیم نظام لتقییم األداء یھتم بترجمة  كذلك ُعرِّ
للتحسین المستمر، حیث تركز على ثالثة استراتیجیة المنظمة إلى أھداف محددة ومقاییس ومعاییر مستھدفة 

  :اعتبارات ھي 
اإلعتبار االستراتیجي حیث تھتم عملیات قیاس األداء بربط التحكم التشغیلي قصیر المدى برؤیة واستراتیجیة 

 .المنشأة طویلة المدى
 .بتطبیق المقاییسحیث تھتم عملیات قیاس األداء بكل األطرف الداخلیة والخارجیة عند القیام : اإلعتبار البیئي

 .حیث یتم مراقبة النسب الرئیسیة المالیة والمؤشرات غیر المالیة بصورة متواصلة: اإلعتبار المالي وغیر المالي
عبد (اإلعتبار الزمني حیث تھتم عملیات قیاس األداء بثالثة أبعاد زمنیة ھي الماضي والمضارع والمستقبل 

 ).3، 2006المحسن،
  داء المتوازن أبعاد بطاقة قیاس األ-2

ھذه القطاعات ھي ) الجامعة(تركز بطاقة قیاس األداء المتوازن على ثالثة قطاعات لھم مصلحة بالمنظمة 
والموظفین في الجامعة، ومن ھنا فإن المقاییس التي یتم اختیارھا یجب ان تتالئم في ) الطلبة(المجتمع والعمالء 

یث یتم تحقیق التوازن بین األھداف في األجل القصیر واألجل كل جانب من جوانبھا مع استراتیجیة الجامعة بح
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. الطویل، وبین المخرجات الرغوب فیھا ومحركات األداء لھذه المخرجات من خالل األبعاد األربعة للبطاقة
  )2005غوث، (

  : ویبین الشكل التالي في نموذج بطاقة قیاس األداء المالي في الجامعات

ال
  )36، 2012ابوشرخ،(و (Atkinson,2012)مصدر 

یعتبر الُبعد المالي األول واألھم في بطاقة قیاس األداء المتوازن لقیاس األداء االستراتیجي، في : البعد المالي
حیث یھدف ھذا الُبعد إلى ) 2009درغام، وأبو فضة،(حیث تعمل باقي أبعاد البطاقة األخرى على دعم ھذا الُبعد

ي تحقیق ھدف بقاء واستمرار  الجامعة، وتحدید مواطن القوة المالیة ونواحي دراسة الجانب المالي المتمثل ف
القصور الناتجة عن استخدام سیاسات وقرارات مالیة معینة بالمنشأة، كما ُیركز ھذا الُبعد على مدى قیام الجامعة 

لعائد على االستثمار، باستخدام الموارد المالیة بأقصى فعالیة ممكنة، وُیركز على احتساب مؤشرات مالیة مثل ا
نسب الربحیة، ونسب التدفقات النقدیة، أما الجامعات غیر الھادفة  للربح فإنھا في النھایة ال بد أن تحافظ على 
استمرارھا في انشطتھا بالمحافظة على وجود موارد كافیة، وتحسین صورتھا أمام الفئات 

 ).59، 2009العمري،.(المستفیدة
 ) الطلبة(ُبعد العمالء 

تنبع أھمیة ھذا البعد في أن ادارة الجامعة تسعى في الوصول إلى تحقیق أعلى درجة إلرضاء الطلبة، إذ أن 
درجة الرضا تؤثر على قدرة الجامعة على جذب طلبة جدد،والمحافظة على الطلبة الحالیین، وتستطیع الجامعة 

  ).2004البشتاوي،(ا الطلبة إلیھا من خالل ھذا الُبعد أن تحصل على اإلجابة عن الكیفیة التي ینظر بھ
ومن ھنا فإن الجامعات وعند وضع استراتیجیتھا تأخذ بعین االعتبار متطلبات وحاجات الطلبة، لما یعكسھ ھذا 
المحور من أھمیة كبیرة تنعكس على نجاح الجامعة في المنافسة وبقائھا واستمراریة نشاطھا في المجمتع الذي 

على تقدیم خدماتھا التعلیمیة بیسر وسھولة وأسعار معقولة، وتأخذ یطاقة قیاس  یتحقق من خالل قدرة الجامعة
األداء المتوازن تلك الخصائص بعین االعتبار من خالل احتوائھا على محور الطلبة الذي یشمل مقاییس تتعلق 
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   (student satisfaction)، وتتضمن مقاییس متعددة مثل رضا الطلبة  (target students )بالطلبة المستھدفین 
  ).37، 2012أبو شرخ،(  ( student Acquisition)واكتساب طلبة جدد 

 ُبعد العملیات الداخلیة 
حیث توفر بطاقة قیاس األداء المتوازن للجامعة الكیفیة التي تعمل بھا الجامعة، من حیث مدى توافقما تقدمھ 

ة الجامعة، وھنا یجب االھتمام بالعملیات الداخلیة الجامعة من خدمات مع متطلبات الطلبة، أو بمعنى تحقیق رسال
، 2009غانم، (اعتماداً على العنصر البشري في الجامعة المتمثل بالعاملین في الجامعة من ھیئة اداریة وتدریسیة 

8.(  
لتحقیق كما یھتم ھذا الُبعد بقیاس األداء المستقبلي للجامعة من خالل عرض األنشطة الداخلیة التي تنفذھا الجامعة 

أھدافھا ومتطلبات الطلبة، أي أھداف إدارة الجامعة والمجتمع والطلبة، وذلك من خالل االستحداث واالبتكار 
والتطویر في ضوء محددات المجتمع، وتشخیص طبیعة الوضع التعلیمي في المجتمع واحتیاجات الطلبة ودورة 

 ,Kaplan and Atkinson )رضى الطالب وخدمتھ  التشغیل التي تركز على تقدیم الخدمات للطلبة بھدف رفع درجة
1998). 

 ُبعد التعلم والنمو
یضمن ھذا الُبعد للجامعة القدرة على التجدید واالستمرار والبقاء على المدى الطویل، حیث یھدف إلى توجیھ 

لجامعة حیث تدرس ا) 2006عبد اللطیف وتركمان، (األفراد نحو التطویر والتحسین المستمر والضروري للبقاء
ما یجب أن تفعلھ لتحتفظ بالمعرفة الالزمة لفھم واشباع حاجات الطلبة، وتطویر تلك المعرفة الى جانب اھتمامھا 

أبو ) (2006المغربي،(بدراسة كیفیة االحتفاظ بالكفاءة واالنتاجیة الضروریة للعملیات التي تخلق قیمة للطالب 
  ).41، 2012شرخ،

لتي یمكن للجامعة أن تستمر في التطویر واإلبداع من خالل استخدام التقنیات الحدیثة كما یحدد ھذا الُبعد الكیفیة ا
 ).2004البشتاوي،(مما یخلق قیمة أعلى لھا وحجز مكانة متقدمة بین باقي الجامعات

  :مزایا استخدام بطاقة قیاس األداء المتوازن-3
حیث یسعى ھذا المقیاس إلى توحید أربعة أبعاد ُتعد بطاقة قیاس األداء المتوازن من أھم أنظمة قیاس األداء، 

مختلفة لقیاس األداء وذلك لتفادي التركیز على ُبعد واحد على حساب باقي األبعاد، فھو لم یتجاھل اسالیب القیاس 
 المالیة، كما أنھ أخذ باالعتبار أسالیب القیاس غیر المالیة كما أن تطبیق بطاقة قیاس األداء المتوازن یحقق العدید

  )2012أبو شرخ،: (من المزایا منھا
تقدم إطاراً شامالً لترجمة األھداف اإلستراتیجیة إلى مجموعة متكاملة من المقاییس التي تنعكس قي صورة 

 . مقاییس أداء اإلستراتیجیة
 تعمل على إشباع عدة احتیاجات إداریة ألنھا تجمع قي تقریر واحد أجزاء عدیدة من استراتیجیة المنظمة، وتمد

 .اإلدارة بصورة شاملة عن عملیاتھا
تحمي من حدوث مثالیة جزئیة ألحد األبعاد ألنھا تجعل الدراء یأخذون في االعتبار مقاییس أداء األبعاد األخرى 

 .للبطاقة
تتضمن بطاقة قیاس األداء المتوازن العدید من التوازنات، فمقاییس األداء تتضمن موازنة بین األھداف طویلة 

 .رة األجل، والتوازن بین المقاییس المالیة وغیر المالیة، وتوازن المقاییس الداخلیة والخارجیةاألجل وقصی
 .تعمل بطاقة قیاس األداء المتوازن على توفیر مبادئ توجیھیة من خالل التركیز على الفوائد المتوقعة

 .تمّكن المؤسسة من إدارة متطلبات االطراف ذات العالقة 
 .أھداف العمل واالستراتیجیات في مختلف النظماتتسّھل االتصال وفھم 

  الدراسات السابقة - 4
دراسة اختباریة في شركة : تقییم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن"بعنوان ) 2013ندیم،(دراسة 

المتوازن في حیث ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التطبیق العملي لبطاقة األداء " طیران الملكیة األردنیة
شركة طیران الخطوط الجویة الملكیة األردنیة، حیث تمثل مجتمع الدراسة بشركة طیران الخطوط الجویة 

للدراسة والمقابالت الشخصیة مع المعنیین ) 2012-2011(الملكیة األردنیة، إذ تم إخضاع قوائمھا المالیة المنشورة 
بطاقة األداء المتوازن، وقد توصلت الدراسة الى وجود تأثیر  بالشركة وذلك بھدف تقییم األداء المالي باستخدام

لتطبیق واستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن األربعة على مقاییس األداء المبنیة على الربح المحاسبي وعلى 
  ).القیمة االقتصادیة المضافة والقیمة السوقیة المضافة(مقاییس األداء الحدیثة 



  دراسة میدانیة على الجامعات األردنیة الرسمیة :استخدام بطاقة قیاس األداء المتوازن في تقییم أداء الجامعات
  محمد زیادات .دإیمان أحمد الھنیني                .د

 

 

 12/2014: العدد                                                       6                  لتجاریةوم االقتصادیة والتسییر والعلوم المجلة الع

مدى إمكانیة استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقییم األداء في البنوك التجاریة "نوان بع) 2012الغریب،(دراسة 
، والتي ھدفت إلى التعرف على مدى إمكانیة استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقییم األداء في البنوك "اللیبیة

وتم ذلك من خالل تصمیم استبانة  التجاریة اللیبیة، وتقییم المرتكزات التي تقوم علیھا بطاقة األداء المتوازن،
وقد توصلت الدراسة إلى أنھ لدى . مدیراً وعامالً في ھذه البنوك 120وزعت على عینة الدراسة التي شملت 

البنوك التجاریة اللیبیة االستعداد الكامل لتطبیق بطاقة األداء المتوازن، وأن لدیھا القدرة على توفیر البیانات 
بطاقة األداء المتوازن لتقییم األداء في البنوك التجاریة اللیبیة، كما توصلت الدراسة إلى  الالزمة الستخدام أبعاد

  .أن استخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن یؤدي إلى الربط بین مقاییس األداء واستراتیجیة المنظمة
داء المتوازن لتعظیم قیمة استخدام أسلوب القیاس المرجعي في تدعیم بطاقة األ"بعنوان ) 2012الصفعاني،(دراسة 

  "المنشأة، دراسة نظریة تطبیقیة في بیئة األعمال الیمنیة
حیث ھدفت إلى التعرف على استخدام أسلوب القیاس المرجعي في تدعیم بطاقة األداء المتوازن لتعظیم قیمة 

تقییم األداء وھو بطاقة المنشأة، كما ھدفت إلى التطویر وتحسین أحد أسالیب المحاسبة اإلداریة االستراتیجیة ل
األداء المتوازن بأسلوب آخر وھو أسلوب القیاس المرجعي كأداة تشخیص وتحسین مستمر لألداء وأداة للتعلم 
لالرتقاء بإدارة المنشآت الرائدة والمنافسة األفضل وتعظیم قیمتھا، وقد توصلت الدراسة إلى أن التطبیق الجید 

ة ناجحة لتحقیق المنظمة أھدافھا، وأن النظام المحاسبي المتوفر ال یعمل على لبطاقة األداء المتوازن یعتبر وسیل
توفیر المعلومات وفقاً للمسؤولیة عنھا وأن الموازنة التخطیطیة ال یمكن االعتماد علیھا في  تقییم بطاقة األداء 

 .المتوازن
ة بغزة باستخدام بطاقة قیاس األداء مدى إمكانیة تقویم أداء الجامعة اإلسالمی"بعنوان ) 2012أبو شرح،(دراسة 

حیث ھدفت الدراسة إلى التعّرف على مدى امكانیة استخدام بطاقة قیاس األداء المتوازن كأداة تقویم " المتوازن
أداء الجامعة اإلسالمیة بغزة من وجھة نظر العاملین بالجامعة، ولتحقیق ھذا صممت استبانة االستطالع وأي 

  .مستجیباً  25عینة الدراسة البالغة 
وقد اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي في تحلیل بیاناتھا، وتوصلت إلى أن الجامعة اإلسالمیة تعمل 
على مواكبة التطور العلمي من خالل تطویر برامج أكادیمیة والحرص على استحداث برامج جدیدة حسب 

  .اس األداء المتوازن المتطلبات العلمیة األمر الذي یمكنھا من تطبیق بطاقة قی
  :بعنوان  (Tohidi et al, 2010)دراسة 

"Using Balanced Scorecard in Educational Organizations" 
حیث ھدفت ھذه الدراسة إلى بیان أھمیة استخدام بطاقة األداء المتوازن بشكل خاص في المؤسسات التعلیمیة من 

ألداء الفعلي مع األداء المخطط والمستھدف وذلك لتقییم نتائج تقدیم أجل تقییم األداء بھا، وذلك من خالل مقارنة ا
خدمات التعلیم عبر الشبكة اإللكترونیة وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام بطاقة األداء المتوازن یؤدي إلى 

ادة إیراداتھا، كما تعظیم العائد من تقدیم الخدمات التعلیمیة من خالل زیادة أعداد المستفیدین والمتلقین للخدمة وزی
أن تسھیل طرق تقدیم الخدمة التعلیمیة والتغییر المستمر في واجھة المستخدم المبسطة تؤدي إلى التفاعل الدائم 

  .بین المستخدم والمؤسسة مما ینعكس على زیادة رضا الطالب وزیادة إیراد تقدیم الخدمة
  : بعنوانGrieiling,2010) (دراسة 

"Balanced Scorecard Implementation in German Non-profit Organizations"   
ھدفت ھذه الدراسة إلى تقدیم تقریر عن نتائج دراسة تجریبیة استكشافیة للمنظمات األلمانیة غیر الھادفة للربح 
فیما یتعلق بتطبیق بطاقة األداء المتوازن من حیث مستویات التنفیذ واألبعاد والتحدیات والعقبات الرئیسیة 

تخدام مقاییس األداء، وقد توصلت الدراسة إلى أنھ وبسبب أن معظم المنظمات التي تم تحلیلھا في ھذه واس
الدراسة كانت في مرحلة مبكرة من تطبیق بطاقة األداء المتوازن فإن ذلك التطبیق لم یكتفي بالقدر الكافي من 

 .متطلبات العملیات غیر الھادفة للربح
اسات السابقة في أنھا الدراسة األولى حسب علم الباحثة التي تناولت استخدام بطاقة وتتمیز ھذه الدراسة عن الدر

قیاس األداء المتوازن في تقییم أداء الجامعات األردنیة الرسمیة، كما تتمیز في أن عینة الدراسة تمثلت في 
  .العاملین في تلك الجامعات وشملت كال من الھیئة االداریة والھیئة التدریسیة

  اإلطارالتطبیقي ثانیا
 :مصادر جمع البیانات

  .تتمثل في الكتب والدراسات والمقاالت السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة: مصادر ثانویة -1
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تتمثل في جمع البیانات المتعلقة بآراء من خالل االستبانة التي تكونت من ثالثة أقسام تمثل : مصادر أولیة -2
ستجیبین، تم من سیاقھ بیان ھدف الدراسة وعنوانھا، أما القسم الثاني فقد األول منھا في خطاب تم توجیھھ للم

اشتمل على المعلومات الدیمغرافیة المتعلقة بوصف عینة الدراسة وتكونت من العمر والمؤھل العلمي والعمل 
ت حسب أما القسم الثالث فقد تكون من اثنین وثالثین فقرة مثلت فرضیات الدراسة، صمم. والخبرة العملیة 

  :مقیاس لیكرت، حیث طلب من المستجیب اختیار الجواب الذي یراه مناسبا ، وكانت خیارات اإلجابة كما یلي
1                       2              3            4               5  

  ال أوافق بشدة        ال أوافق          محاید       أوافق             أوافق بشدة
  ع وعینة الدراسةمجتم

  
موظفا یعمل في تلك  75تكون مجتمع الدراسة من الجامعات األردنیة الرسمیة، أما عینة الدراسة فقد شملت 

استبانة علیھم، ، استرجع منھا  80الجامعات من الھیئتین االداریة والتدریسیة، حیث تم توزیع االستبانات البالغة 
  .استبانة خضعت للتحلیل 75

الجامعة األردنیة، جامعة الیرموك، جامعة العلوم : عات االردنیة الرسمیة في عشر جامعات ھيوتتمثل الجام
والتكنلوجیا، جامعة ال البیت، الجامعة الھاشمیة، جامعة مؤتة، جامعة الحسین بن طالل، جامعة البلقاء التطبیقیة، 

  .جامعة الطفیلة التقنیة، الجامعة االلمانیة األردنیة
  عینة الدراسة حسب العمر- أ

 )1(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرار العمر

 %6.7 5 سنة 30أقل من 
 %29.3 22 سنة 30-39
 %44 33 سنة 40-49
 %20 15 سنة فأكثر50

  .یظھر الجدول السابق أن عینة الدراسة تمثل مختلف الفئات العمریة مما یجعل نتائج الدراسة اكثر تمثیال
 دراسة حسب المؤھل العلميعینة ال  -ب

 (2)جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرار المؤھل العلمي

 %2.7 2  أقل من بكالوریوس
 %17.3 13 بكالوریوس

 %45.3 34 ماجستیر
 %34.7 26 دكتوراه

یبین الجدول السابق ان عینة الدراسة شملت مختلف المؤھالت العلمیة، إال أنھا تركزت في حملة الماجستیر 
دكتوراه، ویبدو ھذا توزیعا طبیعیا ویتناسب مع طبیعة األعمال في الجامعات، حیث أن معظم العاملین في وال

الوظائف االداریة من حملة البكالوریوس فیما یتجھ حاملوا المؤھالت األعلى كالماجستیر والدكتوراه الى وظائف 
  .التدریس في الجامعات

  عینة الدراسة حسب العمل -ج
   )3(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار العمل
 %52 39 ھیئة اداریة

 %48 36 ھیئة تدریسیة
  .یبین الجدول السابق أن أفراد العینة یمثلون الھیئتین االداریة والتدریسیة في الجامعات وبنسب متقاربة

  عینة الدراسة حسب الخبرة العملیة -د
  ) 4(جدول رقم 
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 یةالنسبة المئو التكرار  الخبرة العملیة
 %9.3 7 سنوات 5أقل من 

 %37.7 28 سنوات 5-10
 %37.7 28 سنة 11-15

 %16 12 سنة 15أكثر من 
  
  :التحلیل اإلحصائي للبیانات-3

  :SPSSاستخدمت الباحثة األسالیب اإلحصائیة التالیة في تحلیل البیانات واختبار الفرضیات حسب برنامج 
  ) Reliability Analysis( ) المصداقیة(اختبار ثبات أداة القیاس 

لقیاس درجة الثبات الداخلي لفقرات االستبانة، واالتساق الداخلي بین ردود فعل ) كرونباخ ألفا(تم استخدام اختبار 
ویمكن تعمیم النتائج كونھا أعلى من النسبة  وھي نسبة ممتازة، %85.4المستجیبین، حیث بلغت قیمة ألفا 

 . %60المقبولة
  )Kolmogrov- Smirnov(بیعي اختبار التوزیع الط

تم استخدام اختبار التوزیع الطبیعي الختبار مدى إتباع البیانات للتوزیع الطبیعي، وقد كانت نتائج التحلیل أن 
  .  %5المعنویة لجمیع فقرات الدراسة أكبر من مستوى الداللة Zالبیانات موزعة طبیعیاً، حیث بلغت 

  
  

  :اختبار قوة النموذج
ا االختبار للتأكد من عدم وجود تداخل بین الفرضیات، من خالل استخراج مصفوفة االرتباط بین تم استخدام ھذ

والذي بلغ  ) Variance Inflationary Factor( VIF، وتم احتساب معامل التضخم )Correlation Matrix(الفرضیات 
 :كما یلي VIF، وال یوجد تداخل بین فرضیات الدراسة، وتم حساب 5أي أنھ أقل من 1.38

VIF = R
2

1

1


 = )53.0(

2

1

1


 = 28.01

1

  = 1.38 
  .أعلى قوة ارتباط وردت ضمن مصفوفة االرتباط Rوتمثل 

  اختبار الفرضیات4
عند  One Sample T-Testتم اختبار فرضیات الدراسة األولى والثانیة والثالثة والرابعة والخامسة باستخدام اختبار 

المحسوبة أقل من القیمة الجدولیة  T، وحسب قاعدة القرار المتضمنة قبول الفرضیة إذا كانت %5مستوى معنویة 
والذي یتضمن التكرارات والوسط الحسابي ) Descriptive Analysis(لھا، كما استخدم األسلوب الوصفي التحلیل 

 -:، وقد تم التوصل إلى ما یليواالنحراف المعیاري لقبول أو رفض فقرات الفرضیة
  : الفرضیة األولى

  .ال یدرك العاملون في الجامعات الرسمیة أھمیة استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقییم أداء الجامعات األردنیة
نتائج اختبار  (5)وقد تم اختبار ھذه الفرضیة من خالل الفقرات الخمس األولى من االستبانة، ویبین الجدول رقم 

  :ذه الفرضیة ھ
  نتائج اختبار الفرضیة األولى )5(جدول رقم

T المحسوبة T الجدولیة   Tنتیجة الفرضیة  المعنویة
 العدمیة

الوسط 
 الحسابي

 3.85 رفض 0.00 1.96 11.79

الجدولیة، فھذا یعني رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة، كما أن  Tالمحسوبة أكبر من  Tبما أن 
، وھذا یعني أنھ مقبول حسب مقیاس لیكرت، أي أنھ یدرك العاملون في 3حسابي للفرضیة أكبر من الوسط ال

 .الجامعات الرسمیة أھمیة استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقییم أداء الجامعات األردنیة
ث أظھر الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل فقرة من فقرات الفرضیة، حی  (6)ویظھر الجدول رقم 

الجدول اتجاھات المستجیبین اإلیجابیة نحو إدراكھم أھمیة استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقییم أداء الجامعات 
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، وذلك حسب مقیاس لیكرت، حیث یبلغ 3األردنیة الرسمیة، حیث بلغ الوسط الحسابي لجمیع الفقرات أكبر من
  . لمعظم الفقرات 1راف المعیاري كان أقل من ، كما أن االنح3مستوى القبول بناًء علیھ أكبر من 

  الفقرات المتعلقة بالفرضیة األولى) 6(جدول رقم 

 الفقــــــــــــرة
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

تقدم بطاقة األداء المتوازن اطاراً شامالً لترجمة األھداف االستراتیجیة 
 93. 3.78  .إلى مقاییس متكاملة لقیاس األداء االستراتیجي

تعمل بطاقة األداء المتوازن على اشباع احتیاجات االدارة حیث 
 1.07 4.22  .تزودھا بصورة عن أداء عملیات الجامعة 

تتضمن بطاقة قیاس األداء المتوازن العدید من التوازنات مثل الموازنة 
بین األھداف طویلة األجل وقصیرة األجل والمقاییس المالیة وغیر 

  .المالیة
4.20 1.01 

توفر بطاقة قیاس األداء المتوازن مبادئ توجیھیة تساعد في التركیز 
 84. 3.33  .على الفوائد المتوقعة 

تعمل بطاقة األداء المتوازن على تسھیل االتصال وفھم اھداف العمل 
 96. 3.70  . واالستراتیجیات في مختلف مستویات المنظمة

 62. 3.85 "". جمیع فقرات الفرضیة 

  
  :ة الثانیةالفرضی

 . ال تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات البعد المالي لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا
وقد تم اختبار ھذه الفرضیة من خالل الفقرات من الفقرة السادسة وحتى الفقرة العاشرة من االستبانة، ویبین 

  :نتائج اختبار ھذه الفرضیة  (7)الجدول رقم 
  نتائج اختبار الفرضیة الثانیة )7(جدول رقم

T المحسوبة T الجدولیة   Tنتیجة الفرضیة  المعنویة
 العدمیة

الوسط 
 الحسابي

 58. الرفض 0.00 1.96 6.25

الجدولیة، فھذا یعني رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة، كما أن  Tالمحسوبة أكبر من  Tبما أن 
، وھذا یعني أنھ مقبول حسب مقیاس لیكرت، أي أنھ تفي الجامعات االردنیة 3 الوسط الحسابي للفرضیة أكبر من

  . الرسمیة بمقومات البعد المالي لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا
الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل فقرة من فقرات الفرضیة، حیث أظھر   (8)ویظھر الجدول رقم 

اإلیجابیة نحو معظم فقرات الفرضیة حیث بلغ الوسط الحسابي لمعظم الفقرات أكبر الجدول اتجاھات المستجیبین 
،  ما عدا فقرة تحقیق الجامعة 3، وذلك حسب مقیاس لیكرت، حیث یبلغ مستوى القبول بناًء علیھ أكبر من 3من 

  . لجمیع الفقرات 1لألرباح، كما أن االنحراف المعیاري كان أقل من 
  المتعلقة بالفرضیة الثانیة الفقرات) 8(جدول رقم 

 الفقــــــــــــرة
الوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعیاري
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یتم استغالل الموارد المالیة واالمكانات المتاحة بالشكل الذي یؤدي الى 
 0.78 3.85  . تطویر الجامعة من الناحیتین االكادیمیة واالداریة

  .  وم الطلبةتعمل الجامعة على مصادر تمویل خاصة غیر ایرادات رس
3.56 0.87 

تتناسب رسوم الساعات الدراسیة في الجامعة مع نوعیة الخدمة 
 0.94 3.61  .  المقدمة للطلبة

تقدم الجامعات برامج تدریبیة وتأھیلیة تؤمن موارد مالیة للجامعة غیر 
 0.86 3.77  رسوم الطلبة

  تحقق الجامعة أرباحاً مناسبة
2.29 0.866 

 0.58 3.41 "".  جمیع فقرات الفرضیة

 : الفرضیة الثالثة
  . لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا) الطلبة(ال تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات بعد العمالء 

وقد تم اختبار ھذه الفرضیة من خالل الفقرات من الفقرة الحادیة عشرة  وحتى الفقرة السابعة عشرة من 
  :نتائج اختبار ھذه الفرضیة (9)قم االستبانة، ویبین الجدول ر

  نتائج اختبار الفرضیة الثالثة)9(جدول رقم
T المحسوبة T الجدولیة  Tالوسط الحسابي نتیجة الفرضیة العدمیة المعنویة 

 3.65 رفض 0.00 1.96 11.99

لة، كما أن الجدولیة، فھذا یعني رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدی Tالمحسوبة أكبر من  Tبما أن 
، وھذا یعني أنھ مقبول حسب مقیاس لیكرت،  أي أنھ تفي الجامعات 3الوسط الحسابي للفرضیة أكبر من 

  . االردنیة الرسمیة بمقومات بعد العمالء لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا
ضیة، حیث أظھر الجدول الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل فقرة من فقرات الفر) 10(ویبین الجدول رقم 

اتجاھات المستجیبین اإلیجابیة نحو معظم فقرات الفرضیة الثالثة حیث بلغ الوسط الحسابي لھذه الفقرات أكبر من 
، ما عدا فقرة متابعة اوضاع 3، وذلك حسب مقیاس لیكرت، حیث یبلغ مستوى القبول بناًء علیھ أكبر من 3

  .1ف المعیاري لجمیع الفقرات اقل من الخریجین وتتبع اوضاعھم،كما بلغ االنحرا
  الفقرات المتعلقة بالفرضیة الثالثة) 10(جدول رقم 

 الفقــــــــــــرة
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 0.92 3.89  .تقّدم الجامعة خدمات تلبي احتیاجات الطلبة
 0.91 3.41  .تقّدم الجامعة خدمات تجعل الطلبة یشعرون بالرضا

عة على استطالع أراء الطلبة باستمرار في األداء تعمل الجام
  . االداري واالكادیمي وتأخذ مالحظاتھم بعین االعتبار

3.68 0.98 

تقدم الجامعة خدماتھا االداریة والتعلیمیة للطلبة باستخدام 
  .التقنیات الحدیثة

4.5 0.84 

 0.708 3.89تستجیب الجامعة لشكاوي الطلبة، وتحل مشاكلھم وشكواھم في  
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  . بوقت مناس
تعمل الجامعات على تطویر نوعیة الخدمات االكادیمیة حسب  

  .المستجدات االكادیمیة 
3.66 0.79 

 0.90  2.52 .تتواصل الجامعة مع خریجیھا وتتابع أوضاعھم
 0.47  3.65  "".جمیع فقرات الفرضیة 

 :الفرضیة الرابعة
  . ملیات الداخلیة لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھاال تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات بعد الع

وقد تم اختبار ھذه الفرضیة من خالل الفقرات من الفقرة الثامنة عشرة وحتى الفقرة الثالثة والعشرین من 
  :نتائج اختبار ھذه الفرضیة (11)االستبانة، ویظھر الجدول رقم 

  نتائج اختبار الفرضیة الرابعة) 11(جدول رقم
T لمحسوبةا T الجدولیة   Tالوسط الحسابي نتیجة الفرضیة العدمیة المعنویة 

 3.16 رفض 0.00 1.96 2.75

الجدولیة، فھذا یعني رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة، كما أن  Tالمحسوبة أكبر من  Tبما أن 
كرت، أي أنھ تفي الجامعات االردنیة ، وھذا یعني أنھ مقبول حسب مقیاس لی3الوسط الحسابي للفرضیة أكبر من 

 .الرسمیة بمقومات بعد العملیات الداخلیة لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا
الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل فقرة من فقرات الفرضیة، حیث أظھر الجدول  (12)ویبین الجدول رقم 

، 3فرضیة الرابعة، حیث یبلغ مستوى القبول بناًء علیھ أكبر من اتجاھات المستجیبین اإلیجابیة والسلبیة لفقرات ال
  .1كما بلغ االنحراف المعیاري لفقرات الفرضیة اقل من 

  الفقرات المتعلقة بالفرضیة الرابعة) 12(جدول رقم 

 الفقــــــــــــرة
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 0.81 3.26  .  بل تحدید عملیاتھاتقوم الجامعة بتحدید احتیاجات ومتطلبات الطلبة ق
تعمل إدارة الجامعة على دراسة المجتمع والبیئة المحیطة وتحدید 

  .احتیاجات سوق العمل وطرح التخصصات المناسبة لھذه الحاجات
3.45 0.93 

تقوم الجامعة بتطویر أسالیب ونوعیة الخدمات االداریة واالكادیمیة 
  .المقدمة للطلبة باستمرار 

3.53 0.79 

 0.91 3.30  .  تقوم الجامعة بدعم االبتكارات واالنشطة االبداعیة للطلبة
تعمل الجامعة على عقد دورات تدریبیة لتنمیة قدرات الطلبة وتھیئتھم 

  .لسوق العمل
2.52 .85 

 0.89 2.53  .تعمل الجامعة على تھیئة فرص لخریجیھا من أجل العمل
 0.51 3.16 "".جمیع فقرات الفرضیة 

 : رضیة الخامسةالف
  .ال تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات بعد التعلم والنمو لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا

وقد تم اختبار ھذه الفرضیة من خالل الفقرات من الفقرة الرابعة والعشرین وحتى الفقرة الثانیة والثالثین من  
  :اختبار ھذه الفرضیةنتائج   )13(االستبانة، ویبین الجدول رقم 

  
  

  نتائج اختبار الفرضیة الخامسة) 13(جدول رقم
T المحسوبة T الجدولیة   Tالوسط الحسابي نتیجة الفرضیة العدمیة المعنویة 

 3.44 رفض 0.00 1.96 7.23
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ن الجدولیة، فھذا یعني رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة، كما أ Tالمحسوبة أكبر من  Tبما أن 
، وھذا یعني أنھ مقبول حسب مقیاس لیكرت،  أي أنھ تفي الجامعات 3الوسط الحسابي للفرضیة أكبر من 

  .االردنیة الرسمیة بمقومات بعد التعلم والنمو لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا
، حیث أظھر الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل فقرة من فقرات الفرضیة (14)ویبین الجدول رقم  

الجدول اتجاھات المستجیبین اإلیجابیة نحو فقرات الفرضیة، حیث بلغ الوسط الحسابي لجمیع الفقرات أكبر من 
  .1، كما بلغ االنحراف المعیاري لمعظم الفقرات أقل من 1

  الفقرات المتعلقة بالفرضیة الخامسة) 14(جدول رقم 

 الفقــــــــــــرة
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 عیاريالم
تعمل ادارة الجامعة على تطویر كفاءة أعضاء ھیئة التدریس  

 75. 3.09  . العلمیة والمھنیة باستمرار
 85. 3.16  .تعمل ادارة الجامعة على تطویر كفاءة الھیئة االداریة باستمرار  -2
 92. 3.8  .تواكب الجامعة وتتبنى أحدث التقنیات الحدیثة في تقدیم خدماتھا -3
ادارة الجامعة على دراسة وتحلیل مدى جودة الخدمات تعمل  - 4

 97. 3.49  .التي تقدمھا للطلبة من أجل التمیز
تحرص الجامعة باستمرار على تطویر قدراتھا االبداعیة وحجز  -5

 75. 3.73  . مكانة متقدمة بین الجامعات المحلیة والعالمیة
ا بحیث تعمل الجامعة على تبني برامج خاصة للرقي بخریجیھ  -6

 92. 3.28  . یكون أفضل من خریجي باقي الجامعات
تعمل الجامعة على تطویر أنظمتھا وإجراءاتھا التنظیمیة بالشكل   -7

 1.04 3.49  . الذي یخدم الطلبة بشكل أفضل
تقوم الجامعة بعقد دورات تدریبیة ونشاطات توعویة خاصة  -8

 82. 3.56  . بالمجتمع المحلي
استمرار بمراجعة التخصصات المطروحة تعمل الجامعة ب  -9

  .وطرح تخصصات جدیدة تواكب االحتیاجات المجتمعیة
3.37 .89 

  52. 3.44 "".جمیع فقرات الفرضیة 
  

  :نتائج الدراسة
  :بعد إجراء التحلیل اإلحصائي الالزم لالستبانات، تّم التوصل الى النتائج التالیة

استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقییم أداء الجامعات األردنیة،  یدرك العاملون في الجامعات الرسمیة أھمیة
حیث ترى عینة الدراسة أن بطاقة األداء المتوازن تقدم اطاراً شامالً لترجمة األھداف االستراتیجیة إلى مقاییس 

عن أداء  متكاملة لقیاس األداء االستراتیجي، وانھا تعمل على اشباع احتیاجات االدارة حیث تزودھا بصورة
عملیات الجامعة، وكذلك تتضمن بطاقة قیاس األداء المتوازن العدید من التوازنات مثل الموازنة بین األھداف 
طویلة األجل وقصیرة األجل والمقاییس المالیة وغیر المالیة، كما تعمل بطاقة األداء المتوازن على تسھیل 

 .مستویات الجامعةاالتصال وفھم اھداف العمل واالستراتیجیات في مختلف 
تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات البعد المالي لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا، حیث یتم استغالل 
الموارد المالیة واالمكانات المتاحة بالشكل الذي یؤدي الى تطویر الجامعة من الناحیتین االكادیمیة واالداریة، و 

ادر تمویل خاصة غیر ایرادات رسوم الطلبة، كما تتناسب رسوم الساعات تعمل الجامعات على تأمین مص
الدراسیة في الجامعات مع نوعیة الخدمة المقدمة للطلبة، وتقدم الجامعات برامج تدریبیة وتأھیلیة تؤمن موارد 

 .مالیة للجامعة غیر رسوم الطلبة دون تحقیق ارباحا لتلك الجامعات
لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا، حیث تقّدم ) الطلبة(ة بمقومات بعد العمالء تفي الجامعات االردنیة الرسمی

الجامعات خدمات تلبي احتیاجات الطلبة وتشعرھم بالرضا، وتقدم  خدماتھا االداریة والتعلیمیة للطلبة باستخدام 
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اء االداري واالكادیمي وتأخذ التقنیات الحدیثة، وتعمل الجامعات على استطالع أراء الطلبة باستمرار في األد
 .مالحظاتھم بعین االعتبار، كما تستجیب الجامعات لشكاوي الطلبة، وتحل مشاكلھم وشكواھم في وقت مناسب

تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات بعد العملیات الداخلیة لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا، حیث 
المجتمع والبیئة المحیطة وتحدید احتیاجات سوق العمل وطرح التخصصات تعمل إدارة الجامعات على دراسة 

المناسبة لھذه الحاجات، كما تقوم الجامعات بتطویر أسالیب ونوعیة الخدمات االداریة واالكادیمیة المقدمة للطلبة 
یؤخذ على الجامعات باستمرار، و تقوم الجامعات بتحدید احتیاجات ومتطلبات الطلبة قبل تحدید عملیاتھا، اال أنھ 

انھا ال تعمل على عقد دورات تدریبیة لتنمیة قدرات الطلبة وتھیئتھم لسوق العمل، وال تساعد في تھیئة فرص 
 .عمل مناسبة لھم بعد التخرج

تفي الجامعات االردنیة الرسمیة بمقومات بعد التعلم والنمو لبطاقة قیاس االداء المتوازن في ادائھا، وذلك من 
الجامعات بتطویر كفاءة أعضاء ھیئة التدریس العلمیة والمھنیة وتطویر كفاءة الھیئة االداریة  خالل قیام

باستمرار، وقیامھا بتبني أحدث التقنیات الحدیثة في تقدیم خدماتھا، وتطویر أنظمتھا وإجراءاتھا التنظیمیة بالشكل 
ونشاطات توعویة خاصة بالمجتمع المحلي،  الذي یخدم الطلبة بشكل أفضل، وقیام الجامعات بعقد دورات تدریبیة

ودراسة وتحلیل مدى جودة الخدمات التي تقدمھا للطلبة من أجل التمیز، واالستمرار بمراجعة التخصصات 
 .المطروحة وطرح تخصصات جدیدة تواكب االحتیاجات المجتمعیة

  التوصیات
  :بما یلي الباحثین صي یوبناء على نتائج الدراسة 

رات الجامعات بإیالء االھتمام المطلوب بالبعد المالي من خالل تبني أنشطة ومشاریع انتاجیة،  ضرورة قیام ادا
 .تعمل على تدبیر موارد مالیة اضافیة تساعد الجامعات على تغطیة تكالیفھا وتحقیق الوفورات المالیة الالزمة

الجامعات، خاصة فیما یتعلق بعقد برامج قیام ادارات الجامعات بالعمل على رفع كفاءة العملیات الداخلیة في تلك 
تدریبیة للطلبة من اجل تھیئتھم لسق العمل، والقیام بالجھود الالزمة لعقد عالقات تشاركیة مع األطراف الخارجیة 

 .وسوق العمل الیجاد فرص عمل مناسبة للخریجین
ي تتمثل في تحدید رؤیة ومھمة تعزیز ادارات الجامعات لممارسات التخطیط االستراتیجي في تلك الجامعات والت

واھداف الجامعة االستراتیجیة، ومشاركة اكبر عدد من العاملین بتلك الخطة االستراتیجیة، مما سینعكس ایجابیا 
 .على تحقیق الجامعة ألھدافھا االستراتیجیة ویحسن من ادائھا

ع المستمر آلراء الطلبة والموظفین ضرورة زیادة اھتمام ادارات الجامعات بالتغذیة العكسیة المتعلقة باالستطال
حول نوعیة الخدمات المقدمة لھم من قبل تلك الجامعات، والقیام باإلجراءات التصحیحیة الالزمة في الوقت 

 .المناسب
اجراء المزید من الدراسات واالبحاث  المتعلقة ببطاقة قیاس االداء المتوازن، خاصة فیما یتعلق باستخدامھا في 

 .    ت الخاصة والقطاعات المختلفة األخرى كالمصارف وشركات التأمین والمستشفیات وغیرهتقییم الجامعا
  
  
  

  المراجع
مدى توافر مؤشرات التخطیط االستراتیجي من وجھة نظر الطلبة في جامعة اربد األھلیة في "، )2013(األشقر، وفاء  -

 .164-145، 6، المجلد12، المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، العدد "األردن
اطار عملي لجمع المقاییس المحاسبیة المالیة وغیر المالیة في ضوء المنافسة وعصر "، )2004(البشتاوي، سلیمان  -

  .425-385، 2، المجلد1، مجلة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، العدد"المعلوماتیة
أنموذج األداء المتوازن في تعزیز األداء المالي االستراتیجي  أثر تطبیق"، )2009( درغام، ماھر، وابو فضة، مروان  -

  .788-741، 17، المجلد2للمصارف الفلسطینیة العاملة في غزة، مجلة الجامعة االسالمیة، غزة، العدد
 مدخل استراتیجي، الطبعة األولى، عالم الكتب الحدیث،: ، ادارة الموارد البشریة)2003(سالم، مؤید، وصالح، عادل  -

  .اربد، االردن
  .التغییر الجذري لقمة االدارة، عالم الكتب، القاھرة: ، ھندسة التغییر)1996(سلطان، تركي  -
تفعیل دور عضو ھیئة التدریس بالجامعات المصریة في مجال خدمة "، )2005(السمادوني، ابراھیم، وأحمد، سھام  -

  .، الجزء األول127، مجلة التربیة، العدد"المجتمع



  دراسة میدانیة على الجامعات األردنیة الرسمیة :استخدام بطاقة قیاس األداء المتوازن في تقییم أداء الجامعات
  محمد زیادات .دإیمان أحمد الھنیني                .د

 

 

 12/2014: العدد                                                       14                  لتجاریةوم االقتصادیة والتسییر والعلوم المجلة الع

استخدام أسلوب القیاس المرجعي في تدعیم بطاقة األداء المتوازن لتعظیم قیمة المنشأة، "، )2012(فاني، عبد السالم الصع -
  . رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة حلوان، مصر

 ، مجلة جامعة"بطاقة التصویب المتوازنة كأداة لقیاس األداء"، )2006(عبد اللطیف، عبد اللطیف، وتركمان، حنان  -
 .160-144، 28، المجلد1تشرین للدراسات واألبحاث العلمیة، سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، العدد

سیجما وبطاقة االداء المتوازن، دار الفكر  6:، اتجاھات حدیثة في التقییم  والتمیز في االدارة)2006(عبد المحسن، توفیق  -
 .العربي، القاھرة، مصر

، 3، مجلة الجامعة االسالمیة، العدد"منھجیة تطبیق األداء المتوازن في المؤسسات السعودیة" ،)2009(العمري، ھاني  -
  .77-49، 2المجلد

، دراسة ماجستیر "بطاقة التصویب المتوازنة واستراتیجیة أسفل الى أعلى كأداة لتحسین األداء"، )2009(غانم، فتح هللا  -
 .غیر منشورة، جامعة القدس المفتوحة، القدس

مدى امكانیة استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقییم األداء في البنوك التجاریة "، )2012(الغریب، أبو عجیلة  رمضان  -
  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن"اللیبیة

لمحاسبة االداریة في ظل بیئة التصنیع أھمیة قیاس األداء غیر المالیة لزیادة فاعلیة دور ا"، )2005(غوث، غادة منصور  -
  .الحدیثة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، السعودیة

  .، االدارة االستراتیجیة بقیاس األداء المتوازن، المكتبة العصریة، المنصورة، مصر)2006(المغربي، عبد الحمید  -
دراسة اختباریة في شركة طیران : المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن تقییم األداء" ، )2013(ندیم، مریم شكري  -

 .، دراسة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن"الملكیة األردنیة
1- Atkinson, A., Young, M. and Mukherjee, A., (2012), Management Accounting 

Information for Decision Making and Strategy Execution, sixth edition, Persons, New 

York. 

2- Decenzo, David and Robbins, Stephen P.,(2006), Human Resources Management: 

Concepts and Applications 6th edition, New York: John. 

3- Greiling, H., (2010), “Balanced Scorecard Implementation in German Organizations”, 

Journal of Accounting Research, Vol 144, 151-178. 

4- Jones, Garth R., and George, M., (2004), Essentials of Contemporary Management, 

Boston: McGraw-Hill, Irwin. 

5- Kaplan Robert S. and Atkinson, A. (1998), Advanced Management Accounting, third 

edition, New Jersey: Prentice Hall.  

6- Kaplan Robert S. and Norton P. (1996), “The Balanced Scorecard Translating Strategy in 

Action”, Harvard Business Review. 

7- Kaplan Robert S. and Norton P. (1996), (2004), “Measuring the Strategic Readiness of 

Intangible Assets, Harvard Business Review, Vol 12, 113-131.   

 


