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اإلىداء
 إلىمفأتاهالكحيباقرأكالقرآف،إلىقد كتي كحبيبي،كمفتاقتنفسيلشفاعتو،إلى
مفبعثليخرجالناسمفالظمماتإلىالنكر...سيدالخمؽسيدنامحمدعميوأفضؿ

الصالةكالسالـ.

 إلىمفسطركابدمائيـالزكيةأركعحكاياتالمجدكالعزة،فتصغرالكمماتبحقيـ،
شيدائناكأسرانا.

 إلىمفربيانيفأحسناتربيتي،إلىقدكتيفيالصبركالحكمةكمحبةاآلخريف،سر
الدمالغالياف.
كجكدمكمصدرفخرم...ك ى

 الى ركح كالدتي الثانية كمربيتي الفاضمة التي بعثت فينا حب التعمـ كالعمؿ خالتي
الحجةاـسميرالبطش 

 إلى ركحؾ يا مف كارتؾ التراب..إليؾ يامف تركتني أشؽطريؽ الحياة ك أحاربيا..
فيؽليفيدربالحياة،إلىمفتحمؿ
ى
فأرجميا،كترجمنيإليؾيامفكنتخيرر
معي سير الميالي ليرافقني متاعب حياتي كدراستي ،فكاف لي خير سند ،ككنت لو

مصدر فخر ، ..مصدر قكتي كثقتي بنفسي  ،فكاف قدكتي كسر قكتي..اليؾ حبيبي

كصديقي كأخي كأمي كأبي ..اليكـ ىك يكمي ،كىا أنا أتخيؿ ركحؾ الطاىره معنا في
جمسة العمـ الكريمة ..أطمئنؾ قد أنييت البكالكريكس كىا أنا اليكـ أناقش رسالة

لت أحارب كأخكض غمار الحركبألجمنا كأجؿأطفالنا  ..إليؾ يا
الماجستير ..كال ز ي
حبياألكؿكالكحيدإليؾيازكجيالغالي.

 إلى مف نشأت معيـ كسكنكا قمبي ككجداني ،مف عشت معيـ طفكلتي ،ك أجمؿ
الذكرياتالتيانطبعتفيفؤادمكعقمي...إخكتيكأخكاتي .

 إلىمفأىداىـاهللليىديةمباركة،نكيةحياتيالحمكةكعطرىاالجميؿ،ميجة
ءكآيو .
اءكآال 
الكمحمدكمنىكاسر 

قمبيكقرةعيني،أكالدمفرحةعمرم...نكركرك

سنا برقو يضئ الطريؽ أمامي ،إلى األجياؿ القادمة
 إلى كؿمف عممني حرفان أصبح ى
التيينبتفيعينييابذكرالنصر.
ً
خالصا
كيككف
عز كجؿ أف يبارؾ بو
 لكـ
كعممي ىذا سائمةن اهلل ٌ
جميعا أىدم عممي ى
ى
ن
ن
لكج ًيوالكريـ.

ب

شـكـر وتـقـديـر
الشكرالجزيؿهللربالعالميفكماينبغيلجالؿكجيوكعظيـسمطانو،أفكفقنيإلتماـ

ىذهالدراسةمتبكعنابأسمىآياتالشكركاالمتنافلكؿمفمدلييدالعكفإلنجازىذهالدراسة .

كانوليشرفنيأفأتقدـبالشكركالعرفافإلىجامعةاألزىر،كأخصبالذكرأساتذتيفيكمية

التربية الذيف تتممذت عمى أيادييـ ،عمى ما قدمكه لي مف عمـ طكاؿ سنكات دراستي  ،كأخص

بالذكرعميد كمية التربية الدكتور /محمد عميان فجزاىـاهللعنيخيرالجزاء .

كأخص بالشكر الجزيؿ الدكتور  /صييب كمال اآلغا ،والدكتورة  /لينا زياد صبيح ،
لتفضميماباإلشراؼعمىالدراسةىذهكعمىماقدماهمفتكجيياتأسيمتفيإتماـالعمؿإلخراج
ىذهالدراسةإلىالنكر .

كيسرنيأفأسدمخالصشكرمكاحتراميإلىك نؿمف:األستاذ الدكتور /فؤاد عمـ العـازز

،كالدكتور /محمد ىاشم أغاكذلػؾلتفضػميمابالمكافقػةعمػىالمشػاركةفػيالمناقشػةكالحكػـعمػى
الدراسة،كعمىماقدماهمفتكجيياتلتحسيفالدراسة .
ػاء
كمػػايطيػػبلػػيأفأقػػدـشػػكرمالجزيػػؿلمسػػادةأعضػػاءلجنػػةالتحكػػيـلمػػاأبػػدكهمػػفنقػػدبنػ ن

لالستبانة،كالذيفقدمكاالنصحالسديدفيإخراجيابصكرتياالنيائية .

كالشػػكرمكصػػك هؿإلػػىجامعػػةاألزىػػركالجامع ػػةاإلسػػالميةكجامعػػةاألقصػػى،فػػيتس ػػييؿ

ىميمةإتماـاستبانةالدراسة،ككذلؾشػكرخػاصلجميػعأعضػاءالييئػةالتدريسػيةالػذيفكػانكاعينػة

الدراسة،عمىحسفتعاكنيـفيتطبيؽأداةالدراسة .

كالأنس ػ ػػىجزي ػ ػػؿالش ػ ػػكرلع ػ ػػائمتيأؿص ػ ػػييكفالكػ ػ ػراـكأؿمػ ػ ػرادالكػ ػ ػراـكأؿال ػ ػػبطشالكػ ػ ػراـ

كصديقاتيككؿمفأعاننيخػالؿرحمػةالد ارسػةلمكصػكؿإلػىىػذهالمرحمػة،سػائم نةاهللع ىػزكج ىػؿأف
يكتبليـجميعانأجرىذاال ًعمـ.

الباحثة
مياسعيدصييكف 

ج

ممخص الدراسة
مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن وعالقتيا بالتوزيات االستراتيزية من وزية نظر
العاممين ف كميات التربية بمحافظات غزة
The Elements of Balanced Score-Card Application and their
Relationship with Strategic Directions from the Perspective of the
Employees in the Faculties of Education
إعداد الباحثة :مها سعيد صهيون
إشراف
الدكتورة /لينا زياد صبيح

الدكتور /صهيب كمال األغا

ىدفتالدراسةالتعػرؼإلػىدرجػةتقػديراألكػاديمييفلتػكافرمقكمػاتتطبيػؽبطاقػةاألداءالمتػكازف،
كدرجػػػةتقػ ػػديرىـلمتكجي ػػاتاالسػ ػػتراتيجيةفػػػيكميػ ػػاتالتربيػػػةبجامعػ ػػاتغػ ػزةفػ ػػيضػػػكءالمتغي ػ ػرات
التصػػنيفية(:الزــنس ،الرتبــة األكاديميــة ،ســنوات الخدمــة ،الزامعــة كالكشػػؼعمػػاإذاكػػافىنػػاؾ
عالق ػػةارتباطي ػػةب ػػيفال ػػدرجتيف.كق ػػداتبع ػػتالد ارس ػػةالم ػػني الكص ػػفيالتحميم ػػي،كأع ػػدتالباحث ػػة
اسػػتبانتيف:األكلػػىلمقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتػكازف،كتتكػػكفمػػف )40فق ػرة،كتناكلػػتأربعػػة
مج ػاالت :المقكمػػاتالماليػػة،المقكمػػاتاإلداري ػة،المقكمػػاتالبش ػريةاالعػػامميفكالطمبػػةا،المقكمػػات
المرتبطةبالنمكالمعرفيكالتطكرالعممي) .
االسػػتبانةالثانيػػةلمتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةلكميػػاتالتربيػػة،كتتكػػكفمػػف )37فق ػرة،كتناكلػػتأربعػػة
مجػػاالتىػػي(:التوزــو نحــو الزــودة الشــاممة ،التوزــو نحــو اقافــة البحــث العمم ـ  ،التوزــو نحــو
المســؤولية المزتمعيــة ،التوزــو نح ـو التقــدم التكنولــوز والمعرف ـ  ،كيتكػػكفمجتمػػعالد ارسػػةمػػف
جميػ ػػعاألكػ ػػاديمييفالمتفػ ػػرغيففػ ػػيكميػ ػػاتالتربيػ ػػةبالجامعػ ػػاتالفمسػ ػػطينية(:األزىــــر ،اإلســــالمية،
ػةباختيارىػابطريقػةالمسػحالشػػامؿ

األقصـ فػيمحافظػاتغػزة،أمػػاعينػةالد ارسػةفقػدقامػتالباحثػ
كالبالغعددىـ137أكاديميلمجتمعالدراسةاألصمي،كقداستجابمنيـ )119أكاديميػان،كبنسػبة
 .)%87
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وقد أظيرت الدراسة النتائج التالية:
 -1أفالدرجػػةالكميػػةلتقػػديراألكػػاديمييفلمقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتػكازففػػيكميػػاتالتربيػػة
بجامعاتمحافظاتغزةحصمتعمىكزفنسبي )%69.93أمبدرجةتكافركبيرة .
 -2التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتتقػػديراألكػػاديمييففػػيمجػػاليالمقكمػػات
المالي ػػة،كالمقكم ػػاتالبشػ ػرية:الع ػػامميفكالطمب ػػةتبعػ ػانلمج ػػنس،فيم ػػاكج ػػدتف ػػركؽف ػػيمج ػػالي
المقكمػػاتاإلداري ػة،كالمقكمػػاتالمرتبطػػةبػػالنمكالمعرفػػيكالتطػػكرالعممػػي،كفػػيالدرجػػةالكمي ػة
تبعانلمجنس،كلصالحاإلناث .
 -3التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتتقػػديراألكػػاديمييففػػيمجػػاؿالمقكمػػات
المرتبطةبالنمكالمعرفيكالتطكرالعمميتيعزللمرتبةاألكاديمية،كلكفيكجدتفركؽفػيمجػاؿ

المقكمػاتالماليػػة ،كمجػػاؿالمقكمػػاتاإلداريػة كمجػػاؿالمقكمػػاتالبشػرية:العػػامميفكالطمبػػةكفػػي
مساعدكأستاذمشارؾفأعمى،كلصالحأستاذمساعد .

الدرجةالكميةبيفأستاذ
 -4التكجدفركؽذاتداللػةإحصػائيةبػيفمتكسػطاتتقػديراألكػاديمييفلمقكمػاتتطبيػؽبطاقػة
األداءالمتكازفتيعزللمتغيرسنكاتالخدمةفيجميعمجاالتاالستبانةكالدرجةالكميةليا .

 -5كجػػكدفػػركؽفػػيمجػػاؿالمقكمػػاتالماليػػةبػػيفجػػامعتياألزىػػركاإلسػػالميةمػػفجيػػةكجامعػػة
األقصػػىمػػفجيػػةأخػػرل ،كلصػػالحجامعػػةاألقصػػى.كمػػاكجػػدتفػػركؽفػػيمجػػاؿالمقكمػػات
ػركؽ
اإلداريػةبػػيفجامعػػةاألزىػػركجامعػػةاألقصػػى ،كلصػػالحجامعػػةاألقصػػى،كػػذلؾكجػػدتفػ ه
ف ػػيمج ػػاؿالمقكم ػػاتالبشػ ػرية:الع ػػامميفكالطمب ػػةكمج ػػاؿالمقكم ػػاتالمرتبط ػػةب ػػالنمكالمعرف ػػي
كالتطكرالعمميكفيالدرجةالكميةلالستبانةبيفجامعةاألزىرمػفجيػة،كجػامعتياإلسػالمية
كاألقصىمفجيةأخرل ،كلصالحجامعتياإلسالميةكاألقصى .
 -6أفالدرجػةالكميػةلمتكسػطاتتقػػديراألكػاديمييفلمتكجيػاتاالسػػتراتيجيةلكميػاتالتربيػةحصػػمت
عمىكزفنسبي )%76.42أمبدرجةتكافركبيرة .
تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفتقديراتاألكاديمييففيمجاؿالتكجونحكالجكدةالشػاممة

-7
تبع ػانلمتغيػػرالجػػنس،كلصػػالحاإلنػػاث،لكػػفالتكجػػدفػػركؽفػػيمجػػاالت :التكجػػونحػػكثقافػػة
البحػػثالعمم ػي،التكجػػونحػػكالمسػػؤكليةالمجتمعيػػة،التكجػػونحػػكالتقػػدـالتكنكلػػكجيكالمعرفػػي)
كفيالدرجةالكميةلالستبانةالتكجياتاالستراتيجيةتبعانلمتغيرالجنس .

ق

ػديراتاألك ػػاديمييفف ػػيجمي ػػعمج ػػاالتاالس ػػتبانة
 -8التكجػػدف ػػركؽذاتدالل ػػةإحص ػػائيةب ػػيفتقػ 
التكجياتاالستراتيجيةكفيالدرجةالكميةلياتيعزللمتغيرمالرتبةاألكاديميػةكسػنكاتالخدمػة،
فيماكجدتفركؽبيفجامعةاألزىرمفجيػةكجػامعتياإلسػالميةكاألقصػىمػفجيػةأخػرل،

كلصالحجامعتياإلسالميةكاألقصى .
 -9كجػػكدعالق ػػةمكجب ػػةدال ػػةب ػػيفجمي ػػعمج ػػاالتمقكم ػػاتتطبيػػؽبطاق ػػةقي ػػاساألداءالمتػ ػكازف
كدرجتياالكمية،كجميعمجاالتالتكجياتاالستراتيجيةلياكدرجتياالكمية.

وبناء عم نتائج الدراسة  ،توص الباحاة بعدة توصيات ،كان من أبرزىا:
ً

 -1تعزيز دكر اإلدارة العميا في تثقيػؼ المػكظفيف بأىميػة تػكافرمقكمػات تطبيػؽبطاقػةقيػاساألداء
المتكازف لتأثيرىا عمىالعديد مف التكجياتاالستراتيجية التي تيـ الجامعة كالمكظؼكالطالب.
 -2ضركرة كجكد نظاـ تغذية راجعػة يتبػع عمميػة تقيػيـ األداء؛ بحيػث يمكػف المػكظفيف مػفالتعػرؼ
إلى نتائ تقييميـ ،كتحديدنقاط الضعؼ كتالفييا ،ككذلؾ تحديد مكاطفالقكة كتعزيزىا .
 -3ضػركرة اإلعػداد الجيػد عمػى جميػع المسػتكيات اإلداريػة كربػطالتكجيػاتاالسػتراتيجية بػرام ،
كخطط التدريببنتائ تحميؿبطاقةاألداءالمتكازفكأكجو النقص في األداء .
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ABSTRACT
Title of study: "The Elements of Balanced Score-Card Application and
their Relationship with Strategic Directions from the Perspective of the
Employees in the Faculties of Education"
By researcher / Maha said Sahyoun
Supervisors
Dr. Suhaib Kamal Agha

Dr. Lina Ziad Sbaih

Study aim: This study aimed to identify the degree of academicians' assessment
regarding of availability of the performance of the Balanced Scorecard and their
assessment related to the strategic orientations in the Faculties of Education in Gaza
Universities in light of the taxonomic variables (gender, academic rank, years of
service, university).
Study methodology and tools: The study was followed by a descriptive analytical
method ,The researcher prepared two questionnaires: The first one is related to the
components of the implementation of which consists of (40) paragraphs, and dealt with
four areas: (financial components, administrative components, human constituents
"workers and students," the components related to cognitive growth and scientific
development).
The second questionnaire focuses on the strategic directions, consisting of (37)
paragraphs, and dealt with four areas (the orientation towards the overall quality, the
orientation towards the culture of scientific research, the trend towards social
responsibility, the trend towards technological and cognitive advancement). The study
community consists solely of academics- In the Palestinian universities: Al-Azhar, AlIslamiya, Al-Aqsa, in the Gaza governorates. The sample of the study was chosen by
the researcher in a comprehensive survey of the original study society, 119 of them
responded academically equals almost 87%.
The study reached several results, the most important ones are:
1. The total degree of academic assessment regarding the components of the
implementation related to the Balanced Scorecard in the faculties of education in
the universities of Gaza received a relative weight (69.93%)
2. There are no statistically significant differences between academic estimates in the
fields of financial components and human factors. Differences were found in the
fields of administrative components, factors related to cognitive growth, scientific
development, and gender.
3. There are no statistically significant differences between the academic estimates in
the field related to cognitive growth and scientific development attributed to the
academic level, but there are differences in the field of financial assets between
lecturer and assistant professor on the one hand, and associate professor and higher,
on the other hand, in favor of lecturer and assistant professor, Differences in the
field of administrative components and the field of human factors: workers and
students in the total degree between assistant professor and associate professor and
higher, and in favor of an assistant professor.

ز

4. There are no statistically significant differences between the academic estimates of
the components of the application Balanced Scorecard due to the variable years of
service in all areas of the questionnaire and the total score.
5. There are differences in the field of financial assets between the universities of AlAzhar and Islamic on the one hand and Al-Aqsa University on the other, and in
favor of Al-Aqsa University. In addition, there were differences in the field of
administrative components between Al-Azhar University and Al-Aqsa University,
and in favor of Al-Aqsa University. There were also differences in the field of
human factors: employees and students and the field of the factors related to
cognitive growth and scientific development and the overall degree of identification
between Al-Azhar University and the Islamic and Al- , And in favor of Islamic
University and al-Aqsa.
6. The total degree of academic evaluation for the strategic orientations of the
faculties of education has obtained a relative weight (76.42%), to a large extent
7. There are statistically significant differences between the academicians'
assessments of the trend towards total quality according to the gender variable and
for the benefit of females. However, there are no differences in the following fields:
(orientation toward scientific research, orientation towards social responsibility,
orientation towards technological and cognitive development ). Overall strategic
orientations according to gender variable
8. There are no significant differences between the academic estimates in all areas of
the questionnaire, strategic directions, and the overall degree attributed to the
variables of academic rank and years of service, while there were differences
between Al - Azhar University on the one hand and the Islamic University and Al Aqsa on the other, and in favor of the Islamic University and Al – Aqsa.
9. There is a positive positive relationship between all areas of the application of the
Balanced Scorecard and its overall degree, and all areas of strategic direction and
overall degree.
The study recommended a number of recommendations, the most important
ones are:
1. Enhancing the role of senior management in educating employees about the
importance of the components of the Balanced Scorecard for its impact on many
strategic orientations that concern the university, employee and student.
2. The need for a feedback system that follows the performance evaluation process so
that staff can identify the results of their evaluation, avoid weaknesses, as well as
identify and promote strengths.
3. The need for good preparation at all levels of management and linking the strategic
directions , programs ,and training plans with the results of Balanced Scorecard
analysis and performance deficiencies.
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الفصل األول

المقدمة :

االطار العام لمدراسة

يعتبر التغيير ىك السمة السائدة في القرف الحادم كالعشريف ،كيترتب عمى كافة
بداع كالتحسيف لتتمكف مف مكاجية التحديات المتغيرة
المنظمات بمختمؼ أنكاعيا أف تكاصؿ اال ى
عمىالدكاـ،كانتيازالفرصمتعددةاألكجو.فالتغييرظاىرةطبيعيةتقتضيتحكؿتمؾالمنظمات

مف كضع قائـ إلى كضع آخر مستيدؼ ،قد يضمف ليا البقاء ،كاإلستم اررية في بيئة مضطربة

كمعقدة .

كمعتطكرمختمؼنكاحيالحياةازدادتحدةالمنافسةبيفمختمؼ المؤسساتالتعميمية،

كفعالة تمكنيا مف
حيث أصبحت تمؾ المؤسسات مطالبة بتبني أساليب كأدكات إدارية حديثة ى

اكتساب المزايا التنافسية كاالحتفاظ بيا ألطكؿ فترة ممكنة،كتساعدىا في اختياركتطبيؽ كتقييـ

الخطط االستراتيجية التي تتبناىا ،كمف أىـ ىذه األدكات كالتي ظيرت مؤخ نار إدارة الجكدة
،كادارة العمميات،كأساليب التقييـ اإلدارم المختمفة كمنيا بطاقة األداء المتكازف ،كلقد
الشاممة 

شيدت األداة األخيرة اىتمامان كاسعان مف قبؿ الباحثيف في مجاؿاإلدارة،كما حقؽ تطبيقيافي
بعض المؤسسات المختمفة نجاحنا ممفتنا جعميا تنتقؿ مف مجرد أداة مف أدكات اإلدارة إلىنظاـ

متكامؿ لإلدارة االستراتيجية ليغزكا ىذا النظاـ المتكامؿ جميع المؤسسات التربكية كالتعميمية

كاالجتماعيةكاالقتصاديةكغيرىا .الثكيني2014،ـ)48:

إف بطاقة قياس األداء المتكازف ىي أداة تتككف مف مجمكعة مف المقاييس التي

صممت ليتـ مف خالليا قياس أداء المنظمة أك المؤسسة التعميمية ،حيث تمكف ىذه البطاقة

المؤسسة التعميمية مف ترجمة استراتيجيتييا إلى أربعة مجمكعات مف مقاييس األداء المتعمقة

باألمكرالمالية،كالعمؿ،كالعممياتالداخمية،كالنمككالتطكير .أبكجزر2012،ـ )26:

لذلؾ فإف ىذهالبطاقةنظاـمتكامؿيعززإمكانياتأممؤسسةتعميميةفيجانبتقييـ

األداء االستراتيجي كتقكيمو كتعزيز المكقع التنافسي لي ػا فيي مرتبطة باستراتيجية المؤسسة
بد مف تكافر مجمكعة مف العناصر كالمقكمات كالركائز في
التعميمية كأىدافيا  كطمكحاتيا كال ى
المؤسسة التعميمية لتككف ىذه المؤسسة قادرة عمى تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف  .عابديف،

2013ـ )9:

كفي ىذةالفترة كافىناؾانتشا انر كاسعان  لبطاقةاألداء المتكازف عمىصعيدمختمؼ

المؤسسات  كمنيا التعميمية ،ذلؾ إليجاد أفضؿ الممارسات اإلدارية ،كتجنب حاالت الفشؿ
كبير مفالمنظماتالرائدةطيبقتىذهالبطاقةبنجاح ،كقدأكدتبأنو
إلىعدد  ً
ً
المتحقؽ،إضافةن 
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يمثؿ قيمة مضافة لتحسيف العمميات داخؿ المنظمة كالمؤسسة ،خصكصان إذا ما نفذت عمى

الكجوالصحيح،معالتأكيدالقكمعمىاالتساؽمعاألىداؼكاالستراتيجياتكالعمميات،كامكانية
التعديؿكالتكييؼ،كامكانيةترجمةالمياـكالخططلممنظمةفيشكؿمجمكعةمفمعاييراألداء

بحيثتعطيإطا نارلقياساألداء االستراتيجي،يمبيحاجاتالمؤسسةمفخالؿالتعمؽفيفيـ

العالقة بيف ال سبب كاألثر النات عنو .حيث تركز ىذه البطاقة عمى أربعة أبعاد ىي :بعد

العمالء،كالبعدالمالي،كبعدالعممياتالمتداخمة،كبعدالتعمـكالنمك .السعدم2006،ـ )85:
كماأجريتالعديدمفالدراساتالمحميةالتيتناكلتبطاقةاألداء المتكازف،كمفىذه

الدراساتعمىسبيؿ المثاؿالالحصر،دراسةإدغيش   2015ـ)لتقييـ أداءجامعةاألقصى،

كدراسة عابديف  2013ـ)لتقكيـأداءكميةالعمكـكالتكنكلكجيابمدينةخانيكنسبقطاعغزة،،
كدراسةصادؽ  2014ـ)لتقكيـأداءك ازرةاألشغاؿ،كدراسةأبكشرخ  2012ـ)لتقكيـأداء

الجامعة اإلسالمية ،كجميعيا أثبت أىميتيا كضركرتيا في الكقت الحالي ،كفي ظؿ األكضاع
الخاصةالتييعيشياالمجتمعالفمسطيني .

كطالما أف بطاقة األداء المتكازف ،ىي مقياس لألداء االستراتيجي في المؤسسات

جكة منودكفكجكدتكجو استراتيجيلدل
التعميميةفيذا المقياسال يمكفأفيحقؽ الغاية المر 
المؤسسةيتمثؿفيالعمميةالتييتـمفخاللياتشكيؿكصياغةاستراتيجية المؤسسةحيثتقكـ

المؤسسةبصياغةاالستراتيجياتالعامةذاتالتكجوالجكىرمليانحككضعرسالتيا مفنحف؟)
البد مففيـ
بحيثتمدىابالرؤيةلممستقؿ ماذاسنككف؟).كىذهاالستراتيجيات قبؿصياغتيا ى

الفمسفة كالقيـ كمجمكعات المقارنات المرجعية الخاصة بالمؤسسة التعميمية لتحقيؽ أىدافيا،

كعندمانتحدثىناعفمؤسسةتعميميةالنفرؽبينيا ،كبي ػ ػ ػ ػف أحدكمياتىذهالمؤسسة ،كاف
البدأفيتناغـكيتكافؽكينسجـمعالتكجواالستراتيجيلممؤسسة
كػ ػافالتكجواالستراتيجيلمكمية ى

نفسيا ) Kaplan and Norton,1992:174).

فيذاالتكجويعتبرأداةلتنسيؽجيكدالمؤسسةالتعميميةأكالكميةمفخالؿرسـأساس

لتحقيؽاالتصاؿالمؤثربيفجميعمستكياتالمؤسسةأكالكميةلتككيفكحدةالتفكيرفييالربط

جميعخططيا،ككمرشدلمكاردىانحكتمبيةاحتياجاتيالتعريؼالمؤسسةببيئتيا،كتبريرشرعية

كجكدىا .الثكيني2014،ـ )50:

كتعتبركميةالتربيةرائدةالكميات ،كمفأىـالكمياتفيمختمؼمؤسساتالتعميـالعالي،

بؿالرافداألساسي لممؤسسات التعميمة العامرة بالككادرالبشرية التيتعمـ الجيؿالناشئليصؿ

إل ىالجامعةفيمتحؽكؿطالبفيتخصصأكاديميمعيفيتكافؽمعطمكحاتوكتطمعاتو.لذلؾ
نجدأفالتكجياتاالستراتيجية لياتأخذفيالتحكؿنحكالعديدمفالمشاريعالمستقبمية،كمف
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ىذه التكجيات عمى سبيؿ المثاؿ  :الجكدة الشاممة  ،البحث العممي  ،التطكر التكنكلكجي

كالمعرفي،خدمةالمجتمع)التيتنطمؽمفرؤيةاألداءاالستراتيجي .

ال لجيكد الباحثيف في ىذا المجاؿ ،ستبحث الدراسة
كعطفنا عمى ما سبؽ  ،كاستكما ن

الحالية في  مدل تكافر مقكمات تطبيؽ بطاقة قياس األداء المتكازف ،كعالقتيا بالتكجيات
االستراتيجيةمفكجيةنظرالعامميففيكمياتالتربيةالمكجكدةفيجامعاتمحافظاتغزة.

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
فيظؿىذهالظركؼالمتغيرةالتيتكاجييا المؤسساتالتعميمية التيفرضتياالمنافسة

الشديدة ،كتعاظـ دكرىا في المجتمع فيي بحاجة ماسة الى تطكير أنظمة تقييـ األداء ضمف
إطار متكامؿ لقياس األداء الذم يتالئـ مع أىداؼ كاستراتيجية المؤسسة  ،كحيث إف التقييـ

قدرة عمى
المستمر أحد مقكمات نجاح المؤسسات التعميمية ككمياتيا المختمفة ،كجعميا أكثر 
المنافسةكمكاجيةالتحديات كالصعابالتيتكاجومعظـالعامميففيىذاالمجاؿ  ،كبخاصة
فيظؿظركؼمختمفةفيالبيئةالداخميةكالخارجية التي تتسـبالتغيرباستمرار،كجب عمى

كربطو بالتكجيات
إدارات تمؾ المؤسسات التعميمية كالكميات التقييـ المستمر ،ألدائيا 
االستراتيجية .

كانطالقان مف أىمية التكجيات االستراتيجية التي نستشرؽ مف خالليا المستقبؿ بحيث

نصبح أكثر قيربان منو ،كاف مف الكاجب  البحث في  مقكمات تطبيؽ بطاقة القياس المتكازف،
كعالقتيابيذهالتكجيات.كعميوتتحددمشكمةالدراسةفياإلجابةعفالسؤاؿالرئيسالتالي :

 ما درزة توافر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن بكميات التربية بالزامعاتالفمسطينية ،وعالقتيا بالتوزيات االستراتيزية من وزية نظر أكاديمييا؟
كينبثؽعفىذاالسؤاؿ،األسئمةالفرعيةالتالية :

 -1ما درجة تقدير األكاديمييف لتكافر مقكمات تطبيؽ بطاقة قياس األداء المتكازف في كميات
التربيةبجامعاتمحافظاتغ ػزة؟

 -2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات
تقديرأفرادالعينةلمقكماتتطبيؽبطاقةقياساألداء المتكازففيكمياتالتربيةبجامعات

محافظاتغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةتيعزللمتغيرات(:الزنس ،الرتبة األكاديمية ،سنوات الخدمة ،الزامعة ؟ 

 -3مادرجةتقديراألكاديمييفلمتكجياتاالستراتيجيةلكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغ ػزة؟

 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات
تقديرأفرادالعينةلمتكجياتاالستراتيجية لكمياتالتربيةبجامعاتمحافظات غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة تيعزل

لمتغيرات(:الزنس ،الرتبة األكاديمية ،سنوات الخدمة ،الزامعة ؟ 
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 -5ىؿيكجدعالقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة))α ≥ 0.05بيفدرجة
تقديرأفرادالعينةلمقكماتتطبيؽبطاقةقياساألداء المتكازففيكمياتالتربيةبجامعات

محافظاتغزة،كدرجةتقديرىـلمتكجياتاالستراتيجيةليا؟

فرضيات الدراسة:
تسعىالدراسةالحاليةإلىالتحقؽمفالفرضياتالتالية :

 -1التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل))α≥0.05بيفمتكسطاتدرجاتتقدير
أفراد العينة لمقكمات تطبيؽ بطاقة قياس األداء المتكازف في كميات التربية بجامعات

محافظاتغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةتيعزللمتغيرالجنس :ذكر،أنثى) .

 -2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل))α≥0.05بيفمتكسطاتدرجاتتقدير
أفراد العينة لمقكمات تطبيؽ بطاقة قياس األداء المتكازف في كميات التربية بجامعات

محافظات غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة تيعزل لمتغير الرتبة األكاديمية :محاضر ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارؾ

فأعمى).

 -3التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل))α≥0.05بيفمتكسطاتدرجاتتقدير
أفراد العينة لمقكمات تطبيؽ بطاقة قياس األداء المتكازف في كميات التربية بجامعات
محافظاتغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةتيعزللمتغيرسنكاتالخدمة :أقؿمف 5سنكات10 -5سنكات،أكثر

مف10سنكات).

 -4التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل))α≥0.05بيفمتكسطاتدرجاتتقدير
أفراد العينة لمقكمات تطبيؽ بطاقة قياس األداء المتكازف في كميات التربية بجامعات

محافظاتغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةتيعزللمتغيرالجامعة :األزىر،اإلسالمية،األقصى).

 -5التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل))α≥0.05بيفمتكسطاتدرجاتتقدير
أفرادالعينةلمتكجياتاالستراتيجية لكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةتيعزل لمتغير

الجنس :ذكر،أنثى).

 -6التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل))α≥0.05بيفمتكسطاتدرجاتتقدير
أفرادالعينةلمتكجياتاالستراتيجية لكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةتيعزل لمتغير

الرتبةاألكاديمية :محاضر،أستاذمساعد ،أستاذمشارؾفأعمى).

 -7التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل))α≥0.05بيفمتكسطاتدرجاتتقدير
أفرادالعينةلمتكجياتاالستراتيجية لكمياتالتربيةبجامعات محافظاتغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةتيعزل لمتغير

سنكاتالخدمة :أقؿمف 5سنكات10 -5سنكات،أكثرمف10سنكات).
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 -8التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل))α≥0.05بيفمتكسطاتدرجاتتقدير
أفرادالعينةلمتكجياتاالستراتيجية لكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةتيعزل لمتغير

الجامعة :األزىر،اإلسالمية،األقصى).

 -9ال يكجدعالقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة))α ≥ 0.05بيفدرجة
تقديرأفرادالعينةلمقكماتتطبيؽبطاقةقياساألداء المتكازففيكمياتالتربيةبجامعات

محافظاتغزة،كدرجةتقديرىـلمتكجياتاالستراتيجيةليا.

أىداف الدراسة:
تيدؼالدراسةالحاليةإلىتحقيؽمايمي :
 -1التعرؼإلىتقديراألكاديمييفلدرجةتكافرمقكماتتطبيؽبطاقةقياساألداءالمتكازففي
كمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغ ػزة.

 -2الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف
متكسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةلمقكماتتطبيؽبطاقةقياساألداءالمتكازففيكميات

التربية بجامعات محافظات غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة تيعزل لمتغيرات  :الجنس ،الرتبة األكاديمية ،سنكات

الخدمة،الجامعة) .

 -3التعرؼإلىدرجةتقديراألكاديمييفلمتكجياتاالستراتيجيةلكمياتالتربيةبجامعات
محافظاتغ ػزة.

 -4الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف
متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لمتكجيات االستراتيجية لكميات التربية بجامعات

محافظاتغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةتيعزللمتغيرات :الجنس،الرتبةاألكاديمية،سنكاتالخدمة،الجامعة)؟

 -5الكشؼعماإذاكافىناؾعالقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة)0.05

≥ )αبيفدرجةتقديرأفرادالعينةلمقكماتتطبيؽبطاقةقياساألداء المتكازففيكميات
التربيةبجامعاتمحافظاتغزة،كدرجةتقديرىـلمتكجياتاالستراتيجيةليا؟

أىمية الدراسة :
تنبثػؽأىميػةالد ارسػةمػفككنيػا تبحػث فػيمقكمػات تطبيػؽ بطاقػةقيػاس األداء المتػكازف،

حيثإف تطبيػؽ بطاقػة قيػاس األداءالمتػكازف ال ييػدؼالػى تقيػيـ أداءكميػاتالتربيػة أجػؿ التقيػيـ
فقػط ،كلكػف لتبيػاف م اركػز القػكة كم اركػزالضػعؼ كالقصػكر ،كذلػؾ مػف أجػؿ اتخػاذ قػ اررات كالقيػاـ

بإجراءات مف شأنياالتحسيف عمى المدل البعيد  .
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وتبرز أىمية الدراسة من خالل النقاط التالية :
 تعتبر الدراسة مف الدراسات القميمة التي تتناكؿ مكضكع تقييـ أداء الكميات في مؤسساتالتعميـالعاليالفمسطينية،كعالقةذلؾبالتكجياتاالستراتيجية .

 مساعدةالباحثيفكالدارسيففيمجاؿالتربيةباقتراحمكاضيعذاتعمؽإدارمتعززأداءكمياتمؤسساتالتعميـالعاليالفمسطينية .

 كضع القائميف عمى تسيير أمكر الجامعات الفمسطينية بشكؿ عاـ ،ككميات التربية بشكؿخاصفيصكرةأىميةتطبيؽبطاقةقياساألداءالمتكازف،كمعرفةمقكماتىذاالتطبيؽ،

كربطذلؾبالتكجواالستراتيجي .

 تشجيعالجامعاتكالكمياتعمىتطبيؽبطاقةقياساألداءالمتكازف،كاعداداألدلةاإلجرائيةالتيتساعدفيالتطبيؽ .

 زيادةمعرفةاألكاديمييففيالجامعاتكالكمياتبمجاؿبطاقةقياساألداء المتكازفكعالقةذلؾبالتكجواالستراتيجي.


 مساعدة اإلدارة العميا في تطكير أدائيا كمياراتيا بما يحقؽ األىداؼ التربكية المنشكدةكفؽ السياؽ العاـ لتحقيؽ التمييز مف خالؿ التكجو االستراتيجي لممؤسسة .

 تكجيو أنظار اإلدارة العميا إلى مدل أىمية التكجيات االستراتيجية لممؤسسة ،كالعمؿ عمىمحاكلة إقناعيـ عمى أىمية ىذا التكجو إذا أرادت ىذه المؤسسات التمييز .

حدود الدراسة:
تتحددالدراسةبالحدكدالتالية :

 -1حد الموضوع ( الحد األكاديم

 :تقتصػرالد ارسػةالحاليػةعمػىتحديػددرجػةتػكافرمقكمػات

تطبيػػػؽبطاقػػػةقيػػػاساألداءالمت ػ ػكازففػػػيكمي ػػاتالتربيػػػةبجامعػ ػػاتقطػػػاعغػ ػزة،كعالقتيػ ػػا

بالتكجياتاالستراتيجية مفكجيةنظراألكاديمييف.

 -2الحـــد المؤسســـات  :كميػػاتالتربيػػةبجامعػػاتمحافظػػاتغػػزة (:زامعـــة األزىـــر -الزامعـــة
اإلسالمية -زامعة األقص .

 -2الحد البشري:األكاديمييفالمتفرغيفالعامميفبكمياتالتربيةفيجامعاتمحافظاتغزة .
 -4الحد المكان  :محافظاتغزة.

 -5الحد الزمان  :تـتطبيؽالشؽالميدانيمفىذهالدراسةفيالفصػؿالد ارسػياألكؿمػفالعػاـ
الجامعي2016ـ2017/ـ .
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مصطمحات الدراسة:
تشتمؿالدراسةالحاليةعمىالمصطمحاتالتالية :

 -بطاقة قياس األداء المتوازن:

يعرفػػوالعػػامرمكالغػػالبي 2003ـ)بأنيػػا:انظػػاـلتقيػػيـاألداءييػػتـبترجمػػةاسػػتراتيجية
ى

المنظمةإلىأىداؼمحددةكمقاييسكمعاييرمستيدفة .العامرم،كالغالبي2003،ـ)16:

كيعرفياكػابمفكنػكرتف1996 Kaplan and Nortonـ)بأنيػا:انظػاـإدارمييػدؼ
ى

إلػيمسػاعدةالمؤسسػةعمػػىترجمػةرؤيتيػاكاسػتراتيجيتياإلػىمجمكعػةمػفاألىػداؼاالسػػتراتيجية
المترابط ػػة.كذل ػػؾم ػػفخ ػػالؿاالعتمػػادعمػػىبطاقػػةقيػػاساألداءالمت ػكازف،حيػػثلػػـيعػػدالتقريػػر
المػالييمثػؿالطريقػةالكحيػػدةالتػيتسػتطيعالمؤسسػػاتمػفخالليػاتقيػػيـأنشػطتياكرسػـتحركاتيػػا

المستقبمية). (Kaplan and Norton, 1996: 20

كيعرفيػػاعبػػدالمحسػػف 2005ـ)بأنيػػا:أكؿعمػػؿنظػػاميحػػاكؿتص ػػميـنظ ػػاـلتقي ػػيـ
ى

األداءييػتـبترجمػةاسػتراتيجيةالمؤسسػةالػيأىػػداف نامحػددةكمقػاييسكمعػاييرمسػتيدفةكمبػػادرات
لمتحسيفالمستمر.كماأنياتكحدجميعالمقاييسالتيتستخدمياالمؤسسػة.إففكػرةبطاقػةقيػػاس

األداءالمتػكازفتركزعمىكصؼالمككناتاألساسيةلنجاحالمؤسسػةكأعماليػا .،عبػػدالمحسػف،
 )12:2005

كتع ػرؼالباحثػػة المقومــات :المككنػػاتكاألنشػػطةكاجػػبتحقيقيػػاكتكافرىػػالبمػػكغكتحقيػػؽ
ى

أىداؼمعينة.

كتعػرؼالباحثػةبطاقــة األداء المتـوازن ازرائيــا :ىػينظػاـتقيػػيـكأداةتخطػيطإسػػتراتيجي
ى

يمك ػػفأفتس ػػتفيدمني ػػاكمي ػػاتالتربي ػػةبالجامع ػػاتالفمس ػػطينيةف ػػيالمحافظ ػػاتالجنكبي ػػة،لتنفي ػػذ

اسػتراتيجياتياكتطػػكيرأدائيػامػػفخػػالؿمقيػاسيتكػػكفمػػفأربعػةأبعػػادأساسػػيةىػيالبعػػدالمػػالي،
اريتيا.
بعدالعميؿ،العممياتالداخمية،كبعدالنمكالمعرفيكالتطكرالعممي،كلضمافاستمر

كتعػػرؼالباحثػػة مقومــات تطبيــق بطاقــة قيــاس األداء المت ـوازن إزرائي ـاً:ىػػيالمككنػػات

كاألنشػػطةالكاجػػبتكافرىػػا،كتحقيقيػػالػػدلكميػػاتالتربيػػةبالجامعػػاتالفمسػػطينيةفػػيالمحافظػػات

الجنكبيػػةلمكصػػكؿإلػػىتطبيػػؽكتنفيػػذبطاقػػةاألداءالمتػكازفبأبعادىػػاالمختمفػػة،كىػػي(:المقومــات
الماليـــة ،المقومـــات اإلداريـــة ،المقومـــات البشـــرية والمرتبطـــة بالعـــاممين ،والطمبـــة ،المقومـــات
المرتبطة بالنمو المعرف والتطور العمم .
 -العاممون:

يقتصرمفيكـالعامميفعمىاألكاديمييفالعامميفكالمتفرغيفبكميػاتالتربيػةفػيجامعػات
محافظاتغزة .
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 األكاديميون:يعرفيـالديب 2012ـ)بأنيـ:ااألشخاصالمنكطبيـالقياـبأعمػاؿالتػدريسالجػامعي
ى
بمختمؼمػؤىالتيـالعمميػة،كيطمػؽعمػييـأعضػاءالييئػةالتدريسػية،كيكػكفلكػؿأكػاديميعػبء
د ارسػػيمعػػيففػػيكػػؿفصػػؿيجػػبأفيمتػػزـبػػوحسػػبمػػاىػػكمقػػررفػػينظػػاـالجامعػػةا الػػديب،

2012ـ.)10:

كتتبنىالباحثةتعريؼالديب 2012ـ)كتعريؼإجرائيلمدراسة.

 -كمية التربية:

تعرفياالباحثةإجرائينابأنيااإحدلكمياتالجامعة،تيدؼإلػىإعػدادجيػؿمػفالمعممػيف

يحممػ ػػكفمسػ ػػئكليةالنيػ ػػكضبمجػ ػػتمعيـمػ ػػفخػ ػػالؿإعػ ػػدادىـأكاديمي ػ ػناكميني ػ ػناكعممي ػ ػنا،كاعػ ػػداد

المتخصصػػيففػػيمختمػػؼالمجػػاالتالتربكيػػة،كاج ػراءالبحػػكثالتػػيتيػػدؼإلػػىخدمػػةالمجتمػػع
كتنميتوكحؿمشكالتوا .

 -التوزو االستراتيز :

يعرفػػوصػػالحالػػديف 2012ـ)بأنػػو:االكيفيػػةالتػػيسػػيتـبكاسػػطتياإنج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػازاألىػػداؼ

االسػتراتيجية،كتسػعىإلػى تعظػيـ العناصػر اإليجابيػة لمكفػاءة التشػغيمية لمم ؤسسػة فػي الكقػتنفسػو
الػذم تػؤدمفيػو إلػىتقميػؿ العناصػر ذات األبعػاد السػمبية كالمحبطػة لعمميػا.فيػذه التكجيػات

االسػتراتيجيةيجػب أفتكجػو إلػى األىػداؼ االسػتراتيجية،ك يجػب أف تخػدـ بشػكؿ مباش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
عمميةإنجازىا .صالحالديف2012،ـ)67:

كي كصػػؼالخفػػاجي 3353ـ)التكجػػواالسػػتراتيجيبأنػػويعبػػرعػػفاسػػتراتيجيةالمنظمػػة

ػاف،فيػػكأمػػر
ػزيفىمػػاالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكجػػزءأكؿكالتنفيػػذكالرقابػػةكجػػزءثػ ً
التػػيتتضػػمفجػأ
يسػػاعدفػػيترجمػػةاالسػػتراتيجيةضػػمفإطػػارعمميػػةالتخطػػيطالتػػيتبػػدأباالختيػػاراالسػػتراتيجي،

كتنتييبالتقييـ .الخفاجي3353 ،ـ)73:

كقػدأشػػارالقطػاميف 2002ـ)إلػػىأفالتكجػػواالسػتراتيجيىػػكعبػػارةعػفالطريقػػةالتػػي

سػ ػػيتـبكاسػ ػػطتياإنجػ ػػازاألىػ ػػداؼاالسػ ػػتراتيجية،كتعظػ ػػيـالعناصػ ػػراإليجابيػ ػػةلمكفػ ػػاءةالتشػ ػػغيمية
لممنظم ػػةف ػػيالكق ػػتنفس ػػوال ػػذمتس ػػعىفي ػػوالمنظم ػػةإل ػػىتقمي ػػؿالعناص ػػرذاتاألبع ػػادالس ػػمبية
كالمحبطػػةلعمميػػا،فالتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةيجػػبأفتكجػػوإلػػىاألىػػداؼاالسػػتراتيجية،كيجػػبأف
تخدـبشكؿمباشرعمميةإنجازىا .القطاميف2002،ـ )73:

كتعرفػوالباحاــةإجرائيػانبأنػػو:اتصػػكرمسػػتقبميلألىػداؼاالسػػتراتيجيةلكميػػةالتربيػػةيسػػتند


عمػػىمػػداخؿذاتأثػػربعيػػدالمػػدلفػػيكػػؿمػػف :التكجػػونحػػكالجػػكدةالشػػاممة،التكجػػونحػػكثقافػػة
البحثالعممي،التكجو نحك المسؤكليةالمجتمعية ،التكجو نحك التقدـ التكنكلكجي كالمعرفي).
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انفصم انثاني

اإلطار اننظري نهدارسة
 -المحور األول -بطاقة األداء المتوازن.

 -المحور الاان  -التوزيات االستراتيزية.

احملىر األول

بطاقة األداء املتىازن
 -مفيوم األداء.

 -مفيوم تقييم األداء.

 -أىمية تقييم األداء.

 -أىداف نظام تقييم األداء.

 مراحل تقييم األداء. -معوقات تقييم األداء.

 -مفيوم بطاقة األداء المتوازن.

 أسباب ظيور ومبررات استخدام بطاقة األداء المتوازن. أىمية بطاقة األداء المتوازن. -أبعاد بطاقة األداء المتوازن.

 المحاور الت تتضمنيا أبعاد بطاقة األداء المتوازن. مقومات نزاح تطبيق بطاقة األداء المتوازن. -التطبيق الفعال لبطاقة األداء المتوازن .

 بطاقة األداء المتوازن كنظام لإلدارة االستراتيزية. -صعوبات تطبيق بطاقة األداء المتوازن.
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الفصل الاان

اإلطار النظري لمدراسة
يتناكؿىذاالفصؿالمفاىيـالنظريػةلمد ارسػة،كقػدتػـتقسػيموإلػىمحػكريف،المحػكراألكؿ
تفصيؿلذلؾ .

المحور األول -بطاقة األداء المتوازن:
اء
ت ازيػػدتفػػيالعصػػرالحػػالينتيجػػةالعكلمػػةحػػدةالمنافسػػةبػػيفالمؤسسػػاتالمختمفػػةس ػك ن

أكانتاإلنتاجيةأـالخدماتيةبشكؿعاـ،كمؤسساتالتعميـالعاليبشكؿخاص،مماتطمػبمنيػا
ةكفعالػػةفػيتخطػػيط،كتنفيػذكتقيػػيـأعماليػا،مػػفأجػؿتقػػديـ
اسػتخداـأسػاليبكأدكاتإداريػػةحديثػ ٌ

المجتمعية،كاالحتفاظبياألكثرفترةممكنةفيمجتمعيا .

أفضؿالخدماتاألكاديميةكالبحثيةك

كتعػدبطاقػػةاألداءالمتػكازفأحػػداألدكاتاإلداريػةالحديثػػةالتػيتسػػتخدـلتحقيػؽاألىػػداؼ

ػغيميكاالسػػتراتيجيكفػػؽإطػػارمتكامػػؿ

االسػػتراتيجيةلممؤسسػػةمػػفخػػالؿتقيػػيـأدائيػػاالمػػاليكالتشػ
مفالمقاييسالمالية،كغيرالمالية،كبشكؿمتكازفيكفرمعمكماتمتكاممةعفأداءالمؤسسة .

كيضػػيؼ محمػػد2012،ـ)أنػػوأكثػػرمػػايميػػزىػػذهاألداةعنػػدتطبيقيػػاأنيػػاالتركػػز

عمىقياسالبعدالماليفقط،بؿتحقؽالتكازفمفخػالؿالتركيػزعمػىقيػاسأربعػةأبعػادأساسػية

فػ ػػيأداءالمؤسسػ ػػاتالتعميميػ ػػةالمختمفػ ػػةكىػ ػػي :البعػ ػػدالمػ ػػالي،كبعػ ػػدالعمػ ػػالء،كبعػ ػػدالعمميػ ػػات
الداخميػػة،كبعػػدالنمػػككالتطػػكر)،كىػػذايسػػاعدىاعمػػىتجنػػباألخطػػاءكالقصػػكرفػػيأدائيػػاالمػػالي
كالتشغيميكاألكاديمي،مماييسيـفيارتقائيػاعػفمنافسػييا،كيحقػؽليػاالتميػزكالنجػاح .محمػد،

2012ـ )203:

ػو،كأىػػداؼ
ػو،كأىميتػ 
كتسػعى الباحاــة:فػػيىػذاالمحػػكرالتعػرؼإلػػىمفيػػكـاألداء،كتقييم 

تقييمػو ،كم ارحػػؿكمعكقػػاتتقييمػػو،ثػػـالنظػػرإلػػىمفيػػكـبطاقػػةاألداءالمتػكازف،كأسػػبابظيكرى ػا
كاس ػػتخداميا،كأىميتي ػػا،كأبعادى ػػا،كمحاكرى ػػا،كمقكم ػػاتنج ػػاحتطبيقي ػػا،كالتطبي ػػؽالفع ػػاؿليػػػا،
كاستخدامياكأداةلإلدارةاالستراتيجية،كأخي انرصعكباتتطبيقيا،كفيمايميتفصيؿلذلؾ.

مفيوم األداء:
يعتبػراألداءمفيكمػانىامػانكجكىريػانبالنسػػبةلممنظمػاتبمػػافييػامؤسسػػاتالتعمػيـالعػػالي؛

إذيحػػددطبيعػػةعمميػػاكالخػػدماتالتػػيتقػػدميا،فيػػكالػػذميحػػددكجكدىػػامػػفعدمػػو،فقػػدتعػػددت

التعريفاتالتيتكضحمفيكـاألداء،كيمكفتكضيحيافياآلتي:
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يعػ ػرؼاألداءبأنػػػواانعكػػػاسلقػ ػػدرةالمنظمػػػةكقابميتيػػػاعمػ ػػىتحقيػػػؽأىػػػدافيا" .الغػ ػػالبي
ى

كادريس3339،ـ )27:

كع ػرؼاألداءبأنػػو:االنتيجػػةالنيائيػػةلمنشػػاط،كأنػػومجمػػكعالنتػػائ النيائيػػةلكػػؿعمميػػات
ي

المنظمةكنشاطاتياا )Robbins & Coulter, 2005: 465 .

كيقصػدبػاألداء :قػدرة المنظمػة عمػى تحقيػؽ أىػدافيا طكيمػة األجػؿ ،كمػدل قػدرتيا عمػى

اسػتثمارمكاردىػا نحػك تحقيػؽ األىػداؼ المنشػكدة ،فػاألداء دالػة لكافػة أنشػطة المنظمػة ،كىػك المػرآة
التػي تعكػسكضػع المنظمػة مػف مختمػؼ جكانبيػا ،كتسػعى كافػة األطػراؼ فػي المنظمػة إلػى تعزيػز
األداء األمثؿ .إدريسكالغالبي3338،ـ )288:

أمػػااألداءالجػػامعيفيعػػرؼبأنػػو:االدالػػةالكميػػةلػػألداءالمػػاليكالتشػػغيمي،كمعػػدؿاالبػ ىػداع

كالػػتعمـكتحقي ػػؽالرضػػالمطمب ػػةكالع ػػامميف،كذلػػؾم ػػفخػػالؿق ػػدرةالجامع ػػةعمػػىتحقي ػػؽرؤيتي ػػا،

ػالتياكأى ػػدافيااالس ػػتراتيجية،كق ػػدرتياعم ػػىالتكي ػػؼم ػػعالبيئ ػػةكالنم ػػككاالس ػػتمرارا .ص ػػالح

كرس ػ

الديف3353،ـ)33:

ػوتعػرؼالباحثػػةاألداءالجػػامعيبأنػػو:االعمػػؿالػػذميقػػكـبػػوالعػػاممكففػػيالجامعػػة
كعميػ ى

مفخالؿتحقيؽاألىداؼالمرجكة،كيظيرذلؾفيالنتائ التيتـتحقيقياا.

مفيوم تقييم األداء:
يتكقػػؼنحػػاجالمؤسسػػات،كمنيػػاالجامعػػاتكالكميػػاتعم ػىمػػدلقػػدرتياعمػػىاسػػتراتيجية

مالئمةتحقؽرؤيتياكرسالتياكأىدافيا،كلنجػاحىػذهاالسػتراتيجيةيتطمػبأمػريف،األمػراألكؿأف

تكػػكفمتكافقػػةمػػعالظػػركؼالداخميػػةكالخارجيػػةالتػػيتعيشػػياالمؤسسػػة،كاألمػػرالثػػانيأفيعمػػؿ

العػ ػػاممكفبالمؤسسػ ػػةعمػ ػػىتنفيػ ػػذىػ ػػذهاالسػ ػػتراتيجيةبكػ ػػؿكفػ ػػاءةكفاعميػ ػػة،كلتأكػ ػػدمػ ػػفأفىػ ػػذه

يتـتنفيذىابالشكؿالمطمكبيجبأفتقكـالمؤسسةبتقييـأدائيامففترةألخرل .
ى
االستراتيجية

كيعرؼأبػكشػرخ 3353ـ)تقيػيـ األداء بأنػو "عمميػة قيػاس لػألداء الفعمػي كمقارنػة النتػائ 

ال كمدل النجاح
المحققة بالنتائ المطمكب تحقيقيا حتى تتككف صكرة حية لما حدث ،كلما يحدث فع ن

فػيتحقيػؽ األىػداؼ كتنفيػذالخطػط المكضػكعة بمػا يكفػؿ اتخػاذ القػ اررات المالئمػة لتحسػيف األداء".
أبكشرخ3353،ـ )33:

كيرلالعبادم 3333ـ)أفعمميةتقييـاألداءمف أىـ الكظائؼ اإلدارية إذ تكشؼ عف

جكانب نشػاط المنظمػة ،كتحػدد مػدل نجػاح اإلدارةفػي تعبئػة المػكارد
مدل سالمة األداء في مختمؼ 

كاإلمكانيػات المتاحػة لتحقيػؽ األىػداؼ ،باإلضػافة إلػى مػكاطف الخمػؿ ،كنقػص كفػاءةكفعاليػة األداء

التخاذ اإلجراءات الكفيمة بتخفيض أك تالفي اآلثار السمبية ليا .العبادم3333،ـ)28:
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كيعرؼالضحاكمكالمميجي 3355ـ)تقييـاألداءبأنو:ااإلجػراءات كالعمميػات التػي يػتـ

مف خالليا الحكـ عمى مدلفاعمية كميات التربية بكافة أبعادىا ،كتحديد الصعكبات كالمعكقات التي

تحكؿ دكف تحقيؽأىدافياا .الضحاكمكالمميجي3355،ـ )52:

عما سبق ترى الباحاـة:أفتقيػيـاألداءبالجامعػاتتمثػؿعمميػةدكريػةتيػدؼإلػى
ً
وبناء ً
تحديػػدمسػػتكلأداءالعػػامميفأثنػػاءالعمػػؿالجػػامعي،كمػػفثػػـالكشػػؼعػػفنقػػاطالقػػكة،كم ػكاطف
الضعؼفيالجيكدكالممارساتكاألفعاؿالتييبذلياالعاممكفبالجامعػاتفػيتنفيػذاسػتراتيجيتيا،

كاحتماليةتكػرارنفػساألداءفػيالمسػتقبؿبػدكفأخػذالعبػرةكالعظػة،كانعكاسػاتذلػؾعمػىفاعميػة

الجامعػػةكتطكرىػػا،كاتخػػاذاإلجػراءاتالتصػػحيحيةفػػيحالػػةكجػػكدأخطػػاء،كالعمػػؿعمػػىتحسػػيف

األداءكتطكيره.

أىمية تقييم األداء:
يحظىمكضكعتقييـأداءالعامميفبأىميةمرمكقةفيالعمميةاإلدارية،فيكالكسيمةالتي

تدفع األجيزة اإلدارية لمعمؿ بحيكية كنشاط ،حيف تجعؿ الرؤساء يتابعكف كاجبات كمسؤكليات
مرؤكسييـبشكؿمستمر،كتدفعالمرؤكسيفلمعمؿبفعالية،كيمكفإظيارنتائ تمؾاألىميةمف

خالؿمجاالتاستخداـنتائ تقييـاألداءبمايأتي .

 -1تحديد صالحية الموظف الزديد:لماكانتأساليباالختيارالمختمفةالتضمفالكشؼعف
درجة كفاءة الفرد العامؿ بدقة فإف نتائ تقييـ األداء تبرز أىميتيا في مجاؿ تحديد صالحية

المكظؼ الجديد ،حيث إ نيا تبيف درجة أداء الفرد العامؿ مف خالؿ صالحية قيامو الفعمي
بكاجباتكظيفتو.

 -2الحكم عم مدى سالمة االختيار والتعيين :تفيدنتائ التقييـفيتحسيفأسمكباالختيار
كالتعييفبمايحقؽمبدأكضعالشخصالمناسبفيالمكافالمناسب.كلكييككفلنتائ التقييـ

قيمةأكبرفيىذاالمجاؿيجبالقياـبعمميةالتقييـشيريانبالنسبةلمعامميفتحتاالختبار.

 -3االسترشاد بيا عند النقل والترقية:فبعدتحديددرجةأداءالفردالعامؿتجرمعمميةالمالئمة
بينيا ،كبيف متطمبات الكظيفة ،كقد يككف ذلؾ بنقمو إلى كظيفة أخرل في المستكل نفسو أك
مستكلأدنى،كمايككفذلؾبترقيتوإلىكظيفةأعمىإذاأسفرتعمميةالتقييـعفكجكدميارات

التستغؿفيكظيفتوالحالية.

 -4تحديد مستوى األداء المطموب وتحديد اإلحتيازات التدريبية :أفنتيجةالتقييـتحددمكقؼ
الفردالعامؿبمافيونقاطقكةكضعؼ،فتستطيعاإلدارة كالعامؿأفيعمالمعنا عمىرسـطريؽ
التغمبعمىنقاطالضعؼبالتدريب،كماتؤدممعرفةالفردالعامؿبنقاطقكتوإلىاالستزادةمنيا
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لممحافظةعمى مستكاهأكتحقيؽمستكلأفضؿ.كتحديدنقاطالضعؼلدلالعامؿىكالبداية

الصحيحةلتخطيطبرام التدريب.

 -5االسترشاد بيا عند منح المكافآت التشزيعية :يتـ منح العامؿ ،إضاف نة إلى أجره العادم
مقابؿفائدةحققياأكثرمفتمؾالتيتفرضياعميوكاجباتكظيفتوالعادية،كيؤدمىذااألسمكب

إلى محافظة الممتازيف إلى مستكاىـ كدفع مف ىـ أقؿ مستكل إلى بذؿ كؿ ما في جيدىـ

لمكصكؿإلىالمستكلاألفضؿالذميحصمكففيوعمىىذهالمكافأة،كبذلؾتكجدالمنافسةبيف

العامميف.كلسالمة الربطبيفنتائ تقييـاألداءكمنحالمكافآتالتشجيعيةيجب أفتك كفتمؾ

ال ،كتككفحاف ناز
النتائ مكضكعيةكدقيقةبدرجةكبيرةحتىاليحصؿعميياإالمفيستحقيافع ن
حقيقينالمعامميف.

 -6فاعمية الرقابة واالشراف وتحسين مستوى المشرفين :إذاكانتنتيجةالتقييـتبيفمستكل
أداءالعامؿفإنياتعكسكذلؾمقدرةالرئيسعمىاإلشراؼكالتكجيوكالحكـالسميـإذاخضعت

نتيجةتقييـ الرئيس لممراجعةمفمستكلأعمىمماسيدفعوإلىالعمؿعمىتنميةمياراتوفي

شئكفالقيادة،كالشؾأفذلؾسينعكسعمىدقةنتائ التقييـفيكفرثقةالعامميففيياكيطمئف

إلىاالعتمادعميياعنداتخاذالق اررات.

 -7النيوض بمستوى أداء الوظيفة :يتحقؽذلؾنتيجةإللماـالفردالعامؿبالنظاـالذميقيـ
أداءه كفقان لو ،كيتضمف ذلؾ معرفتو بالعناصر أساس التقييـ كالنتائ التي تطمب اإلدارة منو
تحقيقيا .كتزداد أىمية ذلؾ بالنسبة لمعامميف حديثي التعييف الذيف ينصرفكف إلى القياـ بأعماؿ

معتقديفأنياالمطمكبةمنيـبينماىيفيالحقيقةليستكذلؾ.

 -8تقييم العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين :أفعمميةتقييـاألداء تتطمبمفالرئيس الذم
يقكـ بيا أف يككف عمى اتصاؿ مباشر كمستمر بالشخص الذم سكؼ يقيـ أداءه ،حتى يأتي

حكمومكضكعيان كعادالن اليتعرضلمنقد.كمفناحيةالمرؤكسفإنوسيحرصعمىمعرفةرأم

رئيسو فيو ،كتقبؿ نقده ،ألنو يعمـ أف ذلؾ سيفيده في تحديد مكاطف ضعفو كتالفييا كاتاحة

الفرصةأمامولمتقدـ،كتحقيؽمستكلأفضؿ.كلكيتككفنتائ تقييـاألداءذاتفاعميةأكبرفي

ىذاالمجاؿفإفاألمريتطمبمفالرئيسالمباشرأفيقكـبحصركتسجيؿأداءكتصرفاتالفرد

العامؿكمناقشتوعمىفتراتأقصرمفتمؾالتييعدعنياالتقييـالنيائي،لكييتسنىلوتحسيف

مستكاهخالؿالمدةكتحقيؽدرجةعاليةمفاألداءفينيايةالعاـ الييتي3332،ـ.)353،

كبما أف تقييـ األداء يقدـ تشخيصان لمجيكد كالممارسات التي تيبذؿ مف قبؿ مؤسسات

التعميمية بما فييا الجامعات كالكميات ،كالحكـ عمى كفاءتيا في قياميا بمياميا؛ لذلؾ فيك لو
أىميةبالغةكضحياحمادم 2009ـ )4،فيالنقاطالتالية :

52

 تمكيف مؤسساتالتعميـالعالي مف االستثمار األمثؿ لمكاردىا. يساعد مؤسساتالتعميـالعاليعمى التحقؽ مف القياـ بكظائفيا بأفضؿ كفاءة ممكنة؛ اكتشاؼ االنحرافات لكؿ نشاط مف أنشطة المؤسسة حيث يساعد ذلؾ عمى ممارسة الكظيفةالرقابية ،كاتخاذاإلجراءات التصحيحية لمنع تكرارىا.
 تحديد المراكز اإلدارية المسؤكلة عف االنحرافات. تعد نتائ تقييـ األداء بالنسبة لمؤسسات التعميـالعالي األساس في تحديد االستراتيجيةالحالية أك تعديميا.
 يساعد عمى إيجاد نكع مف المنافسة بيف اإلدارات كاألقساـ ،كبالتالي تحسيف أداء المنظمةككؿ.
 تحديد سبؿ لتطكير مؤسساتالتعميـالعالي بالقضاء عمى نقاط ضعفيا.كتتمثؿ أىمية تقييـ األداء في الحكـ عمى قيمة األىداؼ التي تتبناىا كميات التربية مف
التأكد مف مراعاتيا لخصائص كطبيعة الطمبة كلفمسفة كحاجات المجتمع ،كالتحقؽ مف سالمة
الفركض كالمسممات التي تقكـ عمييا العممية التعميمية الجامعية ،تقديـ معمكمات أساسية عف

الظركؼ التي تحيط بالعممية التعميمية الجامعية ،كعف المعكقات التي تحكؿ دكف تنفيذ األىداؼ
التعميمية الجامعية بفاعميةككفاءة غرابكطمكس3332،ـ .)62:

وترى الباحاة:أفأىميةنظاـتقييـاألداءتكمففيقياساألداءالفعمي،كمقارنةالنتائ 

المحققةبالنتائ المطمكبتحقيقيا،أمتحديدالمدخالتInputsكالمخرجاتOutputsفيكؿ
األنشطة الخاضعة لمتقييـ ،كتحديد آليات عمميات التقييـ في ضكء رسالة المؤسسة كأىدافيا ،

الجامعةكأىدافيا،

كفيالكشؼعفاألخطاءكالقصكرالتييقعبياالعاممكففيتنفيذاستراتيجية
كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة مف أجؿ الكصكؿ باألداء الجامعي إلى مستكل الجكدة
كالمنافسة.

أىداف نظام تقييم األداء:
ييعتبػػرتقيػػيـاألداءفػػيالجامعػػةأحػػدالضػػماناتلنجػػاحالعمػػؿ،فمػػفخاللػػويمكػػفتحديػػد

اإلحتياجاتالتدريبيةالفعميةالتيتساعدفيكضعالخططكالسياسػاتالتػيتعػال أكجػوالقصػكر،
كالكقػػكؼعمػػىاالتجاىػػاتالحقيقيػػةلمعػػامميفنحػػكالمؤسسػػةالتػػييعممػػكففييػػا،كتحديػػدمػػاتممكػػو
المؤسسةمػفميػارات،كالحصػكؿعمػىالبيانػاتالدقيقػةالالزمػةالتخػاذالقػ اررات الحجػار3332،

ـ .)352،
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إفمضػػمكفعمميػػةتقيػػيـاألداءتيػػدؼإلػػىالحصػػكؿعمػػىحقػػائؽكبيانػػاتمحػػددةعػػف

اداءالعػػامميفلعمميػػـبحيػػثإنيػػاتسػػاعدعمػػىتحميػػؿكفيػػـكتقػػديرمسػػتكلاألداءالمنفػػذكاعطائػػو
قيمػػةمعينػػةكمقارنتػومػػعمػػاىػػكمطمػػكبتنفيػػذه،ككػػذلؾفيػػـسػػمكؾالفػػردمػػفخػػالؿقيامػػةبعممػػو
عبداهلل2012،ـ .)2،

كيتمثػؿ اليػدؼ العػاـ لعمميػة تقيػيـ األداء،بالتأكػد مػف أف األداء الفعمػي يػتـ كفقػان لمخطػط

المكضػكعة كالمرسػكمة،إال أف ىنػاؾ بعػػض األىػداؼ األخػرل لتقيػػيـ األداءأكضػػحياإدريػػس
كالمرسي فيمايمي:

 -ترشيد التكمفة.

 المساعدة في التخطيط. -تخفيض معدؿ كمخاطر األخطاء عند كضع الخطط.

 تحديد مراحؿ التنفيذ كمتابعة التقدـ في الخطط كاالستراتيجيات. -تحقيؽ التعاكف بيف الكحدات كاألقساـ التي تشارؾ في التنفيذ.

 تكجيو الجيكد الالزمة لتنفيذ الخطط).إدريسالمرسي3336،ـ)223:كيعرضفرحات 7002ـ)أىداؼتقييـاألداءالجامعيفيمايمي :
 -1تحميؿالكضعالراىفلألداءاألكاديميكالمؤسسيبالكمياتالتابعةلمجامعة .

 -2تحدي ػػداالنح ارف ػػاتكأكج ػػوالقص ػػكرالمختمف ػػة،كالت ػػييمك ػػفأفت ػػؤثرعم ػػياألداءاألك ػػاديمي
كالمؤسسيبكؿكميةأكمعيػد .

 -3رفعالنتائ مقركنةبالتكصياتإليإدارةالجامعةالتخاذمايمزـبشأنيا .
 -4التشػ ػػخيصالمسػ ػػتمرلمشػ ػػكالتالعمػ ػػؿالتػ ػػييمكػ ػػفأفتػ ػػؤثرسػ ػػمبانعمػ ػػياألداءالتعميم ػ ػػي
مستكلالجامعةككؿلزيادةالقدرةعميمكاجيتيا .
كاألكاديميبكؿكميةأكمعيد،كعمى 

 -5اقتػػراحالتكصػػياتلالرتق ػػاءبمسػػتكماألداءاألك ػػاديميكالمؤسسػػيلمنيػػكضبرسػػالةالجامع ػػة
بفاعميةككفاءة .

ػائؿكاإلج ػراءاتالتػػيتكفػػؿالتكافػػؽمػػعمتطمبػػاتتقيػػيـاألداءالجػػامعي
الطرئػػؽكالكسػ 
 -6اقتػراح ا
كفقانلماستقرهالييئةالقكميةلضمافالجكدةكاالعتماد .فرحات)12:2007،
كبحسػػبعقيمػػي 5996ـ)592،فػػإفالنتػػائ كالبيانػػاتالت ػيتتحقػػؽمػػفعمميػػةقيػػاس

األداءتخدـعدةأىداؼمنيا :

 استخداـالبياناتالمتجمعةعفاألداءفيقياـالجامعةبإعادةالنظػرفػيبػرام الحػكافز،كأساليبتحسيفالرضاكالدافعيةلمعمؿ .
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اختياراألفرادكالعامميفالمناسبيفألداءاألعماؿ،كبمايناسبمػعمػؤىالتيـكتكزيػعالعمػؿ

عمييـ .

 تكفيرأسسمكضكعيةكعمميةإلرضاءاآلخريف،كمػنحيـالمكافػآتكالعػالكاتالشخصػيةبيدؼدفعالعامميفعمىزيادةاإلنتاجكتحسيفنكعيةعمميـ .

 تحسػػيفمسػػتكياتاألداءمػػفقبػػؿاألف ػرادكترشػػيدىـلمػػافيػػوخدمػػةلمصػػالحيـكمصػػمحةالجامعة .

 يسػػاعدإدارةاألف ػرادعمػػىتقيػػيـبرامجيػػاالمختمفػػةبعػػدمػػاينتجي ػاألفرادالػػذليػػتـاختيػػارىـكتقييميـفيأداءاألعماؿ .

 إبرازجكانبالضعؼكالقكةفيأداءالمكظفيف . كسيمةلتطكيراألداءالذاتيكاإلحساسبالمسئكلية.كيعرضفرحات 7002ـ)أىداؼتقييـاألداءالجامعيفيمايمي :
 -7تحميؿالكضعالراىفلألداءاألكاديميكالمؤسسيبالكمياتالتابعةلمجامعة .

 -8تحدي ػػداالنح ارف ػػاتكأكج ػػوالقص ػػكرالمختمف ػػة،كالت ػػييمك ػػفأفت ػػؤثرعم ػػياألداءاألك ػػاديمي
كالمؤسسيبكؿكميةأكمعيػد .

 -9رفعالنتائ مقركنةبالتكصياتإليإدارةالجامعةالتخاذمايمزـبشأنيا .

 -10التش ػػخيصالمس ػػتمرلمش ػػكالتالعم ػػؿالت ػػييمك ػػفأفت ػػؤثرس ػػمبناعم ػػياألداءالتعميم ػػي
مستكلالجامعةككؿلزيادةالقدرةعميمكاجيتيا .
كاألكاديميبكؿكميةأكمعيد،كعمى 

 -11اقتراحالتكصياتلالرتقػاءبمسػتكماألداءاألكػاديميكالمؤسسػيلمنيػكضبرسػالةالجامعػة
بفاعميةككفاءة .

ػائؿكاإلج ػ ػراءاتالتػ ػػيتكفػ ػػؿالتكافػ ػػؽمػ ػػعمتطمبػ ػػاتتقيػ ػػيـاألداء
الطرئػ ػػؽكالكسػ ػ 
 -12اقت ػ ػراح ا
الجامعيكفقنالماستقرهالييئةالقكميةلضمافالجكدةكاالعتماد.

وبنـاء عمـ مـا سـبق ،فـبن الباحاـة:تمخػصاليػدؼمػفنظػاـتقيػيـاألداءىػكالحصػكؿ
ً
عمىالتغذيةالراجعةعمىضكءنتائ التقييـبيػدؼتحسػيفكتطػكيراألداءالجػامعيكفقػانلمخطػط

التطكيريةالمعدةسمفان،كبماتشممومفأىداؼتسعىالجامعةلتحقيقيا.

مراحل تقييم األداء:
يشيرالسكافيرم 3332ـ)أفعمميةتقييـاألداءالجامعيتمربعدةمراحؿ،كىي:

 تحديد األىداف :لمتعرؼ إلى مدل تحقيؽ الجامعة لألىداؼ المحددة ليا يتطمب متابعةتنفيذ األىداؼ المحددة لمجامعةكمان كنكعان ،ضمف الخطة المرسكمة كالمدة المحددة ليا،
باالستناد إلى البيانات كالمعمكمات المتكفرة عف سير النشاط.
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 تحديد معايير كفاءة األداء :كتتمثؿ ىذه المرحمة في تحديد نكع المقياس الذم يتـ مفخاللو قياس األداء الفعمي ،كيتمثؿ ذلؾ في تحديد المؤشرات كفؽ األسس الكمية أك

النكعية ،حيث إف لكؿ جامعة ظركفيا الخاصة التي تؤدم إلى إمكانية استخداـ بعض
المؤشرات ،أك أنيا تفرض استخداـ تمؾ المؤشرات ،ألنيا تتالءـ كطبيعة نشاطيا ،كألنيا
ستككف مؤش نار يعبر عف تقكيـأداء الجامعة.

 تحديد االنحرافات وتفسيرىا :كيقصد بيا تحديد االنحرافات عمى ضكء األىداؼ المحددةمسبقان مع تفسير سبب تمؾ االنحرافات تفسي نار،فقديككفسبباالنحراؼ نكعيان بمعنى أف

الخدمات الجامعية المقدمة ال تتطابؽ مع المكاصفات النكعية المحددة مف قبؿ ،أك أف

يككف االنحراؼ زمنينا مف خالؿ تخمؼ تقديـالخدمات عف مكاعيدىا المقررة ،كقد يككف

فنيا
قيميا بسبب انخفاض قيمة الخدمات المنتجة كألسباب مختمفة ،أك انح ارنفا ن
االنحراؼ ن
بسبب تخمؼ أساليب العمؿ.

 تحديد مراكز االنحرافات :بعد أف يتـ تحديد االنحرافات يجب تحديد المراكز كالكحداتكاألقساـ المسؤكلة عف تمؾ االنحرافات في نطاؽ األىداؼ المخططة كاألىداؼ المتحققة

ال ،ككضعالحمكؿ كالكسائؿ التي تيسيـ في التغمب عمى تمؾ االنحرافات كاالختناقات مع
فع ن

اختيار الحؿ األفضؿمف بيف البدائؿ المتاحة.السكافيرم 3332ـ)272:

وترى الباحاة :أنوينبغيعمىالجامعاتتحديداألىداؼ التيتريدقياسمدلتحققيا،
قبؿ البدء في عممية تقييـ األداء ،ككضع المعايير كالمقاييس المناسبة التي ستحكـ بيا عمى

األداء ،كاستخداـطرؽمتنكعةكمتعددةلتقييـاألداء لمحصكؿعمىأفضؿ النتائ ،كاالىتماـ
بالنتائ كعدـإىماليا،كالسعيمفخالليالتعزيزمكاطفالقكة،كتصحيحاألخطاءكاالنحرافات .

معوقات تقييم األداء:

يشكؿ قياس كتقييـ األداء في الجامعات كبخاص وة الحككمية صعكبة بالغة كتتمثؿ أىـ

معكقات قياسكتقييـ األداء في الجامعات فيما يمي جادك3352،ـ :)5583:

 االفتقار لمتفكير المنتظـ لعدـ كضكح االستراتيجية بالقدر الكافي لألشخاص المعنيف بتطبيقيا. االفتقار لممني المتكازف ،كعدـ االلتزاـ بتطبيؽ الخطط التشغيمية قصيرة كطكيمة األجؿ فيالزمفالمحدد ليا.

 نقص القدرة عمى مراقبة مدل التقدـ في تحقيؽ األىداؼ نتيجة القيكد المفركضة عمىالمعمكماتالمتاحة مما يؤدم إلى صعكبة التقييـ الشامؿ لألداء.
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 المقاكمة مف الداخؿ لمتغيير كالتطكير ،كالتي تعتبر مف أىـ التحديات التي تتطمب مزيد مفالكقتلمتغمب عمييا.

بالطرائؽ التقميدية
 ثقافة المحاسبة كالمساءلة كالتي ال يرحب بيا أفراد المنظمة نتيجة االكتفاء لمتقييـ،كعدـ الرغبة في تغييرىا بطرؽ مستحدثة أك مبتكرة.

 -غياب المنافسة نتيجة عدـ كجكد ىدؼ تعظيـ الربحية.

 تعدد كتعارض األكلكيات كاألىداؼ كالضغكط السياسية. التركيز عمى تكمفة األضرار بمؤشرات تكاليفية.كعمى الرغـ مف صعكبة التقييـ  ،لجأت بعض الجامعات إلى تقييـ أدائيا لمنيكض

بمستكاىااألكاديمي ،كذلؾمفخالؿتطبيؽأحدأدكاتالتقييـالحديثةالتييذكرىاليكزمالؤه
Lee et-al, 2000ـ) كمنيا :إدارة الجكدة الشاممة ،كالتخطيط االستراتيجي  التحميؿ البيئي

ازف  Balanced
 ،)Swotكمحاسبة التكمفة عمى أساس النشاط ،كبطاقة األداء المتك 

) ،Scorecard (BSCكتعد األخيرة مف أكثر النماذج التي طبقتيا معظـ جامعات الدكؿ

المتقدمة في إدارة كقياس األداء بيا ،كيرجع ذلؾ إلى إمكانية استخداميا بشكؿ مترابط مع

المداخؿاإلدارية األخرل،بحيثتعطيفيالنيايةنظاـإدارممتكامؿيقكدإلىالتطكيرالشامؿ
ليذهالجامعات.

تعريف بطاقة األداء المتوازن:
تعػػددتالتعريفػػاتالتػػيتناكلػػتبطاقػػةاألداءالمت ػكازف؛نظػ نػراألفكػػؿتعريػػؼركػػزعمػػى

بعضالجكانبكاألبعادالمميػزةليػذهالبطاقػة،كلكػفعمػىالػرغـمػفتعػددالتعريفػاتكاختالفيػاإال
أنيػػاتشػػترؾبعامػػؿكاحػػدكىػػكأنيػػاكافػػدةمػػفمص ػدركاحػػدكىػػكالمفيػػكـالػػذمقدمػػوكػػالمػػف

Kaplan & Nortonكابالفكنكرتفعاـ 1992ـ)لمفيكـلبطاقةاألداءالمتكازف.

فقػدعػرؼكػالمػفكػابالفكنػكرتف Kaplan & Nortonبطاقػةاألداءالمتػكازفبأنيػا:

انظػاـشػػامؿلقيػػاساألداءمػػفمنظػػكراسػػتراتيجي،يػػتـبمكجبػػوترجمػػةاسػػتراتيجيةتنظػػيـاألعمػػاؿ

إلىأىداؼاستراتيجيةكمقاييسكقيـمستيدفةكخطكاتإجرائيةتمييديػةكاضػحةاKaplan & .
 )Norton, 1992: 7

كمػػاعرفيػػامحمػػد 2012ـ)بأنيػػا:انظػػاـإدارملخطػػةاسػػتراتيجيةلتقيػػيـأنشػػطةكأداء

المنشػأةكفػؽرؤيتيػاكاسػتراتيجيتيا،حيػثيػكازفىػذاالنظػاـبػيفالجكانػبالماليػة،كرضػاالعمػالء،

اءأكانػػتىادفػػةلم ػربحأـ
ػكيركاالبػػداعفػػيالمنشػػأةس ػك ن
كفاعميػػةالعمميػػاتالداخميػػة،كجكانػػبالتطػ 
اءأكان ػػتخدمي ػػةأـص ػػناعية،حككمي ػػةأكغي ػػرحككمي ػػة،ص ػػغيرة،أك
غي ػػرىادف ػػةلمػ ػربح،كسػ ػك ن

كبيرةا .محمد2012،ـ )204:
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كيػػرلالغريػػب 2012ـ)أفبطاقػػةاألداءالمتػكازف:انظػػاـشػػامؿكمتػكازملقيػػاساألداء

المػػاليكغيػػرالمػػالي،كيػػتـفييػػاترجمػػةرؤيػػةكاسػػتراتيجياتالمنظمػػةإلػػىأىػػداؼكمقػػاييست ػرتبط
فيمػػابينيػػا،لتحقي ػػؽأفضػػؿأداءيرضػػيالمسػػاىميف،كيجػػذبالمسػػتثمريفكالعمػػالءلمتعامػػؿمػػع

المنظم ػػةباإلض ػػافةإل ػػىتحقي ػػؽاألى ػػداؼالخاصػ ػةب ػػالمكظفيفالت ػػيتتف ػػؽم ػػعاألى ػػداؼالعام ػػة
لممنظمةا .الغريب2012،ـ )25:

كفػ ػػيالتعم ػ ػػيـالجػ ػػامعيعرف ػ ػػتبطاق ػ ػػةاألداءالمتػػ ػكازفبأنيػ ػػا:انظػ ػػاـإدارمقػ ػػائـعم ػ ػػى

،بحيثيمكفالجامعاتمفتعريػؼرؤيتيػا،كترجمػةاسػتراتيجيتياإلػىأىػداؼعمميػة
االستراتيجية
ي
تنفيذية)كمقاييسكأفعاؿترتبطبيذهالرؤيةكتترجـفيرسػالتياالقػيـاألساسػيةالتػيتسػعىإلييػا،

إضػػاف نةإل ػػىذلػػؾ،ف ػػإفعمميػػةبن ػػاءبطاقػػةاألداءالمتػ ػكازففػػيالتعم ػػيـالجػػامعيتعط ػػيالفرص ػػة

لتعري ػػؼعم ػػايحتاجػػػوس ػػكؽالعمػػػؿ،كك ػػؿاألطػ ػراؼذاتالعالق ػػةبػػػالمجتمعالمحم ػػيكاإلقميمػػػي
كتكقعاتالطالبا )Beard, 2009: 287 .

كيعرفي ػػا الش ػػيرم1436،ى ػ ػ)8،ابأني ػػام ػػدخؿإدارمح ػػديثيمك ػػفاالس ػػتفادةمن ػػوف ػػي

ترجمةرؤيػةالجامعػاتكاسػتراتيجياتياإلػىمجمكعػةمػفاألىػداؼاالسػتراتيجيةكاألنشػطةالتنفيذيػة
،كتحديػػػدمقػ ػػاييساألداءكالمع ػػاييرالمرغػ ػػكبتحقيقيػػػا،كاعتمادىػ ػػاكػػػأداةتسػ ػػاعدىافػػػيمكاجيػ ػػة
مشكالتياكتطكيرأدائيامفخالؿاستخداـىذهالبطاقةفػيإدارة،كتقػكيـأداءىػذهالجامعػةلػيس

فقطفيمايتعمؽبمستكاىاكأدائياالمالي،كلكفأيضانفيتمػؾالجكانػباألكاديميػةمػفحيػثالػتعمـ
كالتطكر،كالعممياتالداخمية،كرضاالطالبكالمجتمع،كيتـذلؾمػفخػالؿكضػعتصػك انرلبطاقػة

األداءالمتكازفككيفيةتنفيذىابكؿأبعادىاا .

الخصائص األساسية لبطاقة األداء المتوازن:


تذكرلكنين  3332 Loningـ)أىـ الخصائص المميزة لبطاقةاألداءالمتكازف ،كىي:

 االرتباط باستراتيجية كرؤية المؤسسة ،حيث تتـ ترجمة رؤية المؤسسة كاستراتيجياتيا إلىأىداؼ كمقاييس فيأربع مجمكعات تشكؿ أساس عممية التقييـ ،كبالتالي يتحقؽ التكازف.

 -عرض نتائ

البيانات المالية  تصكر الماضي) ،ككذلؾ تقييـ محركات األداء تصكر

مستقبمي) كمف ثـ يتحقؽالتكازف بيف األىداؼ القصيرة كالطكيمة.

 تكفير المعمكمات المناسبة لتمكيف اإلدارة مف إعادة تكحيد األداء بما يحقؽ التكافؽ معاألىداؼ ،كيضمفالكفاء بمتطمبات أصحاب المصمحة.

الن فيما بينيا ،كىذه
 تعدد أبعاد التقييـ؛ حيث يتعامؿ النظاـ مع أربعة أبعاد تشكؿ تقييمنا متكام األبعادىي :البعد المالي ،بعد العمميات الداخمية ،بعد العمالء ،كبعد النمك كالتعمـ).

 تعتبر كأداة لإلدارة يتـ بمكجبيا اتخاذ الق اررات كالسيما االستراتيجية منيا.35

 -تحقؽ التكازف المفقكد في مقاييس األداء التقميدية3332:529 .ـ ( Loning،

أمامكىمك 3333  Mohloـ)فيذكرأفبطاقةاألداء المتكازفترتكزعمىثالثركائز

أساسيةكىيعمىالنحكالتالي :

 العالقة السببية :سمسمة مف عالقات السبب كاألثر بيف محاكرىا األربعة. -محددات األداء:ىي مقاييس األداء المالية كغير المالية.

 العالقات المالية :العالقات السببية كمحددات األداء تككف ظاىرة في النياية في شكؿ نتائمممكسة معبر عنيابأرقاـ مالية3333:572).ـ )Mohlo،

كمنو يمكف القكؿ أف بطاقة األداء المتكازف مف المفػاىيـ الحديثػة كالجديػدة كذاتأىميػة بالغػة،

كقدانتشر العمؿ بيا فػي كبريػات المؤسسػات العالميػة،كلنتعػرؼأكثػرعمػىبطاقػةاألداءالمتػكازف،
يمكفالتطرؽإلىالنشأةالتاريخيةليا .

نبذة تاريخية حول نشأة بطاقة األداء المتوازن :
كػاف أكؿ ظيػكر رسػمي لبطاقػة األداء المتػكازف بشػكؿ كامػؿ سػنة 5993ـ) بأمريكػا الشػمالية

عمػى يػد المستشػارركبػرتكػابالف Robert Kaplanكالمستشػار المؤسػسلكحػدة البحػثدافيػد
كنكرتػكف )، David Norton (KPMGكذلػؾ بعػد د ارسػة دامػت عامػان كػامالن عمػى اثنتػي عشػرة

مؤسسة في كؿ مف كندا كالكاليػات المتحػدة األمريكيػة ،مػف أجػؿ تقيػيـأدائيػا ،كخػالؿ الد ارسػة الحػظ

الباحثاف أف المسيريف ال يفضمكف أسمكبان معينان في التقييـ عمى حساب اآلخر،بؿ يبحثػكف عػف تقيػيـ
يكازف بيف المالي كالعممي):غير المالي) ،كىذا ما سمح بإيجاد مؤشر أداء شامؿ يعطػي لممسىػيريف

نظرة سريعة ككاممة حكؿ نشاط المؤسسة.إف بطاقة األداء المتكازف الحالية ىي مفيكـ طكر مف قبػؿ
كػؿ مػفدافيػدكنكرتػكف Kaplan & Norton؛حيػث يعتبػراف أكؿ مػف كضػع ىػذا التصػكر فػي

طريقػة لمقيػاس،حيػث اعتمػدت ىػذه البطاقػة عمػى االىتمػاـ بالمحػاكر الزمنيػة الثالثػة:الحاضػر

كالماضي كالمستقبؿ  .)Niven: 2002,29

مراحل تطور بطاقة األداء المتوازن:
حػدث تطػكر فػي بطاقػة األداء المتػكازف منػذ التسػعينات ،بعػد أف أدركػت المنظمػات أف ىنػاؾ

أسػبابانلػألداءغيػر المرضػي لمنمػكذج،كقػدمػرتطػكربطاقػةاألداءالمتػكازفبعػدةمحطػاتأطمػؽ
عمييػػاباألجيػػاؿ،كفيمػػايمػػيعػػرضمػػكجزلمحطػػاتتطػػكربطاقػػةاألداءالمت ػكازفعبػػراألجيػػاؿ

الثالثةالمختمفة :
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 الزيل األول (0991م  :يذكرالغالبيكادريس 2007ـ)145،أنو تـ كضع بطاقة األداء المتكازف كمصفكفة ذات

أربػع منظػكرات لقيػاس األداء.كمػاأف ىػذا الجيػؿ تميػز بإضػافة ثالثػة منظػكرات أخػرل كىػي :
العمالء ،العمميات الداخمية ،النمػك كالػتعمـ إضػاف نةلممنظػكر المػالي ،حيػث يػتـ قيػاس األداء ضػمف

ىذه المنظكرات األربعة .إف اقتراح ربط رؤية كأىداؼ المنظمة بمنظكرات البطاقة جاء ليساعد في

المرحمػة البطاقػة كاعتبرتيػا
اختبػار ،كاسػتخداـ قياسػات تشػجع مكازنػة األداء  ،كلػذلؾ عرفػت ىػذه 
كنظػاـ لتطػكير األداء حيػث تعطػى مؤشػرات لممنظػكرات األربعػة انطالقػان مػف الرؤيػة كاألىػداؼ

المكضكعة كتتغير ىذه المؤشرات بتغير الرؤية االستراتيجية.

كيكضحجكرا3338  Guerraـ)أف ىذه المرحمةقدتميزتبػً:

 -إعطاء الصكرة العامة لمبطاقة.

 اعتبار البطاقة كأداة لقياس كتطكير األداء فقط. -تقسيـ االستراتيجية إلى أربعة محاكر.

 ربط التكجو االستراتيجي بالممارسات اليكمية .ىذا كقد قاـ جك ار ) Guerra (2007, 122بتحديد أىـ مراحؿ الجيؿ األكؿ في بطاقة

األداءالمتكازففيالشكؿالتالي :


شكل ( :)1الجيل األول لبطاقة األداء المتوازن
) Source: (Guerra, 2007, 122

نجد مف خالؿ الشكؿ أف البطاقة في أكؿ شكؿ ليا كانت عبارة عف أربعة محػاكر تتكسػطيا

الرؤيةاالستراتيجية ،حيث كاف دكرىا يقتصر عمى تقييـ كقياس األداء فقط.
 -الزيل الاان (0996م :

يذكرالغالبيكادريس  3338ـ)أنو نتيجة لتطبيؽ الجيؿ األكؿ مف البطاقة في العديد مف
المنظمات ،ظيرت عدة عيكب كمشاكؿ في تطبيؽ ىذا الجيؿ ،كمف أىميا :
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 أف التعريؼ كالتحديد األكلي لبطاقة التقييـ المتكازف جاء كاسعان كغامضان كلو رؤل كتصكرات
متباينةعنيا.

 كيفية اختيار القياسات المالئمة ليذه المنظكرات مف جانب ،كذلؾ بإقرار مجمكعة القياسات
المناسبة التيتنطكم تحت إطار أم مف منظكرات البطاقة.

 اعتبارىا أداة لتطكير األداء كليس لقيادة األداء ،كبالتالي إىماليا لجانب كبير مف المؤسسة.

كبعدىا تـ تجاكز كؿ ىذه المشاكؿ ،كجاءت بطاقة األداء المتكازف في شكؿ جديد ،كاعتبرت

كنظاـ لإلدارة يساعد في اتخاذ الق اررات ،كأصبحت تتميز بالبساطة كالكضكح ،كجاءت لتجيب عف

السؤاؿ المكضكعليا في كؿ منظكر مف أجؿ كضع المعايير المناسبة إلجابة ىذه األسئمة ،كىذه

األخيرة تتمثؿ في :

 لمنجاح ماليان؛ كيؼ يجب أف نبدك أماـ المساىميف كحممة األسيـ؟

 لتحقيؽ رؤية المنظمة؛ كيؼ يجب أف نبدك أماـ عمالئنا كماذا ينتظركف منا؟

 ما العمميات األساسية التي يجب أف نتميز فييا حتى نشبع رغبات عمالئنا ،كنحقؽ رضى
مساىمينا؟

 ما قدرة المنظمة عمى قيادة التحسيف كالتغير ،كزيادة إبداعيا؟
ىذاكقدقاـكؿمفكابالفكنكرتكف  3333ـ  Kaplan & Norton )35:بتحديدأىـ

مراحؿالجيؿالثانيفيبطاقةاألداءالمتكازفكالمكضحةفيالشكؿالتالي :

شكل ( )2الجيل الثاني لبطاقة األداء المتوازن:
) )Source: Kaplan & Norton, 2002, 21
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كقػد كانػت ىػذه المرحمػة ميمػة جػدان ،ألنػو مػع ىػذا التطػكر ظيػر مػا يعػرؼ بعالقػة السػبب،

كالنتيجة التيأصبحت تتكلد مػف خػالؿ عالقػة المحػاكر األربعػة مػع بعضػيا الػبعض ،كمػا أصػبحت
بطاقة األداء المتكازف أداةإدارية فعالة خاصة في مجاؿ اتخػاذ القػ اررات االسػتراتيجية بسػبب العالقػة

المكجكدة بيف الرؤية كالمحاكر األربعة .
 -الزيل الاالث ( 0111م  :

تػذكرناديػة 3332ـ)أفالجيػؿ الثالػث مػف بطاقػة األداء المتػكازفيتضػمف العناصػر

الميمة التي ال تكجد في الجيؿ الثاني كاألكؿ ،كىذه العناصر ىي :

 االرتباط ك التدفؽ في سالسؿ األىداؼ االستراتيجية حتى تظير أىداؼ األداء المالي بكضكح.
 استبعاد المبادرات التي ال ترتبط بتشكيؿ التدفؽ االستراتيجي في الخريطة االستراتيجية.
 عند تنفيذ التخطيط االستراتيجي بطريقة مناسبة نتكصؿ إلى مؤشرات األداء المناسبة كالمفيدة
لممتابعةاالستراتيجية كالرقابة اإلدارية في المنظمة .
كقد ساىمت نماذج الجيؿ الثالث بتعزيز دقة استخداـ العديد مف الخصائص كاآلليات الكاردة

في الجيؿ الثاني ،لكي يتـ إعطاؤىا صيغة عممية أكثر ارتباطان بالجكانب االستراتيجية لألداء .

كيتميز ىذا الجيؿ مف البطاقة بما يمي:

 يتميز بككنو أكثر بساطة كأقؿ تعقيد مف الجيؿ األكؿ.

 يعتبر كإطار لمتغير التنظيمي ،ألنو يبيف الخطكات الخاصة بالتغير في المنظمة مف خالؿ
تغير استراتيجياتيا.

 اتضاح العالقة السببية المكجكدة بيف محاكرىا أفضؿ مما كانت في الجيؿ الثاني.
 يبيف االتجاه بكضكح حتى يتمكفاألفرادمف الكصكؿ إلى الرؤية المرجكة .

كمما يالحظ عمى ىذا النمكذج األخير لمجيؿ الثالث أف الشكؿ العاـ لـ يتغير بؿ بقي كما في

الثانيكانما تغيرت فمسفتو ،كطريقة عممو كأصبح أكثر دقة كشمكلية .ناديو3332،ـ )56:

الجيؿ
كذكر بالسكة  3353ـ) أنو يمكف عرض أىـ محطات تطكر بطاقة األداء المتكازف في

الشكؿالتالي :

شكل ( :)3مراحل تطور بطاقة األداء المتوازن
(المصدر :بالسكة2012 ،
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ازفكافلوعدةأسبابكمتغيرات؛إذظيرت بطاقات األداء
كتطكربطاقةاألداء المتك 

المتكازف  ) Balanced Scorecard (BSCلمكاجية القصكر في أنظمة الرقابة المالية

التقميدية،فمقد رأل البعض أف الرقابة المالية التقميدية تكقفت عف التطكرمنذ عاـ ) ، (1925فيـ

يركف أف جميع اإلجراءات اإلدارية كالمحاسبية التي نعرفيا اليكـ مكجكدة بالفعؿ منذ زمف بعيد:
الميزانيات ،التكاليؼ المعيارية ،تسعير المخزكف) ،كلـ تعد تكفى لتحقيؽ طمكحات الشركات

الرائدة في ظؿالتحديات المعاصرة بالسكة2012 ،ـ.)58،
حيثتعرضتبيئةاألعماؿداخؿكخارجالمنظماتإلىمجمكعةمفالمتغيراتأثىرت
عمى مختمؼ نكاحي األداء بيا ،مما دعا المنظمات إلى االتجاه نحك تطبيؽ بطاقة األداء

المتكازف .

ومن أبرز ىذه المتغيرات ما يم :
 -5كجكد منافسة شديدة عمى المستكييف المحمي كالدكلي أثر عمى ظيكر التكتالت االقتصادية،

كالدكليػة كانػدماج منشػآت األعمػاؿ فػي كيانػات كبيػرة ،كالتطبيػؽ الفعمػي التفاقيػة تحريػر التجػارة
الجات)،كازالةالحكاجز كالقيكد الجمركية .

 -3انتشار الثكرة التكنكلكجية في مجاؿ اإلنتاج كأنظمة المعمكمات ترتب عمييا استخداـ الكمبيكتر
ػداءمػف مرحمػة التصػميـ لممنػت كمػرك انر بمرحمػة التخطػيط
فػي مختمػؼ األنشػطة بالمنشػأة ابت ن
لالحتياجات ،ثـ مرحمة التنفيذ كتطبيؽ أنظمة التصػنيع المرنػة Flexible Manufacturing
 .) Kaplan & Norton, 1996, 3-7))System

 -2كأنظمػة التخػزيف كاالسػترجاع األكتكمػاتيكي ،ثػـ مرحمػة الرقابػة ،كأيضػنا اسػتخداـ أسػاليب قكاعػد

البيانػات فػي تشػغيؿ البيانػات الداخميػة كالخارجيػة،كتػكفير المعمكمػات الالزمػةلػإلدارةالتخػاذ
الق ارراتبسرعةكدقة العبادم3333،ـ .)28،

 .2التغيػرات فػي فمسػفة اإلدارة كمػداخؿ اتخػاذالقػ اررات كأسػاليب اإلنتػاج نػت عنيػا تطبيػؽ اإلدارة
االسػتراتيجية ،كظيػكر فمسػفة التكقيػت المنضػبط فػي المخػزكف كاإلنتػاج)،(Just In Time
كنظػاـ اإلنتػاج المػرف ،(Flexible Manufacturing Systemكالجػكدة الشػاممة Total

 .)Quality

كتحكؿ االىتماـ بالمنت مف التركيز عمى مرحمة اإلنتاج إلى التركيز عمى جميعالمراحؿ التي

الن مف االىتماـ برقابةالجكدة،كاستخداـ
أثرت فيحياة المنت  ،كانتياج سياسة التحسيف المستمر بد 

أسمكب التكمفة المستيدفة   ،)Target Costingكأيضنا أسمكب تحميؿ سمسمة القيمة (Value
)،Chainكأسمكب ىندسة القيمة كىذا أنت مزايا تنافسية كبيرة أبكقمر3332،ـ.)532،

 .2تركػز المقػاييس الماليػة اىتماميػا عمػى تقيػيـ األداء فػي األجػؿ القصػير ،رغػـ أف معظػـالقػ اررات
اإلداريػة ذات تػأثير طكيػؿ األجػؿ ،كخصكصػانقػ اررات االسػتثمار كاقتنػاء األصػكؿ ،كتمػؾ
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المرتبطػةببػرام التطػكير كالتحسػينات ،كالتػي تػدفع متخػذمالقػ اررات لتحسػيف األداء فػي األجػؿ

القريب،كالعمؿ عمى تأجيؿ أك االبتعاد عف اتخاذالق اررات المرتبطة بالتحسػينات كالتطػكير ذات
البعػداالسػتراتيجي طكيػؿ األجػؿ كاالسػتثمار فػيبػرام التػدريب ،كأعمػاؿ البحػث كالتطػكير،
كتقػديـمنتجػات جديػدة تحقػؽ لممنظمػة عائػدان مرتفعػان فػي األجػؿ الطكيػؿ السػكافيرم2003،ـ،
 .)383

كقدترتبعمىكؿىذهالمتغيراتظيكرانتقاداتكثيػرةلنظػاـتقيػيـاألداءالتقميػدمالػذم

أصبحغيرمناسػبلتحديػدمػدلسػالمةاألداء،كغيػرفاعػؿفػيتكجيػونظػراإلدارةإلػىمػكاطف
الخمػػؿكنقػػصالكفػػاءة،كغيػػركػػؼءفػػيتكجيػػواإلدارة،كارشػػادىالكيفيػػةتحسػػيفالكضػػعالتنافسػػي
لممنشأةبمايضمفلياالبقاءكالنمك،كأصبحتالمنشآتتبحثعفنظاـجديػدلتقيػيـاألداءيالئػـ
ك ػػؿم ػػفالمنش ػػآتالت ػػيتعم ػػؿف ػػيبيئ ػػةالتص ػػنيعالحديث ػػة،كتم ػػؾالت ػػيتعم ػػؿف ػػيبيئ ػػةتص ػػنيع

تقميدية .العبادم3333،ـ )272:

فمقيػاساألداءالمتػكازفكمػايػرلكػؿمػفكػابالفكنػكرتف )Kaplan & Nortonىػي

األداةاألفضؿلجعؿاستراتيجيةالمنشاةمفيكمةمفقبؿالجميعبدءنامفأعمػىمسػتكلإلػىأدنػي
مسػػتكلفػػيالييكػػؿالتنظيم ػي،كذلػػؾمػػفخػػالؿتمثيػػؿىػػذهاالسػػتراتيجيةبمجمكعػػةمػػفمؤش ػرات

قيػػاساألداء،كيتكػػكفالمقيػػاسمػػفأربعػػةمحػػاكرىػػي:المح ػكرالمػػاليكمحػػكرالعمػػالء،كمحػػكر
العمميػػاتالداخميػػة،كمحػػكرالػػتعمـكالنمػػك،حي ػػثيقػػدـالمقيػػاسمػػفخػػالؿىػػذهالمحػػاكرتكجي ػان

اسػػتراتيجيانيقػػكدأداءالمنش ػػأةالمسػػتقبميكمقػػاييسأدائي ػػاالتشػػغيمي،إذالتقتصػػرمق ػػاييساألداء
عمىمقاييساألداءالمػاليفقػط،بػؿتسػتخدـمقػاييساألداءغيػرالماليػةأيضػناممػايعطػيصػكرة

أكضحألداءالمنشأةكالطريقةاألفضػؿلمكصػكؿإلػىاألداءالمرغػكب Kaplan and Norton,
.)1996,24-29

أىمية بطاقة األداء المتوازن:
تنب ػػعأىمي ػػةبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازفم ػػفأني ػػاتت ػػرجـالخط ػػةاالس ػػتراتيجيةلممؤسس ػػةإل ػػى
مجمكعةشػاممةمػفمقػاييساألداءالتػيتػكازفبػيفالمقػاييساألداءالماليػة،كغيػرالماليػة؛لقيػاس
األداءفياآلجاؿالقصيرةكالطكيمػةالمػدللتنفيػذأىػداؼالخطػةاالسػتراتيجية،كمراقبػةالتقػدـنحػك
النتائ المستقبميةالمرجكةالتيرسمتياالخطة .محمد3355،ـ )203،
كتبػػرزأىميػػةاسػػتخداـبطاقػػةاألداءالمت ػكازففيمػػايمػػي الغػػالبيكادريػػس3339،ـ-522:
 :)522
 تزكدالمدراءبمؤشراتالسببكمؤشراتالنتيجةعفمنظماتيـ .38

 تحدي ػػدالمق ػػاييسف ػػيبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازفيمث ػػؿال ػػدافعاألس ػػاسلألى ػػداؼاالس ػػتراتيجيةلممنظمةكمتطمباتالتنافس.
 تمكػفالمنظمػةمػفخػالؿاألبعػاداألربعػػةلبطاقػةاألداءالمتػكازفمػفمراقبػةالنتػائ الماليػػة،كفيالكقتنفسومراقبةالتقدـلبناءالقدراتكاكتسابالمكجكداتغيرالمممكسة.
 تعمؿعمىإيجادترابطبيفاألىداؼكمقاييساألداء. تعطيلإلدارةصكرةشاممةعفطبيعةالعممياتلمختمؼاألعماؿ .العمػػىذلػػؾفػػإفأىميػػةتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتػكازففػػيالتعمػػيـالعػػاليتبػػرزمػػف
كفضػ ن
خالؿمايمي  :)Markham, 1998, 110
 أني ػػايمك ػػفأفتس ػػاعدالجامع ػػاتف ػػيتككي ػػدىاعم ػػىعكام ػػؿغي ػػرمممكس ػػةتحتاجي ػػالمنم ػػكالمستقبمي،معكجكبالنظرإليياكمتممةكليسكبديؿلممقاييسالمالية .
عطيفيماأفضؿلممقاييسالماليةكالتشغيمية.
أفتطبيقياي
ي
ن

 أنياتجبرمخططيالجامعػاتعمػىتحديػدتقييمػاتيـكاقتصػارىاعمػىمقػاييسمحػددة،فيػيب ػػذلؾتس ػػاعدعم ػػىتقمي ػػؿاإلفػ ػراطبالمعمكم ػػاتإل ػػىالح ػػداألدن ػػىم ػػفخ ػػالؿالتركي ػػزعم ػػى
منظكراتاألداء.
وتــرى الباحاــة:أفأىميػػةبطاقػػةاألداءالمتػكازفبالنسػػبةلمجامعػػاتأكالكميػػاتتكمػػففػػي
ػةكأىػػدافيا،كبػػيفبيئتيػػاالداخميػػةكالخارجيػػةمػػفخػػالؿإيجػػاد
تحقيػػؽالت ػكازفبػػيفاسػػتراتيجيةالكميػ 
نظاـمتكازفلقياسأدائياالماليكالتشغيميكاألكاديميبمايحقؽأىدافياكتطمعاتيا .
ىذا،كقدأضاؼصالحالديف 3353ـ)فكائدكأىميػةأخػرللبطاقػةاألداءاالسػتراتيجيتتجمػى
فيتكظيفيالتقكيـاألداءاالستراتيجيلمجامعات،كقدعبرعفىذهالفكائدعمىالنحكالتالي :
 تكفرلغةمألكفةلمتفكيراالستراتيجي. تعريؼالتميزمفمنظكراتمختمفة. تركيزالمجتمعالجامعيعمىماىكميـ. تكافربياناتلممقارنةبأفضؿالطرؽ. تكافرسياؽلمحكاركالتعاكف. -رفعأمحكاجزتقؼأماـاألداء صالحالديف3353:ـ.)26،
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كق ػػدذك ػػرثكم ػػاس1999 Thomasـ)أفبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازفتعتب ػػرنظامػ ػانلبن ػػاء
القػػدرةالمؤسسػػيةالتػػيتقػػكـعمػػىتنميػػةكتطػػكيرالقػػدراتالبشػريةكالمعرفيػػة،كتحقيػػؽرؤيػػةكرسػػالة
المؤسسةكاسػتراتيجيتيا،كحككمػةكقيػادةاألداءالمؤسسػي،بحيػثتبمػكربطاقػةاألداءالمتػكازفكػؿ
ىػػذاف ػػيأربع ػػةأبعػػادى ػػي :ال ػػتعمـكالنمػػك،العممي ػػاتالداخمي ػػة،العميػػؿ،التمكي ػػؿ)كالت ػػيالت ػػرل
منفصػػمةعػػفبعضػػياالػػبعض،كانمػػاتتضػػحقيمتيػػافػػيترابطيػػاكتكازنيػػامع ػنا،كبػػذلؾتركػػزىػػذه
البطاق ػػةعم ػػىإدارةأداءالمؤسس ػػةكتقييميػ ػا،كترجم ػػةرؤيتي ػػاكاس ػػتراتيجيتياإل ػػىأى ػػداؼكأنش ػػطة
مممكسػػة كمجمكعػػةمػػفالمقػػاييسالمترابطػػة،كمعػػاييراألداءالمنشػػكدتحقيقيػػا،كمبػػادراتالتنفيػػذ
الالزمةإلنجازىا)1999: Thomasـ.)93،
كعميويتضحلمباحثةأفبطاقةاألداءالمتكازفتعدنمكذجانفعاالنيستخدـفيقيػاسكتقيػيـ
ػتخداميابالطريقػةالصػحيحة،كالمثمػىيحقػؽلمجامعػات

األداءاالستراتيجيلمجامعات،حيثإفاس
العديػػدمػػفالفكائػػد،كيسػػاعدىافػػيالكصػػكؿلتحقيػػؽالجػػكدةالشػػاممة،كمػػفثػػـتسػػتطيعالجامعػػات
المنافسةكاالستمراركالبقاء .

أبعاد بطاقة األداء المتوازن:
كيػذكرأتكنسػكف  (2012) , Atkinsonإفبطاقػةاألداءالمتػكازفتشػيرإلػىأنػويجػب

أفننظػػرإلػػىالمنظمػػةمػػفأربعػػةأبعػػادكمقػػاييسلتطػػكيرجميػعالبيانػػاتكتحميميػػانسػػبةلكػػؿمػػف
ىػػذهاألبعػػاد،كذلػػؾبيػػدؼقيػػاسكتقيػػيـاألداء،كبطاقػػةاألداءالمت ػكازفعبػػارةعػػفنظػػاـلقيػػاس

األداءكتقييموليسفقدباستخداـالمقاييسالماليةبؿكباستخداـالمقػاييسغيػرالماليػة،كذلػؾمػف
خػ ػػالؿالنظػ ػػرإلػ ػػىالمنظمػ ػػةمػ ػػفأربعػ ػػةأبعػ ػػاد،كىػ ػػيالبعػ ػػدالمػ ػػالي،كبعػ ػػدالعميػ ػػؿ :الطػ ػػالب

كالطالبات)،كيعدالعممياتالداخمية،كبعدالتعمـكالتطكر كماىكمكضحفيالشكؿالتالي :
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البعد المال

بعد الطمبة

لكيتنجحماليناكيؼ

لكينحقؽرؤيتنا

عيكفالمساىميف

فيعيكفعمالئنا.

ينبغيأفتبدكفي

كيؼننبغيأفنبدك

مالؾالجامعة).

الرؤية
واالستراتيزية
بعد العمميات الداخمية

بعد التعمم والتطور

لكينرضيمساىمينا

لكينحقؽرؤيتنا

كعمالئنافيأم

كيؼسنحافظعمى

عممياتالعمؿيجب

قدرتناعمىالتغيير

أفنتميز.

كالتطكير.




شكل ( :)4أبعاد بطاقة األداء المتوازن
المصدر(Atkinson et. Al., 2012( :

البعد المال :يعتبرىذاالبعدىكالمحصمةالنيائيةلكافػةالتغيػراتكالتحميػؿالػذميػتـفػياألبعػاد
األخرللبطاقةاألداءالمتػكازفحيػثإفجميػعىػذهاألبعػادينصػبالتحسػففييػافػينيايػةاألمػر
إلىتحسيفمكقؼصافيثركةالمساىميفأكالمػالؾ،كالتػيتكػكففػيشػكؿتعظػيـربحيػةالسػيـ
أكمعػػدؿعائػػدمرتفػػععمػػىاألصػػكؿالمسػػتثمرة،فالمؤشػراتكالمقػػاييسالماليػػةالتػػييتضػػمنياىػػذا
البعدتمثؿقيمةأساسيةفيتحديدأثراألحداثاالقتصاديةالتيتمػتأكحػدثتداخػؿالمؤسسػة،
كمػػاأفىػػذهالمؤش ػراتكالمقػػاييسقػػادرةعمػػىأفتكضػػحمػػاإذاكانػػتاسػػتراتيجيةالم ؤسسػػةمػػف

حيثالتطبيؽكالتنفيذقدتحققتأـالكحدأدنى يكسؼ3332،ـ.)527:
ي
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بعــد العميــل (الطــالب والطالبــات  :البعػػدالثػػانيمػػفأبعػػادبطاقػػةاألداءالمتػكازفىػػكبعػػدالعمػػالء
اءأكػانكالطالبيػا
الطالب)،كىكيشمؿاألىداؼالتييجبأفتعمؿالجامعػةجاىػدةلتحقييػاسػك ن

الحالييفأـالمحتمميف البشتاكم3332،ـ .)553:

كيعتبػػربعػػدالعميػػؿجػػكىرالمقػػاييسغيػػرالماليػػة،فاليػػدؼاالسػػتراتيجيالخػػاصبتحقيػػؽ

رضػػاالعمػػالءككسػػبكالئيػػـالمسػػتمرلممنظمػػةيترتػػبعميػػوزيػػادةنصػػيبأكحصػػةالمنظمػػةفػػي

الس ػػكؽ،م ػػفخ ػػالؿاكتس ػػابعم ػػالءج ػػددكالمحافظ ػػةعم ػػىالعم ػػالءالح ػػالييف،كغالبػ ػانم ػػاتتمث ػػؿ

األىداؼالتيتسعىإلىتحقيقياالمنظمةمفدراساتالعميؿكالكفاءباحتياجاتوفي :
ألقؿقدرممكفكتخفيضكقتاألعطاؿكاإلنتاجالمعيب .

-1تخفيضتكمفةاإلنتاج
-2تحقيؽمركنةاإلنتاجكالعمؿعمىالكصكؿإلىتنفيذاإلنتاجالفكرم .
-3زيادةمستكلجكدةالمنتجات،محاكلةتخفيضزمفالتسميـ .

كتحتػػاجالمنظمػػةإلػػىأفتكجػػواىتماميػػاإلػػىتمبيػػةاحتياجػػات،كرغبػػاتعمالئيػػاألفى ػؤالء

العمالءىـالذيفيدفعكفلممنظمةلتغطيةالتكاليؼكتحقيػؽاألربػاح،مػفخػالؿىػذاالبعػدتكضػع

مؤشراتتعكسكضعالعميؿبالنسبةلممنظمةمثؿرضػاالعمػالء،الحصػةالسػكقية،درجػةالػكالء،

القػػدرةعمػػىاالحتفػػاظبػػالزبكف،القػػدرةعمػػىاجتػػذابالعميػػؿ،كربحيػػةالعميػػؿ حسػػيف3335،ـ:
.)386

كبالنسػبةلمجامعػاتتكمػف أىميػة ىػذا البعػد فػي تحقيػؽ أقصػى درجػات رضػا طػالب كطالبػات

الجامعػة ،حيػث تػؤثر درجػة الرضػا فػي نسػبة الحصػكؿ عمػى طمبػة جػدد ،كالمحافظػة عمػى الطمبػة

الحالييفكمف ثـ حصة الجامعة مف قطاع التعميـ مف خريجي الثانكية العامة ،كمف خالؿ ىػذا البعػد

تسػتطيعالجامعػة الحصػكؿ عمػى اإلجابػة عػف نظػرة الطمبػة إلػى الجامعػة البشػتاكم3332،ـ:
 .)233

بعد العمميات الداخمية :تشيرالعممياتالداخميةإلى مايجب أفتتفكؽفيوالجامعةأك الكمية

كقياساألداءالمستقبمي،كمايعززخمؽقيمةجديدة.

كيعتمد ىذاالبعدعمىالعممياتالداخميةالتيتؤيدكالمفبعدالعميؿعفطريػؽخمػؽقيمػة

ليػػـكالبعػػدالمػػاليعػػفطريػػؽزيػػادةثػػركةالمسػػاىميف،كتحػػددالمنظمػػاتأىػػداؼتحسػػيفالعمميػػات

الداخميػػةبعػػدالمقارنػػةالمرجعيػػةمػػعالمنافسػػيفاألساسػػييف،حيػػثتكجػػدمصػػادرمختمفػػةلتحميػػؿ
تكمفػػةالمنػػافسكالق ػكائـالماليػػةكأسػػعارالفائػػدةكالعمػػالءكالمػػكرديفكالمػػكظفيف،كخب ػراءالصػػناعة
كالمحميػيفالمػالييف،كىػػذاالنشػاطيسػاعدالمنظمػػاتأيضػافػيتقػػديرتكػاليؼالمنافسػيف .المغربػػي

كغريبة3336،ـ .)596:

كيتككفبعدالعممياتالداخميةمفثالثةأبعادفرعيةعمىالنحكالتالي :
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 عممية االبتكار  :خمؽ المنتجاتكالخدماتكالعممياتالتيستقابؿ احتياجاتالعمالء،ففيمعظـ المنظمات الرائدة نجد األساس المقترح لتخفيض كترقية النمك ىك تحسيف تكنكلكجيا

التصنيع.

 عممية التشغيل :تتمثؿ عمميات اإلنتاج كتكصيؿ المنت كالخدمات المتكاجدة لمعمالءكالمبادراتاألساسيةاالستراتيجية لممنظماتالرائدةفي  :تحسيفجكدةالتصنيع،تقميؿكقت
التكصيؿلمعمالء،مقابمةأكقاتالتكصيؿالمحددة).

 خدمة توصيل المبيعات :تكفير الخدمة كمساندة العميؿ بعد البيع أك تكصيؿ الخدمة أكالسمعة ،حيث تيتـ إدارة المبيعات في المنظمات الكبيرة بمراقبة ،كفيـ كيؼ تتماشي

خصائصالمنت معاحتياجاتالعميؿ .المغربي3336،ـ)375:

ففػػيالتعمػػيـالجػػامعييظيػػرأىميػػةىػػذاالبعػػد :العمميػػاتالداخميػػة)فػػيأفالجامعػػاتتسػػعى

إلػػىتعزيػػزبعػػدالطمبػػةبخمػػؽقيمػػةجديػػدةليػػـ،كالبعػػدالمػػاليبتطػػكير،كزيػػادةإي ػراداتالجامعػػة

كمكاردىػػاالماليػػة،كتطػػكيراألداءكالعمميػػاتالداخميػػةسػػعيناإلرضػػاءالطمبػػة ،كالشػػكؿرقػػـ )3.3
يكضػػحسمسػػمةاألنشػػطةكالم ارحػػؿالداخميػػةلممؤسسػػاتالتػػيتحػػدثالقيمػػةالمجي ػزةلمعميػػؿ،كىػػك

الطالبحيثتنقسـىذهالسمسةإلىثالثدكراتكماىكمكضحباألسفؿ :

شكل ( :)5سلسلة األنشطة للعمليات الداخلية
المصدرKaplan & Atkinson, 1998, 371( :

 الدورة األول  -تسمى دكرة األبحاث كالتطكير حيث يتـ كفؽ ىذه الدكرة تحديد عدد الطمبة مػفخريجي الثانكية العامة ،كنكعية ىؤالء الطمبة ،كىذا يتـ بعد إجراء دراسات المجتمػع ثػـ بعػد ذلػؾ
تحػدد كتكضػع خطػة العمػؿ المطمكبػة ،كنكعيػة الكسػائؿ التدريسػية كالمدرسػيف كالمػدة الزمنيػة

الدراسية .

 الدورة الاانية-كتسمى دكرة التشغيؿ حيث يتـ تحديد أسمكب كنكعية الخدمات ،كأسمكب تسػميـكتجييز الخدمات أك طبيعة الخدمة المقدمة لمطالب ثـ تجييز الخدمات التي تقدـ لو .

 الدورة الاالاة -كالتي تسػمى دكرة خدمػة مػا بعػد التخػرج ،كىػي المرحمػة األخيػرة مػف دكرة حيػاةالعممية التعميمية ,كتركز فييػا األنشػطة عمػى تحديػد طبيعػة كنكعيػة الخػدمات المقدمػة لمطمبػة مػا
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بعػد عمميػة التخػرج ،كيػدخؿ ضػمف ىػذه الػدكرة المػدة الزمنيػة المحػددة لتقػديـ الخػدمات كبػرام

التعمـكالتدريب التي تعدىا الجامعة لتدريب الطمبة عمػى كيفيػة اسػتخداـ المػادة العمميػة المقدمػة
ليـ .البشتاكم3355،ـ )537:

بعد التعمم والتطور :ىذا البعد يتعمؽ بقدرة الجامعة أك الكمية عمى تطكير منتجات كخدمات
جديدة كتعمـ أك ابتكار تكنكلكجيا متقدمة كتطبيؽ سياسات إدارية حديثة ،فقد يشمؿ ىذا البعد

أىدافان  مثؿتطبيؽأسمكبإدارمجديد،تعمـتكنكلكجياجديدة،تقديـعددمفالمنتجاتالجديدة،
عدداالقتراحاتالمقدمةكالمنفذةمفقبؿالعامميف،الحافزلدلالعامميفلالبتكاركالتطكير،حيث

إنوبدكفالتعمـكاالبتكاراليمكنناأفنستمر ،ألفالمنافسيفيتطكركف ،كبالتاليسنخرجخارج
المنافسة،لذلؾفإفاستخداـبطاقةاألداء المتكازفيساعدناعمىمراقبةتطكرناكقدرتنااالبتكارية

مقارنةباآلخريف السكارنة3353،ـ .)222:

حيث  تتطمبالمنافسةأفتعمؿالجامعاتكالكمياتباستمرارعمىتنميةقدراتيالتحقيؽ

قيمةلمطمبةكالمجتمعكالعامميف،كذلؾمفخالؿتطكيرالمياراتكالقدراتالحاليةلمكصكؿإلى

القدراتالمطمكبة .

المحاور الت تتضمنيا أبعاد بطاقة األداء المتوازن:
يتضمفكؿبعدمفأبعادبطاقةاألداء المتكازفعدةمحاكرتحددىاالجامعةأكالكمية

فيظركفياالداخميةكالخارجية،كتشمؿ :

 األىداف:ىيالنتائ المنشكدتحقيقيا،كاألىداؼبشكؿعاـمكزعةعمىأبعادبطاقةاألداءالمتكازف،كتحمؿنفساألىميةاالستراتيجية،كيجبأفتككفمحددة،كقابمة
لمقياسكمعقكلةكمحددةبكقتزمنيإلتماميا محمد2012،ـ .)221:

 المؤشرات:كىيالتيتحددحالةاليدؼالمرادتحقيقوعفطريؽمقارنتوبقيمةمحددةسمفا المغربي2006،ـ.)296:

اؼسمباأك
 النتائج المستيدفة:مقدارمحدديتـالقياسبناءعميولتحديدمقداراالنحرن
إيجابناعفاليدؼالمقررتحقيقومعاالستعانةببعضاأللكافالقياسية،كالتيتسيؿ
عمميةاستقراءالحالةبشكؿسريع محمد2012،ـ .)221:

 المبادرات:كىيالمشاريعالتشغيميةالالزـتنفيذىالتحقيؽاليدؼ .المغربي2006،ـ: )297
مثاؿذلؾ:فتحفركعجديدةلمجامعة،تكسيعمكاتبخدماتالطمبة القبكؿكالتسجيؿ) .

22

كىذا،كيككفمفالمناسبتحديدعدداألىداؼفيكؿجانبفيحدكدخمسػةأىػداؼ،

بحيثيكػكفالمجمػكعأقػؿمػف33ىػدفنا،كىػيتعػداألىػداؼالعميػالممنظمػة،التػييسػعىالجميػع

إلىاالشتراؾفيتحقيقيا،إضاف نةإلػىفإنػوينبغػيبػذؿالمجيػكدلمكصػكؿإلػىاألىػداؼكمؤشػرات

األداءالمناسبةالستراتيجيةالمنظمةكطبيعةعمميا محمد3353،ـ .)353:

كمثػاالنعمػػىذلػػؾبالنسػبةلمجامعػػاتككميػػاتالتربيػةقػػديكػػكفاليػدؼزيػػادةرضػػاالطمبػػة

عػػفمسػػتكلخػػدماتالقبػػكؿكالتسػػجيؿبالجامعػػةأكالكميػػة،فيكػػكفالمؤشػػرىػػكنتيجػػةاسػػتطالع

ال)يق ػػيسرض ػػاالطمب ػػةع ػػفخ ػػدماتالقب ػػكؿ
لػ ػرأمالطمب ػػةي ػػتـتنفي ػػذهبش ػػكؿنص ػػؼس ػػنكم م ػػث ن
كالتسػػجيؿ،كقػػدتكػػكفالمبػػادرةلتحقيػػؽذلػػؾتحسػػيفمظيػػرالعػػامميفأكتػػدريبالعػػامميفبػػالقبكؿ

كالتسجيؿعمىالتعامؿمعالطمبة .

مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
باالنتقاؿإلىمقكماتتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازفتجدالباحثةلزامانعمييػاالتطػرؽإلػى

التعريػ ػػؼالميغػ ػػكمكاالصػ ػػطالحيلكممػ ػػة :مقكمػ ػػات)قبػ ػػؿتنػ ػػاكؿمقكمػ ػػاتتطبيػ ػػؽبطاقػ ػػةاألداء
المتكازف .

أ -التعريف المغوي واالصطالح لكممة مقوم:
مقكمات،جمعمؤنثسالـ،مفردىا مقكمة)،كمصػدرىػذاالمصػطمحلغكيػانفعػؿ قػكـ)

كقػكـالشػػيءأمأزاؿاعكجاجػو،كاشػػتقتمنيػااالسػػتقامةأماالعتػداؿ،كمنيػػاقػاـالشػػيءكاسػػتقاـ
ِ
اســـتقاموا تتنـــزل عمـ ْــي ِيم
أماعتػػدؿكاسػػتكل،كق ػػكؿاهللتعػػالى﴿:إِن الـــذين قـــالوا رُّبنـــا المـــو اـــم ْ
ا ْلمال ِئكة أال تخافوا وال ت ْحزنوا وأ ْب ِشروا ِبا ْلزن ِة ال ِت ك ْنت ْم توعدون﴾ .فصمت،اآليػة )30أماعممػكا
بطاعتوكالزمكاسنةنبيو.

ػياؽيشػػتؽمػػفالمصػػدر قػػكـ)عبػػارة مقػػكـ)عمػػىكزف مفعػػؿ)،كىػػكمػػا
كفػػيىػػذاالسػ ي

يعنيالشيءالذمتتـبواالستقامةكجمعومقكمات ابفمنظكر5977،ـ .)192،
التالية :

ػثعبػػرعنيػػابالعبػػارات
ىػػذاكقػػدذكػػرمصػػطمح المقكمػػات)فػػيالمغػػةاإلنجميزيػػة؛حيػ ي

:)Competent -بمعنىالكفايةكالكفاءبالغرض)Constituent ،بمعنىالمقكـلمشيءأم

الجزءالرئيسكاألساسلو .

:)Valid -بمعنىمايؤدمإلىفعاليةالشيء .

كىػػذهالتعبيػراتفػػيمجمميػػاتجعػػؿمػػفمفيػػكـمصػػطمح المقكمػػات)بأنيػػااألمػػكرالتػػي

تكصػػؿإلػػىكفايػػةالشػػيءككفػػاؤهبػػالغرضكفعاليتػػو،كأنيػػاتعبػػرعػػفاألمػػكرالرئيسػػةكاألساسػػية
إلحداثالكفايةكالفعاليةلمشيء البعمبكي5982،ـ .)353-333،
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أم ػػاتعري ػػؼالمقكم ػػاتاص ػػطالحان،في ػػيتعن ػػيمجمكع ػػةالضػ ػكابطالت ػػيتحق ػػؽص ػػحة

الشيءكاستقامتوكاعتدالوككفايتوكفعاليتو الفالح3332،ـ .)53،

تستخمصالباحثةمفالتعريػؼاليمغػكمكاالصػطالحيأفالمقكمػاتتعنػيمجمكعػةمػف

العناصراألساسيةالتيتيسيـفيضمافنجاحتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .

ب -مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن  :

طا ضركريان لمبدء باستخداـ بطاقة األداء المتػكازففػي
يعدتكفير المقكمات األساسية شر ن

الجامعات ،كاف السرعة في عمميػة قيػاس األداء كفػؽ أبعػاد بطاقػة األداء المتػكازف كمؤشػراتيادكف
حتما إلى نتػائ غيػر
تييئة المستمزمات األساسية ،كفحص مفردات الممارسة اإلدارية كدقتيا يقكد ن
مرضية ،كلككف ىذه المقكمات تندرج في إطار رؤية إدارية سميمة كأساليب عمؿ ذاتكفاءة ،فإف

إيجػاد أكلكيػة مػف قبػؿ اإلدارة لتػكفير مػا ىػك ميػـ ،كأسػاس منػذ البػدء يعتبػر مفتػاحلالسػتمرار فػي

تعزيز قدرة الجامعة كسد النكاقص الستخداـ كؼء لمبطاقػة كتحقيػؽ النتػائ المرجػكة منيػا .إدريػس

كالغالبي2009،ـ)32،

كبع ػػداالط ػػالععم ػػىاألدبالترب ػػكمالمتعم ػػؽبمقكم ػػاتتطبي ػػؽبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازف

كجػػدتالباحاــةأنػػويمكػػفتناكليػػامػػفخػػالؿأربعػػةمقكمػػاتىػػي :المقكمػػاتالماديػػة،المقكمػػات
اإلدارية،المقكماتالبشرية،المقكماتالمرتبطةبالنمكالمعرفيكالتطكرالعممي) .
أوالً -المقومات المادية :

كيعدالشيرم 1436ى ػ)بطاقػةاألداءالمتػكازفمػفاألسػاليباإلداريػةالتػيبػدأتتتجػو

البحػػكثالعمميػػةإلػػىد ارسػػةكيفيػػةاسػػتخدامياكتطبيقيػػافػػيالجامعػػات،حتػػىيمكػػفاالسػػتفادةمػػف

نتائجيافيإحداثالتطكيرالشامؿليذهالجامعػات،كىنػاؾبعػضالجامعػاتالعالميػةالتػيتطبػؽ
ىذهالبطاقةمثؿالجامعاتاألمريكيةكالفنمنديةكاالسترالية  .الشيرم1436،ىػ )3-2:

كىػػذاعائػػدفػػينظػػرالباحثػػةإلػػىأفالجكانػػبالماليػػةكاالقتصػػاديةتمعػػبدكرافػػاعالن

ػفطريقيػػاتػػدعـمقكمػػاتتمػػؾالبيئػػةمػػفكػػكادربش ػريةكمبػػاف
كىام ػانفػػيتييئػػةالجامعػػة؛إذعػ و
كحاجياتكتقنيات .

ػثي ػػرلأفالتعم ػػيـالج ػػامعيمكم ػػؼج ػػدناخاص ػػةإذام ػػاأخ ػػذ
كيؤي ػػدذل ػػؾأفن ػػدم 3332ـ)حي ػ ي
بتكنكلكجياالتعميـالحديثة،كىناالبىدمفالبحػثعػفمصػادرتمكيميػةتعػيفالجامعػةعمػىتسػيير

أمكرىامفناحية،كأفتعمؿعمىترشيداإلنفاؽالماليمفناحيةأخرل .أفندم3332،ـ )582:

كقدأشارنيفف 2002 Nivenـ)إلػىأفكجػكدنظػاـإدارمتتػكفرلػوالمػكاردالكافيػة

شرطأساسكضركرملنجاحالعمؿكاالرتقاءباألداء2002:43 .ـ (Niven ,

كيػػدعكالسػػممي 2005ـ)إلػػىتطػػكيرالػػنظـالمحاسػػبية؛إذإفكجػػكدنظػػاـمحاسػػبي

ػكريمكػػفمػػفالحصػػكؿعمػػىالبيانػػاتالماليػػةكالمحاسػػبيةالسػػميمةالتػػيتعتبػػرإحػػدل
سػػميـكمتطػ ي
22

مرتك ػزاترقابػػةاألداء،كمػػاأنػػوييسػػيـفػػيبيػػافمػػدلالتقيػػدبالقكاعػػدالمطبقػػة،كيسػػيؿعمميػػات
التػػدقيؽكالرقابػػةالتػػيتمارسػػياالجيػػاتالمختصػػة،ىػػذاإلػػىجانػػباسػػتخداـىػػذهالػػنظـفػػيإعػػداد

المكازنػػاتالخاصػػةبالمنظمػػاتلتزكيػػدمتخػػذمالق ػراربالبيانػػات،كالمعمكمػػاتالالزمػػةلمحكػػـعمػػى
كفاءةاستخداـالمكاردالماديةكالبشريةالمتاحةلتحقيؽاألىداؼ .السممي2005،ـ )132:

كبحسػبعبػدالمحسػػف 2005ـ)فػإفعمميػاتقيػػاساألداءفػيبطاقػةاألداءالمتػكازف

ت ارقػػبالنسػػبالرئيسػػةالماليػػةكغيػػرالماليػػةبصػػكرةمتكاصػػمةكتيػػتـعمميػػاتقيػػاساألداءأيض ػان
بثالثةأبعادزمنيةىياألمسكاليكـكغدنا .عبدالمحسف2005،ـ )34:

كيرلىامابارجركآخركف2007 Hamabarger et alـ)أفمفمقكمػاتتطبيػؽ

بطاقةاألداءالمتكازفضركرةالمراجعةالدقيقػةأممراجعػةأسػاليبتػكفيرالبيانػاتكتطكيرىػا،كمػا
يجباالعتمادعمىالنظـاآلليةلتسييرعممياتالتحميؿكالمقارنة .

) )Hamabarger et al,2007:46

أماحمكدمكمحمد 2011ـ)فيؤيػداسػتخداـالمؤشػراتالماليػةمػعالمؤشػراتاألخػرل

لػ ػػتعكسالرؤيػ ػػةاالسػ ػػتراتيجيةكتسػ ػػاعدفػ ػػيالتقيػ ػػيـالػ ػػذاتي،كتركػ ػػزعمػ ػػىاألىػ ػػداؼكاالتجاىػ ػػات
كالمؤسسات .حمكدمكمحمد2011،ـ)15:
ؿم ػػفإدري ػػسكالغ ػػالبي 2009ـ)أفقي ػػاساألداءف ػػيالتعم ػػيـالج ػػامعي
كق ػػدذك ػػركػ ػ ه

يعتمػػدعمػػىالمتغيػراتذاتالصػػمةبػػالنكاحيالماليػػةبدرجػػةكبيػرة،كمثػػؿىػػذهالمقػػاييسالماليػػةقػػد

فشمتفيأفتعطيالصكرةالشػاممةعػفاألكضػاعالحاليػةلمجامعػة،مػفحيػثعػدـقػدرتياعمػى
تحديػػدعكامػػؿالنجػػاحاألساسػػية،كمػػاأنيػػاالتمػػـبأبعػػادىػػذهالجامعػػةمػػفحيػػثرؤيتيػػاكرسػػالتيا

كتكجياتيااالستراتيجية،كمفثـفكافىناؾحاجةإلػىمقػاييستػرتبطبػالنكاحياألكاديميػة،كالتػي
تككفمفالسيؿتقديرىابصكرةكميػةمػفحيػثالد ارسػاتاإلحصػائيةلكػؿمػفالطػالب،كالمعػدؿ
التراكمػػيالعػػاـ،كمعػػدالتالقبػػكؿ،كعػػددالطػػالبإلػػىأعضػػاءىيئػػةالتػػدريس،كمعػػدالتالتخػػرج
كالعبءالتدريسألعضاءىيئةالتػدريس،كعػددالمنشػكراتالعمميػةباإلضػافةإلػىالمػنحالد ارسػية.

كنتيج نةلذلؾظيرتمجمكعػةمػفالمػداخؿاإلداريػةالتػييمكػفاسػتخداميافػيإدارةكتقػكيـاألداء

الجامعي.إدريسكالغالبي 2009ـ )23:

كمػػفىنػػاتػػرلالباحاــة:أىميػػةتنػػاكؿالمقكمػػاتاإلداري ػةكإحػػدلالمقكمػػاتالميمػػةفػػي

ػاءعمػػىمػػاكرد
تطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمت ػكازفبجانػػبالمقكمػػاتالماليػػةالتػػيتخمػػصالباحثػػة–بنػ ن

آنقا-بأنومجمكعةاإلمكاناتالتيتجعؿكميةالتربيػةبالجامعػةتحقػؽأقصػىدرجػاتالنجػاحفػي
الجانبالمػاليبمػايضػمفتحقيػؽالتكجيػاتاالسػتراتيجيةليػا،كيحقػؽالكفػاءةكالنكعيػةفػياألداء

كالمخرجات .
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كماتستنبطالباحثػةممػاسػبؽعرضػوكممػااطمعػتعميػومػفالد ارسػاتالسػابقةأفأىػـ

مقكمػاتتطبيػؽبطاقػةاألداءالمتػكازففػيكميػةالتربيػة،كالمرتبطػةبالمقكمػاتالماديػة،كىػيعمػى

النحكالتالي :

امتالؾالكميةكحدةماليةمستقمة .تكافرخطةماليةمستقمةلدلالكمية .
 -

اتالماليةبشكؿدكرم .

-اىتماـالكميةبحسابالفجك

استثمارالكميةمكاردىابشكؿيحقؽالتطكرفياألداءاإلدارمكاألكاديمي .-سعيالكميةإليتنكيعمصادرالتمكيؿ .

تحقيؽالكميةمستكلدخؿيناسبمستكلكنكعيةالخدماتالتيتقدميا .-قياـالكميةعمىتنفيذالخططالماليةبكفاءة .

-امتالؾالكميةنظامانلمرقابةقائـعمىالشفافية .

-تحقيؽالقيـالمضافةمفالمقاييساالستراتيجيةكالمستقبميةلمكمية .

-اظيارالكميةمؤشراتأفضؿلمكضعالماليعمىمستكلالكمياتاألخرل .

اانياً -المقومات اإلدارية:

تعتبرنديـ 2013ـ)أفبطاقػةقيػاساألداءالمتػكازفنظػاـإدارمييػدؼإلػىمسػاعدة

المنظمػػةعمػػىترجمػػةرؤيتيػػاكاسػػتراتيجياتياإلػػىمجمكعػػةمػػفاألىػػداؼ،كالقياسػػاتاالسػػتراتيجية
المرتبطػػة،كذلػػؾمػػفخػػالؿمػػاتتضػػمنومػػفأبعػػادتتعػػدلمػػايػػذىبإليػػوالتقريػػرالمػػاليفػػيتقيػػيـ

ػةالكحيػػدة
األداءباالعتمػػادعمػػىبطاقػػةاألداءالمت ػكازف،حيػػثلػػـيعػػدالتقريػػرالمػػالييمثػػؿالطريقػ 

التيتستطيعالمنظماتمفخاللياتقييـأنشطتيا،كرسـتحركاتياالمستقبمية  .نديـ2013،ـ )18:

فيمػ ػ ػػايعتقػ ػ ػػدحمػ ػ ػػكدمكمحمػ ػ ػػد 2011ـ)أفبطاقػ ػ ػػةقيػ ػ ػػاساألداءالمت ػ ػ ػكازفترجمػ ػ ػػة

السػػتراتيجيةالمؤسسػػةفػػيمجمكعػػةشػػاممةمػػفمقػػاييساألداءالتػػيتػػكفرإطػػارعمػػؿنظػػاـإدارة

،كقياساستراتيجي  .حمكدمكمحمد2011،ـ )15:

كيتعػػرضشػػييد 2007ـ)إلػػىالركػػائزاألساسػػيةالتػػييقػػكـعمييػػانظػػاـتقيػػيـاألداء

المتكازف،كتتمثؿفيمايمي :

تصؼطمكحاتالمنظمةلممستقبؿ،كيعبرعنيابالسؤاؿالتالي:ماذانريدأفنككف
 -1الرؤية:
ي
في المستقبؿ؛ بحيث يتحكؿ المفيكـ مف قيادة المنظمة باالعتماد عمى النتائ إلى قيادة

المنظمةانطالقانمفرؤيتيا.

 -2الرسالة :تعبرعفغرضياأكالسببفيكجكدىا،بحيثتحددأساسياتالمنظمةكالمجاؿ
الذمتعمؿفيو .
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 -3االستراتيزية :ىيطريقةقياـالمنظمةبمقابمةإمكانياتياكقدراتيامعالفرصالمتاحةليافي
سعييانحكتحقيؽأىدافيا،كىناليسالميـامتالؾاستراتيجية مطكرةٌ فقط،بؿالميـىك

القدرةعمىتحقيؽىذهاالستراتيجية .

 -4الخريطــــــة االســــــتراتيزية:تعبػ ػ ػػرعػ ػ ػػفركابػ ػ ػػطأكعالق ػ ػػاتاألثػػ ػػركالسػػ ػػبببػػ ػػيفمككن ػ ػػات
االستراتيجية.

 -5مؤشرات األداء األساسـية:ىػيالمقػاييسالتػيتحػرؾأكتقػكدالمنظمػةنحػكتحقيػؽأىػدافيا،
فمثالنفيحاؿكافاليدؼالػرئيستحقيػؽرضػاالعميػؿفيجػبتضػميفبطاقػةالػداءالمتػكازف

مؤشراألداءأساسييرتبطبيذااليدؼ،بحيثيتـتجنبالكثيػرمػفالتضػخـفػيالمؤشػرات

كالمقاييسفيبطاقةاألداءالمتكازف .شييد2007ـ )65-55،

فيمػػايركػػزركسػػتبف2000 Roestpinـ)عمػػىتكضػػيحىػػدؼمشػػركعبطاقػػةقيػػاس

األداءالمتػكازف،كعالقتػو بالمشػاريعالسػابقة كالمرتبطػة بعمميػة تجكيػد كتطػكير التعمػيـ فػي جميػع
اء
عناص ػرهكمراحمػػو،كيؤكػػدعمػػىالمتابعػػةأمضػػركرةمراجعػػةاالسػػتراتيجيةبشػػكؿمسػػتمر؛سػػك ن

أكانتمراجعةداخميةأـمراجعةخارجية،كيمكفاالستعانةبخبيرفيذلؾالمجاؿ.

))Roestpin,2000:11

كيرلنيفف2002 Nivenـ)أفاالستراتيجيةStrategyىػيإحػدلمقكمػاتتطبيػؽ

بطاقةاألداءالمتكازفككفبطاقةاألداءالمتكازفترجمةمنيجيةلممنظكراالسػتراتيجي،كالخيػارات

االستراتيجيةبأىداؼيتـقياسيا،كيتطمباألمرالتركيػزعمػىأفتكػكفىػذهاالسػتراتيجيةكاضػحة
المعػػالـكمدركسػػةبعنايػػة،كبعكػػسذلػػؾسيصػػبحالعمػػؿىػػكمجػػردتجميػػعلمعطيػػاتماليػػةكغيػػر

ماليػةالتػرتبطبالقضػػايااالسػػتراتيجيةالميمػػةلمجامعػػة.كيعتقػدبأنػػوإذالػػـتكػػفاإلدارةالعميػػاعمػػى
قناعةتامةكتعطيدعميالتبنػيبطاقػةالػداءالمتػكازف،فػإفىػذااالسػتخداـسيصػبحغيػرممكػف،

ف ػػإفقناع ػػةاإلدارةالعمي ػػاس ػػيعطيلبػ ػرام العم ػػؿمعن ػػىمح ػػددكعم ػػؽحقيق ػػيييس ػػيـف ػػينج ػػاح

االسػػتخداـ .كيؤكػػدعمػػىالحاجػػةإلػػىبطاقػػةاألداءالمت ػكازفNeed؛إذ عمػػىالمنظمػػةأفتحػػدد
الحاجةالفعميةالكامنةكراءاستخداـبطاقةاألداءالمتكازف،ككػذلؾانتخػابالمؤشػراتالرئيسػةفػي
كؿبعدمفاألبعاداألربعة2002, Niven).ـ )43:

أماعبدالمحسف 2006ـ)فيرلأففياالسػتراتيجيةتيػتـعمميػاتقيػاساألداءبػربط

التحكـالتشغيميقصيرالمدلبرؤيةكاستراتيجيةالمنشأةطكيمةالمدل .


 عبدالمحسف2006،ـ )34:

كيعتقدالسممي 2005ـ)أفاإلدارةاالستراتيجيةمفأىـمقكماتتطبيؽبطاقػةاألداء
المتكازف؛حيثيرلأفاإلدارةاالستراتيجيةىػيذلػؾاألسػمكبالػذممػفخاللػوتقػكـاإلدارةالعميػا
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ببنػػاءاسػػتراتيجياتالمنظمػػةبتحديػػدالتكجي ػاتطكيمػػةاألجػػؿ،كتحقيػػؽاألداءمػػفخػػالؿالتصػػميـ
الدقيؽلكيفيةالتنفيذالمناسب،كالتقييـالمستمرلالستراتيجياتالمكضكعة .

 السممي2005،ـ )132:

كىػذامػايركػزعميػوشػييرة 2007ـ)ضػمفعػدةمقكمػات يجػب تكافرىػا فػي المؤسسػة
الجامعة) حتى يمكنيا تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف بنجاح ،كتتمثؿ في :

 -0العمل بمبادئ اإلدارة االستراتيزية  :يتطمب اعتماد المؤسسات لبطاقة األداء المتكازف تطبيؽ
مبادئ اإلدارة االستراتيجية ،أم أف تككف لممؤسسة رؤية كاضحة كأىداؼ كاستراتيجيات كمية

كتنافسية ككظيفية محددة ككاضحة كمعمنة لجميع العماؿ ،حتى يسيؿ كضع الييكؿ العاـ

لمبطاقة الذم ينطمؽ مف الرؤية التنظيمية .

 -0تحديد واضح لألىداف االستراتيزية  :المحكر األساس في استخداـ بطاقة األداء المتكازف
ىك اختيار األىداؼاالستراتيجية ،كالتي يجب تكافر فييا مجمكعة مف المعايير؛ أىميا:

أ -األىمية االستراتيجية  : Strategic Significanceالتي تعني أف يرتبط اليدؼ
االستراتيجي بميزة تنافسية .

ب-إمكانية التطكير :Improvement Potentialالتي تعني أف تككف األىداؼ الطمكحة
في حدكد الممكف .

ت-درجة التأثير : Zone of Influenceالتي تعني أف يتكافر في المؤسسة الخبرة كالقدرة
عمى تحقيؽ اليدؼ .

ث -القياس:Measurabilityيقصد بو قابمية كؿ األىداؼ لمقياس الكمي أك الكيفي مف

خالؿ مؤشرات مناسبة .

ج -جدكل التنفيذ  : Feasibility of Implementationيقصد بو أف تككف المكارد

اء أكانت مكارد مالية أـ طاقاتإدارية متاحة .
المطمكبة لتحقيؽ األىداؼ سك ن
 -3األخذ بمنيج النظام  :تتكقؼ إمكانية استخداـ بطاقة األداء المتكازف عمى األخذ بمدخؿ
النظاـ ،عمى أفيستخدـ ىذا المقياس كنظاـ إدارة استراتيجي كليس كنظاـ لمقياس ،كىذا
يعني إدماج كؿ الجكانب األربعةلمنمكذج في شكؿ منظكمة متكاممة ،يتـ مف خالليا تطبيؽ

ترجمة االستراتيجية إلىعمميات تشغيمية،كتجييز المؤسسة
المبادئ األساسية لمنمكذج ،كىي 

لتحقيؽ االستراتيجية كجعميا محكر عمؿ كىدؼ لكؿ أفرادىا كعممياتيا ،ككذلؾجعميا عممية
مستمرة تقكد إدارة التغيير مف خالؿ قيادة تنفيذية فعالة.

 -4وزود الدافعية الختيار بطاقة األداء المتوازن :استجابة لتغيرات البيئة كالضغكط التي
تتعرض ليا المؤسسات،مثؿ :شدة المنافسة كالتركيز عمى العميؿ كحتمية تطبيؽ األنظمة
كاألساليب الحديثة في تكنكلكجيا المعمكمات ،فقدكاف مف الضركرم أف تبحث المؤسسات
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عف أساليب كأدكات أكثر فعالية في مكاجية ىذه التغيرات كالضغكط،كلذلؾ كاف ىناؾ دافع
قكم لدل ىذه المؤسسات لتطبيؽ بطاقة األداء المتكازف .

 -5دعم والتزام اإلدارة العميا  :مف أجؿ إمكانية تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف يجب تكفر دعـ
مف قبؿ اإلدارة العميا،كيتمثؿ ىذا الدعـ في الدعـ المادم كالدعـ المعنكم ،الدعـ المادم
يككف بإمدادىا بالمعمكمات الالزمة كالمكافآت ،كأما الدعـ المعنكم؛ فيتمثؿ في التحفيز

كالتشجيع عمى النجاح .

 -6وزود نظام لالتصال والتواصل :يعتبر ىذا العنصر ذك أىمية بالغة؛ ألف أىـ شرط حتى
تتمكف المؤسسة مفتطبيؽ بطاقة األداء المتكازف ،ىك كجكد معمكمات كافية عف المحيط

الداخمي كالمحيط الخارجي حتى تتمكف مف كضعمعايير مناسبة ،كما أف تدفؽ المعمكمات،
كالق اررات بيف مختمؼ اإلدارات عمى مختمؼ المستكيات مطمكب مف أجؿ اتخاذ الق اررات

المناسبة في كقتيا.

 -7وع اإلدارة وادراكيا ألىمية بطاقة األداء المتوازن :يتكقؼ ىذا الشرط عمى مدل انفتاح
اإلدارة )المؤسسة)عمىاألساليبالحديثةفيالقيادةكالقياس،كيتكقؼىذاعمىمدلتبادؿ

الخبراتمعمؤسساتكبرلتطبؽىذااألسمكب،كعمىفتحجسكرلدكراتتككينيةلمتعريؼ

بيذا األسمكب .كبالتالي تنشأ لدل اإلدارة فكرة إيجابية حكؿ أىمية البطاقة كفكائدىا ،كمنو
تسعىإلىتطبيقيافيالمؤسسة .

 -8التنظـيم اإلداري الزيــد :كالمحكػـلمعمميػػات كاإلجػراءات داخػؿ المؤسسػة ،كالتكزيػػع الػػدقيؽ
لممسؤكليات كالكاجباتلتجنب الفكضى كتضارب المصالح شييرة3338ـ .)322-323،

جركآخػركف 2007 Hamabarger et alـ)عمػىالمقكمػاتالتاليػة
كيركػزىامابػار 

لتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف :

أ-االىتمػػاـبصػػياغةاسػػتراتيجيةكاضػػحةالمعػػالـمػػعالتركيػػزعمػػىالتكجيػػاتالمسػػتقبمية،فبطاقػػة
األداءالمتكازفدكفرؤيةاستراتيجيةكاضحةتعتبرغيرنافعة .

ب-مساندةكدعـاإلدارةالعميالبرام تصػميـكتطبيػؽبطاقػةاألداءالمتػكازفمػفأىػـضػركريات
نجاحتمؾالبرام  .

ج-كج ػػكدمع ػػدالتكم ؤشػ ػراتاألداءالرئيس ػػةكاض ػػحةكمفيكم ػػةكدقيق ػػةكمبني ػػةعم ػػىمعمكم ػػات
محددة،مماييسرقياسمعدالتاألداءكالنمكبشكؿكاضح .

د-ضػركرةاألخػذبعػيفاالعتبػػارالبيئػةالمحيطػةبالمشػػركعمػعتفعيػؿالبػػدءبالمشػركععمػىعينػػة

اختبارية ) .) Hamabarger et al:2007,47

كىذاالمقكـاألخيرأكدعميوعبدالمحسف 2006ـ)فيرلأفعممياتقيػاساألداءفػي
بطاقةاألداءالمتكازفتيتـبكؿمفاألطراؼالداخميةكالخارجيةعندالقياـبتطبيؽالمقاييس .
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كقدذكرهأبكفضةكدرغاـ 2009ـ)ضمفمجمكعةمفالمقكماتعمىالنحكالتالي :

ػر الخػتالؼ عكامػؿ البيئػة
 -1يجب إدراؾ أنو ال تكجد حمكؿ معياريػة تناسػب كػؿ المنظمػات ،نظنا
الداخمية كالخارجية التيتؤثر عمى تمؾ المؤسسات،كضػركرة إدراؾ دقػة كبسػاطة أنظمػة نقػؿ

المعمكمػات مػف البدايػة ،كػي ال يػتـ نقػؿ معمكمػات غيػرصػحيحة إلػى المسػتخدـ النيػائي
لمنظاـ .

 -2ضركرةإدراؾ أف تحديد كفيـ استراتيجية المؤسسػة إنمػا ىػي نقطػة البدايػة فػي مشػركع بطاقػة

األداء المتػكازف.فعنػدمايػتـتحديػدكفيػـالمقكمػاتاالسػتراتيجيةلنجػاحالمؤسسػةيػتـاختيػار
المؤشراتالتيتتفؽمعاالستراتيجيةكتعكسمدلتنفيذاألىداؼالمحددة .

 -3ضركرةكضعبرنام كاضحالمعالـكمحدديستكعباألسسالعامػةلمبطاقػة،كيػأتيمنسػجمان
معقدرةالمؤسسة،كرغبتيافيتطكيرنظاـإدارةجيد .

 -4ضركرةإدراؾأثرمؤشراتاألداءعمىسمكؾالعامميفمػعالتأكػدمػفأفتغيرىػاسػيؤثرعمػى
ذلؾالسمكؾ،كذلؾلمتشجيععمىالتحسيف .

 -5ضػػركرةإدراؾصػػعكبةالقيػػاسالكمػػيلكػػؿمقػػاييساألداء،لػػذلؾينبغػػيأفنػػدرؾأفىنػػاؾ
مقاييسكميةكمقاييسكيفية .أبكفضةكدرغاـ2009،ـ)752:
 -6يجػبتحديػدعػػددمحػدكدمػفاألىػػداؼكالمقػاييستتكافػؽمػػعالسػماتالفريػدةالتػػيتميػزكػػؿ
مؤسسػػة،كالشػػؾأفذلػػؾيقضػػيعمػػىظػػاىرةإغػراؽاإلدارةبكػػـىائػػؿمػػفالمعمكمػػاتيفػػكؽ

القدرةالتحميميةلو،كمايترتبعميومفإعاقةالعمؿاإلدارم .عبدالمحسف2006،ـ )43:

أمػاالسػممي 2005ـ)فيػذىبإلػػىأفإقػرارمبػدأالمسػاءلةالفعالػػة،كممارسػتوفعميػنامػػف

اإلداراتالعميػػايعػػدمبػػدأمكمػػؿلتقيػػيـاألداء،فػػالمكظؼالػػذميعطػػيمسػػئكلياتكصػػالحياتأداء
كظيفيةمحددةيككفمسؤكالنعػفأداءميػاـتمػؾالكظيفػةطبقػانلمػاىػكمحػددسػمفان،فعنػداسػتخداـ

المسػػاءلةكآليػػةلتقيػػيـاألداءيكػػكفالتركيػػزعمػػىكػػؿمػػفمسػػتكلاألداءالػػذميػػتـتحقيقػػو،كمػػدل

فعالي ػ ػػةنظ ػ ػػاـالمس ػ ػػاءلةال ػ ػػذمت ػ ػػـإتباع ػ ػػوف ػ ػػيظ ػ ػػؿت ػ ػػكفرعناصػ ػػرتطبي ػ ػػؽالمس ػ ػػاءلةالفعال ػ ػػة.
السممي2005،ـ )132:

أمااألسطؿ 3355ـ)فيرلأفمفأىـمقكماتتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف :

أ -ت ػكافردع ػػـاإلدارةالعميػػاكادراؾالعػػامميفبالمنظمػػةليػػذاالػػدعـممػػايسػػيؿكيسػػرعخط ػكات
تطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .األسطؿ3355،ـ )28:

ب-التركيػػزعمػػىعمميػػةاالتصػػاؿالسػػميـ،كذلػػؾمػػفخػػالؿاالعتمػػادعمػػىمػػدخؿاالتصػػاؿمػػف
أعمىألسفؿكمفأسفؿألعمى،كذلؾإلدراؾالتغيراتالمستمرة .
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كىػػذاالمقػػكـاألخيػػريؤيػػدهبشػػدةن ػيفف 2002 Nivenـ)؛حيػػثيػػرلأفأفضػػؿأداء

لبطاقػػةاألداءالمتػػكازفتػػرتبطبكج ػػكدفػػرؽكأفػػرادقػػادريفعم ػػىاالتصػػاؿبسػػيكلةلتعزيػػزالي ػػدؼ
المشترؾ،كتحقيقوبصكرةمتميزة ( Niven,2002:43) .

ممػػاسػػبؽتخمػػصالباحاــةإلػػىأفالمقصػػكدبالمقكمػػاتاإلداري ػةالالزمػػةلتطبيػػؽبطاقػػة

األداءالمتكازف؛مجمكعةالمككناتكاألنشطةاإلداريػةالكاجػبتكافرىػافػيالجامعػةلتقػديـخػدمات
تمبياحتياجات،كمتطمباتالطمبػةبمػايضػمفتحقيػؽالتكجيػاتاالسػتراتيجيةليػا،كيحقػؽالكفػاءة

كالنكعيةفياألداءكالمخرجات .

كمػاتسػػتنبطالباحاــةممػػاسػػبؽعرضػػوكممػػااطمعػتعميػػومػػفالد ارسػػاتالسػػابقةأفأىػػـ

مقكماتتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازففػيكميػةالتربيػة،كالمرتبطػةبالمقكمػاتاإلداريػة،كىػيعمػى
النحكالتالي :

-امتالؾالكميةخطةاستراتيجية كاضحة .

-اتساـاألىداؼاالستراتيجية لمكميةبالكضكح .

امتالؾالكميةنظامناكاضحنالقياساألداءمفخالؿبطاقةاألداءالمتكازف .حرصالكميةعمىترجمةاالستراتيجياتإلىعممياتتشغيمية .قكيالتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .
-امتالؾالكميةدافعان ن

تكافرالدعـالكاؼمفقبؿاإلدارةالعميابالجامعةلتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .
 امتالؾالكميةنظامانلالتصاؿكالتكاصؿيكفرالمعمكماتالكافيةالتخاذالقرار .تكافرالكعيالكاؼبأىميةتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازفلدلاإلدارةالعميا .-امتالؾالكميةرؤيةكاضحةكمعمن نةلمجميع .

استنادالكميةإلىتحميؿالبيئةالداخميةكالخارجيةكأساسلمتقييـ .-مقارنةالكميةمكقعياالتنافسيبمثيالتيابشكؿمستمر.

االااً -المقومات البشرية (العاممون -الطمبة :

تعػػدالجامعػػةالحاضػػنةالتػػيتضػػـأىػػـمخرجػػاتالعمميػػةالتعميميػػة،كبمػػايمبػيمتطمبػػات

سػكؽالعمػػؿ،كاحتياجػاتالتنميػػةالمجتمعيػػةمػفالطاقػػاتالبشػرية،لػػذاتعػػدالمقكمػاتالبشػريةمػػف

أبػػرزمقكمػػاتتطبي ػػؽبطاقػػةاألداءالمتػ ػكازف،كيكػػكفالتركيػػزىن ػػاعمػػىأعض ػػاءىيئػػةالت ػػدريس
كالطمبة،ألنيمايعتبػرافركنػافأساسػياففػيتطػكيرالجامعػةكفػيالكقػتذاتػوىمػاىػدؼلػو؛ىػذا

التطكيرالذميعدأحدأىداؼتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .
 -0عضو ىيئة التدريس  :

يش ػ ػػيرالييت ػ ػػي 3337ـ)586،إل ػ ػػىأفأعض ػ ػػاءىيئ ػ ػػةالت ػ ػػدريسيمعب ػ ػػكفدك نارميمػ ػ ػنا

فيعمميةالقيادةفيمؤسساتالتعميـ،كحيثإفمركزالتعمـىػكالمػتعمـفأعضػاءىيئػة
ي
كمحكريان
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التػ ػػدريسالنػ ػػاجحكفىػ ػػـالػ ػػذيفيفيمػ ػػكفىػ ػػذهالحقيقػ ػػة،كيكجيػ ػػكفأدائيػ ػػـنحػ ػػكاسػ ػػتثمارقػ ػػدرات
المتعمميف،كبقدرمايحقؽالطالبمفنجاحيككفعضكىيئةالتدريس،كيكػكفنجػاحالمعيػدأك

الكميػػة،كيكػػكفنجػػاحالجامعػػة،كيكػػكفنجػػاحالمجتمػػعككػػؿ،كعمػػىالػػرغـمػػفأفأعضػػاءىيئػػة

التػػدريسقػػديقكمػػكفبعمػػؿميػػـداخػػؿقاعػػاتالد ارسػػةإالأنيػػـيجػػبأفيككن ػكاأيض ػانقػػادةعمػػى
مستكلالتحػدمخػارجالقاعػةالد ارسػية،كداخػؿالحػرـالجػامعي،كفػيكػؿاألمػكرالمتعمقػةبػالتعميـ

العاليالجامعي .

كمفكجيةنظػرأبػكالكفػا 3355ـ)533،تعػدالتنميػةألعضػاءىيئػةالتػدريسبيػدؼ

تحسيفاألداءمطمبناممحنالدلمؤسسػاتالتعمػيـالعػاليخاصػ نةالتػيتسػعىإلػىتجكيػدمخرجاتيػا
ػثإننػافػيعصػريتسػـبػالتغييرالسػريعكالتقػدـ
ػة،كحي ي
بمايتناسبمعاالتجاىاتالتربكيةالحديث و
العمميكالتقنيكانتشارالفضائياتكالتغيرالمعرفي؛ممايزيػدمػفأىميػةالتنميػةالمينيػةألعضػاء
ىيئةالتدريسفيالجامعاتبيدؼاالرتقاءبأدائيـ .

كبحسبعمي 5999ـ)55،فإنومػفالجػديربالػذكرأفالتحسػيفالمسػتمرلإلمكانيػات

البشػ ػريةالمؤىم ػػةم ػػفىيئ ػػةأكاديمي ػػةلس ػػداالحتي ػػاجم ػػنيـنظػ ػ نارالزدي ػػادأع ػػدادالطمب ػػةالممتحق ػػيف
بالجامعات،كتقمػيصعػددالطمبػةبالنسػبةلألسػتاذالكاحػد،إذإفتكػدسالطمبػةفػيقاعػاتالػدرس

يعتبػػرفػػيحػػدذاتػػوضػػياعانلجػػكدةالتعمػػيـالػػذمتعػػدمػػفمقكمػػاتالبيئػػةالجامعيػػةالتػػيتسػػعى
مؤسساتالتعميـالعاليإلىتكفيرىا .

كيش ػ ػػيرص ػ ػػالح 5992ـ)22،إل ػ ػػىأفأعظ ػ ػػـاس ػ ػػتثمارألممنظم ػ ػػة جامع ػ ػػة)ى ػ ػػك

االستثمارفيالبشػر؛إذإنيػـالمكػكفالػرئيسفػيعمميػاتالتطػكيرالمسػتمر،كلػذلؾفػإفالتػدريب
مطم ػػبمس ػػتمرلكاف ػػةالع ػػامميفعم ػػىاخ ػػتالؼمس ػػتكياتيـكمػ ػراتبيـف ػػيالمنظم ػػة الجامع ػػة)إم ػػا

لتعػديؿسػػمككياتيـفػػيالعمػػؿ،أكإلكسػػابيـميػاراتكمعػػارؼجديػػدة،أكلتػػدعيـميػػاراتكمعػػارؼ

ػيزيػػادةفػػرصاالبتكػػاركاالخت ػراعكتحسػػيفسػػبؿالعمػػؿ.
كقػػدراتعاليػػةتػػؤدمإلػػىالمسػػاعدةفػ 
ػةكاألكاديمي ػػة،إض ػػافةإل ػػى
كتأىي ػػؿعض ػػكىيئ ػػةالت ػػدريسعمميػ ػانكتربكيػ ػانكتط ػػكيرخب ارت ػػوالعممي ػ 
اسػػتقطابالكفػػاءةالمؤىمػػة،كالمحافظػػةعمػػىالك ػكادرالمتمي ػزة،كالحػػدمػػفتسػربيالمقطػػاعالخػػاص
بمنحيامزاياتتناسبمعمكانتياالعمميةييسيـبفعاليةفيزيادةكفاءةاألداءالجامعي .

كمػػفىنػػاتػػرلشػػييرة 2007ـ)253-252،أفمػػفأىػػـمقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداء

المتكازفكنجاحيا :

-اليد العاممة المتخصصـة :كيقصػد بيػا كجػكد كفػاءات متخصصػة فػي ىػذا المجػاؿ ،خاصػ نة أف

ىػذه البطاقػة تعتبػر مػفاألسػاليب الحديثػة ،كبالتػالي فػإف نجاحيػا يتطمػب كجػكد يػد عاممػة كفئػة
متخصصة تحيط بجكانب كؿ ىذه البطاقة،كتستطيع تحديد مقكماتيا كعكامؿ نجاحيا .
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 وزود قابمية ورغبة لمتغيير:حيث إنو إذا كانت المؤسسػة ،ككػؿ أفرادىػا لػدييـ رغبػة فػي التغييػر،فإنػو مػف السػيؿتطبيػؽ بطاقػة األداء المتػكازف بكػؿ نجػاح كعػدـ ظيػكر مقاكمػة مػف قبػؿ اإلدارة أك

العماؿ .

 -اعتماد التكجو الحديث في العالقات مع الزبائف كالمكرديف الشراكة) .

 الطالب الزامع  :ينبغيأفتككفسياسةالجامعاتفيمايتعمؽبقبكؿكارشادكتكجيوالطالبكالطالبات،


كمتابعةتقدميـالدراسيكاضحةكايجابية،كأىـالمقكماتالتييمكفالتنكيوإلييافيىذاالصدد

أفيككفلمطالبكالطالباتميكؿكرغبةفيالتخصصالذمينتمكفإليو،كأفتككفىناؾخطة
كاضحة معدة مف قبؿ متخصصيف في اإلرشاد كالتكجيو  ،كأف يككف ىناؾ نظاـ شامؿ لحفظ

المعمكماتكالبياناتالمتعمقةبكؿطالب .أبكقصاص3332،ـ )339،

كيضيؼ حمكدم   3355ـ ) أف الطالب الجامعي مف حيث قبكلو كالتحاقو بالجامعة

كجكدةتأىيموصحيانكعقميانكنفسيان،لتمقيالبرام التعميميةاستكماالنلمافيجعبتوخالؿمسيرتو

التعميمية قبؿ التحاقو بالجامعة أم ار ميمنا؛ كأصبح اليكـ يؤدم دك نار ىامنا في إنجاح العممية
اسيةككفاءةأعضاءىيئة
التعميميةمفخالؿإعطائوالفرصةلمتعبيرعفرأيوفيالمناى الدر ن

التدريس،كمدلفاعميةالتدريس .حمكدم3355،ـ )582:

كيعتقد األسدل   3337ـ) أف إدارة الجامعة ينبغي أف تعطي ألعضاء ىيئة التدريس
كالطالب الثقة في التصريح كاإلفصاح عف آرائيـ حكؿ كؿ ما يكاجييـ في داخؿ القاعات

كبيرفيتحقيؽالجكدة؛حيثإف
األفكارليادكر ه
ه
الدراسية،أكداخؿالجامعة،ألفىذهاآلراءك
الناسالذيفيعانكفمفالخكؼفيمحيطالعمؿاليمكنيـالتركيزإلعطاءأفضؿماعندىـ.
األسدل3337،ـ )88:

كيؤكدذلؾ بسيكني  3355ـ)بقكلوأنوكممازادتجكدةاإلدارة الجامعيةمفتخطيط،

كتنظيـ  ،كقيادة  ،كتكجيو لألداء استخدمت المكارد البشرية كالمادية المتاحة؛ األمر الذم مف

شأنوأفيحقؽجكدةعاليةفيالبيئةالجامعيةبشكؿأفضؿ .بسيكني3355،ـ )582:

كفػ ػػيىػ ػػذاالسػ ػػياؽيػ ػػرلجػ ػػكدة 3337ـ)أىميػ ػػةالتركيػ ػػزعمػ ػػىمػ ػػنحالح ػ ػكافزالماديػ ػػة

كالمعنكيةلكؿمفييسيـفيتعميـبطاقةاألداءالمتكازفأكتطبيقيا،كماأفالعمػؿالجمػاعيمػف

أىـمقكماتتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .جكدة3337،ـ )373:

أمارضية 2016ـ)فيعتقدأفمفمقكماتتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازفمايمي :

-ضركرة تكفر المعمكمات كاالعتماد عمى التدريب لتطكيرالمؤسسة التعميمية؛ حيػث تعػد التنميػة

المينية المستمرة ألفرادالمؤسسة مف الضركريات الالزمة لتطبيؽ تمؾ البطاقة.
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ػكف شػاممة مػفأجػؿ بنػاء بطاقػة قيػاساألداء
تكػكيف مجمكعػة تمثػؿ المشػركع كيفضػؿ أف تك ىالمتكازف،بحيث تككف ممثمو لكؿ المؤسسةالتعميمية.
 -تػكفير أحػد أفػراد المؤسسػة التعميميػة ،كالمتخصػص بالتحميػؿاإلحصػائي كاسػتخداـ الحاسػب

اآللي إلجراء تمؾ الرسكـ البيانيةكاإلحصائية .رضية2016،ـ )124:
فيمايرلأبكفضةكدرغاـ  2009ـ) ضركرة إدراؾ أثر مؤشرات األداء عمى سمكؾ

العامميف مع التأكيد مف أف تغيرىا سيؤثر عمى ذلؾ السمكؾ ،كذلؾ لمتشجيع عمى التحسيف.

كضركرةالتركيزعمىمنحالحكافزالماديةكالمعنكيةلكؿمفييسيـ فيتعميـالنظاـأكتطبيقو،

كىذايمثؿدافعناقكينالممسؤكليفعفتطبيؽالنظاـ .أبكفضةكدرغاـ2009،ـ)752:

جركآخػركف 2007 Hamabarger et alـ)أفمػفعكامػؿنجػاحتطبيػؽ
كيعتقػدىامابػار 

بطاقةاألداءالمتكازففيالمؤسسة؛عقدالعديدمفالندكاتكالمقابالتمعأكبرعددمػفاألفػراد،
كقديتطمباألمرطرؼأكأطراؼخارجية،كذلؾفيمختمؼخطكاتالتصميـكالتطبيؽ .

أماشييد 2007ـ)58،فيرلأفمػفالركػائزاألساسػيةالتػييقػكـعمييػانظػاـتقيػيـاألداء

المتكازفمايسميومؤشراتاألداءالتابعة-مؤشراتاألداءالقائدة:كىيالمؤشػراتالتػيتيػتـعػادة
بقياساألداءالسابؽأكالتاريخي :مثؿرضاالعميؿكالعكائد)كغالبػنامػاتكػكفمكضػكعيةكممكػف

الحصكؿعمىالبياناتالمتعمقةبيابسػيكلة،كلكنيػاالتممػؾالقػدرةالتنبؤيػة،أمػاالمؤشػراتالقائػدة
فييمحركاتاألداءالتيتقكدإلىتحقيؽالمؤشراتالتابعة،كتستخدـعػادةلقيػاسأداءالعمميػات

كاألنشػػطة :مثػػؿالتسػػميـفػػيالكقػػتالمحػػدد)كغالب ػانمػػاتكػػكفىػػذهالمؤش ػراتشخصػػية ،كتتميػػز
بقدرتياالتنبؤية،كلكفىناؾصعكبةفيتجميعالبياناتالمتعمقةبيا.

كمػػايمكػػفقكلػػوأفإداراتالجامعػػاتكقادتيػػاتمعػػبدك نارميم ػنافػػيعمميػػةالتطػػكير،كلػػذا

عمييػػاممارس ػػةاس ػػتراتيجياتالتغييػػرالمس ػػتمر،كاالس ػػتعانةبالكفػػاءاتاإلداريػ ػةالمتميػ ػزة،كال ػػذيف

لدييـفكركقدرةعمىاالبػداعكالتغييػر،كتبنػياالتجاىػاتالحديثػةفػيقيػادةالعمػؿالجػامعيكفػي
تحسيفأنظمةالجامعةكفؽخططمدركسةكمعاييركاضحة .

) )Hamabarger et al,2007:47

ػاءعمػػاسػػبؽتسػػتنت الباحاــةأفالمقكمػاتالبشػريةيعبػػرعنيػػامػػفخػػالؿاإلمكانػػات
كبنػ ن

كاألنشطةالتػيتجعػؿكميػةالتربيػةتأخػذبتطػكيرالجانػبالبشػرمإلػىأقصػىحػدممكػفأفتسػمح
بػػوقد ارتػػوخاصػػةىيئػػةالتػػدريسكالطمبػػةلػػدييا،بمػػايمكػػفمػػفتطػػكيرأدائيػػامػػفخالليمػػاككنيمػػا

يمثالفأىـمخرجلدييا .
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كما تسـتنبط الباحاـةممػاسػبؽعرضػوكممػااطمعػتعميػومػفالد ارسػاتالسػابقةأفأىػـ
مقكماتتطبيؽبطاقػةاألداءالمتػكازففػيكميػةالتربيػة،كالمرتبطػةبالمقكمػاتالبشػرية،كىػيعمػى

النحكالتالي :

سعيالكميةإلىتحقيؽرضاالمستفيديفمفطمبةكعامميف .تكافرمعرفةبجكانبتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازفلدلالعامميففيالكمية .
 -

-االعتمادعمىتبادؿالخبراتفيجانبالقياسكتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .

-االعتمادعمىتنميةقدراتالعامميففييا :إداريػيف–أكػاديمييف)فػيالكميػةفػيمجػاؿالقيػاس

باستخداـبطاقةاألداءالمتكازف .

-امتالؾالكميةنظامنالمتابعةالخريجيف .

االستراتيجيابطاقةاألداءالمتكازفا .
امتالؾالكميةكفاءاتمتخصصةفيمجاؿقياساألداء كجكدفريؽعمؿمتخصصبالكميةلقياساألداءاالستراتيجيابطاقةاألداءالمتكازفا -تكافرآلياتدعـكاستقطابالمكاىبكاالبداعات .

رابعاً -:المقومات المرتبطة بالنمو المعرف والتطور العمم

يرلأرفيزكف 1999 Arvesonـ)أفمقياساألداءالمتػكازفيتطمػبمسػاريفعكسػييف

لتػدفؽالمعمكمػات،يتمثػؿالمسػاراألكؿفػيتػدفؽالمعمكمػاتمػفأعمػىإلػىأدنػى Downward

Information Flowمثػػؿالمعمكمػػاتالمتعمقػػةباألىػػداؼاالسػػتراتيجيةكالنػكات المرغكبػػةكالقػػيـ
المسػ ػػتيدفة،فػ ػػيحػ ػػيفيتمثػ ػػؿالمسػ ػػارالعكسػ ػػي-تجميػ ػػعالبيانػ ػػاتكاع ػ ػدادالتقػ ػػارير-فػ ػػيتػ ػػدفؽ

المعمكمػػاتمػػفأدنػػىإلػػىأعمػػىFlow

Upward Informationمثػػؿالمعمكمػػاتالمتعمقػػة

اءأكانػػتقياسػػاتتجميعيػػة
بالتغذيػػةالعكسػػيةكالمعمكمػػاتالالزمػػةلصػػياغةالقياسػػاتالمختمفػػةسػك ن

،Aggregateأـكانتقياساتناتجةعفعممياتالمسحكاستطالعالرأم Survey- Based

،Measurementكتػكفرالبنيػػةالتحتيػةلتكنكلكجيػػاالمعمكمػاتأداةميكانيكيػػةمرنػةإلنشػػاءقكاعػػد

البيانات،كلسيكلةكسرعةتدفؽالمعمكماتفيكالنمفاالتجاىيفالمحدديفسابقان.

) )Arveson,1999:13

سػػتيمي

كنظ نارألىميةربطمقياساألداءالمتكازفبالبنيةالتحتيػةلتكنكلكجيػاالمعمكمػات؛فقػدأشػار
2001 Steeleـ)إلػػىأفأكثػػرمػػف )%75مػػفمنشػػآتالعمػػاؿالتػػيتطبػػؽفع ػالن

مقياساألداءالمتكازففيعمميػةقيػاس،كتقػكيـاألداءمػفمنظػكراسػتراتيجيتسػتخدـالبرمجيػات

التشػغيميةكالتطبيقيػةSoftwareلػنظـالحاسػباتاآلليػة،كمػاأشػارمػاركنيمػي Marr& Neely

2001ـ)إلػػىأىميػػةاسػػتخداـنظػػـالتقريػػرالبرمجيػػةSoftware Reporting Systems

لتعزيػػزعناصػػرنظػػاـمعمكمػػاتإدارةاألداءاالسػػتراتيجي،كربػػطىػػذاالنظػػاـآلي ػنابمسػػاراتتػػدفؽ

26

المعمكمػات؛األمػػرالػػذميسػاعدعمػػىالتشػػخيصالسػريع،كالتػدخالتالمتالحقػػةلعػػالجالمشػػكالت

المستحدثةالتيتفرزىابيئةالتطبيؽ .

كيعتقػدالبشػتاكم 2004ـ)أنػو ال يمكػف االسػتفادة مػف مفيػكـ بطاقػة قيػاساألداء

المتكازف المتكازنة إالباالعتماد عمػى أنظمػة مسػاندة تعتمػد عمػى الكمبيػكتر" كعمػى الرسػكـ البيانيػة
لمتكضيح  .البشتاكم2004،ـ )124:

كيؤكػدإدريػسكالغػالي 2009ـ)عمػىالتكنكلكجيػػا ،كالتػي تػدعـ عمميػات التحسػػيف

المستمرفيالجامعة .إدريسكالغالي 2009ـ )84،

كيؤيدذلؾأبكفضةكدرغاـ 2009ـ)؛إذ يؤكداعمىمايمي :

ضركرةإدراؾدقةكبساطةأنظمةنقؿالمعمكماتمفالبدايػة،كػياليػتـنقػؿمعمكمػاتخاطئػةإلىالمستخدـالنيائيلمنظاـ .

ػفيفضػػؿأفتبػػدأبتحمػػيالتبسػػيطةكتقريبيػػة،بيػػدؼ
-يجػػبعػػدـالبػػدءبتحمػػيالتعميقػػة،كلكػ ي

التعمـ،كالتحسػيفمػعتكسػيعاالسػتخداـبالتػدرجحتػىالتكػكفىنػاؾفجػكةبػيفالتحميػؿكالتطبيػؽ.
أبكفضةكدرغاـ2009،ـ )753:

أمػػاىامابػػارجركآخػػركف 2007 Hamabarger et alـ)فيركػػزعمػػىعػػدةعكامػػؿ
لنجاحتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازففيالمؤسسة الجامعة)نذكرمنيا :

يجبأفتتسـالثقافةكالقيـالتنظيميػةبػالقكةكالتكجػوالمسػتقبمي،كتقبػؿالتغييػركتسػعىالعتمػادمقاييسبشكؿدائـكفيجميعالمجاالت.

ػةكاالبػػداع،كتقبػػؿالتحػػدمكالحمػػاس
-تميػػزفريػػؽالعمػػؿبمشػػركعبطاقػػةاألداءالمتػكازفباالبتكاريػ 

كالرغبةفيإثباتالذاتكالقدرةعمىاستشراؼالمستقبؿ ) Hamabarger et al,2007:47).

أم ػػاحم ػػكدمكمحم ػػد 2011ـ)في ػػرلأفمقكم ػػاتتطبي ػػؽبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازفلك ػػي

تعكسالتفكؽالجامعييتطمبذلؾاآلتي :

-1كمياتمتميزة .

-2أنشطةبحثعاليةالمستكل .
-3عممياتالتعمـكالتعميـ .

-4عممياتكابتكاراتلدعـالتكنكلكجيا .
-5تسييالت .

-6طمبةمتمكنيفعمميان .

-7دعـعاـكتشجيعالمكاىب .
كمفأجؿنجاحعمميةتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازفيمزـتكفيرالمقكماتالتالية :
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 األخذبعيفاالعتبارالتطكراتالتكنكلكجية،كدمجيامعكاقعالشركاتكالبعدعفالحمكؿاالنفرادية .

 ضركرةاألخذبعيفاالعتبارالبيئةالمحيطةبالمشركعمعتفعيؿالبدءبالمشركعبعمميةعينةاختباريةثـتكسيعياشيئانفشيئان.

 -كجكدعمميةتحميؿيسبؽكضعاالستراتيجية،كتحديدعالقةالسببكاألثر.

 -التركيزعمىالمحتكلقبؿالصفاتالتقنية حمكدمكمحمد2011:ـ.)15،

كيػػرلالسػػممي 2005ـ)أفمػػفمقكمػػاتتحقيػػؽبطاقػػةاألداءالمت ػكازفت ػكافرالشػػفافيةفػػي

الجامعػةكالتػػيتعنػػي:الحػؽفػػيالكصػػكؿإلػىالمعمكمػػات،كمعرفػػةآليػاتاتخػػاذالقػرارالمؤسسػػي،

كحؽالشفافيةمطمبضػركرملكضػعمعػاييرأخالقيػة،كميثػاؽعمػؿمؤسسػيلمػاتػؤدمإليػومػف
الثقة،كالمساعدةفياكتشاؼاألخطاء .السممي2005،ـ)132:

كىػػذامػػايؤكػػدهنػػيفف 2002 Nivenـ)43،بأنػػومػػفالضػػركرمأفتتػػكفرالبيانػػات

الكافيةكالدقيقةكالمكثكؽبيامفمصػادرمتعػددةلغػرضأفتعطػيمعنػىمحػددلقياسػاتاألداء.

ػاتيفتػرضأفتيؤخػػذفػيإطػارقػدرتيا،كارتباطيػػالمتطمبػاتالمعػاييركالمؤشػراتالػكاردة
فػإفالبيان ي
فيبطاقةاألداءالمتكازف)2002, Nivenـ .)43:

كيعتبرشييرة 2007ـ)أفمفمقكماتتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازفبنجاح :

-إشراؾالعامميف؛إذإفإشراكيـ مف المقكمات التي تفتقدىا معظـ المؤسسات ،حيػث تتميػز ىػذه

المؤسساتبالمركزية المفرطة ،ألف إشراؾ العامميف قد ييسيـ في إيجاد اقتراحات كأفكار جديدة ،كمػا
يرجع ذلؾ عمييـباإلحساس باالنتماء إلى المؤسسة .كبالتالي الرفع مف معنكياتيـ .

-االىتماـ باألفراد كحثيـ عمى االبداعكالتميز في األعماؿ كالميػاـ المككمػة إلػييـ .شػييرة2007،

ـ )252:

كتخمػػػصالباحاــــة:ممػ ػػاسػػػبؽإلػ ػػىأفالمقصػػػكدبالمقكمػ ػػاتالمرتبطػػػةبػ ػػالنمكالمعرفػ ػػي

كالتطػػكرالعمم ػػيى ػػياإلمكان ػػاتالت ػػيتجع ػػؿكمي ػػةالتربي ػػةتعم ػػؿعم ػػىتط ػػكيرذاتي ػػام ػػفخ ػػالؿ

ابتكاراتجديدةأكالتعمـمفالتجاربأكاكتسابالمعرفة .

كماتسػتنبطالباحاةممػاسػبؽعرضػو،كممػااطمعػتعميػومػفالد ارسػاتالسػابقةأفأىػـ

مقكم ػػاتتطبيػػػؽبطاقػػػةاألداءالمتػ ػكازففػػػيكميػػػةالتربيػػػة،كالمرتبطػػػةبػػػالنمكالمعرفػػػيكالتطػ ػػكر

العممي،كىيعمىالنحكالتالي :

-ت كفيرالكميةبيئةداعمةلعمميةقياساألداء كتطكيرىا .

كج كدبرام تدريبيةكافيةلتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .-مشاركةالعامميففيالكميةفيعمميةاتخاذالق ارراتالمتعمقةبتقييـاألداء .
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-حػػرصالكميػػةعمػػىابتكػػارأسػػاليبجديػػدة،سػػعيانلمتميػػزاألكػػاديميمػػفخػػالؿالتقيػػيـالمسػػتمر

ألدائيا .

استقطابالكميةلألفكارالتيتدعـالكميةالمستقبميةكتطكرىاتطمعاتالكميةالمستقبمية .امتالؾالكميةقاعدةبياناتعمميةمتطكرةتخدـالبيئةاألكاديميةبشكؿمستمر .اىتماـالكميةبتكفيرمناختنظيميأكاديميمناسبلدعـاالبداعكتشجيعو .تقديـالكميةلبرام أكاديميةمتنكعةكمكاكبةلمتطكرالعممي .-تحديثالكميةالبرام األكاديميةبشكؿدكرمكمستمر .

-حرصالكميةعمىتقديـأفضؿالنتاجاتالعمميةلخدمةالمجتمعالمحمي .

التطبيق الفعال لبطاقة األداء المتوازن:
إف بنػاءكتطبيػؽ بطاقػة األداء المتػكازف يختمػؼ مػف منظمػة ألخػرل حسػب طبيعػة عمميػا

كفمسػفتياكتفكيرىػا االسػتراتيجي ،فػبعض المنظمػات تحصػر ميمػة بنػاء بطاقػة األداء المتػكازف

بأشػخاص محػدكديف ليػـ اطػالع كػاؼ عمػى مكقػؼ المنظمػة االسػتراتيجي الحػالي ،فػي حػيف أف
منظمات أخرل تحاكؿ بناء بطاقة األداء المتكازف مف خالؿ مشاركة أكسع كعمػى مختمػؼمسػتكيات

يسكالغالبي3339،ـ )32،
المنظمة .إدر 
كىنػػاؾبعػػضالتكصػػياتالتػػيانبثقػػتمػػفخػػالؿالمالحظػػاتكالمشػػاىداتخػػالؿتبنػػي

كتطبيػػؽاألداءالمتػكازففػػيبعػػضالمؤسسػػات،كيمكػػفإجمػػاؿتكصػػياتبنػػاءفعػػاؿلبطاقػػةاألداء

المتكازفبمايمي  :)Kevin, 2004, 18

 .5إنشاءقيادةفعالةلدييامسؤكلياتعديدة.
رؤيةكاستراتيجيةالمنظمة.

 .3تبسيط

تبطالرؤيةكاالستراتيجيةبنتائ األعماؿ.

 .2تحديدعناصراألداءالتيتر

 .2تعريؼبطاقةاألداءالمتكازفعمىالمستكلالكظيفيكاألقساـكاألفراد.

 .2تطكيرمقاييسكمعاييرفعالةلبطاقةاألداءالمتكازفعمىالمدلالقصيركالطكيؿ.
 .6تطكيرمكازنةدقيقةكتكنكلكجيامعمكمات،كأنظمةاالتصاؿكالمكافآتالفعالة.

طلمكاجي ػػةالتغيػ ػراتالت ػػيتح ػػدثف ػػيالمجتم ػػع
 .8اعتب ػػاربطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازفعام ػػؿكس ػػي ن
كالمؤسسة .

ازفبشكؿفعاؿفيمايميالناطكر 3332ـ) :
ٌ
كيمكفتحديدخطكاتبناءبطاقةاألداءالمتك

 .5مناقشةالمشاكؿاالستراتيجيةلممنظمةكايجادحمكؿليا،بغرضتحقيؽإجمػاعبػيفاألفػراد
حكؿرؤيةالمنظمة،كمفثـتحديدكجياتالنظراألساسيةفيالبطاقة .
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 .3تشػػكيؿلجنػػةلمتخطػػيطاالسػػتراتيجيلصػػياغةأىػػداؼلكػػؿكجيػػةنظػػرسػػبؽتحديػػدىافػػي
بطاقةاألداءالمتكازفلممنظمة .
 .2تطم ػػبلجن ػػةالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيمالحظ ػػاتع ػػفالبطاق ػػة،كم ػػدلقبكلي ػػام ػػفجمي ػػع
العامميفبالمنظمة .
 .2تعػػدؿالمجػػافبطاقػػةاألداءالمت ػكازفبنػػاءعمػػىالح ػكارمػػعالعػػامميفبالمنظمػػة،ثػػـتضػػع
اإلدارةخطةاستراتيجيةلمدةخمسسنكاتلممنظمةككؿ .
 .2يتـمراجعةمدلتقدـالعامميفكالمنظمةكؿربػعسػنة،لتحديػدالمجػاالتالتػيتحتػاجإلػى
اىتماـفكرمكأعماؿإضافية.
 .6بن ػػاءعم ػػىالفح ػػصال ػػداخميكالخ ػػارجيلمظ ػػركؼالحالي ػػةلممنظم ػػةكالتغيػ ػراتف ػػيالبيئ ػػة
االقتصادية،تعدؿلجنةالتخطػيطاالسػتراتيجيبطاقػةاألداءالمتػكازفكالخطػةاالسػتراتيجية
ذاتالخمسسنكات .الناطكر3332،ـ)27:

بطاقة األداء المتوازن كنظام لإلدارة االستراتيزية:
تعػد بطاقػة األداء المتػكازف إحػدل الكسػائؿ اإلداريػة المعاصػرة التػي قػدميا كػ هؿ مػفكػابالف
ال لمضػعؼ
ال كػام ن
كنكرتفكمفيػكـجديػد لػإلدارة االسػتراتيجية ،حيػث يقػدـ ىػذا النمػكذج المعاصػر حػ ن
كالغمػكض فػي التكجػو القػديـلمنظػاـ اإلدارم الػذم يركػز عمػى األداء المػالي فقػط مػف خػالؿ إضػافة
أبعاد أخرل تحكؿ الخطة االستراتيجية إلىأفعاؿ كنتائ مممكسة تربط األىداؼ كالكسائؿ كالمقػاييس
بمستكل األداء المطمكب كالبرام كالمبادرات بالخطةاالستراتيجية .
إفاالتجػاه المعاصػر فػي ميػداف إدارة األعمػاؿ إنمػا ينصػب عمػى بنػاء الرؤيػة التكامميػة
كالشمكلية ألنشطة منظمات األعماؿ،كالسعي لتحقيؽ الترابط كالتفاعؿ كاالبتعاد عف النظػرةالمجتػزأة
أكاألحاديػة ألنشػطة كفعاليػات المنظمػات،كلػذا جػاءت بطاقػة قيػاس األداء المتػكازفذات األبعػاد
األربعةلتشكؿ الجزء المركزم في الربط االستراتيجي .الغالبيكادريس3338،ـ )232:
إذإفبطاقةاألداءالمتكازفتتميزعفاألساليبالتقميديػةبأنيػاتنطمػؽمػفرؤيػةالمنظمػة
كالقياـبترجمةالرؤيةاالستراتيجيةلممنظمةإلىأىداؼ،كيػتـتحديػدىػذهاألىػداؼباالعتمػادعمػى
أبعػػادبطاقػػةاألداءالمت ػكازفمػػعتحديػػدمقػػاييسكمؤشػراتلقيػػاسمػػدلتحقيػػؽاألىػػداؼ .جػػكدة،
3337ـ )338،

23

كتعمػػؿبطاقػػةاألداءالمت ػكازفعمػػىربػػطاألىػػداؼاالسػػتراتيجيةطكيمػػةالمػػدلباألنشػػطة
التنفيذيػػةقصػػيرةالمػػدل،كمػػفثػػـفيػػيتقابػػؿالعديػػدمػػفاالحتياجػػاتاإلداريػة،كتتػػرجـاسػػتراتيجية
المؤسسػػةإلػػىمجمكع ػػةمترابطػػةف ػػيالمقػػاييسالتػػيتػ ػربطاألىػػداؼاالس ػػتراتيجيةطكيمػػةالم ػػدل
بآلياتتحقيقيا .
كبيفشكؿ )6أفتطبيػؽبطاقػةاألداءالمتػكازفكػأداةلػإلدارةاالسػتراتيجيةيتضػمفأربػع
عممياترئيسة :
0


ترزمة رؤية واستراتيزية المنظمة



 -إيضاحرؤيةاإلدارةكاستراتيجيتيا.



 -الحصكؿعمىإجماعحكؿالرؤيةالمستقبمية.





  2

 3

التغذية العكسية وأنشطة
التعمم

تحديد قنوات االتصال

 -تكضيحالرؤيةالمشتركة

ووسائل االرتباط

 كاإلنجازاتالمحققة.

 -تكفيرمعمكماتتغدية
 عكسيةاستراتيجية
 -تسييؿمراجعة




نموذج القياس
المتوازن

 -تكصيؿاالستراتيجيةلكافة

المستكياتاإلدارية

 كضعاألىداؼالرئيسة -ربطالحكافزكالمكافآت

االستراتيجية

 2

بمقاييساألداء

إعداد خطط األعمال

 كضعاألىداؼالفرعية التخصيصالفعاؿلممكارد كضعأىداؼالقياس.شكل ( :)6إدارة العمليات األربع في بطاقة األداء المتوازن
المصدر Kaplan & Norton, 1996( :م. : 197
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 .0ترزمة رؤية واستراتيزية المنظمة:
تسعىالمنظمػاتعػادةإلػىبيػافكتكضػيحرؤيتيػافػيشػكؿكثيقػةأكبيػاف،كىػذاالبيػاف

أكالكثيقػػةيطمػػؽعميػػورؤيػػةأكرسػػالةالمنظمػػة،إذيػػتـالتعبيػػرعػػفرؤيػػةأكرسػػالةالمنظمػػةمػػف
خػػالؿمجمكعػػةمػػفاألىػػداؼالكاسػػعةكالعريضػػةالتػػييتػ اركحمػػداىاعػػادةبػػيف )23-53سػػنة،
كيتطم ػػبتحقيقي ػػاالتفكي ػػربأبع ػػدم ػػفمق ػػدراتالمنظم ػػةكامكاناتي ػػاالحالي ػػة،كأى ػػـم ػػايمي ػػزرؤي ػػة

الكأكثػرتحػدينامػفاألىػداؼاالسػتراتيجيةلممنظمػةممػايجعػؿتحقيقيػا
المنظمةىكأنياأطكؿأجػ ن

أم انرغيرمؤكد .رشيدكجالب3337،ـ )585-568:

حيػػثيػػتـترجمػػةرؤيػػةالمنظمػػةإلػػىمجمكعػػةمػػفاألىػػداؼالمتكاممػػةقصػػيرةاألجػػؿ،

لتحقيؽالتكامؿفػيكافػةالجكانػبالمحيطػةكالمػؤثرةفػيالمنظمػة،كأفضػؿكسػيمةلتحقيػؽالتكامػؿ
يتـمفخالؿاالعتمادعمىبطاقةاألداءالمتكازف،إذيتـترجمةرؤيةالمنظمةإلػىمجمكعػةمػف

األىداؼالمتكاممةمعتحقيؽتكازففياألىداؼلتشمؿأبعادبطاقةاألداءالمتػكازف،كيػتـتطػكير
مجمكعةمفمقاييساألداءالتيتعكسمدلتنفيذاألىداؼالمحددة .الغريب3353،ـ )26:

 .0تحديد قنوات االتصال وسائل االرتباط:

تسػػاعدىػػذهالعمميػػةعمػػىتحكيػػؿاألىػػداؼاالسػػتراتيجيةالعامػػةلممنظمػػة،كترجمتيػػاإلػػى
أىداؼفرعيةترتبطبكحداتالنشاطفييا،ممايعمؿعمىتحقيؽالمكاءمةكاالتسػاؽبػيفاألنشػطة
الفرعيػػةلكحػػداتالنشػػاطمػػععكامػػؿالنجػػاحالكميػػةلممنظمػػة،كتتميػػزمػػفخػػالؿتأكيػػدىاعمػػىأف

كحداتالنشاطالمختمفػةتشػارؾفػيتكػكيفبطاقػةاألداءالمتػكازف،فبعػدأفيػتـبنػاءالبطاقػةعمػى
مستكلالمنظمةككؿ،تحددكحداتالنشاطفيياالمقػاييسالمالئمػةلتكػكيفبطاقػةاألداءالمتػكازف

الخاصةبيا،حيثتصؼىذهالمقاييسمايحبأفتقكـبيػاكحػدةالنشػاطلتحقيػؽاسػتراتيجيتيا

كماتساعدفيالكقتنفسوعمىتحقيؽأىداؼالمنظمة .الشطي3338،ـ)29،

 .3تخطيط األعمال:

تخطيط األعماؿ يتـ مف خالؿ كضع القيـ المستيدفة لتحقيػؽ التكامػؿ بػيف خطػط المنظمػة

كالخطط المالية ،كأيضان لتكفير أساس لتكزيع المكارد التي غالبان ما تتمتع بندرة نسبية عمىالمنظكرات

األربعػة التػي تقػكـ عمييػا بطاقػة قيػاس األداء المتػكازف ،كأيضػان يػتـ التركيػز فػي تقيػيـاألداء لمنتػائ
المحققة عمى أبعاد بطاقة قياس األداء المتكازف األربعة .الديب3353،ـ)92:
 .2التغذية العكسية والتعميم:

تع ػهدىػػذهالعمميػػةمػػفأىػػـعمميػػاتاإلدارةاالسػػتراتيجيةالسػػابقة،ككنيػػاتػػكفرلممنظمػػة

القدرةعمىتحقيػؽالػتعمـالمؤسسػيعنػدالمسػتكياتالتنفيذيػةالمختمفػة،حيػثتسػاعدبطاقػةاألداء
المتػ ػكازفالم ػػديريفعم ػػىمراقب ػػةكتع ػػديؿعممي ػػاتتنفي ػػذاس ػػتراتيجيتيـ،بحي ػػثي ػػتـعم ػػؿتغييػ ػرات
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أساسيةفياالستراتيجيةنفسياإذالزـاألمرذلػؾ،فالعمميػاتالػثالثاألكلػىتعتبػرحيكيػةلتطبيػؽ
االسػػتراتيجيةلكنيػػاغيػػركافيػػة،بينمػػاتسػػاعدعمميػػةالتغذيػػةالعكسػػيةكالػػتعمـعمػػىتحقيػػؽالػػتعمـ

االسػػتراتيجي،ككنيػػاتركػػزعمػػىتقيػػيـمػػاإذاكانػػتالمنظمػػةأكأحػػدأقسػػامياأكالعػػامميففييػػاقػػد
قامابتنفيذاألىداؼالمحددةمسػبقانأـال،كيػتـتقيػيـاالسػتراتيجيةفػيضػكءاألداءالحػالي،كعميػو
فػ ػػإفبطاقػ ػػةاألداءالمتػ ػكازفتسػ ػػاعدالمنظمػ ػػةعم ػػىتعػ ػػديؿاسػ ػػتراتيجيتيالتتناس ػػبمػ ػػعالظػ ػػركؼ

المتغيرة .الشطي3338،ـ)63:

معوقات تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
كثي ػ ػ نارمػ ػػفالمؤسسػ ػػاتكمنيػ ػػاالجامعػ ػػاتكالكميػ ػػاتالتػ ػػيقامػ ػػتبتطبيػ ػػؽبطاقػ ػػةاألداء

المتػكازفلقيػػاساألداء،كلكنيػػالػػـتحقػػؽالفكائػػدكاألىػػداؼالمرجػػكةمػػفتطبيقيػػا،كيرجػػعذلػػؾإلػػى
العديػ ػػدمػ ػػفالصػ ػػعكباتكالمعكقػ ػػاتالتػ ػػيتعػ ػػكؽتطبيػ ػػؽبطاقػ ػػةاألداءالمت ػ ػكازفبالشػ ػػكؿاألمثػ ػػؿ

كالمناسب .

كيمك ػػفتحدي ػػدالص ػػعكباتكالمعكق ػػاتكالتح ػػدياتالت ػػييمك ػػفأفتكاج ػػوتطبي ػػؽبطاق ػػة

األداءالمتكازفبمايمي دكديف3339،ـ) :

 نقصالمعرفةعفبطاقةاألداءالمتكازففيقياساألداءأكعدـالمعرفةبمزاياىذاالنمكذج. يحتاجإعدادنمكذجبطاقةاألداء المتكازفإلىرؤيةمشتركةالستراتيجية متفؽعمييا،لذلؾقد ال تككف ىناؾ رؤية معينة متفؽ عمييا ،أك إذا اتفؽ عمييا قد ال تككف كاضحة لكؿ

المستكياتاإلدارية.

 يمكفأفتفكؽتكاليؼبطاقةاألداء المتكازففيقياساألداء المنفعةالتييمكفالحصكؿعمييا.

 صعكبةتحديدالكزفالمرغكبلألىداؼ األساسيةالتيتككفذاتأبعادمتعددة،لذايجبعمىاإلدارةأفتحدداألىداؼالثانكيةالتيتمثؿمكجياتلألداءكفقنالألىداؼاألساسية.

 نقص  المكظفيف المؤىميف القادريف عمى التعامؿ مع بطاقة األداء المتكازف ،مما يؤدم فيالنيايةإلىمقاكمةتطبيؽىذاالنظاـ،كتتككفلدلالمكظفيفاتجاىاتسمبيةتجاهاستخداـ

بطاقةاألداءالمتكازفكخاصةأنيـاليدرككفأىدافاكاضحةليا.

 عمميةكضعالمقاييسكتحديدىافيبطاقةاألداء المتكازفمعقدةجدان،إضافةإلىصعكبةتحديدالعدداألمثؿمفالمقاييسالمستخدمةالتيتظيراألداءبشكؿمتكامؿ.

 عدـ كجكد مقاييس لبعض متغيرات األداء  ،حيث إف كجكد ىذه المقاييس ميـ لكضعاالستراتيجيات  مكضعالتنفيذ،كبالتاليفإفعدـكجكدمقاييسلقياسمتغيرمايؤدمإلى
عدـقدرةاإلدارةعمىتكجيوأدائيا .دكديف3339،ـ)53:
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كقػػدحػػددنػػيفف3333 Nivenـ)التحػػدياتالتػػيتكاجػػوتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتػكازف

فيالمؤسساتالتعميميةفيمايمي :

 -تردداإلدارةالعميافيالقياـباستخداـأساليبقياسمحددة.

 االعتقاد السائد بيف  العامميف في المؤسسات التعميمية بأف النتائ سكؼ تستخدـ لممحاسبةكالعقابأكثرمفاستخداميالمتحفيزكالثكاب.

 قمة الكضكح في رسالة المؤسسة التعميمية ،فأغمب بيانات الرسالة عبارة عف شعاراتفضفاضةالتستطيعاإلدارة  ترجمتياإلىنتائ أداءمحددةأكأنياتصؿإلىقياساتأداء

متعارضة.

 تحدلإشاعةثقافةعدـالثقةفيالحمكؿالتيتطرحفيالمؤسساتالتعميمية. ضعؼ القاعدة أك األساس لمتغيير ،فالمؤسسات التعميمية ال تقكـ بتطكير المؤشراتكالمقاييسإالعندماتكاجوحاالتأزمةتيدداستم ارريتيا.

ادرالفنيةكاإلدارية العاممةفيمجاؿالقياسكالتقكيـ،كخاصةمايرتبط

 نقصالمياراتلمككمنيا في جكانب التحميؿ كاالستنتاج كربط المؤشرات كايجاد آليات لعمؿ المنظمة كأنظمة

فرعية،كىذهالمتطمباتضركريةإلدارةكتقييـاألداء 3333، Nivenـ)236-233:
كترل الباحاة أف الجامعات ككميات التربية يمكنيا التغمب عمى ىذه التحديات مف
خالؿ تبني اإلدارة العميا لمفيكـ بطاقة األداء المتكازف كتكفير كؿ السبؿ كاإلمكانيات الالزمة
لتطبيقيا،كاالستعانةبمجمكعةمفالخبراءعندتصميـمعاييركمقاييسبطاقةاألداء المتكازف،

كالسماحلمعامميفبالمشاركةفيتصميـمعاييركمقاييسبطاقةاألداء المتكازف،كحثالعامميف
عمىتطبيؽىذه المعاييركالمقاييسمفخالؿمنحيـالحكافزالمعنكيةكالمادية،كالعمؿ عمى

تطكيرىذهالمعاييركالمقاييسباستمراركممادعتالحاجةلذلؾ .
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خاتمة المحور:
تعدبطاقةاألداءالمتكازفمفأىـالمقاييسكاألدكاتالحديثةالتيتستخدـلقياسكتقييـ

األداء في المنظمات كمنيا الجامعات كالكميات ،كقد جاء استخداميا نتيجة عجز األنظمة
التقميديةلتقييـكقياساألداء كالتيتركزعمىالبعدالماليفقط،أمابطاقةاألداءالمتكازففتركز
عمىأربعةأبعادكىي:البعدالمالي،كبعدالطمبة،كبعدالعممياتالداخمية،كبعدالتعمـكالتطكر .

كتساعدبطاقةاألداءالمتػكازف-مػفخػالؿاعتمادىػاعمػىىػذهاألبعػاد-الجامعػاتفػي

كضػعاسػػتراتيجياتيا،كترجمتيػػاإلػػىأىػػداؼمحػػددةكمقػػاييسكمعػػاييرمسػػتيدفةمبػػادراتلمتحسػػيف
المستمر،كماتعمؿعمىقياسمدلالتقدـفيتنفيذىا.

أمانتائ بطاقةاألداءالمتكازففييتعكسالتكازفبيفاألىداؼالماليةلمجامعة،كرضا

الطمبة،كالعممياتالداخمية،كالتطكركالتعمـ،فييتعمؿعمىإيجادنظرةمتكاممةكمتكازنةحكؿ

الجامعة،كتحقؽميزةتنافسيةلمجامعة ،كتيسيـ فيارتقائياعفالجامعاتالمنافسة،كتحقؽليا

البقاءكاالستمرار.
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احملىر انثاني

انتىجهات االسارايجيجة
 مفيوم االستراتيزية مفيوم القيادة االستراتيزية -أبعاد القيادة االستراتيزية

 التحديات الت توازو القيادة االستراتيزية ف الزامعات تعريف التوزو االستراتيز -أىمية التوزو االستراتيز

 العوامل المساعدة ف التوزو االستراتيز -أىداف التوزو االستراتيز

 نماذج لمتوزيات االستراتيزية بالزامعات -التوزيات االستراتيزية لكميات التربية بقطاع غزة
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المحور الاان  -التوزيات االستراتيزية:
ػةكاإلنتاجيػػةإلػػىتحقيػػؽالتميػػزكالنجػػاحفػػيأعماليػػاكأنشػػطتيا،
تسػػعىالمنظمػػاتالخدميػ 

كتكافحمفأجؿتحقيؽمركزتنافسياستراتيجي،يضمفليااالرتقاءعمىالمنافسيف،كيحقػؽليػا
النمككاالزدىارفيظؿبيئةتتميزبسرعةالتغييركقمػةالمػكاردالمتاحػةككثػرةالمنافسػيف،كتحقيػؽ
ىذهاألىداؼيتطمبمفإدارةىذهالمنظماتأفتمتمؾتكجياتاستراتيجيةتككفنابعػةمػفرؤيػة

بعي ػػدةالم ػػدل،كأفتفك ػػر-بعم ػػؽكش ػػمكؿ-باألنش ػػطةكاألعم ػػاؿالت ػػيس ػػتحقؽى ػػذهالتكجي ػػات،
كيضمفلياتحقيؽالتميز .

كعػػػادةمػ ػػاتبػ ػػدأم ارحػ ػػؿكعمميػ ػػاتالقيػػػادةاالسػ ػػتراتيجيةفػ ػػيالمنظمػ ػػةبتحديػ ػػدالتكجيػ ػػات

االس ػػتراتيجية،كالت ػػيتنطم ػػؽم ػػفنت ػػائ التفكي ػػراالس ػػتراتيجيلتح ػػددمع ػػالـتسترش ػػدبي ػػاالمنظم ػػة
لتحديدخارطتيػاكحركتيػاالمسػتقبمية،فالتكجػواالسػتراتيجييعبػرعػفالكيفيػةالتػيسػيتـبكاسػطتيا

اشتقاؽاألىداؼاالستراتيجيةلممنظمةكالعمؿعمىتنفيذىا .حسف3353،ـ )57:

كتتناكؿالباحثةفيىذاالمحكرمناقشةمفيكـاالستراتيجية،كمفيػكـالقيػادةاالسػتراتيجية،

كأبعادىا،كالتحدياتالتيتكاجوالقيػادةاالسػتراتيجيةفػيالجامعػات،كتعريػؼالتكجػواالسػتراتيجي،
ػو،كأىدافػو،كنمػاذجلمتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةفػيالجامعػػات،كأخيػ نػرا
كأىميتػو،كالعكامػػؿالمسػاعدةفيػ 

التكجياتاالستراتيجيةلكمياتالتربيةبقطاعغزة،كفيمايميتفصيؿلذلؾ:

مفيوم االستراتيزية:
مصطمحاستراتيجيةليسلوأصؿفيالفكراإلدارمأكالتربكم،ككممػةاسػتراتيجيةليسػت

كممػةعربيػػة،أكإنجميزيػة،إنمػػاكممػػةيكنانيػةاألصػػؿكانػػتتسػتخدـفػػيالجػػيش،بمعنػيفػػفقيػػادة
الجيػكش،كلكػػفىػػذاالمصػػطمحسػرعافمػػادخػػؿإلػػىالفكػراإلدارمكالتربػػكمنظػ انرلمحاجػػةالماسػػة
إليوفيظؿالبيئةالحاليةكالتيتمتازبشدةالتعقيدكالتغير .

كتعػٌػرؼاالسػػتراتيجيةعمػػىأنيػػا:افػػفاسػػتخداـاإلمكانػػاتكالكسػػائؿالمتاحػػةبطريقػػةمثمػػى

لتحقيػػؽاألىػػداؼالمرجػػكةعمػػىأفضػػؿكجػػوممكػػف،بمعنػػىأنيػػاطػػرؽمعينػػةلمعالجػػةمشػػكمةأك
مباشرةميمةماأكأساليبعمميةلتحقيػؽىػدؼمعػيف،كأنيػاخطػةمحكمػةالبنػاءكمرنػةالتطبيػؽ
يػ ػ ػ ػػتـخالليػ ػ ػ ػػااسػ ػ ػ ػػتخداـكافػ ػ ػ ػػةاإلمكانػ ػ ػ ػػاتكالكسػ ػ ػ ػػائؿالمتاحػ ػ ػ ػػةلتحقيػ ػ ػ ػػؽاألىػ ػ ػ ػػداؼالمرجػ ػ ػ ػػكةا.
الحريرم3353،ـ )552:

المكحػدة
كيعػرؼأبػكشػرخ 3353ـ)االسػتراتيجيةبأنيػا :االخطػة أك مجمكعػة الخطػط
ٌ

المتكاممة كالشاممة التي يسػعى أمتنظػيـ مػف خالليػا لتحقيػؽ رسػالتو كغاياتػو كأىدافػو ،بشػكؿ يحقػؽ
التػكازف بػيف كػؿ مػف المعطيػاتكالمتغيػرات البيئيػة كالمػكارد كاإلمكانػات المتاحػة لمتنظػيـ ،كمػف ثػـ
اإلسياـ في تحقيؽ رؤيتو كطمكحاتوالمستقبميةا .أبكشرخ3353،ـ )32:
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كيعرفياعكاد 3353ـ)بأنيا :اتصكر الرؤل المستقبمية لممنظمة ،كرسـ رسػالتيا ،كتحديػد
ٌ

غاياتيػا عمػى المػدل البعيػد ،كتحديػد أبعػاد العالقػات المتكقعػة بينيػا كبػيف بيئتيػا بمػا ييسػيـ فػي بيػاف
الفػرص كالمخػاطر المحيطػة بيػا ،كنقػاط القػكة كالضػعؼ المميػزة ليػا ،كذلػؾ بيػدؼ اتخػاذ القػ اررات
االستراتيجية المؤثرة عمى المدل البعيد ،كمراجعتيا ،كتقكيميا" .عكاد3353،ـ )333:

كترل الباحاةأفعمميةتحديداالسػتراتيجيةفػيالمنظمػةتػرتبطبكثيػرمػفالمتغيػراتأىػـ

ىذهالمتغيراتىيفمسفةالمنظمةكتكجياتياالمختمفةكاليتمثؿمكردانميمػانتنطبػؽعميػومعػايير

المكارداالستراتيجيةلممنظمةذاتالميزةالتنافسيةالتيمػفخالليػاتسػتطيعالمنظمػةالمنافسػةفػي
األسكاؽكاالسػتم ارركالبقػاء،كمػاأفالمنظمػاتتعػيش-اليػكـ-فػيعصػرشػديدالتعقيػديتميػز
بنػدرةالمػكاردككثػرةالمنافسػػيف،كىػػذايتطمػػبكضػػعاسػػتراتيجيةمناسػػبةلممنظمػػةتضػػمفليػػاحسػػف

اسػػتغالؿالمػكاردالنػػادرةكانتػػاجسػػمعكخػػدماتقػػادرةعمػػىالمنافسػػة،كالشػػؾأفكضػػعاسػػتراتيجية
مناس ػػبةكجي ػػدةلممنظم ػػةيع ػػدم ػػفأى ػػـأكلكي ػػاتالقي ػػادةالعمي ػػابالمنظم ػػةأكبمعن ػػىآخ ػػرالقي ػػادة

االستراتيجيةلممنظمة .

مفيوم القيادة االستراتيزية:
يعػػدمفيػػكـالقيػػادةاالسػػتراتيجيةمػػفالمفػػاىيـالحديثػػةفػػيالفكػػراإلدارم،كقػػدارتػػبطىػػذا

المفيكـبمفيكـالقيادةالتػيلطالمػاكػافليػاأىميػةكبيػرة،ألنيػاأسػاستقػدـالشػعكبكالمجتمعػات

كالمنظمػػات،فالقيػػادةالفاعمػػةىػػيالتػػيتسػػتطيعالتػػأثيرفيػػاألفرادكالمجتمعػػاتكدفعيػػـكتحفيػػرىـ
لمعمؿبأقصىدرجاتالكفاءةكالفاعميةمفأجؿتحقيؽاألىداؼالمنشكدة .

كيشػ ػػيرمفي ػ ػػكـالقيػ ػػادةاالسػ ػػتراتيجيةإل ػ ػػىالقػ ػػدرةعمػ ػػىفيػ ػػـالعناصػ ػػرالرئيسػػ ػةلمتفكي ػ ػػر

االس ػػتراتيجيالمب ػػدعكفي ػػـخطػ ػكاتعممي ػػةالتخط ػػيطالخ ػػالؽكتنفي ػػذىافض ػ نػالع ػػففي ػػـالخط ػػة

ػؤثرافػػيعمميػػةتنفيػػذاالسػػتراتيجيةعبػػر
دكرامػ ن
االسػػتراتيجيةكتػػدكينيا،كتمعػػبالقيػػادةاالسػػتراتيجية ن
العديدمفالممارساتأكاألفعاؿالقيادية .رشيدكجالب3337،ـ)285-283:

كرغـأىميتياإالأفمصطمحالقيادةاالستراتيجيةاليمكفتعريفوبأدؽالتفاصػيؿ،كلكػف

عضػامػف
يمكفتميزهمفخػالؿالعمػؿكتسػميطالضػكءعمػىمػاىػكفعمػيكمتكقػع،لػذاسػنعرضب ن

التعريفاتالشائعةلمقيادةاالستراتيجيةكمايأتي :

تع ػ ٌػرؼالقي ػػادةاالس ػػتراتيجيةبأني ػػا:االقي ػػادةالت ػػييك ػػكفلي ػػاالس ػػبؽكالق ػػدرةعم ػػىالتخي ػػؿ

أيض ػػاالمركن ػػةكدع ػػـاآلخػ ػريفنح ػػكخم ػػؽالتغيي ػػراالس ػػتراتيجيالض ػػركرم
كالتص ػػكرالمس ػػتقبميك ن
كالمطمكبفيالمنظمةا .جادالرب3353،ـ )29:
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كعػ ٌػرؼلػػيكاتشػػف 3338 Lee & Chenـ)73،القيػػادةاالسػػتراتيجيةبأنيػػا:قػػدرة

الشخصعمىالتكقػع،كالتصػكر،كابقػاءالمركنػة،كالتفكيػربشػكؿاسػتراتيجي،كالعمػؿمػعاآلخػريف

قاباللمنمككاالزدىارلممنظمة .
لبدءالتغيير
اتالتيستخمؽمستقبال ن
ن

كيػػرلمكينجػػكن  3338 Mungongeـ)2،القيػػادةاالسػػتراتيجيةبأنيػػا:االقػػدرةعمػػى

التكقعكالتصكر،كالحفاظعمىالمركنةكتمكيفاآلخريفإلحداثتغييراستراتيجيكضركرةا.

كعٌرفي ػ ػػاي ػ ػػكنس 3333ـ)29،بأني ػ ػػا:االقي ػ ػػادةالت ػ ػػيتعتم ػ ػػدعم ػ ػػىالتحمي ػ ػػؿكالتخط ػ ػػيط

االسػتراتيجيباالسػػتنادإلػػىمنطػػؽالتفكيػػراالسػػتراتيجي،كتتميػػزبكضػػكحالرؤيػػةالمسػػتقبميةالمبنيػػة
عمىاستشراؼالمستقبؿ،كتسعىلتحقيؽالفاعميةكالكفاءةفيالمنظمةالمستندةإلػىالعالقػةبػيف

الفرصالمتاحة،كدعـاالبتكاركاالبداعلمكصػكؿإلػىتحقيػؽاألىػداؼلكضػعالمنظمػة

األىداؼك
ة،كىيأكثراتساعامفالقيادةالتقميديةالتيتركزعمػىالخطػطالتشػغيميةفػيمكاجيػة
فيالصدار
ن

األحداثاآلنيةفقط،كتميؿإلىااللتزاـباتباعتعميماتكاجراءاتالعمؿا .

كيتضح لمباحاةمماسبؽأفالقيادةاالسػتراتيجيةتشػيرإلػىالمػديريفالمكجػكديففػيقمػة

اليػرـالتنظيمػي؛كػالرئيسكنكابػػوكمػففػيمسػتكاىـالتنظيمػػي،كيسػمكفأعضػاءاإلدارةالعميػافػػي
منظمػػاتيـحي ػػثيتعػػاممكفم ػػعاألمػػكرالرئيسػػةالتػػيتكاج ػػومنظمػػاتيـ،كتتميػػزقػػ ارراتيـبتأثيرى ػػا
المباش ػػرعم ػػىالمنظم ػػةكك ػػؿكلس ػػنكاتالحق ػػة،كيعمم ػػكفعم ػػىرس ػػـسياس ػػةالمنظم ػػة،كتحس ػػيف

صػػكرتياالداخميػػةكالخارجيػػةمػػفأجػػؿالكصػػكؿبيػػاإلػػىمسػػتكلالتميػػز،كالحصػػكؿعمػػىم ارتػػب
متقدمةعمىمستكلالمنافسيفممايضمفلياالبقاءكاالستمرار .

نماذج القيادة االستراتيزية:
نظ ػ انرألىميػػةالقيػػادةاالسػػتراتيجيةلممنظمػػات،فقػػدقػػدـالبػػاحثكفعػػددانمػػفاالسػػيامات

،كالتييمكفذكرىاعمىالنحكالتالي :
لتكضيحأبعادالقيادةاالستراتيجية 

 .5نموذج كل من ىاندسكمب ونورمان  0989( Handscombe & Normanم :كيقكـ
عمىأربعةأبعادلمقيادةاالستراتيجيةىي:
 تنميةكخمؽاإلحساسداخؿالمنظمةبالقصداالستراتيجي.التنفيذيةكاإلدارةاالستراتيجية.

 -إيجادحالةمفالتكامؿبيفاإلدارة

 الحرصعمىتكافرأعمىمستكياتالتنافساالستراتيجياإلدارملدلفريؽالقيادة. -إقامةتحالفاتاستراتيجيمعالزبائف)Willcoxson, 2003, 31 .

 .3نموذج اومبسون  0997( Thompsonم  :كيقكـعمىستةأبعادلمقيادةاالستراتيجية
ىي:
 الرؤيةاالستراتيجية.29

 االستشراؽالعمميلممشكالت. شبكةاالتصاالت. اإلدارة. -الثقافة.

 -إدارةالتغيير)Thompson, 1997, 70-76 .

 .2نموذج ىزين وحسان 0998( Hagen & Hassanم :حيثيؤكدىذاالنمكذجعمى
خمسةأبعادلمقيادةاالستراتيجية؛تتمثؿبمايمي :

 -تطكيرالمقدرةالجكىرية.

 تطكيررأسالماؿالبشرم. -االستخداـالفاعؿلمتقنيةالجديدة.

 بناءىياكؿتنظيميةكثقافةتنظيميةجديدةتتناسبكخصكيةالمكقؼ. -التصرؼاالستراتيجيالمناسب)Wilcoxson, 2003, 38 .

 .2نموذج ىيت وآخرون  0110( Hitt et.alم :حيثحددستةأبعادلمقيادةاالستراتيجية
ىي :
 -تحديدالتكجواالستراتيجيلممنظمة.

 اكتشاؼالمقدرةالجكىريةكالمحافظةعمييا. -تطكيررأسالماؿالبشرم.

 المحافظةعمىثقافةتنظيميةفاعمة. -التأكيدعمىالممارساتاألخالقية .

 -إرساءنظاـمتكازفلمرقابةالتنظيمية )Hitt et.al, 2001, 497-513 .

كبناءعمىماسػبؽ،تػرلالباحثػةأفأبعػادالقيػادةاالسػتراتيجيةمتعػددةكمتنكعػة،كلكنيػا

ستتناكؿبعدالتكجواالستراتيجيبالتفصيؿكاإليضاح،ألنوضمفمكضكعالدراسةالحالية.

التحديات الت توازو القيادة االستراتيزية ف الزامعات:
يشػػيرىيػػكزكبيتػػي3336 Huoz,Beteـ)أنػػويكجػػدعػػددمػػفالتحػػدياتالتػػيتكاجػػو

القيادةاالستراتيجيةفيالمؤسساتالجامعية،كىذهالتحدياتتضعؼمفقدرةالقيػادةاالسػتراتيجية
عمىتحقيؽاألىداؼاالستراتيجيةلممؤسسةالجامعية،كتتمثؿىذهالتحدياتبمايمي:

 .5قمةالمكاردالماليةكالماديةالمتاحةلمقائدفيمكاجيةاإلحتياجاتالمتزايدةلمعامميفكالطالب.

 .3ضعؼ مستكل المكارد البشرية التي تعمؿ بالكمية ،كقمة دافعيتيا لمعمؿ كااللتحاؽ ببرام 
التنميةالمينيةكالتطكيرالمؤسسي.
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 .2البيركقراطيةكالجمكدفياإلجراءات  التنظيميةبيفالمستكياتالجامعية،كشيكعالمركزيةفي
العمؿالجامعي،ممايضعؼمفانسيابيةالعمؿكسيكلةاإلجراءات.

 .2االستراتيجية غير الكاضحة أك المحددة ،إذ مف النادر أف تتبني المؤسسات استراتيجية
كاضحة،تبيف-دكفلبس-ماسكؼتفعموكماستمتنععففعمو.

كاتباع أجندتيـ كأىكائيـ
 .2غياب الفيـ المشترؾ لالستراتيجية ،مما يسمح لمعامميف بكضع 

الشخصية،كتطكيرمعاييرنجاح شخصيةدكفاالعتراؼبالمرجعيةالمؤسسيةالمكضكعة

لمنجاحالتنظيمي.

 .6الخطط غير المترابطة نتيجة غياب فيماألفراد في كافة مستكيات مؤسساتيـ لكيفية دعـ

أدكارىـ رسالة المؤسسة كاستراتيجيتيا ،كقد يكمف السبب في أف االستراتيجية ال تحدت

ةأكغيرمكجكدةأصال.
ن
التركيزالمطمكب،أكأفأنظمةاالتصاؿالرسميةكالمنسقةعاجز

 .8ال مدل المحدكد ،حيث يركز القادة عمى تحقيؽ النجاح عمى المدل القصير عمى حساب
قابمية التطبيؽ عمى المدل البعيد ،إف إقامة التكازف بيف الحاجات التشغيمية الحالية كبيف

الرؤيةغبرالمنظكرة بعيدة المدليعتبرالتحدماألصعبالذميكاجوالقادةاالستراتيجييف،

إفعمييـاالبت عادعفاالنشغاؿفياألنشطةاليكميةكقضاءالمزيدمفالكقتفيلمتفكير
فيالمستقبؿ.

خصكصا باتجاه عمكدم نحك الرؤساء
 .7فقداف التأثير في اآلخريف بصكرة أكثر فعالية،
ن
كالمرؤكسيف كأفقي نحك الزمالء كالمعنييف خارج المؤسسة ،حيث إف ضـ اآلخريف إلى

أفيككفأشدصعكبة،ككثيرامايمثؿذلؾأىـعامؿفيبناء
المسعىاالستراتيجي يمكف
ن
كتحقيؽاالستدامة.

 .9فقداف الصكرة الكبيرة ،التي تساعد القادة عمى االنتقاؿ مف منظكر الكظيفة إلى المنظكر

المؤسسياألشمؿ،كتساعدىـكذلؾعمىاالنتقاؿمفالحدكدالمؤسسيةالضيقةإلىعالقة

كحاضرىا كمستقبميا.

المؤسسةببيئتياالمحميةكالعالمية،كعمىالنظرفيماضيالمؤسسة 
ىيكزكبيتي3336:ـ )33-52،

كتػػرل الباحاــةأفأىػػـالتحػػدياتالتػػيتكاجػػوالقيػػادةاالسػػتراتيجيةفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينية

بمحافظاتغزةتتمثؿفيمايمي :

 .5نػػدرةكقمػػةالمػػكاردالماليػػة؛حي ػػثبمغػػتنسػػبةالعجػػزلػػدلجامعػػاتمحافظػػاتغػػزةحػػكالي
)%30حسبماأكردهد.محمكدالجعبرمالككيؿالمساعدفػيك ازرةالتربيػةكالتعمػيـالعػالي

فيغزة .

 .3ت ارجػػعأعػػدادالطػػالبالممتحقػػيفبػػالتعميـالجػػامعيبسػػبباألكضػػاعالسياسػػيةكاالقتصػػادية،
كتنكعمؤسساتالتعميـ.
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 .2الحصاراالقتصادمالمفركضمفالكيافاإلسرائيميالصييكنيعمػىقطػاعغػزة،ممػايعيػؽ
شراءالمعداتكاألجيزةالتعميميةالالزمةمفالخارج.

 .2حالةاالنقساـالسياسيكمحاكلةسيطرةالتنظيماتالفمسطينيةعمىسياسةالجامعات.

 .5كثرةالمنافسيف،حيثشيدتالسػنكاتالعشػراألخيػرةافتتػاحالعديػدمػفالجامعػاتكالكميػات،
فبحس ػػبإحص ػػائياتك ازرةالتربي ػػةكالتعم ػػيـالع ػػالي ،كيكج ػػدف ػػيالقط ػػاع )18مؤسس ػػةتعم ػػيـ
زرةالتربيةكالتعميـ3352،ـ).
عاليمكزعةكالتالي مكقعك ا

 جامعاتتقميدية :كاحدةحككميةكاثنتافعامتافكاثنتافخاصتاف). -كمياتجامعية :أربعةحككميةككاحدةخاصة،ككاحدةعامة).

 كمي ػػاتمجتم ػػعمتكس ػػطة ثالث ػػةعام ػػة،ككاح ػػدةحككمي ػػة،كاثنت ػػافخاص ػػتاف،ككاح ػػدةتح ػػتإشراؼككالةغكثكتشغيؿالالجئيف) .

أمػػاالتعمػػيـالمفتػػكحفيكجػػدجامعػػةكاحػػدةتتػػكزعمراكزىػػاعمػػى )5م اركػػزفػػيغ ػزة.كىػػذه

التحػػدياتتحت ػػاجم ػػفمؤسس ػػاتالتعم ػػيـالع ػػاليتػ ػكافرتكج ػػواسػػتراتيجي؛ليض ػػمفلي ػػاالبق ػػاءف ػػي

المنافسةمعنظراتياالمحميةكاإلقميميةكالدكلية .

تعريف التوزو االستراتيز :
يتطمػػب-ألجػػؿالبقػػاءكالنمػػككاالسػػتمرارفػػيبيئػػةس ػريعةالتغيػػر-أفتكػػكفلممنظمػػة

القػػدرةعمػػىالتغيػػركمكاكبػػةأكاسػػتباؽالمتغي ػراتالمتالحقػػةفػػيالبيئػػةالمحيطػػةلتحقيػػؽاالنتقػػاؿ

بػػأداءالمنظمػػةجيػػةالتفػػكؽكالنجػػاح،فالتكجػػواالسػػتراتيجيىػػكالسػػبيؿفػػيتحقيػػؽذلػػؾ،كمػػاأنػػو
يعتبػػرأحػػدمككنػػاتعمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،كأحػػدأبعػػادالقيػػادةاالسػػتراتيجية،كأحػػدمعػػايير
التميزالذمتميزبوالمنظمةعفغيرىامفالمنظمات.

كيمك ػػفكص ػػؼالتكج ػػواالس ػػتراتيجيبأن ػػويعب ػػرع ػػفاس ػػتراتيجيةالمنظم ػػةالت ػػيتتض ػػمف

ػزيفىمػػاالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكجػػزءأكؿ،كالتنفيػػذكالرقابػػةكجػػزءثػػاف،فيػػكأمػػريسػػاعدفػػي
جػأ
ترجمةاالستراتيجيةضمفإطارعمميةالتخطيطالتيتبدأباالختيػاراالسػتراتيجيكتنتيػيبػالتقييـ.
الخفاجي3353،ـ )73:

كقػػدأشػػارالقطػػاميف 3333ـ)إلػػىأفالتكجػػواالسػػتراتيجيىػػكعبػػارةعػػفالطريقػػةالتػػي

سػ ػػيتـبكاسػ ػػطتياإنجػ ػػازاألىػ ػػداؼاالسػ ػػتراتيجية،كتعظػ ػػيـالعناصػ ػػراإليجابي ػ ػةلمكفػ ػػاءةالتشػ ػػغيمية

لممنظم ػػةف ػػيالكق ػػتذات ػػوال ػػذمتس ػػعىفي ػػوالمنظم ػػةإل ػػىتقمي ػػؿالعناص ػػرذاتاألبع ػػادالس ػػمبية
كالمحبطػػةلعمميػػا،فالتكجيػػاتاالسػػت ارتيجيةيجػػبأفتكجػػوإلػػىاألىػػداؼاالسػػتراتيجية،كيجػػبأف
تخدـبشكؿمباشرعمميةإنجازىا .القطاميف3333،ـ )82:
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كع ػػرؼالتكج ػػواالس ػػتراتيجيبأن ػػو:ايتض ػػمفمجمكعػػػةم ػػفاالس ػػتراتيجياتالعامػػػةذات
ي

التكجػػوالجػػكىرملممنظمػػةنحػػككضػػعرسػػالتيا مػػفنحػػف؟)بحيػػثتمػػدىابالرؤيػػةلممسػػتقبؿ مػػاذا

سػػنككفنحػػف؟)كنبتكػػرىػػذهاالسػػتراتيجيات فيػػـ،ذكػػاء،تفػػاىـ)مػػفخػػالؿإد ارؾماىيػػةالفمسػػفة
كالقيـكمجمكعةالمقارناتالمرجعيةلممنظمةلتبنيأىدافياا )Ginter, et.al, 1998: 174 .

كتػػػرلالباحاــــةأفالتكجػ ػػواالس ػػتراتيجيىػػػكامػػػاتتبنػ ػػاهالجامع ػػاتأكالكمي ػػاتكمش ػ ػكار

مستقبميليا،كتسعىلمكصكؿإليوا .

كتعرفوالباحاةإجرائيػابأنػو:اتصػكرمسػتقبميلألىػداؼاالسػتراتيجيةلكميػةالتربيػةيسػتند

عمػىمػػداخؿذاتأثػربعيػػدالمػػدل،كيرتكػزعمػػىالجػكدةالنكعيػػة الجػػكدةالشػاممة)،كتعزيػػزثقافػػة

البحثالعممي،كتعزيزالمسؤكليةالمجتمعية،كمكاكبةالتطكرالتكنكلكجيكالمعرفي .

أىمية التوزو االستراتيز :
ػككآخػركف 3337 Lau et alـ)أػػنوتكجػدعػدةأمػكرزادتمػفأىميػةالتكجػو
يػذكرل 

االستراتيجي،كدفعتالدراساتكالبحكثإلػىد ارسػةماىيػةالتكجيػاتاالسػتراتيجية،كمػفبػيفىػذه
األمكرمايمي :

 .5التكجواالستراتيجييستندعمىفيـكادراؾكتفسيرالبيئةالخارجيةكالمكاردالداخمية،إذإنو
يمثؿأكلكيةتخصيصالمكاردلتنميةثركةالمساىميففيالمنظمةعمىالمدلالطكيؿ

كباعتباراليدؼالنيائي.

 .3تطكرالتكجوفيالفكراالستراتيجي؛إذشمؿاالستثماراتالمختمفة،تكزيعالمكاردالمالية
ككذلؾرأسالماؿالفكرم.

غبالمنظمةكبقكةالمنافسةفيالسكؽ؟كبالتاليكيفية
 .2التكجواالستراتيجييمثؿكيؼترٌ
االستعدادالكتشاؼكتطكيرالكفاءات،كالمنتجاتكاألسكاؽ.

 .2التكجياتاالستراتيجيةالمختمفةتشمؿاالستثماراتفيالكقتالمناسب،المكاردالمالية

كرأسالماؿالبشرم،كعمىأساسىذاالتكجوفإفاإلدارةالعمياتنظـكتفسرالمعمكمات
المتعمقةبالبيئةكمستكلالمكاردالضركريةالتييجبأفتممكياالمنظمةLau et al., .
)2008: 766

كيشػيرالزريقػػات 3353ـ)إلػػىأفأىميػػةد ارسػػةالتكجػػواالسػػتراتيجيالتتجمػػيفقػػطفػػي

اسػػتجابتولمتحػػدياتالتػػيتكاجػػومنظمػػاتاألعمػػاؿفػػيالحاضػػر،كانمػػاباعتبػػارهمنظكمػػةالتخػػاذ
قػ ارراتاسػػتراتيجيةمسػػتقبميةتعكػػسأفضػػؿالبػػدائؿكالخيػػاراتالمتاحػػةلممنظمػػة،كمػػا-يمكػػفمػػف

خػػالؿالتكجػػواالسػػتراتيجي-تطبيػػؽأنظمػػةكفػػؤةلتحفيػػرالعػػامميفكتحقيػػؽتنػػافسبػػيفجماعػػات
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العم ػػؿكب ػػيفأفػ ػرادالتنظ ػػيـ،كت ػػكفيرفرص ػػةمكض ػػكعيةلتطبي ػػؽأس ػػاليبإداري ػػةفعال ػػةكاالس ػػتفادة
القصكلمفتكنكلكجياالمعمكماتكتطبيقاتيافيمجاؿاألعماؿ .الزريقات3353،ـ )392:

أمامرسي 3332ـ)فيرلأفمففكائدتكافرالتكجواالستراتيجيلدلالجامعةمايمي :

 -5التركيزالكاضحعمىاألمكركالمسائؿالميمةاستراتيجينا .

 -3مساعدةالمديريفعمىبمكرةرؤيةكتفكيراستراتيجيطكيؿالمدل .

 -2المساعدةفيمعالجةكحؿالقضايااالستراتيجيةالتيتكاجوالجامعات .

 -2تحقيؽالفيـالجيدلمتغيراتالبيئيةالسريعة،كأثرىاعمىأداءإدارةالجامعة .

 -2إعدادكتنفيذاالستراتيجيات التيمفشأنيا تحقيؽمصالحاألطراؼالمستفيدةمفالجامعة
مثؿ:المجتمع،الطالب،المؤسسات،العاممكف .مرسي3332،ـ )3:

يتضحلمباحاـةممػاسػبؽأفأىميػةالتكجػواالسػتراتيجيتتجمػىفػيانعكػاستأثي ارتػوعمػى

ػتراتيجية،كذلػؾ
مستكلالجامعةالتيتأخذبومقارنةبنظيراتيػاالتػياليكجػدلػديياأمتكجيػاتاس 

يع ػػكدإل ػػىأفالتكج ػػواالس ػػتراتيجييس ػػاعدالق ػػائميفعم ػػىالجامع ػػةعم ػػىرس ػػـسياس ػػاتياكتحدي ػػد

أىدافيافيضكءرؤيةمستقبميةبعيدةالمدل،تأخػذبعػيفاالعتبػارالمعطيػاتالمتػكافرةكامكانيػات
تطكيرىا .

العوامل المساعدة ف التوزو االستراتيز :
حػػددثابػػت 3352ـ)فػػيد ارسػػتوالعكامػػؿالتػػيتسػػاعداإلدارةالعميػػافػػيالجامعػػاتعمػػى

التكجواالستراتيجيفيمايمي :

ال مف القضاياالميمة،حيثإنيافيمعظـالحاالتتنشأ
 التركيزعمىالقضاياالممحةبد نالقضاياالممحةنتيجةاألزماتأكالحكادثغيرالمتكقعةأكببساطةالتخطيطأكالتنفيذ

الفعاؿفيمكافماداخؿالجامعة،بمعنىأفىناؾأمك انرتخرجعفالسيطرةتتطمب
غير ٌ

عنايةاإلدارةالعميا.

 عدـ اقتصار القضايا الميمة لدل اإلدارة العميا عمى األىداؼ الرقمية فقط ،بؿ عمييا أفيككفمفأىـأكلكياتيااالىتماـببناءنظاـقكممفالقيـ،أمالقيادةالمرتكزةعمىالقيـ،
كىذهمسألةفيغايةاألىميةلمكصكؿإلىالميزةالتنافسيةالمستمرة.

 التركيزحكؿالتحسيفالمستمربتطبيؽالمشاريعالمختمفةفيأعماؿالجامعة،ككذلؾحكؿتمبيةاحتياجاتالطمبةكمشاركةالمكظفيفكاتخاذالق ارراتالمرتكزةعمىالبيانات  ،كتعزيز

العمؿالجماعيكارساءرؤيةطكيمةاألمد .ثابت3352،ـ)29:
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أىداف التوزو االستراتيز :
يشػػيرالدىػػدار 3336ـ)إلػػىأفالجامعػػةالتػػيتسػػتخدـالتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةتسػػعى

إلػػىتحقيػػؽاألىػػداؼكالفكائػػدالمرجػػكةمػػفاسػػتخداميا،حيػػثإفىػػذهاألىػػداؼتيسػػيـفػػيتعزيػػز
الميػػزةالتنافسػػيةلمجامع ػػة،كتس ػػاعدىاف ػػياالرتقػػاءعػػفالجامع ػػةكالكميػػاتالمنافس ػػةليػػا،كيمك ػػف
تحديدأىداؼالتكجواالستراتيجيفيمايمي :

 -5التركيز الكاضح عمى األمكر كالمسائؿ الميمة استراتيجينا.

 -3مساعدة المديريف عمى بمكرة رؤية كتفكير استراتيجي طكيؿ المدل.

 -2المساعدة في معالجة كحؿ القضايا االستراتيجية التي تكاجو الجامعات.

 -2تحقيؽ الفيـ الجيد لمتغيرات البيئية السريعة ،كأثرىا عمى أداء إدارة الجامعة.
 -2إعداد كتنفيذ االستراتيجيات التي مف شأنيا تحقيؽ مصالح األطراؼ المستفيدة مفالجامعة
مثؿ:المجتمع ،الطالب ،المؤسسات ،العاممكف.

 -6التميز في األداء المالي ك تطكير أك تحسيف األداء لمجامعة في األجؿالطكيؿ.
 -8جعؿ المديريف بصفة دائمة أكثر استجابة ككعينا بظركؼ البيئة كتغيراتيا.
 -7تحديد تكجيات المستقبؿ ،إلى أيف تتكجو الجامعة؟
 -9تنمية عادات التفكير في المستقبؿ.

 -53تكضيح األىداؼ كالتكجيو الالزـ لمستقبؿ المنظمة ككؿ.

 -55تكحيد كتآلؼ جميع الجيكد أك اإلدارات نحك أىداؼ كغايات كاحدة .
الدىدار3336،ـ )27:



نماذج لمتوزيات االستراتيزية بالزامعات:
يػػرلأبػػكالكفػػا 3355ـ)أفالجامع ػػاتالعالميػػةكالناجحػػةتس ػػعىإلػػىتبنػػيالتكجي ػػات

االستراتيجيةكالمكاكبةلمتقدـالمعرفيكالعمميكالتكنكلػكجيفػيالعصػرالحػديث،حيػثتيػدؼمػف
خػػالؿىػػذهالتكجيػػاتإلػػىتحقيػػؽرضػػاالطمبػػةفػػيالمقػػاـاألكؿ،كتحقيػػؽرضػػامػػالؾالجامعػػة،

كمنافسةالجامعةاألخرل،كمفأمثمةالتكجياتاالستراتيجيةلمجامعاتالمعاصرةمايمي :
 -5تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة.

 -3الكصكؿ إلى طبقة الصفكة العالمية.

 -2التكفيؽ بيف متطمبات العكلمة كالظركؼ الكطنية.
 -2التكيؼ مع ظركؼ البيئة الدكلية.
 -2اختيار القيادات الجامعية.

 -6الجمع بيف األصالة كالمعاصرة.
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 -8التكازف بيف الكـ كالكيؼ.

 -7تحقيؽ التفاعؿ بيف الجامعة كمؤسسات اإلنتاج.

 -9تحديد األىداؼ كالتخطيط االستراتيجي لمجامعة.

 -53دعػـ التكامميػة كالشػمكلية:بػيف اإلدارة كالمنػاخ المحػيط بيػا ،كبػيف المػكارد كاإلمكانػات.
أبكالكفا3355،ـ )599-595:

كمػػاأضػػاؼدمنيػػكرم 3338ـ)عػػددانمػػفالتكجيػػاتالميمػػةلمجامعػػاتالمعاص ػرة،ك

التيتتمثؿفيمايمي :

 -5االعتمػاد عمػػى األسػاليب العمميػػة الحديثػة كبصػػكرة خاصػة الجػػكدة الشػاممة كالتخطػػيط
االستراتيجي.

 -3التنمية المستمرة لكافة مكاردىا البشرية أكاديمييف كادارييف كفنييف.

 -2بنػاء بنيػة تحتيػة مػع اسػتم اررية تطكيرىػا لتكػكف متكافقػة مػع متطمبػات تطػكير مختمػؼ األنشػطة
كالبرام كالكميات كاألقساـ العممية كغيرىا.

 -2الحػرص عمػى الكفػاء باحتياجػات أك المسػتفيديف بمسػتكيات الجػكدة العالميػة كبمػا يسػاعد عمػى
ترسيخ الثقة في الجامعة.
 -2كضع خطة استراتيجية لالستفادة مف تقنيات المعمكمات كاالتصاالت في العمميات التعميمية
كالبحثية ،كفي الخدمات االستعالمية أك اإلجرائية.

 -6تقػديـ مػزي مػف البػرام كالػدرجات العمميػة كاألنمػاط التعميميػة يكػكف أكثػر جاذبيػة كاسػتقطابان،
لمطالب كغيرىـ مف المستفيديف.

 -8ترسيخ عالقات الشراكة كالتحالؼ مع مؤسسات المجتمع مف أجؿ الكفاء بالمصالح المشتركة.
 -7االىتمػاـ بالبحػث العممػي كالتكصػؿ إلػى ابتكػارات كتسػجيؿ بػراءات اختػراع ،كالتأكيػد عمػى

االسػتفادةمػف نػكات البحػث العممػي لخدمػة المجتمػع ،كتشػجيع النشػر العممػي فػي المجػاالت
كالدكرياتالعالمية.

 -9الحػرص عمػى تنافسػية الجامعػة مػع السػعي الػدائـ نا لالرتقػاء تػدريجينا فػي التصػنيفات العالميػة
لترتيبالجامعات كفقنا ألدائيا البحثي مع نشره.

 -53الحرص عمى التكجػو نحػك العالميػة كتحقيػؽ التنػكع ,كتطػكيرأعضػاءىيئػةالتػدريس كأعضػاء
ىيئة التدريس دمنيكرم3338،ـ)33-55:

كالسػ ػػتعراضأىػ ػػـالتكجيػ ػػاتاالسػ ػػتراتيجيةالت ػ ػػيتسػ ػػعىكميػ ػػاتالتربيػ ػػةفػ ػػيالجامعػ ػػات

الفمسػػطينيةبالمحافظػػاتالجنكبيػػةإلػػىتحقيقيػػا،سػػيتـاسػػتعراضالخطػػطاالسػػتراتيجيةكتحميميػػا
عمىالنحكالتالي :
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أو ًال -نبذة تعريفية بكميات التربية بالمحافظات الزنوبية لفمسطين:

تعتبػركميػػاتالتربيػةإحػدلمؤسسػاتالتربكيػػةالميمػػةالتػيتسػػعىإلعػدادمعمػػـالمسػػتقبؿ

إعػػدادناأكاديميػػاكمينيػػاكشخصػػينا،بيػػدؼإكسػػابوالمعػػارؼالمتعمقػػةبالنظريػػاتالعامػػةكالخاصػػة،
سػكاءفػػيالمجػػاؿالتربػػكمالمينػػيأـفػػيمجػػاؿالتخصػػصاألكػػاديمي،لجعمػػوقػػاد انرعمػػىتػػدريس
كتعميـجيؿالمستقبؿبكفاءةكاقتدار.

كيكجػػدعػػدةكميػػاتلمتربيػػةفػػيالمحافظ ػػاتالجنكبيػػةبفمسػػطيف،كىػػيكميػػةالتربيػػةف ػػي

جامعػػةاألزىػػر،ككميػػةالتربيػػةفػػيالجامعػػةاإلسػػالمية،ككميػػةالتربيػػةفػػيجامعػػةاألقصػػى،ككميػػة

التربي ػػةف ػػيجامع ػػةالق ػػدسالمفتكح ػػة،ككمي ػػةالتربي ػػةف ػػيجامع ػػةغػ ػزة،ككمي ػػةالتربي ػػةف ػػيجامع ػػة
فمسطيف .

كفيىذاالجػزءتػـاسػتعراضأكالتصػدملنشػأةالكميػاتالػثالث:كميػةالتربيػةفػيجامعػة

األزىػػر،ككميػػةالتربيػػةبالجامعػػةاإلسػػالمية،ككميػػةالتربيػػةفػػيجامعػػةاألقصػػى–حػػدكدالد ارسػػة
الحالية-نشأةىذهالكمياتكتطكرىا،كاألىػداؼالعامػةلمكميػات،كالػدرجاتالعمميػةالتػيتمنحيػا،
إضافةإلىالبرام التيتقدميا .

 -1كمية التربية ف زامعة األزىر :مكقعجامعةاألزىر3356،ـ) 
 نشأة الكمية وتطورىا:أينشػػئتكميػػةالتربيػػةف ػػيالع ػػاـ5995مػػـ،كتع ػػدالكميػػةالمبنػػةاألكل ػػىمػػفلبنػػاتص ػػرح

جامعػػةاألزىػػربغػزة،ككػػافاليػػدؼاألساسػػيإلنشػػائيااألخػػذبيػػدالشػػبابالفمسػػطينيكتمكينػػومػػف
أخذزمػاـالمبػادرةفػيإثبػاتكجػكدهكابػرازىكيتػومتسػمحنابػالعمـكاألخػالؽطريقػنامسػتقيمنايصػكنو
مفاالنحراؼكالذكباففيمتاىاتالغربةكالتيجير .

كقػػدبػػدأتالكميػػةبدايػػةمتكاضػػعةبػػبعضالقاعػػاتالد ارسػػيةفػػيالطػػابؽالثػػانيبالمعيػػد

الػػدينيالثػػانكم األزىػػربغ ػزة)بحػكالي )233طالبػػةكطالبػػةالتحقػكابالكميػػةفػػيأكتػػكبرمػػفالعػػاـ

الد ارس ػػي5993/95ـف ػػيتخصص ػػاتمح ػػدكدة،كب ػػدأالعم ػػؿف ػػيالكمي ػػةاس ػػتنادناإل ػػىاألنظم ػػة
انيفكالمكائحالمعمكؿبيافػيجامعػةاألزىػربالقػاىرة،كمػابػدأتالد ارسػةفػيالكميػةباسػتخداـ
كالقك 
البػرام الد ارسػػيةالمعمػػكؿبيػػافػػيكميػػةالتربيػػةفػػيجامعػػةاألزىػػربالقػػاىرة،ككفػػؽالنظػػاـالسػػنكم
ـتـتغييرنظاـالدراسةفػيالكميػةمػفالنظػاـ
المتبعفييا،كفيالعاـالجامعي5992ـ5992/م ٌ

السػنكمإلػىنظػػاـالفصػميفالد ارسػييف،كتػ ٌػـتكزيػعمقػػرراتالخطػةالد ارسػيةالسػػنكيةلكػؿتخصػػص
عمىفصميفدراسييف .

كمػػعبدايػػةالع ػػاـالد ارسػػي5996ـ5998/ـبػػدأتمرحمػػةجديػػدةفػػيالكميػػة؛حي ػػثت ػػـ

إضػػافةتخصص ػػاتجديػػدةليػػامثػػؿتخص ػػصعم ػػـالػػنفس،كالتعمػػيـاألساسػػي المرحمػػةالػػدنيا)،
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ػنكمإلػى
كتخصصرياضاألطفاؿ.فضالنعفتغييرنظامياالدراسيمفنظاـالفصميفشػبوالس 
نظاـالساعاتالمعتمدةالذمبدأتطبيقومعالخططالجديدةلمتخصصاتالمختمفةبالكميػةاعتبػا نار
مفالعاـالجامعي5998ـ5997/ـ .

كف ػػيالع ػػاـالج ػػامعي3333ـ3335/ـت ػػـتحكي ػػؿتخص ػػصعم ػػـال ػػنفسإل ػػىبرنػػػام 

لمبك ػػالكريكسف ػػياإلرش ػػادالنفس ػػيكالترب ػػكم،كم ػػات ػػـتط ػػكيرخط ػػةالتعم ػػيـاألساس ػػيإل ػػىأربع ػػة
تخصص ػ ػػاتجدي ػ ػػدةبحي ػ ػػثأص ػ ػػبحتتتب ػ ػػعمس ػ ػػارمعم ػ ػػـالمج ػ ػػاؿ،كف ػ ػػيتخصص ػ ػػاتالعم ػ ػػكـ،

الع ػػف
كالرياض ػػيات،كالمػ ػكاداالجتماعي ػػة،كالمغ ػػةاإلنجميزي ػػة،كبق ػػيقس ػػـالتعم ػػيـاألساس ػػيمسػ ػؤك ن

تخصصالمرحمةالدنيافقط .

كفػػي58آذار/مػػارس3335ـتػػـإنشػػاءأقسػػاـعمميػػةأكاديميػػةفػػيكميػػةالتربيػػةبعػػدأف

كانػػتالكميػػةتمثػػؿدائ ػرةأكاديميػػةكاحػػدة،كقػػدتػػـإنشػػاءاألقسػػاـالتاليػػة:قسػػـعمػػـالػػنفس،كقسػػـ

التعميـاألساسيكالمناى ،كقسـأصكؿالتربية،باإلضافةإلىقسـالد ارساتاإلسالمية .

 -األىداف العامة لكمية التربية ف زامعة األزىر:

لكميةالتربيةفيجامعةاألزىر-غزةأىداؼمنظكرةكأخػرلغيػرمنظػكرةتخضػعلمتقػكيـ

المستمرحسػبالخطػةالعامػةلتتماشػىمػعطبيعػةالم ارحػؿالحاليػةكالمسػتقبميةلشػعبنا،كأىػـىػذه
األىداؼ :

 اإلعػػدادالمتكامػػؿلشخصػػيةالطالػػبالمعمػػـمػػفالن ػكاحيالنفسػػية،كالتربكيػػة،كالمينيػػة،كػػيييسيـفيبناءمؤسساتالكطفالمختمفة.

 صقؿالقدراتالعقمية،كتنميةالمياراتالمينيةالمختمفة،كتعديؿالسمكؾلػدلالمتعممػيفبمػايخدـالتنميةالمستدامةفيفمسطيف.

قادرعمىالتعاطيمعالثػكرةالتكنكلكجيػة،كالتطػكرالمعرفػيمػفخػالؿ
 تربيةجيؿفمسطيني ورفدهبالمعارؼالعممية،كالتربكية ،كالنفسيةالتيتم ٌكنومفبناءشخصيتوالمتكازنة.

 تعزيزالقيـ،كغرسالثكابتالكطنيةفينفكسالناشئة،لبنػاءجيػؿقػادرعمػىحمػؿاألمانػة،كالمطالبةبالحقكؽ،كالكفاءبالكاجبات.

 تنميػػة ركحالمبػػادرة،كاكسػػابالمتعممػػيفميػػاراتالتفكيػػرالعممػػي،الناقػػد،كاالبػ ىػداعيحتػػىيصبحقاد انرعمىخدمةالكطفكالمكاطف.

 -بناءشخصيةالطالباالستقاللية،كتعكيدهعمىتحمؿالمسػؤكلية،كاالنفتػاحعمػىاإلنجػازات

العمميػ ػػةالخارجيػ ػػة،كتجسػ ػػيدىالخدمػ ػػةالمجتمػ ػػعالفمسػ ػػطيني،كتطكيرى ػ ػاإلحػ ػػداثالنيضػ ػػة

التنمكيةالشاممة.

 تفعيػ ػػؿالػ ػػركابطالتربكيػ ػػةكالثقافيػ ػػةاليادفػ ػػةمػ ػػعالييئػ ػػات،كالمؤسسػ ػػاتالعمميػ ػػةالفمسػ ػػطينية،كالعربية،كالعالمية،كتبادؿالخبراتبمايعكدبالنفععمىالطالب.
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التربكي ػػة
 تنشػػيطكتشػػجيعالبح ػػثالعممػػيف ػػيالمجػػاالتالتربكي ػػة،كعقػػدالم ػػؤتمراتالعمميػػة المختمفةبماييسيـفيإحداثالتطكيرالتربكمالمنشكد .

 -الدرزات العممية:

تمنحكميةالتربيةفيجامعةاألزىرلطالبياالدرجاتالعمميةاآلتية:
 -درزة البكالوريوس :فيالتخصصاتالتالية:

معم ػػـالمرحم ػػةال ػػدنيا،معم ػػـمرحم ػػةإعدادي ػػةحت ػػىاألكؿالث ػػانكم(:الرياضـــيات  -المـــواد

االزتماعية  -المغة اإلنزميزية  -عمـوم ،أحيـاء /زيولوزيـا ،معمػـمرحمػةثانكيػة(:المغـة
العربية – المغة اإلنزميزية – التاريخ – الزغرافيا – األحياء – الرياضـيات – الكيميـاء –
الفيزياء – الزيولوزيا ،اإلرشادالنفسيكالتربكم.

 -الدبموم العام ف التربية:

دبم ػػكـالتأىي ػػؿالترب ػػكملمطمي ػػةالحاص ػػميفعم ػػىالبك ػػالكريكسم ػػفكمي ػػاتاآلدابامنف ػػردا،

ككمياتالعمكـامنفردا.

 -المازستير :فيالتخصصاتالتالية:

عمػػـالػػنفس(:إرشــاد نفســ وتربــوي – صــحة نفســية – اختبــارات ومقــاييس ،المنػػاى 

كطػػرؽالتػػدريس(:المغــة إنزميزيــة – المغــة عربيــة – ازتماعيــات – عمــوم ،رياضــيات ،

أصكؿالتربيػة(:إدارة تربويـة ،فمسـفة التربيـة ،التربيـة المقارنـة ،تـاريخ التربيـة والتعمـيم .
مكقعجامعةاألزىر3356،ـ) 

 -0كمية التربية بالزامعة اإلسالمية :مكقعالجامعةاإلسالمية3356،ـ)

 -نشأة الكمية وتطورىا:

أينشػػئتكميػػةالتربيػػةفػػيالعػػاـالجػػامعي5233/5299ىػ ػالمكافػػؽ5973/89ـ،كىػػي

تسعىمعغيرىامفالكمياتالمناظرةفيالجامعػاتالفمسػطينيةإلػىالمسػاىمةفػيتطػكيرالتعمػيـ

الفمسػػطينيكرفػػعكفاءتػػو،كذلػػؾبرفػػدهبػػالخريجيفالمتميػزيففػػيمجػػاالتالعمػػكـالمختمفػػة ،كتيسػػيـ

الكمي ػػةف ػػيت ػػدعيـالحرك ػػةالتربكي ػػةكالثقافي ػػةبم ػػايحق ػػؽمتطمباتي ػػاالمتط ػػكرةف ػػيالتنمي ػػةكالتق ػػدـ،
كتيػػدؼالكمي ػػةإل ػػىتأىي ػػؿالمعمم ػػيفتربكيػػانكأكاديميػػانف ػػيجمي ػػعالتخصص ػػاتتمبي ػػةالحتياج ػػات

المجتمػ ػػعالفمسػ ػػطيني،كمػ ػػاتيػ ػػتـبتأىي ػ ػػؿالمدرس ػ ػػيف :حممػ ػػةالػ ػػدبمكـ)العػ ػػامميففػ ػػيالم ػ ػػدارس،
كمسػػاعدتيـفػػيإكمػػاؿد ارسػػتيـالجامعيػػة،كتعنػػىبتػػدريبالمعممػػيفأثنػػاءالخدمػػة،كعقػػددكرات

تدريبيػػةفػػيمجػػاالتالتربيػػةكعمػػـالػػنفسكعقػػدالنػػدكات،ككرشالعمػػؿكاأليػػاـالد ارسػػيةلمناقشػػة

القضػاياالتربكيػػةالمختمفػػة،كتيػػتـكميػػةالتربيػػةبتمبيػػةاحتياجػػاتالمؤسسػػاتالتربكيػػةكالتعميميػػةمػػف
المتخصصيففيمجاؿالتربيةكعمـالنفسمفخالؿبرام الدراساتالعميا .
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 األىداف العامة لكمية التربية بالزامعة اإلسالمية:تسعىكميةالتربيةبالجامعةاإلسالميةإلىتحقيؽاألىداؼالتالية:

 -5إعػػدادحممػػةالثانكيػػةالعامػػةكخريجػػيالمعاىػػدكالكميػػاتالجامعػػةلمينػػةالتعمػػيـ،كالعمػػؿعمػػى
البداعيلدييا.
تكامؿشخصيةالطالبكتنميةالتفكيرا ى

ػتكلالمين ػػيكالعمم ػػيلمع ػػامميففػػيمي ػػدافالتربي ػػةكالتعم ػػيـ،كتعػ ػريفيـباالتجاى ػػات
 -3رفػػعالمس ػ 
التربكيةالحديثةإعدادالمتخصصيفكالقادةفيمختمؼالمجاالتالتربكية.

إجراءالبحكثكالدراساتفيالمجاالتالتخصصيةالتربكيػة،كتقػديـالمشػكرةالفنيػةفييػاكفػي
 -2
مشكالتالتربيةكالتعميـ،كنشرنتائ البحكثكالدراساتالعمميةكالتربكية .

 -2اإلسػػياـفػػيتطػػكيرالفكػػرالتربػػكمكنشػػراالتجاى ػػاتالتربكيػػةالحديثػػةكتطبيقيػػافػػيالبيئ ػػة
التعميميةالفمسطينية.

 -2تبػػادؿالخب ػراتكالمعمكمػػاتمػػعالييئػػاتكالمؤسسػػاتالتعميميػػةالفمسػػطينيةكالعربيػػةكالدكليػػة
كالتعاكفمعيافيمعالجةالقضاياالتربكيةالمشتركة.

 -6المساىمةفيحؿالمشكالتالتربكيػةكالتعميميػةفػيالبيئػةالمحميػةكفػيالمجتمػعبكجػوعػاـ،
كتطكيرالعمؿالتربكم.

 -الدرزات العممية:

تمنحكميةالتربيةبالجامعةاإلسالميةلطالبياالدرجاتالعمميةاآلتية:
أ -درزة البكالوريوس :فيالتخصصاتالتالية:
المرحمػػةاألساسػػية،اإلرشػػادالنفسػػيكالتكجيػػوالتربػػكم،عمػػـالػػنفس،تعمػػيـالمغػػةالعربيػػة،
تعم ػػيـالتربيػػةاإلس ػػالمية،تعم ػػيـالعم ػػكـ،تعم ػػيـالرياض ػػيات،تعمػػيـالمغ ػػةاإلنجميزيػػة،تعم ػػيـ
االجتماعيػػات،تعمػػيـالعمػػكـكالتكنكلكجيػػا،المغػػةالعربيػػةكأسػػاليبتدريسػػيا،المغػػةاإلنجميزيػػة
كأس ػػاليبتدريسػػػيا،الفيزي ػػاءكأسػػػاليبتدريسػػػيا،الكيمي ػػاءكأسػػػاليبتدريسػػػيا،الرياض ػػيات

كأسػاليبتدريسػيا،األحيػاءكأسػاليبتدريسػيا،التػاريخكأسػاليبتدريسػو،الجغرافيػاكأسػػاليب
تدريسيا،الحاسكبكأساليبتدريسو).

ب -التأىيل التربوي /عام:

ت-الـــدبموم العـــال  :ف ػػيالتخصص ػػاتالتالي ػػة :اإلدارةالتربكي ػػة،اإلرش ػػادالنفس ػػيكالترب ػػكم،

صحةنفسيةكمجتمعية).

ث-المازســــتير :فػ ػػيالتخصصػ ػػاتالتاليػ ػػة :أصػ ػػكؿالتربيػ ػػة،عمػ ػػـالػ ػػنفس،منػ ػػاى كطػ ػػرؽ

التدريس،صحةنفسيةكمجتمعية).

 -3كمية التربية ف

زامعة األقص  :مكقعجامعةاألقصى3356،ـ)
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 نشأة الكمية وتطورىا:أينشػػئتكميػػةالتربيػػةسػػنة5282ىػ ػالمكافػػؽ 5922ـ)،كمعيػػدلممعممػػيففػػيظػػؿإدارة

الحككمةالمصرية،ككافاليدؼآنذاؾىكإعدادالمعممػيف،كتػأىيميـمػفحممػةالػدبمكـالمتكسػط،
كمكاكبةلمتطكراتالعمميةالمتتالية.

تط ػػكرالمعي ػػدإل ػػيكمي ػػةتربي ػػةع ػػاـ5235ى ػ ػالمكاف ػػؽ 5995ـ)عرف ػػتبكمي ػػةالتربي ػػة

الحككميػػة،كمنػػذذلػػؾالحػػيفأخػػذتالكميػػةتتنػػافسشػػيئانفشػػيئانفػػيبرامجيػػااألكاديميػػةكخططيػػا

التعميمي ػػةكأس ػػاتذتياكطالبي ػػا،حت ػػىع ػػدتص ػػرحانعمميػ ػانش ػػامخان،خرج ػػتكثيػ ػ انرم ػػفالمعمم ػػيف
كالباحثيفمفذكلالكفػاءةالعمميػةالتربكيػةمػفحممػةالبكػالكريكسفػيفػركعالعمػـالمختمفػة،ككمػا
قامتبتخري كككبةمضيئةفيسػماءالبحػثالعممػيمػفحممػةالماجسػتيركالػدكتكراهفػيبرنػام 

الد ارسػػاتالعميػػاالمشػػترؾمػػعجامعػػةعػػيفشػػمس،كمػػعنمػػكىػػذهالمؤسسػػةكمػػاحققتػػومػػفتطػػكر
عمػىالمسػتكلاألكػاديميكالمسػتكلاإلدارم،ككافقػػتك ازرةالتربيػةكالتعمػيـالعػاليسػػنة 5999ـ)

عمىتحكيؿالكميةإلىجامعةاألقصػىكعمػىأفيبػدأالعمػؿبيػامػعبدايػةالعػاـالجػامعي3333
ـ3335/ـكىيتضـاآلف )23تخصصناعممينا .

 األىداف العامة لكمية التربية ف زامعة األقص :تسعىكميةالتربيةفيجامعةاألقصىإلىتحقيؽاألىداؼالتالية :

 -5إعدادكتأىيؿخريجيفذكمكفاءةفيمجاالتالعمػكـالتربكيػة؛لتمبيػةاحتياجػاتسػكؽالعمػؿ
بمينيةمتميزة.

 -3تنميػةميػاراتاكتسػابالعمػـكالمعرفػةكالخبػراتالمختمفػةلػدلمنسػكبيالكميػة،كتمكيػنيـمػػف
تكظيؼتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتفيالعمميةالتعميمية.

 -2العمؿعمىتكصيؼالبرام التعميميةكاعتمادىاكفؽمعاييرالجكدة.

 -2تحسػػيفجػػكدةمختب ػرات،كمعامػػؿ،كم ارفػػؽالكميػػةالتعميميػػةكالبحثيػػةالحديثػػةلتخػػدـالعمميػػة
التعميميةكالبحثالعممي.

 -2استحداثكاعتمادبرام تعميميةتمبياحتياجاتسكؽالعمؿالمحميكاإلقميمي.
 -6رفعمستكلالكعيلدلمنتسبيالكميةنحكأىميةالبحثالعمميالمتميز.

 -7تأسيسبيئةعمميةإيجابيةجذابةلمعمماءالمتميزيفمفالكفاءاتالمحميةكاإلقميميةكالدكلية.

 -الدرزات الممنوحة:

تمنحكميةالتربيةفيجامعةاألقصىلطالبياالدرجاتالعمميةاآلتية :

أ -درزة البكالوريوس :فيالتخصصاتالتالية:

المرحمػػةاألساسػػية،الد ارسػػاتاإلسػػالميةأسػػاليبتدريسػػيا،المغػػةالعربيػػةكأسػػاليبتدريسػػيا،
المغػػةاإلنجميزي ػػةكأس ػػاليبتدريسػػيا،الت ػػاريخكأس ػػاليبتدريسػػو،الجغ ارفي ػػاكأس ػػاليبتدريس ػػيا،
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الرياضياتكأساليبتدريسيا،الفيزياءكأسػاليبتدريسػيا،الكيميػاءكأسػاليبتدريسػيا،األحيػاء

كأسػاليبتدريسػػيا،اإلشػراؼالتربػػكم،اإلرشػػادالنفسػي،التكنكلكجيػػاكالعمػكـالتطبيقيػػةكأسػػاليب

تدريسيا).

ب -التأىيل التربوي /عام.

اانياً-التوزيات االستراتيزية لكميات التربية:

،كاألقصػى،جػزءمػفالجامعػة
تعتبركمياتالتربيةفيجامعةاألزىركالجامعةاإلسػالمية 

ككؿ،كىيتتبنىنفػسالتكجيػاتاالسػتراتيجيةلمجامعػةككػؿ،كقػدقامػتبعػضالد ارسػاتالعمميػة

بتحديػ ػػدتكجيػ ػػاتىػ ػػذهالجامعػ ػػات،كمنيػ ػػا:د ارسػ ػػةالدىػ ػػدار 3336ـ)حيػ ػػثحػ ػػددتالتكجيػ ػػات
االستراتيجيةلجامعةاألزىركالجامعةاإلسالميةكجامعةاألقصىفيمايمي :
-5
-3

االلتزاـبالتخطيطاالستراتيجي.

االىتماـبمعدالتاالبتكاركالتغييرالتكنكلكجيفيمجاؿالتعميـالعالي.

 -2التحسيفالمستمرلنظاـالخدمةالمقدـلمعامميفكالطمبة.

 -2االىتماـبالعنصرالبشرم .الدىدار3336،ـ )592-592:
كمػػاحػػددتد ارسػػةحسػػنيف 3352ـ)التكجيػػاتاالسػػتراتيجيةلجامعػػةاألزىػػركالجامعػػة

اإلسالميةكجامعةاألقصىفيضكءاالتجاىاتالمعاصرةفيمايمي :
 -5اإلدارةكالتعمـاإللكتركني.
 -3االعتماداألكاديمي.
 -2اإلدارةاالستراتيجية.

 -2التغييرالتنظيميالمخطط.
 -2اإلدارةالتشاركية.

 -6إعادةاليندسة حسنيف3352،ـ.)78:

كفػػيىػػذهالد ارسػػةسػػتقكـالباحاــةبتحميػػؿالخطػػطالخاصػػةبكميػػاتالتربيػػةبالجامعػػات.الفمسػػطينية
مكضكعالدراسةالحاليةلمكصػكؿإلػىأىػـالتكجيػاتاالسػتراتيجيةالتػيتتبناىػاكميػاتالتربيػةفػي
ىذهالجامعات :
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زدول ( 1الخطط االستراتيزية الخاصة بكميات التربية بالزامعات الفمسطينية:
زامعة األزىر

زامعة األقص

الزامعة اإلسالمية

تطمح كمية التربية إلى خمؽ بيئة تسعى كمية التربية بالجامعة تسعى بأف تككف متميزة محميان

لمتعمـالنشطحيثتـتجييزالفصكؿ اإلسالمية غزة إلى تطكير التعميـ كاقميمينا في البرام

التعميمية

الدراسية كمختبرات التعمـ بأجداث عمى كافة المستكيات  :التعميـ ما كالمينية ،كآليات التعميـ كالتعمـ
الطرائؽ كالمعدات التعميمية السمعية قبؿ الجامعي كالتعميـ العالي) كالبحثالعمميفيمجاالتالعمكـ

كالبصرية ألعضاء كىيئة التدريس كصكالن لتحقيؽ مستكيات متقدمة التربكية،كخدمةالمجتمعبمايتفؽ
لتمكينيـمفالعرضبطريقةرائعةفي مف الجكدة كالتميز كتبكء مكانة كمعاييرالجكدةالشاممة.
تقيـ مجمكعة متنكعة مف البرام  مرمكقة عمى خريطة التعميـ في

األكاديمية التي تستجيب لالحتياجات المنطقة بما يحقؽ تنمية بشرية
الرؤية

الممية كاإلقميمية كفقان لممعايير الدكلية شاممة

كمستدامة

لممجتمع

بجكدة عالية التعميـ في الخدمة الفمسطيني ،كتكاصؿ فعاؿ مع
المعمميف؛ حيث سيمتمؾ الطالب المحيطيفاإلقميميكالعالمي.
المتخرجيف المعرفة كالقيـ كالميارات

كاالبداعكالثقة لدخكؿ مينة  التدريس
كاالستعداد لتعميـ كتعزيز العدالة

االجتماعية كالمساكاة؛ كلذلؾ تسعى
كمية التربية بال كمؿ لجعؿ برامجيا

األرقى،كاألكثرتنافسية .


كمية التربية ىي مؤسسة تعميمية ،إعداد كتدريب معممي التعميـ قبؿ كمية التربية في جامعة األقصى
اجتماعية ،كطنية ،إقميمية كذات التكجو الجامعي

الممتزميف

برسالتيـ تيدؼ إلى إعداد كتأىيؿ خريجيف

العالمي مكرسة لتطكير فكر كمينية كالقادريف عمى االبداعكتكظيؼ متميزيف في مجاالت العمكـ
طالبيا ،تسعى كمية التربية إلعداد التكنكلكجيا لتشكؿ عالـ التعميـ التربكية ،ليككف لدييـ القدرة عمى
المعمميفالمتميزيفالذيفيمتزمكفبأعمى كالتعمـ كالمنافسة في سكؽ العمؿ ،التعمـ المستمر ،كذلؾ بتكظيؼ
المعايير المينية كاألخالقية ،كتمكنيـ كاعداد الباحثيف القادريف عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
مف إجراء البحكث كالعمؿ باستمرار تطكيرالمعرفةالتربكيةكتكظيفيافي في عمميتي التعميـ كالتعمـ ،كتصقؿ
الرسالة

لتطكير المعرفة كالتكنكلكجية كمياراتيـ حؿ المشكالت التربكية إضاف نة إلى مكاىب كميارات الطمبة ،كتعنى

المينية لمحصكؿ عمى أفضؿ خدمة تكفير الخدمات كاالستشارات الفنية بالبحكث
لصالحالتعميـالكطني.

المتخصصة مف خالؿ مراكزىا االستشارات
كالكحداتذاتالطابعالخاصبيا.

كالدراسات
لخدمة

كتقديـ

المجتمع

المحمي ،كاإلقميمي ،كتعمؿ جاىدة
عمى تنشيط حركة تبادؿ المعرفة
بشتى مجاالت العمكـ التربكية كفقنا
لمعايير الجكدة الشاممة كالمتطمبات

األخالقيةكالمينية.

الغايات

-

إنشاءبيئةتعميميةفعالة .

-

تطكيرنكعيةالبرام األكاديمية.

-

تعزيزالنمكالمينيألعضاءىيئة

يسكاإلدارييف.
التدر 
-

تشجيعخدمةالمجتمع.

-

استحداث كرفع مستكل البرام 
التعميمية في الجامعة كفقا
لمعاييرالجكدة .

 االرتقاءبالبحثالعمميكدعموكاستثماره في اتجاه تحقيؽ
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التنميةالمستدامة.

دكر الجامعة في خدمة
 تعزيز كتنميةالمجتمع.
 ضبط كفاءة األداء المؤسسيإداريانكتقنيان.

 -تدعيـ

كالتعاكف

عالقات
مع

الشراكة
المؤسسات

المحميةكاإلقميميةكالدكلية.

مفإعدادالباحثة،المصدر :الخططاالستراتيجيةلكمياتالتربيػةفػيجامعػةاألزىػر،كالجامعػة

اإلسالميةكفيجامعةاألقصى ).

مفخالؿتحميؿمحتكلالخططالسابقةتستنت الباحثةالتكجياتاالستراتيجيةالتالية :
زدول ( 2التوزيات االستراتيزية الخاصة بكميات التربية بالزامعات الفمسطينية:
التكجواالستراتيجي
 -5التكجونحك

الشكاىد


تنشيطحركةتبادؿالمعرفةبشتىمجاالتالعمكـالتربكيةكفقنالمعاييرالجكدةالشاممة



استحداثكرفعمستكلالبرام التعميميةفيالجامعةكفقنالمعاييرالجكدة .

الجكدة

الشاممة.

كالمتطمباتاألخالقيةكالمينية .

تطكيرنكعيةالبرام األكاديمية .



تحقيؽمستكياتمتقدمةمفالجكدةكالتميزكتبكءمكانةمرمكقةعمىخريطةالتعميـبما



يحقؽتنميةبشريةشاممةكمستدامةلممجتمع.
 -3التكجونحك



رفعمستكلالكعيلدلمنتسبيالكميةنحكأىميةالبحثالعمميالمتميز .

البحث



دعـالبحثالعمميكتنميةالمكاىبالبحثية .

العممي.



االىتماـبالبحثالعمميفيمجاالتاآلدابكالعمكـاإلنسانية .

 -2التكجونحك
المسؤكلية





تنشيطالبحثالعمميكتشجيعوفيالمجاالتالتربكية .



إجراءالبحكثكالدراساتفيالمجاالتالتخصصية.
تعزيزدكرالجامعةفيخدمةالمجتمعالمحمي .



المساىمةفيحؿالمشكالتالتربكيةكالتعميميةفيالبيئةالمحميةكفيالمجتمعبكجو



تأسيسعالقةبيفالكميةكبيفالمجتمعلممساىمةالجادةفيحؿمشكالتالمجتمع .

عاـكتطكيرالعمؿالتربكم .

المجتمعية.


كضع آلية لتسكيؽ البحكث التطبيقية كاالستشارات التي تقدميا الكمية لخدمة كتنمية
المجتمع.
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 -2التكجونحك



ةالتكنكلكجيةكالتطكرالمعرفي،مف

تربيةجيؿفمسطينيقادرعمىالتعاطيمعالثكر



العمؿعمىاستحداثبرام كتخصصاتأكاديميةجديدةتكاكبالتطكرالمستمركسكؽ

التقدـ

التكنكلكجي

خالؿرفدهبالمعارؼالعمميةكالتربكيةكالنفسية،التيتمكنومفبناءشخصيتوالمتكازنة .
العمؿ .

كالمعرفي.


البداع،
إعدادكتدريبمعمميالتعميـقبؿالجامعيالممتزميفبرسالتيـكالقادريفعمىا ى

كتكظيؼالتكنكلكجيالتشكؿعالـالتعميـكالتعمـكالمنافسةفيسكؽالعمؿ.
المصدر :إعداد الباحاة

أوالً -التوزو نزو الزودة الشاممة:

فػػيمجػػاؿالتعمػػيـالعػػاليفػػإفاألخػػذبي ػذاالمفي ػػكـاليػ ػزاؿح ػػديثان،كلػػـتعط ػػاالىتم ػػاـ

الكػ ػػافي،إذإن ػػونتيج ػػةلمنج ػػاحال ػػذمحقق ػػوى ػػذاالمفي ػػكـف ػػيالتنظيم ػػاتاالقتص ػػاديةالػ ػػصناعية
كالتجاريةكالتكنكلكجيةفيالدكؿالمتقدمة،كظيكرتنافسبيفىذهالتنظيمػاتالصػناعيةلمحصػكؿ
عمػػىالمن ػػت األفض ػػؿ،كارضػػاءالزبػػائف،ظي ػػراىتمػػاـالمؤسسػػاتالتربكي ػػةبتطبيػػؽمفي ػػكـإدارة

الجػػكدةالشػػاممةفػػيمجػػاؿالتعم ػػيـالعػػاـكالعػػاليلمحصػػكؿعمػػىنكعيػػةأفضػػؿمػػفالػػتعمـ،كيخػػرج
طمبةقادريفعمىممارسةدكرىـبصكرةأفػضؿفيخدمةالمجتمع؛فحتىعاـ 5992ـ)لـيػزد

عددالمؤسساتالتعميميةاآلخذةبوعمػى )220كميػػةكجامعػػةفػيالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػة

(Lewis, 1994كلكفىذاالعددآخذبالزيػادةاآلففأصػػبحعػددالمؤسسػاتالتػيتتبػعنظػاـإدارة

اءأكاففيأمريكاكالدكؿاألكركبيةكاليابػافكالعديػدمػفالػدكؿ
الجكدةالشاممةفيتزايدمستمرسك ن
النامية،أـفيدكؿالعالـالعربيفيصعبتحديدالجامعػاتالتػيتطبػؽإدارةالجػكدةالػػشاممة،مػع

العمـبأفىناؾعدداناليستيافبومفالجامعػاتالعربيػةالتػيبػدأتبتطبيػؽمفػاىيـإدارةالجػكدة

اكأىدافياالتعميمية العمكم5997،ـ .)56،
الػشاممةفيبرامجياكسياساتي 
 -1مفيوم الزودة الشاممة:

عػرؼبسػيكني 3335ـ)الجػكدةالشػاممةبأنيػا:افمسػفة كطريقػة تعػيف المؤسسػات عمػى

إدارةالتغييػر لتػكفير كضػع تنافسػي أفضػؿ بمػا تػكفره مػفأسػاليب كأدكات ،كتنميػة ميػارات جميػع
مستكيات اإلدارة ،بسيكني3335،ـ )535:

كعرفياالحجار 3332ـ)بأنيا:مػدخؿ رئػيس لتطػكير التعمػيـ الجػامعي ،كذلػؾ بػالتركيز

عمػى الجكانػبالمختمفػة فػي العمميػة التعميميػة الجامعيػة كىػي :القيػادة كالتخطػيط االسػتراتيجي

كالطمبػة كالمسػتفيدكف كسػكؽالعمػؿ كالمعمكمػات كتحميميػا كالمػكارد البشػرية كإدارة العمميػات كنتػائ

العمؿ) .الحجار3332،ـ)337:

كعػرؼخميػؿ 3355ـ)الجػكدة الشػاممة فػي مجػاؿ التعمػيـ بأنيػا :اجممػة مػف المعػايير

اءأكػاف مػا يتعمػؽ
كالخصػائص التػي ينبغػي أفتتػكافر فػي جميػع عناصػر العمميػة التعميميػة سػك ن
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بالمػدخالت أك العمميػات أـ المخرجػات ،كالتػيتمبػي احتياجػات المجتمػع كمتطمباتػو ،كرغبػات

المتعممػيف كحاجػاتيـ ،كتتحقػؽ تمػؾ المعػايير مػف خػالؿاالسػتخداـ األمثػؿ لجميػع العناصػر البشػرية
كالمادية .خميؿ3355،ـ )36:

كتعػػرؼالباحاــة:الجػػكدةالشػػاممةبأنيػػااسػػتراتيجيةمتكاممػػةلمتطػػكرالمسػػتمريتشػػارؾفػػي

تنفيػػذىاجميػػعالعػػامميفبالجامعػػة،كتشػػمؿكػػؿعناصػػرالمنظكمػػةالجامعيػػةمػػفمبػػانيكمنػػاى 

كطػػالبكأسػػاتذةكمعامػػؿكمختب ػراتكأجي ػزة،بيػػدؼتحسػػيفاألداءالجػػامعيكتحسػػيفالخػػدمات

الجامعيةالمقدمةلممستفيديف .

كتعػػرؼالباحاـــة:التكجػػونح ػكالجػػكدةالشػػاممةبأنػػو:اتكجػػوكميػػةالتربيػػةإلػػىاالسػػتغالؿ

ياكاشباعاحتياجاتياا .
األمثؿلمكاردىاالماديةكالبشرية،مفأجؿتحقيؽأىداف 
 -2مبررات تطبيق الزودة الشاممة:

يشػيرالرشػدم 3337ـ)إلػىأفىنػاؾمجمكعػةنمػفالمبػرراتالتػيدعػتعمػىضػركرة

تطبيؽالجكدةالشاممةفيالتعميـالجامعي،كتتمثؿىذهالمبرراتفيالتحدياتالتيتكاجػوالتعمػيـ
الجامعيفيالعصرالحالي،كىي :

 غيابالتنافسيةفياألسكاؽالعالميةلخريجيالجامعات. -تدىكراإلنتاجيةفيالمجاالتالعديدةلخريجيالجامعاتالكطنية.

 نقص نصيب الشركات ال كطنية مف السكؽ العالمية بسبب المكارد البشرية الناتجة عفأنماطالتعميـالجامعيالحالي.

 -تزايدالبطالةبيفالخريجيفمفالجامعاتالكطنية .الرشدم3337،ـ )33:

كحددحسف 3338ـأسبابحاجةالجامعاتلفمسفةالجكدةالشاممةفيمايمي:

 -ضماف الكضكح كالشفافية لمبرام األكاديمية.

 -تكفير معمكمات كاضحة كدقيقة لمطمبة ،كتحديد أىداؼ كاضحة كدقيقة لمبرام الدراسية التي

تقدميا الجامعة ،كالتحقؽ مف تكفر الشركط الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ بفاعمية ،كأنيا

ستستمر في المحافظة عمى ىذا المستكل.

 -ضماف أف األنشطة التربكية لمبرام المعتمدة تمبي متطمبات االعتماد األكاديمي ،كتتفؽ مع

المعايير العالمية في التعميـ العالي كمتطمبات الميف ،ككذلؾ حاجات الجامعة ،كالطمبة
كالدكلة كالمجتمع.

 تكفير آلية لمساءلة جميع المعنييف باإلعداد كالتنفيذ كاإلشراؼ عمى البرام األكاديمية. -تعزيز كدعـ ثقة الدكلة كالمجتمع بالبرام التي تقدميا الجامعة .

 -االرتقاء بنكعية الخدمات المينية التي تقدميا الجامعة لممجتمع .حسف3338،ـ )8-6:
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كتػػرلالباحاــة:أفأىػػـمبػػرراتتطبيػػؽالجػػكدةالشػػاممةبالجامعػػاتالفمسػػطينيةىػػكزيػػادة
حػدةالمنافسػػةبػػيفىػذهالجامعػػات كبخاصػ وةفػيقطػػاعغػزةالػذمشػػيدفػػيالعشػرسػنكاتاألخيػرة

افتتاحالعديدمفالجامعاتكالكميات.

 -3فوائد تطبيق الزودة الشاممة:

يػػذكرالترتػكرمكجكيحػػاف )3336أفىنػػاؾمجمكعػةنمػػفالفكائػػدالتػػييمكػػفأفتحققيػػا

المنظمات،كمنياالجامعاتمػفكراءتطبيػؽفمسػفةالجػكدةالشػاممة،كيمكػفتكضػيحالفكائػدالتػي
يحققياتطبيؽإدارةالجكدةفيالجامعاتفيمايمي :

 إيجػادنظػػاـشػامؿلضػػبطالجػػكدةفػيالجامعػػات،كالػذميمكنيػػامػػفتقيػيـكمراجعػػةكتطػػكيرالمناى الدراسية.

 -تساعدفيتركيزجيكدالجامعاتعمىاتباعاإلحتياجاتالحقيقيةلمسكؽالتيتخدمو.

ػيتركػزعمػػىجػكدةالتعمػيـفػيالجامعػػات،
 إيجػادمجمكعػةمكحػدةمػفاليياكػػؿالتنظيميػةالت كالتيتؤدمإلىمزيدمفالضبطكالنظاـفييا.

 تػػؤدمإلػػىتقيػػيـاألداء،كا ازلػػةجميػػعالجكانػػبغيػػرالمنتجػػةفػػيالنظػػاـالتعميمػػيالجػػامعي،كتطكيرمعاييرقياساألداء.

 -كسيمةفعالةلالتصاؿداخؿكخارجالجامعة الترتكرمكجكيحاف3336،ـ.)73:

كيح ػػددنشػ ػكاف 3333ـ)فكائ ػػدأخ ػػرللتطبيػ ػػؽالج ػػكدةالش ػػاممةف ػػيالجامع ػػات،يمكػػػف

تكضحييافيمايمي :

 ضبطكتطكيرالنظاـاإلدارم. -رفعمستكلالطالب.

 زيادةكفاياتالعامميفبالجامعةكرفعمستكلأدائيـ. -زيادةالثقةكالتعاكف.

 تكفيرجكمفالتعاكفكالتفاىـبيفالعامميف. -زيادةاالنتماءلمجامعة.

 الترابطكالتكامؿبيفالعامميف. -العمؿبركحالفريؽ.

 -المزيدمفالثقةكاالحتراـلممؤسسة .نشكاف3333،ـ)529-527:

كترلالباحاة:أفاألىداؼالسابقةلفمسفةالجكدةالشاممةتؤكدعمىضركرةتطبيقيافي

الجامعاتالفمسطينيةككمياتيا،كتكفيركافةالسبؿكاإلمكانياتلتطبيقيا،بغيةالحصكؿعمىىذه
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الفكائد ،كالتي تيسيـ في النياية في تحقيؽ التميز في أداء الجامعات ،كتحقيؽ رضا الطالب
كالمستفيديف .

 -4معوقات تطبيق إدارة الزودة الشاممة:
يػػرلعميمػػات 3332ـ)أنػػورغػػـأىميػػةالجػػكدةالشػػاممة،كسػػعيمعظػػـالجامعػػاتإلػػى

تطبيقيػػابغيػػةالحصػػكؿعمػػىفكائػػدىا،إالأفالكثيػػرمنيػػايشػػتكيبأنيػػالػػـتحصػػؿعمػػىالفكائػػد
المرجكةمفتطبيقيا،كيرجعذلؾلعدةمعكقاتيمكفتكضحييافيمايمي :
 -عدـالتزاـاإلدارةالعميابتطبيؽبرنام إدارةالجكدةالشاممة.

 التركيػػزعمػػىأسػػاليبمعينػػةفػػيإدارةالجػػكدة،كعػػدـالنظػػرإلػػىإدارةالجػػكدةالشػػاممةكنظػػاـمتكامؿ.

 ع ػػدـتحكي ػػؿالت ػػدريبعم ػػىبرن ػػام إدارةالج ػػكدةالش ػػاممةإل ػػىحي ػػزالكاق ػػعم ػػفخ ػػالؿإيج ػػادمشاريعتحسيفالجكدةكنظاـاالقتراحات.

 تكق ػػعنت ػػائ فكري ػػةكليس ػػتعم ػػىالم ػػدلالبعي ػػد،ف ػػيح ػػيفق ػػديس ػػتغرؽتحقي ػػؽنت ػػائ ميم ػػةكمممكسةمفتطبيؽبرنام إدارةالجكدةالشاممةسنةأكسنتيف،كلمحصكؿعمىفكائػدسػريعة
تقكـبعضالمؤسساتبتكثيؼجيكدىافيتطبيؽالبرام ،كبالتالييحدثالفشؿالمتكقع .

 تعتمػػدب ػرام إدارةالجػػكدةالشػػاممةعمػػىخب ػراءبػػالجكدةأكثػػرمػػفاعتمادىػػاعمػػىاألشػػخاصالعادييففيالمؤسسة .عميمات3332،ـ)68-66:

كيرلالعمػكم 5997ـ)أفمعكقػاتتطبيػؽالجػكدةالشػاممةفػيمؤسسػاتالتعمػيـالعػالي

تكمففيمايمي :

 ىيمنةالقطاعاإلدارمعمىالقطاعكالقياداتاألكاديمية. -ضعؼكفاءةاإلدارييفكبعضالقياداتاألكاديمية.

 -عدـالرغبةفيالتغيير،بؿالخكؼمفالتغيير،كالبطءفياتخاذالق اررات.

 التعميـالمعتمدعمىالتمقيفكاالستظياربدالنمفالتحميؿكاالستنتاجكاالبتكار. -إجراءالبحثالعمميلغرضالترقية،كالتأليؼلغرضالكسبالمادم.

 خدمػػةالمجتمػػعلبنػػاءعالقػػاتعامػػةكتحسػػيفالصػػكرةاإلعالميػػةلممؤسسػػة،كلػػيسلسػػدف ػراغفعميالحتياجاتو.

 نقػػصالمػ ػكارد،فب ػرام الجػػكدةالشػػاممةالتتحقػػؽنتائجيػػابمجػػردالتمنػػيأكبػػالتخطيطعمػػىالكرؽ .

 بطءالجيكدالمنصبةعمىتدريبالمكظفيف. قمةالكقتالمتاحلجمعالمعمكماتكتحميميا .العمكم5997،ـ)23:87

كت ػ ػػرلالباحاـــــة:أفأى ػ ػػـالمعكق ػ ػػاتالت ػ ػػيتكاج ػ ػػوتطبي ػ ػػؽالج ػ ػػكدةالش ػ ػػاممةبالجامع ػ ػػات
الفمسطينية،ىيعدـاقتناعاإلدارةالعميابجدكلتطبيؽالجكدةالشاممة،كالرغبةفيعػدـالتغييػر،
كقمةالمكاردكاإلمكانياتالماليةكالماديػة،كقمػةالخبػرةالمتػكفرةفػيتطبيػؽبرنػام الجػكدةالشػاممة،

كالخكؼمفالفشؿفيتطبيؽإدارةالجكدةالشاممة .

كفػػيالصػػفحاتالتاليػػةتتنػػاكؿالباحثػػةأبعػػادالتكجػػونحػػكالجػػكدةالشػػاممة؛كالتػػيتتمثػػؿ

بالتكجونحكالتمكيفكالتكجونحكالتحسيفالمستمر،كالتكجونحكالتطكيرالتنظيمي .
 أبعاد التوزو نحو الزودة الشاممة :

أ -التوزو نحو التمكين:

ظيػر مفيػكـ التمكػيف فػي نيايػة الثمانينيػات كالقػى شػيكعنا فػي فتػرة التسػعينيات مػف القػرف

التركيػز عمػى العنصػر البشػرم داخػؿ المنظمػة ،كمػا أف التطػكرات
الماضي ،كىػذا نػات عػف زيػادة 

الحاصمة في مجاؿ تنميةالعنصر البشرم داخؿ التنظيمات أكدت عمى أىمية التمكيف لما لو مػف
دكر في تحسيف العالقة بيف المدير كالعامميف ،حيثإف ىذه العالقة تشػكؿ حجػر األسػاس لنجػاح

أسػاليب التطػكير فػي مجػاؿ القػكل البشػرية ،كتبنيػو داخػؿ المنظمػات .تمكػيفالعػامميف ىػك عمميػة

إعطاءاألفرادسمطة أكسع في ممارسة الرقابػة كتحمػؿ المسػؤكلية ،كفػي اسػتخداـ قػدراتيـ مػف خػالؿ
تشجيعيـ عمى استخداـ القرار .أفندم2003،ـ )10،

كمػاأف نجػاح أم منظمػة يعتمػد عمػى أداء مكظفييػا فػي جميػع المسػتكيات،كالتػي تؤكػد

عمى أىمية دكرإدارة القكل البشػرية فػي تحقيػؽ تطبيػؽ إدارة الجػكدة الشػاممة.فػإدارة القػكل البشػرية

يجب عمييااالىتماـ بجميع النكاحي الخاصػة بػالمكظفيف فػي المنظمػة ،بػدءنا مػف عمميػة االختيػار

كالتعييف،كشغؿ الكظائؼ كتقيػيـ األداء ،كبػ ارم التػدريب كأسػمكب التحفيػز كبنػاء فػرؽ عمػؿ ذاتيػة
ػاء بالمشػاركة كالتعػاكف كاظيػار المشػاكؿ كايجػاد الحمػكؿ المناسػبة ليػا لتحقيػؽ
اإلدارة،كانتي ن
التحسيف .نشكاف2000،ـ)145،
المستمر .

تعريف التمكين:
التمكيفلغ نةىكالتقكيةأكالتعزيز،كالتمكيفىكدعػـالبنيػةالتحتيػةفػيالمنظمػة

أكالمؤسسػػة،كذلػػؾبتقػػديـالمصػػادرالفنيػػة،كتعزيػػزاالسػػتقالليةكالمسػػؤكليةالذاتيػػةكالتركيػػزعمػػى
العامميففيالمنظمة،كمنحيـالقكةكالمعمكماتكالمكافآتكالمعرفةكحمػايتيـفػيحػاالتالسػمكؾ

الطارئكغيرالمتكقعخالؿخدمةالمستيمؾ،كالتركيزعمىالعاميفالذيفيتعاممكفمعالمسػتيمؾ

كيتفاعمكفمعو .م رزكؽ2004،ـ )14،

كيع ػػرؼج ػػكدة 2008ـ)138،التمك ػػيفبأن ػػورف ػػعق ػػدرةالمكظ ػػؼعم ػػىاتخ ػػاذالقػ ػ اررات
بنفسو،كبدكفإرشاداإلدارة،فاليدؼاألساسيمفالتمكيفتكفرالظركؼلمسماحلكافةالمػكظفيف
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بأفييسيمكابأقصىطاقاتيـفيجيكدالتمكػيفالمسػتمر،كبالتػاليفػإفمصػطمحالتمكػيفيتضػمف
مشاركةعمميةاتخػاذالقػ ارراتمػعالمسػتكياتاإلداريػةاألخػرل،أمأنػويعنػيأكثػرمػفالتفػكيض،
فالمكظؼيشعربالمسؤكليةليسفقطعػفاألعمػاؿالتػييؤدييػابػؿيشػعربالمسػؤكلية،كػذلؾعػف

األعماؿخارجحدكدكظيفتو،بحيثتعمؿالمنظمةكميابشكؿأفضؿ .

كي ػ ػػرلالبك ػ ػػرم 2009ـ)9،أفالتمك ػ ػػيفيعن ػ ػػيتكس ػ ػػيعص ػ ػػالحياتالع ػ ػػامميف،كاثػ ػ ػراء

معمكمػػاتيـكمعػػارفيـكميػػاراتيـلصػػقؿخبػراتيـكتنميػػةقػػدراتيـعمػػىالمشػػاركةفػػياتخػػاذالقػ اررات

كتنفيذىافيالظركؼالعاديةكالطارئةبيدؼرفعمستكلأدائيـفيالعمؿكمكاجيةالمشكالت .
كمػا يعرفػوثكمػاس1999 Thomasـ )2،بأنػو تعزيػز قػدرات العػامميف بحيػث يتػكفر

لدييـ ممكة االجتياد ،كاصداراألحكاـ كالتقدير ،كحرية التصرؼ في القضايا التي تكاجييـ خالؿ
ممارساتيـ لمياميـ ،ككذلؾ مساىمتيـ الكاممة فيالق اررات التي تتعمؽ بأعماليـ .

إفالقػػػدراتالمػػػذككرةتحتػ ػػاجإلػػػىاكتس ػػابياكصػ ػػقمياإلػػػىالتػػػدريببيػ ػػدؼنشػػػرالػ ػػكعي

،كتمكيفالمشاركيفمفالتعرؼإلىأساليبالتطكير،كىذاالتدريبيجبأفيكػكفمكجيػنالجميػع
ػيمتطمبػػاتكػػؿ
فئػػاتكمسػػتكياتاإلدارة :الييئػػةالتنفيذيػػة،المػػدراء،المشػػرفيف،العػػامميف)كأفيمبػ ى

ػمؿ
فئ ػ ػػةحسػ ػػبالتحػ ػ ػدياتالتػ ػػييكاجيكنيػ ػػا،فالتػ ػػدريبالخػ ػػاصبالييئػ ػػةالتنفيذيػ ػػةيجػ ػػبأفيشػ ػ ى

اسػػتراتيجيةالتطبيػػؽ،بينمػػاالتػػدريبلفػػرؽالعمػػؿيجػػبأفيشػػمؿالطػػرؽكاألسػػاليبالفنيػػةلتطػػكير
العمميػػات،كالميػػاراتالالزمػػةكأسػػاليبحػػؿالمشػػكالت،ككضػػعالق ػ ارراتكمبػػادئالقيػػادةالفعالػػة

كاألدكاتاإلحصائيةكطرؽقياساألداء  .)http://www.mmsec.com

ػاركة العػامميف فػي اتخػاذ
إفالتعػاريؼ ت ؤكػد عمػى أىميػة مػنح السػمطة لألفػراد ،كأىميػة مش 

القػ اررات ،كضػركرة تزكيػدىـ بالمعمكمػات مػف خػالؿ التػدريب كالتطػكير.كتكمػف أبعػاد التمكػيف فػي
بداعي ،تفكيض السمطة ،محاكاة اآلخريف في سم ككيـ ،تككيف فرؽ العمؿكالفػرؽ
تنمية السمكؾ اال ى
المكجية ذاتيان ،التحفيز الذاتي كالتطكير الذاتي بكخمكةكبفقرينة2013،ـ .)108-107،
أىمية التمكين:

المفالمنظمةكالفردعمىالنحكالتالي :
يرلحسيف 2001ـ)أفالتمكيفيفيدك ن

* بالنسبة لممنظمة يحقق المزايا التالية:
-1ارتفاعاإلنتاجية .

-2انخفاضنسبةالغيابكدكرافالعمؿ .
-3تحسيفجكدةاإلنتاجأكالخدمات .
-4تحقيؽمكانةمتميزة .

-5زيادةالقدرةالتنافسية .

-6زيادةالتعاكفعمىحؿالمشكالت .
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-7ارتفاعالقدراتاالبتكارية .

* بالنسبة لمفرد يحقق المزايا التالية:
-1إشباعحاجاتالفردمفتقديركاثباتالذات .
-2ارتفاعمقاكمةالفردلضغكطالعمؿ .
-3ارتفاعكالءالفردلممنظمة .

-4إحساسالفردبالرضاعفكظيفتوكرؤسائو .
-5ارتفاعالدافعيةالذاتيةلمفرد .

-6تنميةالشعكربالمسؤكلية .حسيف2001،ـ )233:

كتعتقدالباحاة:أفالتمكػيفمػفخػالؿتػدريبالعػامميف،كرفػعكفػاءةاألداءكالحفػاظعمػى

مسػتكلجػكدةاألداءيخمػؽركحاالنتمػاءلمجامعػةكمؤسسػةمػفخػالؿالسػمعةالطيبػةالتػيحػػازت
عمييافيتكجييالزيادةالخدماتالمقدمةلمطمبة،كتنكيعيابمايمبيرغباتيـ .

مستويات التمكين:

قسػػـ )Mc Shame & Glinowالتمكػػيفإلػػىثالثػةمسػػتكياتبحيػػثتعكػػسدرجػػة

السػ ػػمطةالتػ ػػييمارسػ ػػياالعػ ػػاممكفمػ ػػفخػ ػػالؿالمشػ ػػاركةفػ ػػيصػ ػػنعالق ػ ػ ارراتبحيػ ػػثتتمثػ ػػؿىػ ػػذه
المستكياتفي :

فيىذاالمستكل،يطمبمفالعامميف،كبشكؿفردممعمكماتمحددة،أك
 -1المستوى األدن :
ي

آراء حكؿ بعض جكانب الق اررات ،كىنا ال يقدـ العاممكف الحمكؿ؛ بحيث قد ال يعرفكف

تفاصيؿالمشكمةالتيتستخدـمفأجمياالمعمكمات.

اء أكاف بشكؿ
 -2المستوى المتوسط :فيىذاالمستكل،يتـاستشارةالعامميفبشكؿأكسعسك ن
فردم أـ بشكؿ  جماعي ،كفي ىذا المستكل تقدـ ليـ تفاصيؿ المشكمة ،عندىا يقدمكف
تشخيصيـلممشكمةكتكصياتيـ،كلكفالق اررالنيائياليندرجضمفنطاؽسمطتيـ،كيدخؿ

ىذاالمستكلدكائرالجكدة.

 -3المستوى األعم :يتسـالمستكلاألعمىبامتالؾالعامميفزماـالسيطرةالكاممةعمىعممية
صنعالق اررات،كفيىذاالمستكلنجدىـيعممكفعمىاكتشاؼ ،كتحديدالمشكالتكايجاد

الحمكؿ كاختيار البديؿ األفضؿ ،كمراقبة نتائ القرار الذم يتخذكنو ،كيدخؿ ضمف ىذا
المستكلفرؽعمؿذاتيةالتكجو.ىذهاألخيرة،ىيعبارةعفمجمكعاتعمؿتقكـبإكماؿ

جزءمعيفمفالعمـ،كىيتتمتعباستقالليةعاليةفيمايتعمؽبتنفيذالمياـ أندراكس-136،

.)137

كاليقؼالحدمفكجيةنظرمصطفى 2001ـ)عندىذهالمستكياتبػؿيتجاكزىػاإلػى

ػؿممكنػػة،حيػػثيػػرلأففاعميػػةالمؤسسػػةتتكقػػؼعمػػىكجكدىػػا،كىػػذهالفػػرؽ
اقتػراحبنػػاءفػػرؽعمػ ي
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ػؿممكنػ ػػة-فػ ػػي
يمػ ػػزـتػ ػػدريبياكتنظػ ػػيـجيكدىػ ػػاكتحفيزىػ ػػاكشػ ػػحذىمميػ ػػاكاش ػ ػراكيا–كفػ ػػرؽعمػ ػ ي
المعمكم ػػات،كتييئ ػػةمس ػػاحةمناس ػػبةم ػػفحري ػػةالتص ػػرؼكالمب ػػادرة،كذل ػػؾإلنت ػػاجخ ػػدماتعم ػػى
ػيـكأى ػػداؼ
مس ػػتكلع ػػاؿم ػػفالج ػػكدة،عم ػػىأفتعم ػػؿى ػػذهالف ػػرؽض ػػمفإط ػػاريش ػػمؿثقاف ػػةكق ػ 

المنظمة،كأفتككفىذهالفرؽذاتيةالحركةSelf-Directedمتمتعةبدرجةمفاالستقالليةعػف
اإلدارةالعميا .مصطفى2001،ـ )54:
أبعاد التمكين:

ىنػاؾمجمكعػػةمػػفالمكاصػػفاتإذاتػػكفرتلػدلالمكظػػؼكامتمكيػػا،أحػػسبأنػػوممكػػفأف

تدعىبأنياأبعادالتمكيف،كقداختمؼالباحثكففيكضعأبعادالتمكيففيبعديف،كىما :

كيقصدبوإكسابالعامميفمياراتالعمؿالجماعيمفخالؿالتدريب كبخاص وة
البعد المياري :يمياراتالتكافؽكحؿالنزاعكالقيادةكبناءالثقة .

كيقصدبوإعطاءحريةكصالحيةاتخاذالقرارلكؿأعضاءالمنظمة .مرزكؽ،
-البعد اإلداري :ي

2004ـ )142،

كاعتم ػػدحسػ ػف 2007ـ)األبع ػػاداألتي ػػةلتمك ػػيفاألفػ ػرادالع ػػامميف:المعرف ػػةكالمي ػػارات،

كاالتصاالت،كالثقة،كالحكافز .حسف2007،ـ )205:

أمػػا ارضػػي 2010ـ)فقػػدركػػزعمػػىاألبعػػاداآلتيػػةلتمكػػيفالعػػامميف:تفػػكيضالسػػمطة،

فرؽالعمؿ،التدريب،االتصاؿالفعاؿ،التحفيز .

كقدحددالبنؾالدكليأربعةأبعادأساسيةلمتمكيفىي :

 -1الوصول إل المعمومات:حيثتعتبرالمعمكماتمصد نارمفمصػادرالقػكةكاألفػرادالمطمعػيف
ىـأفضؿجاىزيةالستغالؿالفرصالتيتتاحأمػاميـ،فبػدكفالمعمكمػاتذاتالصػمةكالمفيكمػة،

كالتيتتكافرفيالكقتالمناسببأنويصعبعمىاألفرادالعادييفاتخاذإجراءاتفعالة .

 -2التضــمين والمشــاركة :يشػػيرافإلػػىكيفيػػةمشػػاركة،كانػػدماجاألفرادالعػػامميففػػيعمميػػةاتخػػاذ
القػ ارراتكعػػدـتيميشػيا،لػػذلؾتعػػدمشػػاركةاألفرادالعػػامميففػػيعمميػػةاتخػػاذالقػ ارراتأمػ انرحاسػػمان
لضمافبناءتمؾالمكاردعمىالمعرفةكاألكلكياتالمكضكعية،كبناءعمميتيااللتزاـكالتغيير .

 -3المســـاءلة:كتشػػيرإل ػػىالق ػػدرةفػػيدع ػػكةالمػػكظفيفكأرب ػػابالعم ػػؿ،كمقػػدميالخ ػػدماتإل ػػى
اعتبارأنفسيـالمسؤكليفعفسياساتيـكأعماليـكاستعماليـلألمكاؿ .

-4القابميــة التنظيميــة الداخميــة:كتشػػيرإلػػىقػػدرةاألفرادإلػػىالعمػػؿمعػان،كتنظػػيـأنفسػػيـكتعبئػػة
الم ػكاردلحػػؿالمشػػكالتذاتاالىتمامػػاتالمشػػتركة،ففػػيأغمػػباألحيػػاف،كخػػارجالػػنظـالرسػػمية

يتجيػ ػاألفرادبعض ػػيـإل ػػىبع ػػضبقص ػػدالحص ػػكؿعم ػػىال ػػدعـلح ػػؿمش ػػكالتيـاليكمي ػػة ارض ػػي
2010ـ .)62،
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كىنػػاؾمػػفحػػددالتمكػػيففػػيأربعػػةأبعػػاديمكػػفأفتػػكفركسػػيمةلكصػػؼأكتحديػػدىيئػػة

التمكيفالمستخدـفيأممنظمة،كىذهاألبعادىي :

 -1البعد األول -الميمة (: Task

ييػػتـىػػذاالبعػػدبحريػػةالتصػػرؼالتػػيتسػػمحلمفػػردالػػذمتػػـتمكينػػومػػفأداءالميػػاـالتػػي
كظؼمفأجميا،أميأخذىذاالبعدبعيفاالعتبػاركميػةاالسػتقالليةالتػييتمتػعبيػاالمكظػؼأك
مجمكعةالمكظفيفلمقيػاـبميػاـعمميػـ،كغمػىأممػدليػتـتػكجيييـ،أكحػاجتيـلمحصػكؿعمػى

إذفإلنجػازالميػاـالتػييقكمػكفبيػا،كالػى أم درجػة تكضػح سياسػات ،كاجػراءات المنظمػة مػا
يجب القياـ بو .

* البعد الاان  -القوة (: Power
إف أكؿ الخطكات في التبصر كالتعمؽ في مفيكـ التمكيف يرتكز عمػى د ارسػة مفيػكـ القػكة

اءأكاف مف ناحية كجية نظر القيادة أـ العامميف عمػى حػد
ككيفية تأثيرىا عمىعممية التمكيف ،سك ن
سكاء ،كيأخذ بعد القكة بعيفاالعتبار الشعكر بالقكة الشخصية التي يمتمكيااألفرادنتيجة تمكيػنيـ،
كماىية المياـ التي يقكـ بيااألفرادالممكنيف ،كالى أم مدل السمطة التي يمتمكيا الفرد محددة فػي

الميػاـ  ،كالػى أم مػدل تقػكـ اإلدارةبجيػكد لمشػاركة العػامميف فػي السػمطة ،كتعزيػز شػعكرىـ
بالتمكيف .

* البعد الاالث -االلتزام (: Commitment
يأخذ ىذا البعد بعيف االعتبار اكتشاؼ مصادر الت ازمػاألفرادكاإلذعػاف التنظيمػي ألسػمكب

تحفيزاألفػرادمػف خػالؿ تػكفير

محػدد لمتمكػيف ،كيتصػؿ بعػد االلتػزاـ بالمكاضػيع المتصػمة بزيػادة

لمقكةكاإلحتياجات االجتماعية كزيادة الثقة بالنفس.

احتياجات الفرد
* البعد الرابع -الاقافة (: Culture

يبحػث ىػذا البعػد فػي مػدل قػدرة ثقافػة المنظمػة عمػى تعزيػز الشػعكر بػالتمكيف  ،فالثقافػة

التنظيمية التي تكصؼبالقكة كالتحكـ مف غير المحتمؿ أف تكفر بيئة مالئمة لنجاح التمكيف  ،بؿ
عمى األرجح قد تشكؿ عائقنالبيئػة التمكػيف ،كيعتمػد نجػاح اسػتراتيجية التمكػيف عمػى بيئػة المنظمػة

كأسمكب تنفيذىا لعممية التمكيف ،فإذاتـ إدارة بيئػة المنظمػة ،كأسػمكب تنفيػذ التمكػيف بقػدرة كفاعميػة
فػإف التمكػيف سػيعزز تحسػيف اإلنتاجيػة ،كالجػكدة ،كتقميػؿ التكػاليؼ ،كتحقيػؽ المركنػة فػي العمػؿ،

كرفع مستكل الرضا الكظيفي العتبي2004،ـ.)8-6،
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مقومات التمكين:
تمثؿالمقكماتركائزأساسيةتستنداليياعمميةالتمكيف،كتتمثؿبػ :

 -1المعرفة والميارة:

اليخف ػػىعم ػػىإنس ػػافالق ػػرفالكاح ػػدكالعشػ ػريفالك ػػـاليائ ػػؿم ػػفالمعرف ػػةالتراكمي ػػةالت ػػي
تككنػػتمػػابعػػدالحػػربالككنيػػةالثانيػػةحتػػىيكمنػػاىػػذا،كمػػااليخفػػىعمػػىأممػػديرمػػايشػػاىده
كيممسػوالمػرءمػفتطػكراتتكنكلكجيػةكمعرفيػةكعمميػةتسػتدعي تغيػرات فػي  :األنمػاط اإلداريػة

التقميدية ،كتغيير في إدارة المكارد البشرية ،كتغيير فػيشػكؿ العالقػات بػيف مختمػؼ أقطػاب المعبػة
االقتصػادية فػي المؤسسػة ،مػف مػديريف كمسػاىميف كعػامميف كزبػائفكمجتمػع بأكممػو .كمػف أىػـ

المفػاىيـ المعاصػرة فػي كقتنػا الحاضػر مػا يسػمى :بػإدارة المعرفػة كعامػؿ المعرفػة (Knowledge
)،workerكغيرىا مف المصطمحات التي تدؿ عمى تحكؿ كاضػح نحػك اسػتخداـ المعرفػة كادارتيػا
في المنظمات )Bowen, 1992, 31-40 .

 -2االتصال وتدفق المعمومات:

بعػد اسػتعراض دكر المعرفػة كالميػارة كمتطمػب ضػركرم كحيػكم مػف متطمبػات تمكػيف

العػامميف ،فػإف العنصػرالثػاني الػذم ال يقػؿ أىميػة ىػك االتصػاؿ كتػدفؽ المعمكمػات كتػداكليا،

كالمشاركة الفاعمة بيا عبػر مسػتكياتالمنظمػة جميعيػا .كتعػد المعمكمػة سػالحان ميمػان يعتمػد عميػة

المكظؼ فػي عمميػة اتخػاذ القػرار ،كفػي حػؿ مشػاكؿالعمػؿ كمشػاكؿ المسػتيمكيف .فػدكف المعمكمػة

الصحيحة أك المعمكمة المتجددة .
 - 3الاقة :

المقػكـ الثالػث بعػد المعرفػة كالميػارة كاالتصػاؿ كتػدفؽ المعمكمػات ىػك :الثقػة بػيف المػدير
كالمرؤكسيف فيذامقكـ جكىرم مف مقكمات التمكيف ،أال كىك الثقة كالتفاىـ ،فالثقة :استعداد الفرد

لمتعامػؿ مػع اآلخػريفمعتقػداى بكفػائتيـ أك أمػانتيـ أك صػدقيـ ،كاىتمػاميـ بمصػمحتو كعػدـ تكقػع

إساءتيـ .

- 4الحوافز المادية والمعنوية:
العكامػؿ األساسػية التػي تػـ شػرحيا مػف معرفػة كثقػة كتػدفؽ حػر لممعمكمػات مػف العكامػؿ

األساسػية فػي تحسػيفمنػاخ التمكػيف فػي المؤسسػات ،كالعامػؿ ال اربػع ربمػا يكػكف مكمػالن لمعكامػؿ

السػابقة .فػالتمكيف يحتػاج إلػى مػفيسػاعد ،كيتحمػؿ مزيػدان مػف األعبػاء كخاصػة تحمػؿ المسػؤكلية

كالمشاركة كالتفكير الخالؽ كالعصؼ الذىني.كعمى الرغـ مف أف ىذه األمكر قد تككف بحد ذاتيا

حػكافز تسػاىـ فػي رفػع معنكيػات العػامميف ،كشػعكرىـ بمعنػىأرقػى كأرفػع لحيػاتيـ المينيػة .ممحػـ،
2006ـ )96،
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كتعتق ػػدالباحاــــة :أفعمميػػػةالتمكػ ػػيفاليمكػػػفأفت ػػتـبالشػػػكؿالمطمػػػكبإالبالتػػػدريب
المس ػػتمرلمع ػػامميفبحي ػػثيس ػػتطيعكامكاكب ػػةالمف ػػاىيـالمس ػػتجدة،كاكتس ػػابيـلممي ػػاراتكالق ػػدرات

الالزمػػةلتطػػكيركتحسػػيفالعمػػؿ،كاتقػػانيـلتليػػاتالمسػػتخدمةفػػيمجػػاؿالعمػػؿ،كىػػذااليكفػػي
كحده،بؿيحبذمشاركةجميعالعامميففيعممية تحسيف الخدمات المقدمة مف خالؿ العمؿ بركح

الفريػػؽالكاحػػدبمػػاييسػػيـفػػيتحديػػدم ػكاطفالضػػعؼكالمعكقػػات،كبالتػػاليكضػػعحمػػكؿجماعيػػة
يقترحياالجميعكيشارككففيتنفيذىا .

كماتستنبطالباحاة :ممػاسػبؽعرضػوكممػااطمعػتعميػومػفالد ارسػاتالسػابقةكد ارسػة

عم ػػي 3352ـ)،كد ارس ػػةالبحيص ػػي 3352ـ)،كد ارس ػػةق ػػدكركمحم ػػد 3352ـ)أى ػػـآلي ػػات
التكجونحكالتمكيفكأحدأبعادالتكجونحكالجكدةالشاممة،كىيعمىالنحكالتالي :
رفد المجتمع بالمتخصصيف كالقادة في مختمؼ المجاالت التربكية .-إعداد كتأىيؿ خريجيف ذكم كفاءة في مجاالت العمكـ التربكية .

رفع المستكم الميني كالعممي لمعامميف في ميداف التربية كالتعميـ .-تنميةركح المبادرة كميارات التفكير العممي الناقد لدل الطمبة .

تنميةقدرة الطمبة عمى تحمؿ المسؤكلية كاالنفتاح عمى اآلخريف . -تطكير الفكر التربكم كنشر االتجاىات التربكية الحديثة ،كتطبيقيا في البيئة التعميمية

الفمسطينية .

تمكيفالطمبةمفتكظيؼتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتفيالعمميةالتعميمية .-تكفيربرام تدريبيةلتنميةالقدراتلدلالعامميفكالطمبة .

ب -التوزو نحو التحسين المستمر:

يعػد تبنػي تطبيػؽ مفيػكـ التحسػيف المسػتمر فػي الخػدمات الجامعيػة إحػدل االسػتراتيجيات

التػي تيػدؼ إلػى تقػديـمخرجػات ذات جػكدة عاليػة تتمتػع بميػزة تنافسػية تمكنيػا مػف مكاجيػة
المعكقػات التػي تكاجييػا ،كىػذا يػتـ مػف خػالؿالتطػكير المسػتمر فػي اإلدارة كالبحػث العممػي

ال عف إدخاؿالكسػائؿ التعميميػة الحديثػة،
كالتطبيقي ،كتكفير بيئة ابتكاريو كبنية تحتية مالئمة فض ن

كتكظيؼ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاالتصػاالت فػي خدمػة العمميػة التعميميػة ككنيػا تيسػيـ فػيتحسػيف
العالقة التفاعمية بيف الطالب كالمدرس كادارة المؤسسة التعميمية ،كما أنيا تيسيـ فػي تعزيػز فعاليػة

الػتعمـالػذاتي ،كاضػفاء المركنػة عمػى العمميػة التعميميػة بالشػكؿ الػذم تمكػف معػو الطالػب مػف

التكاصػؿ بشػكؿ جيػد ،السػيما كأفاسػتخداـ التقنيػات الحديثػة فػي العمميػة التعميميػة مػف شػأنيا أف

تؤدم إلى رفع القابميػة الذىنيػة لمطمبػة بالشػكؿ الػذمتػدفعيـ نحػك االسػتمرار فػي االبػداعكاالبتكار،

كىذا يتطمب مف ادارة المؤسسة التعميميػة تػكفير البنػى األساسػيةكاألجيػزة كالمختبػرات كالبرمجيػات
كتػأميف االتصػاؿ بشػبكة اإلنترنػت ،كاسػتخداـ شاشػات العػرض اإللكتركنيػة إلػىجانػب الكسػائؿ
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التقميديػة كتشػجيع الطمبػة عمػى التكاصػؿ مػف خػالؿ اسػتخداميـ ليػذه التقنيػات ،كتػدريب المدرسػيف
ال عػف تطػكير تطبيقػات
كالطمبػة عمػى اسػتثمار ىػذه التكنكلكجيػا بمػا يخػدـ العمميػة التعميميػة فضػ ن
خاصة بالمناى التعميمية تتالءـ مع المحيط اإللكتركني .عبدالرحمف2013،ـ )229،
تعريف التحسين المستمر:

يعتبػر التحسػيف المسػتمر إحػدل ركػائز منيجيػة إدارة الجػكدة الشػاممة ،كيطمػؽ عميػو أحيانػان

مفيكـ كايزف ،كىي كممة يكنانية تعني التحسيف المستمر ،كيعبر عنيا"ماساكي إيمام"في صكرة
مظمة تحكم تحتياكثي انر مف عناصر كأساليب التحسيف المسػتمر؛ فػي حػيف يعتبػر الػبعض اآلخػر

أف" كػايزف"كاحػدة مػف طػرؽ التحسػيفالمسػتمر ،كتعتمػد فمسػفة" كػايزف"أساسػنا عمػى التحسػيف

المسػتمر ،كيعػرؼ مفيػكـ كػايزف عمػى أنػو التحسػيف التػدريجيالمتكاصػؿ إلػى الكمػاؿ فػي العمػؿ،
ك"كػايزف"ىػي السػمة التػي تميػز المنظمػات اليابانيػة عمػى المنظمػات الغربيػة .جػكدة2004،
ـ )183،

كقػػدع ػػرؼك ػػابالفكأتكنس ػػكفAtkinson

&

1998 Kaplanـ)229،التحس ػػيف

المستمربأنوتمؾالتقنيةالتيتكجوأنظاراإلدارةالعميالمتفكيرفيالكيفيػةالتػييمكػفمػفخالليػا
تحفيػزالمػدراءكالعػػامميفلػدييافػػيجميػعمسػػتكياتياباتجػاهإيجػػادطػرؽلتخفػػيضالتكػاليؼلممنػػت 

أكالخدمة .

أمػػاسػػككبؿ2012 Schobelـ)26،فقػػدعرفػػوبأنػػوعمميػػةإحػػداثتحسػػيناتعمػػى

المدلالقصيرفيمفرداتصغيرةمتكررةالحدكثقياسانبإحداثتغيراتكبيرةعمىالمػدلالبعيػد
مفخالؿتخفيضالتكاليؼالمتغيرةبمعدالتمعينة .

كيعرفوممحـ 2006ـ)78،بأنػوأسػمكبمػفأسػاليبإدارةالكمفػةاالسػتراتيجية،كيعتبػر

مػػفاألسػػاليباإلداريػػةالػػذميمتػػزـبمكجبػػوالمػػدراءكالعػػاممكفبالجكانػػبالمتعمقػػةبالنكعيػػةكالكمفػػة

كالكقت .

تخمػػصالباحاـــة:ممػػاسػػبؽأفالتحسػػيفالمسػػتمرطريقػػةتيػػدؼإلػػىإج ػراءالتحسػػينات

بش ػػكؿمس ػػتمرف ػػياألداءالج ػػامعيبم ػػايحق ػػؽالج ػػكدةالش ػػاممة،كذل ػػؾم ػػفخ ػػالؿد ارس ػػةالبيئ ػػة
الداخميػػةكالخارجيػػةلمجامعػػة،كبالشػػكؿالػػذميػػنعكسعمػػىتخفػػيضتكمفػػةالخدمػػةالمقدمػػةلمطمبػػة
كفيالكقتذاتوبمااليقمؿمفجكدتيا .
مراحل تنفيذ خطوات التحسين المستمر:

يمك ػ ػػفع ػ ػػرضم ارح ػ ػػؿتنفيػ ػ ػػذخطػ ػ ػكاتالتحس ػ ػػيفالمس ػ ػػتمرمػػ ػػفخ ػ ػػالؿالنق ػ ػػاطاآلتيػ ػ ػػة

 :)Kaplan & Atkinson, 1998, 230

-1كضعمخططلمعممياتلتحديدكؿنشاط .
-2تحديدتكمفةكؿنشاط .
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 -3تشخيص الفرص الضائعة ألجؿ التحسيف مف خالؿ  :إعادة ىندسة العمميات لتحديد
احتياجاتاألنشطةالتيالتضيؼقيمة،كاالستمرارفيتحسيفأداءتمؾالتيتضيؼقيمة) .

-4تحديداالسبقياتالمطمكبةإلجراءالتحسينات .
-5تقديـخططعمؿإلعادةىندسةالعمميات .

-6تحديدمايمكفالتخمصمنولتقميؿكمفةاألنشطة .
-7إحداثالتغييراتالمطمكبة .

-8مقارنةالمنافعالمتحققةمعتكاليؼالصنع .

كيمكفتمثيؿمراحؿتنفيذخطكاتالتحسيفالمستمربالشكؿاآلتي :



شكل ( :)7مراحل تنفيذ خطوات التحسين المستمر

كعمى الرغـ مف أف ىذه التقنية تركز عمى عمميات اإلنتاج كتخفيض التكاليؼ بالشكؿ الذم

المتعددةمنيا:
ينعكسعمىزيادةالكفاءةاإلنتاجية)Drury, 2008, 543 .إالأنياتأخذأشكا ن

تدريبالعامميفكتشجيعيـعمىتحديدالمتغيراتالتيمفالممكفأفتيسيـفيتخفيضالتكاليؼ

كتحسيفالنكعية )Kaplan & Atkinson, 1998, 229 .
أار التحسين المستمر عم الخدمة الزامعية:

يمكفتكضيحدكرالتحسيفالمستمرفيالخدمةالجامعيةمفخالؿالشكؿاآلتي :

شكل ( :)8أثر التحسين المستمر على الخدمة الجامعية
العزاكم2010،ـ )8،
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طرق التحسين المستمر:
ىناؾ طرؽ لمتحسيف المستمر ينبغي ذكرىا ،كقد سبؽ اإلشارة إلى أف البعض يعتبر

مفيكـ كايزف كاحدة منيا ،كىذهالطرؽ تتمثؿ فيما يمي جكدة2004،ـ :)183،

 االاية زوران  :كتتألؼ مف ثالثة مككنات أساسية ىي :التخطيط ،رقابة الجكدة ،كالتحسيف. الطريقة العممية  :كيعمؽ عمييا البعض بطريقة حؿ المشاكؿ ،كتشمؿ تحديد الفرص المتاحةلمتحسيف ،تحميؿ العممياتالحالية ،كضع تصكر لمعمميات المستقبمية ،تنفيذ التغيير ،التحقؽ
مف التغيير كالتحسيف المستمر.

 طريقة كايزن  :تقكـ عمى التحسيف المستمر المستداـ مف خالؿ إجراء التحسينات في كؿالمجاالت .كذلؾ ىناؾ أنشطة دائمة لمتحسيف المستمر منيا المقارنة المرجعية  :القياس
المقارف باألفضؿ)  ،نظاـ معمكمات العمالء ،تدريب كتحفيز العامميف ،كتكفر مناخ لال
بداع .
ى

كىن ػػايقت ػػرحمص ػػطفى 2001ـ)54،أن ػػولك ػػيي ػػتـالتحس ػػيفالمس ػػتمربطريق ػػةأفض ػػؿ

يتعيفمقارنةالخدماتالمقدمةبمنافسمتميز،كبالتاليبتعيفنقػؿكمضػاىاةالمعػاييرالمسػتخدمة

لقياسالتقدـفيبرنام الجػكدةمػفأداءمؤسسػاتأخػرلناجحػةعالميػنا،ثػـتصػبحىػذهالمعػايير

أساسانلتحسيفمستمر .

تستنت الباحاة:مماسػبؽأنػولكػيتػؤتيعمميػةالتحسػيف كالتطػكيربالنتػائ المرجػكةيم ػزـ

أفتسير بشكؿ مستمر دكف تكقؼ فيي تقكـ عمى مبدأ أف فرص التطكير كالتحسيف مستمريفكال

أبدا ،كأف رغبات المستفيديف متغيرة كليست ثابتة .
ينتيياف ن
كماتسػتنبطالباحثػةممػاسػبؽعرضػو،كممػااطمعػتعميػومػفالد ارسػاتالسػابقةكد ارسػة
عبدالرحمف 3352ـ)،أىـآلياتالتكجونحكالتحسيفالمستمركأحدأبعادالتكجػونجػكالجػكدة
الشاممة،كىيعمىالنحكالتالي :

-استحداث البرام التعميمية التربكيةكفقنا لمعايير الجكدة .

تط كير البرام األكاديمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمعكسكؽالعمؿ .-تحقيؽمستكيات متقدمة مف التميزمقارنةبمثيالتيا .

تطكيرأدكاتالتعمـالمرتبطةبالتطكراتالتكنكلكجية .تكظيؼالتعميـاإللكتركنيفيالعمميةالتعميمية .-استقطابككادربشريةذاتكفاءةعالية .

-كضعخططمنيجيةلضمافجكدةالعمميةالتعميمية .
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ج -التوزو نحو التطوير التنظيم :
تعتبػر عمميػة التطػكير التنظيمػي اسػتراتيجية تغييػر لتطػكير المنظمػات عمػى الصػعيد

المينػي ،كأف اليػدؼ األساسػيمػف التطػكير التنظيمػي ىػك مسػاعدة المنظمػات لمقيػاـ بتغييػرات،
كتحكيالت مف كضعيا الراىف إلى الكضع المستقبميالمرغكب .
تعريف التطوير التنظيم :
ال يكجد تعريؼ كاحػد لمتطػكير متفػؽ عميػو ،كانمػا ىنػاؾ مجمكعػة مػف التعػاريؼ يمكػف مػف

خالليا التعرؼ إلىمدلكؿالتطػكيرالتنظيمػي،كالتػيتقػدـالخطػكطالعريضػةعػفطبيعػةكأسػاليب
تطكيرالمنظمات؛فقدبيفبير)10،1980 Beerأفالمقصكدبالتطكيرالتنظيمػيىػكعمميػة
منظمػػةتتضػػمفجمػػعالبيانػػاتكالتشػػخيص،كتخطػػيطالتنفيػػذكالتقيػػيـكالعمميػػاتكاالسػػتراتيجيات
كاألف ػرادكالثقافػػةمػػعتطػػكيرقػػدرةالمنظمػػاتعمػػىتحسػػيفذاتيػػاكتجديػػدىا،كىػػذاكمػػويحػػدثمػػف

خالؿمشاركةجميعأفرادالتنظيـفيىذهالعممية،كيتـذلػؾباالسػتعانةبنظريػاتالعمػكـالسػمككية

كالبحثالعمميكالتقانات.

أمػاسػػانزقتفكجكتميػػد1992 Sanzigtin & Gottliedـ)57،فقػػدعػػرؼالتطػػكير

التنظيمػػيبأنػػومجيػػكدمخطػػطكمػػنظـ،كيشػػمؿجميػػعأقسػػاـالتنظػػيـ،كمػػاتػػتـإدارتػػومػػفاألعمػػى
ليحقػػؽاليػػدؼاألساسػػي،كىػػكزيػػادةفعاليػػةالمنظمػػةمعتمػػدانعمػػىالعمػػكـالسػػمككيةفػػيعمميػػات
التطكيرالتنظيمي .

فيم ػػاع ػػرؼالقري ػػكتي 2000ـ)322،التط ػػكيرالتنظيم ػػيبأن ػػوجي ػػدش ػػمكليمخط ػػط

ييدؼإلىتغييركتطكيرالعػامميفعػفطريػؽالتػأثيرفػيقػيميـكميػاراتيـ،كأنمػاطسػمككيـكعػف

اللتطػػكيرالم ػكارد
طريػػؽالتكنكلكجيػػاالمسػػتعممة،ككػػذلؾالعمميػػاتكاليياكػػؿالتنظيميػػة،كذلػػؾسػػبي ن

البشريةكالماديةأكتحقيؽلألىداؼالتنظيميةأكاليدفيفمعان .

أمافرشكبؿ2000 Fresh & Bellـ)17،فقدعرفوعمىأنومجيكديحظىبالتأييػد

م ػػفاإلدارةالعمي ػػا،كينص ػػبعم ػػىاألج ػػؿالطكي ػػؿلتط ػػكيرأس ػػمكبح ػػؿالمش ػػاكؿف ػػيالمنظم ػػة،
ػخيصكاإلدارةالفعالػػةكالجماعيػػةلثقافػػةالمنظمػػةمػػع

كلتجديػػدعممياتيػػا كبخاص ػ وةمػػفخػػالؿالتشػ
تشديدخاصعمىعمؿالفريؽالرسمي،كالفريؽالمؤقتكالعالقػةالمتبادلػةبػيفالجماعػات،كذلػؾ
بمعاكنةاالستشارييفكباستخداـالتكنكلكجياكالنظرياتالخاصةبالعمكـالسمككيةالتطبيقية .

لكفعالءالديف 2008ـ)32،فقدعرؼالتطػكيرالتنظيمػيبأنػوتغييػرمػنظـكمسػتمر

ذمطابعاستراتيجيينصبعمػىالمنظمػةبكػؿمككناتيػالتحقيػؽأعمػىمسػتكلمكػفمػفالكفػاءة

ياكأىػدافاألفرادالعػامميففييػابشػكؿمتػك واز،كبمػايحقػؽ
فينشاطالمنظمةمفخالؿتحقيػؽأىػداف 
االسػػتجابةلمتغي ػراتالداخميػػةكالخارجيػػة،كتعزيػػزثقافػػةالمنظمػػةبالشػػكؿالػػذميخػػدـتطػػكيرقػػيـ
معتقداتكأنماطسمكؾأفرادالتنظيـ .
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تسػتنت الباحاــة:ممػاسػبؽأفمفيػػكـالتطػكيرالتنظيمػػييركػزعمػىتعميػػؽالشػعكرلػػدل
جميػػعالعػػامميفكالطمبػػةفػػيالجامعػػةكمؤسسػػةبأىػػدافياكرؤيتيػػا،كرسػػالتياكأنيػػاجػػزءمػػففك ػره

كرسالتوفيالحياة،كأفىذاالتطكيراليػتـإالمػفخػالؿكجػكدكتػراكـخبػراتككفػاءات–كأحيانػنا

باالستعانةباستشارييف-تعمؿعمىإيجادعالقةتكاصؿبيفالمنتفعيفتقػكـعمػىالتعػاكف؛بحيػث
يػػتـمكاجيػػةالعقبػػاتكالصػػعاببػػدؿتجنبيػػاكتراكميػػافػػيظػػؿدعػػـاإلدارةالعميػػاالكاعيػػة،لػػذلؾ

كألىميةالتغييرالقائـعمىالتخطيطالسميـ .

أىداف التطوير التنظيم :
التالية :

يذكرعبدالباقي 2000ـ)246،عددمفأىداؼالتطكيرالتنظيمػيمػفخػالؿالنقػاط

-1إرساءقكاعدالثقةبيناألفرادكالجماعات .
 -2زيادةدرجةاالنتماءلممنظمةكألىدافيا .

 -3مساعدةالمديريفعمىتبنيأساليباإلدارةباألىداؼ .

 -4تحديدمسؤكليةاتخاذالق اررات،كحؿالمشكالتبحيثتككفأقربلمصادرالمعمكمات .
أماالقريكتي 2000ـ)325،فيذكرأفمفأىداؼالتطكيرالتنظيميمايمي :

 -1إشاعةجكمفالثقةبيفالعامميفعبرمختمؼالمستكياتفيالتنظيـ .

 -2إيجادانفتاحفيالمناخالتنظيمييمكفكافةالعامميفمفمعالجةكافةالمشاكؿالتييعاني
منياالتنظيـبشكؿصريح،كعدـالتكتـعميياأكتحاشيمناقشتيا .

 -3تكفيرالمعمكماتالالمةلتميزالقراربشكؿمستمركدكفتشكيو .

 -4العمؿ عمى إيجاد التكافؽ بيف األىداؼ الفردية كاألىداؼ التنظيمية ،كبالتالي زيادة درجة
االنتماءلممنظمةاإلداريةكأىدافيا .

 -5إيجادعالقةتبادليةكتكامميةبيفالعامميفكأفرادككجماعات ،كتشجيعركحالمنافسةضمف
ركحالفريؽممايزيدمففاعميةالجماعات .

 -6مساعدةالمشرفيفعمىتبني أساليبإداريةديمقراطيةفياإلشراؼمثؿاإلدارة باألىداؼ
بدؿاإلدارةباألزمات .

ال
 -7تعكيدالعامميفعمىممارسةالرقابةالذاتيةكاالعتمادعميياكأساسلمرقابةالخارجيةكمكم ن
ليا .

استراتيزيات التطوير التنظيم :
يػػذكرعػػالءالػػديف 2008ـ)بعض ػنامػػفاالسػػتراتيجياتالتػػيتنظػػرإلػػىالفػػردبكصػػفو

متميػزاعػػفغي ػرهبمػػالػػومػػف ػأحاسيسكعكاطػػؼكقػػيـكاتجاىػػاتكعػػاداتكميػػارات،ممػػايجعػػؿ
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عمميػةتدريبػوكتعميمػوعمميػةمتجػػددةكليسػتنمطيػة،كمػفىػذهالنظػرةقػدـالفكػرالتنظيمػيعػػددان

مفاالستراتيجياتالتييمكفاالستفادةمنياضمفحقؿالتطكيرالتنظيمي،كىي :

أ -استراتيزية التدخل الخارز (تدخل طرف االث :

كىي استراتيجية تطبؽ عنػدما يتعمػؽ المكضػكع بمسػتكييف مػف المسػتكيات التنظيميػة ،كقػد
يككف الطرؼ الثالث مفالعامميف في المنظمػة نفسػيا إال أنػو لػيس طرفػان فػي المشػكمة المػراد حميػا

أك معالجتيػا،أك قػد يكػكف خبيػ انر يعمػؿ فػيالمنظمػة كمستشػار دائػـ أك مؤقػت أك قػد يكػكف أحػد

بيكت الخبرة المتخصصة.كيفترض في الطرؼ الثالث أف يككفحكيمان ،كتتكفر فيو الخبرة كالميارة
ال لمقياـ بالتحميؿ كالتحكيـ كطرحاآلراء لمعالجة المشاكؿ كالظكاىرالسمبية .
ما يجعمو أى ن

ب -استراتيزية كيريموف :Keriloff

قػدـالباحػثكيريمػكؼفػيكتابػو )Organizational Development for Survival

اسػػتراتيجيةلمتط ػػكيرالتنظيم ػػيالق ػػتقب ػكالنكاس ػػعانم ػػفالب ػػاحثيف،كتطبػػؽى ػػذهاالس ػػتراتيجيةكف ػػؽ
خطكاتمنطقيةكاآلتي :
-1

التعرؼإلىالمشكمةذاتالعالقةكالمؤثرةسمبناعمىاإلنتاجية .

-3

تشخيصالمشكمة .

-2
-4

جمعالمعمكماتكالحقائؽالتيتتعمؽبالمشكمة .

تطكير استراتيجية لحؿ المشكمة ،كيشمؿ ذلؾ تكفير المعمكمات لألفراد عمى المستكل

المناسبكاشراكيـفيتطكيراالستراتيجية .

-5

تطبيؽاالستراتيجيةمفخالؿتدخالتفيمكقؼمحدد .

-7

إعادةعمميةالتدخؿطبقانلمتغيراتكالمعمكماتالتيتـالحصكؿعميياعفاإلنجاز .

-6

تقكيـالنتائ بعدفترةكافية .

ج -استراتيزية بناء مصفوفة األداء المتوازن:

إفى ػ ػ ػػذهاالس ػ ػ ػػتراتيجيةى ػ ػ ػػيم ػ ػ ػػفاالس ػ ػ ػػت ارتيجياتالميم ػ ػ ػػةالمنبثق ػ ػ ػػةم ػ ػ ػػفحق ػ ػ ػػؿاإلدارة

ػةكأىػػداؼ
االسػػتراتيجية،كتػػأتيأىميتيػػامػػفككنيػػاأداةرئيسػػةلمتقيػػيـمػػفجيػػة،ككسػػيمةلػػدم رؤيػ 
المنظم ػػةف ػػيالحي ػػاةاليكمي ػػةلممنظم ػػةعم ػػىش ػػكؿاس ػػتراتيجيةمح ػػددةلمتغيي ػػركالتط ػػكير،كلي ػػذه

االستراتيجيةمككنافأساسيافىما:األكؿ؛ميندسأكخبيراستشارميمتمػؾرؤيػةكاضػحةكاطػار
كفمسفةكمنيجانلتصميـكتطكيرالنظاـاإلدارمالجديد،كالثػاني؛عميػؿيشػارؾمشػاركةكاممػةفػي
المشركع،كتؤكؿلوممكيتوفيالنياية،كالعميؿىكعادةالفريػؽالتنفيػذمفػيالمنظمػة،كيجػبأف

ػيبنى حكليػا تقػع
يػدرؾالعميػؿىنػاأفمسػؤكليةمصػفكفةاألداءالمتػكازفكالنظػاـاإلدارمالػذمس ي
عمى عاتؽ الرئيس التنفيذم كالفريػؽالتنفيػذم ،فبػالرغـ مػف أف االستشػارم ىػك المحفػز لمعمميػة إال

أف قيادة المنظمة ،ىي التي يجب أف تككف الميندسالحقيقي .عالءالديف2008ـ .)59،
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تسػتنت الباحاـة:ممػػاسػبؽأفالتطػكيرالتنظيمػػيييػدؼإلػىمسػػاعدةالجامعػةعمػىحػػؿ
مشكالتيامػفخػالؿتػكفيرالمعمكمػات،كتحػديثياكبنػاءأنظمػةكسياسػاتالعمػؿبمػايخػدـتطػكير
اليياكػػؿالتنظيميػػةفػػيالجامعػػةبيػػدؼتقػػديـخػػدماتأفضػػؿفػػيجميػػعقطاعػػاتالعمػػؿاإلدارم

كاألكػػاديمي،كبمػػايتفػػؽمػػعمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممة،كىنػػاالننسػػىاالسػػتفادةمػػفالمبػػادراتاال
بداعيػػةلمع ػػامميفكالطمبػػة،كدكربطاق ػػةاألداءالمتػػكازفك ػػأداةتقييميػػةتعم ػػؿعمػػىتحس ػػيفاألداء
ى
ككنياتتسـبالكضكحكالشفافية .

كماتستنبطالباحاة:ممػاسػبؽعرضػوكممػااطمعػتعميػومػفالد ارسػاتالسػابقةكد ارسػة

مطر 3337ـ)،كدراسةعمي 3352ـ)أىـآلياتالتكجونحكالتطكيرالتنظيمػيكأحػدأبعػاد

التكجونحكالجكدةالشاممة،كىيعمىالنحكالتالي :

تطكيراليياكؿالتنظيميةكفقالمتغيراتبيئةالعمؿ .-تبسيطإجراءاتالعمؿاإلدارم .

-تطكيرأنظمةكسياساتالعمؿباستمرارحتىتتالءـ كمتغيراتبيئةالعمؿ .

-التحقؽمفتطبيؽمبادئإدارةالجكدةالشاممةفيكافةاألقساـ :المدخالت-العمميات -

المخرجات) .

البداعيةفيتحسيفإجراءاتالعمؿ .
تشجيعالمبادراتاإلداريةا ى-اعتمادنظامانكاضحانلتقييـاألداءاإلدارمكاألكاديمي.

 آليات تطبيق الزودة الشاممة ف كميات التربية بالزامعات الفمسطينية:
كتمخػػصالباحثػػةأىػػـاآلليػػاتكالممارسػػاتالتػػيينبغػػيعمػػىكميػػاتالتربيػػةالقيػػاـلتطبيػػؽ

الجكدة :

 العمػؿعمػػى تطبيػؽ مبػادئ الجػكدة الشػػاممة فػػي كافػػة أقسػاميا المػػدخالت،العمميػػات،المخرجات) .

 -استحداث كتطكير البرام التعميمية كفقان لمعايير الجكدة .

 تطػكير الفكػر التربػكم كنشػر االتجاىػات التربكيػة الحديثػة كتطبيقيػا فػي البيئػة التعميميػةالفمسطينية 

 -تطكيرالبرام األكاديمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع .

 تحقيؽ مستكيات متقدمة مف التميزمقارنةبمثيالتيامفالكميات . تقديـ المكافآت كالحكافز لمعامميف لتشجيعيـ عمى تقديـ جكدة أفضؿ . -تقديـ خدماتيا المختمفة بطريقة تفكؽ تكقعات الطمبة .

93

 تعمؿ عمى تنشيط تبادؿ المعرفة في شتى مجاالت العمكـ التربكية . -المساىمةفيحؿبعضمشكالتالمجتمع .

 -االلتزاـ بمسئكلياتيااألكاديميةكاإلنسانيةتجاهالمجتمعمفخالؿجكدةمخرجاتيا.

اانياً :التوزونحو اقافةالبحثالعمم :

 -1مفيوم البحث العمم  :إفنتائ البحثالعمميشممتجميػعم ارفػؽالحيػاة،كأصػبحتتمػس
حيػاةالبشػرية،كتػرتبطمسػػتقبمياإلػىحػػدبعيػػدممػػاجعػؿمػػفالمسػػتحيؿعمػػىأممجتمػػعأف

اليي ػػتـبالبح ػػثالعمم ػػي،أكبالمؤسس ػػاتالت ػػيت ػػكفرالبح ػػثالعمم ػػيكالجامع ػػاتكالم ارك ػػز

البحثيةكالمعاىد...الخ.

كيعػػرؼالبحػػثالعممػػيب ػػأنو:االػػتفحصالمػػنظـكالمنضػػبطكالفاقػػدكالتجريبػػيلالقت ارحػػات
ي

الفرضيةحكؿالعالماتاالفتراضيةبيفالظكاىرالطبيعيةا األسدم3337،ـ .)3:

يعػػرؼبأنػػوالجيػػكدالمنظمػػةالتػػييقػػكـبيػػااإلنسػػاف،مسػػتخدماناألسػػمكبالعممػػيكقكاعػػد

الطريقةالعمميةالكتشػاؼظػكاىرالبيئػةلزيػادةسػيطرتوعمييػا،كلتحديػدالعالقػةبػيفىػذهالظػكاىر

لمكاجيةمشاكميا،كالقدرةعمىاكتشاؼالحمكؿالمناسبةليا الصكيص3353،ـ .)685:

كعػػرؼبأنػػو:اكػػؿنشػػاطذممػػني ييػػدؼإلػػىإنتػػاجمعػػارؼجديػػدةتػرتبطبفيػػـاإلنسػػاف

لمظكاىرالطبيعيةالتيتحيطبو،كيؤدمفيالنيايةإلىرفعقدراتاإلنسػافعمػىالػتحكـفػيىػذه
الظكاىركالسيطرةعمىالطبيعيةا خضر3355،ـ .)2:

كتعػػرؼالباحثػػةالبحػػثالعممػػيبأنػػو:اعمميػػةفكريػػةمنظمػػةيقػػكـبيػػاالباحػػثكفػػؽأسػػس

عمميةبيػدؼتقصػيالحقػائؽبشػأفمسػألةأكمشػكمةمعينػةمػفأجػؿالكصػكؿإلػىحمػكؿمالئمػة

ليا .

تعػ ٌػرؼالباحاــة:التكجػػونحػػكثقافػػةالبحػػثالعممػػيب ػػأنو:اتكجػػوكميػػةالتربيػػةنحػػكتعزيػػز

القدراتالبحثيةكتطكيرىالدلالطمبةكالعامميفبيا،كالعمؿعمػىالتطبيػؽالنػاجحلألفكػارالبحثيػة

المفيدةعمىاختالؼمصدرىا،كتحكيمياإلىممارساتتحقؽالفائدةلمجميع .

 -2أىمية البحث العمم :

كتشيرسييربدير  9191ـ)أنوتكمفأىميةالبحثالعمميفيالنقاطالتالية :

 أنو يساعد عمى فيـ الظكاىر كتفسيرىا كالتحكـ فييا كاالستفادة منيا.

 يساعد عمى تفادم المخاطر التي قد يتعر ليػا اإلنسػاف مثػؿ األخطػار الناجمػة عػف بعػض
الظكاىر كاألعاصير ،كغيرىامفالظكاىر.

 يسػاعد اإلنسػاف فػي الحفػاظ عمػى صػحتو كسػالمتو مثػؿ إيجػاد األدكيػة لألمػراض كاألكبئػة
الفتٌاكة .سييربدير9191،ـ)73:
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 يسػاعد عمػى تييئػة كتػكفير ظػركؼ ال ارحػة لإلنسػاف كالتقميػؿ مػف جيػده مثػؿ اختػراع كسػائؿ
النقؿ كالسفر كغيرىا مف كسائؿ الراحة.

 يساعد في حؿ المشكالت التي تكاجو المجتمع كتعيؽ تقدمو مثؿ مشػكمة البطالػة كالجريمػة
كالفقر كغيرىا.

 يساعد الدكؿ عمى تطكير قدراتيا العسكرية لمدفاع عف نفسيا كردع أعدائيا.

 يزيد مف القكة االقتصادية لمدكؿ مػف خػالؿ مسػاىمتو المباشػرة فػي زيػادة اإلنتػاج ،كتحسػيف
ج كدتوكخمؽميزةتنافسيةلممؤسساتكلالقتصادياتىذهالدكؿ .ابكقصاص2005،ـ)9:

كتكمػفأىميػةالبحػثالعممػػيفػيأنػوأسػػاسالتنميػةكالتطػكرفػػيأممجتمػع،فمػفخػػالؿ

البحكثالعمميةنسػتطيعالتغمػبعمػىالكثيػرمػفالمشػكالتالتػيتكاجػوالمجتمعػات،كتقػؼعقبػة
أماـتطكرىػاكتقػدميا،ممػاييسػيـفػيتحقيػؽالرفاىيػةكاالسػتقرارلمشػعكب،كمػاأفالبحػثالعممػي

ييسػػيـبشػػكؿفعػػاؿفػػياالرتقػػاءبمسػػتكلاإلنسػػاف،فكري ػانكثقافي ػانكمػػدنيانبحيػػثتحقػػؽفيػػوأىميػػة

االستخالؼفياألرض،التيشرفواهللتعالىبيا .
ٌ

 -3أىداف البحث العمم :

كيشيراألسدل 8009ـ)تتمخصأىداؼالبحثالعمميفيمايمي:

 صناعة التكنولوزيا والتقنية:إذا كاف البحث العممي محاكلة دقيقة كنافذة لمتكصؿ إلػى حمػكؿ
لممشكالت التي تؤرؽ البشرية كتحيرىا ،كاذا كاف ىذا البحث نتيجة لحب اسػتطالع أك تغذيػة
شكؽلمعرفة الحقيقة ،كتحسيف الكسػائؿ التػي تعػال بيػا مختمػؼ األشػياء ،كتسػاعد عمػى حػؿ

المشكالت ،لذافإنو يتضح مف ذلؾ أف مف أىـ أىداؼ البحث العمميالمشاركة في صناعة
التكنكلكجيا كالتقنية.

 حشـد وتعبئـة الطاقـات العمميـة والتكنولوزيـة لخدمـة قضـايا التنميـة :تمعػب التنميػة الشػاممة
دك ناربا ر ناز في تحقيؽ التقدـ كالرقي ألية أمة مف األمـ كتحقيػؽ ىػذه التنميػة ال يػأتي مػففػراغ

بؿ يأتي مفحشد كتعبئة الطاقات العممية كالتكنكلكجية لخدمة قضايا التنمية التي تساعد في
تقديـ حمكؿ ناجعةلبعض المشكالت التي يعاني منيا المجتمع.

 إعداد زيل أفضل من الباحاين والعمماء وتكوين العقمية العممية :يعاني بعػض البػاحثيف مػف
نقػص فػي اإلعػداد كالخبػرة كالد اريػة كأسػاليب البحػث كغيرىػا فػي ميػداف البحػث العممػي بكجػو

عاـ ،كفيمجاؿ التخصص بكجو خاص ،كلمكاجية الحاجػة إلػى بػاحثيف أفضػؿ نكعػنا كأجػكد

أعدادان طكرتبعض المؤسسات قكاعد االلتحاؽ بالدراسات العميا ،إذف يسعى البحث العممػي
كفاءةن كأحسف جكدة.

نحك إعداد جيؿأفضؿ بؿ أجياؿ مف الباحثيف أكثر
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 الوصول إل الزديد مـن الحقـائق والمعـارف والمعمومـات:البحػكث العمميػة فػي مجػاؿ العمػكـ
المختمفة تصؿ في الغالب إلى حقائؽ أك معػارؼ أك معمكمػات جديػدة ،بمعنػى أف كػؿ كشػؼ

عمميأك تجديد إنساني ينطكم في الغالب عمى جديد ،كربما يعيد تنظيـ المعرفة كالمعمكمات

كالحقػائؽبأسػمكب جديػد لػـ يكػف معركفػان مػف قبػؿ ،كالبحػث العممػي يسػعى لمكصػكؿ إلػى

نظرياتأك قكانيف جديدة تيسيـ بشكؿ أك بآخر في حؿ مشكالت ممحة.
 المسـاىمة فـ حـل مشـكالت المزتمـع :كيؤكػد الكثيػر مػف العممػاء كالبػاحثيف عمػى أىميػة
البحػثالعممػي فػي حػؿ المشػكالت االقتصػادية لممجتمػع ،كتحقيػؽ الرفاىيػة االجتماعيػة،

كيؤكػدكف عمػى دكرالبحػث العممػي كالبػاحثيف فػي حػؿ مشػكالت المجتمػع ،كأف مػف أىػـ

كظػائؼ البحػث العممػي تتمثػؿ فػيالعمػؿ الجػاد عمػى حػؿ مشػكالت المجتمػع .األسػدم،
2008ـ)40:

كترلالباحاة :أفأىداؼ البحث العممي التي تسعى الجامعات الفمسطينيةلتحقيقيا ىي:

إعداد جيؿ مف الباحثيف المتميزيف ،كالمساىمة في تقديـاالستشارات العممية ،كايجاد الحمكؿ العممية
لممشكالت المتعمقة بخطط التطكير كالتنمية ،كالمساىمة في نقؿ كتكظيؼ التقنيةكتطكيرىا ،كالرقي
بمستكل الدراسات العميا ،كأخي نار تحديد أكلكيات البحث العممي كالتنسيؽ بيف المؤسسات .

 -4أقسام البحث العمم :

يمي:

كآخركف   8092ـ) أف البحث العممي ينقسـ إلى عدة أقساـ أىميا ما
يذكر الرفاعي 

 البحث النظري:كييدؼ إلى الكشؼ عف طبيعة المعارؼ النظريػة كتطكيرىػا)إنتػاج المعرفػة(،
كغالبػان مػا يطمػؽ أثناءىػاالباحػث لفكػره العنػاف ليطػكر نظريػة جديػدة ،أك يقػدـ تفسػي انر لظػكاىر
مكجػكدة ،أك يقػكـ بحػؿ معػادالت رياضػية معقػدة،كيػتـ ىػذا عػادة بغػض النظػر عػف إمكانيػة

تطبيؽ النتائ عممينا في المستقبؿ القريب.


البحث التطبيق  :كىك مف الكسائؿ التي تمكف الجامعة كمؤسسة البحث العممي مف التفاعؿ

مع المجتمع مف خالؿ ماىك جديػد ،أك تطػكير التقنيػات القائمػة ،كمػف خػالؿ ىػذا النػكع مػف
األبحػاث ،تسػتطيع الجامعػة أف تعمػؽ ارتباطيػابػالمجتمع ،كيممػس فكائػدىا كعائػدىا المػادم
الرفاعيكآخركف2015،ـ)308:

كالمعنكم.

كترل الباحاة :أف البحكث النظرية كالتطبيقية تكمؿ بعضيا البعض ،أنيا ال يمكف

االستغناء عف أحدىا كاالكتفاء باآلخر ،كينبغي عمى الجامعات الفمسطينية ككميات التربية

االىتماـبيذيفالنكعيفمفالبحكثالعمميةبماييسيـفيتحقيؽالتقدـكالرفاىيةلممجتمع .
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 -5التحديات الت توازو البحث العمم ف فمسطين:
كيكضحراضي 8098ـ)بعضالتحدياتالتيتكاجوالبحثالعمميفيفمسطيف:

 غيػاب سياسػة عمميػة كاضػحة كمتكازنػة كمتسػقة يمكػف أفتػنظـ عمميػة البحػث العممػي لتركػز
األكلكيػات ،كتكجػوالمػكارد ،كتسػتثمر الطاقػات كالقػدرات المتاحػة ،كالمتػكافرةحسػب سػمـ
األكلكيات المكضكع .

 ضحالة المكارد كنقص اإلمكانيات المخصصة لمقياـبالبحكث العممية.
 ضعؼ استراتيجياتالتحديث ،كعدـ تكازنيا كعدـ فاعميتياكاتساقيا.

 انعػداـ الحريػات األكاديميػة كالفكريػة العامػة ،كعػدـ تػكفيرالمنػاخ السياسػي المالئػـ لػالب ىػداع
كالحداثة العمميةكاالقتصادية بإطالؽ حريات األفراد ،كتكفير إمكانياتالمشاركة الفعمية.

 عدـ كجكد سياسة تربكية عممية ناجحة تقكـ بتنشئةاألجياؿ عمى مقدمات ،كمعطيات البحث
كالتدقيؽكاالىتماـ.

 ضعؼ كتفكؾ المجتمػع العممػي كالتقنػي كفػي أحيػاف كثيػرةعزلتػو عػف النشػاط الػكطني العػاـ،
كضػعؼ م اركػزالمعمكمػات كخػدمات التكثيػؽ كالمكتبػات ،كعػدـ تػكافر المنػاخالمالئػـ لمعمػؿ

البحثػي ،كانتشػار البيركقراطيػة ،كقمػة الحػكافزالماديػة ،كالتبعيػة العمميػة كالتقنيػة لمخػارج،
كضعؼ البنياتاألساسية لمحراؾ االجتماعي كاالقتصادم.

 التحـدي االقتصـادي :كيعػد مػف أخطػر التحػديات كأىميػاعمػى اإلطػالؽ نظػ نار ،ألف بقػاء
المجتمع كالمحافظة عمىاستقاللو مرىكف في أيامنا ىذه كاألياـ القادمة بقكةاقتصاده.

 التحدي االزتماع :كيتمثؿ ىذا التحػدم فػي التفكػؾاالجتمػاعي ،كضػعؼ الحػس بالمكاطنػة
المسػئكلة ،كاسػتخداـالعنػؼ فػي تسػكية الخالفػات كالخصػكمات االجتماعيػة،كاإلقصػاء أك
التيميش االجتماعي.

 التحدي السياس :كيتمثؿ ببناء مجتمع مدني كفؽاألسس كالمبادئ الديمقراطية برفػع سػقؼ
الحريػاتالممنكحػة لألفػراد كاالتحػادات كاألحػزاب ككسػائؿ اإلعػالـكغيرىػا مػف مؤسسػات

المجتمع ،كالعمؿ عمى إشراؾمؤسسات المجتمع في صنع السياسات كالبرام عمى اختالؼ
مجاالتيا راضي2012،ـ.)724:

كتؤكػد الباحاــة:أفالبحػػثالعممػػيفػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةيكاجػوالكثيػػرمػػفالمعكقػػات

ػةكاالجتماعيػةكالسياسػية،
كالمشكالتالتيتحكؿدكفأفيؤدمالدكرالمناطبوفيإحػداثالتنمي 

كمػفأىػػـىػذهالمشػػكالت:عػدـكجػػكداسػػتراتيجيةلمبحػثالعممػػي،كضػعؼالمكازنػػاتالمخصصػػة

لمبحثالعممي،كعدـالتعاكفمعمؤسساتاإلنتػاج،كارتبػاطأىػداؼالبحػثالعممػيلػدلالبػاحثيف
بالترقية،كعدـارتباطيابمشكالتالمجتمعكقضاياه،كالعبءاألكاديمي .
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 -6آليات لتعزيز دور الزامعات ف دعم البحث العمم :
كيذكرالكاحدم 3352ـ)افىنالؾالعديػدمػفاآلليػاتلتعزيػزدكرالجامعػاتفػيدعػـ

البحثالعمميمنيا:

 التكعيػػةبأىميػػةالبحػػثالعممػػيكاقنػػاعالمؤسسػػاتالماليػػةكغيرىػػابػػأفالبحػػثخيػػرميػػاديف
االسػ ػػتثماركأسػ ػػاسالتنميػ ػػةكالتطػ ػػكرفػ ػػيالمجتمعػ ػػات،كربػ ػػطالتعمػ ػػيـكالبحػ ػػكثكنتائجيػ ػػا
بمشكالتككاقعىذهالمجتمعات .

 إنشػ ػػاءمؤسسػ ػػاتبحثيػ ػػةمتخصصػ ػػةتسػ ػػاعدالبػ ػػاحثيف،كتنمػ ػػيقػ ػػدراتيـالبحثيػ ػػةبإش ػ ػراؼ
مسؤكليفمتخصصيفكمدركيفألىميةالبحكثالعممية.

 يجبتعمػيـالطػالبآليػةالبحػثعػفالمعرفػة،كتحػديثمعمكمػاتيـكأفيػتـتحػدمعقػكليـ
لمكصػػكؿإلػػىمسػػتكياتجديػػدةمػػفالمعرفػػة،كتػػكجييـلمعمػػؿكالبحػػثعػػفالمعرفػػةكيجػػب
البداع .
خمؽمكازنةبيفتعميـالطالبكتسجيعا ى

 مساعدةالقائميفعمىالتدريسكاعطػائيـبعػصاالسػتقالليةفػيالتػدريس،كتحديػدمحتػكل
المكادكطريقةعرضيا،معاستعماؿنظاـمتابعةكتقييـمستمرمفأىؿاالختصاص.

 التكعيةبأىميةتطكيرالمكتباتككسائؿالتكنكلكجيا،كمصادرالحصػكؿعمػىالمعرفػةمػف
حاسكب،كاإلنترنتكغيرىاكتكظيؼشبكاتاإلنترنتفيعمؿاألبحاثالعممية.


 التع ػػاكفم ػػعالمؤسس ػػاتالبحثي ػػةكالمتقدم ػػةفػػػيال ػػبالدالعربي ػػةكاألجنبيػػػة،كبن ػػاءجسػػػكر
لمتعاكفبيفالباحثيفكتبادؿالمعمكماتكانشاءمراكزلمتدريب.

 ربػػطالبحػػكثالعمميػػةبمؤسسػػاتالمجتمػػعكافػػة،كحػػؿمشػػكالتالصػػرؼكالػػدعـالمػػادم
كتخصيصميزانياتلمصرؼعمىالبحكثالعممية الكاحدم2013،ـ.)10:

كيرلالصايغ 2013ـ)أفىنالؾآلياتلتعزيزدكرالجامعةفيالبحثالعمميمنيا:

 بناءالشراكاتمعالجامعاتالمحميةكاإلقميميةكالعالمية.
االبداع.
 تشجيعكدعـاالبتكارك ى

 االىتماـبتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالت.
 العمؿعمىخمؽكتطكيررأسالماؿالبشرمبالجامعاتبنكعيةعالية .
 تحقيؽالترابطكالتنسيؽبيفالمعرفةكالتكنكلكجيابالجامعات .

 إنشاءبنيةتحتيةفيالجامعاتلألعماؿاإللكتركنية الصايغ2013،ـ .)853:

كترل الباحاة :أف أىـ الخطكات كاآلليات التي يجب أف تقكـ بيا كميات التربية

بالجامعاتالفمسطينيةمفأجؿتعزيزثقافةالبحثالعمميمايمي :
 تنميالكعيلدلطمبتيابأىميةالبحثالعممي.
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 دعـالبحثالعمميكتنميةالمكاىبالبحثية.

 تحديثمقرراتيا الدراسيةالمتعمقةبميارات البحث العمميكأخالقياتو.
 تكفيرشبكة معمكمات حديثة الستخدامات الباحثيف.

 تقدـالكميةالحكافز :المادية-المعنكية)لمباحثيفالمتميزيف.
 ربط البحث العممي باحتياجات المجتمع.

 مساعدةالباحثيففينشر البحكث المتميزة في المجالت العممية.
 تنظيـمؤتمراتكأياـدراسيةحكؿقضاياالمجتمعبشكؿمستمر.

 دعـطمبةالدراساتالعميانحكالدراساتالمستقبمية االستشرافية).
 دعـعمميةتبادؿالمعرفةكالخبراتبيفعاممييا.

االااً -التوزونحو تعزيزالمسؤولية المزتمعية:
 -1مفيوم المسئولية المزتمعية لمزامعات:

الشؾأف خدمة المجتمع مف أبرز كظائؼ الجامعة في الكقت الحالي بما تكفره مف مناخ

يتيح ممارسة الديمقراطية ،كفى المشاركة الفعالة في الرأم كالعمؿ ،كما تنمي لدل المتعمميف القدرة
عمى المشاركة كاإلسياـ في بناء المجتمع كحؿ مشكالتو.

يرل شاىيف   3355ـ) أف المسؤكلية االجتماعية لمجامعات أمر ليس بجديد في

مضمكنو ،لكنو مطركح عالميان في ىذا الكقت باعتباره أم انريجب إب ارزهكتضمينو بشكؿ مممكس في
مناى الجامعات كمخرجاتيا ،كيستدعي ىذا مف كافة مؤسساتالتعميـ كمنيا الجامعات أف تضع

المسؤكلية المجتمعية فيخططيا االستراتيجية؛ حتى يككف لمجامعات دكر رئيس فيالتأسيس لفكر
استراتيجي تنافسي يخدـ المجتمع كقضاياه .شاىيف3355،ـ )8:

يعرؼ  الغالبي كالعمرم   3332ـ) المسئكلية المجتمعية بأنيا :اعقد بيف المؤسسة

كالمجتمع تمتزـ بمكجبو المؤسسة بإرضاء المجتمع ،كبما يحقؽ مصمحتو كينظر ليا عمى أنيا
التزاـ مف قبؿ المؤسسة تجاه المجتمع الذم تعيش فيو مف خالؿ قياميا بكثير مف األنشطة

االجتماعية مثؿمحاربةالفقر ،كمكافحةالتمكثكخمؽالكثيرمففرصالعمؿكحؿالكثيرمف
المشاكؿ المكاصالت،اإلسكاف،الصحة)كغيرىامفالخدماتا .الغالبيكالعامرم3332،ـ )72:
فيحيفيعرؼناصركآخركف   3352ـ)المسئكليةالمجتمعيةلمجامعاتبأنيا:اني


أخالقي عقالني إلدارة الجامعة ،كالذم يشمؿ اآلثار التي يتركيا ىذا الني عمى السياؽ االجتماعي
كاإلنساني كاالقتصادم كالبيئي كالثقافي ،كعمى دكره الفاعؿ في تعزيز تطكر إنساني مستداـ

لمبشرية ،كىي استراتيجية تسعى مفخالليا الجامعات القياـ بدكرىا الفاعؿ في تحمميا لمسؤكلياتيا
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المجتمعية مف خالؿ برامجيا الخدميةكاألكاديمية ،ككحداتيا كأساتذتيا كطمبتيا بما يمبي احتياجات

ناصرالديفكآخركف3352،ـ .)53:

المجتمع كيحقؽ رفاىيتوا

كتعرؼالباحاة :التكجونحكتعزيزالمسؤكليةالمجتمعيةلدلكميةالتربيةبأنو:اتكجو

كمية التربية نحك تكظيؼ كؿ األنشطة األكاديمية كالعممية فػي خدمػة المجتمػع بكػؿ تكجياتػو
السياسيةكاالجتماعيةكاالقتصاديةكالفكريةكالثقافية...إلخا .


 -2أىمية تبن الزامعات لممسئولية المزتمعية:

كيػرلمخمػكؼ 2012ـ)انػوتكمػفأىميػة تبنػي مفيػكـالمسػئكليةالمجتمعيػة فػي الجامعػات
الفمسطينيةفيجممةالفكائدالتيتحققيا،كتتمثؿفيمايمي 

 تشجيع عممية اتخاذ الق اررات عمى أساس تطمعات المجتمع.
 تعزيز سمعة المؤسسة كتشجيع ثقة أكبر بالمجتمع المحمي.
 تحسيف تنظيـ العالقة مع األطراؼ المعنية.

 تعزيػز كالء المػكظفيف كركحيػـ المعنكيػة ،كتحسػيف سػالمة العػامميف كصػحتيـ كاالىتمػاـ
بحقكقيـ المختمفة.

 زيادة الكفرة اإلنتاجية كتحسيف كفاءة المكارد.
 تحسيف اعتمادية المعامالت كنزاىتيػا مػف خػالؿ المشػاركة السياسػية المسػؤكلة ،كالمنافسػة
العادلة كانعداـ الفساد.

 الحد مف الصراعات المحتممة مع المستفيديف بشأف المنتجات كالخدمات.
 المساىمة في المصمحة العامة ،كتعزيز المجتمع المدني كالمؤسسات.

 المسػاىمة فػي حيكيػة المؤسسػة عمػى المػدل البعيػد عػف طريػؽ تعزيػز اسػتدامة المػكارد
البشرية كالمادية مخمكؼ2012،ـ.)6:

كتػرلالباحاـة:أفأىميػةتبنػيالجامعػاتلممسػؤكلية المجتمعيػة تكمػف فػي ربػط التعمػيـ
الجامعي

باحتياجػات المجتمػع التعميميػة كالثقافيػة كالمينيػة كالتنمكيػة ،كربػط التعمػيـ الجػامعي بكاقػع المجتمػع

المختمفػة كقضػاياه ،كتنكيػع بػرام خدمػة المجتمػع ،كاالسػتجابة بكفايػة كفعاليػة لمتطمبػات التنميػة
الشاممة في الكطف .

 -3محاور المسئولية المزتمعية ف الزامعات:
كيشيرىممك 2013ـ)أفمحاكرالمسئكليةالمجتمعيةفيالجامعاتىي:

 محور المعرفة :لعؿ أكبر خدمة يمكػف لمجامعػات أف تقػدميا لممجتمػع التركيػز عمػى تقكيػة
مصادر المعرفة فيو ،كنشرىا فػي كػؿ أرجائػو ،كيجمػع المربػكف كاالقتصػاديكف حاليػان عمػى
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أفالمعرفة ىي القكة المحركة لمتقدـ المجتمعي في القرف الحادم كالعشريف ،كمف ىنا فػإف

النيػكض بػالمجتمع الفمسػطيني يعتمػد عمػى النيػكض بمصػادر المعرفػة لػدل أبنائػو
كمؤسساتو.

 محور تقوية النسيج المزتمع  :يجب أف ال تككف الجامعات معزكلة عف المجتمػع الػذم
تعيش فيو ،كعمييا أف تكسع نشاطاتيا لتشمؿ ما ىك أكثر مف التعمػيـ كالبحػث ،مثػؿ تقكيػة

العالقػات بػيف مككنػات المجتمػع مػف أحػزاب كعشػائر كطكائػؼ ،كالعمػؿ عمػى نشػر
الديمقراطيةكالتسامح ،كتدعيـ حرية التعبير بمختمؼ أشكاليا.

 محـور السـالم:كيتضػمف محاربػة العنػؼ كالفسػاد كالجريمػة كالمخػدرات ،كغيػر ذلػؾ مػف
اآلفاتالتي تفتت جسـ المجتمع.

 محور البيئة والاـروات الطبيعيـة:إذ إف جػزءان كبيػ انر مػف المسػؤكلية االجتماعيػة لمجامعػات
يجػبأف يسػتيدؼ تطػكير البيئػة كالثػركات الطبيعيػة لممجتمػع ،كمػا يسػتيدؼ إعػداد

المكاطنيف الذيفيقدركف البيئة ،كيسعكف إلبقائيا نظيفة كصحية ،كيعممكف كؿ ما يمكنيـ
لتجميميا كالتغمبعمى مكاطف الخطر القائمة أك المحتممػة فييػا ،ككػذلؾ إعػداد المػكاطنيف
الذيف يحافظكف عمىالثركات الطبيعية ،كيعممكف عمى تنميتيا ،كحسف استغالليا لمصالح
العاـ.

 محـور االلتـزام نحـو العـاممين فػي قطػاع التعمػيـ العػالي مػف إداريػيف كأكػاديمييف كمػكظفي
خدمات ،بتكفر أجكاء عمؿ كريمة ليـ ،كتحسيف مستكل معيشتيـ.

 محـور االلتـزام نحـو الطمبـة :بتـوفير م ارفػؽ كتسػييالت كخػدمات الئقػة ،كتمكيػنيـ مػف
التدرب
 عمى تحمؿ المسؤكلية االجتماعية ،كمساعدتيـ عمى إيجاد كظائؼ بعػد التخػرج ،أك إنشػاء
مشاريع صغيرة ليـ ،كتمكينيـ مف االندماج في المجتمع ىممك2013،ـ.)48-47:

كتػػرل الباحاـــة:أفعمػػؿالجامعػػاتينحصػػرفػػيثالثػػةمجػػاالترئيس ػةكىػػيالتػػدريس،
كالبحػػثالعممػػي،كخدمػػةالمجتمػػع،كيختمػػؼاالىتمػػاـبيػػذهالمجػػاالتحسػػبظػػركؼكػػؿجامعػػة
كفمسفتيا،كالجامعةالتييقتصردكرىاعمىالتدريسفقطتككفقاصرةكغيرمػؤثرةفػيمجتمعيػا،
فالجامعةالمتميزةتسعىلمتأثيرفػيمجتمعيػامػفخػالؿالعمػؿعمػىتغييػرهنحػكاألفضػؿ،كايجػاد

حمكؿلممشاكؿالتييعانيمنيا .

 -4آليات ممارسة الزامعات لممسؤولية المزتمعية:
يشيرالكيالني  2011ـ)أنويمكف لمجامعات ممارسة المسؤكلية المجتمعية عبر اآلليات
التالية:

 أف تتضمف رؤية الجامعة إلتزاميا بخدمة المجتمع فيأدائيا.
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 أف تصكغ الجامعة برامجيا األكاديمية التي تطرحيا كفؽاحتياجات المجتمع.

 أف تتجو نحك البحث العممي التطبيقي الذم يعال مشكالت المجتمع ،كيعمػؿ عمػى أف
تصب نتائ ىذهاألبحاث في احتياجات المجتمع.

تعد التطكع في خدمة المجتمع قيمة أساسية مف القيـالتي تينمى لدل الطمبة.
 أف ٌ
 أف تربط برامجيا بفمسفة التنمية اإلنسانية المستدامة.

 أف تشػارؾ مػع مؤسسػات المجتمػع المحميػة التػي تعمػؿفييػا فػي بػرام كمشػركعات
خدماتية.

 أف تطػرح بػرام اجتماعيػة مباشػرة عبػر مبادراتيػا الذاتيػةتقػكـ عمػى خدمػة المجتمعػات
المحمية بطريقة مينية.

 أف تطػرح بػرام اجتماعيػة مباشػرة فػي خدمػة المجتمعػاتالمحميػة مبنيػة عمػى حقػكؽ
اإلنساف الكيالني2011،ـ.)6:

كترل الباحاة :أف كميات التربية بالجامعات الفمسطينية يمكنيا ممارسة المسؤكلية
المجتمعيةمفخالؿمايمي :

 السعيلممحافظةعمىاليكيةالثقافيةلممجتمعالفمسطيني .
 أفتعززالكميةبمشاركاتيادكرالجامعةفيخدمةالمجتمعالمحمي .
 أفتستثمرالكميةكسائؿاإلعالـالمختمفةلتنكيرالمجتمعبرسالتيا .

 تزكيدمؤسساتالمجتمعبالخبراتالالزمةكمخرجاتالبحثالعممي .
 التكاصؿمعالمؤسساتالمختمفةبيدؼتكسيعدائرةخدمةالمجتمع .
 أفتتضمفبرام الكميةكتخصصاتياخططالتنميةالمجتمعية.

رابعاً -التىجه نحى مىاكبة التقدم التكنىلىجي والمعرفي:
 -1مفيوم مواكبة التقدم التكنولوز والمعرف :

ال غيػر مسػبكؽ فػي

يػذكرخص
ػاكنةكآخػركف 3353ـ)أنػوتشػيد الجامعػات اليػكـ تحػك ن

مجػاؿ تػدفؽ المعمكمػات بػؿ إف مػا يحػدث اآلف ىػكثػكرة حقيقيػة فػي مجػاؿ المعمكمػات تسػمى ثػكرة
ػديا فػيكيفيػة االسػتفادة منيػا فػي خمػؽ عناصػر بشػرية
المعمكماتيػة كاإلنترنػت ،ممػا يجعمنػا نفكػر ج ن
مؤىمة ،كقادرة عمى استقطابيا كتسخيرىا لخدمةالمجتمعات بشكؿ عاـ لألغراض العامة كالخاصػة،
بيػدؼ أف تكػكف قػادرة عمػى مكاكبػة ىػذهالتطػكرات كاسػتخداميا بػأعمى كفػاءة ممكنػة خاصػة ،كأنػو

أصبح مف أىـ مقكمات نجاح أم جامعػةىػك مقػدرتيا عمػى المحػاؽ بأحػدث المتغيػرات التػي يشػيدىا

ػاكنةكآخػركف،

عصر النيضة التكنكلكجيػة كالمعمكماتيػةنتيجػة التطػكر اليائػؿ الػذم طػ أر عمييػا خص

3353ـ .)235:
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كيعػػرؼالعتيبػػي 3337ـ)مكاكبػػةالتقػػدـالتكنكلػػكجيكالمعرفػػيبأنػػو:العمميػػاتالنظاميػػة

التػػيتس ػػاعدالمؤسسػػاتالتربكيػػةعمػػىاسػػتخداـكسػػائؿالكسػػائؿالتكنكلكجيػػةكالمعرفيػػةالحديثػػة،
كنشرىاكاتاحتيالجميعالعامميفكالمستفيديفمنيا العتيبي3337،ـ .)35:

كتعرؼالباحاة:التكجػونحػكمكاكبػةالتقػدـالتكنكلػكجيكالمعرفػيبأنػو:تكجػوكميػةالتربيػة

ػةكاألكاديميػة،كالعمػػؿعمػىنشػرالمعرفػػة
التكنكلكجيػاالحديثػػةفػيكافػةأنشػػطتياالعممي 

نحػكدمػ

كانتاجياكتكظيفياكصكالنإلىإقامةالتنميةاإلنسانية .

 -2أىمية مواكبة الزامعات لمتقدم التكنولوز والمعرف :
المعرفػي
كيرلمعايعػو 2008ـ)أنػوتكمػفأىميػةمكاكبػةالجامعػاتلمتقػدـالتكنكلػكجيك 

فيالنقاطالتالية :

 أن تكـون مبدعـة:كلػف تكػكف إدارة الجامعػة مبدعػة إال إذا اجتمعػت إبػداعاتيا مػع إبػداعات
العامميف،مع كجكد ىياكؿ تنظيمية مبدعة يرأسيا فريؽ مبدع،فاإلنجازات العظيمة ىي نتاج

التحرر مف الرتابة في التفكير كالعمؿ،كاالستعماؿ الجيد لمتكنكلكجيػا كاإلنترنػت التػي سػتككف
العامؿ الحاسـ فيالجامعات في المستقبؿ.

 أن تتزو نحو الزودة:كتشتمؿ الجكدة عمى جميع جكانب العمؿ فػي الجامعػة مػف تشػريعات
كبرام عممية كبحثية كىياكؿ تنظيمية ،كأساليبتقكيـ األداء الفني كاإلدارم كاألكاديمي.

 أن تكون تنافسية:ففي ضكء أدائيا البحثي كالتدريس كاعداد العمماء ،تككفالميػزة التنافسػية
عمى المستكل الكطني كالعالمي .معايعو2008،ـ)105-104:

كتػرلالباحاـة:أفأىميػة تنبػيالجامعػاتلمتقػدـالتكنكلػكجيكالمعرفػي فػي تحسػيف نكعيػة

مخرجػات التعمػيـ العػالي ،حيػث أصػبح الحاسػكب كاإلنترنػت فػيالسػنكات األخيػرة مػف المصػادر
الرئيسة لالتصاؿ كنقؿ المعمكمات بشكؿ سريع فيمجتمعنا .لذا تعد األدكات التكنكلكجية مصدر قكة
في قاعاتالمحاضرات لتطكير المياراتالعقمية ،كاظيار قػدرات الطمبػة كابػداعاتيـ ،كتغييػر طريقػة

التفكير لدييـ كاعطائيـ أفكا انرجديدة .

 -3فوائد تبن التقدم التكنولوز والمعرف بالزامعات:
يش ػػيرالص ػػايغ 2013ـ)أفتبن ػػيالجامع ػػاتلمتق ػػدـالتكنكل ػػكجيكالمعرف ػػييحق ػػؽع ػػدة

فكائد،كتقسـعمىعدةمستكيات :

أو ًال -الفوائد المتحققة ف مزال البحث العمم :

 زيادة المنافسة كاالستجابة لممنح البحثية كعقكد كفرص إجراء البحكث التجارية.

 تكفير الكقت الضائع المستغرؽ في عممية البحث نتيجة لسيكلة الكصكؿ إلى مصادر
 لمعمكمات كسيكلة جمعيا كتكفيرىا بأسرع كقت ممكف.
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 تخفيض تكمفة مصاريؼ البحث نتيجة لتخفيض تكاليؼ المصاريؼ اإلدارية.
 تسييؿ عمميات البحث المشتركة بيف التخصصات المتنكعة كالمتداخمة.

 تحسيف مستكل كفعالية الخدمات الداخمية كالخارجية ذات العالقة بنشاط البحث العممي.
 خفيض التكاليؼ اإلدارية لمبحث العممي الصايغ2013،ـ.)33:

اانياً -الفوائد المتحققة ف مزال تطوير المناىج :

كيرلالعتيبي 2008ـ)أفالفكائدالمتحققةفيمجاؿتطكيرالمناى ىي :

 تػدعيـ مسػتكل جػكدة المنػاى كالبػرام التعميميػة المقدمػة ،مػف خػالؿ تحديػد كتػكفير أفضػؿ
الممارسات كالتجارب كفحص كتقييـ المخرجات.

 تحسيف سرعة جيكد مراجعة كتطكير كتحديث المناى .
 تدعيـ جيكد تطكير أعضاء ىيئة التدريس كخاصة حديثي الخدمة.

 تحسيف الخدمات اإلدارية ذات العالقة بعمميات التدريس كالتعمـ باستخداـ التقنية.

 تحسيف فعالية أداء أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ االستفادة مف الدركس كالتجارب

 كالخبرات السابقة لمزمالء ،كتقيػيـ الطػالب ،كغيرىػا مػف المػدخالت التػي يمكػف االسػتفادة منػو
في تحسيف األداء.

 سيكلة تصميـ كتطكير المناى كالبرام المشتركة بيف أكثر مف تخصص أك أكثر مف

 برنام نتيجة لسيكلة النقاش كالتخطيط عبر األقساـ كالكميات المختمفة؛ نتيجػةن لمػا تػكفره إدارة
المعرفة مف أساليب كممارسات لمربط بيناألفراد العتيبي2008،ـ.)40:

االااً -الفوائد المتحققة ف الخدمات الطالبية وخدمات الخريزين:

كيذكرحنكنةكالعكضي 2011ـ)أفالفكائد المتحققة في الخدمات الطالبية كخػدمات 

الخريجيفىي:

 تحسػيف مسػتكل الخػدمات المقدمػة لمطػالب مثػؿ :خػدمات المكتبػات ،المعمكمػات التػي يػكفره
نظػاـ المعرفػة لمطػالب ،إضػافةن إلػى تقنيػات المعمكمػات التػي تػدعـ الخػدمات الطالبيػة

جيػا عبػر الخػدمات اإللكتركنيػة المقدمػة لمطػالب عبػر مكقػع الجامعػة
داخميػا كخار ن
بالجامعػة .ن
اإللكتركني.

 تحسػيف كفػاءة كفعاليػة جيػكد اإلشػراؼ الطالبػي ،كذلػؾ مػف خػالؿ تجميػع كتكحيػد الجيػكد
حاليػا ،بػيف أعضػاء ىيئػة التػدريس ،كالمػكظفيف الػذيف يقػدمكف خػدمات
المكزعػة كالمجزئػة ن
مساندةلمطالب مثؿ مكظفي قسـ القبكؿ كالتسجيؿ ،كم كظفي شئكف الطالب كغيرىـ.

 تحسػيف مسػتكل الخػدمات الطالبيػة كتطػكير أداء أعضػاء ىيئػة التػدريس كالييئػة اإلداريػة
تمقائيا إلى الرفع مف مستكل خريجي الجامعة.
سيؤدم
ن
 تحسيف مستكل الخدمات المقدمة لمخريجيف مف الجامعة كغيرىـ كالمقكميف الخارجييف
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 لخدمات الجامعة حنكنةكالعكضي2011،ـ .)18-17:

 -4معوقات مواكبة الزامعات لمتقدم التكنولوز والمعرف :

اكأبكالخير 3353ـ)أفىناؾمجمكعةنمفالمعكقػاتالرئيسػةالتػيتعرقػؿ
كيشيراألغ 

مكاكبةالجامعاتلمتقدـالتكنكلكجيبشكؿفعاؿكىي :

 سيطرةالثقافةالتيتكبحمكاكبةالتقدـالتكنكلكجيكالمعرفي.

 عدـدعـالقيادةالعميابالجامعاتلمكاكبةالتقدـالتكنكلكجيكالمعرفي .

 ضعؼاإلدراؾالكافيألىميةمكاكبةالتقدـالتكنكلكجيكالمعرفيفيالتعميـالجامعي.
 االفتقارإلىالتدريبالكافيالمرتبطبمكاكبةالتقدـالتكنكلكجيكالمعرفي.
 قمةتكافراإلمكانياتالمالية األغاكأبكالخير2012،ـ.)36:

كتػرلالباحاـة :ضػركرة أخػذ تمػؾ المعكقػات فػي االعتبػار عنػد التخطػيط لمكاكبػةالتقػدـ

التكنكلػكجيكالمعرفػيبالجامعػات،محاكلػة إيجػاد اآلليػات لتالفييػا أك التقميػؿ مػف تأثيرىػا ،ألف ذلػؾ

سييسيـ بدرجة كبيرة فيتحقيؽالنجاحليذهالجامعات.



حيػ ػػثأفأىػ ػػـالخط ػ ػكاتكاآلليػ ػػاتالتػ ػػييجػ ػػبأفتقػ ػػكـبيػ ػػاكميػ ػػاتالتربيػ ػػةبالجامعػ ػػات

الفمسطينيةمفأجؿمكاكبةالجامعاتلمتقدـالتكنكلكجيكالمعرفيمايمي :
 تنمية قدرة الطمبة عمىالتطبيقاتالتكنكلكجيةفيالعمؿ.

طرائؽتدريس جديدة تكاكب التطكر المستمر.
أفتعمؿ عمى استحداث 

 تكفير مكتبة إلكتركنية في شتى المجاالت األدبية كاإلنسانية.
 استخداـ نظاـ التعميـ اإللكتركني.

 القياـ باشتراكات عالمية في مجالت دكرية لممشاركة في إنتاج المعرفة.
 السعيإلىتدكيؿعممياتياإلكتركنينا التدريس،البحث).

خاتمة المحور:
القيادةاالستراتيجيةمفأكثػرعناصػرالجامعػاتكالكميػاتفعاليػة،حيػثيقػععمػىعاتقيػا

كضػػػعاالسػ ػػتراتيجياتكالخطػ ػػطالتػ ػػيتضػ ػػمفتحقيػػػؽتميػ ػػزاألداءالجػػػامعي،كتعتبػ ػػرالتكجيػ ػػات
االسػ ػ ػػتراتيجيةأداةالقيػ ػ ػػادةاالسػ ػ ػػتراتيجيةالجامعيػ ػ ػػةفػ ػ ػػيتحقيػ ػ ػػؽذلػ ػ ػػؾ،حيػ ػ ػػثتشػ ػ ػػيرالتكجيػ ػ ػػات
االستراتيجيةإلىماتطمحالجامعةفيالكصكؿإليوفيالمسػتقبؿ،كلػذلؾفالجامعػاتعمييػاتبنػي

التكجياتاالستراتيجيةالتيتحقؽلياالميزةالتنافسية ،كتيسيـفيتميزىاعفالجامعاتالمنافسة .
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انفصم انثانث

اندراسات انسابقة
المحور األول -الدراسات الت تناولت بطاقة األداء المتوازن.
المحور الاان  -الدراسات الت تناولت التوزيات االستراتيزية.
المحور الاالث -التعقيب عم الدراسات السابقة.

الفصل الاالث

الدراسات السابقة
يتنػػاكؿىػػذاالفصػػؿالعديػػدمػػفالد ارسػػاتالسػػابقةذاتالصػػمةبمكضػػكعالد ارسػػةالحاليػػة،
كالػ ػ ػػذمتمحػ ػ ػػكرحػ ػ ػػكؿمقكمػ ػ ػػاتتطبيػ ػ ػػؽبطاقػ ػ ػػةقيػ ػ ػػاساألداءالمت ػ ػ ػكازف،كعالقتيػػ ػػابالتكجيػ ػ ػػات

االسػتراتيجيةمػػفكجيػػةنظػػرالعػامميففػػيكميػػاتالتربيػػة،حيػػثكجػدتالباحثػػةمػػفخػػالؿالبحػػث
كالمطالعػػةفػػيالمكتبػػاتالجامعيػػةكشػػبكةاإلنترن ػػتالعديػػدمػػفالد ارسػػاتالتػػيتناكلػػتمكضػػكع

ػياكفق ػالمتسمسػػؿالتػػاريخيمػػفاألحػػدث
الد ارسػػةالحاليػػةبشػػكؿمباشػػر،كقػػدقام ػتالباحث ػةبعرضػ
ن

لألقدـ،كمصنفةإياىاإلىمحكريفرئيسيفعمىالنحكاآلتي :

المحور األول -الدراسات الت تناولت بطاقة األداء المتوازن:
[ -]0دراسة رضية وآخرون( 0106م بعنوان" :قياس أداء مؤسسـات التعمـيم العـال باسـتخدام
بطاقـة األداء المتـوازن ( : BSCوســيمة لضـمان الزــودة (دراســة تطبيقيــة فـ زامعــة أبـ بكــر
بمقايد الززائرية ".

ىػػدفتإلػػىتحديػػدإمكانيػػةتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمت ػكازففػػيجامعػػةأبػػيبكػػرالجزائريػػة

لض ػػمافالج ػػكدةالش ػػاممةم ػػفخ ػػالؿتحمي ػػؿأدائي ػػاكف ػػؽمح ػػاكربطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازف.كاتبع ػػت

الد ارسػػةالمػػني الكصػػفي،كتػػـد ارسػػةكتحميػػؿاالسػػتبانةالخاصػػةباألسػػاتذةكالبػػالغعػػددىـ )23
أسػػتاذمػػفكميػػةالعمػػكـاالقتصػػادية،كقدتػػـاسػػتخداـمقيػػاسليكػػرتلقيػػاساسػػتجاباتالمبحػػكثيف
ألسئمةاالستبانة.

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :
 جامعةأبيبكربمقايدالجزائريةتعمؿعمىمكاكبةالتطػكرالعممػيمػفخػالؿبػرام أكاديميػة،كالحػػرصعمػػىاسػػتحداثب ػرام جديػػدةكتخصصػػاتجديػػدةحسػػبالمتطمبػػاتالعمميػػةبػػكزف

نسبي .)%73.8

 تحرصالجامعةبشكؿكبيرعمىتطكيردكرىاكابرازسػمعتياككفاءتيػابػيفسػائرالجامعػاتالعربيةكالدكليةبكزفنسبي .)%93.6

 تقكـالجامعةبتطكيرنكعيةخدماتيااإلداريةتقدـمايمزـمفتسػييالتلمطمبػةمسػاىمةمنيػافيتحقيؽعنصرماالستقراركاالنسجاـفيالدراسةبكزفنسبي .)%89.6

 يكجػػػدارتفػ ػػاعفػ ػػيدرجػ ػػةالػ ػػكعيبأبعػ ػػادبطاقػػػةاألداءالمت ػ ػكازفعمػ ػػىمسػ ػػتكلالمػ ػػديريففػ ػػيالجامعة،األمرالذميمكنيامفتطبيؽبطاقةقياساألداءالمتكازفبكزفنسبي .)%82.2
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وقد أوصت الدراسة بما يم :
 عقػػدالػػدكراتالتدريبيػػةالمتخصصػػةحػػكؿبطاقػػةقيػػاساألداءالمت ػكازفلتػػدريبالعػػامميففػػيالجامعةعمىكيفيةتطبيقيابشكؿفاعؿ،كاالستفادةمفالمزاياالتيتحققيػاالجامعػةمػفكراء

ذلؾ.

 العمؿعمىاستخداـبطاقةقيػاساألداءالمتػكازففػيمنظمػاتاألعمػاؿالمختمفػة،ككػذلؾفػيالمؤسسػػاتالخدميػػةكالمستشػػفياتكالمؤسسػػاتالتعميميػػةلالسػػتفادةمػػفمزاياىػػاكػػأداةلتقي ػػيـ

األداءالشامؿكالمستداـ.

[ -]0دراســة الشــيري ( 0106م بعنـوان" :متطمبــات تطبيــق بطاقــة األداء المتـوازن بالزامعــات
السعودية ف ضوء التزارب العالمية تصور مقترح".

ىػػدفتإلػػىبنػػاءتصػػكرمقتػػرحلمتطمبػػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتػػكازففػػيالجامع ػػات

السػػعكديةفػػيضػػكءالتجػػاربالعالميػػة.كلتحقيػػؽىػػدؼالد ارسػػةاسػػتخدـالباحػػثالمػػني الكصػػفي
التحميمػػي،كتكػػكفمجتمػػعالد ارسػػةمػػفجميػػعالقػػادةاألكػػاديمييف :عمػػداء/ككػػالء/رؤسػػاءأقسػػاـ)

كجميػػعالق ػػادةاإلداريػ ػيف :م ػػديرمعم ػػكـاإلدارات)فػػيث ػػالثجامع ػػاتى ػػي :جامع ػػةأـالق ػػرل،
اأكاديمي ػػاكادارني ػػا،أم ػػاعين ػػة
جامع ػػةالمم ػػؾعب ػػدالعزي ػػز،جامع ػػةالط ػػائؼ)كع ػػددىـ )882قائ ػ نػد
ن
ػاديمي ىاا
الدراسةتككنتمفعينػةعشػكائيةطبقيػةمػفمجتمػعالد ارسػةبمػغعػددىا )233قائ نػداأك
ن

ك )26قائػػداإدارنيػػا،كتػػـاسػػتخداـاالسػػتبانةكػػأداةلمد ارسػػة،كقػػدتضػػمنت )83فقػرةمكزعػػةعمػػى
سبعةمحاكر.

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :
 تتكافرمتطمبػاتتطبيػؽبطاقػةاألداءالمتػكازففػيالجامعػاتالسػعكديةمػفكجيػةنظػرالقػادةػاديمييفكاإلداري ػيفبدرجػػةضػػعيفة،حيػػثبمػػغالمتكسػػطاإلجمػػالي ،)3.28ككػػافترتيػػب

األكػ
أبعاددرجةتكفرمتطمبػاتتطبيػؽبطاقػةاألداءالمتػكازففػيالجامعػاتالسػعكديةعمػىالنحػك

التػػالي :فػػيالمرتبػػةاألكلػػىالمتطمبػػاتاالسػػتراتيجية،يميػػومتطمبػػاتالطػػالب،يميػػومتطمبػػات
اردالمالية،يميومتطمباتالبعداالجتماعيكالبيئي،يميومتطمباتالعمميػاتالداخميػة،يميػو

المك
متطمباتالتعمـكالتطكر،يميومتطمباتالبنيةالتنظيمية)،جميعياجاءتبدرجةضعيفة.

 تكجدفركؽذاتداللةاحصائيةبيفاسػتجاباتأفػرادعينػةالد ارسػةحػكؿتقػديرىـلدرجػةتػكفرػعكديةكفقػالمتغيػرالجامعػة،ككانػت
متطمباتتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازففػيالجامعػاتالس
ن

يز)،كتبعالمتغيرالمركزالػكظيفيككانػت
الفركؽلصالح :جامعتيأـالقرلكالممؾعبدالعز
ن

)،كتبعػػػالمتغيػػػرالتخصػ ػػص
الفػػػركؽلصػػػالح :القيػػػاداتاألكاديميػ ػػةعمػػػىالقيػػػاداتاإلداري ػ ػة
ن
العمم ػ ػػيككان ػ ػػتالف ػ ػػركؽلص ػ ػػالح :التخصص ػ ػػاتاإلنس ػ ػػانيةعم ػ ػػىالتخصص ػ ػػاتالطبيعي ػ ػػة
كاألخرل).
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 جػاءتدرجػةأىميػةمتطمبػاتتطبيػؽبطاقػػةاألداءالمتػكازففػيالجامعػةالسػعكديةمػفكجيػػةػاديمييفكاإلداري ػيفبدرجػػةعاليػػةجػ نػدا،حيػػثبمػػغالمتكسػػطالحسػػابي )2.22

نظػػرالقػػادةاألكػ

كالكزفالنسبي ،)%78ككػافترتيػبأبعػاددرجػةأىميػةمتطمبػاتتطبيػؽاألداءالمتػكازففػي
الجامعةالسعكديةعمىالنحكالتالي :جػاءفػيالمرتبػةاألكلػىمتطمبػاتالػتعمـكالتطػكر،يميػو

متطمبػػاتالعمميػػاتالداخميػػة،يميػػوالمتطمبػػاتاالسػػتراتيجية،يميػػومتطمبػػاتالبعػػداالجتمػػاعي

كالبيئ ػػي،يميػ ػػومتطمبػ ػػاتالطػ ػػالب،يميػ ػػومتطمبػ ػػاتالبنيػ ػػةالتنظيميػ ػػة،يميػ ػػومتطمبػ ػػاتالم ػ ػكارد

جةأىميتياعاليةجدا.
المالية)،كجميعيادر
ن

وقد أوصت الدراسة :بضركرةتبنػيالجامعػاتالسػعكديةتطبيػؽالتصػكرالمقتػرحلمتطمبػاتبطاقػة
األداءالمتػ ػكازفم ػػعالتركي ػػزعم ػػىالخمس ػػةاألبع ػػادالتالي ػػة :بع ػػدال ػػتعمـكالتط ػػكر،بع ػػدالعممي ػػات
الداخمية،بعدالطالب،بعدالمكاردالمالية،البعداالجتماعيكالبيئي) .

[ -]3دراسة حزازي( 0105م بعنوان" :دور بطاقة األداء المتوازن ف تحقيق مبـادئ الزامعـة
المستدامة ف الزامعة اإلسالمية بغزة".

ىػدفتالتعػرؼإلػىدكربطاقػػةاألداءالمتػكازففػيتحقيػؽمبػػادئالجامعػةالمسػتدامةفػػي

الجامعػػػةاإلس ػػالمية،كلتحقيػ ػػؽأغػ ػراضالد ارسػػػةاس ػػتخدمتالباحثػػػةالم ػػني الكصػػػفيالتحميمػ ػػي،
كقامتباستخداـاستبانةأعدتخصيصػاألغػراضالد ارسػة،كتككنػتمػف )62فقػرةمكزعػةعمػى
ن
محػػكريف،المحػػكراألكؿ:درجػػةتػػكفرأبعػػادبطاقػػةاألداءالمت ػكازف،المحػػكرالثػػاني:درجػػةتحقيػػؽ
مبػػادئالجامعػػةالمسػػتدامة،كتكػػكفمجتمػػعكعينػػةالد ارسػػةمػػف )23مػػفالعمػػداءكنػكابيـكمػػدراء

الكحػػداتاألكاديميػػةكاإلداريػػةفػػيالجامعػػةاإلسػػالميةبغػ ػزة،كقػػدتػػـتحميػػؿالبيانػػاتمػػفخ ػػالؿ
برنام  )spssكاالختباراتالمناسبةالختبارفرضياتالدراسة.
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :

 إفالدرجػةالكميػةلتػكفرأبعػادبطاقػةاألداءالمتػكازففػيالجامعػةاإلسػالميةبغػزةحصػؿعمػىكزفنسػبي )%88.22كىػػيدرجػةكبيػرة،كجػاءتاسػػتجاباتأفػرادالعينػػةعمػىمجػػاالتأداة
الد ارسػػةحسػػبالترتيػػبالتنػػازليالتػػالي:بعػػدالعمميػػاتالداخميػػةبػػكزفنسػػبي –)%87.82

البعػػدالمػػاليبػػكزفنسػػبي –)%87.32بعػػدالػػتعمـكالنمػػكبػػكزفنسػػبي –)%86.89بعػػد
العميؿبكزفنسبي .)%86.38

 إفالدرجةالكميةلتحقيػؽمبػادئالجامعػةالمسػتدامةفػيالجامعػةاإلسػالميةبغػزةحصػؿعمػىكزفنسػبي )%82.39كىػػيدرجػةكبيػرة،كجػاءتاسػػتجاباتأفػرادالعينػػةعمػىمجػػاالتأداة

الد ارسػػةحسػػبالترتيػبالتػػالي:اسػػتدامةعمميػػاتالحػػرـالجػػامعيبػػكزفنسػػبي -)%82.82
المشػػاركةالمجتمعيػػةبػػكزفنسػػبي –)%82.82اسػػتدامةاألبحػػاث –)%82.22اسػػتدامة
التعميـبكزفنسبي .)%83.82
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حصائيابيفمتكسطتقديراتعينةالدراسة،لدرجػةتػكفرأبعػادبطاقػة
 تكجدعالقةارتباطدالةإن
األداءالمتكازف،كبيفمتكسػطتقػديراتيـلدرجػةتحقػؽمبػادئالجامعػةالمسػتدامة،كىػيعالقػة
طرديةمتكسطة.

وقد أوصت الدراسة بما يم :
 االرتقػػاءبمسػػتكلالمنػػاى التػػيتػػدرسفػػيالجامعػػةكزيػػادةالجكانػػبالعمميػػةفػػيالمسػػاحات،كتعزيػػزالمشػػاركةالمجتمعيػػةإلعطػػاءالطمبػػةفرصػػةفػػيتطبيػػؽمف ػرداتالمنيػػاجبمػػايحقػػؽ
مستقبؿمستداـلمطالبكالمجتمع.

 االىتمػػاـبػػالمختبراتالعمميػػةالتػػيمػػفشػػأنياتقػػديـاخت ارعػػاتذاتعالقػػةبتقميػػؿاليػػدرفػػيالطاقة،كتحقيؽالبيئةالخضراءكتحديثتجييزاتياباستمرار.

 تفعيػ ػ ػػؿالزيػ ػ ػػاراتالعمميػ ػ ػػةلمخب ػ ػ ػراءذكمالػ ػ ػػدكرالبػ ػ ػػارف ػ ػػيتطػػ ػػكيربطاقػػ ػػةاألداءالمت ػ ػ ػكازف،كالمختصيففيمجاالتاستدامةالجامعة،كتعزيزالممارسةالمنيجيةلمبطاقة.

[ -]4دراسة الاوين ( 0104م بعنوان" :متطمبات قياس األداء المتوازن فـ مؤسسـات التعمـيم
قبل الزامع بمنطقة حائل ومعيقاتو".

ازفف ػػيمؤسس ػػاتالتعم ػػيـقب ػػؿ
ى ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػىأبع ػػادكمتطمب ػػاتقي ػػاساألداءالمتػ ػك 
الجػػامعيكعكائػػؽتطبيقيػػا،التعػػرؼإلػػىتقنيػػةبطاقػػاتالتصػػكيبالمتكازنػػةالسػػتخداميافػػيجميػػع

أنػػكاعكم ارف ػػؽف ػػينظ ػػـالتعم ػػيـقب ػػؿالجػػامعيم ػػفخ ػػالؿاس ػػتخداـالبطاق ػػاتاألربع ػػةالمتمثم ػػة:
بالتعمـكالنمك،العممياتالداخمية،الزبائف،المالية.كاعتمدالباحثعمػىاألسػمكبالكصػفيالتحميمػي

كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػفالعػػامميففػػيجامعػػةحائػػؿ،كبمػػغعػػددىـ )233مكظػػؼكمكظفػػة،

كتمثمػػتأداةالد ارس ػػةف ػػياالس ػػتبانةكق ػػدت ػػـتحمي ػػؿالبيان ػػاتم ػػفخ ػػالؿبرن ػػام  )spssالختب ػػار
فرضياتالدراسة .

وكان من أىم النتائج الت توصمت إلييا الدراسة ما يم :

 أفبطاقػػةقي ػػاساألداءالمتػ ػكازفتعتب ػػرأداةإداري ػػةجدي ػػدةيمك ػػفاس ػػتخدامياف ػػيالمؤسس ػػاتالتعميميةفيجميععممياتيػاتمشػينامػعرؤيػةكرسػالة،كأىػداؼالمؤسسػاتاالسػتراتيجية،فيػي
تقكـبقياساألداءمفمنظكرشامؿ .

 كجكدعددمفالمعكقاتتتمثؿفيعائؽالرؤية،كعائؽاإلدارةكعائؽعمميػاتالتنفيػذكعػائؽاألفراد .

وقـــد أوصـــت الدراســـة بمـــا يمـــ :ضػػركرةرب ػػطالخطػػةاالسػػتراتيجيةلكػػؿمدرسػػةببطاقػػةالقيػػاس
المتكازنةباعتبارىااداةلصياغةكتنفيذاستراتيجيةالمؤسساتالتعميمية .
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[ -]5دراسة عابدين ( 0103م بعنوان" :مدى استخدام بطاقة األداء المتـوازن ( BSCلتقـويم

أداء كمية العموم والتكنولوزيا  -خان يونس".

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىمػػدلاسػػتخداـبطاقػػةاألداءالمت ػكازفكػػأداةلتقػػكيـأداءكميػػةالعمػػكـ

كالتكنكلكجي ػػابمدينػػػةخ ػػانيكنسبقط ػػاعغػ ػزة،كلتحقيػ ػػؽأىػػػداؼالد ارس ػػةاس ػػتخدـالباح ػػثالم ػػني 
الكصػ ػػفيالتحميمػ ػػي،كقػ ػػدتكػ ػػكفمجتم ػ ػعالد ارسػ ػػةمػ ػػفأعضػ ػػاءمجمػ ػػسالكميػ ػػةكرؤسػ ػػاءاألقسػ ػػاـ

األكاديميةكاإلداريةفيكميةالعمكـكالتكنكلكجيا،كالبالغعددىـ )22مكظفنا،تػـاختيػارىـبطريقػة
الحص ػػرالش ػػامؿ،كق ػػدت ػػـاس ػػتخداـاالس ػػتبانةك ػػأداةلجم ػػعالمعمكم ػػاتالمطمكب ػػة،كق ػػدت ػػـتحمي ػػؿ

البياناتمفخالؿبرنام  )spssالختبارفرضياتالدراسة .
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :

 كميػةالعمػػكـكالتكنكلكجيػػاتسػػتخدـبطاقػػةاألداءالمتػكازفبأبعادىػػااألربعػػةلتقػػكيـاألداء،كىػػي:البع ػػدالم ػػالي،كرضػػػاالطمب ػػة،كعممي ػػاتالتش ػػغيؿالداخميػػػةكم ػػدلتطكرىػػػا،كالنم ػػككال ػػتعمـ

ةكبكزفنسبي . )%83.2
لمعامميف)بدرجةكبير 

وقد أوصت الدراسـة بضػركرةالبحػثعػفمصػادرايػراداتأخػرللتغطيػةنفقػاتالكميػةكالعػامميف،
كتطكيرالعالقةمعالخريجيفكمتابعةأكضاعيـ.

[ -]6دراسة المدىون والبطنيز ( 0103م بعنـوان" :التخطـيط االسـتراتيز باسـتخدام بطاقـة

األداء المتوازن :دراسة تطبيقية عم مركز التدريب المزتمع وادارة األزمات  -غزة".

ىػدفت التعػرؼإلػى درجػة ممارسػة التخطػيط االسػتراتيجي داخػؿ مركػز التػدريبالمجتمعػي

كادارة األزمات كمدل استخداـ أبعاد بطاقة األداء المتكازف في عممية التخطيطاالستراتيجي ،كتحديد
مالئمػة أبعػاد بطاقػة األداء المتػكازف لبيئػة عمػؿ مركػز التػدريب المجتمعػيكادارة األزمػات ك تقػديـ

تصػكر مقتػرح إلعػداد خطػة اسػتراتيجية فػي ضػكء معػايير بطاقػة األداءالمتػكازف.كلتحقيػؽأىػداؼ
الدراسةاستخدمتالباحثتافالمػني الكصػفيالتحميمػي،كتككنػتعينػةالد ارسػةمػفجميػعالعػامميف

بجمعيػػةمركػػزالتػػدريبالمجتمعػػيكادارةاألزمػػات،كبمػػغعػػددىـ )33مكظػػؼكمكظفػػة،كتمثمػػت

أداةالدراسةفياالستبانة .

وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :
 درجػةالتقػديرالكميػةلممارسػة إدارة جمعيػة مركػز التػدريب المجتمعػي لمتخطػيطاالسػتراتيجيكادارة األزمات عمىدرجة كبيرة بمغت بنسبة . )%82.6

 يتـ استخداـ بطاقة األداء المتكازف كأبعادىػا فػي عمميػة التخطػيط االسػتراتيجي عنػد إدارةجمعيػةمركز التدريب المجتمعي كادارة األزمات بدرجة كمية بمغت .)%87.2
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 -حصمت الفقرات الخاصة بمالئمة أبعاد بطاقة األداء المتكازف لبيئة عمؿ جمعيػة مركػزالتػدريب

المجتمعػي كادارة األزمػات عمػى درجػة مكافقػة كبيػرة بمغػت )%82مػفمتكسػطاتاسػتجابات
أفرادالعينة.

وقد أوصت الدراسة بما يم :
 تعزيز اتجاىات العامميف في الجمعية نحك ممارسة التخطيط االستراتيجي مف خالؿ نشرالثقافةالتي تعمؽ المفاىيـ اإليجابية نحكه.

مركػز التػدريب المجتمعػيكادارة
 ضػركرة تعزيػز مقكمػات بطاقػة األداء المتػكازف فػي جمعيػة األزمات لتحقيؽ أىدافيا.

 اسػتمرار تػدريب العػامميف فػي جمعيػة مركػز التػدريب المجتمعػي ،كادارة األزمػات كتػأىيميـمػفخػالؿ إشػراكيـ فػي دكرات تدريبيػة لالطػالع عمػى كيفيػة تطبيػؽ نمػكذج بطاقػة األداءالمتػكازف

بشكؿ كفؤ كفعاؿ.

[ -]7دراســة ســكوبل وســكول  0100( Schobel & Scholeyم بعن ـوان" :بطاقــة األداء

المتوازن ف التعميم :التركيز عم االستراتيزيات المالية".
Balanced Scorecards in Education: Focusing on Financial Strategies
ىدفتالتعػرؼإلػىاسػتخداـبطاقػةاألداءالمتػكازففػيبيئػةالتعمػيـالعػالي،كالقػاءالضػكء

عمػىأىميػةاالسػتراتيجياتالماليػةمقارنػةباألبعػاداألخػرللبطاقػةاألداء،كقػدأجريػتالد ارسػةفػػي
كنػػدا،كقػػداتبعػػتالد ارسػػةفػػيسػػبيؿتحقي ػػؽذلػػؾمراجعػػةاألدبيػػاتكالحالػػةالقائمػػةكالممارسػػات

اإلداريػة،كمػػاأفالبػػاحثتيفاسػػتخدمتاجػػامعتيـ )Royal Military Collegeكمثػػاؿلتطػػكير
بطاقةاألداءالمتكازف .

وكان من أبزر نتائج الدراسة ما يم :
 إفمنظمػػاتالتعمػػيـالعػػاليالتػػيتحػػددجيػ نػدااالسػػتراتيجياتالماليػػةالتػػيتػرتبطبنػكات التعمػػيـسكؼيككفكضعياجيدااتجاهالنجاححتىلكتغيرتمصادرالتمكيؿ.
ن

 أفبطاقػػةاألداءالمت ػكازفبالنسػػبةلمجامعػػاتالتػػييػػتـتمكيميػػامػػفالدكلػػةسػػكؼتكػػكفأقػػؿنةبتمؾالجامعاتالتييتـتمكيمياذاتيا.
مالءمةمقار
ن

 أفىنػػاؾضػػغطانمت ازيػػدانفػػيالتعمػػيـالعػػاليلمتركيػػزعمػػىالمقػػاييسالماليػػةبجانػػبمؤش ػراتالتعميـ.

ػبدكرا
الماليةالتييتـكضعياجيدا،كالتيتركزعمػىالكفػاءةكالفعاليػةتمع
 أفاالستراتيجياتن
ن
جكىرنيافيتكفيرالبياناتالمالءمةالتخاذالق ارراتاالستراتيجية.

وأوصت الدراسة :بضركرةتدريبالممارسيفبالتعميـالعػاليعمػىاسػتخداـبطاقػةاألداءالمتػكازف،
كتطكيراالستراتيجيةالماليةلمجامعة .
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[ -]8دراسة أبو شرخ ( 2012م بعنوان" :مـدى إمكانيـة تقـويم أداء الزامعـة اإلسـالمية بغـزة

باستخدام بطاقة قياس األداء المتوازن".

ىػدفت التعػرؼ إلػى مػدل إمكانيػة اسػتخداـ بطاقػة قيػاس األداء المتػكازف كػأداةتقػكيـ أداء

الجامعة اإلسالمية بغزة مف كجية نظر العامميف بالجامعة.كلتحقيؽ أىداؼ الدراسةاستخدـالباحػث
المني الكصفيالتحميمي،كقاـبإعػداداسػتبانةمككنػة )26فقػرةلجمػعالمعمكمػاتالمطمكبػة،كقػد
تػػـتكزيعيػػاعمػػىعينػػةمككنػػةمػػف )23مػػفاإلداري ػيف :مػػدراءالػػدكائر)كاألكػػاديمييف :أصػػحاب

المناصػػباإلداري ػةالعميػػا)بالجامعػػةاإلسػػالميةبغ ػزة،كقػػدتػػـتحميػػؿالبيانػػاتمػػفخػػالؿبرنػػام 
)كاالختباراتالمناسبةالختبارفرضياتالدراسة .
 spss

وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :

 -الجامعػة اإلسػالمية تعمػؿ عمػى مكاكبػة التطػكر العممػي مػفخػالؿ تطػكير بػرام أكاديميػة،

كالحػرص عمػى اسػتحداث بػرام جديػدة حسػب المتطمبػات العمميػة ،األمػرالػذم يمكنيػا مػف
تطبيؽ بطاقة قياس األداء المتكازفبكزفنسبي .)%81.5

 الجامعة تحرص بشكؿ كبير عمى تطكير دكرىاكابراز سمعتيا ككفاءتيا بيف سائر الجامعػاتالعربية كالدكليةبكزفنسبي .)%90.06

 تعمؿالجامعة عمى تطكير العالقة معالخريجيف كمتابعػة أكضػاعيـبدرجػةكبيػرةككزفنسػبي ،)%61.08كلكػف ذلػؾ يكاجػو بعػض الصػعكبات بسػبب سػكء الكضػع االقتصػادم،كالػذم

يحكؿ دكف إمكانية استيعاب الخريجيف في سكؽ العمؿ .

وقد أوصت الدراسة بما يم :

 ضػركرةأفتعمػؿ الجامعػة اإلسػالمية عمػى تكثيػؼ الجيػكد لمكاصػمةالتطػكر كاالرتقػاء بػو إلػىمصاؼ الجامعات العالمية.

 ضػركرةأف تعمػؿ إدارة الجامعػة عمػى مراجعػة أسػعارالسػاعات الد ارسػية لمطمبػة ،كالعمػؿ عمػىمكازنتيا مع تكمفة الخدمات المقدمة ليـ مع مراعاة الحاالتاالجتماعية.

[ -]9دراســة نوراكتوتالبابــا  0100(Northcott & Taulapapaم بعن ـوان" :اســتخدام
بطاقات األداء المتوازن إلدارة األداء ف مؤسسات القطاع العام :القضايا والتحديات".
Using the balanced scorecard to manage performance in public
sector organizations: Issues and challenges.
ىػػدفتالكشػػؼعػػفاسػػتخداـبطاقػػةاألداءالمت ػكازفكػػأداةإلدارةاألداءفػػيالقطػػاعالعػػاـ
مػػفخػػالؿالتطبيػػؽعمػػىالمنظمػػاتالحككميػػةالمحميػػة،إضػػافةنإلػػىالكشػػؼعػػفالتحػػدياتالتػػي

تكاجوتنفيذبطاقةاألداءالمتكازففيالقطاعالعاـ،كقدأجريتالدراسةفينيكزيالندا،كقػداتبعػت
الدراسةالمني الكصفيالتحميمي،كتـاستخداـاالستبيافالبريدملمتعرؼإلػىآراءمػديرمالقطػاع
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العػػاـبشػػأففائػػدةبطاقػػةاألداءالمتػكازف،كالعكامػػؿالتػػيتػػدعـأكتعرقػػؿتنفيػػذىا،كمػػاإجػراءعػػدد
مفالمقابالتالشخصػيةمػعمػديرمالقطػاعالعػاـلمتعػرؼإلػىعمػؽتجػربتيـفػياسػتخداـبطاقػة

األداءالمتكازف.

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :
 تكجدمعدالتمنخفضةلتبنيبطاقةاألداءالمتكازففيالقطاعالحككمي. -أفإدارةاألداءمفخالؿبطاقةالمتكازفمازالتمحدكدةنسبية.

 -أىميةمشاركةالمستخدميفلمتغمبعمىالمعكقاتالتيتكاجوبطاقةاألداءالمتكازف.

وقد أوصت الدراسة ما يم :

 ضركرةتحسيفالػكعيبالعكامػؿالمؤديػةإلػىالتبنػيكالتطبيػؽالنػاجحلبطاقػةاألداءالمتػكازففيالقطاعالحككمي.

[ -]01دراسة حسن وأحمد ( 0100م بعنوان" :قياس أداء زامعة الموصـل وتقييمـو باسـتخدام
بطاقة األداء المتوازن".

ىدفت التعرؼإلىمػدلإمكػافاعتمػادبطاقػةاألداءالمتػكازف،كتكيفيػالقيػاسكتقيػيـأداء

جامعةالمكصؿبالعراؽ،كلتحقيؽىدؼالدراسةاستخدـالباحثػافالمػني الكصػفيالتحميمػي،كقػاـ
الباحثػػافبإعػػداداسػػتبانةخصيص ػانلخدمػػةىػػذااليػػدؼ،كقػػدتػػـتطبيقيػػاعمػػىعينػػةمككنػػةمػػف
)333مفطمبةالدراساتالعميافيجامعةالمكصؿكعمداءالكمياتكرؤساءاألقساـلمكميات.

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :

فضال عف كجكداستشارات مقدمة مف
اىتماما بأبعاد الجكدة كأبرزىا المممكسة منيا ،ن
 أف لمجامعةن
قبؿ الجامعة بيدؼ ربط الجامعة في المجتمع.

البداع ،كتجدر اإلشارة إلى أف نسبة االتفاؽ لـ تكفبالمستكل الػذم
 أف الجامعة تقكـ بعمميات ا ىفرديػة مػف
يشير إلى كجكد عممية مخطط ليا في العمميات الداخمية األمر الذم برزأنيا بجيػكد 

السادة التدريسييف.

 بػركز رأس المػاؿ البشػرم فػي منظػكر  :الػتعمـ كالنمػك( لمجامعػة ،عمػى الػرغـ مػفأنػو لػـ يكػفبالمستكل المطمكب.

 كجكد فركؽ معنكية لممنظكر الزبائنيلصالحجكدةالخدمة ،كعدـ كجكد فركؽ معنكيػة لمنظػكرالعمميػاتالداخميػة ،كدؿ عميػو مػف خػالؿ عػدـ كجػكد أك ضػعؼ كجػكد العكائػد االسػتثمارية
المستحصػمةمػف خػالؿ الد ارسػة كالتطػكير ،كضػعؼ السػعي لمكافػأة المتميػزيف فػيالد ارسػة

كالتطكير ،كعدـ محاكلتيا لتقديـ التخصيصات المالية الكافيػة لػدعـ األنشػطة العمميػة،كتقػديميا

التسييالت الممكنة إلنجاز البحكث كنشرىا.
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 -لػـ يمحػظ كجػكد فػركؽمعنكيػة لمنظػكر الػتعمـ كالنمػك ،كىػك مػا يػدؿ عمػى انغمػاس إدارة الجامعػة

كجكدا مف خالؿ الكصػؼ كالتشػخيص
بالعمؿ اإلدارم ،كممايعزز كجية النظر ىذه أف لألبعاد
ن

إال أنيا غيرمؤثرة في الميداف.

وقد أوصت الدراسة بما يم :

 -ضػركرة تكجيػو األكػاديمييف مػف ذكم االختصػاص بتكثيػؼ جيػكدىـ البحثيػة فػي مجػاؿاإلدارة

االستراتيجية ،بعد ثبات ضعؼ اىتماـ اإلدارة الجامعية فييا التي تنعكس الحقنػا فػيأدائيػا عمػى
نحك مناسب.

 إدخػاؿ اإلدارة الجامعيػة بػدكرات تدريبيػة تكضػح أىميػة اعتمػاد بطاقػة األداء المتػكازفكآليػاتتنفيذىا بخاصة ،كأف تنفيذىا بحاجة إلى رؤية فمسفية لممنظمة كقدرتيا.

[ -]00دراسة حمودي ومحمد ( 0100م بعنوان" :إطـار مقتـرح لمؤشـرات بطاقـة قيـاس األداء

المتوازنة ف المؤسسات التعميمية".

ى ػػدفتإل ػػىد ارس ػػةأىمي ػػةتطبي ػػؽبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازفلتق ػػكيـاألداءاالس ػػتراتيجيف ػػي
مؤسساتالتعميـالعالي،كتقديـإطارمقترحلمؤشػراتبطاقػةاألداءالمتكازنػةتعكػسرسػالةكرؤيػة

كأىداؼمؤسساتالتعميـ .

وكان من أىم النتائج الت توصمت إلييا الدراسة ما يم :

-عػػدـمعرفػػةالجامعػػاتبالمؤشػراتكالمعػػاييرالتػػيتتضػػمنيانظػػاـبطاقػػةاألداءالمتػكازفلقيػػاس

األداءاالستراتيجيكالتيتضيؼقيـبيدؼتحقيؽالتميزالجامعي .

وقــد أوصــت الدراســةبتطبيػػؽمؤش ػراتبطاقػػةقيػػاساألداءالمتػكازففػػيمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػالي
بيػػدؼخم ػػؽنظ ػػاـمتكامػػؿلمؤشػ ػراتاألداءتس ػػتخدـفيػػوالمؤشػ ػراتالمالي ػػةمػػعمؤشػ ػراتأخ ػػرل

تعكػسالرؤيػػةاالسػتراتيجية،كتسػػاعدفػيالتقيػػيـالػذاتي،كتركػػزعمػىاألىػػداؼكاالتجاىػاتبيػػدؼ
تحقيؽالقياسالمتكازففيتمؾالمؤسسات .
[ -]12دراسة زريمنج  0101( Greilingم بعنوان" :تطبيـق بطاقـة األداء المتـوازن (BSC
ف المؤسسات األلمانية غير اليادفة لمربح".

Balanced scorecard implementation in German non-profit
organizations.
التجرب ػػةاالستكش ػػافيةالمتعمق ػػةبتطبي ػػؽبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازف

ى ػػدفتإل ػػىتفس ػػيرنت ػػائ
)BSCفػػػيالمؤسسػ ػػاتاأللمانيػػػةغيػ ػػراليادفػ ػػةلمػ ػربحمػ ػػفحيػ ػػثمس ػػتكياتالتنفيػ ػػذ،كاألبعػ ػػاد،

كالتحػػدياتكالعقبػػاتالرئيسػػةكاسػػتخداـمقػػاييساألداء،كقػػداسػػتخدمتالد ارسػػةالمػػني الكصػػفي
التحميم ػػي،كتككنػػػتعينػ ػػةالد ارسػػػةمػ ػػف )33منظمػػػةغيػػػرىادفػ ػػةلمػ ػربحفػ ػػيمجػػػاؿالخػ ػػدمات

االجتماعية.
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وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :
 أفمعظػػـالمؤسسػػاتاأللمانيػػةغيػػراليادفػػةلمػربحىػػيفػػيمرحمػػةمبكػرةمػػفتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتػ ػكازف ،)BSCحي ػػثت ػػـاس ػػتخداـبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازف )BSCك ػػأداةقي ػػاس
كليسكنظاـلإلدارة.

 أفبطاقػػةاألداءالمت ػكازف )BSCالمطبقػػةبتمػػؾالمؤسسػػاتلػػـيتكيػػؼبالقػػدرالكػػافيمػػعمتطمباتالعممياتغيراليادفةلمربح .

وقـــد أوصــــت الدراســـة بض ػػركرةالتعم ػػؽف ػػيد ارس ػػةأدبي ػػابطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازف )BSCف ػػي
المنظماتغيراليادفةلمربح.

[ -]13دراسـة توىيـدي  0101( Tohidi, et, alم بعنـوان" :اسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن

ف المؤسسات التعميمية".
Using balanced scorecard in educational organization.
تناكل ػػتأىمي ػػةاس ػػتخداـبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازفبش ػػكؿخ ػػاصف ػػيالمؤسس ػػاتالتعميمي ػػة
الحككمية،بيدؼتقػكيـاألداءبيػامػفخػالؿمقارنػةاألداءالمخطػط،كالمسػتيدؼبػاألداءالفعمػي

لتقييـنتائ خدماتالتعميـعبراإلنترنت.
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :

-أفاسػػتخداـبطاقػػةاألداءالمتػػكازفأدلإلػػىتعظ ػػيـالعائػػدمػػفتقػػديـالخػػدماتالتعميميػػةمػػف

خالؿزيادةأعدادالمستفيديفكالمتمقيفبالخدمةمماانعكسعمػىنمػكإيػراداتىػذهالخدمػةنتيجػة

ػاءعم ػػىتق ػػكيـاألداءعب ػػرمنظ ػػكر
تحس ػػيفاألداءالن ػػات م ػػفالتط ػػكيرالمس ػػتمرف ػػيتق ػػديميابن ػ ن

المستفيديف الطالب).

-أفتسييؿطرائؽالخدمػةالتعميميػةكالتغييػرالمسػتمرفػيكاجيػةالمسػتخدـالمبسػطةتػؤدمإلػى

التفاعػػؿال ػػدائـب ػػيفالمس ػػتخدـكالمؤسس ػػةمم ػػاي ػػنعكسعمػػىزي ػػادةرض ػػاالطال ػػبكم ػػفث ػػـزي ػػادة

إيراداتتقديـالخدمة .

[ -]14دراســـة نيـــري وآخـــرون  0117( Nayeri, et. alم بعنـــوان" :تقـــويم اســـتراتيزية
الزامعات باستخدام بطاقة األداء المتوازن".

Universities Strategic Evaluation Using Balanced Scorecard.
ػالي،كال ػىأفتيعتمػػدبطاقػػة

ىػػدفتإلػػىتقيػػيـالكضػػعاالسػػتراتيجيلمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػ

األداءالمتػ ػكازفم ػػفخ ػػالؿقي ػػاسأبعادى ػػااألربع ػػة :البع ػػدالم ػػالي،بع ػػدالعممي ػػاتالداخمي ػػة،بع ػػد
العمػػالء،بعػػدالتعم ػػيـكالنمػػك)كاعتمػػادمقارنػػةبػػيف )6مؤسسػػاتتعميميػػةتعتمػػدأنمػػكذجبطاقػػة

األداءالمتكازفبأبعادهاألربعة،كقدأجريتىذهالدراسةفػيإيػراف،كلتحقيػؽىػدؼالد ارسػةاسػتخدـ
الباحػػثالمػػني الكصػػفيالتحميمػػي،كقػػاـباسػػتخداـأداتػػيف؛أحػػدىمااالسػػتبانةلقيػػاسبعػػدالعمػػالء
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الطمب ػػة)م ػػفقب ػػؿالطمب ػػةأنفس ػػيـ،كتككن ػػتاالس ػػتبانةم ػػف )9أس ػػئمة،كاألخ ػػرلقائم ػػةفح ػػص

)checklistلجمػػعالمعمكمػػاتعػػفاألبعػػادالػػثالثاألخػػرلمػػفقبػػؿالمػػدراءكطػػاقـالعمػػؿفػػي

جميػ ػػعاألقسػ ػػاـاإلداري ػ ػة،كقػ ػػدتػ ػػـتكزيػ ػػع )392اسػ ػػتبياف،كتحميػ ػػؿ )373منيػ ػػاأممػ ػػانسػ ػػبتو
.)%96

وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :
الطمبة)،أكثرنجاحامفغيرىا.
 الجامعاتالتيتيتـببعدالعمالء:ن

 أفبعػػدالػػتعمـكالنمػػككبعػػدالعمػػالء :الطمبػػة)أكثػػرأىميػػةمػػفالبعػػدالمػػاليكبعػػدالعمميػػاتالداخمية.

وأوصت الدراسة :بضركرةتأكيدالجامعاتعمىالبعدالماليكبعػدالعمميػاتالداخميػةفػيخططيػا
التطكيرية .

[ -]15دراسـة الــدزن ( 0117م بعنـوان" :تزربــة الزامعـة اإلســالمية فـ تقيــيم األداء اإلداري
كمدخل لتقييم األداء".

ىػػدفتإلػػىتعػػرؼكاقػػعتقيػػيـاألداءفػػيالجامعػػةاإلسػػالميةكم ارحػػؿتطػػكره،كنشػػرثقافػػة

تقييـاألداء،كالكعيبأىميةبػرام التقيػيـبػيفالعػامميففػيالجامعػة،كدعػـعمميػةضػمافالجػكدة
الشػػاممةفػػيالبعػػداإلدارمفػػيالجامعػػة،كفػػتحالمج ػاؿأمػػاـالمؤسسػػاتالتعميميػػةلالسػػتفادةمػػف
تجربةالجامعةفيمجاؿتقييـاألداء .

وقــد خمصــت الدراســة إل ـ عــدة توصــيات منيــا:إج ػراءتعػػديالتعمػػىنظػػاـالتصػػنيؼ

الكظيفيفيالجامعة،كزيادةعددالتصنيفاتبحيثتشػمؿالكظػائؼالفرعيػة،كزيػادةنمػاذجتقػكيـ

األداء،ككضػػعمعػػاييرتغطػػيتصػػنيفاتالكظػػائؼالفرعي ػػةلتحقيػػؽمزيػػدمػػفالدقػػةفػػيالتقي ػػيـ،
كتعزيزالمعاييركمؤشراتاألداءالكميةالتيتمكفمػفالحكػـالػدقيؽ،كتبتعػدعػفسػمبياتالحكػـ
المسبؽكاالنطباعاتكصعكبةالتقدير،كتعزيػزالعمػؿلػدكرلجنػةرقابػةالتقيػيـكزيػادةصػالحيتيا؛

بحيػػثتتمثػػؿاسػػتم ارريةجديػػةتطبيػػؽالنظػػاـكتطػػكيرهبشػػكؿدكرم،كتفعيػػؿنظػػاـالحػكافزالماديػػة
كالمعنكيػػةالمػ ػرتبطبنت ػػائ التقي ػػيـ،كتعزي ػػزدكرعممي ػػةالتقي ػػيـف ػػيد ارس ػػةاحتياج ػػاتتط ػػكيرأداء

العامميففيالمؤسساتاألكاديمية؛لمالذلؾمفأثرعمىاالرتقاءبعمميةالتقكيـسنكينامػفخػالؿ

االرتقاءبسمـالمعايير،كمؤشراتاألداءالتيترتبطبأداءالعامميفباستمرار .
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المحور الاان  -الدراسات الت تناولت التوزيات االستراتيزية:

[ -]16دراســـة حســـنين ( 0105م بعنـــوان" :التوزيـــات االســـتراتيزية لمزامعـــات الفمســـطينية
بمحافظات غزة ف ضوء االتزاىات المعاصرة".

ىدفتالتعرؼإلىكاقعالتكجياتاالستراتيجيةلمجامعاتالفمسطينيةبمحافظػاتغػزةمػف

كجيػػةنظػػررؤسػػاءالجامعػػاتكالعمػػداءكن ػكابيـ،ككػػذلؾالكشػػؼعػػفالفػػركؽبػػيفتقػػديراتأف ػراد

عين ػػةالد ارس ػػةح ػػكؿكاق ػػعالتكجي ػػاتاالس ػػتراتيجيةلمجامع ػػاتالفمس ػػطينيةبمحافظ ػػاتغػ ػزةتيع ػػزل

لمتغيػػرالد ارسػػة :الجامعػػة،الكميػػة،الرتبػػةاألكاديميػػة)،كبيػػافسػػبؿتعزيػػزالتكجيػػاتاالسػػتراتيجية
لمجامع ػػاتالفمسػ ػػطينيةبمحافظػ ػػاتغ ػ ػزةمػ ػػفكجيػػػةنظػ ػػررؤسػ ػػاءالجامعػ ػػاتكالعمػ ػػداءكن ػ ػكابيـ،

كلتحقي ػػؽأى ػػداؼالد ارس ػػةاس ػػتخدـالباحػػثالم ػػني الكص ػػفيكالم ػػني البنػػائي،كق ػػدتككن ػػتعين ػػة
الد ارس ػػةم ػػفرؤس ػػاءالجامع ػػاتكالعم ػػداءكنػ ػكابيـالع ػػامميفف ػػيالجامع ػػاتالفمس ػػطينية :جامع ػػة

األزىر،كالجامعةاإلسالمية،كجامعةاألقصى)بمحافظػاتغػزةلمعػاـ 3352ـ)،كالبػالغعػددىـ
)فردا،كماتـاستخداـاالستبانةكأداةلمدراسة.
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وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :

 أفالدرجػػةالكميػػةلمتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةلمجامعػػاتالفمسػػطينيةبمحافظػػاتغ ػزةمػػفكجيػػةنظػػررؤسػػاءالجامعػػاتكالعمػػداءكنػكابيـحصػػمتعمػػىكزفنسػػبي )%83.32كىػػيبدرجػػة
عالية،كقدجاءترتيبأبعاداالستبانةعمىالنحػكاآلتػي :االعتمػاداألكػاديمي ،)%82.93

إع ػػادةاليندس ػػة ،)%82.63اإلدارةاالس ػػتراتيجية ،)%83.97التغيي ػػرالتنظيم ػػيالمخط ػػط
،)%83.53اإلدارةكالتعمػ ػػيـاإللكتركنػ ػػي ،)%85.97إدارةالجػ ػػكدةالشػ ػػاممة ،)%85.73

اإلدارةالتشاركية .))%67.32

 تكج ػػدف ػػركؽذاتدالل ػػةإحص ػػائيةب ػػيفمتكس ػػطاتتق ػػديراتعين ػػةالد ارس ػػةح ػػكؿالتكجي ػػاتاالستراتيجيةلمجامعاتالفمسطينيةبمحافظاتغزةتيعزللمتغيرالجامعة،حيثكانػتلفػركؽ
ب ػػيفجامعػػةاألزىػػركالجامعػػةاإلسػػالميةلصػػالحالجامعػػةاإلسػػالمية،كبػػيفجامعػػةاألزىػػر

كجامعػةاألقصػػىلصػػالحجامعػػةاألزىػػر،كبػيفالجامعػػةاإلسػػالميةكجامعػػةاألقصػػىلصػػالح
الجامعةاإلسالمية.

 التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكس ػطاتتقػػديراتعينػػةالد ارسػػةحػػكؿالتكجيػػاتاالستراتيجيةلمجامعاتالفمسطينيةبمحافظاتغزةتيعزللمتغيرالكمية :عممية،إنسانية).

 التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتتقػػديراتعينػػةالد ارسػػةحػػكؿالتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةلمجامعػػاتالفمسػػطينيةبمحافظػػاتغ ػزةتيعػػزللمتغيػػرالرتبػػةاألكاديميػػة :أسػػتاذ
دكتكر،أستاذمشارؾ،أستاذمساعد) .
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وأوصت الدراسة بما يم :
 تبنػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةعامػػة،كجػػامعتياألزىػػركاألقصػػىخاصػػةنظ ػرةشػػمكليةلعمميػػةالتحػػديثكاإلصػػالحاإلدارمباالسػػتنادإلػػىاإلدارةكالتخطػػيطاالسػػتراتيجيالقػػائـعمػػىالفكػػر

اإلدارمالمعاصر،معتكفيرمستمزماتالنجاح.

 تكحيدالتكجياتاالستراتيجيةلمجامعاتالفمسطينيةبرؤيةكطنيةمكحدةلالنسجاـبػيفالخطػطكتنميةالمجتمعالفمسطيني.

 اعتمػادالجامعػػاتالفمسػػطينيةلنمػاذجدكؿمتقدمػػةفػػيالتحػػكؿمػفجامعػػاتمتعػػددةالكظػػائؼإلىجامعاتمتعددةاألنظمة ،كمتعددةالفركعلتدعيـالتكجػونحػكالالمركزيػةكتحقيػؽالكفػاءة
اإلنتاجية.

[ -]17دراســة الحــاف ( 0104م بعن ـوان" :التخطــيط االســتراتيز فــ الزامعــات الفمســطينية
بمحافظات غزة وعالقتو بالميزة التنافسية".

ى ػ ػػدفتإل ػ ػػىتحدي ػ ػػددرج ػ ػػةممارس ػ ػػةالجامع ػ ػػاتالفمسػ ػػطينيةبمحافظ ػ ػػاتغػػ ػزةلمتخط ػ ػػيط
االستراتيجي،كالكشؼعفداللةالفركؽفيمتكسطاتتقديرأفرادالعينةلدرجةممارسػةالتخطػيط
االستراتيجيتيعزلإلىالمتغيرات :الجامعة،سػنكاتالخدمػة،الرتبػةالعمميػة)،كمػاىػدفتالتعػرؼ
إلىالميزةالتنافسيةالغالبةفػيالجامعػاتالفمسػطينيةبمحافظػاتغػزة،كالكشػؼعػفداللػةالفػركؽ
فػػيمتكسػػطاتتقػػديرأفػػرادالعينػػةلمميػػزةالتنافسػػيةالغالبػػةفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةتغػػزلإلػػى

المتغيػرات :الجامعػة،سػنكاتالخبػرة،الرتبػةالعمميػػة)،كالكشػؼعػفالعالقػةاالرتباطيػةبػيفدرجػػة
تقديرأفرادالعينةلممارسةالتخطيطاالستراتيجيفيالجامعاتالفمسطينيةبمحافظاتغػزةكالميػزة

التنافسيةفييا،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدمتالباحثةالمني الكصػفيالتحميمػي،كتػـاسػتخداـ
)مكظف ػػامم ػػفيحمم ػػكفالمسػػػميات
االس ػػتبانةك ػػأداةلمد ارسػػػة،كتككن ػػتعينػػػةالد ارس ػػةمػػػف 332
ن

الكظيفيػ ػػةالتاليػ ػػة:أعضػ ػػاءمجػ ػػالسالجامعػ ػػات،كن ػ ػكابالعمػ ػػداء،كرؤسػ ػػاءاألقسػ ػػاـاألكاديميػ ػػة،
كأعضاءكحدةالجكدةفيالجامعاتالفمسطينية :األزىر،اإلسالمية،األقصى).
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :

 أفالكزفالنسبي )%82.7لمحكرصياغةالرؤيةكالرسػالة،كىػذايػدؿعمػىمفيػكـالتخطػيطاالس ػػتراتيجيل ػػدلعين ػػةالد ارس ػػة،أمأفأفػ ػرادالعين ػػةل ػػدييـمي ػػؿبدرج ػػةمرتفع ػػةج ػ نػدانح ػػك
المفيكـالذميربطالتخطيطاالستراتيجيبالجكدة.

 أفالػػكزفالنسػػبي )%69.3لمجػػاؿالمي ػزةالتنافسػػيةكىػػينسػػبةجيػػدةكأفىنػػاؾقصػػكرفػػيبعضالجكانبمثؿتكفيرالبيئةالمناسبة،كتقديـخدماتمنافسةلمجامعات .

وأوصت الدراسة بما يم :

 مشاركةأكبرقطاعممكفمفالعامميففيإعدادالخطةاالستراتيجية،كالخططالتنفيذية.557

 تطػػكيرمعػػاييركمؤشػراتأداءكمعتمػػدةتصػػمحلقيػػاسعمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيكافػػةمراحميا،كتنسجـكمعاييرالجكدة.

[ -]18دراســة عبــد الوىــاب ( 0104م بعن ـوان" :التوزــو االســتراتيز لتطــوير منظومــة التعمــيم
الزامع ف ظل العولمة ومزتمع المعرفة".

ى ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػىأث ػػرالتكج ػػواالس ػػتراتيجيبعناصػ ػرهالمختمف ػػةف ػػياتجاى ػػاتتط ػػكير

منظكمػػةالتعمػػيـالجػػامعيفػػيظػػؿالعكلمػػة،كمجتمػػعالمعرفػػةبعػػددمػػفالمعاىػػدالعميػػاالخاصػػة
بمحافظػػةالدقيميػػةبمصػػر،كقػػداتبعػػتالد ارسػػةالمػػني الكصػػفيالتحميمػػي،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػة

م ػػف )526عض ػ نػكام ػػفأعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريسبالمعاى ػػدالعمي ػػاالخاص ػػة،كع ػػددىا )2معاى ػػد
بمحافظةالدقيمية،كتمثمتأداةالدراسةفياالستبانة.

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :

 -أفغالبيةأعضاءىيئةالتدريستتكفرلدييـالمعرفةالكافيةكالكافيةعفالتكجواالستراتيجي.

ػذةحاليػايكتنفيػاالكثيػرمػفأكجػوالقصػكر،األمػرالػذميتطمػػب
 أفاإلجػراءاتالتطبيقيػةالمتخن
مػػفالقػػائميفعمػػىالعمميػػةالتعميميػػةتفعيػػؿني ػ التكجػػواالسػػتراتيجيبيػػدؼتطػػكيرمنظكمػػة

التعميـالجامعي.

 أفىنػػاؾتفاكتنػػافػػياألىميػػةالنسػػبيةلمعناصػػرالممثمػػةلمتكجػػواالسػػتراتيجيلكػػؿمعيػػدمػػؤثرةبذلؾعمىتطكيرالمنظكمةالتعميمية .

وأوصت الدراسة بما يم :

منيجالتطكيرالمنظكمةالتعميمية.
 -ضركرةاعتمادني التكجواالستراتيجي ن

 -ضركرةالتطبيؽالدقيؽلمتكجواالستراتيجيبعناصرهالمختمفةفيالمعاىدالعمياالخاصة.

[ -]19دراســــة اابــــت ( 0103م بعنــــوان" :درزــــة ممارســــة عمــــداء الكميــــات فــــ الزامعــــات

الفمسطينية لمقيادة االستراتيزية وعالقتيا بتطوير أداء أعضاء الييئة التدريسية".
ى ػػدفتالتعػػػرؼإل ػػىدرجػػػةممارسػػػةعم ػػداءالكمي ػػاتفػػػيالجامع ػػاتالفمسػػػطينيةلمقيػػػادة

االسػػتراتيجية،كعالقتيػػابتطػػكيرأداءأعضػػاءالييئػػةالتدريسػػية،التعػػرؼإلػػىدرجػػةتقػػديرأعضػػاء
الييئةالتدريسيةفيالجامعاتالفمسطينيةلدرجةممارسةعمػداءالكميػاتلتطػكيرأدائيػـ،كلتحقيػؽ

أىػػداؼالد ارسػػةاسػػتخدـالباحػػثالمػػني الكصػػفيالتحميمػػي،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف )322
عضكامفأعضاءالييئةالتدريسيةفيالجامعاتالفمسطينية،كتمثمتأداةالدراسةفياالستبانة.
ن
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :

 درجةممارسةعمداءالكمياتفيالجامعاتالفمسطينيةلمقيادةاالستراتيجية،كعالقتيػابتطػكيرأداءأعضػػاءالييئػػةالتدريسػػيةج ػػاءتبمتكس ػػطحسػػابي ،)2.63كبػػكزفنس ػػبي )%83.23

كىيدرجةكبيرة.
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تباطدالةإحصائيابيفمتكسطتقديراتأعضاءالييئػةالتدريسػيةفػيالجامعػات
 تكجدعالقةارن
الفمسطينيةلدرجػةممارسػةعمػداءالكميػاتلمقيػادةاالسػتراتيجية،كبػيفمتكسػطتقػديراتيـلدرجػة
ممارستيـلتطكيرأدائيـ .

وأوصت الدراسة بما يم :

 -تطكيرالمياراتاالستراتيجيةلعمداءالكمياتمفخالؿالبرام النكعية.

فيكافةالمستكياتالقياديةكاإلداريةداخؿالجامعات.

 تعزيزالتكجياتاالستراتيجية -االستفادةمفتجاربالجامعاتالعالميةفيتطكيرأداءأعضاءىيئةالتدريس .

[ -]20دراســـة القاســـم ( 0103م بعنـــوان" :أاـــر الخصـــائص الرياديـــة فـــ تبنـــ التوزيـــات

االستراتيزية لممديرين ف المدارس الخاصة ف عمان".

ىػ ػػدفتالتعػ ػػرؼإلػ ػػىبيػ ػػافأثػ ػػرالخصػ ػػائصالرياديػ ػػةفػ ػػيتبنػ ػػيالتكجيػ ػػاتاالسػ ػػتراتيجية

لمم ػديريففػػيالم ػدارسالخاصػػةفػػيعمػػاف،كلتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػةاسػػتخدمتالباحثػػةالمػػني 
الكصفيالتحميمي،كتككفمجتمعالدراسةمفكافةالعػامميففػيالمػدارسالخاصػةكالكاقعػةضػمف


العاصمةاألردنيةعمػافكالتػيتضػـ )233طالػبفػأكثركالبػالغعػددىا )22مدرسػة،أمػاعينػة

الدراسةفقدتككنتمف )323مفالمديريفكرؤساءاألقساـالعامميفىذهالمػدارس،كتػـاسػتخداـ
االستبانةكأداةلجمعالمعمكماتالمطمكبة.
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :

 كجػكدأثػػرذمداللػػةإحصػػائيةلمخصػػائصالرياديػةلممػػديريفبداللػػةأبعادىػػا :الثقػػةبػػالنفس–المب ػػادرة–ح ػػباإلنج ػػاز–االس ػػتقالليةكتحمػػػؿالمس ػػؤكلية–االب ػ ىػداع-المخ ػػاطرة)ف ػػيتبنػػػي

التكجياتاالستراتيجيةلممدارسالخاصةفيمدينةعماف.

 ع ػػدـكج ػػكدفػػػركؽذاتدالل ػػةإحص ػػائيةلمخص ػػائصالرياديػػػةلمم ػػديريفبداللػػػةأبعادى ػػافػػػيالمدارسالخاصةفيمدينةعمافتيعزلالختالؼالعمر.

 كجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةلمخصػػائصالرياديػػةلممػػديريفبداللػػةأبعادىػػافػػيالمػػدارسالخاصةفيمدينةعمافتيعزلالختالؼعددسنكاتالخبرةكالمركزالكظيفي.

وقد أوصـت الدراسـة:بالتأكيػدعمػىالخصػائصالرياديػةفػيالمػدارسالمبحكثػةبغيػةتعزيػزكنشػر
ركحاالبداعمدلالمدراءفييا .

[ -]21دراســـة زـــالب( 0103م بعنـــوان" :دور التوزـــو االســـتراتيز لممنظمـــات التعميميـــة فـــ
اليقظة الريادية :بحث ميدان ف زامعة كربالء".

ىدفتالتعرؼإلػىطبيعػةالػدكرالػذميمعبػوالتكجػواالسػتراتيجي :التكجػونحػكالسػكؽ،
كالتكجػ ػػونحػ ػػكالريػ ػػادة،كالتكجػ ػػوالتكنكلػ ػػكجي)فػ ػػياليقظػ ػػةالرياديػ ػػة :الفحػ ػػصكالبحػ ػػث،االقت ػ ػراف
كاالتصاؿ،التقييـكالحكـ)فيخمسةعشركميةتابعةإلىجامعةكربالءبالعراؽ،كلتحقيػؽىػدؼ
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الدراسةاستخدـالباحثالمني الكصفيالتحميمي،كتػـاسػتخداـاالسػتبانةكػأداةلمد ارسػة،حيػثتػـ
تكزيعياعمىعينػةمككنػةمػف )535مػفالقيػاداتالجامعيػةممػفيمثمػكففريػؽاإلدارةالعميػافػي

الكميةالمبحكثة .

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :
اربكجكدالتبايففيالتكجواالستراتيجيكاليقظةالرياديةباختالؼنكعالكمية.

 اإلقر -كجكدأثرايجابيلمتكجواالستراتيجي فياليقظةالريادية.

وأوصت الدراسة بما يم :

-تكجيواىتماـإداراتالمنظماتالمحميةنحكحاجاتكرغباتالزبائف.

ضركرةسعيإدارةالمنظماتالمحميةإلىإجراءالمسكحاتالدكرية،كاجراءالمزيػدمػفعمميػاتالفحصالبيئي .
[ -]22دراسـة بـدح  0100( Badahم بعنـوان" :العالقـة بـين عمميـات ادارة المعرفـة والتمكـين

اإلداري لمعاممين ف وزارة التعميم العال والبحث العمم ف األردن".

Relationship Between the Knowledge Management Processes and the
Administrated Empowerment with the Employees of the Ministry of
Higher Education and Scientific Research - Jordan
ى ػ ػػدفتالتع ػ ػػرؼإلػ ػػىعممي ػ ػػاتإدارةالمعرف ػ ػػة،كعالقتي ػ ػػاباسػ ػػتراتيجيةالتمك ػ ػػيفاإلدارم

لمعامميففيك ازرةالتعميـالعاليكالبحثالعمميفياألردف .

وكان من أىم النتائج الت توصمت إلييا الدراسة:

تفعة،كاستراتيجيةتمكيفالعامميفكانتعالية .

درجةممارسةإدارةالمعرفةكانتمر-ىناؾأثرذمداللةإحصائيةلمعالقةبيفعممياتإدارةالمعرفةكدرجةتمكيفالعامميف .

وقد أوصت الدراسـة بــ:عمػؿدكراتتدريبيػةككرشػاتعمػؿلمتػدريبعمػىعمميػاتإدارةالمعرفػة،
كالعمؿعمىنشرالثقةبيفالعامميفلتمكينيـكتعزيػزالتكاصػؿالػداخمي،ألنيػـيمثمػكفرأسالمػاؿ

البشرمالذميستندعمييـنجاحالك ازرةكعمميا .

[ -]23دراســــة الــــدزن ( 0100م بعنــــوان" :دور التخطــــيط االســــتراتيز فــــ زــــودة األداء
المؤسس  :دراسية وصفية تحميمية ف الزامعات النظامية الفمسطينية".
ىدفتالتعرؼإلىدكرالتخطيطاالستراتيجيفػيجػكةاألداءالمؤسسػي،كتطػكيرمعػايير

لقيػػاسج ػ كدةاألداءالمؤسسػػيفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينية،كقػػداسػػتخدـالباحػػثالمػػني الكصػػفي
التحميمػػي،كالمػػني البنػػائي،كقػػدتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػفالعمػػداءكالم ػديريف،كلجػػافالتخطػػيط

كالجػ كدةفػػيالجامعػػةكجامعػػةاألقصػػى،كتػػـاسػػتخداـاالسػػتبانةكالمقابمػػةالمقننػػةكػػأدكاتلمد ارسػػة،
كمااستخدـالمجمكعةالبؤريةكأداةلتطكيرمعايير،كمؤشراتلألداءالمؤسسي.
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وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :
 -تكافرأبعادجكدةاألداءالمؤسسيفيالجامعاتالفمسطينيةبنسبةكبيرةبمغت .)%82.98

 كجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحص ػػائيةبػػيفمتكس ػػطاتالجامعػػاتالفمس ػػطينيةفػػيمسػػتكلج ػػكدةاألداءالجامعيكمجاالتوتيعزللمتغيرالجامعةلصالحالجامعةاإلسالمية.

 كجػ ػػكدعالقػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةبػ ػػيفمسػ ػػتكلدكرالتخطػ ػػيطاالس ػ ػتراتيجيكجػ ػػكدةاألداءالمؤسسيلمجامعاتالفمسطينية.

وقد أوصت الدراسة بما يم :

 صياغةاألىداؼبكمماتبسيطةمفيكمة،محددةالمعالـ،كاالبتعػادعػفعمكميػاتالصػياغة،كاستحضارمتطمباتاليدؼكاممةحتىتتسـبالشمكليةلمتطمباتالكفاءةالمؤسسية.

 االىتمػػاـبالبػػدائؿاالسػػت ارتيجيةعنػػدإعػػدادالخطػػةالتنفيذيػػةباعتبػػارعامػػؿعػػدـاالسػػتقرارفػػيالبيئةالفمسطينية،ككثرةالتغيراتالسياسيةكاالقتصاديةالتيتؤثرفيعمميةالتطبيؽ.

 العمػػؿعمػػىإحػػداثتكامػػؿفػػيقكاعػػدالبيانػػاتبحيػػثتغطػػيجميػػعأنشػػطةالجامعػػةكتكثقيػػا،مفأجؿدعـاتخاذالقراربطريقةصحيحةمفقبؿاإلدارةالعميا.

[ -]24دراســة (البكــري 0119 ،م بعن ـوان" :التوزــو االســتراتيز ف ـ الزامعــات المصــرية ف ـ
ضوء معايير الزودة".
ىدفتالتعرؼإلىالتكجواالستراتيجيفيالجامعاتالمصػريةمػفخػالؿتحميػؿالخطػة

االستراتيجيةفػيضػكءمعػاييرالجػكدة،كلتحقيػؽأىػداؼالد ارسػةاسػتخدـالباحػثالمػني الكصػفي
التحميمي،كشممتعينةالدراسة )379مبحكثنػامػفالعػامميففػيالييئػةالكطنيػةلالعتمػادكالجػكدة
كالنكعيةلمؤسساتالتعميـالعاليفيمصر،كتمثمتأداةالدراسةفياالستبانة .

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :

 كض ػ ػػكحالمفي ػ ػػكـالع ػ ػػاـلمتكج ػ ػػواالس ػ ػػتراتيجيل ػ ػػدلإدارةالجامع ػ ػػاتبدرج ػ ػػةمرتفع ػ ػػةبمغ ػ ػػت،)89.97كق ػ ػػدارتفع ػ ػػتدرج ػ ػػةالمي ػ ػػؿبدرج ػ ػػةمرتفع ػ ػػةج ػ ػ نػدالممفي ػ ػػكـال ػ ػػذميػ ػ ػربطالتكج ػ ػػو

االستراتيجيبالجكدةبنسبة .)77.37

 كجكدضعؼفيصياغةبعضجكانبالرؤيةكالرسالةكاألىداؼمفحيػث :عمكميػةالرؤيػةكضػػعؼاستش ػراقيالممسػػتقبؿ،شػػمكليةبعػػضاألىػػداؼ،عػػدـدقػػةالتعبيػػرفػػيبعػػضجكانػػب

الرسالة) .
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[ -]25دراســة زــرو وآخــرون  0119( Grawe, et..al,م بعن ـوان" :العالقــة بــين التوزــو

االستراتيز إبداع الخدمة واألداء".

The Relationship Between Strategic Orientation, Service Innovation,
and Performance.
ىػػدفتبيػػافكيػػؼأفالتكجػػواالسػػتراتيجيلممنظمػػاتيػػؤثرفػػيإبػػداعالخدمػػة،ككيػػؼأف

النتيجةتؤثرفياألداءالسػكقيليػذهالمنظمػات،كقػداعتمػدتالد ارسػةالمػني الكصػفيالتحميمػي،

)مكظفػافػي )6شػركاتأمريكيػةتعمػؿفػيمجػاؿاإلمػداد،كتػـ
كتككنتعينػةالد ارسػةمػف 263
ن
استخداـاالستبانةكأداةلجمعالمعمكماتالمطمكبة .
وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :

 أفىن ػػاؾعالقػ ػةنب ػػيفالتكج ػػواالس ػػتراتيجيكاب ػػداعالخدم ػػةف ػػيالمنظم ػػاتالمبحكث ػػة،إالأفػركاحػػدانمػػفعناصػػرالتكجػػواالسػػتراتيجيالي ػرتبطبإبػػداعالخدمػػةكىػػكالتكجػػو
ىنػػاؾعنصػان

بالتكاليؼ .

 أفالعالق ػ ػػةب ػ ػػيفالتكج ػ ػػواالس ػ ػػتراتيجيكاب ػ ػػداعالخدم ػ ػػةي ػ ػػؤثرعم ػ ػػىاألداءالتس ػ ػػكيقيلي ػ ػػذهالمنظمات.

وقد أوصت الدراسة:الشركاتبضركرةتعزيزقدرةإبػداعالخدمػة،مػفخػالؿالتكجػونحػكالعمػالء
أكالتكجونحكالمنافسيفأكالجمعبينيما .

[ -]26دراســـة تشـــوي ومـــوال ( Choy& Mula, 2008م  :بعنـــوان "تـــأاير أبعـــاد التوزـــو

االستراتيز عم أداء المنظمة".

The Impact Of Strategic Orientation Dimensions On Business
Performance: A case Study Based On an International Organization
ىػػدفتفحػػصالمككنػػاتالمختمفػػةألبعػػادالتكجػػواالسػػتراتيجي،كأث ػرهعمػػىأداءالمنظم ػة،

كقػ ػػداعتمػ ػػدتالد ارسػ ػػةالمػ ػػني الكصػ ػػفيالتحميمػ ػػي،كتككنػ ػػتعينػ ػػةالد ارسػ ػػةمػ ػػف )233مػ ػػديرم

الشركاتالعالميةالتييقدرعددمكظفيياحكالي )2333مكظؼمكزعيفعمى )23فرنعػاعبػر

العالـ،كتـاستخداـاالستبانةكأداةلمدراسة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :

 تكجػػدعالقػػةقكيػػةبػػيفجميػػعأشػػكاؿالتكجػػواالسػػتراتيجي :قيػػادةالتكمفػػة،اسػػتراتيجيةالتميػػز،التركيز)كأداءالمنظمة.

كطرئػ ػؽ
 أفالفي ػػـالعمي ػػؽلي ػػذهالعالق ػػةيعم ػػؿعم ػػىتيس ػػيرعممي ػػةص ػػياغةاالس ػػتراتيجيات ،اتنفيذىاالتيتؤدمإلىتعزيزأداءالمنظمة.
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 أفالمنظم ػػةيمكني ػػاالحص ػػكؿعم ػػىالتغذي ػػةالراجع ػػةفيم ػػاإذاك ػػافتنفي ػػذاالس ػػتراتيجياتي ػػتـحسبماىكمخططلو.

وقد أوصـت الدراسـة:اإلدارةالعميػابيػذهالمنظمػاتبتعزيػزالتكجػونحػكالسػكؽ،كتعزيػزثقافػة

التكجواالستراتيجي .
[ -]27دراســة الدىــدار( 0116م بعنـوان" :العالقــة بــين التوزــو االســتراتيز لــدى اإلدارة العميــا

ف الزامعات الفمسطينية وميزتيا التنافسية -دراسة ميدانية عم زامعات قطاع غزة".

ىػػدفتتحميػػؿالعالقػػةبػػيفبعػػضمتغيػراتالتكجػػواالسػػتراتيجي :التخطػػيطاالسػػتراتيجي،

معػػدالتاالبتكػػاركالتغيػػرالتكنكلػػكجي،التحسػػفالمسػػتمر،االىتمػػاـبالعنصػػرالبشػػرم)كمتغي ػرات

مس ػػتقمةكاكتس ػػابالميػ ػزةالتنافسػػػية،كفقػ ػنالنظري ػػةبػػػكرتر :الكفػ ػػاءةالمتميػ ػزة،التػ ػزاـاإلدارةالعميػػػا

ب ػػالجكدة،االس ػػتجابةلحاج ػػاتالطمب ػػة)،باإلض ػػافةلمتع ػػرؼإل ػػىحقيق ػػةالتكج ػػواالس ػػتراتيجيل ػػدل

اإلدارةالعمي ػػاف ػػيالمؤسس ػػاتالجامعي ػػةف ػػيقط ػػاعغػ ػزة،كمحاكل ػػةتحس ػػيفق ػػدراتيـف ػػياس ػػتغالؿ
الم ػكاردالتػػيتمتمكيػػاالمؤسسػػةلتحقيػػؽأىػػدافيـاالسػػتراتيجيةكمسػػاعدةاإلدارةالعميػػافػػيتطػػكير
أدائياكمياراتيابمايحقؽالميزةالتنافسيةليذهالجامعاتمفخالؿعناصػرالتكجػواالسػتراتيجي.
كقدتـاستخداـالمػني الكصػفيالتحميمػي،كتػـتصػميـاسػتبانةكػأداةلجمػعالمعمكمػاتالمطمكبػة،

كقػػدتػػـتكزيعيػػاعمػػى )165مػػفالعػػامميففػػياإلداراتالعميػػافػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةبقطػػاع

غزة.

وكان من أىم نتائج الدراسة ما يم :
 أف )%23مفحجـالعينةيتفقكفأفمفيكـالتخطيطاالسػتراتيجيكاضػحلػدلاإلدارةالعميػالمجامعاتالفمسطينية.

 أف )%63.3مػػفحجػػـالعينػػةتكافػػؽعمػػىكجػػكبأفتنظػػراإلدارةالعميػػاإلػػىالجػػكدةعمػػىأنيػػػانظػ ػػاـمتكامػػػؿيقػػػكـف ػػيجػػػكىرهعمػػػىالتكجػػػونحػػػكالطمبػػػة،كتحقيػػػؽرغب ػػاتيـكاشػ ػػباع

حاجاتيـ.

 أفنسبة )%65مفمجتمعالدراسةيؤكدعمىاإلدارةالعمياأفتعمؿعمىخمؽبيئةمناسػبةلتطبيؽالجكدةالشاممةلمكصكؿإلىالتميز .

 -أف )%22.5مفحجـالعينةتككؿالقياـبالتخطيطاالستراتيجيلمجافاستشاريةخارجية.

وقد أوصت الدراسة بما يم :

 زيػػادةاىتم ػػاـاإلدارةالعمي ػػافػػيالجامع ػػاتالفمس ػػطينيةف ػػيقطػػاعغػ ػزةبالتكج ػػواالس ػػتراتيجي،كمتغيراتوالمختمفةحتىتحقؽقدرتياعمىالتنافس.

 تشػ ػػجيعاإلدارةالعميػ ػػابالجامعػ ػػاتالفمسػ ػػطينيةفػ ػػيغ ػ ػزةعمػ ػػىاالىتمػ ػػاـبمكضػ ػػكعالتخطػ ػػيطاالستراتيجي،كاستخداماتو،كذلؾلضمافتحقيؽالميزةالتنافسية.
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 زيػػادةكتعميػػؽالتعػػاكفبػػيفاإلداراتالعميػػالمجامعػػاتالمختمفػػةفػػيقطػػاعغ ػزةلزيػػادةكفػػاءةالتعميـالعاليفيفمسطيف.

[ -]28دراســـة مارســـفويننيس وآخـــرون  0116( Marfueuntes, et.alم بعنـــوان" :إدارة
الزودة الشاممة والتوزو االستراتيز واألداء المؤسس ".

Total Quality Management: Strategic Orientation and Organizational
Performance: the Case of Spanish Companies.
ىػدفتاختبػارالعالقػةبػيفالتكجػواالسػتراتيجي،كتنفيػذإدارةالجػكدةالشػاممةكأثرىمػاعمػى

أداءالشركاتالخاصةفيإسبانيا،كقداعتمدتالدراسةالمػني الكصػفيالتحميمػي،كتككنػتعينػة

الدراسةمف )5223شركةخاصة،كتـاستخداـاالستبانةكأداةلمدراسة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :

 أفىناؾعالقةنارتباطيةمكجبةبيفالتكجواالستراتيجي كتنفيذإدارةالجكدةالشاممة.أفىناؾأثراليذااالرتباطعمىأداءالشركاتالمبحكثة .
ن

[ -]29دراســة العويس ـ ( 0113م بعن ـوان" :التخطــيط االســتراتيز مســؤولية مــن مســؤوليات
مدير المدرسة".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى ماىية التخطيط اإلدارم االسػتراتيجي المدرسػيكممي ازتػو ،كذلػؾ

مف خالؿ عرض ألىميػة كفكائػد التخطػيط االسػتراتيجي لمػدير المدرسػة،كاجػراءات تطبيقػو لعمميػات

ىذا التخطيط كىػي :تطػكير الرؤيػة المسػتقبمية لممدرسػة – تحديػدكتطػكير األىػداؼ االسػتراتيجية –

د ارسػة الكضػع الحػالي لممدرسػة – تحميػؿ البيئػة الخارجيػةلممدرسػة – التقيػيـ النػكعي – التحميػؿ

االسػتراتيجي – تطبيػؽ الخطػة – تقيػيـ النتػائ ).كلقػد اسػتخدـ الباحػث المػني الكصػفي فػي ىػذه
الدراسة بعد كصفو لدكر مدير المدرسة.

وأوصت الدراسة :إف المفيكـ الحديث لدكر مدير المدرسة يتطمػب منػو القيػاـ بميػاـمتعػددة
كمتنكعة تستند إلى االتجاىات الحديثة في اإلدارة كبخاص وة التخطيط االسػتراتيجي لمػا لػومػف منػافع
كثيرة كمتعددة كثيقة الصمة بكاقع المدرسة .

[ -]30دراســة أبــو بكــر ( 0110م بعن ـوان" :القيــادة االســتراتيز ودورىــا ف ـ صــياغة التوزــو

االستراتيز الزامع ".

ىدفتالتعرؼإلىدكرالقيادةاالسػتراتيجيةلجػامعتيعػدف،كصػنعاءفػيصػياغةالتكجػو

االسػ ػ ػػتراتيجيالجامعيػ ػ ػػة،كتحػ ػ ػػدتالباحػ ػ ػػثعػ ػ ػػفالمشػ ػ ػػكمةكاألىميػ ػ ػػة،كخصػ ػ ػػائصدكرالقيػ ػ ػػادة
،كاإلجػ ػراءات،كص ػػياغةالتكج ػػواالس ػػتراتيجيلج ػػامعتيع ػػدفكص ػػنعاء،
االس ػػتراتيجيةاألكاديمي ػػة 
كتككنتعينةالدراسةمفاإلدارييفبجامعتيعدفكصنعاء،كتمثمتأداةالدراسةفياالستبانة.

532

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يم :
-

تكجيػا
أف التكجو االستراتيجي في صياغة األىداؼ لدل إداريي جامعػة عػدف كىػكاألكثػر
ن

كايجابيػ نة منػو لػدل إداريػي جامعػة صػنعاء ،حيػث كجػد أف إداريػي جامعػة عػدف ىػـ أكثػر
تكجيػافػي االتجػاه االسػتراتيجي لعمميػة التنفيػذ لألىػداؼ االسػتراتيجية لمجامعػة مػف إدارم
ن
جامعةصنعاء.

 تكجػد فركقػات ذات داللػة معنكيػة بػيف آراء إداريػي جامعػة عػدف كآراء جامعػة صػنعاءفػيالتكجواالستراتيجيلمتقكيـكالرقابةبنسبةتتػراكحمػابػيف )70.8-51.4جامعػةعػدففػي
حيفتتراكحمابيف )44-35.8بالنسبةآلراءإدارييجامعةصنعاء.

 أفالتكج ػػواالس ػػتراتيجيمكج ػػكدلػػػدلك ػػالالجػػػامعتيف :ع ػػدفكص ػػنعاء)كلك ػػفبػػػدرجاتمتفاكتػػةكقميمػػةكمعظػػـفقراتيػػالصػػالحجامعػػةعػػدف،كلكػػفلػػـيصػػؿإلػػىدرجػػةالطمػػكح

المطمكبفيعمميةالتكجواالستراتيجي.

وأوصت الدراسة بما يم :

يؼشؤكنياكفقالمقكانيفالمرعية.
 منحالجامعتيفاستقالليةفياتخاذق ارراتياالماليةكتصرن
اماليالمجامعتيف.
 إحياءفكرةالجامعةالمثمرةلتككفر نافدامصدرني ن

 إعػ ػػادةىيكمػ ػػةالجػ ػػامعتيفبمػ ػػايػ ػػتالءـكاألىػ ػػداؼاالسػ ػػتراتيجيةليمػ ػػا،كاعتمػ ػػادالتخطػ ػػيطاالستراتيجيككسيمةأساسيةلتحقيؽاألىداؼ .

[ -]31دراســة حســين ( 0110م بعن ـوان" :القيــادة االســتراتيزية ودورىــا ف ـ صــياغة التوزــو
االستراتيز الزامع ".
ىػدفت التعػرؼ إلػى دكر القيػادة االسػتراتيجية لجػامعتي عػدف كصػنعاء فػيصػياغة التكجػو
،كاإلجػراءات ،كصػياغة
االسػتراتيجي الجػامعي ،كخصػائص دكر القيػادة االسػتراتيجية األكاديميػة 
التكجػو االسػتراتيجي لػدل الجػامعتيف :عػدف كصػنعاء)،كلقػد اسػتخدـ الباحػث المػني الكصػفي

التحميمي .

وكان من أىم النتائج الت توصمت إلييا الدراسة:
 إف التكجو االستراتيجي في صياغة األىداؼ لدل إداريي جامعة عدف أكثر إيجابينا منو لدل -إداريي جامعة صنعاء.

 -إف إداريي جامعة عدف ىـ أكثر تكجيان استراتيجيان لعممية التنفيذ لألىداؼ االستراتيجية ،

لمجامعة مف إداريي جامعة صنعاء .

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف آراء إداريػي جامعػة عػدف كآراء جامعػة صػنعاء فػيالتكجػواالستراتيجي لمتقكيـ كالرقابة بنسبة تتراكحمابيف )70.8-51.4بالنسبةلجامعةعدففيحػيف
تتراكحبيف44-35.8بالنسبةآلراءإدارييجامعةصنعاء.
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 -رغـ أف التكجو أكثر لصالح جامعة عدف إال أنو لـ يصؿ إلى درجة الطمكح المطمكب في

عممية التكجو االستراتيجي .

التعقيب عم الدراسات السابقة :
أش ػػارتالد ارس ػػاتالس ػػابقةإل ػػىأىمي ػػةمكض ػػكعبطاق ػػةقي ػػاساألداءالمتػ ػكازفكمكض ػػكع

التكجي ػػاتاالس ػػتراتيجية،كم ػػفخ ػػالؿاس ػػتعراضكتحمي ػػؿالد ارس ػػاتالس ػػابقة؛كج ػػدتالباحث ػػةأف
الد ارسػػاتتناكلػػتمحػػكريفىمػػا:بطاقػػةقبػػاساألداءالمت ػكازف،كالتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةمػػفزكايػػا
كجكانػبمتعػػددة؛ممػاسػػاعدعمػػىرصػدالعديػػدمػفأكجػػوالتشػػابوكاالخػتالؼ،كالتػػيكػافليػػاأثػػر
كبيػرفػػيبنػػاءىػػذهالد ارسػػة،كمػفخالليػػاأمكػػفتسػػجيؿأكجػػوإفػادةالد ارسػػةالحاليػػةمػػفالد ارسػػات

السابقة،كقدأكردتالباحثةفيختاـىػذاالفصػؿجػدكالنيكضػحالفجػكةالبحثيػة،كالتػيجػاءتىػذه
الد ارسػػةبغيػػةسػػدىا،كاختتمػػتالباحثػػةالفصػػؿببيػػافأكجػػوتميػػزالد ارسػػةالحاليػػةعػػفالد ارسػػات

السابقة .

أوالً -أوزو االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:



من حيث المنيج المستخدم:

لقػػدكانػػتالمػػني الكصػػفيالتحميمػػيىػػكالمػػني الغالػػباسػػتخداموفػػيمعظػػـالد ارسػػاتكد ارسػػة

رضيةكآخػركف 3356ـ)،الشػيرم 3356ـ)،حجػازم 3352ـ)،الثػكيني

إدغيش 3356ـ)
3352ـ)،الحػ ػػافي 3352ـ)،عبػ ػػدالكىػ ػػاب 3352ـ)،عابػ ػػديف 3352ـ)،ثابػ ػػت 3352

ـ)،المػػدىكفكالبطنيجػػي 3352ـ)،القاس ػػـ 3352ـ)،جػػالب 3352ـ)،أبػػكش ػػرخ 3353
ـ)3353 Northcott & Taulapapa،ـ)،حسػػفكأحمػػد 3355ـ)3353 Greiling،
ـ) ،البكػرم3339،ـ)3338 Nayeri, et. al،ـ)،الدىػدار 3336ـ)،حسػيف 3335ـ)،
اسةرضيةكآخركف 3356ـ)كالعكيسي 3332ـ)فػياسػتخداـالمػني 

بينماتشابيتكؿمفدر

الم ػػفحس ػػنيف 3352ـ)كال ػػدجني 3355ـ)ب ػػيفالمنيج ػػيف
الكص ػػفي،قيم ػػاجمع ػػتد ارس ػػةكػ ػ ن

الكصفيكالبنائي .

 -0من حيث عينة الدراسة وطريقة اختيار العينة:
 تباينتالدراساتالسػابقةفػيعيناتيػا؛فقػدجمعػتعينػةد ارسػةكػالنمػفالشػيرم 3356ـ)،حجػػازم 3352ـ)،عابػػديف 3352ـ)،أبػػكشػػرخ 3353ـ)،بػػيفاألكػػاديمييفكاإلداري ػيف
فػيالجامعػات،فيمػااقتصػرتد ارسػةجػالب 3352ـ)،الػدجني 3355ـ)Nayeri, et. ،

3338 alـ)،الدىدار 3336ـ)،أبكبكػر 3335ـ)عمػىعينػةاإلداريػيففقػط.كد ارسػة
ػيةكآخػ ػػركف 3356ـ)،عبػ ػػدالكى ػػاب 3352ـ)كثابػ ػػت 3352ـ)اقتصػ ػػرتعمػ ػػى
رض ػ 
أعضػػاءىيئػػةالتػػدريسبالجامعػػةفقػػط،فيمػػااسػػتيدفتد ارسػػةك ػالنمػػفحسػػنيف 3352ـ)ك
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الحػافي 3352ـ)عينػػةمػفرؤسػػاءالجامعػاتكالعمػػداءكنػكابيـ،بينمػػاانفػردتد ارسػػةالقاسػػـ
3352ـ)بعينةمفالمديريفكرؤساءاألقساـالعامميفىذهالمدارس .

ػيةكآخػركف 3356ـ)،حجػازم
المفدراسةرض 
 أمافيمايتعمؽبطريقةاختيارالعينةفإفك ن3352ـ)،حسػ ػ ػ ػ ػػنيف 3352ـ)،الحػ ػ ػ ػ ػػافي 3352ـ)،عابػ ػ ػ ػ ػػديف 3352ـ)،المػ ػ ػ ػ ػػدىكف

كالبطنيجػػي 3352ـ)،أبػػكشػػرخ 3353ـ)3353 Northcott & Taulapapa،ـ)،

3338 Nayeri, et. alـ)اختارتعيناتيابحيثتككفعينػاتمسػحيةأمتغطػيمجتمػع
المػفحسػفكأحمػد
الدراسةبشػكؿكامػؿ،بينمػااختيػرتالعينػةبطريقػةعشػكائيةفػيد ارسػةكػ ن
3355ـ)،عبػدالكىػاب 3352ـ)،ثابػػت 3352ـ)،القاسػـ 3352ـ)،جػػالب 3352

ـ)،بينماتـاختيارالعينةفيدراسةالشيرم 3356ـ)بطريقةعشكائيةطبقية .

 -3من حيث أدوات الدراسة:

جميعالدراساتالسػابقةاسػتخدمتاالسػتبانةكػأداةد ارسػة،مػاعػداد ارسػةكػالنمػف Nayeri,

3338 et. alـ)فقػدجمعػتبػيفاالسػتبانةكقائمػةفحػص،فيمػاجمعػتد ارسػةالػدجني 3355
ـ)بيفاالستبانةكالمقابمةالمقننة .

اانياً -أوزو اإلفادة من الدراسات السابقة:

لقدأفادتالدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيعدةمناحمنيا :

 -بناءالفكرةكتحديدالمشكمة .

تككيفتصكركاضحعفالمفاىيـكاإلجراءاتالمناسبةلمدراسة .

-

 أخذتصكرمتكامؿعفمكضكعالدراسةكاإللماـبجميعجكانبو . صياغةأسئمةكفرضياتالدراسة . اختيارمني الدراسةالمالئـ . -اختيارأداةالدراسةالمالئمة .

 تحديدنكعاإلجراءاتاإلحصائيةالمناسبةلمدراسة .االااً -الفزوة البحاية ف الدراسات السابقة:

التبػػيففيػػوالفجػػكةالبحثيػػةفػػيالد ارسػػاتالسػػابقة،كالتػػيأتػػت
فيمػػايمػػيأكردتالباحثػػةجػػدك ن

الد ارسػةالحاليػةفػيمحاكلػةلسػدىاإيمانػانمنيػابػػأفالبحػثالعممػيمػاىػكإالكسػيمةلسػدالفجػكات
فيالمعرفةلمرقيببنيانيا .



537

زدول ( : 3الفزوة البحاية ف الدراسات السابقة:
الفزوة البحاية ف الدراسات السابقة

الدراسات السابقة

* فيما يخص موضوع بطاقة األداء المتوازن :

 -الدراسات السابقة اـ تتناكؿ مقكمات تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف في الجامعات

الدراسات الت

تناولت بطاقة األداء
المتوازن 

الفمسطينية بشكؿ مباشر ،ما عدا دراسة الشيرم   3356ـ) التي تناكلت متطمبات

تطبيقيا بالجامعات السعكدية ،أما أغمب الدراسات السابقة فقد تناكلت قياس أداء

المؤسساتباستخداـبطاقةاألداءالمتكازفأكمتطمباتكمعيقاتتطبيقيا .

  -فيالدراساتالمحميةكافىناؾتركيزعمىالجامعةاإلسالمية مقارن نة بباقيكميات

كجامعاتمحافظاتغزة .

 -الدراسات األجنبية تناكلت بطاقة قياس األداء المتكاف في التعرؼ إلى كضع

المؤسساتالتعميمية،كلـتتنكؿمقكماتتطبيقيا .
* فيما يخص موضوع التوزيات االستراتيزية:
الدراسات
الت تناولت
التوزيات

االستراتيزية 

لـتتكسعالدراسات السابقةفيتناكؿالعديدمفالتكجياتاالستراتيجيةمثمماتكسعتفيياالدراسةالحالية .

العديدمفالدراساتالسابقةركزتعمىالتخطيطاالستراتيجيكالقيادةاالستراتيجية .  -ندرة الدراسات السابقة األجنبية التي تناكلت التكجيات االستراتيجية في مؤسسات

التعميـالعالي .


الزدول من إعداد الباحاة

أوزو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 تميػػزتالد ارسػػةالحاليػػةعػػفالد ارسػػاتالسػػابقةبمكضػػكعياكمتغيراتيػػاالرئيسػػة،حيػػثتناكلػػتعالقةارتباطيةبيفمتغيريفلػـيسػبؽأفتناكلتيػاأمد ارسػةسػابقة–حػدعمػـالباحثػة-كىػي

العالقةبيفمق كماتتطبيؽبطاقةقياساألداءالمتكازفكالتكجياتاالستراتيجية.

 -تتميزالدراسةالحاليةفيأنياستطبؽعمىكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغزة.
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انفصم انرابع

منهيجة اندراسة وإجراءايها
تمييد

أوالً -منيج الدراسة.

اانياً -مزتمع الدراسة.
االااً -عينة الدراسة.
رابعاً -أداتا الدراسة.

خامساً -المعالزة اإلحصائية المستخدمة.

الفصل الرابع

منيزية الدراسة وازراءاتيا
تمييد
اتكاإلجراءاتالتيتمتفيالجانػبالميػدانيمػفىػذهالد ارسػة
يتناكؿىذاالفصؿالخطك 

م ػػفحي ػػثم ػػني الد ارس ػػة،مجتم ػػعالد ارس ػػة،عين ػػةالد ارس ػػة،أدات ػػاالد ارس ػػة،تطبي ػػؽأدات ػػاالد ارس ػػة

كالمعالجػاتاإلحصػػائيةالتػػياسػػتخدمتفػػيتحميػػؿالبيانػػاتالختبػػارصػػدؽكثبػػاتأداتػػاالد ارسػػة،
كالتكصؿإلىالنتائ النيائيةلمدراسة،كفيمايميكصؼليذهاإلجراءات :

أو ًال -منيج الدراسة:

مػػفأجػػؿتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػةاسػػتخدمتالباحث ػةالمػػني الكصػػفيالتحميمػػيالػػذممػػف

خاللػ ػػوتػ ػػـكصػ ػػؼمكضػ ػػكعالد ارسػ ػػةمقكمػ ػػاتتطبيػ ػػؽبطاقػ ػػةقيػ ػػاساألداءالمت ػ ػكازف،كعالقتيػ ػػا

بالتكجي ػػاتاالسػ ػػتراتيجية،كتحميػػػؿبياناتيػ ػػا،كالعالقػػػةبػ ػػيفمككناتيػػػاكاآلراءالتػ ػػيتطػػػرححكليػ ػػا
كالعممي ػػاتالت ػػيتتض ػػمنيا،كاآلث ػػارالت ػػيتح ػػدثيا،كى ػػكأح ػػدأش ػػكاؿالتحمي ػػؿكالتفس ػػيرالعمم ػػي

ىاكمياعفطريؽجمػعبيانػاتكمعمكمػاتمقننػة
ن
المنظـلكصؼظاىرةأكمشكمةمحددةكتصكير
كالمشكمةكتصنيفياكتحميمياكاخضاعيالمدراسةالدقيقة ممحـ324:2000،ـ).

عفالظاىرةأ

وقد تم استخدام مصدرين أساسيين لممعمومات :

 -1المصادر األ ولية :لمعالجةالجكانبالتحميميػةلمكضػكعالد ارسػةتػـجمػعالبيانػاتاألكليػةمػف
ػممتخصيص ػاليػػذاالغػػرض،كقػػدتػػـتفريػػغكتحمي ػؿ
خػػالؿاالسػػتبانةكػػأداةرئيسػػةلمد ارسػػة،صػ
ن

البياناتباستخداـالبرنام اإلحصائي .
""Statistical Package for the Sciences ,SPSS

 -2المصادر الاانوية  :لمعالجةاإلطارالنظرملمدراسةتـالرجػكعإلػىمصػادرالبيانػات
الثانكيػػة،كالتػػيتتمث ػؿفػػيالكتػػبكالم ارجػػعالعربيػػةكاألجنبيػػةذاتالعالقػػة،كالػػدكرياتكالمقػػاالت
يركاألبحػ ػػاثكالد ارس ػػاتالت ػػيتناكل ػػتمكضػػػكعالد ارس ػػة،كالبح ػػثكالمطالع ػػةفػػػيمكاقػػػع
كالتق ػػار 

اإلنترنتالمختمفة  .

اانياً -مزتمع الدراسة:

يتككفالمجتمعاألصميلمدراسةمف )137أكاديميػناجامعيػنا،مػنيـ )114مػفالػذككر

ك )23م ػػفاإلن ػػاث،كى ػػكإجمػػػاليع ػػدداألك ػػاديمييفالمتف ػػرغيففػػػيكمي ػػاتالتربي ػػةبالجامع ػػات
الفمسطينية :األزىػر،اإلسػالمية،األقصػى)فػيمحافظػاتغػزةلمفصػؿالثػانيمػفالعػاـالد ارسػي
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2017ـ،كالج ػ ػػدكؿ )4يكض ػ ػػحمجتم ػ ػػعالد ارس ػ ػػةف ػ ػػيكمي ػ ػػةالتربي ػ ػػةحس ػ ػػبالجامع ػ ػػة،الرتب ػ ػػة

األكاديمية،الجنس .

زدول ( 4يوضح مزتمع الدراسة حسب الزامعة  ،الرتبة األكاديمية  ،الزنس:
الرتبة األكاديمية

الزامعة

الزنس
أستاذ مشارك فأعم

ذكر

أنا

المزموع

14

20

3

23

62

16

78

4

36

23

137

كمية التربية

محاضر

األزىر

4

5

األقص

24

37

17

اإلسالمية

3

11

22

32

المزموع

31

53

53

114

أستاذ مساعد

الجدكؿمفإعدادالباحثةالمصدر :دائرةشئكفالمكظفيفبالجامعاتاإلسالمية،األزىر،األقصى) 

االااً :عينة الدراسة:

تنقسـعينةالدراسةإلى :

 -1العينة االستطالعية:

)أكاديمي ػامتفرغ ػنامػػفكميػػةالتربيػػةفػػيالجامعػػات:
تككنػػتالعينػػةاالسػػتطالعيةمػػف 30
ن

األزىػػر،األقصػػى،اإلسػػالمية)حيػػثتػػـاختيػػارىـبطريقػػةعشػكائيةمػػفالعينػػةالفعميػػة،كذلػػؾليػػتـ

تقنيفأدكاتالدراسةكالتحقؽمفصالحيتياكاستخداميالحسابالصدؽكالثبػات،كقػدتػـدمجيػا
معالعينةاألصمية،كذلؾلصغرحجـمجتمعالدراسة .

 -2عينة الدراسة األصمية :

قامتالباحثةباختيارعينةالدراسةبطريقةالمسػحالشػامؿلمجتمػعالد ارسػةاألصػمي،كقػد

اس ػ ػػتجابمػػ ػػنيـ )119أكاديمي ػ ػ ػناكبنس ػ ػػبةتقػ ػ ػػارب ،)%87مػػ ػػنيـ )98م ػ ػػفالػػ ػػذككربنسػػ ػػبة
)%82.4كمػػنيـ )21مػػفاإلنػػاثبنسػػبة .)%17.6كفيمػػايمػػيتكصػػيؼدقيػػؽلعينػػةالد ارسػػة

باسػػتخداـالجػػداكؿكاألشػػكاؿالتكضػػيحيةبمػػاييسػػيـفػػيتكػػكيفتصػػكردقيػػؽلتكزيػػععينػػةالد ارسػػة

كتككينيا .

أ-وصف العينة
بعدجمعاالستباناتقامتالباحثةبإدخاؿالبياناتبيدؼتحميؿالنتائ باستخداـبرنػام 

الرزـاإلحصائيةلمعمكـاالجتماعية،SPSSكفيمايميكصؼعينةالدراسة :

523



زدول ( 5يوضح توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الزنس:
الزنس

العدد

النسبة%

ذكر

98

82.4

أنا

21

17.6

المزموع

119

100.0



17.6
ذكر
أنثى

82.4



شكل ) (9توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الزنس

يتضػػحلنػػامػػفجػػدكؿ )5كشػػكؿ )9أف )%82.4مػػفأف ػرادالعينػػةىػػـمػػفالػػذككر،

بينما )%17.6ىـمفاإلناث .

زدول ( 6يوضح توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الرتبة األكاديمية:
الرتبة األكاديمية

العدد

النسبة%

محاضر

24

20.2

أستاذ مساعد

51

42.9

أستاذ مشارك فأعم

44

37.0

119

100.0

المزموع

20.2

37.0

محاضر
أستاذ مساعد

42.9

أستاذ مشارك فأعلى

شكل ) (10يوضح توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الرتبة األكاديمية:
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يتض ػػحلن ػػام ػػفج ػػدكؿ )6كش ػػكؿ )10أف )%20.2م ػػفأفػ ػرادالعين ػػةيحمم ػػكفرتب ػػة

أكاديميػػةمحاضػػر،بينمػػا )%42.9مػػنيـيحممػػكفرتبػػةأكاديميػػةأسػػتاذمسػػاعد،كأخيػ نار )%37
يحممكفرتبةأكاديميةأستاذمشارؾفأعمى .

زدول ( 7يوضح توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب سنوات الخدمة:
سنوات الخدمة

العدد

النسبة%

أقل من  5سنوات

15

12.6

 10-5سنوات

46

38.7

أكار من  10سنوات

58

48.7

المزموع

119

100.0

12.6

48.7

أقل من  5سنوات

 5-10سنوات

38.7

أكثر من  10سنوات

شكل )(11يوضح توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب سنوات الخدمة:



يتض ػػحلن ػػام ػػفج ػػدكؿ )7كش ػػكؿرق ػػـ )11أف )%12.6م ػػفعين ػػةالد ارس ػػةبمغ ػػت

سػػنكاتخػػدمتيـأقػػؿمػػف5سػػنكات،بينمػػا )%38.7بمغػػتسػػنكاتخػػدمتيـمػػف10-5سػػنكت،

كأخي انربمغنسبةمفكانتمدةخدمتيـأكثرمف10سنكات )%48.7مفعينةالدراسة .
زدول ( 8يوضح توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الزامعة:
الزامعة

العدد

النسبة%

األزىر

20

16.8

اإلسالمية

28

23.5

األقص

71

59.7

المزموع

119

100.0
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16.8
األزهر
23.5

59.7

اإلسالمية
األقصى

شكل )(12يوضح توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الزامعات:

يتض ػػحلن ػػام ػػفج ػػدكؿ )8كشػػػكؿ )12أف )%16.8م ػػفأفػ ػرادالعين ػػةيعمم ػػكففػػػي

جامعػةاألزىػػر،بينمػػا )%23.5يعممػػكففػػيالجامعػةاإلسػػالمية،كأخيػ نار )%59.7يعممػػكففػػي

جامعةاألقصى .

رابعاً -أداتا الدراسة:

تعػػداالسػػتبانةمػػفأكثػػركسػػائؿالحصػػكؿعمػػىالبيان ػاتمػػفاألف ػراداسػػتخدامانكانتشػػا انر،

كتيعػػرؼاالسػػتبانةبأنيػػا:اأداةذاتأبعػػادكبنػػكدتسػػتخدـلمحصػػكؿعمػػىمعمكمػػاتأكآراءيقػػكـ

باالستجابةلياالمفحكصنفسو،كىيكتابةتحريريةا األغاكاألستاذ3332،ـ .)116:

كلتحقيػ ػػؽأىػ ػػداؼالد ارسػ ػػةكلجمػ ػػعالمزيػ ػػدمػ ػػفالبيانػ ػػاتكالمعمكمػ ػػاتكالحقػ ػػائؽالمتعمقػ ػػة

بمكضػػكعالد ارسػػة،قامػػتالباحثػػةببنػػاءأداةالد ارسػػة اسػػتبانتيف)لقيػػاس:مقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػة
قي ػػاساألداءالمتػ ػكازفكعالقتي ػػابالتكجي ػػاتاالس ػػتراتيجيةم ػػفكجي ػػونظ ػػرالع ػػامميفف ػػيكمي ػػات

التربية .

قامػػتالباحاــةببنػػاءاالسػػتبانةاألكلػػىبيػػدؼالتعػػرؼإلػػىمقكمػػاتكميػػةالتربيػػةلتطبيػػؽ

بطاقةاألداءالمتكازف،كذلػؾلتطبيقيػاعمػىاألكػاديمييفالمتفػرغيففػيكميػةالتربيػةفػيالجامعػات

األزىر،اإلسالمية،األقصىكقدراعتعندصياغةفقراتيا :
 الكضكح.

 االختصار.

 تناكؿالعباراتبجانبكاحدمفجكانبالمكضكع.
 تجنبصياغةالعباراتبطريقةنفيالنفي.

كقدتككنتاالستبانةاألكلىمف  )40فقرة،مكزعةعمىأربعةمجاالتكىي :

 المجاؿاألكؿ-المقكماتالماليةكتتككفمف )11فقرة.

522

 المجاؿالثاني-المقكماتاإلداريةكتتككفمف )11فقرة.

 المجاؿالثالث-المقكماتالبشرية العامميفكالطمبة)كتتككفمف )8فقرة.

 المجاؿالرابع-المقكماتالمرتبطةبالنمكالمعرفيكالتطكرالعمميكتتككفمف )10فقرة.
كقدتككنتاالستبانةالثانيةمف )48فقرةمكزعةعمىأربعةمجاالتكىي :

 المجاؿاالكؿ-التكجونحكالجكدةالشاممةكيتككفمف )21فقرة.

 المجاؿالثاني-التكجونحكثقافةالبحثالعمميكيتككفمف )10فقرات.

 المجاؿالثالث-التكجونحكالمسئكليةالمجتمعيةكيتككفمف )9فقرات.

 المجاؿالرابع:التكجونحكالتقدـالتكنكلكجيكالمعرفيكيتككفمف )8فقرات .

خطوات بناء االستبانتين:

 -5االطػ ػػالععمػ ػػىاألدبالتربػ ػػكمكالد ارسػ ػػاتالسػ ػػابقةذاتالصػ ػػمةبمكضػ ػػكعالد ارسػ ػػةكد ارسػ ػػة
حج ػػازم3352 ،ـ)كد ارس ػػةأب ػػكش ػػرخ3353 ،ـ)كاالس ػػتفادةمني ػػاف ػػيبن ػػاءاالس ػػتبانة
األكلػػى مقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػةقيػػاساألداءالمت ػكازف)كصػػياغةفقراتيػػا،كد ارسػػةالدىػػدار،
3336ـ)،كد ارسػ ػ ػ ػػةحسػ ػ ػ ػػنيف3352)،ـ)فػ ػ ػ ػػيبنػ ػ ػ ػػاءاالسػ ػ ػ ػػتبانةالثانيػ ػ ػ ػػة :التكجيػ ػ ػ ػػات

االستراتيجيةلكمياتالتربيةبالجامعاتالفمسطينية)كصياغةفقراتيا.

 -3تحديػػدالمجػػاالتالرئيسػػةالتػػيشػػممتيااالسػػتبانةاألكلػػىمػػفخػػالؿدم ػ أبعػػادبطاقػػةاألداء
المتكازفمعمقكماتتكافرىافيكمياتالتربيػة،أمػابالنسػبةلتحديػدمجػاالتاالسػتبانةالثانيػة

قامتالباحثةبالتالي:

 بتحميػ ػػؿالخطػ ػػطاالسػ ػػتراتيجيةلكميػ ػػاتالتربيػ ػػةفػ ػػيالجامعػ ػػاتالفمسػ ػػطينيةعينػ ػػةالد ارسػ ػػة:األزىػػر،اإلسػػالمية،األقصػػى)،كذلػػؾبيػػدؼتحديػػدأىػػـالتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةالحاليػػة

لكمياتالتربيةكالبالغعددىاحسبتحميؿالباحثةستمجاالتممحؽ .)4

 بع ػػدعممي ػػةالتحمي ػػؿقام ػػتالباحث ػػةبأخ ػػذآراءمجمكع ػػةم ػػفالخبػ ػراءف ػػيمج ػػاؿالتخط ػػيطاالسػ ػػتراتيجيكالعمػ ػػداءبكميػ ػػاتالتربيػ ػػةكالبػ ػػالغعػ ػػددىـ )5خب ػ ػراءحػ ػػكؿأىػ ػػـالتكجيػ ػػات

االستراتيجيةالحالية.

 تـدم الستمجاالتالىأربعمجاالترئيسةكذلؾحسبأراءالخب ارء،ممحؽ .)5 -بعدتحديدمجاالتالتكجياتاالستراتيجيةقامتالباحثةبإعدادفقراتاألداة.

 -2صياغةالفقراتالتيتقعتحتكؿمجاؿفياالستبانتيف.

 -2عرضاالستبانتيفعمىالمشػرؼ،الختبػارمػدلمالئمتيػالتحقيػؽأىػداؼالد ارسػة،ثػـاجػراء
التعديالتالالزمةعمييا،كالممحؽ )1يبيفاالستبانتيففيصكرتيمااألكلية.

 -2تػػـعػػرضاالسػػتبانتيفعمػػى )13مػػفالمحكمػػيفالتربػػكييفمػػفأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػي
الجامعاتاألزىر،اإلسالمية،األقصى،كالممحؽ )2يبيفأسماءأعضاءلجنةالتحكيـ.
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 -6فػيضػػكءآراءالمحكمػيفتػػـتعػديؿبعػػضالفقػراتمػػفحيػثالحػػذؼأكاإلضػافةكالتعػػديؿ،
لتسػ ػػتقراالس ػ ػػتبانةاألكل ػ ػػى )40فقػ ػ ػرة،كاالس ػ ػػتبانةالثانيػ ػػة )48فقػػ ػرة،كالممح ػ ػػؽ )3يب ػ ػػيف
االستبانتيفالنيائيتيف.

تـإعطاءكؿفقرةمففقراتاالستبانتيفكزفمدرجكفؽمقيػاسليكػرت )Likertالخماسػي

المػػدرج :بدرجػػةكبي ػرةجػػدان-بدرجػػةكبي ػرة-بدرجػػةمتكسػػطة-بدرجػػةقميمػػة-بدرجػػةقميمػػةجػػدان)
كتصػػححالفقػػ ارتعمػػىالتػػكاليبالػػدرجات)1-2-3-4-5 :كجميػػعالفقػػراتإيجابيػػةالتص ػػحيح،
كيتـاحتسابدرجةالمفحكصعمىاالسػتبانتيفبجمػعدرجاتيمػاعمػىكػؿمجػاؿكجمػعدرجاتيمػا

عمىجميعالمجاالتلحسابالدرجةالكميةلالستبانتيف .

* صدق االستبانتين:

يقصدبصدؽاألداةأفتقيسماكضعتمفأجؿقياسو،كتحقؽاألىداؼالتػيكضػعتليػا

قبػػؿإعػػدادىا .المق ػػانيكالجمػػؿ5999،ـ)15:كإليج ػػادصػػدؽكثبػػاتاالس ػػتبانتيفقامػػتالباحث ػػة

بتطبيقيػاعمػىعينػػةعشػكائيةبمغػت )30أكاديميػانمتفرغػانفػيكميػػاتالتربيػةبجامعػات :األزىػػر،

اإلسالمية،األقصى)مفكالالجنسيف .
أوالً -صدق المحكمين:

لمتأك ػػدم ػػفص ػػدؽأداةالد ارس ػػة االس ػػتبانتيف)م ػػفخ ػػالؿص ػػدؽالمحكم ػػيف،قام ػػتالباحث ػػة

بعػػرضالصػػكرةاألكليػػةلالسػػتبانتيف ممحػػؽ)1عمػػىعػػددمػػفالمحكمػػيفكالمختصػػيففػػيالمجػػاؿ

التربػػكم ممحػػؽ،)2كذلػػؾبيػػدؼمعرفػػةآرائيػػـكمالحظػػاتيـكمقترحػػاتيـحػػكؿمجػػاالتاالسػػتبانة
كفقراتي ػاكمػػدلكضػػكحيا،كترابطيػػا،كمػػدلتحقيقيػػاألىػػداؼالد ارسػػة.كبعػػداسػػتعادةاالسػػتبانات
قامػػتالباحثػػةبتفريػػغمجمكعػػةالمالحظػػاتالتػػيأبػػداىاالمحكمػػكف،كفػػيضػػكئياقامػػتالباحثػػة
بإعػػادةصػػياغةبعػػضالفق ػراتالتػػيلػػـيػػتـاإلجمػػاععمػػىمالءمتيػػالمد ارسػػة،حيػػثكصػػمتأداة

اسةإلىصكرتياالنيائية انظرممحؽ .)3

الدر
اانياً -صدق االتساق الداخم :

لحس ػػابص ػػدؽاالتس ػػاؽال ػػداخميالس ػػتبانتيمقكم ػػاتتطبي ػػؽكمي ػػاتالتربي ػػةلبطاق ػػةاألداء

المتػكازف،كالتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةلكميػػاتالتربيػػة؛فقػػدقامػػتالباحثػػةبحسػػابمعػػامالتاالرتبػػاط
بػػيفدرجػػةكػػؿفق ػرةكالدرجػػةالكميػػةلك ػؿمجػػاؿمػػفمجػػاالتاالسػػتبانتيفكمػػاتكضػػحوالجػػداكؿ

التالية :

 -1صدق االتساق الداخم
المتوازن

لالستبانة األول ( :مقومات تطبيق كميات التربية لبطاقة األداء
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زدول ( 9يوضح معامل ارتباط درزات فقرات المزال األول (المقومات المالية مع الدرزة الكمية لممزال:
رقم

معامل االرتباط

الفقرات

الفقرة

®

 -1

تمتمؾالكميةكحدةماليةمستقمة.

** .833

-2

يتكفرلدلالكميةخطةماليةمستقمة.

**

 .832

-3

تيتـالكميةبحسابالفجكاتالماليةبشكؿدكرمفيالكمية .

 .887

-4

تستثمرالكميةمكاردىابشكؿيحقؽالتطكرفياألداءاإلدارمكاألكاديمي.

**

 .787

 -5

تسعىالكميةإليتنكيعمصادرالتمكيؿ.

**

 .819

 -6

تحقؽالكميةمستكلدخؿيناسبمستكلكنكعيةالخدماتالتيتقدميا .

**

.896

 -7

تقكـالكميةعمىتنفيذالخططالماليةبكفاءة.

**

 -8

تمتمؾالكميةنظامانلمرقابةقائـعمىالشفافية.

 -9

**

 .877

**.815
**

.830

يتـتحديثالبياناتالماليةلمكميةباستمرار .

**

  - 10يتـتحقيؽالقيـالمضافةمفالمقاييساالستراتيجيةكالمستقبميةلمكمية .

.738

  - 11تظيرالكميةمؤشراتأفضؿلمكضعالماليعمىمستكلالكمياتاألخرل .

 .801

*دالةعند 0.05









**

**دالةعند0.01

قيمةرالجدكلية د.ح=)30-2عندمستكلداللة،361.=0.05كعندمستكلداللة463.=0.01

زدول ( 10يوضح معامل ارتباط درزات فقرات المزال الاان (المقومات اإلدارية مع الدرزة الكمية لممزال:
رقم

معامل

الفقرات

الفقرة

االرتباط ®

  -1تمتمؾالكميةخطةاستراتيجيةكاضحة .

** .798

  -2تتسـاألىداؼاالستراتيجيةلكميةالتربيةبالكضكح .

**

  -3تمتمؾالكميةنظامانكاضحانلقياسأدائيامفخالؿبطاقةاألداءالمتكازف .

** .767

-4

تحرصالكميةعمىترجمواستراتيجياتياإلىعممياتتشغيمية .

-5

قكيالتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .
تمتمؾالكميةدافع نا ن

 .483

**

 .913

**

 .512

  -6تكفرالدعـالكاؼمفقبؿاإلدارةالعميابالجامعةلتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .

**.789

  -7تمتمؾالكميةنظامانلالتصاؿكالتكاصؿيكفرالمعمكماتالكافيةالتخاذالقرار .

** .510

  -8يتكافرلدلاإلدارةالعمياالكعيالكاؼبأىميةتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .

**

.467

  -9تمتمؾالكميةرؤيةكاضحةكمعمنةلمجميع .

**.719

  -10تستندالكميةإلىتحميؿالبيئةالداخميةكالخارجيةكأساسلمتقييـ.

**.745

  -11تقارفالكميةمكقعياالتنافسيبمثيالتيابشكؿمستمر.

**

*دالةعند 0.05









 .802

**دالةعند0.01

قيمةرالجدكلية د.ح=)30-2عندمستكلداللة،361.=0.05كعندمستكلداللة 463.=0.01
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زدول ( 11يوضح معامل ارتباط درزات فقرات :
المزال الاالث (:المقومات البشرية :العاممين والطمبة مع الدرزة الكمية لممزال:
رقم

معامل

الفقرات

الفقرة

االرتباط ®

-1

تسعىالكميةإلىتحقيؽرضاالمستفيديفمفطمبةكعامميف.

** .722

-2

يتكفرلدلالعامميففيالكميةمعرفةبجكانبتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف.

** .546

-3

تعتمدالكميةعمىتبادؿالخبراتفيجانبالقياسكتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف.

**

 -4
-5

تعتمدالكميةعمىتنميةقدراتالعامميففييا :إدارييف–أكاديمييف)فيمجاؿالقياس

** .680

باستخداـبطاقةاألداءالمتكازف.

** .558

تمتمؾالكميةنظام نالمتابعةالخريجيف 

تمتمؾ الكمية كفاءات متخصصة في مجاؿ قياس األداء االستراتيجي ابطاقة األداء

-6

**.723

المتكازفا.

فريؽ عمؿ متخصص لقياس األداء االستراتيجي .ابطاقة األداء
يكجد لدل الكمية 

-7

** .570

المتكازفا.

** .498

بداعات.
  -8يتكفرلدلالكميةآلياتدعـكاستقطابالمكاىبكاإل ى
*دالةعند 0.05



 .845





**دالةعند0.01



قيمةرالجدكلية د.ح=)30-2عندمستكلداللة،361.=0.05كعندمستكلداللة 463.=0.01

زدول ( 12يوضح معامل ارتباط درزات فقرات:
المزال الرابع (المقومات المرتبطة بالنمو المعرف والتطور العمم
رقم

مع الدرزة الكمية لممزال:

الفقرات

الفقرة

معامل االرتباط ®

 -1

تتكافرلدلالكمية بيئة داعمة لعمميةقياساألداءكتطكيرىا .

** .896

 -2

يكجدلدلالكمية برام تدريبية كافية لتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف.

** .582

 -3

تشارؾالكميةالعامميففيعمميةاتخاذالق ارراتالمتعمقةبتقييـاألداء.

 -4

**

 .830

تحرصالكميةعمىابتكارأساليبجديدةسعينا لمتميزاألكاديميمفخالؿالتقييـالمستمر

ألدائيا .

** .643

 -5

تستقطب الكمية األفكار التي تدعـ كتطكر تطمعات الكمية المستقبمية.

 -6

تمتمؾالكميةقاعدةبياناتعمميةمتطكرةتخدـالبيئةاألكاديميةبشكؿمستمر.

 -7
 -8

البداع.
تيتـالكميةبتكفيرمناختنظيميأكاديميمناسبلدعـكتشجيعا ى

تقدـالكميةبرام أكاديميةمتنكعةكمكاكبةلمتطكرالعممي.

 -9

تعمدالكميةالىتحديثبرامجيااألكاديميةبشكؿدكرمكمستمر .

*دالةعند 0.05





**

**

.671

 .604

**

.711

**

.634

  - 10تحرصالكميةعمىتقديـافضؿنتاجاتياالعمميةلخدمةالمجتمعالمحمي .



** .577



*

 .415

**دالةعند0.01
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يتضحمفالجداكؿالسابقةأفجميػعمعػامالتاالرتباطػاتلػدرجاتفقػراتكػؿمجػاؿمػعالدرجػة

الكميػػةلممجػػاؿالػػذمتنتمػػيإليػػودالػػةإحصػػائيناعنػػدمسػػتكيي ،0.05ك،0.01كبػػذلؾيتضػػحأف
فقراتاستبانةمقكمات تطبيؽ كميات التربيػة لبطاقػة األداء المتػكازفتتسػـبدرجػةعاليػةمػفصػدؽ
االتساؽالداخمي،أمأفاألداةتقيسماصممتلقياسو .

 -0صدق االتساق الداخم لالستبانة الاانية( :التوزيات االستراتيزية لكميات التربية
زدول ( : 13يبين معامل ارتباط درزات فقرات المزال األول-البعد أ

(التوزو نحو الزودة الشاممة :أ -التوزو نحو التمكين مع الدرزة الكمية لمبعد أ
رقم

معامل

الفقرات

الفقرة

االرتباط ®

 -1

رفد المجتمع بالمتخصصيف كالقادة في مختمؼ المجاالت التربكية .

 -2

إعداد كتأىيؿ خريجيف ذكم كفاءة في مجاالت العمكـ التربكية .

** .836
 .201
**

 .750

 -3

رفع المستكم الميني كالعممي لمعامميف في ميداف التربية كالتعميـ .

 -4

تنميةركح المبادرة كميارات التفكير العممي الناقد لدل الطمبة .

*

 -5

تنميةقدرة الطمبة عمى تحمؿ المسؤكلية كاالنفتاح عمى اآلخريف .

 .277

 -6

تطكير الفكر التربكم كنشر االتجاىات التربكية الحديثة كتطبيقيا في البيئة التعميمية الفمسطينية .

**

.742

 -7

تمكيفالطمبةمفتكظيؼتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتفيالعمميةالتعميمية .

**

 .693

 -8

تكفيربرام تدريبيةلتنميةالقدراتلدلالعامميفكالطمبة.

**

.570

 .373

زدول ( 14يوضح معامل ارتباط درزات فقرات المزال األول -البعد (ب :
(التوزو نحو الزودة الشاممة :ب -التوزو نحو التحسين المستمر مع الدرزة الكمية لمبعد ب:
رقم

معامل

الفقرات

الفقرة

االرتباط ®
** .641

  -1استحداث البرام التعميمية التربكيةكفقان لمعايير الجكدة .

  -2تطكير البرام األكاديمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمعكسكؽالعمؿ .
  -3تحقيؽ مستكيات متقدمة مف التميزمقارنةبمثيالتيا.

**

  -5تكظيؼالتعميـاإللكتركنيفيالعمميةالتعميمية .

**

  -6استقطابككادربشريةذاتكفاءةعالية.

**

  -7كضعخططمنيجيةلضمافجكدةالعمميةالتعميمية.
*دالةعند 0.05





** .502
** .622

  -4تطكيرأدكاتالتعمـالمرتبطةبالتطكراتالتكنكلكجية.



* .369



 .666
.598
 .640

**دالةعند0.01

قيمةرالجدكلية د.ح=)30-2عندمستكلداللة،361.=0.05كعندمستكلداللة 463.=0.01
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زدول ( (15يوضح معامل ارتباط درزات فقرات المزال األول -البعد ج:
(التوزو نحو الزودة الشاممة :ج -التوزو نحو التطوير التنظيم
رقم

مع الدرزة الكمية لمبعد ج:
معامل

الفقرات

الفقرة

االرتباط ®
** .906

 -1

تطكيراليياكؿالتنظيميةكفقالمتغيراتبيئةالعمؿ.

-2

تبسيطإجراءاتالعمؿاإلدارم.

-3

تطكيرأنظمةكسياساتالعمؿباستمرارحتىتتالءـكمتغيراتبيئةالعمؿ .

 .290

التحقؽمفتطبيؽمبادئإدارةالجكدةالشاممةفيكافةاألقساـ 

-4

البداعيةفيتحسيفإجراءاتالعمؿ .
تشجيعالمبادراتاإلداريةا ى

 .068
** .644

  -6اعتمادنظامانكاضحانلتقييـاألداءاإلدارمكاألكاديمي .
*دالةعند 0.05









 .670

* .362

المدخالت-العمميات-المخرجات) .

-5

**

**دالةعند0.01

قيمةرالجدكلية د.ح=)30-2عندمستكلداللة،361.=0.05كعندمستكلداللة 463.=0.01

يتضػػحمػػفالجػػداكؿالسػػابقةأفجميػػعمعػػامالتدرجػػاتارتباط ػاتأبعػػادالمجػػاؿاألكؿالسػػتبانة

التكجي ػػاتاالس ػػتراتيجيةلكمي ػػاتالتربيػػػةدال ػػةإحصػػػائيانعن ػػدمس ػػتكيي،0.05ك،0.01م ػػاعػػػدا

الفقػ ػرتيف )5،2م ػػفالبع ػػدأ:التكج ػػونح ػػكالتمك ػػيف؛فتح ػػذفافعن ػػدالتطبي ػػؽعم ػػىالعين ػػةالكمي ػػة،
ككػػذلؾالفق ػرتيف )5،2مػػفالبعػػدج:التكجػػونحػػكالتطػػكيرالتنظيمػػي؛فتحػػذفافعنػػدالتطبي ػػؽ
عمىالعينةالكمية .

زدول ( 16يوضح معامل ارتباط درزات فقرات:

المزال الاان (التوزو نحو اقافة البحث العمم
رقم

مع الدرزة الكمية لممزال الاان :
معامل

الفقرات

الفقرة

االرتباط ®
**

  -1تعزيز كعيالطمبةبجدكلكأىمية البحث العممي.

 .794

  -2دعـكتنمية المبادرات البحثيةالرائدة .

 .255

  -3تحديثالمساقات الدراسيةالمتعمقةبميارات البحث العمميكأخالقياتو.

* .423

  -4تكفيرشبكة معمكمات حديثة الستخدامات الباحثيف.

**

 -5

*

تشجيعالباحثيفالمتميزيفمفخالؿالتحفيزالمادمكالمعنكم.

 .639

 .457

  -6ربط البحث العممي باحتياجات المجتمع.

**.489

  -7تعزيزكتد عيـثقافةالبحثالعمميمفخالؿعقدالمؤتمراتكاألياـالدراسية.

**

 -8

دعـتكجوطمبةالدراساتالعميانحكالدراساتالمستقبمية االستشرافية).

**

  -10دعـالمشاركاتالبحثيةالعالميةكاإلقميمية .
*دالةعند 0.05

 .435

** .504

  -9تطكيرقدراتالمراكزكالكحداتالبحثية .


*

 .794







 .662

**دالةعند0.01

قيمةرالجدكلية د.ح=)30-2عندمستكلداللة،361.=0.05كعندمستكلداللة 463.=0.01
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يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفجميػػعمعػػامالتاالرتباط ػاتلػػدرجاتفقػػراتالمجػػاؿالثػػانيمػػع

الدرجةالكميةلممجاؿالػذمتنتمػيإليػودالػةإحصػائيناعنػدمسػتكييداللػة،0.05ك،0.01مػاعػدا

الفقرة )2؛فتحذؼمفاالستبانةعندالتطبيؽعمىالعينةالكمية .

زدول ( 17يوضح معامل ارتباط درزات فقرات:
المزال الاالث (التوزو نحو المسؤولية المزتمعية مع الدرزة الكمية لممزال الاالث:
رقم

معامل

الفقرات

الفقرة

االرتباط ®

  - 1تعزيزاليكية الثقافية لممجتمع الفمسطيني.

** .798

  - 2تعزيزثقافةالمسئكليةالمجتمعية السياسية،االجتماعية،االقتصاديةالفكريةالثقافية) .

*

 .444

  - 3دعـالممارساتالعمميةفيقيادةالمشاركاتالمجتمعية :أندية،أطرطالبية،مجالسطمبة .)..،

 .847

**

 .071

  - 4تفعيؿالكحداتكالمراكزالقائمةالتيتقدـخدماتلممجتمع.

**

 .507

  - 5بناءعالقاتبناءةكتكامميةمعمؤسساتالمجتمعبكافةتكجياتيا.
  - 6مشاركةمؤسساتالمجتمعفيدعـكتطكيرالبرام األكاديمية.

.241

  -7مشاركةمؤسساتالمجتمعفيكضعالخططالتنمكية.

 .143
**

  - 8تفعيؿالعمؿالتطكعيمعالمجتمعالمحميكالخارجي .

 .558

  - 9المشاركةفيتنفيذالبرام الداعمةلتحسيفالكاقعالتربكم .

 .693

**

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفجميػػعمعػػامالتاالرتباط ػاتلػػدرجاتفق ػراتالمجػػاؿالثالػػثمػػع

الدرجةالكميةلممجاؿالػذمتنتمػيإليػودالػةإحصػائيانعنػدمسػتكييداللػة،0.05ك،0.01مػاعػدا

الفقرات )7،6،4؛فتحذؼعندالتطبيؽعمىالعينةالكمية .

زدول ( 18يوضح معامل ارتباط درزات فقرات:

المزال الرابع (التوزو نحو التقدم التكنولوز والمعرف
رقم

مع الدرزة الكمية لممزال الرابع:
معامل

الفقرة

الفقرة

االرتباط ®

  -1تنمية قدرة الطمبة عمىالتطبيقاتالتكنكلكجيةفيالعمؿالصفيكالمدرسي.
  -2استحداث طرؽتدريس جديدة تكاكب التطكر المستمر.

** .811
 .283

** .476

  -3تكفير مكتبة إلكتركنية في شتى المجاالت األدبية كاإلنسانية.
  -4السعيلزيادةالمشاركاتالعالميةفيقكاعدالبياناتلممشاركةفيإنتاجالمعرفة .
-5

السعينحكتدكيؿعممياتالتعمـ تدريس،بحث،خدمةمجتمع).

-6

تشجيعأعضاءالييئةالتدريسيةعمىاستخداـالتقنياتالحديثة.

-7

االستفادةمفمراكزمصادرالمعمكماتالمتاحةعمىشبكةاإلنترنت.

  -8تطكيرالخدماتالمقدمةعبرتكنكلكجياالمعمكماتاإللكتركنية.
*دالةعند 0.05









 .342
 .161

**
**
**

.504
 .518
 .496

**دالةعند0.01

قيمةرالجدكلية د.ح=)30-2عندمستكلداللة،361.=0.05كعندمستكلداللة 463.=0.01
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يتضػػحم ػػفالجػػدكؿالس ػػابؽأفجميػػعمع ػػامالتاالرتباطػ ػاتلػػدرجاتفقػ ػراتالمجػػاؿال ارب ػػعم ػػع

الدرجةالكميةلممجاؿالػذمتنتمػيإليػودالػةإحصػائيناعنػدمسػتكييداللػة،0.05ك،0.01مػاعػدا

الفقرات )5،4،2؛فتحذؼعندالتطبيؽعمىالعينةالكمية .

كبيذااستقرتاستبانةالتكجيػاتاالسػتراتيجيةبعػدإجػراءاالتسػاؽالػداخميكحػذؼالفقػراتضػعيفة

الداللةعمىالنحكالتالي :
زدول ( 19يوضح توزيع فقرات استبانة التوزيات االستراتيزية عم مزاالتيا:
عدد الفقرات

مزاالت االستبانة

17

المجاؿاألكؿ-التكجونحكالجكدةالشاممة .

المجاؿالثاني-التكجونحكثقافةالبحثالعممي 9.
المجاؿالثالث-التكجونحكالمسؤكليةالمجتمعية .

6

المجاؿالرابع-التكجونحكالتقدـالتكنكلكجيكالمعرفي .

5
 37

المزموع

كبالمجمػػؿيتضػػحأففق ػراتاسػػتبانةالتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةلكميػػاتالتربيػػةتتسػػـمعظميػػابدرجػػة
عاليةمفصدؽاالتساؽالداخمي،أمأفاألداةتقيسماصممتلقياسو .

االااً  -الصدق البنائ لالستبانتين :

لحسابالصدؽالبنائيقامتالباحثةبحسػابمعامػؿاالرتبػاطبػيفدرجػةكػؿمجػاؿمػفمجػاالت

اسػتبانتيمقكمػات تطبيػؽ كميػات التربيػة لبطاقػة األداء المتػكازف،كالتكجيػاتاالسػتراتيجيةلكميػات
التربيةمعالدرجةالكميةلكؿمنيما،كالجداكؿالتاليةتبيفذلؾ :

 -0الصدق البنائ الستبانة مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
زدول ( 20يوضح معامل ارتباط درزات مزاالت استبانة :
مقومات تطبيق كميات التربية لبطاقة األداء المتوازن مع الدرزة الكمية لالستبانة:
معامل االرتباط ®

المزاالت

** .921

المجاؿاألكؿ-المقكماتالمالية .

**.918

المجاؿالثاني-المقكماتاإلدارية.

** .812

المجاؿالثالث-المقكماتالبشرية :العامميفكالطمبة).
المجاؿ الرابع  -المقكماتالمرتبطةبالنمكالمعرفيكالتطكر

العممي .

*دالةعند 0.05









** .853
**دالةعند0.01

قيمةرالجدكلية د.ح=)30-2عندمستكلداللة،361.=0.05كعندمستكلداللة 463.=0.01
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يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعمعامالتدرجاتارتباطاتمجاالتاسػتبانةمقومات تطبيـق

كميات التربية لبطاقة األداء المتوازنكالدرجةالكميةليادالةإحصائيناعنػدمسػتكل،0.01كبػذلؾ
يتضػحأفمجػاالتمقكمػات تطبيػؽ كميػات التربيػة لبطاقػة األداء المتػكازفاألربعػةتتسػـبدرجػة
عاليةمفالصدؽالبنائي،أمأفاألداةتقيسماصممتلقياسو .

 -0الصدق البنائ الستبانة التوزيات االستراتيزية لكميات التربية:
زدول ( 21يوضح معامل ارتباط درزات مزاالت استبانة التوزيات االستراتيزية مع الدرزة الكمية لالستبانة:
معامل االرتباط ®

المزاالت

** .976

المجاؿاألكؿ-التكجونحكالجكدةالشاممة .

المجاؿالثاني-التكجونحكثقافةالبحثالعممي.947**  .
المجاؿالثالث-التكجونحكالمسؤكليةالمجتمعية .

**.890

المجاؿالرابع-التكجونحكالتقدـالتكنكلكجيكالمعرفي .

**.871

*دالةعند 0.05







**دالةعند0.01

قيمةرالجدكلية د.ح=)30-2عندمستكلداللة،361.=0.05كعندمستكلداللة 463.=0.01

يتض ػػحم ػػفالج ػػدكؿالس ػػابؽأفجمي ػػعمع ػػامالتاالرتباطػ ػاتل ػػدرجاتمج ػػاالتاس ػػتبانة

التكجي ػػاتاالس ػػتراتيجيةلكمي ػػاتالتربي ػػة،كالدرج ػػةالكمي ػػةلي ػػادال ػػةإحص ػػائيانعن ػػدمس ػػتكل،0.01
كبذلؾيتضحأفمجاالتاستبانةالتكجيػاتاالسػتراتيجيةتتسػـبدرجػةعاليػةمػفالصػدؽالبنػائي،
أمأفاألداةتقيسماصممتلقياسو .

ب -ابات االستبانتين:

يعنيالثباتأنوإذاطبؽمقياسعمىمجمكعةمفاألفراد،كرصدتدرجاتكػؿفػردفػي
ىذاالمقياسثـأعيدإجراءنفػسالمقيػاسعمػىنفػسىػذهالمجمكعػة،كرصػدتأيضػاندرجػاتكػؿ

فػػرد،فػػإفالترتيػػبالنسػػبيلألف ػرادفػػيالم ػرةاألكلػػىيكػػكفقريب ػنالتػرتيبيـالنسػػبيفػػيالم ػرةالثانيػػة.
أبكناىية3333،ـ)179:كقدقامتالباحثةبحسابثباتاالستبانتيفبالطريقتيفالتاليتيف :

أوالً -طريقة التززئة النصفيةSplit-half method :

تػػـحسػػابثبػػاتاالسػػتبانتيفباسػػتخداـقػػانكفالتجزئػػةالنصػػفية،كذلػػؾمػػفخػػالؿإيجػػاد

معامػػؿاالرتبػػاطلبيرسػػكفبػػيفمجمػػكعدرجػػاتالفقػراتالفرديػػةكمجمػػكعدرجػػاتالفقػراتالزكجيػػة؛

حيثتـحسابمعامؿاالرتباطبيفالنصفيفبمعادلةبيرس كف :
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 أبكناىية3333،ـ )598:

كقدتـتعديؿطكؿاألداةباستخداـمعادلةسبيرمافبػراكفلممجػاالتزكجيػةعػددالفقػرات
النصػػفيفمتسػػاكييف)كمعادلػػةجتمػػافلممجػاالتفرديػػةعػػددالفق ػرات :النصػػفيفغيػػرمتسػػاكيف)،

كالجداكؿالتاليةيبيفقيـالثبات االرتباطات)قبؿكبعدالتعديؿ :

 -0ابات استبانة مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن بطريقة التززئة النصفية:
زدول ( 22يوضح معامل الابات الستبانة مقومات تطبيق
كميات التربية لبطاقة األداء المتوازن وفقا لطريقة التززئة النصفية:
االرتباط قبل

معامل

التعديل ®

الابات

المجاؿاألكؿ-المقكماتالمالية .

*11

.905

 .928

المجاؿالثاني-المقكماتاإلدارية.

*11

.835

 .880

8

.764

.866

عدد الفقرات

المزاالت

المجاؿالثالث-المقكماتالبشرية العامميفكالطمبة).
المجاؿ الرابع -المقكماتالمرتبطةبالنمكالمعرفيكالتطكر

العممي .

الدرزة الكمية لالستبانة

10
40

.859
.816

.924
.898

تـاستخداـمعادلةجتمافحيثإفعدداألسئمةالفرديةاليساكمعدداألسئمةالزكجية .

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفقػيـمعػامالتالثبػاتجميعيػامرتفعػة،ككانػتقيمػةمعامػؿ

الثبػاتبطريقػػةالتجزئػةالنصػػفيةلمدرجػةالكميػػةلالسػتبانة ).898كىػػيقيمػةمرتفعػػةأيضػنا،كذلػػؾ
يػػدؿعم ػػىالكثػػكؽبي ػػذهاالسػػتبانةف ػػيالتع ػػرؼإلػػىدرج ػػةتقػػديرعين ػػةالد ارسػػةم ػػفاألك ػػاديمييف
الجامعييفالمتفرغيففيكمياتالتربيةبالجامعاتالفمسطينيةفػيمحافظػاتغػزةلمقكمػاتتطبيػؽ

بطاقةاألداءالمتكازف .
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 -0ابات استبانة التوزيات االستراتيزية لكميات التربية بطريقة التززئة النصفية:
زدول ( : 23يبين معامالت االرتباط بين نصف مزاالت استبانة التوزيات االستراتيزية:
عدد الفقرات

المزاالت
المجاؿاألكؿ-التكجونحكالجكدةالشاممة .

االرتباط قبل

معامل

.894

.928

التعديل ®

17

 .790

9
المجاؿالثاني-التكجونحكثقافةالبحثالعممي.
المجاؿالثالث-التكجونحكالمسؤكليةالمجتمعية .

 .876

6

.659

.794

5

.457

.555

 37

.866

.920

المجاؿالرابع-التكجونحكالتقدـالتكنكلكجي
كالمعرفي .

الدرزة الكمية الستبانة التوزيات االستراتيزية

الابات

تـاستخداـمعادلةجتمافحيثإفعدداألسئمةالفرديةاليساكمعدداألسئمةالزكجية .

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفقػػيـمعػػامالتالثبػػاتجميعيػػاجيػػدة،ككانػػتقيمػػةمعامػػؿ

الثباتبطريقةالتجزئةالنصفيةلمدرجةالكميةالسػتبانةالتكجيػاتاالسػتراتيجية ).920كىػيقيمػة
مرتفع ػػة،كذل ػػؾي ػػدؿعم ػػىالكث ػػكؽبي ػػذهاالس ػػتبانةف ػػيالتع ػػرؼإل ػػىدرج ػػةتق ػػديرعين ػػةالد ارس ػػة

بيةفيالجامعاتالفمسطينيةفيمحافظاتغزة .

لمتكجياتاالستراتيجيةلكمياتالتر
اانيا -ابات االستبانتين باستخدام معامل كرونباخ الفا (Gronbach Alpha

قامتالباحثةبتقديرثباتاالستبانتيففيصكرتيماالنيائيةبحسابمعامػؿكركنبػاخألفػا

لممجاالتالمككنةليماكلمدرجةالكميةلكؿمنيا،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ :

 -0ابات استبانة مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن بطريقة كرونباخ ألفا
زدول رقم ( 24يوضح قيم معامالت ابات استبانة:

مقومات تطبيق كميات التربية لبطاقة األداء المتوازن بطريقة كرونباخ ألفا:
قيمة ألفا

المزاالت
المجاؿاألكؿ-المقكماتالمالية .

.953

المجاؿالثاني-المقكماتاإلدارية.

 .887

المجاؿالثالث-المقكماتالبشرية العامميفكالطمبة).

.795

المجاؿ الرابع  -المقكماتالمرتبطةبالنمكالمعرفيكالتطكرالعممي .

 .856

الدرزة الكمية لالستبانة

 .961
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يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفجميػػعقػػيـألفػػامرتفعػػة،ككانػػتقيمػػةمعامػػؿكركنبػػاخألفػػا

لمدرجةالكميةلالستبانة ).961كىػيقيمػةمرتفعػةأيضػنا،كالتػيتطمػئفالباحثػةلمكثػكؽباالسػتبانة
لتطبيقياعمىالعينةالكمية .

ممػػاسػػبؽيتضػػحأفاألداةتتسػػـبدرجػػةعاليػػةمػػفالصػػدؽكالثبػػاتممػػايؤىميػػالمتطبيػػؽ

عمىالعينةالكميةلمدراسة .

 -0ابات استبانة التوزيات االستراتيزية لكميات التربية بطريقة كرونباخ ألفا
زدول رقم ( : 25يبين قيم معامالت ابات استبانة التوزيات االستراتيزية بطريقة كرونباخ ألفا
المزاالت
المجاؿاألكؿ-التكجونحكالجكدةالشاممة .

عدد الفقرات

قيمة ألفا

17

.887

.828
 
9
المجاؿالثاني-التكجونحكثقافةالبحثالعممي.
المجاؿالثالث-التكجونحكالمسؤكليةالمجتمعية .

6

.762

المجاؿالرابع-التكجونحكالتقدـالتكنكلكجيكالمعرفي .

5

.631

الدرزة الكمية الستبانة التوزيات االستراتيزية
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.947

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفجميػػعقػػيـألفػػامرتفعػػة،ككانػػتقيمػػةمعامػػؿكركنبػػاخألفػػا
لمدرجػػةالكميػػةالسػػتبانةالتكجيػػاتاالسػػتراتيجية ).947كىػػيقيمػػةمرتفعػػةأيض ػان،كالتػػيتطمػػئف
الباحثةلمكثكؽباالستبانةلتطبيقياعمىالعينةالكمية .

ممػػاسػػبؽيتضػػحأفاألداةتتسػػـبدرجػػةعاليػػةمػػفالصػػدؽكالثبػػاتممػػايؤىميػػالمتطبيػػؽ

عمىالعينةالكميةلمدراسة .

خامساً -المعالزة اإلحصائية المستخدمة:

لق ػػدتم ػػتمعالج ػػةالبيان ػػاتباس ػػتخداـالحاس ػػكبحس ػػببرن ػػام  SPSSبرن ػػام الػ ػ رزـ

اإلحصػػائيةلمعمػػكـاالجتماعيػػة)بيػػدؼاإلجابػػةعػػفتسػػاؤالتالد ارسػػة،كذلػػؾبػػالطرؽاإلحصػػائية
التالية  :

أ -األساليب المستخدمة ف التحميل اإلحصائ :
 المتكسػػطاتالحسػػابيةكاالنح ارفػػاتالمعياريػػةكاألكزافالنسػػبيةبيػػدؼإيجػػاداسػػتجاباتعينػػةالدراسةعمىفقراتأداةالدراسة،كمجاالتياكدرجتياالكمية .

 معامػؿاالرتبػػاطبيرسػػكف:اسػػتخدـلمكشػػؼعػػفصػػدؽاالتسػػاؽالػػداخميلػػألداة،كمػػااسػػتخدـلدراسةالعالقةبيفمتغيراتالدراسة .

 -معادلةكركنباخألفاإليجادثباتأداةالدراسة .
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 معادلػػةسػػبيرمافب ػراكفكجتمػػافلحسػػابالثبػػاتبطريقػػةالتجزئػػةالنصػػفية Splet half .method

 اختبػػاراتاT-testلمكش ػػؼع ػػفدالل ػػةالف ػػركؽب ػػيفمتكس ػػطاتدرج ػػاتعينت ػػيفمس ػػتقمتيفحسبمتغيرالجنس .

 تحميؿالتبايفاألحادماOne- way ANOVAالمتعرؼإلىداللػةالفػركؽبػيفمتكسػطاتدرجػػاتمجمكعػػاتأفػرادعينػػةالد ارسػػةحسػػبمتغيػرات :الرتبػػةاألكاديميػػة،سػػنكاتالخدمػػة،

الجامعة) .

 اختبارشيفيوScheffeلمكشؼعػفاتجػاهالفػركؽبػيفمتكسػطاتدرجػاتثػالثمجمكعػاتمستقمةفأكثر .

ب -األساليب المستخدمة ف التحميل البيان :
 األعمػػدة " "Barكتسػػتخدـلتمثيػػؿمتغيػػركاحػػديكػػكفنكعي ػان،كمػػاتسػػتخدـاألعمػػدةالمجزئػػةكالمزدكجة،كتستخدـفيالمقارنةبيفالمتغيرات،كقداستخدمتفيكصؼمتغيراتالدراسة .

 الػدائرة " "Pie-plotكىػيكصػؼمتغيػركاحػدعمػىشػكؿدائػرة،كتقسػـإلػىعػدةمسػاحاتأكأجزاء)تمثؿالمتغيرحسبنسبتوالمئكية،كقداستخدمتفيكصؼمتغيراتالدراسة  .
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انفصم اخلامس

نتائج اندراسة ويفسريها وانتىصجات
* المحك المعتمد ف الدراسة.
* تحميل تساؤالت الدراسة.
* نتائج الدراسة.

* دراسات مقترحة .

الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرىا والتوصيات
تمييد:
يتض ػػمفى ػػذاالفص ػػؿعرضػ ػانلنت ػػائ الد ارس ػػةالت ػػيت ػػـالتكص ػػؿإليي ػػا،كذل ػػؾم ػػفخ ػػالؿ

اإلجابػػةعػػفأسػػئمةالد ارسػػةباسػػتخداـاألسػػاليباإلحصػػائيةالمناسػػبةلكػػؿمنيػػا،كمػػاتػػـتفسػػير

النتائ فيضكءاإلطارالنظرمكربطيابنتائ الدراساتالسابقة .

المحك المعتمد ف الدراسة الحالية:
قام ػ ػػتالباحث ػ ػػةباعتم ػ ػػادالمعي ػ ػػارالت ػ ػػاليلمحك ػ ػػـعم ػ ػػىالدرج ػ ػػةكال ػ ػػكزفالنس ػ ػػبيلفقػ ػ ػرات

االس ػػتبانتيف،كمجاالتيم ػػاكف ػػؽس ػػمـ :ليك ػػرتالخماس ػػي)كق ػػدت ػػـترمي ػػزكادخ ػػاؿالبيان ػػاتإل ػػى
الحاسػباآللػػي،حسػبمقيػػاسليكػرتالخماسػػيلدرجػةاالسػػتخداـ 1ضػعيفةجػػدنا2،ضػػعيفة،

3متكسػػطة4،كبيػرة5،كبيػرةجػػدان)كلتحديػػدطػػكؿفتػرةمقيػػاسليكػػرتالخماسػػي الحػػدكدالػػدنيا
كالعميا)المستخدـفيمجاالتالدراسةتػـحسػابالمػدل ،)4=1-5ثػـتقسػيموعمػىعػددفتػرات

المقياسالخمسةلمحصكؿعمىطكؿالفقػرةأم )0.8=5/4بعػدذلػؾتػـإضػافةىػذهالقيمػةإلػى
أقػػؿقيمػػةفػػيالمقيػػاس كىػػيالكاحػػدالصػػحيح)كذلػػؾلتحديػػدالحػػداألعمػػىلمفت ػرةاألكلػػىكىكػػذا،
كالجدكؿالتالييكضحأطكاؿالفتراتكمايمي :

زدول ( 26يوضح المحك المعتمد ف الدراسة:
درزة الموافقة

ضعيفة زداً

ضعيفة

متوسطة

كبيرة

كبيرة زداً

الوزن

1

2

3

4

5

الفترة

1.80-1

2.60-1.81

3.40-2.61

4.20-3.41

5.0-4.21

الوزن النسب

مف %36-%20

أكثرمف-%36

أكثرمف-%52

أكثرمف-%68

أكثرمف-%84

 %52

 %68

 %84

 %100

أبكصالح3335،ـ )83:

كم ػػفالج ػػدكؿالس ػػابؽيتض ػػحلن ػػاب ػػأفالدرج ػػةالت ػػيستحص ػػؿعميي ػػافقػ ػراتاالس ػػتبانتيف

كمجاالتيماسيتـاعتمادىاكفؽىذاالمعيار .
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تحميل تساؤالت الدراسة:

اإلزابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة :والـذي يـنص عمـ  :مـا تقـدير األكـاديميين لدرزـة

توافر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن ف كميات التربية بزامعات محافظات غــزة؟

كلإلجابةعفىذاالسػؤاؿقامػتالباحثػةبحسػابالمتكسػطالحسػابي،كاالنحػراؼالمعيػارم
كالكزفالنسبيلتقديرأفػرادالعينػةعمػىاسػتبانةامقكمػاتتطبيػؽبطاقػةاألداءالمتػكازفابمجاالتيػا
كدرجتياالكمية،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :

زدول ( 27يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسب لكل
مزال من مزاالت استبانة مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن ودرزتيا الكمية (ن=: 119
م

مزاالت االستبانة

عدد

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسب %

الترتيب

الحكم
عم

الدرزة

-1

المجاؿاألكؿ -المقكماتالمالية .

11

33.983

11.222

61.78

4

متكسطة

-2

المجاؿالثاني-المقكماتاإلدارية.

11

40.504

7.326

73.64

1

كبيرة

8

28.638

6.183

71.59

3

كبيرة

10

36.747

7.122

73.49

2

كبيرة

40

139.873

27.561

69.93

-

كبيرة

-3
-4

المجاؿالثالث-المقكماتالبشرية
العامميفكالطمبة).
المجاؿالرابع  -المقكماتالمرتبطةبالنمك
المعرفيكالتطكرالعممي.
الدرزة الكمية لمقومات تطبيق
بطاقة األداء المتوازن

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفالدرجػػةالكميػػةلتقػػديراألكػػاديمييفلمقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػة
األداءالمت ػ ػ ػكازففػ ػ ػػيكميػ ػ ػػاتالتربيػ ػ ػػةبجامعػ ػ ػػاتمحافظػ ػ ػػاتغ ػ ػ ػزةحصػ ػ ػػمتعمػ ػ ػػىكزفنسػ ػ ػػبي
)%69.93أمبدرج ػػةكبيػ ػرة،كيتضػػػحمػػػفالنتيجػػػةالس ػػابقةأفكمي ػػاتالتربيػػػةفػػػيالجامع ػػات

الفمسطينيةمكضكعالدراسة :األزىر،اإلسالمية،األقصػى)تمتمػؾلمقكمػاتماليػةكاداريػةكبشػرية
كنمكمعرفيكتطكرعممي .

كاتفقتالنتيجةالسابقةمعدراسةحجػازم 3352ـ)التػيتكصػمتإلػىأفالدرجػةالكميػة

لت ػ ػػكفرأبعػ ػػادبطاق ػ ػػةاألداءالمتػ ػ ػكازفف ػ ػػيالجامع ػ ػػةاإلس ػ ػػالميةبغػػ ػزةحص ػ ػػمتعمػػ ػىكزفنس ػ ػػبي
)%88.22كىػػيدرجػػةكبي ػرة،كمػػااتفقػػتمػػعد ارسػػةعابػػديف 3352ـ)التػػيتكصػػمتإلػػىأف

كمي ػػةالعم ػػكـكالتكنكلكجي ػػاتس ػػتخدـبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازفبأبعادى ػػااألربع ػػةلتق ػػكيـاألداء،كى ػػي:
البعدالمػالي،كرضػاالطمبػة،كعمميػاتالتشػغيؿالداخميػةكمػدلتطكرىػا،كالنمػككالػتعمـلمعػامميف)

بدرجةكبيرةكبكزفنسبي ،)%83.2كلكنيااختمفتمعدراسةالشيرم 3356ـ)التػيتكصػمت
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إلػػىأفمتطمبػػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمت ػكازفتت ػكافرفػػيالجامعػػاتالسػػعكديةمػػفكجيػػةنظػػر
القادةاألكاديمييفكاإلدارييفبدرجةضعيفة.


كتفس ػػر الباحاـــةذل ػػؾإل ػػىام ػػتالؾالع ػػامميفبالكمي ػػاترؤلكاض ػػحةلمتط ػػكيركالتحس ػػيف

ككجػػكدكعػػيكػػاؼلػػدلالعػػامميفبضػػركرةااللت ػزاـبػػالتخطيطاالسػػتراتيجيككػػذلؾكعييػػابأىميػػة
تطبيػػؽبطاقػػةاالداءالمت ػكازفممػػايتطمػػبالسػػعيلتػػكفيرالبيئػػةالتعميميػػةبمتطمبػػاتتطبيػػؽىػػذه

االداة .

وكان ترتيب مزاالت استبانة مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن ف

كميات التربية عم

النحو التال :
 -1جػػاءفػػيالمرتبػػةاألكلػػىالمجػػاؿالثػػاني :المقكمػػاتاإلداريػة)،حيػػثحصػػؿعمػػىكزفنسػػبي
)%73.64كبدرجػػةكبيػرة.كتفسػػرالباحثػػةذلػػؾبػػأفأكؿمقػػكـمػػفمقكمػػاتالنجػػاحفػػيأم
مؤسسةأكمشركعأكعمؿأكبرنام ىكالمقكـاإلدارمفػاإلدارةالناجحػةتقػكدالمؤسسػةإلػى
النجػػاحكالعكػػسصػػحيح.،كالحػػاؿتنطبػػؽعمػػىكميػػاتالتربيػػةفػػيجامعػػاتمحافظػػاتغ ػزة،
فكجػكدفتػكافرمقكمػػاتإداريػػةكاعيػػةألىميػػةكفكائػدتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتػكازفلمػػاليػػامػػف
انعكاساتعمىإيجابيةالعمؿاإلدارمكاألكػاديميفػيالجامعػة،كبمػايحقػؽديمكمػةالتحسػيف
كالتطػػكير،مم ػايػػدفعىػػذهاإلدارةلتييئػػةالبيئػػةالمناسػػبةلتطبيػػؽىػػذهالبطاقػػة،فت ػكافرالمقػػكـ
اإلدارميعنػيأف تكػكف لمكميػة رؤيػة كاضػحة كأىػداؼ كاسػتراتيجيات كميػة كتنافسػية ككظيفيػة
محددةككاضحة كمعمنة لمجميع .
ػيةكآخػػركف 3356ـ)كالتػػيكشػػفتعػػفالجامعػػة
ػعدرسػػةرضػ 
كتتفػػؽالنتيجػػةالسػػابقةمػ ا
تقكـبتطكيرنكعيةخدماتيااإلداريةبدرجةكبيػرة.كمػااتفقػتمػعد ارسػةحجػازم 3352ـ)التػي
حصؿفييابعدالعممياتالداخمية اإلدارم)عمىكزفنسبي  .)%87.82
 -2جاءفيالمرتبةالثانيةالمجاؿال اربػع :المقكمػاتالمرتبطػةبػالنمكالمعرفػيكالتطػكرالعممػي)،
حيػػثحصػػؿعمػػىكزفنسػػبي )%73.49كبدرجػػةكبي ػرة.كتفسػػرالباحثػػةذلػػؾب ػػأفقيػػاس
األداءالمتػ ػكازفيحت ػػاجغم ػػىمكاكب ػػةالتط ػػكراتالعممي ػػةكالنم ػػكالمعرف ػػيال ػػذميكص ػػؼبأن ػػو
انفجارمعرفي،كااللكانػتعمميػةالقيػاسبطيئػة،كمتخمفػةفالقيػاسالمسػتمريمزمػومكاكبػةمػا
ػاديميكاإلدارمفػػيكمي ػػات

يفرضػػوالنم ػػكالمعرفػػيكالتط ػػكرالعممػػيعم ػػىطبيعػػةاألداءاألك ػ
التربي ػػةف ػػيالجامع ػػات،بحي ػػثتك ػػكفنت ػػائ القي ػػاسذاتدالل ػػةعم ػػىكاق ػػعالعممي ػػةالتعميمي ػػة
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كحاضػػرىاكمؤشػػرعمػػىطبيعػػةالتغذيػػةالراجعػػةالالزمػػةإلحػػداثالتطػػكركالتحسػػيفالالزمػػيف
ليذهالعمميةلتسييرمكاكبةنظيراتيامفالكمياتكالجامعاتالمتقدمة .
كتتفؽالنتيجةالسابقةمعنتيجةدراسة3338 Nayeri, et. alـ)؛حيػثإفبعػدالػتعمـ
كالنمػكأكثػػرأىميػةمػػفالبعػدالمػػالي،كمػػااتفقػتمػػعد ارسػةحجػػازم 3352ـ)التػيحصػػؿفييػػا
بعدالتعمـكالنمكعمىكزفنسبي  )%86.89
 -2جػاءفػيالمرتبػةالثالثػةالمجػاؿالثالػػث :المقكمػاتالبشػرية-العػامميفكالطمبػة)،حيػثحصػػؿ
عمػػىكزفنسػػبي )%71.59كبدرجػػةكبيػرة.كتفسػػرالباحثػػةذلػػؾبػػأفالمقػػكـالبشػػرممكجػػكد
الكذاخبرةكد اريػة،كلكػفىػذاالمقػكـالبشػرمبػدكفإدارةكاعيػة
كمفالضركرمأفيككفمؤى ن
كناجحةفسيتحكؿإلػىطاقػاتمبػددة،كبػدكفمكاكبتػولمنمػكالمعرفػيكالتطػكرالعممػيفيصػبح
ركتينيانكذاأداءمتدف،لذاجػاءتالمقكمػاتالبشػريةمػفحيػثاألىميػةمػفكجيػةنظػرعينػة
الد ارس ػػةفػػػيالمرتبػػػةالثالث ػػةبعػػػدالمقكم ػػاتاإلداريػ ػة،كالمقكم ػػاتالمرتبطػػػةبػػػالنمكالمعرفػػػي
كالتطكرالعممي .
كاتفق ػػتالنتيج ػػةالس ػػابقةم ػػعد ارس ػػةحج ػػازم 3352ـ)الت ػػيحص ػػؿفيي ػػابع ػػدالعمي ػػؿ
الطمبة)عمىكزفنسبي .)%86.38كمااتفقػتمػعد ارسػة3338 Nayeri, et. alـ)؛حيػث
إفبعدالعمالء الطمبة)أكثرأىميةمفالبعدالمالي .
 -4حػػؿفػػيالمرتبػػةالرابعػػةكاألخي ػرةالمجػػاؿاأل كؿ :المقكمػػاتالماليػػة)،حيػػثحصػػؿعمػػىكزف
نسػػبي )%61.78كبدرجػػةمتكسػػطة.كتفسػػرالباحثػػةذلػػؾب ػأفكجػػكدنظػػاـإدارمتتػػكفرلػػو
المػكاردالكافيػػةشػػرطأسػػاسكضػػركرملنجػػاحالعمػػؿكاالرتقػػاءبػاألداء،كالمقػػكـالمػػاليمتػكافر
كلكفبنسبةمتكسطةنتيجةلمظركؼالماليةالصعبةالتييمرتمػربيػامحافظػاتغػزةنتيجػة
الحصػػاراإلس ػرائيميكاالنقسػػاـبػػيفحركتػػيفػػتحكحمػػاس،ىػػذهاألكضػػاعانعكس ػتسػػمباعمػػى
كافػػةمنػػاحيالحيػػاةالمجتمعيػػةكاالقتصػػاديةبمػػافييػػاالجامعػػات،كانخفػػاضنسػػبةالمػػدخكالت
عمييا .
كاتفقتالنتيجةالسابقةمعد ارسػة3338 Nayeri, et. alـ)التػيتكصػمتإلػىأفبعػد
الػػتعمـكالنمػػككبعػػدالعمػػالء :الطمبػػة)أكثػػرأىميػػةمػػفالبعػػدالمػػالي،كلكنيػػااختمفػػتمػػعد ارسػػة
الشػػيرم 3356ـ)،حيػػثاحتمػػتمتطمبػػاتالم ػكاردالماليػػةالمرتبػػةالثالثػػةمػػفمتطمبػػاتتطبيػػؽ
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بطاقػةقيػػاساألداءالمتػكازف،كػػذلؾاختمفػػتمػػعد ارسػػةحجػػازم 3352ـ)التػػياحتػػؿفييػػاالبعػػد
الماليدرجةكبيرة كبكزفنسبي  .)%87.23
ولمزيد من النتائج؛ قامت الباحاة بدراسة فقرات كل مزال عم حدة ليتبين التال :
أو ًال -فيما يتعمق بالمزال األول (المقومات المالية :
قام ػػتالباحثػػػةبحس ػػابالمتكسػ ػػطاتالحس ػػابيةكاالنح ارف ػػاتالمعياريػػػةكاألكزافالنسػ ػػبية،
كالترتيبلفقراتىذاالمجاؿكمايكضحياالجدكؿالتالي :
زدول ( 28يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسب
والترتيب لتقدير أفراد العينة عم فقرات المزال األول (المقومات المالية :
الترتيب

الحكم
عم

متكسطة

المتوسط االنحراف

الوزن

 -1تمتمؾالكميةكحدةماليةمستقمة.

2.973

1.709

59.46

10

 -2يتكفرلدلالكميةخطةماليةمستقمة .

2.395

1.144

47.89

11

ضعيفة

 -3تيتـالكميةبحسابالفجكاتالماليةبشكؿدكرمفيالكمية.

2.991

1.504

59.83

8

متوسطة

2.974

1.175

59.49

9

متوسطة

3.260

1.145

65.21

4

متوسطة

3.294

1.230

65.88

1

متوسطة

 -7تقكـالكميةعمىتنفيذالخططالماليةبكفاءة.

3.134

1.206

62.68

7

متوسطة

 -8تمتمؾالكميةنظام نالمرقابةقائـعمىالشفافية.

3.201

1.139

64.03

5

متوسطة

 -9يتـتحديثالبياناتالماليةلمكميةباستمرار.

3.285

1.229

65.71

2

متوسطة

3.193

1.159

63.86

6

متوسطة

3.277

1.096

65.54

3

متكسطة

الفقرة

م

-4

الحساب

تستثمر الكمية مكاردىا بشكؿ يحقؽ التطكر في األداء اإلدارم
كاألكاديمي.

 -5تسعىالكميةإليتنكيعمصادرالتمكيؿ.

-6

-10
-11

تحقؽالكميةمستكلدخؿيناسبمستكلكنكعيةالخدماتالتي

تقدميا.

يتـتحقيؽالقيـ المضافةمفالمقاييس االستراتيجية كالمستقبمية

لمكمية.

تظيرالكميةمؤشراتأفضؿلمكضعالماليعمىمستكلالكميات

األخرل.

المعياري النسب %

الدرزة

يتضح من الزدول السابق أن أعم فقرتين ف مزال المقومات المالية كانتا :
 الفقرة )6كالتينصتعمى "تحقؽالكميةمستكلدخؿيناسبمستكلكنكعيػةالخػدماتالتػيتقػػدمياااحتم ػػتالمرتبػػةاألكل ػػىبػػكزفنس ػػبيقػػدره )%65.88أمبدرج ػػةمتكسػػطة .كتع ػػزك
الباحثةذلؾإلىكميةالتربيةتعدمفالكميػاتالمتكازنػةفيػيالتحتػاجلتػكفيرمختبػراتعمميػة
بياأجيزةعاليةالتكمفةكماىكالحاؿفيالكميػاتالطبيػةكالتحاليػؿ،كفػيذاتالكقػتنفػرض
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طبيع ػػةالتط ػػكراتالعممي ػػةمكاكبتي ػػام ػػفخ ػػالؿإع ػػدادمختبػ ػراتحاس ػػكبكانترن ػػت،ككس ػػائط
تعميمي ػػةتس ػػيؿحص ػػكؿالطمب ػػةعم ػػىأفض ػػؿط ارئ ػػؽالت ػػدريسكأس ػػاليبو،كأح ػػدثالمعمكم ػػات
كتكنكلكجيػػاالتربيػػة،ككػػذلؾيمتحػػؽنسػػبةكبي ػرةمػػفالطمبػػةالمسػػجميففػػيالجامعػػاتبكميػػات
التربيةمماييسيـفيتحقيقيالمستكلدخؿيتناسبكمستكلالخدماتالتيتقدميا .
كتختمػػؼالنتيجػػةالس ػػابقةعػػفد ارسػػةحم ػػسكأبػػكشػػرخ 3353ـ)الت ػػيأكػػدتعم ػػىأف

تكمفةالساعةالدراسيةفيالجامعة،كالتييعكسيامستكلالخدماتاألكاديميةكاإلداريػةالتػيتقػدـ
لمطمبةتزيدكثي انرعفقيمةأسعارالساعاتلمطمبةفيالكمياتالمختمفػة.كأكصػتبمراجعػةأسػعار
الساعاتالدراسيةلمطمبة،كالعمؿعمىمكازنتيامعالخدماتالمقدمةليـ .
 الفق ػرة )9كالتػػينصػػتعمػػىايػػتـتحػػديثالبيانػػاتالماليػػةلمكميػػةباسػػتمرارااحتمػػتالمرتبػػةالثانيػػةبػكزفنسػػبيقػػدره )%65.71أمبدرجػػةمتكسػػطة .كتعػػزكالباحث ػةذلػػؾإلػػىالبيانػػات
الماليػةتػزكدالكميػةبػالخطالبيػانيالتصػػاعدمأكالتنػازليأكالمسػتقيـليػدلؿعمػىمػدلنجػػاح
الكمي ػػةف ػػيالجان ػػبالم ػػالي،كبم ػػاي ػػزكدالق ػػائميفعم ػػىالكمي ػػةكالجامع ػػةلمقارن ػػةالم ػػدخكالت
بالسنكاتالسابقةكمفثـكضعالخططلمتحسيفأـلمتطكير .
فيما كانت أدن فقرتين ف مزال المقومات المالية:
 الفقػرة )2كالتػػينصػػتعمػػىايتػػكفرلػػدلالكميػػةخطػػةماليػػةمسػػتقمةااحتمػػتالمرتبػػةالحاديػةعشرةكاألخيرةبكزفنسبيقدره )%47.89أمبدرجةضعيفة.كتعزك الباحاة:ذلؾإلػىأف
كميػػاتالتربيػػةفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةجػػزءمػػفنظػػاـالجامعػػةككػػؿ،كالتخطػػيطالمػػاليليػػا
يككفمفخالؿالخطةالجامعيةالعامة .
 الفقػرة )1كالتػػينصػػتعمػػىاتمتمػؾالكميػػةكحػػدةماليػػةمسػتقمةااحتمػػتالمرتبػػةالعاشػػرةكقبػػؿاألخيرةبكزفنسػبيقػدره )%59.46أمبدرجػةمتكسػطة .كتعػزكالباحاـة:حصػكؿالفقػرتيف
السابقتيفعمىأدنىالػدرجاتإلػىكجػكدخطػةككحػدةماليػةلمجامعػةككػؿ،تشػمؿالمػدخكالت
كمصادرىاكالنفقاتكأكجوصرفيا،كالفائضأكالعجز،فإدارةالجامعةالتتعامػؿمػعالكميػات
باسػتقالليةماليػةتامػةبحيػثيتػكفرلػدلكميػةالتربيػةخطػةككحػدةماليػةمسػتقمةعػفالجامعػػة
األـ،بؿتقدرإدارةالجامعةمكازنةكميةالتربيةبعددراسةاحتياجاتيامقارن نةبالكميػاتاألخػرل
كتجييزاتيا .
كتختمػؼالنتيجػةالسػابقةمػعد ارسػة 0100( Schobel & Scholeyم التػيرأتأف
ىناؾضغطنامتزايدنافيالتعميـالعاليلمتركيزعمىالمقاييسالماليةإلىجانبمؤشراتالتعميـ .
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اانياً -فيما يتعمق بالمزال الاان (المقومات اإلدارية :
قامػ ػػتالباحثػ ػػةبحسػ ػػابالمتكسػ ػػطاتالحسػ ػػابيةكاالنح ارفػ ػػاتالمعياريػ ػػةكاألكزافالنسػ ػػبية
كالترتيبلفقراتىذاالمجاؿكمايكضحياالجدكؿالتالي :
زدول ( 29يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسب

والترتيب لتقدير أفراد العينة عم فقرات المزال الاان (المقومات اإلدارية :
الترتيب

-1

تمتمؾالكميةخطةاستراتيجيةكاضحة.

الحكم
عم
الدرزة

3.932

.963

78.65

2

كبيرة

-2

تتسـاألىداؼاالستراتيجيةلكميةالتربيةبالكضكح.

3.554

.880

71.09

9

كبيرة

-3

تمتمؾالكميةنظامانكاضحانلقياسأدائيامفخالؿبطاقةاألداءالمتكازف.

3.605

.913

72.10

8

كبيرة

-4

تحرصالكميةعمىترجمواستراتيجياتياإلىعممياتتشغيمية.

3.916

1.116

78.31

3

كبيرة

-5
-6

قكيالتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف.
تمتمؾالكميةدافعان ن

3.168

.716

63.36

11

متكسطة

تكفرالدعـالكاؼمفقبؿاإلدارةالعميابالجامعةلتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف 3.647

.916

72.94

7

كبيرة

-7

تمتمؾالكميةنظامنالالتصاؿكالتكاصؿيكفرالمعمكماتالكافيةالتخاذالقرار.

3.941

1.019

78.82

1

كبيرة

-8

يتكافرلدلاإلدارةالعمياالكعيالكاؼبأىميةتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف.

3.285

.845

65.71

10

متكسطة

-9

تمتمؾالكميةرؤيةكاضحةكمعمنةلمجميع.

3.789

.842

75.79

6

كبيرة

 -10تستندالكميةإلىتحميؿالبيئةالداخميةكالخارجيةكأساسلمتقييـ.

3.823

.935

76.47

5

كبيرة

 -11تقارفالكميةمكقعياالتنافسيبمثيالتيابشكؿمستمر.

3.840

.873

76.80

4

كبيرة

م

الوزن
االنحراف
المتوسط
المعياري النسب %

الفقرة

يتضح من الزدول السابق أن أعم فقرتين ف مزال المقومات اإلدارية كانتا :
 الفقرة )7كالتينصتعمى"تمتمؾالكميةنظامانلالتصػاؿكالتكاصػؿيػكفرالمعمكمػاتالكافيػةالتخػػاذالقػرارااحتمػػتالمرتبػػةاألكلػػىبػػكزفنسػػبيقػػدره )%78.82أمبدرجػػةكبيػرة .كتعػػزك
الباحا ـةذلػػؾإلػػىكجػػكدالػػكعيالكػػافيلػػدلإدارةالكميػػةبأنػػولمكصػػكؿالسػػيؿكالسػػمسلمق ػرار
الحكيـكالصادرفيالكقتالمناسػبيمػزـتػكافرنظػاـلالتصػاؿكالتكاصػؿيػكفرقاعػدةبيانػات
متكاممػػةكمكضػػكعيةلػػإلدارةالتخػػاذىػػذاالقػػرار،كمػػايجعػػؿالمسػػتكياتالػػدنيامػػفالعػػامميف
تصؿإلييـالق ارراتبشكؿكاضحاللبسفيوكفيجكيسمحبتبادؿاآلراءكالخبرات .
كاتفقػػتالنتيجػػةالسػػابقةمػػعد ارسػػةالػػدجني 3355ـ)التػػيأكصػػتبالعمػػؿعمػػىإحػػداث
تكامؿفيقكاعدالبياناتبحيثتغطيجميعأنشطةالجامعةكتكثقيا،مػفأجػؿدعػـاتخػاذالقػرار
بطريقةصحيحةمفقبؿاإلدارةالعميا .
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 الفقػرة )1كالتػػينصػػتعمػػىاتمتمػػؾالكميػػةخطػػةاسػػتراتيجيةكاضػػحةااحتمػػتالمرتبػػةالثانيػػةب ػػكزفنس ػػبيق ػػدره )%78.65أمبدرج ػػةكبيػ ػرة .كتع ػػزكالباحاـــةذل ػػؾإل ػػىأفاألك ػػاديمييف

يشترككففيكضعالخطةاالستراتيجيةكينفذكنياعبرتحديػدرؤيػةالكميػةكرسػالتياكاألىػداؼ
العامػػةكالمرحميػػةكتحديػػدالمنيػػاجالمػرادتكصػػيمولمطمبػػةكط ارئػػؽالتػػدريسكالمقكمػػاتالماديػػة

الالزم ػػةلتنفي ػػذالمني ػػاج،ككس ػػائؿالتق ػػكيـكتحدي ػػدمؤشػ ػراتالنج ػػاح،كالم ػػدةالالزم ػػةلتحقي ػػؽ

األىػػداؼ.كمػػاأفالتقيػػيـالمؤسسػػيالػػذمتقػػكـبػػوك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـيتطمػػبكجػػكدخطػػة

اسػػتراتيجيةلكػػؿكميػػةمػػفكميػػاتالجامعػػةبمػػافييػػاكميػػةالتربيػػة،كػػذلؾفػػإفىيئػػةاالعتمػػاد
كالجكدةتعتمدكجكدخطةاستراتيجيةلمجامعةككمياتياضمفمعاييرالجكدةلدييا .

كتتفػػؽالنتيجػػةالسػػابقةمػػعد ارسػػةالثػػكيني 3352ـ)التػػيأكصػػتبضػػركرةربػػطالخطػػة

االس ػػتراتيجيةلك ػػؿمدرس ػػةببطاق ػػةالقي ػػاسالمتكازن ػػة،باعتبارى ػػااداةلص ػػياغة،كتنفي ػػذاس ػػتراتيجية
المؤسساتالتعميمية .
فيما كانت أدن فقرتين ف مزال المقومات اإلدارية:
قكيػػالتطبيػؽبطاقػػةاألداءالمتػكازفااحتمػػت
 الفقػرة )5كالتػػينصػػتعمػػىاتمتمػؾالكميػػةدافعػان نالمرتبػػةالحاديػػةعشػػرةكاألخي ػرةبػػكزفنسػػبيقػػدره )%63.36أمبدرجػػةمتكسػػطة .كتعػػزك
الباحاةذلؾإلىأفكمياتالتربيةبجامعػاتمحافظػاتغػزةالتػزاؿتتبػعالطػرؽالتقميديػةفػي
ػيكاإلدارم،كالتػزاؿتقػػارفأدائيػػابنظيراتيػػامػػفكميػػاتالتربيػػةبالجامعػػات
تقيػػيـاألداءالتعميمػ 
الفمسطينية،كلـترؽإلىمستكلكمياتالتربيػةبالجامعػاتالعالميػة؛لػذافيػيالتمتمػؾالػدافع
القكملتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازفالذمتمجأإليوالجامعاتالمتقدمة .
كتتفؽالنتيجةالسابقةمعد ارسػة 3353 Northcott & Taulapapaـ)التػيتكصػمت
إلىأنوتكجدمعدالتمنخفضةلتبنيبطاقةاألداءالمتكازففيالقطاعالحككمي .
 الفق ػرة )8كالتػػينصػػتعمػػىايت ػكافرلػػدلاإلدارةالعميػػاالػػكعيالكػػاؼبأىميػػةتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتكازفااحتمتالمرتبةالتاسعةكقبؿاألخيرةبكزفنسبيقػدره )%65.71أمبدرجػة
متكس ػػطة .كتع ػػكدى ػػذهالنتيج ػػةإل ػػىاعتق ػػاد الباحاــــةبض ػػعؼتب ػػادؿالخبػ ػراتم ػػعجامع ػػات
 ،كمؤسساتكبرلتطبؽىذااألسمكب بطاقةاألداءالمتكازف)،كىذايعػكدإلػىكاقػعالتضػييؽ
كالحصاركالتنقؿكالسفرالذمتعيشومحافظاتغزة .
ػيةكآخػػركف 3356ـ)التػػيتكصػػمتإلػػىكج ػ كد
كتختمػػؼالنتيجػػةالسػػابقةمػػعد ارسػػةرضػ 
ارتفاعفيدرجةالكعيبأبعادبطاقةاألداءالمتكازفعمىمستكلالمديريففيالجامعة.
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االااً -فيما يتعمق بالمزال الاالث (المقومات البشرية :العاممين والطمبة :
قامػ ػػتالباحثػ ػػةبحسػ ػػابالمتكسػ ػػطاتالحسػ ػػابيةكاالنح ارفػ ػػاتالمعياريػ ػػةكاألكزافالنسػ ػػبية
كالترتيبلفقراتىذاالمجاؿكمايكضحياالجدكؿالتالي :
زدول ( 30يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسب

والترتيب لتقدير أفراد العينة عم فقرات المزال الاالث (المقومات البشرية :العاممين والطمبة :
الفقرة

م

 -1تسعىالكميةإلىتحقيؽرضاالمستفيديفمفطمبةكعامميف.
-2
-3
-4

الحكم
االنح ارف الوزن
الترتيب عم
المتوسط
المعياري النسب %
الدرزة

يتكفر لدل العامميف في الكمية معرفة بجكانب تطبيؽ بطاقة

األداءالمتكازف.

تعتمد الكمية عمى تبادؿ الخبرات في جانب القياس كتطبيؽ

بطاقةاألداءالمتكازف.

تعتمد الكمية عمى تنمية قدرات العامميف فييا  إدارييف –
أكاديمييف)فيمجاؿالقياسباستخداـبطاقةاألداءالمتكازف.

 -5تمتمؾالكميةنظام نالمتابعةالخريجيف.
-6
-7

4.117

.912

82.35

1

كبيرة

3.218

.793

64.36

8

متكسطة

3.605

.958

72.10

4

كبيرة

1.152 3.705

74.11

2

كبيرة

.970

66.05

7

متكسطة

1.056 3.630

72.60

3

كبيرة

1.126 3.504

70.08

6

كبيرة

.936

71.09

5

كبيرة

3.302

تمتمؾ الكمية كفاءات متخصصة في مجاؿ قياس األداء

االستراتيجيابطاقةاألداءالمتكازفا.

يكجد لدل الكمية فريؽ عمؿ متخصص لقياس األداء
االستراتيجي.ابطاقةاألداءالمتكازفا.

البداعات3.554 .
 -8يتكفرلدلالكميةآلياتدعـكاستقطابالمكاىبكا ى

يتضح من الزدول السابق أن أعم فقرتين ف مزال المقومات البشرية (العـاممين والطمبـة
كانتا :

 الفقػرة )1كالتػػينصػػتعمػىاتسػػعىالكميػػةإلػىتحقيػػؽرضػػاالمسػتفيديفمػػفطمبػػةكعػػامميفااحتمػػتالمرتبػػةاألكلػػىبػػكزفنسػػبيقػػدره )%82.35أمبدرجػػةكبيػرة .كتعػػزك الباحاـة:ذلػػؾ

إل ػػىكع ػػيإدارةالكمي ػػةأفكج ػػكداألس ػػاسف ػػينش ػػكءككج ػػكدالكمي ػػة،كتطكرى ػػامن ػػاطبرضػػػا
المس ػػتفيديفم ػػفطمب ػػةكع ػػامميفكب ػػدكفالحص ػػكؿعم ػػىرض ػػاىـم ػػفخ ػػالؿتمبي ػػةحاج ػػاتيـ،
كتحقيؽأىدافيـكتقديـالخدمةالتعميميةالتيجػاؤكالمحصػكؿعمييػابشػكؿطبيعػيفمػفيكػكف
ىناؾمبررلكجكدكميةالتربية،كاعتبارىامفضمفأبرزالكمياتفيالجامعة .
رضيةكآخػركف 3356ـ)التػيتكصػمتإلػىأفجامعػة

كتتفؽالنتيجةالسابقةمعدراسة
أبػيبكػربمقايػدالجزائريػةتقػكـبتطػكيرنكعيػةخػدماتيااإلداريػةتقػدـمػايمػزـمػفتسػييالتلمطمبػة
مساىمةمنيافيتحقيؽعنصرماالستقراركاالنسجاـفيالدراسةبكزفنسبي .)%89.6ككػذلؾ
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تتفؽمػععابػديف 3352ـ)التػيتكصػمتإلػىأفكميػةالعمػكـكالتكنكلكجيػاتسػتخدـبطاقػةاألداء
بدرجػةكبيػرة،كمػااتفقػتمػعد ارسػة3353 Tohidi, et, alـ)
المتكازفببعػدىا :رضػاالطمبػة) 
التيرأتأفتسييؿطرؽالخدمةالتعميميةكالتغييرالمستمرفيكاجيةالمسػتخدـالمبسػطةتػؤدم
إلػىالتفاعػػؿالػػدائـبػػيفالمسػػتخدـكالمؤسسػػةممػػايػػنعكسعمػػىزيػػادةرضػػاالطالػػبكمػػفثػػـزيػػادة
إيراداتتقديـالخدمة .
 الفقػ ػرة )4كالت ػػينص ػػتعم ػػىاتعتم ػػدالكمي ػػةعم ػػىتنمي ػػةق ػػدراتالع ػػامميففيي ػػا :إداري ػػيف–أكػػاديمييف)فػػيمجػػاؿالقيػػاسباسػػتخداـبطاقػػةاألداءالمت ػكازفااحتمػػتالمرتبػػةالثانيػػةبػػكزف
نسبيقدره )%74.11أمبدرجةكبيرة .كتعػزك الباحاـة:ذلػؾإلػىإدراؾالكميػةألثػرتػدريب
العامميففييامفإدارييفكأكػاديمييفعمػىقػدراتيـبمػايػؤدمإلػىتغييػرسػمككيـكأدائيػـنحػك
األحسففيمجاؿالقياسكالتقييـ،كبالتاليالحصكؿعمىمخرجػاتذاتجػكدةأفضػؿ.كيعػد
ػرطبيعيػ ػنا؛حيػػثي ػػتـتػػدريبالع ػػامميفاإلداريػ ػيف
حصػػكؿى ػػذهالفقػػرةعم ػػىالمرتبػػةالثاني ػػةأمػنا
كاألكاديمييفكتنميةقدراتيـبماييسيـفيزيادةالمنافسةعمىتحقيؽالجكدةفػياألداء،كيزيػد
مففرصاستقطابالطمبةنحكالكمية.
كتتف ػػؽالنتيج ػػةالسػػابقةم ػػعد ارسػػةال ػػدجني 3338ـ)التػػيأكص ػػتبتعزيػػزدكرعممي ػػة

التقيػػيـفػػيد ارسػػةاحتياجػػاتتطػػكيرأداءالعػػامميففػػيالمؤسسػػاتاألكاديميػػة؛لمػػالػػذلؾمػػفأثػػر
عمػىاالرتقػاءبعمميػةالتقػكيـسػنكينامػفخػالؿاالرتقػاءبسػمـالمعػاييركمؤشػراتاألداءالتػيتػرتبط

بأداءالعامميفباستمرار

فيما كانت أدن فقرتين ف مزال المقومات البشرية (العاممين والطمبة :
 الفق ػرة )2كالتػػينصػػتعمػػىايتػػكفرلػػدلالعػػامميففػػيالكميػػةمعرفػػةبجكانػػبتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتػ ػكازفااحتم ػػتالمرتب ػػةالثامنػ ػةكاألخيػ ػرةب ػػكزفنس ػػبيق ػػدره )%64.36أمبدرج ػػة
متكسػػطة .كتعػػزك الباحا ـة:ذلػػؾإلػػىأفت ػكافرالمعرفػػةالكاممػػةلػػدلالعػػامميفبجميػػعجكانػػب
تطبيؽبطاقةاألداءالمتكازفيحتاجإلىتبنػياإلدارةلمثػؿىػذاالسػمكؾ،باإلضػافةإلػى كضػع
برنػػام كامػػؿيشػػمؿخطػػةتدريبيػػةمتكاممػػةتضػػمفامػػتالؾالعػػامميفلممعرفػػةبجكانػػبتطبيػػؽ

بطاقةاألداءالمتكازفكالممارسةكالتطبيؽالسميميفليػا،كىػذامػالػـتصػؿإليػوكميػاتالتربيػة

كاإلدارةالجامعيةفيالجامعاتالفمسطينيةحتىكقتناالحاضر .

كتتفؽالنتيجةالسابقةمعدراسةحمكدمكمحمد 3355ـ)التيكشػفتعػفعػدـمعرفػة

الجامع ػ ػػاتبالمؤشػ ػ ػراتكالمع ػ ػػاييرالت ػ ػػيتتض ػ ػػمنيانظػ ػ ػػاـبطاق ػ ػػةاألداءالمتػ ػ ػكازفلقيػػ ػػاساألداء

االستراتيجي .

 الفقػرة )5كالتػػينصػػتعمػػىاتمتمػػؾالكميػػةنظامػانلمتابعػػةالخػريجيفااحتمػػتالمرتبػػةالسػػابعةكقبػػؿاألخي ػرةبػػكزفنسػػبيق ػدره )%66.05أمبدرجػػةمتكسػػطة .كتعػػزكالباحا ـة:ذلػػؾإلػػى
كجكدقصكرلدلكمياتالتربيةفػيمتابعػةالخػريجيفلػدييابمػاييسػيـفػيتػكفيركظػائؼليػـ
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فػيسػػكؽالعمػؿ،بػػؿتجػدالباحثػػةكبحسػػبىػذهالنتيجػػةالتػيأفػػادبيػااألكػػاديمي كفأفكميػػات

التربيػػةتعتبػػرأفميمتيػػاتنتيػػيعنػػدحصػػكؿالطالػػبعمػػىمتطمبػػاتالحصػػكؿعمػػىالدرجػػة
العمميةالتيتؤىمولمحصكؿعمىالكظيفيةضػمفتخصصػو،كلكنيػاالتنسػؽمػعالمؤسسػات
الكظيفيةالستيعابىؤالءالخريجيفضمفصفكفيا .

كتتفػػؽالنتيجػػةالسػػابقةمػػعد ارسػػةأبػػكشػػرخ 2012ـ)التػػيتكصػػمتإلػػىأفالجامعػػة

اإلسػالميةبغػزةتعمػػؿ عمػى تطػكير العالقػػة مػػعالخػريجيف ،كمتابعػػة أكضػػاعيـبػػكزفنسػػبي
 ،)%61.08كلكف ذلؾ يكاجو بعػض الصػعكبات بسػبب سػكء الكضػع االقتصػادم،كالػذم يحػكؿ

دكف إمكانية استيعاب الخريجيف في سكؽ العمؿ .

:

االااً -فيما يتعمق بالمزال الرابع( :المقومات المرتبطة بالنمو المعرف والتطور العمم

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية

كالترتيبلفقراتىذاالمجاؿكمايكضحياالجدكؿالتالي :

زدول ( 31يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسب
والترتيب لتقدير أفراد العينة عم فقرات المزال الرابع (المقومات المرتبطة بالنمو المعرف والتطور العمم :
الفقرة

م

الحكم عم
االنحراف الوزن
الترتيب
المتوسط
الدرزة
المعياري النسب %

 -1تتكافرلدلالكمية بيئة داعمة لعمميةقياساألداءكتطكيرىا.

3.949

1.126

78.99

1

كبيرة

 -2يكجدلدلالكمية برام تدريبية كافية لتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف.

3.084

.798

61.68

10

متكسطة

 -3تشارؾالكميةالعامميففيعمميةاتخاذالق ارراتالمتعمقةبتقييـاألداء3.815 .

.929

76.30

3

كبيرة

3.731

1.014

74.62

5

كبيرة

3.571

.869

71.42

9

كبيرة

3.680

.956

73.61

6

كبيرة

3.655

.978

73.10

7

كبيرة

 -8تقدـالكميةبرام أكاديميةمتنكعةكمكاكبةلمتطكرالعممي.

3.655

.924

73.10

7

كبيرة

 -9تعمدالكميةالىتحديثبرامجيااألكاديميةبشكؿدكرمكمستمر.

3.831

.950

76.63

2

كبيرة

3.773

.942

75.46

4

كبيرة

-4

تحرصالكميةعمىابتكارأساليبجديدةسعيان لمتميزاألكاديميمف
خالؿالتقييـالمستمرألدائيا.

 -5تستقطب الكمية األفكار التي تدعـ كتطكر تطمعات الكمية المستقبمية.
-6
-7

-10

تمتمؾالكميةقاعدةبياناتعمميةمتطكرةتخدـالبيئةاألكاديميةبشكؿ
مستمر.
تيتـ الكمية بتكفير مناخ تنظيمي أكاديمي مناسب لدعـ كتشجيع ا ال

بداع.
ى

تحرصالكميةعمىتقديـأفضؿنتاجاتياالعمميةلخدمةالمجتمع
المحمي .
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يتضــح مــن الزــدول الســابق أن أعم ـ فقــرتين ف ـ مزــال المقومــات المرتبطــة بــالنمو المعرف ـ
والتطور العمم كانتا :
 الفقػرة )1كالتػػينصػػتعمػػىاتتػكافرلػػدلالكميػػةبيئػػةداعمػػةلعمميػػةقيػػاساألداءكتطكيرىػػاااحتمػػتالمرتبػػةاألكلػػىبػػكزفنسػػبيقػػدره )%78.99أمبدرجػػةكبيػرة .كتعػػزكالباحاـة:ذلػػؾ

إلىطبيعةالعمؿالجامعيالذميقكـعمىمعرفةجكانبالقكةلديولتدعيميا،كمعرفػةجكانػب
القصكرلمعالجتيا،كىذااليتـإالباالستنادعمىمعمكماتتكفرىاعمميػاتالقيػاسفػيضػكء
محكاتمتفؽعميو،كبالتاليفإفالكميةبإدارتياكالعامميففييايعكفىذهالبديييػةغػيالعمػؿ
الجامعي،كبدكفذلؾيصبحالعمؿالجامعيقائمانعمىاالرتجاؿكالعشكائية .
كاتفقػػتالنتيج ػػةالسػػابقةم ػػعمػػاأكص ػػتبػػود ارس ػػةإدغػػيش 3356ـ)بػ ػأفتس ػػعىإدارة
شػػبكةاألقصػػىاإلعالميػػةإلػػىدعػػـ،كتبن ػيتطبيػػؽبطاقػػةقيػػاساألداءالمت ػكازفباعتبارىػػانظػػاـ
متكامؿكشامؿلإلدارةاالستراتيجية،معتييئةالظركؼالالزمةلتفعيؿعمميةتطبيقيا .
 الفقػ ػرة )9كالتػػػينص ػػتعم ػػىاتعم ػػدالكميػػػةال ػػىتحػػػديثبرامجي ػػااألكاديميػػػةبشػػػكؿدكرمكمس ػػتمرااحتم ػػتالمرتبػػػةالثانيػ ػػةبػػػكزفنس ػػبيقػ ػػدره )%76.63أمبدرجػػػةكبيػ ػرة .كتعػ ػػزك
الباحا ـة:ذلػػؾإلػػىاعتقػػاداألكػػاديمييفأننػػانعػػيشفػػيعصػػرتتطػػكرفيػػوحاجػػاتكمتطمبػػات
سػ ػػكؽالعمػ ػػؿبشػ ػػكؿكبيػ ػػرنتيجػ ػػةلالنفجػ ػػارالمعرفػ ػػيكتطػ ػػكرالتقنيػ ػػاتكالنظريػ ػػاتالعمميػ ػػة
ػاتالتربيػػة

كالتربكيػة،كتضػػاعؼالمعمكمػػاتبشػكؿميػػكؿكبػػزمفقياسػي،ممػػايكجػػبعمػىكميػ
مكاكبةذلػؾعبػرتحػديثبرامجيػااألكاديميػةبشػكؿدكرميػتالءـكسػرعةالتطػكراتكالتغيػرات
العمميػػةكمتطمبػػاتسػػكؽالعمػػؿ.كقػػد كصػػمتبػرام البكػػالكريكسإلػػى )73برنامجػانمتنكعػان،
كم ػػاقام ػػتالجامع ػػةاإلس ػػالميةبتط ػػكيربرامجي ػػاليص ػػؿإجم ػػاليى ػػذهالبػ ػرام إل ػػى )120
برنامجػ ػانأكاديميػ ػان،ك ػػذلؾقام ػػتبتط ػػكيربرن ػػام التربي ػػة العممي ػػةع ػػاـ 2016ـ)ليكاك ػػبم ػػا
استجدفيعالـالتربية،بينماأدخمتجامعػةاألقصػىتقنيػةالتعمػيـاإللكتركنػيعمػىعػددمػف
التخصصاتكالبرام األكاديميةكماأفجامعةاألزىرعكفتعمىتجديدخطتيا .
رضيةكآخػركف 3356ـ)التػيتكصػمتإلػىأفجامعػة

كتتفؽالنتيجةالسابقةمعدراسة

أبػيبكػربمقايػدالجزائريػةتعمػؿعمػىمكاكبػػةالتطػكرالعممػيمػفخػالؿبػرام أكاديميػة،كالحػػرص
عم ػ ػػىاس ػ ػػتحداثبػ ػ ػرام جدي ػ ػػدةكتخصص ػ ػػاتجدي ػ ػػدةحس ػ ػػبالمتطمب ػ ػػاتالعممي ػ ػػةب ػ ػػكزفنس ػ ػػبي
 .)%73.8

فيما كانت أدن فقرتين ف مزال المقومات المرتبطة بالنمو المعرف والتطور العمم :

 الفق ػرة )2كالتػػينصػػتعمػػىايكجػػدلػػدلالكميػػةبػػرام تدريبيػػةكافيػػةلتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتكازفااحتمتالمرتبػةالعاشػرةكاألخيػرةبػكزفنسػبيقػدره )%61.68أمبدرجػةمتكسػطة.
كتعزكالباحثةذلؾإلىضعؼكجكدبرام تدريبيةخاصػةبتطبيػؽبطاقػةاألداءالمتػكازففػي
كميػػاتالتربيػػة،فتعقػػدالكميػػاتدكراتتدريبيػػةفػػيالقيػػاسكالتقػػكيـبشػػكؿعػػاـ،كضػػمففت ػرات
متباعدة .
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كتختمػؼالنتيجػػةالسػػابقةمػػعد ارسػػةأبػػكماضػػي 2007ـ)التػػيتكصػػمتإلػػىأنػػو يػػتـ
تػػدريب المقيمػػيف عمػػى القيػػاـبعمميػػةتقيػػيـاألداءفػػيجامعػػاتمحافظػػاتغ ػزةكىػػي :الجامعػػة
اإلسالمية،جامعةاألزىر،جامعةاألقصى،جامعةالقدسالمفتكحة) .
 الفقػرة )5كالتػينصػتعمػىاتسػتقطب الكميػةاألفكػار التػي تػدعـ كتطػكر تطمعػات الكميػةالمسػػتقبميةااحتمػػتالمرتبػػةالتاسػػعةكقبػػؿاألخيػػرةبػػكزفنسػػبيقػػدره )%71.42أمبدرجػػة
كبيرة ،كتعزكالباحاة:ذلؾإلىأفكمياتالتربيةتسعىلتقبػؿاألفكػاركالمقترحػاتالتػيتػدعـ

التطػػكيركالحداثػػة،كاألخػػذبيػػامكاكبػػةالمسػػتحدثاتالمسػػتقبمية،كلػػيسأدؿعمػػىذلػػؾمػػفأف
الكمياتبدأتبإدخاؿتقنياتالتعميـاإللكتركنيعمىالعديدمػفالبػرام كالتخصصػاتلمػالػو
مػػففكائػػدفػػيحػػؿمشػػكمةاألعػػدادالكبي ػرةمػػفالطمبػػة،كتكصػػيؿالمعمكمػػةإلػػىمكػػافسػػكف،
كمكافعمؿالطالبفيظؿالظركؼاالقتصاديةالصعبةالتييعيشػياالطمبػةكعػائالتيـفػي

محافظاتغزة .
كتتفػػؽىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػةحجػػازم 3352ـ)التػػيأكصػػتبتفعيػػؿالزيػػاراتالعمميػػة
لمخب ػراءذكمالػػدكرالبػػارفػػيتط ػ كيربطاقػػةاألداءالمت ػكازف،كالمختصػػيففػػيمجػػاالتاسػػتدامة
الجامعة،كتعزيزالممارسةالمنيجيةلمبطاقة .
* نتائج السؤال الاان من أسئمة الدراسة :ينص السؤال الاان

عم  :ىل توزد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى ) α ≥ 0.05بين متوسطات درزات تقدير أفراد العينة لمقومات
تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن ف كميات التربية بزامعات محافظات غـــــــــــــــزة تعزى
لمتغيرات( :الزنس ،الرتبة األكاديمية ،سنوات الخدمة ،الزامعة ؟
ينبثؽعفالسؤاؿالثانيالفرضياتالتالية :

أ -نتائج الفرضية األول  ،والت تنص عم  :ال توزـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى

) α ≥ 0.05بـين متوســطات درزـات تقــدير أفـراد العينـة لمقومــات تطبيـق بطاقــة قيــاس األداء
المتوازن ف كميات التربية بزامعات محافظات غـــــــــــــــزة تعزى لمتغير الزنس.

كلمتحق ػػؽم ػػفص ػػحةىػػذهالفرض ػػيةقام ػػتالباحثػػةبالمقارن ػػةب ػػيفمتكسػػطدرج ػػاتتق ػػدير
األكاديمييف/ال ػ ػػذككر ف=)98كمتكس ػ ػػطدرج ػ ػػاتتق ػ ػػديراألكاديمييف/اإلن ػ ػػاث ف=)21لمقكم ػ ػػات
تطبيػػؽبطاقػػةقيػػاساألداءالمتػكازففػػيكميػػاتالتربيػػةبجامعػػاتمحافظػػاتغػزةمكضػػكعالد ارسػػة
باستخداـاختبػارتاT. testالمفػركؽبػيفمتكسػطاتعينتػيفمسػتقمتيف،كالجػدكؿالتػالييكضػح
ذلؾ :
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زدول ( 32يوضح اختبار (ت لمفروق بين متوسط تقدير عينة الدراسة
لتوافر مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن تبعاً لمتغير الزنس (: 119
المزاالت

الزنس

المزال األول  -المقومات المالية

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

البعدي

"ت"

الداللة

ذكر

98

33.367

11.343

أنثى

21

36.857

10.417

المزال الاان  -المقومات

ذكر

98

39.867

7.387

اإلدارية

أنثى

21

43.476

6.384

المزال الاالث  -المقومات

ذكر

98

28.132

6.281

البشرية (العاممين والطمبة

أنثى

21

31.000

5.205

المزال الرابع  -المقومات

ذكر

98

36.142

7.384

أنثى

21

39.571

4.965

ذكر

98

137.510

28.114

أنثى

21

150.904

22.207

المرتبطة بالنمو المعرف والتطور
العمم

الدرزة الكمية

1.297
2.077
1.951

2.028

2.048

غيردالة
إحصائيان

دالةعند
0.05

غيردالة
إحصائيان
دالةعند
0.05

دالةعند
0.05

قيمةاتاالجدكليةعنددرجةحرية )119-2كعندمستكلداللة ،1.98 =)0.05كعندمستكلداللة 2.62=)0.01

يتضح من الزدول السابق أن:

-1قػ ػػيـاتاالمحسػ ػػكبةأقػػػؿمػ ػػفقيمػػػةاتاالجدكليػ ػػةفػػػيالمجػ ػػاؿاألكؿ :المقكم ػػاتالماليػ ػػة)،
كالمجػػاؿالثالػػث :المقكمػػاتالبشػرية:العػػامميفكالطمبػػة)،كىػػذايػػدؿعمػػىأنػػوالتكجػػدفػػركؽذات
داللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطيدرجتػػيتقػػديرعينػػةالد ارسػػةمػػفاألكػػاديمييفالمتفػػرغيفلمقكمػػات
تطبيؽبطاقػةاألداءالمتػكازففػيكميػاتالتربيػةبجامعػاتمحافظػاتغػزةفػيمجػالي :المقكمػات
الماليػػة،كالمقكمػػاتالبشػػرية:الع ػػامميفكالطمبػػة)،تبعػػنالمتغي ػػرالجػػنس،كتفسػػر الباحاـــة:النتيج ػػة

السػػابقةبػػأفاألكػػاديمييفمػػفكػػالالجنسػػيفيػػركفأفت ػكافرالمقكمػػاتالمػػذككرةأمػػرضػػركرمال
اخػػتالؼعميػػوبينيمػػافػػاليمكػػفتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمت ػكازفدكفت ػكافرالمقكمػػاتالماليػػةالتػػي
تمثؿشػريافالحيػاةألمنشػاطضػمفدائػرةالعمػؿالجػامعي،ككػذلؾالمقكمػاتالبشػريةالتػيتمثػؿ
عصبالحياةفيالحياةاألكاديميةفبدكفىاالمقكـتفقدىذهالحياةمبرركجكدىا،كىذااألمػرال
اختالؼعميوبيفالجنسيفمفاألكاديمييف .
-2قػػيـاتاالمحسػػكبةأكبػػرمػػفقيمػػةاتاالجدكليػػةفػػيالمجػػاؿالثػػاني :المقكمػػاتاإلداري ػة)،
كالمجػػاؿال اربػػع :المقكمػػاتالمرتبطػػةبػػالنمكالمعرفػػيكالتطػػكرالعممػػي)كالدرجػػةالكميػػةلالسػػتبانة،
كىػذايػػدؿعمػػىأنػػوتكجػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػطاتدرجػػاتتقػػديرعينػػةالد ارسػػة
مػػفاألكػػاديمييفالمتفػػرغيفلمقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمت ػكازففػػيكميػػاتالتربي ػةبجامعػػات
محافظػػاتغ ػزةفػػيمجػػالي :المقكمػػاتاإلداري ػة،كالمقكمػػاتالمرتبطػػةبػػالنمكالمعرفػػيكالتطػػكر
العممػػي)كفػػيالدرجػػةالكميػػةلالسػػتبانةتبع ػانلمتغيػػرالجػػنس،ككانػػتالفػػركؽفػػيجميػػعالحػػاالت
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لصالحاإلناث،كتفسرالباحاة:النتيجةالسابقةبػأفاألكاديميػاتيػركفبػأفالجامعػاتتتػكفرفييػا

المقكم ػػاتاإلداريػ ػةكالمقكم ػػاتالمرتبطػػػةبػػػالنمكالمعرف ػػيكالتطػػػكرالعممػػػيأكثػػػرمػػػفزمالئيػ ػػـ
األكاديميف،كمػاأفمكاكبػةالنمػكالمعرفػيكالتطػكرالعممػييضػيؼلػإلدارةكالقػائميفعمييػاسػمة
التجديػػدكالحداثػػة،كىػػذهاألمػػكركنتيج ػةنلخبػرةالباحثػػةكعمميػػافػػيالميػػدافالتربػػكمكانػػتتجػػدأف
المديراتفيالمدارسيقمفبإدارةناجحةكفاعمةأكثرمفمػدارسالػذككر،كىػذايعػكدإلػىطبيعػة
الم ػرأةفػػيالمجتمػػعالغػػزمالػػذميمتػػازبالذككريػػة،كينظػػرإلػػىاألنثػػىنظ ػرةأنيػػاأقػػؿكفػػاءةمػػف
الذكر،فيحثذلؾالمرأةالغزيةعمىاالجتيادفيم اركػزعمميػاكبػإدارةمتماسػكة؛لتثبػتلممجتمػع
أنيػاليسػتأقػػؿكفػاءةمػفنظرائيػػاالػذككر،بػػؿأنيػاتتفػكؽعمػػييـفػيبعػضالجكانػػب،لػذاتعطػػي
األكاديميػػاتالمقكمػػاتاإلداري ػةكالمقكمػػاتالمرتبطػػةبػػالنمكالمعرفػػيكالتطػػكرالعممػػيكلمقكمػػات
بطاقةقياساألداءالمتكازفدرجةأكبرمفاألىمية .
ب -نتائج الفرضية الاانية ،والت تنص عم  :ال توزد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى
) α ≥ 0.05بـين متوســطات درزـات تقــدير أفـراد العينـة لمقومــات تطبيـق بطاقــة قيــاس األداء
المت ـوازن فــ كميــات التربيــة بزامعــات محافظــات غـــــــــــــــــزة تعــزى لمتغيــر الرتبــة األكاديميــة:

(محاضر ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك فأعم .
كلمتحقؽمفصحةىذهالفرضيةتـاستخداـاختبارتحميؿالتبايفاألحػادم One Way

ANOVAلمكشؼعفالفركؽبيفمتكسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةلمقكمػاتتطبيػؽبطاقػة

األداءالمتكازففيكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغزةتبعانلمتغيرالرتبػةاألكاديميػة،كالجػدكؿ
التالييكضحذلؾ :

زدول ( 33يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ف متوسطات تقدير أفراد العينة
لمقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن ف كميات التربية تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية (: 119
المزاالت

مصدر التباين

مزموع المربعات

درزات
الحرية

متوسط المربعات

المزال األول -

بيفالمجمكعات  .324ـ 2013

2

1006.662

المقومات المالية.

داخؿالمجمكعات  12848.643

116

110.764

المجمكع 

14861.966

118

بيفالمجمكعات 


390.169

2

195.085

داخؿالمجمكعات  5943.578

116

51.238

المجمكع 

6333.748

118

بيفالمجمكعات 

289.150

2

144.575

داخؿالمجمكعات  4222.312

116

36.399

4511.462

118

المزال الاان -

المقومات اإلدارية.
المزال الاالث -
المقومات البشرية

(العاممين والطمبة .

المجمكع 
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قيمة

قيمة

مستوى

"ف"

الداللة

الداللة

9.08

3.80

3.97

دالةعند
.000
0.01

.025

.021

دالةعند
0.01

دالةعند
0.01

المزاالت

مصدر التباين

مزموع المربعات

المزال الرابع -

بيفالمجمكعات 

245.066

المقومات المرتبطة
بالنمو المعرف والتطور
العمم .

الدرزة الكمية

درزات
الحرية

متوسط المربعات

2

122.533

داخؿالمجمكعات  5741.371

116

49.495

المجمكع 

5986.437

118

بيفالمجمكعات 

9144.584

2

4572.292

داخؿالمجمكعات  80494.525

116

693.918

89639.109

118

المجمكع 

قيمة

قيمة

مستوى

"ف"

الداللة

الداللة

2.47

6.58

.089

.002

غيردالة
إحصائيان

دالةعند
0.01

ؼالجدكليةعنددرجةحرية )116،2كعندمستكلداللة ،3.07=)0.05كعندمستكلداللة 4.79=)0.01

يتضح من الزدول السابق أن:

-1أفقػػيـاؼاالمحسػػكبةأقػػؿمػػفقيمػػةاؼاالجدكليػػةفػػيالمجػػاؿال اربػػع :المقكمػػاتالمرتبطػػة
بػػالنمكالمعرفػػيكالتطػػكرالعممػػي)،كىػػذايػػدلؿعمػػىأنػػوالتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيف
متكسػػطاتدرجػػاتتقػػديرعينػػةالد ارسػػةمػػفاألكػػاديمييفالمتفػػرغيفلمقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداء
المت ػكازففػػيكميػػاتالتربيػػةبجامعػػاتمحافظػػاتغ ػزةتيعػػزللمتغيػػرالرتبػػةاألكاديميػػةفػػيمجػػاؿ
المقكمػػاتالمرتبطػػةبػػالنمكالمعرفػػيكالتطػػكرالعممػػي.كتفسػػرالباحاــة:النتيجػػةالسػػابقةبػػأفإدارة

الكميةككحدةالجكدةكالتطكيركالتقيػيـالمعمػكؿبػوفػيالجامعػة،ككػذلؾاألكػاديمييفبجميػعرتػبيـ
األكاديميػػةيػػركفأ ػػفالمقكمػػاتالمرتبطػػةبػػالنمكالمعرفػػيكالتطػػكرالعممػػيأحػػدالمعطيػػاتالتػػي
فرض ػػتنفس ػػياعم ػػىجكان ػػباألداءالج ػػامعيف ػػيكمي ػػاتالتربي ػػة،كبدكن ػػوستتس ػػـكمي ػػاتالتربي ػػة
كسيكصفكفبالتقميديةكالتخمػؼأمػاـطمبػتيـالػذيفتػكفرليػـالتكنكلكجيػاإمكانيػةامػتالؾمعمكمػات
ذاتحداثػػةكبكميػػاتكبي ػرة،كبالتػػاليسػػتيتزمكانيػػةى ػؤالءاألكػػاديمييفأمػػاـطمبػػتيـ؛ممػػافػػرض
عمىاألكاديمييفاألخذبعيفاالعتبارليذهالمقكماتبجديةكإحدلمقكماتتطبيػؽبطاقػةاألداء
المتكازف .
ػتبانة،كالدرجػػة

-2أفقػػيـاؼاالمحسػػكبةأكبػػرمػػفقيمػػةاؼاالجدكليػػةفػػيبػػاقيمجػػاالتاالسػ
الكميةليا،كىذايدؿعمىأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتقػديرعينػة
الد ارس ػػةم ػػفاألك ػػاديمييفالمتف ػػرغيفلمقكم ػػاتتطبي ػػؽبطاق ػػةاألداءالمتػ ػكازفف ػػيكمي ػػاتالتربي ػػة
بجامعػ ػػاتمحافظػ ػػاتغ ػ ػزةتيعػ ػػزللمتغيػ ػػرالرتبػ ػػةاألكاديميػ ػػةفػ ػػيمجػ ػػاالت :المقكمػ ػػاتالماليػ ػػة،
المقكمػػاتاإلداريػة،المقكمػػاتالبشػرية:العػػامميفكالطمبػػة)كالدرجػػةالكميػػةلالسػػتبانة،كلمكشػػؼعػػف
اتجاهىذهالفركؽلجأتالباحثةالستخداـاختبارشيفيو،كذلؾعمىالنحكالتالي :
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زدول ( 34يوضح اختبار شيفيو اتزاه الفروق ف مزاالت (المقومات المالية ،المقومات اإلدارية ،المقومات
البشرية :العاممين والطمبة والدرزة الكمية لالستبانة تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية:
المزال
المزال األول -

المقومات المالية.

المزال الاان -

المقومات اإلدارية.

المزال الاالث -

المقومات البشرية

المتوسطين

Sig.

أستاذمساعد 

 1.034

 .924

أستاذمشارؾفػأعمى 

* 7.780

 .017

أستاذمشارؾفػأعمى 

* 8.814

 .000

أستاذمساعد 

 2.593

.346

أستاذمشارؾفػأعمى 

 1.416

.738

* 4.009

.028

أستاذمساعد 

 .419

.961

أستاذمشارؾفػأعمى 

 2.928

.165

أستاذمشارؾفػأعمى 

* 3.347

.029

أستاذمساعد 

 4.485

.790

أستاذمشارؾفػأعمى 

 14.780

.091

أستاذمشارؾفػأعمى 

* 19.265

.002

الفئات
محاضر 
أستاذمساعد 
محاضر 
أستاذمساعد 
محاضر 

(العاممين والطمبة .

أستاذمساعد 

الدرزة الكمية

محاضر 

لالستبانة

الفرق بين

القيمة االحتماالية

أستاذمساعد 

أستاذمشارؾ
فػأعمى 

يتضح من الزدول السابق:
-كجػػػكدفػ ػػركؽفػ ػػيالمجػػػاؿاألكؿ :المقكمػ ػػاتالماليػ ػػة)كالمجػػػاؿالثػ ػػاني :المقكمػ ػػاتاإلداري ػ ػة)

كالمج ػػاؿالثال ػػث :المقكم ػػاتالبشػ ػرية:الع ػػامميفكالطمب ػػة)كف ػػيالدرج ػػةالكمي ػػةالس ػػتبانةمقكم ػػات
ػاعدكأسػتاذمشػارؾفػأعمى،ككانػتالفػركؽفػيجميػع
تطبيؽبطاقػةاألداءالمتػكازفبػيفأسػتاذمس 

الح ػاالتلصػػالحأسػػتاذمسػػاعد.كىػػذايعنػػيأفاألكػػاديمييفمػػفرتبػػةأسػػتاذمسػػاعديعتقػػدكفأف
ػةكاإلداريػةكالبشػريةاالعامميف
الجامعاتتتكافرفييامقكماتبطاقةاألداءالمتكازفبأبعادىا :المالي 
كالطمبةا)أكثرمفاألكاديمييفممفرتبةأستاذمشارؾفأكثر،كتفسرالباحثػةالنتيجػةالسػابقةبػأف

ػةكاإلداريػة
عينةالدراسةممفرتبيـاألكاديميةأسػتاذمسػاعديعتمػدكفعمػىتػكافرالمقكمػاتالمالي 
كالمقكماتالبشريةمفعامميفكطمبةبشكؿأكبرلييسيمكافيتحسيفاألداءالجامعي،فيمايعتمػد

األكػاديميكفممػػفرتبػتيـأسػػتاذمشػػارؾفػأعمى-كىػػـمػفأصػػحابالخبػرةالطكيمػة-عمػػىخبػرتيـ
ػةكاإلداري ػةكالمقكمػػاتالبش ػرية:العػػامميف
فػػيمكاجيػػةأممعضػػمةأكقصػػكرفػػيالمقكمػػاتالماليػ 

كالطمبة .
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ت -نتائج الفرضية الاالاة ،والت تنص عم  :ال توزد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى
) α ≥ 0.05بـين متوســطات درزـات تقــدير أفـراد العينـة لمقومــات تطبيـق بطاقــة قيــاس األداء
المتوازن ف كميات التربية بزامعات محافظات غـــــــــــــــزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة( :أقل مـن

 5سنوات  10 -5سنوات ،أكار من  10سنوات .

كلمتحقؽمفصحةىذهالفرضية تـاستخداـاختبارتحميؿالتبايفاألحادم One Way

ANOVAلمكشؼعفالفػركؽبػيفمتكسػطاتدرجػاتتقػديرأفػرادالعينػةلمقكمػاتتطبيػؽبطاقػة

األداءالمتكازففيكميػاتالتربيػةبجامعػاتمحافظػاتغػزةتبعػانلمتغيػرسػنكاتالخدمػة،كالجػدكؿ
التالييكضحذلؾ :

زدول ( 35يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ف متوسطات درزات تقدير أفراد

العينة لمقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن ف كميات التربية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة (: 119
المزاالت

مصدر التباين

مزموع المربعات

درزات
الحرية

متوسط المربعات

بيفالمجمكعات 

72.775

2

36.388

داخؿالمجمكعات 

14789.191

116

127.493

المجمكع 

14861.966

118

بيفالمجمكعات 

31.983

2

15.992

داخؿالمجمكعات 

6301.765

116

54.326

المجمكع 

6333.748

118

بيفالمجمكعات 

117.599

2

58.800

داخؿالمجمكعات 

4393.863

116

37.878

المجمكع 

4511.462

118

المزال الرابع  -المقومات

بيفالمجمكعات 

256.844

2

128.422

المرتبطة بالنمو المعرف والتطور

داخؿالمجمكعات 

العمم .

5729.593

116

49.393

المجمكع 

5986.437

118

بيفالمجمكعات 

1484.041

2

742.020

داخؿالمجمكعات 

88155.068

116

759.957

المجمكع 

89639.109

118

المزال األول -
المقومات المالية.
المزال الاان -
المقومات اإلدارية.
المزال الاالث  -المقومات
البشرية (العاممين والطمبة .

الدرزة الكمية

قيمة "ف"
.285

.294

1.552

2.600

.976

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

.752

غيردالة

.746

.216

.079

.380

إحصائينا

غيردالة
إحصائينا
غيردالة
إحصائينا
غيردالة
إحصائينا

غيردالة
إحصائينا

ؼالجدكليةعنددرجةحرية )116،2كعندمستكلداللة ،3.07=)0.05كعندمستكلداللة 4.79=)0.01

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفقيـاؼاالمحسػكبةأقػؿمػفقيمػةاؼاالجدكليػةفػيجميػعمجػاالت

كفيالدرجةالكميػةليػا،كىػذايػدؿعمػىأنػوالتكجػد

استبانةمقكماتتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف
فركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجػاتتقػديرعينػةالد ارسػةمػفاألكػاديمييفالمتفػرغيف

لمقكمػاتتطبيػػؽبطاقػةاألداءالمتػكازففػيكميػػاتالتربيػةبجامعػػاتمحافظػاتغػزةتيعػزللمتغيػػر
سنكاتالخدمةفيجميعمجاالتاالستبانةكفيالدرجةالكميةليا.كتفسرالباحثػةالنتيجػةالسػابقة
بأفاألكاديمييفكبغضالنظرعفسػنكاتالخدمػةلػدييـينظػركفبػذاتاألىميػةلمقكمػاتتطبيػؽ
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بطاقػػةاألداءالمت ػكازف،كذلػػؾألفت ػكافرجميػػعىػػذهالمقكمػػاتيمثػػؿالكسػػيمةالتػػيتػػدفعاألجي ػزة

اإلداري ػ ػةلمعمػ ػػؿبحيكيػ ػػةكنشػ ػػاط؛لتطبيقيػ ػػابم ػ ػايجعػ ػػؿالرؤسػ ػػاءيتػ ػػابعكفكاجبػ ػػاتكمسػ ػػؤكليات
مرؤكسييـبشكؿمستمر،كتدفعالمرؤكسيفلمعمؿبفعاليةككنياتبيفدرجةأداءالفػردالعامػؿمػف

خالؿصالحيةقياموالفعميبكاجباتو .

ث -نتائج الفرضية الرابعة ،والت تنص عم  :ال توزد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى
) α ≥ 0.05بـين متوســطات درزـات تقــدير أفـراد العينـة لمقومــات تطبيـق بطاقــة قيــاس األداء
المت ـوازن ف ـ كميــات التربيــة بزامعــات محافظــات غـــــــــــــــــزة تعــزى لمتغيــر الزامعــة (:األزىــر،

اإلسالمية ،األقص .

كلمتحقؽمفصحةىذهالفرضية تـاستخداـاختبارتحميؿالتبايفاألحادم One Way
ANOVAلمكشؼعفالفػركؽبػيفمتكسػطاتدرجػاتتقػديرأفػرادالعينػةلمقكمػاتتطبيػؽبطاقػة

األداءالمتكازففػيكميػاتالتربيػةبجامعػاتمحافظػاتغػزةتبعػانلمتغيػرالجامعػة،كالجػدكؿالتػالي
يكضحذلؾ :

زدول ( 36يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ف متوسطات درزات تقدير

أفراد العينة لمقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن ف كميات التربية تبعاً لمتغير الزامعة (: 119
المزاالت

مصدر التباين

مزموع المربعات

درزات
الحرية

متوسط المربعات

بيفالمجمكعات 

4068.589

2

2034.294

داخؿالمجمكعات 

10793.377

116

93.046

المجمكع 

14861.966

118

بيفالمجمكعات 

511.172

2

255.586

داخؿالمجمكعات 

5822.576

116

50.195

المجمكع 


6333.748

118

بيفالمجمكعات 

698.168

2

349.084

داخؿالمجمكعات 

3813.294

116

32.873

المجمكع 

4511.462

118

المزال الرابع  -المقومات

بيفالمجمكعات 

758.721

2

379.361

المرتبطة بالنمو المعرف والتطور

داخؿالمجمكعات 

العمم .

5227.715

116

45.067

المجمكع 

5986.437

118

بيفالمجمكعات 

17934.621

2

8967.311

داخؿالمجمكعات 

71704.488

116

618.142

المجمكع 

89639.109

118

المزال األول -
المقومات المالية.
المزال الاان -
المقومات اإلدارية.
المزال الاالث  -المقومات
البشرية (العاممين والطمبة .

الدرزة الكمية

قيمة
"ف"

21.86

5.09

10.61

8.41

14.50

قيمة الداللة

مستوى
الداللة

.000

دالةعند
0.01

.000

دالةعند

.000

.000

.000

0.01
دالةعند
0.01

دالةعند
0.01

دالةعند
0.01

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفقيـاؼاالمحسكبةأكبرمفقيمةاؼاالجدكليةفيجميعمجاالت
االستبانة،كالدرجةالكميةليا ،كىذايدؿعمىأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطات

تقديرعينةالدراسةمفاألكاديمييفالمتفرغيفلمقكماتتطبيؽ بطاقةاألداء المتكازففي كميات
التربيةبجامعاتمحافظاتغزةتيعزل لمتغيرالرتبةاألكاديمية فيمجاالت :المقكماتالمالية،
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المقكمات اإلدارية ،المقكمات البشرية :العامميف كالطمبة ،المقكمات المرتبطة بالنمك المعرفي
كالتطكر العممي) كالدرجة الكمية لالستبانة ،كلمكشؼ عف اتجاه ىذه الفركؽ لجأت الباحثة
الستخداـاختبارشيفيو،كذلؾعمىالنحكالتالي :
زدول ( 37يوضح اختبار شيفيو اتزاه الفروق ف مزاالت :

مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن والدرزة الكمية لالستبانة تبعاً لمتغير الزامعة
المزال
المزال األول -

المقومات المالية.

المزال الاان -

المقومات اإلدارية.
المزال الاالث -

المقومات البشرية
(العاممين والطمبة .

المزال الرابع -
المقومات المرتبطة
بالنمو المعرف

والتطور العمم .
الدرزة الكمية
لالستبانة

الفرق بين

القيمة االحتماالية

المتوسطين

Sig.

األزىر 

 6.900

.054

األقصى 

* 8.200

.001

األقصى 

* 15.100

.000

األزىر 

 4.907

.065

األقصى 

 .790

.883

األقصى 

* 5.697

.008

األزىر 

* 6.428

.001

األقصى 

 .067

.999

األقصى 

* 6.496

.000

األزىر 

*7.100

.002

األقصى 

.517

.942

األقصى 

*6.582

.001

األزىر 

* 25.335

 .003

األقصى 

 8.541

.309

األقصى 

* 33.877

.000

الفئات
اإلسالمية 
األزىر 
اإلسالمية 
األزىر 
اإلسالمية 
األزىر 
اإلسالمية 
األزىر 
اإلسالمية 
األزىر 

يتضح من الزدول السابق:
-كجكدفركؽفيالمجاؿاألكؿبيفأفػرادالعينػةمػفجػامعتياألزىػركاإلسػالميةمػفجيػةكأفػراد

العينػةمػفجامعػػةاألقصػىمػفجيػػةأخػرل،ككانػتالفػػركؽلصػالحجامعػةاألقصػػى،كىػذايعنػػي

أفاألكاديمييفمفجامعةاألقصىيركفتػكافرالمقكمػاتالماليػةفييػا،كتعػزكالباحاـة:ذلػؾإلػى
أفجامعػػةاألقصػػىجامعػػةحككميػػةبينمػػاكػػؿمػػفجػػامعتىاألزىػػركاإلسػػالميةجامعػػاتأىميػػة
تعتمػػداعتمػػادناكبي ػ نارعمػػىرسػػكـالطمبػػة،كقػػدأثػػرالحصػػارعمييمػػاممػػاأدلإلػػىت ارجػػعالمقػػكـ

المالي .

كجػ ػػكدفػ ػػركؽفػ ػػيالمجػ ػػاؿالثالػ ػػث :المقكمػ ػػاتالبش ػ ػرية:العػ ػػامميفكالطمبػ ػػة)كالمجػ ػػاؿال اربػ ػػع:المقكماتالمرتبطةبالنمكالمعرفيكالتطكرالعممي)كفيالدرجػةالكميػةالسػتبانةمقكمػاتتطبيػؽ
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بطاقػػةاألداءالمت ػكازفبػػيفأفػػرادالعينػػةمػػفجامعػػةاألزىػػرمػػفجيػػة،كأف ػرادالعينػػةمػػفجػػامعتي

اإلسػالميةكاألقصػػىمػػفجيػةأخػػرل،ككانػػتالفػركؽلصػػالحأفػرادالعينػةمػػفجػػامعتياإلسػػالمية

كاألقصى،حيثيرلاألكاديميكفمفجامعتياألقصىكاإلسالميةتػكافرىػذهالمقكمػات،كتعػزك
الباحاــة:ذلػػؾإلػػىاىتمػػاـكػػؿمػػفجػامعتياألقصػػىكاإلسػػالميةبالمقكمػػاتالبشػريةمػػفعػػامميف
كطمبة،كتشيراالحصائياتإلػىأفجامعػةاألهصػىتمتمػؾالعػدداألكبػرمػفالطمبػةككنيػاجامعػة
حككمي ػػةفق ػػدق ػػدمتالكثي ػػرم ػػفالتس ػػييالتالمالي ػػةلمطمب ػػة،كم ػػاكتع ػػزك الباحاـــة:ذل ػػؾإل ػػىأف

األكاديمييففيالجامعةاإلسالميةذاتالطابعالمحافظكالمحسكبعمىالتياراإلسػالمييجػدكف
ػرذاأىميػػةككنػػويمثػػؿاألرضػػيةالخصػػبةلبنػػاءالمجتمػػعاإلسػػالمي
فػػيالمقكمػػاتالبش ػريةعنصػنا

الػػذميطمحػػكفإليػػوفػػيظػػؿاألصػػالة،كييتمػػكفبالمقكمػػاتالمرتبطػػةبػػالنمكالمعرفػػيكالتطػػكر
العممػ ػػيليصػ ػػطبغأف ػ ػرادىػ ػػذاالمجتمػ ػػعمػ ػػفالعػ ػػامميفكالطمبػ ػػةبطػ ػػابعالمعاص ػ ػرةكالحداثػ ػػة،أمػ ػػا

األكػػاديمييففػػيجامعػػةاألقصػػىفيعطػػكفىػػذيفالمقػػكميفذاتاألىميػػةكػػكفجامعػػةاألقصػػى
تحػػكزالعػػدداألكبػػرمػػفالطمبػػة،خاصػػةكميػػةالتربيػػة،كبالػػذاتمػػفاإلنػػاثفيػػـحريصػػكفعمػػى
الحصكؿعمىرضاىؤالءالطمبةككنيـيمثمكفالرافدالماليكالدعائياألكبرلجامعةاألقصى .

-كج ػػكدف ػػركؽف ػػيالمج ػػاؿالث ػػاني :المقكم ػػاتاإلداريػ ػة)ب ػػيفأفػ ػرادالعين ػػةم ػػفجامع ػػةاألزى ػػر

كجامعةاألقصػى،ككانػتالفػركؽلصػالحأفػرادالعينػةمػفجامعػةاألقصػى،كتفسػرالباحاـة:ذلػؾ
بأفاألكاديمييففيجامعػةاألقصػىكالػذيفيعػانكفمػفمشػاكؿإداريػةجمػةنتيجػةحالػةالتجػاذب
كاالنقساـالسياسيالػذمتعيشػوالسػاحةالفمسػطينية،كمػفىنػاكانػتىػذهالنتيجػةالتػيقػدتعكػس

شػػعكراألكػػاديمييفبضػػركرةتػكافرالمقكمػػاتاإلداريػةكمخػػرجمػػفالحالػػةالمكصػػكفةأعػػاله،كالتػػي
جعمتاألكاديمييفيدفعكفكطمبتيـالثمفاألكبرلذلؾ .

* اإلزابة عن السؤال الاالث من أسئمة الدراسة؛ والذي ينص عم  :ما درزة تقدير األكاديميين

لمتوزيات االستراتيزية لكميات التربية بزامعات محافظات غــزة؟

كلإلجابةعفىذاالسؤاؿقامتالباحثةبحسابالمتكسطالحسابيكاالنحراؼالمعيارم

كالكزفالنسبيلتقديرأفرادالعينةعمىاستبانةاالتكجياتاالستراتيجيةلكمياتالتربيةابمجاالتيا
،كدرجتياالكمية،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :
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زدول ( 38يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسب لكل
مزال من مزاالت التوزيات االستراتيزية ودرزتيا الكمية (ن=: 119
م
-1
-2
-3
-4

مزاالت االستبانة
المزال األول  -التوزو
نحو الزودة الشاممة.
المزال الاان  -التوزو
نحو اقافة البحث العمم .
المزال الاالث  -التوزو
نحو المسؤولية المزتمعية.
المزال الرابع  -التوزو نحو
التقدم التكنولوز والمعرف .

الدرزة الكمية لمتوزيات االستراتيزية.

الوزن

عدد

المتوسط

االنحراف

الفقرات

الحساب

المعياري النسب %

الترتيب

الحكم عم
الدرزة

17

64.714

11.384

76.13

3

كبيرة

9

34.1681

5.930

75.92

4

كبيرة

6

23.092

4.242

76.97

2

كبيرة

5

19.403

3.615

77.61

1

كبيرة

23.570 141.378  37

76.42

-

كبيرة

تبػػيفم ػػفالج ػػدكؿالس ػػابؽأفالدرج ػػةالكمي ػػةلتق ػػديراألك ػػاديمييفلمتكجي ػػاتاالس ػػتراتيجية

لكميػاتالتربيػةبجامعػاتمحافظػػاتغػزةحصػمتعمػػىكزفنسػبي )%76.42أمبدرجػةكبيػرة،
كتفسرالباحاة:النتيجةالسابقةبػأفاألكػاديمييفيػركفأفاألخػذبالتكجيػاتاالسػتراتيجيةمػفقبػؿ
ػتراتيجيةتمثػػؿاسػػتجابةلمتحػػدياتالتػػيتكاج ػػو
كميػػاتالتربيػػةأمػػرضػػركرمكػػكفالتكجيػػاتاالسػ 
كمياتالتربيةفيالحاضػر،كتمثػؿبكصػمةتكجييػانحػكاتخػاذقػ ارراتاسػتراتيجيةمسػتقبميةتعكػس

أفضؿالبدائؿكالخياراتالمتاحةلممنظمة .

كتتفػؽالنتيجػةالسػابقةمػػعنتيجػةد ارسػةحسػنيف 3352ـ)التػػيتكصػمتإلػىأفالدرجػػة

الكمي ػػةلمتكجي ػػاتاالس ػػتراتيجيةلمجامع ػػاتالفمس ػػطينيةبمحافظ ػػاتغػ ػزةحص ػػمتعم ػػىكزفنس ػػبي
)%83.32كىػػيبدرجػػةعاليػػة،كمػػااتفقػػتمػػعد ارسػػةعبػػدالكىػػاب 3352ـ)التػػيكشػػفتأف

غالبيةأعضاءىيئةالتدريستتكفرلػدييـالمعرفػةالكافيػةكالكافيػةعػفالتكجػواالسػتراتيجي،كػذلؾ

اتفقػػتمػػعد ارسػػةالبك ػرم 3339ـ)التػػيكشػػفتعػػفكضػػكحالمفيػػكـالعػػاـلمتكجػػواالسػػتراتيجي
لدلإدارةالجامعاتبدرجةمرتفعةبمغت  .)89.97

وكان ترتيب مزاالت استبانة التوزيات االستراتيزية لكميات التربية عم النحو التال :

-1حصػؿعمػىالمرتبػػةاألكلػىالمجػاؿال اربػػع :التكجػونحػكالتقػػدـالتكن كلػكجيكالمعرفػي)،حيػػث

حصػػػؿعمػ ػػىكزفنس ػػبي )%77.61كبدرجػ ػػةكبي ػ ػرة.كتفسػػػرالباحاــــة:ذل ػػؾبػ ػػأفاألكػ ػػاديمييف
يعتقػػدكفبػػأفأىػػـتكجػػواسػػتراتيجييمػػزـلكميػػاتالتربيػػةتبنيػػوىػػكالتكجػػونحػػكالتقػػدـالتكنكلػػكجي
كالمعرف ػػيلمكاكب ػػةالحداث ػػةتم ػػؾالس ػػمةالمالزم ػػةلمص ػػركحالعممي ػػة،كعم ػػى أرس ػػياكمي ػػاتالتربي ػػة

بالجامعػ ػػات،كمػ ػػايؤكػ ػػدذلػ ػػؾأفجامعػ ػػةاألزىػ ػػرقامػ ػػتبافتتػ ػػاح ب ػ ػرام دكتػ ػػكراهفػ ػػيعػ ػػددمػ ػػف
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التخصصاتالنػادرةباإلضػافةإلػى تطػكيربػرام الماجسػتيرالعديػدةالمكجػكدة،كالتػيكصػمتإلػى
)26برنامجنا .

-2جػػاءفػػيالمرتبػػةالثانيػػةالمجػػاؿالثالػػث :التكجػػونحػػكالمسػػؤكليةالمجتمعيػػة)،حيػػثحصػػؿ
عمػػىكزفنسػػبي )%76.97كبدرجػػةكبي ػرة.كتفسػػرالباحثػػةذلػػؾبكجػػكدتأييػػدلػػدلاألكػػاديمييف
ليذاالتكجوالذميكسعكظائؼكمياتالتربيةكمؤسسةتقكـبكظيفػةتربكيػةكتعميميػة،كذاتطػابع
أكاديميبحتإلػىمؤسسػةذاتكظيفػةاجتماعيػةتتحمػؿمسػؤكليتياتجػاهقضػاياالمجتمػع،كتقػدـ
الخدم ػػةالمطمكب ػػةمني ػػاتج ػػاهقطاع ػػاتى ػػذاالمجتم ػػعبم ػػافيي ػػاالمش ػػاركةف ػػيفعاليات ػػو،كتق ػػديـ

الخدماتالممكنةكالالزمةلمؤسساتو .

-3جاءفيالمرتبةالثالثػةالمجػاؿاألكؿ :التكجػونحػكالجػكدةالشػاممة)،حيػثحصػؿعمػىكزف
نس ػػبي )%76.13كبدرج ػػةكبي ػػرة.كتفس ػػرالباحث ػػةذل ػػؾب ػػأفمفي ػػكـالج ػػكدةالش ػػاممةذكأىمي ػػة
تػػنعكسعمػػىكافػػةالعمميػػةاألكاديميػػةكاإلداريػةكالبحثيػػةكالخدميػػةفػػيالجامعػػاتبمػػافييػػاكميػػات
التربيػػة؛كالتػػيتسػػعىلألخػػذبمفيػػكـالج ػػكدةالشػػاممةكبقػػدرإمكانياتيػػا،حي ػػثقام ػػت

اإلس ػػالمية

الجامع ػػة

بتش ػػكيؿكح ػػدةالج ػػكدةمن ػػذزم ػػفبعي ػػد،كبقػ ػرارإدارمرق ػػـ 2002ـ)47،بت ػػاريخ

2002/3/2ـ)لتسػاىـ فػي تطػكير كتحسػيف األداء لػدل مختمػؼ دكائػر الجامعػة خاصػة
األكاديمييف كالبرام األكاديمية ،كلمكقكؼ عمى المشكالت التي مف شأنيا أف تعيؽعممية االرتقاء

بػاألداء األكػاديمي كالتغمػب عمييػا،كمػاكأنشػئتعمػادةالتخطػيطكالجػكدةفػيجامعػةاألزىػرفػي

العاـالجامعي 1999ـ)،بعدمركرثمانيسنكاتعمىقياـالجامعة،كقدكافمفأىػـالميػاـ

كاإلنجػازاتالتػػياضػػطمعتبيػاالعمػػادةمػػايمػي:كضػػعسياسػػةالقبػكؿبالجامعػػةكفػػؽاالحتباجػػات
الحقيقي ػػةلممجتم ػػع،إع ػػدادكتطبي ػػؽاس ػػتماراتتقػػػكيـأعض ػػاءىيئ ػػاتالت ػػدريسكتق ػػكيـالمقػػػررات

الد ارس ػػيةالمطركح ػػة،د ارس ػػةالكت ػػابالج ػػامعيكالس ػػعيلتط ػػكيرهككض ػػعآلي ػػاتلطباعت ػػو،كاع ػػداد
تص ػػكراتكمقترح ػػاتعممي ػػةلتط ػػكيرمكتب ػػةالجامع ػػةكحكس ػػبتيا،كتزكي ػػدىاب ػػاألجيزةكال ػػدكريات
كالكت ػػبكالبػ ػرام  .دلي ػػؿالجامع ػػة2001،ـ)49:أم ػػاجامع ػػةاألقص ػػىفق ػػدت ػػـإنش ػػاءعم ػػادة
التخطػػيطكالتطػػكيرلتأخػػذدكرىػػافػػيتطػػكيرالجامعػػةعمػػىكػػؿالصػػعدكقػػدتػػـذلػػؾفػػينػػكفمبر

1996ـ .عمادةالتخطيط،جامعةاألقصى2006،ـ) 

كتتفػػؽالنتيجػػةالسػػابقةمػػعد ارسػػةحسػػنيف 3352ـ)التػػيحصػػمتإدارةالجػػكدةالشػػاممة

كذلؾاتفقتمعدرسػةالػدجني 2011ـ)التػيكشػفتعػفتػكافر
ا
فيياعمىنسبة .)%85.73

أبعادجكدةاألداءالمؤسسيفيالجامعاتالفمسطينيةبنسبةكبيرةبمغت  .)%82.98

-4حػػؿفػػيالمرتبػػةالرابعػػةكاألخي ػرةالمجػػاؿالثػػاني :التكجػػونحػػكثقافػػةالبحػػثالعممػػي)،حيػػث

حصؿعمىكزفنسبي )%75.92كبدرجةكبيرة.كتفسرالباحاـة:ذلػؾبػأفالتكجػونحػكالبحػث
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العمميتكجوتتبناهكافةكمياتالتربيةفيجامعاتمحافظاتغزة،كتخصصلػوكميػةخاصػة،ك
ميزانيػػةجيػػدةتيسػػيـمػػفخالليػػاكميػػاتالتربيػػةفػػيتشػػجيعالبػػاحثيففػػيتنػػاكؿالمشػػكالتالتربكيػػة
التػػييعػػانيمنيػػاالمجتمػػعالفمسػػطيني،كالكصػػكؿإلػػىحمػػكؿعمميػػةليػا.كلكػػفىػػذاالمقػػكـحصػػؿ
عمػ ػػىالمرتبػ ػػةاألخي ػ ػرة،كذلػ ػػؾلكجػ ػػكدمعيقػ ػػاتأمػ ػػاـالبحػ ػػثالعممػ ػػي،حيػ ػػثأجمػ ػػعالمختصػ ػػكف
كاألكػػاديميكفعمػػىأفالتحػػدياتالكبيػ ػرةالتػػيتكاجييػػاالجامعػػاتف ػػيظػػؿاالحػػتالؿاإلسػ ػرائيمي
كانعػػداـالرؤيػػةاالسػػتراتيجيةفػػيالبحػػثالعممػػي،كغيػػابالتنميػػةمعكقػػاتأساسػػيةتكاجػػوالبحػػث
العمميفيفمسطيف.كقدجاءذلؾخالؿكرشةعمؿنظميامركزشؤكفالمػرأةبالتعػاكفمػعكميػة
اإلعالـفيجامعةاألقصىبغزة،بعنكافامعكقاتالبحثالعممي" .
ولمزيد من النتائج ،قامت الباحاة بدراسة فقرات كل مزال عم حدة ليتبين التال :
أو ًال -فيما يتعمق بالمزال األول (التوزو نحو الزودة الشاممة :
قامػ ػػتالباحثػ ػػةبحسػ ػػابالمتكسػ ػػطاتالحسػ ػػابيةكاالنح ارفػ ػػاتالمعياريػ ػػةكاألكزافالنسػ ػػبية
كالترتيبلفقراتىذاالمجاؿكمايكضحياالجدكؿالتالي :
زدول ( 39يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسب
والترتيب لتقدير أفراد العينة عم فقرات المزال األول (:التوزو نحو الزودة الشاممة :
م

المتوسط
الحساب

الفقرة

أ -التوزو نحو التمكين

الحكم عم
الوزن
االنحراف
الترتيب
الدرزة
المعياري النسب %

 -1رفدالمجتمعبالمتخصصيفكالقادةفيمختمؼالمجاالتالتربكية.

4.058

1.019

81.17

1

كبيرة

 -2رف عالمستكمالمينيكالعمميلمعامميففيميدافالتربيةكالتعميـ .

3.941

.895

78.82

3

كبيرة

 -3تنميةركحالمبادرةكمياراتالتفكيرالعمميالناقدلدلالطمبة.

3.705

.914

74.11

13

كبيرة

3.789

.937

75.79

9

كبيرة

3.806

.923

76.13

8

كبيرة

3.663

.932

73.27

15

كبيرة

-4
-5

تطكير الفكر التربكم كنشر االتجاىات التربكية الحديثة كتطبيقيا في

البيئة التعميمية الفمسطينية.
تمكيف الطمبة مف تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في

العمميةالتعميمية.

 -6تكفيربرام تدريبيةلتنميةالقدراتلدلالعامميفكالطمبة.
ب -التوزو نحو التحسين المستمر 
 -7استحداث البرام التعميمية التربكيةكفقنا لمعايير الجكدة.

3.924

.940

78.48

5

كبيرة

3.605

.885

72.10

17

كبيرة

 -9تحقيؽ مستكيات متقدمة مف التميزمقارنةبمثيالتيا.

3.781

.966

75.63

10

كبيرة

 -10تطكيرأدكاتالتعمـالمرتبطةبالتطكراتالتكنكلكجية.

3.655

.906

73.10

16

كبيرة

-8

تطكير البرام األكاديمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع
كسكؽالعمؿ .
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م

المتوسط
الحساب

الفقرة

أ -التوزو نحو التمكين

الحكم عم
الوزن
االنحراف
الترتيب
الدرزة
المعياري النسب %

 -11تكظيؼالتعميـاإللكتركنيفيالعمميةالتعميمية.

3.714

.903

74.28

12

كبيرة

 -12استقطابككادربشريةذاتكفاءةعالية.

3.689

.997

73.78

14

كبيرة

 -13كضعخططمنيجيةلضمافجكدةالعمميةالتعميمية.

3.722

.812

74.45

11

كبيرة

ج -التوزو نحو التطوير التنظيم 
 -14تطكيراليياكؿالتنظيميةكفقالمتغيراتبيئةالعمؿ.
-15
-16

تطكيرأنظمةكسياساتالعمؿباستمرارحتىتتالءـكمتغيرات

بيئةالعمؿ.

التحقؽمفتطبيؽمبادئإدارةالجكدةالشاممةفيكافةاألقساـ
المدخالت-العمميات-المخرجات) .

 -17اعتمادنظاماكاضحالتقييـاألداءاإلدارمكاألكاديمي.

3.983

1.081

79.66

2

كبيرة

3.831

.846

76.63

7

كبيرة

3.899

.924

77.98

6

كبيرة

3.941

.805

78.82

3

كبيرة

يتضح من الزدول السابق أن أعم فقرتين ف مزال التوزو نحو الزودة الشاممة كانتا :

-الفقػ ػرة )1كالتػػػينصػ ػػتعم ػػى "رفػػػدالمجتمػػػعبالمتخصص ػػيفكالق ػػادةفػػػيمختمػػػؼالمج ػػاالت

التربكيػػةااحتمػػتالمرتبػػةاألكلػػىبػػكزفنسػػبيقػػدره )%81.17أمبدرجػػةكبيػػرة .كتعػػزكالباحا ـة
:ذلؾإلىأفتحقيؽىذاالتكجويعنينجاحكمياتالتربيةفيتحقيػؽأحػدأىػـأىػدافيا،كىػكتمبيػة
الحاجاتالتربكيػةلممجتمػععبػررفػدهبالمتخصصػيفكالقػادةفػيمختمػؼالمجػاالتالتربكيػة،كىػذا
ماتحرصعميوكمياتالتربيةمفكجيةنظراألكاديمييففييا .

-الفق ػرة )14كالتػػينصػػتعمػػىاتطػػكيراليياكػػؿالتنظيميػػةكفقػػالمتغي ػ ارتبيئػػةالعمػػؿااحتمػػت

المرتبةالثانيةبكزفنسبيقدره )%79.66أمبدرجػةكبيػرة .كتعػزكالباحثػةذلػؾإلػىكعػيإدارة
الكمياتكاألكاديمييفبضركرةتطػكيرىياكػؿتنظيميػةلتكػكف متكافقػة مػع متطمبػات تطػكير مختمػؼ

األنشطةكالبرام كالكميات كاألقساـ العممية كغيرىا .

فيما كانت أدن فقرتين ف مزال التوزو نحو الزودة الشاممة:

الفقػرة )8كالتػينصػتعمػىاتطػكير البػرام األكاديميػة بمػا يتناسػب مػع احتياجػات المجتمػعكسػػكؽالعمػػؿااحتمػػتالمرتبػػةالسػػابعةعش ػرةكاألخي ػرةبػػكزفنسػػبيقػػدره )%72.10أمبدرجػػة
كبيرة .كتعزكالباحاة:ذلؾإلػىأفكميػاتالتربيػةنجحػتفػيتخػري أفػكاجمػفالمتخصصػيففػي

كافػةمجػػاالتالتربيػػة،كتغطػػيبرامجيػافػػيجامعػػاتمحافظػػاتغػزةكافػػةالتخصصػػاتالمطمكبػػة
لسػػكؽالعمػػؿ،لكػػفتبقػػىالمعضػػمةفػػيقػػدرةسػػكؽالعمػػؿعمػػىاسػػتيعابكافػػةالخ ػريجيف،كىػػذه
المعضمةتعكدألسبابسياسيةكاقتصادية .
الفق ػرة )10كالتػػينصػػتعمػػىاتطػػكيرأدكاتالػػتعمـالمرتبطػػةبػػالتطكراتالتكنكلكجيػػةااحتمػػتالمرتب ػػةالسادس ػػةعش ػػرةكقب ػػؿاألخيػ ػرةب ػػكزفنس ػػبيق ػػدره )%73.10أمبدرج ػػةكبي ػػرة .كتع ػػزك
الباحثػةذلػػؾقيػػاـإدارةالكميػػاتبتزكيػػدالقاعػػاتالد ارسػػيةكالمختبػراتبأحػػدثالتقنيػػاتكالحكاسػػيب
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كشػػبكاتاإلنترنػػت،كمػػازكدتبعػػضالقاعػػاتبالسػػبكرةالذكيػػةإلحػػداثمكاقػػؼمحاكػػاةشػػبيية
لمكاقعالتعميمػي.كمػاقامػتكميػاتالتربيػةبتصػكيرالعديػدمػفالمحاضػرات،كتحميميػاعمػىمكقػع
الجامعةكمكاقعالتكاصؿاالجتماعيالخاصةبصفحةالجامعة .
اانياً -فيما يتعمق بالمزال الاان (التوزو نحو اقافة البحث العمم :

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية

،كالترتيبلفقراتىذاالمجاؿكمايكضحياالجدكؿالتالي :

زدول ( : 40المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسب
والترتيب لتقدير أفراد العينة عم فقرات المزال الاان (التوزو نحو اقافة البحث العمم
م

الحكم عم
االنحراف الوزن
الترتيب
المتوسط
الدرزة
المعياري النسب %

الفقرة

 -1تعزيزكعيالطمبةبجدكلكأىميةالبحثالعممي.

4.058

.846

81.17

1

كبيرة

3.756

.747

75.12

6

كبيرة

 -3تكفيرشبكة معمكمات حديثة الستخدامات الباحثيف.

3.890

.945

77.81

2

كبيرة

 -4تشجيعالباحثيفالمتميزيفمفخالؿالتحفيزالمادمكالمعنكم.

3.579

.934

71.59

9

كبيرة

 -5ربط البحث العممي باحتياجات المجتمع.

3.747

.885

74.95

7

كبيرة

3.764

.962

75.29

5

كبيرة

3.781

.825

75.63

4

كبيرة

 -8تطكيرقدراتالمراكزكالكحداتالبحثية.

3.739

.896

74.78

8

كبيرة

 -9دعـالمشاركاتالبحثيةالعالميةكاإلقميمية.

3.848

.953

76.97

3

كبيرة

-2

-6
-7

تحديث المساقات الدراسية المتعمقة بميارات البحث العممي

كأخالقياتو.

تعزيز  كتدعيـ ثقافة البحث العممي مف خالؿ عقد المؤتمرات
كاألياـالدراسية.
دعـتكجوطمبةالدراساتالعميانحكالدراساتالمستقبمية 
االستشرافية) .

يتضح من الزدول السابق أن أعم فقرتين ف مزال التوزو نحو اقافة البحث العمم كانتا :

الفقرة )1كالتينصتعمى"تعزيزكعيالطمبةبجػدكلكأىميػةالبحػثالعممػيااحتمػتالمرتبػةاألكلىبػكزفنسػبيقػدره )%81.17أمبدرجػةكبيػرة .كتعػزكالباحاـة:ذلػؾإلػىأفاألكػاديمييف
أنفسػ ػػيـيشػ ػػعركفبأىميػ ػػةالبحػ ػػثالعممػ ػػي،كانعكاسػ ػػاتوعمػ ػػىشخصػ ػػيةالطالػ ػػبكباحػ ػػثيسػ ػػعى
لمحصكؿعمىالمعرفةكانتاجيا،فيقكـاألكاديميكفبحثطمبتيـعمىممارسػةالبحػثالعممػيمػف
خالؿتكميفيـببعضاألبحاث،كيخصصكفلذلؾجزءمفالدرجاتالممنكحةلمطمبة .
الفقػرة )3كالتػينصػتعمػىاتػكفيرشػبكة معمكمػات حديثػة السػتخدامات البػاحثيفااحتمػػتالمرتبػػةالثانيػػةبػػكزفنسػػبيقػػدره )%77.81أمبدرجػػةكبي ػرة .كتعتقػػدالباحث ػةأفىػػذهالنتيجػػة
منطقيةفاليمكفأفيتـالطالبباحثانعفالمعرفةدكفتكفيرشبكةمعمكمػاتحديثػةتعتمػدعمػى
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الشػػبكةالعنكبكتيػػةكالحكاسػػيبالذكيػػة،كاألكعيػػةالمعرفيػػةليحصػػؿالباحػػثعمػػىالمعمكمػػةالعميقػػة
كالحديثةكالمتكاممة،كالتيتمثؿالبنيةاألكلىفيالبحثالعممػي،كمػايػدلؿعمػىذلػؾأفالجامعػة
اإلسالميةكقعتمػعشػركةسػبيدكميػؾلتكنكلكجيػاالمعمكمػاتكاالتصػاالتاتفاقيػةلتزكيػدالجامعػة
بخدمػةاإلنترنػتكمػزكدرئػيسبسػرعاتفائقػةعبػػرشػبكةاألليػاؼالضػكئية.ككػذلؾتزكيػدجامعػة
األقصىبخافيكنسبإنترنتالسمكيعميمستكمالجامعةبالكامؿ .
فيما كانت أدن فقرتين ف مزال التوزو نحو اقافة البحث العمم :

-الفقرة )4كالتػينصػتعمػىاتشػجيعالبػاحثيفالمتميػزيفمػفخػالؿالتحفيػزالمػادمكالمعنػكما

احتمػتالمرتبػةالتاسػعةكاألخيػرةبػكزفنسػبيقػدره )%71.59أمبدرجػػةكبيػرة .كتعػزكالباحاـة:
ذلؾإلىكجكدتحفيزمفإدارةالكميةكاألكاديمييفلمباحثيفبالمشاركةفيالمػؤتمراتالعمميػةكأيػاـ
ػزمعنكي ػنا،أمػػاالتحفيػػزالمػػادمفيكجػػدقصػػكر
العمػػؿ،كيكػػكفىػػذاالتحفيػػزفػػيغالػػبالحيػػافتحفيػنا
اسػػتخدامو،نتيجػػةضػػعؼالميزاني ػػات،كىػػذابخػػالؼالػػبالدالمتقدمػػة،كىنػػاتػػذكرالباحثػػة،كبكػػؿ

األسؼدكلةاالحتالؿالتيتخصصأكثرمف%5مفميزانيتيالمبحثالعممي .

-الفقػرة )8كالتػػينصػػتعمػػىاتطػػكيرقػػدراتالم اركػػزكالكحػػداتالبحثيػػةااحتمػػتالمرتبػػةالثامنػػة

كقبػػؿاألخي ػرةبػػكزفنسػػبيقػػدره )%74.78أمبدرجػػةكبيػػرة .كتعػػزكالباحاـــة:ذلػػؾإلػػىكعػػي
إداراتكميػػاتالتربيػػةأفالبحػػثالعممػػيىػػكأسػػاسالتقػػدـفػػيكافػػةأنػػكاعالعمػػكـ،كسػػبيؿلحػػؿ

ػةكاالجتماعيػػةكالنفسػػية،كسػػبيؿلمكاجيػػةالعقبػػاتكالكصػػكؿألسػػبابياكالكقايػػة
المشػػكالتالتربكيػ 
منياكالتعرؼإلىطرؽعالجياكالتغمبعمييا .

االااً -فيما يتعمق بالمزال الاالث (التوزو نحو المسؤولية المزتمعية :

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية،

كالترتيبلفقراتىذاالمجاؿكمايكضحياالجدكؿالتالي :

زدول ( : 41المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسب
والترتيب لتقدير أفراد العينة عم فقرات المزال الاالث (التوزو نحو المسؤولية المزتمعية
م
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الحكم عم
االنحراف الوزن
الترتيب
المتوسط
الدرزة
المعياري النسب %

الفقرة

4.058

.923

81.17

1

كبيرة

تعزيزاليكية الثقافية لممجتمع الفمسطيني.

3.579

.786

71.59

6

كبيرة

4.033

.990

80.67

2

كبيرة

بناءعالقاتبناءةكتكامميةمعمؤسساتالمجتمعبكافةتكجياتيا.

3.831

.866

76.63

4

كبيرة

تفعيؿالعمؿالتطكعيمعالمجتمعالمحميكالخارجي.

3.731

.917

74.62

5

كبيرة

المشاركةفيتنفيذالبرام الداعمةلتحسيفالكاقعالتربكم.


3.857

.913

77.14

3

كبيرة

تعزيزثقافةالمسئكليةالمجتمعية السياسية،االجتماعية،االقتصادية

الفكريةالثقافية).

دعـالممارساتالعمميةفيقيادةالمشاركاتالمجتمعية أندية،

اطرطالبية،مجالسطمبة.)..،
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يتضح من الزدول السابق أن أعم فقرتين ف مزال التوزو نحو المسؤولية المزتمعية كانتا:

-الفقرة )1كالتينصتعمػىاتعزيػزاليكيػةالثقافيػةلممجتمػعالفمسػطينيااحتمػتالمرتبػةاألكلػى

بػػكزفنسػػبيقػػدره )%81.17أمبدرجػػةكبيػرة .كتعػػزكالباحثػةذلػػؾإلػػىأفممارسػػاتاالحػػتالؿ

الصػػييكني،كالتػػيتيػػدؼإلػػىطمػػساليكيػػةالثقافيػػةلممجتمػػعالفمسػػطينيكلػػدتردةفعػػؿعكسػػية
لدلجميعفئاتالمجتمعخاصػةالمثقفػةكالمتعممػةمنيػاكعمػى أرسػياكميػاتالتربيػة،كالتػيتعتبػر

أفتعزيزاليكيةالثقافيةلممجتمعالفمسطيني،كاجبكطنيمفالطرازاألكؿتيسػيـمػفخاللػوفػي
تثبيػػتشخصػػيةالم ػكاطفالفمسػػطينيكاعت ػ اززهبثقافتػػوكتمي ػزهبيػػاليكػػكفسػػفيربػػالدهفػػيالػػداخؿ
كالخارجكأماـشعكبالعػالـ،كىنػاتقػكـكميػاتالتربيػةبجامعػاتمحافظػاتغػزةبػدكرىافػيتعزيػز

اليكيػةالثقافيػػةمػػفخػػالؿالمسػػاقاتالد ارسػػيةالتػيتطرحيػػابخطتيػػااألكاديميػػة،كأيضػانمػػفخػػالؿ
تنظيـالفعالياتالمتعمقةبالقضيةالفمسطينية .

-الفقرة )3كالتينصتعمىادعـالممارساتالعمميةفػيقيػادةالمشػاركاتالمجتمعيػة :أنديػة،

أطػػرطالبيػػة،مجػػالسطمبػػة)..،ااحتمػػتالمرتبػةالثانيػػةبػػكزفنسػػبيقػػدره )%80.67أمبدرجػػة
كبيرة .كتعزكالباحثةذلؾإلىأفكمياتالتربيةتشارؾمفخالؿطمبتيػافػيالفعاليػاتالمجتمعيػة
مفخالؿدعميالطمبتياالجامعييفكحثيـعمىتنظيـىػذهالفعاليػات،كىػذامػاذىبػتإليػود ارسػة

حمػػاد 2016ـ)مػػفكجػػكددكرلمجػػالسالطمبػػةبجامعػػاتغػزةفػػيتعزيػػزقػػيـالتسػػامحكتعزيػػز

االنتماءالكطنيلدلالطمبة .

فيما كانت أدن فقرتين ف مزال التوزو نحو المسؤولية المزتمعية:

 الفقػ ػرة )2كالت ػػينص ػػتعم ػػىاتعزي ػػزثقاف ػػةالمس ػػئكليةالمجتمعي ػػة :السياس ػػية،االجتماعي ػػة،االقتصادية،الفكريةكالثقافية)ااحتمتالمرتبةالسادسةكاألخيرةبكزفنسػبيقػدره )%71.59

كبيرة .
أمبدرجة 

 الفقرة )5كالتػينصػتعمػىاتفعيػؿالعمػؿالتطػكعيمػعالمجتمػعالمحمػيكالخػارجيااحتمػتالمرتبةالخامسةكقبؿاألخيرةبػكزفنسػبيقػدره )%74.62أمبدرجػةكبيػرة .كتعػزكالباحثػة
النتيجتيفالسابقتيفإلىأفاألعباءالجامعيةالمطمكبةفػيكميػاتالتربيػةإدارةكتػدريسكتقػكيـ
الكبيػ نارعمػىكػؿمػفاألكػاديمييفكالطمبػة؛ممػا
كبحػثعممػيكخدمػةمجتمػعكغيرىػاتمثػؿثقػ ن
ػيةكاالجتماعيػةكاالقتصػادية
يجعؿمفتعزيزثقافةالمسؤكليةالمجتمعيةبكافػةجكانبيػاالسياس 

كالفكريػػةكالثقافيػػة،ككػػذلؾمػػفتفعيػػؿالعمػػؿالتطػػكعيمػػعالمجتمػػعالمحمػػيكالخػػارجيأم ػ نار
صعبالتحقيؽفيظؿىذهاألعباء .
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رابعاً -فيما يتعمق بالمزال الرابع (التوزو نحو التقدم التكنولوز والمعرف

:

قامػ ػػتالباحثػ ػػةبحسػ ػػابالمتكسػ ػػطاتالحسػ ػػابيةكاالنح ارفػ ػػاتالمعياريػ ػػةكاألكزافالنسػ ػػبية

تيبلفقراتىذاالمجاؿكمايكضحياالجدكؿالتالي :

كالتر

زدول ( : 42المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسب
والترتيب لتقدير أفراد العينة عم فقرات المزال الرابع (التىجه نحى التقدم التكنىلىجي والمعرفي
م
-1

الفقرة
تنمية قدرةالطمبةعمىالتطبيقاتالتكنكلكجيةفيالعمؿالصفي

الوزن
االنحراف
النسب
المتوسط
المعياري
%

الحكم عم
الترتيب
الدرزة

4.042

80.84 .968

1

كبيرة

3.773

75.46 .858

5

كبيرة

 -3تشجيعأعضاءالييئةالتدريسيةعمىاستخداـالتقنياتالحديثة3.857 .

77.14 .816

3

كبيرة

3.941

78.82 .914

2

كبيرة

 -5تطكيرالخدماتالمقدمةعبرتكنكلكجياالمعمكماتاإللكتركنية3.789 .

75.79 .900

4

كبيرة

كالمدرسي.

مكتبةإلكتركنيةفيشتىالمجاالتاألدبيةكاإلنسانية .

 -2تكفير

-4

االستفادة مف مراكز مصادر المعمكمات المتاحة عمى شبكة

اإلنترنت .

يتضح من الزدول السابق أن أعم فقرتين ف مزال التوزو نحو التقـدم التكنولـوز والمعرفـ
كانتا :

 الفقرة )1كالتينصتعمىاتنميةقدرةالطمبةعمىالتطبيقاتالتكنكلكجيةفيالعمػؿالصػفيكالمدرس ػػيااحتم ػػتالمرتب ػػةاألكل ػػىب ػػكزفنس ػػبيق ػػدره )%80.84أمبدرج ػػةكبيػ ػرة .كتع ػػزك
الباحا ـة:ذلػػؾإلػػىإدراؾاألكػػاديمييفأفالتطبيقػػاتالتكنكلكجيػػةتمثػػؿأبػػرزمظػػاىرتكظيػػؼ

التكنكلكجيػػافػػيالعمميػػةالتربكيػػة،كبمػػاييسػػيـفػػيتقريػػبالمعمكمػػةلػػذىفالطالػػبمػػفخػػالؿ
تجسيدىا،كبالتاليسيكلةاستيعابياكخبرةممارسةكليستكمعمكمةعابرة .
 الفق ػرة )4كالتػػينصػػتعمػػىااالسػػتفادةمػػفم اركػػزمصػػادرالمعمكمػػاتالمتاحػػةعمػػىشػػبكةاإلنترن ػػتااحتم ػػتالمرتبػػػةالثاني ػػةبػػػكزفنس ػػبيق ػػدره )%78.82أمبدرجػػػةكبيػ ػرة .كتعػػػزك
الباحث ػةذلػػؾإلػػىأننػػانعػػيشفػػيعصػػراإلنترنػػت،حيػػثالمعمكمػػةمت ػكافرةبكػػؿيسػػركبكافػػة
المجاالت،كمفىناتقكـكمياتالتربيةبتكجيوطمبتياألىميةاالستفادةمفم اركػزالمعمكمػات
المتاحػةعبػػرالمكتبػػةكمختبػراتالحاسػػكب،كمكتبػػةالبمديػػةكالم اركػزالتعميميػػةكالعمميػػةالعامػػة
كالخاصػػة،كىػػذااألمػػريػػتـبشػػكؿمسػػتمرمػػفقبػػؿاألكػػاديمييفعنػػدمايكمفػػكفالطمبػػةبػػبعض
األبحاثالتيتتطمباالستفادةمفىذهالمراكز .
فيما كانت أدن فقرتين ف مزال التوزو نحو التقدم التكنولوز والمعرف :
ػةكاإلنسػػانيةا
 الفقػرة )2كالتػػينصػػتعمػػىاتػػكفيرمكتبػػةإلكتركنيػػةفػػيشػػتىالمجػػاالتاألدبيػ كبيرة .
احتمتالمرتبةالخامسةكاألخيرةبكزفنسبيقدره )%75.46أمبدرجة 
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 الفقرة )5كالتينصتعمىاتطكيرالخدماتالمقدمةعبرتكنكلكجياالمعمكمػاتاإللكتركنيػةااحتمػػتالمرتبػػةالرابع ػةكقبػػؿاألخي ػرةبػػكزفنسػػبيقػػدره )%75.79أمبدرجػػةكبيػػرة .كتعػػزك
الباحاـــة:النتيجت ػػيفالس ػػابقتيفإل ػػىأفت ػػكفيرمكتب ػػةإلكتركني ػػةف ػػيش ػػتىالمج ػػاالتاألدبي ػػة

كاإلنسانية،كتطكيرالخدماتالمقدمةعبرتكنكلكجيػاالمعمكمػاتاإللكتركنيػة؛أمػرافىامػافال
مفػػرمػػفإدارةكميػػاتالتربيػػةلتطكيرىمػػاليكاكبػػاالحداثػػةكاالنفجػػارالمعرفػػيالػػذميتميػػزبػػو
العصرالحاصر،كىماالسبيؿاألجدل،كاألسرعلمحصكؿعمىالمعرفةبأيسركأسرعالسبؿ .

* نتائج السؤال الاان من أسئمة الدراسة :والذي ينص عم  :ىل توزد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ) α ≥ 0.05بين متوسطات درزات تقدير أفراد العينة لمتوزيات
االستراتيزية لكميات التربية بزامعات محافظات غـــــــــــــــزة تعزى لمتغيرات( :الزنس ،الرتبة
األكاديمية ،سنوات ال خدمة ،الزامعة ؟

كينبثؽعفالسؤاؿالرابع،الفرضياتالتالية :

أ -نتــائج الفرضــية الخامســـة ،والتــ تــنص عمـــ  :ال توزــد فــروق ذات داللـــة إحصــائية عنـــد
مستوى ) α ≥ 0.05بين متوسطات درزات تقدير أفراد العينة لمتوزيـات االسـتراتيزية لكميـات
التربية بزامعات محافظات غـــــــــــــــزة تعزى لمتغير الزنس (ذكر ،أنا .

كلمتحق ػػؽم ػػفص ػػحةىػػذهالفرض ػػيةقام ػػتالباحثػػةبالمقارن ػػةب ػػيفمتكسػػطدرج ػػاتتق ػػدير

األكاديمييف/الػ ػػذككر ف=)98كمتكسػ ػػطدرجػ ػػاتتقػ ػػديراألكاديمييف/اإلنػ ػػاث ف=)21لمتكجيػ ػػات
االسػتراتيجيةلكميػاتالتربيػةبجامعػاتمحافظػاتغػزةتيعػزلمكضػكعالد ارسػةباسػتخداـاختبػػارت
اT. testالمفركؽبيفمتكسطاتعينتيفمستقمتيف،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ :
زدول ( 43يوضح اختبار (ت لمفروق بين متوسط درزات تقدير
عينة الدراسة لمتوزيات االستراتيزية لكميات التربية تبعاً لمتغير الزنس (: 119
المزاالت

الزنس

العدد

المتوسط

االنحراف
البعدي

المزال األول -

ذكر

98

63.653

11.646

التوزو نحو الزودة الشاممة.

أنثى

21

69.666

8.690

المزال الاان -

التوزو نحو اقافة البحث العمم .

ذكر

98

33.867

6.185

أنثى

21

35.571

4.411

المزال الاالث -

التوزو نحو المسؤولية المزتمعية.

ذكر

98

22.959

4.416

أنثى

21

23.714

3.333

المزال الرابع  -التوزو نحو

ذكر

98

19.265

3.754

التقدم التكنولوز والمعرف .

أنثى

21

20.047

2.871

ذكر

98

139.744

24.405

أنثى

21

149.000

17.748

الدرزة الكمية

قيمة "ت"
2.233
1.197
 .739
.899
1.645

مستوى
الداللة

دالةعند
0.05

غيردالة
إحصائيان

غيردالة
إحصائي نا

غيردالة
إحصائيان

غيردالة
إحصائيان

قيمةاتاالجدكليةعنددرجةحرية )119-2كعندمستكلداللة ،1.98 =)0.05كعندمستكلداللة 2.62=)0.01

589

يتضح من الزدول السابق أن:

 -1قيـ اتا المحسكبة أكبر مف قيمة اتا الجدكلية في المجاؿ األكؿ  :التكجو نحك الجكدة
الشاممة)،كىذايدلؿ عمىأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطي درجات تقديرعينة
الدراسةمفاألكاديمييفالمتفرغيفلمتكجياتاالستراتيجية لكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغزة
في مجاؿ  :التكجو نحك الجكدة الشاممة) تبعنا لمتغير الجنس ،ككانت الفركؽ لصالح اإلناث.
اللالنضباطفيالعمؿكعمىجكدةاألداء
كتفسرالباحثةالنتيجةالسابقةبأفاألكاديمياتأكثرمي ن
لحرصيفعمىالسمعةاألكاديمية الطيبة،كبالتاليتؤيداألكاديمياتالتكجونحكالجكدةالشاممة
ككنويتكافؽمعماذكرنامفدافعيةلالنجازلدييفبشكؿكبير .
 -2قيـاتاالمحسكبةأقؿ مفقيمةاتاالجدكليةفيباقيالمجاالت  :الثانيكالثالثكالرابع)
كفي الدرجة الكمية لالستبانة ،كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطيدرجات  تقديرعينةالدراسةمفاألكاديمييفالمتفرغيف لمتكجياتاالستراتيجية لكميات
التربية بجامعات غزة في مجاالت :التكجو نحك ثقافة البحث العممي ،التكجو نحك المسؤكلية
المجتمعية ،التكجو نحك التقدـ التكنكلكجي كالمعرفي) كفي الدرجة الكمية لالستبانة تبعان لمتغير
الجنس،كتفسرالباحثةالنتيجةالسابقةبأفاألكاديمييفمفكالالجنسيفيتقاسمكفالرؤيةبأىمية
كجكد التكجيات االستراتيجية لدل كميات التربية ككنيا تحقؽ الفيـ الجيد لدل العامميف فييا
لمتغيراتالبيئيةالسريعة،كتأثيرىاعمىأداءالكميات .
كتختمؼالنتيجةالسابقةمعنتيجةالدىدار 2006ـ)التيتكصمتإلىكجكدفركؽ
ذاتداللةإحصائيةفيالتكجواالستراتيجيلػدل اإلدارةالعمياتيعزللمتغيرالجنس،ككانت
الفركؽلصالحالذككر .

ب -نتــائج الفرضــية السادســة ،والت ـ ت ـنص عم ـ  :ال توزــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى ) α ≥ 0.05بين متوسطات درزات تقدير أفراد العينة لمتوزيـات االسـتراتيزية لكميـات

التربية بزامعات محافظات غـــــــــــــــزة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية( :محاضر ،أسـتاذ مسـاعد،
أستاذ مشارك فأعم .

كلمتحقؽمفصحةىذهالفرضية تـاستخداـاختبارتحميؿالتبايفاألحادم One Way

ANOVAلمكشػؼعػفالفػػركؽبػيفمتكسػطاتدرجػػاتتقػديرأفػرادالعينػػةلمتكجيػاتاالسػػتراتيجية
ػرالرتبػػةاألكاديميػػة،كالجػػدكؿالتػػالييكضػػح
لكميػػاتالتربيػػةبجامعػػاتمحافظػػاتغ ػزةتبع ػانلمتغيػ 
ذلؾ :
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زدول ( 44يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ف متوسطات درزات
تقدير أفراد العينة لمتوزيات االستراتيزية لكميات التربية تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية (: 119
المزاالت

مصدر التباين

مزموع المربعات

بيفالمجمكعات 

573.793

درزات
الحرية

متوسط المربعات قيمة "ف"

2

286.896

داخؿالمجمكعات  14720.493

116

126.901

المجمكع 

15294.286

118

بيفالمجمكعات 

84.471

2

42.235

البحث العمم .

داخؿالمجمكعات  4066.168

116

35.053

المجمكع 

4150.639

118

المزال الاالث -التوزو

بيفالمجمكعات 

94.153

2

47.076

المزتمعية.

داخؿالمجمكعات  2029.831

116

17.499

المجمكع 

2123.983

118

المزال الرابع -

بيفالمجمكعات 

21.630

2

10.815

داخؿالمجمكعات  1521.009

116

13.112

المجمكع 

1542.639

118

بيفالمجمكعات 

2182.338

2

1091.169

داخؿالمجمكعات  63375.645

116

546.342

65557.983

118

المزال األول  -التوزو
نحو الزودة الشاممة.
المزال الاان -

التوزو نحو اقافة

نحو المسؤولية

التوزو نحو التقدم

التكنولوز والمعرف .
الدرزة الكمية

المجمكع 

2.261

1.205

2.690

.825

1.997

قيمة

الداللة
.109

.303

.072

.441

.140

مستوى
الداللة

غيردالة
إحصائينا
غيردالة
إحصائيان

غيردالة
إحصائيان

غيردالة
إحصائي نا

غيردالة
إحصائيان

ؼالجدكليةعنددرجةحرية )116،2كعندمستكلداللة ،3.07=)0.05كعندمستكلداللة 4.79=)0.01

يتضحمفالجدكؿالسابؽ أفقيـاؼاالمحسكبةأقؿمفقيمةاؼاالجدكليةفي جميع

مجاالت االستبانة ،كفي الدرجة الكمية ليا ،كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير عينة الدراسة مف األكاديمييف المتفرغيف لمتكجيات

االستراتيجية لكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغزةفي جميعمجاالتاالستبانة :التكجونحك
الجكدةالشاممة،التكجونحكثقافةالبحثالعممي ،التكجونحكالمسؤكليةالمجتمعية،التكجونحك
التقدـالتكنكلكجيكالمعرفي)كفيالدرجةالكميةلياتيعزللمتغيرالرتبةاألكاديمية .

كتفسر الباحاة :النتيجة السابقة بأف األكاديمييف مف كافة الرتب األكاديمية يتشاطركف
فيرسـالسياساتكاعدادكتنفيذ

الرأمبأىميةالتكجياتاالستراتيجية لكمياتالتربيةككنياتيسيـ 

االستراتيجيات  التيمفشأنياتحقيؽمصالحاألطراؼالمستفيدةمفكمياتالتربيةمثؿالمجتمع

كمؤسساتو،كالعاممكف،كالطمبة،كأنيـيشارككفادارةالكميةفيكضعالخططاالستراتيجية،كما

يتـإعالنياعمىجميعالعامميفإ دارييفكأكاديمييف،فيـعمىكعيتاـبالتكجياتاالستراتيجية
لمطمبة حتى لك لـ تكف معمنة ،فيي تمثؿ كظائؼ الجامعة بصفة عامة  :التدريس ،البحث

العممي،خدمةالمجتمع)كمايتبعذلؾمفخدماتمتنكعة .
575

كتتفؽالنتيجةالسابقةمعدراسةحسنيف 3352ـ)التيكشفتأنوالتكجدفركؽذات

داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ التكجيات االستراتيجية لمجامعات

الفمسطينيةبمحافظاتغزةتيعزل لمتغيرالرتبةاألكاديمية  :أستاذ دكتكر،أستاذ مشارؾ،أستاذ
مساعد) .

ت -نتــائج الفرضــية الســابعة ،والتــ تــنص عم ـ  :ال توزــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى ) α ≥ 0.05بين متوسطات درزات تقدير أفراد العينة لمتوزيـات االسـتراتيزية لكميـات

التربية بزامعات محافظات غـــــــــــــــزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة( :أقل من  5سنوات 10 -5
سنوات ،أكار من  10سنوات .

كلمتحقػػؽمػػفصػػحةىػػذهالفرضػػية؛تػػـاسػػتخداـاختبػػارتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادم One

Wayلمكش ػػؼعػػفالف ػػركؽب ػػيفمتكس ػػطاتدرجػػاتتق ػػديرأفػ ػرادالعين ػػةلمتكجي ػػات

ANOVA

االستراتيجيةلكمياتالتربيةبجامعاتمحافظػاتغػزةتبعػانلمتغيػرسػنكاتالخدمػة،كالجػدكؿالتػالي
يكضحذلؾ :

زدول ( 45يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ف متوسطات درزات

تقدير أفراد العينة لمتوزيات االستراتيزية لكميات التربية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة (: 119
المزاالت
المزال األول  -التوزو نحو
الزودة الشاممة.

المزال الاان -

التوزو نحو اقافة
البحث العمم .

المزال الاالث -
التوزو نحو

درزات

مصدر التباين

مزموع المربعات

بيفالمجمكعات 

588.099

2

داخؿالمجمكعات 

14706.187

116

126.777

بيفالمجمكعات 

45.681

2

22.841

المجمكع 

15294.286

الحرية

118

داخؿالمجمكعات 

4104.958

116

المجمكع 

4150.639

118

بيفالمجمكعات 

55.431

2

متوسط المربعات
294.049

35.388

المسؤولية المزتمعية.

داخؿالمجمكعات 
المجمكع 

2068.552

116

المزال الرابع -

بيفالمجمكعات 

59.396

2

29.698

التوزو نحو التقدم

2123.983

التكنولوز والمعرف .

داخؿالمجمكعات 

1483.243

116

المجمكع 

1542.639

118

الدرزة الكمية

داخؿالمجمكعات 

.880ـ 2008
63549.104

2

بيفالمجمكعات 
المجمكع 

65557.983

118

116

2.319

.645

الداللة
.103

.526

27.716
17.832

118

قيمة "ف"

قيمة

12.787
1004.440
547.837

1.554

2.323

1.833

.216

.103

.164

مستوى
الداللة

غيردالة
إحصائينا

غيردالة
إحصائينا

غيردالة
إحصائينا

غيردالة
إحصائينا

غيردالة
إحصائينا

ؼالجدكليةعنددرجةحرية )116،2كعندمستكلداللة ،3.07=)0.05كعندمستكلداللة 4.79=)0.01

يتضحمفالجدكؿالسابؽ أفقيـاؼاالمحسكبةأقؿمفقيمةاؼاالجدكليةفي جميع
مجاالت االستبانة ،كفي الدرجة الكمية ليا ،كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير عينة الدراسة مف األكاديمييف المتفرغيف لمتكجيات
573

االستراتيجية لكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغزةفي جميعمجاالتاالستبانة :التكجونحك
الجكدةالشاممة،التكجونحكثقافةالبحثالعممي ،التكجونحكالمسؤكليةالمجتمعية،التكجونحك
التقدـالتكنكلكجيكالمعرفي) كفيالدرجةالكميةلياتيعزل لمتغيرسنكاتالخدمة.كتفسرالباحثة
النتيجة السابقة بأف األكاديمييف ،كبغض النظر عف سنكات خدمتيـ يشترككف في أىمية
التكجياتاالستراتيجية لكمياتالتربية؛فيـيركفأفالكميةالتيتستخدـالتكجياتاالستراتيجية
تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ كالفكائد المرجكة مف استخداميا ،حيث إف ىذه األىداؼ تيسيـ في
تعزيزالميزةالتنافسيةلمكمية،كتساعدىافياالرتقاءعفالكمياتالمنافسةليا .

ت -نتائج الفرضية الاامنة ،والت ينص عم  :ال توزد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى
) α ≥ 0.05بين متوسطات درزات تقدير أفراد العينـة لمتوزيـات االسـتراتيزية لكميـات التربيـة
بزامعات محافظات غـــــــــــــــزة تعزى لمتغير الزامعة( :األزىر ،اإلسالمية ،األقص .

كلمتحقؽمفصحةىذهالفرضية تـاستخداـاختبارتحميؿالتبايفاألحادم One Way

ANOVAلمكشػؼعػفالفػػركؽبػيفمتكسػطاتدرجػػاتتقػديرأفػرادالعينػػةلمتكجيػاتاالسػػتراتيجية

لكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغزةتبعنالمتغيرالجامعة،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ :
زدول ( 46يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ف متوسطات
درزات تقدير أفراد العينة لمتوزيات االستراتيزية لكميات التربية تبعاً لمتغير الزامعة (: 119
المزاالت

مصدر التباين

مزموع المربعات

درزات
الحرية

متوسط المربعات

بيفالمجمكعات 

1249.653

2

624.827

داخؿالمجمكعات 

14044.633

116

121.074

المجمكع 

15294.286

118

بيفالمجمكعات 

666.048

2

333.024

داخؿالمجمكعات 

3484.590

116

30.040

البحث العمم .

المجمكع 

4150.639

118

المزال الاالث -

بيفالمجمكعات 

164.558

2

82.279

داخؿالمجمكعات 

1959.425

116

16.892

المسؤولية المزتمعية.

المجمكع 

2123.983

118

المزال الرابع -

بيفالمجمكعات 

262.312

2

131.156

داخؿالمجمكعات 

1280.326

116

11.037

المجمكع 

1542.639

118

بيفالمجمكعات 


8027

2

4110.326

داخؿالمجمكعات 

57530.699

116

513.212

المجمكع 

65557.983

118

المزال األول  -التوزو نحو
الزودة الشاممة.
المزال الاان -

التوزو نحو اقافة

التوزو نحو

التوزو نحو التقدم التكنولوز
والمعرف .

الدرزة الكمية

قيمة
"ف"

5.161

11.086

4.871

11.883

8.093

قيمة

الداللة

.007

.000

.009

.000

.001

ؼالجدكليةعنددرجةحرية )116،2كعندمستكلداللة ،3.07=)0.05كعندمستكلداللة 4.79=)0.01
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مستوى
الداللة

دالةعند
0.01

دالةعند
0.01
دالةعند
0.01

دالةعند
0.01
دالةعند
0.01

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفقيـاؼاالمحسكبةأكبرمفقيمةاؼاالجدكليةفيجميعمجاالت
االستبانة،كالدرجةالكميةليا ،كىذايدؿعمىأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطات

درجات تقدير عينة الدراسة مف األكاديمييف المتفرغيف لمتكجيات االستراتيجية لكميات التربية

جامعاتمحافظاتغزةتيعزللمتغيرالجامعةفيمجاالت :التكجونحكالجكدةالشاممة ،التكجو

نحك ثقافة البحث العممي ،التكجو نحك المسؤكلية المجتمعية ،التكجو نحك التقدـ التكنكلكجي

كالمعرفي)  كالدرجة الكمية لالستبانة ،كلمكشؼ عف اتجاه ىذه الفركؽ لجأت الباحثة الستخداـ
اختبارشيفيو،كذلؾعمىالنحكالتالي :

زدول ( 47يوضح اختبار شيفيو اتزاه الفروق ف مزاالت

التوزيات االستراتيزية لكميات التربية والدرزة الكمية لالستبانة تبعاً لمتغير الزامعة:
المزال
المزال األول -
التوزو نحو الزودة
الشاممة.
المزال الاان -
التوزو نحو اقافة
البحث العمم .

المزال الاالث -
التوزو نحو
المسؤولية

المزتمعية .
المزال الرابع-

التوزو نحو التقدم
التكنولوز
والمعرف .
الدرزة الكمية
لمتوزيات
االستراتيزية

الفرق بين

القيمة االحتماالية

المتوسطين

Sig.

األزىر 

* 9.914

.011

األقصى 

 2.235

0652

األقصى 

* 7.678

.025

األزىر 

* 7.278

.000

األقصى 

 1.738

.367

األقصى 

* 5.540

.001

األزىر 

* 3.392

.021

األقصى 

 .385

.915

األقصى 

* 3.007

 .018

األزىر 

*4.735

.000

األقصى 

1.820

.053

األقصى 

*2.914

.003

األزىر 

* 25.321

.001

األقصى 

 6.180

.464

األقصى 

* 19.140

.004

الفئات
اإلسالمية 
األزىر 
اإلسالمية 
األزىر 
اإلسالمية 
األزىر 
اإلسالمية 
األزىر 
اإلسالمية 
األزىر 

يتضح من الزدول السابق:
كجكدفركؽفيجميعمجاالتاستبانةالتكجياتاالستراتيجيةكفيالدرجةالكميةليابيفأفرادالعينةمفجامعةاألزىرمفجيةكأفرادالعينةمفجامعتياإلسالميةكاألقصىمفجيةأخرل،
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ككانتالفركؽفيجميعالحاالتلصالحأفرادالعينةمفجامعتياإلسالمية كاألقصى.كتفسر
الباحثة النتيجة السابقة بأف األكاديمييف في الجامعة اإلسالمية شعركا بفكائد تبني التكجيات

االستراتيجية فأبدكا تأييدىـ ليا ،كأف األكاديمييف في جامعة األقصى شعركا مف خالؿ تبادؿ
الخبرات معالجامعاتاألخرلبأىميةتبنيالتكجياتالسياسية ،كفكائدىاعمىالمسيرةالجامعية
كتطكرىا؛فأبدكارأييـبتأييدأخذكميةالتربيةبيذهالتكجياتلتسمكبأدائيانحكاألفضؿ .كتتفؽ

النتيجةالسابقةمعدراسةالدىدار  3336ـ) التيتكصمتالدراسةإلىكجكد فركؽذاتداللة

إحصائيةفيالتكجواالستراتيجي لػدلاإلدارة العمياتعزملمتغيرالجامعة :األزىر،اإلسالمية،

األقصى)حيػثتمثؿالجامعةاإلسالميةالمشاركةاألكبرفيالدراسة .

كماكتتفؽالنتيجة السابقةجزئيان معدراسةحسنيف  3352ـ) التيكشفتعفكجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ التكجيات االستراتيجية

لمجامعاتالفمسطينيةبمحافظاتغزةتيعزللمتغيرالجامعة،حيثكانتالفركؽلصالحالجامعة

اإلسالمية،كمااتفقتمفحيثالمبدأمعدراسةحسيف 2001ـ)التيأكدتكج كد فركؽ ذات

داللة إحصائية بيف آراء إداريي جامعة عدف كآراء جامعة صنعاء فيالتكجو االستراتيجي لصالح

جامعةعدف .

* اإلزابــة عــن الس ـؤال الخــامس مــن أســئمة الدراســة ،والــذي يــنص عم ـ  :ىــل يوزــد عالقــة
ارتباطية ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة ) α ≥ 0.05بـين درزـة تقـدير أفـراد العينـة

لمقومــات تطبيــق بطاقــة قيــاس األداء المت ـوازن ف ـ كميــات التربيــة بزامعــات محافظــات غــزة،
ودرزة تقديرىم لمتوزيات االستراتيزية ليا؟
كينبثؽعفالسؤاؿالخامسالفرضيةالتالية :

ال يوزــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) α ≥ 0.05بــين درزــة
تقــدير أفـراد العينــة لمقومــات تطبيــق بطاقــة قيــاس األداء المتـوازن فـ كميــات التربيــة بزامعــات
محافظات غزة ،ودرزة تقديرىم لمتوزيات االستراتيزية ليا.

كلمتحقؽمفصػحةىػذهالفرضػية؛تػـحسػابمعػامالتاالرتبػاطبػيفدرجػاتتقػديرأفػراد
عينةالدراسةمفاألكاديمييفالمتفرغيفلمجاالتمقكماتتطبيؽبطاقةقيػاساألداءالمتػكازففػي
كميػػاتالتربيػػةبجامعػػاتمحافظػػاتغ ػزةكدرجتيػػاالكميػػة،كدرجػػاتتقػػديرىـلمجػػاالتالتكجيػػات

االستراتيجيةلياكدرجتياالكمية،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ :
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زدول ( 48يوضح معامالت االرتباط بين متوسطات درزات تقدير أفراد عينة الدراسة لمزاالت مقومات
تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن ودرزتيا ،ودرزات تقديرىم لمزاالت التوزيات االستراتيزية ودرزتيا :
استبانة مقومات تطبيق
بطاقة قياس األداء المتوازن
متغيرات الدراسة

المزال األول:

المزال الاان :

المزال الاالث:

المالية

اإلدارية

(العاممين والطمبة

المقومات

المزال األول  -التوزو
نحو الزودة الشاممة.
المزال الاان  -التوزو
استبانة
التوزيات

االستراتيزية

نحو اقافة البحث العمم .
المزال الاالث  -التوزو
نحو المسؤولية المزتمعية.

المقومات

المقومات البشرية

المزال الرابع:
المقومات المرتبطة

الدرزة

بالنمو المعرف

الكمية

والتطور العمم

549**.

**.676

**.785

**.830

**.794

**.546

*.644

**.791

**.762

**.768

**.542

**.647

**.739

**.766

**.757

المزال الرابع  -التوزو
نحو التقدم التكنولوز

**.541

**.450

**.678

**.676

**.654

والمعرف .
الدرزة الكمية

*دالةعند 0.05

**.569



**.688





**.815



**.835

*.813

**دالةعند0.01

قيمةرالجدكلية د.ح= )119 –2عندمستكلداللة،0.174=0.05كعندمستكلداللة 0.228=0.01

يتببن من الزدول السابق ما يم :
 كجكدعالقةمكجبةدالةإحصائيانعندمستكلالداللة )0.01بيفجميعمجاالتمقكمات
تطبيؽبطاقةقياساألداءالمتكازففيكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغزة،كجميع

مجاالتالتكجياتاالستراتيجيةليا .

 كجكدعالقةمكجبةدالةإحصائيان عند مستكلالداللة )0.01بيفالدرجةالكميةلمقكمات
تطبيؽبطاقةقياساألداءالمتكازففيكمياتالتربيةبجامعاتمحافظاتغزةكالدرجةالكمية

لمتكجياتاالستراتيجية .

كىذهالنتيجةتعنيمفكجيةنظرالباحثةأفتكافرمقكماتتطبيؽبطاقةقياساألداء

المتكازفمفمقكماتماليةكاداريةكبشريةكنمكمعرفيكتطكرعمميييسيـ –كبشكؿفعاؿ-في
كضعالتكجياتاالستراتيجيةلكمياتالتربيةمكضكعالتنفيذالعممي .

كما أف تبني كميات التربية لمتكجيات االستراتيجية يتطمب مف اإلدارات العميا تكفير

مقكمات لتحقيؽ إمكانية تطبيؽ كتنفيذ ىذه التكجيات زىي مقكمات تطبيؽ بطاقة قياس األداء

المتكافمفمقكماتماليةكادارية،كبشرية،كنمكمعرفيكتطكرعممي .
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نتائج الدراسة:

كان من أبرز النتائج الت توصمت إلييا الدراسة الميدانية ما يم :



أفالدرجةالكميةلتقديراألكاديمييفلمقكمػاتتطبيػؽبطاقػةاألداءالمتػكازففػيكميػاتالتربيػة
بجامعاتمحافظاتغزةحصمتعمىكزفنسػبي )%69.93أمبدرجػةكبيػرة.كقػدحصػؿ
جػػاءالمجػػاؿالثػػاني :المقكمػػاتاإلداريػػة)عمػػىالمرتبػػةاألكلػػى،كبػػكزفنسػػبي )%73.64
كبدرجػػةكبي ػرة،تػػالهفػػيالمرتبػػةالثانيػػةالمجػػاؿال اربػػع :المقكمػػاتالمرتبطػػةبػػالنمكالمعرفػػي
كالتطػػكرالعممػػي)كب ػكزفنسػػبي )%73.49كبدرجػػةكبي ػرة.ثػػـالمجػػاؿالثالػػث :المقكمػػات

البشرية:العامميفكالطمبة)فيالمرتبةالثالثةكبػكزفنسػبي  )%71.59كبدرجػةكبيػرة،كأخيػ نار
حػؿالمجػػاؿاألكؿ :المقكمػاتالماليػػة)فػػيالمرتبػةالرابعػػةكاألخيػرة،حيػثحصػػؿعمػػىكزف

نسبي )%61.78كبدرجةمتكسطة .








التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطيدرجتيتقديرعينةالد ارسػةمػفاألكػاديمييف
المتفرغيفلمقكماتتطبيؽبطاقػةاألداءالمتػكازففػيكميػاتالتربيػةبجامعػاتمحافظػاتغػزة
فػيمجػػالي :المقكمػػاتالماليػػة،كالمقكمػػاتالبشػرية:العػػامميفكالطمبػػة)،تبعػانلمتغيػػرالجػػنس،
كمػػاأنػػوتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتدرجػػاتتقػػديرعينػػةالد ارسػػةمػػف
األكػػاديمييفالمتفػػرغيفلمقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمت ػكازففػػيكميػػاتالتربي ػةبجامعػػات
محافظاتغزةفيمجالي :المقكماتاإلدارية،كالمقكمػاتالمرتبطػةبػالنمكالمعرفػيكالتطػكر
العممي)كفيالدرجةالكميةلالستبانةتبعػنالمتغيػرالجػنس،ككانػتالفػركؽفػيجميػعالحػاالت
لصالحاإلناث .
التكج ػ ػػدف ػ ػػركؽذاتدالل ػ ػػةإحص ػ ػػائيةبػ ػػيفمتكس ػ ػػطاتدرج ػ ػػاتتق ػ ػػديرعينػ ػػةالد ارس ػ ػػةم ػ ػػف

األكػػاديمييفالمتفػػرغيفلمقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمت ػكازففػػيكميػػاتالتربيػػةبجامعػػات
محافظاتغزةتيعزللمتغيػرالرتبػةاألكاديميػةفػيالمجػاؿال اربػع :المقكمػاتالمرتبطػةبػالنمك
المعرف ػػيكالتط ػػكرالعمم ػػي).كم ػػاأن ػػوكج ػػدتف ػػركؽف ػػيالمج ػػاؿاألكؿ :المقكم ػػاتالمالي ػػة)
كالمجاؿالثاني :المقكمػاتاإلداريػة)كالمجػاؿالثالػث :المقكمػاتالبشػرية-العػامميفكالطمبػة)
ػاعدكأسػػتاذ
كفػيالدرجػػةالكميػػةالسػػتبانةمقكمػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمتػكازفبػيفأسػػتاذمسػ 
مشارؾفأعمى،ككانتالفركؽفيجميعالحاالتلصالحأستاذمساعد .
التكج ػ ػػدف ػ ػػركؽذاتدالل ػ ػػةإحص ػ ػػائيةبػ ػػيفمتكس ػ ػػطاتدرج ػ ػػاتتق ػ ػػديرعينػ ػػةالد ارس ػ ػػةم ػ ػػف
األكػػاديمييفالمتفػػرغيفلمقكمػػاتتطبيػػؽبطاقػػةاألداءالمت ػكازففػػيكميػػاتالتربيػػةبجامعػػات
محافظاتغزةتيعزللمتغيػرسػنكاتالخدمػةفػيجميػعمجػاالتاالسػتبانةكفػيالدرجػةالكميػة
ليا .
كجكدفركؽفيالمجاؿاألكؿبيفأفرادالعينةمفجامعتياألزىركاإلسالميةمفجيػةكأفػراد

العينػػةمػػفجامعػػةاألقصػػىمػػفجيػػةأخػػرل،ككانػػتالفػػركؽلصػػالحجامعػػةاألقصػػى.كمػػا
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كجػػدتفػػركؽفػػيالمجػػاؿالثػػاني :المقكمػػاتاإلداري ػة)بػػيفأف ػرادالعينػػةمػػفجامعػػةاألزىػػر

كجامعػػةاألقصػػى،ككانػػتالفػػركؽلصػػالحأفػػرادالعينػػةمػػفجامعػػةاألقصػػى،كػػذلؾكجػػدت
فػػركؽفػػيالمجػػاؿالثالػػث :المقكمػػاتالبشػرية:العػػامميفكالطمبػػة)كالمجػػاؿال اربػػع :المقكمػػات
المرتبطةبالنمكالمعرفيكالتطكرالعممي)كفيالدرجػةالكميػةالسػتبانةمقكمػاتتطبيػؽبطاقػة

األداءالمتػ ػكازفب ػػيفأفػ ػرادالعين ػػةم ػػفجامع ػػةاألزى ػػرم ػػفجي ػػة،كأفػ ػرادالعين ػػةم ػػفج ػػامعتي
اإلس ػػالميةكاألقص ػػىمػػػفجيػػػةأخػػػرل،ككانػ ػػتالفػػػركؽلصػػػالحأفػ ػرادالعينػػػةمػػػفجػ ػػامعتي

اإلسالميةكاألقصى .


أفالدرج ػ ػػةالكمي ػ ػػةلتق ػ ػػديراألكػ ػػاديمييفلمتكجي ػ ػػاتاالسػ ػػتراتيجيةلكميػ ػػاتالتربيػ ػػةبجامع ػ ػػات
محافظػػاتغػ ػزةحص ػػمتعم ػػىكزفنس ػػبي )%76.42أمبدرجػػةكبيػ ػرة،كق ػػدحص ػػؿعم ػػى

المرتبػ ػػةاألكلػ ػػىالمجػ ػػاؿال اربػ ػػع :التكجػ ػػونحػ ػػكالتقػ ػػدـالتكنكلػ ػػكجيكالمعرفػ ػػي)كب ػ ػكزفنسػ ػػبي
)%77.61كبدرجةكبيرة .ثـحؿفيالمرتبةالثانيةالمجػاؿالثالػث :التكجػونحػكالمسػؤكلية

المجتمعية)بكزفنسبي )%76.97كبدرجةكبيرة،ثـجاءفػيالمرتبػةالثالثػةالمجػاؿاألكؿ:
التكجونحكالجكدةالشاممة)،كبكزفنسبي )%76.13كبدرجةكبيػرة.كحصػؿعمػىالمرتبػة

الرابعػ ػ ػػةكاألخي ػ ػ ػرةالمجػ ػ ػػاؿالثػ ػ ػػاني :التكجػ ػ ػػونحػ ػ ػػكثقافػ ػ ػػةالبحػ ػ ػػثالعمم ػ ػػي)،كب ػ ػ ػكزفنسػ ػ ػػبي
)%75.92كبدرجةكبيرة .





تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطيدرجػػاتتقػػديرعينػػةالد ارسػػةمػػفاألكػػاديمييف
المتفرغيفلمتكجياتاالستراتيجيةلكمياتالتربيةبجامعاتمحافظػاتغػزةفػيمجػاؿ :التكجػو
نحػػكالجػػكدةالشػػاممة)تبع ػانلمتغيػػرالجػػنس،ككانػػتالفػػركؽلصػػالحاإلنػػاث.كػػذلؾالتكجػػد
فػػػركؽذاتداللػ ػػةإحص ػػائيةبػ ػػيفمتكسػػػطيدرجػ ػػاتتقػػػديرعينػ ػػةالد ارسػػػةمػ ػػفاألكػ ػػاديمييف
المتفػػرغيفلمتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةلكميػػاتالتربيػػةبجامعػػاتغ ػزةفػػيمجػػاالت :التكجػػونحػػك
ثقاف ػػةالبح ػػثالعمم ػػي،التكج ػػونحػػػكالمس ػػؤكليةالمجتمعيػػػة،التكج ػػونحػػػكالتق ػػدـالتكنكلػػػكجي
كالمعرفي)كفيالدرجةالكميةلالستبانةتبعانلمتغيرالجنس .
التكج ػ ػػدف ػ ػػركؽذاتدالل ػ ػػةإحص ػ ػػائيةبػ ػ ػيفمتكس ػ ػػطاتدرج ػ ػػاتتق ػ ػػديرعينػ ػػةالد ارس ػ ػػةم ػ ػػف

األكػػاديمييفالمتفػػرغيفلمتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةلكميػػاتالتربيػػةبجامعػػاتمحافظػػاتغ ػزةفػػي
جميػػعمجػػاالتاالسػػتبانة :التكجػػونحػػكالجػػكدةالشػػاممة،التكجػػونحػػكثقافػػةالبحػػثالعممػػي،
التكج ػػونح ػػكالمس ػػؤكليةالمجتمعي ػػة،التكج ػػونح ػػكالتق ػػدـالتكنكل ػػكجيكالمعرف ػػي)كف ػػيالدرج ػػة

لمتغيرمالرتبةاألكاديميةكسنكاتالخدمة .
الكميةلياتيعزل 


كجػػكدفػػركؽفػػيجميػػعمجػػاالتاسػػتبانةالتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةكفػػيالدرجػػةالكميػػةليػػابػػيف

أفرادالعينػةمػفجامعػةاألزىػرمػفجيػة،كأفػرادالعينػةمػفجػامعتياإلسػالميةكاألقصػىمػف
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جيػػةأخػرل،ككانػػتالفػػركؽفػػيجميػػعالحػػاالتلصػػالحأف ػرادالعينػػةمػػفجػػامعتياإلسػػالمية

كاألقصى .


كجكدعالقػةمكجبػةدالػةإحصػائيناعنػدمسػتكلالداللػة )0.01بػيفجميػعمجػاالتمقكمػات
تطبي ػػؽبطاق ػػةقي ػػاساألداءالمتػ ػكازفف ػػيكمي ػػاتالتربي ػػةبجامع ػػاتمحافظ ػػاتغػ ػزةكدرجتي ػػا

الكمية،كجميعمجاالتالتكجياتاالستراتيجيةلياكدرجتياالكمية .

توصيات الدراسة

بناء عم نتائج الدراسة فبنيا توص بما يم :
ً
 -1تعزيز دكر اإلدارة العميا في تثقيؼ المكظفيف بأىمية تكافر مقكمات تطبيؽ بطاقة قياس
األداء المتكازف لتأثيرىا عمى العديد مف التكجياتاالستراتيجية التي تيـ الجامعة كالمكظؼ
كالطالب  .

 -2ضركرة كجكد نظاـ تغذية راجعة يتبع عممية تقييـ األداء؛ بحيث يمكف المكظفيف مفالتعرؼ
إلى نتائ تقييميـ ،كتحديد مكاطف الضعؼ كتالفييا ،ككذلؾ تحديد مكاطفالقكة كتعزيزىا .

 -3الحرص عمى اإلعداد الجيد عمى جميع المستكيات اإلدارية كربط التكجيات االستراتيجية
برام كخطط التدريببنتائ تحميؿبطاقةاألداءالمتكازفكأكجو النقص في األداء.

 -4تكفير دليؿ معبطاقةقياساألداءالمتكازف يكضح المعيار الذم يجب أف يكزف بو كؿبند مف
بنكد التقييـ .

 -5اىتماـ الجامعات بإيجاد نظاـ خاص بالتظمـ يسمح بمكجبو لكؿ مكظؼ في ممارسة حقو
في التظمـ .

 -6تفعيؿ كتطبيؽ كتحسيف نظاـ المكافآت كالحكافز المادية كالمعنكية بشقييا اإليجابية كالسمبية
في الجامعات الفمسطينية ،كربطيا بعمميةتطبيؽبطاقةقياساألداءالمتكازف.

 -7عقد اإلدارة العميا في الجامعات لكرش عمؿ تناقش كيفية تطبيؽ ىذه البطاقة داخؿ
الجامعات،كالبحث عفأسباب تدني مستكل اإلد ارؾ ألىمية ىذاالتكافر .

 -8تدريب المقيميف عمى تطبيؽبطاقةقياساألداءالمتكازف ،كتعريفيـ بأىـ المعكقات المتعمقة
بعممية التطبيؽ .

 -9تكثيؽ التعاكف مع المؤسسات الخارجية المتخصصة في التدريب ،كاتاحة الفرصة لممكظفيف
باالنخراطفي دكرات تدريبية لتحسيف أدائيـ ،كزيادة مياراتيـ كتطكير سمككيـ.

 -10تشجيعالباحثيفالمتميزيفمفخالؿالتحفيزالمادمكالمعنكم.
 -11تكفيرمكتبةإلكتركنيةفيشتىالمجاالتاألدبيةكاإلنسانية.

 -12تطكيرالخدماتالمقدمةعبرتكنكلكجياالمعمكماتاإللكتركنية
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 -13ضركرة أف تعمؿ الجامعات الفمسطينية عمى تطبيؽ بطاقة قياس األداء المتكازف

الن لإلدارة االستراتيجية ،كذلؾ ألف تطبيقيا يحقؽ العديد مف المزايا التي
باعتبارىا نظامنامتكام 

تسيـ في تعزيزالمركز التنافسي .

دراسات مقترحة

تقترح الباحاة الدراسات المستقبمية التالية:

 -1دراسةمدلتكافرمقكماتتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازففيالجامعاتالفمسطينيةاألخرل .
 -2دراسةكاقعالتكجياتاالستراتيجيةلمجامعاتالفمسطينيةبيفالنظريةكالتطبيؽ .

ازف في الجامعات الفمسطينية بيف اإلمكانات
 -3دراسة إمكانية تطبيؽ بطاقة األداء المتك 
كالمعكقات .

 -4دراسة مقارنة بيف نماذج تقييـ األداء المستخدمة في الجامعات الفمسطينية بفمسطيف .
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املـــراجع

قائمة المرازع
أوالً :المرازع العربية
-1

إدريس ،ثابت ،كالمرسي ،جماؿ   2006ـ)" :اإلدارة االستراتيزية :مفاىيم ونماذج

تطبيقية"،الدارالجامعية،االسكندرية،مصر.

 -2إدغيش،أحمد 2016ـ):امدلإمكانيةتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازفلتقييـأداءشبكة
األقصى اإلعالميةا ،رسالة مازستير ،برنام الدراسات العميا المشترؾ بيف أكاديمية

-3
-4

اإلدارةكالسياسةلمدراساتالعمياكجامعةاألقصى،غزة،فمسطيف.

ابف منظكر ،جماؿ الديف   1988ـ  ،قاموس لسان العرب .دار صادؽ لمطباعة

كالنشر،بيركت،لبناف.

أبك الفضؿ ،عبد الشافي   2005ـ) :ااإلحاالت االستراتيزية نحو مدخل إزرائ 
تحميميا،جامعةنايؼلمعمكـاألمنية،السعكدية.

 -5أبكالكفا ،جماؿ   2011ـ) :اتوزيات إدارة الزامعة المصرية نحو تنمية مواردىا

البشرية لموازية التحديات المحمية والعالمية (رؤي نقدية واطاللة مستقبمية " ،بحث
كاإلدارة التعميمية
مقدـ إلى المؤتمر السنكم التاسع لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة 

المعنكف االتعميـ كالتنمية البشرية في دكؿ قارة أفريقياا ،المنعقد في الفترة  9يكليك،

-6

القاىرة،مصر.

أبكجزر،حمدأحمد 2012ـ):استخداـبطاقةاألداءالمتكازفكأداةلتقكيـأداءالبنؾ

اإلسالميالفمسطيني–دراسةميدانية،رسالة مازستير ،الجامعةاإلسالمية،غزة.

 -7أبكشرخ،جماؿ 2012ـ):امدلإمكانيةتقكيـأداءالجامعةاإلسالميةبغزةباستخداـ
بطاقةقياساألداءالمتكازف دراسةميدانيةمفكجيةنظرالعامميفبالجامعة)ا،رسالة

مازستير،الجامعةاإلسالمية،غزة،فمسطيف.
-8

أبك فضة ،مركاف محمد كدرغاـ ،ماىر مكسى   2009ـ) :أثر تطبيؽ أنمكذج األداء

المتكازف   )Bscفي تعزيز األداء المالي االستراتيجي لممصارؼ الكطنية الفمسطينية
العامةفيقطاعغزة،مزمة الزامعة االسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية  ،المجمد

-9

،17العددالثاني.741-788،

أبكقصاص ،عبد الحميد   2005ـ)" :البحث العمم

كأساس لمتنمية الشاممة"،

محاضراتاألسبكعالعمميالكطنيالرابعلمجامعاتحكؿمكضكع:التككيفتحدلالقرف
الحادمكالعشريف،بتاريخ 21 -16أبريؿ 2005ـ،جامعةأبكبكربمقايد،تممساف،

الجزائر.
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 -10أبك قمر ،محمد   2009ـ) :اتقكيـ أداء بنؾ فمسطيف المحدكد باستخداـ بطاقة قياس
األداءالمتكازفا،رسالة مازستير،الجامعةاإلسالمية،غزة،فمسطيف.

 -11أبكناىية،صالحالديف  3333ـ):الطرق اإلحصائية ف البحث والتدريس،الطبعة
الثانية،مكتبةاألنجمكالمصرية،القاىرة.

 -12األسدل ،سعيد   2008ـ)" :أخالقيات البحث العمم
واالزتماعية"،مؤسسةكارثالثقافية،البصرة،العراؽ.

ف

العموم اإلنسانية والتربوية

 -13األغا ،إحساف   3333ـ) :البحث التربوي عناصره ،مناىزو ،أدواتو ،الطبعة الثالثة،
مطبعةاألمؿالتجارية،غزة.

 -14األغا ،ناصر ،كأبك الخير ،أحمد   2012ـ) :اكاقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في
جامعة القدس المفتكحة كاجراءات تطكيرىاا ،مزمة زامعة األقص

اإلنسانية ،المجمد،16العدد ،)1ص.62-30

(سمسمة العموم

 -15أفندم،عطيةحسيف 2003ـ):اتمكين العاممين مدخللمتحسين والتطوير المستمر"،
المنظمةالعربيةلمتنميةاإلدارية،القاىرة،مصر .

كآخركف ،رامي جماؿ   2008ـ) :اإلدارة بالاقة والتمكين ف
 -16أندراكس 

عمم الحديث،

عالـالكتبالحديثلمنشركالتكزيع،إربد،األردف.

اسكآخركف،راميجماؿ 2008ـ  :درزة ممارسة مفاىيم الاقة والتمكين لدى
 -17أندرك 
القيادات األكاديمية ف

الزامعات األردنية  ،عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع ،إربد،

األردف.

 -18بسيكني ،سعاد   2001ـ) :ابحوث ودراسات ف

نظم التعميما ،مكتبة زىراء الشرؽ،

القاىرة،مصر.

 -19البشتاكم ،سميماف   2004ـ) :اإطار عممي لجمع مقاييس المحاسبة المالية كغير
المالية لألداء في ضكء المنافسة كعصر المعمكماتية  دراسة ميدانية في البنكؾ

األردنية)ا،المزمة األردنية لمعموم االقتصادية ،زامعة الزيتونة األردنية ،المجمد ،)20
العدد ،)1ص.425-385

 -20البعمبكي ،منير   :)1974قامكس المكرد  إنجميزم-عربي) ،دار العمـ لممالييف،
بيركت،لبناف.

 -21البكرم ،محمد   2009ـ) :االتكجو االستراتيجي في الجامعات المصرية في ضكء
معاييرالجكدةا،مزمة زامعة النزاح لألبحاث (العموم اإلنسانية ،المجمد ،)22العدد
،)2ص.262-223
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 -22بالسكة ،صالح ٢١٠٢ـ ) .قابمية تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف كأداة لتقييـ االستراتيجية ر
فيالمؤسسة اإلقتصادية ال ا زئرية – دراسةحالة بعض المؤسسات -.رسالة مازستير،

جامعةفرحات عباس ،الجازئر.

 -23بكخمكة ،باديس كبف قرينة ،محمد حمزة   2013ـ) :أثر تطبيؽ مبادئ ادارة الجكدة
الشاممةعمىالكالءالتنظيميدراسةميدانيةفينحطةتكريرالنفطبسكيكدة -الجزائر،

مزمة الباحث،عدد .103-114،13

 -24الترتكرم،محمد،كجكيحاف ،أغادير  2006ـ)":إدارة الزودة الشاممة ف مؤسسات
التعميم العال

والمكتبات ومراكز المعمومات" ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف،

األردف .
 -25ثابت،رائد  2013ـ):ادرجةممارسةعمداءالكمياتفيالجامعاتالفمسطينيةلمقيادة

االستراتيجية كعالقتيابتطكيرأداءأعضاءالييئةالتدريسيةا،رسالة مازستير،الجامعة
اإلسالمية،غزة،فمسطيف.

 -26الثكيني،يكسؼبفمحمد  2014ـ):متطمبات قياس األداء المتوازن ف مؤسسات
التعميم قبل الزامع

بمنطقة حائل ومعيقاتو ،المزمة الدولية التربوية المتخصصة،

المجمد،3العدد،10تشريفأكؿ،ص.47-64

 -27جادالرب،سيد 2012ـ)":القيادة االستراتيزية"،دارالفكرالعربي،القاىرة،مصر.
 -28جادك،سماسـ 2013ـ):امدلفعاليةاستخداـبطاقةاألداءالمتكازففيتحسيفأداء
الجامعاتالحككمية:دراسةتطبيقيةبكميةالتجارة-جامعةعيفشمس" ،المزمة العممية

لالقتصاد والتزارة،مصر،العدد ،)2ص.1228-1153

 -29جامعةاألزىر 2013ـ)":الخطة االستراتيزية لكمية التربية ف زامعة األزىرا،غزة،
فمسطيف.

 -30جامعة األقصى   2010ـ) :االخطة االستراتيزية لكمية التربية ف

زامعة األقص 

2010ـ2012-ـا،غزة،فمسطيف.

 -31الجامعةاإلسالمية 2016ـ)":الخطة االستراتيزية لكمية التربية بالزامعة اإلسالميةا،
غزة،فمسطيف.

 -32جالب ،إحساف   2013ـ) :ادكر التكجو االستراتيجي لممنظمات التعميمية في اليقظة
الريادية:بحثميدانيفيجامعةكربالءا،مزمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية،

المجمد ،)15العدد ،)3ص.64-42

 -33جكدة،محفكظأحمد  2008ـ):إدارة الزودة الشاممة:مفاىيـكتطبيقات،داركائؿ،
عماف،األردف.
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 -34جكدة ،محفكظ   2008ـ) :اتطبيؽ نظاـ قياس األداء المتكازف كأثره في اإللتزاـ
المؤسسي لمعامميف في شركات األلمنيكـ األردنية  دراسة تطبيقية)ا ،المزمة األردنية

لمعموم التطبيقية  ،جامعة العمكـ التطبيقية الخاصة ،عماف ،المجمد   ،)11العدد  ،)2
ص.292-273
 -35الحافي،آالء  2014ـ):االتخطيطاالستراتيجي فيالجامعاتالفمسطينيةبمحافظات
غزةكعالقتوبالميزةالتنافسيةا،رسالة مازستير،جامعةاألزىر،غزة،فمسطيف.

 -36الحجار2004 ،ـ):اتقييـاألداءالجامعيمفكجيةنظرأعضاءالييئةالتدريسيةفي
جامعة األقصىفيضكءمفيكـ إدارةالجكدةالشاممةا،مزمة زامعة األقص  ،المجمد
،)8العدد ،)2ص.240-203
 -37الحجار،رائدحسيف  2003ـ):تقييـ األداءالجامعيمفكجيةنظر أعضاءالييئة
التدريسيةفيجامعةاألقصىفيضكءمفيكـإدارةالجكدةالشاممة ،بحث محكم منشور
عم اإلنترنت،صص.240-203

 -38حجازم ،مالؾ   2015ـ) :ادكر بطاقة األداء المتكازف في تحقيؽ مبادئ الجامعة
المستدامة في الجامعة اإلسالمية بغزةا ،رسالة مازستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فمسطيف.

 -39الحريرم ،رافدة   2010ـ) :اإعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل ف
الزودة الشاممةا،ط،2دارالفكرناشركفكمكزعكف،عماف،األردف.

ضوء

 -40حس،عالء،كأحمد،ميسكف 2011ـ ):اقياسأداءجامعةالمكصؿكتقييموباستخداـ
بطاقةاألداء المتكازفا،مزمة العموم االقتصادية،جامعةالمكصؿ،المجمد  ،)7العدد
،)28ص .199-159

 -41حسف،عالء 2012ـ):امدلتكافؽالمسؤكليةاالجتماعيةكأبعادالتكجواالستراتيجي:
دراسةتحميميةمقارنةلشركتيالحكماءكنينكملمصناعاتالدكائيةا،مزمة تكريت لمعموم

اإلداريةواالقتصادية،المجمد ،)8العدد ،)24ص.40-9

 -42حسف ،عماد الديف   2007ـ)" :الزودة الشاممة ونظم االعتماد األكاديم
الزامعات العربية ف

ف

ضوء المعايير الدولية" ،كرقة عماؿ مقدمة لمقاء السنكم الرابع

عشرلمجمعيةالسعكديةلمعمكمةالتربكيةكالنفسيةبمدينةالقصيـ،السع كدية.

 -43حسنيف،رائد  2015ـ):االتكجياتاالستراتيجية لمجامعاتالفمسطينيةبمحافظاتغزة
فيضكءاالتجاىاتالمعاصرة" ،رسالة مازستير،جامعةاألزىر،غزة،فمسطيف.
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 -44حسيف ،زينب   2001ـ):انموذج استراتيز

متعدد األبعاد لتقييم األداء  إطار

البداعيةفي
مقترح)ا،كرقةعمؿمقدمةإلىالم ؤتمرالعربيالثانيفياإلدارة،القيادةا ى

مكاجيةالتحدياتالمعاصرةلإلدارةالعربية8-6،نكفمبر2001،ـ،القاىرة،مصر.

 -45حسيف ،عمي أبك بكر   2001ـ) :االقيادة االستراتيجي كدكرىا في صياغة التكجو
االستراتيجيالجامعي" ،رسالة مازستير،جامعةعدف،اليمف .
 -46حمسكأبكشرخ  2012ـ ):مدلإمكانيةتقكيـأداءالجامعةاالسالميةبغزةباستخداـ
بطاقة قياس األداء المتكازف -دراسة ميدانية ،رسالة مازستير ،كمية التجارة ،الجامعة

االسالمية،غزة،فمسطيف.

 -47حمكدم ،جناف عمي كمحمد ،إيماف شاكر   2011ـ) :إطار مقترح لمؤشرات بطاقة
قياساألداءالمتكازنةفيالمؤسساتالتعميمية ،بحث منشور،ىيئةالتعميـالتقني،عيد

اإلدارة التقني،المعيدالعاليلمدراساتالمحاسبيةكالمالية،جامعةبغداد.

 -48حنكنة ،سامي ،كالعكضي ،رأفت   2011ـ) :اتطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات
واقتصاديات

التعميـ العالي  إطار فكرم)ا ،بحث مقدم لمؤتمر التعميم اإللكترون

المعرفة ،المنعقد في جامعة القدس المفتكحة -فرع غزة 2011/7/13 -12 ،ـ،
فمسطيف.

 -49خصاكنة،أماف،كخصاكنة،سامر،كعبدالحافظ،عبدالباسط،كالعمرم،أيمف 2010
ـ ):ادراسةمقارنةلمدم التكنكلكجيفيالعمميةالتعميميةبيفجامعتيف أحدىماحككمية

كاألخرلخاصة" ،مزمة زامعة دمشق،المجمد ،)26العدد ،)4ص.345-319

 -50خضر ،جميؿ   2011ـ) :اتسكيؽ مخرجات البحث العممي كمتطمب رئيس مف
متطمباتالجكدةكالشراكةالمجتمعيةا،بحث مقدم لممؤتمر العرب الدول لضمان زودة

التعميم العال ،جامعةالزرقاءالخاصة13-9،مايك2011ـ،عماف،األردف.

 -51الخفاجي،نعمة  2010ـ)":اإلدارة االستراتيزية المداخل والمفاىيم والعممياتا،ط،2
دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف،األردف.

 -52خميؿ ،نبيؿ   2011ـ) :اإدارة الزودة الشاممة واالعتماد األكاديم

ف

المؤسسات

التربويةا،دارالفجرلمنشركالتكزيع،القاىرة،مصر.
 -53درغاـ ،ماىر ،كأبك فضة ،مركاف   2009ـ) :اأثر تطبيؽ أنمكذج األداء المتكازف
)BSCفيتعزيزاألداءالمالياالستراتيجي لممصارؼالكطنيةالفمسطينيةالعاممةفي

قطاع غزة  دراسة ميدانية)ا ،مزمة الزامعة اإلسالمية ،سمة العمكـ اإلنسانية ،المجمد
،)17العدد ،)2ص.788-741
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 -54دمنيكرم،زىير 2007ـ):اتكجياتالتطكيرالمستقبميةإلعادةىيكمةكتنظيـالجامعة
لمتطكير عمى ضكء الخطة االستراتيجية لمجامعة كاالتجاىات العالمية الحديثة لتطكير

التعميـالعاليا،دراسة مقدمة لكمية وكالة الزامعة لمتطوير،جامعةالممؾعبدالعزيز،
ص.20-11
 -55الدىدار ،مركاف   2006ـ) :االعالقة بيف التكجو االستراتيجي لدل اإلدارة العميا في
الجامعات الفمسطينية كميزاتيا التنافسية -دراسة ميدانية عمى جامعات قطاع غزةا،

رسالة مازستير،الجامعةاإلسالمية،غزة،فمسطيف.

 -56دكديف،أحمد  2009ـ):امعكقات استخداـبطاقةاألداءالمتكازففيالبنكؾالتجارية
األردنية ،دراسة ميدانيةا ،مزمة الزقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية ،زامعة الزرقاء،

األردف،المجمد ،)9العدد ،)2ص.21-1

 -57الديب ،سامر كماؿ   2012ـ) :مدل ممارسة القيادة اإلدارية األكاديمية بالجامعات
الفمسطينيةلمقيادةالتحكيميةكصعكباتياكسبؿتنميتيا،رسالة مازستير،جامعةاألزىر،
غزة.

 -58راضي ،ميرفت   2012ـ) :اتصكر مقترح لتجكيد البحث العممي في الجامعات
الفمسطينيةا ،بحث مقدم لممؤتمر العرب الدول الاان لضمان زودة التعميم العال 4،
–/5أبريؿ2012،ـ،الجامعةالخميجية،البحريف.

 -59الزريقات،خالد  2012ـ):اأثرالتكجواالستراتيجي فيتحقيؽالمسؤكليةاالجتماعية
:دراسة تطبيقية في المصارؼ التجارية األردنيةا ،مزمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية

الزامعة،العدد ،)31ص .324-281

 -60الرشدم،أحمد  2008ـ):اأىميةتطبيؽإدارةالجكدةالشاممةفي الجامعاتا،مزمة
العموم اإلدارية واالقتصادية،اليمف،العدد ،)1ص.158-132

 -61رشيد،صالح،كجالب،إحساف  2008ـ)":اإلدارة االستراتيزية :مدخل تكامم ا،دار
المناى لمنشركالتكزيع،عماف،األردف.
 -62الرفاعي،سميرة،كجبراف،عمي،كالشبكؿ،أسماء  2015ـ):امشكالتالبحثالعممي
في الجامعات الحككمية األردنية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فيياا ،المزمة

التربويةـ الكويت ،المجمد ،)29العدد ،)114ص.354-301
 -63رضية ،بكشعكر ،أحمد ،طكيؿ ،محمد ،بكطكبة    2016ـ) :اقياس أداء مؤسسات
التعميـ العالي باستخداـ بطاقة األداء المتكازف   :)BSCكسيمة لضماف الجكدة  دراسة
تطبيقية في جامعة أبي بكر بمقايد الجزائرية)ا ،بحث مقدم لممؤتمر العرب
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الدول

السادس لضمان زودة التعميم العال  2016/2/11 – 9،ـ،جامعةالسكداف لمعمكـ
كالتكنكلكجيا،السكداف.

 -64السكارنة ،بالؿ   2010ـ)" :التخطيط االستراتيز " ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،
عماف،األردف.

 -65السممي،عمي  2005ـ):السياسات اإلدارية ف عصر المعمومات،ط،2دارغريب
لمطباعةكالنشركالتكزيع،القاىرة،مصر.

 -66السكافيرم ،سالـ   2003ـ) :تطكير النمكذج المحاسبي لقياس كتقييـ األداء في
الكحداتاالقتصاديةالخدمية،مزمة كمية التزارة لمبحوث التزارية،جامعةاالسكندرية،

المجمد،40العددالثاني.394-383،
 -67شاىيف،محمد  2011ـ):االمسؤكليةالمجتمعيةفيالجامعاتالعربية:جامعةالقدس
المفتكحة أنمكذجاا ،بحث مقدم لمؤتمر المسؤولية المزتمعية لمزامعات الفمسطينية،
المنعقدفيمدينةنابمسفيفمسطيني2011/9/26،ـ.

 -68الشطي،عمي 2007ـ):اأثرتطبيؽمقاييسنمكذجالقياسالمتكازفلألداءفيتحقيؽ
األداءالمالياالستراتيجي لدلمؤسساتالقطاعالمصرفيفياألردفا،رسالة دكتوراه،

األكاديميةالعربيةلمعمكـالماليةكالمصرفية،عماف،األردف.

 -69الشيرم ،سمطاف بف حسف عبد الرحمف  1436ىػ) :متطمبات تطبيؽ بطاقة األداء
المتكازف بالجامعات السعكدية في ضكء التجارب العالمية اتصكر مقترح" ،رسالة

دكتوراه،قسـاإلدارةالتربكيةكالتخطيط،كميةالتربية،جامعةأـالقرل،السعكدية.

 -70شييد،رزافحسفكماؿ 2007ـ):التكامؿبيفأسمكبقياساألداءالمتكازفكاألدكات
الحديثة الدارة التكاليؼ بيدؼ تحسيف األداء -دراسة تطبيقية عمى قطاع تصنيع

المنتجاتالزراعيةفيسكريا،رسالة دكتوراه ف المحاسبة،كميةالتجارة،جامعةعيف
شمس.

 -71شييرة ،عبد العزيز   2007ـ) :إطار مقترح الستخداـ مقياس األداء المتكازف في
المنظماتغيرالحككميةبالتطبيؽعمىالجامعاتاألىمية ،المزمة المصرية لمدراسات

التزارية،العدد،3كميةالتجارة،جامعةالمنصكرة،مصر.252-253،

 -72الشيشيني،حاتـ  2004ـ ):انحكإطارنظرملقياسمحددات استخداـ كنجاحتبني
نظاـقياس األداءالمتكازفا،مزمة البحوث التزارية،جامعة الزقازيؽ،مصر،المجمد
،)26العدد ،)1ص.147-97
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 -73الصايغ ،نجاة   2013ـ) :ادكر اقتصاد المعرفة في تطكير الجامعات السعكدية
كمعيقاتتفعيمومفكجيةنظررؤساءاألقساـا،المزمة الدولية التربوية المتخصصة،

المجمد ،)2العدد ،)9ص.860-841

 -74صالح الديف ،نسريف   2012ـ) :اتقكيـ األداء االستراتيجي لمجامعات المصرية
باستخداـبطاقةاألداءالمتكازفا،مزمة مستقبل التربية العربية،مصر،المجمد ،)19
العدد ،)81ص.164-11

 -75الصكيص،خالد  2010ـ):االمعيقاتاالقتصاديةلمباحثفيجامعةفمسطيفالتقنية
خضكرما،مزمة زامعة األزىر بغزة،المجمد ،)2العدد ،)12ص.702-667

 -76الضحاكم ،بيكمي ،كالمميجي ،رضا   2011ـ) :اتقييـ أداء كميات التربية في مصر
باستخداـبطاقةاألداءالمتكازفا،مزمة كمية التربية باإلسماعيمية،مصر،المجمد ،)1

العدد ،)21ص.86-1

 -77عابديف،حسني  2013ـ):امدلاستخداـبطاقة األداءالمتكازف )BSCلتقكيـأداء
كميةالعمكـكالتكنكلكجيا-خافيكنس" ،بحث مقدم لممؤتمر العمم األول دكرالكميات
كالجامعات في تنمية المجتمع) ،كمية العمكـ كالتكنكلكجيا خانيكنس-22 ،
2013/10/23ـ.

 -78العامرم ،صالح ميدم ،الغالبي ،طاىر محسف   2003ـ) :بطاقة القياس المتكازف
لألداءكنظاـلتقييـأداءمنشآتاألعماؿفيعصرالمعمكمات:نمكذجمقترحلمتطبيؽ

في الجامعات الخاصة ،المزمة المصرية لمدراسات التزارية ف

زامعة المنصورة،

العدد .)2
 -79العبادم،مصطفى  2002ـ):اإطارمقترحلتقييـأداءالمنشآتالصناعيةفيضكء

بيئةالتصنيعالحديثة:دراسةاختباريو،مزمة الدراسات والبحوث التزاريةا،كميةالنجارة
ببنيا،المجمد ،)22العدد،2ص.113-37

كفقا لمنظكر األداء المتكازف:
 -80عبد الرحمف ،مدني   2013ـ) :اتقكيـ أداء الجامعات ن
دراسة حالة جامعة أفريقيا العالمية   2008ـ  2013 -ـ)ا ،مزمة كمية االقتصاد

العممية،العدد ،)4ص.105-59
 -81عبداهلل،زاىريحيى  2012ـ):دكرتقييـاألداءفيتحقيؽأىداؼالمنشأةبالتطبيؽ
عمى شركة السالمة لمتأميف المحدكدة ،بحث تكميم

لنيل درزة البكالوريوس ،قسـ

االقتصادكادارةاألعماؿ،كميةاالماراتالتقنية،اإلماراتالعربيةالمتحدة.
 -82عبدالمحسف،تكفيؽمحمد  2005ـ):اتزاىات حدياة ف التقييم والتميز ف اإلدارة
ستة سيزما وبطاقة القياس المتوازن ،دارالفكرالعربي،القاىرة.
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 -83عبدالكىاب،ياسر  2014ـ):االتكجو االستراتيجي لتطكيرمنظكمةالتعميـالجامعي
في ظؿ العكلمة كمجتمع المعرفةا ،مزمة النيضة ،مصر ،المجمد   ،)15العدد  ،)4

ص.84-61

 -84العتبي ،سعد بف مرزكؽ   2004ـ) :تمكيف العامميف كاستراتيجية لمتطكير اإلدارم،
االزتماع اإلقميم الاان :ااإلدارةكتنميةالمكاردالبشريةا،عماف2004/12/11-13ـ.
 -85العتيبي ،ياسر   2008ـ) :اإدارة المعرفة كامكانية تطبيقيا في الجامعات السعكدية:
دراسةتطبيقيةعمىجامعةأـالقرلا،رسالة دكتوراه،جامعةأـالقرل،مكةالمكرمة،

السعكدية.

 -86عراب ،ىشاـ ،كطمكس ،رجاء   2005ـ) :االتقكيـ في الجامعة :مفيكمو ،أىميتو،
كظائفو،دكاعيو،خصائصالتقكيـ الجيد كمجاالتوا،مزمة الزودة ف التعميم العال ،

المجمد ،)1العدد ،)2ص.71-59

 -87عقيمي ،عمر كصفي   1996ـ) :ادارة القوة العاممة ،دار زىراف لمنشر كالتكزيع ،
عماف.

 -88عمي،أشرؼ 2013ـ):ادكرالبحثالعمميكالدراساتالعميافيالجامعاتالفمسطينية
في تحقيؽ التنمية المستدامة :جامعات غزة نمكذجانا ،رسالة مازستير ،الجامعة

اإلسالمية،غزة،فمسطيف.

 -89عميمات،صالح  2004ـ)" :إدارة الزودة الشاممة ف المؤسسات التربوية التطبيق
ومقترحات التطوير" ،دارالشركؽ،عماف،األردف.

 -90العمكم،حسيفمحمد  1998ـ):اإدارة الزودة الشاممة ف مؤسسات التعميم العال ا،
جامعةالممؾعبدالعزيز،مركزالنشرالعممي،جدة،السعكدية.

 -91عكاد،فتحي 2012ـ)":إدارة األعمال وظائف المدير ف المؤسسات المعاصرةا،دار
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املـــالحق

 ممحق ( - 1االستبانة ف صورتيا األولية
 ممحق ( - 2قائمة بأسماء المحكمين

 ممحق ( - 3االستبانة ف صورتيا النيائية
 ممحق ( - 4تحكيم التوزيات االستراتيزية لكميات التربية
 ممحق ( - 5قائمة بالتوزيات االستراتيزية لكميات التربية
 ممحق ( - 6رسائل تسييل ميمة البحث

ممحق ( : 1االستبانة ف صورتيا األولية
االستبانة ف صورتيا األولية
زامعـــــــة األزىر – غزة

عمـــــادة الد ارســــات العميـــا

كميـــــــــة التربيـــــــــــــــــــة

قســــم أصــــول التربيـــــــة

الموضوع  :تحكيم استبانة

األستاذالدكتكر......................................................./حفظواهلل 
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو :

بإجراء دراسة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية
تقكـ الباحثة 
فيجامعة األزىر بغزة ،كىي بعنكاف ":مقكمات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن وعالقتيا

بالتوزيات االستراتيزية من وزية نظر العاممين ف كميات التربية بمحافظات غزة".
كقد اقتضت الدراسة استخداـ استبانتيف كىما:

 االستبانة األول -مقكمات تطبيؽ كميات التربية لبطاقة قياس األداء المتكازف ،كتتككف مف
)38فقرة ،مكزعة عمى ) (4مجاالت :المقكماتالمالية،المقكماتاإلدارية،المقكمات

البشريةالمرتبطةبالعامميفكالطمبة،المقكماتالمرتبطةالتعمـكالنمك).

 االستبانة الاانية -التكجيات االستراتيجية لكميات التربية بمحافظات غزة ،كتتككف مف
 )37فقرة ،مكزعة عمى    )4مجاالت :التكجونحكالجكدة الشاممة،التكجونحكثقافة

البحث العممي ،التكجو نحك تعزيز المسؤكلية المجتمعية  ،التكجو نحك مكاكبة  التقدـ

التكنكلكجي كالمعرفي).

كنظ انر ،لما تتمتعكف بو مف خبرة كاسعة في ىذا المجاؿ ،كلما عيدناه عنكـ مف خدمة العمـ
كالبحثالعممي،يرجيالتكرـبتحكيـاالستبانتيفمفحيثانتماءالفقراتلممجاالت ،كمناسبتيا

مفحيثالمغةكالصياغة،كاقتراحماتركنومناسبنامفحيثاإلضافةكالتعديؿ .

عممانبأفالمشرؼعمىالرسالةالدكتكر/صييبكماؿاألغا،كالدكتكر/لينازيادصبيح .
اسم المحكم

واقبموا كل االحترام والتقدير
الدرجة العلمية
التخصص

مكان العمل

الباحاة/مها صهيىن
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أوالً -البيانات األولية :

• الزنس ( ) :ذكر ) ( أنثى
•
•

المؤىل العمم  ( ) :ماجستير ) (دكتكراه
طبيعة العمل ( ) :إدارم ) (أكاديمي

• الرتبة األكاديمية ( ) :أستاذمساعدفأقؿ ) ( أستاذمشارؾ ) ( أستاذ
•

سنوات الخدمة( :

أقؿمف 7سنكات) (  12-7سنة (أكثرمف12سنةفأكثر

• الزامعة ) :األزىر ) (اإلسالمية ) ( األقصى

االستبانة األوىل -مقىمات يطبجق كهجات اناربجة نبطاقة األداء املتىازن

المقومات :المككناتكاألنشطةكاجبتحقيقياكتكافرىالبمكغكتحقيؽأىداؼمعينة.
بطاق ـة األداء المت ـوازن :ىػػينظػػاـتقيػػيـكأداةتخطػػيطاسػػتراتيجييمكػػفأفتسػػتفيدمنيػػاكميػػات
التربيػػةبالجامعػػاتالفمسػػطينيةفػػيالمحافظػػاتالجنكبيػػة،لتنفيػػذاسػػتراتيجياتيا،كتطػػكيرأدائيػػامػػف
خػػالؿمقيػػاسيتكػػكفمػػفأربعػػةأبعػػادأساسػػيةىػػيالبعػػدالمػػالي،بعػػدالعميػػؿ،العمميػػاتالداخميػة،

كبعدالنمكالمعرفيكالتطكرالعممي،كلضمافاستم ارريتيا.

مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتـوازن:ىػيالمككنػاتكاألنشػطةالكاجػبتكافرىػاكتحقيقيػا
لػػدلكميػػاتالتربيػػةبالجامعػػاتالفمسػػطينيةفػػيالمحافظػػاتالجنكبيػػةلمكصػػكؿإلػػىتطبيػػؽكتنفيػػذ

بطاقػةاألداءالمتػكازفبأبعادىػاالمختمفػػة،كىػي :المقكمػاتالماليػػة،المقكمػاتاإلداريػة،المقكمػػات
البشريةكالمرتبطةبالعامميف،كالطمبػة،المقكمػاتالمرتبطػةبػالنمكالمعرفػيكالتطػكرالعممػي)كالتػي

تقػػاسمػػفخػػالؿتحديػػددرجػػةاالسػػتجاباتالتػػييعطييػػاأفػرادالعينػػةعمػػىبنػػكداألداةالمعػػدةمػػف
قبؿالباحثة  .
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مدى انتماء الفقرة

الفقرة

ـ

لمزاليا

منتمية

أوال -المقومات المالية:

غير منتمية

مدى مناسبة الفقرة لمزاليا 
مناسبة

غير مناسبة

كتعرؼبأنيا:امجمكعةمفالمككناتكاألنشطةالتيتجعؿكميةالتربيةتحقؽأقصىدرجاتالنجاحفيالجانبالماليبمايضمف
تحقيؽالتكجياتاالستراتيجيةلياكيحقؽالكفاءةكالنكعيةفياألداءكالمخرجات.
.1

تمتمؾالكميةكحدةماليةمستقمة.

.2

يكجدلدلالكميةخطةماليةمستقمة.

.3

يتـحسابالفجكاتالماليةبشكؿدكرمفيالكمية .

.4
.5
.6

يتـ استثمار مكارد الكمية بشكؿ يحقؽ التطكر في األداء

اإلدارمكاألكاديمي.


تمجأالكميةاليتنكيعمصادرالتمكيؿ.
تحقؽ الكمية مستكل دخؿ يناسب مستكل كنكعية الخدمات

التيتقدميا .

.7

تعتمدالكميةعمىتنفيذالخططالماليةبكفاءة.

.8

تمتمؾالكميةنظاـرقابةقائـعمىالشفافية.

 .9

يتـتحديثالبياناتالماليةلمكميةباستمرار .

 .10

تحقيؽ القيـ المضافة مف المقاييس االستراتيجية كالمستقبمية

لمكمية .

المزال الاان  -المقومات اإلدارية:
كتعرؼ  بأنيا :امجمكعة مف المككنات كاألنشطة اإلدارية  الكاجب تكافرىا كتحقيقيا في كميات التربية لتقديـ خدمات تمبي احتياجات
كمتطمباتالطمبةبمايضمفتحقيؽالتكجياتاالستراتيجيةلياكيحقؽالكفاءةكالنكعيةفياألداءكالمخرجات 
-5

تمتمؾالكميةخطةاستراتيجيةكاضحة .

-3

كضكحاألىداؼاالستراتيجيةلكمياتالتربية .

-2

تمتمؾالكميةنظاـكاضحلقياسأدائيامفخالؿبطاقةاألداء

المتكازف .

-2

تعتمدالكميةعمىترجمواستراتيجياتياالىعممياتتشغيمية .

-2

تمتمؾالكميةدافعقكملتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .

-6
-8
-7

تكفر الدعـ الكاؼ مف قبؿ اإلدارة العميا بالجامعة لتطبيؽ

بطاقةاألداءالمتكازف .

تمتمؾ الكمية نظاـ اتصاؿ كتكاصؿ يكفر المعمكمات الكامنة
التخاذالقرار .
لدل اإلدارة العميا الكعي الكاؼ بأىمية تطبيؽ بطاقة األداء
المتكازف .
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-9

تمتمؾالكميةرؤيةكاضحةكمعمنةلمجميع .
المزال الاالث  -المقومات البشرية (العاممين – الطمبة :

كتعرؼبأنيا:مجمكعةمفاالمكاناتكاألنشطةالتيت جعؿكميةالتربيةتحقؽأقصىدرجاتالنجاحفيالجانبالبشرمبمايضمف
تحقيؽالتكجياتاالستراتيجيةلياكيحقؽالكفاءةكالنكعيةفياألداءكالمخرجات.
-5
-3
-2
-2
-2
-6
-8
-7

تسعىالكميةعمىتحقيؽرضاالمستفيديفمفطمبةكعامميف

لالحتفاظبيـ.

لدلالعامميففيالكميةرغبةفيالتغييركتطبيؽبطاقةاألداء
المتكازف.
تعتمد الكمية عمى تبادؿ الخبرات في جانب القياس كتطبيؽ

بطاقةاألداءالمتكازف.

تعتمد الكمية عمى تنمية قدرات العامميف فييا  :إدارييف –
أكاديمييف)فيمجاؿالقياسلبطاقةاألداءالمتكازف.
تمتمؾالكميةنظاـمتابعةلمخريجيف.
تمتمؾ الكمية كفاءات متخصصة في مجاؿ قياس األداء

االستراتيجي بطاقةاألداءالمتكازف).

يكجد لدل الكمية فريؽ عمؿ متخصص لقياس األداء

االستراتيجي بطاقةاألداءالمتكازف).

يتكفرلدلالكميةنظامانفعاالنفيمايخصالحكافزكالترقيات.

المزال الرابع  -المقومات المرتبطة بالنمو المعرف والتطور العمم :
كتعرؼ بأنيا:ااالمكاناتالتيتجعؿكميةالتربيةتعمؿعمىتطكيرذاتيامفخالؿابتكاراتجديدةأكالتعمـمفالتجارب،أكاكتساب

المعرفةا .
-5
-3
-2
-2
-2
-6
-8

تتكافر لدل الكمية بيئة داعمة لمتعمـ كالتطكر مف خالؿ
المعمكماتحكؿالبيئةالداخميةكالخارجية .
يكجدلدلالكمية برام تدريبية كافية كمالئمة لجميع لممكظفيف
بيدؼ تطكير الكفاءةالعممية كالمينية لمييئة التدريسية.

البداعيةألعضاءىيئةالتدريس .
تتبنيالكميةالمبادراتا ى

تعمد الكمية عمى أعضاء ىيئة التدريس في عممية اتخاذ

الق اررات.

تحرص الكمية عمى ابتكار أساليب جديدة سعيا لمتميز
األكاديمي .
تستقطب الكمية األفكار التي تدعـ كتطكر تطمعات الكمية

المستقبمية.

تمتمؾ الكمية قاعدة بيانات عممية متطكرة تخدـ البيئة
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األكاديميةبشكؿمستمر.
تيتـ الكمية بتكفير مناخ تنظيمي أكاديمي مناسب لدعـ

-7

البداع.
كتشجيعا ى

تقدـالكميةبرام أكاديميةمتنكعةكمكاكبةلمتطكرالعممي.

-9

تعمدالكميةعمىتحديثبرامجيااألكاديميةبشكؿدكرم

-53

كمستمر .

تحرصالكميةعمىالمشاركةفيفعالياتالمجتمعالمختمفة .

-55

االستبانة انثانجة :انتىجهات االسارايجيجة نكهجات اناربجة

التوزو االستراتيز  :كتعرفوالباحثةإجرائيابأنو:اتصكرمستقبميلألىداؼ االستراتيجية لكمية
التربيةيستندعمىمداخؿذاتأثربعيدالمدلفيكؿمف :الجكدةالشاممة،البحثالعممي،

التطكرالتكن كلكجيكالمعرفي،خدمةالمجتمع)ا.
الفقرة

ـ

المزال األول  -التوزو نحو الزودة الشاممة:

مدى انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

لمزاليا

لمزاليا

منتمية

غيرمنتمية

مناسبة

غيرمناسبة

كيعرؼبأنو:اتكجوكميةالتربيةإلىاالستغالؿاألمثؿلمكاردىاالماديةكالبشرية،مفأجؿتحقيؽأىدافياكاشباعاحتياجاتياا.
-1
-2
 -3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

تتحقؽ الكمية مف تطبيؽ مبادئ الجكدة الشاممة في كافة
أقساميا المدخالت،العمميات،المخرجات).
تعمؿ الكمية عمى استحداث كتطكير البرام التعميمية كفقان

لمعايير الجكدة.

تيسيـ الكمية في تطكير الفكر التربكم كنشر االتجاىات
التربكية الحديثة كتطبيقيا في البيئة التعميمية الفمسطينية .
تطكر الكمية برامجيا األكاديمية بما يتناسب مع احتياجات
المجتمع.
تسعى الكمية إلى تحقيؽ مستكيات متقدمة مف التميز مقارنة
بمثيالتيا .

تقدـ الكمية المكافآت كالحكافز لمعامميف لتشجيعيـ عمى تقديـ
جكدة أفضؿ.
تقدـ الكمية خدماتيا المختمفة بطريقة تفكؽ تكقعات الطمبة.
تعمؿ عمى تنشيط تبادؿ المعرفة في شتى مجاالت العمكـ

التربكية.

تيسيـالكميةفيحؿبعضمشكالتالمجتمع.
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 -10
 -11
-12
-13
-14

تمتزـ الكمية بمسئكلياتيااألكاديمية كاإلنسانية تجاهالمجتمع
مفخالؿجكدةمخرجاتيا.

تدعـالكميةمبادراتطمبتيابمايحقؽالحريةاألكاديمية في

أحسفصكرىا.

تسعى الكمية لتمكيف طمبتيا مف تكظيؼ تكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت في العممية التعميمية.
التربية عمى إعداد كتأىيؿ خريجيف ذكم كفاءة
تعمؿ كمية 

في مجاالت العمكـ التربكية .

تمكف الكمية طمبتيا مف إجراء البحكث كالدراسات في
المجاالت التخصصية التربكية .

المزال الاان  -التوزو نحو اقافة البحث العمم :
كتعزيزالقد ارتالبحثيةكتطكيرىالدلالطمبةكالعامميفبيا،كالعمؿعمىالتطبيؽالناجح
كيعرؼبػأنو:اتكجوكميةالتربيةنح 
لألفكارالبحثيةالمفيدةعمىاختالؼمصدرىا،كتحكيمياإلىممارساتتحقؽالفائدةلمجميع.

-1
-2
-3

تنمي الكمية الكعي لدل طمبتيا بأىمية البحث العممي.
تعمؿ الكمية عمى دعـ البحث العممي كتنمية المكاىب
البحثية.
تعمؿالكميةعمىتحديثمقرراتيا الدراسيةالمتعمقةبميارات

البحث العمميكأخالقياتو.

-4

تكفرالكمية شبكة معمكمات حديثة الستخدامات الباحثيف.

-5

تقدـالكميةالحكافز المادية-المعنكية)لمباحثيفالمتميزيف.

-6
-7
-8
 -9
 -10

تحرص الكمية عمى ربط البحث العممي باحتياجات
المجتمع .
تساعد الكمية الباحثيف في نشر البحكث المتميزة في

المجالت العممية.

تنظـ الكمية مؤتمرات كأياـ دراسية حكؿ قضايا المجتمع
بشكؿمستمر.
تدعـالكميةطمبةالدراساتالعميانحكالدراساتالمستقبمية
االستشرافية).
تدعـ الكمية عممية تبادؿ المعرفة كالخبرات بيف عاممييا.

المجال الاالث  -التوزو نحو تعزيز المسؤولية المزتمعية :
كيعرؼبػأنو:اتكجوكميةالتربيةنحكتكظيؼكؿاألنشطةاألكاديميةكالعمميةفػيخدمػةالمجتمػعبكػؿتكجياتػوالسياسية
كاالجتماعيةكاالقتصاديةكالفكريةكالثقافية...إلخا .
-1

تسعىالكميةلممحافظةاليكية الثقافية لممجتمع الفمسطيني.

353

-2
-3
-4
-5
-6

تعزز الكميةبمشاركاتيادكر الجامعة في خدمة المجتمع

المحمي.

تستثمر الكمية كسائؿ اإلعالـ المختمفة لتنكير المجتمع.

برسالتيا.

تزك الكمية مؤسسات المجتمع بالخبرات الالزمةكمخرجات
البحثالعممي.
تتكاصؿ الكمية مع المؤسسات المختمفة بيدؼتكسيعدائرة
خدمةالمجتمع

تتضمفبرام الكمية كتخصصاتيا خطط التنمية المجتمعية.

المزال الرابع  -التىجه نحى مىاكبة التقدم التكنىلىجي والمعرفي:
التكنكلكجياالحديثةفيكافةأنشطتياالعمميةكاألكاديمية،كالعمؿعمىنشرالمعرفة

تعرؼبػػ:تكجوكميةالتربيةنحكدم

كانتاجياكتكظيفياكصكالنإلىإقامةالتنميةاإلنسانية.
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تنمي الكمية قدرة الطمبة عمى التطبيقات التكنكلكجية في

العمؿالصفيكالمدرسي.
تعمؿ الكمية عمى استحداث طرؽ تدريس جديدة تكاكب

التطكر المستمر.

تكفر الكمية مكتبة إلكتركنية في شتى المجاالت األدبية
كاإلنسانية.
تستخدـ الكمية نظاـ التعميـ اإللكتركني.
لدل الكمية اشتراكات عالمية في مجالت دكرية لممشاركة في
إنتاج المعرفة.

تسعى الكمية إلى تدكيؿ عممياتيا الكتركنيا  التدريس،
البحث).
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ممحق (2
قائمة بأسماء المحكمين مرتبة حسب زية العمل
م.

اسم المحكم

مكان العمل

التخصص

-1

أ.د.محمدمصطفىنجـ

جامعةاألزىر

الدراساتاإلسالمية

-2

د.فايزعمياألسكد

جامعةاألزىر

أصكؿتربية

  -3د.محمدىاشـآغا 

جامعةاألزىر 

أصكؿتربية 

  -4د.سمرسممافأبكشعباف 

جامعةاألزىر 

المناى كطرؽالتدريس 

-5

أ.د.فؤادعميالعاجز

الجامعةاإلسالمية

أصكؿتربية

-6

د.فايزكماؿشمداف

الجامعةاإلسالمية

أصكؿتربية

-7

د.محمدعثمافاآلغا

الجامعةاإلسالمية

أصكؿتربية

  -8د.سميمافحسيفالمزيف 

الجامعةاإلسالمية 

أصكؿتربية 

  -9أ.د.زيادعمىالجرجاكم 

جامعةالقدسالمفتكحة 

أصكؿتربية 

  -10د.رندةعيدشرير 

جامعةاألقصى 

أصكؿتربية

د.زكيرمزممرتجى 
   -11

ك ازرةالتربيةكالتعميـ 

أصكؿتربية

  -12د.محمكدعبدالمجيدعساؼ 

ك ازرةالتربيةكالتعميـ 

أصكؿتربية

  -13د.منيرحسفشقكرة 

ك ازرةالتربيةكالتعميـ 

أصكؿتربية 
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ممحق ( : 3االستبانة ف صورتيا النيائية
زامعـــــــة األزىر – غزة

عمـــــادة الدراســــات العميـــا

كميـــــــــة التربيــــــــــــــــــة

قســــم أصــــول التربيـــــــة

الموضوع /تعبئة استبانة

األستاذالدكتكر......................................................./حفظواهلل 
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو :

يشػػرؼالباحثػػةأفتضػػعب ػػيفيػػدمسػػيادتكـأداةىػػذهالد ارسػػة،كىػػيعبػػارةعػػفاسػػتبانةلجمػػع

البيانػاتالمتعمقػةبد ارسػتياحػكؿ" :مقومـات تطبيـق بطاقـة قيـاس األداء المتـوازن وعالقتيـا
بالتوزيات االستراتيزية من وزية نظر العاممين ف كميات التربية بمحافظات غزة".
كقد اقتضت الدراسة استخداـ مقياسيف كىما:

 االستبانة األول :التعرؼإلىمقكمات تطبيؽ كميات التربية لبطاقػة قيػاس األداء المتػكازف،
كتتككف مػف )40فقػرة ،مكزعػة عمػى ) (4مجػاالت :المقكمػاتالماليػة،المقكمػاتاإلداريػة
،المقكمػ ػػاتالبشػ ػ ػريةالمرتبط ػ ػػةبالعػ ػػامميفكالطمب ػ ػػة،المقكم ػ ػػاتالمرتبطػ ػػةبػػ ػالنمكالمعرف ػ ػػي
كالتطكرالعممي).

 االسـتبانة الاانيـة:التعػرؼإلػىالتكجيػات االسػتراتيجية لكميػات التربيػة بمحافظػات غػزة،
كتتككف مف  )37فقػرة ،مكزعػة عمػى  )4مجػاالت :التكجػونحػكالجػكدةالشػاممة،التكجػو

نحكثقافةالبحثالعممي،التكجو نحك المسؤكليةالمجتمعية ،التكجو نحك التقدـ التكنكلكجي
كالمعرفي).

لذا أرجػكمػفسػيادتكـالتكػرـبقػراءةكػؿفقػرةمػففقػراتاالسػتبانة،كتحديػددرجػةالمكافقػةبكضػع
إشارة ✓)فػيالعمػكدالمناسػب،مػعاسػتئذانكـبضػركرةاإلجابػةبدقػةكمكضػكعية،كذلػؾمػف

أجػػؿالكصػػكؿالػػىنتػػائ صػػادقةكصػػحيحة،عممػػابػػأفالبيانػػاتالتػػيسػػيتـجمعيػػاستسػػتخدـ
ألغراضالبحثالعمميفقط .

واقبموا كل االحترام والتقدير
الباحاة/مها صهيىن
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أوالً_ البيانات األولية :

• الزنس ( ) :ذكر ) ( أنثى
• الرتبة األكاديمية ( ) :محاضر ) ( أستاذمساعد ) ( أستاذمشارؾفأعمى
•

سنوات الخدمة( :

أقؿمف 5سنكات) (  10-5سنكات (أكثرمف10سنكات

• الزامعة ) :األزىر ) (اإلسالمية ) ( األقصى
االستبانة األوىل -مقىمات يطبجق كهجات اناربجة نبطاقة األداء املتىازن:

درزة الموافقة

المزال األول  -المقومات المالية

كبيرة

الفقرات

زداً

-1

تمتمؾالكميةكحدةماليةمستقمة.

-2

يتكفرلدلالكميةخطةماليةمستقمة.

-3

تيتـالكميةبحسابالفجكاتالماليةبشكؿدكرمفيالكمية .

-4

كبيرة متوسطة صغيرة

صغيرة
زداً

تستثمر الكمية مكاردىا بشكؿ يحقؽ التطكر في األداء اإلدارم

كاألكاديمي.

-5

تسعىالكميةلتنكيعمصادرالتمكيؿ.

-6

تحقؽالكميةمستكلدخؿيناسبمستكلكنكعيةالخدماتالتيتقدميا .

-7

تقكـالكميةعمىتنفيذالخططالماليةبكفاءة.

-8

تمتمؾالكميةنظام نالمرقابةقائـعمىالشفافية.

  -9يتـتحديثالبياناتالماليةلمكميةباستمرار .
  -10يتـتحقيؽالقيـالمضافةمفالمقاييساالستراتيجيةكالمستقبميةلمكمية .
 -11

تظير الكمية مؤشرات أفضؿ لمكضع المالي عمى مستكل الكميات

األخرل .

درزة الموافقة

المزال الاان  -المقومات اإلدارية:
كبيرة

الفقرات

زداً

-1

تمتمؾالكميةخطةاستراتيجيةكاضحة .

-2

تتسـاألىداؼاالستراتيجيةلكميةالتربيةبالكضكح .

-3
-4

تمتمؾالكميةنظامانكاضحانلقياسأدائيامفخالؿبطاقةاألداءالمتكازف .

تحرصالكميةعمىترجمواستراتيجياتياإلىعممياتتشغيمية .

-5

قكيالتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف .
تمتمؾالكميةدافعان ن

-6

تكفرالدعـالكافيمفقبؿاإلدارة العميابالجامعةلتطبيؽبطاقةاألداء

المتكازف .
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كبيرة متوسطة صغيرة

صغيرة
زداً

-7
-8

تمتمؾ الكمية نظام نا لالتصاؿ كالتكاصؿ يكفر المعمكمات الكافية التخاذ

القرار .

يتكافر لدل اإلدارة  العميا الكعي الكافي بأىمية تطبيؽ بطاقة األداء

المتكازف .

  -9تمتمؾالكميةرؤيةكاضحةكمعمنةلمجميع .
  -10تستندالكميةإلىتحميؿالبيئةالداخميةكالخارجيةكأساسلمتقييـ.
 -11تقارفالكميةمكقعياالتنافسيبمثيالتيابشكؿمستمر.
المزال الاالث  -المقومات البشرية( العاممون والطمبة :
كبيرة

الفقرات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

درزة الموافقة

تسعىالكميةلتحقيؽرضاالمستفيديفمفطمبةكعامميف.

زداً

زداً

يتكفر لدل العامميف في الكمية معرفة بجكانب تطبيؽ بطاقة األداء
المتكازف.
تعتمدالكميةعمىتبادؿالخبراتفيجانبالقياسكتطبيؽبطاقةاألداء

المتكازف.

تعتمدالكميةعمىتنميةقدراتالعامميففييا  :إدارييف–أكاديمييف)في
مجاؿالقياسباستخداـبطاقةاألداءالمتكازف.
تمتمؾالكميةنظامانلمتابعةالخريجيف.

تمتمؾ الكمية كفاءات متخصصة في مجاؿ قياس األداء االستراتيجي.

ابطاقةاألداءالمتكازفا.
يكجدلدلالكميةفريؽعمؿمتخصصلقياساألداءاالستراتيجي.ابطاقة

األداءالمتكازفا

البداعاتكاستقطابيا.
يتكفرلدلالكميةآلياتدعـالمكاىبكا ى

درزة الموافقة

المزال الرابع  -المقومات المرتبطة بالنمو المعرف والتطور العمم :

كبيرة كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة

الفقرات
-1

تتكافرلدلالكمية بيئة داعمة لعمميةقياساألداءكتطكيرىا .

-2

يكجدلدلالكمية برام تدريبية كافية لتطبيؽبطاقةاألداءالمتكازف.

-3

تشارؾالكميةالعامميففيعمميةاتخاذالق ارراتالمتعمقةبتقييـاألداء.

-4

كبيرة متوسطة صغيرة

صغيرة

تحرص الكمية عمى ابتكار أساليب جديدة سعيان لمتميز األكاديمي مف خالؿ
التقييـالمستمرألدائيا .

-5

تستقطب الكمية األفكار التي تدعـ كتطكر تطمعات الكمية المستقبمية.

-6

تمتمؾالكميةقاعدةبياناتعمميةمتطكرةتخدـالبيئةاألكاديميةبشكؿمستمر.

-7

تيتـالكميةبتكفيرمناختنظيميأكاديميمناسبلدعـاالبداعكتشجيعو.
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زداً

زداً

-8

تقدـالكميةبرام أكاديميةمتنكعةكمكاكبةلمتطكرالعممي.

-9

تعمدالكميةإلىتحديثبرامجيااألكاديميةبشكؿدكرمكمستمر .

 -10تحرصالكميةعمىتقديـأفضؿنتاجاتياالعمميةلخدمةالمجتمعالمحمي .

االستبانة انثانجة :انتىجهات االسارايجيجة نكهجات اناربجة
المجال األول  -التىجه نحو الزودة الشاممة :

درزة الموافقة

أ -التوزو نحو التمكين

كبيرة

الفقرات
-5
-3
-2
-2
 -2

رفػد المجتمػع بالمتخصصػيف كالقػادة فػي مختمػؼ المجػاالت
التربكية.
رفػع المسػتكم المينػي كالعممػي لمعػامميف فػي ميػداف التربيػة
كالتعميـ .
المبادرة كميارات التفكير العممي الناقد لدل الطمبة.

تنميةركح
تطكير الفكر التربكم كنشر االتجاىات التربكية الحديثة كتطبيقيا
في البيئة التعميمية الفمسطينية.
تمكيفالطمبةمفتكظيؼتكنكلكجياالمعمكمػاتكاالتصػاالتفػي
العمميةالتعميمية .

  -6تكفيربرام تدريبيةلتنميةالقدراتلدلالعامميفكالطمبة .

ب-التوزو نحو التحسين المستمر
  -8استحداث البرام التعميمية التربكيةكفقان لمعايير الجكدة.

 -7

تطػ كير البػرام األكاديميػة بمػا يتناسػب مػع احتياجػات المجتمػع
كسكؽالعمؿ.

-9

تحقيؽ مستكيات متقدمة مف التميزمقارنةبمثيالتيا.

-53

تطكيرأدكاتالتعمـالمرتبطةبالتطكراتالتكنكلكجية.

 -55تكظيؼالتعميـاإللكتركنيفيالعمميةالتعميمية .

-53

استقطابككادربشريةذاتكفاءةعالية.

-52

كضعخططمنيجيةلضمافجكدةالعمميةالتعميمية.

ج-التوزو نحو التطوير التنظيم
  -16تطكيراليياكؿالتنظيميةكفقالمتغيراتبيئةالعمؿ.
 -17تيسيرإجراءاتالعمؿاإلدارم.
 -18تطكيرأنظمةالعمؿ كسياساتوباستمرارحتىتتالءـ
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زداً

كبيرة

متوسطة

صغيرة صغيرة زدا

كمتغيراتبيئةالعمؿ .
-19

التحقؽمفتطبيؽمبادئإدارةالجكدةالشاممةفيكافة
األقساـ المدخالت-العمميات-المخرجات) .

  -21اعتمادنظاماكاضحالتقييـاألداءاإلدارمكاألكاديمي .
درزة الموافقة

المزال الاان  -التوزو نحو اقافة البحث العمم :
الفقرات
-1
-3
-4

كبيرة

كبيرة

صغيرة صغيرة زداً

متوسطة

زداً

تعزيز كعيالطمبةبجدكلالبحث العمميكأىميتو.
تحػػديثالمسػػاقات الد ارسػػيةالمتعمقػػةبميػػارات البحػػث العممػػي
كأخالقياتو.
تكفيرشبكة معمكمات حديثة الستخدامات الباحثيف.

  -5تشجيعالباحثيفالمتميزيفمفخالؿالتحفيزالمادمكالمعنكم.

-6
-7
-8

ربط البحث العممي باحتياجات المجتمع.
تعزيػزثقافػةالبحػػثالعممػيكتػدعيميامػػفخػالؿعقػدالمػػؤتمرات

كاألياـالدراسية.

دعػ ػػـتكجػ ػػوطمبػ ػػةالد ارسػ ػػاتالعميػ ػػانحػ ػػكالد ارسػ ػػاتالمسػ ػػتقبمية
االستشرافية).

  -9تطكيرقدراتالمراكزكالكحداتالبحثية .
  -10دعـالمشاركاتالبحثيةالعالميةكاإلقميمية .

درزة الموافقة

المجال الاالث -التوزو نحو المسؤولية المزتمعية:
الفقرات
-1
-2
-3
-4
-5
-6

كبيرة
زداً

تعزيزاليكية الثقافية لممجتمع الفمسطيني.
تعزي ػ ػػزثقافػ ػ ػػةالمس ػ ػػئكليةالمجتمعيػ ػ ػػة السياس ػ ػػية،اإلجتماعيػ ػ ػػة،
اإلقتصاديةالفكريةالثقافية) .

دع ػ ػػـالممارس ػ ػػاتالعممي ػ ػػةف ػ ػػيقي ػ ػػادةالمش ػ ػػاركاتالمجتمعي ػ ػػة
اندية،اطرطالبية،مجالسطمبة )..،

تفعيؿالكحداتكالمراكزالقائمةالتيتقدـخدماتلممجتمع.
بنػ ػػاءعالقػ ػػاتبنػ ػػاءةكتكامميػ ػػةمػ ػػعمؤسسػ ػػاتالمجتمػ ػػعبكافػ ػػة

تكجياتيا.


مشاركةمؤسساتالمجتمعفيدعـكتطكيرالبرام األكاديمية.

  -7مشاركةمؤسساتالمجتمعفيكضعالخططالتنمكية.
  -8تفعيؿالعمؿالتطكعيمعالمجتمعالمحميكالخارجي .
  -9المشاركةفيتنفيذالبرام الداعمةلتحسيفالكاقعالتربكم .
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كبيرة

متوسطة

صغيرة

صغيرة
زدا

المزال الرابع  -التوزو نحو التقدم التكنولوز والمعرف :
الفقرات

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

درزة الموافقة
كبيرة

تنمية قدرة الطمبة عمػى التطبيقػاتالتكنكلكجيػةفػيالعمػؿ

الصفيكالمدرسي.

طرائؽتدريس جديدة تكاكب التطكر المستمر.
استحداث 
تػكفير مكتبػة إلكتركنيػة فػي شػتى المجػاالت األدبيػة
كاإلنسانية.
السعع لزيععادا المشععاركات ال الميععة فعع قواعععد ال يانععات
للمشاركة ف إنتاج الم رفة.
السعينحكتدكيؿعممياتالتعمـ :تػدريس،بحػث،خدمػة
مجتمع).
تشػػجيعأعض ػػاءالييئ ػػةالتدريس ػػيةعمػ ػىاس ػػتخداـالتقني ػػات
الحديثة.
اإلسػ ػػتفادةمػ ػػفم اركػ ػػزمصػ ػػادرالمعمكمػ ػػاتالمتاحػ ػػةعمػ ػػى

شبكةاإلنترنت.

تطػ ػ ػػكيرالخػ ػ ػػدماتالمقدمػ ػ ػػةعبػ ػ ػػرتكنكلكجيػ ػ ػػاالمعمكمػ ػ ػػات
اإللكتركنية.

333

زداً

كبيرة

متوسطة

صغيرة صغيرة زدا

ممحق (4
تحكيم التوزيات االستراتيزية لكميات التربية
زـــــــامــــــعـــــــــة األزىر -غــــــزة

عــــــمـــــــــادةالـــدراســـــــــات الــــعــميــــــــا
كــــــــــميـــــــــــةالــــــــتـــــــــــربــــــــيــــــة

قـــــــــســــــــم أصـــــــول الــــتـــــربـــــيـــــة

بسـاهللالرحمفالرحيـ 
قائمة بالتوزيات االستراتيزية لكميات التربية

األخ األستاذ/الدكتور .................................حفظو اهلل ورعاه
السالـعميكـكرحمةاهللكبركاتو ،،،
تعد الطالبة ميا سعيد صييكف دراسة ماجستير بعنكاف ا مقكمات تطبيؽ بطاقة قياس األداء

ازفكعالقتيابالتكجياتاالستراتيجيةمفكجيةنظرالعامميففيكمياتالتربيةا 
المتك 

كلمتعرؼإلىالتكجياتاالستراتيجية فيكمياتالتربيةفيالجامعةاإلسالمية ،كجامعة

األزىر ،كجامعةاألقصى قامتالباحثةبتحميؿالخططاالستراتيجية كاستنتاجقائمةلمتكجيات
التالية :الت مكيف،الجكدةالشاممة،البحثالعممي،التطكرالتكنكلكجيكالمعرفي،المنظمة
المتعممة،خدمةالمجتمع) .

ترجكالباحثةإفادتيامفخالؿإبداءرأيكـكتحكيـقائمةالتكجياتاالستراتيجية لكميات

التربيةعفطريؽتدكيفمالحظاتكـبالمكافقةعميياأـعدـالمكافقة،كاقتراحتكجياتمستقبمية .
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وفيما يم زدول بالتوزيات االستراتيزية الحالية ،واقتراح مستقبم بالتوزيات
االستراتيزية

م

التوزيات الحالية لكميات التربية حسب نتيزة
التحميل

درزة الموافقة
أوافق ال
اوافق

التوزيات

مالحظات

المستقبمية

تذكر

  -1التكجونحكالتمكيف .









  -2التكجونحكالجكدةالشاممة .









  -3التكجونحكالبحثالعممي .









  -4التكجونحكالتطكرالتكنكلكجيكالمعرفي .









  -5التكجونحكالمنظمةالمتعممة .









  -6التكجونحكخدمةالمجتمع .
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ممحق (5
قائمة بالتوزيات االستراتيزية لكميات التربية

جػ ػ ػ ػام ػ ػ ػع ػ ػ ػ ػػةاألزىر-غ ػ ػ ػزة 

ع ػ ػ ػم ػ ػ ػ ػػادةالػ ػدراسػ ػ ػ ػ ػاتال ػ ػع ػمي ػ ػ ػ ػا 
كػ ػ ػ ػ ػػمي ػ ػ ػ ػ ػػةال ػ ػ ػ ػتػ ػ ػ ػ ػ ػرب ػ ػ ػ ػيػ ػ ػػة  

قػ ػ ػ ػ ػسػ ػ ػ ػػـأص ػ ػ ػػكؿال ػ ػتػ ػ ػربػ ػ ػي ػ ػػة 


بسـاهللالرحمفالرحيـ 

قائمة بالتوزيات االستراتيزية لكميات التربية
بعدعمميةالتحميؿقامتالباحثةبأخذآراءمجمكعػةمػفالخبػراءفػيمجػاؿالتخطػيطاالسػتراتيجي

كالعمداءبكمياتالتربيةكالبالغعددىـ )5خبراءحكؿأىـالتكجياتاالستراتيجيةالحالية.
تـدم الستمجاالتالىأربعمجاالترئيسةكذلؾحسبأراءالخب ارء .

م

التوزيات الحالية لكميات التربية حسب نتيزة
التحميل

  -1التكجونحكالجكدةالشاممة :

درزة الموافقة
ال

أوافق

اوافق






التوزيات

مالحظات

المستقبمية

تذكر


أ -التكجونحكالتمكيف.

ب-


التكجوتحكالتحسيفالمستمر.

ت-


التكجونحكالتطكيرالتنظيمي .

  -2التكجونحكالبحثالعممي .









  -3التكجونحكالتطكرالتكنكلكجيكالمعرفي .









  -4التكجونحكالمسؤكليةالمجتمعية .
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ممحق (6
تسييل الميمة
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