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"(BSC)"

(SP 

  فتحية رمضان أبوسفريتةد. 
  العجيالت  - كلية اإلقتصاد - قسم إدارة األعمال

  جامعة الزاوية

  :ملخص الدراسة
األصول غيـر   التي تحدد داءأدوات قياس األ إحدىهي  (BSC) المتوازن بطاقة األداء

هيمنة ونظرا لل ،SP)( ستراتيجيللتخطيط االأداة كمؤخراً  اهاستخدامبدأ ، وقد  للمنظمة الملموسة
 BSC اسـتخدام تم ي فنادراً ما ،ليبيةال التعليمية مؤسساتال إلدارة فيعلى االطويلة للنهج التقليدي 

ـ متوازن الذا النظام غير ه .ستخدم المقاييس المالية فقطالمؤسسات ت أغلبألن  المنظمـات   دفعي
  .)1( ملموسةالألصول غير إلهمال ا
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بـين مختلـف    SP في نشـر ثقافـة   BSCلتوضيح مدى مساهمة تهدف لدراسة هذه ا
أعمـال  ة اسـتراتيجي ب(ع.ه.ت) كشف مدى علم أعضاء هيئة التـدريس  و ،المستويات التنظيمية

البيانـات عـن    جمعتم  حيث ج الوصفي التحليليالمنه استخدام ولتحقيق هذا الهدف تم .لجامعةا
 اسـتخدام من خـالل  البيانات  وتم تحليل ،خصيصاً لهذا الغرضة صممم استبيانصحيفة طريق 
رسـالة   لجامعـة تبين أن ل SPـ : بالنسبة للاآلتي . تمثلت أهم نتائج الدراسة فيSPSSبرنامج 

ولكنهـا ال تملـك خطـة     ،ضاع المحيطـة وتقوم بين الحين واألخر بتحليل األو اًورؤية وأهداف
. أما عن محاور البطاقة فقد فكان لمحور العمليات الداخليـة األولويـة   علنةة موثقة وماستراتيجي

وأخيـراً  المـالي  محور الثم  ،تعلممحور اليليه  ،وذلك بسبب تأثير قسم الجودةاألولى في األهمية 
 .محور العمالء

  :الدراسة مقدمة
ـ أداة  SPو ، لنجـاح المنظمـات   و شرط ضروريه التحسين المستمر لتوزيـع   ةمهم

نظـام متكامـل لـإلدارة    تعتبـر   BSC. ها بشكل أمثـل استغاللو موارد المنظماتوتخصيص 
اتها مـع  ستراتيجيتقييم األنشطة التي تضمن مقابلة رؤية المنظمات التعمل على  إذ ةستراتيجياال

 هـا مـن خـالل محاور   داء الجيد في المسـتقبل مقاييس تناسب القدرة التنظيمية للحفاظ على األ
و محـور   ،الداخليـة عمليات و محور ال ،عمالءو محور ال ،األربع وهي: المحور الماليالرئيسية 

في هذه الدراسـة   .من مزاياها التنافسية ستفادةاال تساعد المنظمات على اكما أنه، التعلم و النمو
  لجامعة الزاوية. SPفي عملية  BSC استخدامسنتعرف على إمكانية 

  :الدراسات السابقة
بـبعض المتغيـرات    BSCلقد قام العديد من الباحثين على مدى السنين بدراسة عالقة 

 والدراسات التالية توضح النتائج الرئيسية للبعض منها: ،اإلدارية والمحاسبية



 أبوسفريتة رمضان فتحية. د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2015سبتمبر -المجلد الثالث -العدد السابع عشر –المجلة الجامعة   -  139 -
 

دراسـة   ، Tohidia, Jafarib & Afsharb. (2010) الغرض من الورقة التي أعـدها 
SP كل الكثيرة التي تعاني اعلى الرغم من المش؛ ف لمنظمات التعليمية اإليرانية وخاصة المدارسل

. أوضحت الدراسة كيف تم تخطـيط الخريطـة   SPنها نادراً ما تستخدم أمنها هذه المنظمات إال 
ـ  BSCة للمنظمات التعليمية في مقارنة لنموذج ستراتيجياال لحـل   SPـ مع النماذج األخرى لل

 .  2)( زيادة فعاليتها وكفاءتهاغرض ل التي تواجهها هذه المؤسسات لالمشاك

ـ  لغرض التعـرف علـى   ،Farooq & Hussain)  (2011لــ دراسة الـذي   دورال
 ،تحسين أداء المنظمات الهندية ذات القطـاعين العـام والخـاص    فيإدارة التغيير و  BSCتلعبه

 بـين   BSCاستخدام فرق كبير فييوجد  الأظهرت النتائج أنه الصناعات التحويلية والخدمية. و
 فـي البعـد   تختلـف  الخـاص والعـام   . منظمات القطـاع مختلفةال أو بين المنظمات ينالقطاع

التغييـر    .المنظـور المـالي  الصناعية تختلف من حيـث  الخدمية و التكنولوجي بينما المنظمات
 من بكٍل األداء يتأثر قائلة بأنجة الالح تتثب وبالتالي ،مع بعضهم البعض بشدةان رتبطم واألداء

BSC (3) .والتغيير  

وأظهـرت   ،السامرائي كمال الدكتور بتقييم أداء مستشفى (2011) ،الكعبي وعمرانقام 
 منظمة من الصادرة المعايير تحقيق في والفني والمهني والتمريضي الطبي الكادر نتائج التقييم فشل

 اهتمـام  وتبين عدم ،طبيب لكل والممرضين لياتوالعم المرضى تحقيق عدد في العالمية الصحة

  .4)( الدولية المعلومات أو بشبكة المستمر التعليم ببرامج إدارة المستشفى
 على الجزائرية االقتصادية المؤسسات قدرة مدى هدف إلى معرفةيف (2011) ،أما بالسكة

إضـافة   ، البطاقة نهجلالدراسة  محل الجزائرية المؤسسات تطبيق عدم تبينحيث  ، BSC تطبيق
 هـذا  تبنـي  علـى  البعـد  كل بعيدة نهاإتطبيقه حيث  على المساعدة ها المقوماتامتالك عدم إلى

  .(5)األسلوب
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 الالزمة تمتلك المقومات غزة بقطاع األهلية الصحية وجد أن المنظمات2011) ( ،فاتيلرا

كمـا أن أبعـاد    .طبيقهـا والذي زاد بدرجة كبيرة عند تالتمويلي  األداء في تقويم  BSCلتطبيق
  .6)( عملها لبيئة مالئمة البطاقة

لتقييم أداء البنـوك التجاريـة    BSC استخدام) في إمكانية 2012دراسة قام بها غريب، (
هـذه   سـتخدام توفر البيانات الكافيـة ال  توبين ،BSCإستعداد هذه البنوك لتطبيق  تبين ،الليبية

ومـع ذلـك    ؛ة المنظمة استراتيجيين مقاييس األداء ون تطبيقها يساعد على الربط بأو ،المقاييس
  .7)( فهناك الكثير من المعوقات التي تواجه تطبيقها

 وإدارة المجتمعي التدريب مركز جمعية ). بينت أن2013( ،دراسة للمدهون والبطنيجي

 لبيئـة  البطاقـة  أبعـاد  كما تبين مالئمـة  ،SP عملية في وأبعادها BSC تستخدمبغزة  األزمات

  .(8)هالعم
 تحليل مفهـوم  للتعامل مع تهدف Georgia (2013) Nikos, John & لـدراسة وفي 

BSC وجـدت الدراسـة أن   .دراسة الحالـة  أسلوب استخداميونانية ب سياحية لقياس أداء شركة 
  .9)( لهذه الشركة تطبيقه كمقياس لألداء يمكن BSC أسلوب

  :مشكلة الدراسة
أداة لقيـاس األداء لتصـبح أداة لتنفيـذ     مـع الوقـت مـن مجـرد     BSCلقد تطورت 

ات سـتراتيجي اال نفيـذ ت ات وإطار عمل إليجاد تناغم بين العناصر المكونة للمنظمة.ستراتيجياال
 نفيذمخاطر فشل تأن  Kaplan & Nortonذكر  وبهذا الخصوص ،أكثر أهمية من التخطيط لها

ة سـتراتيجي التنظـيم  لمن ات األدنى المستويابسوء فهم الموظفين في: كمن تة ستراتيجيالخطة اال
ضـعف إلتـزام    ،نعدام وجود النظام الرقابي المحكـم ضعف أو إ ،هملتها عدم مواءم وأ المنظمة
ة المرسومة إلـى أنشـطة   ستراتيجيصعوبة تحويل اال، قلة الموارد المتاحة ،بعملية التنفيذاإلدارة 
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 BSCة قـدرة  سـتراتيجي تجارب المنظمات الناجحة في تطبيق االلقد أثبتت . سعملية قابلة للقيا
ساعد على إدراك األبعاد الحرجة والمحورية ا تإضافة إلى أنه ،المذكورة أعالهمشاكل على حل ال

ولسـبر غـور هـذا    . ستراتيجيالتقييم االوتخطيط ـللممتازة يجعلها أداة مما في حياة المنظمة 
 .لجامعة الزاوية SPفي عملية  BSC استخداممشكلة الدراسة في بيان أهمية ركزت الموضوع ت

جابـة علـى   ة مشكلة الدراسة بصورة أكثر وضوحاً في محاولـة لإل مكن بلورأستناداً لما ذُكر ا
  :ينالتاليؤالين الس
  ؟ لجامعةاأعمال  ةاستراتيجيبلم عع.ه.ت على  مدىإلى أي ) 1
 هـذا  على اإلجابة يتمو ؟ جامعةنشطة الأل SP عملية في BSC استخداممكن ي مدى أي إلى) 2

 :تاليةال الفرعية األسئلةإلجابة على ا خالل من السؤال

 ؟هي البنود األكثر أهمية في محور العمليات الداخلية ما  - أ

 ؟(التدرب على الجودة)هي البنود األكثر أهمية في محور التعلم  ما  -  ب

 ؟هي البنود األكثر أهمية في المحور المالي ما  - ج

 ؟هي البنود األكثر أهمية في محور العمالء ما -  د

  :الدراسةمية أه
قيـيم  ض على الجامعات تطوير طـرق التخطـيط والت  أن الظروف البيئية المتغيرة تفر

  :اآلتي فيالدراسة تكمن أهمية . التغيرهذا بهدف التوافق مع  ستراتيجياال
 دارةللمستويات األدنى من اإلأعمال الجامعة ة استراتيجيتسليط الضوء على أهمية دفع -1

  .للجامعة SPفي  BSCإمكانية تطبيق البحث في مدى -2
 .ستراتيجييجاد مقاييس متكاملة في عملية التخطيط والتقييم االاإلدارة على إ ةساعدم-3
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  :أهداف الدراسة
  تهدف الدراسة إلى تحقيق التالي:

  التعليمي بين الجامعات ستراتيجينشر ثقافة التخطيط اال-1
 مختلفةها المستوياتالجامعة بين ة استراتيجيتعميم في  BSCمدى مساهمة معرفة -2

   ستراتيجيا الجامعة في التخطيط والتقييم االتحديد األدوات التي تستخدمه -3

لى تفادي أهم المعوقات التي تواجه التطبيق اعد عالتي تس من التوصيات مجموعة وضع-4
 لتفعيلها   هاكلياتالجامعة إلى مختلف ة استراتيجيساهم في دفع والتي تُ،  الفعال للبطاقة

  :الدراسة اتفرضي
  ة الرئيسية التالية  تقوم هذه الدراسة على الفرضي

  .للجامعة SP و BSC استخدام) بين α ≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  عية التالية:ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفر

 .لجامعةاأعمال ة استراتيجيت على علم تام ب. ه .ع .1

 .للجامعة SPفي  BSC استخداميتم    .2

  :منهجية الدراسة
أعتمدت الدراسـة   قدو ،المنهج الوصفي التحليلي استخدامتم مشكلة الدراسة  لىلإلجابة ع

ـ  .)السـابقة  الدراسـات والثانوي ( ،)ستبياناألولي (اال :همالجمع البيانات على مصدرين  صم م
. تم تحليل باإلعتماد على مقياس ليكرت الخماسي وذلك  خصيصاً لحل مشكلة الدراسة ستبياناال

المتوسـط  و ،النسب والتكرارات استخدامبوذلك  )(SPSSالبرنامج اإلحصائي  استخدامالبيانات ب
اختبـار  تـم  . )%المئوي ( الوزن /األهمية النسبية و ،)( واإلنحراف المعياري، )µالحسابي (

 بيرسـون  ارتباطمعامل ) و Sig*=0.000بقيمة إحتمالية ( T.test)(اختبار  استخدامالفرضيات ب
(PC) ) والذي يعكس فقط القيمة اإلحتماليةHighly Sig. 0.01() عند مستوى داللة=α(.    
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تتمثل مكونات  .متغير تابعكBSC و مستقل متغيرك SPي تتمثل فالدراسة ف متغيراتأما 
SP أمـا ستراتيجياالوالتقييم والتنفيذ  ،والتحليل ،في : الرؤية والرسالة واألهداف . BSC   فهـي

محور و ،العمليات الداخليةومحور  ،العمالءومحور  ،المالي : المحور وهي حاورم ةأربعتشمل 
   .التعلم والنمو

  الدراسة: ة عينومجتمع 
-2013فـي سـنة   بالغ عـددهم  والجامعة الب ت. ه.  ثل مجتمع الدراسة في جميع عميت

ت عشـوائياً أي  . ه .إسـتمارة علـى ع   106تم توزيع أما عينة الدراسة فقد  .)2124( 2012
 بنسـبة  أي 74إستمارة والصالح منها للتحليل هـو   83ُأستعيد منها  ،الدراسة%) من مجتمع 5(
  )10(.من اإلستمارات الموزعة %69)(

  :اإلطار النظري للدراسة
  :ستراتيجيتخطيط االمفهوم ال أوالً:

في ظل التطورات الحديثة أصبح للجامعات أهمية كبيرة فـي تحريـك عجلـة التنميـة     
ات تعزز دورها في المجتمـع  استراتيجيوأصبح لزاماً على الجامعات تبني  ،اإلقتصادية للمجتمع

اعد ستة يإدارهو وظيفة . التخطيط تهابيئل ةناسبمة استراتيجيوذلك من خالل وضع وتفعيل خطط 
المنظمة  احتياجاتخطة قابلة للتنفيذ لمقابلة  إعدادإذ تقوم على  ،على مواجهة التحديات المستقبلية

    .المرجوة أهدافهاشابه خارطة طريق لتحقيق موارد المتاحة بما يلالمستقبلية وفقاً ل
مثـل : أيـن هـي    أعم و أشملفهو يساعد المنظمات في اإلجابة على تساؤالت  SP أما

؟ ومـا  ستخدمة للوصول إلى أهدافها؟ وإلى أين تريد الوصول؟ وما هي الموارد الماآلن المنظمة
ـ  يهاهداف؟ ومتى تصل إلهذه األهي الطرق المناسبة للوصول ل ول عـن القيـادة   ؤ؟ ومـن المس
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توقـع   ،يساعد المنظمات على: التركيز على نشاطها الحيـوي  SPوبالتالي فـ والتقويم والتنفيذ؟ 
توجيـه   ،تخصيص وتوزيع موارد المنظمة حسب األهمية ،ة البيئيةستراتيجياال بعض التغييرات

 اسـتراتيجي إعداد كوادر إداريـة تَحمـل فكـر     ،وتكامل األهداف واألنشطة اإلدارية والتنفيذية
وفقاً للنجار . )11( تصال بالمجموعات المختلفة في بيئة عملهازيادة قدرة المنظمة على اإل ،شمولي

الفرص والتهديدات المحيطة  ،هاوضعفتها نقاط قو ،هو: تحديد أهداف الجامعات SPالهدف من ف
الفرص المحيطة والقضاء تصيد ات التي تساعد على توظيف نقاط القوة لستراتيجيإختيار اال ،هاب

كثير من الجامعـات تُحجِـم   الومع ذلك ف، )12( أو تقليل أثر التهديدات التي يمكن أن تواجههاعلى 
: عدم قـدرة الخطـط   إلىالتميمي وذلك يعود في رأي  ،ةستراتيجيطط االوتنفيذ الخ عن صياغة

إذ ينغمس أفراد اإلدارة فـي   ،بسبب الفجوة الموجودة بين التخطيط والتنفيذ وأعلى تحقيق رؤاها 
ولين عـن  ؤوعجز المس ،ةستراتيجياال طالعمليات واألنشطة اليومية ويصرفون النظر عن الخط

ة إلى أنشطة عملية قابلة للتطبيق والقياس ؛ فأغلب األنشطة اليومية في ستراتيجيالتحويل الخطة ا
وهذا بالضـبط   ،ة وقد تتعارض معهاستراتيجينها ال تخدم الخطة االأاألقسام وإن كانت مفيدة إال 

يحتاج  SP ف إلى ذلك أن. يضاهذا الموضوع ه الباحثة في دراسة سابقة لها عن يلإما توصلت 
أداة تحقـق   اسـتخدام . ولتجاوز هذه العقبة ظهرت الحاجة إلـى  ينصخصتد ومال وملوقت وجه

   )13( الفوائد التالية:
 ن إاهـا وأهـدافها   رؤها بشكل يضمن إنسجامها مع ئدارة المنظمات من ضبط وتقويم أداتُمك

 .ةستراتيجياال

  ة ستراتيجيااللرؤى اترجمةزمنيـاً لكـل    حددةإلى أهداف تشغيلية وبرامج وأنشطة عملية م
  .هم بشكل مستمرئريقة تساعد على تحسين فعالية أداالعاملين بالمنظمة بط

 التهديدات فـي  فرص ووال تسلط الضوء على نقاط القوة والضعف التي تعاني منها المنظمة
  .البيئة المحيطة بها
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 مالية)الة (المالية وغير ستراتيجيالمحافظة على توازن األهداف اال. 

 ة المنظمة  استراتيجياف العاملين بكل المستويات التنظيمية بشكل يتناغم وتوحيد جهود وأهد 

  :) (BSCبطاقة األداء المتوازن وفوائد مفهومثانياً: 
ومنذ ذلك الحـين أصـبحت    ،1990في عام  BSCبتطوير  Nortonو Kaplanلقد قام 

قام المؤلفان بنشر  1996 وفي سنة ،في العالم ستراتيجيتقييم االاً في الاستخداماألداة األكثر هذه 
  .  )14( ات إلى أنشطةستراتيجيمقالة حول الموضوع وذلك عن طريق ترجمة اال

 BSC ركز على تُإذ  ،ة إلى عمل فعليستراتيجيهي نظام إداري يساعد على ترجمة اال
تعكس البطاقة الرؤية الشـاملة ألداء المؤسسـات مـن     . د العوامل الحرجة للنجاح وقياسهاتحدي

معـايير محـددة لألنشـطة     استخداموب ،ططهاالتركيز على مهامها ورسالتها وأهدافها وخخالل 
 ،األساسـية وهـي: المـالي    ربـع للمحاور األ ستراتيجياال على التقييمبطاقة تعتمد ال المختلفة.
 سـتراتيجي الهـدف اال  :يتضمننها كل محور من علم.والت والنمو ،الداخلية العمليات و ،والعمالء
المستخدمة في قياس  المؤشرات، يتم فيه تسجيل عدد من األهداف الخاصة بالمحور لذيا الفرعي
  .  اإلجراءات التي سيتم بها تحقيق األهدافو،  في فترة معينة القيم المستهدفة، الهدف

،  األداء لمختلف مقاييس اإلدارية األهداف بين التوازن قيتحق للبطاقة فوائد عديدة أهمها:
كمـا أن  . 15)( المالية المؤشرات مالية إلى جانب غيرالوصفية ال مؤشراتال خداماستأهمية إيضاح 

خطـة إضافة إلى دفـع ال  ،التنظيمي والتعلم التغيير نشرالنظرية لها تساعد في  راجعةتكرار الم 

  أحد أهداف هذه الدراسة.  والذي يطابق  اإلدارة إلى المستويات األدنى من ةستراتيجياال
  :  )BSCمحاور بطاقة األداء المتوازن (: ثالثاً

ة المنظمة إلى أهداف ومقاييس تعكـس  استراتيجيتقوم البطاقة على أساس ترجمة رؤية و
والمؤشرات  ،تحقيق التوازن بين األهداف القصيرة والطويلةلمحاولة  يف ، محاور البطاقة األربع

 واألداء الداخلي والخارجي.، تقبلي ومؤشرات قياس األداء السابق والمس ،المالية وغير المالية
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   :المحور المالي1-

ـ هدف المنظمة طويل األجل الذي يوفر عائدات مجزية  حوريمثل هذا الم رأس المـال  ل
إذ  ،عتبر المقاييس المالية وسيلة تقليديـة لتحليـل النجـاح التنظيمـي    . ت16ُ)(المستثمر في الوحدة 

ئد على رأس المـال، العائـد علـى    العا ،بيعاتيتضمن مجموعة من العناصر كالربحية ونمو الم
ففـي   نظماتتختلف األهداف المالية وفقاً لدورة حياة الم النسب المالية. ،التدفق النقدي ،ستثماراال

 منتجـات وخـدمات   وتقديم المبيعات وتوسيع األسواق على زيادة التركيز يتممثالً لتقديم ا مرحلة

 اسـتخدام علـى  أيضاً يكون  فالتركيز نموفي مرحلة الأما  ،جديدة وبالطبع فالتكاليف تكون عالية
 التركـز  ،في مرحلة النضجوالربح،  وهامش التشغيلي والدخل ،ستثماراال على العائدمثل  مقاييس

 على الـرغم مـن أن   .17)(قتصادية المؤسسة اإل حياة على يحافظ الذي النقدي التدفق يكون على
BSC دمج المقاييس الؤكد على الحاجة تحاجة للمقاييس الماليـة  ال إلضافية لتحديد النجاح إال أن

  .18)( مهمةال تزال 
  :محور العمالء 2-

المقاييس الموهـذا   ،(19) لهـم  ةتوفرمستهدفين والقيم الختارة تعتمد على نوع العمالء الم
مـن خـالل    العمالء الذين ترغب بجـذبهم  يةات تتفق مع نوعاستراتيجيخلق بيسمح للمنظمات 

 .)لحظة القيمة للعميـل (حاور التسويقية األربع وهي النوعية والتكلفة والخدمة وتوقيت تقديمها الم
رضا الزبائن، الحصة السوقية،  ،: تحسين وقت خدمة العمالءذا المحور المقاييس المتعلقة به أهم

ـ  جتذاب عمالءالقدرة على مدى ا ،بالزبون الحالي حتفاظاال درجة الوالء، مدى القدرة على دد، ج
  .و ربحية العميل

  :محور العمليات الداخلية3- 
فمن األمـور المهمـة التـي     ؛قياس فعالية األنظمة الداخلية بهدف ضمان تنافسيتها  يتم

اإلتقان ويليه التطوير والتجديد في تصميم المنتجات وفـي تقـديم الخـدمات    ها تساعد على نجاح
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وعمليـة الطلـب   تقليل وقت أداء العمـل  ب وخاصة ما يتعلق ،لضمان الوصول إلى رضا الزبون
ستهدفين غير راضين بسبب التسليم فـي أوقـات متـأخرة فعلـى     إذا كان العمالء المف؛ والتسليم

المنظمة التركيز أكثر على العمليات الداخلية التي تعمـل علـى تطـوير نظـام تسـليم أكثـر       
  .21)&20(كفاءة
  :محور التعلم و النمو4- 

المنظمـات   استثمارألنه يرتكز على مدى  BSCمود الفقري لنجاح مثل العي حورهذا الم
المسـتخدم الـذي   يعكس قدرات ومهارات العاملين ونظم المعلومات فهو  ،في مواردها البشرية

خلـق قيمـة   علـى  يضمن القيام بعمليات داخلية ذات مستوى عالي من الجودة والذي يسـاعد  
 ،هـم ءووفاءهم ووالرضا العاملين  :مثلمختلفة يس يمكن أن يشمل مقايهذا المحور . 22)(يلللعم

التي تم تنفيذها وسـاعات  هم مقترحات ،تهمإنتاجي ،توفر العدد الكافي منهم للقيام بالوظائف المختلفة
علـى مهـارات   بنـاء   المنظمات تُغير توصيف الوظائف بعض .بهم حتفاظودرجة اال،  همتدريب

ين إلى إدارات أخرى أو تنفذ برامج تحفيزية مصـممة  وتنقل موظف ،الموظفين الحالية والمطلوبة
سـتمرار  أو التدريب لكسب الوالء مـن خـالل إ  وتلقي التعليم  ،قتراحاتعلى تقديم اإلهم لتحفيز

  .23)( التوظيف
  :عرض نتائج الدراسة

  :الدراسة الخصائص الديموغرافية لعينة
،  ذكور هم) من74%( أكثر من نإ عينة ال أفراد لتوزيع اإلحصائي تبين من خالل التحليل

  ).16%سنة :  48 & 45(و   17.6%):سنة  (43تتراوح بين  همأعمارو
) تلتهـا فئـة   55.4%( الدكتوراهفالفئة األكثر كانت حملة  ، العلمي همأما بالنسبة لمؤهل

الوظيفية فقد كانت العلوم التطبيقيـة   همأما بخصوص تخصصاتو. ) % 43.2حملة الماجستير (
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وأخيـراً العلـوم    ،)28.4%( تلتها العلوم اإلنسانية بنسـبة  ،)48.6%( لى حيث شكلتهي األع
    %).23اإلجتماعية (

وبالنسبة للخبرة المهنية فقد كانت الفئة األكثـر عـدداً هـي السـنتين وبنسـبة مئويـة       
)%29.7(، 3برتها تلتها الفئة التي خ ) تأتي بعد ذلك فئة الـ  ،)24.3 %سنوات ونسبة تكرارها
وهذا يعني أن أغلب أفراد العينة ليسـوا مـن ذوي    .)(10.8%سنوات وبلغت نسبة تكرارها  8

  الخبرة الطويلة.
 حاضـر  أما بالنسبة للوظيفة الحالية ألفراد العينة فقد كانت الفئة األكثر تكراراً هـي الم

كانـت   والنسـبة األخيـرة   ،%)(28.4%) تليها فئة رؤساء األقسام بنسبة (53بنسبة تقارب الـ 
العمداء ومهما.من %) لكل19حاضرين بنسبة (ساعدي الم  

  :الفرضياتاختبار و اإلجابة على تساؤالت الدراسة
اختبـار  و  PC)بيرسـون (  ارتباطمعامل  استخداممن خالل ية الدراسة فرضاختبار تم 

(T.test)  درجة قد وصل إلى  ستجابةمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االبهدف والذي ُأستخدم
أقل من مستوى الداللة  Sig (P-value)كانت  إذاف ،) حسب مقياس ليكرت3(موافقة المتوسطة ال
)0.05=α  ( ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بـين  فتُرفض الفرضية الصفرية)BSC وSP (

  .العكس صحيح و )SPو BSCوتُقبل الفرضية البديلة (توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 ؟لجامعةأعمال اة استراتيجيبعلم على ع . ه. ت مدى إلى إي : السؤال األولعلى اإلجابة 

السـلوك  مكونـات  شـمل  ت تـي واللجامعة اأعمال  ةاستراتيجيحول هذا الجزء يتمحور 
  نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص.  و(الرسالة، والرؤية واألهداف)  ستراتيجياال
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  ةستراتيجيالخطة االفقرات مقياس بعض األهمية النسبية ليوضح 1) جدول رقم (

 µ   ةستراتيجيبنود الخطة اال  ر.م
وسط 
 مرجح

% Tإختبار 

 48.097 83.51 4.18 746. 4.18  رسالة المؤسسة محددة ومكتوبة 10

 43.768 82.43 4.12 810. 4.12  هداف محددةالمؤسسة لها أ 13

 16.411 42.16 2.11 1.105 2.11  أهداف المؤسسة المراد تحقيقها كمية 14

 ) Sig*=0.000القيمة اإلحتمالية (ووفقاً للوسط المرجح والوزن المئوي ومرتبة ترتيباً تنازلياً بالجدول فقرات ال

المرتبـة األولـى   تحتل سة محددة ومكتوبة) رسالة المؤس) (10الفقرة: (ن أالنتائج تُظهر 
) T(اختبار وقيمة  ،83.51)) ووزنها المئوي (4.18إذ بلغ وسطها المرجح ( ،على بقية الفقرات

لذلك فهي دالة إحصائياً عند مسـتوى   0.000عند  .Sig)وبما أن القيمة اإلحتمالية ( ،48.097
عن درجـة الموافقـة    تلها قد زاد ستجابةمما يدل على أن متوسط درجة اال )α=0.05(داللة 

أهداف المؤسسة المـراد  ( :)14بالمقابل جاءت الفقرة (مما يعني الموافقة عليها. و) 3(المتوسطة 
اختبار وقيمة  .42.16)) ووزن مئوي قدره (2.11(تحقيقها كمية) في آخر مرتبة بوسط مرجح 

)T (16.411، رفضـها فتم رجة الموافقة المتوسطة قل من دستجابتها أامتوسط درجة  وبما أن. 
لك رسالة محـددة، رسـالتنا موثقـة    نم: التالية لتوضيح يتم الموافقة فقط على البنودووفقاً لهذا ا

تنا اسـتراتيجي ة، سوقنا محـدد،  استراتيجيومعلنة، أهدافنا محددة ، لنا أهداف نوعية ، نملك رؤية 
  .نعمل بها (الداخلية والخارجية) تدعم القيم األخالقية، نقوم بتحليل البيئة التي

وفقـاً  ة سـتراتيجي عليها مقياس الخطة اال تحصلتي ) يوضح الدرجات ال2الجدول رقم (
) في الوقت الذي كان فيه (53.32قدره  µـ ب 85)-(17تراوحت بين والتي ألراء أفراد العينة 

  .درجة )51المتوسط النظري للمقياس (



 )SP( اإلستراتيجي للتخطيط كأداة)" BSC"( المتوازن األداء بطاقة استخدام إمكانية  ــــــــــــــ

  

  م2015سبتمبر -المجلد الثالث -العدد السابع عشر –المجلة الجامعة   -  150 -
 

  ةستراتيجيمقياس الخطة االل) يبين تصنيف المبحوثين 3جدول (
  النسبة المئوية  التكرار الواقعي  الدرجة النظرية  المقياس
 35.14 26 17-50  منخفضة
 44.59 33 51-60  متوسطة
 20.27 15 61-85  مرتفعة

µ  الوسیط  الوسط النظري    أكبر قیمة  أقل قیمة  التفرطح  اإللتواء  
53.32 51 54 .927 .355 .292 30.00 80.00 

بالمتوسط النظري للدرجات التي تحصل عليهـا مقيـاس الخطـة     µنتائج مقارنة تشير 
 ، 53.32 51)(في العينة أكبر مـن قيمـة المتوسـط النظـري      µإلى أن قيمة ة ستراتيجياال

مقـاييس   اسـتخدام وعند . %)44.59هذا المقياس جاء بدرجة متوسطة (لوتصنيف أفراد العينة 
ممـا   ،إرتفـاع  و ،µ )53.32  &(54مة الوسيط من قيمة تضح إقتراب قيتشتت أالتمركز وال
  .  أو ما يعرف بالتوزيع الطبيعي للبيانات شبه متماثلمنحنى يعني وجود 

 ؟للجامعة SPفي عملية  BSC استخداممكن يإلى أي مدى لثاني : جابة السؤال اإ

  :يةالتال الفرعية األسئلة على اإلجابةإلجابة على هذا السؤال من خالل إ تم
   ؟كثر أهمية في محور العمليات الداخليةاألبنود ما هي ال: أوالً

 :وبحسـب األهميـة   موافقة أفراد العينة على البنود التالية فقط وبالترتيبالنتائج  تظهرأ
قيـق  ، يتم تفويض الصالحيات ألداء األعمال بطريقة تساعد على تح يوجد بالمؤسسة قسم للجودة

هدف الجودة ، تركز أنشطة الجودة على منع وقوع األخطاء بدالً من إكتشافها ثـم تصـحيحها ،   
ة الجودة موزعة على أفراد محددينية أنشطمسؤولعممة على كافة العاملين ، سياسات الجودة م ،

  وأخيراً توجد أهداف محددة لجميع الوظائف واألقسام.
العينة على مقيـاس محـور العمليـات الداخليـة     حصل عليها أفراد ي تالدرجات التأما 

 µمقارنـة  وب ) درجة.27( قدرهمتوسط نظري وب) (29.21قدره  µـ ب 45)-(09بين  تتراوح
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ـ هذا اللمتوسط النظري بال أكبـر مـن قيمـة المتوسـط النظـري       µأن قيمـة  أتضـح  اس مقي
)(2729.21،  هذا المقياس جاء بدرجة متوسطةلوتصنيف أفراد العينة)66.22(%  .  

  ؟ (التدرب على الجودة)هي البنود األكثر أهمية في محور التعلم  : مااًثاني
تتوفر في مؤسسـتنا المهـارات   : موافقة أفراد العينة على البنود التالية النتائج  تظهرأ

، ضحة ومفهومة لكل العـاملين يتم تحرير معايير الجودة لذا فهي وا،  األكاديمية والفنية اإلبداعية
في األفراد  ستثماريتم االخبرتهم ،  وزيادةع. ه.ت  لتطوير الوقت وتتيح مناسبة ساعات التدريس

  .  ذوي المستويات العالية من المهارة
ـ  70)-(14علم تراوحت بين تتحصل عليها مقياس محور التي الدرجات ال قـدره   µـ ب

تشـير نتـائج   كمـا   ) درجة.42ط النظري للمقياس () في الوقت الذي كان فيه المتوس(40.73
، 42 40.73)( من قيمة المتوسـط النظـري   قلأ µبالمتوسط النظري إلى أن قيمة  µمقارنة 

  .  %)51.35( هذا المقياس جاء بدرجة منخفضةلوتصنيف أفراد العينة 
  ؟ هي البنود األكثر أهمية في المحور المالي : مااًثالث

مـوارد   ، أعداد الطلبة الجدد المسـجلين  زيادةبندي أتفق أفراد العينة على الموافقة على 
بـين   تتراوح ماليمحور الالحصل عليها مقياس ي تدرجات التوال. واضحة ومعروفة مؤسستنا

) 15) في الوقت الذي كان فيـه المتوسـط النظـري للمقيـاس (    (17.18قدره  µـ ب 25)-(05
في العينة أكبر من  µإلى أن قيمة  محور الماليللبالمتوسط النظري  µتشير نتائج مقارنة  .درجة

 لمقياس جاء بدرجة متوسطةهذا الوتصنيف أفراد العينة ،  1517.18)(قيمة المتوسط النظري 
)43.24(% .  

  ؟هي البنود األكثر أهمية في محور العمالء  : مااًرابع
،  العمـالء  المقدمة مـن  مؤسستنا تسمح بإستقبال الشكاوي :بنودالعلى  وافق أفراد العينة

الدرجات التي تحصل عليهـا  و. الشكاوي المقدمة قليلة، و ددجالعمالء الكتساب إيتم قياس معدل 
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) في الوقت الذي كـان فيـه   (37.27قدره  µبـ  15-75)بين ( تتراوحالء مقياس محور العم
بالمتوسط النظري للدرجات التـي   µتشير نتائج مقارنة  درجة. )45المتوسط النظري للمقياس (

مـن قيمـة المتوسـط النظـري      قـل فـي العينـة أ   µمقياس إلى أن قيمة هذا ال تحصل عليها
)(4537.27 ، هذا المقياس جاء بدرجة منخفضةوتصنيف أفراد العينة ل )وبالتالي . %)78.38

 ،اً في الكليـات استخدام األكثر األداء مقاييسلعينة لآراء أفراد ا ليلمن خالل تحنه وول إيمكننا الق
 ،) %27( يليه محور التعلم ،) 44.7%( اًاستخداممحور العمليات الداخلية هو األكثر أن أتضح 

    .) 13%( وأخيراً محور العمالء ،) 15.3%( ثم المحور المالي
   :الدراسة ةفرضياختبار 

ـ و ،)PCبيرسون ( ارتباطمعامل  استخداممن خالل الدراسة ة فرضيبار اختتم  د ثَبـت  ق
  .)0.01ية بين العديد من متغيرات الدراسة عند مستوى داللة (ارتباطوجود عالقة 

   :ةستراتيجيالخطة االمحور العمليات الداخلية وبنود تحليل العالقة بين : أوالً

أهـداف   امـتالك و:  وجـود قسـم الجـودة   مهمة جداً بـين  عالقة طردية  تبين وجود
. وكذلك بين سياسة تفـويض الصـالحيات ألداء   )(358. )، تكرار نفس السياسات (355.نوعية

. عالقـة  )550.)، العاملين على علم تام باألهداف ((466.أهداف محددة  امتالكاألعمال وبين: 
، (413.)وجود األهداف وبين:  منع وقوع األخطاءة الجودة على ز أنشطيتركأخرى وجدت بين 

وتعمــيم سياســات  ،(712.)، تفــويض الصــالحيات ).362( ة محــددةاســتراتيجي امــتالك
  ). (353.الجودة

  :ةستراتيجيالخطة االبنود محور التعلم وتحليل العالقة بين : اًنيثا
الجـودة و: وجـود    الحصول علـى دورة تدريبيـة فـي   تبين وجود عالقة طردية بين 

عقد النـدوات و  وكذلك بين . 453.)ة (استراتيجي امتالكو)،  (471.هاالعلم ب.)،  (678األهداف
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)، (453. التشـاور المؤسسـة ب  وأهـداف  رسالة : وضعو ورشات العمل لتوضيح أهمية الجودة
ـ . ك) (502.)، الحصول على دورة تدريبية فـي الجـودة  (379.ألعمال لة استراتيجي امتالك ا م

، مراعـاة  )(552. ألعماللة استراتيجي امتالكبين قياس رضا العاملين وبين: توجد عالقة تربط 
 بمـا يـتالءم   الدراسية المناهج تطوير)، 507.الطلبة ( عدد إلى ع . ه . ت نسبة القبول أنظمة

  ).  (438.ع.ه.ت  المهني النمو لتطوير )، مراعاة الخطة540.العالمية ( والمعايير
    :ةستراتيجيالخطة االمحور المالي والبنود تحليل العالقة بين : ثالثاً

وبين: مدى  صولها بكفاءة وفاعليةأل الجامعة استغاللبند بين طردية تبين وجود عالقة 
)، إجراء (301. حتياجات، دراسة اال (599.)اتستثماراال امتالك)، 413.وضوح الموارد (

كما تبين ). (483.) ، قياس الحصة السوقية  (646.بالعمالء حتفاظدل االمع، )310.البحوث (
خطة  امتالكمتطورة وبين: الجديدة والخدمات المنتجات و البين تقديم أيضاً وجود عالقة 

)، (408.موضوعة بالتشاور) ، األهداف 432.رؤية واضحة ( امتالك)،  (561.ةاستراتيجي
) ، المنافسة شديدة 513.، دراسة قدرات المنافسين ( )326.العاملين على علم باألهداف (

-عالقة عكسية بين زيادة أعداد الطلبة المسجلين وبين: معدل إجراء البحوثكما توجد  ).373.(
  ).425.-جددة (متتوفير الخدمات الو) ، - 303.جيدة (وجود معامل ) ،  (342.

  :ةستراتيجيالخطة االو محور العمالءبنود تحليل العالقة بين : رابعاً
توفير الوقت الالزم لخدمة العمالء وبين: تحديد تربط بين جداً مهمة طردية عالقة توجد 

، )322.ة (استراتيجي امتالك)، 702.)، تحليل المحيط (382.األهداف وتوثيق الرسالة والرؤية (
وبين: تحليل  العمالء احتياجاتلك بين دراسة )، وكذ374.وجود أهداف تدعم القيم األخالقية (

كما تبين . )412.)، وجود أهداف تدعم القيم األخالقية (444.) ، شدة المنافسة (318.المحيط (
)، 386.قياس رضا العمالء وبين: تحديد األهداف وتوثيق الرسالة والرؤية (بين وجود عالقة 
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)، 329.شدة المنافسة (: بين و المرافقبين توفر المعامل وكذلك و ).390.تحليل المحيط (
  . (481.)وجود أهداف تدعم القيم األخالقية و)، (509.ة استراتيجي امتالك

  الدراسة:نتائج 
  :اآلتياً ض سابقوعرمالالتحليل اإلحصائي من ستنتج ن

  :ة للجامعةستراتيجيلخطة االا1- 
ة اسـتراتيجي ورؤية  )83.51%) ومعلنة (83.51%كليات رسالة محددة ومكتوبة (للن إ

األهـداف الكميـة    بعـض و %)81.08ونوعيـة (  82.43%)وأهداف محـددة (  %79.45)(
 40%)%) وأكثر من (46.76ن هذه األهداف ال توضع بالتشاور مع ع.ه.ت (أإال  ،%42.16)(

كما  %).46.76( ، كما أن هذه األهداف ال تتالءم مع موارد الكلياتمن ع.ه.ت ليس لهم علم بها
 ،)67.84%وتحديد السوق الذي تعمل بـه (  ،)62.43%بتحليل متغيرات البيئة (تقوم ليات الكن أ

) أن المنافسـة شـديدة فـي    55.41%ويعتقد ( ،)54.05%كما تقوم بتحليل قدرات المنافسين (
ألعمالهـا  ة استراتيجيال تملك القطاع التعليمي ومع ذلك فأكثر من نصف العينة تعتقد أن الكليات 

ـ تعودت إدارة الكليات على ما وهذا  ،%)57.03حددة (وال تملك خطة زمنية م المستقبلية ه اتباع
  .)51.89%من زمن (

  :محور العمليات الداخلية -2
ويتحمـل   ،%)60.54حـددة ( لها أهداف م ،%)88.92(لجودة بالكليات تم إنشاء أقسام ل

سياسـاتها علـى   ، ويعممـون  52.43%)وإدارتهـا (  ،)%65.68ية أنشطتها (مسؤولرؤساءها 
تأثير إيجابي كبير في تنسيق العمـل اإلداري  )؛ فقد كان إلنشاء هذه األقسام 67.84%العاملين (
ولـة  اومح ،77.03%)كتفويض الصـالحيات ( يات مسؤولتوزيع األنشطة والفي وه ئوطرق أدا

لجـودة  ربما يعود لمعايير اهذا و 75.14%)القيام باألعمال بشكل صحيح تجنباً لوقوع األخطاء (
قامـة إي دورات  لم تقم بإ كلياتالعلى الرغم من أن . 67.84%)( على الكلياتالتي تم تعميمها 
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لتنفيذ مبادئ وسياسـات   ـ ع.ه.تأو ورشات عمل ترشيدية لإلداريين أو ل 51.89%)(تدريبية 
تملـك   هـا إال أن ،%)44.86(الجودة على وجهها الصحيح وبشكل يضمن فعاليـة هـذا الـنهج    

التخطـيط الجيـد    األكاديمية والفنية الالزمة لتطوير منهجيات البطاقة والقادرة علـى  المهارات
ثبته إعتماد الكليات علـى نفسـها فـي تخطـيط وتنفيـذ أنشـطتها       ما أوهذا لمستقبل الجامعة 

ولـم تُعـدل فيهـا    ع رسالتها وأهدافها التي وضـعتها  أنها لم تُراجِعلى الرغم من )، %56.76(
)%49.30(.  

  : ور التعلممح -3
األول يتعلق بما تملكه الكليات حالياً والثـاني مـا عليهـا أن تعملـه     : يتكون من شقين
، بالنسبة للشق األول فالكليات تملك المهارات األكاديمية التـي تؤهلهـا   للمحافظة على ما تملكه

لهـم  ) و ع.ه.ت يتمتعون بساعات تدريسية مناسبة تسـمح  70.81%لتصميم البطاقة والخطط (
بالنسبة للشق المتعلق بما أما %). 61.08فيها ( ستثمارالتي يتم اال 69.73%)( همبتطوير مهارات

 ،%)44.86ورشات العمل ( الندوات وقلة يجب عمله فالجهود المتعلقة بهذا الشق ضعيفة مثل : 
ء التدرب على طرق التعامل مع الطلبة وأولياعدم  51.85%)تدريبية في الجودة (الدورات قلة ال

مراعـاة أنظمـة   قلة  ،)42.07%ر المناهج الدراسية (يتطوب هتمامقلة االو ،%)48.65األمور (
 مراعـاة التطـور المهنـي ع.ه.ت   ب هتمـام ضـعف اال و ،القبول نسبة ع.ه.ت إلى إعداد الطلبة

  .60%)وعدم قياس رضا العاملين ( ،)%46.76(
  :لمحور الماليا4-

حتى أنها تتجاوز بعـض القـوانين المتعلقـة     ،هاالكليات تقوم بتشجيع الطلبة على إرتياد
اتها اسـتثمار )، وقلـة  68.11%على الرغم من محدودية مواردها (و%) 81.08بأنظمة القبول (

وال تهتم بتجديـد أو   ،)51.62%األمثل ( ستغالل%) فهي ال تستغلها اال51.35درة لألرباح (الم
  .%)54.86تنويع منتجاتها وخدماتها المقدمة (
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  :ر العمالءمحو -5
هم بالوقوف على شـكاوي  انحصر اهتماموتقدير أفراد العينة و اهتماملم تنل أغلب بنوده 

الخـدمات   أما) 65.14%) ومحاولة إكتساب عمالء جدد (61.35%القليلة ( (66.22%)العمالء 
العمـالء أو تحسـين    احتياجـات المتعلقـة بتـوفير   صاحبة واألنشطة والمرافق والتجهيزات الم

فلم تحظى بالقبول زات القاعات والمعامل والمكتبات واألنشطة التعليمية والترفيهية المختلفة تجهي
  وربما هذا يعود لقلتها أو إلنعدامها.

ة ولثبوت العالقـة  ستراتيجياال اإلدارةوسيلة مساعدة في  BSCبإعتبار ونخلص إلى أنه 
تسـييرية  خطـط  وال م والـرؤى  واضحة المعـال ة استراتيجيوألن الكليات ال تملك خطط  ،بينها

جوانـب  إيضـاح  ألنها تركز علـى  ؛  بشكل صحيحوتنفيذها صياغتها لفالبطاقة وسيلة أساسية 
ورشات العمل والمؤتمرات، ضعف نظـم   قلة الندوات و :الضعف التي تعاني منها الكليات مثالً

جراءات العمل الروتينيـة  درة للربح، التعود على إات المستثمارقلة اال ،مساندالمعلومات الإنتاج 
ـ ستراتيجيالخطة االو؛  ،وعدم الرغبة والقدرة على التغيير اإليجابي الفعال في نظم العمل ن ة تُمك

 ،خبـرة المهـارة و اليملكون الذين توفر ع.ه.ت مثل:  هاستغاللالتها جوانب قوإظهار الكليات من 
كمـا   ،...الكليـات  ةنشطأإلرتقاء بابهدف حددة مالمعايير السياسات وذات اللجودة اوجود أقسام و

مثل: وجود منافسة في القطاع ، قلـة المـوارد    الكليات تسلط الضوء على التحديات التي تواجه
 .قلة الثقة في مخرجات القطاع ،تقليص بعض الكليات ذات المخرجات الضعيفةالتهديد ب ،تاحةالم

ة ع.ه.ت في مؤتمرات دولية متعلقـة  مثل : مشارك منها ستفادةالبهدف االفرص المتاحة وأخيراً: 
من تجـاربهم فـي    ستفادةلالالدولية جامعات مع بعض الجامعة شراكة ال ،بتطوير التعليم الحديث

  .وجود برامج ولجان تقوم بتقييم جودة المؤسساتو ،هذا المجال
أن معظم إجابـات أفـراد   بما ة الجامعة واستراتيجيأن محاور البطاقة تعكس نظراً إلى 

. SPخطواتها األولى في عملية الـالزالت تخطو ة عليها كانت سلبية فهذا يعني أن الجامعة العين
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أداة جيـدة قـد   إال أنهـا   BSCالالزمة لتطبيق  وعلى الرغم من أن الكليات ال تمتلك المقومات
وذلك لثبـوت العالقـة المهمـة     ستراتيجيعملية التخطيط والتنفيذ والتقييم االالبدء بفي  هاتساعد

  ينهما.  ب
  :التوصيات

  :اآلتيبناء على النتائج التي توصلت لها الدراسة فالباحثة توصي 
تساعدها في مواجهـة التحـديات   ة للجامعة استراتيجيتشكيل لجنة مختصة بصياغة خطة 1- 

 .ةستراتيجيطبيق الخطط االتساعدها على تخطط تنفيذية كذلك البيئية و

  .وفقاً لهاء دااألقياس ها واتباعوإلزامهم بيات على الكل ةستراتيجياالخطة تعميم ال -2
لتدريبيـة  امن خالل عقد المؤتمرات وورش العمل والدورات وتقييم األداء SP نشر ثقافة  3-

 .والمحاضرات

 .توفير قاعدة بيانات تساعد في صياغة الخطة وتطويرها مستقبالً -4

الضوء علـى نقـاط ضـعف     ستشارات لدورها الفعال في تسليطلبحوث واالدعم أقسام ا 5-
 ،المجتمـع بـالعموم وكيفيـة معالجتهـا    تواجه التي  والتحديات التي تواجهها و ،الكليات

الفرص  استغاللمنها في  ستفادةالتركيز على الميزات التنافسية التي تملُكها الجامعة لالو
 .  المتاحة

ـ  6-  اء قاعـدة بيانـات   تشجيع التواصل بين األقسام والكليات وإدارة الجامعة من خـالل إنش
 .العملإدارة  سهيلإليكترونية متكاملة وفعالة تساعد في ت

الكليـات   علىها تعميمو BSCتطوير معايير األداء المستخدمة وخاصة تلك المتعلقة بـ  -7
 الموضوعة. هدافألالوصول لفي كبير  من أثر الما لهواألقسام والوحدات 

وكيفيـة  ة للكليات ستراتيجيرسم الخريطة اال في BSC استخدامإجراء البحوث على كيفية  8-
 الجامعة على المدى البعيد.منها في تحقيق رؤى  ستفادةاال
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مركزية وتوسـيع سياسـة تفـويض    اإلبتعاد عن النظراً لضعف المحور المالي فينصح ب9- 
ومنحهم المخصصات الماليـة الكافيـة    جانبالهذا تعلق بفيما يصالحيات عمداء الكليات 

مـع المراقبـة اإلداريـة لكيفيـة إدارة هـذه       الكليـات مرافـق  وتطوير كافة إلصالح 
 .المخصصات

إدارة الجـودة الشـاملة   وتفعيـل  نشـر  بمحور العمالء فينصح ب هتمامنظراً لضعف اال 10-
(TQM) المنـاهج واألنشـطة   الجوانـب اإلداريـة والماليـة و   بين الكليات فيما يتعلق ب
 .هداف المرجوةاألتحقيق نحو قصر الطريق أمام الكليات ألنها تُ الحديثة والخدمات

  لها وتلبيتها ستجابةمستوى رضاهم ومحاولة االقياس معرفة حاجات العمالء و 11-
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