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استخدام بطاقة األداء المتوازن في التقييم
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رؤية ناقدة لبعض المحاوالت في الوطن
العربي مع التركيز على التعليم الجامعي

إعداد
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ganaiem@yahoo.com
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تقديم
فى ضوء التطورات الحديثة للفكر اإلداري اھتم عدد من
الباحثين بدراسة وتحليل وتقييم األداء االستراتيجي
المؤسسى مما أدى الى ظھور بطاقة قياس األداء
المتوازن

Balanced Scored card
عام  ،1992وقد ظھرت منھجية بطاقة األداء المتوازن
كأسلوب حديث يتغلب على معوقات األساليب التقليدية،
حيث أنھا تتناول أبعاد المؤسسة األربعة المالية ،والعمالء،
والعمليات الداخلية  ،والنمو والتعلم.

أھداف البحث
 التعريف بمفھوم التقييم المؤسسي وأھميته وأھدافه وأساليبهوآلياته
 التعريف ببطاقة األداء المتوازن وأھميتھا ومكوناتھا وآلياتاستخدامھا فى التقييم المؤسسي
 عرض بعض محاوالت تطبيق البطاقة في التقييم المؤسسي معالتركيز على التعليم الجامعي العربي
 نقد ھذه المحاوالت لبيان ايجابياتھا وسلبياتھا وضع تصور مقترح لتطبيق البطاقة فى قياس وتقييم األداءالجامعي العربي

خطة البحث
 عرض أدبيات البحث من خالل اطار نظري يتضمن التقييمالمؤسسي من حيث مفھومه وأھميته وآلياته ،وبطاقة األداء
المتوازن وآلياتھا وإيجاباتھا
 عرض دراسات سابقة فى مجال بطاقة األداء المتوازن عرض بعض المحاوالت العربيةفى استخدامات البطاقةوتطبيقاتھا
 نقد بعض المحاوالت العربية )مالھا وماعليھا ( محاولة التوصل الى تصور مقترح لتطبيق البطاقة فىقياس وتقييم التعليم الجامعي العربي

األداء المؤسسى
تقييم األداء المؤسسي ھو العملية التي تقوم فيھا
المؤسسة بمقارنة األداء الفعلي باألداء المستھدف
وتحديد نواحي القوة والضعف في األداء مع تحديد أسباب
ذلك للتأكد من مدى مساھمة األداء فى ضمان بقاء
االستمرارللمؤسسة .
والتقييم المؤسسي ھو فحص تحليلي نقدى شامل لخطط
وأھداف طرق التشغيل واستخدام موارد المؤسسة
البشرية والمادية المتاحة بكفاءة وفعالية .

أھمية تقييم األداء المؤسسى
بما أن تقييم األداء يقدم تشخيصا للمشاكل التي تواجه المؤسسة
والحكم على كفاءة المؤسسة في قيامھا بأعمالھا لذلك فھو له
أھمية بالغة ،يمكن إبرازھا في النقاط التالية :
 تمكين المؤسسة من االستغالل األمثل لمواردھا مساعدة المؤسسة على التحقق من القيام بوظائفھا بأفضلكفاءة ممكنة
 اكتشاف االنحرافات لكل نشاط من أنشطة المؤسسة حيث يساعد ذلك على ممارسة الوظيفة الرقابية واتخاذ اإلجراءاتالتصحيحية لمنع تكرارھا
 إيجاد نوع من المنافسة بين اإلدارات واألقسام وتحسين أداءالمنظمة ككل

تابع:أھمية تقييم األداء المؤسسى
 تحديد سبيل تطوير المنظمة بالقضاء على نقاط ضعفھا بناء ثقافة األداء المؤسسي وأھمية التقييم قياس العمليات وإدارتھا وتحسينھا بطريقة كفؤة وضوح المسئولية والمحاسبية واتاحة تحقيق الجدوىألداء المؤسسة
 أنجاز األداء ،واالستخدام األمثل للموارد الماديةوالبشرية المتاحة

آليات التقييم المؤسسى
ھناك آليات أو مداخل عديدة للتقييم المؤسسي من أھمھا :
 مدخل أصحاب المصالحStakeholder Approch
 مدخل القيمة المضافةValue Added Approch
 إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتقييم األداء وتحسينهTQMM -المحاسبية والتقييم المؤسسىACCOUNTABLITY

قياس األداء المتوازن
ويعرف القياس المتوازن بأنه نظام ادارى يھدف الى
مساعدة المنشأة على ترجمة رؤيتھا واستراتيجياتھا
الى مجموعة من األھداف والقياسات االستراتيجية
المتوازنة المترابطة ،وذلك من خالل االعتماد على
بطاقة تتضمن محاور أو أربعة ابعاد ھي المالي،
العمالء ،العمليات ،التعلم والنمو

مفھوم بطاقة األداء المتوازن
بطاقة قياس األداء المتوازن تترجم رؤية
المؤسسة واستراتيجيتھا الى مجموعة شاملة من
مقاييس األداء التى توفر اإلطار الكامل لتنفيذ
االستراتيجية  ،وال تعتمد على تحقيق األھداف
المالية فحسب ،بل تؤكد أيضا على أھداف غير
مالية يجب أن تحققھا المؤسسة وذلك لمقابلة
أھدافھا المالية

أبعاد بطا قة األداء المتوازن
تتكون بطاقة القياس المتوازن لألداء من أربعة أبعاد ) حسب
معظم الدراسات والبحوث المتوفرة(:
Financial
 -1البعد المالي
Customer
 -2بعد العمالء
Internal
 -3بعد األداء الفني )العمليات الداخلية(
process
-4بعد التعلم والنمو ) األبداع(
Learning&Growth

مراحل اعداد البطاقة
 -1تحديد رؤية المؤسسة
 -2تحديد استراتيجية المؤسسة
 -3تحديد األھداف االستراتيجية
 -4تحديد األھداف التشغيلية

تابع  :مراحل إعداد البطاقة
 -5تحديد األبعاد المختلفة لمدخل التوازن فى المؤسسة
)األطراف المستفيدة ،العمليات الداخلية ،التعلم والنمو ،البعد
المالي(
 -6تحديد عوامل النجاح الحرجة فى كل بعد
 -7تحديد مقاييس األداء
 -8إعداد خطط العمل لكل بعد
 -9المتابعة وادارة النظام

إيجابيات استخدام البطاقة
 ترجمة التوجھات الى أھداف قابلة للقياس‐تساعد المنظمات على تعديل مسار عملھا حيث تساعد في
‐ إجراء مراجعة دورية لألداء لمعرف امكانيات تحسين العمل
 تجمع بين أداء الفرد وأھداف المنظمة تحقق ،عبر األبعاد المختلفة ،توازن بين المقاييس الخارجيةوالداخلية.
 توحد المقاييس المختلفة في كافة أنحاء المنظمة -تجمع أھداف األفراد والوحدات ضمن خارطة استراتيجية

تابع إيجابيات استخدام البطاقة
 تربط األھداف والمقاييس االستراتيجية بالميزانيات السنويةوالعمل الميداني
 تجعل لغة التخاطب في المنظمة على أسس واقعية وموحدة تعزز التغذية الراجعة الرقابية على أسس رقمية وكميةواضحة
 وسيلة للتدريب والتعليم تساعد في المالئمة بين النتائج ومقاييس األداء -ترجمة االستراتيجية الى برنامج عمل ومقاييس

خالصة دراسات سابقة
يالحظ من عرض الدراسات السابقة أنھا تمت فى مؤسسات
غير تعليمية وأن مكونات بطاقة األداء المتوازن التى أشارت
اليھا ھذه الدراسات تقع فى أربعة أبعاد ھى  :المالى،
والعمالء ،والعمليات الداخلية ،والتعلم والنمو ،وأن مدخل
األداء المتوازن من أفضل المداخل) األساليب ( لقياس األداء
المؤسسي  .والباحث يتفق مع ھذا الرأي .إال أن البطاقة
يمكن أن تتسع لتشمل أبعادا أخرى إضافة الى األبعاد األربعة
التى انتھت اليھا الدراسات السابقة فى مؤسسات غير
تعليمية

تطبيق بطاقة األداء المتوازن فى التعليم
الجامعي عربيا
ھناك بعض محاوالت التطبيق )على حد علم الباحث(
فى كل من :
‐جمھورية مصر العربية‐
‐المملكة العربية السعودية ‐
‐العراق‐
‐فلسطين

نقد المحاوالت العربية
الدراسات السابقة فى مجال القياس المتوازن فى غير مجال
التعليم متعددة فى مجاالت االقتصاد والتجارة واالتصاالت والفندقة
...الخ لكنھا محدودة فى المجال التعليمي فى الدول العربية .
والشك أن جھودا طيبة بذلت من قبل الباحثين من خالل البحوث
والدراسات التي أجريت فى البيئة العربية سواء فى مجاالت غير
تعليمية أو فى التعليم الجامعي من حيث التأصيل لتقييم األداء
المؤسسي وبطاقة األداء المتوازن  ،ومن حيث عرض أدبيات
عربية و أجنبية فى مجال البطاقة  ،وعلى الرغم من ھذه الجھود
الحثيثة ،ھناك بعض المآخذ أو المالحظات  ،تسبقھا بعض
اإليجابيات التى يمكن عرضھا فيما يلى :

األيجابيات
على الرغم من محدودية المحاوالت العربية فى مجال التعليم ) وفيما
أمكن للباحث الحصول عليه ( فإن ھذه المحاوالت لم تخلو من إيجابيات
منھا :
 بذلت جھود حثيثة وقدمت أطر نظرية يمكن االعتماد عليھا والبناءعلى إيجابياتھا فى مجال بناء البطاقة والقياس المتوازن فى التعليم
 بعض المحاوالت نحت منحى ميدانيا لتعرف تطبيقات البطاقة و تطبيقمدخل القياس المتوازن
 معظم المحاوالت استندت الى أدبيات أجنبية أصولية فى مجال األداءالمتوازن وعلى وجه الخصوص محاوالت Kaplan &Norton
 بعض ھذه المحاوالت نشرت فى دوريات أو مؤتمرات أو مجالتعلمية محكمة

السلبيات
 تناولت المحاوالت العربية أبعاد البطاقة بمسميات مختلفة النقل بشكل كبير الى حد اقتباس صفحات كثيرة )خاصة بحوثالماجستير والدكتوراه (
 التركيز على الجانب المالي من البطاقة فى معظم البحوثوالمحاوالت
 عدم تخصيص وزن نسبى أو أھمية نسبية لكل بعد)محور( منأبعاد البطاقة فى معظم المحاوالت السابقة
 معظم البحوث والمحاوالت أھملت البعد البيئي و المجتمعي فىبناء البطاقة
 افتقاد معظم المحاوالت إلى التطبيق العملي للبطاقةوأخيرا نقص استخدام البطاقة وتطبيقاتھا فى قياس وتقييم األداء
فى مؤسسات التعليم بشكل عام والجامعي العربى بشكل خاص

خالصة
)(1ھناك كتابات كثيرة متفرقة فى مجالت ومؤلفات ومواقع
األنترنت حول األداء المتوازن وكذلك ھناك دراسات وبحوث
عديدة فى مجال تطبيق البطاقة واستخدامھا فى مجاالت
اإلدارة بشكل عام وفى الصناعة والشركات  ،لكن محاوالت
التطبيق فى التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص
محدودة للغاية
) (2ھناك عدة مسميات للبطاقة في الكتابات واألبحاث ھي:
أسلوب  -بطاقة  -مدخل -منھج  -نموذج
) (3معظم البحوث قررت أن األبعاد أربعة ماعدا دراسة واحدة
ھي )بالسكة( البعد البيئي والمجتمعي

تابع  :الخالصة
 -4االستخدام األكثر للبطاقة فى مؤسسات غير تعليمية) معظمھا
ربحية( وھى تؤكد على تعظيم االستفادة المادية ) العامل المالي(
ومرد ذلك الى أن استخدام البطاقة على مدى واسع فى
المؤسسات الربحية فى أمريكا و أوربا
) (5التعليم العالي فى أمريكا وأوربا )غالبا( ما يكون
بمصروفات عالية وبالتالي تحاول مؤسسات التعليم العالي التأكيد
على العامل المالي فى البطاقة ،وفى العالم العربي العكس صحيح
حيث مازال التعليم العالي بالمجان فى كل الدول العربية باستثناء
الجامعات الخاصة واألھلية
) (6ضرورة مراعاة ھذه االستنتاجات عند تطبيق البطاقة على
مؤسسات التعليم العالي في مصر

توصية أخيرة
توصى الدراسة بأھمية استخدام وتطبيق بطاقة
األداء المتوازن فى التقييم الجامعي بالدول
العربية لما لھا من إيجابيات كثيرة في تشخيص
واقع األداء الجامعي بدقة ومن ثم اقتراح الحلول
المناسبة لتحسين ھذا الواقع واالرتقاء به إلى
أقصى درجة ممكنة .

شكر وتقدير
ختاما
مع خالص شكرى وعظيم تقديرى
أ.د .مھنى غنايم
كلية التربية جامعة المنصورة مصر
ganaiem@yahoo.com
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