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 الملخص 

اثر إستخدام بطاقة األداء المتوازن من منظور التخطيط اإلستراتيجي في تحسين األداء تناولت الدراسة      

. الى التعرف على األبعاد المختلفة لبطاقة األداء المتوازنهدفت الدراسة و. هليةلكليات عنيزة األ المؤسسي

إبراز مدى أهمية إستخدام بطاقة األداء المتوازن في تطوير إستراتيجية نبعت اهمية الدراسة من خالل 

ناسب عملية اتبع الدراسة المنهج التحليلي، والوصفي الذي ي. متكاملة يتم صياغتها بناء على رؤية المؤسسة

( 40جمع أوصاف علمية دقيقة عن الظاهرة موضوع الدراسة، وتم تطبيقه على عينة عشوائية مقدارها )

وجود عالقة إيجابية بين أبعاد بطاقة االداء المتوازن توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها: و. فردا  

. ومن أهم مالي( في تحسين االداء المؤسسي)المستفيدين، التعلم والنمو، العمليات الداحلية، الترشيد ال

إستراتجية ضرورة تطبيق بطاقة االداء المتوازن بالكلية وإعتبارها أداة فاعلة لتنفيذ : توصيات الدراسة

 .الكلية

 الكلمات المفتاحية:

  االداء المتوازن،التخطيط اإلستراتيجي،األداء المؤسسي،كليات عنيزة األهلية.
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 مقدمة .1
، وأكثرها مالئمة ة المستقبلية للمؤسسات التعليميةإلستراتيجيتعتبر بطاقة األداء المتوازن أنسب مقياس ل    

وهي من أحدث األدوات المستخدمة والتي هي بمثابة إطار متكامل، فهي تقدم مجموعة متماسكة من األفكار 

والمبادئ وخارطة مسار شمولي للمؤسسات لترجمة رؤيتها اإلستراتيجية ضمن مجموعة مترابطة من 

عمل على تحقيق التكامل والتوازن بين أربعة أبعاد، في كل بعد عدد من المؤشرات التي مقاييس األداء، إذ ت

تشكل قاعدة التخطيط االستراتيجي لتحسين األداء، وتمثل هذه المؤشرات ترجمة عملية لكل بعد، وهذه 

 التخطيط ديعو مو.األبعاد هي: البعد المالي، بعد الطلبة )العمالء(، بعد العمليات الداخلية، بعد التعلم والن

الذي والتطور اإلستراتيجي سمة  أساسية  من سمات العصر الحديث، بل ويعدُ من السبل المؤدية إلي التقدم 

فأسلوب التخطيط اإلستراتيجي يختلف عن غيره من أساليب اإلدارة الفعالة في تتسابق إليه معظم الدول. 

لمتخصصة النابعة عن الحاجة إلى تطوير أداء كونه قد جرى تطويره بمزيج من التجارب الميدانية وا

يختلف مفهوم التخطيط و المنظمات والمؤسسات المختلفة على األمد البعيد لضمان بقائها واستمرارها.

التي تعمل فيه، حيث يتميز بالشمول والتكامل والمرونة والتفاعل بين  المؤسسةاإلستراتيجي حسب نوع 

التخطيط اإلستراتيجي  يأخذ في اإلعتبارو تويات التخطيط والتنفيذ.مختلف المستويات اإلدارية وبين مس

عام لدراسة يحدد القطاعات المستهدفة، وهو عملية متجددة يتم تحديثها كل لمتغيرات الداخلية والخارجية، وا

كما أصبح التخطيط اإلستراتيجي أداة أساسية للمؤسسات  ،(2013)علي، الداخليةالمستجدات الخارجية و

إذا أرادت صياغة حالة من التميز واإلستجابة بطريقة فعالة للتغيرات المجتمعية اآلخذة  ،تتطورتنهض ولكي 

ر منظم تسمية بدائل العمل، للوصول إلى تلك األهداف في إطااإلزدياد، من خالل تطوير وارع وفي التس

 .(2006)طرطار،والضعفالمراجعة الداخلية لعناصر القوة المتاحة و الفرصلتقيم المخاطر الخارجية و

 تحقيق أجليمكن تبنيها من  تنفيذيةعمل ازن وأداة متوتفكير  منهج المتوازنداء ألس اقيا تعد بطاقةوبذلك 

بشكل  المقاييس من متكامل رطاإ فقو تيجياسترإلواوالمالي  وتقييم االداء التشغيلي األهداف اإلستراتجية

وذلك  المؤسسة ءعضاوالبيانات لكافة أالمعلومات توصيل ، وئهاأداشاملة عن ت توفر معلوما بحيثازن متو

 .لتشغيليةاف األهدامتصلة من مترابطة و مجموعة اليوالبيانات  ترجمة المعلوماتل من خال

  مشكلة الدراسة.  1.1

نظرا ألهمية الدور الذي يلعبه التخطيط اإلستراتيجي في صنع القرارات اإلستراتيجية المناسبة من خالل     

يق األهداف والخطط اإلستراتيجية ام بطاقة األداء المتوازن والتي تعمل على قياس األداء لبيان تحقاستخد

بتزايد حدة المنافسة بين مختلف المؤسسات في القطاعات الحكومية المختلفة، أصبحت هذه األخيرة مطالبة 

المزايا التنافسية واالحتفاظ بها  بتبني أساليب وأدوات إدارية حديثة وفعالة تمكنها من ضمان البقاء واكتساب

م أدائها ولعل من بين أهم هذه األدوات الحديثة والتي يألطول فترة ممكنة، وال يتم هذا إال من خالل تقي

ظهرت مؤخرا بطاقة األداء المتوازن، حيث شهدت هذه األداة اهتماما واسعا من قبل الباحثين ورجال 

من  ستخدام بطاقة األداء المتوازنا اثرما سؤال الرئيسي التالي: ومن خالل ما سبق تم صياغة ال .األعمال

ومنها تتفرع عدد من . لكليات عنيزة األهلية األداء المؤسسيفي تحسين  ظور التخطيط اإلستراتيجينم

 :الفرعية التالية التساؤالت

 ؟ما المقصود بالتخطيط اإلستراتيجي  

 ماذا نعني بمفهوم بطاقة األداء المتوازن؟  

 ف يتم استخدام أبعاد بطاقة االداء المتوزان في عملية التخطيط االستراتيجي؟كي 
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 الدراسةأهداف .  1.2

 .التعرف على األبعاد المختلفة لبطاقة األداء المتوازن 

 إبراز كفاءة وفعالية استخدام بطاقة األداء المتوازن في تنمية وتطوير التخطيط اإلستراتيجي.  

 راتيجي بإستخدام بطاقة األداء المتوازن إليجاد مقاييس متكاملة تبيان واقع التخطيط اإلست

 ومتوازنة في تحديد األهداف، التخطيط والتنفيذ.

  فرضيات الدراسة.  1.3

 األداء المؤسسيفي تحسين  لمستفيدين )الطلبة(اداللة إحصائية لبعد  ذو يوجد اثر. 

 األداء المؤسسي والنمو في تحسين لبعد التعلمداللة إحصائية  اثر ذوجد يو. 

  األداء المؤسسيتحسين في  لبعد العمليات الداخليةداللة إحصائية يوجد اثر ذو. 

 األداء المؤسسيالمالى في تحسين  بعدللداللة إحصائية ذو  يوجد اثر. 

 أهمية الدراسة.  1.4 

لتخطيط من منظور ا ستخدام بطاقة األداء المتوازناثر امن خالل توضيح اهمية الدراسة  ظهر    

بطاقة األداء إستخدام إبراز مدى أهمية و ،لكليات عنيزة األهلية األداءالمؤسسيفي تحسين  اإلستراتيجي

وبناء فلسفة بطاقة األداء  .لمؤسسةالمتوازن في تطوير إستراتيجية متكاملة يتم صياغتها بناء على رؤية ا

، فهي تعتمد على تتبع المقاييس الهامة المتوازن التي ساد استخدامها في المؤسسات التعليمية الناجحة

 الموجهة نحو إستراتيجية العمل بالمؤسسة. 

 منهج الدراسة.  1.5

اتبع الدراسة المنهج التحليلي، والوصفي الذي يناسب عملية جمع أوصاف علمية دقيقة عن الظاهرة     

من مجتمع الدراسة فردا   (40مكونة من ) وتطبيقه على عينة قصديةتصميم استبيان م توموضوع الدراسة. 

اثر استخدام بطاقة األداء المتوازن من منظور التخطيط اإلستراتيجي في تحسين االداء ومعرفة  الختبار

 .المؤسسي لكليات عنيزة االهلية

 مصطلحات الدراسة.  1.6

  :عملية متواصللللة ونظامية يقوم بها األعضلللاء من القادة في المؤسلللسلللة التخطيط االستتتتراتيجي

اذ القرارات المتعلقة بمستقبل تلك المؤسسة وتطورها، باإلضافة إلى اإلجراءات والعمليات باتخ

المطلوبة لتحقيق ذلك المسللتقبل المنشللود وتحديد الكيفية التي يتم فيها قياس مسللتوى النجا  في 

 تحقيقه.

  :ها نظام إداري يمكن المؤسللسللات من توضلليح رؤيتها وإسللتراتيجيت هيبطاقة األداء المتوازن

وترجمة تلك الرؤية واإلسللتراتيجية إلى أفعال، ويوفر التغذية العكسللية لكل من عمليات التنظيم 

 الداخلي والنواتج الخارجية وذلك كمنطلق لتحسين النتائج واألداء.

  :في الوقت الحاضر في الوصول الى تحقيق أعلى درجة  الكليةتهتم وتسعى بُعد المستفيدون

احتياجاتهم واكتساب ثقتهم، إذ أن درجة الرضا تؤثر على درجة إلرضاء الطلبة والوفاء ب

 الحصول على الخدمات الجديدة وامكانية المحافظة على تحسين نوعية الحدمات.

 :الكليةيهتم هذا البعد باالنشطة واإلجراءات الوظيفية الداخلية التي تمكن  بُعد العمليات الداخلية 

تؤدي إلى تحقيق النجا  بكفاءة وفعالية، باإلضافة إلى مدى من تنفيذ اإلستراتيجية بامتياز التي 

 قدرتها في تلبية متطلبات الطلبة. 



 

4 
 

  :يمثل البنية األساسية والمهمة لنجا  المؤسسة حيث أنه يعمل على تهيئة بُعد التعلم والنمو

ن المناخ ورفع مستوى المهارات والكفاءات لدى القاعدة العريضة من العاملين، حتى يمكنها أ

 تتعامل مع عمليات التحديث والتطوير التى يمكن أن تتم في عمليات التشغيل الداخلية.

 :يرتبط هذا البعد بتحقيق العائدات أو بتحسين إدارة التكلفة التشغيلية ويركز على  البعد المالي

عل تم اتخاذها بالف التيقياس نتائج االداء في االجل القصير وإظهار نتائج االفعال والقرارات 

 وتشير الى حقيقة فيما اذا كانت استراتيجية االدارة وتنفبذها يسهمان في عملية تحسين االداء.

 دراسة. حدود ال1.7

 :اقتصللر البحث الحالي على دور التخطيط اإلسللتراتيجي بإسللتخدام بطاقة  الحدود الموضتتوعية

 األداء المتوازن في تحسين األداء المؤسسي.

 :لبحث على العاملين بكليات عنيزة األهلية.تم إجراء ا الحدود البشرية 

 :تم تطبيق البحث داخل حدود كليات عنيزة األهلية الحدود المكانية. 

 :2022 /1443تم إجراء البحث في خالل الفترة  الحدود الزمانية . 

 السابقةالدراسات . 2

تر  لتطبيق بطاقة هدفت هذه الدارسة إلى بناء تصور مق: (2019دراسة: عبد الرحمن بن فيصل ).  2.1

األداء المتوازن بجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل. وذلك من خالل التعرف على درجة تطبيق أبعاد بطاقة 

األداء المتوازن )المالي، التعلم والنمو، العمليات الداخلية، العمالء(، والمعوقات التي تحد من تطبيقها، 

زن. ولجمع بيانات الدارسة تم استخدام االستبانة، وتكون والمقترحات لتفعيل تطبيق بطاقة األداء المتوا

مجتمع الدراسة من جميع القيادات األكاديمية واإلدارية من عمداء كليات وعمادات مساندة ووكالء ورؤساء 

أقسام علمية ومديري إدارات بجامعة اإلمام عبدالرحمن. ومن أهم نتائج الدراسة: موافقة أفارد الدارسة 

على درجة تطبيق بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن. ومن أهم توصيات الدراسة: جمع بدرجة ضعيفة 

البيانات عن الجامعة وتحليل أوضاعها الداخلية والخارجية؛ لتحديد جوانب القوة والضعف والفرص 

 والتحديات.                                                              

هدفت الدراسة للتعرف على االثر الناتج عن استخدام بطاقة االداء (: 2019) رمضان دراسة: رامز. 2.2

المتوازن بإبعادها األربعة ) البعد المالي، بعد العمالء، بعد العمليات الداخلية، بعد التعلم والنمو(. وذلك في 

ء المؤسسي في المنظمات. معالجة جوانب القصور الناتجة عن استخدام أساليب تقليدية في قياس وتقييم االدا

( استمارة مع االعتماد على اسلوب العينات 47ولهذا الغرض تم تصميم استمارة استقصاء تكونت من )

البسيطة وذلك لكبر حجم المجتمع. ومن أهم نتائج الدراسة: االعتماد على المحاور االربعة لبطاقة االداء 

مصرية. ومن أهم توصيات الدراسة: ضرورة دمج المتوازن في تحسين االداء المؤسسي داخل الشركة ال

محاور بطاقة االداء المتوازن وفقا  لقدرتها على التاثير في عملية تحسين وتقييم االداء المؤسسي وفقا 

 لالهداف االستراتيجية للمنظمات العامة.   

آلية من آليات هدفت الدراسة إلى استخدام بطاقة األداء المتوازن ك (:2018دراسة: يحي الشهري) .2.3

تقييم أداء المؤسسات التعلمية بالسعودية، وقد استخدمت الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم 

( اداري وموظف بجامعة بيشة، ومن أهم نتائج الدراسة أن 50استبانة وتم تطبيقها على عينة مكونة من )

التقليدية تجمع بين تقييم األداء المالي للمؤسسة  أهم ما يميز بطاقة األداء المتوازن عن غيرها من األنظمة

واألداء غير المالية. وأوصت الدراسة بتوصيات من أهمها ضرورة يجب مراجعة أساليب توفير البيانات 

                        وتطويرها، كما يجب اإلعتماد على النظم اآللية لتيسير عمليات التحليل والمقارنة.                                         
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هدفت الدراسة الى قياس أداء المنظمات التعليمية باستخدام بطاقة  (:2017دراسة: فائق مشعل ). 2.4

األداء المتوازن وفق منظور الخارطة االستراتجية لجامعة تكريت، مع توضيح أهمية تطبيق أساليب اإلدارة 

العالقة بين بطاقة األداء المتوازن والخريطة  الحديثة في طرق قياس المنظمات التعليمية وتحديد

اإلستراتيجية كالية لبناء مؤشرات القياس. ومن أهم نتائج الدراسة أن بطاقة األداء المتوازن هي أداة إدارية 

جديدة تستخدها المنظمات لتحقيق التوازن في جميع عملياتها. النه تسمح بإدخال االهداف االستراتيجية 

لعملية التعليمية. ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة السعي الستخدام هذه التقنية الحديثة طويلة األجل مع ا

في المؤسسات التعليمية لالستفاد من مزاياها كأداة لقياس وتقييم األداء بشكل شامل لمختلف األجزاء في 

 وقت واحد.

جية لكلية التجارة جامعة هدفت الدراسة الى تقييم الخطة اإلستراتي (:2015عمار فتحي ): دراسة. 2.5

مدينة السادات بالكويت باستخدام بطاقة األداء المتوازن. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم 

استخدام استبانة لهذا الغرض، وأشارت النتائج إلى أن بطاقة األداء المتوازن هي نظام لإلدارة اإلستراتيجية 

يرين بإشراك األهداف اإلستراتيجية طويلة األجل مع القياسات ذات تدمج أربع محاور إدارية و تسمح للمد

األجل القصير مما يتيح ترجمة إستراتيجية المؤسسة، ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة أن تتسم الثقافة 

والقيم التنظيمية للمؤسسة بالقوة والتوجه المستقبلي، وتقبل التغيير والسعي لالعتماد على المقاييس بشكل 

 م وفى جميع المجاالت.دائ

معرفة اتجاهات الموظفين االداريين بالجامعة نحو  إلى هدفت الدراسة (:2014دراسة: رحمة زغبي). 2.6

اثر التخطيط االستراتيجي ببطاقة االداء المتوازن في مستوى أداء جامعة بسكرة واختبار الفروق في تلك 

. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االتجاهات تبعا الختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية

( موظفا من العاملين في الجامعة وتوصلت الدراسة الى عدد 180والتحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

من النتائج أهمها: أن المتغيرين المستقلين ) التحليل االستراتيجي، والخيار االستراتيجي( تؤثر على المتغير 

: على الجامعة أن تقوم بتحليل الجامعة، وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أبرزها التابع والمتمثل في أداء

بيئتها الخارجية للتعرف على المتغيرات المختلفة التى يمكن أن تؤثر عليها في المستقبل، ايضا يجب أن 

 .يشارك في صياغة األهداف جميع االطراف المسؤولة عن تحقيقها

هدفت إلى التعرف على مدى وعي اإلدارات العليا في المؤسسات (: 2001دراسة: كرمة ماجد ). 2.7

العامة األردنية بمفهوم التخطيط االستراتيجي، كما وهدفت إلى تعرف درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي 

( موظفا  إداريا ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد 235في تلك المؤسسات، وقد تكونت عينة الدراسة من )

منهج الوصفي وأسلوب الدراسة الميدانية، حيث تم إعداد استبانة لهذا الغرض، وتوصلت الدراسة على ال

 النتائج إلى وجود درجة متوسطة لممارسة التخطيط االستراتيجي من قبل المؤسسات العامة األردنية.

 أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:. 2.8

أجريت هذه الدراسات على مختلف ل عدة محلية وعربية وعالمية، كما ات السابقة في دوطبقت الدراس    

(، دراسة يحي 2019(، دراسة رامز رمضان )2019دراسة عبد الرحمن فيصل )كالمؤسسات والمنظمات 

دراسة رحمة زغبي (، 2015(، دراسة عمار فتحي )2017(، دراسة فائق مشعل )2018الشهري )

وجدت الباحثة أن هناك بعض أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة (، 2001رمة ماجد )(، دراسة ك2014)

بعض الدراسات السابقة في  تتفق الدراسة الحالية مع الحالية والدراسات السابقة في جوانب عدة منها:

(، 2019دراسة عبد الرحمن فيصل )كمجتمع الدراسة والعينة والتي تمثل المؤسسات التعليمية، اختيار

وتختلف عن (، 2014ودراسة رحمة زغبي )(، 2017(، دراسة فائق مشعل )2018دراسة يحي الشهري )
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(، 2019دراسة رامز رمضان )ك(، 2001بعض الدراسات التي اختارت المؤسسات دراسة كرمة ماجد )

ة المستخدم تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في منهج الدراسو (.2001دراسة كرمة ماجد )

(، دراسة عمار فتحي 2001(، دراسة كرمة ماجد )2014وهو المنهج الوصف كدراسة رحمة زغبي )

 (.2019دراسة رامز رمضان )ك(. وتختلف مع بعض الدراسات التي استخدمت مناهج مختلطة 2015)

(، دراسة عبد 2001دراسة كرمة ماجد )كتتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في األهداف و

دراسة ك(. واختلفت االهداف في الدراسات التالية 2019دراسة رامز رمضان )و(، 2019الرحمن فيصل )

  .(2015(، دراسة عمار فتحي )2017(، دراسة فائق مشعل )2018يحي الشهري )

  االطار النظري للدراسة. 3

 . التخطيط اإلستراتيجي3.1

أساسية  من سمات العصر الحديث، بل ويعدُ من السبل المؤدية إلي يعتبر التخطيط اإلستراتيجي سمة      

التقدم والتطور الذي تتسابق إليه معظم الدول. فأسلوب التخطيط اإلستراتيجي يختلف عن غيره من أساليب 

اإلدارة الفعالة في كونه قد جرى تطويره بمزيج من التجارب الميدانية والمتخصصة النابعة عن الحاجة إلى 

 ر أداء المنظمات والمؤسسات المختلفة على األمد البعيد لضمان بقائها واستمرارها.تطوي

 مفهوم التخطيط اإلستراتيجي . 3.1.1

ظهر التخطيط االستراتيجي كأحدث صورة من صور التخطيط في المنظمات. وأدى هذا النوع من     

اتيجيات الخاصة بها وتنفيذها، وأصبحت التخطيط إلى تغيير الكيفية التي تخطط بها المنظمات لوضع االستر

أداة أساسية للمنظمات لكي تتعلم وتتطور إذا أرادت صياغة حالة من التميز  التخطيط االستراتيجي

ويعرف  (.2020، المصري)واالستجابة بطريقة فعالة للتغيرات العالمية اآلخذة في التسارع واالزدياد 

، أو اتجاهها، واتخاذ القرارات استراتيجيتهالتحديد  المنظماتا عملية تقوم بهبإنها"التخطيط االستراتيجي 

 "بشأن تخصيص مواردها لتحقيق هذه االستراتيجية، بما في ذلك رؤوس األموال واألشخاص

   (. 12:2019)مدثر،

 عناصر التخطيط االستراتيجي. 3.1.2

ير تعاني المنظمات من عدم ثبات الحال مما يزيد من الحاجة إلى استخدام التخطيط في البيئة شديدة التغ   

 (:2009ابوقمر،االستراتيجي الذي إذا أريد له النجا  ال بد من اعتماد العناصر والمرتكزات التالية )

  ضرورة توفر مناخ مشجع داخل المنظمة للبدء في جهود التخطيط االستراتيجي مثل: وجود مدراء

 خبرة في هذا المجال، وأنظمة معلومات، ونظام االتصال، وتوفر الموارد المالية وغيرها. ذوي

 اإلدارية  ليا واألعضاء في باقي المستويات وجود حماس كامل من قبل أعضاء اإلدارة الع

 المشاركة للقيام بجهود التخطيط االستراتيجي.

  مكون من أفراد قادرين على االضطالع وجود فريق متكامل للقيام بعملية التخطيط االستراتيجي

 بمسئولية هذا التخطيط.

 أهمية التخطيط االستراتيجي ومبرراته. 3.1.3

تنبع أهمية التخطيط االستراتيجي من كونه يمكن المنظمات من التعرف على الفرص والمخاطر     

البيئة الداخلية للمنظمة التي  الموجودة في بيئتها الخارجية، هذا باإلضافة إلى تحليل نقاط القوة والضعف في

تحدد البدائل المناسبة واتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق األهداف المنشودة. وتتجلى أهمية التخطيط 

 (.2018ماهر، االستراتيجي من تحقيقه للفوائد التالية )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 مة يساعد التخطيط االستراتيجي المنظمات على تحقيق األهداف طويلة األمد، وذلك من خالل ترج

 الخطط االستراتيجية واألهداف الموضوعة إلى خطط تفصيلية وبرامج وموازنات قابلة للتنفيذ.

 .تبنى فرق عمل متكاملة لكونها تحدد إطار العمل والمنافسة 

 .خطوط عامة توجه عمليات توزيع المسؤوليات وعمليات التفويض للقرارات 

 ماتية والمعرفية.تعطي إطار لتخصيص الموارد المالية والبشرية والمعلو 

 .تخلق بيئة عمل للجميع ليصبحوا ملتزمين ومشاركين في تحقيق األهداف 

 مبررات التخطيط االستراتيجي. 3.1.4

الحديثة الستخدام التخطيط االستراتيجي إلى تعقد وتشابك العالقات تعود مبررات لجوء المنظمات     

أداء العمل. فالعمل الحديث يتعرض لكثير من  والمسئوليات وتعدد العوامل والمتغيرات التي تؤثر في

المخاطر وعدم التأكد بالنسبة للظروف المستقبلية، ومن ثم يصبح التخطيط االستراتيجي ضروريا  للتنبؤ بما 

ستكون عليه الظروف المستقبلية واالستعداد بالخطط والبرامج التي تكفل األهداف في ظل الظروف 

 :"(17:2006،المغربيباآلتي )ثل تتم" هذه المبررات المتوقعة. و

  اكتشاف أخطاء في عمل المنظمة، تتمثل هذه األخطاء في اإلخفاق في الوصول إلى نتائج متطابقة

 مع األهداف الموضوعة.

   ظهور فجوة ملفتة للنظرة في أداء المنظمة وذلك عندما تصبح نتائج األداء بعيدة عن التوقعات قياسا

 باألهداف الموضوعة.

 ير جديد إلدارة المنظمة يختلف في أسلوب وطريقة قيادته للمنظمة عن اإلدارة السابقة مما تولي مد

 .يترتب عليه إعادة النظر بالخطط والبرامج الموضوعة إذا وجد عدم مالءمتها ألهداف المنظمة

 بطاقة األداء المتوازن. 3.2 

ى الوسائل اإلدارية المعاصرة ومن إحد Scorecard Balanced تعتبر بطاقة تقويم األداء المتوازن    

أهم خمسة عشر مفهوما  إداريا  التي تستند إلي فلسفة واضحة في تحديد االتجاه االستراتيجي للمنظمة لقياس 

وهي إطار متكامل لقياس وتقويم األداء االستراتيجي،  وتقويم مستوى التقدم في األداء باتجاه تحقيق األهداف

يس المالية وغير المالية والتي تتالءم مع أهداف المنظمة وكذلك مع أهداف يتكون من مجموعة من المقاي

، وترتبط هذه المقاييس مع بعضها البعض بعالقة السبب جيات الوحدات الفرعية في المنظمةواستراتي

  (.2009، ابوقمروالنتيجة )

 مفهوم بطاقة األداء المتوازن. 3.2.1

نها نظام إداري وليس مجرد نظام لقياس وتقويم األداء يمكن منظمات كما عرفت بطاقة األداء المتوازن بأ    

األعمال من توضيح رؤيتها وإستراتيجيتها وترجمة تلك الرؤية واإلستراتيجية إلى أفعال، ويوفر التغذية 

 العكسية لكل من عمليات التنظيم الداخلي والنواتج الخارجية وذلك كمنطلق لتحسين النتائج واألداء )الملو ،

بأنها مجموعة من المقاييس المالية وغير المالية التي تعطي اإلدارة " وعرفها كابلن ونورتن سنة  (.2015

 (. 19:2006،عبد المحسن) "العليا صورة واضحة وشاملة عن أداء مؤسستهم

 أهمية بطاقة األداء المتوازنة. 3.2.2

 :(2012 أبوجزر،ة )يمكن حصر أهمية بطاقة األداء المتوازن في النقاط التالي    

 .تحديد المقاييس فيها يمثل الدافع األساسي لألهداف اإلستراتيجية للمؤسسة ومتطلبات التنافس 

 .تعطي صورة شاملة لإلدارة عن طبيعة مختلف األعمال 

 .تزويد المدراء بمؤشرات السبب ومؤشرات النتيجة عن مؤسساتهم 
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  من مراقبة نتائج المالية والغير المالية. تمكين 

  .تترجم الرؤية واإلستراتيجية 

 منظورات بطاقة األداء المتوازن . 3.2.3

 (:2013، المرسيتتكون منظورات )ابعادها( بطاقة االداء المتوازن من التالي)     

  :همين وكذا يجب أن تتماشى األهداف المالية النموذجية مع األربا  وقيمة المساالمنظور المالي

كل االستراتيجيات والمبادرات يفترض وؤسسة مع مؤسسة أخرى منافسة، للممقارنة األداء المالي 

 أنها تعمل على تحقيق األهداف المالية.

  :تبدي فلسفة التسيير الحديث المزيد من العناية إلرضاء العمالء، واألداء المنخفض منظور العمالء

 ية الحالية جيدة. في هذا المنظور مؤشر رئيسي للتراجع المقبل، حتى وإن بدت الصورة المال

  :ماهية العمليات التي يجب أن نتميز بها؟ أي األنشطة والعمليات الداخلية منظور العمليات الداخلية

  التي تتميز بها المؤسسة عن غيرها التي تلبي الحاجات للعمالء وأهداف المالكين.

  :وتشخيص البنية التحتية يعد أساسي لكل المنظورات السابقة ويقصد به تجديد منظور التعليم والنمو

  .التي يجب ان تحققها المؤسسة لتحسين أدائها وتحقق نمو طويل األجل

 (1شكل رقم )

 قياس األداء المتوازن كما حددها كابلن ونورتن أبعاد
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ياس األداء فقط بل هو نظام للتخطيط فإن نظام األداء المتوازن ليس لق بة واإلدارة  ولذلك  يذ والرقا والتنف

 (.2013،علىوالتقييم أي أنه نظام متكامل )

 األداء المؤسسي. 3.3

يعد األداء مفهوما جوهريا وهاما بالنسبة للمؤسسات، فضال عن كونه البعد األكثر أهمية، والذي يتمحور      

عمال وقابليتها على تحقيق حوله وجود المؤسسة من عدمها، األداء المؤسسي هو انعكاس لقدرة منظمة األ

اقتصر مفهوم األداء لدى الكثير من الباحثين على إسهامات المورد البشري دون غيره من الموارد أهدافها. و

في تحقيق أهداف المؤسسة من خالل درجة تحقيق وإتمام المهام الموكلة إليهم، حيث يعتبر األداء عند 

ة التي يتكون منها عمله، وعليه فكل عامل يعطي األداء الذي البعض قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلف

وكذلك االداء المؤسسي انه انعكاس لقدرة منظمة األعمال وقابليتها يتناسب مع قدراته ومع طبيعة عمله. 

على تحقيق أهداف، كما يعتبره آخرون على انه البحث عن الكفاءة من خالل إنتاج أكبر ما يمكن، والبحث 

 (.2010، احمدمن خالل القيام بأفضـل عملية لتحقيق نمو دائم )  عن الفعالية

 المؤسسي باألداء المرتبطة المفاهيم.3.3.2

 (:2018، ماهرباألداء في ما يلي ) تتمثل أهم المفاهيم المرتبطة    

 أي األهداف،  تحقيقها والمراد المحققة النتائج بين مقارنة أي األهداف بلوغ درجة وهي  :الفعالية

 وتقييم الداخلية البيئة ضمن هو والذي داخلي منطق من يكون الفعالية قياس فان وايت شبر حسبو

 البيئة ضمن فهو الخارجي المنطق أما المبيعات، حجم مثل أهدافها المؤسسة تحقيق درجة أساس على

 للتطور استيعابها ودرجة منتجاتها قبول درجة مثل التنافسية قوتها أساس على تقاس التي الخارجية

 .االقتصادية للتقلبات تحسبها ومدى التكنولوجي

 :المؤسسة  نجا  ال متكاملين عنصرين تكلفة وهما بأقل والوسائل المحققة النتائج بين العالقة الكفاءة 

 الموارد استخدام مستويات تدنئة ناحية من وكذلك األهداف أي الفعالية بلوغ خالل من األداء ويكون في

 هداف أي الكفاءة.باأل المساس دون

 درجة عن تعبراالول : اتجاهين في يتمحور مفهومها فان لإلنتاجية األوروبية الوكالة حسب :اإلنتاجية 

 بقناعة للتطور الدائم البحث على يقوم موقف والثانياإلنتاج. عناصر من عنصر كل استخدام فعالية

 .اليوم أداء نم أفضل الغد وأداء أمس أداء من أفضل اليوم أداء أن من راسخة

 بل النقود في الوفرة على فقط التركيز ليس  أموالها تشغيل في المؤسسة كفاءة الربحية تقيس :الربحية 

 .الفرص يزيد هذا الن المنافسين عن أفضل بشكل الزبائن حاجات تلبية على كذلك التركيز

 المناسب الوقت وفي مناسبال والسعر الجيدة بالنوعية والخدمات السلع إنتاج على القدرة :التنافسية  

 والنجا  الدولة مساعدة بدون وهذا المنافسين، من أفضل بشكل المستهلكين ورغبات حاجات تلبية أي

 حصة وكذلك اإلنتاج إجمالي من الصادرات ونسبة الربحية بمستوى وتقاس الدولية األسواق في

  الدولية. األسواق في المؤسسة

 أهمية األداء المؤسسي. 3.3.3

 (:2005، يوسفتتلخص أهمية االداء في االتي)    

 .يعتبر أداة توجيه بالنسبة للمنظمة من أجل تحقيق أهدافها 

  .يعتبر أداة لمعرفة حالة المنظمة 

  .يستعمل كأداة لمعرفة االختالل الواقع عند تحقيق األهداف 

 تحديد سبل لتطوير العاملين ودفعهم نحو تطوير أنفسهم. 
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 ؤثرة في االداء المؤسسيالعوامل الم. 3.3.4

يخضع األداء لتأثير العديد من العوامل، منها ما هو ذو طبيعة داخلية يمكن للمسير أن يتحكم فيها لزيادة     

أثارها االيجابية وتخفيض أثارها السلبية، ومنها ما هو صادر عن المحيط الخارجي يصعب التحكم فيها 

 (:2012، ابوشرخي ) أكثر، وه وبالتالي فهي تقتضي التكيف معها

  :تتمثل العوامل الخارجية في مجموعة المتغيرات والقيود التي العوامل الخارجية المؤثرة في األداء

تخرج عن نطاق التحكم، وبالتالي فان أثارها قد تكون في شكل فرص يسمح استغاللها بتحسين األداء، 

لتكيف معها لتخفيف أثارها، خاصة إذا وقد تكون تؤثر سلبا على أداء المؤسسة، مما يستدعي ضرورة ا

تميزت بعدم الثبات والتعقيد. وتنقسم هذه العوامل إلى عوامل اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وتكنولوجيا، 

 سياسية وقانونية تتفاوت في درجة تأثيرها على أداء المؤسسة.

  :المتغيرات الناتجة عن تفاعل تتمثل العوامل الداخلية في مختلف العوامل الداخلية المؤثرة في األداء

عناصر المؤسسة الداخلية والتي تؤثر على أدائها، ويمكن للمسير أن يتحكم فيها ويحدث فيها تغيرات 

تسمح بزيادة أثارها االيجابية أو التقليل من أثارها السلبية. تتميز هذه العوامل بكثرتها وبالتالي صعوبة 

يث درجة تأثيرها والتحكم فيها. ونتيجة لذلك تم تجميعها في حصرها، التداخل فيما فيها، التفاوت من ح

مجموعتين رئيسيتين هما العوامل التقنية )نوع التكنولوجيا، نسبة االعتماد على اآلالت مقارنة بعدد 

العمال، الموقع الجغرافي للمؤسسة وتصميمها من حيث المخازن، نوعية المنتج، الشكل والغالف، مدى 

سسة مع رغبات المستهلكين، نوعية المواد المستعملة في عملية اإلنتاج(، والعوامل توافق منتجات المؤ

البشرية )التركيبة البشرية للمؤسسة من حيث السن والجنس، مستوى تأهيل أفراد المؤسسة ومدى 

التوافق بين مؤهالت العمال والمناصب التي يشغلونها والتكنولوجيا المستخدمة، أنظمة المكافآت 

 .(2006)المغربي، ز، العالقة بين العمال واإلدارة، نوعية المعلومات(والحواف

 قياس األداء . مفهوم 3.3.5

يعرف قياس األداء بأنه المراقبة المستمرة النجازات برامج المنظمة وتسـجيلها، والسـيما مراقبة     

ريقة منظمة لتقييم طويعرف كذلك بأنه  وتسجيل جوانب سير التقدم نحو تحقيق غايات موضوعة مسبقا.

 المدخالت والمخرجات والعمليات اإلنتاجية في المنظمـة الصـناعية وغير الصناعية.

تحقيق الرقابة على العمليات بغرض وويعتبر نظام قياس األداء ضروري من أجل اكتشاف األخطاء،     

مة حول ما تقوم به المنظمة تحسينها.كما أن قياس األداء يوفر المعلومات الضرورية التخاذ القرارات المحك

وتجدر اإلشـارة إلى أن مقياس األداء يتألف من رقم ووحدة قياس، فأما الرقم فيبين الجانب الكمي، وأما 

 الوحدة فتعطي لذلك الرقم معنى معين.

 أهمية قياس األداء:  .3.3.6

ذه النتـائج على عائد من الضروري أن تقيس المنظمات نتائج أعمالها حتى ولو لم تحصل من خالل هـ    

أو مكافأة، ألن المعلومات التي يتم الحصول عليها تحول أداء المنظمة إلى األحسن، حيث أن عدم قـدرة 

المنظمة على قياس نشاطها يؤدي إلى عدم إمكانية الرقابة عليه، وبالتالي ال يمكن إدارته )ما يمكن قياسه 

 (:2017نظمة لقياس أدائها لألسباب التالية)الهواري، يمكن إدارته والعكس بالعكس(، ولهذا تحتاج الم

 .الرقابة: قياس األداء يساعد في تقليل االنحرافات التي تحدث أثناء العمل 

 .التقييم الذاتي: يستخدم القياس لتقييم أداء العمليات وتحديد التحسينات المطلوب تنفيذها 

 ،اتجاهات العمليات، منع األخطاء، وتحديد  التحسين المستمر: يستخدم القياس لتحديد مصادر العيوب

 كفاءة وفعالية العمليات وفرص التحسين.
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  تقييم اإلدارة: بدون قياس ال توجد طريقة للتأكد من أن المنظمة تحقق القيمة المضافة ألهدافها أو أن

 المنظمـة تعمل بكفاءة وفعالية.

 مفهوم تقييم األداء: .3.3.7

لتي تقوم فيها المؤسسة بمقارنة األداء الفعلي باألداء المستهدف وتحديد نواحي تقييم األداء هو العملية ا   

القوة والضعف في األداء، مع تحديد أسباب ذلك للتأكد من مدى مسـاهمة األداء في ضـمان بقـاء االسـتمرار 

لمتاحة للمؤسسة، ويعرف كذلك بأنه دراسات وبحوث تستهدف الوقوف على العالقات التي تربط الموارد ا

وتبين كيفيـة استخدامها من قبل الوحدة االقتصادية وكيفية تطوير هذه العالقة خالل مدة زمنية معينة عن 

 .(2003)رواية،فعال مع معايير محددة مسبقا طريق مقارنة ما تحقق 

 إجراءات الدراسة الميدانية. 4

 وعينته دراسةمجتمع ال. 4.1

لية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الك    

بكليات عنيزة االهلية بالمملكة العاملين العالقة بموضوع الدراسة، ويتكون المجتمع األساسي للدراسة من 

ومن خاللها تمَّ اختيار مفردات عينة البحث  االستبانة لمجتمع الدراسةواستخدمت الباحثة  العربية السعودية،

بطريقة العينة )العشوائية( وهى إحدى العينات االحتمالية التي يختارها الباحث للحصول على آراء أو 

وهى تعتبر نسبة لعينة الدراسة ( استبانة 40، وتم توزيع عدد )مات محددة من أفرد مجتمع الدراسةمعلو

لهذا الهدف تم تصميم استمارة تهدف إلى معرفة رأى أفراد العينة حول تحقيقا   لتعميم نتائج الدراسة. جيدة

اثر إستخدام بطاقة األداء المتوازن من منظور التخطيط اإلستراتيجي في تحسين األداء ) موضوع البحث

 (. وتتكون االستمارة من  قسمين:المؤسسي

البيانات الشخصية المتعلقة بوصف  ويشتمل على البيانات الخاصة بأفراد عينة البحث: وهى القسم األول:

 ، سنوات الخبرة.الوظيفةالنوع، العمر، المؤهل العلمي،  عينة البحث وهى:

ويشلللمل عبارات البحث األسلللاسلللية: وهى االبعاد التي من خاللها يتم التعرف على فروض  القستتتم الياني:

  لما يلي:( عبارة تمثل محاور الدراسة وفقا  26البحث، ويشتمل هذا القسم على عدد )

 يوجد اثر ذو داللة إحصللللائية لبعد المسللللتفيدين في : : يقيس فرضللللية الدراسللللة االوليالبعد االول(

 عبارات(.  7ن من تحسين األداء المؤسسي( )ويتكو

 والنمو في  اثر ذو داللة إحصللللائية لبعد التعلميوجد : يقيس فرضللللية الدراسللللة الثانية: )البعد الياني

 عبارات(.    7ويتكون من ) (تحسين األداء المؤسسي

 يوجد اثر ذو داللة إحصائية لبعد العمليات الداخلية في : يقيس فرضية الدراسة الثالثة )البعد اليالث

 عبارات(.  7( )ويتكون من تحسين األداء المؤسسي

 يوجد اثر ذو داللة إحصللائية لبعد الترشلليد المالي في : يقيس فرضللية الدراسللة الثالثة )البعد الرابع

 عبارات(. 7( )ويتكون من سين األداء المؤسسيتح

 دراسةمقياس ال. 4.2

درجة االسللتجابات المحتملة على الفقرات إلى تدرج خماسللي حسللب مقياس ليكرت الخماسللى  تم قياس    

(Likart Scale فى توزيع اوزان اجابات أفراد العينة والذى يتوزع من أعلى وزن له وقد اعطيت له ،)

( درجة واحدة 1( إلى أدنى وزن له والذى اعطى له )بشلللللللدةوافق أفى حقل االجابة )( درجات ممثلة 5)
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( وبينهما ثالثه اوزان، وقد كان الغرض من ذلك هو اتاحة المجال بشلللللدةوافق ال أوتمثل فى حقل االجابة )

  .(1م )أمام أفراد العينة الختيار االجابه الدقيقة حسب تقدير أفراد العينة. كما هو موضح في جدول رق

 ( مقياس درجة االستجابة1الجدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية

 بشدةوافق أ 5 %80اكبر من موافقة عالية جدا  

 وافقأ 4 %80-70 درجة موافقة عالية

 محايد 3 %69-50 موافقة متوسطة

 أوافق ال 2 %49-20 موافقة منخفضة

 بشدةوافق أ ال 1 %20أقل من  دا  موافقة منخفضة ج

 م2022: إعداد الباحية، المصدر

الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع  وعليه فإن الوسللللط الفرضللللي للدراسللللة يصللللبح على النحو التالي:    

( وهو يمثل الوسللط الفرضللي للدراسللة 3( =15/5.=)5(/ 1+2+3+4+5درجات المفردة على العبارات )

 ( دّل ذلك على موافقة أفراد العينة على العبارة.3عبارة عن الوسط الفرضي )وعليه إذا زاد متوسط ال

 الستجابةدل امع. 4.3

العينة  طريقن ستبانة عا (40)، كما تم توزيع عدد للمبحوثينالستجابة دل امع يوضح( 2الجدول رقم)   

البحوث في  جيدةوهي نسبة %( 100، أي بنسبة)مباشرة، بعد تعبئتها للعاملين بكليات عنيزة األهليةالقصدية 

و  ضدى ومالمبحوثين وستجابة أو االستبيانات التي تعكس مدى األسئلة اقوائم علي الوصفية التي تعتمد 

 جميع بيانات الدراسة الميدانية.في رات االستبيان المستخدم عبا

 (40(: معدل استجابة المبحوثين)حجم العينة =2جدول رقم )

 النسبة% العدد البيان

 %100 40 تبانة الموزعةاالس

 %100 40 االستبانات المستردة

 %100 40 االستبانات الصالحة للتحليل

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  ةالمصدر: إعداد الباحي

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة. 4.4

االناث نسبة ت بلغ الديمغرافية حيثالخصائص  حسبالعينة ردات مفتوزيع و  يوض( 3الجدول رقم)    

%( 18) لذكور%( من حجم العينة والتى تعكس نسبة ارتفاع االناث الى نسبة الذكور، بينما بلغت نسبة ا22)

%(، بينما بلغت الفئة العمرية 25سنة ) 30لعينة حسب الفئة العمرية أقل منت مفردات ابلغمن حجم العينة. و

، بينما شكلت الفئة العمرية الفئات المبحوثة للعمروهي تمثل أعلى فئة بين %( 30حوالي ) 40وأقل من  30

، وهي تمثل أقل فئة بين %(17.5سنة فأكثر) 50غت الفئة العمرية بينما بل %(،27.5سنة )50وأقل من  40

%( من 20درجة البكارليوس بلغت )التى تشمل  المؤهل العلميكما تشير نتائج التحليل أن  الفئات المبحوثة

، ودرجة الماجستير %( وهى أقل نسبة بين المبحوثين15دبلوم العالي بلغت )ودرجة الالمبحوثين، 

وهي أكبر نسبة مما يعكس أهمية موضوع  %( من المبحوثين37.5%(، ودرجة الدكتوارة بلغت )27.5)

%( من المبحوثين وهي 10بلغت ) رئيس القسمأن تكرار  لمسمى الوظيفيوتشير نتائج التحليل ل الدراسة،

، وهي أعلى نسبة بين المبحوثين، %(62.5وتكرار عضو هيئة تدريس بلغت )ين المبحوثين، نسبة ب أقل

 5العملية أقل من . وأوضحت نتائج التحليل أن سنوات الخبرة %(27.5بينما درجة تكرار الموظف بلغت )
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من  %(، والفئة العمرية20سنة ) 10واقل من  5، بينما شكلت الفئة العمرية من %(27.5سنوات بلغت)

سنة فأكثر  15%( أقل نسبة بين المبحوثين، بينما بلغت الفئة العمرية 17.5سنة ) 15سنة واقل من  10

  نسبة بين المبحوثين. والجدول التالي يوضح التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة: علىوهي أ %(35)

 (: التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة3جدول رقم)
 النسبة العدد البيان النوع

 

 النوع

 %45 18 ذكر

 %55 22 أنثى

 %100 40 المجموع

 

 

 الفئة العمرية

 %25 10 سنة  30أقل من 

 %30 12 40وأقل من  30

 %27.5 11 50وأقل من  40

 %17.5 07 فأكثر 50

 %100 40 المجموع

 

 العلميالمؤهل 

 %20 08 بكارليوس

 %15 06 دبلوم عالي

 %27.5 11 ماجستير

 %37.5 15 دكتواره

 %100 40 المجموع

 

 يالوظيفالمسمى 

 %10 04 رئيس قسم

 %62.5 25 عضو هيئة تدريس

 %27.5 11 موظف

 %0 - أخرى

 %100 40 المجموع

 

 سنوات الخبرة

 %27.5 11 سنوات 5أقل من 

 %20 08 سنة 10واقل من  5

 %17.5 07 سنة 15واقل من  10

 %35 14 سنة فاكثر15

 %100 40 عالمجمو

 م2022بيانات الدراسة الميدانية  من ةالمصدر: إعداد الباحي

 Reliabilityتحليل اإلعتمادية: . 4.5

يستخدم تحليل اإلعتمادية للعثور على اإلتساق الداخلي للبيانات وهي تقع بين )الصفر والواحد الصحيح(    

كرو نباخ أقرب الى الواحد يعتبر االتساق الداخلي  ثم احتساب قيمة )الفا كرو نباخ(. اذا كانت قيمة معامل الفا

للمتغيرات كبير وهذا يعني أنه عند ارتفاع معامل الثبات تقل وتنخفض احتمالية االخطاء، وهناك عالقة 

 عكسية بين مستوى معامل الثبات واالخطاء المحتملة لألداة. والجدول التالي يوضح ذلك:

 Cronbach's Alpha (: اختبار اإلعتمادية 4جدول رقم )

 اإلعتمادية )الفا كرنباخ( عدد العبارات البعد

 0.94 7 المستفيدين

 0.82 7 التعلم والنمو

 0.77 7 العمليات الداخلية

 0.96 7 الترشيد المالي

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  ةالمصدر: إعداد الباحي
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%( وتعنى هذه 70ميع محاور الدراسة اكبر من )( يتضح أن قيم الفا كرنباخ  لج4من الجدول رقم )    

القيم توافر درجة عالية " من الثبات الداخلي لجميع محاور االستبانة وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول 

بان المقاييس التي اعتمدت عليها الدراسة تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكن من االعتماد على هذه 

 ق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.اإلجابات في تحقي

 أبعاد الدراسة األساسية وتشخيصها عن طريق المتوسطات مناقشة. 4.6

سيتم فيما يلي تناول كل بُعد من أبعاد الصعوبات التي تواجه المعلم في تدريس حل المسائل الرياضية     

يد من التفصيل للتعرف على ما اللفظية للصفوف األولية بمدينة جدة من وجهة نظر المبحوثين فيها، بمز

 ورد في الفقرات التي تخص كل بُعد:

 المستفيدين ) الطلبة(البُعد األول: 

( الذي يظهر المتوسطات الحسابية 5( فقرات يبينها الجدول رقم )7قيس هذا البُعد من خالل )     

 واإلنحرافات المعيارية لتلك الفقرات.

 المستفيدينإلنحرافات المعيارية لبُعد (: المتوسطات الحسابية وا5جدول رقم )
المتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب المتوسطات رقم الفقرة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 درجة التقدير الترتيب

 

تحقيق رؤية اإلدارة ورسلللالتها في ضلللوء  1

 مخرجات التعليم العالي.  

 مرتفع 2 0.84 4.10

 تهلللدف البرامج األكلللاديميلللة إلى تزويلللد 2

الطالب الخريج بالمهارات التي يحتاجها  

 سوق العمل.

 مرتفع 1 1.07 4.25

تسلتطلع الكلية بشلكل دوري أراء الطالب  3

حول مسللللللتوى جودة الخدمات األكاديمية 

 واإلدارية التي يتم تقدمها.

 متوسط 7 0.95 2.73

 مرتفع 3 1.12 3.98 تعزيز االبداع واالبتكار لدى الطلبة. 4

 متوسط 6 0.98 2.80 لطلبة الموهوبين ورعايتهم.الكشف عن ا 5

يتناسللللللب عدد الطلبة الملتحقين بألقسللللللام  6

 المختلفة مع الطاقة االستيعابية للقسم.

 مرتفع 5 0.58 3.25

 باحتياجات تربط األقسللام العلمية برامجها 7

 .السوق

 مرتفع 4 0.86 3.60

 م2022 من بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: إعداد الباحي

لبطاقة االداء المتوازن من منظور  المستفيدين( أن متوسطات عبارات بُعد 5يتضح من الجدول رقم )     

ة نظر المبحوثين من وجه تحسين االداء المؤسسي لكليات عنيزة األهليةالسائدة في التخطيط اإلستراتيجي 

النظر في الفقرات نجد أن أكثر وفق مقياس التدرج الخماسللللللي. وعند  (2.73( الى )4.25تراوحت بين )

تهدف البرامج األكاديمية إلى فقرة يطبق مضمونها حسب آراء أفراد عينة الدراسة كانت تلك المتعلقة بـلللل" 

( أي 4.25يث بلغ المتوسط الحسابي لها )"، حتزويد الطالب الخريج بالمهارات التي يحتاجها  سوق العمل

ي المقابل كانت أقل فقرة مطبقة للمضمون تلك المتعلقة بـلللللل " (. ف1.07، بإنحراف معياري)بدرجة مرتفعة

تسللللللتطلع الكلية بشللللللكل دوري أراء الطالب حول مسللللللتوى جودة الخدمات األكاديمية واإلدارية التي يتم 

ها قدم ها )ت ياري )2.73"، حيث بلغ المتوسللللللط الحسلللللللابي ل بانحراف مع تائج أن 0.95(  (. ظهر من الن

، ربما يعود يدين  لبطاقة االداء المتوازن ترواحت بين المتوسطة والمرتفعةالمستفمتوسطات عبارات بُعد 
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تحقيق رؤية اإلدارة ورسلللللللالتها نحو اإلبداع السللللللبب في ذلك إلى رغبة المبحوثين على المسلللللللاعدة في 

 . واالبتكار والتميز االكاديمي

 البُعد الياني: التعلم والنمو

( الذي يظهر المتوسطات الحسابية 6بينها الجدول رقم )( فقرات ي7قيس هذا البُعد من خالل )     

 واإلنحرافات المعيارية لتلك الفقرات.

 التعلم والنمو(: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لبُعد 6جدول رقم )

المتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب المتوسطات رقم الفقرة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 تقديردرجة ال الترتيب

 

تمكن الكلية القيادات األكاديمية واإلدارية  1

فة المسللللللتويات التنظيمية من أداء  في كا

 مهامها.

 مرتفع 3 0.48 4.03

تعملللل الكليلللة على التطوير المسللللللتمر  2

 لمجاالت البحث العلمي.

 مرتفع 1 0.69 4.30

تطوير وتحديث البنية التحتية بالمنشللللئات  3

 التعليمية للكلية.

 مرتفع 2 1.10 4.14

تراجع األقسللللللام العلمية البرامج التعليمية  4

 والمقررات الدراسية بشكل دوري.

 مرتفع 4 1.03 3.88

تدعم الكلية االنشللللللطة البحثية ألعضللللللاء  5

 هيئة التدريس والطلبة.

 مرتفع 5 0.99 3.69

تقدم الكلية االسلللتشلللارات العلمية في كافة  6

حقول المعرفة التي تطلبها مؤسللللللسللللللات 

 جتمع.الم

 مرتفع 6 0.84 3.63

تعمل الكلية على تطوير المسلللار الوظيفي  7

 للموظفين واالداريين.

 مرتفع 7 1.23 3.57

 م2022المصدر: إعداد الباحية من بيانات الدراسة الميدانية 

لبطاقة االداء المتوازن من  التعلم والنمو( أن متوسللللللطات عبارات بُعد 6يتضللللللح من الجدول رقم )     

التخطيط اإلسللتراتيجي السللائدة في تحسللين االداء المؤسللسللي لكليات عنيزة األهلية من وجهة نظر  منظور

( وفق مقياس التدرج الخماسللللي. وعند النظر في الفقرات نجد 3.57( الى )4.30المبحوثين تراوحت بين )

ل الكلية على تعمأن أكثر فقرة يطبق مضللمونها حسللب آراء أفراد عينة الدراسللة كانت تلك المتعلقة بـلللللللل" 

( أي بدرجة مرتفعة، 4.30"، حيث بلغ المتوسللط الحسللابي لها )التطوير المسللتمر لمجاالت البحث العلمي 

تعمل الكلية على (. في المقابل كانت أقل فقرة مطبقة للمضمون تلك المتعلقة بـللل " 0.69بإنحراف معياري)

( بانحراف 3.57وسللللللط الحسللللللابي لها )"، حيث بلغ المتتطوير المسللللللار الوظيفي للموظفين واالداريين 

 كلهالبطاقة االداء المتوازن  التعلم والنمو(. ظهر من النتائج أن متوسللللللطات عبارات بُعد 1.23معياري )

  في تطوير الكلية ومجاالت البحث العلمي.، ربما يعود السبب في ذلك إلى رغبة المبحوثين مرتفعة

 العمليات الداخليةالبُعد اليالث: 

( الذي يظهر المتوسطات الحسابية 7( فقرات يبينها الجدول رقم )7هذا البُعد من خالل ) قيس     

 واإلنحرافات المعيارية لتلك الفقرات.
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 العمليات الداخلية(: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لبُعد 7جدول رقم )

المتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب المتوسطات رقم الفقرة

 يالحساب

اإلنحراف 

 المعياري

 درجة التقدير الترتيب

 

االستفادة من االمكانيات البشرية والمادية  1

 بفاعلية اكبر.

 متوسط 7 0.55 2.58

ية تطوير  2 التوجيه نحو اسللللللتمرارية عمل

 االداء االداري وشموليته.

 مرتفع 2 0.99 4.08

تعتمد الكلية التحسين المستمر لخدماتها  3

 التعليمية.

 مرتفع 4 0.95 3.96

 مرتفع 3 0.53 4.00 دعم القرار المبني على مؤشرات االداء. 4

ترتبط مؤشللللرات األداء الرئيسللللية للخطة  5

اإلسللللللتراتيجيلللة للكليلللة بمهلللام اإلدارات 

 والعمادات.  

 مرتفع 5 0.90 3.88

تعملللل الكليلللة على التطوير المسللللللتمر  6

 إلدارات ومراكز البحوث فيها.

 مرتفع 1 0.88 4.11

توفر أدللللة عملللل تنظيميلللة واجرائيلللة  7

 لتوصيف مهام اإلدارة والعاملين بها.

 مرتفع 6 1.05 3.60

 م2022المصدر: إعداد الباحية من بيانات الدراسة الميدانية 

لبطاقة االداء المتوازن من  العمليات الداخلية( أن متوسللطات عبارات بُعد 7يتضللح من الجدول رقم )     

تراتيجي السللائدة في تحسللين االداء المؤسللسللي لكليات عنيزة األهلية من وجهة نظر منظور التخطيط اإلسلل

( وفق مقياس التدرج الخماسللللي. وعند النظر في الفقرات نجد 2.58( الى )4.11المبحوثين تراوحت بين )

تعمل الكلية على أن أكثر فقرة يطبق مضللمونها حسللب آراء أفراد عينة الدراسللة كانت تلك المتعلقة بـلللللللل" 

( أي بدرجة 4.11"، حيث بلغ المتوسللللط الحسللللابي لها )التطوير المسللللتمر إلدارات ومراكز البحوث فيها 

توفر (. في المقابل كانت أقل فقرة مطبقة للمضللمون تلك المتعلقة بـلللللللل " 0.88مرتفعة، بإنحراف معياري)

وسللللللط الحسللللللابي لها "، حيث بلغ المتأدلة عمل تنظيمية واجرائية لتوصلللللليف مهام اإلدارة والعاملين بها

لبطاقة  العمليات الداخلية(. ظهر من النتائج أن متوسللللطات عبارات بُعد 0.55( بانحراف معياري )2.58)

االداء المتوازن ترواحت بين المتوسلللطة والمرتفعة، ربما يعود السلللبب في ذلك إلى رغبة المبحوثين على 

 . يميالعمل نحو استمرارية عملية تطوير االداء االداري واالكاد

 الترشيد الماليالبُعد الرابعة: 

( الذي يظهر المتوسطات الحسابية 8( فقرات يبينها الجدول رقم )7قيس هذا البُعد من خالل )     

 واإلنحرافات المعيارية لتلك الفقرات.

 الترشيد المالي(: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لبُعد 8جدول رقم )

المتوسط  لفقرة تنازليا حسب المتوسطاتترتيب ا رقم الفقرة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 درجة التقدير الترتيب

 

يتوافر لدي الكلية الموارد المالية الالزمة  1

 لدعم البرامج التعليمية.

 مرتفع 5 0.55 3.75

سعى الكلية الى التحسين المستمر خالل  2 ت

خفض التكلفلللة وزيلللادة قيملللة الخلللدملللات 

 الجامعية.

 مرتفع 7 0.52 3.60
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تسعى الكلية إلى زيادة إيارداتها من خالل  3

 مصادر  تمويل بديلة.

 مرتفع 6 1.02 3.64

يتم توفير الموارد المالية لتحقيق االهداف  4

 االستراتيجية.

 مرتفع 3 0.33 3.87

يرتبط نظام المكافآت بالكلية بنتائج مقياس  5

 أداء العاملين.

 متوسط 4 0.76 3.80

الكلية سللللياسللللات واضللللحة  لترشلللليد  تتبع 6

 اإلنفاق المالي.

 مرتفع 2 0.65 4.10

تلللدعم الكليلللة نظم المراجعلللة اللللداخليلللة  7

 لتحسين قرارتها المالية.

 مرتفع 1 0.96 4.19

 م2022المصدر: إعداد الباحية من بيانات الدراسة الميدانية 

لبطاقة االداء المتوازن من  د الماليالترشللللي ( أن متوسللللطات عبارات بُعد8يتضللللح من الجدول رقم )     

منظور التخطيط اإلسللتراتيجي السللائدة في تحسللين االداء المؤسللسللي لكليات عنيزة األهلية من وجهة نظر 

( وفق مقياس التدرج الخماسللللي. وعند النظر في الفقرات نجد 3.60( الى )4.19المبحوثين تراوحت بين )

تدعم الكلية نظم د عينة الدراسلللة كانت تلك المتعلقة بـللللللللل" أن أكثر فقرة يطبق مضلللمونها حسلللب آراء أفرا

( أي بدرجة مرتفعة، 4.25"، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها )المراجعة الداخلية لتحسين قرارتها المالية 

يتوافر لدي الكلية (. في المقابل كانت أقل فقرة مطبقة للمضمون تلك المتعلقة بـلل " 0.96بإنحراف معياري)

( بانحراف 3.60"، حيث بلغ المتوسللللللط الحسلللللللابي لها )مالية الالزمة لدعم البرامج التعليمية الموارد ال

كلها لبطاقة االداء المتوازن  الترشلليد المالي(. ظهر من النتائج أن متوسللطات عبارات بُعد 0.52معياري )

حتى الي للكلية الترشللليد المتحقيق  ضلللرورة، ربما يعود السلللبب في ذلك إلى رغبة المبحوثين على مرتفعة

 . تحقيق االهداف المرسومةيتم 

 اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها. 4.7

يتناول هذا الجزء إختبار الفرضيات التي قامت عليها الدراسة، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج    

لى التعرف وتوصيات تعكس أهمية هذه الدراسة. وتم استخدام اختبار تحليل االنحدار المتعدد الذي يهدف ا

على تأثير أبعاد المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، وفيما يلي إختبار الفرضية الرئيسية مع فرضياتها 

 الفرعية:

 اختبار الفرضية األولى: 

 :يوجد اثر ذو داللة إحصائية لبعد المستفيدين )الطلبة( في تحسين األداء المؤسسي

المستفيدين )الطلبة( في  اثر بُعداإلنحدار المتعددة للتعرف على  إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل

المستفيدين  بُعدبين  إيجابيةومن خالل تحليل االنحدار تم التواصل الى وجود عالقة  تحسين األداء المؤسسي.

(، لذلك فإننا 0.00عند مستوى داللة معنوية (، =52.437F، حيث كانت قيمةفي تحسين األداء المؤسسي

المستفيدين  بُعدالفرض البديل التي تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية بين  فرض العدم ونقبل نرفض

( 0.85بلغت ) R². أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد في تحسين األداء المؤسسي

( تفسرها المتغير المستقل سيتحسين األداء المؤس% من التغيرات في المتغير التابع )85مما يشير الى أن 

. والباقي تحسين األداء المؤسسيدرجة المستفيدين )الطلبة( زادت  بُعد، أي كلما زادت المستفيدين( بُعد)

% تفسرها العوامل األخرى خارج موضوع الدراسة، باإلضافة الى االخطاء العشوائية الناجمة 15حوالي 

ومن خالل تحليل االنحدار تم التواصل الى وجود عالقة  يرها.عن دقة اختيار العينة ودقة وحدات القياس وغ
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( 7.241) موجبة( Tفقد جاءت نتيجة التحليل لقيمة )المستفيدين في تحسين األداء المؤسسي  بُعدبين إيجابية 

. أما لتحسين األداء المؤسسيفي خلق اتجاهات إيجابية  المستفيدين بُعدوهذه النتيجة تعكس أهمية درجة 

رت نتائج الدراسة فقد اشاالمستفيدين في تحسين األداء المؤسسي  بُعدتوى العالقة التفصيلية بين على مس

حيث بلغت قيمة بُعد المستفيدين )الطلبة( في تحسين األداء المؤسسي ايجابية بين  الى وجود عالقة

ة المعنوية مما يعني (  وهي اكبر من مستوى الدالل0.594) بُعد المستفيدين( للمتغير المستقل Betaبيتا)

. والجدول التالي يبين بُعد المستفيدين )الطلبة( في تحسين األداء المؤسسيوجود أثر ذو داللة احصائية بين 

 ذلك:

 بُعد المستفيدين )الطلبة( في تحسين األداء المؤسسي(: تحليل العالقة بين 9جدول رقم )

 المتغير المستقل قيمة )اليابت( ( Beta)قيمة  (T) قيمة مستوى الداللة

 بُعد المستفيدين )الطلبة( 2.320 0.594 7.241 0.00

 R²قيمة   0.85

 Fقيمة    52.437

 مستوى الداللة 0.00 *

* sig < 0.05 

 اختبار الفرضية اليانية: 

 :يوجد اثر ذو داللة إحصائية لبعد التعلم والنمو في تحسين األداء المؤسسي

بُعد التعلم والنمو في تحسين ام تحليل اإلنحدار المتعددة للتعرف على اثر إلختبار هذه الفرضية تم إستخد

بُعد التعلم والنمو في بين  إيجابية، ومن خالل تحليل االنحدار تم التواصل الى وجود عالقة األداء المؤسسي

ا (، لذلك فإنن0.00عند مستوى داللة معنوية (، =F 1337.3، حيث كانت قيمةتحسين األداء المؤسسي

بُعد التعلم والنمو الفرض البديل التي تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية بين  نرفض فرض العدم ونقبل

( 0.93بلغت ) R². أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد في تحسين األداء المؤسسي

( تفسرها المتغير المستقل داء المؤسسيتحسين األ% من التغيرات في المتغير التابع )93مما يشير الى أن 

. والباقي تحسين األداء المؤسسيدرجة تحقيق  بُعد التعلم والنمو زادات ايضا  أي كلما زادت بُعد التعلم والنمو 

% تفسرها العوامل األخرى خارج موضوع الدراسة، باإلضافة الى االخطاء العشوائية الناجمة 7حوالي 

ومن خالل تحليل االنحدار تم التواصل الى وجود عالقة  وحدات القياس وغيرها.عن دقة اختيار العينة ودقة 

 موجبة( Tفقد جاءت نتيجة التحليل لقيمة ) بُعد التعلم والنمو في تحسين األداء المؤسسيبين  إيجابية

داء في تحسين األفي خلق اتجاهات إيجابية بُعد التعلم والنمو ( وهذه النتيجة تعكس أهمية درجة 36.57)

فقد اشارت  بُعد التعلم والنمو في تحسين األداء المؤسسي. أما على مستوى العالقة التفصيلية بين المؤسسي

حيث بلغت قيمة بُعد التعلم والنمو في تحسين األداء المؤسسي نتائج الدراسة الى وجود عالقة ايجابية بين 

هي اكبر من مستوى الداللة المعنوية مما يعني (  و0.966)بُعد التعلم والنمو ( للمتغير المستقل Betaبيتا)

 . والجدول التالي يبين ذلك:بُعد التعلم والنمو في تحسين األداء المؤسسيوجود أثر ذو داللة احصائية بين 
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 تحسين األداء المؤسسيفي بُعد التعلم والنمو (: تحليل العالقة بين 10جدول رقم )

 المتغير المستقل قيمة )اليابت( ( Beta)قيمة  (T) قيمة مستوى الداللة

 بُعد التعلم والنمو 0.433 0.966 36.570 0.00

 R²قيمة   0.93

 Fقيمة    1337.3

 مستوى الداللة 0.00 *

* sig < 0.05 
 اختبار الفرضية اليالية: 

 يوجد اثر ذو داللة إحصائية لبعد العمليات الداخلية في تحسين األداء المؤسسي:

بُعد العمليات الداخلية في تحسين فرضية تم إستخدام تحليل اإلنحدار المتعددة للتعرف على اثر إلختبار هذه ال

بُعد العمليات الداخلية بين إيجابية ، ومن خالل تحليل االنحدار تم التواصل الى وجود عالقة األداء المؤسسي

(، لذلك فإننا 0.00نوية عند مستوى داللة مع(، =3310.0F، حيث كانت قيمةفي تحسين األداء المؤسسي

بُعد العمليات الفرض البديل التي تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية بين  قبلفرض العدم ون نرفض

بلغت  R². أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد الداخلية في تحسين األداء المؤسسي

( تفسرها المتغير تحسين األداء المؤسسيالمتغير التابع )% من التغيرات في 85( مما يشير الى أن 0.97)

تحسين األداء درجة تحقيق  بُعد العمليات الداخلية زادت، أي كلما زادت بُعد العمليات الداخليةالمستقل 

% تفسرها العوامل األخرى خارج موضوع الدراسة، باإلضافة الى االخطاء 3. والباقي حوالي المؤسسي

ومن خالل تحليل االنحدار تم التواصل  عن دقة اختيار العينة ودقة وحدات القياس وغيرها. العشوائية الناجمة

فقد جاءت نتيجة التحليل بُعد العمليات الداخلية في تحسين األداء المؤسسي بين  إيجابيةالى وجود عالقة 

في خلق اتجاهات إيجابية بُعد العمليات الداخلية ( وهذه النتيجة تعكس أهمية درجة 57.45) موجبة( Tلقيمة )

بُعد العمليات الداخلية في تحسين األداء . أما على مستوى العالقة التفصيلية بين في تحسين األداء المؤسسي

بُعد العمليات الداخلية في تحسين األداء فقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود عالقة ايجابية بين  المؤسسي

(  وهي اكبر من 0.986)بُعد العمليات الداخلية لمتغير المستقل ( لBetaحيث بلغت قيمة بيتا)المؤسسي، 

بُعد العمليات الداخلية في تحسين األداء مستوى الداللة المعنوية مما يعني وجود أثر ذو داللة احصائية بين 

 . والجدول التالي يبين ذلك:المؤسسي
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 في تحسين األداء المؤسسيبُعد العمليات الداخلية (: تحليل العالقة بين 11جدول رقم )

 املتغري املستقل قيمة )الثابت( ( Beta)قيمة  (T) قيمة مستوى الداللة

 بُعد العمليات الداخلية 0.257 0.986 -57.456 0.00

 R²قيمة   0.97

 Fقيمة    3301.0

 مستوى الداللة 0.00 *

* sig < 0.05 
 اختبار الفرضية الرابعة: 

 ة لبعد الترشيد المالي في تحسين األداء المؤسسي:يوجد اثر ذو داللة إحصائي

إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإلنحدار المتعددة للتعرف على اثر بُعد الترشيد المالي في تحسين 

األداء المؤسسي، ومن خالل تحليل االنحدار تم التواصل الى وجود عالقة إيجابية بين بُعد الترشيد المالي 

(، لذلك فإننا 0.00عند مستوى داللة معنوية (، =F 1350.1 قيمة داء المؤسسي، حيث كانتفي تحسين األ

نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل التي تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية بين بُعد الترشيد 

بلغت  R²ديد المالي في تحسين األداء المؤسسي. أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التح

% من التغيرات في المتغير التابع )تحسين األداء المؤسسي( تفسرها المتغير 90( مما يشير الى أن 0.90)

المستقل بُعد الترشيد المالي أي كلما زادت بُعد الترشيد المالي زادات ايضا  درجة تحقيق تحسين األداء 

ج موضوع الدراسة، باإلضافة الى االخطاء % تفسرها العوامل األخرى خار10. والباقي حوالي المؤسسي

ومن خالل تحليل االنحدار تم التواصل  العشوائية الناجمة عن دقة اختيار العينة ودقة وحدات القياس وغيرها.

الى وجود عالقة إيجابية بين بُعد الترشيد المالي في تحسين األداء المؤسسي فقد جاءت نتيجة التحليل لقيمة 

(T( موجبة )25.32 ) وهذه النتيجة تعكس أهمية درجة بُعد الترشيد المالي في خلق اتجاهات إيجابية في

تحسين األداء المؤسسي. أما على مستوى العالقة التفصيلية بين بُعد الترشيد المالي في تحسين األداء 

األداء  المؤسسي فقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود عالقة ايجابية بين بُعد الترشيد المالي في تحسين

(  وهي اكبر من مستوى 0.523( للمتغير المستقل بُعد الترشيد المالي )Betaالمؤسسي حيث بلغت قيمة بيتا)

الداللة المعنوية مما يعني وجود أثر ذو داللة احصائية بين بُعد الترشيد المالي في تحسين األداء المؤسسي. 

 والجدول التالي يبين ذلك:
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 ة بين بُعد الترشيد المالي في تحسين األداء المؤسسي(: تحليل العالق12جدول رقم )

 المتغير المستقل قيمة )اليابت( ( Beta)قيمة  (T) قيمة مستوى الداللة

 الترشيد الماليبُعد  0.256 0.523 25.320 0.00

 R²قيمة   0.90

 Fقيمة    1350.1

 مستوى الداللة 0.00 *

* sig < 0.05 
 

 

 النتائج .5
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