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الرقابة وتقویم االداء بحث تطبیقي في استخدام بطاقة االداء المتوازن في 
 جامعــــــــــــة واسط

 الرا قاسم خنجر و علي رزاق علي و فرح ناظم شمخي
 تخصص الكلف واالداریة / المعھد العالي للدراسات المالیة والمحاسبیة 

 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة بغداد

 الملخص

تھدف ھذه الدراسة الى تقیم االداء في جامعة واسط المالي وغیر المالي بإستخدام بطاقة االداء المتوازن 
عبر نوعین من المؤشرات ھما المؤشرات الكمیة واخرى نوعیة لقیاس االبعاد االربعة لبطاقة االداء المتوازن، 

عیل االداء االستراتیجي عبر ترتیب اولویات بطاقة االداء المتوازن تساعد على تفوخلصت ھذه الدراسة الى إن 
التقیم، و تعمل بطاقة االداء المتوازن على توضیح رؤیة ورسالة جامعة واسط وربطھا باألھداف، وكذلك تستنتج 
ھذه الدراسة الى وجود فجوة بین االھداف المخططة وما ھو متحقق منھا على ارض الواقع، وھذا راجع الى 

ا ارتفاع عدد الطلبة المقبولین فعال مقارنة بإعداد الطلبة المخطط قبولھم حیث تراوحت مجموعة من االسباب منھ
) وذلك بسبب قبول الطلبة وفق خطة القبول المركزي دون االخذ بنظر %570) الى (%222نسب القبول من (

)%، 89-14ول من (االعتبار الطاقة االستیعابیة، وتدني نسب قبول الطلبة لبعض الكلیات حیث تراوحت نسب القب
) طالب، وكذلك بلغت نسبة 47اضافة الى عدم وضع خطة قبول لكلیة الطب حیث بلغ عدد الطلبة المقبولین (

) من إجمالي عدد الطلبة المشاركین وھي نسبة مرتفعة %90) للجامعة (2016-2015النجاح للعام الدراسي (
مثلت بضرورة تنسیق جامعة واسط مع الوزارة اما أھم توصیات ھذه الدراسة تَ  ) .%100-78تراوحت بین (

بشأن الخطط الموضوعة للقبول وفق الطاقة االستیعابیة للكلیة، وضرورة دراسة اسباب انخفاض نسبة القبول 
لمعالجتھا مستقبال مع اعداد خطة قبول في الكلیات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراسة أسباب انخفاض نسب 

التحري عن اسباب ارتفاع عدد الطلبة المتسربین ومعالجتھا اضافة الى دراسة أسباب  المشاركة في االمتحانات و
ارتفاع إعداد الطلبة المرقنة قیودھم  لتالفي ذلك مستقبال، إضافة الى رفد مختبرات الكلیات باألجھزة المختبریة 

 الالزمة و اكمال متطلبات النظام الداخلي للجامعة.

Abstract 

The objective of this study is to evaluate the performance of the University of Wasit 
financial and non-financial using the Balanced Scorecard through two types of 
indicators, namely quantitative and other qualitative indicators to measure the 
four dimensions of the Balanced Scorecard. The study concluded that the Balanced 
Scorecard helps to activate the strategic performance by prioritizing the 
evaluation. The Balanced Scorecard works on clarifying the vision and mission of 
Wasit University and linking it to the goals. This study also, concludes that there is 
a gap between the planned goals and what is achieved on the ground. This is due 
to a number of reasons, (222%) to (570%) due to the admission of students 
according to the Central Admission Scheme without taking into consideration the 
absorptive capacity and the low acceptance rates of students in some colleges. 
Admission rates renaged from (14 – 89)  (47% ). The success rate for the academic 
year (2015 - 2016) for the University was 90% of the total number of students 
participating, a high rate of 79%  100%). The most important recommendations 
of this study were the need to coordinate the University of Wasit with the Ministry 
on the plans for acceptance according to the absorptive capacity of the College, and 
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the need to study the reasons for the decline of the acceptance rate to be addressed 
in the future with the preparation of the acceptance plan in the colleges and take 
the necessary procedures to study the reasons for low rates of participation in the 
examinations and investigate the reasons for the rise. The number of dropout 
students and their treatment, in addition to studying the reasons for the high 
preparation of students. Almmarqna restrictions to avoid it in the future, in 
addition to the laboratories of the colleges with the necessary laboratory equipment 
and complete the requirements of the rules of procedure of the University.  

 مقدمة:ال

ة التغیر یسودھا حالة من عدم  التأكد، وفي ظل تعیش المنظمات في الوقت الراھن في بیئة شدید
مفھومقیاس األداء المتوازن یتم تبني بطاقة االداء المتوازن، إذ إن الوضع الراھن اصبح ال بد من 

لیس ألن المقاییس النقدیة (المالیة) المالیة بصورة أكثر ثراء للواقع استبدال المسئولیة المالیة والرقابة 
لیس المقصود بقیاس یجاد توازن في ھذه الناحیة أیضا، وجب أن نسعى إلصارت أقل أھمیة، بل ی

المقاییس" ذاتھا، بل أیضا یجب ھیكال جدیدا ومنفردا لنوعیة " األداء المتوازن في ھذا الشأن ھوخلق
، سواء من البیئة الداخلیة ع العملیات ذات الصلة باستخدامھاأن تتسع دائرة القیاس لتشمل على جمی

 اً كعنصریدخل مفھوم قیاس األداء المتوازن  وبذلكمن تأثیرات البیئة الخارجیة لھا، للمنظمة أو 
 الرقابة االستراتیجیة. لمفھومفي وضع إطار جدید ومتقدم  فعاالً  جدیداً 

 الجانب االول 
 ( منھجیة البحث والدراسات السابقة)

 مشكلة البحث :1-1-1
تواجھ المؤسسات في الوقت الحالي العدید من التحدیات و من ھذه المؤسسات جامعة واسط  التي  

تواجھ العدید من التحدیات و التھدیدات الداخلیة والخارجیة التي فرضتھا بیئة االعمال سریعة التغیر 
حقیق اھداف التي یمكن أن تُعیق تَ  على المستوى االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي والتنافسي

 ة، وھذا یعد من واضحة ومحددفقدان ستراتیجیات أساسیة جامعة واسط منالمنظمة، إذ تُعاني ورسالة
 استراتیجیتھاالعوامل األساسیة المؤدیة إلى الفشل في تحقیق األھداف المخططة للوحدة والنابعة من 

األداء في ضوء ستراتیجیة ؤشرات وتحلیل م توى أداء أنشطة الجامعةفضالً عن مشكلة عدم قیاس مس
 .قصور في االھتمام بالمقاییس غیر المالیةإضافة الى ال، الجامعة

 اھداف البحث : 1-1-2

مالي وغیر المالي، باستعمال بطاقة االداء المتوازن التي ال ء جامعة واسطیھدف البحث إلى تقییم أدا
دیة ومحاولة استقراء وتحلیل توجھات الوحدة االقتصا داء،تعد من ضمن أدوات قیاس مستویات األ

عى الجامعة الى تحدید األھداف التي تس ستراتیجیتھا وإیضاحھا، ومن خالل ھذه الستراتیجیة یتم
د مناطق القوة أو الضعف لتحدیتحلیل مؤشرات البطاقة  ستراتیجیتھا وكذلك  تحقیقھا  والمستوحاة من

ل وجود أي فشل أو ضعف في في حااألساسیة  واستراتیجیتھا في تحقیق أھداف الجامعةوالفشل 
في عملیات تقیم ورقابة اداء  لغرض المساعدةومحاولة وضع بدائل حلول مناسبة لمعالجتھا  األداء 

 جامعة واسط.
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 : فرضیة البحث1-1-3

التي  لضعف في األداء الستراتیجي لجامعة واسطا كشف مناطق القوة أویفترض ھذا البحث امكانیة 
 .ال یتمكن تقویم األداء التقلیدي من اكتشافھا من خالل قیاس مؤشرات األداء المالي وغیر المالي

 اھمیة البحث :1-1-4

 تكمن اھمیة البحث في كونھ یسلط الضوء على مجموعة من النقاط، وكما في اآلتي: 

 .أھدافھا تحقیق في اإلدارات نجاح خالل أھدافھامن تحقیق في األعمال نجاح قیاس .1

 الخطةالسنویة لإلدارات لتقاریرالدوریةا تعكسھا كما واألھداف إنجازالعمل مصداقیة مدى قیاس .2
 والتشغیلیة

 .القرار اتخاذ تساعدفي توفیربیانات.  3

 .الموضوعي والتخطیط للرقابةاإلداریة مھمةأداة  .4

 .معالجتھا على والعمل األھداف تحقیق في الضعف نقاط عن الكشف .5

 .وتفعیلھا القوة نقاط عن الكشف .6

 .المرجوة األھداف لتحقیق خطةعمل وضع .7

 : سابقةالدراسات لا 1-1-5

اخل الحدیثة للمحاسبة تناولت العدید من الدراسات والبحوث العلمیة ، النظریة والتطبیقیة ، المد
 :جانب من تلك الدراسات ، وكما في اآلتيوأدناه استعراض لاإلداریة، 

وھو بحث منشور للدكتور عادي خلیل اسماعیل في كلیة االدارة ) 2017ـ بحث (اسماعیل، 1
واالقتصاد جامعة دھوك بعنوان (دور تكنوستراتیجیة ادارة المعلومات في تحقیق االبعاد 

المدیرین في عینة من المصارف  آلراءاستطالعیةالمعلوماتیة لنظام المناعة المنظمیة، دراسة 
تكنوستراتیجیة ادارة المعلومات في االھلیة في دھوك) یھدف ھذا البحث الى تشخیص دور 

 تحقیق االبعاد المعلوماتیة لنظام المناعة المنظمیة في مجال المصارف االھلیة.

نوان وھو بحث منشور لطالب دكتوراه في جامعة سطیف في الجزائر بع)2017(حمزة رملي،ـ 2
(قیاس االداء االستراتیجي لمجمع صیدل لصناعة االدویة في الجزائر، نموذج لقیاس االداء 

)، تھدف ھذه  BSCIIIاالستراتیجي باالعتماد على بطاقة االداء المتوازن من الجیل الثالث 
على االداء  وتطبیقھالدراسة الى ووضع نموذج لبطاقة االداء المتوازن من الجل الثالث 

اتیجي باستخدام نوعین من المؤشرات ھما مؤشرات كمیة واخرى نوعیة لقیاس االبعاد االستر
 االربعة لبطاقة االداء المتوازن. 

بحث منشور لغرض الحصول على شھادة الماجستیر في فلسفة المحاسبة )2016ـ (البشیر،3
والتمویل في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا للباحثة اشراقة زین العابدین البشیر بعنوان 
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(بطافة االداء المتوازن و اثرھا على جودة المعلومات المحاسبیة) دراسة میدانیة في شركة 
 العیثم. 

بحث منشور للحصول على شھادة ماجستیر في المحاسبة االداریة، ) 2016ي،ـ ( نبیلة الھاد4
 بعنوان (بطاقة االداء المتوازن ودورھا في تقیم التخطیط االستراتیجي). 

اطروحة دكتوراه منشورة للحصول على شھادة دكتوراه فلسفة في العلوم )2014اللحیدان،ـ (5
بعنوان (بناء مؤشرات االداء الرئیسیة لألمن  االمنیة للباحث ابراھیم عبد العزیز اللحیدان

الصناعي بإستخدام بطاقة االداء المتوازن ودورھا في الحد من الحوادث الصناعیة)، تھدف ھذه 
الدراسة الى تحدید مناظیر بطاقة االداء المتوازن التي یلزم االھتمام بھا لتحقیق التوازن في 

 االمن الصناعي. 

االداریة ،  وھي رسالة ماجستیر مقدمة الى الكلیة التقنیة)2006دراسة (الخزعلي ، ـ 6
والدراسة تطبیقیة ، بعنوان (أستخدام بطاقة التقدیرات المتوازنة في عملیة اعادة 

 واسك العامة للصناعات النسیجیة. ھندسة العملیات) . أجریت الدراسة في شركة

حاسب كلفة واداریة مقدم وھو بحث للحصول على شھادة م)  2006دراسة (حمزة ، ـ 7
الى المعھد العربي والدراسة تطبیقیة ، بعنوان (أستخدام أسلوب التحسین المستمر 

یة ـ معمل في إدارة الكلفة) . وقد اجراءھا في الشركة العامة للصناعات الكھربائ
 مراوح نسیم الرافدین.

 الجانب الثاني ( الجانب النظري ) 2-2
 ر ونشأة بطاقة األداء المتوازنة نبذة مختصرة عن تطو2-2-1

في الستینات قام الفرنسیون بوضع فكرة عامة لمحتویات مشابھة لفكرة بطاقة األداء المتوازنة ،  
 Dash   . (مترجمة عن اللغة الفرنسیة)   تترجم ستراتیجیة الوحدة إلى أنشطة وسمیت في حینھا 

Board (Garrison & Noreen, 2000 :464 )بطاقة األداء المتوازنة األساسیة صممت  فكرة
 )& Bower)Norton & Kaplanكل من  بوساطةفي أوائل التسعینات 

(Creelman ,1998: 4)  الوالیات المتحدة األمریكیة ، بعد دراسات مستفیضة لعدد إذ صممت في
راسات في معھد من الشركات األمریكیة بھدف أیجاد نظام تقویم یھتم بمستقبل الوحدة ، وتمت ھذه الد

Norton & Noreen    . األمریكي(Elloumi &Annand ,2002: art) وعدت في حینھا إطار
عملي لألھداف المستمدة من ستراتیجیة الشركة ، إذ إنھا تحول ستراتیجیة الوحدة ورؤیاھا إلى أھداف 

عھا الحالي ، تشغیلیة ومقاییس ومھام ثم أشغال . وتطورت بطاقة األداء المتوازنة لتصل الى وض
وبأركانھا األربعة ، التي تعنى بكل أنشطة الوحدة المالیة وغیر المالیة . وتھدف أساسا الى قیاس 

 .(Kaplan & Norton, 2001 : 189) مستویات األداء لھذه األنشطة وتقویمھ .

 ,Horngren & Datar& Fosterھورنجرن (:  األداءالمتوازن أنموذج تعریف 2-2-2
الى مجموعة  واستراتیجیتھاإن بطاقة األداء المتوازنة تترجم رسالة الوحدة  یرى) 2003:447-448

من مقاییس  األداء والتي تعطي اإلطار العملي لتنفیذ الستراتیجیة وھي ال تركز فقط على تحقیق 
األھداف المالیة بل ھي أیضاٌ تركز على األھداف غیر المالیة ، والتي ینبغي على الوحدة تحقیقھا ، 
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وعرفت كذلك إنھا إطار عمل  لى تحقیق أھدافھا المالیة،وان تحقیق أھدافھا غیر المالیة سینعكس ع

(الحداد تي تقود كالً من السلوك واألداء یساعد الوحدات لترجمة الستراتیجیة إلى أھداف تشغیلیة وال
 .)14ص،2006، 

 نظًرالعدمتطورأسالیب أنھ البعض ىیر :األداءالمتوازن ظھوروتطوربطاقة أسباب 2-2-3
 االداءالمتوازن ظھوربطاقات الى الحاجة مظھرت۱۹۲٥منذعام التقلیدیة الرقابةالمالیة

 نم التأكد وفقالھافي لدورالرقابة یتمثل التقلیدیة،والتي الرقابةالمالیة أنظمة لمواجھةالقصورفي
 التكالیف قیاس التركیزعلي من مزیدًا اإلدارة تعطي أن یجب لذلك كفاءةاألداءبالمنظمة،ونتیجة

 بالمقاییس االداریة القرارات تأثرت الثانیة العالمیة عدالحربوب اإلیرادات عم ھترك اكبرمن بشكل
 اإلنتاج عملیات وتعقد التكنولوجیة االسالیب استخدام بفعل االعمال منظمات اداء لتعقد نتیجة المالیة

 التي الرقابةالمالیةالتقلیدیة اسالیب لتطویر آداه عن البحث محاولة في أیضا الثر لھا مماكان بھا
 .االستراتیجیة التخاذالقرارات بھا االسترشاد وحدھافي المالیة المقاییس فیھا عجزت

 تحققTQMالتیقد، واالدوات المفاھیم من مجموعة الي اجریت التي البحوث توصلت الثمانینات وفي
 اساس علىاالدارة ادارةالجودةالشاملة امثلتھا من الرقابیة،وكان االسالیب في التطورالمنشود

 علي وإلمكانیةالحصول .النشاطإلخ اساس علي التكالیف اعادةھندسةالعملیات،قیاس ABCالنشاط،
 من مجموعة استخدام البدمن كانإذ Kaizen Cost ،ABM تلك االسالیب  المستھدفةمن المنافع

 تكوین علي تعمل انھا بھدف وذلك قیاساألداءالمتوازن بطاقة بینھااستخدام لھامن المدعمة االدوات
 األستراتیجیة األھداف احداھم األداء،وھذا لمقاییس نظام ترجمتھاالي یتم واضحة ستراتیجیة أھدافا
 . الیھ الوصول األعمال منظمات لفردمن یسعیك التي

 أدركت أن بعد ثالثةأجیال خالل من التسعینات منذ األداءالمتوازن بطاقة ظھور في تطور وقدحدث
 .ستخدامھا فبدأتفیا للبطاقة لألداءغیرالمرضى أنھناكأسباب المنظمات

Brewer, P. (2002). Putting strategy into the balanced scorecard. StrategicFinance, 
83(7), 44-52. 

 استخدام بطاقة األداء المتوازنة دواعي  2-2-4

ھناك خطأ شائع یدفع الكثیر لالعتقاد إن قیاس األداء ھي أداة للسیطرة على سلوك العاملین ، ولتقویم   
األداء الحالي نسبة للسابق . ولكن بطاقة األداء المتوازنة ینبغي ان تستخدم لغرض تحقیق الستراتیجیة 

داف بسیطة ونظامیة ممكنة وخدمة أھدافھا وإیصال مفھومھا للمنفذین في الخطوط األمامیة بصورة أھ
التحقق والقیاس من قبل المنفذ نفسھ (العامل أینما كان موقع عملھ أو مستوى المسؤولیة المناطة بھ 
یزود بمؤشرات تخص عملھ كحد أدنى لمستوى النشاط المطلوب منھ لغرض تحقیق الھدف التشغیلي 

ن تستخدم للتواصل، وكنظام للتعلم المختص واألشمل والذي یخدم ستراتیجیة الوحدة) فھي إذا یجب أ
أما في السنوات األخیرة ، فقد  ،)(1998:464Kaplan&Norton والبناء ولیس كنظام للسیطرة.

بطاقة األداء المتوازنة بصورة كبیرة بین وحدات األعمال ، وانتشرت بصورة كبیرة . إذ  انتشرت
قدراتھا في اإلدارة الستراتیجیة وذلك  تبنت الوحدات بطاقة األداء المتوازنة ، ورغبة منھا بتحسین

 لعدة دوافع منھا :
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الخارجیة : زیادة المؤثراتتتضمن بطاقة األداء المتوازنة مؤثرات داخلیة وخارجیة ، ومن أمثلة  -1
 التنافس ، زیادة الزبائن وزیادة حاجاتھم ، تغییر ھیكلیة األسواق.

 أماالداخلیة مثل :  ترجمة الرؤیا إلى أھداف خاصة قابلة للقیاس ، االلویات للعملیات      

 وارد ، نقل وإیصال الستراتیجیة .وتخصیص الم     

 دافع إضافة القدرات للنواحي اآلتیة : -2

 تكوین روابط بین الستراتیجیة والفرق العاملة واألفراد .   *

 .* مقاییس مؤثرة أكثر لألداء غیر المالي 

 * مقاییس مؤثرة لألداء المالي .

 * تغییر طبیعة التخطیط وموازنات األعمال .

 عكسیة وإعادة النظر في التخطیط .* تغییر طبیعة التغذیة ال

أثبتت البحوث تقصیر نظم المقاییس التقلیدیة المالیة وظھرت الحاجة إلى مقاییس أوسع وأدق  -3
الیب التخطیط لإلعمال وتواجدت الرغبة لتغییر أس لإلسراع في عملیة اكتساب الخبرات والتعلم

 واإلنتاج .

سبب آخر عام أدى إلى تزاید شعبیة وانتشار بطاقة األداء المتوازنة وھو المشاكل المتزایدة  -4
 اسبة التقلیدیة ونماذج التقویم .للمح

یةعلى ترجمة تعد بطاقة األداء المتوازنة تقنیة للمحاسبةاإلداریة یساعد الوحدات االقتصاد -5
ستراتیجیتھا إلى أنشطة وأھداف مفھومة للعاملین ، ومن ثم الى عملیات یومیة ھي مھمة كل فرد 

ء ھذه اإلعمال الخاصة ، فضالً عن إیجاد المؤشر الرئیسي ألدا بإنجازهوحسب العمل المكلف 
 بالمنظمة .

العاملین في الداخل وبالتماس  وسبب آخر ھو تأثیر المقاییس لألداء المالي وغیر المالي على سلوك -6
مع الخارج في بیئة تنافسیة تحتاج المنظمة إلى قیاس أدائھا تحت قیادة الستراتیجیة للبقاء والنمو ، 
لإلشراف على مجموعة األھداف النابعة من ستراتیجیة المنظمة ورؤیتھا الشاملة .  

)Kaplan&Norton,1999:Art ( 

ومن أسباب انتشار بطاقة األداء المتوازنة ، ھو عدم إھمالھا المداخل الجدیدة إلدارة الوحدات ،  -7
مثل إدارة الجودة الشاملة والتي ظھرت في نھایة الثمانینات والتي أضافت عنصر فعال جدید لبطاقة 

ة ، التي تمثل دور األداء المتوازنة ، بإدخالھ أبعاد األداء غیر المالي والموجودات غیر الملموس
 .) Creelman,1998:4(في التخطیط طویل األجل أساسي 
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 : والستراتیجیةالعالقة بین بطاقة األداء المتوازنة  2-2-5

تتطلب الستراتیجیات المختلفة بطاقة أداء مختلفة ، فالبطاقة تصمم لتالءم الستراتیجیة المتبعة من قبل 
لبطاقة . وذلك بالتخطیط ألھداف البطاقة المرتبطة بأركان الوحدة المراد تقویم أداءھا من خالل ا

البطاقة األربعة (المالیة ، الزبون ،العملیات الداخلیة والتعلم والخبرة) ، ثم مناقشة النتائج وبناء قائمة 
. مع التركیز في تحدید ھذه  )Horngren & Datar& Foster ,2003: 451(أولویات لألھداف 

األھداف على ستراتیجیة الوحدة المختارة.إن بطاقة األداء كأداة لتقویم األداء غیر كافیة لوحدھا لكي 
تؤدي الغرض الذي تستخدم ألجلھ ، وھو إنجاح الوحدة وتحقیق أھدافھا ، فباستخدامھا باالرتباط مع 

لثغرات باالرتباط مع أھداف الوحدة النابعة من ، ودراسات تحلیل اكشوفات مھام الوحدة ورؤیاھا 
ستراتیجیتھا تتوفر فرصة أكبر إلنجاح البطاقة . ولضمان نجاح تطبیق مقاییس  البطاقة ونجاحھا في 

إن بطاقة األداء المتوازنة  تقویم األداء ینبغي وضوح رؤیا وستراتیجیة الوحدة مع وجود منفذ كفء .
لى األفراد العاملین في مختلف مستویات النشاط ، وتوصل لھم أھداف توفر قناة لنقل المعلومات من وإ

 الوحدة المشتقة من ستراتیجیتھا لتدفعھم إلى توجیھ كل إبداعاتھم وخبراتھم نحو تحقیق ھذه األھداف  
ان بطاقة األداء المصممة بشكل جید یجب أن تحتوي على مجموعة من األھداف المرتبطة ببعضھا، 

 المختارة.تؤدي إلى تحقیق ستراتیجیة الوحدة والتي بمجموعھا 

 )العملي الجانبالجانب الثالث (  3-3

والتي تشمل  لبطاقة االداء المتوازن في جامعة واسط (مؤشرات كمیة )تطبیق المؤشرات الغیر مالیة 
 :  اآلتي

 خطة قبول الطلبة(الدراسة الصباحیة): .أ

 :تبین اآلتي 2016-2015للعام الدراسي/یة من خالل تدقیق خطة القبول للدراسات األول

 )1جدول (

 المخطط اسم الكلیة
)1( 

 المنفذ
)2( 

 نسبة المنفذ إلى المخطط%
)2/1( 

 238 357 150 التربیة/اللغة العربیة
 227 182 80 التربیة/اللغة االنكلیزیة

 222 200 90 التربیة/علوم القران

 570 228 40 اآلداب/اللغة العربیة

 555 222 40 فلسفة/اآلداب 
 )2جدول (

 المخطط اسم الكلیة
)1( 

 المنفذ
)2( 

 نسبة المنفذ إلى المخطط %
)2/1( 

الحاسوب 
 والریاضیات

140 125 89 

 14 17 120 االعالم والعالقات

 46 69 150 الفنون الجمیلة

196



 علي و فرح ناظم شمخي الرا قاسم خنجر و علي رزاق............  استخدام بطاقة االداء المتوازن في الرقابة وتقویم االداء
   

 ) تبین اآلتي:2) و (1من الجدول (
بإعداد الطلبة المخطط قبولھم حیث تراوحت ـ ارتفاع عدد الطلبة المقبولین فعال مقارنة 1

) وذلك بسبب قبول الطلبة وفق خطة القبول %570) الى (%222نسب القبول من (
 المركزي دون االخذ بنظر االعتبار الطاقة االستیعابیة

  .)%89-14ـ تدني نسب قبول الطلبة لبعض الكلیات حیث تراوحت نسب القبول من (2
 نسب النجاح:المشاركة في االمتحانات و .ب

 الناجحین:اركین في االمتحانات وعدد الطلبة الجدول ادناه یبین عدد الطلبة الكلي والمش
 )3جدول (

 اسم الكلیة

 2015-2014العام الدراسي  2016-2015العام الدراسي 

عدد الطلبة الكلي
 

)1
( 

عدد الطلبة 
المشاركین 

انا
ت

اال
 

 
نسبة المشاركة

 
ت

باالمتحانا
 

% 
عدد الطلبة 

الناجحین 
 

)3
( 

نسبة النجاح
% 

)2
/3

( 
عدد الطلبة الكلي

 
)1

( 

عدد الطلبة 
المشاركین 
ت

باالمتحانا
 

 
نسبة المشاركة

 
ت

باالمتحانا
 

عدد الطلبة  
الناجحین 
 

  
نسبة النجاح

 
% 

)2
/3

( 

 94 717 99 763 772 88 669 69 759 1106 القانون
 95 541 94 571 608 81 465 75 572 765 الھندسة
 95 2057 97 2156 2232 95 1953 61 2066 3383 التربیة
 93 668 86 721 842 87 631 102 722 711 العلوم

 77 371 99 481 485 78 370 85 476 558 الزراعة
التربیة 

 االساسیة
1038 649 63 628 97 800 649 81 628 97 

 85 776 86 910 1064 85 776 64 910 1416 اآلداب
االدارة 

 واالقتصاد
1617 1083 67 981 91 1217 1083 89 981 91 

التربیة 
 الریاضیة

472 430 91 429 100 470 430 91 429 100 

 89 342 96 384 400 89 342 97 384 395 الطب
طب 

 البیطري
214 109 51 108 99 177 109 62 108 99 

الفنون 
 الجمیلة

234 78 33 78 100 48 47 98 45 96 

 100 59 79 59 75 100 59 28 59 210 االعالم
 100 122 100 122 122 94 115 36 122 339 طب االسنان

الحاسوب 
 والریاضیات

350 73 21 71 97 98 73 74 71 97 

 92 7915 91 8558 9410 90 7675 66 8492 12808 المجموع
 :یتبین مجموعة من النقاط وكما في اآلتي )3من الجدول (

للدراسة  2016-2015انات النھائیة للعام الدراسي بلغت نسبة المشاركة اإلجمالیة في االمتح -اوال
) وھي نسبة منخفضة وتركزت في كلیة (الحاسوب والریاضیات، طب األسنان، %66الصباحیة (

 ) 51-21نسبة لھذه الكلیات بین (اإلعالم، الفنون الجمیلة) حیث تراوحت ال
) من إجمالي عدد الطلبة %90) للجامعة (2016-2015نسبة النجاح للعام الدراسي ( بلغت -ثانیا

 ) .%100-78المشاركین وھي نسبة مرتفعة تراوحت بین (
 ) من العدد الكلي للطلبة.%34) طالب وتمثل (4316بلغ عدد الطلبة المتسربین ( -ثالثا

 الدراسات العلیا: .ج
) 15) كلیات من اجمالي عدد الكلیات البالغ (4دراسات علیا(بلغ عدد الكلیات التي فتحت فیھا  -اوال

 ) وھي نسبة متدنیة .%27كلیة إي بنسبة (
نوصي بضرورة توفیر المستلزمات المادیة والبشریة لغرض التوسع في فتح دراسات علیا لباقي 

 الكلیات.
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-2014نیة للعام الدراسي(بلغ عدد الطلبة المقبولین في الدراسات العلیا في االختصاصات اإلنسا -ثانیا

) طالب وكما 64) طالب في حین بلغ عدد الطلبة المقبولین في االختصاصات العلمیة (109) (2015
 :)4مبین في الجدول (

 )4جدول (

المقبولین في االختصاصات  المقبولین في االختصاصات اإلنسانیة اسم الكلیة
 العلمیة

 26 - اإلدارة واالقتصاد
 - 109 التربیة
 32 - العلوم

 6 - الھندسة
 64 109 المجموع

بالتوسع بقبول الباحثتان وصي تلذلك  بة الدراسات العلیا منخفضتلحظ الباحثتان إن اعداد قبول طل
 الطلبة في االختصاصات العلمیة . 

من خالل قیاس مؤشر (طالب/تدریسي) للكلیات العلمیة واإلنسانیة وفق المعیار المعتمد الذي  -ثالثا
)،لوحظ ارتفاع في إعداد التدریسیین لبعض 35/1) والكلیات اإلنسانیة (25/1حدد للكلیات العلمیة (

) للكلیات (الھندسة، الطب البیطري، 1/%11-%9الكلیات العلمیة حیث تراوحت النسبة بین(
العلوم)،كما لوحظ ارتفاع نسبة حملة شھادة الماجستیر الى عدد التدریسیین والتي تراوحت بین 

 )، وكما یلي :%20%) مقارنة بالمعیار المعتمد الذي حدد النسبة بــــــ(87-30%(

 )5جدول (

 
 الكلیة

عدد الطلبة 
 الكلي

)1( 

عدد 
 التدریسیین

)2( 

عدد التدریسیین 
 حسب الشھادة

طالب/ 
 تدریسي

 
)1/2( 

نسبة حملة الشھادات/ 
 عدد التدریسیین%

 دكتوراه
)3( 

 ماجستیر
)4( 

 دكتوراه
)3/2( 

 ماجستیر
)4/2( 

 85 14 1:25 12 2 14 350 الحاسوب والریاضیات
 66 33 1:23 6 3 9 210 االعالم
 77 22 1:10 55 16 71 765 الھندسة

 72 27 1:11 13 5 18 214 الطب البیطري
 87 12 1:33 29 4 33 1106 القانون
 63 36 1:8 56 32 88 711 العلوم

 66 33 1:22 10 5 15 229 طب االسنان

 الطلبة المرقنة قیودھم: .د

طالب مقارنة بالعام )343) الى (2016-2015یودھم للعام الدراسي(ارتفاع عدد الطلبة المرقنة ق
 ) طالب، وكما مبین في الجدول ادناه:15) طالب اي بفارق (328) البالغ،(2015-2014الدراسي (
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 )6جدول (

 
 اسم الكلیة

 عدد الطلبة المرقنة قیودھم
2015-2016 

 عدد الطلبة المرقنة قیودھم
2014-2015 

 59 28 التربیة
 - 6 الطب

 3 6 الطب البیطري
 4 9 القانون

 15 15 التربیة االساسیة
 47 19 الزراعة

 32 83 االدارة واالقتصاد
 13 27 الھندسة
 55 42 العلوم

 9 8 علوم الحاسوب والریاضیات
 2 8 التربیة الریاضیة
 - 17 الفنون الجمیلة

 1 3 االعالم
 88 72 اآلداب

 328 343 المجموع
 المختبرات العلمیة: .5

تفتقر بعض المختبرات العلمیة في الكلیات التابعة للجامعة الى األجھزة المختبرة للقیام بنشاطھا بشكل 
خدام، كامل حیث ان البعض منھا ال یحتوي على أجھزة والبعض األخر مستھلكة وغیر صالحة لالست

 :)7مبین في الجدول (وكما 

 )7جدول (

 حالة الجھاز عدد االجھزة اسم المختبر اسم الكلیة

 غیر متوفر - الفسلجة الطب البیطري
 غیر متوفر - التشریح طب االسنان

 غیر متوفر - التشریح والبایلوجي الطب العام

 العلوم
الكھربائیة، الفیزیاء، التماثلیة، الحراریة، البصریات، 

 مستھلك 52 االغشیة الرقیقةالرقمیة، 

التربیة 
 االساسیة

 11 )2) و(1الفیزیاء (
 مستھلك

 7 )2) (1االحیاء (
 مستھلك 1 )1الحاسوب ( التربیة

 فحص وتقویم األنظمة المحاسبیة والرقابیة: .1

 .ال یوجد نظام داخلي للجامعة خالل السنوات الماضیة وتم اعداد مسودة للنظام  -أ

 متطلبات النظام الداخلي للجامعة.نوصي بضرورة اكمال 

طلبة الناجحین للعام الجدول ادناه یبینعدد الطلبة المشاركین في االمتحانات وال .ه
 ):2013-2012) مقارنة بالعام الدراسي(2014-2013الدراسي (
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 )8جدول(

 

 اسم الكلیة

 

 2013-2012العام الدراسي / 2014 -2013عام الدراسي/ال  

عدد الطلبة الكلي
 

عدد الطلبة 
المشاركین في 

االمتحانات
 

نسبة المشاركة 
% 

عدد الطلبة 
الناجحین

 

%
نسبة النجاح 

عدد الطلبة الكلي 
 

عدد الطلبة 
المشاركین في 

االمتحانات
 

نسبة المشاركة 
% 

عدد الطلبة 
الناجحین

 

%
نسبة النجاح 

 

 79 534 89 608 680 95 568 89 620 696 اآلداب
 73 650 95 846 888 90 780 1.1 868 853 اإلدارة واالقتصاد

 91 1704 95 1778 1874 99 1745 90 1771 1962 التربیة
 84 278 88 292 330 95 343 98 362 370 التربیة األساسیة
 99 353 99 355 356 98 365 1.2 374 223 التربیة الریاضیة

 65 208 92 294 319 85 307 96 363 379 الزراعة
 83 238 88 250 285 98 303 99 308 309 الطب

 - - - - - 94 62 67 66 98 الطب البیطري
 76 516 90 617 683 85 569 90 672 741 العلوم

 84 356 97 410 423 88 449 99 512 515 القانون
 75 277 83 307 371 83 293 97 352 361 الھندسة

 : ومن الجدول أعاله تلحظ الباحثتان اآلتي

) مقارنة بالعام 2014-2013في االمتحانات للعام الدراسي( نسبة الطلبة المشاركین ارتفاع-اوال
 ) باستثناء كلیة الطب البیطري.2013-2012الدراسي(

 ً % الى 83) والتي تراوحت (من 2014-2013(ارتفاع نسبة الطلبة الناجحین للعام الدراسي -ثانیا
 %).99% الى65ت(من)والتي تراوح2013-2012%)مقارنة بالعام الدراسي(99

) لكلیات (االدارة 2014-2013مرقنة قیودھم للعام الدراسي (عدد الطلبة ال ارتفاع .و
 :)9نةً ببقیة الكلیات كما مبین في الجدول (واالقتصاد ، التربیة ، العلوم) مقار

 )9دول (ج
الطلبة المرقنةقیودھم للعام  اسم الكلیة

 2014-2013الدراسي/

 12 اآلداب
 45 واالقتصاداالدارة 

 31 التربیة
 6 التربیة االساسیة
 1 التربیة الریاضیة

 5 الزراعة
 35 العلوم
 7 القانون
 8 الھندسة
 150 المجموع

نسبة التدریسیین من حملة شھادة الماجستیر الى أجمالي عدد التدریسیین في  ارتفاع .ز
 انحراف) مما یؤشر %84-%50جمیع كلیات الجامعة حیث تراوحت النسبة من (

 ). %20تلك النسبة عن المعیار المعتمد البالغ (

مؤشر (طالب/ تدریسي) للكلیات العلمیة واإلنسانیة خالل السنة موضوع  انخفاض .ح
التقریر مقارنة بالمعاییر المعتمدة في ھذا المجال التي حددت عدد الطلبة لكل 

) حیث تراوحت 35/1) والكلیات اإلنسانیة بـ(25/1تدریسي في الكلیات العلمیة بـ(
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 – 13والكلیات اإلنسانیة من ( )16/1 – 6النسبة الفعلیة للكلیات العلمیة من (
 باستثناء) مما یؤشر وجود زیادة في أعداد التدریسیین مقارنة بأعداد الطلبة 20/1

 :)10)، كما مبین في الجدول (39/1لغت نسبتھا(كلیة االدارة واالقتصاد حیث ب
 

 )10جدول (
 

 الكلیة
عدد 

الطلبة 
 الكلي

 
عدد 

التدریسیي
 ن

عدد التدریسین 
 حسب الشھادة

 
طالب/ 
 تدریسي

نسبة حملة الشھادات/ 
 عدد التدریسین%

 ماجستیر دكتوراه ماجستیر دكتوراه

 62 38 1:13 32 20 52 696 اآلداب
االدارة 

 واالقتصاد
853 23 12 11 1:39 52 48 

 53 47 1:16 65 57 122 1962 التربیة
 56 44 1:15 14 11 25 370 التربیة االساسیة
 53 47 1:15 8 7 15 223 التربیة الریاضیة

 63 37 1:16 15 9 24 379 الزراعة
 51 49 1:7 24 23 47 309 الطب

 69 31 1:8 9 4 13 98 الطب البیطري
 64 36 1:9 53 30 83 741 العلوم
 84 16 1:20 21 4 25 515 القانون
 80 20 1:6 48 12 60 361 الھندسة

 االستنتاجات

 على تفعیل االداء االستراتیجي عبر ترتیب اولویات التقیم.ـ تساعد بطاقة االداء المتوازن 1

 ـ تعمل بطاقة االداء المتوازن على توضیح رؤیة ورسالة جامعة واسط وربطھا باألھداف .2

وجود فجوة بین االھداف المخططة وما ھو متحقق منھا على ارض الواقع، وھذا راجع الى  ـ 3
 مجموعة من االسباب وكما في اآلتي:

رتفاع عدد الطلبة المقبولین فعال مقارنة بإعداد الطلبة المخطط قبولھم حیث تراوحت نسب القبول اأـ  
) وذلك بسبب قبول الطلبة وفق خطة القبول المركزي دون االخذ بنظر %570) الى (%222من (

 االعتبار الطاقة االستیعابیة.

 )%.89-14ول من (ـ تدني نسب قبول الطلبة لبعض الكلیات حیث تراوحت نسب القبب 

 ) طالب.47عدم وضع خطة قبول لكلیة الطب حیث بلغ عدد الطلبة المقبولین ( -ت

للدراسة  2016-2015بلغت نسبة المشاركة اإلجمالیة في االمتحانات النھائیة للعام الدراسي  -ث
) وھي نسبة منخفضة وتركزت في كلیة (الحاسوب والریاضیات، طب األسنان، %66الصباحیة (

 ) %.51-21عالم، الفنون الجمیلة) حیث تراوحت النسبة لھذه الكلیات بین (اإل

) من إجمالي عدد الطلبة %90) للجامعة (2016-2015ـ  بلغت نسبة النجاح للعام الدراسي (ج 
 ) .%100-78المشاركین وھي نسبة مرتفعة تراوحت بین (
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 العدد الكلي للطلبة.) من %34) طالب وتمثل (4316بلغ عدد الطلبة المتسربین ( -ح

من خالل قیاس مؤشر (طالب/تدریسي) للكلیات العلمیة واإلنسانیة وفق المعیار المعتمد الذي  -خ
)، لوحظ ارتفاع في إعداد التدریسیین لبعض 35/1) والكلیات اإلنسانیة (25/1حدد للكلیات العلمیة (

لھندسة، الطب البیطري، ) للكلیات (ا1/%11-%9الكلیات العلمیة حیث تراوحت النسبة بین(
العلوم)، كما لوحظ ارتفاع نسبة حملة شھادة الماجستیر الى عدد التدریسیین والتي تراوحت بین 

 ).%20%) مقارنة بالمعیار المعتمد الذي حدد النسبة بــــــ(87-30%(

) 15البالغ () كلیات من اجمالي عدد الكلیات 4ـ بلغ عدد الكلیات التي تفتحت فیھا دراسات علیا (د 
 ) وھي نسبة متدنیة .%27كلیة إي بنسبة (

-2014بلغ عدد الطلبة المقبولین في الدراسات العلیا في االختصاصات اإلنسانیة للعام الدراسي( -ذ
 ) طالب .64) طالب في حین بلغ عدد الطلبة المقبولین في االختصاصات العلمیة (109) (2015

)طالب مقارنة بالعام 343) الى (2014-2013ھم للعام الدراسي(ـ ارتفاع عدد الطلبة المرقنة قیودر
 ) طالب15) طالب اي بفارق (328) البالغ،(2013-2012الدراسي (

ـ تفتقر بعض المختبرات العلمیة في الكلیات التابعة للجامعة الى األجھزة المختبرة للقیام بنشاطھا ز
لبعض األخر مستھلكة وغیر صالحة بشكل كامل حیث ان البعض منھا ال یحتوي على أجھزة وا

 .لالستخدام

 ال یوجد نظام داخلي للجامعة خالل السنوات الماضیة وتم اعداد مسودة للنظام .-س

) مقارنة بالعام 2014-2013ارتفاع نسبة الطلبة المشاركین في االمتحانات للعام الدراسي( ـش 
 ) باستثناء كلیة الطب البیطري.2013-2012الدراسي(

% الى 83) والتي تراوحت (من 2014-2013ارتفاع نسبة الطلبة الناجحین للعام الدراسي ( -ص
 %).99% الى65) والتي تراوحت(من2013-2012%) مقارنة بالعام الدراسي (99

) لكلیات (االدارة واالقتصاد 2014-2013ارتفاع عدد الطلبة المرقنة قیودھم للعام الدراسي (ـ ض 
 قارنةً ببقیة الكلیات.، التربیة ، العلوم) م

ارتفاع نسبة التدریسیین من حملة شھادة الماجستیر الى أجمالي عدد التدریسیین في جمیع ـ ط 
) مما یؤشر انحراف تلك النسبة عن المعیار %84-%50كلیات الجامعة حیث تراوحت النسبة من (

 ). %20المعتمد البالغ (

علمیة واإلنسانیة خالل السنة موضوع التقریر انخفاض مؤشر (طالب/ تدریسي) للكلیات الـ ظ 
مقارنة بالمعاییر المعتمدة في ھذا المجال التي حددت عدد الطلبة لكل تدریسي في الكلیات العلمیة 

 – 6) حیث تراوحت النسبة الفعلیة للكلیات العلمیة من (35/1) والكلیات اإلنسانیة بـ(25/1بـ(
) مما یؤشر وجود زیادة في أعداد التدریسیین مقارنة 20/1 – 13) والكلیات اإلنسانیة من (16/1

 ).39/1واالقتصاد حیث بلغت نسبتھا(بأعداد الطلبة باستثناء كلیة االدارة 
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 التوصیات 

مع الوزارة بشأن الخطط الموضوعة للقبول وفق الطاقة االستیعابیة  جامعة واسط تنسیقـ ضرورة 1
 للكلیة.

 .مع اعداد خطة قبول في الكلیات نسبة القبول لمعالجتھا مستقبالضرورة دراسة اسباب انخفاض ـ 2

و التحري عن  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراسة أسباب انخفاض نسب المشاركة في االمتحاناتـ 3
اسباب ارتفاع عدد الطلبة المتسربین ومعالجتھا اضافة الى دراسة أسباب ارتفاع إعداد الطلبة المرقنة 

 لك مستقبال.قیودھم  لتالفي ذ

 توفیر المستلزمات المادیة والبشریة لغرض التوسع في فتح دراسات علیا لباقي الكلیات. ـ4

 لیات باألجھزة المختبریة الالزمة و اكمال متطلبات النظام الداخلي للجامعة.ـ رفد مختبرات الك5

 المصادر والمراجع

 والً : الوثائق والنشرات الرسمیةأ

 دیوان الرقابة المالیة , دلیل وبرامج تقییم االداء العام .جمھوریة العراق ,  .1

جمھوریة العراق , دیوان الرقابة المالیة, العالقة والتكامل بین اجھزة الرقابة المالیة  .2
 .2001واجھزة الرقابة االداریة , 

 ً   : المصادر العربیةثانیا

بابكر ابراھیم الصدیق"بطاقة االداء المتوازن واثرھا علي  والبشیر، اشراقة زین العابدین, -1
 .2016, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا, اطروحة دكتوراهجودة المعلومات المحاسبیة، 

بطاقة االداء المتوازن  .2016اسماعیل عثمان محمد النجیب,  ,نبیلھ الھادى عبد الرحمن  -2
, جامعة السودان للعلوم Doctoral dissertation( ودوراھا فى تقییم التخطیط االستراتیجى

 والتكنولوجیا).
رملي حمزة. "قیاس األداء االستراتیجي لمجمع صیدال لصناعة األدویة في الجزائر، نموذج  -3

 BSCلقیاس األداء االستراتیجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجیل الثالث 
III".323-297): 2017( 7.12 مجلة اإلستراتیجیة والتنمیة. 

"دور تكنوستراتیجیة ادارة المعلومات في تحقیق االبعاد المعلوماتیة عادي خلیل اسماعیل، -4
 Academic Journal of Nawroz University 6.2 لنظام المناعة المنظمیة."

)2017 :(288-303. 

الصناعي بإستخدام بناء مؤشرات االداء الرئیسیة لألمن ابراھیم عبد العزیز اللحیدان،  -5
 .2014بطاقة االداء المتوازن ودورھا في الحد من الحوادث الصناعیة)،

موفق صادق الخزعلي , "استخدام بطاقة التقدیرات المتوازنة في عملیات إعادة ھندسة  -6
 . 2006األعمال" , رسالة ماجستیر , الطلیة التقنیة االداریة / ھیئة التعلیم التقني , 

لحداد , "بحث تسویقي لواقع معارض ووكاالت الشركة العامة للصناعات قاسم محمد عیسى ا -7
 . 2006الجلدیة" , 
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علي حمزة ، " استخدام اسلوب التحسین المستمر في ادارة الكلفة " اطروحة محاسب كلفة  -8
 . 2006، المعھد العربي / بغداد ، 

اً : المصادر األجنبیة :    لثثا
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