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 الدكتور عبد اللطيف المر

 أميمة سعيد

  

قال الدكتور عبد المطيف المر أستاذ الصحة العامة بكمية الطب ومدير التخطيط اإلستراتيجى بجامعة الزقازيق: إن بطاقة األداء 
المتوازن طريقة إداراية لتحويل اإلستراتيجيات ورؤية الجامعة إلى خطوات عممية تحسن من وضعيا وترفع مستواىا اإلدراى 
وترتيبيا عمى المستوى العالمى، ونظرا ألىميتيا الشديدة فقد اختارىا عمماء اإلدارة بجامعة ىارفارد الشييرة كواحدة من أىم 
 .اإلنجازات اإلدارية خالل 57 عاما األخيرة
 
جاء ذلك خالل مشاركتو بالمؤتمر الدولى لمقياس والتطوير برعاية وزير التعميم العالمى الدكتور أشرف الشيحي، والذي افتتحو 
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الدكتور خالد عبدالبارى رئيس الجامعة بحضور الدكتور عبدالحكيم نور الدين وكبار القياديين بالكميات ومشاركة رموز التعميم 
 .والقياس والتطوير في العالم العربي
 

وأضاف عبد المطيف المر أن التخطيط اإلستراتيجى أمر بدييى ال يمكن ألي جامعة أو مؤسسة تعميمية أو غير تعميمية أن تشق 
بين الرؤية  الواسعة طريقيا أو تحقق أىدافيا أو تتطور بدونو، ولكن يفقد ىذا التخطيط أىميتو الفعمية وبريقو بسبب الفجوة
التطبيق عمى أرض الواقع، وىو أمر شائع؛ حيث تشير بعض اإلحصاءات إلى أن نسب ىذا الفشل قد   والرسالة والتخطيط وبين
 .تصل إلى 09 % من الشركات أو الجامعات في أمريكا

وتابع، حتى ال تصبح ىذه الخطط اإلستراتيجية لمجامعات مجرد ىدف في حد ذاتو أو كما يطمق عميو الكثيرون "تستيفا 
في الجامعة  اإلداري لألوراق"، كان البد من وجود أنظمة إدارية تساعد عمى تحويل الرؤية والميام اإلستراتيجية من قمة اليرم
الوحدات واألقسام بالكميات، ومن ىنا نشأت بطاقة األداء المتوازن عمى يد عالمي اإلدارة   إلى المستويات التنفيذية في مختمف
  ."Balanced Scorecard ،BSC كابالن ونورتون بجامعة ىارفارد الشييرة في أوائل التسعينيات
 

وتتكون البطاقة في أبسط صورىا من تدوين وتبويب نحو 09 ىدفا إستراتيجيا تقع ضمن أربعة محاور ومناظير لتقييم الجامعة 
 ."وتطويرىا إداريا، وىذه المناظير ىي: "المنظور المالى، منظور العمالء، المنظور التشغيمى، وأخيرا منظور التطوير والتعمم
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