قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة
الضمان االجتماعي -اربد)

انذكخىر احًذ فىاز يهكبوٌ  /أسخبر إدارة األػًبل /خبيؼت خرش-االردٌ

املستخهص:

يرمي البحث إلى تحديد مجموعة من المعايير التي عمى أساسيا يمكن قياس مدى فاعمية تطبيق

بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات العامة األردنية وذلك لمتعرف عمى المقومات األساسية لضمان تطبيق

تكون مجتمع الدارسة من موظفي المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي – اربد
مقاييس األداء المتوازن ،وقد ّ
من مديري الدوائر ورؤساء األقسام والموظفين االداريين ،وتم استخدام عينة عشوائية مكونة من ( )55موظفاً

وموظفة ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،ونتيجة إلخضاع المعايير لالختبار الميداني واستخدام
أدوات التحميل اإلحصائي خمصت الدراسة الى استنتاجات اىميا إن ىناك مجموعة من المعايير والتي إن
توفرت في المؤسسات العامة ستعمل عمى ضمان نجاح تطبيق مقاييس األداء المتوازن ،ومن المعايير :

 -1يعد دعم اإلدارة العميا متطمبا أساسيا الزما لنجاح تطبيق مقاييس األداء المتوازن في المؤسسات العامة.
 -2تعد المحاور األربعة لبطاقة األداء المتوازن مالئمة لمتطبيق في المؤسسات العامة.

 -3تعد المحاور األربعة لبطاقة األداء المتوازن كافية إلدارة األداء المتوازن في المؤسسات العامة.

 -4تعد المحاور غير المالية أكثر أىمية من المنظورات المالية في عممية التقييم في المؤسسات العامة.
املصطهحاخ انرئيسيح نهثحج /بطاقة االداء المتوازن ،االداء االستراتيجي  ،االردن.

يمذيح :

شيد العالم في السنوات األخيرة وال يزال تطورات جوىرية طالت مختمف
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مختمف أنواع الشركات والمؤسسات وأنتجت مفاىيم إدارية جديدة وأدوات قياس متطورة وأساليب تقييم نوعية
مما فرض واقعا تنافسيا جديدا حتم عمى المنظمات االىتمام باألصول غير الممموسة وأخذىا بالحسبان وعدم
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االكتفاء

باألصول

الممموسة

لتقييم

حاضرىا

ومستقبميا.

واألصول

غير

الممموسة

" "Intangible Assetsأو األصول المعرفية " "Knowledge Assetsأو األصول الفكرية
"  " Intellectual Assetsكميا مسميات تعني األصول غير التقميدية والتي اتخذت مكوناتيا نماذج متعددة
شممت الموارد البشرية،

العالقات مع الزبائن،

العمميات المرنة سريعة االستجابة ،المنتجات والخدمات

المبتكرة ،نظم المعمومات ،معايير الجودة ،قواعد البيانات ،مما زاد العبء والضغط عمى النظم المحاسبية والتي
يوجب عمييا مقابمة حركة األصول غير الممموسة قياسا وتقدي ار وترجمتيا إلى ما ىو ممموس أو يمكن قياسو.

نتيجة لكل ما سبق ظير مفيوم مقياس األداء المتوازن "" Balance Scorecard BSCكآلية متكاممة

لمجمع بين نوعين من المقاييس لألصول الممموسة وغير الممموسة والتي وضعت من قبل العالمين " Robert

 "Kaplan and David Nortonوالتي تركز عمى أدارة األداء االستراتيجي في كل من القطاعين العام

والخاص ،وتتركز إدارة األداء االستراتيجي عمى ثالثة أبعاد رئيسة تعد ضرورية لمقابمة ىذا التقدم اليائل في
المعرفة والتقنية وىذه األبعاد ىي:

 -1وصف اإلستراتيجية.
 -2قياس اإلستراتيجية.
 -3إدارة اإلستراتيجية.

أن األبعاد الثالثة مترابطة و متسمسمة فاإلدارة مرتبطة بالقياس والقياس مرتبط بالوصف ولما كان وصف

اإلستراتيجية ال يتم إال من خالل خرائط اإلستراتيجية "  "Strategy Mapلذا ارتبطت اإلدارة اإلستراتيجية
بمقياس األداء المتوازن وارتبط مقياس األداء المتوازن بالخرائط اإلستراتيجية (يوسف.)186:2555،
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اوال :يُهجيح انثحج

املثحج االول

 -1يشكهح انثحج:

تتمخص مشكمة البحث في اإلجابة عن مجموعة من األسئمة منيا:

أ -ما مدى التالزم بين دعم اإلدارة العميا ونجاح تطبيق مقياس األداء المتوازن في المؤسسات العامة.

ب -ما مدى مالءمة المنظورات األربع لمتطبيق في المؤسسات العامة.

ت -ما مدى كفاية المنظورات األربع لمقياس األداء المتوازن في المؤسسات العامة.
ث -ما األىمية النسبية لممقاييس غير المالية في المؤسسات العامة .
-2

أهًيح انثحج:

تكمن أىمية البحث في انو يسيم اسياماً جاداً في التعرف عمى المقومات الرئيسة الالزمة لضمان

نجاح تطبيق مقياس بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات العامة و إرشاد العاممين في اإلدارة اإلستراتيجية
واإلدارة العميا في تممس جوانب النجاح واإلخفاق في تطبيق ىذا المقياس من اجل تعزيز األولى وتجنب الثانية

والقاء الضوء عمى أداة من أدوات قياس األداء االستراتيجي في ظل قصور األدوات التقميدية.

 -3أهذاف انثحج:

يسعى البحث الى تحقيق مجموعة من االىداف منيا التعرف عمى مدى التزام المؤسسات المالية

الحيوية العا مة في استخدام ادوات قياس االداء االستراتيجي ومدى كفاية ومالءمة ىذه االدوات في الحكم
عمى االداء االستراتيجي والعوامل المؤثرة في نجاح تطبيقيا.

 -4فرضياخ انذراسح:
-

الفرضية األولى :توجد عالقةة ذات داللةة احصةائية لمةتالزم بةين دعةم االدارة العميةا ونجةاح تطبيةق مقيةاس

-

الفرضةةية الثانيةةة :توجةةد عالقةةة ذات داللةةة إحصةةائية لمالءمةةة تطبيةةق المنظةةورات األربةةع لمقيةةاس األداء

-

لمةةدى كفايةةة المنظةةورات األربةةع لمقيةةاس االداء

االداء المتوازن في المؤسسات العامة.

المتوازن ونجاح التطبيق في المؤسسات العامة .

الفرضةةية الثالثةةة  :توجةةد عالقةةة ذات داللةةة إحصةةائية

المتوازن ونجاح التطبيق في المؤسسات العامة.
-

الفرضةةية الرابعةةة  :توجةةد عالقةةة ذات داللةةة إحصةةائية لألىميةةة النسةةبية لممقةةاييس غيةةر الماليةةة ونجةةاح

التطبيق في المؤسسات العامة.
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 -5يُهج انثحج:

إن اليدف الرئيس ىو قياس مدى فاعمية بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء االستراتيجي في

المؤسسات العامة كان من المحبذ من وجية نظر الباحث استخدام المدخل االستنباطي " Deductive

وبناء عمييا يتم تقويم مقياس األداء
 "approachالذي سوف يستخدم في استنباط مجموعة من المعايير
ً
المتوازن  ،والمدخل الوصفي لمحصول عمى البيانات الضرورية من المؤسسات موضع الدراسة والتي من

خالليا يمكن الحكم عمى نجاح أو إخفاق تطبيق المقياس  .أما من حيث أداة البحث سوف يتم استخدام

االستبانة كأداة لمحصول عمى البيانات الالزمة الختبار صحة فرضيات الدراسة.
 -6تصًيى االستثاَح ولياش يتغرياخ انذراسح:

صممت االستبانة لمعرفة ادراكات العاممين في المؤسسة العامةة لمضةمان االجتمةاعي وقةد احتةوت االداة

عمى ما يبين طبيعة الدراسة واليدف منيا وتوضيح مختصر لمفيوم مقيةاس األداء المتةوازن فضةال عةن أسةئمة
بناء عمى المقياس ألدرجي المستخدم .
متغيرات الدراسة التي يتم اإلجابة عنيا باختبار قيم رقمية ً
 -7صذق األداج وحثاتها:

قام الباحث بعرض االستبانة عمى مجموعة من المتخصصين من اجل التأكد من مدى صدق االستبانة

وقدرتيا عمى تحقيق أىداف البحث إذ تبين من وجية نظرىم صدق محتواىا .ولمعرفة مدى ثباتيا تم استخدام
معامل كرونباخ ألفا بين تحميل معامل كرونباخ ألفا مدى الثبات والترابط بين المحتوى الداخمي لمعبارات،

موضحا في الجدول (.)1

جدول ( )1قيم كرونباخ الفا
انرقى
6
6
6
0

انفقراث
انخالزو بٍُ دػى اإلدارة انؼهُب وَدبذ
انخطبُق
يالءيت حطبُق انًحبور األربؼت
كفبَت انًحبور األربؼت
األهًُت انُسبُت نهًقبَُس غُر انًبنُت

أرقبو انؼببراث
5-6

قًُت أنفب
43860

9-1
60-64
67-65

43966
43798
43798

 -8اسانية حتهيم انثياَاخ:

تةةم اسةةةتخدام البرنةةةامي اإلحصةةةائي ( )SPSSلموصةةةول إلةةةى مةةدى ثبةةةات االسةةةتبانة عةةةن طريةةةق اختبةةةار

كرونباخ ألفا  .ومقاييس النزعة المركزية من متوسطات حسابية وتوزيعات تكرارية ألسئمة االستبانة واالنحةراف
المعيةةاري لمتعةةرف عمةةى مةةدى تقةةارب أو تباعةةد اإلجابةةات عةةن بعضةةيا بعض ةاً .واختبةةار ( )Tلمتعةةرف عمةةى درجةةة
معنوية اجابات المبحوثين عمى اسئمة البحث.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد ( )48لسهة 1628

16

قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة الضمان االجتماعي -اربد)

حاَيا  :انذراساخ انساتمح:

 -1دراسةة ( 2010 )B. Ramesh :تعرضةت الدراسةة السةتخدام بطاقةة االداء المتةوازن فةى تقةويم االداء
لممشروعات الصغيرة من وجية نظر استرتيجية التخطيط والمستخدم بشكل واسةع فةى إدارة االعمةال والمنظمةات

اليادفة لمربح  ،وال سيما وان رؤية ىذا القطاع تقةوم عمةى اسةاس تعظةيم العائةد مةن االنشةطة التةى تزاوليةا فةى

ظل بيئة مالية واجتماعية تحافظ عمةى اسةتمرارية مةوارد تمةك المشةروعات والسةيما وانيةا ولةدت صةغيرة وترعةرت
فى حضانات تراعييا وتراقبيا الدولة لتستمر فى تحقيةق اىةدافيا بفضةل مقةاييس االداء الماليةة وغيةر الماليةة ،
إال أنيةا لةةم تقةم بقيةةاس أداء الوحةدات الحكوميةةة التةى تحتضةةن تمةك المشةةروعات الصةغيرة لقيةةاس مةدى امكانيةةة
تطبيةةق بطاقةةة االداء المت ةوازن عمييةةا ،مثةةل الجيةةات الداعمةةة لمخدمةةة الحكوميةةة لتمةةك المشةةروعات فةةى مصةةر

كالصندوق االجتماعى لمتنمية .

 -2دراسة ) (Germán Creamer: 2010يعد اليةدف الرئيسةى لمدراسةة أظيةار كيفيةة تعزيةز مةدخل تقةويم
االداء بأكثر من صةورة عمةى المسةتوى المةالى وغيةر المةالى ،بأسةتخدام بيانةات وحقةائق عةن التعامةل مةع الغيةر

لتوليةد رؤيةة حديثةةة لممنشةأة لتعزيةةز قةدرتيا عمةةى تحقيةق المزيةد مةةن بريقيةا فةةى دنيةا االعمةةال باسةتخدام بطاقةةة
االداء المتوازن لتطوير الخدمات المقدمة لمزبائن .وتوصمت ىذه الدراسة إلةى أن بطاقةة االداء المتةوازن بمثابةة

اختيار موفق من االدارة تعزز بو نجاح المنشأة فى وجودىا فى تركيبة السوق الذى اليوجةد بةو بقةاء اال لمقةادر

عمى تقديم منتجات تحقق التنافسية فى التكمفة والجودة .

 -3دراسة ) :C. J. McNair: ( 2009تيدف تمك الدراسة إلى إلقاء الضةوء عمةى أىميةة انةدماج مقةاييس
االداء المالية وغير الماليةة لتقةويم االداء لممشةروعات الخدميةة والسةيما انتةاج الخةدمات االلكترونيةة  ،وأشةارت
الدراسة إلى ان دور صناع القرار اليتوقف عمى مجرد مقترحات ودعم لصناعة القرار ولكن يتوقةف عمةى مؤشةر

االنجاز لموحةدة االقتصةادية لتحقيةق أىةدافيا مةن خةالل االداء المتةوازن لبطاقةة االداء المتةوازن  .كمةا سةاىمت
الدراسة فى تطوير المقاييس الداعمة لتقويم االداء  ،كتطوير أساليب ترشيد تكمفة الخدمة المقدمة لمعميل مةن

خالل تطوير المقاييس غير المالية لمجموعة مركبة من النماذج ساىمت فى ابتكار مقاييس جديدة ،كمصةفوفة
التركيز عمى مقترحات ومتطمبات تحديث خدمات العميل المتكاممة بأقل تكمفة ممكنة .

 -4دراسة ) (Aaron D. Crabtree : 2008تناولت الدراسة تأثير تبنى بطاقة االداء المتوازن لمتعةديالت
المستمرة لمؤشةرات تقةويم االداء عمةى عوائةد المسةاىمين  ،وتوصةمت الدراسةة إلةى أىميةة التعةديل المسةتمر فةى

مؤشرات ومقاييس االداء عمى مستوى كل منظور لمبطاقة ،فتمك التعةديالت تسةيم بطريةق مباشةر وغيةر مباشةر

فةةي نمةةاذج تطةةوير الخدمةةة المقدمةةة مةةن المنشةةأة أيةاً كانةةت صةةناعية أو خدميةةة أو تجاريةةة حكوميةةة أو خاصةةة،

فمنظور تطوير الخدمةة أو السةمعة واالىتمةام برضةا الزبةون ; يعةد مةن العوامةل المةؤثرة تمامةا فةي نمةو ايراداتيةا
ومن ثم زيادة العائد مما ينعكس عمى رضا المساىمين .
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 -5دراسة ) (Christian: 2005تناولت الدراسة التركيز عمى أىمية أستخدام أسموب بطاقة االداء المتوازن
فى تقويم االداء لمجموعات وحزم مختمفة من بيئة المحاسبة واالدارة داخل المنظمة لتجديد االبداع نحو عةرض

تشةةكيمة متجةةددة مةةن المنتجةةات تراعةةى المةةزج السةةمعى ليةةا لةةدخول اسةواق جديةةدة ،و بافكةةار متجةةددة فةى تحديةةد
تكمفةة المنةتي بيةدف ترشةيد التكمفةو بمةا يةنعكس عمةى تعظةيم مةوارد المنظمةة  .واشةارت الدراسةة إلةى ان بطاقةةة
االداء المت ةوازن غيةةرت مفةةاىيم ومنظةةور تقةةويم االداء فسةةاعدت عمةةى االبةةداع و تطةةوير قيةةاس تكمفةةة المنةةتي .

ولكنيا لم تبحث تقويم االداء بيدف ترشيد تكمفة المنتي والسيما لمخدمة االلكترونية .

املثحج انخاَي /االطار انُظري

اوال :يفهىو تطالح االداء املتىازٌ

اتجو الفكر اإلداري الحديث في ظل تزاوج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتطور السريع في معدالت

النمو لمصناعة

إلى أىمية تقييم األداء داخل المنظمة في ضوء بعد استراتيجي محدد  .ولذلك فان أدوات

التحميل المالي التقميدية أصبحت بمفردىا غير كافية إلدخال عممية تقييم األداء في كل من األجل القصير

واألجل الطويل لمتخطيط االستراتيجي لممؤسسة  .لقد حفز ذلك المفكرين عمى تطوير أساليب تقييم األداء
ومحاولة إدخال البعد االستراتيجي في عمميات قياس وتقييم األداء المالي لممؤسسة لمعرفة ما إذا كان ىذا
األداء يتفق واليدف االستراتيجي ليا أم ال .ولقد ظير اتجاه نحو استخدام التقييم المتوازن لألداء ( the

 )Balanced Score Cardليواكب التغيير الواجب إدخالو عمى النموذج التقميدي لمتحميل المالي مع إدخال
العالقات المتداخمة واالرتباطات بين مجاالت الرافعة التشغيمية ) ( Operating leverageوالرافعة التمويمية
) )Financial Leverageفي كل من مجاالت التعميم والنمو وتحقيق رضاء العمالء في المؤسسة( .يوسف

.)68:2555،

ترجع بداية االىتمام الستخدام أسموب التقييم المتوازن لألداء في قيةاس أداء المؤسسةة إلةى بدايةة عةام

 1995عندما قةررت مؤسسةة  Nolan Nortonأن ترعةى دراسةة أعةدت بواسةطة المكتةب االستشةاري العةالمي
 KPMGلمةةةدة سةةةنة كاممةةةة حةةةول تقيةةةيم أداء مؤسسةةةة متعةةةددة الجنسةةةيات  .ولقةةةد تةةةم ذلةةةك فةةةي ضةةةوء البعةةةد
االسةةتراتيجي لتمةةك المؤسسةةة فةةي مجةةاالت مختمفةةة وبةةدول متعةةددة  .وعنةةدما أعةةدت تمةةك الدراسةةة اعتمةةدت فةةي
عناصرىا األساسية عمةى مفيةوم اإلسةتراتيجية والتةي تتطمةب ربةط المؤسسةة بقةوة منافسةة داخةل الصةناعة التةي

تتبعيا .بمعنى آخر اعتمد النموذج عمى أن اإلستراتيجية التنافسية لممؤسسةة يجةب أن تكةون نابعةة مةن البيئةة

المحيطةةة بيةةا ولةةةيس مةةن المنافسةةةين بالصةةناعة أو السةةةوق بةةل يجةةب عمةةةى المؤسسةةة أن تعةةةدل وتطةةور مةةةن
إمكانياتيةةةةةا الماديةةةةةة والبشةةةةةرية لتتناسةةةةةب مةةةةةع الظةةةةةروف المتاحةةةةةة بتمةةةةةك البيئةةةةةة التةةةةةي تعمةةةةةل مةةةةةن خالليةةةةةا

)  .) Kaplan and Norton,1992 p:125وينظةةر لمتقيةةيم المت ةوازن لةةألداء عمةةى انةةو نظةةام ل ة دارة

 Management Systemولةةيس مجةرد نظةةام لقيةاس األداءSystem

 Measurementوالةذي يمكةةن

المؤسسة من إيضاح الرؤية الخاصةة بيةا واسةتراتيجيتيا مةع بيةان كيفيةة ترجمةة ىةذه الرؤيةة اإلسةتراتيجية إلةى

خطط وأنشطة تنفيذية .ويعمل ىذا األسموب لتقييم أداء المؤسسةة وتةوفير األدوات والمؤشةرات بمةا يسةاعد عمةى
تحقيق مستوى متميز من النجاح المستقبمي ( العامري والغالبي.) 165:2553،
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قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة الضمان االجتماعي -اربد)
ونظ ار الن المؤسسة تعمل في ظل بيئة ومناخ كثير التعقيد يتضمن مجاالت يجب دراستيا وفيميا جيةدا
بالنسةةبة لمعمةةالء والمنافسةةين والمنتجةةات المشةةابية والبديمةةة ومسةةتويات األسةةعار والتكنولوجيةةا فةةان ىةةذه البيئةةة

المعقدة تحتاج إلى أىمية التفيم الدقيق لغايات المؤسسة ومةا تتضةمنو مةن أىةداف قصةيرة األجةل  ،فضةالً عةن

بيان طرائق ووسائل تحقيق ىذه األىداف .ويعد ىذا المجال ام أر حيويةا لنجةاح تطبيةق أسةموب التقيةيم المتةوازن
لةةألداء فةةي قيةةاس أداء المؤسسةةة بةةدون الفيةةم الواضةةح والجيةةد ألىةةداف المؤسسةةة فةةان تطبيةةق األسةةموب يكةةون

مسةةتحيال أو غيةةر ذي جةةدوى(المغربي.)251:2556،وعبةةر التقيةةيم المت ةوازن لةةألداء عةةن طريةةق تحويةةل غايةةة

المؤسسة واستراتيجيتيا إلى مجموعة أساسةية مةن مقيةاس األداء والتةي تمثةل إطةا ار عامةا لمقيةاس االسةتراتيجي

لنظةةام اإلدارة داخةةل المؤسسةةة .ولةةذلك فةةان األسةةموب ال يركةةز فقةةط عمةةى المقةةاييس الماليةةة ومةةا يةةرتبط بيةةا مةةن
أىةةداف ماليةةة  ،بةةل تتضةةمن محةةاور مختمفةةة يمثةةل كةةل منيةةا محركةةا مةةن محركةةات األداء

Performance

 driversلتمك األىداف (يوسف .)91:2555،

عةرف كةل مةن  Kaplan & Nortonبطاقةة األداء المتةوازن( " :)Kaplan , Norton , 1993 p:261

بأ نو نظام يقدم مجموعة متماسكة من األفكار والمبادئ وخارطةة مسةار شةمولي لمشةركات لتتبةع ترجمةة الرسةالة
في مجموعةة مترابطةة لمقةاييس األداء  ،تسةيم ىةذه المقةاييس فةي انجةاز األعمةال ووضةع إسةتراتيجية األعمةال

واتصةةال اإلسةةتراتيجية باإلعمةةال والمسةةاعدة فةةي التنسةةيق بةةين األداء الفةةردي والتنظيمةةي ووص ةوال إلةةى أىةةداف

اإلدارة .تعريف بطاقة قيا بأنيا نظام إدو يعرف البعض بطاقة قياس األداء المتوازن بأنيا  :أول عمل نظامي
حةةاول تصةةميم نظةةام لتقيةةيم األداء ييةةتم بترجمةةة إسةةتراتيجية المنشةةأة إل ةى أىةةداف محةةددة ومقةةاييس ومعةةايير
مستيدفة ومبادرات لمتحسين المستمر.كما أنيا توحد جميع المقاييس التي تسةتخدميا المنشةأة .إن فكةرة قيةاس
األداء المتةةةةةةةةةةةوازن تركةةةةةةةةةةةز عمةةةةةةةةةةةى وصةةةةةةةةةةةف المكونةةةةةةةةةةةات األساسةةةةةةةةةةةية لنجةةةةةةةةةةةاح المنشةةةةةةةةةةةأة وأعماليةةةةةةةةةةةا

(عبد المحسن )135:2556،

حاَيا :فىائذ تطثيك تطالح انمياش املتىازٌ نألداء ( انعايري ,انغانثي : )94:2443,

 -1تعمل البطاقة بمثابة الحجر االساسى لمنجاح الحالي والمستقبمي ل دارة اإلستراتيجية ،عمى عكس

المقاييس المالية التقميدية التي تفيد بعرض ما حدث في الماضي دون اإلشارة إلى كيفية االستفادة منيا في

تحسين األداء مستقبال.

 -2المساعدة في التركيز عمى ما الذي يجب عممو لرفع كفاءة األداء اإلداري ،كما تعمل كمظمة لمتنويع
المنفصل لبرامي اإلدارة مثل الجودة واعادة التصميم ل جراءات اإلدارية والخدمة المقدمة لمعميل.

 -3التدخل الكبير ل دارة العميا وتحديد السياسة الواجب إتباعيا في صياغة السياسات وربط اإلستراتيجية
بالنشاطات ،والمسؤولية الواضحة لألىداف والموارد عمى النحو الذي يعطي صورة متوازنة عن اإلدارة
اإلستراتيجية.

 -4توضح الرؤية وتضع تسمسالً لألىداف وتوفر التغذية العكسية ل ستراتيجية وتربط المكافآت لمعاممين
باإلدارة بمعايير تقويم األداء.
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قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة الضمان االجتماعي -اربد)
 -5تبقي بطاقة القياس المتوازن لألداء المعايير المالية كممخص ميم ألداء العاممين واإلدارة ،وفى الوقت
نفسو تمقي الضوء عمى مجموعة مقاييس أكثر عمومية وتفاعال وترابطا بين الممول والعمميات الداخمية

والعاممين واداء النظام لتحقيق نجاح مالي طويل األجل.

حانخا :انىظائف انرئيسح نثطالح لياش األداء املتىازٌ:

يسيم منيي قياس األداء المتوازن كأداة استراتيجية ل دارة فى تحقيق العديد من الوظائف بالمنظمات المعاصرة ،

من بينيا (جوران وآخرون:)132:2553،

 -1ترجمة رؤية واستراتيجية المنظمة وتوضيحيا:
حيةةث ت ةتم ترجمةةة اسةةتراتيجية المنظمةةة إلةةى أىةةداف ويةةتم تحديةةد السةةوق وقطةةاع العمةةالء الةةذين سةةتقوم

المنظمةةة بخةةدمتيم وذلةةك حتةةى تتحقةةق ىةةذه األىةةداف كمةةا تحةةدد المنظمةةة أىةةداف وقياسةةات كةةل مةةن العمميةةات

الداخمية والتعمم والتطور العمالء النجاح المالي حيث تحدد في كل جانب ما المطموب عممو عمى وجو التحديد.

 -2توصيل األىداف االستراتيجية والقياسات المطبقة وربطيا:

يجةةب إعةةالم جميةةع العةةاممين باألىةةداف الرئيس ةة التةةي يجةةب تنفيةةذىا حتةةى تةةنجح االسةةتراتيجية ،ممةةا يتطمةةب

توصيل األىداف اإلسةتراتيجية والقياسةات المختمفةة .فالتسةميم السةريع لمعمةالء (عمةى سةبيل المثةال) يمكةن ترجمتةو
إلةةى أىةةداف خفةةض أوقةةات اإلعةةداد أو سةةرعة تسةةميم الطمبةةات مةةن العمميةةة لمعمميةةة التاليةةة ليةةا ،بمةةا ييسةةر عمةةى

العاممين فيم واستيعاب الةدور المنتظةر مةنيم القيةام بةو حتةى تتنةاغم أىةدافيم الفرعيةة مةع اليةدف االسةتراتيجي
لممنظمة.

 -3التخطيط ووضع األىداف وترتيب المبادرات االستراتيجية

يظير أفضل تأثير لقياس األداء المتوازن لألداء عندما يتم توظيفو إلحداث تغيير تنظيمةي ولةذلك يجةب أن يضةع

المةةديرين التنفيةةذيين األىةةداف لمقيةةاس المت ةوازن لةةألداء فةةي جوانبيةةا األربعةةة .ومةةن خةةالل العالقةةات السةةببية فةةي البطاقةةة
تصةبح اإلمكانيةات المطمةةوب تحقيقيةةا مترجمةةة إلةةى أداء مةةالي  ،فمةةثالً خفةض التكمفةةة يمكةةن ترجمتةةو إلةةى وفةةر فةةي تكمفةةة
الطمب أو وقت أقصر لموصول إلى السوق أو إمكانيات عاممين أفضل.
راتعا:آنيح عًم تطالح االداء املتىازٌ:

ويعمل االسموب عمى قياس اداء المؤسسة من خالل حركة التوازن بين محاور اربعة اساسية ىي(عبد

المحسن:)2555،

 -1المحور المالي.
 -2جانب الزبائن.

 -3مراحل التشغيل الداخمي لمنشاط.
 -4التعمم والنمو.
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قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة الضمان االجتماعي -اربد)
من خالل خمق مناخ ونظام تشغيل وفمسفة ادارة جديدة تبنى عمى نشر الوعي والتعمم داخل القاعدة
العممية ولمموارد البشرية لممؤسسة بحيث ان ىذا التعمم والنمو في الميارات والكفاءات سوف ينعكس عمى
احداث تحسين واضح في عمميات التشغيل الداخمية بالمؤسسة مما يعود بالنفع عمى تحقيق المنتي اوالخدمة

بمستوى جودة متميز وباسعار مقبولة تحوز عمى رضاء العمالء .وينعكس اثر ذلك بشكل نيائي عمى الجانب
المالي بتحسين مستويات الربحية والسيولة داخل المؤسسة.

خايسا :املكىَاخ االساسيح نُظاو انتمييى االداء املتىازٌ:

يعتمد نظام التكوين المتوازن عمى تحويل استراتيجية المنظمة الى مجموعة من مقاييس االداء  ،وعادة

فان العديةد مةن المحممةين ومتخةذي القةرار ينظةرون الةى المؤشةر كاسةاس لقيةاس مسةتوى االداء الةذي تةم خةالل
الفتةةرة السةةابقة ،اال انةةو فةةي ظةةل التقيةةيم المتةوازن لةةالداء فةةان االمةةر مختمةةف اذ ان المؤشةةر ىةةو وسةةيمة تعمةةل

وتساعد عمى تحقيق استراتيجية المنظمةة مةن خةالل التحقيةق المرحمةي لالىةداف  .ولةذلك فةان حصةر مثةل ىةذه
المقاييس او المؤشرات في منظومة معينة  Scorcardال يتم بغرض قياس اداء االفراد او الوحةدات فةي ضةوء
معايير وانماط تاريخية  ،بل تستخدم لتحقيق التواصل وتقةديم المعمومةات بشةكل مسةتمر ،وتحقيةق تغذيةة مرتةدة

لتعديل او تحديث أي مؤشرات او خطط سبق تحديدىا  ،فاليدف النيائي لتطبيةق نظةام التقيةيم المتةوازن لةالداء
ىو تحقيق استراتيجية المؤسسة والعمةل عمةى البحةث عةن محركةات االداء الفعميةة لتحقيةق ىةذه االسةتراتيجية .

ويتضمن االطار العام لمنظام محاور اربعة اساسية تعمل معا من خالل العالقةات السةببية بةين كةل منيةا واالخةر
لتحقيق اسةتراتيجية المؤسسةة فةي ضةوء الميةام واالىةداف المحةددة ليةا( Kaplan and Norton.1996,

.) p:320

سادسا :اجلىاَة االرتعح نثطالح االداء املتىازٌ :

تعةةد بطاقةةة القيةةاس المتةوازن لةةالداء بمثابةةة عمميةةة تقةةويم شةةاممة تقةةوم عمةةى تحويةةل رؤيةةة واسةتراتيجية

االدارة الضريبية الى اربع مجموعات اساسية من المقاييس ،فضال عما تحققو من التةوازن بينيمةا  .فيةى تقةيم
مقةةاييس المنظةةورات الخارجيةةة متمثمةةة فةةى االشةةخاص المتعةةاممين مةةع االدارة الضةةريبية وغيةةرىم  ،والمنظةةورات

الداخمية متمثمة فى العمميات التي تتم داخل االدارة الضريبية من حصر واستالم إق اررات ضةريبية وفحةص وربةط
 ،فضال عن منظور التعمم والنمو من جية والمنظورات المالية من جية اخةرى  .كمةا انيةا تجمةع بةين مؤشةرات

ونتائي الماضي والحاضر والمؤشرات التي تقود االداء المستقبمي لالدارة الضريبية من جية اخرى.

يتطمب بناء نموذج بطاقة االداء المتوازن تحديدا دقيقا لالىداف والمقاييس والغايات والمبادرات الخاصةة

بكةل منظةور مةن أبعةاد البطاقةة  ،والتةى تمثةل االسةةاس فةي ظيةور بطاقةة القيةاس المتةوازن لةالداء  ،لةذا سةةوف

يسةةةتعرض الباحةةةث ىةةةذه المنظةةةورات والكيفيةةةة التةةةي يةةةتم بموجبيةةةا بنةةةاء مقايسةةةيا لتحقيةةةق اىةةةدافيا وغاياتيةةةا

االستراتيجية :
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قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة الضمان االجتماعي -اربد)
أ -املُظىر املايل

يعد المنظور المالي احد اىم مقاييس تقويم االداء  ،وتعد نتائي ىذا المنظةور موجيةة لتحقيةق االىةداف

او الوقةةوف عمةةى مسةةتوى عوائةةد االي ةرادات الضةةريبية المحصةةمة نقةةداً و المحققةةة السةةتراتيجية االدارة الضةةريبية

بالعمةةل عمةةى تعظةةيم العائةةد مةةن االي ةرادات الضةةريبية مةةع تخفةةيض تكمفةةة االسةةتخدامات بالمقارنةةة مةةع السةةنوات
السابقة  ،ونظ ار لكون االىداف المالية لالدارة الضريبية تختمف باختالف مراحل عمرىا فانو بالضرورة ستختمف

المقاييس التي تقيس انجاز تمك االىداف تبعا الختالف المراحل.

ان االىةةداف الماليةةة لةةالدارة الضةةريبية فةةي مرحمةةة تحقيةةق ربةةط الموازنةةة تؤكةةد عمةةى المقةةاييس الماليةةة

التقميدية ،كتحقيق الةربط بقةدر مةن التفةوق عمةى انتاجيةة السةنوات السةابقة وتحقيةق انحرافةات موجبةة عةن ربةط
الموازنة  .كذلك عندما تصل االدارة الضريبية لمرحمة السعى وراء تحقيق الربط الطموح والذى عةادة ،يزيةد عةن

ربةةط الموازنةةة فةةان اىةةدافيا الماليةةة سةةوف تؤكةةد عمةةى التةةدفق النقةةدي الةةذى يسةةاعد ويحةةافظ عمةةى بقةةاء الحيةةاة
االقتصادية لالدارة الضريبية ،من خالل اتساع رقعة حصر الممولين ومزيد من النمو فةى الموافقةات عمةى الةربط

من واقع االلتزام الطوعى لمممول نتيجة زيادة الوعى الضريبى وتقديم برامي التوعية واالرشاد الضريبي .

ينظةةر المتخصصةةين فةةى قيةةاس التكمفةةة إلةةى بعةةد ميةةم أال وىةةو (تكمفةةة جنيةةو حصةةيمة) فتكمفةةة التحصةةيل

لالدارة الضريبية تختمف بةاختالف الوحةدات االنتاجيةة  ،فتكمفةة الجنيةو حصةيمة لمركةز كبةار الممةولين ال يقةارن

بذات المعدل لمأمؤرية جغرافية فةى محافظةة نائيةة مةثال أو أى مأمؤريةة صةغيرة بانحةاء الجميوريةة  ،ولكةن مةا
نقصةةده بيةةذا المنظةةور تكمفةةة التحصةةيل لالي ةرادات الضةةريبية مةةن الخةةدمات االلكترونيةةة مقارنةةة بعوائةةدىا بيةةدف

تخفيض تكمفة تقديم الخدمة الضريبية االلكترونية وتعظيم ايراداتيا .

ب -يُظىر انستائٍ

تقع اىتمامات العمالء في اربعة مجاالت  ،اوليا الوقةت وثانييةا النوعيةة والثالثةة االداء والخدمةة واخية ار

التكمفةةة  .فالوقةةت القياسةةي (المعيةةارى) يقةةيس الوقةةت المطمةةوب مةةن قبةةل االدارة فةةى تقةةديم الخدمةةة الضةةريبية

لمممةةول ،بينمةةا تقةةيس النوعيةةة مسةةتوى جةةودة تقةةديم الخدمةةة .وتقةةيس تشةةكيمة االداء والخدمةةة كيفيةةة اسةةيام
الخدمات المقدمة فى تمبية كافة احتياجات الممول سواء كان شخص طبيعياً أو اعتباريةاً .وفضةال عةن قياسةات

الوقةةت والنوعيةةة واالداء والخدمةةة يجةةب ان تبقةةى االدارة الضةةريبية حساسةةة لتكمفةةة منتجاتيةةا بالنسةةبة لتكمفةةة

المصمحة التى تقدم عبر الوسائط االلكترونية  ،اذ ينظر الممولون لتكمفة الخدمة بالنسةبة ليةم التةي يتحممونيةا

عند تعامميم بيا.

خ -يُظىر انعًهياخ انذاخهيح

يقصةةد بةةو جميةةع االنشةةطة والعمميةةات الداخميةةة التةةي تتميةةز بيةةا االدارة الضةةريبية  ،ويقةةيم ىةةذا المنظةةور

درجة نجاح االدارة الضريبية ،ومةدى قةدرتيا عمةى تمبيةة متطمبةات الممةولين  .اذ يقةيس درجةة ميةارات العةاممين
وطريقة تقةديم الخدمةة ،وكةذلك االنتاجيةة وتغييةر االجةراءات الروتينيةة التنظيميةة وغيرىةا مةن اجةل قيةاس االداء

الةةداخمي لةةالدارة الضةةريبية  ،كمةةا ان لةةنظم المعمومةةات اث ة ار فةةي مسةةاعدة االدارة الضةةريبية فةةى تقةةديم الخةةدمات

الضريبية االلكترونية لتحقيق الدقة والسرعة المطموبة.
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قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة الضمان االجتماعي -اربد)
ث -يُظىر انتعهى وانًُى

يعد التعمم والنمو المنظور الرابع في بطاقة القياس المتةوازن لةالداء وىةو يعبةر عةن االسةس التةي يجةب

ان تتبناىةا االدارة لخمةق النمةةو والتحسةينات المطموبةة لتحقيةةق االىةداف فةي االجةةل الطويةل  ،اذ ان عةدم قياميةةا

باالسةةتثمار فةةي الم ةوارد البشةةرية لتاىيميةةا تةةأىيال عمميةةا وعمميةةا ،وتطةةوير تقنيةةات انتةةاج المعمومةةات المسةةاندة
لتعميق لغة العصر (استخدام الكمبيوتر) فإن االدارة لن تكون قادرة عمى تحقيق االىةداف االسةتراتيجية لمنظةور

العمالء والعمميات الداخمية و من ثم من المحتمل جدا عدم قدرتيا عمى تحقيق االىداف المخططة.

وي ِ
قوم ىذا المنظور عمى اداء االدارة باتجاه تحسين قدرات العاممين من خالل المقاييس االتية :
ٌ
 -6رضةةا العةةاممين :ان رضةةا العةةاممين يمكةةن ان يقةةاس عةةن طريةةق مقةةاييس خاصةةة تمثةةل اسةةتطالع لمرضةةا التةةي
يمكن تبويبيا في ستة مصادر رئيسة ىةي (الحةوافز وفةرص الترقيةة المتاحةة لمعةاممين ونوعيةة الميةام الوظيفيةة

ونمط االشراف وظروف العمل واخي ار العالقات مع مجموعة العمل).

 -6المحافظة عمى العاممين  :يعد معدل دوران العمل من اىم مقةاييس ىةذا الجانةب اذ كممةا ارتفةع ىةذا المعةدل
دل ذلك عمى عدم رغبة العاممين في البقاء باالدارة.

 -6انتاجيةةة العةةاممين :ان مقةةاييس انتاجيةةة العةةاممين تتمثةةل فةةي مةةدى قةةدرة العةةاممين عمةةى انجةةاز العمةةل ضةةمن
معايير الكمف والزمن والجودة .

ساتعا :انعاللح تني تطالاخ األهذاف األرتع:

الحةةظ أن البطاقةةات األربةةع ت ةدعم بعضةةيا بعض ةاً ،فةةالتعمم والنمةةو يةةدعم العمميةةات الداخميةةة ويةةؤثر عمةةى رضةةاء

العاممين والعمميات الداخمية والتى بدورىا تؤثر في رضاء الممولين ،وكل ىذا يؤثر في المؤشةرات الماليةة .وىةذا
مةا أيدتةةو العديةةد مةن الدراسةةات االجنبيةةة فةى عديةةد مةةن دول العةالم كاسةةتراليا ونيوزالنةةد وايطاليةا وانجمتة ار ومصةةر

وفرنسةةةا وتايالنةةةد ،سةةةواء عمةةةى مسةةةتوى التقةةةويم لمقطةةةاع الخةةةاص أو القطةةةاع العةةةام أو الوحةةةدات الحكوميةةةة )

.( Maisel, 2003, p:125
حايُا  :يكىَاخ انثطالح :

كل بطاقة من البطاقات األربع تشتمل عمى أربعة أعمدة:

األىداف  :Objectivesتسجل فيو األىداف الخاصة بالبطاقة

المؤشرات  :Measuresتسجل فيو المؤشرات التي ستسخدم لقياس كل ىدف
المستيدف  :Targetتسجل فيو القيمة المستيدفة لممؤشر في نياية الفترة (سنة مثال)

المبادرات  :Initiativesتسجل فيو المبادرات أو األشياء التي سنقوم بيا لتحقيق اليدف
وتظير ىذه المكونات عمى النحو الموضح لبطاقة المنظور المالى كمثال عمى ذلك :
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قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة الضمان االجتماعي -اربد)

شكل()1

فمثال قد يكون اليدف زيادة رضاء الممولين عن مستوى الخدمة ،فيكون المؤشر ىةو نتيجةة استقصةاء
ربةةع سةةنوي (مةةثال) يقةةيس رضةةاء الممةةولين عةةن الخدمةةة ،وقةةد تكةةون ىنةةاك مبةةادرة لتحقيةةق ذلةةك  ،مثةةل تحسةةين
مظير العاممين أو تدريبيم عمى التعامل مع الممولين او غير ذلك.

تاسعا :احملاور انتي حيتىي عهيها كم جاَة

لكل جانب من جوانب بطاقة قياس األداء المتوازن تحدد المنظمة المحاور االتية
(:)Kaplan and Norton , 1996,p:98

 )1األىداف .Objectives
 )2القياسات (المؤشرات )

Measures

)3المعايير( النتائي المستيدفة) Target
 )4المبادرات Initatives

عةةن طريةةق اسةةتخدام قيةةاس األداء المت ةوازن تكتشةةف المنظمةةات كيفيةةة إيجةةاد وتحقيةةق قيمةةة لمعمةةالء

الحةةةاليين والمسةةةتقبمين وكيةةةف تطةةةور المنظمةةةات القةةةدرات الداخميةةةة لتحسةةةين األداء المسةةةتقبمي ويةةةتم ذك عمةةةى
األنشةةطة الحرجةةة فةةي سمسةةمة إيجةةاد وتحقيةةق القيمةةة كمةةا تحةةدد محفزاتيةةا حتةةى يمكةةن تحقيةةق األىةةداف الماليةةة

والتنافسية طويمة المدى .ويوضح الشةكل رقةةم ( )1المحةاور التةي يشةتمل عمييةا كةل جانةب مةن جوانةب بطاقةة
قيةةاس األداء المت ةوازن .ومةةن خةةالل الشةةكل يمكننةةا عةةرض المصةةطمحات التاليةةة لتحقيةةق الغةةرض المنشةةود مةةن
إيصال الفكرة :

 -اجلاَة (: )Dimension or Perspective

أحةةد الركةةائز التةةي يقةةوم عميةةو أسةةموب قيةةاس األداء المت ةوازن وتتمثةةل تمةةك الركةةائز فةةي  :الجانةةب المةةالي

والعمةةالء والعمميةةات الداخميةةة والنمةةو والةةتعمم ،ويحةةوي كةةل جانةةب مجموعةةة مةةن األىةةداف التةةي تصةةب فةةي إتجةةاه
معةةين ،والمؤش ةرات ،والمعةةايير ،والمبةةادرات .مثةةال ذلةةك :الجانةةب المةةالي ،وجانةةب العمةةالء ،وجانةةب العمميةةات ،

وجانب الموارد البشرية  ...إلخ .
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قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
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 -األهذاف (: )Objectives

النتائي المنشود تحقيقيا  ،واألىداف بشكل عام موزعة عمى أبعاد بطاقةة األداء المتةوازن وتحمةل األىميةة

اإلسةةتراتيجية نفسةةيا ويجةةب أن تكةةون محةةددة وقابمةةة لمقيةةاس وقابمةةة لمتحقيةةق ومعقولةةة ومحةةددة بوقةةت زمنةةي

إلتماميا .مثال ذلك  :زيادة نسبة رضا العمالء لمخدمة المقدمة بنسبة  %15في نياية العام الحالي .
 -انمياساخ  ,املإشراخ (: )measures or Indicators

تمثل المجس الذي يحدد حالة اليدف المراد تحقيقو عن طريق مقارنتو بقيمةة محةددة سةمفا .مثةال ذلةك :

مؤشر رضا العمالء (مسح ميداني)
 -املعيار ٍ): (Target

مقدار محدد يتم القياس بناء عميو لتحديد مقدار االنحراف (سمبا أو إيجابا) عن اليدف المقرر تحقيقو مع

االستعانة ببعض األلوان القياسية والتي تسيل عممية استقراء الحالة بشكل سريع.
 -املثادراخ (:)Initiatives

تشةةير المبةةادرات إلةةى المشةةاريع التشةةغيمية الةةالزم تنفيةةذىا لتحقيةةق اليةةدف .مثةةال ذلةةك  :فةةتح فةةروع جديةةدة

وتوسيع مكاتب خدمات العمالء.
عاشرا :انعاللاخ انسثثيح

كثير من العمميات اإلستراتيجية تمثل عالقات سبب ونتيجة  ،ولذا يجب أن يحقق القياس العالقة بينيما حتى يمكن

إدارتيا والتأكةد مةن صحتيا(يوسةف  .)265:2555،ويجةب أن تتضةمن العالقةة الجوانةب األربعةة المكونةة لبطاقةة قيةاس
األداء المتوازن .مثال  :معدل العائد عمى رأس المال يزيد بزيادة المبيعات لمزبائن ويعكس ذلةك والء العمةالء  ،إذن يةتم

إدراج معدل العائد فةي الجانةب المةالي والةوالء فةي جانةب الزبةائن ولكةن كيةف يتحقةق الةوالء

يةتم الحصةول عمةى الةوالء

بتحسين وقت الخدمة لمزبائن إذن ندرج الوالء ووقت الخدمة لمزبائن في جانب الزبائن من البطاقة ولتحقيةق وقةت خدمةة

قصيرة يجب تقميل وقت أداء العمل واجادة العمميات الداخمية (يتم إدراجيم في العمميات الداخمية) وىذا يتم الحصول عمية
بالتدريب وتنمية الميارات لمموظفين (يتم إدراجيم في جانب التعمم والنمو).

حادي عشر :يخرياخ األداء وحمفساته:

إن وجود قيةاس األداء المتةوازن بةدون توضةيح مثيراتيةا ومحفزاتيةا ال يوضةح كيةف تةم الوصةول إلييةا  ،وال يوضةح

مةةا إذا تةةم نج ةاح تنفيةةذ اإلسةةتراتيجية أم ال وبةةالعكس فةةإن وجةةود مثي ةرات األداء بةةدون قيةةاس األداء المت ةوازن قةةد يمكةةن
المنظمةةة مةةن تحقيةةق التحسةةين قصةةير األجةةل فةةي العمميةةات  ،ولكنةةو يفشةةل فةةي إظيةةار مةةا إذا تةةم ترجمةةة التحسةةين فةةي

العمميات إلى نتائي فعمية في ربحية المنظمة ومركزىا عمى المةدى اإلسةتراتيجي  ،وذلةك ألن أي تطةوير لةن تةتم مالحظتةو

إال إذا تمت ترجمتو إلى زيادة في أرقام األعمال( . ) John and Robinson , ,2003,p:345

حاَي عشر :انىحذج انتُظيًيح نتطثيك تطالح لياش األداء املتىازٌ(:) Maisel ,2003,p:68

إن أفضل تطبيق لبطاقة قياس األداء المتوازن ىي الوحدات االستراتيجية داخل منظمةات األعمةال حيةث

يكةةون بيةةةا سمسةةةمة متكاممةةةة األنشةةةطة تقةةةوم بتكةةةوين سمسةةةمة تحقيةةةق القيمةةةة فةةةي مراحةةةل التطةةةوير ،العمميةةةات،
التسويق ،التوزيع ،البيع ،خدمة العمالء.
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حانج عشر :مميساخ تطالح لياش األداء املتىازٌ  ,واملخاطر انىاجة يراعاتها.

تتميز بطاقة قياس األداء المقارن بعدة نقاط تمثل أىم خصائصيا  ،ىذا إلى جانب تخوف الةبعض منيةا لمعديةد
من المخاطر  ،وفيما يأتي نممح ألىم تمك المميزات والمخاطر .

أوال ً  :مميساخ تطالح لياش األداء املتىازٌ

إن التصميم الجيد لبطاقة قياس األداء المتوازن يتميز بعدة خصائص أىميا:

 - 1توضح تتابع عالقات السبب والنتيجة.

 - 2تساعد في توصيل االستراتيجية لكل أعضاء المنظمة

 -3تيتم بطاقة قياس األداء المتوازن في الشركات اليادفة إلي الربح عمي المقاييس واألىداف المالية

 – 4تيتم بطاقة قياس األداء المتوازن بالنموذج المالي والمحاسبي الشامل بدال من النظام المحاسبي التقميدي.
 -5تحدد بطاقة قياس األداء المتوازن عدد ونوع المقاييس المستخدمة في كل مجال من مجاالت القياس.
حاَيا  :املخاطر انىاجة يراعاتها عُذ تطثيك تطالح لياش األداء املتىازٌ:

تتضمن المخاطر التي يمكن تجنبيا عند تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن ما يأتي:

 - 1عدم تطبيق عالقات السبب والنتيجة بصورة فعمية  ،واإلعتماد عمى مجرد افتراضات تطبيقيا  ،ىذا فضال
عن وجود التحدي الميم الذي يتمثل في قوة وسرعة االرتباطات السببية بين المقاييس المالية وغير المالية.

 – 2عدم القدرة عمى إحداث التحسينات عبر كل المقاييس في كل الوقت.

 -3ال يعتمد عمى المقاييس الموضوعية فقط وانما أيضا المقاييس غير الموضوعية مما يتطمةب مةن أن اإلدارة
الحذر وتحرى الدقة.

 - 4تيتم بالمقاييس غيةر الماليةة عنةد تقيةيم المةديرين والمةوظفين  ،وقةد يقمةل ذلةك مةن األىميةة التةي يعطييةا
المديرين لممقاييس المالية .

حانج عشر :اخلطىاخ املُهجيح نتصًيى وتطثيك تطالح لياش األداء املتىازٌ.

إن عممية بناء بطاقةات قيةاس األداء المتةوازن تبةدأ مةن المسةتويات العميةا إلةى المسةتويات األدنةى بةدءا

باستراتيجية المنظمة حيث تترجم البطاقة إلى أىداف وقياسات أداء ممموسة تمثل توازناً بين مختمف الجوانب .

ولقةد تعةةددت آراء الكتةاب والبةةاحثين حةول الخطةوات الالزمةة لتصةةميم وتطبيةق بطاقةةة قيةاس األداء المتةوازن ،

ويراعةةى أن الترتيةةب الةةذي يمةةزم اتخةةاذه  ،والوقةةت المخصةةص لكةةل خطةةوة يةةتم تكييفيمةةا طبقةةا لخصةةائص وظةةروف كةةل
منشأة عمى حده (جوران وآخرو(268:2553،

وفيما يأتي نستعرض بشكل مختصةر كةل خطةوة مةن الخطةوات المنيجيةة لتصةميم وتطبيةق بطاقةة قيةاس

األداء المتوازن :
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اخلطىج األوىل  :صياغح انرؤيح انتُظيًيح :

تمثةةل الرؤيةةة  :التصةةورات أو التوجيةةات ألطموح ةة وآالمةةال التةةي يجةةب أن تكةةون عمييةا المنظمةةة فةةي المسةةتقبل

(مخيمر  )96:2555 ،وتتم ىذه الخطوة عن طريق عقد مقابالت مع أكبر عدد ممكن من األفراد عمةى أن يةتم
ذلةةك قةةةدر اإلمكةةةان بمعرفةةةة طةةةرف خةةةارجي لمحصةةةول عمةةى الصةةةورة األكثةةةر موضةةةوعية حةةةول موقةةةف الصةةةناعة
واالتجاىةات فييةا  ،وقةةد يتطمةب األمةةر أيضةا نةدوة مشةةتركة تحضةرىا اإلدارة العميةةا وقةادة الةرأي .إلةةى جانةب نةةدوة

تحضرىا اإلدارة العميا ومجموعة المشروع وشخص لو خبرة سابقة بمشروعات قياس األداء المتوازن.
( )1تعريف انصُاعح ووصف تطىرها ودور املُشأج املُتظر :

يتمثل الغرض من ىذه المرحمة في إرساء أساس لمتوصل إلى إجماع بشأن خصائص ومتطمبات الصناعة والةى

تعريف واضح لوضع المنشأة الحالي ودورىا .ومن ثم فالمطموب في ىذه المرحمة وصفا يتطمةب بةدوره الوصةول
إلى اتفاق حول الكيفية التي ستتطور بيا الصناعة في المستقبل ،بناء منطمق وركيزة أساسةية وضةرورية نحةو

تطةةوير رؤيتنةةا واسةةتراتيجيتنا المسةةتقبمية  ،وعقةةد المقةةابالت الفرديةةة مةةع رجةةال اإلدارة العميةةا وقةادة الةرأي األكثةةر

تأثي ارً في المنشأة.

بحيةةث تيةةتم ىةةذه المقةةابالت بدراسةةة وتحميةةل لممنشةةأة وخصائصةةيا مةةن أكبةةر عةةدد ممكةةن مةةن الزوايةةا ،

ويفيةةد فةةي ذلةةك االعتمةةاد عمةةى بعةةض النمةةاذج المعروفةةة فةةي دراسةةات اإلسةةتراتيجية ،مثةةل نمةةوذج ، SWOT
ونموذج بورتر ، PORTERونموذج تحميل القدرات الفردية لممنشأة .

( )2صياغح رؤيح املُشأج :

يقوم نموذج قياس األداء المتةوازن عمةى رؤيةة شةاممة مشةتركة  ،ولةذا فمةن الجةوىري التأكةد فةي مرحمةة

مبكرة من وجود رؤية معتنقة بشكل مشترك .نظ ارً ألن المقاييس سيتم بنائيا وصياغتيا في ضوء تمك الرؤيةة ،

مما يسيم في تركيز بؤرة اىتمام المنظمة بصورة أقوى من ذي قبل  .ويجب التأكيد عمى أن تكةون ىنةاك رؤيةة
مشتركة لمموقف الداخمي والخارجي المحيط بالمنشأة.

وبعد صياغة الرؤية  ،وقبل المضي في بناء المقاييس  ،ينبغي الوقوف بشكل نيةائي عمةى كيفيةة إدراك

كةةل مشةةارك لمرؤيةةة  ،ومةةن أسةةاليب القيةةام بةةذلك السةةماح لكةةل مشةةارك بوصةةف الصةةورة التةةي يعتقةةد أن المنشةةأة
ستبدو عمييا عند تحقيق الرؤية  ،وبذلك يعرض كل فةرد صةورتو الخاصةة لممنشةأة فةي المسةتقبل مةن المنظةور

المالي  ،الزبائن  ،العمميات والتطوير.

ومن المناسب ىنا أن يعبر جميع المشةاركين مةن خةالل بضةع كممةات عةن تفسةيرىم لمرؤيةة مةن منظةور

مجاالتيا المختمفة ،وتعقد بعد ذلك مناقشة حول األولويات المناسبة بين الكممات المذكورة لمتعبير عنيا .وتفيةد

األسئمة التالية في تقديم المزيد من العون قبل أن يتم تبني الرؤية وصياغتيا بشكل قاطع :

 ىل تمدنا الرؤية بالثقة التي نحتاجيا

 ىل تعطينا الرؤية التحدي الذي نحتاجو

 ىل تساعدنا الرؤية في صياغة األىداف عمى نحو مرض
 ىل نشةعر أن الرؤية ذات مغزى وأنيا تخصنا دون غيرنا
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( )3صياغة مجاالت الرؤية :
بعد االنتياء من صياغة الرؤية الشاممة ومفيوم العمل  ،يأتي دور دراسة اختيار مجةاالت الرؤيةة التةي

سيتم بناء المقاييس عمييةا .وحسةبما اقتةرح نمةوذج كةابالن ونورتةون ،فةإن ىنةاك أربعةة مجةاالت رؤيةة  :مجةال
الرؤية المالي  ،مجال رؤية العمةالء  ،مجةال رؤيةة العمميةات الداخميةة  ،ومجةال رؤيةة الةتعمم والنمةو .ومةع ذلةك

فقةةد فضةةمت بعةةض المنشةةآت إضةةافة منظةةور خةةامس وىةةو منظةةور المةةوظفين أو المنظةةور البشةةري  .واختيةةار
مجاالت الرؤية يجب أن يحكمو في األساس منطق العمل مع وجود عالقة متبادلة واضحة بين مختمف مجاالت

الرؤية ،وبذلك فإن مجةال رؤيةة التطةوير ينبغةي أن يوضةح الطرائةق التةي تعتةزم اإلدارة إتباعيةا لتطةوير المنشةأة

والمنتجةةات والخةةدمات المقدمةةة بغةةرض تنظةةيم العمميةةات و /أو إضةةافة قيمةةة لمزبةةائن  ،وىةةذه التةةأثيرات ينبغةةي أن

تنعكس عمى المنظور المالي .

اخلطىج انخاَيح  :حتذيذ اإلسرتاتيجياخ وتُاء األهذاف اإلسرتاتيجيح انعايح :

إن نموذج قياس األداء المتوازن في األساس أداة تسيم في صياغة وتنفيذ اسةتراتيجية المنشةأة وتعمةل

عمةةى مراجعتيةةا ومتابع ةة عمميةةة تنفيةةذىا .وينبغةةي أن ينظةةر لمنمةةوذج عمةةى أنةةو أداة لترجمةةة رؤيةةة واسةةتراتيجية
تجريدية إلى مقاييس وأىداف محددة .ومن ثم فإن الغرض من ىذه الخطوة يتمثل في ترجمة الرؤية إلى صةورة
ممموسة وبالتالي تحقيق التوازن العةام بةين المجةاالت المختمفةة .وحتةى تةتم ىةذه الخطةوة بنجةاح يجةب أن تعقةد

ندوة مشتركة تحضرىا ذات المجموعة المشار إلييا في الخطوة األولى.

وعادة ما تكون عممية صياغة االستراتيجية شديدة التعقيد  ،وتستمزم قةد ارً كبية ارً مةن التفكيةر والمةدخالت

في صورىا المختمفة ) ، (Wheelen and Hanger, 2004,p:64ويرجع ذلةك لتعةدد الجوانةب والمتغيةرات
التي يمزم دراستيا عادة .وال يوجد اتفاق حول اإلجراء المناسب لصياغة استراتيجية المنشأة ،ومةع ذلةك  ،يثةور

دائماً سؤال جوىري وىو كيف يمكن لممنشأة أن تكتسب ميزة تنافسية أفضل من منافسييا وتحافظ عمييا.

ىةةذا السةؤال يقةةع فةةي قمةةب عمميةةة إعةةداد وصةةياغة االسةةتراتيجية  ،وتشةةير التجةةارب إلةةى أن أعظةةم مزايةةا

نموذج قياس األداء المتوازن تكمةن فةي ىةذه الناحيةة عمةى وجةو التحديةد  ،فةالنموذج يسةيل تحميةل الرؤيةة إلةى
استراتيجيات محددة ومستندة إلى الواقع  ،مما يمكن األفراد من فيميا والعمل من خالليا.

ومن أساليب تنفيذ ىذه المرحمة من العممية سؤال المشاركين أن يصةفوا القواعةد األساسةية العامةة التةي

يمكن أن ترشد وتوجو المنشأة نحو الرؤية المنشودة بأقصةى درجةة مةن السةيولة والفاعميةة .ومةن ىنةا  ،يمكةن

تحديد قواعد واستراتيجيات مناسبة أساسية في عدد من الجوانب منيا عمى سبيل المثةال :الربحيةة عمةى المةدى

القصير والطويل  ،األساليب التي ستنافس بيا المنشأة مثل التسعير  ،وقت التسميم  ،وتنظيم المنشةأة ومةن ثةم

نوع القدرات المراد بناؤىا والمتاحة داخمياً.

وترتبط االستراتيجيات األخرى التي سيتم وضعيا بالمجاالت التي ستقوم المنشةأة فييةا بتطةوير منتجاتيةا

وخةدماتيا  ،ومةن سةيتولون مسةؤولية التطةوير .وعنةد اكتمةةال ىةذه المرحمةة  ،سةيتوافر لةدى المنظمةة بيةان لكةةل
منظور (أو مجال رؤية) يوضح االستراتيجية الرئيسة مرتبة بحسب األولوية  ،لتحقيق الرؤية المنشودة.

املثحج انخانج/اجلاَة انعًهي
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اوال :وصف عيُح انذراسح

تكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن ( )55موظفةةةاً وموظفةةةة فةةةي مؤسسةةةة الضةةةمان االجتمةةةاعي ،تةةةم اختيةةةارىم بطريقةةةة

عشوائية .جداول( )2يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً لممتغيرات الشخصية.
جدول ()2

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس
اندُس انخكرار انُسبت انًئىَت
1634
66
ركر
6834
69
أَثً
64434
انًدًىع 54
يظير من جدول ( )2أن عةدد الةذكور فةي العينةة بمة ( )31بنسةبة مئويةة ( ،)%62.5بينمةا بمة عةدد اإلنةاث
( )19بنسبة مئوية (.)%38.5

جدول ()3

توزيع أفراد عينة
انؼًر
أقم يٍ  65سُت
 65-65سُت
 05-61سُت
أكثر يٍ  05سُت
انًدًىع

الدراسة تبعاً لمتغير العمر
انخكرار انُسبت انًئىَت
634
6
5834
69
6634
66
6834
9
64434
54

يظيةر مةن جةدول ( )3أن أعمةى نسةبة مئويةة لتوزيةع أفةراد عينةة الدراسةة تبعةاً لمتغيةر العمةر ( )%58.5لمفئةةة
العمرية ( 35-25سنة) ،بينما بمغت أدنى نسبة مئوية ( )%2.5لمفئة العمرية (أقل من  25سنة).
جدول ( )4توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي
انًسًً انىظُفٍ انخكرار انُسبت انًئىَت
6834
9
يذَر
8634
06
يىظف
64434
54
انًدًىع

يظير من جدول ( )4أن النسةبة المئويةة لتوزيةع أفةراد العينةة تبعةاً لمتغيةر المسةمى الةوظيفي بمغةت ()%18.5
لممسمى الوظيفي (مدير) ،بينما بمغت النسبة المئوية لممسمى الوظيفي(موظف) (.)%82.5
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جدول ()5
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة
انخكرار انُسبت انًئىَت
انخبرة
834
0
أقم يٍ  5سُىاث
6134
66
 64-5سُىاث
6134
66
 65-66سُت
0434
أكثر يٍ  65سُت 64
64434
54
انًدًىع
يظيةر مةن جةدول ( )5أن أعمةى نسةبة مئويةة لتوزيةع أفةراد عينةة الدراسةة تبعةاً لمتغيةر الخبةرة ( )%45.5لفتةرة
الخبةةرة (أكثةةر مةةن  15سةةنة) ،بينمةةا بمغةةت أدنةةى نسةةبة مئويةةة ( )%8.5لفتةةرة الخبةةرة (أقةةل مةةن  5سةةنوات).

حاَيا :يُالشح فرضياخ انذراسح

لقد اظيرت الدراسة طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقمة المتمثمة بدعم االدارة العميا ومالءمة تطبيق

المنظورات االربع لمقياس االداء المتوزان وكفايتيا لمتطبيق في المؤسسات العامة واالىميةة النسةبية لممقةاييس

غير المالية وعالقة تمك المتغيرات مع المتغير التابع المتمثل بمدى نجاح التطبيق في المؤسسات العامةة حيةث

اظيرت الدراسة العالقة االيجابية الوطيدة بين المتغيرات المسةتقمة والمتغيةر التةابع وقةد ظيةر ذلةك احصةائيا مةن
خالل حسةاب المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة واسةتخراج معامةل ارتبةاط بيرسةون وتحميةل االنحةدار

كما موضح في اختبار الفرضيات .

حانخا:اختثار فرضياخ انذراسح

الفرضةةية األولةةى :ىنةةاك عالقةةة ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ( )5.55=αلمةةتالزم بةةين دعةةم االدارة
العميا ونجاح تطبيق مقياس االداء المتوازن  .لمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافةةةات المعياريةةةة لجميةةةع فقةةةرات ىةةةذا المجةةةال  ،كمةةةا تةةةم اسةةةتخراج معامةةةل االرتبةةةاط بطريقةةةة بيرسةةةون

( ، )Pearson Correlationوتطبيةةق تحميةةل االنحةةدار األحةةادي ( ، )Regressionكمةةا ىةةو موضةةح فةةي

جداول رقم ()6

جدول ( )6المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجال دعم االدارة العميا
انرقى
6
6
6
0
5

انفقرة
حذرج اإلدارة انؼهُب أهًُت االداء انًخىازٌ ضًٍ يحبور خهسبحهب
حهخى اإلدارة انؼهُب بًخببؼت آنُت ػًم االداء انًخىازٌ بشكم دورٌ ثببج
حهخى اإلدارة انؼهُب بًحبور بطبقت االداء االربؼت بشكم يخىازٌ
حقُى اإلدارة انؼهُب َخبئح حطبُق بطبقت االداء انًخىازٌ ضًٍ خطت واضحت
 3حشبرك اإلدارة انؼهُب بشكم فؼبل االداراث االخري فٍ يخببؼت ػًم االصىل
غُر انًهًىست فٍ بطبقت االداء انًخىازٌ
انًدبل انكهٍ  /دػى االدارة انؼهُب
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انًخىسط
انحسببٍ
3.80
4.38
3.92
3.70

االَحراف
انًؼُبرٌ
0.97
0.78
1.01
1.05

3.74

0.96

3.91

0.70
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قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة الضمان االجتماعي -اربد)
يظير من جدول ( )6أن أعمى متوسط حسابي لفقرات مجال دعم االدارة العميا بم ( )4.38لمفقةرة ()2
" تيتم اإلدارة العميا بمتابعة آليةة عمةل االداء المتةوازن بشةكل دوري ثابةت " ،بينمةا بمة أدنةى متوسةط حسةابي
( )3.75لمفقةةرة ( ")4تقةةيم اإلدارة العميةةا نتةةائي تطبيةةق بطاقةةة االداء المت ةوازن ضةةمن خطةةة واضةةحة " ،وبم ة
المتوسط الحسابي لممجال الكمي /دعم االدارة العميا(.)3.91

جدول ( )7معامل االرتباط بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationبين دعم االدارة العيا ونجاح تطبيق
بطاقة االداء المتوازن
معامل االرتباط

المجال
دعم االدارة العميا
نجاح التطبيق

0.72

الداللة

اإلحصائية
0.05

يظيةر مةن جةةدول ( )7أن قيمةة معامةةل االرتبةاط بمة ( )5.72بداللةة إحصةةائية ( )5.55وىةذا يةةدل عمةى وجةةود
عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين دعةم االدارة العيةا ونجةاح تطبيةق بطاقةة االداء

المتوازن.

جدول (:)8نتائي تطبيق تحميل االنحدار األحادي ( )Regressionعمى دعم االدارة العميا ونجاح تطبيق
β

بطاقة االداء المتوازن.
R Square
R
T

انًدبل
دػى االدارة انؼهُب
0.05
52.867
4.52
4.72 7.27
0.62
َدبذ انخطبُق
يظير من جدول ( )8أن قيم ( )T،βبمغت ( )7.27 ،5.72عمى التوالي وىي قيم دالة إحصائياً عند مستوى
F

انذالنت اإلحصبئُت

الداللة ( )5.55=αوىذا يدل عمى وجودعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05لدعم
االدارة العميا عمى نجاح تطبيق بطاقة االداء المتوازن  ،كما بمغت قيم (،5.72( ) F،R Square ،R

 )52.867 ،5.52عمى التوالي وىي قيم دالة إحصائياً ،وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة احصائية عند

مستوى الداللة ( )α=0.05بين دعم االدارة العميا ونجاح تطبيق بطاقة االداء المتوازن ،وبالتالي قبول
الفرضية األولى.

الفرضية الثانية :ىناك عالقة ذات عند مستوى الداللة ( )5.55=αبين مدى مالءمة تطبيق المنظورات االربع

لمقياس االداء المتوازن ونجاح التطبيق .

لمتحق ق من صحة ىذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال "

مدى مالءمة تطبيق المنظورات االربع لمقياس االداء المتوازن ونجاح التطبيق" ،كما تم استخراج معامل

االرتباط بطريقة بيرسون ( ، )Pearson Correlationوتطبيق تحميل االنحدار األحادي ()Regression

 ،جداول ( )9يوضح ذلك.
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قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة الضمان االجتماعي -اربد)
جدول ()9
يبين حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:

المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مدى مالءمة تطبيق المنظورات االربع لمقياس االداء المتوازن ونجاح
التطبيق

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرة

الرقم
1

يدرك العاممون مفاىيم االمحاور االربعة لبطاقة االداء المتوازن

3.44

1.05

2

محور العمالء مالءم لمتطبيق في المؤسسات العامة

3.42

0.88

3

محور العمميات الداخمية مالئم لمتطبيق في المؤسسات العامة

3.72

0.90

4

محور التعمم مالئم لمتطبيق في المؤسسات العامة

3.62

0.83

3.67

0.73

مجال الكمي /مدى مالءمة تطبيق المنظورات االربع

يظير من جدول ( )9أن أعمى متوسط حسةابي لفقةرات مجةال مةدى مالءمةة تطبيةق المنظةورات االربةع لمقيةاس
االداء المتةةةوازن ونجةةةاح التطبيةةةق بمةةة ( )3.72لمفقةةةرة ( " )3محةةةور العمميةةةات الداخميةةةة مالئةةةم لمتطبيةةةق فةةةي

المؤسسات العامة " ،بينما بم أدنى متوسط حسابي ( )3.42لمفقرة ( " )2محور العمةالء مةالءم لمتطبيةق فةي

المؤسسات العامة " ،وبم المتوسط الحسابي لممجال الكمي /مدى مالءمة تطبيق المنظورات االربع (.)3.67

جدول ()15

معامل االرتباط بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationبين مدى مالءمة تطبيق المنظورات االربع
لمقياس االداء المتوازن ونجاح التطبيق

معامل االرتباط

المجال
مدى مالءمة تطبيق المنظورات االربع

5.74

نجاح التطبيق

الداللة
اإلحصائية
5.55

يظيةةر مةةن جةةدول ( )15أن قيمةةة معامةةل االرتبةةاط بةةين مةةدى مالءمةةة تطبيةةق المنظةةورات االربةةع لمقيةةاس االداء

المت ةوازن ونجةةاح التطبيةةق بمةة ( )5.74بداللةةة إحصةةائية ( )5.55وىةةذا يةةدل عمةةى وجةةود عالقةةة ذات داللةةة
احصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين مدى مالءمة تطبيق المنظورات االربع لمقيةاس االداء المتةوازن

ونجاح التطبيق.

جدول ()11

نتائي تطبيق تحميل االنحدار األحادي ( )Regressionعمى مجال مالءمة تطبيق المنظورات االربع لمقياس
انًدبل
يالءيت حطبُق انًُظىراث االربغ
َدبذ انخطبُق

االداء المتوازن ونجاح التطبيق
R Square
R
T
β

4374
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7316

4.74

0.54

F

انذالنت اإلحصبئُت

58.359

0.05
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قياس مدى فاعلية بطاقة األداء املتوازن إلدارة األداء االسرتاتيجي
يف املؤسسات العامة األردنية ( دراسة ميدانية على مؤسسة الضمان االجتماعي -اربد)
يظير من جدول ( )11أن قيم ( )T،βبمغت ( )7.63 ،0.70عمى التوالي وىي قيم دالة إحصائياً عند
مستوى الداللة ( ) 5.55=αوىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α=0.05
لمدى مالءمة تطبيق المنظورات االربع لمقياس االداء المتوازن ونجاح التطبيق ،كما بمغت قيم (R ،R

 )58.359 ،5.54 ،5.74( ) F،Squareعمى التوالي وىي قيم دالة إحصائياً ،وىذا يدل عمى وجود عالقة

ذات عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين مدى مالءمة تطبيق المنظورات االربع لمقياس االداء المتوازن

ونجاح التطبيق ،وبالتالي قبول الفرضية الثانية .
-

الفرضية الثالثة :ىناك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )4345=αلمدى كفاية

المنظورات األربع لمقياس االداء المتوازن .ونجاح تطبيق المنظورات االربع.لمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،كما تم استخراج معامل االرتباط بطريقة بيرسون

( )Pearson Correlationوتطبيق تحميل االنحدار األحادي ( )Regressionعمى ،جداول ( )12يوضح ذلك.

جدول ()12

المتوسطات الحسابية لفقرات كفاية المنظورات األربع لمقياس االداء المتوازن ونجاح التطبيق
االَحراف
انًخىسط
انفقرة
انرقى
انًؼُبرٌ
انحسببٍ
1.06
3.82
ححسٍ أداء انًؤسست َبحح ػٍ فبػهُت اسخخذاو بطبقت االداء انخىازٌ
6
انًحبور االربؼت نبطبقت االداء انًخىازٌ حؤثر ػهً درخت انخفبػم
6
0.98
3.86
انىظُفٍ نهؼبيهٍُ
انًحبور االربؼت نبطبقت االداء انًخىازٌ حؼًم ػهً احذاد انخغُُر
6
1.08
3.88
انًُشىد فٍ انًؤسسبث انؼبيت
انًحبور االربؼت نبطبقت االداء انًخىازٌ كبفُت نقُبس االداء
0
1.07
3.96
االسخراحُدٍ فٍ انًؤسسبث انؼبيت
كفبَت انًحبور االربؼت نبطبقت االداء انًخىازٌ يخؼهقت بخؼبوٌ خًُغ
5
1.01
4.04
انؼبيهٍُ
0.89
3.94
يدبل انكهٍ /كفبَت انًُظىراث
يظير من جدول ( )12أن أعمى متوسط حسابي لفقرات مجال حل المشةكالت بمة ( )4.54لمفقةرة ( " )5كفايةة
المحةةاور االربعةةة لبطاقةةة االداء المت ةوازن متعمقةةة بتعةةاون جميةةع العةةاممين " ،بينمةةا بم ة أدنةةى متوسةةط حسةةابي

( )3.82لمفقرة ( " )2المحةاور االربعةة لبطاقةة االداء المتةوازن تةؤثر عمةى درجةة التفاعةل الةوظيفي لمعةاممين "،
وبم المتوسط الحسابي لممجال الكمي (.)3.94
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جدول ()13
معامل االرتباط بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationلكفاية المنظورات األربع لمقياس االداء
المتوازن ونجاح التطبيق

معامل االرتباط

المجال
كفاية المنظورات

5.66

نجاح التطبيق

الداللة
اإلحصائية
5.55

يظير من جدول ( )13أن قيمة معامل االرتباط بم ( )5.66بداللة إحصائية ( )5.55وىذا يدل عمى وجود

عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين كفاية المنظورات األربع لمقياس االداء
المتوازن ونجاح التطبيق .

جدول ()14

نتائي تطبيق تحميل االنحدار األحادي ( )Regressionلكفاية المنظورات األربع لمقياس االداء المتوازن
β
انًدبل
كفبَت انًُظىراث
435
6
َدبذ انخطبُق
يظير من جدول ( )14أن قيم ()T،β

ونجاح التطبيق
انذالنت اإلحصبئُت
F
R Square
R
T
136
4.00
37.83
4.44
0.66
5
بمغت ( )6.15 ،5.52عمى التوالي وىي قيم دالة إحصةائياً عنةد

مستوى الداللة ( )4345=αوىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (، )α=0.05
كما بمغةت قةيم ( )37.83 ،5.44 ،5.66( ) F،R Square ،Rعمةى التةوالي وىةي قةيم دالةة إحصةائياً ،وىةذا

يةةدل عمةةى وجةةود عالقةةة ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ( )α=0.05بةةين كفايةةة المنظةةورات األربةةع

لمقياس االداء المتوازن ونجاح التطبيق  ،.وبالتالي قبول الفرضية الثالثة.

الفرضية الرابعة :ىناك عالقة ذات داللةة احصةائية عنةد مسةتوى الداللةة ( )4345=αلألىميةة النسةبية

لممقاييس غير المالية ونجاح تطبيق المنظورات االربع .لمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم حساب المتوسةطات
الحسةةةةابية واالنحرافةةةةات المعياريةةةةة  ،كمةةةةا تةةةةم اسةةةةتخراج معامةةةةل االرتبةةةةاط بطريقةةةةة بيرسةةةةون (

Pearson

 )Correlationوتطبيق تحميل االنحدار األحادي ( ، )Regressionو جداول ( )15يوضح ذلك.
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جدول ()15
المتوسطات الحسابية لفقرات األىمية النسبية لممقاييس غير المالية ونجاح تطبيق المنظورات االربع
االَحراف
انًخىسط
انفقرة
انرقى
انًؼُبرٌ
انحسببٍ
َكخسب يحىر انؼًالء اهًُت كبُرة يقبرَت يغ انًقبَُس انًبنُت فٍ
6
1.06
0366
االداء االسخراحُدٍ33
َكخسب يحىر انؼًهُبث انذاخهُت اهًُت كبُرة يقبرَت يغ انًقبَُس
6
0.98
3.98
انًبنُت فٍ االداء االسخراحُدٍ
1.08
6386
َكخسب يحىر انخؼهى اهًُت كبُرة يقبرَت يغ انًقبَُس انًبنُت 3
6
0.89
3.94
يدبل انكهٍ /حم انًشكالث
يظير من جدول ( )15أن أعمى متوسط حسابي بم ( )4.54لمفقرة ( " )1يكتسب محور العمالء اىمية
كبيرة مقارنة مع المقاييس المالية في االداء االستراتيجي ،" ..بينما بم أدنى متوسط حسابي ( )3.81لمفقرة

( " )3يكتسب محور التعمم اىمية كبيرة مقارنة مع المقاييس المالية " ،وبم المتوسط الحسابي لممجال
الكمي /حل المشكالت (.)3.94

جدول ()16

معامل االرتباط بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationلفقرات األىمية النسبية لممقاييس غير المالية

ونجاح تطبيق المنظورات االربع
يؼبيم االرحببط انذالنت اإلحصبئُت
انًدبل
األهًُت انُسبُت
4345
4316
َدبذ انخطبُق
يظير من جدول ( )16أن قيمة معامل االرتباط بم ( )5.62بداللة إحصائية ( )5.55وىذا يدل عمى وجود
عالقة ذات مستوى عند الداللة ( )α=0.05بين األىمية النسبية لممقاييس غير المالية ونجاح تطبيق
المنظورات االربع.

جدول ()17

نتائي تطبيق تحميل االنحدار األحادي ( )Regressionلألىمية النسبية لممقاييس غير المالية ونجاح تطبيق
المنظورات االربع.
انذالنت اإلحصبئُت
F
R Square
R
T
β
انًدبل
األهًُت انُسبُت
6830
437
136
4.05
4350
4350
4
6
7
َدبذ انخطبُق
يظير من جدول ( )17أن قيم ( )T،βبمغت ( )6.37 ،5.54عمى التوالي وىي قيم دالة إحصائياً عنةد

مسةةتوى الداللةةة ( )4345=αوى ةذا يةةدل عمةةى وجةةود عالقةةة ذات داللةةة داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة

( ، )α=0.05كمةةا بمغةةت قةةيم ( )5.54،38.45 ،5.71( ) F،R Square ،Rعمةةى الت ةوالي وىةةي قةةيم دالةةة
إحصةةائياً ،وىةةذا يةةدل عمةةى وجةةود عالقةةة ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ( )α=0.05بةةين األىميةةة

النسةةبية لممقةةاييس غيةةر الماليةةة ونجةةاح تطبيةةق المنظةةورات االربةةع ،وبالتةةالي قبةةول الفرضةةية الثالثةةة ورفةةض
الفرضية البديمة.
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اوال :االستُتاجاخ

املثحج انراتع /استُتاجاخ وتىصياخ

 -1تبةةين مةةن خةةالل الدراسةةة ان المؤسسةةة وظفةةت دعةةم االدارة العميةةا فةةي تعزيةةز نجةةاح تطبيةةق بطاقةةة االداء
التوازن وقد ظير ذلك من خالل نتائي تحميل الفرضية االولى.

 -2اظيرت الدراسة ان المؤسسة تطبق بطاقة االداء المتةوازن ممةا يعنةي بشةكل واضةح انيةا مالئمةة لمتطبيةق
في المؤسسات العامة وذلك ظاىر من خالل تحميل نتائي الفرضية الثانية.

 -3اظيرت الدراسة ان محاور بطاقة االداء المتةوازن االربعةة كافيةة الدارة االداء االسةتراتيجي فةي المؤسسةات
العامة وقد ظير ذلك من نتائي تحميل الفرضية الثالثة.

 -4تبين من خالل الدراسة ان عممية تقييم االداء االستراتيجي في الؤسسات العامةة يعتمةد بشةكل اكبةر عمةى
المحاور غير المالية وذلك ظاىر من تحميل نتائي الفرضية الرابعة.

حاَيا :انتىصياخ

وفي ضوء النتائي التي أسفرت عنيا الدراسة نبدأ بمجموعة من التوصيات التةي نأمةل أن تفيةد أصةحاب القةرار،

كما نتمنى أن تفيد الميتمين بمجال موضوع الدراسة عموماً:

 .1المحافظة عمى دعم اإلدارة العميا لضمان نجاح تطبيق مقياس األداء المتوازن .

 .2المحاور األربعة لبطاقة األداء المتوازن مالئمة لمتطبيق في المؤسسةات العامةة لةذا يتوجةب عمةى اصةحاب
القرار تعميم استخدام ىذ االداة في المؤسسات العامة عمى اختالف مجاالتيا.

 .3المحاور األربعة لبطاقةة األداء المتةوازن كافيةة إلدارة األداء االسةتراتيجي فةي المؤسسةات العامةة لةذا يجةب
ان تحرص المؤسسات العامة عمى تطبيقيا بشكل متوازن لضمان فاعمية االداة في عممية القياس.

 .4المحةاور غيةر الماليةة أكثةر أىميةة مةن المنظةورات الماليةة فةي عمميةة التقيةيم فةي المؤسسةات العامةة ممةا
يستمزم االعتماد عمييا بشكل اكبر النجاح عممية التقييم.
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Measure the effectiveness of the Balanced Scorecard strategic
performance management in public institutions of Jordan
)An Empirical Study on the Social Security Corporation – Irbid(
Abstract
The goal of this research to identify a set of criteria that can be measured
on the basis of which the effectiveness of the application of the Balanced
Scorecard in the Jordanian Public Institutions in order to identify the basic
requirements to ensure the application of balanced performance measures. The
study population consisted of the staff of the Public Institution for Social
Security - Irbid of directors of departments and heads of departments and
administrative staff, was the use of a random sample of (50) an employee and the
employee. The questionnaire was used as a tool to collect data, and as a result of
subjecting these standards for the field test and the use of statistical analysis
tools to the results of the study concluded that the most important of which there
are a set of criteria which are available at public institutions will work to ensure
the success of the application of balanced performance measures. Among these
standards:
1. The support of senior management necessary prerequisite for the success of
the application of balanced performance measures in public institutions.
2. The four axes of the Balanced Scorecard appropriate for application in public
institutions.
3. The four axes of the Balanced Scorecard enough to run a balanced
performance in public institutions.
4. The non-financial hubs are more important than the financial perspectives in
the evaluation process in public institutions.

Keywords: Balanced Scorecard, Strategic performance, Jordan.
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