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ملخص الدراسة
تعد بطاقة األداء المتوازن إحدى تقنيات إدارة الكلفة اإلستراتيجية وأنموذجا أكثر
شموال لقياس وتقييم األداء الشتماله على إطار متكامل يتضمن العديد المقاييس
المالية وغير المالية والتي تمثل جزءا من نظام معلومات متكامل للمستويات
 ويهدف البحث إلى قياس االداء في الشركات الصناعية من, اإلدارية المختلفة
خالل استطالع أراء مجموعة من المدراء لغرض تطبيق هذه التقنية الحديثة في
(مجموعة من الشركات الصناعية في محافظة الديوانية ) لغرض تقويم أداءها
االستراتيجي ألجل تمكين المديرين من اتخاذ قرارات رشيدة لزيادة كفاية وفاعلية
أداءهم وبما يحقق أهداف الوحدة االقتصادية واالستمرار في سوق المنافسة
والتكيف مع الظروف البيئية التي تتصف بالتغيير والتقييد وذلك من خالل استمارة
 وقد توصل الباحثان إلى,استبيان وزعت على مجموعة من مديري تلك الشركات
Measure the performance of industrial
.مجموعة من االستنتاجات والتوصيات
companies according to the Balanced
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Scorecard
(study of the views of a group of industrial
companies in the province of Diwaniya)

Abstract
The Balanced Scorecard one of the
techniques of cost management strategy and
model for a comprehensive measurement
and evaluation of performance because it
involves an integrated framework that
includes many financial metrics and nonfinancial, that are part of an integrated
information system for the levels of various
administrative, and research aims to
Measure the performance of industrial
companies according this new technique in
(a group of industrial companies in the
province of Diwaniya) for the purpose of

evaluating their performance strategic in
order to enable managers to make informed
decisions to increase the adequacy and
effectiveness of their performance and to
achieve the goals of economic unity and to
continue to market competition and adapt
to environmental conditions that are
characterized by change, restriction and so
during a questionnaire distributed to a
group of managers of those companies,
have reached the researcher to a set of
conclusions and recommendations. .
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المقدمة :
تواجه منشاة األعمال الحديثة بيئة سريعة التغيير
في المتطلبات والموارد فضال عن حركتها المعقدة
من حيث تطلعات واحتياجات الزبائن المتمثلة في
الجودة المرتفعة والتكلفة المنخفضة والتسليم
األسرع والتنويع األكثر للمنتجات إضافة الى
عولمة السوق وشدة المنافسة العالمية والتركيز
على البعد االستراتيجي لسياسة األعمال
األمررر الررري فررره علررى شرررا المنش ر ت االسررتجابة
السرررررررريعة والتوجررررررره إلرررررررى تطررررررروير تقنياتهرررررررا
واسررتراتيجياتها لتكررود ةررادرة علررى مواجهررة تلررر
التغييررررات فررري البيئرررة بلبعادشرررا المختلفرررة وألجررر
تحديد كفاية وفاعلية تل المنش ت كاد البد لهرا مرن
تطررروير مقرررايي دداة جديررردة تعمررر علرررى تحقيررر
دشرررردا التشررررغيلية للوحرررردة االةتحررررادية وتحديررررد
الجوانب التي شري بحاجرة ماسرة للتغييرر والتطروير
والتحسين المستمر (بدال من التركيز علرى مقرايي
األداة الماليررة التقليديررة خمررن خررالل ةيرراس مترروا د
لألداة يتضمن مجموعة متنوعة من مقرايي األداة
تتعلرررر باربعررررة مجرررراالت شرررري األداة المررررالي ،
العالةات مع الزبائن  ،عمليرات التشرغي الرداخلي ،
دنشررطة الررتعلم والنمررو خ ,وشررو مررا يعررر ببطاةررة
األداة المترررروا د والترررري تررررم تقررررديمها مررررن ةبرررر
 Kaplan&Nortenفرري سررنة  2991والترري تمررد
التنفيريين بهيكر عمر شرام يتررجم إسرتراتيجيات
الوحرررردة االةتحررررادية إلررررى مقررررايي دداة متوا نررررة
ومنسرررجمة وفررر مفررراشيم دربعرررة تكمررر المقرررايي
التقليدية

المبحث األول /منهجية البحث

أوالً  /مشكلة البحث :
تتمث مشكلة البحث باد الشركات
الحناعية عينة البحث ال الت تعتمد في ةياس
ادائها على المقايي المالية التقليدية (التي لم
تعد كافية للحكم على ددائها بحورة دةيقة
وشاملة في ظ المتغيرات البيئية دلمعاصرةخ
دود االشتمام بتطوير وتحسين مقايي االداة
وتطبي التقنيات الحديثة في ةياس االداة مما
ينعك دثرشا على دةة وموضوعية اتخاذ

القرارات ألغراه التخطيط والرةابة وتقويم
االداة
ثانيا ً  /هدف البحث :
تتمث دشدا البحث باالتي -
 .1التعريررب ببطاةررة األداة المترروا د والترري تعررد
مرررررن التقنيرررررات الحديثرررررة فررررري تقرررررويم األداة
االستراتيحي وما تزال تحتاج إلى المزيد مرن
اإليضررراي ليسررره تبنيهرررا مرررن ةبررر الوحررردات
االةتحادية
 .2إظهررررار عرررردم كفايررررة مقررررايي األداة الماليررررة
التقليدية في ظ متغيرات البيئة المعاصرة
 .3التعر على مدى دشمية مقرايي األداة غيرر
الماليررررة فرررري يررررادة فاعليررررة دداة الوحرررردات
االةتحادية
ثالثا ً  /أهمية البحث :
تنبع دشمية شرا الدراسة مرن دنهرا تبحرث فري تقرويم
األداة باسرتخدام بطاةرة األداة المتروا د للشرركات
الحررناعية عينررة البحررث واألدوات التطبيقيررة
المقترحرة لرررل وبيرراد دوجرره القحررور الترري تعرراني
منها مقايي األداة المالية التقليدية ومساعدة إداراة
شررا الشرركات إليجراد مقرايي متكاملرة لرألداة فري
ظ ر التغييرررات فرري بيئررة األعمررال الحديثررة و يررادة
حرررررردة المنافسررررررة اذ اتجهررررررت غالبيررررررة الوحرررررردات
االةتحادية إلى استخدام مقرايي غيرر ماليرة لرألداة
ترروفر معلومررات إضررافية عررن المجهررودات اإلداريررة
والترري تررتالئم مررع األشرردا اإلسررتراتيجية للوحررردة
االةتحررادية مثر مقررايي الجررودة ،دداة المخررزود ،
اإلنتاجيررة  ،المرونررة مررع اخررر عوامرر التكلفررة فرري
االعتبار
رابعا ً  /فرضية البحث :
يستند البحث الى فرضيتين رئيستين وشما -
 2اد مقررررايي االداة الماليررررة التقليديررررة فرررري
الوحررردات االةتحرررادية وحررردشا تعرررد كافيرررة
لاليفاة بمتطلبات لبيئة الحديثة االعمال
 1اد اسرررتخدام بطاةرررة االداة المتررروا د التررري
تشررتم علررى مقررايي ماليررة وغيررر ماليررة
التزيررررد مررررن كفايررررة وفاعليررررة الوحرررردات
االةتحادية
خامسا ً  /الدراسات السابقة :
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 -1دراسات عربية:
أ .دراسةة زويلةف ,نةور )5002(,بعنةوان:
أهميةةة ومةةدى اسةةتخدام بطاقةةة العالمةةةات
المتوازنةةةة فةةةي تقةةةويم األداء  -دراسةةةة
تطبيقية في عينة من المصارف األردنية"
وآلية تطبيقها،
شدفت الدراسة إظهار دشمية بطاةة األداة المتوا د
في كيفية مساشمتها بتحوي إستراتيجية المنشلة إلى
لغة مشتركة يتكلمها األفراد العاملود فيها ،من
خالل صياغة مقايي لألداة وفقًا لبطاةة األداة
المتوا د
ودشم ما دظهرته نتائج الدراسة دد مقايي األداة
لمحاور البطاةة األربعة تختلب من منظمة إلى
دخرى ب ومن ةسم إلى آخر في المنظمة نفسها
وفقا لطبيعة دنشطة وفعاليات المنظمة ودةسامها
وتعتبر البطاةة وسيلة لتجسير الهوة بين
إستراتيجية المنظمة ومؤشرات القياس في النظام
التقليدي لتقويم األداة ،كما دد تطبي بطاةة األداة
المتوا د يؤدي إلى ربط مقايي األداة األربعة
بإستراتيجية المنظمة ،وتبين دد شناك انعكاسات
ايجابية للربط بين مقايي األداة وعملية تقويمه
المنظمة
دشدا
والمساشمة في تحقي
اإلستراتيجية.
ودوصت بضرورة تطبي نظام بطاةة األداة
المتوا د بشك متكام  ،وبناة المحار
لخارطتها اإلستراتيجية وفقًا لهيك بطاةة األداة
المتوا د[2] .
ب .دراسةة عبةد الملةك( 5002 ) ,بعنةوان :
"مةدخل القيةاس المتةوازن كةدداة لتطةوير
نظةةم تقيةةيم األداء فةةي المشةةروعات
الصناعية – دراسة نظري تطبيقية".
شدفت الدراسة إلى التعر على الوضع الحالي
ألنظمة تقييم األداة في شركات ةطا ع األعمال
الخاص بمحر ودراسة تحليلية لبطاةة األ داة
المتوا د ودبعادشا وإمكانية تطويرشاعن طري
إضافة بعد خام شو بعد الموردين وكرل إضافة
بعد ردس المال الفكري المتمث في العمليات
المتعلقة بالبنية التحتية للمنظمة ومقايي دداة تل
العمليات ،وذل إلى بطاةة األداة المتوا د رباعية

األبعاد وإلى بناة نموذج يسا شم في التعر على
ماشية المسببات غير المالية للنتائج المالية التي
تحققها المنشلة في إطار استخدام بطاةة األداة
المتوا د.
ومن دشم نتائج الدراسة
 -2شناك اتفاق على رفض انفراد النموذج
المحاسبي لقياس وتقييم األداة على المؤشرات
المالية فقط في ظ بيئة األعمال المعاصرة
 -1تطوير ةياس دداة البعد المالي مدخ القيمة
االةتحادية المضافة باإلضافة إلى المؤشرات
األخرى ووجود عالةة تلثير بين المقايي غير
المالية وتحسين األداة المالي.
ودوصت الدراسة بضرورة ةيام الشركات بعم
تغييرات جوشرية في دنظمة ةياس األداة تبعدشا
من االعتماد الفعلي على المقايي المالية التقليدية
والتركيز على المقايي غيرالمالية ،ودد يتم ربط
بطاةة األداة المتوا د باالتجاشات المعاصرة
األخرى مث :إدارة التكاليب اإلستراتيجية ،مفهوم
الجودة الشاملة ،محاسبة األنشطة ،المخزود
الفوري ،نظرية القيود[ 1] .
ج .دراسةةة درغةةام ,وفضةةة(5002 ) ,
بعنةوان" :أثةر تطبيةق أنمةوذ األداء
المتةةةوازن فةةةي تعزيةةةز األداء المةةةالي
اإلستراتيجي للمصارف:
دراسة ميدانيرة ".المحرددة ضرمن (BSC) ،شردفت
شرا الدراسرة إلرى معرفرة دثرر تطبير بطاةرة األداة
المترروا د جوانبهررا األربعررة :المررالي ،العمي ر ،
عمليرات التشرغي الداخليرة ،والنمرو والرتعلم ،فري
تعزيز األداة المالي اإلستراتيجي للمحار  ،من
خالل تحديد المقايي في الجوانب األربعة لبطاةرة
األداة المتوا د ومن دشم نتائج الدراسة
 2تمتلر المحرار تحرورًا واضرحًا عرن دبعراد
األداة المررالي االسررتراتيجي األساسررية ممررا
يمكنها بالتالي من تحقي دداة مالي استراتيجي
متميز
 1يمكن استخدام مقايي األداة في بطاةة األداة
المتوا د بجوانبها األربعة معًا ويمكن استخدام
مقايي األداة في ك جانب على حد ة لتعزيز
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األداة المالي االستراتيجي في المحار
)(BSC
ومن دشم توصيات الدراسة
 2ضرورة تبني بطاةة األداة المتوا د وإعرادة
تشكي الثقافة المؤسسية ،مع تهيئة الظرو
الال مة لتفعي عملية تطبيقها
 1اعتبارشرا وسريلة لترشريد ةررارا ت المرديرين
وتوجيه سلوكهم وتقييم ددائهم
 3ضررورة تردريب العراملين فري المحرار
وترلشيلهم مرن خرالل إشرراكهم فري دورات
مختحة لالطرالع علرى كيفيرة تطبير بطاةرة
األداة المترروا د بشررك كفررؤ وفاعر فرري
المحار ] [ 3
د .دراسةة العمةري (5002 ) ,بعنةوان :
"منهجية تطبيةق بطاقةة األداء المتةوازن
في المؤسسات السعودية".
شدفت الدراسة إلى توضري دشميرة تطبير دسراليب
اإلدارة الحديثرة متمثلرة فري طررق ةيرا س دداة
المؤسسرات والمنظمرات بالمملكرة والتعرر علري
دشمية استخدام بطاةة األداة المتوا د علي تحسين
مؤشررات األداة للمنظمرات والمؤسسرات بالمملكرة
العربية السعودية.
ومن دشم نتائج الدراسة : -
شي ضرورة دد تتسم الثقافة والقيم التنظيمية بالقوة
والتوجررررره المسرررررتقبلي ،وتقبررررر التغييرررررر والسرررررعي
لالعتمراد علرى مقرايي ةيراس األداة بشرك دائرم
وضررورة االشتمرام ببنراة الروعي فري مجرال ةيراس
األداة مررررن خررررالل النرررردوات واللقرررراةات ودوصررررت
الدراسة بضرورة االشتمام بالمفاشيم اإلستراتيجية،
واالرتكا على دشدا واضحة ةابلة للقيراس يمكرن
بالتررررالي مررررن إعطرررراة توصرررريب دةيرررر لألعمررررال
المطلوب القيام بها إلنجا تل األشدا .
 -5دراسات اجنبية:
A- (Gomes and Liddle, 5002) "The
Balanced Scorecard as a
Performance Management Tool
for Third Sector Organizations:
the Case of the Arthur
Bernardes Foundation, Brazil".

شدفت شرا الدراسة إلى تقديم األدلة التجريبية
باستخدام بطاةة األداة المتوا د للمنظمات القطاع
الثالث .دجري البحث ضمن نموذج تفسيري
باستخدام إستراتيجية البحث والعم  ،وةد تم جمع
البيانات من خال ل المقابالت الفردية وتحليلها
وتفسيرشا.وتثبت نتائج الدراسة بلد المنظمات غير
الربحية يجب دد تضع الزبائن على ردس
خرائطهم اإلستراتيجية ،كما دنها تشير إلى دنه
ينبغي مراعاة دصحاب المحال القوية في الخطة
اإلستراتيجية وضرورة رضاشم من دج ضماد
الشرعية واالستدامة][4
B- (Greiling,5000)"BalancedScore
card Implementation in German
"Non-Profit Organization
شردفت شررا الدراسرة إلرى تقرديم تقريرر عرن نترائج
الدراسة التجريبية االستكشافية للمنظمات األلمانية
غير الهادفة للرب فيما يتعل بتطبي بطاةة األداة
المترروا د مررن حيررث مسررتويات التنفيررر ،واألبعرراد،
والتحرديات والعقبرات الرئيسرة واسرتخدام مقرايي
األداة.
ومن دشم نتائج الدراسة
 -2معظم المنظمات غير الهادفرة للررب التري
تم تحليلها في شرا الدراسة شي في مرحلة
مبكرة من تطبي بطاةة األداة المتوا د
 -1طبر بطاةرة األداةالمتروا د فري معظرم
الحاالت كلداة ةياس ولي بوصرفها نظرام
لإلدارة
 -3تطبيررررر بطاةرررررة األداة المتررررروا د بتلررررر
المنظمرات لرم يتكيرب بالقردر الكرافي مرع
متطلبات العمليات غير الهادفة للرب .
ودوصت الدراسة بضرورة التعم في دراسة
ددبيات بطاةة األداة المتوا د في المنظمات
غير الهادفة للرب [ 5 ] .
سادساً :اساليب جمع البيانات :
د -الجانررررب النظررررري للححررررول علررررى البيانررررات
والمعلومررات للجانررب النظررري اعتمررد الباحررث
على المتوافر من المحرادر االجنبيرة والعربيرة
وشررررربكة االنترنيرررررت العالميرررررة التررررري تناولرررررت
موضررررروع البحرررررث اضرررررافة الرررررى المقرررررابالت
الشخحية
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ب -الجانرررب العملررري  -فررري اطرررار الجانرررب العملررري
اعتمد الباحرث االسرتبانة التري صرممت بالشرك
الرررري يخررردم شرررد وفرضررريات البحرررث ووفررر
محررررررورين  ،اشررررررتم المحررررررور االول علررررررى
المعلومررات العامررة امررا المحررور الثرراني فاشررتم
على مجموعة اسئلة ( 11سؤالخ مو عة علرى
متغيرات البحث مستفيدين من مقيراسLikert
الخماسي وكما مبين في الملح رةم (2خ
سابعا ً :حدود البحث:
 -2الحدود الزمانية الحدود الزمانيرة للبحرث فري
مررررررردة انجرررررررا ا مرررررررن  1223/2/12الرررررررى
1223/5/12
 -1الحررردود المكانيرررة يتحررردد البحرررث باسرررتطالع
دراة مجموعررة مررن مرردراة ومسررؤولي اةسررام
الشركات الحناعية التالية
 -3محنع نسيج الديوانية
 -4معم إطارات الديوانية
 -5محنع دلباد القادسية
 -2معم طابوق القادسية
مجتمع وعينة البحث يتللب مجتمع البحرث مرن
جميرررررع مررررردراة ور سررررراة اةسرررررام الشرررررركات
الحناعية في محافظة الديوانية اما عينة البحرث
فتمثلت بمجموعة من المدراة ور سراة االةسرام
اذ ترررررم تو يرررررع  45اسرررررتمارة وكانرررررت نسررررربة
االسرررررررررررترداد  %222وباسرررررررررررتخدام االدوات
االححائية التالية -
 -2الوسط الحسابي المرج
 -1االنحرا المعياري
 -3النسبة المئوية
 -4اختبارOne sample-test

الجانب النظري:
اوال :االداء ومقاييس تقييم االداء
 -0االداء وتقييم االداء
اد االداة مفهرروم واسررع يعبررر عررن اسررلوب الوحرردة
االةتحرررادية فررري اسرررتثمار مواردشرررا المتاحرررة وفقرررا
لمعررررايير واعتبررررارات متعلقررررة بلشرررردافها فرررري ظرررر
مجموعة مرن المتغيررات الداخليرة والخارجيرة التري
تتفاع معها الوحدة االةتحادية فري سرعيها لتحقير
كفاةتهررا وفاعليتهررا لتررلمين بقائهررا  ،كمررا اد لررالداة
اشميررة تكمرررن فررري كونررره يعبرررر عرررن ةابليرررة الوحررردة
االةتحررادية فرري خل ر النتررائج المقبولررة فرري تحقي ر
طلبرررات للجهرررات المسرررتفيدة كونررره يمثررر النتيجرررة
االنهائيررة الترري تهررد الوحرردة االةتحررادية للوصررول
اليها  ،لرا فرلد االداة مححرلة لكافرة العمليرات التري
تقرروم بهررا الوحرردة االةتحررادية واد اي خل ر فرري اي
منها البد اد يؤشر ][2
وتهتم كر وحردة اةتحرادية بتقيريم ادائهرا مرن خرالل
تطبي اساليب معينه  ،بهد التعر على كفائتهرا
وفاعليتها وبيراد اوجره التطرور فري االداة  ،ويقردم
تقيرريم االداة معلومررات حررول مسررتوى االداة الرررري
يمثررر االسررراس فررري عمليرررة التخطررريط ،اذ يعطررري
مؤشررررات حرررول كفررراةة عمررر الوحررردة االةتحرررادية
ومعرفة احتياجاتها المستقبلية، [2].
ويشرررير ) (Kaplan ,الرررى اد تقيررريم االداة يرررزود
الوحدة االةتحادية بتغرية راجعة عن اداة العراملين
مررن اج ر تطويرشررا واالسترشرراد بهررا فرري صررياغة
اسررررتراتيجيتها والنهرررروه بمسررررتوى اداة الوحرررردة
االةتحررادية] [2واد وجررود نظررام محاسرربي سررليم
متطررور يمكررن مررن خاللرره الححررول علررى البيانررات
الماليررة والمحاسرربية يعتبررر احرردى مرتكررزات االداة
الجيد [7].
 -5مقاييس تقييم االداء:
شنرراك العديررد مررن االدوات الترري تسررتخدم فرري عمليررة
تقيرريم االداة وشرري مررايعر بمقررايي او مؤشرررات
االداة والمؤشر عبرارة عرن عالةرة يمكرن االسرتفادة
منرره فرري تقيرريم انشررطة الوحرردة االةتحررادية  ،بحيررث
يكود لك مؤشر (مقيراس خ معردل خراص بره حترى
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يكود ذا مدلول ولي رةمرا مبهمرا  ،ومرن اشرم شررا
المؤشرررات ( المقررايي خ الترري يرتكررز عليهررا تقيرريم
االداة مايلي [00]:
د -مقةةاييس الكفةةاءة  :ويقحررد بهررا القرردرة علررى
اسررتخدام المرروارد البشرررية والماديررة المتاحررة
النجا االداة المطلوب كما يجب
ب -مقةةةةاييس الفاعليةةةةة ويقحررررد بهررررا مسررررتوى
تحقي االدارة لالشدا التي حددت لها
ت -مقةةةةاييس المسةةةةؤولية االجتماعيةةةةة وشرررري
المقررايي المتعلقررة برردمج الوحرردة االةتحررادية
بين االشتمامات المجتمعية والبيئية في تعامله
مع اصحاب المحرلحة والمرالك والمسراشمين
والزبررررائن فرررري االسررررواق المسررررتهدفة بشررررك
طوعي
ث -المقاييس المالية :وشي تل المؤشرات التري
تعتمررد فرري احتسررابها علررى المعلومررات الماليررة
المحاسررربية فررري الوحررردة االةتحرررادية  ،مثررر
معدل العائد على االصول ومعدل العائد على
حقوق الملكية والقيمة االةتحادية المضافة
ثانيا" :اتجاهات مقاييس االداء:
 -0االتجاة التقليدي (مقاييس االداء المالية):
يعتبررر تقيرريم او ةيرراس دداة الشررركات احررد العناصررر
األساسرررية لنظررررام الرةابرررة االداريررررة واكثرررر مهررررام
المحاسبة االدارية اشمية ودكثرشا صعوبة  ،ونظرا
الشتمررام ادارة الشررركات بزيررادة ثررروة المسرراشمين
وتقيرريم االداة االةتحرررادي للوحرردات الفرعيرررة فررري
الشررركة فقررد انتشررر اسررتخدام مقررايي االداة الماليررة
الترري تعتمررد علررى المعلومررات الماليررة والمحاسرربية
مثررر العائرررد علرررى االسرررتثمار والقيمرررة االةتحرررادية
المضررافة  ،وتعتبررر مقررايي االداة الماليررة ترجمررة
لنتررائج القيرراس التشررغيلي والترري تسررتخدم فرري تحديررد
مررردى تحقيررر اشررردا الشرررركة ومرررن اشرررم فوائرررد
استخدام المقايي الماليرة لتقيريم اداة الشرركات شري
][2
 -2انهررا تحررور تررلثير القرررارات بوحرردة ةيرراس
ةابلرررة للمقارنرررة (النقرررودخ والتررري تسرررم
بتجميع النتائج عبر وحدات الشركة

 -1انها توض تكاليب المبادالت بين المروارد
وعليه يبقى االداة المالي مؤشرا ضروريا
لالداة
 -3يمكررن القيرراس الكمرري لررالداة بررربط نظرررام
االجرررور والحررروافز بررراالداة واالنجرررا ات
الفعليررررة  ،ممررررا يررررؤدي الررررى تطرررروير اداة
العررررراملين بمرررررا يتوافررررر مرررررع االشررررردا
االسرررتراتيجية وحسرررن اسرررتغالل المررروارد
بالكفاةة والفاعلية المطلوبة
ويؤخرررر علرررى مقرررايي االداة الماليرررة العديرررد مرررن
االنتقادات اشمها االتي [7]:
 -2انهررررا تضررررعب االداة النهررررا ذات طبيعررررة
تاريخيررررة  ،حيررررث تركررررز التقررررارير علررررى
االنشطة التري حردثت فري السراب مرن دود
االشتمرررررام بالقيمرررررة الحاليرررررة والمسرررررتقبلية
وبالترررالي تعتبرررر غيرررر كافيرررة فررري عمليرررات
اتخررراذ القررررارات النهرررا تعطررري اشرررارات
مضلله عن التحسين المستمر واالبتكارات
في العملية التشغيلية2
 -1التساعد المقايي المالية التقليدية المديرين
على ادراك العوام التي توجه النجاي فري
شركاتهم وتطور مهارات العاملين وكفراةة
العمليات التشغيلية التي تبدع فيهرا الشرركة
ممررا يجعلهررا التعبررر بشررك كررا عررن اداة
الشركة
لررررل مرررن اجررر الوصرررول الرررى الحرررورة الدةيقرررة
والشاملة لتقييم االداة يجب على الشركات استخدام
مقايي اداة غير مالية اضافة الى المقايي الماليرة
والمتمثلة ببطاةة االداة المتوا د
ثانيا :االتجاه الحديث( بطاقة األداء المتوازن) :
د -مفهوم بطاقة االداء المتوازن:
يمكن معرفة مفهوم بطاةة األداة المتروا د مرن
التعريفات اآلتية
(شري مجموعرة مرن المقرايي الماليرة وغيرر الماليررة
والترري تقرردم للمررديرين بالمسررتويات اإلداريررة العليررا
صورة واضحة وشاملة ألداة شركاتهمخ ][8
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دو (شي ترجمة ألداة وإستراتيجية المنظمة في
مجموعررة متكاملررة مررن مقررايي األداة والترري ترروفر
إطار تحقي إستراتيجية شرا المنظمةخ ][7
(شررري نمررروذج سررررببي لمؤشررررات األداة الرررري
يوض ر التغيرررات فرري عمليررة واحرردة والترري تسرربب
تغيرررات دو ترروا د بررالتغيرات فرري عمليررات دخرررى
من خرالل االعتمراد علرى عالةرات السربب والنتيجرة
في مؤشرات األداة في المنظمرة وشري تركرز انتبراا
المررديرين والعرراملين فرري الوحرردة االةتحررادية علررى
دراسررة جميررع عالةررات السرربب والنتيجررة فرري جميررع
ةراراتهمخ ][2
((دو شرري مجموعررة المقررايي الترري تررزود اإلدارة
العليا ر ية متكاملة وسريعة عن الوحردة التنظيميرة
(األةسام  ،وحدة األعمال اإلستراتيجية خخ
][00
(شي مردخ إداري لقيراس األداة المؤسسري (
التنظيمررري خ مرررن خرررالل دربعرررة منررراظر متسررراوية
األشميررة شرري منظررور الزبررائن  ،منظررور المررالي ،
منظررررور العمليررررات الداخليررررة  ،منظررررور االبتكررررار
والتعلمخ ][00
كمرا عرفهرا ) ( ( Hansen ,et alبلنهرا
تقرير محاسربي يرتم تحرميمه باالعتمراد علرى نظرام
المعلومات اإلستراتيجية للشرركة ويرربط مؤشررات
النجاي الحاسرم باإلسرتراتيجية والتري تحقر دشردا
الشركة اإلستراتيجيةخ ][05
ويمكرررن دد يسرررتخلل مرررن التعررراريب السرررابقة إد
بطاةة األداة المتوا د شي -
(2خ – نظرررام إداري يهرررد إلرررى تقرررويم دداة شرررام
للوحدة االةتحادية
(1خ -يشررتم علررى مجموعررة مررن المقررايي الماليررة
وغيررر الماليررة والترري ترررتبط مع را ً مررن خررالل نظررام
متوا د
(3خ – نظررام معلومررات متكام ر عررن األداة ويرروفر
تغريررة راجعررة حيويررة للمتغيرررات فرري بيئررة المنافسررة
االةتحادية
(4خ -تعطي للوحدة االةتحادية ر ية واضرحة عرن
ددائهرررا فررري الحاضرررر ويزودشرررا بمعلومرررات تبرررين
انجا شا في المستقب

ب – أهمية ومميزات بطاقة االداء المتوازن
لقرد برين  Kaplan & Nortonمرن خرالل
بحوثهم في العديد مرن الشرركات التري طبقرت نظرام
بطاةة األداة المتوا د إنها ةد حققت نترائج ملموسرة
وكبيرررا ألشرردا تطرروير وتحسررين دداة الشررركات ،
واد تبنرررري التطرررروير والتحسررررين لررررألداة ةررررد دنررررتج
وضررروحا ً وتركيرررز مرررن ةبررر اإلدارة علرررى إجرررراة
التحسينات وددوات التطوير المرغوبة وعد اإلفراد
العرررراملين األسرررراس ألي دجررررزاة فرررري التحسررررينات
والتطوير فري الشرركات وعليره تبرر دشميرة بطاةرة
األداة المتروا د فري تقررويم دداة الوحردة االةتحررادية
من خالل االتي ][8
(2خ– تطرروير إسررتراتيجية الوحرردة االةتحررادية مررن
خررالل تحديررد وتشررخيل المبررادرات ودشميتهررا فرري
الوحدة االةتحادية
(1خ -ترشرريد القرررارات اإلداريررة  ،حيررث يررتم ربررط
مقررررايي األداة باألشرررردا واسررررتراتجيات الوحرررردة
االةتحادية واةسامها  ،وبهرا فاد شناك حاجة ماسة
لرردى الوحرردة االةتحررادية للححررول علررى معلومررات
تفيد في اتخاذ القرارات اإلدارية وةياس ددائها
(3خ -تعمررر علرررى إيجررراد التوافررر برررين األشررردا
الفرديررة والخاصررة باألةسررام واإلسررتراتيجية العامررة
للمنظمة  ،مما يجع من ةياس التوا د لألداة نظام
تغريرررة رةرررابي للمسرررتقب باعتبرررار جرررزة مرررن نظرررام
المعلومررررات فرررري المسررررتويات اإلداريررررة المختلفررررة
ويترجم استراتيجيات ك وحدة نشراط إلرى مقرايي
ودشدا ملموسة ][01
(4خ – يعتبر ةياس األداة المتوا د لألداة نموذجرا ً
دكثر شرموالً لقيراس األداة الشرتماله علرى مجموعرة
من المقرايي الماليرة وغيرر الماليرة اإلسرتراتيجية ،
وشرررو يختلرررب عرررن دنظمرررة القيررراس االسرررتراتيجي
األخررررى فررري انررره يتضرررمن مقرررايي للمخرجرررات
ومحركررررات دداة لهرررررا المخرجررررات وشرررري ترررررتبط
بعالةة سببية ][01
(5خ  -تركررز علررى التنظرريم كك ر مررن حيررث البنررود
األساسية القليلة التري تحتاجهرا كري تبردع فري ددائهرا
وتساعد على تكام البرامج المختلفة للمؤسسة مث
الجودة  ،إعادة الهندسة والخدمة
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(2خ -تعتبرررر فلسرررفة إداريرررة متقدمرررة نحرررو تحفيرررز
العاملين بالمنش ت لتحقي دشردافها وتوجيره الجهرود
نحرررو اسرررتراتيجيتها مرررن خرررالل تقررريم األداة المرررالي
والتشررغيلي الررري يرروفر لغررة مشررتركة يفهمهررا جميررع
اإلفررررررراد مرررررررن خررررررالل مؤشررررررررات دداة ضرررررررمن
اإلستراتيجية التي توفر معلومات كاملة عن وضرع
مركز المنشلة
(7خ – تحررررررردد المقرررررررايي اإلسرررررررتراتيجية نحرررررررو
المسررتويات األة ر مث ر وحرردة المررديرين  ،العرراملين
وكمرررا يمكرررن للمررروظفين تحديرررد المطالرررب الخاصرررة
لتحقي دداة إجمالي ممتا [02].
– إبعاد القياس في بطاقة األداء المتوازن
إد بطاةررررررررة األداة يجررررررررب دد تترررررررررجم دداة
وإسرررتراتيجي وحررردة األعمرررال وربطهرررا بمجموعرررة
مقايي التي تعّر كالً من األشدا اإلسرتراتيجية
إد شررا
الطوي األمد واليرة تحقير شررا األشردا
المقايي توا د بين المقرايي الخارجيرة المرتبطرة
بالزبررائن والمقررايي الداخليررة المرتبطررة بالعمليررات
التشررغيلية النقديررة واالبتكررار والررتعلم كرررل ترروا د
برررين مقرررايي النتيجرررة ( نترررائج الجهرررود السرررابقة خ
والمقايي التي تحفز األداة في المستقب ][02
كاد مرن دفضر اطرر العمر التري وضرعت مرن
 Kaplan &Nortonلقيرررراس األداة
ةبرررر
والمعروفة ببطاةرة األداة المتروا د ( Balanced
) scorecardوالرري تسرتند علرى مبردد وجروب دد
يوفر نظام ةياس األداة للمردراة المعلومرات الكافيرة
لإلجابة على التسا الت آالتية -
 مرراشي النظرررة الترري ننظررر بهررا إلررى مسرراشمينا
( المنظور المالي خ
 بماذا يجرب دد نتفروق علرى اآلخرين(منظرور
العم الداخلي خ
 كيب يرانا بائننا ( منظور الزبود خ
 كيب لنا دد نسرتمر فري تحسرين وخلر القيمرة
(منظور االبتكار والتعلم خ
وكما مبين بالشك األتي -

شكل رقم ()0
المناظير االربعة لبطاقة االداء المتوازن
كيف ننظر إلى مساهمينا
المنظور المالي
األهداف

المقاييس

بماذا يجب إن نتفوق
منظور العمل الداخلي
المقاييس

األهداف

كيف يرانا زبائننا
الر ية
واإلستراتيجية

منظور الزبون
المقاييس

األهداف

منظور االبتكار والتعلم
المقاييس

األهداف

كيةةةف لنةةةا أن نسةةةتمر فةةةي
تحسين وخلق القيمة
Resource: -Kaplan ,Roberts and Norton,
David."Using the balanced scorecard as
strategic management system "Harvard
business review ,Jan-Feb..1222. : 75

يوضررررر لنرررررا الشرررررك (2خ نمررررروذج بطاةرررررة األداة
المتوا د حيث يتم النظر إلى المؤسسات من خالل
دربعة مناظر  perspectivesدساسية شي -
(2خ – المنظور المالي  -لم يتغاضى ( Kaplan
)  & Nortonعرن الحاجرة التقليديرة للمعطيررات
الماليرررة فالبيانرررات الزمنيرررة والتمويليرررة الدةيقرررة لهرررا
األولوية دائما ً وعلى المدراة تلكيد توفرشا ويعكر
المنظررررررور المررررررالي ةيرررررراس اسررررررتمرارية الوحرررررردة
االةتحررررادية وفرررر مقررررايي مثرررر نمررررو المبيعررررات
واألربرررراي التشررررغيلية والعائررررد علررررى ردس المررررال
المستثمر والتردفقات النقديرة وغيرشرا مرن المقرايي
][02
(1خ– منظةةةور الزبةةةون  -فلسرررفة اإلدارة الحديثرررة
تبرردي المزيررد مررن األشميررة لتحقير عنايررة وإرضرراة
الزبررود ويجررب علررى المرردراة دد يحررددوا الزبررود
وةطاعرات السرروق ألي وحردة عمر  ،حيرث تشررتم
ةطاعات السوق المستهدفة كالً مرن الزبرود الحرالي
والمرتقرررب بعرررد ذلررر علرررى المررردراة دد يطررروروا
مقايي األداة والتي تجعر مرن وحردة األعمرال لهرا
القدرة علرى خلر الروالة والرضرا للزبرائن فري تلر
القطاعررات مررن خررالل تعررين دةررة مواعيررد التسررليم ،
ارتفاع الجرودة  ،تحسرين الخدمرة  ،رضرا الزبرود ،
ربحية الزبود .
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ويتم ةياس دداة شرا المنظور براالتي -
][00
(اوالخ -رضا الزبود  -يمث مقياس رضا الزبرود
الدرجررررة الترررري تلبرررري خرررردمات ومنتجررررات الوحرررردة
االةتحرررادية  ،اد حاجرررات ورضرررا الزبرررائن تمثررر
مؤشرررر جيرررد لمبيعرررات مسرررتقبلية ويجرررب دد تتررروفر
العديرررد مرررن المزايرررا للخررردمات والمنتجرررات رضرررا
الزبرررود و تلبيررره حاجاتررره مرررن حيرررث الخحرررائل
المميزة للخدمة دو المنرتج مثر الشرك  ،االعتماديرة
 ،القيمرررة والسرررالمة واألمررراد إضرررافة إلرررى التسرررليم
الخ
بالوةت المحدد والمرونة في التعام
(ثانياخ -االحتفاظ بالزبود  -إد االحتفراظ برالزبود
دو والة الزبررررود يوضرررر كيررررب تسررررتطيع الوحرررردة
االةتحادية االحتفاظ بزبائنها ودوضرحت التجرارب
باد الكلفة تزداد خم مرات للححول على بود
جديد دكثر مقارنة باالحتفاظ بالزبود الحالي فلرال
عندما تمتل بود فاد األسه بكثيرر االحتفراظ بره
مرررن دد تقنرررع برررود جديرررد  ،إد تلبيررره احتياجرررات
الزبائن يجعلهم يميلود إلى اةتناة السرلع والخردمات
الحاليررة والجديرردة  ،لرررل فرراد والة الزبررود يعتمررد
على مي في الححول علرى السرلع والخردمات واد
ةرروة شرررا الميرر يقرراس فرري بعررض األحيرراد كنسرربة
مئوية للمبيعات دو تكرار الشراة للزبائن واد نسبه
والة الزبررود ( االحتفرراظ بالزبررائن خ األعلررى تعتبررر
مؤشررررراً رئيسررررا ً فرررري دداة مبيعررررات المسررررتقب مررررن
المنتجات الجديدة
(ثالثرراخ – الححررة السرروةية  -والررري يقرري ححررة
الوحدة االةتحادية من العم الكلي لمنتج معين في
السوق خاص واد الشركات تقي ححتها السوةية
على دسراس نسربة مبيعرات الوحردة االةتحرادية إلرى
مبيعات الكلية للسوق
( – )1منظةةور العمليةةات الداخليةةة  -:إد العمليررات
الداخلية تمث ةابلية الوحدة االةتحادية على تحوي
المرردخالت إلررى المخرجررات المطلوبررة بلةر تكرراليب
وتعتمد على المدراة والعاملين في الشرركة لتحقير
دشدافها  ،إذ إد المديرين بحاجة لمعرفة كيفية إدارة
عمليات ودنشطة الوحدة االةتحرادية بحرورة جيردة
والعرراملين يجررب دد يتمتعرروا بالمهررارات المطلوبررة

ومسرراعدة اإلدارة فرري تحديرررد العمليررات واألنشرررطة
غيرررررر الفعالرررررة ( غيرررررر مضررررريفة للقيمرررررة خ لعمررررر
التحسينات التي تلبي حاجة الزبود وتقل التكراليب
][05
يضريب  Druryإد علرى المردراة دد يحرددوا
العمليررات الداخليررة للوحرردة االةتحررادية والترري تتف ر
مع استراتيجيتها واد مقايي العم الداخليرة يجرب
دد تركزعلررى العمليررات الداخليررة والترري تتوافر مررع
متطلبرررات الزبرررائن وبمرررا يحقررر األشررردا الماليرررة
للوحدة االةتحادية وةد حدد Kaplan &Norton
ثرررالث عمليرررات بسررريطة يتضرررمنها شررررا المنظرررور
وشري -
][00
اوال – عمليررررات اإلبررررداع واالبتكررررار  -علررررى
الشررررركات دد تقرررروم بتحسررررينات مختلفررررة فرررري
تكنولوجيرررا اإلنتررراج لتطررروير المنتجرررات الحاليرررة
وخلررررر منتجرررررات جديررررردة  ،ويقررررراس االبرررررداع
بالمنتجرات الجديردة ووفر تطروير المنرتج وعرردد
براةات االختراع الجديدة وغيرشا ][00
ثانيرررا -عمليرررات التشرررغي ( اإلنتررراج خ  -وشررري
عمليرررة إنتررراج وتسرررليم المنتجرررات إلرررى الزبرررائن
ويمكرررن دد تقرررراس بمعرررردالت التررررالب  ،الوةررررت
المستغرق لتسليم المنتج ونسبة التسلم في الوةت
المحرررردد وغيرشررررا وتكررررود شرررررا اإلدارة مقيرررردة
خاصة عندما تقارد مرجعيا ً مرع المنافسرين مرن
اجرر التركيررز علررى الطرررق الال مررة لتخفرريض
الترررالب والضرررياع وتحسرررين اسرررتخدام المررروارد
الضرورية لها ][07
ثالثا – دورة الوةت  -تتضرمن الوةرت المقضري
إلنتاج المنتجات وتغليفها وتنظيم طلباتها ولغاية
شرحنها إلرى الزبررود  ،وفري جميررع األحروال فرراد
المجهررررزين والزبررررائن يفضررررلود دوةررررات دورة
ةحيرة بجودة عالية وموارد مستهلكة اةر مرن
ةب المنتج
ويمكررن اسررتخراج معرردل دورة الوةررت كرراآلتي
][00
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وقت العمليات اإلجمالي
معدل دورة الوقت =
الوحدات المنتجة الجديدة
وعليه فراد معردل وةرت الردورة المرنخفض وفاعليرة
األداة العررررالي ال يكونرررراد إال إذا كانررررت العمليررررات
الداخلية للشركة المنتجة بجودة عالية وكما موض
بالشك رةم (1خ
شكل رقم ( ) 5
مقياس فاعلية األداء للعمليات الداخلية

ان فا
الجودة
العالية

اإلنتاجية
العالية

مع ل ال ق

ا ل ة دا
ال ة
Resource – (-Hilton ,Ronald w , Maher , Micheal w, and
selto,frank H ."cost Management- strategies Businss
Decisions"4 th ed ,lrwin Mc Graw-Hill co,lnc new York
) 1222: 11

(4خ– منظور االبتكار  -يتضمن شرا المنظور
تدريب اإلفراد العاملين في الوحدة االةتحادية
والسلوك الثقافي فيها والمرتبط بالتنمية الراتية لك
من الفرد والوحدة االةتحادية  ،ففي الوحدة
االةتحادية يعتبر الفرد شو عام المعرفة  ،لرا
دصب ضروريا ً في شرا المناخ التكنولوجي المتغير
التعليم باستمرار  ،وعلى المدراة دد يركزوا على
التدريب الري يساعدشم كثيراً في رفع ةدراتهم،
وةد ركز  Kaplan & Nortonعلى التعلم دكثر
من التدريب وذل ألنه يتضمن الثقافة اإلدارية
الوةت كما يتضمن ددوات
والتدريب بنف
تكنولوجية ( شبكة معلومات داخلية خ والتي تسه
االتحال بين العاملين[08] ،
لرا يرى الباحث اد استعمال بطاةة األداة
المتوا د يعطي صورة واضحة لمقابلة احتياجات
المديرين في عملية تقويم األداة وذل الد ك
منظور من المناظر األربعة يكشب عن منطقة
محددة لرل األداة إضافة إلى ذل إد بطاةة األداة
المتوا د يجع المديرين يعتمدود على المقايي
المالية والمقايي غير المالية والتي تربط معا ً

لبياد مدى تحقي األشدا اإلستراتيجية للوحدة
االةتحادية وبنف الوةت رسم صورة متكاملة
ألداة شرا الوحدة بكافة دنشطتها وإعطاة اإلفراد
العاملين ومدراة الوحدات ةيمة لجهودشم
ودنشطتهم وتحفيزشم ودفعهم باتجاا تحسين
وتطوير ددائهم بشك مستمر
المبحث الثالث :الجانب العملي
نبةةةذه مختصةةةرة عةةةن الشةةةركات الصةةةناعية عينةةةة
البحث-:يشير واةع القطراع الحرناعي فري محافظرة
الديوانيرررررة اد يتكرررررود مجموعرررررة مرررررن الشرررررركات
الحررررناعية والتررررري تمررررارس دنشرررررطتها ودعمالهرررررا
الحررناعية التقليديررة وةررد ب رددت شرررا الشررركات فرري
الفتررررررات االخيررررررة االشتمرررررام ومحاولرررررة تطبيررررر
االجررراةات المعاصرررة لمحاسرربة التكرراليب وايجرراد
اسررر موضررروعية لهرررا وتقليررر مررردة اداة الخدمرررة
واستنتاج مؤشرات ومحاور تشغيلية وماليرة لتقرويم
كفايررررة وفاعليررررة االداة والترررري اثبتررررت الدراسررررات
االكاديمية اشميتها وشمولية المعلومات المستخرجة
منهررا ودةتهررا وموضرروعيتها ومررن خررالل البيانررات
التي تم تجميعها كانت النتائج على النحو االتي -
 -0نتائج المعلومات العامة وتحليلها-:
جدول رقم ()0

المنصب االداري
التفاصيل العدد %
مدير عام %9 4
مدير %47 21
اخرى %44 20
المجموع %100 45

التخص
التفاصيل العدد
محاسبة 20
ادارة 15
اخرى 10
المجموع 45

%
%44
%34
%22
%100

اسلوب العمل
التفاصيل العدد %
يدوي %22 10
محوسب %47 22
مزدو %31 13
المجموع %100 45

المقاييس المعتمدة لتقييم االداء

التفاصيل
مالية
تشغيلية
مختلطة
المجموع

العدد
28
10
7
45

%
%62
%22
%16
%100

يتض ر مررن الجرردول رةررم (2خ اد اعلررى نسرربة مررن
افراد العينة كانت من اصحاب المنحب االداري (
مدير خ بنسبة (%47خ من عينرة الدراسرة فري حرين
كانررررت اةرررر نسرررربة كانررررت ( %9خ لالفررررراد الرررررين
يشغلود منحبا مدير عام2
امررا التخحررل فقررد بررين الجرردول اعررالا مررن اعلررى
نسررربة كانرررت للمرررديرين ذوي تخحرررل المحاسررربة
بنسررررررربة  %44واد اةررررررر نسررررررربة كانرررررررت %12
للتخححات االخرى اما اسرلوب العمر يتضر اد
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نسرربة  %47مررن اعمررال الشررركات شرري محوسرربة
واد اةررر نسررربة  %11تضرررمن اعمرررال الشرررركات
اليدوية وكانت اعلى نسبة للمقايي المعتمردة لتقيريم
االداة شررري للمقرررايي الماليرررة (التقليديرررة خ وبنسررربة
 %21واة نسبة للمقايي شي المقايي المختلطرة
وبنسبة %22
جدول رقم ()5

الشهادة
التفاصيل العدد
2
دكتوراه
ماجستير 17
بكالوريوس 20
6
اخرى
المجموع 45

الخبرة العملية
%
العدد
التفاصيل
%
%14
 %5اقل من  5سنوات 7
%31 13
من 10-5
%38
%22 10
15-11
%44
%33 15
أكثر من 15
%13
%100 45
المجموع
%100

يتض من الجدول رةم (1خ اد اعلى نسربة للشرهادة
االكاديمية التي يحملها المديرين في الشركات عينة
البحررررث شرررري شررررهادة البكررررالوريوس بنسرررربة %44
وكانت اة نسبة للمرديرين الررين يحملرود شرهادات
اةررر مرررن البكرررالوريوس بنسررربة  %23امرررا متغيرررر
الخبرررة العلميررة فقررد كانررت اعلررى نسرربة مررن االفررراد
عينة الدراسة الفئة (اكثر من  25سنةخ واة بنسربة
 %33واةررر نسررربة للفئرررة مرررن  5سرررنوات وبنسررربة
%24
 -0نتائج المحور الثاني وتحليله(اختبار فرضيات
البحث) :
ترررم اختبرررار فرضررريات البحرررث باسرررتخدام االسرررلوب
الوصررررفي للتحليرررر Deseriptive Analysis
واالسرراليب االححررائية المتمثلررة بالوسررط الحسررابي
واالنحرررا المعيرراري كمررا اسررتخدم اختبررار one
 sample-T-TesTعنررررد مسررررتوى معنويررررة %5
وحسب ةاعدة القرار المتضرمنه ةبرول الفرضرية اذا
كانررت  Tالمحسرروبة اةرر مررن  Tالجدوليررة وةررد تررم
التوص الى االتي -
اختبارالفرضية االولرى ان مقةاييس االداء الماليةة
التقليدية وحدها تعد كافية لاليفاء بمتطلبات البيئة
الحديثة

جدول رقم ()3
المقاييس المالية لالداء
الرقم
1
2
3
4
5
6

الفقرات
توفر المقاييس المالية لالداء لمديري
االدارة العليا ا ارا شامال ألنشطة
االدارات الفرعية
ان النتائج االيجابية لمقاييس ا الداء
المالي تعبر عن كفاءة االداء بشكل كامل
تقدم المقاييس المالية صورة تفصيلية
ومتكاملة لنشاط كل ادارة
توفر المقاييس المالية تغذية راجعة
لالداء من اجل صياغة سليمة الداء
مستقبلي
تعتبر المقاييس المالية المؤشر الوحيد
لمعرفة كفاية وفاعلية االدارات الفرعية
تعتبر المقاييس المالية كافية لمعرفة
مدى المساهمة المتحققة من كل ادارة
المتوس

المتوس
الحسابي

االنحراف
المعياري

3,5

0.823

2.75

1.564

3.03

1.21

3.08

1.22

2.357

0.85

3.107

1.112

3,087

1,0951

من خالل مالحظة الجدول رةم (3خ والخاص
المالية لالداة يتض اد اعلى
بالمقايي
المتوسطات الحسابية ححلت عليها الفقرة االولى
( توفر المقايي المالية لالداة لمديري االدارة
العليا اطارا شامال النشطة االدارات الفرعية خ
على متوسط حسابي (3،5خ وبانحرا معياري
(2،213خ في حين ححلت الفقرة الخامسة على
ادنى المتوسطات الحسابية ( تعتبر المقايي المالية
المؤشر الوحيد لمعرفة كفاية وفاعلية االدارات
الفرعيةخ على متوسط حسابي (1،357خ
وبانحرا معياري (2،25خ وةد بلغ مجموع
المالية لالداة
المتوسط الحسابى للمقايي
(3،227خ وبانحرا معياري (  2،2952خ
جدول رقم ( )4اختبار الفرضية االولى
 Tالمحسوبة  Tالجدولية  Tالمعنوية القرار الوس الحسابي
3.087
رف
0.00
1.96
14.07

ومن الجدول رةم (4خ نالحظ اد  Tالمحسوبة اكبر
من  Tالجدولية وشرا يعني رفض الفرضية العدمية
وةبول الفرضية البديلة اي اد مقايي االداة المالية
التقليدية وحدشا لم تعد كافية لاليفاة بمتطلبات البيئة
الحديثة
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اختبار الفرضية الثانية ان استخدام بطاقة االداء
المتوازن التي تشمل على مقاييس مالية وغير
مالية التزيد من كفاءة وفاعلية الوحدة
االقتصادية

وةد بلغ مجموع المتوسط الحسابى للمقايي المالية
لالداة(4،224خ وبانحرا معياري ( 2،292خ
جدول رقم ()6
مقياس العمليات الداخليةالرقم

وبعد اختبار البعد االول من بطاةة االداة المتوا د
المتمث بالمقايي المالية سو يتم اختبار االبعاد
التشغيلية
الثالث االخرى والمتمثله بالمقايي
(الغير ماليةخ وشي ( رضا الزبود ،العمليات
الداخلية  ،واالبتكار والتعلمخ وكاالتي

الرقم
1

2

3

4

5

6

جدول رقم ()5
مقياس (رضا الزبون)
المتوس
الفقرات
الحسابي
يمثل مقياس رضا الزبون
3.464
مؤشر جيد الغراض التخطي
والرقابة وتقييم االداء
ان تلبية حاجات الزبائن
يجعلهم يميلون الى اقتناء
4.46
السلع والخدمات مما ينعكس
ايجابا على اداء الشركة0
ان احتفاظ الوحدة االقتصادية
بالزبائن واستقطاب زبائن جدد
4.178
يمثل مؤشر رئيسا في اداء
مبيعات مستقبلية
تمثل الحصة السوقية او حجم
الزبائن المتعاملين مع الوحدة
4.107
االقتصادية مؤشرا جيدا على
زيادة االربا
على المدراء ان يطوروا
مقاييس االداء بما يضمن خلق 4.1071
الوالء والرضا للزبائن
يعد تخفي تكاليف خدمة
4.07
الزبون احد االركان المهمة
لقياس االداء وتقويمه
4,064
المتوس

االنحراف
المعياري
1.051

0.778

0.847

0.816

0.859

0.997
0,891

مرن الجردول رةرم ( 5خ والخراص بالمقرايي الماليررة
لررررالداة يتضرررر اد اعلررررى المتوسررررطات الحسررررابية
ححرررلت عليررره الفقررررة الثانيرررة (اد تلبيرررة حاجرررات
الزبائن يجعلهم يميلود الى اةتناة السلع والخدماتخ
على متوسط حسابي (4442خ وبانحرا معياري
(24772خ فرري حررين ححررلت الفقرررة االولررى علررى
ادنررى المتوسررطات الحسررابية (يمث ر مقيرراس رضررا
الزبود مؤشر جيد لمبيعات مستقبليخ على متوسط
حسررابي (34924خ وبررانحرا معيرراري (24252خ

1
2

3

4

5

الفقرات
ان تحسين وتطوير انتاجية العاملين احد
االركان المهمة لقياس االداء وتقويمه
يعد معيار الزمن النتا المنتجات ولغاية
تقديمها للزبائن احد لبنات قياس االداء
وتقويمه
تعد عملية التحديث والتطوير في
تكنلوجيا االنتا عامل مهم في زيادة
ربحية الشركة
تمثل عملية تطوير المنتج وبراءات
االختراع الجديدة مؤشرات لتطوير اداء
الشركة
ان تحسين الطرق الالزمة لتخفي
التالف والضياع واستعمال الموارد
الضرورية تعتبر مؤشر جيد الداء
الشركة
المتوس

المتوس
الحسابى

االنحراف
المعياري

4.25

0,709

3.43

1,038

3.67

1,011

3.607

1,012

3.92

0,96

3,775

0,996

مرررن خرررالل مالحظرررة الجررردول رةرررم (2خ والخررراص
بالمقررررررايي الماليررررررة لررررررالداة يتضرررررر اد اعلررررررى
المتوسطات الحسرابية ححرلت عليره الفقررة االولرى
(اد تحسين وتطوير انتاجية العاملين احرد االركراد
المهمة لقياس االداة وتقويمهخ على متوسط حسابي
(4415خ وبررانحرا معيرراري (24234خ فرري حررين
ححرررلت الفقررررة الثانيرررة علرررى ادنرررى المتوسرررطات
الحسابية (يعد معيار الزمن النتاج المنتجات ولغاية
تقديمها للزبرائن احرد لبنرات ةيراس االداة وتقويمرهخ
على متوسط حسابي (3443خ وبرانحرا معيراري
(24137خ وةرررد بلرررغ مجمررروع المتوسرررط الحسرررابى
للمقررررايي الماليررررة لررررالداة(  3،775خ وبررررانحرا
معياري ( 2،992خ
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جدول رقم ()7
مقياس االبتكار والتعلم
المتوس
الفقرات
الرقم
الحسابى
يمثل الوعي الثقافي لدى
العاملين احد المؤشرات
3.46
1
المهمة لقياس اداء الوحدة
االقتصادية
تعد كفاءة العاملين في
استخدام ادوات تكنلوجية
4.535
2
احد عوامل زيادة كفاءة
االداء
ان التدريب المستمر يزيد
من عامل المعرفة لدى
4.42
3
العاملين وينعكس ايجابا
على ادائهم
ان السلو الثقافي
للعاملين المرتب بالتنمية
3.92
4
الذاتية يعتبر عامل رئيس
لتقويم االداء
يمثل عامل االبتكار والتعلم
احد مقاييس االداء المهمة
3.607
5
للوحدة االقتصادية
وتقويمها
3,988
المجموع

االنحراف
المعياري
0.981

0.680

0.622

0.960

1.012
0,872

من الجدول رةم ( 7خ والخاص بالمقايي المالية
لألداة يتض اد اعلى المتوسطات الحسابية
ححلت عليه الفقرة االولى (تعد كفاةة العاملين في
يادة
استخدام ادوات تكنولوجية احد عوام
كفاةة االداةخ على متوسط حسابي (44535خ
وبانحرا معياري (24222خ في حين ححلت
الفقرة الخامسة على ادنى المتوسطات الحسابية
(يمث الوعي الثقافي لدى العاملين احد المؤشرات
المهمة لقياس اداة الوحدة االةتحاديةخ على
معياري
متوسط حسابي (3442خ وبانحرا
(24922خ وةد بلغ مجموع المتوسط الحسابى
للمقايي المالية لالداة(  3،922خ وبانحرا
معياري (  2،271خ
المقياييس
ابعاد BSC
المالية
الوس الحسابي 3.087
 Tالمحسوبة 14.07
القرار

جدول رقم ( )8اختبار الفرضية الثانية
مقياس رضا مقياس العمليات مقياس االبتكار
 Tالجدولية
والتعلم
الداخلية
الزبون
1.96
3.988
3.775
4.064
وبمستوى
10.242
7.794
12.155
معنوية %5
رف

مررن الجرردول اعررالا نالحررظ اد  Tالمحسرروبة لجميررع
البعررراد بطاةرررة االداة المتررروا د شررري اكبرررر مرررن T
الجدوليرررة وشررررا يعنررري رفرررض الفرضرررية العدميرررة
وةبررول الفرضررية البديلررة وشرري اد اسررتخدام بطاةررة
االداة المترروا د الترري تشررتم علررى مقررايي ماليررة
وغيرررر ماليرررة تزيرررد مرررن كفررراةة وفاعليرررة الوحررردة
االةتحادية
االستنتاجات والتوصيات:
اوال :االستنتاجات
أ -الجانب النظري
 -2اد التطررور الحاصرر فرري البيئررة الجديرردة الترري
نتجررررت عنهررررا المنافسررررة الشررررديدة وتطبيقررررات
تكنولوجيرررا المعلومرررات ددت الرررى إيجررراد آليرررات
جديرردة وابتكررار وسررائ تقنيررة حديثررة مررن اج ر
المحافظة على االستمرار في سوق العم
 -1اد العديد من الشركات تعتمرد فري ةيراس ادائهرا
علرررى المقرررايي التقليديرررة التررري تقررري نتيجرررة
وكفرررراةة اداة عرررردد مررررن العناصررررر والتحرررردد
االنشررطة االخررررى الترري اصررربحت مهمررة جررردا
وخاصرررررة فيمررررر يتعلررررر بلرضررررراة الزبرررررائن
والعمليات الداخلية والتطور والنمو واالبتكار
 -3دضافة الرى الميرزات التري تتحرب بهرا مقرايي
االداة المالية اال انه يؤخر عليهرا مجموعرة مرن
االنتقادات مما يجعلها ال تعبر بشك كرا عرن
اداة الشركات
 -4مررررن اجرررر الوصررررول الررررى الحررررورة الدةيقررررة
والشرراملة لتقيرريم االداة فيجررب علررى الشررركات
اسررتخدام مقررايي اداة ةررادرة علررى ةيرراس االداة
المالي والتشغيلي للوحدة االةتحادية
 -5اد ةيررررررررررراس االداة وفررررررررررر بطاةرررررررررررة االداة
التررروا د(ومن خرررالل التلكيرررد علرررى المنررراظير
االربعرررة خ يعطررري نترررائج كبيررررة فررري تطررروير
وتحسين اداة الشركات
ب -الجانب العملي:
-0المقاييس المالية -:
اد اعلى وسط حسابي ححلت علية الفقرة
(2خ فرري الجرردول رةررم (3خ ممايؤكررد اشميررة
شرا المقرايي فري انهرا تعطري االدارة العليرا
اطررارا" شررامال" لالنشررطة الفرعيررة للوحرردة
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االةتحرررادية فررري حرررين ححرررلت الفقررررة(5خ
على اة وسط حسابي وشرا يشير اد شنراك
مقررررايي اخرررررى لمعرفررررة كفايررررة وفاعليررررة
االدارات الفرعيررة والترري يجررب اد تاخرررشا
الوحدة االةتحادية بنظر االعتبار2
-1المقاييس التشغيلية -:
أ -رضا الزبود مرن مالحظرة الجردول رةرم(4خ
نجررد اد الفقرررة (1خ ةررد ححررلت علررى اعلررى
وسرررط حسرررابي ممرررا يؤكرررد ضررررورة دراسرررة
احتياجررات الزبررائن والقيررام بدراسررات السرروق
لتلبية تل االحتياجات وبالتالي توجه الزبائن
الرررى اةتنررراة السرررلع والخررردمات والتررري تلبررري
احتياجاتهم في حين اد الفقرة (2خ ةد ححلت
على اة وسط حسابي ممايدل على ضررورة
اد تعمرر الوحرردة االةتحررادية علررى الدراسررة
المسرررتمرة لتلبيرررة احتياجرررات الزبرررائن كونهرررا
متجرررددة اضرررافة الرررى وجرررود المنافسرررين فررري
السوق
ب -مقرررايي العمليرررات الداخليرررة نجرررد اد اعلرررى
وسط حسابي كاد في الفقرة (2خ في الجدول
رةرررم (5خممايررردل علرررى العالةرررة الوثيقرررة برررين
تحسين وتطوير انتاجية العاملين وبين اداةشم
في حين ححلت الفقرة (1خ على اة وسرط
حسابي
ج -مقايي االبتكار والتعلم الجدول رةم (7خ
نجررد اد الفقرررة (1خ ةررد ححررلت علررى اعلررى
وسررررط حسررررابي ممايؤكررررد علررررى اد ترررردريب
العررراملين وتطررروير مهررراراتهم فررري اسرررتخدام
التكنولوجيرررا يعرررد امرررر حيررروي لزيرررادة كفررراةة
ادائهم في حين ححلت الفقررة (2خ علرى اةر
وسررط حسررابي ممررا يؤكررد علررى ضررعب شرررا
المؤشر في الشركات عينة البحث2
ثانيا :التوصيات
في ضوة االسرتنتاجات التري ترم التوصر اليهرا مرن
خالل البحث يوصي الباحث بمايلي -
 -2ضرورة اد تعتمد الوحدات االةتحادية علرى
مقرررايي جديررردة لتحقيررر االشررردا التشرررغيلية
للمنشرررررلة وبمرررررا يتناسرررررب وفلسرررررفة التشرررررغي

وتطبيقررررات تكنولوجيررررا المعلومررررات وسرررروق
المنافسة الشديدة الحالية والمستقبلية
 -1ضرورة اسرتخدام بطاةرة االداة المتروا د لمرا
لها من اشمية كبيرة في تطروير وتحسرين اداة
الشرررركات وحرررث االدارات العليرررا السرررتخدام
بطاةة االداة المتوا د الشميتها في تقويم اداة
االدارات الفرعية
 -3عرررردم اعتمرررراد المقررررايي الماليررررة باعتبارشررررا
المؤشررررر الوحيررررد لمعرفررررة كفايررررة وفاعليررررة
االدارات الفرعيررررة اخرررررين بنظررررر االعتبررررار
المقايي االخرى التي دشار اليها البحث
 -4يجرررب اد تسرررعى الوحررردات االةتحرررادية الرررى
تحسررين وتطرروير انتاجيررة العرراملين مررن خررالل
البرامج التطويرية المختلفة كونه يشك رافدا
مهمرررررا لقيررررراس االداة وتقويمررررره وضررررررورة
ارضررراة الزبرررود الرررري يمثررر احرررد االشررردا
المهمرررة فررري ظررر ظررررو المنافسرررة الشرررديدة
للشركات
 -5ترردريب العرراملين علررى اسررتخدام التكنولوجيررا
كونها احد العوام المهمة لرفرع كفراةة االداة
و التلكيررد علررى الثقافررة التنظيميررة لمررا لهررا مررن
دور فررري خلررر دافرررع ذاتررري للعررراملين يرررؤدي
بالتررالي الررى خل ر بيئررة تنظيميررة جيرردة تسرراعد
بالنتيجة على رفع االداة 2
-2ضرورة تحديث مناشج المحاسبة اإلدارية في
المؤسسرات التعليميرة وإدراج بطاةرة األداة
المتروا د ضرمن خططهرا الدراسرية لمواكبرة
المستجدات العلمية الحديثة.
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ملح رةم (

1خ
بسم ا الرحمن الرحيم
استبانه

السادة المجيبود المحترمود
السالم عليكم ورحمة ا وبركاته
االستبانه التي بين ديديكم تهد إلى دراسة (ةياس األداة االستتراتيجي للشركات الحناعية
وف بطاةة األداة المتوا د خ دراسة ميدانية لمجموعة من الشركات الحناعية لمحافظة
الديوانية راجين تفضلكم بقراةة جميع فقرات االستبانه بعناية ووضوي  ،ونظرا لما نعهدا
فيكم من خبرة وةدرة علمية في التعام مع فقرات االستبانه  ،لرا نرجو اإلشارة ( √ خ دمام
اإلجابة التي تختارونها  ،ونود إعالمكم باد المعلومات التي ستدلود بها تستخدم إلغراه
الدراسة فقط لرا ال ضرورة لركر االسم والتوةيع على االستمارة ودخيرا نثمن جهودكم
وتعاونكم معنا
مع خالل شكرنا وتقديرنا

الباحث

المدرس
خضير مجيد عالوي
المعهد التقني /الديوانية
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المحور االول معلومات عامة

 -1المنحب االداري
مدير عام مدير اخرى
الشهادة التي يحملها
اعدادية

دبلوم فني

دبلوم عالي
-2التخحل االكاديمي
ادارة
محاسبة

ماجستير

مقايي

سنة

محوسب

-5المقايي

دكتوراا
اخرى

-3الخبرة العملية
-4اسلوب العم
يدوي

بكالوريوس

مزدوج

المعتمدة لتقويم االداة
مقايي

مالية

المحور الثاني المقايي
اوال المقايي

تشغيلية

مقايي

المالية والتشغيلية لالداة

المالية لالداة

رةم

الفقرات

1

توفر المقايي المالية لالداة لمديري االدارة العليا
ا ارا شامال ألنشطة االدارات الفرعية
اد النتائج االيجابية لمقايي ا الداة المالي تعبر عن
كفاةة االداة بشك كام
تقدم المقايي المالية صورة تفحيلية ومتكاملة
لنشاط كا ادارة
توفر المقايي المالية تغرية راجعةلالداة من اج
صياغة سليمة الداة مستقبلي
تعتبر المقايي المالية المؤشر الوحيد لمعرفة كفاية
وفاعلية االدارات الفرعية
تعتبر المقايي المالية كافية لمعرفة مدى المساشمة
المتحققة من ك ادارة

2
3
4
5
6

ثانيا المقايي

مالية وتشغيلية

مواف
بشدة

مواف

محايد

معاره

معاره
بشدة

التشغيلية (غير الماليةخ لالداة

 -1رضا الزبون
رةم

الفقرات

1

يمث مقياس رضا الزبود مؤشر جيد الغراه
التخطيط والرةابة وتقييم االداة
اد تلبية حاجات الزبائن يجعلهم يميلود الى اةتناة
السلع والخدمات مما ينعك ايجابا على اداة
الشركة
اد احتفاظ الوحدة االةتحادية بالزبائن واستقطاب
بائن جدد يمث مؤشر رئيسا في اداة مبيعات
مستقبلية
تمث الححة السوةية او حجم الزبائن المتعاملين
مع الوحدة االةتحادية مؤشرا جيدا على يادة
االرباي
على المدراة اد يطوروا مقايي االداة بما يضمن
خل الوالة والرضا للزبائن
يعد تخفيض تكاليب خدمة الزبود احد االركاد
المهمة لقياس االداة وتقويمه

2

3

4

5
6

مواف
بشدة

مواف

محايد

معاره

معاره
بشدة
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 -1مقياس العمليات الداخلية
رةم الفقرات
1
2
3
4
5

مواف
بشدة

مواف

محايد

معاره معاره
بشدة

اد تحسين وتطوير انتاجية العاملين احد االركاد
المهمة لقياس االداة وتقويمه
يعد معيار الزمن النتاج المنتجات ولغاية تقديمها
للزبائن احد لبنات ةياس االداة وتقويمه
تعد عملية التحديث والتطوير في تكنلوجيا االنتاج
عام مهم في يادة ربحية الشركة
تمث عملية تطوير المنتج وبراةات االختراع
الجديدة مؤشرات لتطوير اداة الشركة
اد تحسين الطرق الال مة لتخفيض التالب
والضياع واستعمال الموارد الضرورية تعتبر
مؤشر جيد الداة الشركة

 -2مقياس االبتكار والتعلم
رةم الفقرات
1
2
3
4
5

يمث الوعي الثقافي لدى العاملين احد المؤشرات
المهمة لقياس اداة الوحدة االةتحادية
تعد كفاةة العاملين في استخدام ادوات تكنلوجية
احد عوام يادة كفاةة االداة
اد التدريب المستمر يزيد من عام المعرفة لدى
العاملين وينعك ايجابا على ادائهم
اد السلوك الثقافي للعاملين المرتبط بالتنمية الراتية
يعتبر عام رئي لتقويم االداة
يمث عام االبتكار والتعلم احد مقايي االداة
المهمة للوحدة االةتحادية وتقويمها

مواف
بشدة

مواف

محايد

معاره معاره
بشدة

