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Abstract 

The objective of this study is to measure the level of awareness of 

Jordanian industrial public companies' manager of the significance of the 

non-financial perspectives (measures) of the Balanced Scorecards (BSC) in 

evaluating the performance of their companies. 

For this purpose a 38-item questionnaire was designed to enable the 

researches to test the three main hypothesis of the study. 

The first main hypothesis, however, consist of three sub-hypothesis; 

each one focuses on a single non-financial perspective of the BSC, namely 

the customer, the internal process and the learning and development 

perspectives. 

Using the appropriate statistical tests (the one sample t-test and the 

ANOVA F test), the main results of the study turnout to be: 

a. Jordanian industrial public companies' managers are highly 

aware of the significance of the non-financial measures of the 

Balanced Scorecard (individually) when evaluating the 

performance of their companies. 

b. Industrial companies' manager do not realize the importance of 

using the Balanced Scorecard model overall when evaluating the 

performance of their companies. 
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c. There are no differences in awareness of the significance of the 

non-financial perspectives of the BSC related to managers' age, 

experiences or academic qualifications. 

Based on the above results of the study, several recommendations 

were developed; the main one is that it is necessary to adopt the proposed 

Balanced Scorecard model by the managers of Jordanian industrial public 

companies in order to tie together the strategic plans, performance 

evaluation techniques and goals of the company. 

اإلدراؾ، بطاقة األهداؼ اظتتوازنة، الشركات الصناعية، الزبائن، العمليػات الدالليػة، الػتعلم  الكلمات الدالة:
 مو.والن

 الملخص
جػػا ت هػػلد الدرالػػة للت مػػو مػػن مسػػتويات إدراؾ مػػديري الشػػركات الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة ألقتيػػة 
التخداـ اظتماييس غري اظتالية لبطاقة األهداؼ اظتتوازنة يف تمييم األدا ، وألقتية تطبيو فتػوذج البطاقػة ك.ػو. وبلتبػار ذلػ  

 ،فرضػػيات فرعيػػة 3فرضػػيات رئيسػػية، قسػػم  األو  من ػػا إ   3فمػػرة موزعػػة علػػ   38فمػػد ت تصػػميم الػػتبانة منل ػػة مػػن 
تناول  كو فرضية فرعية قياس مستوى إدراؾ اظتديرين ألقتية أحد األبعاد غري اظتالية يف بطاقة األهداؼ اظتتوازنة )وهي بعد و 

 الزبوف، وبعد العمليات الداللية، وبعد التعلم والنمو(.
فرضػيات الدرالػة وممارنػة النتػائع تبعػا للعوامػو  بلتبػاروحتليػو التبػاين األحػادي  tلتباري التخدم  الدرالة ا

 الدرالة إ  النتائع التالية: تجيبني، وتوصل الدنتوغرافية للمس
يمدر مديري الشركات الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة بدرجػة عاليػة أقتيػة الػتخداـ كػو مميػاس مػن ممػاييس بطاقػة  .1

 اظتتوازنة غري اظتالية )إفراديا( عند التخطيط ابلرتاتيجي لشركائ م وتمييم األدا . األهداؼ
أقتية الػتخداـ بطاقػة األهػداؼ اظتتوازنػة كبلػلوا مت.امػو اظتساقتة العامة األردنية ب يدرؾ مديرو الشركات الصناعية  .2

 لتمييم األدا .
العامة األردنية ألقتية األبعاد غري اظتاليػة لبطاقػة األهػداؼ  ب متتلف مستوى إدراؾ مديري الشركات الصناعية اظتساقتة .3

 اظتتوازنة بالتالؼ العمر أو اطتربة أو اظتنهو العلمي.
والػػتنادا إ  نتػػائع الدرالػػة أعػػالد فمػػد ت التوصػػو إ  عػػدة توصػػيات كػػاف أقت ػػا: ضػػرورة تبػػ  مػػديري الشػػركات 

األهػداؼ اظتتوازنػة ك.ػو، والرتكيػز علػػ  الػتامار هػلا النمػوذج  ػا ي يػػد يف الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة لنمػوذج بطاقػػة 
 إؾتاح عملية الربط بني اطتطط واألهداؼ اإللرتاتيجية للشركة ومماييس األدا  أثنا  قياـ اإلدارة بالتخطيط اإللرتاتيجي.

 مقدمة:
لػ  حمػػوؽ اظتل.يػػة، والميمػػة ابقتصػػادية إف ممػاييس األدا  اظتاليػػة التمليديػػة، ماػػو العائػد علػػ  األصػػوؿ، والعائػػد ع

اظتضافة، واليت عػادة مػا تسػتخدـ لتميػيم أدا  الشػركات،   تعػد كافيػة لتميػيم األدا  الشػامو يف الوقػ  اضتاضػر، وذلػ  ألف 
هػػلد اظتمػػاييس تعػػاع مػػن بعػػا المصػػور والسػػلبيات، نتيجػػة بعتمادهػػا علػػ  معلومػػات تارمتيػػة أوب، وألنػػ  يػػتم الػػتخراج ا 
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ثانيػػا، وثالاػػا، ألف هػػلد اظتمػػاييس ب دتتلػػ  المػػدرة علػػ   ؽتػػا يصػػن  ا كممػػاييس قصػػرية األمػػدنادا إ  تمػػارير ماليػػة لػػنوية الػػت
(، هػػلا باإلضػػافة إ  أف هػػلد اظتمػػاييس ب Tapanyak, 2004و  2004قيػػاس العمليػػات التشػػبيلية ب. ػػا ة )ضػػو، 

 (.2، ص2001، تع.س إلرتاتيجية الشركة أو لطط ا اظتستمبلية )اطتويل
ونتيجػػػػة للتطػػػػور والنمػػػػو السػػػػريعني يف قطاعػػػػات األعمػػػػاؿ اظتختل ػػػػة، وزيػػػػادة حػػػػدة التنػػػػافس ا لػػػػي والعػػػػاظتي بػػػػني 
الشركات،   تعد ولائو حسم اظتنافسة تعتمد فمط عل  إنتاج السلع واطتدمات التمليدية، بو أصب   تتعػدى ذلػ  إ  

 تػال ـات اإلنتاجية الداللية، وللو لػلع ولػدمات جديػدة ذات جػودة عاليػة تطوير م ارات العاملني، واإلبداع يف العملي
اضتاجات والرغبات اظتختل ة للزبػائن، ضػمن الت.ل ػة والسػعر اظتسػت دفني، ؽتػا أدى إ  زيػادة ابهتمػاـ باظتمػاييس غػري اظتاليػة 

 (.Kaplan & Norton, 1992, pp. 71لتطوير األدا  وتمييم  )
 العػاملني، وجػودة اظتنتجػات، نتيجػة لل اجػة اظتل ػة ري اظتالية، ماو: رضا الزبػائن، وت ػاعمماييس األدا  غ ظ رت

 اظتاليػػة ولسػػد الػػنم، في ػػا، وةػػ.ل  ثػػورة ف.ريػػة يف ا الػػبة اإلداريػػة، وتبيػػرياً رات اظتوجػػودة يف ممػػاييس األدا  ظتعاصتػػة الابػػ
 اإللرتاتيجيات وحتويل ا إ  لطط وعمليات تن يلد. يف طريمة ت .ري اإلدارة والتشراؼ اظتستمبو عند صياغة جوهرياً 

للا جػا ت هػلد الدرالػة لتسػلط الضػو  علػ  مسػتوى إدراؾ مػديري الشػركات الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة 
( يف BSC :Balanced Scorecardلنموذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنػة ) ةألقتية التخداـ مماييس األدا  غري اظتالي

الػيت ت تمػدنت ا  ( ببهنػا أحػد ألػاليحمل ا الػبة اإلداريػة اضتدياػة نسػبياً BSCا . وتعرؼ بطاقة األهداؼ اظتتوازنة )تمييم األد
ممػاييس األدا  اظتاليػة، بػني ربػط كنمػوذج قػائم علػ  تمػد  (،  Kaplan and Norton, 1992مػن قبػو البػاحاني )

البعػد هػي: ومماييس أدا  متضمنة أربعة أبعػاد ة.و لطط،  وغري اظتالية ببللوا متسلسو يصوغ إلرتاتيجية اظتنشبة عل 
 .(Kaplan and Atkinson, 1998) ات الداللية، وبعد التعلم والنمواظتايل، وبعد الزبائن، وبعد العملي

 مشكلة الدراسة:
نيػػػػة تتماػػػػو مشػػػػ.لة هػػػػلد الدرالػػػػة يف اضتاجػػػػة ظتعرفػػػػة مػػػػدى مواكبػػػػة إدارة الشػػػػركة الصػػػػناعية اظتسػػػػاقتة العامػػػػة األرد

البة اإلدارية، واليت من اظتم.ن أف تساعد حمو ا  تطورات األلرية اليت ة دهتا م نة ا البة يف لدمة اإلدارة، وحتديداً لل
 اإلدارة يف ختطيط أعماعتا بنجاح، وتمييم أدائ ا ببللوا منالحمل.

 وللل  فإف هلد الدرالة جا ت لإلجابة عن التساؤلني التاليني:
 يس غري اظتالية يف تمييم األدا ؟للمماي اظتساقتة العامة األردنية إدارة الشركة الصناعيةما أقتية التخداـ  .1
 خداـ مماييس األدا  غري اظتالية؟ألقتية الت األردنية ساقتة العامةما هو مستوى إدراؾ إدارة الشركة الصناعية اظت .2

 أىداف الدراسة:
الشػركات الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة ألقتيػة  لمد جا ت هلد الدرالة للوقوؼ عل  مستوى إدراؾ مديري

ف هػلد الدرالػة تسػع  إ  حتميػو فػإ (، وبشػ.و رئػيسBSCلنمػوذج بطاقػة األهػداؼ اظتتوازنػة ) ةمماييس األدا  غػري اظتاليػ
 كما يلي:  يف مش.لت ا، والتبار فرضياهتا، وقد ت صياغة هديف الدرالة .ن من اإلجابة عن السنالني اظتطروحنيدتُ  هدفني

التعرؼ عل  مستوى التخداـ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة العامة للمماييس غري اظتالية يف أللوا بطاقة األهػداؼ  .1
 اظتتوازنة.

 حتديد اظتماييس غري اظتالية األكار أقتية من قبو مديري الشركات الصناعية اظتساقتة العامة األردنية. .2
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 أىمية الدراسة:
اظتتضػػمنة يف فتػػوذج بطاقػػة األهػػداؼ  ةو ممػػاييس األدا  غػػري اظتاليػػيػػانطالقػػة ظتعرفػػة مػػدى تطبتشػػ.و هػػلد الدرالػػة 

(، يف قطػػػاع رئػػػيس مػػػن قطاعػػػات ابقتصػػػاد األردع، أب وهػػػو قطػػػاع الشػػػركات الصػػػناعية اظتسػػػاقتة العامػػػة BSC)اظتتوازنػػػة 
 الصنناعيةا أولويػة ابلػتخداـ لػدى إدارة الشػركة األردنية، حيث تسع  الدرالة إ  معرفة مماييس األدا  غري اظتالية الػيت عتػ

لية لتميػيم األدا ، ومػدى إدراكػ  اظتساقتة العامة األردنية، وهلا بالطبع لوؼ يع.س مستوى معرفة اظتدير باظتماييس غري اظتا
 قتية التخداـ هلد اظتماييس، وبش.و ػتدد فإف هلد الدرالة تستمي أقتيت ا من عدة نما  هي:أل

لػػة ظتعرفػػة ممػػاييس األدا  غػػري اظتاليػػة لبطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة، األكاػػر أقتيػػة الػػيت تسػػتخدـ مػػن قبػػو إدارة إهنػػا ػتاو  .1
 اظتساقتة العامة األردنية. الصناعيةالشركة 

 ألقتية التخداـ فتوذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة ك.و. الصناعيةالتعرؼ عل  مدى إدراؾ إدارة الشركة  .2
 ر إ  ألاليحمل ػتالبية جديدة لتمييم األدا ، هتم اإلدارة واظتستامرين.هنا ػتاولة لل   النظإ .3

 فرضيات الدراسة:
إ  أدبيػػات اظتوضػػوع، ومػػا توصػػو إليػػ  البػػاحاوف السػػابموف، و ػػا متػػدـ  ت صػػياغة فرضػػيات هػػلد الدرالػػة الػػتناداً 

 أهداؼ هلد الدرالة، وكما يلي:
 : ال رضػػػية الرئيسػػػة األو (Ho1 ب تسػػػتخدـ إدار ) ة الشػػػركة الصػػػناعية اظتسػػػاقتة العامػػػة األردنيػػػة ممػػػاييس بطاقػػػة

 وتمسم هلد ال ضية إ  ثالث فرضيات فرعية هي: ة غري اظتالية لمياس أدا  الشركة.األهداؼ اظتتوازن
 : ال رضػػػية ال رعيػػػة األو (Ho1a ب تسػػػتخدـ إدارة الشػػػركة الصػػػناعية اظتسػػػاقتة العامػػػة األردنيػػػة مميػػػاس بطاقػػػة )

 اظتتوازنة غري اظتايل لمياس أدا  الشركة لبعد اظتست ل  )الزبوف(.األهداؼ 
 :ال رضػػية ال رعيػػة الاانيػػة (Ho1b ب تسػػتخدـ إدارة الشػػركة الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة مميػػاس بطاقػػة )

 األهداؼ اظتتوازنة غري اظتايل لمياس أدا  الشركة لبعد العمليات الداللية.
 ة:اػػال رضػػية ال رعيػػػة الاال (Ho1c ب تسػػػتخدـ إدارة الشػػػركة الصػػناعية اظتسػػػاقتة العامػػػة األردنيػػة مميػػػاس بطاقػػػة )

 األهداؼ اظتتوازنة غري اظتايل لمياس أدا  الشركة لبعد التعليم والنمو.
 :ال رضية الرئيسة الاانية (Ho2 ب تدرؾ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة العامة األردنية أقتية التخداـ مماييس )

 ألدا  غري اظتالية لنموذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة كبللوا مت.امو يف تمييم األدا .ا
 :ال رضػية الرئيسػة الاالاػة (Ho3ب توجػد فػروؽ ذات ) إحصػائية يف مسػتوى إدراؾ إدارة الشػركة الصػناعية  دبلػة

قػػػة األهػػػداؼ اظتتوازنػػػة تعػػػزى اظتسػػػاقتة العامػػػة األردنيػػػة، ألقتيػػػة الػػػتخداـ ممػػػاييس األدا  غػػػري اظتاليػػػة لنمػػػوذج بطا
 للمتبريات الدنتوغرافية التالية: )العمر، واطتربة يف الشركة بش.و عاـ، واظتنهو العلمي(.

 منهجية الدراسة:
 Analytical Descriptiveاعتمػػػدت هػػػلد الدرالػػػة علػػػ  الػػػتخداـ اظتػػػن ع الوصػػػ ي الت ليلػػػي 

Approach ليحمل التميػيم غػري اظتاليػة اظتسػتخدمة لػدى الشػركات الصػناعية لدرالة والتبار ال رضيات اظتتعلمػة  عرفػة ألػا
اظتساقتة العامة األردنية، وإدراؾ أقتيت ا لدى عينة الدرالة، وكلل  لبياف مدى الػتخداـ ممػاييس األدا  غػري اظتاليػة الػواردة 

 يف أللوا بطاقة األهداؼ اظتتوازنة، وإدراؾ أقتية التخدام ا لدى تل  الشركات.
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 سة:أداة الدرا
ت التخداـ التبانة م.ونػة مػن قسػمني، وفيمػا يلػي لبايات رتع البيانات الالزمة بلتبار فرضيات الدرالة فمد 

 :وصف  توى المسمني
 المسم األوؿ: احتوى عل  ألئلة دنتوغرافية لاصة بالشركة واجمليحمل.

 11إ   1ت اظترقمػػة مػػن ( فمػػرة تضػػم متبػػريات الدرالػػة، حيػػث جػػا ت ال مػػرا38المسػػم الاػػاع: احتػػوى علػػ  )
بلتبػػار ال رضػػية ال رعيػػة الاانيػػة، أمػػا التبػػار ال رضػػية  22إ   12 نبلتبػػار ال رضػػية ال رعيػػة األو ، وال مػػرات اظترقمػػة مػػ
، أمػا ال رضػػية الرئيسػػية الاانيػػة فسػػيتم التبارهػػا مػػن لػػالؿ 31إ   23ال رعيػة الاالاػػة فمػػد لصػػ، عتػػا ال مػػرات اظترقمػػة مػػن 

، وال رضػػػية الرئيسػػػة الاالاػػػة فسػػػيتم التبػػػارد مػػػن لػػػالؿ ال مػػػرات الػػػواردة يف المسػػػم األوؿ 38إ   32رقمػػػة مػػػن ال مػػػرات اظت
 وال مرات اطتاصة بالتبار ال رضيات ال رعية الاالث األو  الواردة يف المسم الااع من ابلتبانة.

 صدق األداة وثباتو:
  غتموعػة مػن األكػادنتيني العػاملني يف اصتامعػات األردنيػة، وللتبكد من صالحية أداة الدرالة فمد ت عرض ا علػ

باإلضػػػػافة إ  توزيػػػػع نسػػػػخة دريبيػػػػة علػػػػ  عػػػػدد مػػػػن اظتػػػػديرين يف الشػػػػركات الصػػػػناعية اظتسػػػػاقتة العامػػػػة األردنيػػػػة، وت ألػػػػل 
لالزمػة للدرالػة، اظتالحظات الواردة عل  األداة وإجرا  التعديالت اظتنالبة  ا يضمن صالحيت ا لل صوؿ عل  اظتعلومات ا

ر )كرونبػاخ أل ػػا(، التبػػاوبلتبػار درجػة مصػػداقية وثبػات أداة الميػػاس، فمػد ت إجػػرا  التبػار ثبػات أداة الميػػاس بالػتخداـ 
 %(.60(، وهي أعل  من النسبة اظتمبولة إحصائيا )0.938قيمة أل ا ) حيث بلب 

 مجتمع وعينة الدراسة:
، اظتدرجػة ألػ م ا األردنيػة اظتساقتة العامةللشركات الصناعية  لتن يلينياظتديرين ايت.وف غتتمع الدرالة من رتيع 

تيار هػلا ، وقد ت ال2005بورصة عماف لعاـ  ةركة حسحمل دليو الشركات الصادر عن (89)يف بورصة عماف، وعددها 
عشػوائية عينػة  ت التيػاروقػد  المطاع نظرا ألقتيتػ  يف ابقتصػاد الػوط  إ  جانػحمل المطاعػات ابقتصػادية األردنيػة األلػرى،

 ( ةركة من الشركات اليت تداوؿ أل م ا لالؿ فرتة الدرالة.59م.ونة من )
( مائػة 177ت التيار ثالثة مديرين من كو ةركة بش.و عشوائي أي أف حجم اجملتمع يف ضو  ذل  لػي.وف )

، أعيد من ا ( مديراً 177درالة البالغ )%( من غتتمع ال54( التبانة، أي بنسبة )95، وقد ت توزيع )ولبعة ولبعني مديراً 
( الػػػتبانة لعػػػدـ صػػػالحيت ا للت ليػػػو، وعليػػػ  فمػػػد 13، وت الػػػتبعاد )%(88( الػػػتبانة، أي بنسػػػبة الػػػرتجاع بلبػػػ  )84)

%( مػن غتمػػوع ابلػتبيانات اظتسػػرتجعة، وهػي نسػػبة معمولػة يعػػوؿ علي ػا لتعمػػيم 84.5( الػتبانة، أي بنسػػبة )71اعتمػد )
 وابعتماد علي ا يف التبار فرضيات وفتوذج الدرالة.نتائع الدرالة، 

 المعالجة اإلحصائية:
حيػث ت اضتصػوؿ علػ  إجابػات  Descriptive Statisticsت الػتخداـ األلػاليحمل اإلحصػائية الوصػ ية 

ا أقتية  عينة الدرالة عل  فمرات ابلتبانة وذل  من لالؿ احتساا اظتتولطات وابؿترافات اظتعيارية ل.و فمرة، واحتسا
واحتسػاا  One Sample T-test( للعينػة الواحػدة tكو فمرة، والتبار أوؿ فرضيتني، بالػتخداـ ألػلوا التبػار )
 اظتتولطات اضتسابية، وابؿترافات اظتعيارية، والتبار معنوياهتا.
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الػتخداـ  للوا ممارنػة اظتتولػطات، حيػث ت، إولبايات التبار ال رضية الاالاة، فمد التخدم  الدرالة أيضاً 
أي عند  0.05، وت ابلتبار يف رتيع اضتابت عند مستوى دبلة One Way ANOVAالتبار التباين األحادي 

 .0.95مستوى ثمة 
 متغيرات الدراسة:

 : المتغير المستقل، وىو:أوالً 
نيػة ألقتيػة : ويشري هلا اظت  ـو إ  مدى تصور مديري الشػركات الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردمستوى اإلدراك

فتػػوذج بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة يف إؾتػػاح تررتػػة رؤيػػا ورلػػالة الشػػركة إ  أبعػػاد ػتػػددة، وحتديػػد ممػػاييس األدا  اظتنالػػبة ل.ػػو 
إ   32توازنػػة ونظػػاـ الرقابػػة علػػ  األدا ، وقػػد ت الػػتخداـ ال مػػرات اظترقمػػة مػػن بعػد، والػػربط بػػني فتػػوذج بطاقػػة األهػػداؼ اظت

 بري.لمياس هلا اظتت 38
 :، وىوتابع: المتغير الثانياً 

 :مستوى استخدام مقاييس بطاقة األىداف المتوازنة
اعتمػػدت هػػلد الدرالػػة يف حتديػػد مسػػتوى الػػتخداـ ممػػاييس بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة مػػن لػػالؿ قيػػاس مػػدى 

بعػػػد  الاالثػػػة أبعػػػاد التاليػػػة: )الػػػتخداـ مػػػديري الشػػػركة الصػػػناعية اظتسػػػاقتة العامػػػة األردنيػػػة للممػػػاييس غػػػري اظتاليػػػة اظتتعلمػػػة يف
 (، حيث ت تعريف كو بعد من لالؿ اظت اهيم التالية:بعد التعلم والنمو، وبعد العمليات الداللية، و اظتست ل 

بعد اظتست ل : ويشػري هػلا البعػد إ  مػدى اهتمػاـ إدارة الشػركة الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة بعمالئ ػا مػن 
و الزبوف مصػاريف إضػافية، والرتكيػز علػ  اضتصػوؿ يزبائن، وتمد  التجابة لريعة عتم، وعدـ حتمحيث توفر قسم طتدمة ال

علػ  حتميػو مسػتوى عػاؿ مػن الر يػة،  عل  رضا الزبوف وابحت اظ ب ، وػتاولة اضتصوؿ عل  حصة لوقية ثابتػة مػع الرتكيػز
 دة يف أداة الدرالة.الوار  11إ   1وقد ت قياس هلا البعد من لالؿ ال مرات اظترقمة من 

علػ  عمليػات  اظتساقتة العامة األردنيػة بعد العمليات الداللية: ويشري هلا البعد إ  تركيز إدارة الشركة الصناعية
المػػػدرة علػػػ  تمػػػد  منتجػػػات جديػػػدة، وحتسػػػني  تػػػايللالب ػػػث والتطػػػوير مػػػن أجػػػو معرفػػػة احتياجػػػات الزبػػػائن وحتديػػػدها، وبا

، نتاجية، وعدـ وجود تبلري يف العمليات اإلنتاجيةمستوى جودة اإلنتاج، وضبط الت.اليف اإل راقبةماجية، و تالعمليات اإلن
 الواردة يف أداة الدرالة. 22إ   12وقد ت قياس هلا البعد من لالؿ ال مرات اظترقمة من 

يف تػػػوفري  ألردنيػػػةاظتسػػػاقتة العامػػػة ا بعػػػد الػػػتعلم والنمػػػو: ويشػػػري هػػػلا البعػػػد إ  مػػػدى قػػػدرة إدارة الشػػػركة الصػػػناعية
دورات تدريبيػػػة مػػػن أجػػػو تطػػػوير م ػػػارات ال.ػػػادر الػػػوظي ي، و ػػػا يػػػنع.س علػػػ  حتسػػػني أدا  العمليػػػات اإلنتاجيػػػة، وةػػػعور 
اظتوظف بالرضا واألقتية، وقياـ إدارة الشركة باضتصوؿ عل  ت.نولوجيا إنتاجية حدياة دت.ػن هػلد اإلدارة مػن حتميػو أهػداف ا 

الواردة يف أداة  31إ   23، وقد ت قياس هلا البعد من لالؿ ال مرات اظترقمة من نتاجية لدي ايف رفع مستوى ال. ا ة اإل
 الدرالة.
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 نموذج الدراسة:
فيما يلي رلم لنموذج الدرالة بببسط أة.ال  يبني اظتتبري التابع واظتتبري اظتستمو، والتبريات الدنتبرافية اليت نت.ن 

 ت اظتشاركني بالدرالة.أف ي.وف عتا تبثري عل  إجابا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلطار النظري:
لػػػلوا بطاقػػػة األهػػػداؼ اظتتوازنػػػة كنمػػػوذج ت صػػػيلي ظت  ػػػـو قيػػػاس األدا  وفػػػو إ يتضػػػمن هػػػلا اصتانػػػحمل الػػػتعرا 

 ، وذل  من لالؿ العناوين الرئيسة التالية:يمللتخطيط اإللرتاتيجي والتمي
 مفهوم قياس األداء:

رة علػػ  أعمػػاؿ الشػػركة، ووضػػع ا ضػػمن اإلطػػار اظتطلػػوا، لتتػػاج إ  أف دتتلػػ  هػػلد إف لػػيطرة اإلدا
اإلدارة رؤيػػا، ورلػػالة للشػػركة تسػػع  إ  بلوغ ػػا، وأف امػػتالؾ إدارة الشػػركة لرؤيػػا ورلػػالة ب يعػػ  أنػػ  لػػيعطي ا 

للج ػػػػد،  المػػػػدرة علػػػػ  إؾتػػػػاز اظتطلػػػػوا أو اظتخطػػػػط، وذلػػػػ  ألف حتميػػػػو اظتطلػػػػوا لتتػػػػاج إ  امػػػػتالؾ اإلدارة
والتصميم عل  توجي  الطاقات اظتتاحة والتبالعتا بش.و أماو لت ميو اظتبتب . وكتحمل عل  إدارة الشركة أف تمـو  والمدرة،

بعمػو أجنػػدة لاصػػة تتضػػمن حتديػد األعمػػاؿ الػػيت لػػتمـو بإؾتازهػا حػػت ت.ػػوف قػػادرة علػ  تميػػيم اإلؾتػػاز، وبالتػػايل السػػيطرة 
 عل  اصت ود بش.و إكتايب.

 األداء: مقاييس
إف اعتػػدؼ مػػػن للػػػو وإكتػػاد ممػػػاييس أدا  هػػػو لتم.ػػني مػػػديري الشػػػركات مػػن امػػػتالؾ األدوات واأللػػػاليحمل الػػػيت 

 دت.ن م من تمييم األدا  ألعماؿ ةركاهتم، وبالتايل المدرة عل  امتالؾ ممومات بنا  المرارات الناج ة.

 اظتتبري التابع اظتتبري اظتستمو

مستوى إدراؾ إدارة الشركة 
ألقتية التخداـ مماييس 

 األدا  غري اظتالية

مستوى التخداـ مماييس 
 بطاقة األهداؼ اظتتوازنة

 العوامو الدنتبرافية
 العمر. .1
 اطتربة. .2
 علمي.اظتنهو ل .3

 بعد اظتست ل 

 بعد العمليات الداللية

 بعد التعلم والنمو



 8 

ي الشػركات اظتختل ػة، ل.ػن رغػم وجػود هػلا ألقتيػة اظتمػاييس والػتخدام ا مػن قبػو مػدير  ب ة  ببف هناؾ وعيػاً 
 Kaplanلدى البعا يف إدراؾ أقتية ربط هػلد اظتمػاييس مػع اإللػرتاتيجية الػيت تضػع ا الشػركة ) الوعي فإف هناؾ عجزاً 

and Norton, 1993 إف التيػػار مميػػاس األدا  اظتنالػػحمل هػػو اظتسػػبلة الصػػعبة الػػيت يتوجػػحمل علػػ  إدارة الشػػركة ،)
 جػػرد  العامػػة األردنيػػة أف دتازهػػا بشػػ.و صػػ يك، إف الشػػركة لػػن ت.ػػوف قػػادرة علػػ  تميػػيم أدائ ػػا فعليػػاً الصػػناعية اظتسػػاقتة 

امتالك ػػػا ظتمػػػاييس أدا ، وهنػػػاؾ نمػػػا  جوهريػػػة كتػػػحمل أف تنلػػػل يف اضتسػػػباف عنػػػدما يػػػتم ربػػػط اظتمػػػاييس اظتاليػػػة وغػػػري اظتاليػػػة 
 (:197، ص2001باإللرتاتيجية وهلد النما  هي )اةتوف، كريس، 

رب ممػػاييس األدا  ابلػػػرتاتيجي عػػن قيمػػػة األصػػوؿ اصتاريػػة فمػػػط وإفتػػا أيضػػػا عػػن قػػدرة تلػػػ  األصػػوؿ علػػػ  ب تعػػ .1
 ت.وين ثروة يف اظتستمبو.

 قياس األدا  ما هو إب وليلة لت ميو غاية ما، وهي ابرتما  باألدا . .2
 ػتل ا. ا ب أف حتومينببي أف ت.مو مماييس األدا  الرئيسة اظتماييس اظتالية، وتدع  .3

باإلضافة إ  ذل ، هناؾ مشاكو كارية تنتع عند التخداـ اظتماييس غػري اظتاليػة يف تميػيم األدا ، وهػلد اظتشػاكو 
ليس  نادة عن التخداـ هلد اظتماييس بمدر ما تتعلو بالطريمة اليت يمـو هبا اظتػديروف بالتيػار هػلد اظتمػاييس، واأللػلوا 

 (:Ittner & Larker, 2003د اظتشاكو، ما يلي )اللي يتم في  تمييم األدا ، ومن هل
ن قبػو اظتػديرين (، مBCSمش.لة التيار فتاذج قياس وتمييم أدا  حدياة، ماو فتوذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة ) .1

 ت.وف هناؾ درالة وافية للنموذج اظتالئم لظروؼ اظتنظمة أو الشركة.التن يليني دوف أف 
 ليت ت تطبيم ا وبني النتائع اليت يتم اضتصوؿ علي ا.مش.لة عدـ الرتابط بني اظتماييس ا .2
مش.لة عدـ الصياغة الص ي ة ألهداؼ األدا ، واليت تتماو يف ال شو يف حتويو ممػاييس األدا  غػري اظتاليػة إ   .3

 مماييس كمية تتنالحمل مع المياس اظتايل.
لاطئػة لتميػيم درجػات مميػاس أدا  التخداـ معايري إحصػائية  يف المياس، وهلد اظتش.لة تنتع من مش.لة اطتطب .4

 معني، ؽتا ي مد عملية المياس اظتالئمة واظتوثوقية.
 ,Tapanyakوللل  فإف ممياس األدا  اظتراد التخدام  كتحمل أف يتصف بػبعا الصػ ات الضػرورية ومن ػا )

2004, p17:) 
 واإللرتاتيجية. عن اإللرتاتيجية، ويوفر رابطة ما بني أعماؿ ونشاطات وحدات العمو أف ي.وف معرباً  .1
 أف يعرب عن حالة ابتصاؿ والت.امو يف وحدات العمو. .2
 للبيئة الداللية واطتارجية لوحدات العمو. ماً أف ي.وف مال  .3
 أف يتم تطويرد باةرتاؾ رتيع اصت ود من األعل  إ  األل و، ومن األل و إ  األعل . .4

 أنواع مقاييس األداء:
عض ا تمليػدي ماػو اظتمػاييس اظتاليػة الػيت تسػتخدم ا أغلػحمل الشػركات منػل تبلل مماييس األدا  إة.اب ؼتتل ة، ب

( ROE، والعائػد علػ  حمػوؽ اظتل.يػة )Return On Assets( ROAعمود طويلة، ماو: العائػد علػ  األصػوؿ )
Return On Equity وبعض ا مماييس غري تمليدية كاظتماييس غري اظتالية، ماو: ممػاييس رضػا العػاملني، وممػاييس ،

 س، أي غػػري التمليديػػة ب نسػػتطيع أف نمػػوؿ أهنػػا حدياػػة ابلػػتخداـ، ول.ػػنيضػػا العمػػال ، وهػػلد األنػػواع األلػػرية مػػن اظتمػػاير 
يف طرؽ ابلت ادة من  ظ ار أقتيت ا والتخدام ا بدأ يزداد منل لنوات قليلة، باإلضافة إ  أف هناؾ تطوراً إالرتكيز علي ا و 
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 إلظ ػاريف ػتاولػة غػري اظتاليػة ـ الدرالػة بالػتعرا  اظتمػاييس و متاظتاليػة وغػري اظتاليػة(، لػمػاييس )ظتالتخداـ هلد األنواع مػن ا
 يف تمييم األدا : اظتماييس األكار التخداماً 

 مقاييس األداء غير المالية:
و أ، اليػة قػد اكتشػ   حػديااً ظتسابمة، ب يصك ابدعا  ببف اظتماييس غػري اللص  ات ااكما أةارت الدرالة يف 

حمل حدياة لمياس يهو الرتكيز عل  هلد اظتماييس ببلال ا   ت.ن مستخدمة يف عمود لابمة، وإفتا نت.ن الموؿ أف ما تبريأهن
األدا . فال أحد ين.ر ماال أف اإلدارة يف العمود السابمة كان  تركز عل  تدريحمل العاملني إلؾتاز األعمػاؿ وػودة، ولت مػو 

 و حتصػػيتالػ ةالنتػػائع اظتاليػ عػدـ وجػػود ربػط واضػك بػػني هػلد األعمػاؿ وبػني لة يفزيػادة يف اإلنتػاج، ل.ػن كانػػ  هنػاؾ مشػ.
 علي ا اظتنشبة.

يف ال مرات التالية ليتم التعرا  مماييس األدا  غري اظتالية، الػيت ت تمػدنت ا يف فتػوذج بطاقػة األهػداؼ اظتتوازنػة، 
 وكما يلي:

 Customer Perspectiveبعد الزبائن  -1
أبعاد بطاقة األهداؼ اظتتوازنة، لتدد اظتديروف ةرائك الزبائن، واأللػواؽ الػيت تمػـو وحػدة العمػو  يف هلا البعد من

باظتنافسة في ا، ولتددوف كلل  قيالات أدا  العمو مع هلد الشرائك اظتسػت دفة، وتشػمو هػلد اظتمػاييس بشػ.و عػاـ علػ  
ر يػة الزبػائن، وحتديػد حصػة الشػركة يف السػوؽ مػن  واكتسػاا زبػائن جػدد، وحتديػد، وألاليحمل ابحت اظ هبمرضا الزبائن، 

 (.Kaplan & Atkinson, 1998, p 368)الشرائك اظتست دفة 
 .Customer Satisfactionرضا الزبائن  -

إف رضا الزبائن من أهم اظتماييس اليت تضع ا الشركات حيث أف هلا اظتمياس لتدد ويعرب عن نتائع األعماؿ اليت 
للتعبػػري عػػن بعػػد الزبػػائن وقيالػػ ، ألف مػػن اظتم.ػػن أف دعػػو الشػػركة   أنػػ  وبشػػ.و من ػػرد ب يعتػػرب كافيػػاً تمػػـو هبػػا الشػػركة، إب

ف حتميو رضا الزبائن لوحدد ب ينكػد قيػاـ الزبػوف بت.ػرار الشػرا  مػن لػلع ببلاليحمل متعددة، ول.ن بالتبكيد إ الزبائن راضني
خدـ إ  جانحمل ممػاييس ألػرى، وبشػ.و عػاـ فػإف رضػا الزبػائن الشركة أو لدماهتا، وللل  فإف هلا المياس كتحمل أف يست

 ( التالية:Kaplan & Atkinson, 1998, p 553لتمو منافع متعددة من ا )
 لتافظ عل  التمرار تعامو الزبائن مع الشركة ألطوؿ فرتة ؽت.نة. .1
 يعترب مدلال لتعميو عالقة الزبائن بالشركة. .2
 سلع واطتدمات اليت تمدم ا الشركة.يملو من حسالية الزبائن اداد ألعار ال .3

 .Customer Retentionاالحتفاظ بالزبائن  -
يػػتم قيػػاس ابحت ػػاظ بالزبػػائن مػػن لػػالؿ مراقبػػة عػػدد اظتػػرات الػػيت ي.ػػرر هبػػا الزبػػوف عمليػػة ةػػرا  لػػلع الشػػركة أو 

يف الشػركات  ي.ػوف دقيمػاً  ميػاس أفالتخداـ لػدماهتا، ويػتم ذلػ  مػن لػالؿ مراقبػة الشػركة لسػلوؾ زبائن ػا، ونت.ػن عتػلا اظت
 ولدمات لزبائن يرتبطوف مع الشركة، ويس و التعرؼ علي م من لالؿ لجالت أو قوائم. اليت تمدـ للعاً 

 .Customer Acquisitionاكتساب زبائن  -
عن الزبائن اللين ت اكتساهبم، وهنػا كتػحمل اضتػديث عػن عمليػة ابكتسػاا مػن لػالؿ  يعطي هلا اصتانحمل مدلوبً 

: األوؿ: مػػن حيػػث أنػػواع وأعػػداد الزبػػائن الػػلين ت اكتسػػاهبم، والاػػاع: مػػن حيػػث ألػػواؽ الزبػػائن اصتديػػدة الػػيت ت منظػػورين
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الوصوؿ إلي ا وتبطيت ا. لتدد النجاح يف تب  إلرتاتيجية اكتساا الزبائن حجم ونوع برامع التسويو اليت تمـو هبا الشركة، 
 اظتنافع والت.اليف اليت لتت مل ا هلد السيالة.ويرتبط هدؼ ابكتساا بعملية اظتمارنة بني 

 .Customer Profitabilityربحية الزبون  -
وذلػ  ألف هػدؼ إدارة  ،نجػاح يف إلػرتاتيجيات الشػركة اظتختل ػةلدى حتمػو اظتػ الزبػوف، ػتػدداً  يعترب ممياس ر يػة

ميػػو رضػػا الزبػػائن، واكتسػػاا زبػػائن جػػدد الشػػركة يف الن ايػػة ب يتوقػػف عنػػد الميػػاـ ببعمػػاؿ، ونشػػاطات ؼتتل ػػة تػػندي إ  حت
نػافع،  يػث تمػدـ الشػركة اظ هبم، وإفتا حتميو ر ية من هلد األعماؿ واألنشطة، وذل  من لالؿ م  ـو تبادؿ اظت وابحت

 ع رغبات الزبائن، واللين بدورهم يموموف بدفع أذتاف هلد السلع واطتدمات.بمنتجات، ولدمات تش
 .Internal Business Process Perspective بعد العمليات الداخلية -2

يف هلا البعد لتدد اظتديروف التن يليوف العمليات الداللية اضتاشتة اليت كتحمل عل  اظتنلسة أف تت وؽ في ا، ودتاػو 
 ,Kaplan & Atkinson)العمليػػات الدالليػػة غتموعػػة النشػػاطات الػػيت تعطػػي الشػػركة ميػػزة تنافسػػية يف السػػوؽ 

1998, p 371مو اببت.ار والتجديد والعمليات التشبيلية ولدمات ما بعد البيع.(، وتش 
، وذل  ألف إيصاؿ الميمة إ  تنطلو من بعد اظتست ل  بش.و رئيسإف العمليات الداللية اليت حتددها اإلدارة 

ة حسحمل اظتواص ات اظتست ل  وبالتايل اضتصوؿ عل  رضاد، ووب د وابحت اظ ب ، لتتاج إ  تمد  الشركة للسلعة أو اطتدم
بف الرباعػة يف أدا  العمليػات نتيجػة التعامػو مػع الشػركة، لػلل  فػ اليت حتمو اإلةباع للمست ل ، وبالتايل يت مو لدي  قيمة

 الداللية لتت وؿ إ  اظتست ل .
تبثري  تركز مماييس األعماؿ الداللية اليت حتددها اإلدارة، عل  العمليات الداللية اليت لتخلو قيمة، وي.وف عتا

علػػ  رضػػا اظتسػػت ل ، وبالتػػايل حتميػػو أهػػداؼ اظتنلسػػة اظتاليػػة. ومػػن األعمػػاؿ الػػيت تمػػـو هبػػا اإلدارة يف هػػلا الصػػدد ػتاولػػة 
 ل ا كو من ت.ل ة اظتنتع وطوؿ ال رتة اإلنتاجية، وزيادة كو من ال. ا ة اإلنتاجية ومعدؿ اصتودة.

 :Innovationاالبتكار أو التجديد  -
.ار تمـو وحدة العمو بإجرا  درالات وأ اث لل.شف عن حاجات اظتست ل  اظتسترتة أو إنشا  يف عملية اببت

ات تليب وتشبع هلد ابحتياجات، وتتبلف عملية اببت.ار من م.ونني، مت أو لداحاجات جديدة، ومن مث إكتاد منتج
 قتا:

علومػػػػػات ت يػػػػػد يف عمليػػػػػة قيػػػػاـ اإلدارة بػػػػػإجرا  أ ػػػػػاث علػػػػػ  السػػػػوؽ اظتسػػػػػت دؼ، وذلػػػػػ  لل صػػػػػوؿ علػػػػ  م -أ
 التخطيط، واختاذ المرارات اليت حتدد مستويات األعماؿ اليت لتمـو هبا إدارة الشركة يف هلد األلواؽ.

قياـ اإلدارة بتوظيف عملياهتا الداللية لتلبية احتياجات اظتست ل  اليت ت حتديدها، لتصبك اظتعلومات الػيت  -ا
 .وفاعالً  حيوياً  يالت اظتست ل  أمراً فة ت ضوؽ ومعر ت رتع ا نتيجة اطتطوة األو  حوؿ الس

 :Operationsالعمليات  -
دت.ن العمليات التشبيلية إدارة الشركة من إكتاد الميمة، حيػث تمػـو الشػركة هنػا بإدتػاـ صػنع اظتنػتع بػبعل  ك ػا ة 

 وفاعلية ؽت.نة لتمـو بتسليم اظتنتجات، واطتدمات اظتمدمة للمست ل.ني.
ت اطتطػػػوة الرئيسػػػة التاليػػػة يف للسػػػلة الميمػػػة الدالليػػػة اظتتجانسػػػة، حيػػػث تنػػػتع اطتػػػدمات والسػػػلع وتعتػػػرب العمليػػػا

ودت.ػن لطػوة العمليػات مػن إكتػاد الميمػة يف اظتنلسػات، ونت.ػن طتطػوة العمليػات أف تبػدأ بالػتمباؿ  ،وتسلم للمست ل.ني
 طلحمل اظتست ل ، وتنت ي بتسليم اظتنتع أو اطتدمة للمست ل .
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 :Post Sales Serviceبعد البيع خدمات ما  -
اظترحلػػة الاالاػػة واأللػػرية يف للسػػلة الميمػػة الدالليػػة هػػي قيػػاـ إدارة الشػػركة بتمػػد  اطتدمػػة للمسػػت ل  بعػػد إدتػػاـ 
عملية البيع األصػلية أو تسػليم اطتدمػة، وتشػتمو لدمػة مػا بعػد البيػع علػ  ال. الػة، وأنشػطة الصػيانة، والتصػليك، ومعاصتػة 

   معاصتة إدارة اظتدفوعات.النواق،، وكلل
 .Learning & Growth Perspectiveبعد التعلم والنمو  -3

البعد الاالث يف بطاقة األهداؼ اظتتوازنة، هو بعد التعلم والنمو، وهلا البعد لتدد البنية الت تية اليت يتوجحمل عل  
للية، وبعد اظتست ل  حتدد العوامو التنافسية اظتنلسة بنائ ا لت ميو فتو وحتسن طويو األمد. إف جوانحمل بعد األعماؿ الدا

ماػػػو: الت.نولوجيػػػا اظتسػػػتخدمة،  ةاضتػػػايل واظتسػػػتمبلي، إف إم.انيػػػات الشػػػركة اضتاليػػػ بالنسػػػبة لنجػػػاح الشػػػركة حسػػػماً  األكاػػػر
ددة يف بعػػد اظتسػػت ل ، وبعػػد طويلػػة األجػػو ا ػػ وك ػػا ات الػػنظم واألعمػػاؿ، لتتمػػو أب ت.ػػوف قػػادرة علػػ  تلبيػػة األهػػداؼ

العمليات الداللية، وتتطلحمل اظتنافسة العاظتية الشديدة مػن الشػركات مواصػلة الت سػني اظتسػتمر لمػدراهتا، لتسػليم الميمػة أو 
 (.Kaplan & Atkinson, 1998, p 374ساقتني )اظتن عة للمست ل.ني واظت

 تقييم األداء: -
 اإلدارية ومن ا:هناؾ غتموعة من ألاليحمل قياس وتمييم األدا  اظتستخدمة يف ا البة 

 .Financial Statement Analysis  . أسلوب تحليل القوائم المالية1
، واظتعتمػػد عليػػ  هبػػدؼ اضتصػػوؿ علػػ  معلومػػات إف ألػػلوا حتليػػو المػػوائم اظتاليػػة، هػػو األلػػلوا األكاػػر ةػػيوعاً 

والسػيولة، وفاعليػة العمليػات مالئمة، وكافية عن أعماؿ، ونشاطات الشركة، وي يد هلا األللوا يف بياف مستوى الر يػة، 
 (.20، ص2002التشبيلية )نوفو، 

 .Activity – Based Approaches  األساليب المعتمدة على األنشطة. 2
بػرزت هػػلد األلػاليحمل لػػالؿ العمػد السػػابع مػن المػػرف السػابو، وتمػػـو علػ  فلسػػ ة قوام ػا  ال. ػػا ة وال اعليػػة يف 

ؿ حتليػػو األنشػػطة اظتختل ػػة الػػيت يػػتم الػػتخدام ا يف الػػتبالؿ هػػلد اظتػػوارد. وتمسػػم إدارة اظتػػوارد ابقتصػػادية اظتتاحػػة مػػن لػػال
 هلد األلاليحمل إ  نوعني وقتا:

   أللوا احتسػاا الت.ل ػة علػ  ألػاس النشػاActivity – Based Costing ويمػـو هػلا األلػلوا ،
أدؽ حػػػد مػػػع النشػػػا  علػػػ  ألػػػاس قيػػػاس الت.ل ػػػة مػػػن لػػػالؿ النشػػػاطات اظتػػػنداة،  يػػػث يػػػتم ربػػػط ال.ل ػػػة إ  

اظتطلػػػػوا ؽتػػػػا يػػػػندي إ  دقػػػػة ختصػػػػي، الت.ػػػػاليف علػػػػ  النشػػػػا  وبالتػػػػايل علػػػػ  اظتنػػػػتع اعتمػػػػادا علػػػػ  معػػػػدبت 
 التخدام ا.

   ألػلوا اإلدارة اظتعتمػدة علػ  النشػاActivity – Based Management ويمػـو هػلا األلػلوا ،
ارة السػػػليمة للمػػػوارد و ػػػا يضػػػمن حتميػػػو الميمػػػة علػػػ  من جيػػػة اإلد علػػػ  إدارة للسػػػلة األنشػػػطة اظتختل ػػػة اعتمػػػاداً 

 ظتستخدمي اظتنتجات، وبالتايل حتميو أهداؼ اظتنشبة الر ية.
 . أسلوب تقييم األداء الشامل:3

ن قصػػور، وذلػػ  ألهنػػا تعتمػػد فمػػط علػػ  مػػتعػػاع  إف الػػتخداـ األلػػاليحمل التمليديػػة لتميػػيم األدا  اظتػػايل للشػػركات
ي ػػي  منالػػباً  هػػلد األلػػاليحمل تمييمػػاً  اليػػة، وب تػػوفرظتمػػارير والمػػوائم الت الػػبية الػػواردة يف انسػػحمل ومعػػدبت األرقػػاـ ا حتليػػو
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دارة الشػركة لتبػ  ألػاليحمل حدياػة لتميػيم إتوجػ  لػدى  باحتياجات رتيع اظتست يدين، وظتعاصتة هلا المصور فمد أصبك هناؾ
 (BSC) زنػػةالػػاليحمل، ألػػلوا بطاقػػة األهػػداؼ اظتتو األدا ، تػػدع  ببلػػاليحمل قيػػاس وتميػػيم األدا  الشػػامو، ومػػن هػػلد األ

Balanced Scorecard. 
( علػػ  ألػػاس تررتػػة رؤيػػة ورلػػالة الشػػركة أو اظتنظمػػة إ  أهػػداؼ BSCيمػػـو م  ػػـو بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة )

غػري مػايل،  إلرتاتيجية متضمنة يف أبعاد متعددة، من لالؿ التخداـ ممػاييس ؼتتل ػة لػءدا ، بعضػ ا مػايل والػبعا ا لػر
يف غتػاؿ تطػوير ألػاليحمل قيػاس وتميػيم  .ن وص   باورة ف.رية يف غتاؿ ا البة اإلدارية، وحتديداً وةّ.و هلا األللوا ما نت

( لميػاس Kaplan & Nortonاألدا ، لمد طور هلا النموذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنػة يف األصػو مػن قبػو البػاحاني )
 للربك. وتمييم األدا  يف الشركات اعتادفة

 الدراسات السابقة:
ح لػػ  الػػدوريات األجنبيػػة والعربيػػة بعديػػد مػػن الدرالػػات الػػيت تناولػػ  أقتيػػة الػػتخداـ ألػػلوا بطاقػػة األهػػداؼ 

 اظتتوازنة، وآلية إكتاد مماييس غري مالية وربط ا باظتماييس اظتالية، ومن هلد الدرالات:
ذج قياس األدا  اظتتوازف، )بطاقة األهػداؼ اظتتوازنػة بالتعرا  ةامو لنمو واليت قام  (، 2001) الخوليدرالة 

BSC اظتمػدـ مػن قبػو ،)Kaplan & Norton  مػن لػالؿ التعريػف بػالنموذج وم.وناتػ ، وإيضػاح العمليػة البنائيػة
للنمػػوذج، وآليػػة الػػتخدام  كبلػػلوا لتميػػيم األدا  اإللػػرتاتيجي، وللصػػ  الدرالػػة لعػػر  بعػػا التوصػػيات، والػػيت دتالػػ  

 :فيما يلي
 . ضرورة ابلتبار اظتيداع لل رو  اليت يمـو علي ا فتوذج المياس اظتتوازف لءدا 
 . ضرورة إدلاؿ البعد اإلنساع ضمن فتوذج المياس اظتتوازف لءدا 
 ( ضرورة الدمع والت.امو بني نظاـ الميمة ابقتصادية اظتضافةEVA(  وفتوذج المياس اظتتوازف لءدا )BSC ،)

 (.ABCل  ألاس النشا  )وػتالبة الت.ل ة ع
(، فمد جا ت هلد لتسليط الضو  عل  أقتيػة نظػم التميػيم الشػامو علػ  فاعليػة وك ػا ة 2004) ضوأما درالة 

نظم الرقابة، والتبار مدى مالئمة هلا النظاـ يف بنػا  نظػاـ للم.افػوت واضتػوافز، وذلػ  مػن لػالؿ الػتعرا  نظػاـ الرقابػة 
النظاـ، وكلل  الػتعرا  لنظػاـ هلا   بالتخداـ اظتماييس اظتالية التمليدية، وبياف للبيات التمليدي المائم عل  تمييم األدا

الرقابػػة الشػػامو المػػائم علػػ  ألػػلوا تميػػيم األدا  الشػػامو وهػػو هنػػا فتػػوذج بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة، وتمػػد  فتػػوذج لت ديػػد 
 اظت.افوت واضتوافز.

لت ديد اظت.افوت واضتوافز مرتبط بنموذج قياس وتمييم األدا  الشامو من نتائع هلد الدرالة اظت مة اقرتاح فتوذج 
BSC. وذل  من لالؿ صيبة رياضية ت رت  حتديد مبلغ م.افوت ثاب ، 

ظتعرفة آرا  مديري هلد  ( ةركة أمري.ية،100الة عل  )در  ،( Kaplan & Norton, 1996) وأجرى
، وقػد اإللػرتاتيجية اإلدارةكنموذج ممرتح، ظت  ـو   (BSCازنة )كات حوؿ مدى مالئمة أللوا بطاقة األهداؼ اظتتو ر الش

لتطبيػػػو إلػػػرتاتيجية  أظت ػػػاهيمييػػػزود اإلدارة باإلطػػػار  (BSC) اظتتوازنػػػة األهػػػداؼفتػػػوذج بطاقػػػة  أف إ للصػػػ  الدرالػػػة 
ويعطػي الشػركة المػدرة علػ  اظتنظمة، كما أنػ  نتّ.ػن هػلد اإللػرتاتيجية مػن التػبقلم مػع اظتتبػريات البيئيػة والتنافسػية اظتختل ػة، 

 ابلت ادة من أصوعتا غري اظتلمولة، من لالؿ توفري أللوا لدمع هلد األصوؿ بإلرتاتيجية الشركة.
، ظتعرفة مدى انتشار فتوذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة بني (Ax & Bjornenak, 2005جا ت درالة )و 

فتػػوذج للبطاقػػة، وقػػد توصػػو الباحػػث إ  أف التبػػريات الشػػركات السػػويدية، وذلػػ  مػػن لػػالؿ التبػػار الػػتخداـ أكاػػر مػػن 
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ببف.ػػار  اضتدياػػة والتطػػويرات ا الػػبية هػػي نادػػة عػػن عمليػػات التوضػػيك وابلػػتخداـ، وإف نشػػر دديػػدات ا الػػبة اإلداريػػة
أو  وألػػاليحمل ؼتتل ػػة يسػػاعد يف عمليػػة الػػتخداـ التجديػػدات، وابلػػت ادة من ػػا، و ػػا ينالػػحمل اضتالػػة اطتاصػػة ب.ػػو منطمػػة

( كبللوا ػتاليب إداري حديث نت.ػن نشػرد يف السػويد مػع إجػرا  تعػديالت BSCةركة، وأف بطاقة األهداؼ اظتتوازنة )
 علي .

، فمػػد جػػا ت لوصػػف م  ػػـو بطاقػػة األهػػداؼ (Speakbacher & et. Al, 2003درالػػة ) أمػػا
 اظتختل ػػة لتطػػوير والػػتخداـ هػػلد يػا(، ووصػػف اظتراحػػونااظتتوازنػة يف البلػػداف الناطمػػة باللبػػة األظتانيػػة: )لويسػػرا، والنمسػػا، وأظت

 طاقة يف اظتمارلة العملية.بال
وتوصل  الدرالة إ  أف تطبيو أي فتوذج يعتمد عل  نوع الصناعة وحجم الشركة، وأف تطبيو النماذج اظتتعددة 

 مستخدـ بال عو يف الشركات اليت أجري  علي ا الدرالة.
اتيجيات الشركة، والموى البيئية رت درالة لتعريف العالقة بني إلإجرا  (، بSohn & et. Al, 2003وقاـ )
واع اإللػرتاتيجيات وظػروؼ البيئػة نػرالػة إ  أف الػتالؼ أتوصل  الدس بطاقة األهداؼ اظتتوازنة. وقد يوحتديد أوزاف مماي

النسػبية ل.ػو مميػاس بالػتخداـ  تماؽ فتوذج لت ديد وتمدير األوزافةامن ينثر عل  تمدير أوزاف مماييس األدا ، ودت.ن  
يس الرئيسػة يػتم ي، الػلي يمػـو علػ  حتديػد أوزاف للممػاAnalytic Hierarchy Processعمليػة اعتػـر الت ليلػي 

 ماييس.اظت مسيم كو وزف عل  غتموعة من اظتماييس ال رعية وه.لا دوالي  صتميعت
الػة علػ  إجػرا   ػث دػرييب الباحاػاف يف هػلد الدر  (، فمػد عمػالDavis & Albright, 2004) أمػا

بنوؾ، وذل  من لػالؿ إجػرا  درالػة ظتايل ألحد الاواقعي ظتعرفة أثر تطبيو بطاقة األهداؼ اظتتوازنة عل  الت سن يف األدا  
 تطبو فتوذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة وألرى ب تطبو هلا النموذج. ممارنة بني فروع البن  اظتختل ة، حيث أف هناؾ فروعاً 

يف  لتطبيػػو فتػػوذج بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة، حيػػث حتمػػو حتسػػناً    الدرالػػة إ  ابلػػتنتاج بػػبف هنػػاؾ أثػػراً وتوصػػل
 %( أثنا  فرتة الرصد لل روع اليت تطبو النموذج عن ال روع األلرى اليت ب تطبو هلا النموذج.3.4األدا  اظتايل بنسبة )
إ  التعػرؼ علػػ  األنػواع اظتختل ػػة مػػن   بدرالػة هػػدف، (Ittner & Larcker, 2003) قػػاـ وألػرياً 

ممػػاييس األدا  الػػػيت تسػػػتخدم ا الشػػػركات اظتختل ػػػة، والوقػػػوؼ علػػػ  مػػػدى مالئمػػػة هػػػلد اظتمػػػاييس لطبيعػػػة أعمػػػاؿ الشػػػركة، 
األلباا واضتصوؿ عل  معلومات ت يد يف كي ية التخداـ هلد الشركات للمماييس اظتختارة. وتوصل  الدرالة إ  حتديد 

من ػػا: الػػتخداـ فتػػاذج قيػػاس وتميػػيم أدا  حدياػػة ماػػو: فتػػوذج بطاقػػة و يم والميػػاس يػػطػػا  يف التمإ  حػػدوث األلالػػيت تػػندي 
المػدرة علػ  تررتػة األدا  غػري  ـن جيػة الػيت يمػـو علي ػا، وعػدظتيػتم تطبيػو هػلا النمػوذج حسػحمل ا فزنػة دوف أااألهداؼ اظتتو 

 غري اظتالية يف األلاس هي مماييس غري كمية بطبيعت ا.اظتايل إ  مماييس كمية ومالية، وذل  ألف اظتماييس 
 ، واختالف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:ملخص للدراسات السابقة

اظتتوازنػة مػن عػدة نػواح  األهػداؼتناول  الدرالات السابمة الػيت ت التعراضػ ا يف الصػ  ات السػابمة درالػة فتػوذج بطاقػة 
 تركزت يف اصتوانحمل التالية:

 النموذج وم.ونات  الرئيسة. تعريف  .1

 ممارنات عملية بني حالة تطبيو النموذج وعدـ تطبيم . إجرا التبار اثر تطبيو النموذج من لالؿ   .2

باعتبارهػا فتػاذج حدياػة يف ا الػبة ولاصػة  ألػرىفتػاذج  إ  باإلضػافةالتبار مدى قبوؿ تطبيو النموذج   .3
 .اإلدارية ةا الب
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تعػػديالت يف م.وناتػػ  و ػػا يالئػػم البيئػػة الصػػناعية للشػػركة  إجػػرا لنمػػوذج مػػع التبػػار مػػدى مالئمػػة تطبيػػو ا .4
 م.اف التطبيو.

 إدراؾالباحاوف يف الدرالات اظتختل ة السابمة لتػدرس التبػار مسػتوى  إلي بنا اً عل  ما توصو وقد جا ت الدرالة اضتالية 
اظتتوازنػة مػن لػالؿ  األهػداؼـ اظتماييس غري اظتالية لبطاقة التخدا ألقتية األردنيةمديري الشركات الصناعية اظتساقتة العامة 

 غتموعة من اطتطوات دتال  فيما يلي:
 معرفة مستوى التخداـ اظتماييس غري اظتالية الواردة يف الدرالة من قبو مديري الشركة الصناعية. .1

ختطػػيط  أداةامػػو يػػوفر الػػتخداـ اظتمػػاييس غػػري اظتاليػػة يف فتػػوذج مت. ألقتيػػةاظتػػديرين  إدراؾالتبػػار مسػػتوى  .2
 .أدا الرتاتيجي، ووليلة تمييم 

 اضتصوؿ عل  معرفة مدى مواكبة مديري الشركة الصناعية للتجديدات ا البية اضتدياة. .3

الػػتخداـ ممػػاييس األدا  غػػري اظتاليػػة مػػن قبػػو مػػديري الشػػركة الصػػناعية هػػلد الدرالػػة لػػتوفر تميػػيم عػػن مسػػتوى  أفويعتمػػد 
امة ؽتا ي يد يف معرفة الطرؽ وابلاليحمل اليت تساعد هنب  اظتديرين يف التخطيط ابلرتاتيجي لشركاهتم، األردنية اظتساقتة الع

  وانع.اس ذل  عل  نتائع اكتابية تساعد يف تمييم الشركات، ودفع ابقتصاد الوط .
 عرض النتائج:

ات عينػػة الدرالػػة بالػػتخداـ األلػػاليحمل لمػػد ت توزيػػع الػػتبانة الدرالػػة علػػ  العينػػة اظتختػػارة ومػػن مث ت حتليػػو إجابػػ
 ، وقد ت التوصو إ  النتائع التالية:اظتشار عتا لابماً 

 أوال: وصف للخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة.
 (1جدول رقم )

 عرض لوصف الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير
 15.5 11 عاـ فبقو 30 العمر
 57.7 41 عاـ40إ   31 من 
 26.8 19 عاـ 40أكار من  

 18.3 13 لنوات فبقو 5 عدد لنوات اطتربة يف الشركة
 38 27 لنوات 10إ   6من  
 39.4 28 لنة 15إ   11من  
 4.2 3 لنة فبكار 16 

 87.3 62 ب.الوريوس فبقو اظتنهو العلمي
 11.3 8 ماجستري 
 1.4 1 دكتوراة 
عػػاـ( جػػا ت يف اظترتبػػة األو  مػػػن  40إ   31( أعػػالد إ  أف ال ئػػػة العمريػػة )مػػن 1دوؿ رقػػم )تشػػري نتػػائع اصتػػ

%(، أما فيما يتعلو بعدد لنوات اطتربة يف الشركة بش.و عاـ فمد تركزت 57.5حيث عدد ت.رارها وبنسبة مئوية بلب  )
%( من عينة الدرالة. ومن حيث 39.4  )لنة( لربة، قد جا ت يف اظترتبة األو ، وة.ل  ما نسبت 15-11يف ال ئة )
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اظتنهػو العلمػي فمػد أةػارت النتػػائع إ  أف أكػرب ت.ػرار ل ئػة اظتنهػػو العلمػي هػو فئػة )ب.ػػالوريوس فبقػو( حيػث بلبػ  نسػػبة 
 %(.87.3هلد ال ئة )

فيمػػا يػػبض عػػر  لنتػػائع الت ليػػو اإلحصػػائي الوصػػ ي للبيانػػات، وهػػي  ثانيػػا: اإلجابػػة علػػ  فمػػرات الدرالػػة:
صتميع متبريات الدرالة، مع األلػل بعػني ابعتبػار أف تػدرج النسبية مة اظتتولطات اضتسابية وابؿترافات اظتعيارية واألقتية قي

 يف الدرالة كما يلي: ةقياس مدى ابت اؽ مع ال مرة اظتستخدم
موافو بدرجة مرت عة 

 جداً 
موافو عل  غري  موافو بدرجة قليلة موافو بدرجة متولطة موافو بدرجة مرت عة

 اإلطالؽ
(5) (4) (3) (2) (1) 

 والتنادا إ  ذل  فإف قيم اظتتولطات اضتسابية اليت توصل  إلي ا الدرالة، ليتم قياس أوزاهنا عل  الن و ا ض:
 منخ ا متولط مرت ع

 فما دوف 2.49 3.49-2.5 فما فوؽ 3.5
 اسة:ر اختبار فرضيات الد

م إدارة الشننركة الصننناعية المسنناىمة العامننة األردنيننة مقنناييس بطاقننة الفرضننية الرئيسننية األولننى: خال تسننتخد
 األىداف المتوازنة غير المالية لقياس أداء الشركةخ.

 وبلتبار هلد ال رضية ليتم قيال ا من لالؿ التبار ال رضيات ال رعية الاالثة األو  وكما يلي:
بطاقننة مقنناييس عية المسنناىمة العامننة األردنيننة ال تسننتخدم إدارة الشننركة الصنننا الفرضننية الفرعيننة األولننى: خ

. ومن أجو التبار ص ة هػلد ال رضػية، األىداف المتوازنة غير المالية لقياس أداء الشركة لبعد المستهلك )الزبون(خ
التبار هلد ال رضية نتائع من ابلتبانة وأظ رت  11-1، لل مرات One Sample t-testفمد ت التخداـ التبار 

 ( التايل:2ظتبينة يف اصتدوؿ رقم )ا البيانات
 (2جدول رقم )

 ( لمدى استخدام مقاييس أداء غير مالية في بعد الزبون )المستهلك(tنتائج اختبار )

 محتوى الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tداللة  tقيم  المعياري

يوجد يف ةركيت قسػم طتدمػة الزبػائن أعضػاؤد مػدربني علػ  فػن  1
 مع اصتم ور التعامو

3.25 1.105 1.934 0.057 

 0.000 4.740 0.876 3.49 ؿتاوؿ عدـ حتميو الزبوف مصاريف إضافية لما  تمد  اطتدمة. 2
 0.000 10.969 0.801 4.04 زبائننا يتعاملوف مع الشركة منل فرتة طويلة. 3
 0.000 5.635 1.011 3.68 نراقحمل بش.و دوري ت.رار عملية الشرا  ل.و زبوف. 4
 0.000 5.109 1.045 3.63 ها.، إب أف زبائننا يستمروف يف ةرأاتنرغم ارت اع ألعار منتجا 5
 0.000 5.152 1.129 3.69 حصتنا السوقية ثابتة نسبيا. 6
 0.925 0.095 1.257 3.01 نمـو بعمو حتليو ظتعرفة ر ية الزبوف. 7
 0.000 5.456 1.088 3.7 ر.ؿتاوؿ التعرؼ عل  مدى رضا الزبوف عن اطتدمة بالتمرا 8
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 0.001 3.320 1.144 3.45 ؿتاوؿ التعرؼ عل  درجة وب  الزبوف بالتمرار. 9
 0.000 14.072 0.751 4.25 نسع  إ  اكتساا زبائن جدد يف مناطو جديدة. 10
 0.054 1.964 1.226 3.29 بإم.اف ةركتنا معرفة مدى ابحت اظ بالزبوف. 11
 0.000 8.669 0.58 3.59 اظتتولط العاـ 

، وقػػد بلػػغ ( أعػػالد أف اظتتولػػط اضتسػػايب العػػاـ قػػد جػػا  مرت عػػاً 2يالحػػظ مػػن اظتعطيػػات الظػػاهرة يف اصتػػدوؿ رقػػم )
مرت عة إلجابات أفراد العينة  (، وهلا نتاو درجة تمديرTest-Value = 3(، وهو أكرب من اظتتولط ال رضي )3.59)

خدموف تالصػػناعية يسػػ تاصتػدوؿ السػػابو كػلل  إ  أف مػػديري الشػركا نتػػائعا تشػػري مػاظتسػػت ل ، ك ممػػاييس أدا  بعػد عػن
( 8.669( ا سػوبة البالبػة )tارت ػاع قيمػة )  مالية لمياس أدا  بعد اظتست ل  )الزبػوف( وذلػ  الػتنادا إ ريمماييس أدا  غ

رفػػا فرضػػية الدرالػػػة لػػ، إ  نتيجػػة م ادهػػػا: تمػػدـ ـت (. ؽتػػػا0.000عنويػػػة عنػػد مسػػتوى دبلػػة )مللجػػدوؿ ك.ػػو وهػػي 
ركة شػػ"تسػتخدـ إدارة ال انػػ  (، الػيت تػػن، علػ H11a(، وقبػوؿ ال رضػػية البديلػة )HO1aال رعيػة األو  بصػورهتا العدميػػة )

 زنة غري اظتالية لمياس أدا  الشركة لبعد اظتست ل  )الزبوف(".االصناعية اظتساقتة العامة األردنية مماييس بطاقة األهداؼ اظتتو 
بطاقننة مقنناييس رعيننة النانيننة: خال تسننتخدم إدارة الشننركة الصننناعية المسنناىمة العامننة األردنيننة الفرضننية الف

. ومػن أجػو التبػار صػ ة هػلد ال رضػية، األىداف المتوازنة غير المالية لقياس أداء الشركة لبعد العملينات الداخلينةخ
التبػػار هػػلد نتػػائع ة وأظ ػػرت مػػن ابلػػتبان 22-12، لل مػػرات One Sample t-testفمػػد ت الػػتخداـ التبػػار 

 ( التايل:3اظتبينة يف اصتدوؿ رقم ) البياناتال رضية 
 

 (3جدول رقم )
 ( لمدى استخدام مقاييس أداء غير مالية في بعد العمليات الداخليةtنتائج اختبار )

المتوسط  محتوى الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tداللة  tقيم 

21 
  لػػر علػػ  طػػرح منتجػػات جديػػدة تعمػػو إدارة الشػػركة مػػن حػػني

 0.000 6.268 2.058 3.77 تنالحمل رغبات الزبائن.

 0.000 22.090 0.867 4.24 يتم تصميم اظتنتجات  ا يتال ـ مع حاجات الزبائن اظتتجددة. 23
 0.000 6.268 0.835 3.7 تمـو ةركيت بوضع لطة مسبمة ل.و دورة إنتاج. 24

25 
مليػػات الب ػػث والتطػػوير لبايػػات لع لػػنوياً  ختصػػ، ةػػركيت مبلبػػاً 

 0.002 3.502 2.058 3.44 حتسني العملية اإلنتاجية.

26 
يػػػػتم التنسػػػػيو مػػػػع مػػػػوردي اظتػػػػواد اطتػػػػاـ لتزويػػػػد الشػػػػركة بػػػػاظتواد يف 

 0.000 22.150 0.844 4.23 الوق  اظتنالحمل وبالنوعية اظتت و علي ا.

27 
يػػات يػػتم مراقبػػة جػػودة اإلنتػػاج عنػػد كػػو مرحلػػة مػػن مراحػػو العمل

 0.000 24.244 0.789 4.31 الداللية.

28 
  يمػػػم الزبػػػائن بػػػرد لػػػلع كاػػػرية بعػػػد بيع ػػػا نتيجػػػة لوجػػػود عيػػػحمل 

 0.000 4.549 2.274 3.63 مصنعي في ا.
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 0.000 4.931 2.035 3.62 ب يوجد تبلري يف تن يل العمليات اإلنتاجية عما هو ؼتطط ل . 29
 0.000 5.795 2.044 3.71  زة أو منتجات مباعة.ب نعاع من زيادة ت.رار الصيانة ألج 10
 0.058 2.919 2.191 3.3 ب نعاع من مش.لة حتصيو أذتاف السلع اظتباعة. 12
 0.000 4.293 2.33 3.66 تمـو الشركة باإلعالف عن عالمتنا التجارية بش.و متواصو. 11

 0.000 22.505 0.562 3.76 اظتتولط العاـ 
، وقػػد بلػػغ ( أعػػالد أف اظتتولػػط اضتسػػايب العػػاـ قػػد جػػا  مرت عػػاً 3ظػػاهرة يف اصتػػدوؿ رقػػم )يالحػػظ مػػن اظتعطيػػات ال

(، وهلا نتاو درجة تمدير مرت عة إلجابات أفراد العينة Test-Value = 3(، وهو أكرب من اظتتولط ال رضي )3.76)
( 11.505( ا سػػػوبة البالبػػػة )t)، الػػػتنادا إ  قيمػػة عػػن مػػػدى الػػتخداـ ممػػػاييس غػػري ماليػػػة يف بعػػد العمليػػػات الدالليػػة

(، HO1bبصػورهتا العدميػة ) الاانيػةرفػا فرضػية الدرالػة ال رعيػة  فإن  نت.ػن(. 0.000للجدوؿ ك.و وهي معنوية عند )
"تسػػتخدـ إدارة الشػػركة الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة ممػػاييس  انػػ  (، الػػيت تػػن، علػػ H11bوقبػػوؿ ال رضػػية البديلػػة )

 ".العمليات الدالليةاظتتوازنة غري اظتالية لمياس أدا  الشركة لبعد بطاقة األهداؼ 
بطاقننة مقنناييس الفرضننية الفرعيننة النالنننة: خال تسننتخدم إدارة الشننركة الصننناعية المسنناىمة العامننة األردنيننة 

رضية، فمػد ت . ومن أجو التبار ص ة هلد ال خالتعلم والنمواألىداف المتوازنة غير المالية لقياس أداء الشركة لبعد 
مبينػة  كمػا هػيلتبػار  نتػائع ابمػن ابلػتبانة وظ ػرت  31-23، لل مػرات One Sample t -testالتخداـ التبػار 
 ( التايل:4يف اصتدوؿ رقم )

 التعلم والنمو( لمدى استخدام مقاييس أداء غير مالية في بعد tنتائج اختبار ) (4جدول رقم )

 محتوى الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 tداللة  tقيم  المعياري

 0.000 5.526 0.904 3.59 تنظم إدارة الشركة دورات تبهيو للعاملني اصتدد. 13
 0.000 5.438 0.913 3.6 تنظم إدارة الشركة دورات متمدمة للعاملني المدام . 14
 0.000 5.094 2.228 3.68 متص، مبلغ يف اظتوازنة السنوية لربامع التدريحمل. 15

16 
عػػػاع الشػػػركة مػػػن ظػػػاهرة اإلنتػػػاج اظتعيػػػحمل بسػػػبحمل قلػػػة م ػػػارة ب ت

 0.000 4.646 2.249 3.63 العاملني.

 0.000 6.073 2.094 3.79 .ب يرتؾ كاري من العاملني العمو ة رياً  17
 0.000 6.148 2.045 3.77 تنسجم م.افبة العاملني مع إنتاجيت م. 18

19 
يػػػػػػات والولػػػػػػائو تعمػػػػػػو اإلدارة علػػػػػػ  متابعػػػػػػة اضتػػػػػػديث مػػػػػػن التمن
 0.000 20.198 0.703 3.86 الت.نولوجية اليت نت.ن التخدام ا يف اإلنتاج.

30 
لمد قمنا بدفع مبالغ عالية ممابػو اضتصػوؿ علػ  آبت وتمنيػات 

 0.000 9.195 0.783 3.88 حدياة.

 0.000 6.638 0.858 3.68 ليس لدينا إنتاج معيحمل بسبحمل لو  ا بت. 32
 0.000 20.167 0.592 3.712 اظتتولط العاـ 
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، وقػد بلػغ أف اظتتولػط اضتسػايب العػاـ قػد جػا  مرت عػاً  السػابو( 4يالحظ من اظتعطيات الظاهرة يف اصتػدوؿ رقػم )
(، وهػلا نتاػو درجػة تمػدير مرت عػة إلجابػات أفػراد Test-Value = 3(، وهػو أكػرب مػن اظتتولػط ال رضػي )3.721)

( للجػدوؿ ك.ػو 10.267( ا سػوبة البالبػة )tقيمػة )ارت ػاع إ   ، الػتناداً النمػولبعد التعلم و العينة عن التخداـ مماييس 
(، وقبػوؿ ال رضػية HO1cبصػورهتا العدميػة ) الاالاػة(. فإن  نت.ن رفػا فرضػية الدرالػة ال رعيػة 0.000وهي معنوية عند )

امػة األردنيػة ممػاييس بطاقػة األهػداؼ "تستخدـ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة الع :ان  اليت تن، عل و (، H11cالبديلة )
 ".التعلم والنمواظتتوازنة غري اظتالية لمياس أدا  الشركة لبعد 

بنا  عل  نتائع التبار ال رضيات ال رعية الاالث اظتعروضة أعالد فإن  نت.ن رفػا فرضػية الدرالػة الرئيسػة األو  
"تستخدـ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة  ان  تن، عل  (، واليتH11(، وقبوؿ ال رضية البديلة )HO1لعدمية )ابصورهتا 

 العامة األردنية مماييس بطاقة األهداؼ اظتتوازنة غري اظتالية لمياس أدا  ةركاهتم".
الفرضنننية الرئيسنننية النانينننة: خال تننندرك إدارة الشنننركة الصنننناعية المسننناىمة العامنننة األردنينننة أىمينننة اسنننتخدام 

. ومن أجو التبار ص ة هلد ال رضية، فمد لمتوازنة كأسلوب متكامل لتقييم األداءخمقاييس نموذج بطاقة األىداف ا
مػن ابلػتبانة وأظ ػرت نتػائع التبػار هػلد البيانػات  38-32، لل مرات One Sample t -testت التخداـ التبار 

 ( التايل:5اظتبينة يف اصتدوؿ رقم )
 (5جدول رقم )

ة الشركة ألىمية استخدام مقاييس بطاقة األىداف المتوازنة، كأسلوب متكامل لمستوى إدراك إدار ( tنتائج اختبار )
 لتقييم األداء

 محتوى الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tداللة  tقيم  المعياري

31 
يعتػػرب تررتػػة رؤيػػا ورلػػالة الشػػركة إ  أبعػػاد إلػػرتاتيجية متعػػددة 

 0.689 0.401 2.29 1.94 الئم لشركتنا.مغري 

33 
مػػػد أنػػػ  مػػػن الصػػػعحمل حتديػػػد ستسػػػة ممػػػاييس لتميػػػيم األدا  أعت

 0.391 0.860 2.142 3.23 ل.و بعد أو هدؼ إلرتاتيجي حتددد إدارة الشركة.

34 
ب اعتمد أف هناؾ عالقة بني أللوا بطاقة األهداؼ اظتتوازنة 

 0.574 0.564 2.172 1.92 وأللوا الرقابة عل  األدا .

 0.418 0.798 2.29 1.89 منطمي لبنا  إلرتاتيجية الشركة.أللوا السبحمل والنتيجة غري  35

36 
ب أعتمد أف األهداؼ النوعيػة للمنتجػات أهػم مػن األهػداؼ 

 0.000 4.706 2.26 3.65 اظتالية.

37 
أعتمػػػػد أف م  ػػػػـو بطاقػػػػة األهػػػػداؼ اظتتوازنػػػػة لػػػػيس لػػػػ  عالقػػػػة 

 0.267 2.395 2.292 1.8 ب. ا ة اإلدارة.

38 
 علػػػ  ألػػػاس األربػػػاح هػػػو أفضػػػو ألػػػلواتميػػػيم أدا  الشػػػركة 

 0.000 4.049 0.938 3.45 .لتمييم ابدا 

 0.191 2.062 0.8604 3.2083 اظتتولط العاـ 
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، وقػد بلػغ متولػطاً ( أعػالد أف اظتتولػط اضتسػايب العػاـ قػد جػا  5يالحظ من اظتعطيات الظاهرة يف اصتدوؿ رقػم )
إلجابػات أفػراد  متولػطة(، وهػلا نتاػو درجػة تمػدير Test-Value = 3(، وهو أكػرب مػن اظتتولػط ال رضػي )3.108)

ممػاييس  : "ب تػدرؾ إدارة الشػركة الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة أقتيػة الػتخداـ   أنػإ (tالتبػار )تشػري نتػائع و العينة، 
( عنػد مسػتوى 1.061( ا سػوبة )tقيمػة ) حيػث بلبػ  .فتوذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة كبللوا مت.امػو لتميػيم األدا "

بصػػورهتا العدميػػة  الاانيػػةفرضػػية الدرالػػة  قبػػوؿؽتػػا تمػػدـ ـتلػػ، إ  نتيجػػة م ادهػػا: و  (، وهػػي غػػري معنويػػة،0.292دبلػػة )
(HO2 اليت تن، عل ،)  ب تدرؾ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة العامة األردنية أقتية التخداـ مماييس فتوذج بطاقة  ان"

 بللوا مت.امو لتمييم األدا ".األهداؼ اظتتوازنة ك
الفرضية الرئيسية النالنة: خال توجد فنروق ذات داللنة إحصنائية بنين مسنتوى إدراك إدارة الشنركة الصنناعية 
المساىمة العامة األردنية ألىمية اسنتخدام مقناييس بطاقنة األىنداف المتوازننة تعنزى للمتغينرات الديمغرافينة التالينة: 

. ومن أجو التبػار صػ ة هػلد ال رضػية، فمػد ت الػتخداـ خ(ة بشكل عام، والمؤىل العلمي)العمر، والخبرة في الشرك
يف ال رضية الاالاة كمػا هػي ظػاهرة التبار  وفيما يلي نتائع،  One Way ANOVA األحادي حتليو التباين التبار

 ( التايل:6اصتدوؿ رقم )
 (6جدول رقم )

ألىميننة اسننتخدام مقنناييس بطاقننة  الصننناعية إدراك إدارة الشننركة مسننتوىتحليننل التبنناين األحننادي للفننروق فنني نتننائج 
  للمتغيرات الديمغرافية التالية: )العمر، والخبرة في الشركة، والمؤىل العلمي(خ تبعاً  األىداف المتوازنة

اظتتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريات  اظتتبري
 اظتستملة

غتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  مصدر التباين
 اظتربعات

درجػػػػػػػػػػػػػػػات 
 اضترية

متولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 اظتربعات

 Fقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ا سوبة

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
 Fدبلة 

 التابع

 بني اجملموعات العمر
 لالؿ اجملموعات

 اجملموع

0.013 
21.886 
21.909 

1 
68 
70 

0.021 
0.290 

0.062 0.942 

اطتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربة 
 بش.و عاـ

 بني اجملموعات
 لالؿ اجملموعات

 اجملموع

0.077 
21.831 
21.909 

3 
67 
70 

0.016 
0.291 

0.234 0.939 

اظتنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 العلمي

 بني اجملموعات
 ؿ اجملموعاتلال

 اجملموع

0.635 
21.156 
21.909 

1 
68 
70 

0.317 
0.280 

2.823 0.272 

تشري نتائع اصتدوؿ السابو إ  عدـ وجود فروؽ يف مستوى إدراؾ إدارة الشركة ألقتية التخداـ بطاقة األهػداؼ 
( Fإ  قػيم ) . وذلػ  الػتناداً العلمػي( لشػركة بشػ.و عػاـ، واظتنهػوللمتبػريات الدنتبرافيػة: )العمػر، واطتػربة يف ا اظتتوازنة تبعػاً 

( عل  0.171و  0.939و  0.941( عل  التوايل عند مستوى دبلة )1.813و  0.134و  0.061ا سوبة البالبة )
الاالاػػػة بصػػػورهتا العدميػػػة  الرئيسػػػة (. ؽتػػػا تمػػػدـ نمبػػػو فرضػػػية الدرالػػػة0.05التػػػوايل وهػػػي غػػػري معنويػػػة عنػػػد مسػػػتوى دبلػػػة )

(HO3 ،والػػيت تػػن ) ب توجػػد فػػروؽ ذات دبلػػة إحصػػائية بػػني مسػػتوى إدراؾ إدارة الشػػركة الصػػناعية اظتسػػاقتة انػػ  علػػ" :
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العامػػة األردنيػػة ألقتيػػة الػػتخداـ ممػػاييس بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة تعػػزى للمتبػػريات الدنتبرافيػػة التاليػػة: )العمػػر، واطتػػربة يف 
 الشركة بش.و عاـ، واظتنهو العلمي(".

 ت:النتائج والتوصيا
 أوال: النتائج.

لمػػػد تبػػػني مػػػن حتليػػػو نتػػػائع الدرالػػػة أف مػػػديري الشػػػركات الصػػػناعية اظتسػػػاقتة العامػػػة األردنيػػػة بشػػػ.و عػػػاـ يسػػػتخدموف  .1
ممػػاييس لاصػػة ببعػػد الزبػػوف )اظتسػػت ل (، بدرجػػة مرت عػػة، وهػػلا يع.ػػس مسػػتوى اهتمػػاـ مػػديري الشػػركة بتبػػ  ممػػاييس 

هنػاؾ قصػور لػدى مػديري الشػركات يف إكتػاد أف ( 2ليػو النتػائع رقػم )لاصة هبلا البعد، ويالحظ من لػالؿ جػدوؿ حت
ائو دت.ػػن مػػن قيػػاس درجػػة لػػأقسػػاـ لاصػػة  دمػػة الزبػػائن، وعػػدـ الػػتخداـ ألػػلوا حتليػػو ر يػػة الزبػػوف، وعػػدـ تػػوفر و 

 ابحت اظ بالزبوف.
ليػة، بدرجػة مرت عػة، ويالحػظ مػن يتبىن مديرو الشركة الصناعية األردنية مماييس غري مالية لاصػة ببعػد العمليػات الدال .2

( اهتمػػػاـ مػػػديري الشػػػركة الصػػػناعية  راقبػػػة مسػػػتويات اصتػػػودة، وتصػػػميم 3جػػػدوؿ حتليػػػو إجابػػػات عينػػػة الدرالػػػة رقػػػم )
، ول.ػن اظتنتجات  ا يتالئم مع حاجات الزبوف، باإلضافة إ  اهتمام م بالتنسيو مع موردي اظتواد اطتػاـ بدرجػة مرت عػة

لػر أف هنػػاؾ قصػوراً يف عمليػات متابعػة حتصػػيو أذتػاف اظتبيعػات ا جلػة، ؽتػػا يسػتدعي مػن مػػديري يالحػظ يف اصتانػحمل ا 
الشركة تب  ألاليحمل مالئمة للتبلحمل عل  هلد اظتش.لة وبالتايل انع.اس ذل  إكتابيا عل  ك ا ة وفاعليػة إدارة ابئتمػاف 

 .يف الشركة
ببعد التعلم والنمو، بدرجة مرت عة، ويالحظ من جدوؿ  ية لاصةيتبىن مديرو الشركة الصناعية األردنية مماييس غري مال .3

 تابعػة مػا يسػتجد مػن ت.نولوجيػا إنتاجيػة حدياػة،  ( اهتماـ مديري الشركة الصناعية4عينة الدرالة رقم) إجاباتحتليو 
 .فوت  ستويات اإلنتاجية للعاملنيوابهتماـ  عدبت دوراف العاملني، وربط اظت.ا

الة أف مديري الشركة الصناعية اظتساقتة العامة األردنية، ب يدركوف أقتية التخداـ مماييس فتوذج بطاقة بين  نتائع الدر  .4
يم األدا ، ويعتمػػد أف هػػلا نػػاتع عػػن عػػدـ معرفػػة مػػديري الشػػركة فتػػوذج بطاقػػة يػػمت.امػػو لتم لػػلواكإاألهػػداؼ اظتتوازنػػة  

 ، وصياغة اطتطط من لالؿ انت اج أللوا السبحمل والنتيجة.األدا للوا مت.امو لتمييم ت  كإزنة، وأقتيااألهداؼ اظتتو 
قتيػػػة األبعػػاد غػػػري اظتاليػػػة لبطاقػػػة األردنيػػػة أل متتلػػف مسػػػتوى إدراؾ مػػػديري الشػػركات الصػػػناعية اظتسػػػاقتة العامػػة ب .5

 األهداؼ اظتتوازنة بالتالؼ العمر أو اطتربة أو اظتنهو العلمي.
 ثانيا: التوصيات:

 التوصو إلي ا، فإف هلد الدرالة تمدـ التوصيات التالية: بنا  عل  النتائع اليت ت
وجػوا زيػػادة اهتمػاـ مػػديري الشػػركات الصػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػة بالػػتخداـ ممػػاييس تميػيم األدا  غػػري اظتاليػػة،  .1

 دارية.لتطبيو يف إدارة ةركاهتم، ولاصة ما يتعلو با البة اإللومتابعة ما يستجد من أف.ار وألاليحمل قابلة 
عاؿ من اظتماييس غري اظتالية اليت فضرورة إعادة النظر يف ألاليحمل التخطيط اإللرتاتيجي، و ا يضمن ابلت ادة بش.و  .2

 ت تبني ا من قبو إدارة الشركات.
 زيادة اهتماـ األكادنتيني بالرتكيز عل  ألاليحمل تمييم األدا  اضتدياة بالنسبة للشركات الصناعية والشركات بش.و عاـ، .3

 وذل  بتعديو اطتطط الدرالية لتع.س هلد اظتستجدات بش.و كاؼ.
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قيػػػاـ معاهػػػد التػػػدريحمل بعمػػػد دورات إلظ ػػػار أقتيػػػة الػػػتخداـ وتبػػػ  فتػػػاذج تميػػػيم األدا  اضتدياػػػة ماػػػو بطاقػػػة األهػػػداؼ  .4
 اظتتوازنة.

توازنػػة(، إ  جانػػحمل ضػػرورة تبػػ  الػػدوائر اضت.وميػػة األلػػرى أللػػلوا تميػػيم األدا  الشػػامو ) وجػػحمل بطاقػػة األهػػداؼ اظت .5
وزارة التخطيط، ل.وف هلا األللوا يساعد يف حو مش.لة تمييم األدا  غري اظتايل، واللي نتيز طبيعة أعماؿ الدوائر 

 اضت.ومية.
 قياـ باحاني آلرين بإجرا  درالات بلت.ماؿ موضوع تمييم األدا  يف اظتيادين األلرى اليت   تتناوعتا الدرالة. .6

 قائمة المراجع:
 وال: المراجع العربية.أ

مركػػػز اطتػػػربات اظت نيػػػة ، ختقينننيم األداء اإلسنننتراتيجي، أداء العننناملين وإرضننناء العمنننالءخ(: 2001اةػػػتوف، كػػػريس، ) .1
 ، الماهرة، كتاا مرتجم إ  العربية، تعريحمل: )عال أزتد إصالح(. ي -لإلدارة
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 ، السنة الاالاة واألربعوف، العدد الرابع والستوف.الماهرة جارة، جامعةتال ةوالتبمني، كلي
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يف عمػػػود اإلجابػػػة )×( عالمػػػة ( فمػػػرة، أرجػػػو الت.ػػػـر بإبػػػدا  الػػػرأي ووضػػػع 38هػػػلا المسػػػم م.ػػػوف مػػػن ) القسنننم النننناني:
 اظتنالحمل أماـ كو لناؿ كما يع.س  واقع اضتاؿ لدى ةركت.م.

رقم 
 الفقرة الفقرة

 موافق بدرجة
غير موافق 
مرتفعة  على اإلطالق

 جدا
 قليلة متوسطة مرتفعة

يوجػػػد يف ةػػػركيت قسػػػم طتدمػػػة الزبػػػائن أعضػػػاؤد مػػػدربني علػػػ  فػػػن  2
 التعامو مع اصتم ور

     

      عدـ حتميو الزبوف مصاريف إضافية لما  تمد  اطتدمة.ؿتاوؿ  1
      زبائننا يتعاملوف مع الشركة منل فرتة طويلة. 3
      نراقحمل بش.و دوري ت.رار عملية الشرا  ل.و زبوف. 4
      رغم ارت اع ألعار منتجانا، إب أف زبائننا يستمروف يف ةرا ها. 5
      حصتنا السوقية ثابتة نسبيا. 6
      نمـو بعمو حتليو ظتعرفة ر ية الزبوف. 7
      ؿتاوؿ التعرؼ عل  مدى رضا الزبوف عن اطتدمة بالتمرار. 8
      ؿتاوؿ التعرؼ عل  درجة وب  الزبوف بالتمرار. 9

      نسع  إ  اكتساا زبائن جدد يف مناطو جديدة. 20
      وف.بإم.اف ةركتنا معرفة مدى ابحت اظ بالزب 22
تعمػػو إدارة الشػػركة مػػن حػػني  لػػر علػػ  طػػرح منتجػػات جديػػدة  21

 تنالحمل رغبات الزبائن.
     

      يتم تصميم اظتنتجات  ا يتال ـ مع حاجات الزبائن اظتتجددة. 23
      تمـو ةركيت بوضع لطة مسبمة ل.و دورة إنتاج. 24
لبايػػات  ختصػػ، ةػػركيت مبلبػػا لػػنويا لعمليػػات الب ػػث والتطػػوير 25

 حتسني العملية اإلنتاجية.
     

يتم التنسيو مع موردي اظتواد اطتاـ لتزويد الشركة باظتواد يف الوق   26
 اظتنالحمل وبالنوعية اظتت و علي ا.

     

يػػتم مراقبػػة جػػودة اإلنتػػاج عنػػد كػػو مرحلػػة مػػن مراحػػو العمليػػات  27
 الداللية.

     

يع ػػػػا نتيجػػػة لوجػػػػود عيػػػػحمل   يمػػػم الزبػػػػائن بػػػرد لػػػػلع كاػػػػرية بعػػػد ب 28
 مصنعي في ا.

     

      ب يوجد تبلري يف تن يل العمليات اإلنتاجية عما هو ؼتطط ل . 29
      ب نعاع من زيادة ت.رار الصيانة ألج زة أو منتجات مباعة. 10
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      ب نعاع من مش.لة حتصيو أذتاف السلع اظتباعة. 12
      تنا التجارية بش.و متواصو.تمـو الشركة باإلعالف عن عالم 11
      تنظم إدارة الشركة دورات تبهيو للعاملني اصتدد. 13
      تنظم إدارة الشركة دورات متمدمة للعاملني المدام . 14
      متص، مبلغ يف اظتوازنة السنوية لربامع التدريحمل. 15
ة ب تعػػػػاع الشػػػػركة مػػػػن ظػػػػاهرة اإلنتػػػػاج اظتعيػػػػحمل بسػػػػبحمل قلػػػػة م ػػػػار  16

 العاملني.
     

      ب يرتؾ كاري من العاملني العمو ة ريا. 17
      تنسجم م.افبة العاملني مع إنتاجيت م. 18
تعمػػػػػػو اإلدارة علػػػػػػ  متابعػػػػػػة اضتػػػػػػديث مػػػػػػن التمنيػػػػػػات والولػػػػػػائو  19

 الت.نولوجية اليت نت.ن التخدام ا يف اإلنتاج.
     

علػ  آبت وتمنيػػات  لمػد قمنػا بػدفع مبػالغ عاليػة ممابػو اضتصػوؿ 30
 حدياة.

     

      ليس لدينا إنتاج معيحمل بسبحمل لو  ا بت. 32
يعترب تررتة رؤيا ورلػالة الشػركة إ  أبعػاد إلػرتاتيجية متعػددة غػري  31

 بئم لشركتنا.
     

أعتمػد أنػػ  مػػن الصػػعحمل حتديػػد ستسػػة ممػػاييس لتميػػيم األدا  ل.ػػو  33
 لشركة.بعد أو هدؼ إلرتاتيجي حتددد إدارة ا

     

ب اعتمػػد أف هنػػػاؾ عالقػػػة بػػػني ألػػلوا بطاقػػػة األهػػػداؼ اظتتوازنػػػة  34
 وأللوا الرقابة عل  األدا .

     

      أللوا السبحمل والنتيجة غري منطمي لبنا  إلرتاتيجية الشركة. 35
ب أعتمػػػػد أف األهػػػػداؼ النوعيػػػػة للمنتجػػػػات أهػػػػم مػػػػن األهػػػػداؼ  36

 اظتالية.
     

ـو بطاقػة األهػداؼ اظتتوازنػة لػيس لػ  عالقػة ب. ػا ة أعتمد أف م   37
 اإلدارة.

     

      تمييم أدا  الشركة عل  ألاس األرباح هو أفضو أللوا. 38
 


