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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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There are no differences in awareness of the significance of the

c.

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.
والنمو.

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

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
فمػػد ت تصػػميم الػػتبانة منل ػػة مػػن  38فمػػرة موزعػػة علػ  3فرضػػيات رئيسػػية ،قسػػم األو من ػػا إ  3فرضػػيات فرعيػػة،
وتناول كو فرضية فرعية قياس مستوى إدراؾ اظتديرين ألقتية أحد األبعاد غري اظتالية يف بطاقة األهداؼ اظتتوازنة (وهي بعد
الزبوف ،وبعد العمليات الداللية ،وبعد التعلم والنمو).
التخدم الدرالة التباري  tوحتليػو التبػاين األحػادي بلتبػار فرضػيات الدرالػة وممارنػة النتػائع تبعػا للعوامػو
الدنتوغرافية للمستجيبني ،وتوصل الدرالة إ النتائع التالية:
 .1يمدر مديري الشركات الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة بدرجػة عاليػة أقتيػة الػتخداـ كػو مميػاس مػن ممػاييس بطاقػة
األهداؼ اظتتوازنة غري اظتالية (إفراديا) عند التخطيط ابلرتاتيجي لشركائ م وتمييم األدا .
 .2ب يدرؾ مديرو الشركات الصناعية اظتساقتة العامة األردنية أقتية الػتخداـ بطاقػة األهػداؼ اظتتوازنػة كبلػلوا مت.امػو
لتمييم األدا .
 .3ب متتلف مستوى إدراؾ مديري الشركات الصناعية اظتساقتة العامة األردنية ألقتية األبعاد غري اظتاليػة لبطاقػة األهػداؼ
اظتتوازنة بالتالؼ العمر أو اطتربة أو اظتنهو العلمي.
والػػتنادا إ نتػػائع الدرالػػة أعػػالد فمػػد ت التوصػػو إ عػػدة توصػػيات كػػاف أقت ػػا :ضػػرورة تبػ مػػديري الشػػركات
الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة لنمػوذج بطاقػػة األهػداؼ اظتتوازنػة ك.ػو ،والرتكيػز علػ الػتامار هػلا النمػوذج ػا ي يػػد يف
إؾتاح عملية الربط بني اطتطط واألهداؼ اإللرتاتيجية للشركة ومماييس األدا أثنا قياـ اإلدارة بالتخطيط اإللرتاتيجي.

مقدمة:

إف ممػاييس األدا اظتاليػػة التمليديػػة ،ماػػو العائػد علػ األصػػوؿ ،والعائػػد علػ حمػػوؽ اظتل.يػػة ،والميمػػة ابقتصػػادية
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 علػ معلومػػات تارمتيػػة أوب ،وألنػ يػػتم الػػتخراج ا
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الػػتنادا إ تمػػارير ماليػػة لػػنوية ؽتػػا يصػػن ا كممػػاييس قصػػرية األمػػد ثانيػػا ،وثالاػػا ،ألف هػػلد اظتمػػاييس ب دتتلػ المػػدرة علػ
قيػػاس العمليػػات التشػػبيلية ب .ػػا ة (ضػػو 2004 ،و  ،)Tapanyak, 2004هػػلا باإلضػػافة إ أف هػػلد اظتمػػاييس ب
تع.س إلرتاتيجية الشركة أو لطط ا اظتستمبلية (اطتويل ،2001 ،ص.)2
ونتيج ػػة للتط ػػور والنم ػػو السػ ػريعني يف قطاع ػػات األعم ػػاؿ اظتختل ػػة ،وزي ػػادة ح ػػدة التن ػػافس ا ل ػػي والع ػػاظتي ب ػػني
الشركات ،تعد ولائو حسم اظتنافسة تعتمد فمط عل إنتاج السلع واطتدمات التمليدية ،بو أصب تتعػدى ذلػ إ
تطوير م ارات العاملني ،واإلبداع يف العمليات اإلنتاجية الداللية ،وللو لػلع ولػدمات جديػدة ذات جػودة عاليػة تػال ـ
اضتاجات والرغبات اظتختل ة للزبػائن ،ضػمن الت.ل ػة والسػعر اظتسػت دفني ،ؽتػا أدى إ زيػادة ابهتمػاـ باظتمػاييس غػري اظتاليػة
لتطوير األدا وتمييم (.)Kaplan & Norton, 1992, pp. 71
ظ رت مماييس األدا غري اظتالية ،ماو :رضا الزبػائن ،وت ػاع العػاملني ،وجػودة اظتنتجػات ،نتيجػة لل اجػة اظتل ػة
ظتعاصتػػة الاب ػرات اظتوجػػودة يف ممػػاييس األدا اظتاليػػة ولسػػد الػػنم ،في ػػا ،وةػػ.ل ثػػورة ف.ريػػة يف ا الػػبة اإلداريػػة ،وتبي ػرياً
جوهرياً يف طريمة ت .ري اإلدارة والتشراؼ اظتستمبو عند صياغة اإللرتاتيجيات وحتويل ا إ لطط وعمليات تن يلد.
للا جػا ت هػلد الدرالػة لتسػلط الضػو علػ مسػتوى إدراؾ مػديري الشػركات الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة
ألقتية التخداـ مماييس األدا غري اظتالية لنموذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنػة ( )Balanced Scorecard: BSCيف
تمييم األدا  .وتعرؼ بطاقة األهداؼ اظتتوازنة ( )BSCببهنػا أحػد ألػاليحمل ا الػبة اإلداريػة اضتدياػة نسػبياً الػيت ت تمػدنت ا
مػن قبػو البػاحاني ( ،)Kaplan and Norton, 1992كنمػوذج قػائم علػ تمػد ربػط بػني ممػاييس األدا اظتاليػة،
وغري اظتالية ببللوا متسلسو يصوغ إلرتاتيجية اظتنشبة عل ة.و لطط ،ومماييس أدا متضمنة أربعة أبعػاد هػي :البعػد
اظتايل ،وبعد الزبائن ،وبعد العمليات الداللية ،وبعد التعلم والنمو ).(Kaplan and Atkinson, 1998

مشكلة الدراسة:

تتما ػػو مش ػػ.لة ه ػػلد الدرال ػػة يف اضتاج ػػة ظتعرف ػػة م ػػدى مواكب ػػة إدارة الش ػػركة الص ػػناعية اظتس ػػاقتة العام ػػة األردني ػػة
للتطورات األلرية اليت ة دهتا م نة ا البة يف لدمة اإلدارة ،وحتديداً حمو ا البة اإلدارية ،واليت من اظتم.ن أف تساعد
اإلدارة يف ختطيط أعماعتا بنجاح ،وتمييم أدائ ا ببللوا منالحمل.
وللل فإف هلد الدرالة جا ت لإلجابة عن التساؤلني التاليني:
 .1ما أقتية التخداـ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة العامة األردنية للمماييس غري اظتالية يف تمييم األدا ؟
 .2ما هو مستوى إدراؾ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة العامة األردنية ألقتية التخداـ مماييس األدا غري اظتالية؟

أىداف الدراسة:

لمد جا ت هلد الدرالة للوقوؼ عل مستوى إدراؾ مديري الشػركات الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة ألقتيػة
مماييس األدا غػري اظتاليػة لنمػوذج بطاقػة األهػداؼ اظتتوازنػة ( ،)BSCوبشػ.و رئػيس فػإف هػلد الدرالػة تسػع إ حتميػو
هدفني ُدت.ن من اإلجابة عن السنالني اظتطروحني يف مش.لت ا ،والتبار فرضياهتا ،وقد ت صياغة هديف الدرالة كما يلي:
 .1التعرؼ عل مستوى التخداـ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة العامة للمماييس غري اظتالية يف أللوا بطاقة األهػداؼ
اظتتوازنة.
 .2حتديد اظتماييس غري اظتالية األكار أقتية من قبو مديري الشركات الصناعية اظتساقتة العامة األردنية.
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أىمية الدراسة:

تشػػ.و هػػلد الدرالػػة انطالقػػة ظتعرفػػة مػػدى تطبيػو ممػػاييس األدا غػػري اظتاليػة اظتتضػػمنة يف فتػػوذج بطاقػػة األهػػداؼ
اظتتوازنػػة ( ،)BSCيف قط ػػاع رئ ػػيس م ػػن قطاع ػػات ابقتص ػػاد األردع ،أب وه ػػو قط ػػاع الش ػػركات الص ػػناعية اظتس ػػاقتة العام ػػة
األردنية ،حيث تسع الدرالة إ معرفة مماييس األدا غري اظتالية الػيت عتػا أولويػة ابلػتخداـ لػدى إدارة الشػركة الصنناعية

اظتساقتة العامة األردنية ،وهلا بالطبع لوؼ يع.س مستوى معرفة اظتدير باظتماييس غري اظتالية لتميػيم األدا  ،ومػدى إدراكػ
ألقتية التخداـ هلد اظتماييس ،وبش.و ػتدد فإف هلد الدرالة تستمي أقتيت ا من عدة نما هي:
 .1إهنػػا ػتاولػػة ظتعرفػػة ممػػاييس األدا غػػري اظتاليػػة لبطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة ،األكاػػر أقتيػػة الػػيت تسػػتخدـ مػػن قبػػو إدارة
الشركة الصناعية اظتساقتة العامة األردنية.

 .2التعرؼ عل مدى إدراؾ إدارة الشركة الصناعية ألقتية التخداـ فتوذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة ك.و.
 .3إهنا ػتاولة لل

النظر إ ألاليحمل ػتالبية جديدة لتمييم األدا  ،هتم اإلدارة واظتستامرين.

فرضيات الدراسة:

ت صػػياغة فرضػػيات هػػلد الدرالػػة الػػتناداً إ أدبيػػات اظتوضػػوع ،ومػػا توصػػو إليػ البػػاحاوف السػػابموف ،و ػػا متػػدـ
أهداؼ هلد الدرالة ،وكما يلي:
 ال رضػػية الرئيسػػة األو  )Ho1( :ب تسػػتخدـ إدارة الشػػركة الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة ممػػاييس بطاقػػة
األهداؼ اظتتوازنة غري اظتالية لمياس أدا الشركة .وتمسم هلد ال ضية إ ثالث فرضيات فرعية هي:
 ال رضػػية ال رعيػػة األو  ) Ho1a( :ب تسػػتخدـ إدارة الشػػركة الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة مميػػاس بطاقػػة
األهداؼ اظتتوازنة غري اظتايل لمياس أدا الشركة لبعد اظتست ل (الزبوف).
 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.
 ال رضػػية ال رعيػػة الاالا ػة ) Ho1c( :ب تسػػتخدـ إدارة الشػػركة الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة مميػػاس بطاقػػة
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
األدا غري اظتالية لنموذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة كبللوا مت.امو يف تمييم األدا .
 ال رضػية الرئيسػة الاالاػة )Ho3( :ب توجػد فػروؽ ذات دبلػة إحصػائية يف مسػتوى إدراؾ إدارة الشػركة الصػناعية
اظتس ػػاقتة العام ػػة األردني ػػة ،ألقتي ػػة ال ػػتخداـ مم ػػاييس األدا غ ػػري اظتالي ػػة لنم ػػوذج بطاق ػػة األه ػػداؼ اظتتوازن ػػة تع ػػزى
للمتبريات الدنتوغرافية التالية( :العمر ،واطتربة يف الشركة بش.و عاـ ،واظتنهو العلمي).

منهجية الدراسة:

اعتم ػػدت ه ػػلد الدرال ػػة علػ ػ ال ػػتخداـ اظت ػػن ع الوصػ ػ ي الت ليل ػػي Analytical Descriptive
 Approachلدرالة والتبار ال رضيات اظتتعلمػة عرفػة ألػاليحمل التميػيم غػري اظتاليػة اظتسػتخدمة لػدى الشػركات الصػناعية
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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أداة الدراسة:

لبايات رتع البيانات الالزمة بلتبار فرضيات الدرالة فمد ت التخداـ التبانة م.ونػة مػن قسػمني ،وفيمػا يلػي
وصف توى المسمني:
المسم األوؿ :احتوى عل ألئلة دنتوغرافية لاصة بالشركة واجمليحمل.
المسػػم الاػػاع :احتػػوى علػ ( )38فمػػرة تضػػم متبػريات الدرالػػة ،حيػػث جػػا ت ال مػرات اظترقمػػة مػػن  1إ 11
بلتبػػار ال رضػػية ال رعيػػة األو  ،وال م ػرات اظترقمػػة م ػن  12إ  22بلتبػػار ال رضػػية ال رعيػػة الاانيػػة ،أمػػا التبػػار ال رضػػية
ال رعيػة الاالاػػة فمػػد لصػػ ،عتػػا ال مػرات اظترقمػػة مػػن  23إ  ،31أمػا ال رضػػية الرئيسػػية الاانيػػة فسػػيتم التبارهػػا مػػن لػػالؿ
ال م ػرات اظترقمػػة مػػن  32إ  ، 38وال رضػػية الرئيس ػػة الاالاػػة فسػػيتم التبػػارد م ػػن لػػالؿ ال م ػرات ال ػواردة يف المس ػػم األوؿ
وال مرات اطتاصة بالتبار ال رضيات ال رعية الاالث األو الواردة يف المسم الااع من ابلتبانة.

صدق األداة وثباتو:
وللتبكد من صالحية أداة الدرالة فمد ت عرض ا علػ غتموعػة مػن األكػادنتيني العػاملني يف اصتامعػات األردنيػة،
باإلض ػػافة إ توزي ػػع نس ػػخة دريبي ػػة علػ ػ ع ػػدد م ػػن اظت ػػديرين يف الش ػػركات الص ػػناعية اظتس ػػاقتة العام ػػة األردني ػػة ،وت أل ػػل
اظتالحظات الواردة عل األداة وإجرا التعديالت اظتنالبة ا يضمن صالحيت ا لل صوؿ عل اظتعلومات الالزمػة للدرالػة،
وبلتبػار درجػة مصػػداقية وثبػات أداة الميػػاس ،فمػد ت إجػرا التبػار ثبػات أداة الميػػاس بالػتخداـ التبػػار (كرونبػاخ أل ػػا)،
حيث بلب قيمة أل ا ( ،)0.938وهي أعل من النسبة اظتمبولة إحصائيا (.)%60

مجتمع وعينة الدراسة:

يت.وف غتتمع الدرالة من رتيع اظتديرين التن يليني للشركات الصناعية اظتساقتة العامة األردنيػة ،اظتدرجػة ألػ م ا
يف بورصة عماف ،وعددها ( )89ةركة حسحمل دليو الشركات الصادر عن بورصة عماف لعاـ  ،2005وقد ت التيار هػلا
المطاع نظرا ألقتيتػ يف ابقتصػاد الػوط إ جانػحمل المطاعػات ابقتصػادية األردنيػة األلػرى ،وقػد ت التيػار عينػة عشػوائية
م.ونة من ( )59ةركة من الشركات اليت تداوؿ أل م ا لالؿ فرتة الدرالة.
ت التيار ثالثة مديرين من كو ةركة بش.و عشوائي أي أف حجم اجملتمع يف ضو ذل لػي.وف ( )177مائػة
ولبعة ولبعني مديراً ،وقد ت توزيع ( )95التبانة ،أي بنسبة ( )%54من غتتمع الدرالة البالغ ( )177مديراً ،أعيد من ا
( )84الػػتبانة ،أي بنسػػبة الػػرتجاع بلب ػ ( ،)%88وت الػػتبعاد ( )13الػػتبانة لعػػدـ صػػالحيت ا للت ليػػو ،وعلي ػ فمػػد
اعتمػد ( )71الػتبانة ،أي بنسػػبة ( )%84.5مػن غتمػػوع ابلػتبيانات اظتسػػرتجعة ،وهػي نسػػبة معمولػة يعػػوؿ علي ػا لتعمػػيم
نتائع الدرالة ،وابعتماد علي ا يف التبار فرضيات وفتوذج الدرالة.

المعالجة اإلحصائية:

ت الػتخداـ األلػاليحمل اإلحصػائية الوصػ ية  Descriptive Statisticsحيػث ت اضتصػوؿ علػ إجابػات
عينة الدرالة عل فمرات ابلتبانة وذل من لالؿ احتساا اظتتولطات وابؿترافات اظتعيارية ل.و فمرة ،واحتساا أقتية
كو فمرة ،والتبار أوؿ فرضيتني ،بالػتخداـ ألػلوا التبػار ( )tللعينػة الواحػدة  One Sample T-testواحتسػاا
اظتتولطات اضتسابية ،وابؿترافات اظتعيارية ،والتبار معنوياهتا.
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ولبايات التبار ال رضية الاالاة ،فمد التخدم الدرالة أيضاً ،إللوا ممارنػة اظتتولػطات ،حيػث ت الػتخداـ
التبار التباين األحادي  ،One Way ANOVAوت ابلتبار يف رتيع اضتابت عند مستوى دبلة  0.05أي عند
مستوى ثمة .0.95

متغيرات الدراسة:
أوالً :المتغير المستقل ،وىو:

مستوى اإلدراك :ويشري هلا اظت وـ إ مدى تصور مديري الشػركات الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة ألقتيػة
فتػػوذج بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة يف إؾتػػاح تررتػػة رؤيػػا ورلػػالة الشػػركة إ أبعػػاد ػتػػددة ،وحتديػػد ممػػاييس األدا اظتنالػػبة ل.ػػو
بعػد ،والػربط بػػني فتػػوذج بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة ونظػػاـ الرقابػػة علػ األدا  ،وقػػد ت الػػتخداـ ال مػرات اظترقمػػة مػػن  32إ
 38لمياس هلا اظتتبري.

ثانياً :المتغير التابع ،وىو:

مستوى استخدام مقاييس بطاقة األىداف المتوازنة:

اعتمػػدت هػػلد الدرالػػة يف حتديػػد مسػػتوى الػػتخداـ ممػػاييس بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة مػػن لػػالؿ قيػػاس مػػدى
الػػتخداـ مػػديري الشػػركة الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة للممػػاييس غػػري اظتاليػػة اظتتعلمػػة يف الاالثػػة أبعػػاد التاليػػة( :بعػػد
اظتست ل  ،وبعد العمليات الداللية ،وبعد التعلم والنمو) ،حيث ت تعريف كو بعد من لالؿ اظت اهيم التالية:
بعد اظتست ل  :ويشػري هػلا البعػد إ مػدى اهتمػاـ إدارة الشػركة الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة بعمالئ ػا مػن
حيث توفر قسم طتدمة الزبائن ،وتمد التجابة لريعة عتم ،وعدـ حتميو الزبوف مصػاريف إضػافية ،والرتكيػز علػ اضتصػوؿ
عل رضا الزبوف وابحت اظ ب  ،وػتاولة اضتصوؿ عل حصة لوقية ثابتػة مػع الرتكيػز علػ حتميػو مسػتوى عػاؿ مػن الر يػة،
وقد ت قياس هلا البعد من لالؿ ال مرات اظترقمة من  1إ  11الواردة يف أداة الدرالة.
بعد العمليات الداللية :ويشري هلا البعد إ تركيز إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة العامة األردنيػة علػ عمليػات
الب ػػث والتطػػوير مػػن أجػػو معرفػػة احتياجػػات الزبػػائن وحتديػػدها ،وبالتػػايل المػػدرة عل ػ تمػػد منتجػػات جديػػدة ،وحتسػػني
العمليات اإلنتاجية ،ومراقبة مستوى جودة اإلنتاج ،وضبط الت.اليف اإلنتاجية ،وعدـ وجود تبلري يف العمليات اإلنتاجية،
وقد ت قياس هلا البعد من لالؿ ال مرات اظترقمة من  12إ  22الواردة يف أداة الدرالة.
بعػػد الػػتعلم والنمػػو :ويشػػري هػػلا البعػػد إ مػػدى قػػدرة إدارة الشػػركة الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة يف تػػوفري
دورات تدريبيػػة مػػن أجػػو تطػػوير م ػػارات ال.ػػادر الػػوظي ي ،و ػػا يػػنع.س عل ػ حتسػػني أدا العمليػػات اإلنتاجيػػة ،وةػػعور
اظتوظف بالرضا واألقتية ،وقياـ إدارة الشركة باضتصوؿ عل ت.نولوجيا إنتاجية حدياة دت.ػن هػلد اإلدارة مػن حتميػو أهػداف ا
يف رفع مستوى ال .ا ة اإلنتاجية لدي ا ،وقد ت قياس هلا البعد من لالؿ ال مرات اظترقمة من  23إ  31الواردة يف أداة
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
أف ي.وف عتا تبثري عل إجابات اظتشاركني بالدرالة.
اظتتبري التابع

اظتتبري اظتستمو
مستوى إدراؾ إدارة الشركة
ألقتية التخداـ مماييس
األدا غري اظتالية

مستوى التخداـ مماييس
بطاقة األهداؼ اظتتوازنة

بعد اظتست ل
بعد العمليات الداللية
بعد التعلم والنمو

العوامو الدنتبرافية
 .1العمر.
 .2اطتربة.
 .3اظتنهو لعلمي.

اإلطار النظري:

يتض ػػمن ه ػػلا اصتان ػػحمل ال ػػتعرا ت ص ػػيلي ظت ػػوـ قي ػػاس األدا وف ػػو إل ػػلوا بطاق ػػة األه ػػداؼ اظتتوازن ػػة كنم ػػوذج
للتخطيط اإللرتاتيجي والتمييم ،وذل من لالؿ العناوين الرئيسة التالية:

مفهوم قياس األداء:
إف لػػيطرة اإلدارة علػ أعمػػاؿ الشػػركة ،ووضػػع ا ضػػمن اإلطػػار اظتطلػػوا ،لتتػػاج إ أف دتتلػ هػػلد
اإلدارة رؤيػػا ،ورلػػالة للشػػركة تسػػع إ بلوغ ػػا ،وأف امػػتالؾ إدارة الشػػركة لرؤيػػا ورلػػالة ب يعػ أنػ لػػيعطي ا
الم ػػدرة علػ ػ إؾت ػػاز اظتطل ػػوا أو اظتخط ػػط ،وذلػ ػ ألف حتمي ػػو اظتطل ػػوا لتت ػػاج إ ام ػػتالؾ اإلدارة للج ػػد،
والمدرة ،والتصميم عل توجي الطاقات اظتتاحة والتبالعتا بش.و أماو لت ميو اظتبتب  .وكتحمل عل إدارة الشركة أف تموـ
بعمػو أجنػػدة لاصػػة تتضػػمن حتديػد األعمػػاؿ الػػيت لػػتموـ بإؾتازهػا حػػت ت.ػػوف قػػادرة علػ تميػػيم اإلؾتػػاز ،وبالتػػايل السػػيطرة
عل اصت ود بش.و إكتايب.

مقاييس األداء:

إف اعتػػدؼ مػػن للػػو وإكتػػاد ممػػاييس أدا هػػو لتم.ػػني مػػديري الشػػركات مػػن امػػتالؾ األدوات واأللػػاليحمل الػػيت
دت.ن م من تمييم األدا ألعماؿ ةركاهتم ،وبالتايل المدرة عل امتالؾ ممومات بنا المرارات الناج ة.
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ب ة ببف هناؾ وعيػاً ألقتيػة اظتمػاييس والػتخدام ا مػن قبػو مػديري الشػركات اظتختل ػة ،ل.ػن رغػم وجػود هػلا
الوعي فإف هناؾ عجزاً لدى البعا يف إدراؾ أقتية ربط هػلد اظتمػاييس مػع اإللػرتاتيجية الػيت تضػع ا الشػركة ( Kaplan
 ،) and Norton, 1993إف التيػػار مميػػاس األدا اظتنالػػحمل هػػو اظتسػػبلة الصػػعبة الػػيت يتوجػػحمل عل ػ إدارة الشػػركة
الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة أف دتازهػػا بشػػ.و ص ػ يك ،إف الشػػركة لػػن ت.ػػوف قػػادرة عل ػ تميػػيم أدائ ػػا فعلي ػاً جػػرد
امتالك ػػا ظتم ػػاييس أدا  ،وهن ػػاؾ نم ػػا جوهري ػػة كتػػحمل أف تنل ػػل يف اضتس ػػباف عن ػػدما ي ػػتم ربػػط اظتم ػػاييس اظتالي ػػة وغ ػػري اظتالي ػػة
باإللرتاتيجية وهلد النما هي (اةتوف ،كريس ،2001 ،ص:)197
 .1ب تع ػرب ممػػاييس األدا ابل ػرتاتيجي عػػن قيمػػة األصػػوؿ اصتاريػػة فمػػط وإفتػػا أيضػػا عػػن قػػدرة تل ػ األصػػوؿ عل ػ
ت.وين ثروة يف اظتستمبو.
 .2قياس األدا ما هو إب وليلة لت ميو غاية ما ،وهي ابرتما باألدا .
 .3ينببي أف ت.مو مماييس األدا الرئيسة اظتماييس اظتالية ،وتدع ما ب أف حتو ػتل ا.
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 يموـ هبا اظتػديروف بالتيػار هػلد اظتمػاييس ،واأللػلوا
اللي يتم في تمييم األدا  ،ومن هلد اظتشاكو ،ما يلي (:)Ittner & Larker, 2003
 .1مش.لة التيار فتاذج قياس وتمييم أدا حدياة ،ماو فتوذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة ( ،)BCSمن قبػو اظتػديرين
التن يليني دوف أف ت.وف هناؾ درالة وافية للنموذج اظتالئم لظروؼ اظتنظمة أو الشركة.
 .2مش.لة عدـ الرتابط بني اظتماييس اليت ت تطبيم ا وبني النتائع اليت يتم اضتصوؿ علي ا.
 .3مش.لة عدـ الصياغة الص ي ة ألهداؼ األدا  ،واليت تتماو يف ال شو يف حتويو ممػاييس األدا غػري اظتاليػة إ
مماييس كمية تتنالحمل مع المياس اظتايل.
 .4مش.لة اطتطب يف المياس ،وهلد اظتش.لة تنتع من التخداـ معايري إحصػائية لاطئػة لتميػيم درجػات مميػاس أدا
معني ،ؽتا ي مد عملية المياس اظتالئمة واظتوثوقية.
وللل فإف ممياس األدا اظتراد التخدام كتحمل أف يتصف بػبعا الصػ ات الضػرورية ومن ػا ( Tapanyak,
:)2004, p17
 .1أف ي.وف معرباً عن اإللرتاتيجية ،ويوفر رابطة ما بني أعماؿ ونشاطات وحدات العمو واإللرتاتيجية.
 .2أف يعرب عن حالة ابتصاؿ والت.امو يف وحدات العمو.
 .3أف ي.وف مال ماً للبيئة الداللية واطتارجية لوحدات العمو.
 .4أف يتم تطويرد باةرتاؾ رتيع اصت ود من األعل إ األل و ،ومن األل و إ األعل .

أنواع مقاييس األداء:

تبلل مماييس األدا إة.اب ؼتتل ة ،بعض ا تمليػدي ماػو اظتمػاييس اظتاليػة الػيت تسػتخدم ا أغلػحمل الشػركات منػل
عمود طويلة ،ماو :العائػد علػ األصػوؿ ( ،Return On Assets )ROAوالعائػد علػ حمػوؽ اظتل.يػة ()ROE
 ، Return On Equityوبعض ا مماييس غري تمليدية كاظتماييس غري اظتالية ،ماو :ممػاييس رضػا العػاملني ،وممػاييس
رضػػا العمػػال  ،وهػػلد األنػواع األلػػرية مػػن اظتمػػاييس ،أي غػػري التمليديػػة ب نسػػتطيع أف نمػػوؿ أهنػػا حدياػػة ابلػػتخداـ ،ول.ػػن
الرتكيز علي ا وإظ ار أقتيت ا والتخدام ا بدأ يزداد منل لنوات قليلة ،باإلضافة إ أف هناؾ تطوراً يف طرؽ ابلت ادة من
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التخداـ هلد األنواع مػن اظتمػاييس (اظتاليػة وغػري اظتاليػة) ،لػتموـ الدرالػة بالػتعرا
اظتماييس األكار التخداماً يف تمييم األدا :

اظتمػاييس غػري اظتاليػة يف ػتاولػة إلظ ػار

مقاييس األداء غير المالية:

كما أةارت الدرالة يف الص ات السابمة ،ب يصك ابدعا ببف اظتماييس غػري اظتاليػة قػد اكتشػ حػديااً ،أو
أهنا ت.ن مستخدمة يف عمود لابمة ،وإفتا نت.ن الموؿ أف ما تبري هو الرتكيز عل هلد اظتماييس ببلاليحمل حدياة لمياس
األدا  .فال أحد ين.ر ماال أف اإلدارة يف العمود السابمة كان تركز عل تدريحمل العاملني إلؾتاز األعمػاؿ وػودة ،ولت مػو
زيػادة يف اإلنتػاج ،ل.ػن كانػ هنػاؾ مشػ.لة يف عػدـ وجػػود ربػط واضػك بػػني هػلد األعمػاؿ وبػني النتػػائع اظتاليػة الػيت حتصػو
علي ا اظتنشبة.
يف ال مرات التالية ليتم التعرا مماييس األدا غري اظتالية ،الػيت ت تمػدنت ا يف فتػوذج بطاقػة األهػداؼ اظتتوازنػة،
وكما يلي:
 -1بعد الزبائن Customer Perspective

يف هلا البعد من أبعاد بطاقة األهداؼ اظتتوازنة ،لتدد اظتديروف ةرائك الزبائن ،واأللػواؽ الػيت تمػوـ وحػدة العمػو
باظتنافسة في ا ،ولتددوف كلل قيالات أدا العمو مع هلد الشرائك اظتسػت دفة ،وتشػمو هػلد اظتمػاييس بشػ.و عػاـ علػ
رضا الزبائن ،وألاليحمل ابحت اظ هبم ،واكتسػاا زبػائن جػدد ،وحتديػد ر يػة الزبػائن ،وحتديػد حصػة الشػركة يف السػوؽ مػن
الشرائك اظتست دفة (.)Kaplan & Atkinson, 1998, p 368

 -رضا الزبائن .Customer Satisfaction

إف رضا الزبائن من أهم اظتماييس اليت تضع ا الشركات حيث أف هلا اظتمياس لتدد ويعرب عن نتائع األعماؿ اليت
تمػػوـ هبػػا الشػػركة ،إب أنػ وبشػػ.و من ػػرد ب يعتػػرب كافيػاً للتعبػػري عػػن بعػػد الزبػػائن وقيالػ  ،ألف مػػن اظتم.ػػن أف دعػػو الشػػركة
الزبائن راضني ببلاليحمل متعددة ،ول.ن بالتبكيد إف حتميو رضا الزبائن لوحدد ب ينكػد قيػاـ الزبػوف بت.ػرار الشػرا مػن لػلع
الشركة أو لدماهتا ،وللل فإف هلا المياس كتحمل أف يستخدـ إ جانحمل ممػاييس ألػرى ،وبشػ.و عػاـ فػإف رضػا الزبػائن
لتمو منافع متعددة من ا ( )Kaplan & Atkinson, 1998, p 553التالية:
 .1لتافظ عل التمرار تعامو الزبائن مع الشركة ألطوؿ فرتة ؽت.نة.
 .2يعترب مدلال لتعميو عالقة الزبائن بالشركة.
 .3يملو من حسالية الزبائن اداد ألعار السلع واطتدمات اليت تمدم ا الشركة.

 -االحتفاظ بالزبائن .Customer Retention

يػػتم قيػػاس ابحت ػػاظ بالزبػػائن مػػن لػػالؿ مراقبػػة عػػدد اظت ػرات الػػيت ي.ػػرر هبػػا الزبػػوف عمليػػة ة ػرا لػػلع الشػػركة أو
التخداـ لػدماهتا ،ويػتم ذلػ مػن لػالؿ مراقبػة الشػركة لسػلوؾ زبائن ػا ،ونت.ػن عتػلا اظتميػاس أف ي.ػوف دقيمػاً يف الشػركات
اليت تمدـ للعاً ولدمات لزبائن يرتبطوف مع الشركة ،ويس و التعرؼ علي م من لالؿ لجالت أو قوائم.

 -اكتساب زبائن .Customer Acquisition

يعطي هلا اصتانحمل مدلوبً عن الزبائن اللين ت اكتساهبم ،وهنػا كتػحمل اضتػديث عػن عمليػة ابكتسػاا مػن لػالؿ
منظػػورين  :األوؿ :مػػن حيػػث أن ػواع وأعػػداد الزبػػائن الػػلين ت اكتسػػاهبم ،والاػػاع :مػػن حيػػث أل ػواؽ الزبػػائن اصتديػػدة الػػيت ت
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الوصوؿ إلي ا وتبطيت ا .لتدد النجاح يف تب إلرتاتيجية اكتساا الزبائن حجم ونوع برامع التسويو اليت تموـ هبا الشركة،
ويرتبط هدؼ ابكتساا بعملية اظتمارنة بني اظتنافع والت.اليف اليت لتت مل ا هلد السيالة.

 -ربحية الزبون .Customer Profitability

يعترب ممياس ر يػة الزبػوف ،ػتػدداً ظتػدى حتمػو النجػاح يف إلػرتاتيجيات الشػركة اظتختل ػة ،وذلػ ألف هػدؼ إدارة
الشػػركة يف الن ايػػة ب يتوقػػف عنػػد الميػػاـ ببعمػػاؿ ،ونشػػاطات ؼتتل ػػة تػػندي إ حتميػػو رضػػا الزبػػائن ،واكتسػػاا زبػػائن جػػدد
وابحت اظ هبم ،وإفتا حتميو ر ية من هلد األعماؿ واألنشطة ،وذل من لالؿ م وـ تبادؿ اظتنػافع ،يػث تمػدـ الشػركة
منتجات ،ولدمات تشبع رغبات الزبائن ،واللين بدورهم يموموف بدفع أذتاف هلد السلع واطتدمات.

 -2بعد العمليات الداخلية .Internal Business Process Perspective

يف هلا البعد لتدد اظتديروف التن يليوف العمليات الداللية اضتاشتة اليت كتحمل عل اظتنلسة أف تت وؽ في ا ،ودتاػو
العمليػػات الدالليػػة غتموعػػة النشػػاطات الػػيت تعطػػي الشػػركة ميػػزة تنافسػػية يف السػػوؽ ( Kaplan & Atkinson,
 ،)1998, p 371وتشمو اببت.ار والتجديد والعمليات التشبيلية ولدمات ما بعد البيع.
إف العمليات الداللية اليت حتددها اإلدارة تنطلو من بعد اظتست ل بش.و رئيس ،وذل ألف إيصاؿ الميمة إ
اظتست ل وبالتايل اضتصوؿ عل رضاد ،ووب د وابحت اظ ب  ،لتتاج إ تمد الشركة للسلعة أو اطتدمة حسحمل اظتواص ات
اليت حتمو اإلةباع للمست ل  ،وبالتايل يت مو لدي قيمة نتيجػة التعامػو مػع الشػركة ،لػلل فػبف الرباعػة يف أدا العمليػات
الداللية لتت وؿ إ اظتست ل .
تركز مماييس األعماؿ الداللية اليت حتددها اإلدارة ،عل العمليات الداللية اليت لتخلو قيمة ،وي.وف عتا تبثري
عل ػ رضػػا اظتسػػت ل  ،وبالتػػايل حتميػػو أهػػداؼ اظتنلسػػة اظتاليػػة .ومػػن األعمػػاؿ الػػيت تمػػوـ 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.

 -االبتكار أو التجديد :Innovation

يف عملية اببت.ار تموـ وحدة العمو بإجرا درالات وأ اث لل.شف عن حاجات اظتست ل اظتسترتة أو إنشا
حاجات جديدة ،ومن مث إكتاد منتجات أو لدمات تليب وتشبع هلد ابحتياجات ،وتتبلف عملية اببت.ار من م.ونني،
قتا:
أ -قيػ ػػاـ اإلدارة بػ ػػإجرا أ ػ ػػاث عل ػ ػ السػ ػػوؽ اظتسػ ػػت دؼ ،وذل ػ ػ لل صػ ػػوؿ عل ػ ػ معلومػ ػػات ت يػ ػػد يف عمليػ ػػة
التخطيط ،واختاذ المرارات اليت حتدد مستويات األعماؿ اليت لتموـ هبا إدارة الشركة يف هلد األلواؽ.
ا -قياـ اإلدارة بتوظيف عملياهتا الداللية لتلبية احتياجات اظتست ل اليت ت حتديدها ،لتصبك اظتعلومات الػيت
ت رتع ا نتيجة اطتطوة األو حوؿ السوؽ ومعرفة ت ضيالت اظتست ل أمراً حيوياً وفاعالً.

 -العمليات :Operations

دت.ن العمليات التشبيلية إدارة الشركة من إكتاد الميمة ،حيػث تمػوـ الشػركة هنػا بإدتػاـ صػنع اظتنػتع بػبعل ك ػا ة
وفاعلية ؽت.نة لتموـ بتسليم اظتنتجات ،واطتدمات اظتمدمة للمست ل.ني.
وتعتػػرب العمليػػا ت اطتطػػوة الرئيسػػة التاليػػة يف للسػػلة الميمػػة الدالليػػة اظتتجانسػػة ،حيػػث تنػػتع اطتػػدمات والسػػلع
وتسلم للمست ل.ني ،ودت.ػن لطػوة العمليػات مػن إكتػاد الميمػة يف اظتنلسػات ،ونت.ػن طتطػوة العمليػات أف تبػدأ بالػتمباؿ
طلحمل اظتست ل  ،وتنت ي بتسليم اظتنتع أو اطتدمة للمست ل .
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 -خدمات ما بعد البيع :Post Sales Service

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
النواق ،،وكلل معاصتة إدارة اظتدفوعات.

 -3بعد التعلم والنمو .Learning & Growth Perspective

البعد الاالث يف بطاقة األهداؼ اظتتوازنة ،هو بعد التعلم والنمو ،وهلا البعد لتدد البنية الت تية اليت يتوجحمل عل
اظتنلسة بنائ ا لت ميو فتو وحتسن طويو األمد .إف جوانحمل بعد األعماؿ الداللية ،وبعد اظتست ل حتدد العوامو التنافسية
األكا ػػر حس ػػماً بالنس ػػبة لنج ػػاح الش ػػركة اضت ػػايل واظتس ػػتمبلي ،إف إم.اني ػػات الش ػػركة اضتاليػ ػة ما ػػو :الت.نولوجي ػػا اظتس ػػتخدمة،
وك ػػا ات الػػنظم واألعمػػاؿ ،لتتمػػو أب ت.ػػوف قػػادرة عل ػ تلبيػػة األهػػداؼ طويلػػة األجػػو ا ػددة يف بعػػد اظتسػػت ل  ،وبعػػد
العمليات الداللية ،وتتطلحمل اظتنافسة العاظتية الشديدة مػن الشػركات مواصػلة الت سػني اظتسػتمر لمػدراهتا ،لتسػليم الميمػة أو
اظتن عة للمست ل.ني واظتساقتني (.)Kaplan & Atkinson, 1998, p 374

 -تقييم األداء:

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

 .1أسلوب تحليل القوائم المالية .Financial Statement Analysis

إف ألػػلوا حتليػػو الم ػوائم اظتاليػػة ،هػػو األلػػلوا األكاػػر ةػػيوعاً ،واظتعتمػػد علي ػ هبػػدؼ اضتصػػوؿ عل ػ معلومػػات
مالئمة ،وكافية عن أعماؿ ،ونشاطات الشركة ،وي يد هلا األللوا يف بياف مستوى الر يػة ،والسػيولة ،وفاعليػة العمليػات
التشبيلية (نوفو ،2002 ،ص.)20

 .2األساليب المعتمدة على األنشطة .Activity – Based Approaches

بػرزت هػػلد األلػاليحمل لػػالؿ العمػد السػػابع مػن المػػرف السػابو ،وتمػػوـ علػ فلسػ ة قوام ػا ال .ػػا ة وال اعليػػة يف
إدارة اظتػوارد ابقتصػػادية اظتتاحػػة مػػن لػػالؿ حتليػػو األنشػػطة اظتختل ػػة الػػيت يػػتم الػػتخدام ا يف الػػتبالؿ هػػلد اظتػوارد .وتمسػػم
هلد األلاليحمل إ نوعني وقتا:
 أللوا احتسػاا الت.ل ػة علػ ألػاس النشػا  ،Activity – Based Costingويمػوـ هػلا األلػلوا
عل ػ أل ػػاس قي ػػاس الت.ل ػػة م ػػن لػػالؿ النش ػػاطات اظت ػػنداة ،ي ػػث ي ػػتم ربػػط ال.ل ػػة إ أدؽ ح ػػد م ػػع النش ػػا
اظتطل ػػوا ؽت ػػا ي ػػندي إ دق ػػة ختص ػػي ،الت .ػػاليف علػ ػ النش ػػا وبالت ػػايل علػ ػ اظتن ػػتع اعتم ػػادا علػ ػ مع ػػدبت
التخدام ا.
 ألػلوا اإلدارة اظتعتمػدة علػ النشػا  ،Activity – Based Managementويمػوـ هػلا األلػلوا
عل ػ إدارة للسػػلة األنشػػطة اظتختل ػػة اعتمػػاداً عل ػ من جيػػة اإلدارة السػػليمة للم ػوارد و ػػا يضػػمن حتميػػو الميمػػة
ظتستخدمي اظتنتجات ،وبالتايل حتميو أهداؼ اظتنشبة الر ية.

 .3أسلوب تقييم األداء الشامل:

إف الػػتخداـ األلػػاليحمل التمليديػػة لتميػػيم األدا اظتػػايل للشػػركات تعػػاع مػن قصػػور ،وذلػ ألهنػػا تعتمػػد فمػػط علػ
حتليػػو نسػػحمل ومعػػدبت األرقػػاـ ا الػػبية ال ػواردة يف التمػػارير والم ػوائم اظتاليػػة ،وب تػػوفر هػػلد األلػػاليحمل تمييم ػاً منالػػباً ي ػػي
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باحتياجات رتيع اظتست يدين ،وظتعاصتة هلا المصور فمد أصبك هناؾ توجػ لػدى إدارة الشػركة لتبػ ألػاليحمل حدياػة لتميػيم
األدا  ،تػػدع ببلػػاليحمل قيػػاس وتميػػيم األدا الشػػامو ،ومػػن هػػلد األلػػاليحمل ،ألػػلوا بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة ()BSC
.Balanced Scorecard
يمػػوـ م ػػوـ بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة ( )BSCعلػ ألػػاس تررتػػة رؤيػػة ورلػػالة الشػػركة أو اظتنظمػػة إ أهػػداؼ
إلرتاتيجية متضمنة يف أبعاد متعددة ،من لالؿ التخداـ ممػاييس ؼتتل ػة لػءدا  ،بعضػ ا مػايل والػبعا ا لػر غػري مػايل،
وة ّ.و هلا األللوا ما نت.ن وص باورة ف.رية يف غتاؿ ا البة اإلدارية ،وحتديداً يف غتػاؿ تطػوير ألػاليحمل قيػاس وتميػيم
األدا  ،لمد طور هلا النموذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنػة يف األصػو مػن قبػو البػاحاني ( )Kaplan & Nortonلميػاس
وتمييم األدا يف الشركات اعتادفة للربك.

الدراسات السابقة:

ح لػ الػػدوريات األجنبيػػة والعربيػػة بعديػػد مػػن الدرالػػات الػػيت تناولػ أقتيػػة الػػتخداـ ألػػلوا بطاقػػة األهػػداؼ
اظتتوازنة ،وآلية إكتاد مماييس غري مالية وربط ا باظتماييس اظتالية ،ومن هلد الدرالات:
درالة الخولي ( ،)2001واليت قام بالتعرا

ةامو لنموذج قياس األدا اظتتوازف( ،بطاقة األهػداؼ اظتتوازنػة

 ،)BSCاظتمػدـ مػن قبػو  Kaplan & Nortonمػن لػالؿ التعريػف بػالنموذج وم.وناتػ  ،وإيضػاح العمليػة البنائيػة
للنمػػوذج ،وآليػػة الػػتخدام كبلػػلوا لتميػػيم األدا اإللػرتاتيجي ،وللصػ الدرالػػة لعػػر بعػػا التوصػػيات ،والػػيت دتالػ
فيما يلي:
 ضرورة ابلتبار اظتيداع لل رو

اليت يموـ علي ا فتوذج المياس اظتتوازف لءدا .

 ضرورة إدلاؿ البعد اإلنساع ضمن فتوذج المياس اظتتوازف لءدا .
 ضرورة الدمع والت.امو بني نظاـ الميمة ابقتصادية اظتضافة ( )EVAوفتوذج المياس اظتتوازف لءدا (،)BSC
وػتالبة الت.ل ة عل ألاس النشا (.)ABC
أما درالة ضو ( ،) 2004فمد جا ت هلد لتسليط الضو عل أقتيػة نظػم التميػيم الشػامو علػ فاعليػة وك ػا ة

نظم الرقابة ،والتبار مدى مالئمة هلا النظاـ يف بنػا نظػاـ للم.افػوت واضتػوافز ،وذلػ مػن لػالؿ الػتعرا نظػاـ الرقابػة
التمليدي المائم عل تمييم األدا بالتخداـ اظتماييس اظتالية التمليدية ،وبياف للبيات هلا النظاـ ،وكلل الػتعرا لنظػاـ
الرقابػػة الشػػامو المػػائم علػ ألػػلوا تميػػيم األدا الشػػامو وهػػو هنػػا فتػػوذج بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة ،وتمػػد فتػػوذج لت ديػػد
اظت.افوت واضتوافز.
من نتائع هلد الدرالة اظت مة اقرتاح فتوذج لت ديد اظت.افوت واضتوافز مرتبط بنموذج قياس وتمييم األدا الشامو
 ، BSCوذل من لالؿ صيبة رياضية ت رت حتديد مبلغ م.افوت ثاب .
وأجرى (  ،)Kaplan & Norton, 1996درالة عل ( )100ةركة أمري.ية ،ظتعرفة آرا مديري هلد
الشركات حوؿ مدى مالئمة أللوا بطاقة األهداؼ اظتتوازنة ( )BSCكنموذج ممرتح ،ظت وـ اإلدارة اإللػرتاتيجية ،وقػد
للص ػ الدرال ػػة إ أف فت ػػوذج بطاق ػػة األه ػػداؼ اظتتوازن ػػة ) (BSCي ػػزود اإلدارة باإلط ػػار أظت ػػاهيمي لتطبي ػػو إلػ ػرتاتيجية
اظتنظمة ،كما أنػ نت ّ.ػن هػلد اإللػرتاتيجية مػن التػبقلم مػع اظتتبػريات البيئيػة والتنافسػية اظتختل ػة ،ويعطػي الشػركة المػدرة علػ
ابلت ادة من أصوعتا غري اظتلمولة ،من لالؿ توفري أللوا لدمع هلد األصوؿ بإلرتاتيجية الشركة.
وجا ت درالة ( ،)Ax & Bjornenak, 2005ظتعرفة مدى انتشار فتوذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة بني
الشػػركات السػػويدية ،وذل ػ مػػن لػػالؿ التبػػار الػػتخداـ أكاػػر مػػن فتػػوذج للبطاقػػة ،وقػػد توصػػو الباحػػث إ أف التب ػريات
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والتطػػويرات ا الػػبية هػػي نادػػة عػػن عمليػػات التوضػػيك وابلػػتخداـ ،وإف نشػػر دديػػدات ا الػػبة اإلداريػػة اضتدياػػة ببف.ػػار
وألػػاليحمل ؼتتل ػػة يسػػاعد يف عمليػػة الػػتخداـ التجديػػدات ،وابلػػت ادة من ػػا ،و ػػا ينالػػحمل اضتالػػة اطتاصػػة ب.ػػو منطمػػة أو
ةركة ،وأف بطاقة األهداؼ اظتتوازنة ( )BSCكبللوا ػتاليب إداري حديث نت.ػن نشػرد يف السػويد مػع إجػرا تعػديالت
علي .
أمػػا درالػػة ( ،)Speakbacher & et. Al, 2003فمػػد جػػا ت لوصػػف م ػػوـ بطاقػػة األهػػداؼ
اظتتوازنػة يف البلػػداف الناطمػػة باللبػػة األظتانيػػة( :لويسػرا ،والنمسػػا ،وأظتانيػا) ،ووصػػف اظتراحػػو اظتختل ػػة لتطػػوير والػػتخداـ هػػلد
البطاقة يف اظتمارلة العملية.
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.
وقاـ ( ،)Sohn & et. Al, 2003بإجرا درالة لتعريف العالقة بني إلرتاتيجيات الشركة ،والموى البيئية
وحتديد أوزاف مماييس بطاقة األهداؼ اظتتوازنة .وقد توصل الدرالػة إ أف الػتالؼ أنػواع اإللػرتاتيجيات وظػروؼ البيئػة
ينثر عل تمدير أوزاف مماييس األدا  ،ودت.ن من اةتماؽ فتوذج لت ديد وتمدير األوزاف النسػبية ل.ػو مميػاس بالػتخداـ
عمليػة اعتػرـ الت ليلػي  ،Analytic Hierarchy Processالػلي يمػوـ علػ حتديػد أوزاف للممػاييس الرئيسػة يػتم
تمسيم كو وزف عل غتموعة من اظتماييس ال رعية وه.لا دوالي صتميع اظتماييس.
أمػا ( ،)Davis & Albright, 2004فمػد عمػال الباحاػاف يف هػلد الدرالػة علػ إجػرا ػث دػرييب
واقعي ظتعرفة أثر تطبيو بطاقة األهداؼ اظتتوازنة عل الت سن يف األدا اظتايل ألحد البنوؾ ،وذل من لػالؿ إجػرا درالػة
ممارنة بني فروع البن اظتختل ة ،حيث أف هناؾ فروعاً تطبو فتوذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة وألرى ب تطبو هلا النموذج.
وتوصػػل الدرالػػة إ ابلػػتنتاج بػػبف هنػػاؾ أث ػراً لتطبيػػو فتػػوذج بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة ،حيػػث حتمػػو حتسػػناً يف
األدا اظتايل بنسبة ( )% 3.4أثنا فرتة الرصد لل روع اليت تطبو النموذج عن ال روع األلرى اليت ب تطبو هلا النموذج.
وألػرياً قػػاـ ( ،)Ittner & Larcker, 2003بدرالػة هػػدف إ التعػرؼ علػ األنػواع اظتختل ػػة مػػن
ممػػاييس األدا الػػيت تسػػتخدم ا الشػػركات اظتختل ػػة ،والوقػػوؼ عل ػ مػػدى مالئمػػة هػػلد اظتمػػاييس لطبيعػػة أعمػػاؿ الشػػركة،
واضتصوؿ عل معلومات ت يد يف كي ية التخداـ هلد الشركات للمماييس اظتختارة .وتوصل الدرالة إ حتديد األلباا
الػػيت تػػندي إ حػػدوث األلطػػا يف التميػيم والميػػاس ومن ػػا :الػػتخداـ فتػػاذج قيػػاس وتميػػيم أدا حدياػػة ماػػو :فتػػوذج بطاقػػة
األهداؼ اظتتوازنػة دوف أف يػتم تطبيػو هػلا النمػوذج حسػحمل اظتن جيػة الػيت يمػوـ علي ػا ،وعػدـ المػدرة علػ تررتػة األدا غػري
اظتايل إ مماييس كمية ومالية ،وذل ألف اظتماييس غري اظتالية يف األلاس هي مماييس غري كمية بطبيعت ا.

ملخص للدراسات السابقة ،واختالف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

تناول الدرالات السابمة الػيت ت التعراضػ ا يف الصػ ات السػابمة درالػة فتػوذج بطاقػة األهػداؼ اظتتوازنػة مػن عػدة نػواح
تركزت يف اصتوانحمل التالية:
 .1تعريف النموذج وم.ونات الرئيسة.
 .2التبار اثر تطبيو النموذج من لالؿ إجرا ممارنات عملية بني حالة تطبيو النموذج وعدـ تطبيم .
 .3التبار مدى قبوؿ تطبيو النموذج باإلضػافة إ فتػاذج ألػرى باعتبارهػا فتػاذج حدياػة يف ا الػبة ولاصػة
ا البة اإلدارية.
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 .4التبػػار مػػدى مالئمػػة تطبيػػو النمػػوذج مػػع إجػرا تعػػديالت يف م.وناتػ و ػػا يالئػػم البيئػػة الصػػناعية للشػػركة
م.اف التطبيو.
وقد جا ت الدرالة اضتالية بنا اً عل ما توصو إلي الباحاوف يف الدرالات اظتختل ة السابمة لتػدرس التبػار مسػتوى إدراؾ
مديري الشركات الصناعية اظتساقتة العامة األردنية ألقتية التخداـ اظتماييس غري اظتالية لبطاقة األهػداؼ اظتتوازنػة مػن لػالؿ
غتموعة من اطتطوات دتال فيما يلي:
 .1معرفة مستوى التخداـ اظتماييس غري اظتالية الواردة يف الدرالة من قبو مديري الشركة الصناعية.
 .2التبػػار مسػػتوى إدراؾ اظتػػديرين ألقتيػػة الػػتخداـ اظتمػػاييس غػػري اظتاليػػة يف فتػػوذج مت.امػػو يػػوفر أداة ختطػػيط
الرتاتيجي ،ووليلة تمييم أدا .
 .3اضتصوؿ عل معرفة مدى مواكبة مديري الشركة الصناعية للتجديدات ا البية اضتدياة.
ويعتمػػد أف هػػلد الدرالػػة لػػتوفر تميػػيم عػػن مسػػتوى الػػتخداـ ممػػاييس األدا غػػري اظتاليػػة مػػن قبػػو مػػديري الشػػركة الصػػناعية
األردنية اظتساقتة العامة ؽتا ي يد يف معرفة الطرؽ وابلاليحمل اليت تساعد هنب اظتديرين يف التخطيط ابلرتاتيجي لشركاهتم،
وانع.اس ذل عل نتائع اكتابية تساعد يف تمييم الشركات ،ودفع ابقتصاد الوط .

عرض النتائج:

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

أوال :وصف للخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة.

جدول رقم ()1

عرض لوصف الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
المتغير

الفئات

العدد

النسبة المئوية

العمر

 30عاـ فبقو

11

15.5

من  31إ 40عاـ

41

57.7

أكار من  40عاـ

19

26.8

 5لنوات فبقو

13

18.3

من  6إ  10لنوات

27

38

من  11إ  15لنة

28

39.4

 16لنة فبكار

3

4.2

ب.الوريوس فبقو

62

87.3

ماجستري

8

11.3

دكتوراة

1

1.4

عدد لنوات اطتربة يف الشركة

اظتنهو العلمي

تشػػري نتػػائع اصت ػدوؿ رقػػم ( )1أعػػالد إ أف ال ئػػة العمريػػة (مػػن  31إ  40عػػاـ) جػػا ت يف اظترتبػػة األو مػػن
حيث عدد ت.رارها وبنسبة مئوية بلب ( ،)%57.5أما فيما يتعلو بعدد لنوات اطتربة يف الشركة بش.و عاـ فمد تركزت
يف ال ئة ( 15-11لنة) لربة ،قد جا ت يف اظترتبة األو  ،وة.ل ما نسبت ( )%39.4من عينة الدرالة .ومن حيث

14

اظتنهػو العلمػي فمػد أةػارت النتػػائع إ أف أكػرب ت.ػرار ل ئػة اظتنهػػو العلمػي هػو فئػة (ب.ػػالوريوس فبقػو) حيػث بلبػ نسػػبة
هلد ال ئة (.)%87.3
ثانيػػا :اإلجابػػة علػ فمػرات الدرالػػة :فيمػػا يػػبض عػػر لنتػػائع الت ليػػو اإلحصػػائي الوصػ ي للبيانػػات ،وهػػي

قيمة اظتتولطات اضتسابية وابؿترافات اظتعيارية واألقتية النسبية صتميع متبريات الدرالة ،مع األلػل بعػني ابعتبػار أف تػدرج
قياس مدى ابت اؽ مع ال مرة اظتستخدمة يف الدرالة كما يلي:
موافو بدرجة مرت عة
جداً

موافو بدرجة مرت عة

موافو بدرجة متولطة

موافو بدرجة قليلة

غري موافو عل
اإلطالؽ

()4

()3

()2

()1

()5

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

متولط

منخ ا

 3.5فما فوؽ

3.49-2.5

 2.49فما دوف

اختبار فرضيات الدراسة:

الفرضننية الرئيسننية األولننى :خال تسننتخدم إدارة الشننركة الصننناعية المسنناىمة العامننة األردنيننة مقنناييس بطاقننة

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:

الفرضننية الفرعيننة األولننى :خ ال تسننتخدم إدارة الشننركة الصننناعية المسنناىمة العامننة األردنيننة مقنناييس بطاقننة

األىداف المتوازنة غير المالية لقياس أداء الشركة لبعد المستهلك (الزبون)خ .ومن أجو التبار ص ة هػلد ال رضػية،
فمد ت التخداـ التبار  ،One Sample t-testلل مرات  11-1من ابلتبانة وأظ رت نتائع التبار هلد ال رضية
البيانات اظتبينة يف اصتدوؿ رقم ( )2التايل:
جدول رقم ()2

نتائج اختبار ( )tلمدى استخدام مقاييس أداء غير مالية في بعد الزبون (المستهلك)
المتوسط

االنحراف

1

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

3.25

1.105

1.934

2

ؿتاوؿ عدـ حتميو الزبوف مصاريف إضافية لما تمد اطتدمة.

3.49

0.876

4.740

0.000

3

زبائننا يتعاملوف مع الشركة منل فرتة طويلة.

4.04

0.801

10.969

0.000

4

نراقحمل بش.و دوري ت.رار عملية الشرا ل.و زبوف.

3.68

1.011

5.635

0.000

5

رغم ارت اع ألعار منتجاتنا ،إب أف زبائننا يستمروف يف ةرأها.

3.63

1.045

5.109

0.000

6

حصتنا السوقية ثابتة نسبيا.

3.69

1.129

5.152

0.000

7

نموـ بعمو حتليو ظتعرفة ر ية الزبوف.

3.01

1.257

0.095

0.925

8

ؿتاوؿ التعرؼ عل مدى رضا الزبوف عن اطتدمة بالتمرار.

3.7

1.088

5.456

0.000

محتوى الفقرة

الحسابي

15

المعياري

قيم t

داللة t
0.057

3.45

1.144

3.320

0.001

9

ؿتاوؿ التعرؼ عل درجة وب الزبوف بالتمرار.

 10نسع إ اكتساا زبائن جدد يف مناطو جديدة.

4.25

0.751

14.072

0.000

 11بإم.اف ةركتنا معرفة مدى ابحت اظ بالزبوف.

3.29

1.226

1.964

0.054

3.59

0.58

8.669

0.000

اظتتولط العاـ

يالحػػظ مػػن اظتعطيػػات الظػػاهرة يف اصتػػدوؿ رقػػم ( )2أعػػالد أف اظتتولػػط اضتسػػايب العػػاـ قػػد جػػا مرت عػاً ،وقػػد بلػػغ
( ،)3.59وهو أكرب من اظتتولط ال رضي ( ،)Test-Value = 3وهلا نتاو درجة تمدير مرت عة إلجابات أفراد العينة
عػن ممػػاييس أدا بعػد اظتسػػت ل  ،كمػا تشػػري نتػػائع اصتػدوؿ السػػابو كػلل إ أف مػػديري الشػركات الصػػناعية يسػتخدموف
مماييس أدا غري مالية لمياس أدا بعد اظتست ل (الزبػوف) وذلػ الػتنادا إ ارت ػاع قيمػة ( )tا سػوبة البالبػة ()8.669
للجػػدوؿ ك.ػػو وهػػي معنويػػة عنػػد مسػػتوى دبلػػة ( .)0.000ؽتػػا تمػػدـ ـتلػػ ،إ نتيجػػة م ادهػػا :رفػػا فرضػػية الدرالػػة
ال رعيػة األو بصػورهتا العدميػػة ( ،)HO1aوقبػوؿ ال رضػػية البديلػة ( ،)H11aالػيت تػػن ،علػ انػ "تسػتخدـ إدارة الشػركة
الصناعية اظتساقتة العامة األردنية مماييس بطاقة األهداؼ اظتتوازنة غري اظتالية لمياس أدا الشركة لبعد اظتست ل (الزبوف)".
الفرضننية الف رعيننة النانيننة :خال تسننتخدم إدارة الشننركة الصننناعية المسنناىمة العامننة األردنيننة مقنناييس بطاقننة

األىداف المتوازنة غير المالية لقياس أداء الشركة لبعد العملينات الداخلينةخ .ومػن أجػو التبػار صػ ة هػلد ال رضػية،
فمػػد ت الػػتخداـ التبػػار  ،One Sample t-testلل م ػرات  22-12مػػن ابلػػتبانة وأظ ػػرت نتػػائع التبػػار هػػلد
ال رضية البيانات اظتبينة يف اصتدوؿ رقم ( )3التايل:
جدول رقم ()3

نتائج اختبار ( )tلمدى استخدام مقاييس أداء غير مالية في بعد العمليات الداخلية
المتوسط

االنحراف

تعمػػو إدارة الشػػركة مػػن حػػني لػػر علػ طػػرح منتجػػات جديػػدة
21
تنالحمل رغبات الزبائن.

3.77

2.058

6.268

 23يتم تصميم اظتنتجات ا يتال ـ مع حاجات الزبائن اظتتجددة.

4.24

0.867

22.090

0.000

 24تموـ ةركيت بوضع لطة مسبمة ل.و دورة إنتاج.

3.7

0.835

6.268

0.000

ختصػػ ،ةػػركيت مبلبػاً لػػنوياً لعمليػػات الب ػػث والتطػػوير لبايػػات
25
حتسني العملية اإلنتاجية.

3.44

2.058

3.502

0.002

ي ػػتم التنس ػػيو م ػػع م ػػوردي اظتػ ػواد اطت ػػاـ لتزوي ػػد الش ػػركة ب ػػاظتواد يف
26
الوق اظتنالحمل وبالنوعية اظتت و علي ا.

4.23

0.844

22.150

0.000

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

4.31

0.789

24.244

0.000

يم ػػم الزب ػػائن ب ػػرد ل ػػلع كا ػػرية بع ػػد بيع ػػا نتيج ػػة لوج ػػود عي ػػحمل
28
مصنعي في ا.

3.63

2.274

4.549

0.000

محتوى الفقرة

الحسابي

16

المعياري

قيم t

داللة t
0.000

 29ب يوجد تبلري يف تن يل العمليات اإلنتاجية عما هو ؼتطط ل .

3.62

2.035

4.931

0.000

 10ب نعاع من زيادة ت.رار الصيانة ألج زة أو منتجات مباعة.
 12ب نعاع من مش.لة حتصيو أذتاف السلع اظتباعة.

3.71

2.044

5.795

0.000

3.3

2.191

2.919

0.058

3.66

2.33

4.293

0.000

3.76

0.562

22.505

0.000

 11تموـ الشركة باإلعالف عن عالمتنا التجارية بش.و متواصو.
اظتتولط العاـ

يالحػػظ مػػن اظتعطيػػات الظػػاهرة يف اصتػػدوؿ رقػػم ( )3أعػػالد أف اظتتولػػط اضتسػػايب العػػاـ قػػد جػػا مرت عػاً ،وقػػد بلػػغ
( ،)3.76وهو أكرب من اظتتولط ال رضي ( ،) Test-Value = 3وهلا نتاو درجة تمدير مرت عة إلجابات أفراد العينة
عػػن مػػدى الػػتخداـ ممػػاييس غػػري ماليػػة يف بعػػد العمليػػات الدالليػػة ،الػػتنادا إ قيمػػة ( )tا سػػوبة البالبػػة ()11.505
للجدوؿ ك.و وهي معنوية عند ( .)0.000فإن نت.ػن رفػا فرضػية الدرالػة ال رعيػة الاانيػة بصػورهتا العدميػة (،)HO1b
وقبػػوؿ ال رضػػية البديلػػة ( ،)H11bالػػيت تػػن ،علػ انػ "تسػػتخدـ إدارة الشػػركة الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة ممػػاييس
بطاقة األهداؼ اظتتوازنة غري اظتالية لمياس أدا الشركة لبعد العمليات الداللية".
الفرضننية الفرعيننة النالنننة :خال تسننتخدم إدارة الشننركة الصننناعية المسنناىمة العامننة األردنيننة مقنناييس بطاقننة

األىداف المتوازنة غير المالية لقياس أداء الشركة لبعد التعلم والنموخ .ومن أجو التبار ص ة هلد ال رضية ،فمػد ت
التخداـ التبػار  ،One Sample t -testلل مػرات  31-23مػن ابلػتبانة وظ ػرت نتػائع ابلتبػار كمػا هػي مبينػة
يف اصتدوؿ رقم ( )4التايل:
جدول رقم ( )4نتائج اختبار ( )tلمدى استخدام مقاييس أداء غير مالية في بعد التعلم والنمو
المتوسط

االنحراف

 13تنظم إدارة الشركة دورات تبهيو للعاملني اصتدد.

3.59

0.904

5.526

 14تنظم إدارة الشركة دورات متمدمة للعاملني المدام .
 15متص ،مبلغ يف اظتوازنة السنوية لربامع التدريحمل.

3.6

0.913

5.438

0.000

3.68

2.228

5.094

0.000

3.63

2.249

4.646

0.000

3.79

2.094

6.073

0.000

3.77

2.045

6.148

0.000

تعم ػ ػػو اإلدارة علػ ػ ػ متابع ػ ػػة اضت ػ ػػديث م ػ ػػن التمني ػ ػػات والول ػ ػػائو
19
الت.نولوجية اليت نت.ن التخدام ا يف اإلنتاج.

3.86

0.703

20.198

0.000

لمد قمنا بدفع مبالغ عالية ممابػو اضتصػوؿ علػ آبت وتمنيػات
30
حدياة.

3.88

0.783

9.195

0.000

3.68

0.858

6.638

0.000

3.712

0.592

20.167

0.000

محتوى الفقرة

الحسابي

ب تع ػػاع الش ػػركة م ػػن ظ ػػاهرة اإلنت ػػاج اظتعي ػػحمل بس ػػبحمل قل ػػة م ػػارة
16
العاملني.
 17ب يرتؾ كاري من العاملني العمو ة رياً.
 18تنسجم م.افبة العاملني مع إنتاجيت م.

 32ليس لدينا إنتاج معيحمل بسبحمل لو ا بت.
اظتتولط العاـ

17

المعياري

قيم t

داللة t
0.000

يالحظ من اظتعطيات الظاهرة يف اصتػدوؿ رقػم ( )4السػابو أف اظتتولػط اضتسػايب العػاـ قػد جػا مرت عػاً ،وقػد بلػغ
( ،)3.721وهػو أكػرب مػن اظتتولػط ال رضػي ( ،)Test-Value = 3وهػلا نتاػو درجػة تمػدير مرت عػة إلجابػات أفػراد
العينة عن التخداـ مماييس لبعد التعلم والنمػو ،الػتناداً إ ارت ػاع قيمػة ( )tا سػوبة البالبػة ( )10.267للجػدوؿ ك.ػو
وهي معنوية عند ( .)0.000فإن نت.ن رفػا فرضػية الدرالػة ال رعيػة الاالاػة بصػورهتا العدميػة ( ،)HO1cوقبػوؿ ال رضػية
البديلة ( ،)H11cواليت تن ،عل ان " :تستخدـ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة العامػة األردنيػة ممػاييس بطاقػة األهػداؼ
اظتتوازنة غري اظتالية لمياس أدا الشركة لبعد التعلم والنمو".
بنا عل نتائع التبار ال رضيات ال رعية الاالث اظتعروضة أعالد فإن نت.ن رفػا فرضػية الدرالػة الرئيسػة األو
بصورهتا العدمية ( ،)HO1وقبوؿ ال رضية البديلة ( ،)H11واليت تن ،عل ان "تستخدـ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة
العامة األردنية مماييس بطاقة األهداؼ اظتتوازنة غري اظتالية لمياس أدا ةركاهتم".
الفرضننية الرئيسننية النانيننة :خال تنندرك إدارة الشننركة الصننناعية المسنناىمة العامننة األردنيننة أىميننة اسننتخدام

مقاييس نموذج بطاقة األىداف المتوازنة كأسلوب متكامل لتقييم األداءخ .ومن أجو التبار ص ة هلد ال رضية ،فمد
ت التخداـ التبار  ،One Sample t -testلل مرات  38-32مػن ابلػتبانة وأظ ػرت نتػائع التبػار هػلد البيانػات
اظتبينة يف اصتدوؿ رقم ( )5التايل:
جدول رقم ()5

نتائج اختبار ( )tلمستوى إدراك إدارة الشركة ألىمية استخدام مقاييس بطاقة األىداف المتوازنة ،كأسلوب متكامل
لتقييم األداء

المتوسط

االنحراف

يعتػػرب تررتػػة رؤيػػا ورلػػالة الشػػركة إ أبعػػاد إلػرتاتيجية متعػػددة
31
غري مالئم لشركتنا.

1.94

2.29

0.401

أعتمػػد أن ػ مػػن الصػػعحمل حتديػػد ستسػػة ممػػاييس لتميػػيم األدا
33
ل.و بعد أو هدؼ إلرتاتيجي حتددد إدارة الشركة.

3.23

2.142

0.860

0.391

ب اعتمد أف هناؾ عالقة بني أللوا بطاقة األهداؼ اظتتوازنة
34
وأللوا الرقابة عل األدا .

1.92

2.172

0.564

0.574

1.89

2.29

0.798

0.418

3.65

2.26

4.706

0.000

أعتم ػػد أف م ػػوـ بطاق ػػة األه ػػداؼ اظتتوازن ػػة ل ػػيس لػ ػ عالق ػػة
37
ب .ا ة اإلدارة.

1.8

2.292

2.395

0.267

تمي ػػيم أدا الش ػػركة عل ػ أل ػػاس األرب ػػاح ه ػػو أفض ػػو أل ػػلوا
38
لتمييم ابدا .

3.45

0.938

4.049

0.000

0.8604 3.2083

2.062

0.191

محتوى الفقرة

الحسابي

 35أللوا السبحمل والنتيجة غري منطمي لبنا إلرتاتيجية الشركة.
ب أعتمد أف األهداؼ النوعيػة للمنتجػات أهػم مػن األهػداؼ
36
اظتالية.

اظتتولط العاـ

18

المعياري

قيم t

داللة t
0.689

يالحظ من اظتعطيات الظاهرة يف اصتدوؿ رقػم ( )5أعػالد أف اظتتولػط اضتسػايب العػاـ قػد جػا متولػطاً ،وقػد بلػغ
( ،)3.108وهو أكػرب مػن اظتتولػط ال رضػي ( ،)Test-Value = 3وهػلا نتاػو درجػة تمػدير متولػطة إلجابػات أفػراد
العينة ،وتشػري نتػائع التبػار ( )tإ أنػ " :ب تػدرؾ إدارة الشػركة الصػناعية اظتسػاقتة العامػة األردنيػة أقتيػة الػتخداـ ممػاييس
فتوذج بطاقة األهداؼ اظتتوازنة كبللوا مت.امػو لتميػيم األدا " .حيػث بلبػ قيمػة ( )tا سػوبة ( )1.061عنػد مسػتوى
دبلػػة ( ،)0.292وهػػي غػػري معنويػػة ،وؽتػػا تمػػدـ ـتلػػ ،إ نتيجػػة م ادهػػا :قبػػوؿ فرضػػية الدرالػػة الاانيػػة بصػػورهتا العدميػػة
( ،)HO2اليت تن ،عل ان "ب تدرؾ إدارة الشركة الصناعية اظتساقتة العامة األردنية أقتية التخداـ مماييس فتوذج بطاقة
األهداؼ اظتتوازنة كبللوا مت.امو لتمييم األدا ".
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:

(العمر ،والخبرة في الشركة بشكل عام ،والمؤىل العلمي)خ .ومن أجو التبػار صػ ة هػلد ال رضػية ،فمػد ت الػتخداـ
التبار حتليو التباين األحادي  ،One Way ANOVAوفيما يلي نتائع التبار ال رضية الاالاة كمػا هػي ظػاهرة يف
اصتدوؿ رقم ( )6التايل:
جدول رقم ()6

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

اظتتبري

اظتتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريات مصدر التباين
اظتستملة
العمر

التابع

بني اجملموعات
لالؿ اجملموعات
اجملموع

اطتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػربة بني اجملموعات
بش.و عاـ لالؿ اجملموعات
اجملموع
اظتنهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو بني اجملموعات
لالؿ اجملموعات
العلمي
اجملموع

غتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع درج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات متولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط قيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  Fمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوى
دبلة F
ا سوبة
اظتربعات
اضترية
اظتربعات
0.013

1

0.021

21.886

68

0.290

0.077

3

0.016

21.909

70

21.831

67

0.291

0.635

1

0.317

21.909
21.156

70
68

0.280

0.062

0.234

2.823

0.942

0.939

0.272

70
21.909
تشري نتائع اصتدوؿ السابو إ عدـ وجود فروؽ يف مستوى إدراؾ إدارة الشركة ألقتية التخداـ بطاقة األهػداؼ
اظتتوازنة تبعػاً للمتبػريات الدنتبرافيػة( :العمػر ،واطتػربة يف الشػركة بشػ.و عػاـ ،واظتنهػو العلمػي) .وذلػ الػتناداً إ قػيم ()F
ا سوبة البالبة ( 0.061و  0.134و  )1.813عل التوايل عند مستوى دبلة ( 0.941و  0.939و  )0.171عل
الت ػوايل وهػػي غػػري معنويػػة عنػػد مس ػػتوى دبلػػة ( .)0.05ؽتػػا تمػػدـ نمبػػو فرض ػػية الدرالػػة الرئيسػػة الاالاػػة بصػػورهتا العدمي ػػة
( )HO3والػػيت تػػن ،عل ػ انػ " :ب توجػػد فػػروؽ ذات دبلػػة إحصػػائية بػػني مسػػتوى إدراؾ إدارة الشػػركة الصػػناعية اظتسػػاقتة

19

العامػػة األردنيػػة ألقتيػػة الػػتخداـ ممػػاييس بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة تعػػزى للمتب ػريات الدنتبرافيػػة التاليػػة( :العمػػر ،واطتػػربة يف
الشركة بش.و عاـ ،واظتنهو العلمي)".

النتائج والتوصيات:
أوال :النتائج.

 .1لمػػد تبػػني مػػن حتليػػو نتػػائع الدرالػػة أف مػػديري الشػػركات الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة بشػػ.و عػػاـ يسػػتخدموف
ممػػاييس لاصػػة ببعػػد الزبػػوف (اظتسػػت ل ) ،بدرجػػة مرت عػػة ،وهػػلا يع.ػػس مسػػتوى اهتمػػاـ مػػديري الشػػركة بتبػ ممػػاييس
لاصة هبلا البعد ،ويالحظ من لػالؿ جػدوؿ حتليػو النتػائع رقػم ( )2أف هنػاؾ قصػور لػدى مػديري الشػركات يف إكتػاد
أقسػػاـ لاصػػة دمػػة الزبػػائن ،وعػػدـ الػػتخداـ ألػػلوا حتليػػو ر يػػة الزبػػوف ،وعػػدـ تػػوفر ولػائو دت.ػػن مػػن قيػػاس درجػػة
ابحت اظ بالزبوف.
 .2يتبىن مديرو الشركة الصناعية األردنية مماييس غري مالية لاصػة ببعػد العمليػات الدالليػة ،بدرجػة مرت عػة ،ويالحػظ مػن
ج ػػدوؿ حتلي ػػو إجاب ػػات عين ػػة الدرال ػػة رق ػػم ( )3اهتم ػػاـ م ػػديري الش ػػركة الص ػػناعية راقب ػػة مس ػػتويات اصت ػػودة ،وتص ػػميم
اظتنتجات ا يتالئم مع حاجات الزبوف ،باإلضافة إ اهتمام م بالتنسيو مع موردي اظتواد اطتػاـ بدرجػة مرت عػة ،ول.ػن
يالحػظ يف اصتانػحمل ا لػر أف هنػػاؾ قصػوراً يف عمليػات متابعػة حتصػػيو أذتػاف اظتبيعػات ا جلػة ،ؽتػػا يسػتدعي مػن مػػديري
الشركة تب ألاليحمل مالئمة للتبلحمل عل هلد اظتش.لة وبالتايل انع.اس ذل إكتابيا عل ك ا ة وفاعليػة إدارة ابئتمػاف
يف الشركة.
 .3يتبىن مديرو الشركة الصناعية األردنية مماييس غري مالية لاصة ببعد التعلم والنمو ،بدرجة مرت عة ،ويالحظ من جدوؿ
حتليو إجابات عينة الدرالة رقم( )4اهتماـ مديري الشركة الصناعية تابعػة مػا يسػتجد مػن ت.نولوجيػا إنتاجيػة حدياػة،
وابهتماـ عدبت دوراف العاملني ،وربط اظت.افوت ستويات اإلنتاجية للعاملني.
 .4بين نتائع الدرالة أف مديري الشركة الصناعية اظتساقتة العامة األردنية ،ب يدركوف أقتية التخداـ مماييس فتوذج بطاقة
األهػػداؼ اظتتوازنػػة كإلػػلوا مت.امػػو لتميػ يم األدا  ،ويعتمػػد أف هػػلا نػػاتع عػػن عػػدـ معرفػػة مػػديري الشػػركة فتػػوذج بطاقػػة
األهداؼ اظتتوازنة ،وأقتيت كإللوا مت.امو لتمييم األدا  ،وصياغة اطتطط من لالؿ انت اج أللوا السبحمل والنتيجة.

ب متتلػػف مسػػتوى إدراؾ مػػديري الشػػركات الصػػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػػة ألقتيػػة األبعػػاد غػػري اظتاليػػة لبطاقػػة
.5
األهداؼ اظتتوازنة بالتالؼ العمر أو اطتربة أو اظتنهو العلمي.

ثانيا :التوصيات:

بنا عل النتائع اليت ت التوصو إلي ا ،فإف هلد الدرالة تمدـ التوصيات التالية:
 .1وجػوا زيػػادة اهتمػاـ مػػديري الشػػركات الصػناعية اظتسػػاقتة العامػػة األردنيػة بالػػتخداـ ممػػاييس تميػيم األدا غػػري اظتاليػػة،
ومتابعة ما يستجد من أف.ار وألاليحمل قابلة للتطبيو يف إدارة ةركاهتم ،ولاصة ما يتعلو با البة اإلدارية.
 .2ضرورة إعادة النظر يف ألاليحمل التخطيط اإللرتاتيجي ،و ا يضمن ابلت ادة بش.و فعاؿ من اظتماييس غري اظتالية اليت
ت تبني ا من قبو إدارة الشركات.
 .3زيادة اهتماـ األكادنتيني بالرتكيز عل ألاليحمل تمييم األدا اضتدياة بالنسبة للشركات الصناعية والشركات بش.و عاـ،
وذل بتعديو اطتطط الدرالية لتع.س هلد اظتستجدات بش.و كاؼ.
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 .4قيػػاـ معاهػػد التػػدريحمل بعمػػد دورات إلظ ػػار أقتيػػة الػػتخداـ وتب ػ فتػػاذج تميػػيم األدا اضتدياػػة ماػػو بطاقػػة األهػػداؼ
اظتتوازنة.
 .5ضػػرورة تبػ الػػدوائر اضت.وميػػة األلػػرى أللػػلوا تميػػيم األدا الشػػامو ( وجػػحمل بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة) ،إ جانػػحمل
وزارة التخطيط ،ل.وف هلا األللوا يساعد يف حو مش.لة تمييم األدا غري اظتايل ،واللي نتيز طبيعة أعماؿ الدوائر
اضت.ومية.
 .6قياـ باحاني آلرين بإجرا درالات بلت.ماؿ موضوع تمييم األدا يف اظتيادين األلرى اليت تتناوعتا الدرالة.

قائمة المراجع:

أوال :المراجع العربية.

 .1اةػػتوف ،ك ػريس :)2001( ،ختقيننيم األداء اإلسننتراتيجي ،أداء العنناملين وإرضنناء العمننالءخ ،مركػػز اطت ػربات اظت نيػػة
لإلدارة -ي  ،الماهرة ،كتاا مرتجم إ العربية ،تعريحمل( :عال أزتد إصالح).
 .2اطت ػػويل ،هالػ ػ عب ػػدا  :)2001( ،خاس ننتخدام نم ننوذج القي نناس المت ننوازن لن نألداء ف نني قي نناس األداء اإلس ننتراتيجي
لمنشآت األعمالخ ،غتلة ا البة واإلدارة والتبمني ،ج از الدرالات العليا والب وث –كلية التجارة-جامعة الماهرة،

ص ص (.)44-1

 .3ضو ،لػعيد لتػحم ػتمػود :)2004( ،خاسنتخدام بطاقنة مقناييس األداء المركبنة والمتوازننة  BSCفني رفنع كفناءة

نظم المحاسنبة عنن تكلفنة العمالنة (المكافنآت والحنوافز)-مندخل كمني لدراسنة تطبيقينةخ ،غتلػة ا الػبة واإلدارة
والتبمني ،كلية التجارة ،جامعة الماهرة ،السنة الاالاة واألربعوف ،العدد الرابع والستوف.

 .4نوف ػػو ،مولػ ػ عب ػػداعتادي صػ ػالح :)2002( ،ختقينننيم أداء الشن ننركات الص ننناعية المسن نناىمة العامنننة فن نني األردن
باستخدام معدل العائد للفترة ()2000-1221خ ،رلالة ماجستري غري منشورة/كليػة ابقتصػاد والعلػوـ اإلداريػة،

جامعة آؿ البي .
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:استبانة الدراسة
:القسم األول
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 عاـ41 أكار من

 لنة فبكار16

 لنة15-11

40-31

:) العمر1

 عاـ فبقو30

:) عدد سنوات الخبرة في الشركة بشكل عام2
 لنوات10-6

 لنوات فبقو5

:) المؤىل العلمي3
دكتوراة
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ماجستري

الوريوس فبقو.ب

القسننم الننناني :هػػلا المسػػم م.ػػوف مػػن ( )38فمػػرة ،أرجػػو الت.ػػرـ بإبػػدا ال ػرأي ووضػػع عالمػػة (×) يف عمػػود اإلجابػػة
اظتنالحمل أماـ كو لناؿ كما يع.س واقع اضتاؿ لدى ةركت.م.

موافق بدرجة

رقم

الفقرة

الفقرة

مرتفعة
جدا

2

يوجػػد يف ةػػركيت قسػػم طتدمػػة الزبػػائن أعضػػاؤد مػػدربني عل ػ فػػن
التعامو مع اصتم ور

1

ؿتاوؿ عدـ حتميو الزبوف مصاريف إضافية لما تمد اطتدمة.

3

زبائننا يتعاملوف مع الشركة منل فرتة طويلة.

4

نراقحمل بش.و دوري ت.رار عملية الشرا ل.و زبوف.

5

رغم ارت اع ألعار منتجانا ،إب أف زبائننا يستمروف يف ةرا ها.

6

حصتنا السوقية ثابتة نسبيا.

7

نموـ بعمو حتليو ظتعرفة ر ية الزبوف.

8

ؿتاوؿ التعرؼ عل مدى رضا الزبوف عن اطتدمة بالتمرار.

9

ؿتاوؿ التعرؼ عل درجة وب الزبوف بالتمرار.

20

نسع إ اكتساا زبائن جدد يف مناطو جديدة.

22

بإم.اف ةركتنا معرفة مدى ابحت اظ بالزبوف.

21

تعمػػو إدارة الشػػركة مػػن حػػني لػػر عل ػ طػػرح منتجػػات جديػػدة
تنالحمل رغبات الزبائن.

23

يتم تصميم اظتنتجات ا يتال ـ مع حاجات الزبائن اظتتجددة.

24

تموـ ةركيت بوضع لطة مسبمة ل.و دورة إنتاج.

25

ختصػػ ،ةػػركيت مبلبػػا لػػنويا لعمليػػات الب ػػث والتطػػوير لبايػػات
حتسني العملية اإلنتاجية.

26

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

27

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

28

يم ػػم الزب ػػائن ب ػػرد ل ػػلع كا ػػرية بع ػػد بيع ػػا نتيج ػػة لوج ػػود عي ػػحمل
مصنعي في ا.

29

ب يوجد تبلري يف تن يل العمليات اإلنتاجية عما هو ؼتطط ل .

10

ب نعاع من زيادة ت.رار الصيانة ألج زة أو منتجات مباعة.
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مرتفعة

متوسطة

غير موافق

قليلة

على اإلطالق

12

ب نعاع من مش.لة حتصيو أذتاف السلع اظتباعة.

11

تموـ الشركة باإلعالف عن عالمتنا التجارية بش.و متواصو.

13

تنظم إدارة الشركة دورات تبهيو للعاملني اصتدد.

14

تنظم إدارة الشركة دورات متمدمة للعاملني المدام .

15

متص ،مبلغ يف اظتوازنة السنوية لربامع التدريحمل.

16

ب تع ػػاع الش ػػركة م ػػن ظ ػػاهرة اإلنت ػػاج اظتعي ػػحمل بس ػػبحمل قل ػػة م ػػارة
العاملني.

17

ب يرتؾ كاري من العاملني العمو ة ريا.

18

تنسجم م.افبة العاملني مع إنتاجيت م.

19

تعم ػ ػػو اإلدارة عل ػ ػ ػ متابع ػ ػػة اضت ػ ػػديث م ػ ػػن التمني ػ ػػات والول ػ ػػائو
الت.نولوجية اليت نت.ن التخدام ا يف اإلنتاج.

30

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

32

ليس لدينا إنتاج معيحمل بسبحمل لو ا بت.

31

يعترب تررتة رؤيا ورلػالة الشػركة إ أبعػاد إلػرتاتيجية متعػددة غػري
بئم لشركتنا.

33

أعتمػد أنػ مػػن الصػػعحمل حتديػػد ستسػػة ممػػاييس لتميػػيم األدا ل.ػػو
بعد أو هدؼ إلرتاتيجي حتددد إدارة الشركة.

34

ب اعتمػػد أف هنػػاؾ عالقػػة بػػني ألػػلوا بطاقػػة األهػػداؼ اظتتوازنػػة
وأللوا الرقابة عل األدا .

35

أللوا السبحمل والنتيجة غري منطمي لبنا إلرتاتيجية الشركة.

36

ب أعتم ػػد أف األه ػػداؼ النوعي ػػة للمنتج ػػات أه ػػم م ػػن األه ػػداؼ
اظتالية.

37

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

38

تمييم أدا الشركة عل ألاس األرباح هو أفضو أللوا.
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