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 فويض   رار وت قإ

 201320113 الرقم الجامعي:               معاويو عوض عبد الرحيم الغزاوي  :أنا الطالب

 االقتصـاد واألعمالالكمية:                                  المحاسبة التخصص:

 

ل المتعمقة بإعداد أقر بأني التزمت بقوانين جامعة جدارا وأنظمتيا وتعميماتيا وقراراتيا السارية المفعو 

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن  رسائل الماجستير ودليل إعدادىا، ورسالتي بعنوان: "

 ." ومعوقات تطبيقو في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

ة وأخالقيات البحث العممي المتعارف عمييا في كتابة الرسائل وذلك بما ينسجم مع األمانة العممي

طروحات العممية، كما أنني أقر بأن رسالتي ىذه غير منقولة أو ُمستمة من رسائل أو أطروحات واأل

أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات عممية تم نشرىا أو تخزينيا في أي وسيمة إعالمية ورقية أو 

لك بما فيو إلكترونية، وتأسيسًا عمى ما تقدم فإنني أتحمل المسؤولية بأنواعيا كافة فيما لو تبين غير ذ

جة العممية التي حصمت عمييا وسحب ر حق مجمس العمداء في جامعة جدارا بإلغاء قرار منحي الد

 شيادة التخرج مني بعد صدورىا.

كما أفوض جامعة جدارا بتزويد نسخ من رسالتي لممكتبات أو المؤسسات أو الييئات أو األشخاص 

 عند طمبيا.
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 داء اإلى

 ليميد لي درب العلم,  كاَشو ألا  إقتلعإلى من عانى الصعاب و 

 إلى من علمني أن العطاء والتضحية ىما سبيل الوصول إلى قمة اليدف,

  رمز الرجولة وعنوان النجاح  إلى

 والدي الغالي

 إلى من سقتني حروف العلم من الصغر

 إلى رفيقتي ومرشدتي في جميع مراحلي العلمية،

 إلى من عرفت معيا معنى الحياة،

 لحنانإلى رمز الحب وا

 والدتي الغالية. 

إلى أصحاب الق لوب ناصعة البياض, أصدق ائي وقت الشِّدة، دعائيم لي سر دعمي  
 ونجاحي،  عيونيم مرآة طفولتي وذكرياتي ..... إخوتي وأخواتي.

 

 الباحث              

 معاوية عوض الغزاوي  
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 الشكر والتقدير

ق ال عليو  ( و َو َمْن ال َيْشُكُر الن  اسَ ال َيْشُكُر الل  )صلى اهلل عليو وسلم:   ق ال رسول
َلْيُكْم َمْعرُوفً ا َفَكاِفُئوُه، فَ اْن َلْم َتِجُدوا َما ُتَكاِفُئوَنُو  إَمْن َصَنَع  )الصالة والسالم: 

 (فَ اْدُعوا َلُو َحت ى َترَْوا أَن ُكْم قَْد َكافَ أُْتُموهُ 

ى تكرمو باإلشراف على  أتقدم بالشكر والعرف ان للدكتور ظاىر القشي عل       
ىذه الرسالة وتوجيياتو السديدة, وتصويباتو المفيدة, حيث كان مثااًل للعلماء  
المتواضعين في توجيياتو ودعمو المتواصل, جزاه اهلل عني وعن زمالئي خير  

 جزاء .

يسعدني أن أتقدم بجزيل شكري وامتناني ألساتذتي األف اضل في قسم  و 
 الذين ساىموا في مساعدتي ولم يبخلوا علي من علميم.و  ،جداراجامعة  المحاسبة في  

األساتذة أعضاء لجنة المناقشة، الذين تحملوا عناء    إلىكما أتقدم بالشكر  
 قراءة ىذه الرسالة ومناقشتيا وإثرائيا من علميم.

أخوة لي في جامعة جدارا، وخير مثال    األعزاء الذين كانواوالزمالء    واألصدق اء         
 ..تمام ىذه الرسالةوالتشجيع  إلفي الدعم  

كما اشكر كل من قدم لي المساعدة والدعم والنصيحة أثناء مرحلة الدراسة  
 وإعداد الرسالة.

 



 ه
 

في الشركات الصناعية  ومعوقات تطبيقو البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن "

 "المدرجة في بورصة عمان

 إعداد

 عوض الغزاوي ومعاوي 

 إشراف

 شاىر القشي ظاىر الدكتور 

 م 2015

 الممخص 

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن  عمى الى التعرفالدراسة  ىذه ىدفت

، وبيان أثر ومعوقات تطبيقو في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان 

إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء  عمىالمعوقات التي تحد من قدرة الشركات الصناعية 

 ازن. المتو 

( فقرة موزعة 71ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة تكونت من )

، المتوازن األداء لبطاقة المالي البعد وتطبيق إلعداد الالزمة ( مجاالت وىي: )المقومات5عمى)

 بالتخطيط المتعمقة المعوقات مساىمةواإلفصاح، القياس بأدوات المتعمقة المعوقات مساىمة

 المالية، مساىمة اإلدارات بين واالتصال التواصل بميارات المتعمقة المعوقات مساىمة،المالي

 الخماسيالباحث مقياس ليكرت لمتدرج  استخدمو  ،المالي( البعد أىداف بتحديد المتعمقة المعوقات



 و
 

( شركة صناعية، وتكونت وحدة 56)عينة الدراسة من  تكونت في تصحيح اإلجابة عن الفقرات.

( موظف 50لتمك الشركات، بواقع ) واإلدارية ( موظف من اإلدارات المالية150نة من )المعاي

 . لكل مستوى من مستويات اإلدارة  العميا، الوسطى، الدنيا

الصناعية ال  الشركاتأن النتائج  أظيرتالمناسبة  اإلحصائيةالمعالجة  إجراءوبعد 

أن النتائج  أظيرتو  ي لبطاقة األداء المتوازن.تمتمك المقومات الالزمة إلعداد وتطبيق البعد المال

تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء  معوقاتىناك 

في  معوقات، و أدوات التخطيطو ، متعمقة بأدوات القياس واإلفصاحوىذه المعوقات  ،المتوازن

داللة إحصائية عند ذات  عكسية عالقة وجودأظيرت النتائج ، و ميارات التواصل واالتصال

المعوقات وقدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق  جميع ( بينα ≤ 0.05مستوى داللة ) 

 . البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة: بضرورة تييئة الظروف الالزمة والمناسبة لتفعيل 

 اء المتوازن، والتقميل من المعوقات التي تواجو تطبيقيا.أدوات  تطبيق بطاقة األد

 

بطاقة األداء المتوازن، البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن، المعوقات، الكممات المفتاحية: 

 الشركات الصناعية األردنية. 

 

 



 ز
 

The Obstacles of implementing the Financial Dimension of 

Balanced Scorecard in Industrial Companies listed at 

Amman stock exchange 

Prepared by: 

Moawiah Awad Al-Gizzawi 

Supervised by: Dr. THaher Shaher Al-Qashi 

2015 

Abstract 

This study aimed to explore the Actual states and the obstacles 

related to applying the financial dimension of the Balanced 

Scorecard in the industrial firms listed in Amman stock 

exchange, and to explore the Impact of the obstacles which 

affect the ability of the industrial Companies concerning the 

preparation and applying the financial dimension of the 

Balanced Scorecard. 

For Designed achieving the aims of the study , the researcher 

developed a questionnaire which consisted of 77 items , 

classified into five fields , which includes (the requirements for 

preparing and applying of the financial dimension of the 

Balanced Scorecard , the obstacles affecting the ability of the 

industrial firms in terms of preparing and applying the financial 

dimension of the Balanced Scorecard , the contribution of the 
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obstacles related to the tools of assessment and disclosure , the 

contribution of the obstacles related to financial planning , the 

contribution of the obstacles related to the communication skills 

among financial managements levels ,and the contribution of 

the obstacles related to the specification of the aims of  financial 

dimension. The researcher employed five point Likert scale for 

scoring the responses to the items. The sample of the study 

consisted of 56 industrial firms, and the unit of observation 

consisted of 150 employees at the financial managements at the 

firms; 50 employees from each level (top level management, 

middle management and lower level management). 

Upon completing the required statistical processing, the results 

has shown that the industrial firms lack of the sufficient 

requirements for preparing and applying the financial dimension 

of the Balanced Scorecard .the results has shown also the 

existence of obstacles which affect the ability of industrial firms 

at preparing and applying the financial dimension of the 

Balanced Scorecard. These obstacles are related to the tools of 

assessment and disclosure, planning tools and communication 

tools. The results has shown also the presence of a negative 

statistically significant relationships at the level (α≤0.05) among 

all the obstacles and the ability of the industrial firms at 
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preparing and applying the financial dimension of the Balanced 

Scorecard. 

Based on the results, the study recommended: the necessity of 

preparing the required suitable conditions for the activation of 

the tools related to applying Balanced Scorecard, and decreasing 

and eliminating the obstacles related to its application. 

Key terms: Balanced Scorecard, financial dimension of the 

Balanced Scorecard, obstacles, Jordanian industrial firms. 
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األولالفصل   

 اإلطار العام لمدراسة

المقدمة 1-1  

تبني وتطبيق إستراتيجية طويمة األمد  إلىمن المتعارف عميو بأن جميع الشركات تسعى     

ل أسواق المنافسة الشرسة. ظفي  بقائيا واستمرارىا وتضمن المستقبميةتساىم في تحقيق رؤيتيا 

شتى  أشكال وأنواع المؤسسات والشركات، لالفقري  العمود يعدوالجميع يعمم بأن النظام المالي 

 ال يمكن اإلستغناء عنو.و  أساسيفي بناء إستراتيجية الشركة بشكل كذلك ويساىم 

تم ربط كال من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والمحاسبة فقد من جميع الحقائق السابقة     

، أي بناء مية لمشركة والتخطيط لمستقبميااخاإلدارية بأدوات مبتكرة يتم من خالليا تحميل البيئة الد

 من خالل أدوات مالية متعددة. اإلستراتيجيةوتطبيق 

 إستراتيجية وتطبيقفي تخطيط وبناء  والى عيد قريب دورا بارزاً  اإلداريةلقد لعبت المحاسبة      

ة رئيسية ومع تطور البيئة التجارية واجيت الشركات مشكم اآلخرينالشركة إال انو وفي العقدين 

ظيور أداة جديدة أطمق  إلىتمثمت في عدم قدرتيا عمى تنفيذ إستراتيجيتيا بعيدة األمد، مما أدى 

توجيو الشركات وتمكينيا من تفعيل  إلىالمتوازن والتي ىدفت بشكل أساسي  ألداءاعمييا بطاقة 

البعد المالي ، حيث ركزت عمى دراسة وتحميل أربعة أبعاد أساسية )األجلإستراتيجيتيا طويمة 

 وبعد الزبائن وبعد العمميات الداخمية وبعد التطوير والتدريب(.
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 المتوازن بشكل األداءبعد أن قام الباحث باإلطالع عمى العديد من الدراسات المتعمقة ببطاقة     

غمب الشركات تواجو مشكمة أبشكل خاص وجد أن  األردنيةعمى الدراسات المتعمقة بالبيئة و  عام

المتوازن وذلك من خالل عدد من المعوقات التي  األداءبطاقة  تطبيق آليةفي فيم رئيسية 

 واجيتيا.

البعد المتوازن ) األداءمن الباحث بالتركيز عمى بعد واحد لبطاقة  ورغبةمما سبق  إنطالقاً     

متوازن ال األداءتطبيق البعد المالي لبطاقة  ىي معوقات ما :( فقد تبادر لذىنو سؤال رئيسيالمالي

 ؟في بورصة عمان الشركات الصناعية المدرجةفي 

مشكمة الدراسة  2-1  

بشكل خاص من أىم  البورصةتعتبر الشركات الصناعية بشكل عام والمدرجة منيا في     

امتالكيا وقدرتيا عمى بناء  يعتبروبالتالي  األردني االقتصادالتي تساىم في رفع سوية  القطاعات

نيا من البقاء واالستمرار والمنافسة في يمكٌ  أساسياأمرا  األمدطويمة  يجيةإستراتوتفعيل وتطبيق 

 والعالمي. واإلقميميظل السوق المحمي 

المتوازن بشكل عام  األداءمشكمة الدراسة في قدرة الشركات الصناعية عمى تطبيق بطاقة  وتكمن

 والبعد المالي بشكل خاص ومواجية أي معوقات متوقعة.

معوقات تطبيق و  ركات الصناعية لواقعالش إداراتإدراك  مبعددقة  أكثربشكل كمة المشتتمثل وقد 

 .لبطاقة األداء المتوازنالبعد المالي 
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 أسئمة المشكمة 3-1

ىل تمتمك الشركات الصناعية المقومات الالزمة إلعداد وتطبيق البعد  :األولالسؤال الرئيسي 

 المالي لبطاقة األداء المتوازن؟

ىل يوجد معوقات تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق  :يسي الثانيالسؤال الرئ

 البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن؟

 :األسئمة الفرعية التالية اشتقاقويمكن 

ىل يوجد معوقات متعمقة بأدوات القياس واإلفصاح تحد من قدرة الشركات الصناعية  -1

 قة األداء المتوازن؟عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطا

ىل يوجد معوقات متعمقة بالتخطيط المالي تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد  -2

 البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن؟وتطبيق 

بين اإلدارات المالية تحد من قدرة  واالتصالىل يوجد معوقات متعمقة بميارات التواصل  -3

 لبعد المالي لبطاقة األداء المتوازن؟الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق ا

ىل يوجد معوقات متعمقة بتحديد أىداف البعد المالي تحد من قدرة الشركات الصناعية  -4

 عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن؟

ى، بين أراء عينة الدراسة )اإلدارة العميا، اإلدارة الوسط اتفاقىل يوجد  :السؤال الرئيسي الثالث

اإلدارة الدنيا( حول وجود معوقات تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد 

 المالي لبطاقة األداء المتوازن؟
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أىداف الدراسة 4-1  

 :إلىىذه الدراسة  ىدفت

اإلطالع عمى المقومات التي تمتمكيا الشركات الصناعية الالزمة إلعداد وتطبيق البعد  -1

 .ء المتوازنالمالي لبطاقة األدا

وذلك من خالل  لبطاقة األداء المتوازن تطبيق البعد الماليإعداد و  تحديد معوقات -2

 اإلطالع عمى الدراسات السابقة.

التي تحد من قدرة الشركات  المتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح بيان أثر المعوقات -3

 .في إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازنالصناعية 

التي تحد من قدرة الشركات الصناعية في المتعمقة بالتخطيط المالي  ان أثر المعوقاتبي -4

 إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن.

التي تحد من قدرة  بميارات التواصل واإلتصال بين اإلداراتالمتعمقة  بيان أثر المعوقات -5

 لبطاقة األداء المتوازن.الشركات الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي 

التي تحد من قدرة الشركات  المتعمقة بتحديد أىداف البعد المالي بيان أثر المعوقات -6

 الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن.

بيان اإلتفاق بين أراء عينة الدراسة ) اإلدارة العميا، اإلدارة الوسطى، اإلدارة الدنيا ( حول  -7

ود المعوقات التي تحد من قدرة الشركات الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي وج

 لبطاقة األداء المتوازن.

 .المالئمةالتوصيات  واقتراحالخروج بالنتائج  -8



6 
 

أىمية الدراسة  5-1  

من جية وأىمية تبني وتطبيق  األردنتنبع أىمية الدراسة من أىمية القطاع الصناعي في    

 بتكرة من جية أخرى.أدوات مالية م

 :كاألتيفقرتين رئيسيتين  إلىويمكن تقسيم األىمية بشكل أكثر دقة 

 األىمية العممية *

متسمسمة تعود بالمنفعة  بآثارقد تساىمان  الحالية وتوصياتيايعتقد الباحث بأن نتائج الدراسة    

 األردني بالشكل التالي: قتصاداإلعمى 

في مساعدة الشركات الصناعية طبيق البعد المالي تحديد معوقات إعداد وتقد يساىم  -1

المتوازن  األداءبالعمل الدؤوب عمى تذليل الصعوبات التي تواجييا في تطبيق بطاقة 

 بشكل عام وتطبيق البعد المالي بشكل خاص.

ساىمت ىذه الدراسة في مساعدة الشركات عمى تطبيق البعد المالي، فقد تساىم ن إ -2

 .و إستراتيجيتيا بشكل حقيقي وفاعلات من تطبيق الشرك في تمكينمستقبال 

 قد حقيقيالمستندة عمى بعد مالي  إستراتيجيتوبالتالي إن تمكين ىذا القطاع من تطبيق و  -3

عمى الحد من  والذي بدوره قد ينعكس إيجابياً  األردني االقتصاديساىم في رفع سوية 

 ع.فجوة الفقر وفجوة البطالة ورفع سوية الرفاىية في المجتم
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األىمية النظرية *  

الباحث في دراستو الحالية عمى الدراسات  باستنادتكمن األىمية النظرية بالحقيقة الممثمة     

 ما يمي: إلىالمتشابية السابقة مما قد يقود 

باقي معوقات إعداد وتطبيق فتح المجال أمام الباحثين والدارسين نحو المضي في قياس  -1

بعد التطوير و بعد العمميات الداخمية، و زن )بعد الزبائن، المتوا األداءأبعاد بطاقة 

 .والتدريب(

المتوازن مما  األداءتوضيح متخصص لبعد محدد متخصص ممثل بالبعد المالي لبطاقة  -2

 قد يساعد الدارسين ضمن تخصص المحاسبة المالية.
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 التعريفات اإلجرائية 6-1

مستقمة، والمتغير التابع إجرائيا، وبما يخدم سيقوم الباحث بتعريف متغيرات الدراسة ال

 : أىداف الدراسة وفرضياتيا عمى النحو التالي

وىي نظام إداري ييدف إلى مساعدة الشركة عمى ترجمة رؤيتيا  :بطاقة األداء المتوازن -1

ستراتيجيتيا إلى مجموعة من األىداف والقياسات اإلستراتيجية المترابطة وتتكون  ورسالتيا وا 

، كما ()البعد المالي، بعد الزبائن، بعد العمميات الداخمية، بعد التعمم والنمو أبعادمن عدة 

تعتبر أداة فعالة لمتابعة األداء في مقابل األىداف المنجزة، وترتبط بطاقة األداء المتوازن 

باألىداف اإلستراتيجية لقياسات العممية اإلدارية، كما تساعد ىذه البطاقة عمى تطبيق الخطط 

 بط ومراقبة النمو المؤسسي بطريقة سيمة يجمع فييا كافة األىداف اإلستراتيجية وض

Horngren, 2005)    .) 

ىو أحد جوانب بطاقة األداء المتوازن الذي يركز و :البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن -2

ظيار نتائج اإلحداث والقرارات التي يت م عمى قياس األداء المالي في األجل القصير وا 

 (2009)العمري، . اتخاذىا بالفعل وليس مسببات ومحركات ىذه النتائج

ويقصد بيا توفير البيانات المالئمة عن األداء االجتماعي : أدوات القياس واإلفصاح  -3

يصال ىذه البيانات لألطراف  لممنظمة لمدى مساىمتيا في تحقيق األىداف االجتماعية، وا 

د سواء، من أجل ترشيد القرارات الخاصة والعامة المستفيدة الداخمية والخارجية عمى ح

المتعمقة بتوجيو األنشطة االجتماعية وتحديد النطاق األمثل ليا سواء من وجية نظر 
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المستخدم أو من وجية نظر المجتمع ويرتبط ىذا اليدف بوظيفة االتصال المحاسبي 

 .(2009)الحيالي، 

 بأقل المختمفة مصادرىا من مشروعلم الالزمة األموال عمى الحصول كيفية :التخطيط -4

 وأعمى أفضل تحقق بحيث األموال ىذه استثمار بكيفية  ييتم كما الشروط، وأفضل التكاليف

 التطبيق في خبرة إلى ويحتاج وأصول قواعد لو عمم وىو األخطار وبأقل لممشروع العوائد

 .(2009لممستقبل )سومر،  واإلعداد الماضي وتحميل التنبؤ عمى والقدرة

وتعد إحدى األدوات الميمة لدراسة البيانات التي  تحوييا القوائم المالية بما يساىم : األىداف -5

 (.2007في تقديم الخدمة الالزمة لجيات عدة )العامري والركابي، 

: وىي عممية إرسال واستقبال لممعمومات بين طرفين )مرسل ميارات التواصل واالتصال -6

ينيما حول معمومة أو رأي أو اتجاه أو سموك )طبش، ومستقبل(، والتفاعل والمشاركة ب

2008.) 

: وىي المعيقات التي تظير نتيجة لطبيعة تنظيم المنظمة وسياستيا وأىدافيا المعوقات -7

وأساليب العمل التي تستخدميا إلنجاز الميام والواجبات طبقا لطبيعة نشاط المنظمة )حمود، 

2002.) 
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 فرضيات الدراسة  7-1

 كمة الدراسة وأسئمتيا فقد تم صياغة الفرضيات كما يمي:بناء عمى مش

 الفرضية الرئيسة األولى :

متالك الشركات الصناعية إ بين(  α≤ 0005)  إحصائية عند مستوى داللة يوجد عالقةال 

 إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن .والقدرة عمى  المقومات الالزمة

 انية:الفرضية الرئيسية الث

بين المعوقات وقدرة  ( α ≤ 0005) ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن .

 والتي تم اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية :

بين معوقات  ( α ≤ 0005) ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1

أدوات القياس واإلفصاح وقدرة الشركات الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة 

 األداء المتوازن.

بين معوقات  ( α ≤ 0005) ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2

 اء المتوازن.التخطيط المالي وقدرة الشركات في إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األد
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بين ميارات  ( α ≤ 0005) ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

التواصل واالتصال بين اإلدارات المالية وبين قدرة الشركات الصناعية في إعداد وتطبيق 

 البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن.

بين تحديد  ( α ≤ 0005) ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4

أىداف البعد المالي وبين قدرة الشركات الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة 

 األداء المتوازن.

 :الفرضية الرئيسية الثالثة

( بين أراء عينة الدراسة  α≤ 0005ال يوجد إتفاق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

، واإلدارة العميا( حول وجود معوقات تحد من قدرة الشركات )اإلدارة الدنيا، واإلدارة الوسطى

 الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن.
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 نموذج الدراسة:أ 8-1

  

 

 

 

 

 

 

المتغير الضابط                                       

 

         

 

                         

 (2119اد الباحث باإلستناد الى دراسة دودين )المصدر : إعد - 

 

 المتغير التابع المتغير المستقل

 

 المعوقات :

 . أدوات القياس واإلفصاح1

 . التخطيط2

 . األىداف3

 . ميارات التواصل واالتصال4

 

 

قدرة الشركات عمى إعداد وتطبيق 
 البعد المالي

 

 

 

إلدارة الدنيا، اإلدارة الوسطى، اإلدارة العمياا  
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الدراسات السابقة 9-1  

المتعمقة في موضوع الدراسة الدراسات العربية  واألجنبيةكان من أىم الدراسات العربية    

 التالية: واألجنبية

 الدراسات العربية : أوالً 

داء المتوازن فً استخدام بطاقة قٌاس األ" بعنوان: ،(2112) المنٌاوي وآخرون، دراسة:

)دراسة تطبٌقٌة على قطاع صناعة  تفعٌل نظم االدارة البٌئٌة لمنظمات األعمال الصناعٌة

ونظم"هدفتهذهالدراسةالىتحدٌدالعالقةبٌناستخدامبطاقةقٌاساألداءالمتوازناالسمنت(

البٌئٌة البٌئاإلدارة اإلدارة نظم تطبٌق درجة بٌن العالقة تأثٌر وجودوإستكشاف ودرجة ٌة

.ولتحقٌقهدفالدراسةقامالباحثوناألنشطةالبٌئٌةالمرتبطةبتحسٌنأداءووظائفالشركات

استمارة وبتصمٌم ، فًمصر العاملة االسمنت بعضشركات على التطبٌقً المنهج باتباع

 استخدام وتم ، احصائٌا تحلٌلها بهدف االحصائًالاالستبٌان ومعامالت (SPSS)برنامج

وكانتأهمنتائجالدراسةوجودعالقةارتباطاإلرتباطلبنالمتغٌرابهدفالوصولالىالنتائج.

بٌنأبعادقٌاساألداءالمتوازناألربعةوبٌندرجةتفعٌلنظماالدارةالبٌئٌةفًالشركاتمحل

 .الدراسة

 اإلستراتيجيةاة لتقييم المتوازن كأد األداء( بعنوان "قابمية تطبيق بطاقة 2112بالسكة ): دراسة

تحسين القدرة التنافسية لممؤسسات  إلى ىدفت ىذه الدراسة "في المؤسسة االقتصادية الجزائرية

 أساليباعتماد  إلىاالقتصادية والرفع من كفاءة أدائيا من مختمف جوانبو لذلك فإن الحاجة 

العتماد عمى جزأين: الجزء ة تم التحقيق ىذه الدراسو ضروريًا.  مراً أ اإلدارةحديثة في  وأدوات
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جمع الحقائق والبيانات الخاصة بظاىرة  إلىالنظري والذي يتضمن المنيج الوصفي الذي ييدف 

االقتراحات بشأن  إبداء إلىموقف معين مع محاولة تفسير ىذه الحقائق وتحميميا لموصول  أو

لمؤسسة االقتصادية موضوع الدراسة والجزء التطبيقي ويتم من خاللو دراسة ميدانية لواقع ا

دراسة حالة بعض المؤسسات الجزائرية وذلك باستخدام  أسموبالجزائرية وذلك باالعتماد عمى 

 موجية ليذه المؤسسات. يتمثل مجتمع الدراسة بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية. أسئمةاستمارة 

ي انتياج التوجو ضعف المؤسسات االقتصادية الجزائرية ف الدراسة إليياالنتائج التي توصمت 

عن الخارج وضعف االتصال مع  المؤسسات االقتصادية الجزائريةاالستراتيجي وانغالق 

انتياج التوجو االستراتيجي بكل  الدراسة بضرورة أوصت الجامعات ومراكز البحث العممي.

 داريةاإل األساليبجوانبو والخروج من العزلة التي تعاني منيا المؤسسات الجزائرية والتفتح عمى 

الحديثة من خالل المؤتمرات والندوات العممية  األداءالحديثة وىذا عن طريق نشر مفاىيم قياس 

 وتنفيذ الدورات التدريبية واالحتكاك بالجامعات ومراكز البحث.

التكامل بٌن القٌاس المتوازن لألداء وستة سجما لتقوٌم  "(،2112صالح وآخرون، )دراسة: 

هذهالدراسةالىاختبارمدىفاعلٌةالتكامل هدفت": دراسة تطبٌقٌة أداء المنظمات االنتاجٌة

بٌنستةسٌجماوبطاقةاألداءالمتوازنوصوالالىنموذجمتكامللتقوٌماألداء،والجمعبٌن

ممٌزاتكالاالسلوبٌنللتغلبعلىأوجهالقصورالتًتتضحأثناءالتطبٌقالمنفردلكلمنهما،

تفعٌلتطبٌقه الباحثمع اعتمد الدراسة ولتحقٌقهذه المدخل. علىالمنهجاالستنباطًونذا

واالستقرائًفًالجانبالنظريمعمحاولةتطبٌقاالسلوبالمقترحوتصمٌمقائمةاستقصاء

 من مكونة التطبٌق محل الشركة طلب على بناءاً االنجلٌزٌة بهدفتحلٌلها15باللغة سؤال
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الباحث واستخدم االحصائٌةنواحصائٌا الرزم وبرنامج المئوٌة والنسب  .(SPSS)التكرارات

وكانتأهمنتائجالدراسةأنبطاقةاألداءالمتوازنتعدأحدأهماألسالٌبالتًتمتقدٌمهافً

األجلمعاألهدافومجالتقٌٌماألداءو ٌساعدعلىربطاألهدافقصٌرة حٌزالتنفٌذ ضعها

وأوصت بالمنظمة. األجل بالدراسةطوٌلة المقترح متكامل مدخل تبنً بضرورة الدراسة

ومحاولةتطبٌقهمنقبلالمنظماتللوقوفعلىمدىفاعلٌتهفًتحسٌنعملٌةتقوٌماألداءفً

.المنظماتالمختلفة

المستدام  األداءقياس وتقييم  المتوازن في األداءدور بطاقة "( بعنوان 2111)  ،محاد :دراسة

طة لمصناعات الغذائية دراسة مقارنة بين : ممبنة الحضنة بالمسيمة وممبنة بالمؤسسات المتوس

المتوازن كأداة حديثة لقياس وتقييم  األداءلبطاقة  فالتعر  إلىىدفت ىذه الدراسة  ،التل بسطيف"

مدى فعاليتيا وقدرتيا عمى مسايرة التطورات ومواكبة التطمعات المستقبمية  إظيارومحاولة  األداء

االقتصادية واالجتماعية والبيئية من  األبعادعمى المدى الطويل من خالل الربط بين لممؤسسة 

لتحقيق  ر والمستدام في المؤسسات المتوسطة لمصناعات الغذائية.ماجل النمو والتطوير المست

ىذه الدراسة تم االعتماد عمى جانبين لمنيجية الدراسة ىما: الجانب النظري ويعتمد عمى المنيج 

التحميمي والجانب الميداني والذي يعتمد عمى منيج دراسة الحالة وذلك بمحاولة جمع  الوصفي

المتوازن والمستدام في  األداءالمعمومات الالزمة من اجل محاولة التطبيق الميداني لنموذج بطاقة 

مؤسستين متوسطة الحجم لمصناعات الغذائية ثم محاولة المقارنة بين النتائج المحصل عمييا. 

ثل مجتمع الدراسة في مؤسستين من الحجم المتوسط والمتخصصتين في الصناعات الغذائية يتم

الدراسة من خالل  إلييالقطاع إنتاج الحميب ومشتقاتو في جميورية الجزائر. النتائج التي توصمت 
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 2005و 2004لمسنتين  األداءمستوى  أنالمالي لممؤسستين نالحظ  األداءالمقارنة بين منظوري 

واستثمارات وتكاليف الثانية  األولىمن مؤسسة الحضنة وىذا راجع ألقدمية  أفضلسة التل لمؤس

المالي لمؤسسة الحضنة ويتناقص لدى  األداءيتزايد مستوى  2007و  2006إال انو خالل سنتي 

والتناقص في المداخيل نتيجة  األولىمؤسسة التل وىذا طبعا نتيجة مداخيل االستثمارات عند 

ونفس  2008التحسن لدى مؤسسة الحضنة في سنة  أداءلدى الثانية ليواصل مستوى  المنافسة

مواكبة  الدراسة بضرورة أوصت طفرة استثنائية ليذه السنة. أنياالشيء بالنسبة لمؤسسة التل رغم 

الحديثة وبالذات في مجال مراقبة التسيير من خالل  اإلداريةالتطور الحاصل في المحاسبة 

 األبعادالمتوازن المستدام والذي يعد نظام قياس شامل ومتوازن ومتعدد  األداءاقة تطبيق نظام بط

 إلى إضافةالداخمية والخارجية والمالية وغير المالية، الكمية والوصفية القصيرة والطويمة المدى 

 األداءالبيئي واالجتماعي ليكون  األداءالمجتمعي والذي بدوره يتضمن  األداءبعد آخر يتمثل في 

ومدى  األداءمتوازنا ومستداما وىذا من خالل دور البطاقة االستشرافي الذي يحدد توجيات 

واضحة المعالم  إستراتيجيةتتخذ القرارات الالزمة من خالل  أساسياوالتي عمى  األىدافتحقيق 

 .األىدافومحددة 

متوازنة لمشركات ال لعالماتانموذج معدل لبطاقة "بعنوان  (2111السعايده ) و الختاتنو: دراسة

ىدفت ىذه الدراسة لموقوف عمى مدى اىتمام مديري  ،"األردنيةالصناعية المساىمة العامة 

المتوازنة  العالمات بأبعاد النموذج المعدل لبطاقة  األردنيةالشركات الصناعية المساىمة العامة 

نة الدراسة لمقاييس الشامل ومعرفة مدى تقدير عي األداءكأسموب لتقييم  أبعادالمؤلف من خمسة 

واعتمدت ىذه الدراسة عمى استخدام المنيج الوصفي التحميمي  في النموذج المعدل. األبعاد
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ىذه الدراسة لم تقم بطرح  أنعمى تساؤالت الدراسة المقترحة حيث  اإلجابةلدراسة واختبار 

نمافرضيات  نات الالزمة البيا الستقصاء، وقد تم تصميم إستبانة مكونة من قسمين تساؤالت وا 

 -لمدراسة كما يمي:

 .عمى مجموعة من األسئمة الديموغرافية الخاصة بالمجيبين احتوى  القسم األول :

 كل بعد أنعمى تقديم لألبعاد الخمسة الرئيسية وبشكل مستقل بحيث  احتوى  القسم الثاني:

بحيث يحدد  اإلستراتيجية ومحركات األداء ومقاييس األداء من مجموعة من العالمات يتكون

( 95وكانت عينة الدراسة تتألف من ) المستجيب وزن كل بعد وىدف ومحرك ومقياس أداء.

مديري  أنالدراسة  إليياالنتائج التي وصمت  أىموكان  ( شركة صناعية.48مديرا من حوالي )

يس درون بدرجة عالية أىمية استخدام جميع مقاييقَ  األردنيةالشركات الصناعية المساىمة العامة 

 .األداءتخطيط االستراتيجي وتقييم المتوازنة عند ال العالماتبطاقة 

(، بعنوان "تطبيق نظام قياس األداء المتوازن وأثره في اإللتزام 2118جودة، )دراسة: 

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى المؤسسي في شركات األلمنيوم األردنية : دراسة ميدانية"، 

لمتوازن في اإللتزان المؤسسي باإلضافة الى التعرف عمى تأثير العوامل نظما تأثير قياس األداء ا

الديموغرافية عمى مستوى اإللتزام المؤسسي. ولتحقيق ىدف الدراسة إعتمد الباحث عمى المنيج 

التحميمي المقارن بين الشركات المطبقة والشركات غير المطبقة لنظام قياس األداء المتوازن من 

عبارة لقياس  30إللتزام المؤسسي، وقام الباحث بتصميم إستبانة مكونة من حيث تأثيرىم عمى ا

ستخدم الباحث البرنامج اإلحصائي متغيرات الدراسة وأبعادىا لموصول الى نتائج  (SPSS)، وا 

الدراسة والتكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الشخصي لممبحوثين. وكانت أىم 
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تأثير معنوي لعممية تقييم األداء المؤسسي عمى اإللتزام المؤسسي في نتائج الدراسة بأنو يوجد 

شركات األلمنيوم األردنية اال أن قوة التأثير في الشركات المطبقة كانت أكبر. وأوصت الدراسة 

بضرورة نشر مفيوم نظام قياس األداء المتوازن من خالل المؤتمرات العممية والندوات والدورات 

 التدريبية.

مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن فً تقٌٌم األداء فً "(، بعنوان: 2117الحربً، )دراسة 

دفتهذهالدراسةإلىبٌانمدىاستخدامبطاقةاألداءالمتوازنه"الشركات الصناعٌة الكوٌتٌة

الكوٌتٌة فـًالشركاتالصناعٌة األداء الباحثعلىو .فًتقٌـٌم إعتمد لتحقٌقهدفالدراسة

 الشركاتالمنهج فً المتوازن األداء بطاقـة تطبٌـق كٌفٌة علً للتعرف التحلٌلً ألوصفً

قامالباحثبتطوٌرإستبانةخاصةألغراضالدراسة،وقدتمتوزٌعهاعلىو.الصناعٌةالكوٌتٌة

( عددها والبالغ الدراسة شركاتمجتمع الكوٌتٌة23كافـة الشركاتالصناعٌة وهً شركة )

(إستبانةعلىالمدٌرٌنالمالٌٌنومدٌري46ةاألوراقالمالٌة،وتمتوزٌع)المـسجلةفًبورص

الشركات هذه فً نتائجاإلدارة أهم الكوٌتٌة.وكانت الصناعٌة الشركات لدى أن الدراسة

االستعدادالكامللتطبٌقبطاقةاألداءالمتوازن،كماتوجدإمكانٌةالستخدامالشركاتالصناعٌة

ا األداء البطاقة العمالء، )المالً، األربعة والنملمتوازنبأبعادها والتعلم  و.لعملٌاتالداخلٌة،

ٌلً ما أهمها التوصٌات من العدٌد الدراسة قدمت فقد النتائج هذه ضوء على :وفً ٌجب

األداء بطاقة بتبنً الكوٌتٌـة الـصناعٌة الشركات إلزام الكوٌتٌة المالٌة األوراق بورصة

ٌمأدائهاومنثمالمساعدةفًدعـمنجـاحأداءالبورصـةالكوٌتٌةألنهاتتضمنالمتوازنفًتقٌ

 مؤشراتمالٌةوغٌرمالٌةتساعدفًتقٌٌمقدرةهـذهالـشركاتعلـىاالستمرارٌة
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(، بعنوان "أثر تطبيق معايير بطاقة األداء المتوازن عمى القرار 2115الناطور، ) :دراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلختبار أثر تطبيق معايير لصناعية األردنية"، اإلستثماري في الشركات ا

النظام المتكامل لمقاييس األداء المسمى )بطاقة األداء المتوازن( من وجية النظر المالية 

ووجيات النظر غير المالية عمى القرار اإلستثماري في الشركات الصناعية األردنية، وما إذا كان 

ية في تقييم األداء يؤثر عمى األداء المالي لممنشأت. ولتحقيق ىدف إستخدام مقاييس غير مال

الدراسة إستخدم الباحث المنيج الوصفي لتغطية الجانب النظري من الدراسة، والمنيج التحميمي 

لتغطية الجانب الميداني، وقام الباحث بتصميم إستبانة بيدف جمع البيانات من عينة الدراسة، 

ومقاييس النزعة المركزية  (SPSS)ت تم إستخدام البرنامج اإلحصائي ومن أجل تحميل البيانا

ختبار  أن بطاقة األداء لموصول الى نتائج الدراسة. وكانت أىم نتائج الدراسة  (T.test)وا 

المتوازن ليا فائدة كأداة شاممة لممقاييس المالية وغير المالية لتقييم األداء وتؤدي إلدارة جيدة 

ة الصناعية وتحسن من القرار اإلستثماري. وأوصت الدراسة بإستخدام المعايير إلستراتيجية المنشأ

الشاممة إلطار بطاقة األداء المتوازن لتقييم األداء كتقنية حديثة لتوسيع الممارسات الحالية 

 بإضافة ذلك البعد اإلستراتيجي.

لمتوازنة في ا بطاقة العالمات ( بعنوان "أىمية مدى استخدام2115دراسة: زوليف ونور )

( BSCىدفت ىذه الدراسة إلى إظيار فمسفة تطبيق بطاقة العالمات المتوازنة )، تقويم األداء"

وآليتيا، وبيان كيفية مساىمتيا في تحويل إستراتيجية المنظمة إلى لغة مشتركة يتكمميا العاممون 

المتوازنة، ومعرفة فييا جميعيم، من خالل صياغة مقاييس األداء، وفقا لمحاور بطاقة العالمات 

واستخدم  مدى استخدام ىذه البطاقة لتقويم األداء اإلستراتيجي في قطاع المصارف األردنية.
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والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات   (Spss)الباحث برنامج الرزم االحصائية 

ىيم الواردة في ىذه أن ىذه المصارف تطبق المفاوكانت من أىم النتائج  افراد عينة الدراسة،

 البطاقة عند تقويم أدائيا، دون تطبيقيا بشكل نظام متكامل.

  بشكل متكامل في المصارف األردنية.وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق بطاقة العالمات المتوازنة 
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 ثانيًا: الدراسات األجنبية

 Evaluating the use of BSC-DEA method“ :( بعنوان Nikanzar, 2011) :دراسة

in measuring organization's efficiency” ، بيان أثر  إلىىدفت ىذه الدراسة

بطاقة األداء  باستخدامفي تكنولوجيا المعمومات عمى كفاءة وفعالية المنظمة وذلك  االستثمار

ولتحقيق ىذه الدراسة تم تطبيقيا من خالل  (.DEA( ونموذج مغمفات البيانات )BSCالمتوازن )

فييا بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم فعالية أداة المنظمة، حيث تم  استخدمتتين، األولى مرحم

 االستثمارربط المقاييس األربعة لبطاقة األداء المتوازن بإستراتيجية المنظمة ومن ثم تقييم أثر 

غمفات في تكنولوجيا المعمومات لدى تمك المنظمات. وفي المرحمة الثانية تم تطبيق نموذج م

البيانات لقياس نفس اليدف لدى تمك المنظمات، حيث تم التحميل األمثل لكل عناصر المدخالت 

ىذا النموذج، ومن ثم تم عمل تحميل تكاممي بين نتائج  باستخداموالمخرجات بشكل مستقل 

 إلىوكانت نتائج الدراسة أنو ال يمكن التوصل  تفسير أفضل. إلىالنموذجين بيدف التوصل 

بطاقة األداء المتوازن كمقياس لتقييم األداء ذلك ألن نموذج بطاقة  باستخدامشامل وكافي  تحميل

 األداء المتوازن ال يتضمن مقاييس رياضية كمية.

 Is The Balanced Scorecard Really“( بعنوان Chi, & Hung, 2011) :دراسة

Helpful for Improving Performance? Evidence from Software 

Companies in China and Taiwan” ، التحقق من مدى قدرة  إلىىدفت ىذه الدراسة

( عمى تحسين أدائيا، وتنفيذ إستراتيجيتيا. وكانت عينة BSCالشركات التي تطبق نموذج بطاقة )

الدراسة تمثل مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال تقنية المعمومات في كل من الصين 
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(، BSCالدراسة تم أخذ عينة من الشركات التي تطبق نموذج بطاقة ) هىذولتحقيق  وتايوان.

-2006-2005وأخرى ال تطبق ىذا النموذج، ومن خالل مقارنة أداء ىذه الشركات لمسنوات )

( كانت أكثر كفاءة BSCوكانت نتائج الدراسة أن الشركات التي تطبق نموذج بطاقة ) (.2007

جانب أدائيا التشغيمي قصير  إلىتراتيجية طويمة األجل وأكثر قدرة عمى تحقيق أىدافيا اإلس

 (.BSCاألجل وذلك بالمقارنة مع مجموعة الشركات التي لم تطبق نموذج )

 Accounting Innovations The case“ ( بعنوانAx  & Bjornenak, 2005) :دراسة

of the balanced scorecard in sweden” ، شارانتىدفت ىذه الدراسة لمعرفة مدى 

أكثر  استخدام اختبارنموذج بطاقة األىداف المتوازنة بين الشركات السويدية، وذلك من خالل 

 .عن طريق إجراء تعديالت في األبعاد المستخدمة لبطاقة األداء المتوازن من نموذج لمبطاقة

رات المحاسبية ىي ناتجة عن عمميات التوضيح تائج الدراسة أن التغيرات والتطو وكانت ن

، وأن نشر تجديدات المحاسبة اإلدارية الحديثة بأفكار وأساليب مختمفة يساعد في ستخدامواال

منيا، وبما يناسب الحالة الخاصة بكل منطقة أو شركة،  واالستفادةالتجديدات،  استخدامعممية 

( كأسموب محاسبي إداري حديث يمكن نشره في السويد مع BSC) داء المتوازنوأن بطاقة األ

 يالت عميو.إجراء تعد

 

 

 



23 
 

 ممخص الدراسات السابقة 11-1

 (: ممخص الدراسات السابقة1جدول رقم )
 نتائج الدراسة أهداف الدراسة عنوان الدراسة الباحث وسنة الدراسة

 
 

 (2112المنٌاوي وآخرون، )
 
 


استخدامبطاقةقٌاساألداء

المتوازنفًتفعٌلنظماالدارة
ةالبٌئٌةلمنظماتاألعمالالصناعٌ

)دراسةتطبٌقٌةعلىقطاعصناعة
االسمنت(


بٌن العالقة تحدٌد الى الدراسة هذه هدفت

المتوازن األداء قٌاس بطاقة ونظماستخدام
بٌن العالقة تأثٌر وإستكشاف البٌئٌة اإلدارة
اإلدارةالبٌئٌةودرجةوجود درجةتطبٌقنظم
األنشطةالبٌئٌةالمرتبطةبتحسٌنأداءووظائف

تالشركا


 األداءالىالدراسةتوصلت قٌاس أبعاد بٌن ارتباط عالقة وجود

البٌئٌةفًالشركات االدارة المتوازناألربعةوبٌندرجةتفعٌلنظم
محلالدراسة.

 
 

 (2112بالسكة )


قابلٌةتطبٌقبطاقةاألداءالمتوازن

كأداةلتقٌٌماإلستراتٌجٌةفً
المؤسسةاإلقتصادٌةالجزائرٌة


التنافسٌةالقدرةتحسٌنإلىالدراسةهذههدفت

االقتصادٌةللمؤسسات منوالرفعفًالجزائر
جوانبهمختلفمنأدائهاكفاءة


فًإلىالدراسةتوصلت الجزائرٌة االقتصادٌة المؤسسات ضعف

االستراتٌجًوانغالق التوجه الجزائرٌةانتهاج المؤسساتاالقتصادٌة
الجامعاتومراكزالبحثالعلمًعنالخارجوضعفاالتصالمع

 
 

(2112صالح وآخرون، )


التكاملبٌنالقٌاسالمتوازنلألداء
وستةسجمالتقوٌمأداءالمنظمات

االنتاجٌة:دراسةتطبٌقٌة


فاعلٌة هدفت مدى اختبار الى الدراسة هذه

التكاملبٌنستةسٌجماوبطاقةاألداءالمتوازن
لت متكامل نموذج الى األداء،وصوال قوٌم

والجمعبٌنممٌزاتكالاالسلوبٌنللتغلبعلى
التطبٌق أثناء تتضح التً  القصور أوجه
هذا تطبٌق تفعٌل مع منهما، لكل المنفرد

المدخل.


أنبطاقةاألداءالمتوازنتعدأحدأهماألسالٌبالىالدراسةتوصلت

نفٌذٌساعدعلىالتًتمتقدٌمهافًمجالتقٌٌماألداءووضعهاحٌزالت
ربطاألهدافقصٌرةاألجلمعاألهدافطوٌلةاألجلبالمنظمة

 
 
 
 

 (2111) محاد

 
 
 


المتوازنفًاألداءدوربطاقة

قٌاسوتقٌٌماألداءالمستدام
بالمؤسساتالمتوسطةللصناعات
الغذائٌةدراسةمقارنةبٌنملبنة

الحضنةبالمسٌلةوملبنةالتل
بسطٌف


ال هذه األداءهدفت لبطاقة التعرف إلى دراسة

األداء وتقٌٌم لقٌاس حدٌثة كأداة المتوازن
على وقدرتها فعالٌتها مدى إظهار ومحاولة
مساٌرةالتطوراتومواكبةالتطلعاتالمستقبلٌة
الربط خالل من الطوٌل المدى على للمؤسسة
بٌناألبعاداالقتصادٌةواالجتماعٌةوالبٌئٌةمن

والتط النمو فًاجل والمستدام المستمر وٌر
المؤسساتالمتوسطةللصناعاتالغذائٌة


منخاللالمقارنةبٌنمنظورياألداءالمالًتوصلتالدراسةالىأنه

لمؤسسة2005و2004للمؤسستٌننالحظأنمستوىاألداءللسنتٌن

منمؤسسةالحضنةوهذاراجعألقدمٌةاألولىواستثماراتأفضلالتل

ال وتكالٌف سنتً خالل انه إال 2006ثانٌة مستوى2007و ٌتزاٌد

طبعا التلوهذا وٌتناقصلدىمؤسسة الحضنة المالًلمؤسسة األداء
نتٌجة المداخٌل األولىوالتناقصفً االستثماراتعند مداخٌل نتٌجة
المنافسةلدىالثانٌةلٌواصلمستوىأداءالتحسنلدىمؤسسةالحضنة

 سنة الش2008فً طفرةونفس أنها رغم التل لمؤسسة بالنسبة ًء

استثنائٌةلهذهالسنة

 
 

(2111الختاتنو و السعايده )  



 
 

نموذج معدل لبطاقة األىداف 
المتوازنة لمشركات الصناعية 

المساىمة العامة األردنية

 
ىدفت ىذه الدراسة لموقوف عمى مدى اىتمام 
مديري الشركات الصناعية المساىمة العامة 

بأبعاد النموذج المعدل لبطاقة األىداف  األردنية
المتوازنة المؤلف من خمسة أبعاد كأسموب لتقييم 
األداء الشامل ومعرفة مدى تقدير عينة الدراسة 

 لمقاييس األبعاد في النموذج المعدل

 
أن مديري الشركات الصناعية المساىمة العامة  توصمت الدراسة الى

استخدام جميع مقاييس بطاقة  األردنية يَقدرون بدرجة عالية أىمية
 األىداف المتوازنة عند التخطيط االستراتيجي وتقييم األداء



 
 
 
(2118جودة )  
 
 
 


 
تطبيق نظام قياس األداء المتوازن 

وأثره في اإللتزام المؤسسي في 
شركات األلمنيوم األردنية : دراسة 

  ميدانية

 
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى نظما تأثير 

األداء المتوازن في اإللتزان المؤسسي  قياس
باإلضافة الى التعرف عمى تأثير العوامل 

.الديموغرافية عمى مستوى اإللتزام المؤسسي

 
تأثير معنوي لعممية تقييم األداء المؤسسي  وجود توصمت الدراسة الى

عمى اإللتزام المؤسسي في شركات األلمنيوم األردنية اال أن قوة التأثير 
ات المطبقة كانت أكبرفي الشرك
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(2117دراسة الحربً )

 

 
 
 

مدىاستخدامبطاقةاألداء
المتوازنفًتقٌٌماألداءفً
 الشركاتالصناعٌةالكوٌتٌة




استخدامه مدى بٌان إلى الدراسة هذه دفت

فـً األداء تقٌـٌم فً المتوازن األداء بطاقة
 .الشركاتالصناعٌةالكوٌتٌة





الكوٌتٌةالىتوصلتالدراسة الشركاتالصناعٌة االستعدادلدٌهاأن
الستخدام إمكانٌة توجد كما المتوازن، األداء بطاقة لتطبٌق الكامل
)المالً، األربعة بأبعادها المتوازن األداء لبطاقة الصناعٌة الشركات

 .(والعمالء،العملٌاتالداخلٌة،والتعلموالنم

 
 
 
 

(2115الناطور )  
 

 
معايير بطاقة األداء أثر تطبيق 

المتوازن عمى القرار اإلستثماري 
في الشركات الصناعية األردنية.

 
ىدفت ىذه الدراسة إلختبار أثر تطبيق معايير 
النظام المتكامل لمقاييس األداء المسمى )بطاقة 
األداء المتوازن( من وجية النظر المالية 
ووجيات النظر غير المالية عمى القرار 

ي الشركات الصناعية األردنية، اإلستثماري ف
وما إذا كان إستخدام مقاييس غير مالية في 

تقييم األداء يؤثر عمى األداء المالي لممنشأت

 
أن بطاقة األداء المتوازن ليا فائدة كأداة شاممة  توصمت الدراسة الى

لممقاييس المالية وغير المالية لتقييم األداء وتؤدي إلدارة جيدة 
نشأة الصناعية وتحسن من القرار اإلستثماريإلستراتيجية الم

 
 
 
 
 
 

(2115زولٌف ونور )  
 

 
ىمية مدى استخدام بطاقة 
العالمات المتوازنة في تقويم 

 االداء. 

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى إظيار فمسفة تطبيق 

( وآليتيا، وبيان BSCبطاقة العالمات المتوازنة )
 كيفية مساىمتيا في تحويل إستراتيجية المنظمة
إلى لغة مشتركة يتكمميا العاممون فييا جميعيم، 
من خالل صياغة مقاييس األداء، وفقا لمحاور 
بطاقة العالمات المتوازنة، ومعرفة مدى استخدام 
ىذه البطاقة لتقويم األداء اإلستراتيجي في قطاع 

 المصارف األردنية

 
توصمت الدراسة الى ان جميع المصارف االردنية تطبق المفاىيم 

 اردة ىذه البطاقة عند تقويم ادائيا دون تطبيقيا بشكل نظام متكامل. الو 

 
 
 

Nikanzar (2011)

 
 
Evaluating the use of BSC-
DEA method in measuring 
organization's efficiency 

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان أثر االستثمار في 
تكنولوجيا المعمومات عمى كفاءة وفعالية 

ك باستخدام بطاقة األداء المتوازن المنظمة وذل
(BSC) مغمفات البيانات ونموذج 

 
توصمت الدراسة الى  أنو ال يمكن التوصل إلى تحميل شامل وكافي 
باستخدام بطاقة األداء المتوازن كمقياس لتقييم األداء ذلك ألن نموذج 

بطاقة األداء المتوازن ال يتضمن مقاييس رياضية كمية

 
 
 

Chi, & Hung(2011) 
 

 
Is The Balanced Scorecard 
Really Helpful for 
Improving Performance? 
Evidence from Software 
Companies in China and 
Taiwan

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من مدى قدرة 

( BSCالشركات التي تطبق نموذج بطاقة )
عمى تحسين أدائيا، وتنفيذ إستراتيجيتيا

 
  (BSC)ة الى أن الشركات التي تطبق  نموذج بطاقة توصمت الدراس

كانت أكثر كفاءة وأكثر قدرة عمى تحقيق أىدافيا اإلستراتيجية طويمة 
األجل إلى جانب أدائيا التشغيمي قصير األجل وذلك بالمقارنة مع 

 (BSCمجموعة الشركات التي لم تطبق نموذج )



 
 
 
 

Ax  &Bjornenak (2005) 

 
 
Bundling and Diffusion of 
Management Accounting 
in Sweden 

 
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة مدى انتشار نموذج 
بطاقة األىداف المتوازنة بين الشركات السويدية، 
وذلك من خالل اختبار استخدام أكثر من 
نموذج لمبطاقة عن طريق إجراء تعديالت في 

األبعاد المستخدمة لبطاقة األداء المتوازن

 
دراسة الى أن التغيرات والتطورات المحاسبية ىي ناتجة عن توصمت ال

عمميات التوضيح واالستخدام، وأن نشر تجديدات المحاسبة اإلدارية 
الحديثة بأفكار وأساليب مختمفة يساعد في عممية استخدام التجديدات، 

واالستفادة منيا، وبما يناسب الحالة الخاصة بكل منطقة أو شركة
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 راسة عن الدراسات السابقة يميز الد ما 11-1

ذلك الربط بين متغيرين لم  فيما يميز ىذه الدراسة عن غيرىا وحسب عمم الباحث تكمن 

البعد  معوقات تطبيق  نة بيالعالق ،السابقةمن الدراسات  أي فيبينيم  عالقةوجود  إلىينظر 

 في الشركات الصناعية إعداد وتطبيق البعد المالي القدرة عمىو المتوازن  األداءالمالي لبطاقة 

 .المدرجة في بورصة عمان
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 الفصل الثانً 

 اإلطار النظري

 

  (BSC): بطاقة األداء المتوازناألولالمبحث  1-2

 : البعد المالي لبطاقة األداء المتوازننيالمبحث الثا 2-2
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  (BSC)بطاقة األداء المتوازن :األولالمبحث 

 المقدمة 1-2-1

  (BSC)المتوازن األداء بطاقة مفيوم 1-2-2

  (BSC)أسباب ظيور بطاقة األداء المتوازن 1-2-3

  (BSC)المتوازن األداء بطاقة أىمية 1-2-4

  (BSC)بطاقة األداء المتوازنأىداف  1-2-5

  (BSC)أبعاد بطاقة األداء المتوازن 1-2-6

  (BSC)ت بطاقة األداء المتوازنمكونا 1-2-7

  (BSC)ء بطاقة األداء المتوازنخطوات بنا 1-2-8

  (BSC)المعايير السبع لمبدء في بطاقة األداء المتوازن 1-2-9
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المقدمة 1-2-1

في األونة األخيرة زادت حاجة الشركات عمى إختالف القطاع الذي تعمل بو لتبني طرق     

ددة األىداف, والعمل عمى تحقيقيا وايضًا عمى حديثة تمكنيا من صياغة إستراتيجة واضحة ومح

وذلك يتطمب من الشركات تحديد مجموعة من األبعاد . تحقيق قياس وتقييم األداء بشكل سميم

اإلستراتيجية لكي تتمكن إدارات تمك الشركات من النجاح في صياغة إستراتيجياتيا وترجمتيا الى 

رة عمى ترجمة ىذه األىداف النصية الى مجموعة من األىداف, وأن تكون ىذ اإلدارات قاد

مجموعة من األرقام والقيم والتي تعمل عمى تحقيقيا ومراقبة تطبيقيا, وبالتالي القدرة عمى تبني 

 (.2010)الختاتنة والسعايدة،  أسموب اإلدارة باألىداف واإلدارة باإلستثناء عند تقييم األداء

ييم خاصة ما يتعمق منيا بتقييم أداء األنشطة لقد أصبحت الكثير من وسائل القياس والتق    

عادة فحص وتقييم, وذلك نظرًا لمتطور الحاصل في بيئة  اإلنتاجية في الشركات محل نظر وا 

أسباب وأىميا قصور األساليب  ةمنظمات األعمال عمى إختالف أنواعيا, وجاء ذلك نتيجة لعد

واضحة توازن بين أبعاد األداء  رة شمولية والتقميدية المعتمدة في قياس وتقييم األداء إلعطاء نظ

المختمفة, من حيث المدة الزمنية وكذلك طبيعة المخرجات )مادية ومعنوية(, مع التركيز عمى 

دريس الغالبي)المعايير المالية   (.2009 ،وا 
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  (BSC) المتوازن األداء بطاقة مفيوم 1-2-2

طريقة يمكن من  ألداء المتوازن بأنياا ( بطاقة2008ُيعرف )جودة، : المتوازن األداء بطاقة

ن أساسخالليا  ستراتيجيتيا إلى مقاييس أداء، وا   بطاقة األداء المتوازن تحويل رسالة المنظمة وا 

(BSC)  جراء عممية القياسات لمقارنة األداء يقوم عمى وضع مقاييس لكل ُبعد من أبعادىا، وا 

 الفعمي باألداء المخطط.

( أيضًا بأنيا أداة تستخدم لنقل وتوصيل إستراتيجية 2009ويعرف درغام وأبو فضة )

المنظمة إلى الوحدات والمستويات اإلدارية المختمفة، وأيضًا لقياس نماذج التنفيذ في تمك 

الوحدات، فاستخداميا بشكل يضمن تحقيق النتائج المستيدفة، بما يدعم من قوة المنظمة وموقفيا 

 نفيذ اإلستراتيجية والمحاسبة عن نتائجيا المستيدفة. التنافسي وذلك عن طريق توفير أداة لت

( بأن بطاقة األداء المتوازن إطار متكامل األداء، تساىم في صياغة 2012ويرى )بالسكة،

ونقل وتوصيل إستراتيجية المؤسسة إلى الوحدات والمستويات اإلدارية المختمفة، وذلك بترجمة 

ممية تحقق رؤية المؤسسة، كما تعمل عمى خمق اإلستراتيجية إلى أىداف تشغيمية ومؤشرات ع

 التوازن بين جميع األطراف ذوي المصمحة في المؤسسة. 
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  (BSC) سباب ظيور بطاقة األداء المتوازنأ  1-2-3

لتغطي عجز المعايير المالية التقميدية في مراقبة مدى  (BSC)بطاقة األداء المتوازن  ظيرت    

ة إلى المتغيرات التي طرأت عمى مختمف نواحي األداء ومن أبرزىا تنفيذ اإلستراتيجية، باإلضاف

 :(2009)أبو قمر، 

المؤشرات المالية وحدىا ال تعكس الصورة الحقيقية ألداء المؤسسة، وما النتائج المالية  -

المحققة إال ثمرة لسمسمة من العمميات األساسية في المؤسسة كالبحث والتطوير واالىتمام 

لذا أصبح من الواجب االىتمام بيا ووضع مؤشرات لمتابعتيا  بالعنصر البشري،

 وتحسينيا.

الياجس الكبير الذي يواجيو المدراء، والممثل في وجود فجوة كبيرة بين إستراتيجية  -

 المؤسسة وبين النشاطات اليومية التنفيذية.

 سة.التطور التكنولوجي في مجال اإلنتاج ونظم المعمومات، باإلضافة إلى شدة المناف -

 توجو المنظمات إلى إرضاء العميل ونحو تطبيق مبادئ الجودة الشاممة. -1

  (BSC)المتوازن األداء بطاقة أىمية  1-2-4

ستراتيجيتيا المنظمة إدارة ميمة يترجم مفيوم (BSC) بطاقة األداء المتوازن تعتبر      إلى وا 

 المعروف من أصبح إذ .تياإستراتيجي تطبيق عمل إطار تمثل والتي األداء إجراءات من مجموعة

 وىي, المعاصرة األعمال لبيئة كافية غير المالي المنظور عمى تركز التي التقميدية المقاييس أن
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 بما تفيد التي المالية المقاييس بعكس, والمستقبمي الحالي المنظمة لنجاح األساس حجر بمثابة

 نظم أن كما. مستقبالً  األداء نتحسي في منيا االستفادة كيفية إلى تشير وال ،الماضي في حدث

 المعمومات عصر بيئة في فعال بشكل األداء تقييم في تساعد تكن لم والتي, التقميدية األداء يمتق

 األداء لتحسين الضرورية المعمومات توفير في التقميدية اإلدارية المحاسبة تقارير نظام وفشل

 في النمو تحقيق كيفية حول معموماتال من القميل توافر وعدم, المنظمة إلدارة المستقبمي

 القياس بطاقة فكانت, األداء لتقييم بديمة ومؤشرات مقاييس عن البحث إلى أدى مما, المنظمة

 إستراتيجية ربط من تمكن إنيا إذ, الحديث العصر في النماذج أفضل من لألداء المتوازن

 عممية بصورة وتحديد خيصتش من وتمكن, المدى القريبة نشاطاتيا مع المدى بعيدة المنظمة

   (Bernardo, 2010).أىدافيا لتحقيق المنظمة بيا تتميز أن ينبغي جديدة مجاالت

 إلى بل األداء يملتق شامالً  نظاماً  مجرد ليس (BSC) بطاقة األداء المتوازن ةوظيف امتدت    

 نظام أصبحت وحالياً , متماسكة مالية وغير مالية مقاييس إلى اإلستراتيجية األىداف تحويل

 عوامل الختراق قدراتيم تحسن في العاممين تساعد تنظيمية معارف بناء إلى يسعى متكامل إداري

, األداء تقدم لزيادة عممو يجب الذي ما عمى التركيز في وتساعدىم المجاالت مختمف في النجاح

عادة الجودة مثل المنظمة لبرامج المنفصل والتنويع  Bernard, et) الزبون وخدمة التصميم وا 

al, 2007.) 
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 بأن أىمية بطاقة األداء المتوازن تأتي من خالل:  (2009) السَراجويرى 

ستراتيجية المنظمة: -1 حيث يتم ترجمة إستراتيجية المنظمة إلى  توضيح وترجمة رؤية وا 

أىداف ويتم تحديد السوق وقطاع العمالء الذي ستقوم المنظمة بخدمتيم، وذلك حتى 

اف، كما تحدد المنظمة أىداف وقياسات كل من النجاح المالي تتحقق ىذه األىد

والعمميات الداخمية والعمالء والتعمم والتطور، حيث تحدد في كل جانب ما المطموب 

 عممو عمى وجو التحديد.

يجب إعالم جميع العاممين توصيل وربط األىداف اإلستراتيجية والقياسات المطبقة:  -2

نفيذىا حتى تنجح اإلستراتيجية، فالتسميم السريع لمعمالء باألىداف الرئيسية التي يجب ت

عمى سبيل المثال يمكن ترجمتو إلى أىداف خفض وقت اإلعداد أو سرعة تسميم 

الطمبات، بما ييسر عمى العاممين فيم واستيعاب الدور المنتظر منيم القيام بو حتى 

 تتوافق أىدافيم الفرعية مع اليدف االستراتيجي.

يظير أفضل تأثير لقياس  األىداف وترتيب المبادرات اإلستراتيجية : التخطيط ووضع -3

األداء المتوازن عندما يتم توظيفو إلحداث تغيير تنظيمي، ولذلك يجب أن يضع المدراء 

التنفيذيون األىداف في الجوانب األربعة، ومن خالل العالقات السببية في البطاقة تصبح 

 إلى أداء مالي. اإلمكانات المطموب تحقيقيا مترجمة 

تساعد في كشف الخمل الذي ينتج عن تطبيق اإلستراتيجية، تقييم اإلستراتيجية:   -4

ووضع الحمول المساعدة عمى تحقيق األىداف، كما تساعد في تحديد المعايير الواجب 
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تقييميا لتحديد االنحراف الحاصل. ويرى بعض الباحثين أنو إذا كان الغرض من البطاقة 

   (2009)العمري، :ستراتيجية فتكون أىميتيا ىيىو الرقابة اإل

 وضع مجموعة شاممة من األىداف اإلستراتيجية الرئيسية. -

 فيم مشترك لمفعاليات المخططة إليصال األىداف اإلستراتيجية. -

 لغة مشتركة تضمن صنع األىداف اإلستراتيجية وخطط وغايات المنظمة. -

 ت المالية لممنظمة. تفسير األسباب التي تربط األىداف بالمتطمبا -

كذا قيادة دورية لألداء ومراجعة اإلستراتيجية ىتحديد المبادرات اإلستراتيجية الالزمة، و  -

 )تقييم اإلستراتيجية(.

 تشجيع الحوار ضمن المنظمة حول األىداف والتوقعات اإلستراتيجية. -

ذا كان الغرض من استخداميا ىو الرقابة اإلدارية، فإن أىميتيا تتمثل في  :وا 

 األربعة لمبطاقة. األبعادتقرير إداري دقيق يصف األداء التشغيمي عبر  -

 ربط سببي بين األىداف وتسييل وضعيا. -

زيادة الفيم والمعرفة ضمن فريق اإلدارة من خالل المناقشات حول التوقعات والمواضيع  -

 التشغيمية.
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رد المؤسسة التركيز عمى مفيوم التوافق والتكامل وىذا من خالل التركيز عمى موا -

 والجيود الفردية والجماعية وجيود صانعي القرار عمى تحقيق األىداف اإلستراتيجية.

  (BSC)أىداف بطاقة األداء المتوازن  1-2-5

       مجموعة من األىداف لبطاقة األداء المتوازن  (Kaplan & Norton, 1992)حدد  

(BSC)  ألىداف ىي:ا 

 سالمقايي األىداف الجزئية األىداف

 
 األىداف المالية

 تحسين العائد .7
 توسيع مزيج العمالء  .2
 تخفيض التكاليف .3

 العائد عمى االستثمار
 نمو العائد

  السمع المنتجةالتغير في تكمفة 

 
 أىداف مرتبطة بالعمالء

 زيادة رضا العمالء -
 زيادة الرضا عن خدمة ما بع البيع -

 زيادة الحصة السوقية
 االحتفاظ بالعمالء

 
 
 

 بطة بالعمميات الداخميةأىداف مرت

 فيم العمالء .7
 ابتكار منتجات جديدة .2
تحويــل العمــالء لقنــوات أقــل  .3

 تكمفة

تخفـــيض المشـــكالت ألدنــــى  .4
 حد

 االستجابة السريعة .5

 إيرادات عن منتجات جديدة -
معــدل بيــع المنتجــات الجديــدة / عــدد  -

 العمالء الحاليين.
 التغير في مزيج قنوات التوزيع . -

 معدل أخطاء الخدمات. -

 عدل الزمني لالستجابة.الم -

 
 أىداف مرتبطة بالعاممين

 تنمية الميارات -
 توفير معمومات استراتيجية  -
توجيــــو األىــــداف الشخصــــية وربطيــــا  -

 لمشركةباليدف األساسي 

 رضا العاممين -
 العائد لكل موظف -
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 ىذا ويؤدي استخدام بطاقة األداء المتوازن إلى تحقيق المميزات التالية:

 تحديد ووضع األىداف االستراتيجية بكل وضوح. تمكين اإلدارة من -7

 لكل شركة من الشركات. الصناعيةالمساىمة في توحيد األىداف  -2

 ربط أىداف الشركات بنظام الحوافز. -3

كل عنصر مـن عناصـر البطاقـة يمثـل حمقـة فـي سمسـمة "السـبب واألثـر" والتـي فـي نيايـة  -4

 يق األىداف المالية.كل منيا يمكن تحقيق ىدف من األىداف والتي تنتيي بتحق

وجود خطة واضحة لتحقيق األىداف سـواء االسـتراتيجية أو التكتيكيـة يمثـل ميـزة تنافسـية  -5

 تسيل عممية إعداد الموازنة السنوية.

وجــود بطاقــة أداء متــوازن تمثــل حمقــة متواصــمة مــن الفيــم واإلدراك وتطبيــق قواعــد تعمــل  -6

 طبيقيا.عمى تحقيق األىداف االستراتيجية وتراقب عممية ت
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 المتوازن األداء بطاقة أبعاد 1-2-6

 األداء بطاقة منيا تتكون أساسية أبعاد أربعة (Kaplan & Norton, 1992) من كل حدد    

 :ىي األبعاد وىذه المتوازن

 (:Financial Perspective) المالي البعد .1

 والعائد التشغيمي لدخلا ومستوى حجم عمى بالتركيز ويقوم, األداء تقييم محاور أحد وىو    

 حالية لمنتجات المبيعات حجم وونم التكاليف تخفيض من الناتج المستثمر المال رأس عمى

 عمى العائد, المضافة االقتصادية القيمة, األصول إجمالي عمى العائد عمى أيضاً  ويركز, وجديدة

 في المالي المحور ىميةأ وتبرز. التشغيل أنشطة عن الناتجة النقدية والتدفقات, المالكين حقوق

 المنظور في األىداف بتحقيق ترتبط األخرى المحاور في المستخدمة والمعايير المقاييس كل أن

 مالية عوائد إيجاد مثل المدى بعيدة أىداف بوجود المالية األىداف في الربط ىذا ويتبين, المالي

 .أىدافيا تحقيق من األعمال وحدات تمكن أنيا يفترض االستراتيجيات وكل لممستثمرين

 (: Clients Perspective) العمالء بعد .2

 يشكل لما, استراتيجياتيا صدارة في العمالء ورغبات حاجات بوضع األعمال منشآت تقوم    

 األخرى المنظمات من المنافسة مجال في األعمال منظمات نجاح عمى تنعكس كبيرة أىمية ىذا

 عالية بجودة والخدمات السمع تقديم في قدرتيا مىع ذلك ويعتمد, بالسوق استمراريتيا وبقاء

, الخدمة, األداء, الجودة, بالوقت تتمثل بجوانب العمالء اىتمامات تحديد ويمكن, معتدل وبسعر



37 
 

 اكتساب, بالعمالء االحتفاظ, العمالء رضا منيا مقاييس عدة المحور ىذا ويحتوى, والتكمفة

 .المستيدفة القطاعات من السوق من المنظمة وحصة, العمالء وربحية, جدد عمالء

 (: Internal Processes Perspective) الداخمية العمميات بعد .3

 ويتم, غيرىا عن المنظمة بيا تتميز التي الحيوية الداخمية والفعاليات األنشطة بجميع ويتمثل    

 فإن لذلك, والمالكين األسيم حممة وأىداف العمالء حاجات مقابمة المنظور ىذا خالل من

, العمالء رضا عمى أثر ليا التي العمميات من تنبثق المتوازن األداء لبطاقة الداخمية المقاييس

 والمراحل األنشطة من سمسمة وىناك, السوق قيادة خط عمى المواصمة لضمان المطموبة وتقنياتيا

 وتكون دورات ثالث خالل من العمالء دورة في القيمة تعطي والتي األعمال لمنظمة الداخمية

 (.2007, والغالبي, إدريس) العمالء ورغبات حاجات تحديد في االرتكاز نقطة

 الكثير أن حيث, العمالء ورغبات لحاجات الممبية والخدمات السمع تطوير وىي: األولى الدورة

 يحقق جديد منتج تحديد السيل من ليس وأنو, لمسوق دخوليا في تفشل الجديدة المنتوجات من

 .لممنظمة االقتصادي المردود الوقت وبنفس ءلمعمال إشباعات

, فعل إلى األولى الدورة في وضع ما ترجمة عمى وتعمل, العمميات دورة وتسمى: الثانية الدورة

 .وخدمات مادية لسمع

 والتركيب لمعميل الضمان صنع من تشممو بما البيع بعد ما خدمات وىي: الثالثة الدورة

 .وغيرىا والصيانة
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 (:Learning and Growth Perpective) نمووال التعمم بعد .4

 ونظم مياراتيم ومستويات لمعاممين الفكرية بالقدرات االىتمام عمى المحور ىذا ويقوم    

 العاممين رضا عمى والعمل, لمعصر مواءمتيا ومحاولة لممنظمة اإلدارية واإلجراءات المعمومات

 إجراء خالل من العاممين رضا قياس ويتم, اإلنتاجية وزيادة معنوياتيم ورفع عمييم والمحافظة

 العاممين عمى المحافظة قياس ويمكن, جيد بعمل والتميز بالقرارات بمساىماتيم شامل مسح

 النسبة كانت فكمما, العمل دوران نسبة من وكذلك وحمايتيم بيم االىتمام ومدى بالمنظمة بالعمل

 .صحيح والعكس بالخطر ينذر المؤشر فإن مرتفعة

  (BSC)المتوازن األداء كونات بطاقةم 1-2-7

تضم بطاقة األداء ثمانية عناصر أساسية تتبمور من خالليا آلية عمل ىذه البطاقة وىي     

 (:Kaplan and Norton, 2000عمى النحو التالي )

التي تبين إلى أين تتجو المنظمة وما ىي الييئة المستقبمية التي ستكون الرؤية المستقبمية:  .1

 عمييا.

فعال واإلجراءات الميمة لتحقيق األىداف أو خطط والتي تتألف من مجمل األ ستراتيجية:اإل .2

 تحقيق األىداف التي قامت منظمة األعمال بتحديدىا.

مكون يدفع باتجاه تبني إستراتيجية معينة وفق تحميل لمؤشرات ميمة في ىذا البعد أو البعد:  .3

جية لموصول إلى المؤشرات الواردة في البعد. المكون ومن ثم العمل عمى تنفيذ ىذه اإلستراتي

وىناك أربعة أبعاد أساسية في بطاقة األداء المتوازن وىي: البعد المالي، وبعد العمالء، وبعد 
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العمميات الداخمية، وبعد التعمم والنمو. والبعد ىو عنصر رئيس في اإلستراتيجية غالبًا يمثل 

  فئة حممة األسيم أو وجية نظر المستخدمين.

إن اليدف بيان عرض )معنى( اإلستراتيجية وىو بين كيفية القيام بتنفيذ األىداف:  .4

 اإلستراتيجية المعتمدة، ويعبر عنيا بالمستويات المحددة والقابمة لمقياس لتحقيق اإلستراتيجية.

تعكس قياس أداء التقدم باتجاه األىداف، ويفترض أن يكون المقياس ذو طابع المقاييس:  .5

القياسات إلى األعمال المطموبة لتحقيق اليدف ويصبح الكشف الممكن وضعو كمي وتوصل 

داء ستراتيجية، فالمقاييس ما ىي إال تنبؤات عن األاإلعمى شكل فعل لكيفية تحقيق األىداف 

 المستقبمي وىذه المقاييس ىي التي تدعم تحقيق األىداف.

ييس األداء في وقت ما في والتي تمثل البيانات والتصورات الكمية لمقاالمستيدفات:  .6

 المستقبل.

ىداف أحدىما باألخر وتكون مشابية والتي تعبر عن عالقات األارتباطات السبب والنتيجة:  .7

 إذن(.   -لعبارات )إذا

 (BSC)بطاقة األداء المتوازن  بناء خطوات 2-2-8

 فكيرىاوت وفمسفتيا عمميا طبيعة حسب ألخرى منظمة من يختمف البطاقة نموذج بناء إن    

  معيارياً  أسموباً  يعتبر أن يمكن ما (Kaplan and Norton) من كل طور وقد. االستراتيجي

 .محددة خطوات ضوء في (BSC) بطاقة األداء المتوازن لبناء
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 (:,Kaplan & Norton, 2005) يمي كما اعتمدت وقد 

 بطاقة وذجنم بناء يتم إستراتيجية أعمال وحدة من أكثر المنظمات في يوجد :التحضير .1

 ىذا استخدام من لموحدة المتوخاة األىداف ضوء عمى وحدة لكل المتوازن التقييم

 اإلنتاجية ومرافقيا التوزيعية وقنواتيا زبائنيا إلييا المشار لموحدة يكون بحيث, النموذج

 .المالي األداء تقييم في اعتمادىا يتم التي المعايير إلى باإلضافة

 العمل ورشة التنفيذيين المدراء إمداد يتم المرحمة ىذه وفي :ىاألول المرحمة: المقابالت .2

 ورشة، الثانية التنفيذية العمل ورشة: الثانية المرحمة ،المقابالت، و األولى التنفيذية

 .الدورية المراجعة، التنفيذ، الثالثة التنفيذية العمل

 : (BSC) بطاقة األداء المتوازن فً للبدء السبع المعاٌٌر 2-2-9

  (Source: Niven, Paula P. 2002)                                 













 

 Source: Niven, Paula P.(2002)المصدر: 

 داءاأل بطاقة

 المتوازن

 

 اإلستراتٌجٌة

 

 الحاجة

 

التنظٌمً النطاق  

 

 الموارد

 

 البٌانات

 

والمشاركة الدعم  

 

العلٌا اإلدارة رعاٌة  
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 والخيارات االستراتيجي لممنظور منيجية ترجمة ىي المتوازن األداء بطاقة كون إن: اإلستراتيجية

 ومدروسة المعالم واضحة يجيةاإلسترات ىذه تكون أن عمى التركيز األمر ويتطمب, اإلستراتيجية

 ترتبط ال مالية وغير مالية لمعطيات تجميع مجرد ىو العمل سيصبح ذلك وبعكس. بعناية

 .لممنظمة الميمة اإلستراتيجية بالقضايا

 بطاقة لتبني دعميا وتعطي تامة قناعة عمى العميا اإلدارة تكن لم إن :العميا اإلدارة رعاية  

ن. ممكن غير سيصبح االستخدام ىذا فإن, المتوازن األداء  لبرامج سيعطي العميا اإلدارة اقتناع وا 

 .االستخدام نجاح في يساىم حقيقي وعميق محدد معنى العمل

 الحاجة تحدد أن األعمال اتمنظم عمى وىنا:  (BSC)المتوازن األداء بطاقة  إلى الحاجة

 الحاجة مدى تبين التي المؤشرات ثرأك ومن, المتوازن األداء بطاقة استخدام وراء الكامنة الفعمية

, األرباح عمى إيجاباً  ينعكس متعددة معايير ضمن األداء ارتباط عدم, المتوازن األداء بطاقة إلى

 البحث عدم إشكالية تصبح وىكذا, القرار لمتخذي جداً  مفيدة معطيات عمى التقارير احتواء وعدم

 .صحيحة بصورة التقارير ىذه معطيات وطمب

 مزيد يتطمب معاييرىا واعتماد  (BSC)المتوازن األداء بطاقة تبني نجاح إن :لمشاركةوا الدعم

 يساىم وحشد التزام ليتشكل المجاالت مختمف في واإلدارة العاممين قبل من والدعم المشاركة من

 .القرار صناعة عممية تفعيل في

 من لتعزز وتداخالتيا المختمفة بأنشطتيا المنظمة تعمل أن المفترض من :التنظيمي النطاق 

 .باألداء االرتقاء في تساىم سالسل وجود



42 
 

 لغرض متعددة مصادر من بيا والموثوق والدقيقة الكافية البيانات توافر الضروري من: البيانات

 .األداء لقياسات محدد معنى تعطي أن

 العمل لنجاح وضروري أساسي شرط الكافية الموارد لو تتوفر إداري نظام وجود إن: الموارد

 عمى قادرين وأفراد فرق بوجود ترتبط المتوازن األداء لبطاقة تطبيقات وأفضل, باألداء واالرتقاء

  (.2009, والغالبي, إدريس) المشترك اليدف لتعزيز بسيولة االتصال

تيا، إن اإلستراتيجية ىي الوسيمة أو الوسائل التي تتبعيا المنظمة لتحقيق أىدافيا وغايا

 اٍف.لتحديد مفيوم اإلستراتيجية بشكل كلحديث عن األىداف والغايات بد من اولذلك ال

إّن وضع الغايات واألىداف بصورة دقيقة وصحيحة ومترابطة وتنطبق عمييا الشروط 

ذا لم تستطيع المنظمة تحقيق  الالزمة يساعد في تحويل الرسالة والرؤية المستقبمية لممنظمة. وا 

يتيا تبقى مجرد شعارات خالية من المضمون )الممكاوي، أىدافيا وغاياتيا فإن رسالتيا ورؤ 

2009.) 
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 البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن :نيالمبحث الثا

 

 لبطاقة األداء المتوازن البعد المالي 2-2-1

 ة األداء المتوازنقلبطا معوقات تطبيق البعد المالي 2-2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 المبحث الثاني

 قة األداء المتوازنالبعد المالي لبطا

 لبطاقة األداء المتوازن المالي البعد 2-2-1

الذي يركز عمى قياس   (BSC)يمثل الجانب المالي أحد جوانب  بطاقة األداء المتوازن    

ظيار نتائج األحداث والقرارات التي يتم اتخاذىا بالفعل، وليس مسببات  األداء المالي القصير، وا 

ىداف التي يحققيا توضح دراسة الجانب ونواحي القصور النتائج عن ومحركات ىذه النتائج، واأل

استخدام سياسات وقرارات مالية معينة بالمنشأة، وتحقق ىدف قدرة المنشأة عمى النمو واالبتكار، 

تحقيق ىدف التأكيد مدى قيام المنشأة باستخدام الموارد المالية بأقصى فعالية ويحتوي ىذا 

ل، العائد عمى االستثمار، الربحية، التدفق النقدي، ويستخدم لقياس ذلك المحور أىدافا مالية مث

النسب المالية واألرقام المالية المختمفة، كذلك قد تكون بعض األرقام  المالية ميمة في وقت ما 

ح فقد يختمف األمر ولكنيا مثل التدفق النقدي في أوقات العسرة، أما الشركات غير اليادفة لمرب

ستمراريتيا في أنشطة بالمحافظة عمى وجود موارد كافية، االبد أن تحافظ عمى ياية في الن

 (.2009وييدف ذلك إلى تحسين صورة الشركة لدى المساىمين فييا )العمري، 

،  (BSC)المالي أحد محاور قياس وتقويم األداة الرئيسية في بطاقة األداء المتوازن بعديعد ال    

دى تحقيق األىداف المالية، والتعرف عمى مستوى األرباح ويمثل مقاييس موجية لمعرفة م

المتحققة إلستراتيجية المنظمة، والعمل عمى تخفيض مستوى التكاليف وبالمقابل التركيز عمى 

ىدف النمو، كما يركز ىذا المنظور عمى حجم ومستوى الدخل التشغيمي والعائد من نمو حجم 

تكاليف، والعائد من نمو حجم منتجات أو سمع جديدة المبيعات، والعائد نتيجة لتخفيض مستوى ال
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والعائد من نمو حجم منتجات أو سمع جديدة والعائد عمى حقوق المالكين، كما يركز المنظور 

 (.2009المالي عمى معرفة مدى إسيام إستراتيجية المنظمة بتحسين الخط األدنى )الممكاوي، 

رباح وتعظيميا من جميع النواحي، من حيث ال شك أن جميع المنظمات تسعى إلى تحقيق األ   

، والسيولة ورأس المال إلى غير ذلك، ويشكل اليدف المالي لممنظمة المتداولةاألصول الثابتة و 

ال يتعارض مع ذلك وىو في  (BSC) بطاقة األداء المتوازن مبتغى طويل األجل. إن استخدام

ميع، إذ أنو عندما يتم تحديد اليدف يجعل اليدف المالي أكثر وضوحًا لدى الج حقيقة األمر

تجعمو قاباًل لمقياس وتحدد وسيمة القياس المناسبة  (BSC) بطاقة األداء المتوازنالمالي وفقًا لـ

م مع اإلستراتيجية. وبالتالي فإن األىداف المالية ووسائل القياس يجب أن تمعب دورًا ئوالتي تتال

توقع، أي األداء الذي يحقق الربح المالي، وقد يكون مزدوجًا، حيث أنيا تحدد األداء المالي الم

ذلك بتحديد األداء المتوقع من خالل اإلستراتيجية، وتعد اليدف النيائي أو اليدف بعيد المدى 

 .(BSC) بطاقة األداء المتوازن من منظور

وقد يختمف اليدف المالي من مرحمة ألخرى ضمن مراحل حياة المنظمة. وبالتالي، فإن     

رية األعمال اإلستراتيجية تقترح استراتيجيات مختمفة لألعمال التي تحقق وتتناسب مع طبيعة نظ

األىداف المرحمية، وبذلك يمكن القول أن اليدف المالي يختمف من مرحمة ألخرى. يمكن 

 ( : 2009تصنيف تمك المراحل كما يمي )الممكاوي، 

ت التي تؤدي إلى النمو مثل التركيز : ضمن ىذه المرحمة يتم التركيز عمى العممياالنمو  -1

عمى زيادة حجم المبيعات، البحث عن أسواق جديدة أي فتح أسواق جديدة، تقديم 

منتجات أو خدمات جديدة، إلى غير ذلك. يتطمب ذلك المحافظة عمى مستوى محدد من 
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اء اإلنفاق عمى كل من المنتجات أو الخدمات الجديدة، األنظمة، الموظفين وقدراتيم، إنش

 أسواق جديدة، التوسع في قنوات التوزيع.

: ويتم التركيز ضمن ىذه المرحمة عمى وسائل القياس التقميدية، فيتم التقييم مرحمة البقاء -2

باالستناد إلى معايير مالية تقميدية، مثل العوائد المالية مثل العائد عمى االستثمار والعائد 

وسائل قياس جديدة مثل القيمة  عمى رأس المال الموظف، وبعض المنظمات تستخدم

)الرفاتي، وأرباح المساىمين Economic Value Added (EVA)االقتصادية المضافة 

2011).         

: تركز ىذه المرحمة من حياة المنظمة عمى حجم التدفقات المالية العائدة مرحمة الحصاد  -3

نما عمى المنظمة، وال تركز المنظمة ضمن ىذه المرحمة عمى بناء أو ت وسيع القدرات وا 

يتم التركيز عمى صيانة اآلالت والمعدات والقدرات البشرية. وبالتالي، فإن وسائل القياس 

يسية التي تم التقميدية ضمن ىذه المرحمة تكون أقل مالئمة مع مجاالت االستثمارات الرئ

مبحث يا مسبقًا فاليدف ىنا ال يكون تعظيم عوائد االستثمار التي تشجع المدراء لعمم

 عن تمويل استثمارات تكون عوائدىا مستقبمية.
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يسعى المنظور المالي كمحور من محاور بطاقة األداء المتوازن إلى تحقيق األىداف التالية 
 (: 2009)ممكاوي، 

: ويشير ذلك إلى التوسع في المنتجات أو الخدمات أو االثنين نمو العوائد وتعظيميا -1

مستيمكين جدد، أو إجراء بعض التعديالت والتغييرات معًا، والوصول إلى أسواق جديدة و 

 التي تيدف إلى الحصول عمى القيمة المضافة.  

يجاد مستيمكين جدد   -2 إيجاد مستيمكين وأسواق جدد: وتشير ىذه إلى فتح أسواق جديدة وا 

لم يكونوا من قبل يتعاممون مع منتجات أو خدمات المنظمة، وتقاس ىذه بمعرفة نسبة 

متحققة من ىؤالء الجدد. وىذا يتطمب القيام بحممة دعائية وفتح أسواق وأفرع المبيعات ال

 لممنظمة في المناطق البعيدة. 

عالقات جديدة: إن غالبية المنظمات تسعى إلى تحقيق التناغم واالنسجام بين جميع  -3

دوائرىا وأقساميا، ولذلك تسعى إلى إيجاد تعاون بين جميع الوحدات التنظيمية وتعزيز 

مية التنسيق لتحقيق أعمى درجات التنسيق، ويساعد في ذلك استخدام التقنيات الحديثة عم

ال سيما في مجال النفقات. وعميو، فإن التعاون والتوحيد يؤديان إلى زيادة اإلنتاجية 

وتقميل النفقات. ويمكن لممنظمة أن تقيس حجم المنتجات قبل وبعد التعاون، وبذلك 

 بين وحداتيا.تسعى لخمق عالقات تعاون 

منتجات وخدمات جديدة مع بعضيا: تشير ىذه األرقام إلى قيام المنظمة بتقديم   -4

منتجاتيا وخدماتيا إلى فئة محددة من أفراد المجتمع دون غيرىا، وبالغالب تقدم مثل تمك 

الخدمات والمنتجات إلى الفئات الميسورة في المجتمع، والتي ال تيتم بالسعر وبذلك 
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ة من المنافسة السعرية، وتقوم المنظمة بقياس النسبة المتحققة من تتخمص المنظم

 المبيعات واألرباح نتيجة لممنتجات والخدمات المقدمة لتمك الفئة.

: يمكن زيادة عوائد المنظمة من خالل زيادة أسعار المنتجات أو الخدمات أسعار جديدة  -5

د إلى تكاليف األنشطة ذات التي تقدميا المنظمة، وتستطيع المنظمة عمل ذلك باالستنا

العالقة بحيث تعمل عمى أن يكون السعر يغطي التكاليف، كما تستطيع المنظمة رفع 

أسعار بعض المنتجات ذات العالقة بفئة معينة من المستيمكين، مثل بعض السمع 

الكمالية التي يستخدميا األغنياء، إن تحقيق اإلرباح بناء عمى الخدمات أو المنتجات 

دميا المنظمة يعطي المنظمة إشارة لمعرفة أي المنتجات أو الخدمات تحقق التي تق

أرباحًا أعمى خاصة إذا كانت المنظمة تقدم منتجات أو خدمات غير متجانسة، وبالتالي 

 فإن ذلك يمكنيا من إعادة التسعير بحيث تغطي التكاليف وتحقق أرباح.

المنظمة إلنشاء أىداف تعمل عمى تقميل التكاليف مقابل تحسين اإلنتاجية. كما تسعى  -6

 نمو وتعظيم األرباح لدييا فإنيا تسعى أيضًا لتقميل التكاليف وتحسين أدائيا اإلنتاجي.

( أّن المحور المالي يحتفظ بتقنية بطاقة األداء المتوازن بسبب أن ىذا 2010 ،جواد) ويرى     

ن المقاييس المحور يعكس النتائج االقتصادية الناجمة عن تنفيذ إستراتيج ية الوحدة االقتصادية وا 

التي تنطوي تحت ىذا المحور أكثر ما تكون تتضمن الدخل التشغيمي العائد عمى االستثمار، 

 نمو المبيعات، التدفقات النقدية، والقيمة المضافة.
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ة المساىمين وتقييم األداء االقتصادي لموحدات رو نظرًا إلى اىتمام إدارة المؤسسات بزيادة ث    

لفرعية في المؤسسة فقد انتشر استخدام مقاييس األداء المالية التي تعتمد عمى المعمومات المالية ا

والمحاسبية، وتعتبر مقاييس األداء المالية ترجمة لنتائج القياس التشغيمي والتي تستخدم في تحديد 

 (. 2011مدى تحقيق األىداف اإلستراتيجية لممؤسسة )محاد، 

الي أحد أىم أبعاد قياس وتقييم األداء، ويمثل نتاج ىذا المنظور مقاييس يعد المنظور الم    

موجية لتحقيق األىداف، والوقوف عمى مستوى األرباح المتحققة إلستراتيجية المؤسسة ويركز 

مر الناتج من ثعمى مستوى حجم ومستوى الدخل التشغيمي، والعائد عمى رأس المال المست

بيعات لمنتجات حالية وجديدة، العائد عمى حقوق المالكين، تخفيض التكاليف ونمو حجم الم

والعائد عمى إجمالي األصول. إن مقاييس األداء المالي تبين مدى االلتزام بتنفيذ الخطط 

اإلستراتيجية، حيث يتم التعبير عنيا بأىداف ومقاييس األداء، والتي تبين مدى التحسن النيائي 

باختالف المرحمة التي تمر بيا المؤسسة )النمو، االستقرار،  لممؤسسة. وتختمف المقاييس المالية

ن األساليب المالية يمكن استخداميا باالرتباط مع أي إستراتيجية عامة سواء في  النضج(، وا 

مرحمة النمو أو االستقرار أو النضج، ولكن قد تختمف المقاييس باختالف إستراتيجية كل وحدة 

 (.2011نشاط )محاد، 
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 :لبطاقة األداء المتوازن وقات تطبيق البعد الماليمع 2-2-2

العديدة  ىالفوائد من المداخل الحديثة في الوقت الحاضر نظراً  األداء المتوازن  تعد بطاقة    

التي تساعد عمى تحقيق مزايا تنافسية وزيادة فعالية تقييم األداء داخل المنظمات، إذ تعمل عمى 

جموعة متوافقة ومتوازنة من مقاييس األداء سواء المالية أو غير ترجمة إستراتيجية المنظمة إلى م

 (. 2012المالية )الغريب، 

استخدام بطاقة األداء المتوازن يتأثر باستراتيجيات المؤسسات، والعوامل البنائية والبيئية  إن    

ر التي تواجو المؤسسات مثل حجم المؤسسة، عدم التأكد البيئي واالستثمار في األصول غي

الممموسة وىي عوامل تؤثر عمى تبني بطاقة األداء المتوازن حسب ما أظيرتو الدراسات العممية، 

 كونيا ليا تأثير أساسي عمى قرارات تبني أي نظام رقابي إداري في المؤسسات وىذه العوامل ىي

 :(2011)محاد، 

عمل في : لتصميم إستراتيجية العمل في المؤسسة، يجب اختيار الإستراتيجية العمل .1

المؤسسة وىذا المبدأ يجب اختباره مع بطاقة األداء المتوازن، وىناك إستراتيجية بناء 

وعمميات لممؤسسة تتمثل في )اإلستراتيجية المنظمة، اإلستراتيجية التحميمية، 

 .اإلستراتيجية الدفاعية(

 لحجم المؤسسة تأثير في تصميم واستخدام أنظمة الرقابة اإلدارية، :حجم المؤسسة .2

فكمما ازداد حجم المؤسسة ازدادت مشاكل االتصال والرقابة، مما يستوجب وجود 

أنظمة إدارية متطورة، لذا فإن ىذه المؤسسات تميل الستخدام أنظمة إدارية أكثر 
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تعقيدًا، وتقدم بطاقة األداء المتوازن كأداة إدارية متكاممة تفيد في القرارات والعمميات 

المؤسسات كبيرة الحجم ىي اكثر ميال لتبني تمك  متعددة المستويات، لذا فإن

 البطاقة.

إن الطمب عمى أنظمة المعمومات المتكاممة تتضمن معمومات  :عدم التأكد البيئي .3

مستقبمية وغير مالية سيكون من الصعب تطبيقيا في ظروف عدم التأكد العالي 

 قة.لممؤسسات، وتكون لممؤسسات المستقرة بيئيا أكثر ميال لتبني البطا

أداة   (BSC)األداء المتوازن : تعتبر بطاقةغير الممموسةاالستثمارات في األصول  .4

إدارية حيث أنيا تتطمب استخدام مقاييس غير مالية تعكس قرارات النمو والتطور 

 لممؤسسة، واألنشطة والمخرجات بصورة غير مباشرة.

تيجة لقصور النظام األعمال، ون منظماتوانطالقًا من تزايد الضغوط التنافسية عمى 

األداء  بطاقةالتقميدي لقياس األداء من الوفاء بالمعمومات الالزمة إلدارة األداء اإلستراتيجي، فإن 

دارة األداء االستراتيجي. )زغمول،   (BSC)المتوازن  (. 2010يعد أداة متكاممة لقياس وا 

يعتبر موضوع   (BSC)إن ارتفاع معدل الفشل في تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن

ميم ويثير القمق، ويعتبر مجال واسع لمبحث، حيث تواجو منظمات األعمال تحديات تحول دون 

 .بنجاح  (BSC)تطبيق بطاقة األداء المتوازن
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 ( بأن أىم التحديات التي تواجو منظمات األعمال تتمثل:Jakobsen, 2008ويرى )

 قة قياس األداء المتوازن.عدم التزام اإلدارة والعاممين في عممية تطبيق بطا .1

عدم االلتزام بتطبيق الخطط التشغيمية قصيرة األجل والموازنات السنوية في الوقت  .2

 المحدد ليا.

القيود المفروضة عمى نظام المعمومات والتي تحول دون إمكانية تقييم أداء المنظمة،  .3

 وبالتالي عدم إمكانية مراقبة التقدم نحو األىداف.

 العمل في رسم الخريطة اإلستراتيجية. صعوبات تواجو فريق .4

 عدم التوافق في اآلراء بشأن اختيار مقاييس األداء. .5

 .مقاومة العاممين لمتغيير .6

عدم قناعة  تتمثل فيتطبيق البعد المالي ب المتعمقة ويرى الباحث أن من أىم معوقات

 . (BSC)بأىمية إستخدام بطاقة األداء المتوازن واإلدارية المالية اإلدارات
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الفصل الثالث    
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ل الثالثالفص   

 الطريقة واإلجراءات

 المقدمة

يتناول ىذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي تم إتباعيا لموصول إلى أىداف الدراسة، وتتمثل     

بتحديد المنيجية ومجتمع وعينة الدراسة واألداة المستخدمة لموصول إلى البيانات الالزمة لإلجابة 

 عن أسئمة الدراسة.

 منيجية الدراسة 1-3

واقع االستبانو لدراسة  اعتمد الباحث بيذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي وتصميم    

ومعوقات تطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة 

 عمان.

 الدراسة مجتمع 2-3

 صة عمان والبالغ عددىايتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية المدرجة في بور    

 نتقاء عينو قصدية من العاممين في إدارات تمك الشركاتوتم إ ،(2014/ تموز) لغاية شير( 83)

 .(إدارية ومالية)

 ووحدة معاينة الدراسةعينة  3-3

%( من إجمالي الشركات 67أي بنسبة ) ( شركة صناعية،56)عينة الدراسة من  تكونت    

 ظف من اإلدارات المالية واإلدارية( مو 168انت وحدة المعاينة من )بينما ك وىذه النسبة جيدة،
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العميا، واسبتانة لتمك الشركات، حيث تم توزيع ثالث استبانات عمى كل شركة )استبانة لإلدارة 

الحة لمتحميل اإلحصائي، ( استبانة ص150لإلدارة الوسطى، واستبانة لإلدارة الدنيا( وتم استرداد )

ستبعاد ) %( 89) استردادبنسبة و  إستبانة تبين أنيا غير صالحة لمتحميل، حيث لم يجب  (18وا 

ستخدام نفس اإلجابة لمعظم أسئمة الدراسة،  المستجيبين عمى الكثير من فقرات اإلستبانة، وا 

( 15-7وأعطيت فترة تتراوح بين )، والمدراء الماليين، والمحاسبين ووجيت الى المدراء اإلداريين

 . تبانةلتعبئة اإلس يوم

 طرق جمع البيانات 4-3

المصادر التالية لمحصول عمى البيانات والمعمومات الالزمة عمى اعتمدت ىذه الدراسة 

 :إلعداد ىذه الدراسة

إستبانة وتتمثل بجمع المعمومات من مصادرىا )مجتمع الدراسة( بواسطة المصادر األولية: 

اج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ( الستخر SPSSبيدف تحميميا إحصائيا بتطبيق برنامج )

 المعيارية لإلجابة عمى أسئمة الدراسة.

 وتتمثل بالرجوع إلى األدبيات المختمفة واستخدام المراجع والمصادر المتوفرةالمصادر الثانوية: 

وعمى شبكة  وعمى الكتب ورسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه والمجالت العممية، بالمكتبات،

  النظري لموضوع الدراسة.ات الصمة بموضوع الدراسة بيدف بناء اإلطار االنترنت ذ
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     أداة الدراسة 5-3

قام الباحث باستخدام االستبانة كوسيمة لجمع المعمومات بغرض الوصول إلى أىداف الدراسة     

لصمة والدراسات السابقة ذات ا المحاسبي واإلجابة عن أسئمتيا، وذلك بالرجوع إلى األدب النظري

 بموضوع الدراسة.

 حيث إشتممت اإلستبانة عمى جزئيين:

 ىذا الجزء الى معرفة الخصائص الديموغرافية لممجيبين عمى أسئمة  ىدف :الجزء األول

الدراسة منيا: المؤىل العممي، التخصص العممي، سنوات الخبرة، الشيادات المينية، 

 المستوى الوظيفي.

 إختبار فرضيات الدراسة باإلعتماد عمى اإلستبانة ىذا الجزء الى  ىدف: الجزء الثاني

 التي تكونت من خمسة مجموعات عمى النحو التالي:

ىدفت ىذه المجموعة الى معرفة إمتالك ىذه الشركات عمى المجموعة األولى:  -

المقومات الالزمة إلعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن، وتضمنت عمى 

 ( فقرات.10)

ىدفت ىذه المجموعة الى معرفة مدى مساىمة المعوقات المتعمقة عة الثانية: المجمو  -

بأدوات القياس واإلفصاح في الحد من قدرة الشركات عمى إعداد وتطبيق البعد 

 ( فقرة.21المالي لبطاقة األداء المتوازن، وتضمنت عمى )
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ت المتعمقة ىدفت ىذه المجموعة الى معرفة مدى مساىمة المعوقا المجموعة الثالثة: -

بالتخطيط المالي في الحد من قدرة الشركات عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة 

 ( فقرة.16األداء المتوازن. وتضمنت عمى )

الى معرفة مدى مساىمة المعوقات المتعمقة  ىذه المجموعة ىدفتالمجموعة الرابعة:  -

عداد وتطبيق البعد بميارات التواصل واإلتصال في الحد من قدرة الشركات عمى إ

 ( فقرة.12المالي لبطاقة األداء المتوازن، وتضمنت عمى )

ىدفت الى معرفة مدى مساىمة المعوقات المتعمقة بتحديد  المجموعة الخامسة: -

أىداف البعد المالي في الحد من قدرة الشركات عمى إعداد وتطبيق البعد المالي 

 ة. ( فقر 12لبطاقة األداء المتوازن، وتضمنت عمى )

 صدق أداة الدراسة 6-3

استخدم الباحث أداة االستبيان، ولمتأكد من صدق أداة الدراسة تم عرضيا عمى عدد من 

كما ىو مبين في الممحق رقم  ( محكمين من ذوي الخبرة والكفاءة5المحكمين والبالغ عددىم )

ماء الفقرة ، وكان الغرض من ذلك الحكم عمى درجة مناسبة الصياغة المغوية، ومدى انت(2)

جراء التعديالت الالزمة، وبناء عمى إجماع غالبية  لممجال، باإلضافة إلى حذف أو اإلضافة وا 

المحكمين، تم تعديل االستبانة بناًء عمى مالحظاتيم ومقترحاتيم، وقد تم األخذ بمالحظات 

، مجاالت( 5موزعة عمى ) سؤال( 71المحكمين وتعديل فقرات االستبانة، بحيث أصبحت )

 ( يبين االستبانة بصورتيا النيائية.3ممحق رقم )و 
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 أداة الدراسة ثبات 7-3

التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة, تــم تطبيقيــا مــرتين بفــارق زمنــي أســبوعين عمــى عينــة  بغــرض     

 فـي بورصـة عمـانالمدرجـة من موظفي الشركات الصـناعية  موظف( 24استطالعية مكون من )

ألصمية, وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين الستخراج تم اختيارىم من خارج العينة ا

عمــى جميــع مجــاالت الدراســة  األداة )كرونبــاخ ألفــا( ثبــاتثبــات اإلعــادة, كمــا تــم تطبيــق معادلــة 

 ( يوضح ذلك.1واألداة ككل, والجدول )

 معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة واألداة ككل (:2) الجدول

 عدد مجالال الرقم
 الفقرات

 معامل
كرونباخ 

 ألفا

ثبات  معامل
 اإلعادة

 0.83 0.82 10 إلعداد وتطبيق البعد المالي في بطاقة األداء المتوازن الالزمة المقومات
 0.85 0.88 21 المتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح  قاتالمعو  مساىمة 1
 0.79 0.81 16 المالي  بالتخطيطالمعوقات المتعمقة  مساىمة 2
 0.88 0.87 12 المعوقات بميارات التواصل واالتصال  مساىمة 3
 0.83 0.86 12 المعوقات بمعوقات تحديد أىداف البعد المالي  مساىمة 4

في  لمتوازنالمعوقات بتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء ا مساىمة
 0.90 0.93 30 الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان 

المعوقــات بتطبيــق  مســاىمة( أن معــامالت كرونبــاخ ألفــا لمجــاالت 1جــدول )مــن ال يظيــر

 تراوحــتالبعـد المــالي لبطاقــة األداء المتــوازن فـي الشــركات الصــناعية المدرجــة فـي بورصــة عمــان 

" بـأدوات القيـاس واإلفصـاح المتعمقـةالمعوقـات  مسـاىمة( كان أعالىا لمجال "0.88-0.81بين )

ـــالتخطيطالمعوقـــات المتعمقـــة  مســـاىمة، وأدناىـــا لمجـــال " ـــا  ، المـــالي" ب وبمـــغ معامـــل كرونبـــاخ ألف

المعوقات بتطبيـق البعـد المـالي لبطاقـة األداء المتـوازن فـي الشـركات الصـناعية المدرجـة  لمساىمة
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 (, وجميـــع معـــامالت الثبـــات مرتفعـــة ومقبولـــة ألغـــراض الدراســـة, 0.93) ككـــلفــي بورصـــة عمـــان 

ــــ)سيكاران( ـــاخ الفـــا( مقبـــول إذا زاد عـــن )يعتبـــر معامـــ ووفقـــا ل ـــغ  كمـــا(. 0.70ل الثبـــات )كرونب بم

ككــــل  إعــــداد وتطبيــــق البعــــد المــــالي فــــي بطاقــــة األداء المتــــوازن لمقومــــاتكرونبــــاخ ألفــــا  معامــــل

(0.82). 

المعوقــات بتطبيــق البعــد المــالي  مســاىمةتراوحــت معــامالت ثبــات اإلعــادة لمجــاالت  كمــا

-0.79بـين ) تراوحـتالصناعية المدرجة في بورصـة عمـان  لبطاقة األداء المتوازن في الشركات

" ، وأدناىــا لمجــال بميــارات التواصــل واالتصــال معوقــاتال مســاىمة( كــان أعالىــا لمجــال "0.88

المعوقــات  لمســاىمة"، وبمــغ معامــل ثبــات اإلعــادة المــالي بــالتخطيطالمتعمقــة  اتالمعوقــ مســاىمة"

 زن فــي الشــركات الصــناعية المدرجــة فــي بورصــة عمــانبتطبيــق البعــد المــالي لبطاقــة األداء المتــوا

بطاقــة لإعــداد وتطبيــق البعــد المــالي  لمقومــاتألفــا  اإلعــادة ثبــات معامــلبمــغ  كمــا(, 0.90ككــل )

معامالت ثبات اإلعـادة مرتفعـة ومقبولـة ألغـراض الدراسـة,  وجميع ،(0.83ككل ) األداء المتوازن

 (. 0.70اد عن )حيث يعتبر معامل ثبات اإلعادة مقبول إذا ز 

 المقياس تصحيح 8-3

الباحث مقياس ليكرت  استخدمحيث  فقرة،( 71االستبانة بصورتيا النيائية من ) تكونت

(, 4) كبير(, 5) جدا كبيرإعطاء  وتم, دراسةبيدف قياس آراء أفراد عينة ال الخماسيلمتدرج 

 أمام اإلجابة التي )×( بوضع إشارة  وذلك(، 1) جدا متدني(، 2) متدني(, 3) إلى حد ما كبير
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تعكس درجة موافقتيم، كما تم االعتماد عمى التصنيف التالي لمحكم عمى المتوسطات 

 : )سيكاران، د.ت(كالتالي الخماسيالحسابية بالتدرج 

 منخفضة. 2.33 منأقل  -

 متوسطة. 3.66-2.34 من -

 مرتفعة. 5.00 - 3.67 من -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 9-3

المعالجات اإلحصائية التالية من خالل برنامج  دامسئمة الدراسة تم استخعن أ لإلجابة

 : (SPSS)الرزم اإلحصائية 

 ألفراد عينة الدراسة. والوظيفيةوالنسب المئوية لممتغيرات الشخصية  التكرارات -

الدراسة ومعامل ارتباط بيرسون الستخراج  لمجالمعامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا  -

 ة.ثبات اإلعاد

 تمجاالالحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن  المتوسطات -

 أداة الدراسة.

 – Oneتحميل التباين األحادي )و  (Multiple Regressionتحميل االنحدار المتعدد ) -

Way ANOVA.) 

 (Independent sample t. testاختبار ) -
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 الفصل الرابع 

  نتائج التحميل االحصائي

 المقدمة 1-4

 التحميل اإلحصائي لمبيانات الديموغرافية 2-4

 تحميل أسئمة الدراسة نتائج عرض 3-4

 نحدار الخطياالفتراضات لإل  4-4

  فرضيات الدراسة إختبار 5-4

  التحميل اإلحصائينتائج  ممخص 6-4
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 الفصل الرابع

 نتائج التحميل اإلحصائي

 المقدمة 1-4

معوقات تطبيق البعد و  واقع عمى التعرف إلىائج الدراسة التي ىدفت ىذا الفصل نت يتضمن    
المالي لبطاقة األداء المتوازن في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان, وسيتم عرض 

 .الدراسة وفرضيات أسئمةالنتائج باالعتماد عمى 

 التحميل اإلحصائي لمبيانات الديموغرافية 2-4

 ( يوضح ذلك.3لنسب المئوية لممتغيرات الشخصية والوظيفية، جدول )تم حساب التكرارات وا   

 العينة تبعًا لممتغيرات الشخصية والوظيفية فراد(: توزيع أ3) الجدول

 الفئة المتغيرات
 المجموع الكمي اإلدارة الدنيا اإلدارة الوسطى اإلدارة العميا

 النسبة التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 المئوية

 المؤىل
 العممي

 84.7 127 90 45 82 41 82 41 بكالوريوس
 12.0 18 10 5 14 7 12 6 ماجستير
 3.3 5 - - 4 2 6 3 دكتوراه
 100 150 100 50 100 50 100 50 المجموع

 
 
 

 التخصص
 العممي
 

 
 

 52.0 78 42 21 36.0 18 78 39 محاسبة
 23.3 35 28 14 30.0 15 12 6 اقتصاد

ة مالي عموم
 ومصرفية

5 10 15 30.0 13 26 33 22.0 

 2.7 4 4 2 4.0 2 - - )أخرى(

 100 150 100 50 100 50 100 50 المجموع



63 
 

 سنوات
 الخبرة

 5من  أقل
 سنوات

10 20 31 62 2 4 12 8.0 

إلى أقل  -5
 10من 

19 38 11 22 29 58 79 52.7 

أقل من  -10
 سنة 15

12 24 8 16 17 34 40 26.7 

سنة  15
 فأكثر

9 18 - - 2 4 19 12.7 

 100 150 100 50 100 50 100 50 المجموع

 الشيادات
 المينية

JCPA 13 26 6 12 8 16 27 18.0 
CIA 5 10 8 16 9 18 12 8.0 
CMA 21 42 6 12 8 16 15 10.0 

 64.0 96 50 25 60 30 22 11 يوجد ال
 100 150 100 50 100 50 100 50 المجموع

 ( ما يمي:3لجدول رقم )ا من يظير

تكـرارًا  األكثـر والمؤىـل العممـي البكـالوريوس ىـ أنالعممـي, نالحـظ  المؤىـل لمتغيـر بالنسـبة -

( 5العممـي الـدكتوراه ) المؤىل%(، بينما بمغ تكرار 84.7) ئوية( بنسبة م127والذي بمغ )

ـــــة ) ـــــرز مـــــؤىالت المـــــوظفين ىـــــي درجـــــة  %(.3.3وبنســـــبة مئوي ـــــدل عمـــــى أن أب وىـــــذا ي

الوريوس ويعكـــس ذلـــك اىتمـــام الشـــركات بـــالمؤىالت العمميـــة الالزمـــة لمقيـــام باألعمـــال البكـــ

 والميام بطريقة جيدة.

األعمــى  والعممــي المحاســبة ىــ التخصــصالعممــي, نالحــظ أن  التخصــصلمتغيــر  بالنســبة -

 األقــل تكــراراً  ىــو)أخــرى(  التخصــص%(, بينمــا 52( بنســبة مئويــة )87تكــرارًا والــذي بمــغ )
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ويعـــزى ذلـــك الـــى اختيـــار العينـــة مـــن مـــوظفي  %(.19.2( بنســـبة مئويـــة )4) والـــذي بمـــغ

 المالية لمشركات والتي معظميم من المحاسبين في االدارات المختمفة. 

ســــنوات ىــــي   10أقــــل مــــن  -5مــــن  الخبــــرةالخبــــرة, نالحــــظ أن  ســــنواتبالنســــبة لمتغيــــر   -

 5الخبــرة أقــل مــن  ســنوات %(, بينمــا52.7( بنســبة مئويــة )79والــذي بمــغ ) اً األكثــر تكــرار 

، وىــذا يــدل عمــى حــرص %(8مئويــة ) ة( وبنســب12بمــغ ) والــذيتكــرارًا  األقــل ىــيســنوات 

 .سنوات 10الشركات عمى استمرارية الموظفين والمحافظة عمييم لذلك تمتد خبراتيم الى 

( 54لــدييم شــيادة مينيــة بمــغ ) الــذين عــددالمينيــة, نالحــظ أن  الشــياداتبالنســبة لمتغيــر   -

( وبنســبة 96) بمــغعمــى الشــيادات المينيــة  الحاصــمين غيــر%(, بينمــا 36مئويــة ) وبنســبة

، وذلـــك ألن عينـــة الدراســـة تناولـــت مـــوظفي الـــدوائر الماليـــة والتـــي تخـــتص (%64مئويـــة )

 بالمحاسبة ومتابعة الشؤون المالية في الشركات، وبالتالي ال تحمل شيادات مينية.

في, نالحـظ أن تكـرار المسـتويات الوظيفيـة لـإلدارات العميـا الـوظي المسـتوىبالنسبة لمتغير   -

، حيـث راعـى %(33.3( لكل منيما وبنسبة مئوية )50متساوية بتكرار ) ياوالوسطى والدن

 الباحث تناول عينة الدراسة من ثالث مستويات ادارية وبنسب متساوية.
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 تحميل أسئمة الدراسةنتائج  عرض 3-4

تمتمــك الشــركات الصــناعية المقومــات  ىــل: الرئيســي األولالســؤال المتعمقــة ب النتــائج 1-3-4

 الالزمة إلعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن؟

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  تمالسؤال،  ىذا عن لإلجابة

 من بطاقة األداء المتوازنالالزمة إلعداد وتطبيق البعد المالي ل لممقوماتتبعا  راسةعينة الد

 .( يوضح ذلك4جدول )و  اعية المدرجة في بورصة عمان،وجية نظر موظفي الشركات الصن

وتطبيق البعد المالي لبطاقة  عدادالالزمة إل لمقوماتإلمتالك الشركة ا(: توزيع أفراد العينة تبعًا 4) الجدول
 األداء المتوازن 

 الفقرات الرقم
 المجموع الكمي اإلدارة الدنيا الوسطى اإلدارة اإلدارة العميا

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

طـــاقم محاســـبي  1
 ومالي مؤىل.

3.74 0.75 3.46 0.71 3.70 0.83 3.02 1.46 

ي نظــــام محاســــب 2
 محوسب.

3.48 0.71 3.44 0.74 3.58 0.72 3.26 1.41 

3 
ــــــــــــي  تكامــــــــــــل ف
الـــــــــــــــــــــــــــــــــدورات 

 المحاسبية.

3.78 0.75 3.70 0.85 3.72 0.84 2.87 1.52 

ـــــــــدقيق  4 نظـــــــــام ت
 ورقابة داخمي.

3.42 0.73 3.62 0.77 3.66 0.81 3.11 1.42 

5 

إدراك جيـــد مـــن 
قبـــــــــل الطـــــــــواقم 
المحاســـــــــــــــــــــــبية 
لبطاقـــــــــــة األداء 

 المتوازن.

3.62 0.75 3.68 0.81 3.82 0.76 2.88 1.47 
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6 
سياســــــــــــــــــــــــــــــات 
محاسبية ومالية 

 مكتوبة.

3.70 0.88 3.58 0.87 3.68 0.92 3.10 1.57 

7 
إســــــــــــــــــــــتراتيجية 
ماليـــــــة محـــــــددة 

 األىداف.

3.58 0.88 3.48 0.80 3.52 0.76 3.20 1.41 

8 

تــــدريب مســــتمر 
عمــــــــى األبعــــــــاد 
المختمفة لبطاقة 

األداء 
 المتوازن.

 
 

3.72 0.84 3.54 0.81 3.68 0.86 3.08 1.54 

9 
 

إدارة مدركـــــــــــــــــة 
ألىمية استخدام 
بطاقـــــــــــــة األداء 

 المتوازن.

3.58 0.88 3.88 0.96 4.10 0.90 2.67 1.53 

10 

زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
االســــــــــــــــتثمارات 
واســــــــــــــــــــــــــتغالل 
المــوارد المتاحــة 
باستخدام بطاقة 

األداء 
 المتوازن.

3.66 0.84 3.84 0.85 3.78 0.75 2.72 1.42 

مة الالز  المقومات
إلعداد وتطبيق البعد 

لبطاقة األداء  ماليال
 المتوازن

3.62 0.41 3.62 0.49 3.72 0.58 2.99 

 
0.92 

 

الالزمــــة  المقومــــات( أن المتوســــطات الحســـابية لفقــــرات المجــــال "4مــــن الجــــدول ) يظيـــر

أعالىـا  كـان(، 3.26-2.67" تراوحـت بـين )إلعداد وتطبيق البعـد المـالي لبطاقـة األداء المتـوازن

" بالمرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي محاســـبي محوســـب نظـــام( والتـــي تـــنص عمـــى "2لفقـــرة رقـــم )ا

"تـدريب إسـتراتيجية ماليـة محـددة  ( والتـي تـنص عمـى 7الفقرة رقم ) يميو مرتفعة،( وبدرجة 3.26)
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( والتي تنص 4الفقرة رقم ) الثالثة وبالمرتبة متوسطة،( وبدرجة 3.20" بمتوسط حسابي )األىداف

أما أقل المتوسطات  متوسطة،( وبدرجة 3.11" بمتوسط حسابي )تدقيق ورقابة داخمي نظامعمى "

" مدركــة ألىميــة اســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن إدارة" عمــىتــنص  والتــي( 9رقــم ) ةمفقــر الحســابية ل

ونالحظ أن االنحراف المعياري عمـى المتوسـط الكمـي , متوسطة( وبدرجة 2.67حسابي ) بمتوسط

" أكبر من االنحراف الالزمة إلعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن لمقوماتالمجال "

المعياري لمفقرات لممستويات اإلدارية الثالث )العميا، الوسطى، الدنيا( كل عمى حدا، وذلك بسـبب 

 لمقوماتاالحسابي لممجال " توسطوبمغ الماختالف آراء عينة الدراسة لممستويات اإلدارية الثالث، 

 .متوسطة( وبدرجة 2.99" ككل )الالزمة إلعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

يوجد معوقات تحد من قدرة الشركات  ىل: الثاني الرئيسيالمتعمقة بالسؤال  النتائج 2-3-4

 الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن؟

مجاالت المن  لكلواالنحرافات المعيارية  متوسطاتؤال، تم حساب الالس ىذا عن لإلجابة
التي تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد  المعوقاتالدراسية لمقياس 

وجية نظر موظفي الشركات الصناعية المدرجة في بورصة  من المالي لبطاقة األداء المتوازن
 .( يوضح ذلك5جدول )عمان،  
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تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق  التي معوقاتمل(: توزيع أفراد العينة تبعًا 5) جدولال
 البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن 

 المجال الرقم

 المجموع الكمي اإلدارة الدنيا اإلدارة الوسطى اإلدارة العميا

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

1 
المعوقات المتعمقة  مساىمة

 بأدوات القياس واإلفصاح 
2.90 0.79 2.94 0.64 2.84 0.99 2.89 0.81 

2 
المعوقات المتعمقة  مساىمة

 بالتخطيط المالي 
2.92 0.89 3.13 0.74 3.13 0.68 3.06 0.78 

3 
 بمياراتالمعوقات  مساىمة

 التواصل واالتصال 
3.52 0.55 3.47 0.62 3.35 0.58 2.99 0.95 

4 
المعوقات بمعوقات  مساىمة

 تحديد أىداف البعد المالي 
2.83 0.95 3.23 1.02 3.36 0.88 3.14 0.97 

التي تحد من قدرة الشركات  المعوقات
الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد 

 الي لبطاقة األداء المتوازنالم
2.86 0.68 3.05 0.62 3.11 0.68 3.00 0.66 

التي تحد مـن  المعوقات( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال "5من الجدول ) يظير

" تراوحــت بــين الشــركات الصــناعية عمــى إعــداد وتطبيــق البعــد المــالي لبطاقــة األداء المتــوازن قــدرة

أىــداف البعــد المــالي"  تحديــدب المتعمقــةالمعوقــات  مســاىمة" مجــالأعالىــا  كــان(، 2.89-3.14)

 بــالتخطيطالمعوقــات المتعمقــة  مســاىمة" مجــال يميــو ،متوســطة( وبدرجــة 3.14حســابي ) بمتوســط

 معوقــاتال مســاىمة" مجــال الثالثــة وبالمرتبــة( وبدرجــة متوســطة، 3.06المــالي" بمتوســط حســابي )

( وبدرجــة متوســطة، أمــا أقــل المتوســطات 2.99ابي )بميــارات التواصــل واالتصــال" بمتوســط حســ

( 2.89حسابي ) بمتوسط" بأدوات القياس واإلفصاح المتعمقةالمعوقات  مساىمة" لمجالالحسابية 

التــــي تحــــد مــــن قــــدرة الشــــركات  المعوقــــات, وبمــــغ المتوســــط الحســــابي لممجــــال "متوســــطةوبدرجــــة 
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( وبدرجــــة 3.00" ككــــل )داء المتــــوازنالصــــناعية عمــــى إعــــداد وتطبيــــق البعــــد المــــالي لبطاقــــة األ

 .متوسطة

يوجد معوقات متعمقة بأدوات القياس  ىل: الفرعي األولالمتعمقة بالسؤال  النتائج 3-3-4

واإلفصاح تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء 

 المتوازن؟

حرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات واالن لإلجابة

وجية نظر موظفي  منالمتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح  معوقاتلا لمساىمةالدراسة تبعا 

 .( يوضح ذلك6جدول )الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، 

تحد من قدرة  التي فصاحالمتعمقة بأدوات القياس واإل لمعوقاتا لمساىمة(: توزيع أفراد العينة تبعًا 6) الجدول
 الشركات الصناعية من إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

 الفقرات الرقم

 المجموع الكمي الدنيا اإلدارة اإلدارة الوسطى اإلدارة العميا

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 رافاالنح
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

1 
ـــة بـــين  الصـــعوبة فـــي الموازن
التكمفــــــة والمنفعــــــة واألىميــــــة 

 النسبية.

3.10 0.71 3.12 0.72 2.84 0.87 3.02 1.44 

2 
االســـــــــــتناد عمـــــــــــى التكمفـــــــــــة 
التاريخيــــــــــــة فــــــــــــي القيــــــــــــاس 

 المحاسبي.

2.82 0.77 2.82 0.72 2.74 0.78 2.79 1.37 

3 
ة بعـــــــــض عـــــــــدم موضـــــــــوعي

 أدوات القياس المحاسبي.
2.70 0.76 2.94 0.88 2.82 0.90 2.82 1.44 

4 
اســــــــــــــــتخدام أدوات قيــــــــــــــــاس 

 متعددة بنظام التكاليف. 
2.56 0.96 3.22 0.94 2.76 0.93 2.84 1.45 

اســــــــــتخدام أدوات قيــــــــــاس بنظـــــــــــام  5
 المحاسبة اإلدارية.

3.14 1.81 2.90 0.83 2.42 0.78 2.82 1.47 
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6 
المحاســــبي  خضــــوع القيــــاس

الجتيـــادات شخصــــية بعيــــدة 
 عن الموضوعية.

3.36 0.92 3.20 0.89 2.86 0.91 3.14 1.49 

7 
تعــدد أنــواع األصــول الثابتــة 

 وطرق معالجتيا.
3.30 0.78 2.72 0.77 2.60 0.74 2.87 1.42 

8 
ــــــــــة  صــــــــــعوبة وتعقيــــــــــد عممي
حصــر تكمفــة مخــزون المــواد 

 األولية.

2.60 0.85 2.74 0.88 2.70 0.81 2.68 1.37 

9 
ــــــــــة  صــــــــــعوبة وتعقيــــــــــد عممي
حصـر تكمفـة مخـزون "تحـت 

 التشغيل".

2.78 0.77 2.62 0.87 2.86 0.88 2.75 1.50 

10 
ــــــــــة صــــــــــعو  بة وتعقيــــــــــد عممي

 الســمع حصــر تكمفــة مخــزون
 المنتجة.

2.92 0.92 3.42 0.97 3.62 0.96 3.32 1.46 

11 

عــدم الموازنــة بــين المقــاييس 
الماليـــة وغيـــر الماليـــة كـــذلك 

ـــــــــــــــــــــــا ييس الداخميـــــــــــــــــــــــة المق
 والخارجية. 

2.92 0.89 3.22 0.93 3.08 0.96 3.07 1.54 

12 
عـــــــــــدم تـــــــــــوفر المعمومـــــــــــات 

 المالية بالوقت المناسب.
2.76 0.99 3.62 0.98 3.22 0.95 3.20 1.57 

13 
عــــــدم ثبــــــات طــــــرق القيــــــاس 
واإلفصــــاح عــــن المعمومــــات 

 المالية.

2.84 0.81 3.40 0.75 3.30 0.88 3.18 1.42 

14 
ياديـــة اإلفصـــاح عـــن عـــدم ح

 المعمومات المالية.
2.36 0.89 3.12 0.83 3.22 0.80 2.90 1.54 

15 

عـــــــدم إدراك اإلدارة بأىميـــــــة 
ـــــــــد  القيـــــــــاس واإلفصـــــــــاح عن
اســـــتخدام المنشــــــأة لمبيانــــــات 

 المالية.

2.96 0.88 3.16 0.98 3.00 0.91 3.04 1.42 

16 
القمـــــــق مـــــــن وجـــــــود أســـــــواق 
منافســــــة يحــــــد مــــــن عمميـــــــة 

 اإلفصاح.

3.02 0.84 3.02 0.80 3.06 0.89 3.03 1.48 

17 
اســـــــتخدام بـــــــدائل محاســـــــبية 

 متعددة.
3.12 0.93 3.00 0.70 3.00 0.96 3.04 1.51 

18 
جــودة المعمومــات المحاســبية 

 المفصح عنيا.
3.16 0.82 2.66 0.77 2.48 0.95 2.76 1.54 

19 
ضــعف فــي إعــداد التقــارير الماليــة 

 .المفصح عنيا لدى المنشأة
2.74 0.77 2.10 0.72 2.30 0.88 2.38 1.54 
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20 
عــدم وجـــود معمومـــات كافيـــة 
 منشورة عن أسعار األسيم.

2.94 0.89 2.32 0.80 2.30 0.87 2.52 1.48 

21 
عـــــــدم الدقـــــــة فـــــــي القـــــــرارات 
 االقتصادية المفصح عنيا. 

2.92 0.86 2.50 0.82 2.60 0.96 2.67 1.57 

المتعمقة بأدوات  المعوقات مساىمة
 واإلفصاح  القياس

2.90 0.79 2.94 0.64 2.84 0.99 2.89 0.81 

 المعوقـــات مســـاىمة( أن المتوســـطات الحســـابية لفقـــرات المجـــال "6مـــن الجـــدول ) يظيـــر

( 10أعالىــا الفقــرة رقــم ) كـان(، 3.32-2.38" تراوحــت بــين )واإلفصـاحالمتعمقـة بــأدوات القيــاس 

" بالمرتبــة األولــى المنتجــة الســمعن وتعقيــد عمميــة حصــر تكمفــة مخــزو  صــعوبةوالتــي تــنص عمــى "

تـوفر  عـدم" ( والتـي تـنص عمـى 12الفقـرة رقـم ) يميـو ،متوسـطة( وبدرجة 3.32بمتوسط حسابي )

 الثالثـة وبالمرتبـة( وبدرجة متوسـطة، 3.20" بمتوسط حسابي )المعمومات المالية بالوقت المناسب

" فصــاح عــن المعمومــات الماليــةثبــات طــرق القيــاس واإل عــدم( والتــي تــنص عمــى "13الفقــرة رقــم )

 والتـي( 19رقـم ) ةمفقـر ( وبدرجة متوسطة، أما أقل المتوسطات الحسابية ل3.18بمتوسط حسابي )

حســـابي  بمتوســـط" فـــي إعـــداد التقـــارير الماليـــة المفصـــح عنيـــا لـــدى المنشـــأة ضـــعف" عمـــىتـــنص 

لمجـال "مسـاىمة ونالحظ أن االنحراف المعياري عمى المتوسط الكمـي  ,متوسطة( وبدرجة 2.38)

المعوقــات المتعمقــة بــأدوات القيــاس واإلفصــاح" أكبــر مــن االنحــراف المعيــاري لمفقــرات لممســتويات 

اإلداريـــة الـــثالث )العميـــا، الوســـطى، الـــدنيا( وذلـــك بســـبب اخـــتالف آراء عينـــة الدراســـة لممســـتويات 

بـــأدوات القيـــاس  المتعمقـــة لمعوقـــاتا مســـاىمةوبمـــغ المتوســـط الحســـابي لممجـــال " اإلداريـــة الـــثالث،

 .متوسطة( وبدرجة 2.89" ككل )واإلفصاح
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يوجد معوقات متعمقة بالتخطيط المالي  ىل: الفرعي الثانيالمتعمقة بالسؤال  النتائج 4-3-4

 تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن؟

أفراد عينة  إلجاباتواالنحرافات المعيارية  ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات لإلجابة

وجية نظر موظفي الشركات  منالمالي  بالتخطيطالمتعمقة  معوقاتلالدراسة تبعا لمساىمة ا

 وضح ذلك.ي (7) ولية المدرجة في بورصة عمان، والجدالصناع

من قدرة الشركات  تحد التي المالي بالتخطيطالمتعمقة  لممعوقات(: توزيع أفراد العينة تبعًا 7) الجدول
 الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

 الفقرات الرقم

 المجموع الكمي اإلدارة الدنيا اإلدارة الوسطى العميا اإلدارة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

1 
صــعوبة تحديــد نســبة 
المخــــــــــــــــــاطرة فــــــــــــــــــي 

 المستقبل البعيد.

2.54 0.88 2.60 0.87 3.10 0.75 2.76 1.59 

2 

نقـــــــــص المعمومــــــــــات 
المســـــــــــــــتقبمية عـــــــــــــــن 
الموضــــــوع المخطــــــط 

 لو.

3.62 0.84 2.44 0.85 3.16 0.77 2.59 1.50 

3 

اعتمـــــــــــاد التخطـــــــــــيط 
ــــــــــر مــــــــــن  عمــــــــــى كثي

ذ ال االفتراضــــــــــــــــات إ
يوجـــــد معيــــــار ثابــــــت 
يحكــــــــــــــــــــم عمميــــــــــــــــــــة 

 التخطيط.

2.68 0.75 2.04 0.87 2.76 0.78 2.72 1.49 

4 

ظيــــــــــــــــــور بعــــــــــــــــــض 
الحــــــــــاالت الطارئــــــــــة 
غيــــــر المخطــــــط ليــــــا 
والتـــي قــــد تســــيم فــــي 

 عرقمة العمل.

3.56 0.88 3.62 0.88 3.64 0.88 2.73 1.56 
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5 

عــــدم تأىيــــل الطــــواقم 
المحاســــــــــبية بشــــــــــكل 
جيــــــــــد فــــــــــي عمميــــــــــة 

 التخطيط.

2.80 0.78 2.88 0.75 2.64 0.95 2.81 1.49 

6 
عــدم تعــاون اإلدارات 
فـــي عمميـــة التخطـــيط 

 المتكامل.
2.78 0.98 2.70 0.76 2.80 0.76 2.77 1.60 

7 
عـــدم وجـــود سياســـات 
مكتوبــــــــــــة لعمميــــــــــــات 

 التخطيط.

2.52 0.78 3.26 0.77 2.58 0.87 3.66 1.34 

8 
عـــــــدم تـــــــوفر أســـــــاس 

 لتوزيع الموارد.
2.80 0.92 3.00 0.86 2.36 0.77 3.38 1.48 

9 

عـــــــدم وجـــــــود خطـــــــة 
تتضــــــمن تفصــــــيالت 
خاصــة بكيفيـــة إنفـــاق 

 األموال.

3.72 0.95 3.58 0.84 2.94 0.79 3.30 1.51 

10 

عــــــدم وضـــــــع بـــــــدائل 
لمتعامـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــع 
المشــــكالت المختمفــــة 
مســتقباًل وتحميــل كـــل 
ــــديل والتنبــــؤ بنتــــائج  ب

 إتباعو. 

3.58 0.88 3.14 0.98 3.32 0.75 3.29 1.57 

11 

عـــــــــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــــــــود 
االحتياجات المتنوعـة 
والمتغيــــــــــــرة لمفئــــــــــــات 

 المستيدفة. 

2.94 0.75 3.36 0.87 3.28 0.71 3.56 1.46 

12 

عــــدم وجـــــود تحســـــين 
فــــي نوعيــــة القـــــرارات 
التـــــــــــــــــــــي تتبعيـــــــــــــــــــــا 

 المنظمة.

2.60 0.88 2.52 0.96 2.66 0.75 3.08 1.47 

13 
عــــــدم تــــــوفر المــــــوارد 
واإلمكانات األساسـية 

 والقدرات.

3.02 0.97 3.40 0.77 3.60 0.74 3.29 1.43 

14 
وجـــــود ضـــــغوط مـــــن 
ــــــــــــــة المحيطــــــــــــــة  البيئ

 لممنظمة. 

2.90 0.86 3.02 0.72 3.10 0.75 2.98 1.55 

15 
عـــــــــدم االتفـــــــــاق حـــــــــول 
تحديـــد األىـــداف داخـــل 

 المنظمة.

3.06 0.95 3.72 0.74 3.48 0.78 3.19 1.48 
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16 
ضــــــعف فــــــي إعــــــداد 
الخــــــــرائط التنظيميــــــــة 

 لممنظمة.

3.96 0.94 3.88 0.76 4.16 0.80 2.86 1.53 

المتعمقة  لمعوقاتا مساىمة
 0.78 3.06 0.68 3.13 0.74 3.13 0.89 2.92 المالي  بالتخطيط

 لمعوقـــاتا مســـاىمة( أن المتوســـطات الحســـابية لفقـــرات المجـــال "7مـــن الجـــدول ) يظيـــر

( والتي تنص 7ة رقم )أعالىا الفقر  كان(، 3.66-2.59" تراوحت بين )المالي بالتخطيطالمتعمقة 

( 3.66بمتوسـط حســابي ) ولــى" بالمرتبـة األوجــود سياسـات مكتوبـة لعمميــات التخطـيط عـدمعمـى "

وجـــود االحتياجـــات المتنوعـــة  عـــدم" ( والتـــي تـــنص عمـــى 11الفقـــرة رقـــم ) يميـــو ،متوســـطةوبدرجـــة 

الفقــرة  لثالثــةا وبالمرتبــة( وبدرجــة متوســطة، 3.56" بمتوســط حســابي )والمتغيــرة لمفئــات المســتيدفة

( وبدرجــة 3.38" بمتوســط حســابي )تــوفر أســاس لتوزيــع المــوارد عــدم( والتــي تــنص عمــى "8رقــم )

المعمومـــات  نقـــص" عمـــىتـــنص  والتـــي( 2رقـــم ) ةمفقـــر متوســـطة، أمـــا أقـــل المتوســـطات الحســـابية ل

, متوســــطة( وبدرجــــة 2.59حســــابي ) بمتوســــط" الدقيقــــة المســــتقبمية عــــن الموضــــوع المخطــــط لــــو

أن االنحـــــراف المعيـــــاري عمـــــى المتوســـــط الكمـــــي لمجـــــال "مســـــاىمة المعوقـــــات المتعمقـــــة ونالحـــــظ 

بـــالتخطيط المـــالي" أكبـــر مـــن االنحـــراف المعيـــاري لمفقـــرات لممســـتويات اإلداريـــة الـــثالث )العميـــا، 

وبمــــغ الوســـطى، الـــدنيا( وذلــــك بســـبب اخــــتالف آراء عينـــة الدراســــة لممســـتويات اإلداريــــة الـــثالث، 

( وبدرجـة 3.06" ككـل )المـالي بـالتخطيطالمتعمقـة  المعوقـات مسـاىمةلممجـال "المتوسط الحسـابي 

 .متوسطة
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يوجد معوقات متعمقة بميارات التواصل  ىل: الفرعي الثالثالمتعمقة بالسؤال  النتائج 5-3-4

واالتصال بين اإلدارات المالية تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد 

 األداء المتوازن؟ المالي لبطاقة

ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة  لإلجابة    

 من التواصل واالتصال بين اإلدارات المالية بمياراتالمتعمقة  معوقاتلا لمساىمةالدراسة تبعا 

 .ح ذلك( يوض8جدول )وجية نظر موظفي الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، 

التواصل واالتصال بين اإلدارات  بمياراتالمتعمقة  لمعوقاتا لمساىمة(: توزيع أفراد العينة تبعًا 8) الجدول
 تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن التي المالية

 الفقرات الرقم
 المجموع الكمي لدنيااإلدارة ا اإلدارة الوسطى العميا اإلدارة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

1 
عـــدم انتقـــال المعمومـــات بـــين 
مختمـــف المســـتويات اإلداريـــة 

 في المنظمة. 
2.94 0.77 2.76 0.88 3.10 0.80 3.19 1.55 

2 
وجـــــــــود فجـــــــــوة كبيـــــــــرة بـــــــــين 
ـــــين  إســـــتراتيجية المؤسســـــة وب
 النشاطات اليومية والتنفيذية.

3.34 0.78 3.32 0.87 3.10 0.75 3.01 1.52 

تباين فـي الثقافـات والمعرفـة فـي  3
 ما بين األفراد.

3.56 0.79 3.70 0.89 3.66 0.88 3.34 1.41 

4 
عـــــدم تفاعـــــل اإلدارة العميـــــا مـــــع 

لمــــــــــوظفين داخــــــــــل العــــــــــاممين وا
 المنشأة.

3.48 0.76 3.38 0.86 3.52 0.98 2.96 1.53 

عدم وجـود نشـاط اجتمـاعي بـين  5
 األقسام.

3.72 0.88 3.72 0.79 3.48 0.89 2.86 1.51 

6 

عدم وجود ىيكـل تنظيمـي يحـدد 
بوضــــــــــــوح مراكــــــــــــز االتصــــــــــــال 
وخطوط السـمطة الرسـمية داخـل 

 المنظمة.
 

3.58 0.78 3.44 0.95 3.56 0.87 3.24 1.46 
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7 
عـــدم إعـــالم جميـــع العـــاممين 
ــــــــي  باألىــــــــداف الرئيســــــــية الت

 يجب تنفيذىا في المنظمة.

3.40 0.84 3.32 0.90 3.18 0.84 2.84 1.43 

8 

عدم تحديـد المعـايير الواجـب 
تقييميـــــــا لتحديـــــــد االنحـــــــراف 
الحاصـــل مـــن قمـــة االتصـــال 

 في المنظمة.

3.48 0.81 3.36 0.91 3.06 0.87 2.82 1.48 

9 
المعرفــــــة ضــــــمن فريــــــق قمــــــة 

اإلدارة مــن خــالل المناقشــات 
 حول التوقعات المستقبمية.

3.84 0.82 3.66 0.85 3.76 0.95 2.88 1.48 

10 
إىمال المديرين آلراء العمـال 
والمــــــوظفين وقمــــــة االتصــــــال 

 بينيم.

3.70 0.90 3.68 0.84 3.28 0.75 2.75 1.43 

11 
ضـــعف فـــي نقـــل المعمومـــات 

 لمختمفة. والبيانات والمفاىيم ا
3.82 0.76 3.70 0.72 3.36 0.76 3.10 1.55 

12 

ـــــــــــــة التفاعـــــــــــــل والتبـــــــــــــادل  قم
المشـــترك لألنشـــطة المختمفـــة 
خاصــــة فــــي اتخــــاذ القــــرارات 

 اإلدارية. 

3.48 0.92 3.60 0.80 3.14 0.85 2.94 1.40 

 بمياراتالمتعمقة  المعوقات مساىمة
اإلدارات  بينالتواصل واالتصال 
 المالية

3.52 0.55 3.47 0.62 3.35 0.58 2.99 0.95 

 المعوقـــات مســـاىمة( أن المتوســـطات الحســـابية لفقـــرات المجـــال "8مـــن الجـــدول ) يظيـــر

 كــان(، 3.34-2.75" تراوحــت بــين )واالتصــال بــين اإلدارات الماليــة لالتواصــ بميــاراتالمتعمقــة 

" بالمرتبـة بـين األفـراد فـي الثقافـات والمعرفـة فـي مـا تباين( والتي تنص عمى "3أعالىا الفقرة رقم )

 عـدم" ( والتـي تـنص عمـى 6الفقـرة رقـم ) يميـو ،متوسـطة( وبدرجـة 3.34األولى بمتوسط حسابي )

" وجــود ىيكــل تنظيمــي يحــدد بوضــوح مراكــز االتصــال وخطــوط الســمطة الرســمية داخــل المنظمــة

تــنص عمــى ( والتــي 1الفقــرة رقــم ) الثالثــة وبالمرتبــة( وبدرجــة متوســطة، 3.24بمتوســط حســابي )

( 3.19" بمتوسـط حسـابي )انتقـال المعمومـات بـين مختمـف المسـتويات اإلداريـة فـي المنظمـة عدم"

ـــىتـــنص  والتـــي( 10رقـــم ) ةمفقـــر وبدرجـــة متوســـطة، أمـــا أقـــل المتوســـطات الحســـابية ل  إىمـــال" عم
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( وبدرجـــــة 2.75حســـــابي ) بمتوســـــط" المـــــديرين آلراء العمـــــال والمـــــوظفين وقمـــــة االتصـــــال بيـــــنيم

ــــى المتوســــط الكمــــي لمجــــال "مســــاىمة المعوقــــات  ,متوســــطة ونالحــــظ أن االنحــــراف المعيــــاري عم

المتعمقــة بميــارات التواصــل واالتصــال" أكبــر مــن االنحــراف المعيــاري لمفقــرات لممســتويات اإلداريــة 

الـــثالث )العميـــا، الوســـطى، الـــدنيا( وذلـــك بســـبب اخـــتالف آراء عينـــة الدراســـة لممســـتويات اإلداريـــة 

" التواصل واالتصال بمياراتالمتعمقة  المعوقات مساىمةالمتوسط الحسابي لممجال " وبمغالثالث، 

 .متوسطة( وبدرجة 2.99ككل )

يوجد معوقات متعمقة بتحديد أىداف  ىل: الفرعي الرابعالمتعمقة بالسؤال  النتائج 6-3-4

بطاقة البعد المالي تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي ل

 األداء المتوازن؟

ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة  لإلجابة

وجية نظر موظفي  منالمتعمقة بتحديد أىداف البعد المالي  لمعوقاتا مساىمةلالدراسة تبعا 

 .( يوضح ذلك9جدول )و الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، 
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تحد من  التي المتعمقة بتحديد أىداف البعد المالي لمعوقاتا لمساىمة(: توزيع أفراد العينة تبعًا 9) الجدول
 قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

 الفقرات الرقم

 المجموع الكمي اإلدارة الدنيا اإلدارة الوسطى اإلدارة العميا

 المتوسط
 حسابيال

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

1 

صــــــــــــــــعوبة فــــــــــــــــي اتخــــــــــــــــاذ 
ـــــق  اإلجـــــراءات الفعالـــــة لتحقي
االنســـــــــجام بـــــــــين العمميـــــــــات 

 الداخمية والخارجية. 

2.540 0.92 2.94 0.99 3.32 0.89 2.93 1.44 

2 

ــــــــــا  ــــــــــدرة اإلدارة العمي عــــــــــدم ق
بتعظــيم ثــروة المســاىمين مــن 
ـــــر  ـــــد غي خـــــالل تحقيـــــق عوائ

 صورية عمى االستثمار.

1.98 0.88 3.26 0.98 3.38 0.88 2.87 1.60 

3 

قصـــــور فـــــي إيجـــــاد مقيـــــاس 
لتحقيــــــــــــق قيمــــــــــــة مضــــــــــــافة 
ــــــــــــــــــــــــاس  اقتصــــــــــــــــــــــــاديًا كمقي
 استراتيجي في البعد المالي. 

3.24 0.94 3.84 0.92 3.52 0.87 3.53 1.51 

4 

عــــــــدم التأكــــــــد مــــــــن تحقيــــــــق 
األىــــداف المطموبـــــة لتحقيـــــق 

دامتيا.  الميزة التنافسية وا 
 

2.62 0.96 3.08 0.96 3.42 0.86 3.04 1.60 

5 

عـــــــــدم ترجمـــــــــة إســـــــــتراتيجية 
المنظمــــــــــة إلــــــــــى مجموعــــــــــة 
متوافقة ومتوازنة من مقـاييس 
األداء ســـواء الماليـــة أو غيـــر 

 المالية.

3.12 0.98 3.12 0.89 3.12 0.84 3.12 1.54 

6 
عـــــدم وجــــــود أنظمــــــة معمومــــــات 
متكاممـــــــــة تتضـــــــــمن معمومـــــــــات 

 مالية مستقبمية وغير مالية.
2.98 0.89 3.58 0.88 3.26 0.89 3.27 1.48 

7 

عـــــدم االلتـــــزام بتطبيـــــق الخطـــــط 
التشـــــــــــــغيمية قصـــــــــــــيرة األجـــــــــــــل 
والموازنـــات الســـنوية فـــي الوقـــت 

 المحدد.

3.04 0.87 3.12 0.85 3.48 0.90 3.21 1.47 

كفـــــاءة وفعاليـــــة العمميـــــة تعطـــــل  8
 اإلدارية في منظمات األعمال.

2.78 0.78 3.18 0.86 3.70 0.92 3.22 1.51 
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9 
ضـــعف فـــي عمميـــات القيـــادة 
واتخــــــــــــاذ القــــــــــــرار والتنفيــــــــــــذ 

 والمتابعة والتقييم.

2.98 0.79 3.28 0.78 3.22 0.93 3.16 1.44 

10 
عـــدم المشـــاركة فـــي عمميـــات 
التنميــــة الشــــاممة االقتصــــادية 

 جتماعية.واال

2.88 0.90 3.04 0.90 3.16 0.85 3.02 1.50 

11 
عـــدم وجـــود معـــايير واضـــحة 

 لتحديد األىداف.
3.08 0.91 3.20 0.90 3.54 0.89 3.27 1.46 

12 
عــدم إتاحــة الفرصــة لمتــدريب 
والتطــــوير لتحمــــل المســــؤولية 

 واتخاذ القرار.

2.80 0.92 3.14 0.99 3.26 0.95 3.06 1.60 

المتعمقة بتحديد  المعوقات مساىمة
 0.97 3.14 0.88 3.36 1.02 3.23 0.95 2.83 أىداف البعد المالي 

 المعوقـــات مســـاىمة( أن المتوســـطات الحســـابية لفقـــرات المجـــال "9مـــن الجـــدول ) يظيـــر

( والتـي 3أعالىا الفقـرة ) كان(، 3.53-2.87" تراوحت بين )بتحديد أىداف البعد المالي تعمقةالم

يجاد مقياس لتحقيق قيمة مضافة اقتصاديًا كمقياس اسـتراتيجي فـي البعـد في إ قصورتنص عمى "

( والتي 11، 6الفقرتين ) يميو ،متوسطة( وبدرجة 3.53" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )المالي

وجــود أنظمــة معمومــات متكاممــة تتضــمن معمومــات ماليــة مســتقبمية  عــدم" تــنص كــال منيمــا عمــى 

( وبدرجــة 3.27" بمتوســط حســابي )عــايير واضــحة لتحديــد األىــدافوجــود م عــدم" و"وغيــر ماليــة

كفـاءة وفعاليـة العمميـة اإلداريـة  تعطل( والتي تنص عمى "8الفقرة رقم ) الثالثة وبالمرتبةمتوسطة، 

( وبدرجة متوسطة، أما أقل المتوسطات الحسـابية 3.22" بمتوسط حسابي )في منظمات األعمال

قدرة اإلدارة العميا بتعظيم ثروة المساىمين من خالل تحقيق  عدم" عمىتنص  والتي( 2رقم ) ةمفقر ل

ونالحـــظ أن , متوســـطة( وبدرجـــة 2.87حســـابي ) بمتوســـط" عوائـــد غيـــر صـــورية عمـــى االســـتثمار

االنحراف المعياري عمى المتوسط الكمي لمجال "مساىمة المعوقـات المتعمقـة بتحديـد أىـداف البعـد 

الصــناعية عمــى إعــداج وتطبيــق البعــد المــالي لبطاقــة األداء  المــالي التــي تحــد مــن قــدرة الشــركات
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المتـــوازن" أكبـــر مـــن االنحـــراف المعيـــاري لمفقـــرات لممســـتويات اإلداريـــة الـــثالث )العميـــا، الوســـطى، 

وبمــــغ المتوســــط الــــدنيا( وذلــــك بســــبب اخــــتالف آراء عينــــة الدراســــة لممســــتويات اإلداريــــة الــــثالث، 

بتحديد أىـداف البعـد المـالي تحـد مـن قـدرة الشـركات  المتعمقةالمعوقات  مساىمةالحسابي لممجال "

( وبدرجــــة 3.14" ككــــل )لبطاقــــة األداء المتــــوازن مــــاليالصــــناعية عمــــى إعــــداد وتطبيــــق البعــــد ال

 .متوسطة

 االفتراضات لالنحدار الخطي 4-4

من الجدير بالذكر أنو البد من التأكد من توفر اإلفتراضات األساسية لإلنحدار الخطي 

 تي تتمثل بالتوزيع الطبيعي لمبيانات واالرتباط المتعدد بين متغيرات الدراسة.وال

التي تعد أصغر مستوى إختبار لقياس المعنوية اإلحصائية   P- valueحيث أن قيمة 

 وبالنتائج فإن قاعدة القرار تكون عمى النحو التالي:

كبر من نسبة الخطأ )مستوى ( دالة إحصائيا، أ(P- valueتقبل الفرضية العدمية إذا كانت  -

 ( وترفض الفرضية البديمة. α ≤ 0005المعنوية( المطموب )

           ( دالة إحصائيا ،أقل من أو يساويP- valueترفض الفرضية العدمية إذا كانت ) -

(0005 ≥ α .وتقبل الفرضية العدمية ) 

ع الطبيعي وكانت النتائج اختبار التوزي قام الباحث باستخراج )االلتواء والتفمطح( من أجل
 (.71) رقم كما في الجدول
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 (01جدول رقم )

 معامالت التفمطح واأللتواء لمكشف عن التوزيع الطبيعي لممتغيرات

Descriptive Statistics 

 
N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

المتعمقة بأدوات  المعوقات
 س واإلفصاحالقيا

150 0.124 0.19 -0.19 0.39 

 التخطيطبالمتعمقة  المعوقات
 المالي

150 -0.14 0.19 -0.50 0.39 

بميارات التواصل  المعوقات
 واالتصال

150 -0.10 0.19 -0.45 0.39 

أىداف البعد  تحديد معوقات
 المالي

150 -0.45 0.19 -0.20 0.39 

 0.39 0.17- 0.19 0.007- 150 المعوقات ككل

Valid N (listwise) 150     

( وقيمة ±1.96بين ) (Skewnessإذا كانت قيمة ) (Hair&etal.2010وحسب )

(Kurtosis( بين )فيذا يعني أن البيانات موزعة طبيعيًا، وىذا يدل أن القيم تقع ضمن ±2.85 )

 ىذه الحدود، بمعنى أن البيانات موزعة طبيعيًا.

 بين متغيرات الدراسة: اختبار االرتباط الذاتي 0-4-4

 (00جدول رقم )
 (VIF & Toleranceقيم االرتباط الذاتي بين متغيرات الدراسة )

 Tolerance VIF المستقل المتغير
 9.598 0.086 المتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح المعوقات

 1.991 0.502 المالي التخطيطبالمتعمقة  المعوقات
 4.342 0.230 صالبميارات التواصل واالت المعوقات
 4.514 0.222 أىداف البعد المالي تحديد معوقات
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( وىي قيم 1.512-1.186( تراوحت بين )Tolerance( أن قيم )77يالحظ من الجدول )

( وىي قيم أقل من 9.598-7.997( تراوحت بين )VIF(، وقيم )1.15مقبولة ألنيا كانت أكثر )

  ( وىذه القيم تعتبر مقبولة. 71)

 الدراسة فرضياتبار اخت 5-4

 ال يوجد عالقة إحصائية عند مستوى داللة  :األولىالرئيسة  الفرضية 1-5-4

(1015 ≥ α )إعداد وتطبيق والقدرة عمى امتالك الشركات الصناعية المقومات الالزمة  بين

 .نالبعد المالي لبطاقة األداء المتواز

امتالك  مجال( لOne Sample T.testتطبيق اختبار ) تمالختبار ىذه الفرضية، 

الشركات الصناعية المقومات الالزمة إلعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن لمكشف 

الشركات الصناعية المقومات الالزمة إلعداد وتطبيق البعد  المتالكإحصائية  داللةعن وجود 

 ( يوضح ذلك.12ن، جدول )المالي لبطاقة األداء المتواز 

عن وجود داللة  لمكشف( One Sample T.testالمنفردة ) ينات" لمعt" اختبار نتائج(: 12) جدول
 الشركات الصناعية المقومات الالزمة إلعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن المتالكإحصائية 

 المجال
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 يةالحر 

 t قيمة
 "t" داللة

 اإلحصائية
الشركات الصناعية المقومات الالزمة  متالكا

إلعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء 
 المتوازن

2.99 .920 941 -0.089 0.929 

(، 00929( وبداللة إحصائية )-0.089بمغت ) (t)أن قيمة ( 12من الجدول ) يظير

 ، وأظيرت النتائج أن(3وىي ) ماسيالخ لمتدريجحيث تم مقارنة الوسط العام بالقيمة المعيارية 
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الصناعية ال تمتمك المقومات الالزمة إلعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء  الشركات

 .(0.05( الى مستوى الداللة االحصائية )t، حيث لم تصل قيمة )توازنالم

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :الثانيةالرئيسة  الفرضية 2-5-4

(1015 ≥ α بين المعوقات وقدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد )

 المالي لبطاقة األداء المتوازن.

( Multiple Regression) المتعددىذه الفرضية, تم استخدام تحميل االنحدار  الختبار

 ،المتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح المعوقاتوالمتمثمة بـِ ) المعوقاتبين  العالقةلمكشف عن 

أىداف  معوقات ،بميارات التواصل واالتصال المعوقات ،المتعمقة بأدوات التخطيط المعوقات

المتوازن, وقدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء  (البعد المالي

 ذلك. يوضح( 13والجدول )

وقدرة  المعوقاتبين  لمعالقة( Multiple Regression) المتعدد النحدارا تحميل(: نتائج 13) الجدول
 الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

 t داللة t قيمة المستقل المتغير
 اإلحصائية

 قيمة
Beta قيمة R قيمة R2 قيمة f داللةf 

 اإلحصائية
 نتيجة
 الفرضية

المتعمقة بأدوات  المعوقات
 القياس واإلفصاح

-9.723 0.001 -0.303 

 رفض 0.00 239.739 0.869 0.932

المتعمقة  المعوقات
 المالي التخطيطب

-9.001 0.001 -0.368 

بميارات التواصل  المعوقات
 0.352- 0.001 7.741- واالتصال

أىداف البعد  تحديد معوقات
 المالي

-5.511 0.001 -0.267 

 المتوازن األداء لبطاقة لماليصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد االشركات ال قدرةالتابع:  المتغير
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 وقدرة المعوقات إحصائيًا بين دالةو  عكسية عالقة( وجود 13من الجدول ) يظير

 في والمتمثمة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

 المعوقات ،المالي التخطيطبالمتعمقة  المعوقات ،المتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح المعوقات)

 (f)بمغت قيمة  حيث(, أىداف البعد المالي تحديد معوقات ،بميارات التواصل واالتصال

( والتي تمثل نموذج االرتباط R(. كما بمغت قيمة )0.000( وبداللة إحصائية )239.739)

( عمى التابع المعوقاتالمستقل ) ( والتي تمثل قوة تأثير المتغيرR2(, وقيمة )0.932الكمي )

 ،(0.869( )الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن قدرة)

عالقة بين ( فيذا يدل عمى وجود 0.05( دالة احصائيًا عند مستوى الداللة )Fوبما أن قيمة )

 المالي لبطاقة األداء المتوازن.المعوقات وقدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد 

البديمة لتصبح عمى تقبل الفرضية و  ،لمدراسة الثانية الرئيسيةالفرضية  ترفض وبذلك 

( بين α ≤ 1015ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )و  عكسية  يوجد عالقة النحو التالي:

 اقة األداء المتوازن.المعوقات وقدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبط

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال األولى: الفرعية الفرضية 3-5-4

(1015 ≥ α )عمى  الصناعية الشركات وقدرة واإلفصاح القياس أدوات معوقات بين

 .المتوازن األداء لبطاقة المالي البعد وتطبيق إعداد

أدوات القياس  معوقاتاللة إحصائية بين د ذات عكسيةد عالقة و وجأظيرت النتائج 

 وجية واإلفصاح وقدرة الشركات الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

وبما أن قيمة (، 0.001( وبداللة إحصائية )-9.723) (t)بمغت قيمة  حيث, المبحوثيننظر 
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(T( سالبة ودالة احصائيًا عند مستوى الداللة )0.05 ) بين عالقة بين فيذا يدل عمى وجود

أدوات القياس واإلفصاح وقدرة الشركات الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي  معوقات

 :وىي البديمةوتقبل الفرضية  األولىالفرضية الفرعية  ترفضوبذلك  ،لبطاقة األداء المتوازن

 بين( α ≤ 1015) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عكسية عالقة يوجد 

 المالي البعد وتطبيق إعداد في الصناعية الشركات وقدرة واإلفصاح القياس أدوات معوقات

 .المتوازن األداء لبطاقة

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال :الثانية الفرعية الفرضية 4-5-4

(1015 ≥ α )البعد طبيقوت إعداد عمى الشركات وقدرة المالي التخطيط معوقات بين 

 .المتوازن األداء لبطاقة المالي

 المالي التخطيط معوقاتداللة إحصائية بين  ذاتعكسية د عالقة و وجأظيرت النتائج  

وجية نظر  وقدرة الشركات الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

( Tوبما أن قيمة ) ،(0.001)( وبداللة إحصائية -9.001) (t), حيث بمغت قيمة المبحوثين

بين  عكسية عالقة( فيذا يدل عمى وجود 0.05سالبة ودالة احصائيًا عند مستوى الداللة )

وقدرة الشركات الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء  المالي التخطيط معوقات

 يوجد رعية البديمة وىيوتقبل الفرضية الف الفرضية الفرعية الثانية ترفضوبذلك ، المتوازن

 التخطيط معوقات بين( α ≤ 1015) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عكسية عالقة

 .المتوازن األداء لبطاقة المالي البعد وتطبيق إعداد في الشركات وقدرة المالي
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 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال :الثالثة الفرعية الفرضية  5-5-4

(1015 ≥ α )الشركات قدرة وبين المالية اإلدارات بين واالتصال التواصل ميارات بين 

 .المتوازن األداء لبطاقة المالي البعد وتطبيق إعداد في الصناعية

التواصـل  ميـاراتداللـة إحصـائية بـين معوقـات  ذات عكسية د عالقةو وجأظيرت النتائج 

لبطاقـة  لصـناعية فـي إعـداد وتطبيـق البعـد المـاليواالتصال بين اإلدارات المالية وقـدرة الشـركات ا

( وبداللــــة إحصــــائية 7.741-) (t)األداء المتــــوازن وجيــــة نظــــر المبحــــوثين, حيــــث بمغــــت قيمــــة 

( فيـذا يـدل عمـى 0.05( سالبة ودالة احصائيًا عنـد مسـتوى الداللـة )Tوبما أن قيمة )(، 0.001)

صال بين اإلدارات المالية وقدرة الشركات التواصل واالت مياراتمعوقات  بين عكسية عالقةوجود 

الفرضية الفرعية  ترفضوبذلك  ،لبطاقة األداء المتـوازن الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي

 عنــد إحصــائية داللــة ذاتعكســية  عالقــة يوجــدوتقبــل الفرضــية الفرعيــة البديمــة وىــي  الثالثــة

 قــدرة وبــين الماليــة اإلدارات بــين صــالواالت التواصــل ميــارات بــين( α ≤ 1015) داللــة مســتوى

 .المتوازن األداء لبطاقة المالي البعد وتطبيق إعداد في الصناعية الشركات

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال :الرابعة الفرعية الفرضية 6-5-4

(1015≥ α )دادإع عمى الصناعية الشركات قدرة وبين المالي البعد أىداف تحديد بين 

 .المتوازن األداء لبطاقة المالي البعد وتطبيق

وقـدرة  أىـداف البعـد المـالي تحديـدبـين معوقـات  ئيةذات داللـة إحصـا عكسـية يوجد عالقة

ـــوازن ـــق البعـــد المـــالي لبطاقـــة األداء المت وجيـــة نظـــر  مـــن الشـــركات الصـــناعية فـــي إعـــداد وتطبي

( Tوبمــا أن قيمــة ) (،0.001ئية )( وبداللــة إحصــا-5.511) (t)المبحــوثين, حيــث بمغــت قيمــة 
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 بـــين عكســـية عالقـــة( فيـــذا يـــدل عمـــى وجـــود 0.05ســـالبة ودالـــة احصـــائيًا عنـــد مســـتوى الداللـــة )

وقــدرة الشــركات الصــناعية فــي إعــداد وتطبيــق البعــد المــالي  أىــداف البعــد المــالي تحديــدمعوقــات 

ــل الفرضــية وتق الرابعــةالفرضــية الفرعيــة  تــرفضوبــذلك  ،لبطاقــة األداء المتــوازن ــةب  :وىــي البديم

 أىـداف تحديـد بـين( α ≤1015) داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذاتعكسـية  عالقة يوجد

ــين المــالي البعــد ــدرة وب ــة المــالي البعــد وتطبيــق إعــداد فــي الصــناعية الشــركات ق  األداء لبطاق

 .المتوازن

عند مستوى داللة  داللة إحصائيةال يوجد إتفاق ذو : الفرضية الرئيسية الثالثة 7-5-4

(1015 ≥α  )( بين أراء عينة الدراسة )اإلدارة الدنيا، واإلدارة الوسطى، واإلدارة العميا

حول وجود معوقات تحد من قدرة الشركات الصناعية في إعداد وتطبيق البعد المالي 

 لبطاقة األداء المتوازن.

 لوجود ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي ات, تم حساب المتوسطالختبار ىذه الفرضية

معوقات تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن 

المعوقات المتعمقة  مساىمة ,المعوقات المتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح مساىمة)والمتمثمو بـ

المعوقات بمعوقات  ىمةمسا ،المعوقات بميارات التواصل واالتصال مساىمة،بالتخطيط المالي

تبعًا لمتغير المستوى الوظيفي، ولمكشف  المبحوثينوجية نظر  من (أىداف البعد الماليتحديد 

 One – Wayتم استخدام تحميل التباين األحادي ) المتوسطات ىذهعن الفروق بين 

ANOVA وضح ذلكت التالية الجداولو المستوى الوظيفي,  لمتغير( تبعًا 
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تحد من قدرة الشركات  التيككل  لممعوقاتالحسابية واالنحرافات المعيارية  متوسطاتال(: 14) الجدول
 الوظيفي لممستوى تبعاً الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن 

 المتوسط الوظيفي المستوى المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 س واإلفصاح المعوقات المتعمقة بأدوات القيا مساىمة
 0.48 2.88 العميا اإلدارة
 0.52 2.96 الوسطى اإلدارة

 0.57 2.84 الدنيا اإلدارة

 المالي  بالتخطيطالمعوقات المتعمقة  مساىمة
 0.89 2.92 العميا اإلدارة
 0.74 3.13 الوسطى اإلدارة

 0.68 3.13 الدنيا اإلدارة

اإلدارات  بيناالتصال المعوقات المتعمقة بميارات التواصل و  مساىمة
 المالية

 0.83 2.73 العميا اإلدارة
 1.06 2.96 الوسطى اإلدارة

 0.88 3.29 الدنيا اإلدارة

 البعد المالي  أىداف تحديد بمعوقات المتعمقةالمعوقات  مساىمة
 0.95 2.83 العميا اإلدارة
 1.02 3.23 الوسطى اإلدارة

 0.88 3.36 الدنيا اإلدارة

قات ككل تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق معو  وجود
 البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

 0.68 2.86 العميا اإلدارة
 0.62 3.05 الوسطى اإلدارة

 0.68 3.11 الدنيا اإلدارة
 

( لمكشف عن الفروق في One- Way ANOVA(: نتائج تحميل التباين األحادي )15) الجدول
وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن  ادككل التي تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعد المعوقات

 الوظيفي لممستوى تبعاً 

 مجموع المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 الداللة "f" قيمة المربعات

 اإلحصائية

المعوقات المتعمقة  مساىمة
 بأدوات القياس واإلفصاح

 0.191 2 0.382 المجموعات بين
 0.280 147 41.097 المجموعات خالل 0.506 0.684

   149 41.480 المجموع

المعوقات المتعمقة  مساىمة
 المالي بالتخطيط

 0.753 2 1.507 المجموعات بين
 0.610 147 89.712 المجموعات خالل 0.294 1.234

   149 91.218 المجموع

المعوقات بميارات  مساىمة
 واصل واالتصالالت

 3.902 2 7.805 المجموعات بين
 0.869 147 127.743 المجموعات خالل 0.013 4.491

   149 135.547 المجموع
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المعوقات  مساىمة
 أىداف تحديدبمعوقات 

 البعد المالي

 3.774 2 7.549 المجموعات بين
 0.910 147 133.821 المجموعات خالل 0.018 4.146

   149 141.370 المجموع
معوقات ككل تحد  وجود

من قدرة الشركات 
الصناعية عمى إعداد 
وتطبيق البعد المالي 

 وازنلبطاقة األداء المت

 0.847 2 1.695 المجموعات بين

1.920 0.150 
 0.441 147 64.871 المجموعات خالل

   149 66.565 المجموع

 :(15من الجدول ) يظير

 المعوقات( في α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) فروق ذات وجود عدم  -

 مساىمة ,المعوقات المتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح مساىمةبـِ ) والمتمثمةككل 

(  والمعوقات ككل تبعا لممستوى الوظيفي، حيث لم المالي بالتخطيطالمعوقات المتعمقة 

 " إلى مستوى الداللة اإلحصائية.fتصل قيم "

ككل  المعوقات( في α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) اللةروق ذات دف وجود -

 ،الماليةبين اإلدارات  بميارات التواصل واالتصال المتعمقة المعوقات مساىمة) بِـ  والمتمثمة

 الوظيفي. لممستوى تبعاً ( البعد المالي أىداف تحديدب المتعمقة المعوقات مساىمة

المعوقات  ( لممقارنات البعدية عمىscheffeتطبيق اختبار )مواقع ىذه الفروق, تم  لمعرفة

 مساىمة ،ماليةلبين اإلدارات ا المعوقات بميارات التواصل واالتصال مساىمةوالمتمثمة بـ )

 المستوى لمتغير( التي وجد فييا فروق تبعًا البعد المالي أىداف تحديدب المتعمقةالمعوقات 

 .أدناه توضح ذلك والجداول, الوظيفي
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 مساىمة" المعوقات( لممقارنات البعدية عمى scheffe) اختبار(: نتائج تطبيق 16) الجدول
 الوظيفي المستوىالمعوقات بميارات التواصل واالتصال بين اإلدارات المالية" تبعًا لمتغير 

 الدنيا اإلدارة الوسطى اإلدارة العميا اإلدارة الحسابي الوسط الوظيفي المستوى
 *0.56- 0.23- - 2.73 ياالعم اإلدارة
 0.33- -  2.96 الوسطى اإلدارة

 -   3.29 الدنيا اإلدارة
 

 المتعمقة المعوقات مساىمةالمعوقات " ( أن مواقع الفروق في16من الجدول ) يظير

كانت بين  " تبعًا لمتغير المستوى الوظيفيبين اإلدارات المالية بميارات التواصل واالتصال

( حيث بمغ الدنيا اإلدارة) المستوى(, ولصالح الوسطى اإلدارة) والمستوى( العميا اإلدارة) المستوى

(, ولم 2.73( )العميا اإلدارة) لمستوى(, بينما بمغ المتوسط الحسابي 3.29المتوسط الحسابي )

 .األخرىالوظيفية  المستوياتفروق دالة إحصائيًا بين  تظير

 مساىمة" المعوقات( لممقارنات البعدية عمى scheffe) اختبار(: نتائج تطبيق 17) الجدول
 الوظيفي المستوىالبعد المالي" تبعًا لمتغير  أىداف تحديدب المتعمقة المعوقات

 الدنيا اإلدارة الوسطى اإلدارة العميا اإلدارة الحسابي الوسط الوظيفي المستوى
 0.53- 0.6 - 2.83 العميا اإلدارة
 *1.13- -  3.23 الوسطى اإلدارة

 -   3.36 الدنيا إلدارةا
المتعمقة المعوقات  مساىمةالمعوقات " ( أن مواقع الفروق في17من الجدول ) يظير

( العميا اإلدارة) المستوىكانت بين  أىداف البعد المالي" تبعًا لمتغير المستوى الوظيفي بتحديد

لمتوسط الحسابي ا بمغ( حيث الدنيا اإلدارة) المستوى(, ولصالح الوسطى اإلدارة) والمستوى
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فروق دالة  تظير(, ولم 3.23( )الوسطى اإلدارة) لمستوى(, بينما بمغ المتوسط الحسابي 3.36)

 .األخرىالوظيفية  المستوياتإحصائيًا بين 
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 تحميل اإلحصائينتائج ال ممخص 6-4

 :النتائج التالية تم التوصل إلى اختبار الفرضياتضوء  في

تمتمك المقومات الالزمة إلعداد وتطبيق البعد المالي ال  صناعيةالشركات الأن النتائج  أظيرت -

حيث بمغ  ،(3مقارنة الوسط العام بالقيمة المعيارية لمتدريج الخماسي وىي )ب ،لبطاقة األداء المتوازن

 ( وبدرجة متوسطة.2.99المتوسط الحسابي )

د وتطبيق البعد المالي د معوقات تحد من قدرة الشركات الصناعية عمى إعداو جو النتائج  أظيرت -

 ( وبدرجة متوسطة.3.00) ابيحيث بمغ المتوسط الحس ،لبطاقة األداء المتوازن

د معوقات متعمقة بأدوات القياس واإلفصاح تحد من قدرة الشركات الصناعية و وجالنتائج  أظيرت -

( 2.89حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن

 .وبدرجة متوسطة

عمى  ات الصناعيةفي الحد من قدرة الشرك المالي التخطيطب متعمقةد معوقات و النتائج وج أظيرت -

( وبدرجة 3.06حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،تطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازنإعداد و 

 .متوسطة

ات لمالي في الحد من قدرة الشركالبعد ا أىدافبتحديد  متعمقة معوقاتد و النتائج وج أظيرت -

حيث بمغ المتوسط الحسابي  ،تطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازنإعداد و عمى  الصناعية

 .( وبدرجة متوسطة3.14)
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من قدرة تحد  بين اإلدارات واالتصال بميارات التواصل متعمقة معوقاتيوجد  أنوالنتائج  أظيرت -

مالي لبطاقة األداء المتوازن، حيث بمغ المتوسط لبيق البعد اتطإعداد و عمى  ات الصناعيةالشرك

 ( وبدرجة متوسطة.2.99الحسابي )

( بين α ≤ 0005ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  عكسية يوجد عالقةأظيرت النتائج بأنو  -

 ن.واز المعوقات وقدرة الشركات الصناعية عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المت

( بين α ≤ 0005ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عكسية يوجد عالقة أظيرت النتائج بأنو  -

إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة  عمىمعوقات أدوات القياس واإلفصاح وقدرة الشركات الصناعية 

 .األداء المتوازن

 بين( α ≤ 0005)  داللة وىمست عند إحصائية داللة ذات عكسية عالقة يوجد بأنو النتائج أظيرت -

 األداء لبطاقة المالي البعد وتطبيق إعداد عمى الصناعية الشركات وقدرة المالي التخطيط معوقات

 .المتوازن

 بين( α ≤ 0005)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عكسية عالقة يوجد بأنو النتائج أظيرت -

 وتطبيق إعداد عمى الصناعية الشركات قدرة بينو  المالية اإلدارات بين واالتصال التواصل ميارات

 .المتوازن األداء لبطاقة المالي البعد

 بين( α ≤ 0005)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عكسية عالقة يوجد بأنو النتائج أظيرت -

 لبطاقة المالي البعد وتطبيق إعداد في الصناعية الشركات قدرة وبين المالي البعد أىداف تحديد

 .المتوازن داءاأل
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( في α ≤ 0005فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود عدمالنتائج  أظيرت -

 مساىمة ,المعوقات المتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح مساىمة) في والمتمثمةككل  المعوقات

صل قيم (  والمعوقات ككل تبعا لممستوى الوظيفي، حيث لم تالمالي بالتخطيطالمعوقات المتعمقة 

"f.إلى مستوى الداللة اإلحصائية " 

 مساىمة( في α ≤ 0005فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجودالنتائج  أظيرات -

 اإلدارة) المستوىكانت بين  ،بين اإلدارات المالية بميارات التواصل واالتصال المتعمقة المعوقات

 .(الدنيا اإلدارة) لمستوىا(, ولصالح الوسطى اإلدارة) والمستوى( العميا

 مساىمة ( فيα ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجودالنتائج  أظيرات -

 اإلدارة) المستوىكانت بين  ،الوظيفي لممستوى تبعاً  البعد المالي أىدافتحديد ب المتعمقة المعوقات

 .(الدنيا رةاإلدا) المستوى(, ولصالح الوسطى اإلدارة) والمستوى( العميا
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

 نتائج الدراسة 1-5

 توصيات الدراسة 2-5
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة 1-5

 ائي توصمت الى النتائج التالية :بعد أن إنتيت الدراسة من التحميل اإلحص

زمة إلعداد وتطبيق البعد المالي وجد أن الشركات الصناعية ال تممك المقومات الال  .1

 -وأىم تمك المقومات التي ال تممكيا :

 عدم إدراك طواقميا لنظام بطاقة األداء المتوازن. -

 عدم إدراك اإلدارة ألىمية إستخدام نظام بطاقة األداء المتوازن. -

وجد أن ىناك معوقات تحد من قدرة الشركات عمى إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة   .2

 اء المتوازن بشكل عام.األد

  -:وجد أن أىم المعوقات المتعمقة بجانب أدوات القياس واإلفصاح تتمثل في  .3

 .المنتجة السمعصعوبة وتعقيد عممية حصر تكمفة مخزون   -

 .توفر المعمومات المالية بالوقت المناسبوعدم   -
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  -:وجد أن أىم المعوقات المتعمقة بجانب التخطيط المالي تتمثل في  .4

 .م وجود سياسات مكتوبة لعمميات التخطيطعد  -

 عدم وجود اإلحتياجات المتنوعة والمتغيرة لمفئات المستيدفة.  -

وجد أن أىم المعوقات المتعمقة بجانب ميارات التواصل واإلتصال بين اإلدارات المالية   .5

 -:تتمثل في

 .وجود تباين في الثقافات والمعرفة فيما بين األفراد -

مي يحدد بوضوح مراكز اإلتصال وخطوط السمطة عدم وجود ىيكل تنظي -

 الرسمية داخل المنظمة.

 -:وجد أن أىم المعوقات المتعمقة بجانب تحديد أىداف البعد المالي تتمثل في  .6

قصور في إيجاد مقياس لتحقيق قيمة مضافة إقتصاديًا كمقياس إستراتيجي في  -

 .البعد المالي

 لية مستقبمية وغير مالية.عدم وجود أنظمة معمومات تتضمن معمومات ما -
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أظيرت النتائج بأنو يوجد إتفاق بين أراء عينة الدراسة حول مساىمة المعوقات المتعمقة   .7

وىذا يدل عمى  ،)أدوات القياس واإلفصاح، التخطيط المالي( تبعا لممستوى الوظيفي بـ

التي تعاني لمعوقات أدوات القياس واإلفصاح والتخطيط المالي العينة  اراءإدراك جميع 

 .منيا الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

وأظيرت أيضًا بأنو ال يوجد إتفاق بين أراء عينة الدراسة حول مساىمة 

 أىداف تحديد ،المالية)ميارات التواصل واالتصال بين اإلدارات  بِـ المعوقات المتعمقة 

المعوقات  لفروق حول مساىمة، وكانت مواقع ىذه االوظيفي لممستوى تبعاً ( البعد المالي

اصل واإلتصال بين اإلدارات المالية بين مستوى )اإلدارة العميا( المتعمقة بميارات التو 

، وىذا يدل عمى أن الموظفين في ومستوى )اإلدارة الدنيا( ولصالح اإلدارة الدنيا

من  المستويات الدنيا لدييم معوقات في اإلتصال والتواصل مع اإلدارات األخرى أكثر

 أفراد عينة الدراسة في المستويات األخرى.

أما فيما يخص مواقع الفروق بمساىمة المعوقات المتعمة بتحديد أىداف البعد 

من جية واإلدارة  المالي كانت بين مستوى )اإلدارة العميا( ومستوى )اإلدارة الوسطى(

تحديد أىداف الدنيا من جية أخرى، ويعزى السبب في ذلك مالحظو المعوقات الخاصة ب

البعد المالي من قبل الموظفين في المستويات اإلدارية الدنيا أكثر من المستويات 

 اإلدارية األخرى.
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 الدراسةتوصيات  2-5

  :النتائج السابقة توصي الدراسة بما يميضوء  في

ضرورة أن تتبنى إدارات الشركات الصناعية بطاقة األداء المتوازن إلعادة تشكيل الثقافة  -

روف الالزمة لتفعيل عممية تطبيق بطاقة األداء ظالشركات الصناعية، وتييئة الفي 

 .المتوازن

ضرورة اعادة النظر بأدوات تطبيق القياس واالفصاح المعمول بيا في الشركات  -

 الصناعية األردنية، ومحاولة التقميل من المعوقات التي تحول دون تطبيقيا.

التخفيف من المعوقات التي تحول دون تطبيق العمل من قبل الشركات الصناعية عمى  -

بطاقة األداء المتوازن وخاصة فيما يتعمق بالبعد المالي )التخطيط وتحديد األىداف(، 

 وميارات االتصال والتواصل.

ات اليامة لمشركات المستقبمية عن الموضوع الماليةالعمل عمى توفير المعمومات  -

قرارات في إعداد وتطبيق البعد المالي لبطاقة الصناعية األردنية وكل ما يتعمق بيا من 

 .األداء المتوازن

 تقوية وسائل االتصال مع الموظفين من قبل اإلدارات في الشركات الصناعية األردنية. -

والخبرات الفنية المؤىمة والقادرة عمى تطبيق بطاقة  استقطاب المالكاتالعمل عمى  -

 الصناعية األردنية.األداء المتوازن بشكل كفؤ وفاعل في الشركات 
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اجراء دراسات ميدانية حول مدى ادراك الموظفين في الشركات الصناعية لممارسات  -

 تطبيق بطاقة األداء المتوازن من قبل األدارات في المستويات المختمفة.
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والمصادر قائمة المراجع  

العربية المراجعأواًل:   

 سمسمة. ")أ( (2009. )منصور حسن طاىر, والغالبي, صبحي محمد وائل, إدريس 

 وائل دار", المتوازن التقييم لبطاقة االستراتيجي المنظور -االستراتجيء األدا إدارة

 .األردن, عمان, لمنشر

 ( .2119إدريس, وائل محمد, والغالبي, طاىر محسن) )دراسات في اإلستراتيجية . ")ب

 ألردن.", دار زىران لمنشر, عمان, اوبطاقة التقييم المتوازن

 ( .2012البخـــار، جميـــل .) ـــز ـــز المرك ـــى تعزي ـــوازن عم ـــة األداء المت ـــق بطاق ـــر تطبي أث

، التنافســي االســتراتيجي دراســة تطبيقيــة عمــى قطــاع المؤسســة الماليــة فــي قطــاع غــزة

 جامعة القدس المفتوحة، غزة.

  ،قابمية تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم (،"2012، )صالحبالسكة

، رسالة ماجستير غير دراسة حالة -يجية في المؤسسة االقتصادية الجزائريةاإلسترات

 الجزائر. -منشورة، جامعة فرحات عباس سطيف

 (، "دور تقنية بطاقة األداء المتوازن في تقويم األداء االستراتيجي 2011ح، )جواد، صال

مة المج("، 2008-2004دراسة تطبيقية في مصرف االستثمار العراقي لمفترة ) –

 ، جامعة كربالء.28، ع العراقية لمعموم اإلدارية
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 ( .تطبيق نظام قياس األداء المتوازن وأثـره فـي االلتـزام المؤسسـي 2118جودة، محفوظ .)

المجمـــة األردنيـــة لمعمـــوم لمعـــاممين فـــي شـــركات األلمونيـــوم األردنيـــة )دراســـة تطبيقيـــة(، 

 .، العدد الثاني00مجمد التطبيقية، جامعة العموم التطبيقية الخاصة، عمان، ال

 ،األداء تقييم في المتوازن األداء بطاقة استخدام مدى .(2007) محمد، إبراىيم الحربي 

 العربية عمان جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،الكويتية الصناعية الشركات في

 .عمان العميا، لمدراسات

 ( .2002حمود، خضير .)يع والنشر، عمان، ، دار صفاء لمتوز 1، طالسموك التنظيمي

 األردن.

 ( .2009الحيالي، وليد .) المحاسبة المالية في القياس واالعتراف واإلفصاح

 ، مؤسسة الوراق، عمان.المحاسبي

 ( .2010الختاتنــة، وحيــد والســعايدة، منصــور).  نمــوذج معــدل لبطاقــة األىــداف المتوازنــة

ــــة دراســــات لمشــــركات الصــــناعية المســــاىمة العامــــة األردنيــــة،  ــــة مجم ــــة، الجامع األردني

 .(2010)، تموز 37األردنية، مجمد 

 ،فـــي المتـــوازن األداء أنمـــوذج تطبيـــق أثـــر" (.2119. )مـــروان فضـــة، وأبـــو مـــاىر درغـــام 

 الجامعـــــة مجمـــــة ،"الفمســـــطينية الوطنيـــــة لممصـــــارف اإلســـــتراتيجي المـــــالي األداء تعزيـــــز

 .8العدد بع،السا المجمد ،(اإلنسانية الدراسات ،840-877سمسمة) اإلسالمية،
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 ( ،معوقات استخدام بطاقة األداء المتوازن في البنوك التجارية 2009دودين، أحمد" ،)

،  9، ممجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانيةدراسة ميدانية"،  –األردنية 

 ،جامعة الزرقاء الخاصة.2ع

 ( ،مدى 2011الذيبة، زياد")نظام األداء المتوازن (BSCفي المصارف التجا ) رية

جامعة  139ص ،9، عمجمة األبحاث اإلقتصادية واإلداريةدراسة تطبيقية، -اليمنية

 .محمد خيضر بسكرة

 ( .2177الرفاتي، عـادل .)غـزة بقطـاع الصـحية األىميـة المنظمـات قـدرة مـدى (BSC )

 الجامعـة،التجارة كميـة، التمـويمي األداء لتقـويم كـأداة المتوازن األداء بطاقة تطبيق عمى

 .غزة ،يةاإلسالم

 ،بناء في المتوازن األداء مقياس استخدام(."2171) محمد، وفؤ الر  عبد جودة زغمول 

 ،"الفكرية لألصول والتشغيمي اإلستراتيجي األداء إلدارة المسارات رباعي س قيا نموذج

 .منشورة غير دراسة

 ( ،مداخمة بعنوان: 2009السَراج، محمد شاكر، ومحمد، حامد ،)داء "إسـتخادم بطاقـة األ

، الممتقــى الــدولي العممــي حــول األداء المتــوازن فــي تقيــيم أداء المؤسســة اإلقتصــادية"

 11-10وفعاليــة المنظمــة فــي ظــل التنميــة المســتدامة، جامعــة محمــد بــو صــياف، الجزائــر

 نوفمبر
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 ( ،2007سميطين، سوما ،)اإلدارة اإلستراتيجية أثرىا في رفع أداء منظمات األعمال- 

، رسالة ماجستير المنظمات الصناعية العامة في الساحل السوري دراسة ميدانية عمى

 منشورة، جامعة تشرين.

 ( .2009سومر، أوتاني .)رسالة ماجستير، كمية التجارة واالقتصاد، المالي التخطيط ،

 جامعة دمشق.

 مــدخل  -ســيكاران، أومــا.)د.ت(.  تعريــف ) اســماعيل بســيوني(. طــرق البحــث فــي االدارة

 ، المممكة العربية السعودية: دار المريخ لمنشر. البحثية لبناء الميارات

 ( ،2007الشطي، عمي" ،) أثر تطبيق مقاييس نموذج القياس المتوازن لألداء في

تحقيق األداء المالي اإلستراتيجي لدى مؤسسات القطاع المصرفي في األردن: دراسة 

لمعموم المالية والمصرفية، ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، األكاديمية العربية تطبيقية"

 عمان.

 ،(2012محمــــود، ) بســــمو أحمــــد، ;عبــــدالفتاح محمــــد رزق، ;الفتــــوح أبــــو ســــمير صــــالح، 

 دراسـة :االنتاجيـة المنظمـات أداء لتقـويم سـجما وسـتة لـألداء المتوازن القياس بين التكامل

 .239-187- ،ص 16 مصر،مج –المحاسبي الفكر، تطبيقية

 (.2008طبش، مصعب .)ظم وتقنيات االتصال اإلداري في خدمة اتخاذ القرارات دور ن

"، رسالة ماجستير في إدارة "حالة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم في قطاع غزة

 األعمال، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.
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 ( .أىمية النسب المالية في تقويم األداء 2007العامري، زىرة والركابي، السيد عمي .)

مجمة اإلدارة واالقتصاد العدد الثالث راسة ميدانية في شركة المشاريع النفطية(، )د

 .2117والستون، 

 (منيجية تطبيق بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات السعودية،2009العمري، ىاني ":) 

 .77-49، ص3، العدد2مجمة الجامعة اإلسالمية، فمسطين، المجمد

 ،فـي األداء اسقيـم بـين والتكامـل الـربط تـأثير" (.2119) سـويمم، رشـدي فاطمـة عوض 

( ABC) األنشـطة أسـاس عمى التكاليف ونظام( BSC)المتوازن  بطاقة األداء طويرت

 غيـــر ماجســـتير رســـالة ،"(فمســـطين بنـــك تطبيقيـــة دراســـة) الفمســـطينية المصـــارف فـــي

 .فمسطين غزة، اإلسالمية، الجامعة منشورة،

 ( .2007الغالبي، طاىر و إدريس، وائل .)اإلدارة اإلستراتيجية منظور منيجي متكامل ،

 دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم (، "2012عجيمة، ) الغريب، أبو

 "، رسالة ماجستير منشورة، جامعو الشرق األوسط. األداء في البنوك التجارية األردنية

  تقــويم أداء بنــك فمســطين المحــدود باســتخدام بطاقــة قيــاس " (،2009)قمر، محمــد، أبــو

 غزة. –، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية "األداء المتوازن

 ( ،2011محاد،عريوة" ،) دور بطاقة األداء المتوازن في قياس وتقييم األداء المستدام

ممبنة الحضنة  دراسة مقارنة بين -لمصناعات الغذائية بالمؤسسات المتوسطة
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"، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة فرحات عباس بالمسيمة وممبنة التل بسطيف

 بسطيف، الجزائر.

 ( .2009الممكــاوي، إبــراىيم .)ــة األداء المتــوازن ، دار 1، طإدارة األداء باســتخدام بطاق
 الوراق لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 (،2012)عبدالكرٌم،مناال،;الدٌنشرٌفمنى،صالح;المنٌاوي،عائشهومصطفى

ستخدامبطاقةقٌااساألداءالمتاوازنفاًتفعٌالنظاماالدارةالبٌئٌاةلمنظمااتاألعماالإ

المجلةةة العلمٌةةة للبحةةوث )دراسااةتطبٌقٌااةعلااىقطاااعصااناعةاالساامنت(،الصااناعٌة

 .384-355،ص3مصر،ع-والدراسات التجارٌة

 ( ،2005الناطور، جياد ربحي ،) تطبيق معايير بطاقة األداء المتوازن عمى القرار أثر

، رسالة ماجستير منشورة، جامعة ال البيت، اإلستثماري في الشركات الصناعية األردنية

 األردن.

 ( ،2013نديم، مريم" ،) دراسة  –تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن
 اجستير منشورة ، جامعة الشرق األوسط ."، رسالة ماختبارية في شركة الطيران األردنية
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 (1مق رقم )حم
 اإلستبانة قبل التحكيم
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أخي الكريم... / أختي الكريمة..........
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد،

 
البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن ومعوقـات تطبيقـو فـي تيدف ىذه الدراسة الى التعرف عمى "
وذلك إستكمااًل لمتطمبـات الحصـول عمـى درجـة "  رصة عمانالشركات الصناعية المدرجة في بو 

 الماجستير في المحاسبة .
لذلك نييب بكم أن تولوا ىذه االستبانة إىتمـامكم، فمشـاركتكم ضـرورية ورأيكـم عامـل مـن عوامـل  

نجـــاح تمـــك الدراســــة، لـــذا نرجـــو التكــــٌرم باإلجابـــة عمــــى األســـئمة المطروحـــة فــــي اإلســـتبانة بالدقــــة 
التي نعيـدىا بكـم, عممـا أن جميـع إجابـاتكم لـن تسـتخدم إال ألغـراض البحـث العممـي  والموضوعية

 فقط.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 وتفضموا بقبول فائق االحترام

 :الباحث                                                        
 معاوية عوض الغزاوي
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  البيانات الشخصية:أواًل: 
  
 العممي:المؤىل 

 
 أخرى )الرجاء التحديد( :  دكتوراه   ماجستير    سبكالوريو 

 
 

 التخصص العممي:
 

 عموم مالية ومصرفية  اقتصاد  محاسبة
 
 

 سنوات الخبرة:
 
 سنة 15اكثر من           15-10 5  سنة   5-10
 
 

 الشيادات المينية:
 

(JCPA)   (CPA)   (CMA)          
 
 

 لوظيفي:المستوى ا
 

  اإلدارة الدنيا   اإلدارة الوسطى  اإلدارة العميا 
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 الفقرة الرقم
كبير 
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

 ىل تمتمك شركتكم المقومات التالية إلعداد وتطبيق البعد المالي في بطاقة األداء المتوازن ؟
            طاقم محاسبي ومالي مؤىل .  .1
           نظام محاسبي محوسب  .  .2
           تكامل في الدورات المحاسبية .  .3
           نظام تدقيق ورقابة داخمي .  .4
      إدراك جيد من قبل الطواقم المحاسبية لبطاقة األداء المتوازن .  .5
      سياسات محاسبية ومالية مكتوبة .  .6
      . إستراتيجية مالية محددة األىداف  .7

      تدريب مستمر عمى األبعاد المختمفة لبطاقة األداء المتوازن.  .8
      إدارة مدركة ألىمية إستخدام بطاقة األداء المتوازن .  .9

زيادة االستثمارات واستغالل الموارد المتاحة باستخدام بطاقة األداء   .10
 المتوازن .

     

      ألداء المتوازن.ابتكار منتجات جديدة من خالل البحث التطوير لبطاقة ا  .11

وتطبيق  إعداد عمى ة شركتكمما مدى مساىمة المعوقات التالية المتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح في الحد من قدر 
 البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن ؟

      الصعوبة في الموازنة بين التكمفة والمنفعة واألىمية النسبية .  .12
      .اريخية في القياس المحاسبياالستناد عمى التكمفة الت  .13
      عدم موضوعية بعض أدوات القياس المحاسبي .  .14
      إستخدام أدوات قياس متعددة بنظام التكاليف .  .15
      إستخدام أدوات متعددة بنظام المحاسبة اإلدارية.   .16
      خضوع القياس المحاسبي الجتيادات شخصية بعيدة عن الموضوعية .  .17
      .نواع األصول الثابتة وطرق معالجتياتعدد أ  .18
      صعوبة وتعقيد عممية حصر تكمفة مخزون المواد األولية .  .19
      .صعوبة وتعقيد عممية حصر تكمفة مخزون " تحت التشغيل"  .20
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 الفقرة الرقم
كبير 
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

      .صعوبة وتعقيد عممية حصر تكمفة مخزون المواد المنتجة  .21
المالية كذالك المقاييس الداخمية عدم الموازنة بين المقاييس المالية وغير   .22

 . والخارجية
     

      توفر المعمومات المالية بالوقت المناسب .  .23
      .عدم ثبات طرق القياس واإلفصاح عن المعمومات المالية   .24

        .عدم حيادية اإلفصاح عن المعمومات المالية   .25
 دام المنشأةخاست عنداإلفصاح و  القياس عدم إدراك اإلدارة بأىمية  .26

 .لمبيانات المالية
     

      . اإلفصاح يحد من عمميةالقمق من وجود أسواق منافسة   .27
      . إستخدام بدائل محاسبية متعددة  .28
      .جودة المعمومات المحاسبية المفصح عنيا   .29
      ضعف في إعداد التقارير المالية المفصح عنيا لدى المنشاة .  .30
      كافية منشورة عن أسعار األسيم . اتعدم وجود معموم  .31
      عدم الدقة في القرارات االقتصادية المفصح عنيا .  .32

ما مدى مساىمة المعوقات التالية المتعمقة بادوات التخطيط في الحد من قدرة شركتكم عمى إعداد وتطبيق البعد المالي 
 لبطاقة االداء المتوازن ؟

      ي المستقبل البعيد .صعوبة تحديد نسبة المخاطرة ف  .33

      نقص المعمومات الدقيقة المستقبمية عن الموضوع المخطط لو .  .34
إعتماد التخطيط عمى كثير من الفرضيات إذ ال يوجد معيار ثابت يحكم   .35

 عممية التخطيط .
     

التي قد تسيم في و ظيور بعض الحاالت الطارئة غير المخطط ليا   .36
 عرقمة العمل .

     

      م تأىيل الطواقم المحاسبية بشكل جيد في عممية التخطيط .عد  .37
      عدم تعاون اإلدارات في عممية التخطيط المتكامل .  .38
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 الفقرة الرقم
كبير 
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

      عدم وجود سياسات مكتوبة لعمميات التخطيط .  .39
      .توفر أساس لتوزيع الموارد عدم   .40
      .عدم وجود توُجو مسبق مراد تحقيقو   .41
      ن تفصيالت خاصة بكيفية إنفاق األموال .خطة مالية تتضم  .42
وضع بدائل لمتعامل مع المشكالت المختمفة مستقبال وتحميل كل بديل   .43

 والتنبؤ بنتائج إِتباعو .
     

عدم التخطيط السميم لضمان بقاء المنظمة في المستقبل وبقاء دورىا في   .44
 عممية التنمية والتطوير .

     

      . المتنوعة والمتغيرة لمفئات المستيدفةاالحتياجات عدم وجود   .45
      عدم وجود تحسين في نوعية القرارات التي تتبعيا المنظمة .  .46
      . عدم توفر الموارد واإلمكانات األساسية والقدرات  .47
      . ضغوط من البيئة المحيطة لممنظمةوجود   .48
      داخل المنظمة . االتفاق حول تحديد األىدافعدم    .49
      ضعف في إعداد الخرائط التنظيمية لممنظمة .  .50

في الحد من قدرة شركتكم عمى إعداد وتطبيق  ما مدى مساىمة المعوقات التالية المتعمقة بميارات التواصل واإلتصال
 البعد المالي لبطاقة االداء المتوازن ؟

      . في المنظمة عدم انتقال المعمومات بين مختمف المستويات اإلدارية  .51

وجود فجوة كبيرة بين إستراتيجية المؤسسة وبين النشاطات اليومية   .52
 . والتنفيذية

     

      تباين في الثقافات والمعرفة في ما بين األفراد .  .53
عدم تفاعل اإلدارة الُعميا مع العاممين والموظفين داخل المنشاة يقمل من   .54

 االتصال بينيم .
     

      عي فيما بين األقسام . عدم وجود نشاط اجتما  .55
      عدم قدرة المنظمة عمى التخطيط المناسب في تحقيق أىدافيا المرجوة .  .56
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 الفقرة الرقم
كبير 
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

عدم وجود ىيكل تنظيمي يحدد بوضوح مراكز االتصال وخطوط   .57
 السمطة الرسمية داخل المنضمة . 

     

عدم إعالم جميع العاممين باألىداف الرئيسية التي يجب تنفيذىا في   .58
 نظمة.الم

     

عدم تحديد المعايير الواجب تقييميا لتحديد االنحراف الحاصل من قمة   .59
 االتصال في المنظمة . 

     

      ضعف األىداف اإلستراتيجية وخطط وغايات المنظمة .  .60

قمة المعرفة ضمن فريق اإلدارة من خالل المناقشات حول التوقعات   .61
 المستقبمية .

     

      راء العمال والموظفين وقمة االتصال بينيم .إىمال المديرين أل  .62
      .نقل المعمومات والبيانات والمفاىيم المختمفة  ضعف في  .63
 في اتخاذخاصة  لتفاعل والتبادل المشترك لألنشطة المختمفةقمة ا  .64

 . القرارات اإلدارية
     

ي الحد من قدرة شركتكم عمى إعداد وتطبيق البعد ما مدى مساىمة المعوقات التالية المتعمقة بأىداف البعد المالي ف
 ؟ المالي لبطاقة االداء المتوازن

صعوبة في اتخاذ اإلجراءات الفعالة لتحقيق االنسجام بين العمميات   .65
 الداخمية والخارجية . 

     

عدم قدرة اإلدارة الُعميا بتعظيم ثورة المساىمين من خالل تحقيق عوائد   .66
 ثمار .غير صورية عمى االست

     

قصور في إيجاد مقياس لتحقيق قيمة مضافة اقتصاديًا كمقياس   .67
 استراتيجي في البعد المالي .

     

دامتيا.  .68       التاكد من تحقيق األىداف المطموبة  لتحقيق الميزة التنافسية وا 
ترجمة إستراتيجية المنظمة إلى مجموعة متوافقة ومتوازنة من مقاييس   .69

 مالية أو غير المالية .األداء سواء ال
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 الفقرة الرقم
كبير 
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

عدم وجود أنظمة معمومات متكاممة تتضمن معمومات مستقبمية وغير   .70
 مالية .

     

      قمة المزايا التنافسية وزيادة فعالية تقييم األداء داخل المنظمات.    .71
عدم االلتزام بتطبيق الخطط التشغيمية قصيرة األجل والموازنات السنوية   .72

 حدد .في الوقت الم
     

      األعمال . تعطل كفاءة وفعالية العممية اإلدارية في منظمات  .73

      . والمتابعة والتقييم عمميات القيادة واتخاذ القرار والتنفيذضعف في   .74

      . المشاركة في عمميات التنمية الشاممة االقتصادية واالجتماعيةعدم   .75

ية وتحديد األولويات األىداف ووضع األطر التخطيط تحديدعدم   .76
 . والتنفيذ والمتابعة والتقييم

     

      األىداف .لتحديد  واضحة معاييرعدم وجود   .77

      .لتحمل المسؤولية واتخاذ القراروالتطوير تدريب معدم إتاحة الفرصة ل  .78
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(2ممحق رقم )  

 قائمة بأسماء المحكمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة التخصص الرتبة األكاديمية االسم

 اليرموك المحاسبة أستاذ دكتور ميشيل سويدان

 اليرموك المحاسبة أستاذ دكتور محمود قاقيش

 جدارا المحاسبة أستاذ مساعد ثائر أبو طبر

 جدارا المحاسبة أستاذ مساعد محمد سمارة

 إربد األىمية المحاسبة أستاذ مساعد  سفيان جبارة



118 
 

 (3الممحق رقم )

 يمبعد التحك االستبانة

 أخي الكريم... / أختي الكريمة..........

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد،

 

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن ومعوقات تيدف ىذه الدراسة الى التعرف عمى "
وذلك إستكمااًل لمتطمبات الحصول "  تطبيقو في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

 ير في المحاسبة .عمى درجة الماجست

ىتمامكم، فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل من إلذلك نييب بكم أن تولوا ىذه االستبانة  
لذا نرجو التكٌرم باإلجابة عمى األسئمة المطروحة في اإلستبانة بالدقة  عوامل نجاح تمك الدراسة،

اض البحث العممي تكم لن تستخدم إال ألغر اجابإعمما أن جميع  والموضوعية التي نعيدىا بكم,
 فقط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 تفضموا بقبول فائق االحترامو 

 :الباحث                                                     

 معاوية عوض الغزاوي
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 البيانات الشخصية:واًل: أ

   

 المؤىل العممي:

 :أخرى )الرجاء التحديد(   دكتوراه   ماجستير    سبكالوريو 

 

 التخصص العممي:

 أخرى )الرجاء التحديد(:              عموم مالية ومصرفية  اقتصاد  محاسبة

 

 سنوات الخبرة:

  سنة 15سنة _ أقل من  10سنوات         10أقل من –سنوات  5   سنوات 5أقل من 
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 الشيادات المينية:

 (JCPA)  (CIA)  (CMA)         الرجاء التحديد(: أخرىوجد                ال ي(          

 

 المستوى الوظيفي:

  اإلدارة الدنيا   اإلدارة الوسطى  اإلدارة العميا 
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كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

 األداء المتوازن ؟ىل تمتمك شركتكم المقومات التالية إلعداد وتطبيق البعد المالي في بطاقة 
           طاقم محاسبي ومالي مؤىل   .1

           نظام محاسبي محوسب    .2

           تكامل في الدورات المحاسبية   .3

           نظام تدقيق ورقابة داخمي   .4

      اء المتوازن إدراك جيد من قبل الطواقم المحاسبية لبطاقة األد  .5

      وبة سياسات محاسبية ومالية مكت  .6

       إستراتيجية مالية محددة األىداف  .7

      المختمفة لبطاقة األداء المتوازنتدريب مستمر عمى األبعاد   .8

      إستخدام بطاقة األداء المتوازن  إدارة مدركة ألىمية  .9

باستخدام بطاقة األداء زيادة االستثمارات واستغالل الموارد المتاحة   .10
 المتوازن 

     

تطبيق و  إعداد عمى ة شركتكمدى مساىمة المعوقات التالية المتعمقة بأدوات القياس واإلفصاح في الحد من قدر ما م
 البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن ؟

      كمفة والمنفعة واألىمية النسبية الصعوبة في الموازنة بين الت  .11

      االستناد عمى التكمفة التاريخية في القياس المحاسبي  .12

      وعية بعض أدوات القياس المحاسبي عدم موض  .13
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كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

      وات قياس متعددة بنظام التكاليف إستخدام أد  .14

       ت قياس  بنظام المحاسبة اإلداريةإستخدام أدوا  .15

      لموضوعيةخضوع القياس المحاسبي الجتيادات شخصية بعيدة عن ا  .16

      تعدد أنواع األصول الثابتة وطرق معالجتيا  .17

      حصر تكمفة مخزون المواد األولية صعوبة وتعقيد عممية   .18

      صعوبة وتعقيد عممية حصر تكمفة مخزون " تحت التشغيل"  .19

      صعوبة وتعقيد عممية حصر تكمفة مخزون المواد المنتجة  .20

عدم الموازنة بين المقاييس المالية وغير المالية كذالك المقاييس الداخمية   .21
  جيةوالخار 

     

      معمومات المالية بالوقت المناسب عدم توفر ال  .22

      عدم ثبات طرق القياس واإلفصاح عن المعمومات المالية   .23

      عدم حيادية اإلفصاح عن المعمومات المالية    .24

 دام المنشأةخاست عنداإلفصاح و  القياس عدم إدراك اإلدارة بأىمية  .25
 لمبيانات المالية

     

       اإلفصاح يحد من عمميةقمق من وجود أسواق منافسة ال  .26

       إستخدام بدائل محاسبية متعددة  .27
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كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

      جودة المعمومات المحاسبية المفصح عنيا   .28

      شاة ضعف في إعداد التقارير المالية المفصح عنيا لدى المن  .29

      كافية منشورة عن أسعار األسيم  عدم وجود معمومات  .30

      لقرارات االقتصادية المفصح عنيا الدقة في اعدم   .31

تطبيق البعد المالي و  إعداد في الحد من قدرة شركتكم عمى المالي ما مدى مساىمة المعوقات التالية المتعمقة بالتخطيط
 لبطاقة االداء المتوازن ؟

      بة المخاطرة في المستقبل البعيد صعوبة تحديد نس  .32

      لمستقبمية عن الموضوع المخطط لو قة انقص المعمومات الدقي  .33

معيار ثابت  إعتماد التخطيط عمى كثير من االفتراضات إذ ال يوجد  .34
 يحكم عممية التخطيط 

     

سيم في التي قد تو ظيور بعض الحاالت الطارئة غير المخطط ليا   .35
 عرقمة العمل 

     

      خطيط سبية بشكل جيد في عممية التعدم تأىيل الطواقم المحا  .36

      ارات في عممية التخطيط المتكامل عدم تعاون اإلد  .37

      سياسات مكتوبة لعمميات التخطيط  عدم وجود  .38

      توفر أساس لتوزيع الموارد عدم   .39

      ت خاصة بكيفية إنفاق األموال عدم وجود خطو  تتضمن تفصيال  .40
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كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

كل ستقبال وتحميل عدم وضع بدائل لمتعامل مع المشكالت المختمفة م  .41
 بديل والتنبؤ بنتائج إِتباعو 

     

       االحتياجات المتنوعة والمتغيرة لمفئات المستيدفةعدم وجود   .42

      ة القرارات التي تتبعيا المنظمة عدم وجود تحسين في نوعي  .43

       عدم توفر الموارد واإلمكانات األساسية والقدرات  .44

       يطة لممنظمةضغوط من البيئة المحوجود   .45

      داخل المنظمة  االتفاق حول تحديد األىدافعدم    .46

      عداد الخرائط التنظيمية لممنظمة ضعف في إ  .47

تطبيق و  إعداد في الحد من قدرة شركتكم عمى ما مدى مساىمة المعوقات التالية المتعمقة بميارات التواصل واإلتصال
 زن ؟البعد المالي لبطاقة االداء المتوا

       في المنظمة عدم انتقال المعمومات بين مختمف المستويات اإلدارية  .48

وجود فجوة كبيرة بين إستراتيجية المؤسسة وبين النشاطات اليومية   .49
  والتنفيذية

     

      فات والمعرفة في ما بين األفراد تباين في الثقا  .50

      داخل المنشاة العاممين والموظفينعدم تفاعل اإلدارة الُعميا مع   .51

      وجود نشاط اجتماعي بين األقسام عدم   .52
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كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

ط عدم وجود ىيكل تنظيمي يحدد بوضوح مراكز االتصال وخطو   .53
 السمطة الرسمية داخل المنظمة 

     

سية التي يجب تنفيذىا في عدم إعالم جميع العاممين باألىداف الرئي  .54
 المنظمة

     

حاصل من قمة ييميا لتحديد االنحراف العدم تحديد المعايير الواجب تق  .55
  االتصال في المنظمة 

     

ناقشات حول التوقعات قمة المعرفة ضمن فريق اإلدارة من خالل الم  .56
 المستقبمية 

     

      ل والموظفين وقمة االتصال بينيم إىمال المديرين ألراء العما  .57

      ة نقل المعمومات والبيانات والمفاىيم المختمف ضعف في  .58

 في اتخاذخاصة  لتفاعل والتبادل المشترك لألنشطة المختمفةقمة ا  .59
  القرارات اإلدارية

     

تطبيق و  إعداد أىداف البعد المالي في الحد من قدرة شركتكم عمى اىمة المعوقات التالية المتعمقة بتحديدما مدى مس
 ؟ البعد المالي لبطاقة االداء المتوازن

ين العمميات اإلجراءات الفعالة لتحقيق االنسجام بصعوبة في اتخاذ   .60
  الداخمية والخارجية 

     

عدم قدرة اإلدارة الُعميا بتعظيم ثروة المساىمين من خالل تحقيق عوائد   .61
 عمى االستثمار غير صورية 
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كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

 
 كبير

كبير الى 
 حد ما

متدني  متدني
 جداً 

قياس قصور في إيجاد مقياس لتحقيق قيمة مضافة اقتصاديًا كم  .62
 استراتيجي في البعد المالي 

     

تحقيق الميزة التنافسية عدم التأكد من تحقيق األىداف المطموبة  ل  .63
دامتيا  وا 

     

ترجمة إستراتيجية المنظمة إلى مجموعة متوافقة ومتوازنة من عدم   .64
 اء سواء المالية أو غير المالية مقاييس األد

     

ومات مالية مستقبمية عدم وجود أنظمة معمومات متكاممة تتضمن معم  .65
 غير مالية و 

     

وازنات السنوية عدم االلتزام بتطبيق الخطط التشغيمية قصيرة األجل والم  .66
 في الوقت المحدد 

     

      األعمال  تعطل كفاءة وفعالية العممية اإلدارية في منظمات  .67

       والمتابعة والتقييم عمميات القيادة واتخاذ القرار والتنفيذضعف في   .68

       في عمميات التنمية الشاممة االقتصادية واالجتماعيةالمشاركة عدم   .69

      األىداف لتحديد  واضحة معاييرعدم وجود   .70

      لتحمل المسؤولية واتخاذ القراروالتطوير تدريب معدم إتاحة الفرصة ل  .71
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(4ملحق رقم )  

جداول التحلٌل االحصائً   

 

Frequency Table 

 

 

مؤهل ال

41 82.0 82.0 82.0

6 12.0 12.0 94.0

3 6.0 6.0 100.0

50 100.0 100.0

41 82.0 82.0 82.0

7 14.0 14.0 96.0

2 4.0 4.0 100.0

50 100.0 100.0

45 90.0 90.0 90.0

5 10.0 10.0 100.0

50 100.0 100.0

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

Total

Valid

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

Total

Valid

الورٌوس بك

ستٌر ماج

Total

Valid

مستوى ال

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

خصص الت

39 78.0 78.0 78.0

6 12.0 12.0 90.0

5 10.0 10.0 100.0

50 100.0 100.0

18 36.0 36.0 36.0

15 30.0 30.0 66.0

15 30.0 30.0 96.0

2 4.0 4.0 100.0

50 100.0 100.0

21 42.0 42.0 42.0

14 28.0 28.0 70.0

13 26.0 26.0 96.0

2 4.0 4.0 100.0

50 100.0 100.0

محاسبة

اقتصاد

ٌة ٌةومصرف وممال عل

Total

Valid

محاسبة

اقتصاد

ٌة ٌةومصرف وممال عل

4.00

Total

Valid

محاسبة

اقتصاد

ٌة ٌةومصرف وممال عل

4.00

Total

Valid

مستوى ال

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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الشهادات

13 26.0 26.0 26.0

5 10.0 10.0 36.0

21 42.0 42.0 78.0

11 22.0 22.0 100.0

50 100.0 100.0

6 12.0 12.0 12.0

8 16.0 16.0 28.0

6 12.0 12.0 40.0

30 60.0 60.0 100.0

50 100.0 100.0

8 16.0 16.0 16.0

9 18.0 18.0 34.0

8 16.0 16.0 50.0

25 50.0 50.0 100.0

50 100.0 100.0

JCPA

CIA

CMA

الٌوجد

Total

Valid

JCPA

CIA

CMA

الٌوجد

Total

Valid

JCPA

CIA

CMA

الٌوجد

Total

Valid

مستوى ال

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

 

 

الخبرة

10 20.0 20.0 20.0

19 38.0 38.0 58.0

12 24.0 24.0 82.0

9 18.0 18.0 100.0

50 100.0 100.0

31 62.0 62.0 62.0

11 22.0 22.0 84.0

8 16.0 16.0 100.0

50 100.0 100.0

2 4.0 4.0 4.0

29 58.0 58.0 62.0

17 34.0 34.0 96.0

2 4.0 4.0 100.0

50 100.0 100.0

ن5سنوات أقلم

ملقأ-5 اونس90ن ت

ملقأ-90 95ن

رثكأف95

Total

Valid

ملقأ-5 اونس90ن ت

ملقأ-90 95ن

رثكأف95

Total

Valid

ن5سنوات أقلم

ملقأ-5 اونس90ن ت

ملقأ-90 95ن

رثكأف95

Total

Valid

مستوى ال

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

اإلدارةالدنٌا

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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Frequency Table 

مؤهل ال

127 84.7 84.7 84.7

18 12.0 12.0 96.7

5 3.3 3.3 100.0

150 100.0 100.0

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

خصص الت

78 52.0 52.0 52.0

35 23.3 23.3 75.3

33 22.0 22.0 97.3

4 2.7 2.7 100.0

150 100.0 100.0

محاسبة

اقتصاد

ٌة ٌةومصرف وممال عل

4.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

الخبرة

12 8.0 8.0 8.0

79 52.7 52.7 60.7

40 26.7 26.7 87.3

19 12.7 12.7 100.0

150 100.0 100.0

ن5سنوات أقلم

ملقأ-5 اونس90ن ت

ملقأ-90 95ن

رثكأف95

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

الشهادات

27 18.0 18.0 18.0

22 14.7 14.7 32.7

35 23.3 23.3 56.0

66 44.0 44.0 100.0

150 100.0 100.0

JCPA

CIA

CMA

الٌوجد

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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مستوى ال

50 33.3 33.3 33.3

50 33.3 33.3 66.7

50 33.3 33.3 100.0

150 100.0 100.0

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

150 3.0267 1.46524

150 3.2667 1.41263

150 2.8733 1.52076

150 3.1133 1.42620

150 2.8800 1.47880

150 3.1000 1.57476

150 3.2000 1.41421

150 3.0800 1.54798

150 2.6733 1.53482

150 2.7200 1.42424

150 2.9933 .92066

150

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

ومات تالكالمق ام

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iation
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Descriptives 

Descriptive Statistics

50 3.7400 .85261

50 3.4800 .78870

50 3.7800 .91003

50 3.4200 .73095

50 3.6200 .85452

50 3.7000 .88641

50 3.5800 .88271

50 3.7200 .94847

50 3.5800 .88271

50 3.6600 .84781

50 3.6280 .41701

50

50 3.4600 .81341

50 3.4400 .81215

50 3.7000 .95298

50 3.6200 .87808

50 3.6800 .91339

50 3.5800 .83520

50 3.4800 .83885

50 3.5400 .81341

50 3.8800 .98229

50 3.8400 .95533

50 3.6220 .49623

50

50 3.7000 .93131

50 3.5800 .90554

50 3.7200 .94847

50 3.6600 .91718

50 3.8200 .94091

50 3.6800 .91339

50 3.5200 .86284

50 3.6800 .91339

50 4.1000 .99488

50 3.7800 .95383

50 3.7240 .58399

50

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

ومات تالكالمق ام

Valid N (listwise)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

ومات تالكالمق ام

Valid N (listwise)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

ومات تالكالمق ام

Valid N (listwise)

مستوى ال

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

N Mean Std.  Dev iation
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Descriptives 

Descriptive Statistics

50 2.9057 .79743

50 2.9225 .89612

50 3.5283 .55087

50 2.8367 .95237

50 2.8636 .68118

50

50 2.9438 .64877

50 3.1312 .74726

50 3.4700 .62605

50 3.2317 1.02066

50 3.0528 .62325

50

50 2.8467 .99055

50 3.1387 .68515

50 3.3500 .58078

50 3.3650 .88447

50 3.1131 .68661

50

ٌاس معوقاتبأداواتالق مساهمةال

تخطٌط معوقاتبأدواتال مساهمةال

مهاراتالتواصل معوقاتب مساهمةال

معوقاتأهداف معوقاتب مساهمةال

المالً عد الب

كل معوقاتك ال

Valid N (listwise)

ٌاس معوقاتبأداواتالق مساهمةال

تخطٌط معوقاتبأدواتال مساهمةال

مهاراتالتواصل معوقاتب مساهمةال

معوقاتأهداف معوقاتب مساهمةال

المالً عد الب

كل معوقاتك ال

Valid N (listwise)

ٌاس معوقاتبأداواتالق مساهمةال

تخطٌط معوقاتبأدواتال مساهمةال

مهاراتالتواصل معوقاتب مساهمةال

معوقاتأهداف معوقاتب مساهمةال

المالً عد الب

كل معوقاتك ال

Valid N (listwise)

مستوى ال

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

N Mean Std.  Dev iation

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

150 2.8987 .52762

150 3.0642 .78243

150 2.9972 .95379

150 3.1444 .97406

150 3.0098 .66839

150

اس ادواتالٌق

ً خٌططالمال الت

التواصل

المالً عد الب

كل معوقاتك ال

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iation
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Descriptives 

Descriptive Statistics

50 3.1000 1.40335

50 2.8200 1.40973

50 2.7000 1.46036

50 2.5600 1.51402

50 3.1400 1.41436

50 3.3600 1.42514

50 3.3000 1.38873

50 2.6000 1.35526

50 2.7800 1.37455

50 2.9200 1.38269

50 2.9200 1.49612

50 2.7600 1.59796

50 2.8400 1.41940

50 2.3600 1.49503

50 2.9600 1.38446

50 3.0200 1.44970

50 3.1200 1.53384

50 3.1600 1.47579

50 2.7400 1.53610

50 2.9400 1.34635

50 2.9200 1.42628

50 2.9057 .79743

50

50 3.1200 1.28793

50 2.8200 1.24031

50 2.9400 1.39108

50 3.2200 1.20017

50 2.9000 1.43214

50 3.2000 1.42857

50 2.7200 1.37083

50 2.7400 1.38225

50 2.6200 1.46928

50 3.4200 1.37158

50 3.2200 1.47482

50 3.6200 1.39810

50 3.4000 1.21218

50 3.1200 1.53384

50 3.1600 1.28349

50 3.0200 1.43555

50 3.0000 1.45686

50 2.6600 1.47924

50 2.1000 1.48805

50 2.3200 1.43484

50 2.5000 1.55511

50 2.9438 .64877

50

50 2.8400 1.63333

50 2.7400 1.48200

50 2.8200 1.50767

50 2.7600 1.57221

50 2.4200 1.52650

50 2.8600 1.61637

50 2.6000 1.44279

50 2.7000 1.41782

50 2.8600 1.67831

50 3.6200 1.56349

50 3.0800 1.66403

50 3.2200 1.63245

50 3.3000 1.58114

50 3.2200 1.50224

50 3.0000 1.61624

50 3.0600 1.59604

50 3.0000 1.59079

50 2.4800 1.63183

50 2.3000 1.56818

50 2.3000 1.60675

50 2.6000 1.72615

50 2.8467 .99055

50

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

قٌاس المعوقاتبأداواتال مة مساه

Valid N ( listwise)

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

قٌاس المعوقاتبأداواتال مة مساه

Valid N ( listwise)

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

قٌاس المعوقاتبأداواتال مة مساه

Valid N ( listwise)

المستوى
ا ٌل الع اإلدارة

الوسطى اإلدارة

ٌا الدن اإلدارة

N Mean Std. Deviation
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Descriptives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

150 3.0200 1.44459

150 2.7933 1.37229

150 2.8200 1.44738

150 2.8467 1.45508

150 2.8200 1.47948

150 3.1400 1.49734

150 2.8733 1.42507

150 2.6800 1.37728

150 2.7533 1.50586

150 3.3200 1.46237

150 3.0733 1.54180

150 3.2000 1.57582

150 3.1800 1.42400

150 2.9000 1.54898

150 3.0400 1.42782

150 3.0333 1.48558

150 3.0400 1.51892

150 2.7667 1.54753

150 2.3800 1.54429

150 2.5200 1.48695

150 2.6733 1.57368

150 2.8987 .52762

150

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

اس ٌق ادواتال

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iation
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Descriptives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

50 2.5400 1.64391

50 3.6200 1.62744

50 2.6800 1.99428

50 3.5600 1.16339

50 2.8000 1.39971

50 2.7800 1.37455

50 2.5200 1.44618

50 2.8000 1.32480

50 3.7200 1.06981

50 3.5800 .92780

50 2.9400 1.28428

50 2.6000 1.16058

50 3.0200 1.09712

50 2.9000 1.14731

50 3.0600 1.30008

50 3.9600 1.35466

50 2.9225 .89612

50

50 2.6000 1.97949

50 2.4400 1.93949

50 2.0400 1.77235

50 3.6200 1.02798

50 2.8800 1.31925

50 2.7000 1.23305

50 3.2600 1.25860

50 3.0000 1.44279

50 3.5800 1.14446

50 3.1400 1.08816

50 3.3600 1.17387

50 2.5200 1.19932

50 3.4000 1.06904

50 3.0200 1.16916

50 3.7200 1.22957

50 3.8800 1.37974

50 3.1312 .74726

50

50 3.1000 1.94044

50 3.1600 1.95208

50 2.7600 2.00571

50 3.6400 1.48131

50 2.6400 1.41075

50 2.8000 1.41421

50 2.5800 1.40102

50 2.3600 1.15635

50 2.9400 1.59604

50 3.3200 1.03884

50 3.2800 1.17872

50 2.6600 1.46538

50 3.6000 1.30931

50 3.1000 1.31320

50 3.4800 1.29741

50 4.1600 1.26749

50 3.1387 .68515

50

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

تخطٌط معوقاتبأدواتال مساهمةال

Valid N (listwise)

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

تخطٌط معوقاتبأدواتال مساهمةال

Valid N (listwise)

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

تخطٌط معوقاتبأدواتال مساهمةال

Valid N (listwise)

مستوى ال

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

N Mean Std.  Dev iation
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Descriptives 

Descriptive Statistics

150 2.7600 1.59142

150 2.5933 1.50657

150 2.7200 1.49774

150 2.7333 1.56156

150 2.8133 1.49893

150 2.7733 1.60179

150 3.6667 1.34447

150 3.3800 1.48220

150 3.3000 1.51392

150 3.2933 1.57389

150 3.5667 1.46281

150 3.0867 1.47433

150 3.2933 1.43563

150 2.9867 1.55000

150 3.1933 1.48232

150 2.8667 1.53992

150 3.0642 .78243

150

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

ً طالمال خٌط الت

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iation
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Descriptives 

Descriptive Statistics

50 2.9400 1.40567

50 3.3400 1.09935

50 3.5600 .73290

50 3.4800 1.12920

50 3.7200 .96975

50 3.5800 .90554

50 3.4000 .96890

50 3.4800 1.18218

50 3.8400 1.03726

50 3.7000 1.01519

50 3.8200 1.11922

50 3.4800 1.18218

50 3.5283 .55087

50

50 2.7600 1.45069

50 3.3200 1.23619

50 3.7000 .95298

50 3.3800 1.12286

50 3.7200 1.06981

50 3.4400 .97227

50 3.3200 .84370

50 3.3600 1.04511

50 3.6600 1.00224

50 3.6800 1.11465

50 3.7000 1.38873

50 3.6000 1.10657

50 3.4700 .62605

50

50 3.1000 1.26572

50 3.1000 1.21638

50 3.6600 .74533

50 3.5200 1.09246

50 3.4800 1.09246

50 3.5600 .81215

50 3.1800 1.04374

50 3.0600 1.05772

50 3.7600 1.00122

50 3.2800 1.27839

50 3.3600 1.35164

50 3.1400 1.21235

50 3.3500 .58078

50

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

مهاراتالتواصل معوقاتب مساهمةال

Valid N (listwise)

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

مهاراتالتواصل معوقاتب مساهمةال

Valid N (listwise)

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

مهاراتالتواصل معوقاتب مساهمةال

Valid N (listwise)

مستوى ال

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

N Mean Std.  Dev iation
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Descriptives 

 

Descriptive Statistics

150 3.1933 1.55739

150 3.0133 1.52820

150 3.3467 1.41889

150 2.9667 1.53009

150 2.8600 1.51958

150 3.2400 1.46860

150 2.8467 1.43184

150 2.8200 1.48852

150 2.8867 1.48159

150 2.7533 1.43277

150 3.1000 1.55762

150 2.9400 1.40579

150 2.9972 .95379

150

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

واصل الت

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iation

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

150 2.9333 1.44551

150 2.8733 1.60242

150 3.5333 1.51798

150 3.0400 1.60903

150 3.1200 1.54103

150 3.2733 1.48322

150 3.2133 1.47729

150 3.2200 1.51887

150 3.1600 1.44742

150 3.0267 1.50590

150 3.2733 1.46501

150 3.0667 1.60397

150 3.1444 .97406

150

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

المالً عد الب

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iation

 

 

 



138 
 

T-Test 

One-Sample Statistics

150 2.9933 .92066 امتالكالمقومات07517.
N Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

 

One-Sample Test

-.089 149 .929 -.0067 -.1552 تالكالمقومات1419. ام

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Test Value = 3

 

Regression 

Variables Entered/Removedb

المالً, عد الب

اس, ٌق ادواتال

,ً خٌططالمال الت

التواصل
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: TOTA1b. 

 

Model Summary

.932a .869 .865 .34891

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors: )Constant(,دعبلا ملا ,يلا ودا تا طيطختلا,سايقلا ملا ,يلا

التواصل

a. 
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ANOVAb

116.741 4 29.185 239.739 .000a

17.652 145 .122

134.393 149

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: )Constant(, دعبلا ملا ,يلا ودا اتا املاطيطختلا,سايقل ,يل  .aلصاوتلا

Dependent Variable: TOTA1b. 

 

Coefficientsa

7.813 .190 41.144 .000

-.546 .056 -.303 -9.723 .000

-.447 .050 -.368 -9.001 .000

-.350 .045 -.352 -7.741 .000

-.260 .047 -.267 -5.511 .000

(Constant)

اس ادواتالٌق

ً طالمال خٌط الت

واصل الت

المالً عد الب

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: TOTA1a. 

 

Oneway 

Descriptives

50 2.8867 .48005 .06789 2.7502 3.0231 1.95 4.19

50 2.9657 .52992 .07494 2.8151 3.1163 1.90 4.19

50 2.8438 .57224 .08093 2.6812 3.0064 1.62 3.86

150 2.8987 .52762 .04308 2.8136 2.9839 1.62 4.19

50 2.9225 .89612 .12673 2.6678 3.1772 1.00 4.94

50 3.1313 .74726 .10568 2.9189 3.3436 1.25 4.63

50 3.1388 .68515 .09690 2.9440 3.3335 1.56 4.44

150 3.0642 .78243 .06389 2.9379 3.1904 1.00 4.94

50 2.7383 .83944 .11871 2.4998 2.9769 1.00 4.50

50 2.9600 1.06149 .15012 2.6583 3.2617 1.00 5.00

50 3.2933 .88067 .12455 3.0430 3.5436 1.00 4.83

150 2.9972 .95379 .07788 2.8433 3.1511 1.00 5.00

50 2.8367 .95237 .13469 2.5660 3.1073 1.00 4.67

50 3.2317 1.02066 .14434 2.9416 3.5217 1.00 5.00

50 3.3650 .88447 .12508 3.1136 3.6164 1.25 5.00

150 3.1444 .97406 .07953 2.9873 3.3016 1.00 5.00

50 2.8636 .68118 .09633 2.6700 3.0572 1.23 4.30

50 3.0528 .62325 .08814 2.8757 3.2299 1.77 4.72

50 3.1131 .68661 .09710 2.9180 3.3082 1.77 4.56

150 3.0098 .66839 .05457 2.9020 3.1177 1.23 4.72

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

Total

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

Total

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

Total

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

Total

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

ا دٌن اإلدارةال

Total

ادواتالقٌاس

مالً طال خٌط الت

واصل الت

ً المال عد الب

كل معوقاتك ال

N Mean Std.  Dev iat ion Std.  Error Lower Bound Upper Bound

95% Conf idence Interv al for

Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

.382 2 .191 .684 .506

41.097 147 .280

41.480 149

1.507 2 .753 1.234 .294

89.712 147 .610

91.218 149

7.805 2 3.902 4.491 .013

127.743 147 .869

135.547 149

7.549 2 3.774 4.146 .018

133.821 147 .910

141.370 149

1.695 2 .847 1.920 .150

64.871 147 .441

66.565 149

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ادواتالقٌاس

مالً طال خٌط الت

واصل الت

ً المال عد الب

كل معوقاتك ال

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Homogeneous Subsets 

التواصل

Schef fe
a

50 2.7383

50 2.9600 2.9600

50 3.2933

.495 .206

مستوى ال

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

اإلدارةالدنٌا

Sig.

N 1 2

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are display ed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 50.000.a. 
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البعد الماًل

Schef fe
a

50 2.8367

50 3.2317 3.2317

50 3.3650

.121 .784

مستوى ال

ٌا عل اإلدارةال

اإلدارةالوسطى

اإلدارةالدنٌا

Sig.

N 1 2

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are display ed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 50.000.a. 
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(5ممحق رقم )  

 الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمانقائمة بأسماء 

 الرقم اإلسم
  1 إتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية

  2 اإلتحاد لمصناعات المتطورة

  3 األردن الدولية لمصناعات

ة الكويتية لممنتجات الزراعية والغذائية األردني  4  

  5 األردنية لصناعات البحر الميت

  6 األردنية لصناعة األنابيب

  7 األردنية لصناعة الصوف الصخري

  8 األردنية لمصناعات الخشبية / جوايكو

  9 أساس لمصناعات الخرسانية

  10 إسمنت الشمالية 

  11 األلبسة األردنية

اإلنشائية الباطون الجاىز والتوريدات  12  

  13 التبغ السجائر األردنية

  14 الجنوب لصناعات الفالتر

  15 حديد األردن

  16 الحياة لمصناعات الدوائية

  17 دار الغذاء

  18 الدباغة األردنية

  19 دلتا لمصناعات الغذائية

  20 الدولية لصناعت السيميكا

  21 الدولية لمصناعات الخزفية

  22 الرازي لمصناعات الدوائية

لألكياس البالستيكيةرافيا الصناعية   23  

  24 رم عالء الدين لمصناعات اليندسية

  25 الزي لصناعة األلبسة الجاىزة

  26 سختيان لصناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية

  27 سنيورة لمصناعات الغذائية
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  28 الشرق األوسط لمصناعات الدوائية والكيماوية والمستمزمات الطبية

ت المتخصصة / مسك األردنالشرق األوسط لمكابال  29  

  30 الصناعات البتروكيماويات الوسيطة

  31 الصناعات الدوائية المتطورة

  32 الصناعات الكيماوية األردنية

  33 الصناعات اليندسية العربية

  34 الصناعات الوطنية

  35 صناعات عالء الدين

  36 الصناعات والكبريت األردنية / جيمكو

جالصناعية التجارية الزراعية اإلنتا  37  

األردن -عافية العالمية  38  

  39 العالمية الحديثة لمزيوت النباتية

  40 العالمية لمصناعات الكيماوية

  41 العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة

  42 العامة لمصناعات اليندسية

  43 العربية لصناعة األدوية

  44 العربية لصناعة األلمنيوم/ارال

ريةالعربية لصناعة المبيدات واألدوية البيط  45  

  46 العربية لصناعة المواسير المعدنية

  47 العربية لمصناعات الكيربائية

  48 العربية لممستمزمات الطبية والغذائية

  49 العصرية لمصناعات الغذائية والزيوت النباتية

  50 عقاري لمصناعات واإلستثمارات العقارية

  51 الغزل والنسيج األردنية

  52 فيالدلفيا لصناعة األدوية

عات الخرسانيةالقدس لمصنا  53  

  54 القرية لمصناعات الغذائية والزيوت النباتية

  55 الكندي لمصناعات الدوائية

  56 المؤلؤة لصناعة الورق الصحي

  57 المتحدة التكاممية لمصناعات المتعددة واإلستثمار

  58 المتحدة لصناعة الحديد الصمب 
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  59 المتحدة لمصناعات الزجاجية

سية واإللكترونية والثقيمةمجمع الشرق األوسط لمصناعات اليند  60  

  61 المركز العربي لمصناعات الدوائية

  62 المشرق والمغرب لصناعة األجيزة المنزلية

  63 مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

  64 مصانع األجواخ األردنية

  65 مصانع اإلسمنت األردنية

  66 مصانع الخزف األردنية

  67 مصانع الزيوت النباتية األردنية

لعربية الدولية لألغذية واإلستثمارالمصانع ا  68  

  69 مصانع الكابالت المتحدة

  70 مصانع الورق والكرتون األردنية

  71 مغنيسيا األردن

  72 المفرق لمصناعات الغذائية

  73 الموارد الصناعية األردنية

  74 النافذ لصناعة األغذية / ويفكو

  75 نيزك لصناعة القوالب والمعدات

الزيوت النباتية الوطنية األولى لصناعة وتكرير  76  

  77 الوطنية إلنتاج النفط والطاقة الكيربائية من الصخر الزيتي

  78 الوطنية لصناعة األلمنيوم

  79 الوطنية لصناعة الصمب

  80 الوطنية لصناعة الكمورين

  81 الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكيربائية

  82 الوطنية لمصناعات النسيجية والبالستيكية 

اليندسية المتعددة / ناميكو الوطنية لمصناعات  83  

 


