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:ستراتیجیة المؤسسةابطاقة األداء المتوازن على تطبیق تطبیقأثر
بأم البواقيONABالمجمع الشرقي ألغذیة األنعام دراسة حالة 

فرید خمیلي. ودالسعید بریكة. د
والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم اإلقتصادیة

جامعة أم البواقي
ملخص

بطاقة األداء المتوازن على استراتیجیة المؤسسة بالمجمع الشرقي ألغذیة تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبیق 
وألجل تحقیق هذا الهدف تم تصمیم استمارة وتوزیعها على عینة من عمال المجمع ألجل اإلجابة . األنعام بأم البواقي

أثر موجب ى وجود خلصت الدراسة إل. SPSSوتم تحلیلها واختبار فرضیاتها باستخدام البرنامج اإلحصائي . عنها
.0.05لتطبیق بطاقة األداء المتوازن على استراتیجیة المؤسسة عند مستوى داللة 

.مجمع شرقي ألغذیة األنعامستراتیجیة المؤسسة، ا، بطاقة األداء المتوازن: اتیحالكلمات المف

L'effet de l'application de Balanced ScoreCard sur la stratégie de l'entreprise: Cas de
l’Office National 'Aliment de Bétail (ONAB) de l'Est (Oum-El Bouaghi)

Résumé
Le but de l'étude est de déterminer l'effet de l'application de la Balanced ScoreCard sur la
stratégie de l'entreprise ONAB “ Office National d'Aliment de Bétail de l'Est (Oum El
Bouaghi)”. Afin d'atteindre l'objectif de l'étude un questionnaire a été conçu et distribué à
un échantillon de travailleurs de l’ONAB. Le programme statistique (SPSS) a été utilisé
pour l’analyse des questionnaires et le test d’hypothèses. L'étude a conclu qu’il existe un
impact positif de l'application de la Balanced ScoreCard sur la stratégie de l'entreprise au
seuil de signification de 0,05.

Mots-clés: Balanced Scorecard, stratégie de l'entreprise, Office National d'Aliment de
Bétail (ONAB) de l'Est.

The impact of Applying the Balanced Scorecard on the Enterprise‘s strategy:
Case of the East National Diwan of Foods for cattle (Oum El-Bouaghi)

Abstract
This study aimed to investigate the impact of applying Balanced Scorecard on the
Enterprise' s Strategy at the National Diwan of Foods for cattle east (Oum El Bouaghi). In
order to achieve this objective, a survey questionnaire was designed and distributed to a
sample of worker’s Diwan. It was collected and analyzed and the hypotheses were tested
using SPSS statistical program. The study concluded that there is a positive impact for the
application of the Balanced Scorecard on the enterprise’s strategy at the 0.05 level of
significance.

Key words: Balanced ScoreCard, Enterprise’s Strategy, National Diwan of Foods for
cattle east.
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ةـــــمقدم
باستمرار عن إلى البحثدفعهامما قیاس وتقییم أدائها في هذا الوقت الراهن إشكالیةتواجه المؤسسات 

في اكبیر امؤشرات األداء دور تلعب .إلستراتیجیتهااألمثلالتطبیقیعمل علىنموذج األداء المالئم الذي 
بالمؤسسة، حتى یتسنى هو كائنالعلیا عما ةوحقیقیة لإلدار ، دقیقةإعطاء صورة واضحةخالل المؤسسة من

تعمل علىإذعلى أعمال المؤسسة كما تبرز أهمیة مؤشرات األداء في انعكاسها .والتصویبلها التصحیح 
. في القطاعزیادة قدراتها وكفاءتها، وتطویر تنافسیتها 

التوصل إلى تركیبة لنظام قیاس األداء یجمع بین كل فقد تم، أداء فعالةاس أنظمة قیوبغیة الوصول إلى 
بواسطةBSC (Balanced ScoreCard(، أطلق علیها بطاقة األداء المتوازن بیئتهاالجوانب المرتبطة بنشاط و 

NortonDavid et Kaplan Robert ، یتم على الرؤیة واألهداف اإلستراتیجیة، التي ویعتمد هذا المؤشر
كما یجب ان یكون ترجمتها إلى نظام لقیاس األداء ینعكس بدوره في صورة اهتمام وتوجه استراتیجي عام،

. تحقیقههدف كل فرد ویسعى ل
:إشكالیة الدراسة

الذي تركز علیه نها ال تركز على قیاس البعد المالي فقط، تتمیز بطاقة األداء المتوازن عن غیرها في أ
بعد العمالء و البعد المالي، : أربعة أبعاد أساسیة في المؤسسة وهيإنها تركز على ، بل المقاییس التقلیدیة

وهذا ما جعل هذه البطاقة فعالة كونها توازن بین كل بعد التعلم والنمو، و بعد العملیات الداخلیة، و ، )الزبائن(
یة بین بطاقة األداء المتوازن ومن ثّم تتبلور العالقة الجدل. األبعاد التي یجب على المؤسسة أن تهتم بها

:ياآلتویمكن صیاغة إشكالیة الدراسة في طرح التساؤل وٕاستراتیجیة المؤسسة، 
؟ستراتیجیة المؤسسةاتطبیق علىبطاقة األداء المتوازنتطبیقما أثر

:كاآلتياألسئلة الفرعیة التساؤل الرئیسي نقدم جملة منمن خالل 
 ستراتیجیة المؤسسة؟اداء المتوازن على تطبیق ثر البعد المالي لبطاقة األأما
 ستراتیجیة المؤسسة؟اثر بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن على تطبیق أما
 ستراتیجیة المؤسسة؟اثر بعد العملیات الداخلیة لبطاقة األداء المتوازن على تطبیق أما
 ستراتیجیة المؤسسة؟اثر بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن على تطبیق أما

:فرضیات الدراسة
:من أجل اإلجابة على السؤال الرئیسي للدراسة ، سیتم طرح الفرضیة الرئیسة اآلتیة

ستراتیجیة اتطبیق علىبطاقة األداء المتوازن تطبیق لداللة إحصائیة ایوجد أثر ذ: "الفرضیة الرئیسیة
:اآلتیةیات الفرعیة شتق منها الفرضتو .")0.05(المؤسسة عند مستوى داللة 

تطبیق علىبعد المالي لبطاقة األداء المتوازن للداللة إحصائیة اذیوجد أثر : الفرضیة الفرعیة األولى
.)0.05(ستراتیجیة المؤسسة عند مستوى داللة ا
تطبیق علىبعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن لداللة إحصائیة اذیوجد أثر :الفرضیة الفرعیة الثانیة
.)0.05(ستراتیجیة المؤسسة عند مستوى داللة ا



2017سبتمبر  –51عددناالقتصاد واإلدارة والقـانو فيالتواصل

314

علىبعد العملیات الداخلیة لبطاقة األداء المتوازن لداللة إحصائیة اذیوجد أثر :لفرضیة الفرعیة الثالثةا
.)0.05(ستراتیجیة المؤسسة عند مستوى داللة اتطبیق 
تطبیق علىم والنمو لبطاقة األداء المتوازن بعد التعللداللة إحصائیة اذیوجد أثر : الفرضیة الفرعیة الرابعة
.)0.05(ستراتیجیة المؤسسة عند مستوى داللة ا

:تبرز أهمیة هذه الدراسة من:أهمیة الدراسة
أیضاإذ تمثل رصیدا معرفیا یمكن إثراء المجال العلمي بها، كما یمكن إثراء المكتبات:األهمیة العملیة
.بها
قیام بدراسة حالة في مؤسسة جزائریة ومن ثم العمل على تقدیم نتائج من خالل ال:األهمیة العملیة

.ومقترحات لفائدة مدراء المؤسسات لعلهم یقومون باالنتفاع بها
:تهدف الدراسة إلى:أهداف الدراسة

معرفة بطاقة األداء المتوازن وأهمیتها وأبعادها؛
 هم مبادئها؛وأالتطرق إلى إستراتیجیة المؤسسة
ستراتیجیة المؤسسةار بین أبعاد بطاقة األداء المتوازن وتطبیق معرفة األث.

:سیتم االعتماد على النموذج اآلتي:نموذج الدراسة
نموذج الدراسة) 01(الشكل

المتغیر التابع:المتغیر المستقل

إعداد الباحثین: المصدر
:سیتم االعتماد على المنهجین: منهج الدراسة

 ل التطرق للجانب النظري لهذه الدراسةمن خالالمنهج الوصفي.
من خالل القیام بتحلیل نتائج الدراسة:المنهج التحلیلي.

:الدراسات السابقة
ولقد تم بطاقة األداء المتوازن وسیلة فعالة للتقییم في المؤسسة،: ، بعنوان2008دراسة نعیمة یحیاوي، 

: األربعة وهيمبینة لمكوناتها )BSC(ء المتوازن بطاقة األداهذه الدراسة إلى تحدید ماهیة التطرق في 
التطرق إلى كما تم .منظور التعلم والنموو منظور العملیات الداخلیة، و منظور العمالء، و المنظور المالي، 

كیفیة إعدادها عن طریق تحدید حجم المؤسسة، من ثم بیان العوامل المؤثرة والمحددة لبطاقة األداء المتوازن و 
. وراس للحلیبألفي مؤسسة جزائریة وهي ملبنة ایام بدراسة حالة القكما تم 

بطاقة األداء المتوازن
البعد المالي
د العمالءبع
بعد العملیات الداخلیة
بعد التعلم والنمو

تطبیق إستراتیجیة 
المؤسسة

رـــــــاألث
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بناء نموذج قیاس وتقویم أداء شركات المقاوالت األردنیة : ، بعنوان2004دراسة رضوان محمد العناتي، 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اهتمام شركات المقاوالت في ،)BSC(باستخدام بطاقة العالمات المتوازنة 

على عینة عشوائیة من شركات قطاع ردن باستخدام بطاقة األداء المتوازن ومن ثم فقد تم إجراء هذه الدراسة األ
أن هنالك شركتین اثنتین فقط تستخدمان بطاقة األداء إلىلدراسةولقد توصلت االمقاوالت في األردن ، 

.المتوازن
تبني شركات المقاوالت األردنیة ضرورة وضع الباحث العدید من التوصیات لفائدة الشركات من بینهاو 

.المالیةعلى المؤشرات وعدم االقتصارنظام بطاقة األداء المتوازن في قیاس وتقییم أدائها الشامل 

ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو أنها تهتم بدراسة األثر بین أبعاد بطاقة األداء المتوازن و 
.وهذا ما لم تتطرق إلیه الدراسات السابقة،وتطبیق إستراتیجیة المؤسسة

:اإلطار النظري للدراسة-
:مدخل لبطاقة األداء المتوازن-1

نظام إداري یهدف إلى مساعدة المالك والمدیرین على ترجمة رؤیة : "یمكن تعریف بطاقة األداء المتوازن بأنها
: كما عرفت أیضا بأنها" اتیجیة المترابطةستر مجموعة من األهداف والقیاسات االستراتیجیات مؤسساتهم إلىاو 
ستراتیجیة المؤسسة إلى أهداف تقییم األداء والذي یهتم بترجمة ام لقیاس و نظاأول عمل نظامي حاول تصمیم "

محددة ومقاییس ومعاییر مستهدفة، ومبادرات للتحسین المستمر، كما أنها توحد جمیع المقاییس التي تستخدمها 
. )1(المؤسسة

ستراتیجي من خالل تكامل مجموعة مركزة من إطار متكامل لقیاس األداء االبأنهافت أیضاكما عر 
كمسببات أداء هذه المخرجات ةمقاییس األداء المالیة كمقاییس للمخرجات ومقاییس األداء غیر المالی

ربعة التي تقوم علیها بمؤشراتها المستقبلیة، وذلك في إطار سلسلة مترابطة من العالقات السببیة بین األبعاد األ
.)2(بطاقة األداء المتوازن

إحدى أدوات نظام المحاسبة الحدیثة، تهتم ": على أنها(Kaplan and Norton)كما عرفها كابلن ونورتن 
.)3("بقیاس األداء في الشركات لزیادة قدرتها التنافسیة في بیئة األعمال المعاصرة

ویمكن في المؤسسات استخدامها ة عندالعدیدهار من خالل منافعإن أهمیة بطاقة األداء المتوازن تتبلو 
:)4(اآلتيفي إجمال أهمها 

د المدراء بمؤشرات السبب ومؤشرات النتیجة عن مؤسساتهمیتزو أداة فعالة ل.

ستراتیجیة للمؤسسة ومتطلبات یمثل الدافع األساسي لألهداف االتحدید المقاییس في بطاقة األداء المتوازن
.سالتناف
 تتمكن المؤسسة من خالل المنظورات األربعة في بطاقة األداء المتوازن من مراقبة النتائج المالیة وفي نفس

.الوقت مراقبة التقدم ببناء القدرات واكتساب الموجودات غیر الملموسة
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تدنیة و ء، تجمع وبتقریر واحد العدید من العناصر المتفرقة لبرامج العمل التنافسیة مثل التوجه نحو العمال
...تأكید العمل الجماعي؛و تحسین النوعیة، و وقت االستجابة، 

 دراسة كافة المقاییس التشغیلیة المهمة وبالتالي تساهم بزیادة الوعي والفهم المتحقق بعد قبول بتلزم المدراء
.التحسین الحاصل في مجال معین والمرتبط بتدهور الوضع في مجال آخر

جیةستراتیتترجم الرؤیة واال.

ستراتیجیة لتكامل األداءتعرف االرتباطات اال.

تعمل على إیجاد ترابط بین األهداف ومقاییس األداء.

ستراتیجيالمبادرة بالتنسیق اال.

تعطي اإلدارة صورة شاملة عن طبیعة العملیات لمختلف األعمال.
ت رئیسیة تعمل معا، من خالل یتطلب اإلطار العام لنظام بطاقة األداء المتوازن أربعة أبعاد أو منظوراو 

ستراتیجیة المؤسسة في ضوء المهام واألهداف المحددة لها، ویمكن كل منها لتحقیق االعالقات السببیة بین 
:)5(ياآلتتوصیف وعرض اإلطار العام لهذه األبعاد األساسیة لبطاقة األداء المتوازن على النحو 

هي الطریقة والكیفیة لكي ننجح مالیا ما: ياآلتعن السؤال والذي من خالله یمكن اإلجابة:المنظور المالي
التي نتعامل بها مع المساهمین؟

إذا أردنا أن ننجح في رؤیتنا :ياآلتوالذي من خالله یمكن اإلجابة عن السؤال :منظور العمالء
نا؟ها إلى عمالئنا والمستفیدین من أنشطتبهي الطریقة التي یجب أن ننظر فما،ستراتیجیةاال
لكي نرضي : ياآلتوالذي من خالله یمكن اإلجابة عن السؤال : منظور العملیات واألنشطة الداخلیة

هي األعمال الداخلیة التي یجب أن نتمیز بها؟والعمالء، ماةأصحاب المصالح بالمؤسس
األداء ننجح في العمل و لكي: ياآلتوالذي من خالله یمكن اإلجابة عن السؤال :منظور التعلم والنمو

هي الكیفیة التي نحافظ بها على قدرة التعلم والنمو؟البنائي الفعال، ما
:مدخل لإلستراتیجیة-2

بهدف دراسة سبل النجاح في الحروب "ستراتیجیة من المفاهیم التي ظهرت في المیدان العسكري، اال
وهو خبیر (Clausewitz)تزكالوسفینطاقا من الجذور العسكریة لمفهوم اإلستراتیجیة یرىوا،)6("والمعارك

حریة و اقتصاد القدرات، و تركیز القوات، ": )7(عسكري أن اإلستراتیجیة عبارة عن ترابط ثالثة عناصر، وهي
، ونظرا للتشابك الموجود بین المجالین االقتصادي والعسكري، وبعد انتشار مصطلح الحرب "التحرك

ستراتیجیة من قبل متخذي القرارات، دأ االهتمام باالبین المؤسسات، باالقتصادیة وازدیاد حدة المنافسة
والقائمین على ممارسة عملیات التسییر واإلدارة في المؤسسات، حیث أصبحت المؤسسات الناجحة تحرص 

یتمثل في زیادة قیمة استراتیجیااعلى نشر الفكر اإلستراتیجي بین المدیرین، بحیث تعكس قراراتهم بعد
.عمالء والمساهمین والمجتمع ككلالمؤسسة من وجهة نظر ال

تحدید األهداف والغایات األساسیة طویلة األجل للمؤسسة، واختیار طرق ":على أنهاChandlerویعرفها
.)8("األهدافالتصرف وتخصیص الموارد الضروریة بغرض تحقیق هذه 
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القوى ي إطار ضعیة ذات مردودیة ودائمة فعي اإلستراتیجیة للحصول على و س"على Porterویؤكد
.)9("المحددة لإلطار التنافسي للقطاع، وهو مستوحى من االقتصاد الصناعي

:)10(المبادئ اآلتیةنه ال بد من توفر فإستراتیجیة االصیاغةول
 مة مالءمن الضروري أن تتكیف الغایات مع الوسائل المتاحة والمستخدمة في بلوغ هذه الغایات، إن عدم

دمة مع الغایات المستهدفة یؤدي إما إلى هدر في الموارد لتحقیق غایات متواضعة، وانسجام الوسائل المستخ
.أو العكس تستخدم وسائل ال تقوى على بلوغ الغایات، وفي كلتا الحالتین ال تستطیع المؤسسة أن تتطور

حالة عدم إهمال اتجاهات العمل التي تبدو أقل احتمالیة في الحدوث دون وضع تصورات واقعیة للعمل في
.هذا یجنب المؤسسة المفاجآت غیر المربحة والمربكةو حدوثها، 

 من الضروري استثمار اتجاهات العمل التي تكون فیها المقاومة قلیلة وضئیلة، خاصة إذا كانت هذه
.االتجاهات توصل المؤسسة إلى أهدافها والموقع الذي تروم تحقیقه

 تؤدي إلى مزید من البدائل المحققة لعدد كبیر من األهداف من المهم أخذ اتجاهات العمل التكتیكیة والتي
.الموضوعة

 الحاالت و موقف یماشىالتأكد من أن الخطط والمواقع غیر المستهدفة تكون مرنة، وهذه تقع في إطار
.المستجدة والتي تتطلب تنظیم ونشر الموارد بطرق عدیدة لتسهیل تكییفها مع الوضع الراهن

جمیع موارد المؤسسة لحمایة موقع فرید لها، وهي في حالة عمل متعدد من الضروري عدم وضع
.االتجاهات

:عالقة بطاقة األداء المتوازن بتطبیق إستراتیجیة المؤسسة-3
حد األهداف األساسیة التي یجب أن تركز علیه المؤسسات فكلما نجحت أیمثل تطبیق اإلستراتیجیة 

مقاییس حد األسباب المساعدة في ذلك هو العمل على ربط ألعل حققت النتائج المرجوة و ذلكالمؤسسة في 
هداف المختلفة داخل بطاقة األداء المتوازن مع إستراتیجیة المؤسسة، ویتم تحقیق الربط بین مقاییس األداء لأل

:)11(ستراتیجیة التي تتبناها المؤسسة من خالل ثالث عالقات أساسیة هيالمؤسسة باال
:ةعالقة السبب والنتیج

نتیجة كها یلإتم التوصل المخرجات التي ظلتحدید مؤشر لقیاس الهدف في نه یتم هذه العالقة، فإمن و 
المؤسسة تقدیم خدمة ما بعد البیع للعمالء فإن فيمثالكان الهدف فمثال إذا للمجهود المبذول في أداء العمل، 

وذلك إلى أدنى حد نسبتهاخفض العمل على من ثم نسبة شكاوى العمالء و قد تكون مقاییس األداء تعتمد على 
نه یمكن القول فإومن هنا جودة عالیة مع هؤالء العمالء، ذاجعل نشاط الصیانة الدوریة والمتابعة من خالل 

ما یبذل من مجهودات وینفق من تكالیف في مجال الصیانة ینعكس أثره في ضوء عالقة السبب والنتیجة ن إ
.الهدف اإلستراتیجي للمؤسسة هو تحقیق رضا العمیلن ألاوى العمالء إلى وضع أفضل كمؤشر نسبة شك

:محركات األداء
یتمثل محرك األداء في كل ما یجعل العامل یبذل أقصى جهد له من أجل تحقیق األهداف والذي یتمثل في 

دیر في إدارته فأداء العامل في المصنع، أو الموظف عند تقدیمه الخدمة، أو المالحوافز المادیة والمعنویة،
.لقسم یتوقف على المحرك األساسي لهذا األداء
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:والمتداخلة ذات التأثیر المالي على المؤسسةاالرتباطیةالعالقة 
. إن الهدف األساسي للمؤسسة من جراء استعمالها لبطاقة األداء المتوازن هو زیادة الربحیة وتحسین أدائها

منظور العملیات الداخلیة، و منظور التعلم والنمو، (اقة األداء المتوازن بطن المكونات الثالثة األخیرة لفإوعلیه 
الربط المستهدف هو بین أن یكون هذاویجب .في نهایة األمر على الجانب الماليتركز ) ومنظور العمالء

ثال فملقیاس النتائج النهائیة، ومقاییسقیاس مستوى محركات األداء، ومقاییس ستراتیجي للمؤسسة الهدف اال
المؤشرات التي یمكن أن تؤدي إلى فستكون هدف اإلستراتیجي مت المؤسسة هدف تعظیم األرباح كصمّ إذا

تحقیق هذا الهدف هي تبني تشكیلة متمیزة من المنتجات بحیث إن هذه التشكیلة تحقق أفضل ربحیة ممكنة، 
بل یرتبط BSCألداء المتوازن وبالطبع فإن هذا ال یحدث في إطار منفصل عن المنظورات األربعة لبطاقة ا

:)12(بكل منها من حیث
 منظور (قد یصعب تحقیق هذه التشكیلة بدون تأهیل العاملین وتمیز قدراتهم على إنتاجها بشكل فني ومهني

.)التعلم والنمو
 عملیات تهیئة لخطوط اإلنتاج وتجهیز إعداد المواد الخام الالزمة وعناصر اإلنتاج بشكل یحقق وفرا أكبر

.)العملیات الداخلیة(في التشكیلة الجدیدة 
 منظور العمالء(إقناع العمالء باستهالك حجم أكبر من المنتج صاحب هامش المساهمة األكبر(.
السابقة على الجانب المالي في تعظیم هامش المساهمةةانعكاس اآلثار الخاصة بالمنظورات الثالث .

ییر في ق رؤیة المؤسسة بكافة عملیاتها، فعند إجراء أي تغتعمل بطاقة األداء المتوازن على اتساكما 
ستراتیجیتها تحقق االتساق بین رؤیة المؤسسة والن ی) سواء بإدخال تعدیالت أو إضافات(ستراتیجیة المؤسسة ا

.وبین عملیات المؤسسة، إال باستخدام بطاقة األداء المتوازن
:ستراتیجیة المؤسسة من خاللر في تطبیق االمتوازن الدور الكبین لبطاقة األداء فإومن هنا 

 لجمیع العاملین وبكل دقةستراتیجیتهاتوضیح وترجمة رؤیة المؤسسة واإمكانیة.
 كل المستویات التنظیمیةستراتیجیتها مع إستراتیجیة وأهداف مؤسسة والربط األهداف العامة لالعمل على.
 والتي تؤدي إلى تصحیح ستراتیجیة والتعلمقة باالذات العالوهي ) المرتدة(التغذیة العكسیة توجد هناك

.مختلف االنحرافات التي قد تقع في األداء
:اإلطار العملي للدراسة-

:مجتمع وعینة الدراسة
، وقد بلغ )ONAB(الوحدة التابعة للمجمع الشرقي ألغذیة األنعام عمالكل في مجتمع الدراسة یتمثل

تم توزیع أداة الدراسة و ، عامال50ختیار عینة عشوائیة تتكون من ، وتم اعامال78حجم مجتمع الدراسة 
.علیهم، وقد تم استردادها بالكامل) االستمارة(

عینة الدراسة على االستمارة باستخدام البرنامج إجاباتسیتم تحلیل : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
:تیةاآلاإلحصائیةاستخراج وتحلیل األسالیب بوهذا ،SPSSاإلحصائي

.الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعرفة اتجاه أفراد عینة الدراسة تجاه متغیرات الدراسة-
.االرتباط واالنحدار من أجل معرفة عالقة االرتباط بین المتغیرات واألثر بینهما-
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:صدق وثبات االستبیان
معامل نتائج ول الموالي یبینوالجدCrombach Alphaلقد تم التحقق من ثبات االستبیان بطریقة معامل 

Crombach Alphaلالستبیان ككل:

ناالستبیالقیاس ثبات Cronbach Alphaمعامل ) 01(جدول ال
AlphaCrombachمعامل

0.757الدرجة الكلیة لالستبیان

SPSSبرنامجمخرجاتإعداد الباحثین باالعتماد على :المصدر

وهي نسبة مرتفعة تدل على %75.7مل الفا كرونباخ لالستمارة بلغ ومن خالل الجدول السابق یتبن أن عا
. ثبات أداة الدراسة ومن ثمة صالحیتها للتحلیل اإلحصائي

:متغیر بطاقة األداء المتوازنتحلیل اتجاهات أفراد عینة الدراسة تجاه 
:البعد المالي

األثر للبعد الماليالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى:)02(جدول ال
االنحراف المتوسط الحسابيالعبـــــــارةالرقم

المعیاري
ترتیب 
األهمیة

مستوى 
األثر

استغالل الموارد المالیة واإلمكانیات تعمل المؤسسة على1
.یؤدي إلى تحسین األداءمثلأاستغالالالمتاحة 

مرتفع3.541.01144

تؤدي إلى تحسین كافیة مصادر تمویلتوفر المؤسسة2
.اإلیرادات وتطورها

مرتفع3.501.0745

عدد ونوعیة الخدمات و أسعار المنتجات هناك تناسب بین 3
.المقدمة

مرتفع3.760.9603

مرتفع 4.200.8571النظام المحاسبي المعمول به فعال ومفهوم4
جدا

مرتفع3.121.1547أقسام متخصصة لتحسین األداءتتوفر المؤسسة على 5
مرتفع3.201.0886.معاییر تقییم األداء واضحة ومفهومة6
ستراتیجیة من خالل الموارد تحقیق األهداف االمكانیة لإهناك 7

.المالیة المتاحة
مرتفع4.020.8692

3.871.5488المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام
SPSSمخرجات برنامج إعداد الباحثین باالعتماد على:المصدر

" النظام المحاسبي المعمول به فعال ومفهوم"، فقد جاءت في المرتبة األولى فقرةمن خالل الجدول السابق
، وانحراف معیاري بلغ )3.87(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )4.20(بمتوسط حسابي بلغ 

ستراتیجیة للمؤسسة من خالل الموارد األهداف االتحقیق هناك إمكانیة ل"، فیما حصلت الفقرة)0.857(
، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام والبالغ )4.02(على المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي"المالیة المتاحة

عدد ونوعیة و سعار المنتجات بین أتتناسب هناك "وجاءت الفقرة .)0.869(، وانحراف معیاري )3.87(
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دني من المتوسط أوهو )3.76(لمرتبة الثالثة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي في ا"الخدمات المقدمة
استغالل الموارد المالیة تعمل المؤسسة على"وحصلت الفقرة .)0.690(الحسابي العام وانحراف معیاري 

،)3.54(على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي " یؤدي إلى تحسین األداءمثلأاستغالال واإلمكانیات المتاحة 
توفر "وفي المرتبة الخامسة جاءت الفقرة .)1.014(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام، وانحراف معیاري

من حیث األهمیة بمتوسط حسابي "اإلیرادات وتطورهانتؤدي إلى تحسیكافیة تمویل رمصادالمؤسسة 
، في حین حصلت )1.074(اريوانحراف معی)3.87(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.50(

)3.20(على المرتبة السادسة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي "معاییر تقییم األداء واضحة ومفهومة"الفقرة 
تتوفر "، وأخیرا، جاءت الفقرة )1.1154(وانحراف معیاري )3.87(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ 

وهو )3.12(بالمرتبة السابعة بمتوسط حسابي "داء في المؤسسةمتخصصة لتحسین األأقسامفي المؤسسة
.)1.1154(وانحراف معیاري بلغ )3.87(من المتوسط الحسابي العام البالغ أدنى

بعد العمالء

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى األثر لبعد العمالء:)03(جدول ال
المتوسط العبـــــــارةالرقم

يابالحس
االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
األهمیة

مستوى 
األثر

مرتفع3.921.1041.تعمل إدارة المؤسسة على تحقیق درجة الرضا للزبائن1
مرتفع3.401.2788.تعمل المؤسسة على دراسة وتحلیل أذواق زبائنها2
یفضل معظم الزبائن التعامل مع المؤسسة عن غیرها 3

).ن والمحتملینالحالیی(من المنافسین 
مرتفع3.761.0014

یقع عدد الشكاوي المقدمة من الزبائن ضمن حدود 4
.المتوقع

مرتفع3.781.0163

تقوم المؤسسة بدراسة وتحلیل شكاوي الزبائن من أجل 5
.العمل على إرضائهم

مرتفع3.900.9742

یتناسب الوقت المبذول لتلبیة طلب الزبون مع الوقت 6
.لهالمتاح 

مرتفع3.661.1365

تقدم المؤسسة خدمات للزبائن ذات ربحیة مرتفعة بشكل 7
.متمیز

متوسط3.261.1929

المؤسسة مقاییس لقیاس رضا الزبائن عن متستخد8
.الخدمات المقدمة لهم

متوسط2.841.13210

مرتفع3.461.817.جاتهاتتقوم المؤسسة بالترویج المناسب لمن9
وم المؤسسة بتوزیع منتجاتها إلى زبائنها في أماكن تق10

.تواجدهم
مرتفع3.641.2746

3.63600.9117المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

SPSSإعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج :المصدر
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مالء، فقد جاءت في المرتبة األولى یشیر الجدول إلى إجابات عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة ببعد الع
وهو )3.92(بمتوسط حسابي ةمن حیث األهمی"تعمل إدارة المؤسسة على تحقیق درجة الرضا للزبائن"فقرة

تقوم المؤسسة "وحصلت الفقرة .)1.104(وانحراف معیاري )3.636(أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ 
)3.90(على المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي "ل العمل على إرضائهمبدراسة وتحلیل شكاوي الزبائن من أج

یقع عدد الشكاوي "، في حین حصلت الفقرة )0.974(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري 
وهو )3.78(على المرتبة الثالثة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي " المقدمة من الزبائن ضمن حدود المتوقع

یفضل معظم "، وجاءت الفقرة )1.016(وانحراف معیاري بلغ)3.636(من المتوسط الحسابي العام البالغ أعلى
في المرتبة الرابعة بمتوسط ")الحالیین والمحتملین(الزبائن التعامل مع المؤسسة عن غیرها من المنافسین 

، وفي المرتبة )1.001(عیاري بلغ وبانحراف م) 3.636(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام )3.76(حسابي 
من حیث األهمیة "یتناسب الوقت المبذول لتلبیة طلب الزبون مع الوقت المتاح له"الخامسة جاءت الفقرة 

وحصلت الفقرة .)1.136(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري ،)3.66(بمتوسط حسابي 
على المرتبة السادسة بمتوسط حسابي " نها في أماكن تواجدهمتقوم المؤسسة بتوزیع منتجاتها إلى زبائ"
تقوم "فیما حصلت الفقرة .)1.274(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري ،)3.64(

وهو ،)3.46(على المرتبة السابعة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي "المؤسسة بالترویج المناسب لمنتجاتها
، وجاءت في المرتبة الثامنة )1.81(وبلغ االنحراف المعیاري .)3.636(الحسابي العام البالغ من المتوسط ىأدن

وهو أدنى من المتوسط ،)3.40(بمتوسط حسابي "تعمل المؤسسة على دراسة وتحلیل أذواق زبائنها"الفقرة 
سسة خدمات للزبائن ذات تقدم المؤ "، وجاءت الفقرة )1.278(وانحراف معیاري )3.636(الحسابي العام البالغ 

وهو أدنى من ،)3.26(، في المرتبة التاسعة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي "ربحیة مرتفعة بشكل متمیز
المؤسسة مقاییس متستخد"وأخیرا، جاءت الفقرة .)1.192(المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري بلغ 

رتبة العاشرة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي في الم"لقیاس رضا الزبائن عن الخدمات المقدمة لهم
.)1.132(وانحراف معیاري)3.636(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ ،)2.94(

مدى مساهمة بعد على ، وهو ما یؤشر امرتفعوبشكل عام نالحظ أن المتوسط الحسابي للبعد المالي كان 
.راسةالعمالء في تطبیق إستراتیجیة المؤسسة محل الد

بعد العملیات الداخلیة

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى األثر لبعد العملیات الداخلیة:)04(جدول ال
المتوسط العبـــــــارةالرقم

يالحساب
االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
األهمیة

مستوى 
األثر

تعمل إدارة المؤسسة على تطویر أسلوب ونوعیة المنتجات 1
.قدمة باستمرار وتوفرها في الوقت المناسبالم

متوسط3.061.3614

یركز بعد العملیات الداخلیة على تمیز المؤسسة وتحقیق القیمة 2
.التي یتوقعها الزبائن بكفاءة وفاعلیة

متوسط3.241.2223

متوسط3.321.2032تستهدف عملیات التحسین والتطویر المستمر تخفیض معدل 3
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.الضیاع في الوقت
متوسط3.021.0975.تقوم إدارة المؤسسة بتقویم العملیات الداخلیة لتحقیق أهدافها4
تستجیب المؤسسة لشكاوي الزبائن من أول مرة، ویتم معالجة 5

.الخلل في وقت قصیر
مرتفع3.561.2151

ةتعمل إدارة المؤسسة على تطویر الخدمات اإلداریة الالزم6
الت التي تحقق للعمال عنصري االستقرار وتقدیم التسهی

.واالنسجام

متوسط2.661.1366

من أجل استخدام الموارد ) مستحدثة(یتم تقدیم خدمات جدیدة 7
.الحالیة بأقصى طاقة ممكنة

متوسط2.581.1637

3.37431.5910المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

SPSSتماد على مخرجات برنامج إعداد الباحثین باالع:المصدر

یشیر الجدول إلى إجابات عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة ببعد العملیات الداخلیة، فقد جاءت في 
"تستجیب المؤسسة لشكاوي الزبائن من أول مرة، ویتم معالجة الخلل في وقت قصیر"المرتبة األولى فقرة

وانحراف )3.3743(على من المتوسط الحسابي العام البالغ وهو أ)3.56(من حیث األهمیة بمتوسط حسابي 
تستهدف عملیات التحسین والتطویر المستمر تخفیض معدل الضیاع في "، وتحصلت الفقرة )1.215(معیاري 

)3.3743(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.32(على المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي "الوقت
یركز بعد العملیات الداخلیة على تمیز المؤسسة وتحقیق "، وجاءت الفقرة )1.203(بلغ وبانحراف معیاري 

)3.24(في المرتبة الثالثة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي "القیمة التي یتوقعها الزبائن بكفاءة وفاعلیة
تطویر أسلوب تعمل إدارة المؤسسة على "، وفي المرتبة الرابعة جاءت الفقرة )1.222(وانحراف معیاري 

من حیث األهمیة بمتوسط حسابي بلغ "ونوعیة المنتجات المقدمة باستمرار وتوفرها في الوقت المناسب
، وتحصلت على )1.361(وانحراف معیاري )3.3743(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.06(

من حیث األهمیة "داخلیة لتحقیق أهدافهابتقویم العملیات التقوم إدارة المؤسسة"المرتبة الخامسة الفقرة 
في حین ،)1.097(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وبانحراف معیاري بلغ ،)3.02(بمتوسط حسابي 

وتقدیم التسهیالت التي تحقق ةتعمل إدارة المؤسسة على تطویر الخدمات اإلداریة الالزم"حصلت الفقرة 
وهو أدنى من المتوسط ،)2.66(على المرتبة السادسة بمتوسط حسابي "للعمال عنصري االستقرار واالنسجام

یتم تقدیم خدمات جدیدة "وأخیرا، جاءت الفقرة .)1.136(وانحراف معیاري )3.3743(الحسابي العام البالغ 
في المرتبة السابعة من حیث األهمیة " من أجل استخدام الموارد الحالیة بأقصى طاقة ممكنة) مستحدثة(

وبانحراف معیاري بلغ )3.3743(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ ) 2.58(سط حسابي بمتو 
)1.162(.

ة، وهو ما یؤشر قدر امتوسطبعد العملیات الداخلیة كان لوبشكل عام نالحظ أن المتوسط الحسابي 
.ومساهمة بعد العملیات الداخلیة في تطبیق إستراتیجیة المؤسسة محل الدراسة



2017سبتمبر  –51عددناالقتصاد واإلدارة والقـانو فيالتواصل

323

التعلم والنمو بعد

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى األثر لبعد التعلم والنمو:)05(جدول ال
المتوسط العبـــــــارةالرقم

يالحساب
االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
األهمیة

مستوى 
األثر

ضعیف2.461.0928.تقدم المؤسسة برامج تدریبیة كافیة ومالئمة للموظفین1
یوجد عدد مناسب من الموظفین الذین یمتلكون خبرات 2

.عملیة خاصة ومفیدة للعمل
مرتفع3.761.2051

ترتفع نسبة الموظفین الذین یشكل وجودهم في المؤسسة 3
.قیمة مضافة

مرتفع3.481.2972

یتم إشراك العاملین في عملیة صنع القرار في مختلف 4
المجاالت 

متوسط3.206.9723

تعمل إدارة المؤسسة على استخدام التقنیات الحدیثة وفقا 5
.لعصر التكنولوجیا المعلوماتیة

متوسط2.941.2685

یتقدم كل موظف بعدد من المقترحات التحسینیة والتطویریة 6
.للمؤسسة سنویا

ضعيف2.330.9177

متوسط2.961.3994.یوجد لدى المؤسسة نظام فعال للمكافآت والحوافز7
تنخفض نسبة الموظفین الذین یتركون العمل وینتقلون إلى 8

.أماكن أخرى
ضعيف2.341.0816

2.93501.0877المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

SPSSإعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

لمتعلقة ببعد التعلم والنمو، فقد جاءت في المرتبة یشیر الجدول إلى إجابات عینة الدراسة عن العبارات ا
من حیث "یوجد عدد مناسب من الموظفین الذین یمتلكون خبرات عملیة خاصة ومفیدة للعمل"األولى فقرة 

وانحراف معیاري ) 2.9350(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام)3.76(األهمیة بمتوسط حسابي 
في المرتبة "سبة الموظفین الذین یشكل وجودهم في المؤسسة قیمة مضافةترتفع ن"، وجاءت الفقرة )1.205(

، )2.9350(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ ،)3.48(الثانیة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي 
في یتم إشراك العاملین في عملیة صنع القرار "، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة)1.297(وانحراف معیاري 
،)2.9350(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ ،)3.20(بمتوسط حسابي "مختلف المجاالت

على "یوجد لدى المؤسسة نظام فعال للمكافآت والحوافز"وحصلت الفقرة .)6.972(وبانحراف معیاري بلغ 
الحسابي العام وانحراف وهو أعلى من المتوسط ،)2.96(المرتبة الرابعة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي 

تعمل إدارة المؤسسة على استخدام التقنیات الحدیثة وفقا لعصر "، فیما حصلت الفقرة )1.399(معیاري بلغ 
وهو أعلى من ،)2.94(على المرتبة الخامسة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي " التكنولوجیا المعلوماتیة

تنخفض نسبة الموظفین "، وجاءت الفقرة )1.268(ف معیاري ، وانحرا)2.9350(المتوسط الحسابي العام البالغ 
وهو أدنى ،)2.34(في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بلغ "الذین یتركون العمل وینتقلون إلى أماكن أخرى

یتقدم كل موظف بعدد "وجاءت الفقرة .)1.081(معیاري فوانحرا)2.9350(من المتوسط الحسابي العام البالغ
في المرتبة السابعة من حیث األهمیة بمتوسط حسابي "حات التحسینیة والتطویریة للمؤسسة سنویامن المقتر 
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تقدم "، وأخیرا، تحصلت الفقرة )0.917(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري بلغ ) 2.33(
األهمیة بمتوسط حسابي على المرتبة الثامنة من حیث " المؤسسة برامج تدریبیة كافیة ومالئمة للموظفین

.)1.092(وانحراف معیاري بلغ،)2.9350(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ ،)2.46(
:تحلیل اتجاهات أفراد عینة الدراسة تجاه متغیر إستراتیجیة المؤسسة

جیةاإلستراتیلمتغیرالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى األثر: )06(جدول ال

رقم
المتوسط العبـــــــارةال

يالحساب
االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
األهمیة

مستوى 
األثر

مرتفع3.521.2338.إستراتیجیة المؤسسة واضحة المعالم1
متوسط3.061.39111.تقوم المؤسسة بصیاغة رؤیة مستقبلیة فعالة2
مرتفع3.461.69310.رسالة المؤسسة واضحة وشاملة3
مرتفع 3.581.2797.أهداف المؤسسة واضحة ومفهومة4
مرتفع3.471.2169.تتسم أهداف المؤسسة بالقبول5
مرتفع3.641.1916.أهداف المؤسسة قابلة للقیاس6
ترتبط األهداف اإلستراتیجیة لمؤسستكم بمیزة 7

.تنافسیة تعبر عن األهمیة اإلستراتیجیة
متوسط3.021.09712

مرتفع4.060.8902.األهداف اإلستراتیجیة بمؤسستكم قابلة للتطویر8
یتوفر لدى مؤسستكم نظام إداري قادر على االتصال 9

.بسهولة لتحقیق األهداف اإلستراتیجیة
متوسط2.981.11613

إن التركیز على الجانب المالي یساعد على تحقیق 10
.إستراتیجیة المؤسسة

فعمرت3.861.0695

اهتمام المؤسسة بتلبیة رغبات الزبائن أدى إلى 11
.تحقیق إستراتیجیة المؤسسة

مرتفع3.970.9373

تفعیل العملیات الداخلیة یؤدي إلى تحقیق أهداف 12
.المؤسسة

مرتفع 4.200.8081
جدا

اعتماد المؤسسة على سیاسة تعلیم وتطویر مواردها 13
تحقیق أهداف البشریة من شأنه أن یساعد على 

.المؤسسة

مرتفع3.981.1164

3.74001.0858المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

SPSSإعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج :المصدر

ستراتیجیة، فقد جاءت في المرتبة االبمتغیریشیر الجدول إلى إجابات عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة 
من حیث األهمیة بمتوسط حسابي "تفعیل العملیات الداخلیة یؤدي إلى تحقیق أهداف المؤسسة"ولى فقرة األ
، وحصلت على )0.808(وبانحراف معیاري بلغ )3.74(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )4.20(

حیث األهمیة حیث بلغ متوسطها من "ستراتیجیة بمؤسستكم قابلة للتطویراألهداف اال"المرتبة الثانیة فقرة 
، وتحصلت فقرة )0.890(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري بلغ ) 4.06(الحسابي 
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على المرتبة الثالثة بمتوسط "ستراتیجیة المؤسسةااهتمام المؤسسة بتلبیة رغبات الزبائن أدى إلى تحقیق "
، في حین )0.937(وانحراف معیاري)3.74(العام البالغ وهو أعلى من المتوسط الحسابي،)3.97(حسابي 

اعتماد المؤسسة على سیاسة تعلیم وتطویر مواردها البشریة من شأنه أن یساعد على "تحصلت فقرة 
وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام ،)3.98(بمتوسط حسابي ةعلى المرتبة الرابع"تحقیق أهداف المؤسسة
إن التركیز على الجانب المالي یساعد "، وفي المرتبة الخامسة جاءت الفقرة )1.116(وبانحراف معیاري بلغ 

من المتوسط الحسابي العام البالغ ىوهو أعل،)3.86(بمتوسط حسابي بلغ "ستراتیجیة المؤسسةاعلى تحقیق 
السادسة من على المرتبة"أهداف المؤسسة قابلة للقیاس"، وحصلت الفقرة )1.069(وانحراف معیاري )3.74(

، فیما حصلت على المرتبة السابعة فقرة )1.191(وانحراف معیاري )3.64(حیث األهمیة بمتوسط حسابي بلغ 
وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.58(بمتوسط حسابي "أهداف المؤسسة واضحة ومفهومة"
في المرتبة الثامنة "المؤسسة واضحة المعالمستراتیجیة ا"وجاءت فقرة .)1.279(وانحراف معیاري بلغ )3.74(

، وفي المرتبة التاسعة جاءت الفقرة )1.233(وانحراف معیاري ) 3.52(من حیث األهمیة بمتوسط حسابي 
وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ)3.47(بمتوسط حسابي "تتسم أهداف المؤسسة بالقبول"
على المرتبة العاشرة "رسالة المؤسسة واضحة وشاملة"، وحصلت فقرة )1.216(وانحراف معیاري بلغ ) 3.74(

، فیما حصلت على المرتبة الحادي )1.693(وانحراف معیاري )3.46(من حیث األهمیة بمتوسط حسابي 
وانحراف معیاري )3.06(بمتوسط حسابي بلغ "تقوم المؤسسة بصیاغة رؤیة مستقبلیة فعالة"عشر فقرة 

میزة تنافسیة تعبر ستراتیجیة لمؤسستكم بترتبط األهداف اال"رتبة الثانیة عشر جاءت فقرة ، وفي الم)1.391(
، وأخیرا، وفي المرتبة الثالثة )1.097(وانحراف معیاري ) 3.02(بمتوسط حسابي "ستراتیجیةعن األهمیة اال

ألهداف یتوفر لدى مؤسستكم نظام إداري قادر على االتصال بسهولة لتحقیق ا"عشر جاءت فقرة 
.)1.116(وبانحراف معیاري بلغ )2.98(بمتوسط حسابي "اإلستراتیجیة

:اختبار فرضیات الدراسة-
: الفرضیة الفرعیة األولى-1

نتائج اختبار أثر البعد المالي على تطبیق إستراتیجیة المؤسسة:)07(الجدول 
Rالبیـــان

معامل االرتباط
R2

معامل التحدید
β

معامل االنحدار
DF

درجات الحریة
Sig*

مستوى الداللة
أثر البعد المالي على 

ستراتیجیة اقتطبی
المؤسسة

0.2090.0440.14710.000
48
49

SPSSإعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ئیة للبعد المالي داللة إحصايأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي الموضحة بالجدول أعاله، وجود أثر ذ
وبمعامل تحدید) α≥0.05(عند مستوى )0.209(ستراتیجیة المؤسسة، إذ بلغ معامل االرتباط اعلى تطبیق 

ستراتیجیة المؤسسة ناتج عن التغیر في البعد امن التغیرات في )0.044(، أي أن ما قیمته )0.044(بلغ 
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في البعد المالي یؤدي إلى الزیادة بوحدةني أن الزیادة ، وهذا ما یع)β)0.209المالي، كما بلغت درجة التأثیر
.، وهذا ما یعني صحة وقبول الفرضیة الفرعیة األولىوحدة)0.209(ستراتیجیة المؤسسة بـ افي تطبیق 

داللة إحصائیة لمقومات البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن على تطبیق إستراتیجیة المؤسسة اذیوجد أثر
)0.05(اللة عند مستوى د

: اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة-2
ستراتیجیة المؤسسةانتائج اختبار أثر بعد العمالء على تطبیق :)08(الجدول 

Rالبیـــان
معامل االرتباط

R2

معامل التحدید
β

معامل االنحدار
DF

درجات 
الحریة

Sig*

مستوى الداللة

قأثر بعد العمالء على تطبی
ؤسسةستراتیجیة الما

0.1910.0360.22810.000
48
49

SPSSإعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج :المصدر

داللة إحصائیة لبعد العمالء على تطبیق ذاأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي المبینة في الجدول وجود أثر 
، وبمعامل تحدید )α≥0.05(عند مستوى )0.191(ستراتیجیة المؤسسة، إذ بلغ معامل االرتباط اوتحقیق 

ستراتیجیة المؤسسة ناتج عن التغیر في بعد العمالء، امن التغیرات في )0.036(أي أن ما قیمته )0.0336(
الء یؤدي إلى زیادة في مفي بعد العدرجةوهذا یعني أن الزیادة بـ)β)0.191كما بلغت قیمة درجة التأثیر 

.، وهذا یؤكد صحة وقبول الفرضیة الفرعیة الثانیةدرجة)0.191(ؤسسة بقیمة إستراتیجیة المتطبیق

ستراتیجیة المؤسسة امات بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن على تطبیق داللة إحصائیة لمقوّ وذیوجد أثر 
)0.05(عند مستوى داللة 

: اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة-3

ستراتیجیة المؤسسةاأثر بعد العملیات الداخلیة على تطبیق نتائج اختبار :)09(الجدول 
Rالبیـــان

معامل االرتباط
R2

معامل التحدید
β

معامل االنحدار
DF

درجات الحریة
Sig*

مستوى الداللة
أثر بعد العملیات الداخلیة 

ستراتیجیة اعلى تطبیق 
المؤسسة

0.2230.050.15210.000
48
49

SPSSإعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج :رالمصد

داللة إحصائیة لبعد العملیات ذاالمبینة في الجدول أعاله وجود أثر يأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائ
، )α≥0.05(عند مستوى )0.223(، إذ بلغ معامل االرتباط المؤسسةةستراتیجیاالداخلیة على تحقیق وتطبیق 

المؤسسة ناتج عن التغیر ةستراتیجیامن التغیرات في )0.05(، أي أن ما قیمته )0.05(بلغ وبمعامل تحدید
في وحدة، وهذا یعني أن الزیادة بـ)β)0.223في مستوى العملیات الداخلیة، كما بلغت قیمة درجة التأثیر



2017سبتمبر  –51عددناالقتصاد واإلدارة والقـانو فيالتواصل

327

)0.223(بقیمة )ONAB(ستراتیجیة مؤسسة امستوى العملیات الداخلیة یؤدي إلى زیادة في نسبة تطبیق 
.، وهذا ما یؤكد صحة وقبول الفرضیة الفرعیة الثالثةدرجة

ستراتیجیة امات بعد العملیات الداخلیة لبطاقة األداء المتوازن على تطبیق داللة إحصائیة لمقوّ وذیوجد أثر 
)0.05(المؤسسة عند مستوى داللة 

:الفرعیة الرابعةةاختبار الفرضی-4
استخدم اختبار تحلیل االنحدار البسیط للتحقق من وجود أثر بین بعد التعلم والنمو الختبار هذه الفرضیة

:وتطبیق إستراتیجیة المؤسسة، كما هو موضح في الجدول

ستراتیجیة المؤسسةانتائج اختبار أثر بعد التعلم والنمو على تطبیق :)10(الجدول 
Rالبیـــان

معامل االرتباط
R2

معامل التحدید
β
مل معا

االنحدار

DF
درجات الحریة

Sig*

مستوى 
الداللة

أثر بعد التعلم والنمو على تطبیق 
ستراتیجیة المؤسسةا

0.3520.1240.35210.000
48
49

SPSSإعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج :المصدر

، حیث أظهرت نتائج )ONAB(جیة المؤسسة ستراتیایوضح الجدول أعاله أثر بعد التعلم والنمو بتحقیق 
ستراتیجیة المؤسسة، إذ بلغ اداللة إحصائیة لبعد التعلم والنمو على تحقیق ذاالتحلیل اإلحصائي وجود أثر

)0.124(أي أن ما قیمته ) 0.124(، وبمعامل تحدید بلغ )α≥0.05(عند مستوى )0.352(معامل االرتباط 
كما بلغت درجة .المؤسسة ناتج عن التغیر في مستوى التعلم والنموةإستراتیجیمن التغیرات في مستوى تطبیق 

في مستوى التعلم والنمو یؤدي إلى زیادة في مستوى تطبیق بوحدةوهذا یعني أن الزیادة ،)β)0.352التأثیر
.الرابعة، وهذا ما یؤكد صحة وقبول الفرضیة الفرعیة وحدة)0.352(بقیمة )ONAB(المؤسسة ةستراتیجیا

ستراتیجیة ااألداء المتوازن على تطبیق ةمات بعد التعلم والنمو لبطاقداللة إحصائیة لمقوّ وذیوجد أثر 
)0.05(المؤسسة عند مستوى داللة 

نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة :

نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة:)11(الجدول 
Rالبیـــان

معامل االرتباط
R2

یدمعامل التحد
β

معامل االنحدار
DF

درجات الحریة
Sig*

مستوى الداللة
بطاقة األداء أثر

المتوازن على تطبیق 
ستراتیجیة المؤسسةا

0.350.1220.43010.000
48
49

SPSSإعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج :المصدر
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، حیث أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود أثر یسیةیوضح الجدول أعاله نتائج اختبار الفرضیة الرئ
، إذ بلغ معامل االرتباط )ONAB(داللة إحصائیة لبطاقة األداء المتوازن على تحقیق إستراتیجیة المؤسسة يذ
من التغیرات في )0.122(أي أن ما قیمته ) 0.122(، وبمعامل تحدید بلغ )α≥0.05(عند مستوى )0.35(

βكما بلغت درجة التأثیر .المؤسسة ناتج عن استعمال بطاقة األداء المتوازنةاتیجیستر امستوى تطبیق 

ةستراتیجیایؤدي إلى زیادة في مستوى تطبیق وحدة وهذا یعني أن استعمال بطاقة األداء المتوازن بـ) 0.352(
.، وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الرئیسیةوحدة)0.352(بقیمة )ONAB(المؤسسة 

األداء المتوازن على تطبیق إستراتیجیة المؤسسة عند مستوى داللة ةداللة إحصائیة لبطاقوذیوجد أثر
)0.05(

ةــــخاتم
بمدى قدرة المؤسسات على االستعانة بمجموعة من مؤشرات األداء انجاح العملیة التقویمیة یبقى مرهونً إن

داء الذي یعكس طموحات ومطالب جمیع فئات وهذا األ.التي من شأنها التعبیر عن األداء الشامل للمؤسسة
وبالتالي ... مجتمع محليو زبائن، و موردین، و مؤسسات مالیة، و مساهمین، و عمال، : أصحاب المصالح، من

وهنا یبرز نموذج . فإن المؤسسة ذات األداء الجید هي التي تستطیع أن تحقق التوازن بین جمیع هذه األطراف
كما أن .یق هذا التوازن، وذلك ألنه یبین على نحو أعمق ما یحدث في المؤسسةبطاقة األداء كأداة فعالة لتحق

تتمثل في إیجاد أداة موضوعیة للمدیرین تمكنهم من ترجمة )BSC(اإلضافة الحقیقیة التي جلبها نموذج 
ز على إستراتیجیة المؤسسة إلى خطوات عمل تنفیذیة یتم تطبیقها بما یحقق األهداف المنشودة، وذلك بالتركی

منظور العملیات و منظور العمالء، و المالي، المنظور: الجوانب األربعة محل اهتمام بطاقة األداء المتوازن
.الداخلیة، ومنظور التعلم والنمو

:توصلت الدراسة للنتائج اآلتیة:نتائج الدراسة
 األدوات التقلیدیة  كونها إن بطاقة األداء المتوازن لهي أداة مبتكرة تستعمل لقیاس األداء وهي تختلف عن

أي أنها ،أخرى ذات أهمیة للمؤسسةاال تهتم بالجانب المالي فقط بل یمتد األمر إلى غیر ذلك لتقیس أبعاد
األدوات المالیة وغیر المالیة، وتجمع بین القیم الكمیة والنوعیة، والعوامل الداخلیة والخارجیة على تجمع بین 

.المدى القصیر والطویل
 ترجمة في والذي من خالله یمكن المضي قدما مسیرین إطارا كامال لفائدة الاقة األداء المتوازن بطتوفر
.ستراتیجیة المؤسسة إلى خطط عملیة وٕالى مجموعة متكاملة من مؤشرات قیاس األداءا
 لنظامفعاالاتعتبر مغذیيالعدید من المعلومات وفي شتى المیادین ومن ثم فهاألداء المتوازن توفر بطاقة

.المؤسسةفيالمعلومات اإلداریة 
 ستراتیجیة اداللة إحصائیة بین مقومات البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن ومستوى تطبیق يذوجود أثر

.المؤسسة محل الدراسة
 ستراتیجیة اداللة إحصائیة بین مقومات بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن ومستوى تطبیق يذوجود أثر

.سسة محل الدراسةالمؤ 
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 داللة إحصائیة بین مقومات بعد العملیات الداخلیة لبطاقة األداء المتوازن ومستوى تطبیق ذيوجود أثر
.محل الدراسةستراتیجیة المؤسسةا
 داللة إحصائیة بین مقومات بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن ومستوى تطبیق يذوجود أثر
.ل الدراسةمحستراتیجیة المؤسسةا
محل الدراسةستراتیجیة المؤسسةاداللة إحصائیة بین بطاقة األداء المتوازن ومستوى تطبیق يذوجود أثر.

الدراسةحاتاقـــتر ا
: یةاآلتبناء على نتائج الدراسة النظریة والمیدانیة یمكن تقدیم المقترحات والتوصیات 

 یم واألسالیب اإلداریة الحدیثة وخاصة العمل على تصمیم التزام المؤسسات الجزائریة بتطبیق المفاهضرورة
.األهداف بدقة وتوضیحها لكافة العمالرؤیة ورسالة إستراتیجیة واضحة وتحدید

 أن تعد قیام المؤسسات بدراسة وتحلیل بیئتها الداخلیة والخارجیة واالستفادة منها كما یجب علیها ة ضرور
ستراتیجیات توسعیة القتحام بعض األسواق، وبوضع االعالمیة بوضع المؤسسة نفسها للتعامل مع المنافسة 

.ستراتیجیات المؤسسات األجنبیة التي یتوقع أن تعمل في السوق المحلياستراتیجیات دفاعیة لمواجهة ا
 العمل على بضرورة إیجاد الثقافة المناسبة لقبول تطبیق بطاقة األداء المتوازن بالمؤسسات الجزائریة وذلك
.اد القادة المناسبین لذلكإیج
ستراتیجیة وتشجیع إقامة المشروعات المشتركة مع مجال اإلدارة االضرورة االستعانة بالخبرات العالمیة في

.ستراتیجیةوالنمو واالستفادة من خبراتها االالمؤسسات العمالقة للتعلم 
 صناعتها والعمل على االستفادة فيمن المؤسسات العالمیة الرائدةمحل الدراسة ضرورة أن تتعلم المؤسسة

.منها خاصة فیما تعلق بتطبیق بطاقة األداء المتوازن
 یعد خصیصا وفق العمل على دمج العمل ببطاقة األداء المتوازن بصورة آلیة من خالل برنامج حاسوب

هولة أسس وقواعد عمل النموذج ویربط بشبكة داخلیة مع كل المصالح وفق الهیكل التنظیمي من أجل س
.الحصول على المعلومة ودمجها في البرنامج في أوانها لتعطي النتائج في وقتها ولیتخذ القرار في وقته

تكوین األفراد المناسبین في بوخاصةاالستفادة من خبرات الشركات التي تستعمل بطاقة األداء المتوازن
.الشركات الرائدة

طاقة األداء المتوازن لتدریب العاملین في المؤسسة إقامة الدورات التدریبیة المتخصصة حول موضوع ب
.على كیفیة تطبیقها بشكل فعال، واالستفادة من المزایا التي تحققها للمؤسسة من وراء ذلك

:الهوامش
یة ستراتیجي بقیاس بطاقة األداء المتوازن، المكتبة العصر رمضان فهیم غربیة، التخطیط االعبد الحمید عبد الفتاح المغربي، - 1
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