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 المخلص 
 

أثر بطاقة األداء دراسة إىل  هدفت هذه الدراسة       

يف املصارف املتوازن على تقويم األداء املستدام 

املقومات الالزم  اإلسالمية اليمنية ومعرفة مدى توفر

  .توافرها يف هذه املصارف لتطبيق بطاقة األداء املتوازن

أن جتيب على السؤال الرئيس اآلتي:  وحاولت الدراسة

ما أثر بطاقة األداء املتوازن يف تقويم األداء املستدام يف 

 ؟اليمنيةللمصارف اإلسالمية 

باختبار الفرضية املتمثلة يف أنه ال  راسةوقامت الد

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني دور بطاقة األداء 

املتوازن بأبعادها )املالي، العمالء، التعليم والنمو، 

قياس بني العمليات الداخلية، املسؤولية االجتماعية( و

 وتقويم األداء املستدام باملصارف اإلسالمية.

: وجود أثر نتائج منها ةعد إىل توصلت الدراسةكما 

إجيابي لبطاقة األداء املتوازن على تقويم األداء، 

بطاقة األداء املتوازن أحد األدوات احلديثة يف ف

احملاسبة اإلدارية املستخدمة يف قياس وتقويم األداء 

اليت تعمل على حتقيق االستقرار املالي وإجياد آليات 

ك لتحقق عوائد متويلية تساعد يف تعظيم ثروة املال

مدى  عنبطاقة األداء املتوازن  كشفمة هلم، وتئمال

تطبيق وقياس املسؤولية االجتماعية،  العمالء  ارض

حماور بطاقة األداء املتوازن تساعد يف عملية قياس 

وتقويم األداء مما ينعكس إجيابًا على حتقيق األداء 

 .املستدام

أن منها إىل جمموعة من التوصيات  خلصت الدراسة

التطور  اليمنية مبواكبة املصارف اإلسالمية تهتم

احلاصل يف احملاسبة اإلدارية احلديثة يف جمال 

بطاقة األداء تطبيق الرقابة وتقويم األداء من خالل 

عد نظام قياس شامل ومتوازن ومتعدد يت تاملتوازن وال

األبعاد الداخلية واخلارجية، املالية والغري مالية، 

، القصرية والطويلة املدى، على الكمية والوصفية

املصارف اإلسالمية االهتمام يف البعد املضاف حديثًا 

واملتمثل يف بعد املسؤولية االجتماعية ليكون األداء 

تفعيل دور البطاقة  العمل علىمتوازنًا ومستدامًا، 

اإلشرايف الذي حيدد توجهات األداء ومدى حتقيق 

ارات الالزمة من األهداف اليت على أساسها ُتتخذ القر

 خالل اسرتاتيجية واضحة وحمددة األهداف.

بطاقة األداء املتوازن ، تقويم  الكلمات المفتاحية :

 .األداء ، األداء املستدام ، املصارف اإلسالمية 
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Abstract 
         This research aimed to study the 

impact of the Balanced Scorecard on the 

assessment of the sustainable 

performance in Yemeni Islamic banks 

and to find out the availability of the 

required components available in these 

banks to implement the Balanced 

Scorecard. 

The study attempted to answer the query 

concerning the role of the Balanced 

Scorecard with its dimensions in the 

assessment of the sustainable 

performance in the Yemeni Islamic 

banks. 

     The study examined the hypothesis 

that there is no statistically significant 

relationship between the role of the 

Balanced Scorecard with its dimensions 

(financial, clients, education and 

development, internal processes, and 

social responsibility), and the 

measurement and evaluation of 

sustainable performance in the Islamic 

banks. 

     The study also reached a number of 

results including that the Balanced 

Scorecard is one of the modern means in 

administrative accounting used in 

measuring and evaluating performance; 

that works to achieve financial stability 

and find financing mechanisms that help 

increasing the wealth of owners to 

achieve suitable returns for them. 

Besides, the Balanced Scorecard serves 

to recognize the satisfaction of the 

clients and measure the social 

responsibility. The implementation of 

the Balanced Scorecard dimensions 

helps in the process of measuring and 

evaluating performance that positively 

reflected on achieving sustainable 

performance. 

     The study concluded to a number of 

recommendations including that 

Yemeni Islamic banks should keep up 

with the development in modern 

administrative accounting in the field of 

supervising and evaluating performance 

by implementing the Balanced 

Scorecard which is considered a 

comprehensive, balanced, and 

multidimensional measurement system; 

internal and external, financial and non-

financial, quantitative and descriptive, 

and short and long-term. Islamic banks 

should regard the recently added 

dimension that concerns the social 

responsibility for balanced and 

sustainable performance. They should 

activate the supervisory role of the card 

that determines the performance trends 

and the extent to which the necessary 

decisions are made through a clear and 

targeted strategy. 

Keywords :Balanced Scorecard 

،sustainable performance 

،assessmentof performance   ، Islamic 

banks  

 
 املقدمة

وبشكل  -لالنتقاد من قبل املفكرين والباحثني وذلك الرتكازه  مفهوم األداءالتقليديتعرض 

ة كالُبعد املالي متجاهاًل األبعاد األخرى مثل الُبعد البيئي والُبعد اجملتمعي يعلى األبعاد التقليد -كبري

إطارهما تؤثر وتتأثر بهما، وهذا ميثل إشكالية بالنسبة للمنظمات حيث أن املنظمات تعمل ضمن 

كمفهوم حديث نسبيًا لُيعاجل تلك اإلشكالية من خالل تبنيه  مفهوم األداءاملستدام بأنواعها وعليه جاء
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مفهوم االستدامة بأبعادها الثالثة )الُبعد االقتصادي، الُبعد البيئي، الُبعد االجتماعي(، واستخدامه 

ات مالية وغري مالية للقياس )مؤشرات الُبعد االقتصادي، مؤشرات الُبعد البيئي، مؤشرات الُبعد مؤشر

 االجتماعي(.

كأسلوب  بطاقة األداء املتوازن وكأحد املداخل احلديثة لقياس وتقويم األداء املستدام تأتي

املوجهة لألساليب التقليدية مرتبط باسرتاتيجية املنظمة واليت ظهرت هي بدورها أيضًا نتيجة لالنتقادات 

املعتمدة هي اأُلخرى على مؤشرات  مالية مستبعدًة املؤشرات غري املالية وعليه برزت كأسلوب حديث 

لقياس وتقويم األداء بشكل عام واألداء املستدام بشكل خاص، لكنها أيضًا مل تسلم من االنتقادات 

)الُبعد املالي، ُبعد العمالء، ُبعد العمليات الستخدامها أربعة مؤشرات فقط لقياس وتقويم األداء 

الداخلية، ُبعد التعلم والنمو(، متجاهلة اإلطار الذي تعمل فيه املنظمة وهذا بدوره جعل منها عرضة 

لالنتقاد إىل أن ُأضيف لألبعاد األربعة السابقة ُبعدًا خامسًا )ُبعد املسؤولية االجتماعية( نظرًا ألهميته 

ن هذا ال يعين أن بطاقة األداء املتوازن أداة كاملة لقياس وتقويم األداء فلرمبا السالفة الذكر، لك

 أضيف ُبعدًا سادسا مثاًل.

يف أن لكالً منهما مفهوم حديث  األداء املستدام وبني بطاقة األداء املتوازن تكمن العالقة فيما بني

القرن املاضي وكذا أنهما يعتمدان على املؤشرات التقليدية  تنسبيًا برزا للعيان يف بداية تسعينيا

 )االقتصادية املالية( وعلى املؤشرات غري املالية )االجتماعية والبيئية( وأصحاب املصاحل باختالف 

أنواعهم ، وحماولة اكتشاف العالقة فيما بني األداء املستدام وبطاقة األداء املتوازن و التوصل ملعلومات 

 .ديدة هلا عالقة باألداء املستدام وبطاقة األداء املتوازن وحقائق ج

 مشكلة الدراسة

ن التغريات االسرتاتيجية اليت تواجهها بيئة األعمال املعاصرة  و االنتقادات املوجهة ألدوات القياس إ

نوك اإلسالمية املالية وغري املالية التقليدية و ازدياد حدة املنافسة يف منظمات األعمال و نظرًا ألهمية الب

والدور الذي تلعبه يف االقتصاد الوطين أصبح من الضرورة وجود مؤشرات مالية وغري مالية تساعد على 

تقويم األداء املستدام ، حيث أن التنفيذ الفعال الستخدام بطاقة األداء املتوازن تساعد يف تقويم األداء 

يف السؤال الرئيسي  كزت مشكلة الدراسةاملستدام يف املصارف اإلسالمية ، وبناء على ما سبق تر

اإلسالمية  بإبعادها يف تقويم األداء املستدام للمصارفبطاقة األداء املتوازن  املتمثل فيما يلي:ماهو دور

 األسئلة الفرعية التالية: ذلكاليمنية، ويتفرع من 

 للمصارف اإلسالمية؟طاقة األداء املتوازن ببعدها املالي يف تقويم األداء املستدام أثر ب ما  .1
 طاقة األداء املتوازن بُبعد العمالء يف تقويم األداء املستدام للمصارف اإلسالمية؟ب أثر  ما .2
 اقة األداء املتوازن ببعد التعليم والنمو يف تقويم األداء املستدام للمصارف اإلسالمية؟بط أثر ما .3
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 تقويم األداء املستدام للمصارف اإلسالمية؟ طاقة األداء املتوازن بُبعد العمليات الداخلية يفب أثر  ما .4
 طاقة األداء املتوازن ببعد املسؤولية االجتماعية يف تقويم األداء املستدام للمصارف اإلسالمية؟بما أثر  .5

 أهمية البحث

 تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع الذي تناولته واليت ميكن إبرازها من خالل اآلتي:

 العلميةاألهمية 

توضيح أهمية بطاقة األداء املتوازن، وإبراز دورها كمدخل إداري حماسيب يساعد املنظمات على 

تفعيل دورها يف تعزيز تقويم األداء املستدام للبيئة احمليطة بها، وتسليط الضوء على أحد األساليب 

د يف تقويم األداء املستدام يف احملاسبية واإلدارية واملتمثلة يف بطاقة األداء املتوازن اليت ميكن تساع

 املصارف اإلسالمية.

 األهمية العملية

بإبعادها يف تقويم األداء بطاقة األداء املتوازن تتمثل األهمية العملية يف التطبيق اإلجرائي لدور 

تائج حبثية ميكن من خالهلا تقديم التوصيات واملقرتحات براز نإمن خالل  اإلسالمية املستدام للمصارف

 اليت تساعد املصارف اإلسالمية على تقويم األداء املستدام مبا يتوافق مع أبعاد بطاقة األداء املتوازن.

 أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف أهمها:
كأحد األساليب احلديثة املتطورة لقياس وتقويم األداء  مفهوم وأبعاد بطاقة األداء املتوازن دراسة .1

 املستدام.

 تقويم األداء املستدام.قياس وعلى مفهوم وأبعاد  دراسة .2

 األداء املستدامقياس وتقويم استخدام بطاقة األداء املتوازن يف حتسني مؤشرات إمكانية مدى دراسة  .3

 يف املصارف اإلسالمية.

املصارف  استخدام تطبيق بطاقة األداء املتوازن لتقويم األداء املستدام حتد مناملعوقات اليت  دراسة .4

 اإلسالمية.
املختلفة يف عملية قياس  بطاقة األداء املتوازن كمدخل إداري حماسيب يساعد املنظماتأثر  دراسة .5

 من خالل األبعاد البيئية واالجتماعية للتنمية املستدامة.األداء املستدام  وتقويم
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 الدراسةمنوذج 

 :الدراسة األبعاد الرئيسية والفرعية ملتغريات اآلتيوفقًا ملتغريات الدراسة يوضح الشكل 

 ( متغريات الدراسة1شكل رقم ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إعداد الباحث املصدر:

 تقويم األداء املستدام

 بطاقة األداء املتوازن

 املتغري التابع  املتغري املستقل

 البعد املالي  -1

 بعد العمالء  -2

 بعد التعليم والنمو -3

 ُبعد العمليات الداخلية -4

 بعد املسؤولية االجتماعية -5
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 فرضيات الدراسة

إىل أهداف الدراسة وبقصد اإلجابة على األسئلة املطروحة يف مشكلتها، ومن خالل  استنادًا

 النموذج السابق مت اعتماد فرضية رئيسية للدراسة.

 الفرضية الرئيسية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني دور بطاقة األداء املتوازن بأبعادها )املالي، العمالء، التعليم ال 

باملصارف  تقويم األداء املستداموبني قياس وداخلية، املسؤولية االجتماعية( والنمو، العمليات ال

 :اآلتية فرعية الفرضيات اليتفرع من هذه الفرضية الرئيسة اإلسالمية، و

 لبطاقة األداء املتوازن ذات داللة إحصائية بني الُبعد املالي عالقة إجيابية توجدال الفرضية الفرعية األوىل:

 باملصارف اإلسالمية. األداء املستدامبني قياس وتقويم و

لبطاقة األداء  توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني ُبعد العمالءال الفرضية الفرعية الثانية:

 باملصارف اإلسالمية. األداء املستداماملتوازن وبني قياس وتقويم 

لبطاقة األداء ات داللة إحصائية بني بعد التعليم والنمو توجد عالقة إجيابية ذال الفرضية الفرعية الثالثة:

 باملصارف اإلسالمية. األداء املستداماملتوازن وبني قياس وتقويم 

لبطاقة  توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني العمليات الداخليةال  الفرضية الفرعية الرابعة:

 .باملصارف اإلسالمية اماألداء املستدبني قياس وتقويم و األداء املتوازن

توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني بعد املسؤولية االجتماعية ال  الفرضية الفرعية اخلامسة:

 باملصارف اإلسالمية. األداء املستدامبني قياس وتقويم و لبطاقة األداء املتوازن

 :حدود الدراسة

  -تتمثل حدود الدراسة فيما يلي :

متثلت احلدود املوضوعية للدراسة يف تقويم األداء املستدام بواسطة بطاقة األداء  :احلدود املوضوعية

املتوازن بأبعادها )الُبعد املالي، ُبعد العمالء، بعد التعلم والنمو، ُبعد العمليات الداخلية، بعد املسؤولية 

 االجتماعية(.

اليمنية العاصمة صنعاء، حيث القيام متثلت احلدود املكانية للدراسة يف اجلمهورية  احلدود املكانية:

 .بدراسة ميدانية على عينة من املصارف اإلسالمية فيها
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باختالف  موظفي املصارف اإلسالميةعينة من سوف يقتصر هذا البحث على آراء  احلدود البشرية:

 .مسمياتهم ومناصبهم الوظيفية

 .م2020بالعاممتمثال  اختذت الدراسة جمااًل زمنيًا احلدود الزمانية:

 منهج الدراسة

، الذي يعتمد والتحليل القياسي املنهج الوصفي التحليلي سوف تقوم الدراسة باستخدام أسلوب

نتائج  جتميع البيانات واملعلومات واآلراء واحلقائق ثم مقارنتها وحتليلها وتفسريها، وذلك باالعتماد على

علمية، وصواًل لتحليل نتائج الدراسة الرسائل الحباث واألكتب ووأيضا االستعانة با ال   SPSSخمرجات 

امليدانية، ملعرفة إمكانية تقويم األداء املستدام بواسطة بطاقة األداء املتوازن يف املصارف اإلسالمية 

 اليمنية.

 الدراسات السابقة

سيتم تناول الدراسات السابقة حيث سيتم ترتيبها من األحدث إىل األقل حداثة باإلضافة إىل 

الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة وتفصيل ذلك على  زيق على الدراسات السابقة وإبراز ما مييالتعل

 النحو اآلتي : 

هدفت الدراسة إىل دراسة العالقة بني بطاقة األداء املتوازن وامليزة التنافسية  : (م2019عثمان) دراسة -

العربية، من خالل حتديد العالقة بني املستدامة يف شركات اإلمسنت العاملة يف مجهورية مصر 

 –ُبعد العمليات الداخلية  –ُبعد التعلم والنمو  –بطاقة األداء املتوازن بأبعادها اخلمسة )الُبعد املالي 

الُبعد االجتماعي والبيئي( وامليزة التنافسية، متثل جمتمع الدراسة يف العاملني  –ُبعد العمالء 

هورية مصر العربية، وُحددت عينة الدراسة على مرحلتني، بشركات قطاع صناعة اإلمسنت جبم

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أهمها أنه توجد عالقة بني بطاقة األداء املتوازن بأبعادها 

الُبعد االجتماعي  –ُبعد العمالء  –ُبعد العمليات الداخلية  –ُبعد التعلم والنمو  –اخلمسة )الُبعد املالي 

امليزة التنافسية، وبالتالي إمكانية استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تعزيز امليزة التنافسية والبيئي( و

 .املستدامة
هدفت الدراسة إىل قياس األداء االسرتاتيجي املستدام للشركة عينة الدراسة (:م2019عبد ) دراسة -

، واإلفصاح عن املعلمات املالية وغري املالية املرتبطة SBSCعلى وفق بطاقة األداء املتوازن املستدامة 

باالستدامة للشركة عينة الدراسة، وكان جمتمع وعينة الدراسة متمثل بالشركة العامة لإلمسنت 

"معمل إمسنت الكوفة"، توصلت الدراسة إىل أن الُبعد اخلامس )غري االقتصادي( يف بطاقة األداء 

ملسؤولية االجتماعية واألداء املستدام فهو موجه ملتطلبات ومصاحل املتوازن ميكن أن يكون منظور ا
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اجملتمع بعده من أصحاب املصاحل يف الشركة ، وأن مفهوم بطاقة األداء املتوازن املستدامة ميكن 

 .أن يكون أفضل وصف لتحسن أداء املسؤولية االجتماعية واألداء املستدام

على املرتكزات النظرية والعلمية والتطبيقية التعرف إىل هدفت الدراسة  : (م2019) دراسة عبدالعال -

لبطاقة األداء املتوازن يف ضوء األدبيات اإلدارية املعاصرة، والتعرف على واقع قياس األداء 

االسرتاتيجي جبامعة سوهاج باستخدام بطاقة قياس األداء املتوازن يف جامعة سوهاج، متثل جمتمع 

رئيس قسم  –س جبامعة سوهاج القائمني بأعمال إدارية )وكيل كلية الدارسة يف أعضاء بيئة التدري

مدير وحدة ذات طابع خاص(، توصلت الدراسة جملموعة من النتائج ظهور بطاقة األداء املتوازن  -

ساهم إىل حد كبري يف التغلب على مشكلة أساسية تواجهها املؤسسات املعاصرة، وأن األبعاد 

املتوازن حتقق التوازن بني األهداف طويلة األجل وقصرية األجل وبني  األربعة لبطاقة قياس األداء

 .النتائج املرغوبة وحمددات هذه النتائج 
يس يهدفت الدراسة إىل دراسة أثر أبعاد بطاقة األداء املتوازن مع أبعاد املقا (:م2019دراسة شريف) -

متثل جمتمع الدراسة يف عدد من املرجعية وعالقتهما بأبعاد حتسني األداء يف املنظمات الصحية، 

العاملني يف املنظمات الصحية اخلاصة يف حمافظيت القاهرة والشرقية قامت الباحثة بتطبيق أسلوب 

العينة الطبقية العشوائية على خمتلف الفئات العاملة باملنظمات الصحية اخلاصة، وقد قامت 

ريات الدراسة، توصلت الدراسة إىل االستنباطي حتديد العالقة بن متغ نهجملالباحثة باستخدام ا

توفر قنوات  الجمموعة من النتائج منها وجود قصور يف تطبيق ُبعد العمالء باملنظمات الصحية حيث 

اتصال لتلقى شكاوى العمالء حيث توجد آلية تتيح التعرف على درجة رضاهم، كما اتضح وجود 

  قصور يف تطبيق ُبعد العمليات الداخلية باملنظمات الصحية

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور أسلوب بطاقة األداء املتوازن يف ختفيض (:م2019) عنجة دراسة -

البنوك  نتكاليف تقديم اخلدمات، كان جمتمع الدراسة األصلي من فئات العاملني يف عدد م

األداء املتوازن  اقةالتجارية السودانية، توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها، أن استخدام بط

فيض تكاليف تقديم اخلدمات، وأن يوفر معلومات مالية أكثر دقة ميكن االستفادة منها يف خت

استخدام مقياس الُبعد املالي يؤدي إىل ختفيض تكاليف تقديم اخلدمات، أوصت الدراسة بالعديد 

ملقاييس املهمة اليت ا نمن التوصيات أهمها ضرورة استخدام مقياس ُبعد العمليات الداخلية ألنه م

تؤدي إىل ختفيض تكاليف تقديم اخلدمة، وكذا العمل على دراسة أسباب احنرافات األداء عن 

 املعدالت السابقة بغرض حتسني وتطوير وختفيض تكاليف تقديم اخلدمات.
هدفت الدراسة إىل العرف على أثر استخدام بطاقة األداء املتوازن على  : (م2019) دراسة الربيهي -

ياس جودة عملية املراجعة، تكون جمتمع الدراسة من مجيع املكاتب املرخص هلا للعمل بتدقيق ق

املصنفة حسب تصنيف مجعية احملاسبني اليمنيني إىل صنفني: أواًل شركة  م2018احلسابات لعام 
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ردية ( شركة مراجعة، ثانيًا مكاتب احملاسبة واملراجعة الف20احملاسبة واملراجعة التضامنية لعدد )

( ُمراجع، توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أهمها وجود اتفاق بني ممارسي املهنة 318لعدد )

يف مكاتب املراجعة اليمنية على املشاكل اليت تواجه قياس جودة عملية املراجعة، وجود عالقة بني 

اء ُبعد التعلم والنمو كل ُبعد من أبعاد بطاقة األداء املتوازن وقياس جودة عملية املراجعة، حيث ج

باملرتبة األوىل، تال ذلك ُبعد العمليات الداخلية، فالُبعد املالي، ثم الُبعد األخالقي كأحد أهم األبعاد 

 املتعلقة بعملية املراجعة.

 املتوازن األداء بطاقة تطبيق مدى علىهدفت الدراسةةةةة إىل الوقوف (:2019شةةةةةريعة وآخرون) دراسةةةةةة

 هناك كانإذا  ما ومعرفة ،فيها العاملني رنظ من وجهة البيضةةاء مبدينة الليبية التجارية باملصةةارف

 بعضُتعزى إىل  املتوازن األداء بطاقة تطبيق حول املشةةةةةةةةةةةاركني آلراء إحصةةةةةةةةةةةائية داللةذات  فروق

سة  حمل الشخصية    املتغريات سة  توصلت  ،الدرا  تطبيقمنها أن  االستنتاجات من  جمموعة إىل الدرا

 ،متوسطاً  جاء الدراسة حمل  البيضاء  مبدينة العاملة الليبية التجارية باملصارف  املتوازن األداء بطاقة

 األداء بطاقة أبعاد مسةةةةةةةةةتوى األول على بالرتتيب حظي الداخلية العمليات ُبعدأن  وبنيت الدراسةةةةةةةةةة

 داللةذات  جوهرية فروق توجدال  ،العمالء ُبعدوالتعلم وأخريًا  النمو ُبعدتاله   املالي البعدثم  املتوازن

باملصةةةارف  املشةةةاركني حول تطبيق بطاقة األداء املتوازن آراء اسةةةتجابات متوسةةةطات بني إحصةةةائية

، العلمي املؤهل،النوع ) الشةةةخصةةةية التالية للمتغريات  تعزى البيضةةةاء مبدينة العاملة التجارية الليبية

 ( التدريبيةالدورات  ،مدة الخدمة التخصص

هدفت الدراسة إىل معرفة دور إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز األداء املستدام (:م2018اإلدريسي) دراسة -

لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية، ومعرفة أبعاد إدارة اجلودة اليت هلا الدور األكرب يف تعزيز األداء 

كومية املستدام، وحتديد مستوى حتُقق األداء املستدام يف بيئة املنظمات التعليمية اليمنية احل

واألهلية، معرفة الفروق املتعلقة بتطبيق أبعاد إدارة اجلودة الشاملة إمجااًل كمتغري مستقل، ودورها 

ية تبعًا لنوع املنظمة التعليمية )حكومية نيف تعزيز األداء املستدام لبيئة املنظمات التعليمية اليم

مية واألهلية الواقعة يف نطاق وأهلية(، متثل جمتمع الدراسة يف مجيع املنظمات التعليمية احلكو

( منظمة تعليمية حكومية وأهلية، توصلت الدراسة إىل 856أمانة العاصمة صنعاء واليت بلغ عددها )

جمموعة من النتائج أهمها وجود دور ذي داللة إحصائية إلدارة اجلودة الشاملة وأبعادها الفرعية يف 

اليمنية، كما أظهرت النتائج وجود فروق معنوية ذات  تعزيز األداء املستدام لبيئة املنظمات التعليمية

داللة إحصائية يف مستوى مساهمة إدارة اجلودة الشاملة بأبعادها الفرعية يف تعزيز األداء املستدام 

لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية تعزى لنوع املنظمة التعليمية ولصاحل املنظمات التعليمية األهلية 

 اليمنية.
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هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى ممارسة اسرتاتيجيات إدارة  : (م2014) صبدراسة األح -

املوارد البشرية يف البنك التجاري اليمين، وكذا التعرف على مستوى األداء املؤسسي له، فضاًل عن 

اليمين، اختبار عالقة األثر السرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية على األداء املؤسسي للبنك التجاري 

تكون جمتمع الدراسة من مجيع موظفني اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى والقياديني من اإلدارة 

( فردًا، توصلت 112التشغيلية، ومجيع مدراء فروع البنك يف مجيع احملافظات، والبالغ عددهم )

بشكل متسلسل الدراسة جملموعة من النتائج أهمها أن اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية ظهرت 

من حيث درجة أهميتها من األكثر على األقل أهمية وذلك حسب استجابات أفراد عينة الدراسة، 

وكذلك أن مستوى األداء املؤسسي للبنك التجاري اليمين وفقًا ألبعاد بطاقة األداء املتوازن قد كان 

ويليه ُبعد العمليات الداخلية ويف مرتفعًا يف مجيع أبعاده حيث أحتل الُبعد املالي للبنك املرتبة األوىل 

املرتبة الثالثة ُبعد العمالء وأخريُا ُبعد التعلم والنمو، وأظهرت النتائج أيضًا أن هناك أثر إجيابي ذا 

مية البشرية فقط على األداء املؤسسي، أوصت الدراسة نداللة إحصائية السرتاتيجية التدريب والت

باسرتاتيجية املوارد البشرية بكافة مكوناتها ألن ذلك يؤدي مبجموعة توصيات منها زيادة االهتمام 

إىل حتسني األداء املؤسسي، إنشاء وحدة إدارية مستقلة يف اهليكل التنظيمي تتبع مباشرًة جملس 

اإلدارة متخصصة لبطاقة األداء املتوازن باإلضافة إىل تعيني كادر من املوظفني للقيام جبميع املهام 

داء املتوازن تتوىل اإلشراف على إدارة األداء االسرتاتيجي وربطه مع األداء التشغيلي املتعلقة ببطاقة األ

 واستخدامها كأداة لتقييم األداء املؤسسي للبنك ككل.

هدفت الدراسة إىل جمموعة من األهداف منها التعريف مبستوى األداء (:م2014دراسة الديلمي) -

، قياس أثر األسبقيات التنافسية (BSCألداء املتوازن )االسرتاتيجي لتلك الشركات ُمقاسًا ببطاقة ا

اليت تتبناها تلك الشركات، يف أدائها االسرتاتيجي وفقًا ملنظور بطاقة األداء املتوازن، متثل جمتمع 

( شركات عاملة يف اليمن، توصلت 9الدراسة يف شركات صناعة األدوية اليمنية، والبالغ عددها )

ائج أهمها، ارتفاع مستوى األداء االسرتاتيجي لشركات صناعة األدوية الدراسة إىل عدٍد من النت

، جاء منظور الزبائن يف املرتبة األوىل من حيث اهتمام (BSC)وفقًا لنموذج بطاقة األداء املتوازن

الشركات مبستوى األداء االسرتاتيجي، يليه منظور العمليات الداخلية والُبعد املالي ومنظور التعلم 

الي، كما تعتمد إدارات شركة صناعة األدوية اليمنية على القوائم املالية فقط يف تقييم على التو

 أدائها بشكل عام
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 :ُيميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة ما

 تية:هذه الدراسة عن الدراسات واألحباث السابقة يف اجلوانب اآل تتميز

حد علم الباحث اليت تربط بني بطاقة األداء املتوازن  علىمن الدراسات القالئل هذه الدراسة  ُتعدُّ .1

وتقويم األداء املستدام ، كما تتخذ هذه الدراسة املصارف اإلسالمية كمجتمع وعينة للدراسة 

 احلالية.

حماوالت تطبيق هذه التقنية يف البيئة اليمنية ما زال يف بدايته وضمن حدود ضيقة جدًا وقد تزداد  .2

ر التغريات اليت حدثت يف بيئة األعمال اليمنية واليت أبرزتها شدة املنافسة، هذه احملاوالت على أث

 ولكن يف القطاع اخلاص بشكل أكرب من القطاع العام.

 مفهوم بطاقة األداء املتوازن وتطورها ومقوماتها وأهدافها  .1

 :مفهوم بطاقة األداء املتوازن 1-1

ُعرفت على أنها" ترتجم رسالة واسرتاتيجية املنظمة إىل جمموعة من مقاييس األداء اليت تقدم اإلطار 

لتنفيذ االسرتاتيجية، وال تركز بطاقة املقاييس املتوازنة فحسب على حتقيق األهداف املالية فحسب، 

ا ملقابلة أهدافها املالية، ولكنها تلقي الضوء على األهداف غري املالية اليت جيب على املنظمة أن حتققه

الُبعد املالي، ُبعد العمالء، ُبعد التشغيل الداخلي، )وتقيس بطاقة املقاييس أداء املنظمة من أربعة أبعاد 

ُبعد التعليم والنمو(، وتؤثر اسرتاتيجية الشركة على املقاييس املستخدمة ملتابعة األداء يف كل من هذه 

 (860م، صHorngren ،2000)  األبعاد األربعة".

كما عرفت بأنها "أحد األساليب والتقنيات اإلدارية احلديثة اليت ساهمت يف ضبط أداء املنشآت. 

، حيث اوهي ُتعدُّ نظامًا إداريًا وخطة اسرتاتيجية لتقييم أنشطة وأداء املنشأة وفق رؤيتها واسرتاتيجيته

العمليات الداخلية وجوانب التعليم والتطوير  يوازن هذا النظام بني اجلوانب املالية ورضا العمالء وفاعلية

واإلبداع يف املنشأة سواًء كانت هادفة للربح أو غري هادفة للربح، وسواًء كانت خدمية أو صناعية، 

 (204ص، م2011حكومية أو غري حكومية، صغرية أو كبرية".)حممد وآخرون،

"منوذج لتقييم أداء األعمال من خالل ومن جهة الرتكيز على األبعاد األربعة عرفها نقاًل عن بأنها 

جمموعة من املقاييس اليت توازن بني األداء املالي والعمليات الداخلية والتعليم واالبتكار ورضا 

 (85ص، م2010نقاًل عن )املطري،( Hilton,2008,11)العميل".
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ية وتتكون هذه أنها" نظام شامل يعمل على إعطاء صورة حقيقية عن أداء الوحدة االقتصاد ىوعرفت عل

تعمل بشكل متبادل  املالي، الزبائن، العمليات الداخلية، التعليم والنمو( اليت)البطاقة من أربع أبعاد 

 (464ص، م2018،رعبد الستا)فيما بينها لتوفر التغذية العكسية ألهداف الوحدة".

ملتوازن، وذلك من خالل التعريفات السابقة ُيمّكن للباحث من استخالص تعريف لبطاقة األداء ا

بعد إضافة بعد خامس واملتمثل يف بعد املسؤولية االجتماعية حيث أن هناك دراسات ناقشت هذا الُبعد 

وكذلك دراسة رياض  " أثر التغيري املنظمي يف أداء البنوك اإلسالمية"، مثل دراسة نصر األمحدي بعنوان

وذلك نظرًا ألن األداء ياس جودة عملية املراجعة" " أثر استخدام بطاقة األداء املتوازن على قالربيهي بعنوان

االجتماعي أصبح من احملركات األساسية والضرورية ألي وحدة ترغب يف البقاء والنمو واالستمرار، 

بطاقة األداء  وملا له من أهمية يف رفع كفاءة وتقويم األداء للمنظمات، ووفقًا ملا سبق فإنه ميكن تعريف

حديث يعطي اإلدارة العليا للمنظمة نظرة متكاملة عن أداء  يشامل وأسلوب إدارعلى أنهانظام  املتوازن

املنظمة وذلك باالعتماد على مؤشرات مالية كاملبيعات وزيادتها والرحبية والعائد واحلصة السوقية 

وتقليل التكاليف واملصروفات وكذلك االعتماد على مؤشرات غري مالية كثقافة املنظمة ودورها 

ي وفاعلية براجمها وخططتها االسرتاتيجية مما متكنها من تقييم إجنازاتها وتساعدها على االجتماع

الُبعد املالي، ُبعد العمالء، ُبعد التشغيل الداخلي، ُبعد التعليم )حتقيق أهدافها وتقوم على مخسة أبعاد 

 والنمو، وُبعد املسؤولية االجتماعية(.

 ن:تطور )أجيال( بطاقة األداء املتواز 1-2

 هناك ثالثة أجيال مر بها تطور بطاقة األداء املتوازن يوضحها الشكل التالي:

 ( يوضح مرحل تطور بطاقة األداء املتوازن2شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام 
لقياس
األداء

نظام لإلدارة 
ةاالستراتيجي

ر نظام للتغيي
التنظيمي

الجيل األول 
م1992
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 من إعداد الباحث باالعتماد علىاملصدر: 
 (https://twitter.com/Jr999mj/status/1146053719924051968/photo/1 ) 

متيزت هذه املرحلة بكون بطاقة األداء املتوازن  اجليل األول: بطاقة األداء املتوازن كنظام لقياس األداء:

يس )مؤشرات( األداء، وتقسيم االسرتاتيجية إىل أربعة أبعاد )املالي والعمالء والعمليات جمموعة من مقاي

 الداخلية والتعلم والنمو(.

تطورت منهجية بطاقة األداء املتوازن  اجليل الثاني: بطاقة األداء املتوازن كنظام لإلدارة االسرتاتيجية:

ة وأهداف ومؤشرات ومستهدفات ومبادرات لتكون مبثابة اسرتاتيجية متكاملة تتضمن رؤية ورسال

ومشاريع تركز على ربط مقاييس األداء باالسرتاتيجية وربط األهداف االسرتاتيجية فيما بينها بناًء على 

 فرضية السبب واألثر.

جاء اجليل الثالث ملعاجلة اإلشكالية  اجليل الثالث: بطاقة األداء املتوازن كنظام للتغيري التنظيمي:

يف اجليل الثاني وهي أن االسرتاتيجية امتألت بالبيانات واملعلومات اهلائلة واملتابعة والضبط  اليت ظهرت

العالي يف ظل ظروف متغرية لذلك سعت املنهجية ألن تكون مرشد ة وميسرة وواقعية ومرنة لذلك عملت 

سرتاتيجية ومنح على رسم خارطة اسرتاتيجية موائمة ومتدرجة، وبناء عملية االتصال على األهداف اال

 الصالحيات ملالكها.

 أهداف ومهام بطاقة األداء املتوازن: 1-3

 ميكن توضيح أهداف بطاقة األداء املتوازن حبسب رأي الكتاب والباحثني على النحو التالي:

تهدف بطاقة األداء املتوازن إىل حتديد أهداف دورية "سنوية مثاًل" للمنشأة، حبيث ال يطغى جانب أو 

حد على اجلوانب أو األنشطة األخرى، ففي كثري من األحيان تهتم املنشأة باجلانب املالي أكثر نشاط وا

من اهتمامها باجلوانب األخرى وهو ما قد يؤدي إىل نتائج سيئة على املدى البعيد، ليس ذلك بسبب قلة 

أة مشكالت أهمية اجلانب املالي، ولكن لوجود جوانب أخرى جيب العناية بها، وإال واجهت املنش

كثرية على املدى الطويل، فمن املهم حماولة زيادة األرباح والعائد على االستثمار، ولكن جيب أن 

العمالء وتطوير أعماهلا حتى ال تفاجأ بأنها  ءحتافظ على التميز فيما تقوم به الشركة وحتاول إرضا

ما دودين فقد حدد ، أ (205ص، م2001)حممد وآخرون، غري قادرة على املنافسة بشكل مستمر.

 (10م، ص2009دودين،)األهداف التالية:

 حتقيق فهم إداري أعمق ألوجه الرتابط بني تنفيذ القرارات واألهداف االسرتاتيجية احملددة. -1
 ربط رؤية املنظمة املستقبلية مبواردها املادية والبشرية لتحقيق أفضل استثمار لتلك املوارد. -2
 الختاذ القرارات املناسبة.توفر معلومات كافية للمديرين  -3

https://twitter.com/Jr999mj/status/1146053719924051968/photo/1
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 أهمية بطاقة األداء املتوازن 1-4

متنح بطاقة األداء املتوازن املنظمة القدرة على ربط أهدافها قصرية األجل مع االسرتاتيجية طويلة 

األجل من خالل ما توفره للمنظمة من تطوير موازنات وخطط املنظمة على أساس األداء واالسرتاتيجية 

اليت أجريت على أكثر من االعتماد على األداء املالي التقليدي، ولقد جاءت الدراسات واألحباث 

 (:35ص، م2015املنظمات بالعديد من النقاط منها)الراوي، 

توفر بطاقة األداء املتوازن املعلومات اليت حتتاجها اإلدارات العليا يف معرفة أداء الشركة بشكل  -1

 كامل وتقدم هذه املعلومات على شكل تقرير موحد.
ات املالية، حبيث ميكن معرفة ما إذا كان توجه النظر إىل أهمية األخذ بنظر االعتبار إىل املؤشر -2

 هناك تقدم يف أحد األقسام على حساب القسم اآلخر.
 تساعد يف إدارة املوارد البشرية بشكل فعال من خالل ربط نظام مكافآت العاملني بأداء الشركة. -3
معاجلة تساعد بطاقة األداء املتوازن على اكتشاف نقاط الضعف يف إدارة األقسام مما يساعد يف  -4

 اخللل والضعف يف الوقت املناسب.

 خصائص بطاقة األداء املتوازن: 1-5

 (:Horngren,2000 ,867)حتتوي بطاقة األداء املتوازن املصممة جيدًا على عدة خصائص منها

اليت متثل الروابط بني األبعاد  األثر، -توضح اسرتاتيجية الشركة وعالقات متابعة من السبب  -أ

كيف سيتم تنفيذ االسرتاتيجية، وميثل كل مقياس يف بطاقة املقاييس جزءًا  املختلفة اليت تصف

 من سلسلة السبب واألثر بداية من صياغة االسرتاتيجية إىل النتائج املالية.
عن طريق ترمجتها إىل جمموعة متصلة  تساعد على إعالم كل أعضاء التنظيم باالسرتاتيجية -ب

ومرتابطة من األهداف التشغيلية القابلة للفهم والقياس، وعن طريق بطاقة األداء يسرتشد املديرون 

والعاملون بها الختاذ اإلجراءات وصنع قرارات لتحقيق اسرتاتيجية الشركة، ولكي نوجه هذه 

 Mobil andمثلد أن بعض الشركات اإلجراءات إىل املستويات الدنيا، ويف هذا اجملال جن

Citigroupبطاقة مقاييس على مستوى اإلدارات واألقسام. بإعداد 

يكون تركيز بطاقة املقاييس املتوازنة يف الشركات اهلادفة للربح أكثر على األهداف واملقاييس  -ت

لعميل كغايات وأحيانًا يتجه املديرون إىل الرتكيز بشدة على االبتكار، واجلودة، وإرضاء ا، املالية

نهائية بذاتها، حتى إذا مل تقد هذه املؤشرات إىل عوائد ملموسة. وتركز بطاقة املقاييس املتوازنة 

على املقاييس غري املالية كجزء من برنامج لتحقيق األداء املالي املستقبلي، وعندما تكون املقاييس 

املقاييس غري املالية -يكن كل إذا مل  -املالية وغري املالية مرتابطة بشكل صحيح، فإن معظم 

 تستخدم كمؤشرات لألداء املالي املستقبلي.
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بغرض تركيز  حتد بطاقة املقاييس املتوازنة من عدد املقاييس، وحتدد فقط املقاييس املهمة، وذلك -ث

 اهتمام املديرين على املقاييس اليت تؤثر إىل حد بعيد على تنفيذ االسرتاتيجية.
للمعارضة اليت يقدم عليها  توازنة الضوء على املستوى األقل من األمثلتلقي بطاقة املقاييس امل -ج

 املديرون عندما يفشلون يف حتقيق املقاييس املالية والتشغيلية معًا.

 مزايا تطبيق بطاقة األداء املتوازن: 1-6

إن تطبيق بطاقة األداء املتوازن حقق الكثري من املميزات اليت ساعدت املنظمات على التكيف 

السريع مع متغريات بيئة األعمال املعقدة، مبتعدة عن الفكرة التقليدية السائدة لدى اإلدارة باالعتماد 

على الُبعد املالي، حيث ركزت هذه البطاقة يف جوهرها على خلق حالة من التوازن بني الُبعد املالي 

اتيجي البعيد، ومن أهم وأبعاد أخرى غري مالية ذات أهمية كبرية للمنظمات خاصة على املدى االسرت

 مميزات تطبيق بطاقة األداء املتوازن:

البطاقة أداة قيمة متكن املوظفني من فهم وضع املنظمة، مما يساهم يف حتقيق الديناميكية  .1

الالزمة للتنافس على املدى الطويل، كما تزودنا بتوثيق مفيد للتطوير املتواصل لتلك املقاييس اليت 

القزحي، )( نقاًل عن 67ص، م2003جوران وآخرون،)حتقيق أهدافها ورؤيتهاستوجه املنظمة صوب 

 (.5، صم2016
منع حدوث مثالية جزئية من خالل جعل املدراء يأخذون يف االعتبار كل املقاييس التشغيلية اهلامة  .2

مما يساعد املدير يف حتديد ما إذا كان التحسني يف مقياس ما يكون على حساب املقاييس األخرى 

 (.114ص، م2004لشيشين،)ا
دعم اختاذ القرارات يف املستويات التنظيمية العليا، ويف املستويات التشغيلية، وكذلك يف حتليل  .3

 .(kald and Nilsson,2000,125)رحبية العمالء واملنتجات 
 أبعاد بطاقة األداء املتوازن: 1-7

األداء، كما تتوافر حالياً برامج ذكية هناك ارتباط وثيق بني اخلرائط االسرتاتيجيةوأبعاد بطاقة 

الستخدام هذا النظام وربطه بأنظمة املؤسسة، كما ُتمّكن بطاقة األداء املتوازن املنظمة من تقييم 

األداء على حنو متكامل عن طريق ربط األهداف املتعددة اليت تسعى املنظمة لتحقيقها وذلك بهدف 

ترمجة رؤية املنظمة واسرتاتيجياتها إىل أهداف ومقاييس يتم تدعيم موقفها التنافسي، ويتم يف البطاقة 

تبويبها يف أربعة أبعاد يقوم كل منها بتقييم األداء من منظور خمتلف، فيتم تقييم األداء من منظور 

التشغيلية الداخلية والتعلم والنمو، إذن بطاقة األداء املتوازن نابعة من  املساهمني والعمالء والعمليات

هذه ، و[13تسمح بالقياس على مستوى أربع جماالت] ألداء الكلي حيُثاددة األبعاد لقياس فكرة متع

 م ألول مرة  1992سنة (Kaplan& Norton)التقسيمات هي اليت قسمها 
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 ( أبعاد )منظورات( بطاقة األداء املتوازن3شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

أول، إدارة التخطيط االسرتاتيجي، قياس األداء  د. عبد الرحيم حممد خبري تقييم األداء املصدر:

 املتوازن وفلسفة إدارة األداء يف القطاع احلكومي

 الُبعد )املنظور( املالي -أ

يقيِّم هذا الُبعد الرحبية احملققة من االسرتاتيجية، وختفيض التكلفة منسوبة إىل تكاليف املنافسني، 

دخل التشغيل، والعائد على رأس املال الناتج عن املبيعات، حيث يركز الُبعد املالي على كم  ومنو

 (.م2013، 863ص)حجاج، التكاليف، وبيع عدد أكرب من وحدات اإلنتاج من وحدات املنتج ختفيض

 مؤشرات قياس األداء املالي:

تنبع أهمية املؤشرات املالية من كونها أكثر قدرة من القيم املطلقة على التعبري عن حقيقة الوضع 

للمنشأة واليت تساهم بدرجة كبرية يف ترشيد القرارات وهناك مخس جمموعات من النسب املالي 

،  نسب املديونية )الرفع املالي(،  نسب الرحبية،  نسب النشاط،  نسب السيولة(()املؤشرات( املالية هي

 (م20119، 80ص)الُعلفي،  (( نسب السوق

 العميل ُبعد )منظور(  -ب

األبعاد كون العميل هو السبب يف استمرار أو بقاء املنظمة يف بيئة األعمال ُيعّد ُبعد العميل من أهم 

 .عن طريق شرائه ملنتجات )سلعة/خدمة( املنظمة وارتباطه الدائم بها

يعترب التعرف على عمالء املشروع ومعرفة احتياجاتهم بغية إرضائهم من املؤشرات اهلامة اليت 

نا جند أن العميل ينظر إىل الشركة بصورة أو بأخرى، ُتساعد على حتقيق جناح املشروع، ومن ُه

عد املايل
ُ
 الب

Financial 

Prospective عد
ُ
 العميل ب

Customer 

Prospective عد
ُ
 التعلم والنمو ب

Learning and Growth 

Prospective 

عد
ُ
العمليات  ب

 الداخلية

Internal Process 

Prospective 

بطاقة األداء 
 املتوازن

Balanced 

Scorecard 
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فالصورة الذهنية اجليدة لدى العمالء تأتي من إدارة شركة تضع رغبات واحتياجات العميل أول 

اهتماماتها، والصورة الذهنية السيئة لديهم تأتي من أدائها امُلنساق بعيدًا عن رغبات العميل والبحث عن 

 .(73، 2012جعلها رؤيتهم املستقبلية)رضوان، رؤية للعاملني والشركة و

 ُبعد )منظور( العمليات التشغيلية الداخلية: -ج

يركز هذا الُبعد على عمليات التشغيل الداخلي اليت ُتضاف إىل بُعد العميل عن طريق خلق قيمة 

 (.863ص، م2013للعمالء، وُتضاف أيضًا للُبعد املالي عن طريق زيادة قيمة املساهم)حجاج، 

عنى جبوانب العمليات الداخلية مثل تطوير الشركة من الداخل واحملافظة على مستوى األداء وت

املرتفع فيما نقوم من عمليات، وهي تشمل أهدافًا مثل جودة املنتج، نسبة الفاقد يف املواد اخلام أثناء 

ية، وجودة الصميم، التصنيع، وزمن التقدم يف التصنيع، وسرعة تغري اإلنتاج من منتج إىل آخر أكثر رحب

والعالقة مع املوردين، وتطور العمل اإلداري، واستخدام تقنيات املعلومات، والتعاون بني اإلدارات 

 (.209، م2011واألقسام املختلفة، وغري ذلك من املهام املتعلقة بالعمليات الداخلية)حممد، وآخرون، 

 ُبعد )منظور( التعلم والنمو: -د

املشروعات الطموحة تتصف بالقدرة على توسيع قاعدة املهارة والثقة لدى فريق العمل لديها ومما يزيد 

من الثقة ويشجع على اختاذ القرارات اجلريئة، ويف قلب هذا املنظور فإن العاملني هم رأس املال الفكري 

بهم وتدريبهم)رضوان،  حيث جماالت القياس األساسية تتعلق برضا العاملني والتزاماهم واالحتفاظ

 (.74ص، م2012

بقدرة املنشأة على تطوير منتجات جديدة وتعلم أو ابتكار تقنية جديدة  التعلم والنمو ُبعدويتعلق 

إدارية حديثة، وقد تشمل هذه املهام تطبيق أسلوب إداري جديد، وتقديم عدد من  توتطبيق سياسيا

واملنفذة من العاملني، والدوافع واحلوافز لدى العاملني  املنتجات اجلديدة، وعدد من االقرتاحات املقدمة

لالبتكار والتطوير، ألنه بدون التعلم واالبتكار ال ميكن االستمرار، فاملنافسون يتطورون، والشركة 

 (.209ص، م2011اليت ال تواكب هذا التطور ستخرج من السوق)حممد، وآخرون، 

 ُبعد )املنظور( االجتماعي: -ه

إضافة الُبعد )االجتماعي( لبطاقة األداء املتوازن من تشكيل املؤسسات االقتصادية تنبع مشروعية 

جزءًا من اجملتمع الذي تعمل فيه مما يتطلب منها أن تسهم يف حتقيق رفاهيته حفاظًا على استمرار 

 جناحها بالرغم من كونها ال متثل املسؤول الوحيد عن ذلك ولكن عليها أن جتعل يف أول اهتماماتها

االجتماعية وضمان كونها تسهم يف استمرار ذلك من خالل توفري منتجات جبودة  امتابعة مسؤولياته

عالية وخدمات بأسعار معقولة فضاًل عن محاية سالمة البيئة واحملافظة على صحة املواطنني احمليطني 
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اًل عن حتسني أداء بها والعاملني فيها من حتسني أداء العاملني فيها من خالل جتنب خماطر التلوث فض

العاملني  من خالل سد احتياجاتهم وبالتالي تعزيز دور املؤسسات يف اإليفاء مبتطلبات اجملتمع احمليط 

 (.55ص، م2018بها)وليد ،

 تقويم األداء املستدام  -2

 مفهوم األداء: 2-1

 ،أهدافهاانعكاس لقدرة منظمة األعمال وقابليتها على حتقيق  بكونه األداء تعريف ميكن

خرون على منطلقات النظرة املستندة إىل املوارد يف تعريفهم لألداء، ويعترب األداء حمصلة قدرة آويعتمد 

 (.David, 2001, 308)املنظمة على استغالل مواردها وتوجيهها حنو حتقيق األهداف

 كما جيةب أنمفهوم األداء يف عمومه إىل ذلك الفعل الذي يقود إىل إجناز األعمال  أيضًا ويشري

تنجز والذي يتصف بالشمولية واالستمرار، ومن ثم فهو بهذا املعنى يعترب احملدد لنجاح املنظمة وبقائها 

يف أسواقها املستهدفة، كما يعكس يف الوقت نفسه مدى قدرة املنظمة على التكيف مةعبيئتها، أو 

وم األداء يقتةرنبمصطلحني مهمني يف فشلها يف حتقيق التأقلم املطلوب، كما جتدر اإلشارة إلةى أن مفهة

 (.219-217ص، م2010اإلدارة هما الكفاءة والفعالية )الداوي،

وخباصة جوانب  بةرامج املنظمةة وتوثيقهةا إلجنازاتأما قياس األداء فيعرف بأنه املراقبة املستمرة 

مستويات أنشطة الربامج ، وتتناول مقاييس األداء أنواع أو ًاسري التقدم حنو حتقيق غايات موضوعة مسبق

املنتجات واخلدمات املقدمة،  املنفذة، واملنتجات واخلدمات اليت تنشأ من تلك الربامج، ونتائج تلةك

اليت هلا غايات حمددة أو جمموعة من  فالربامج هي تلك األنشطة أو املشاريع أو الوظائف أو الةسياسات

 .(69ص، م2009الغاليب،، األهداف املتجانسة )إدريس

 مفهوم األداء املستدام: 2-2

تتباين التعريفات اخلاصة بتعريف األداء املستدام حسب فلسفة الباحثني يف هذا الشأن والفكر 

اإلداري الذي يتبنوه، وسنورد بعض هذه التعريفات للباحثني السابقني ومن ثم حماولة صياغة مفهوم 

 نظري مناسب وفقًا لرؤى الباحثنِي منها:

هو األداء الذي يتضمن ويدمج األبعاد الثالثة  Sustainability Performanceالمستداماألداء 

 ( .15ص، م2019لألداء)األداء االقتصادي، األداء االجتماعي، األداء البيئي() املشهداني والنعيمي، 

جمموعة من  Sustainability Performance األداء املستدام (John Elkington)وُيعرف

االسرتاتيجيات الناجحة اليت حتقق مصلحة كل األطراف أصحاب العالقة املتمثلني باجملموعات أو 
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نقاًل عن  ( Ernult& Ashta'2008:106)األفراد الذين يؤثرون أو يتأثرون بأداء الوحدة االقتصادية 

 (.199، ص م2016)املسعودي وعلي، 

على أنه األداء الذي يستند على أربع  Sustainability Performanceالمستدامكما ُعرف األداء 

مرتكزات تتضمن حتقيق األهداف، واستخدام املوارد، وأمثلية العمليات الداخلية، وإرضاء األطراف 

 (.Dahou&Berlandk ،2013:254)الفاعلة يف الوحدة االقتصادية )أصحاب املصاحل(

 (  يوضح مفهوم األداء املستدام4شكل رقم )

 

 . 19ص  باالعتماد على أبعاد األداء املستدام إعداد الباحث املصدر:

 أهداف األداء املستدام: 2-3

ميكن القول بأن األداء املستدام يهدف إىل عدم اإلضرار بالبيئة وحتقيق الدور اجملتمعي باإلضافة 

التنمية املستدامة فأنه إىل حتقيق الربح وتعظيمه، وبسبب االرتباط بني مفهوم األداء املستدام وأبعاد 

  ميكن التطرق ألهداف التنمية املستدامة يف هذه الفقرة وهي كالتالي:

(https://ar.wikipedia.org/wiki ) 

 .الرفاهالصحة اجليدة و .3 القضاء التام على اجلوع. .2 القضاء على الفقر. .1

 املساواة بني اجلنسني. .5 التعليم اجليد. .4
املياه النظيفة والنظافة  .6

 الصحية.
طاقة نظيفة وبأسعار  .7

 معقولة.
العمل الالئق ومنو  .8

 االقتصاد.
الصناعة واالبتكار  .9

 والبنية التحتية

األداء املستدام
Sustainability Performance

عد 
ُ
الب

البيئي

عد 
ُ
الب

االجتماعي

عد 
ُ
الب

ياالقتصاد

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
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احلد من أوجه عدم  .10

 املساواة.
مدن وجمتمعات حملية  .11

 مستدامة.
االستهالك واإلنتاج  .12

 املسؤوالن.
 احلياة يف الرّب. .15 احلياة حتت املاء. .14 العمل املناخي. .13
السالم والعدالة واملؤسسات  .16

 القوية.
عقد الشراكة لتحقيق  .17

 األهداف. 
 

 أبعاد األداء املستدام/ مرتكزات األداء املستدام: 2-4

مفهوم األداء املستدام وقلة املراجع اليت تتكلم فيه وصعوبة مجع املعلومات حوله، بالرغم من حداثة 

إال أنه وبعد االطالع على أكثر من دراسة توصل الباحث لألبعاد الثالثة الرئيسية للتنمية املستدامة وهي 

 كالتالي

 الُبعد االقتصادي )املالي(: -أ

اجملتمع إىل أقصى حد والقضاء على الفقر من خالل يستند إىل املبدأ الذي يهتم بزيادة رفاهية 

 (.248م، ص2018استغالل املوارد الطبيعية لتحقيق النمو األمثل والكفاءة املطلوبة )مليكة، وهواري، 

ويشمل هذا الُبعد تتبع قضايا االستدامة وفحص كاًل من قضايا البيئة والتنمية والتأثريات 

العمل على التطوير والتنمية االقتصادية اليت تراعي رفاهية اإلنسان املتداخلة بني هذه املفاهيم، وجيب 

 وزيادة اإلمكانيات لألجيال القادمة، ولذلك جيب أن تتوفر العناصر التالية:

 توافر عناصر اإلنتاج الضرورية للعملية اإلنتاجية. .1

 والربامج التنموية. ترفع مستوى الكفاءة والفاعلية لألفراد بتنفيذ السياسا .2

زيادة معدالت النمو يف خمتلف جماالت اإلنتاج، لزيادة معدالت الدخل الفردي وتنشيط التغذية  .3

 (.48ص، م2018العكسية بني املدخالت واملخرجات )فؤاد،
 الُبعد االجتماعي: -ب

يشري إىل حتقيق رفاهية اجملتمع وحتسني سبل احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية 

باحلد األدنى من معايري األمن واحرتام حقوق اإلنسان، كما يشري إىل تنمية  األساسية مع ضرورة الوفاء

يف صنع القرار )مليكة، وهواري،  عالثقافات املختلفة والتنوع والتعددية واملشاركة الفعلية للمجتم

(، كما يهدف الُبعد االجتماعي إىل حتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع كاًل من 248ص، م2018

 (.49ص، م2018االقتصادية، والطبيعية )فؤاد، املوارد
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 (:يالُبعد البيئي )اإليكولوج -ج

وعلى النظم اإليكولوجية، والنهوض بها  ةيتعلق باحلفاظ على قاعدة املوارد املادية والبيولوجي

ومحايتها من التلوث باإلضافةإىل اكتشاف مصادر متجددة للموارد الطبيعية.)مليكة، وهواري، 

 .(249ص، م2018

 (أن هذا الُبعد لن يتحقق اهلدف منه دون االهتمام بالعناصر التالية:49ص، م2018ويرى فؤاد)

 املتمثل يف البشر، النباتات والغابات، احليوانات والطيور واألمساك.  يالتنوع البيولوج .1

 الثروات واملوارد املكتشفة واملخزونة من الطاقة املتجددة والناضبة. .2

 ُيخل بصحة الكائنات احلية.التلوث البيئي الذي  .3
ُيالحظ الباحث مما سبق وجود ترابط بني أبعاد األداء املستدام، حيث ال ميكن احلصول على 

أداء مستدام يف حالة إهمال أحد هذه األبعاد، فما هي فائدة الرفاه االقتصادي املتحقق يف ظل وجود 

اقتصادي يف ظل وجود صعوبة يف احلصول  بيئة غري أمنة وملوثة مثاًل، وال ميكن القول إن هناك رفاه

 على اخلدمات الصحية والتعليمية.

 أبعاد األداء املستدام اخلاصة )يف إطار الشركات(: 2-5

 هناك عدد من أبعاد األداء املستدام اخلاصة )يف إطار الشركات( ميكن سردها فيما يلي  :

 الُبعد البيئي: -أ

باإلنسان من كائنات حية وغري حية، حيث يؤثر ويتأثر  طمن املعروف أن البيئة هي كل ما حيي

بها، وعليه فأن أي أثر إجيابي للمنظمات على البيئة بالتأكيد سينعكس باإلجياب أيضًا على األنسان 

والكائنات احلية، والعكس صحيح أيضًا، فعند استنزاف موارد البيئة سيؤدي ذلك إىل ندرة املوارد 

ث البيئة يؤدي إىل القضاء على مواردها واإلضرار بالكرة األرضية اليت والتنافس عليها، وكذا تلوي

نعيش عليها وهذا بدوره ينبئ بكارثة ترتصد مصري الكرة األرضية وبالتالي مصري من يعيش 

 .(49ص، 2018عليها)فؤاد، 

 ُبعد رأس املال االجتماعي:  -ب

ولد  ةحساب فئات اجملتمع والبيئإن النقد احلاصل لألعمال لكونها تهتم بتعظيم األرباح على 

بوادر االهتمام أولية لتبين دورًا اجتماعيًا من قبل هذه املنظمات، فاملسؤولية االجتماعية عرضت يف 

البداية بكونها التزام منظمة األعمال مبصاحل اجملتمع الذي تعمل فيه إضافة إىل مصاحلها الذاتية ويف 

ية االجتماعية باعتبارها التزام على منظمة األعمال جتاه للمسؤول Holmesمرحلة الحقة عرض الباحث 

 اجملتمع الذي تعمل فيه عن طريق املساهمة مبجموعة كبرية من األنشطة االجتماعية مثل:
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) حماربة الفقر، حتسني اخلدمات الصحية، مكافحة التلوث ، إجياد فرص العمل ، حل مشاكل 

 .(525وص  524، ص م2009واملواصالت وغريها ( )الغاليب، وإدريس،  ناإلسكا

 ُبعد رأس املال البشري: -ج

يعكس مفهوم رأس املال البشري ما ميلكه العمال من مهارات وجوانب معرفية وخربة، وهو ما 

البشرية بصفة يتم التعبري عنه بالقيمة االقتصادية اليت متتلكها املنظمة، وتؤدي ممارسات إدارة املوارد 

 عامة إىل خلق واحملافظة على رأس املال البشري.

ويشري االقتصاديني لرأس املال البشري إىل القدرات املنتجة للعنصر البشري، اليت يعرب عنها 

بالقدرات واجلوانب املعرفية، تلك اليت يتم احلصول عليها مقابل تكلفة ما، فضاًل عن إمكانية 

 (.36ص، 2015مد، والسيد، تسعريها يف أسواق العمل)حم

وتنبع أهمية هذا الُبعد من كون العنصر البشري حمور املنظمات واألساس القائمة عليه فالعنصر 

البشري هو حمور عملية التسويق، وحمور عملية اإلنتاج، وحمور عملية البيع، وحمور عملية اإلدارة، 

 وكل أنشطة ومهام ووظائف املنظمة التخصصية واإلدارية.

 د االبتكار ومنوذج العمل:ُبع -د

يعمل هذا الُبعد على معرفة تأثري العوامل البيئية واالجتماعية على االبتكار ومناذج العمل، كدمج 

العوامل البيئية واالجتماعية يف عملية إضافة القيمة للشركة واليت تشمل كفاءة املوارد واالبتكارات 

 األخرى يف عملية اإلنتاج.

ر ال يكون وليد الصدفة وإمنا ينتج عن بيئة العمل الناجحة، فعند كسب ويرى فؤاد أن االبتكا

، 2018رضا العاملني ستجود عقوهلم باألفكار واليت تعترب رأس املال األمثن يف الشركة )فؤاد، 

 .(52ص

 ُبعد القيادة واحلوكمة:  -ه

اليت من احملتمل يتمثل دور ُبعد القيادة واحلوكمة يف إدارة قضايا وممارسات شائعة يف الصناعة، 

أن تتعارض مع جمموعات أصحاب املصاحل األكرب مثل احلكومة واجملتمع والعمالء واملوظفني، ويشمل 

هذا الُبعد إدارة املخاطر وإدارة األمان وإدارة سلسلة املوردين واملوارد وتعارض املصاحل والسلوك غري 

اطؤ مع انتهاكات حقوق اإلنسان)فؤاد، التنافسي والفساد والرشوة، إنها تشمل باألحرى خماطر التو

 (.53ص، 2018
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هذا ويوضح الشكل التالي أبعاد األداء املستدام اخلاصة )يف إطار الشركات(، الُبعد البيئي وُبعد 

رأس مال االجتماعي وُبعد رأس املال البشري وُبعد االبتكار ومنوذج العمل وُبعد القيادة واحلوكمة 

 كما يلي:

 (SASBأبعاد األداء املستدام اخلاصة )جملس معايري حماسبة االستدامة( )( يوضح 5شكل رقم )

 

 21باالعتماد على أبعاد األداء املستدام اخلاصة )يف إطار الشركات( ص  إعداد الباحث املصدر:

 مداخل تقويم األداء املستدام:  2-6

، 2018هناك العديد من املداخل اليت ميكن استخدامها يف تقويم األداء املستدام منها )فؤاد، 

 (62- 61ص

 (.PPمنشور األداء) (.BSCبطاقة األداء املتوازن )

 (.DMPFاإلطار املتحرك متعدد األبعاد) (.SDMمنوذج أبعاد األداء الناجح)

 (.PPهرم األداء) (.TDBتابلو األداء)

 (.EVAمنوذج القيمة االقتصادية املضافة) (.BKاإلطار املرجعي)مقاييس 

 (.BMمنوذج بانسال ) (.PMمنوذج فيتليس)
 

 

األداء 
ماملستدا

عد
ُ
الب

البيئي

عد رأس 
ُ
ب

املال 
االجتماعي

عد رأس 
ُ
ب

ياملال البشر

عد االبتك
ُ
ار ب

ومنوذج 
العمل

عد القيادة
ُ
ب

واحلوكمة
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 هذا و ميكن تقسيم مداخل تقويم األداء املستدام إىل مدخلني كالتالي:

 مدخل تقويم األداء املستدام الداخلي: -أ

هو املدخل الذي يركز على تكامل نظم تشغيل الشركات مع أبعاد االستدامة الثالثة )الُبعد 

االقتصادي، الُبعد االجتماعي، الُبعد البيئي(، مع إبراز جهود الشركة يف التحول لالستدامة، حيث 

 .تنوعت أساليب تقويم األداء املستدام اليت تعتمد على املدخل الداخلي 

 اء املستدام اخلارجي:مدخل تقويم األد -ب

هو املدخل الذي يركز على ما تقوم الشركة باإلفصاح عنه عرب تقاريرها املنشورة، ويعترب مؤشر 

وتعد  من أهم ( Dow Jones Sustainability Index)( وهي اختصار لة DJSIدوجونز لالستدامة )

حيث يعد أو  تدام اخلارجيدخل تقويم األداء املسنظم أو مؤشرات الرتتيب واليت تستخدم كمثال مل

 م2010مارس/  /23مؤشر عاملي يتتبع قضايا االستدامة للشركات، وقدمت الشركة املصرية يف 

ومركز ( S&P)( بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز ESGاملؤشر املصري للمسؤولية االجتماعية )

  .ة العربية والشرق األوسط( حيث يعد ثاني مؤشر عاملي واألول يف املنطقEGXاملديرين املصري )

 العالقة بني بطاقة األداء املتوازن واألداء املستدام: 2-7

تكمن العالقة بني بطاقة األداء املتوازن واألداء املستدام من خالل إمكانية دمج أبعاد األداء 

( نقاًل عن 24ص، م2005، ماملستدام يف بطاقة األداء املتوازن بثالثة أساليب كالتالي: )عبد احللي

 (364ص، م2013)إبراهيم، 

 دمج مقاييس األداء البيئي واالجتماعي يف املناظري األربعة لبطاقة األداء املتوازن. .1

 إضافة ُبعد خامس يأخذ األداء البيئي واالجتماعي يف االعتبار. .2

 تكوين بطاقة خاصة باألداء البيئي واالجتماعي. .3
ة ُبعد خامس يأخذ األداء البيئي واالجتماعي يف حيث تبنى الباحث األسلوب الثاني وهو إضاف

 االعتبار كُبعد له أهميته حيث أن املنظمة تعمل ضمن أطار بيئي واجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به.

 حتليل البيانات واختبار الفرضيات -3

خصص هذا اجلزء للدراسة امليدانية حيث يتم عرض وحتليل بيانات الدراسة وذلك من خالل 

األساليب اإلحصائية املستخدمة وصدق أداة الدراسة وثباتها واختبار فرضيات الدراسة للوصول استخدام 

 إىل النتائج والتوصيات .
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 دراسةجمتمع وعينة ال 3-1

معينة، سة رااد اليت ينصب عليهم االهتمام يف درجمموعة العناصر أو األف الدراسةجمتمع 

بالعاصمة لعاملة اإلسالمية اا مشكلة الدراسة )املصارف آخر هو مجيع العناصر اليت تتعلق به ومبعنى

بنك ارف إسالمية، كعينة للدراسة وتتمثل يف )( مص4عددها )حيث مت اختيار جمموعة منها ( صنعاء

 ( بنك التضامن اإلسالمي،  البنك اإلسالمي اليمين،  بنك البحرين الشامل،  سبأ اإلسالمي

 جملتمع الدراسةاالستبانة املوزعة واملستلمة 3-2

من  % 25من جمتمع الدراسة يعملون يف بنك سبأ اإلسالمي و %  26(1)يبني اجلدول رقم 

من جمتمع الدراسة يعملون يف البنك اإلسالمي  % 24جمتمع الدراسة يعملون يف بنك البحرين الشامل و 

 .من جمتمع الدراسة يعملون يف التضامن اإلسالمي % 25اليمين و 

 (1جدول رقم )

 نسبة االستمارات املوزعة ونسبة املسرتدة منهاعدد و يبني 

 اسم املصرف م
االستمارات 

 املوزعة

االستمارات 

 املسرتدة

النسبة املئوية 

من االستمارات 

 املسرتدة

النسبة املئوية 

من االستمارات 

 املوزعة

 26% 92% 24 26 بنك سبأ اإلسالمي 1

 25% 64% 16 25 بنك البحرين الشامل 2

 24% 79% 19 24 البنك اإلسالمي اليمين 3

4 
بنك التضامن 

 اإلسالمي
25 14 %56 %25 

73% 73 100 اجملموع  100% 

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج ):املصدر
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 حتليل اخلصائص الدميوغرافية  3-3

 ( اخلصائص الدميوغرافية آلراء العينة املبحوثة 2يوضح اجلدول رقم )

 (2جدول رقم )

 توزيع العينة حسب اخلصائص الدميوغرافية و اإلجتماعية واإلقتصادية

 النسبة التكرار اخلاصية

 العمر

 %13.70 10 سنة 30أقل من 

 %54.80 40 سنة 40سنة إىل  30من 

 %24.70 18 سنة  50سنة إىل  41من 

 %5.50 4 50أكثر من 

 %1.40 1 املفقودة

 املؤهل

 %2.70 2 دكتوراه

 %12 12 ماجستري

 %53 53 بكالوريوس

 %2 2 دبلوم

 %5.50 4 املفقودة

 التخصص

 %31.50 23 حماسبة

 %17.80 13 إدارة أعمال

 %9.60 7 علوم مالية ومصرفية

 %11.00 8 نظم معلومات

 %4.10 3 اقتصاد

 24.7 18 أخرى

 %1.40 1 املفقودة

 املسمى الوظيفي
 %4.10 3 مدير دائرة

 %15.10 11 مدير إدارة
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 %12.30 9 رئيس فرع

 %65.80 48 خرىأ

 %2.70 2 املفقودة

 سنوات اخلربة

 %8.20 6 سنوات 5من سنة إىل 

  10سنوات إىل  6من 

 %28.80 21 سنوات

 %28.80 21 سنة  15سنة إىل  11من 

 %31.50 23 سنة فأكثر 16

 2.7% 2 املفقودة

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )املصدر:

 ي:تالثبات والصدق الذا 3-4

ملعرفة درجة ثبات حماور االستبيان ومصداقية إجابات العينة على فقرات االستبيان مت إجراء اختبار 

ي( توذلك للتأكد من ثبات االستبيان، وميثل )الصدق الذا Cronbach's (alpha) -كرونباخ )ألفا( 

 .قيمة اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات وهو ما يسمى أيضًا بة )صدق احملك( 

 (3)جدول رقم

 قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لكل متغري

 ثبات األداة درجة األداة درجة صدق العبارات عدد حماور االستبانة

املاليالبعد   5 0.942 0.888 

 0.871 0.933 5 بعد العمالء

 0.919 0.958 5 بعد التعليم والنمو

 0.788 0.887 5 ُبعد العمليات الداخلية

 0.932 0.965 5 بعد املسؤولية االجتماعي

ةاملستقل اتاملتغري  20 0.942 0.888 

 0.938 0.968 10 املتغري التابع

 0.965 0.982 30 الكل
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 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )املصدر:

وهذا يدل  (،0.965)اسة عالي حيث بلغ رأن معامل الثبات العام حملاور الد (3)يتضح من اجلدول رقم 

 .على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات

 :صدق االتساق الداخلي لألداة 3-5

حساب معامل ارتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخلي ، مت بعد التأكد من الصدق الظاهري

ت االستبانة بالدرجة الكلية را، حيث مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبالالستبانة

ت األبعاد من األول اللُبعد الذي تنتمي إليه العبارة، واجلدول التالي يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبار

 املتغري املستقل وكذلك ارتباط بريسون للمتغري التابع: اليت متثل  اخلامسإىل

 ( 4جدول رقم )

 ألبعاد املتغري املستقل معامالت ارتباط بريسون

 للمتغري املستقل ارتباط بريسون

 الُبعد الثالث الُبعد الثاني الُبعد األول

 العبارة
معامل 

 االرتباط
Sig العبارة 

معامل 

 االرتباط
Sig العبارة 

معامل 

 االرتباط
Sig 

1 .650** 0.00 1 .831** 0.00 1 .761** 0.00 

2 .879** 0.00 2 .825** 0.00 2 .893** 0.00 

3 0.841 0.00 3 0.847 0.00 3 0.93 0.00 

4 .910** 0.00 4 .816** 0.00 4 .917** 0.00 

5 .839** 0.00 5 .744** 0.00 5 .841** 0.00 

 الُبعد اخلامس الُبعد الرابع

 العبارة
معامل 

 االرتباط
Sig العبارة 

معامل 

 االرتباط
Sig 

1 0.779 0.00 1 .829** 0.00 

2 .631** 0.00 2 .829** 0.00 

3 0.63 0.00 3 0.92 0.00 

4 .844** 0.00 4 .904** 0.00 
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5 0.78 0.00 5 .890** 0.00 

 ارتباط بريسون للمتغري التابع

 العبارة
 معامل

 االرتباط
Sig العبارة 

 معامل

 االرتباط
Sig 

1 .750 0.00 6 .873** 0.00 

2 .714** 0.00 7 832** 0.00 

3 .851** 0.00 8 823** 0.00 

4 .831** 0.00 9 622** 0.00 

5 .881** 0.00 10 .814** 0.00 

1 .750 0.00 6 .873** 0.00 

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )املصدر:

ذات ت مع حمورها موجبة واأن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبار(4)يتضح من اجلداول رقم 

ت وصالحيتها افأقل، مما يدل على صدق اتساق هذه العبار (0.05) الداللة ىلة إحصائيًا عند مستوالد

 للتطبيق امليداني. 

 التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة  3-6

( وقد SPSSباستخدام برنامج حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية )مت حتليل البيانات 

استخدمت النسب املئوية و املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقد اعتمد امليزان املوضح يف 

 ( : 5اجلدول رقم )

 ( ميزان النسب املئوية لالستجابات5جدول رقم )

 %79 -% 70 %69 -%  60 %59 -%  50 %50اقل من  النسب املئوية
أكثر من 

79% 

 درجة االستجابة
منخفضة 

 جدا
 مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة
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 املتغريات املستقلة  3-6-1

 احملور املالي   -أ

 وقد جاءت النتائج كما يبينها اجلدول اآلتي:

 املاليمحور لفراد عينة الدارسة ل( يبني املتوسطات واالحنرافات أل6جدول رقم )

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 

تسعى اإلدارة إىل 

تعظيم ثروة املساهمني 

من خالل حتقيق 

عوائد مالئمة على 

استثماراتهم يف 

 املصرف.

 1 مرتفعة 78.08% 0.00 0.7103 3.904

2 

يعمل املصرف على 

استحداث آليات 

متويلية جديدة من 

شانها ختفيض 

تكاليف املعامالت 

 اليومية.

 2 مرتفعة 77.22% 0.00 0.8442 3.861

3 

توفر االستثمارات 

اليت يقوم بها املصرف 

أرباحًا تليب أهداف 

 السياسة االستثمارية.

 4 مرتفعة 74.92% 0.00 0.8403 3.746

4 

يستخدم املصرف 

آليات فعالة لزيادة 

 التدفقات النقدية

 املستقبلية.

 3 مرتفعة 75.88% 0.00 0.8968 3.794
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5 

هناك ارتفاع ملحوظ 

يف العوائد املالية 

الناجتة عن االستثمار 

األمثل لألموال املتاحة 

 يف املصرف.

 5 مرتفعة 72.32% 0.00 0.9948 3.616

املتوسط احلسابي العام 

  مرتفعة %75.64 0.00 0.84 3.782 واالحنراف املعياري

 (SPSSعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )إ : املصدر

( يتبني أن اسةةةةتجابات أفراد البحث حنو أهمية احملور املالي كأداة تسةةةةتخدم 6من اجلدول رقم )

 3.782للتقييم يف بطاقة األداء املتوازن  كانت مرتفعة يف مجيع الفقراتوكان املتوسةةةةةةط العام الكلي  

 .(%75.64)وهي مرتفعة بداللة النسبة املئوية 

 حمور العمالء  -ب

 وقد جاءت النتائج كما يبينها اجلدول اآلتي:

 فراد عينة الدارسة حملور العمالء( يبني املتوسطات واالحنرافات أل7جدول رقم )

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 

يعمل املصرف على 

حتقيق اجلودة يف 

األداء عن طريق تلبية 

احتياجات وتوقعات 

 العمالء.

 2 مرتفعة 79.16% 0.00 0.812 3.958

2 

يقوم املصرف بعمل 

دراسات وحبوث 

استكشافية للتعرف 

على حاجات ورغبات 

 العمالء املستمرة

 4 مرتفعة 68.48% 0.00 0.984 3.424
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3 

حيرص املصرف على 

رأي العميل استطالع 

دوريًا وفق متطلبات 

نظام جودة اخلدمات 

 املصرفية.

 5 متوسطة 65.48% 0.00 0.946 3.274

4 

يعمل املصرف على 

حتقيق مستوى عالي 

من رضا العمالء عن 

 اخلدمات املصرفية.

 3 مرتفعة 73.68% 0.00 0.998 3.684

5 

يعمل املصرف على 

تقديم خدمات 

مصرفية خاصة 

لكبار العمالء 

(VIP) 

 1 مرتفعة 79.16% 0.00 0.846 3.958

املتوسط احلسابي العام 

 مرتفعة %73.15 0.00 7450. 3.6575 واالحنراف املعياري

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج ) املصدر:

كأداة يستخدم ( يتبني أن استجابات أفراد البحث حنو أهمية استخدام حمور العمالء 7من اجلدول رقم )

( كانت متوسطة 3للتقييم يف بطاقة األداء املتوازن كانت مرتفعة يف مجيع الفقرات عدى الفقرة رقم )

 .( 73.15)%وهي مرتفعة بداللة النسبة املئوية  3.6575وكان املتوسط العام الكلي 
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 العمليات الداخليةحمور  -ج

 وقد جاءت النتائج كما يبينها اجلدول اآلتي:

 فراد عينة الدارسة حملور العمليات الداخلية( يبني املتوسطات واالحنرافات أل8رقم ) جدول

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 

يتم االلتزام بضوابط 

ومتطلبات اجلودة 

مراقبة اجلودة يف كل 

مرحلة من مراحل 

 العمليات الداخلية.

 4 مرتفعة 74.24% 0.00 0.8894 3.712

2 

ُتحدث إدارة املصرف 

تغريات يف أمناط تقديم 

اخلدمات املصرفية 

متاشيًا مع التطورات 

 التكنولوجية احلديثة.

 مرتفعة 73.42% 0.00 0.9582 3.671
 

5 

3 

تعمل املصارف 

اإلسالمية على تطوير 

أنظمتها وإجراءاتها 

التنظيمية اليت تؤدي 

إىل حتقيق األهداف 

 اخلاصة برضا العمالء.

 2 مرتفعة 75.34% 0.00 0.9649 3.767

4 

تعمل عمليات التحسني 

والتطوير املستمرة 

للخدمات املصرفية يف 

املصرف إىل تقليص 

 الوقت املهدر.

 3 مرتفعة 75.26% 0.00 0.9567 3.763

 1 مرتفعة 76.38% 0.00 0.8773 3.819 5
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يوفر نظم معلومات يف 

 املصرف املعلومات

الالزمة عند احلاجة 

إليها الختاذ القرارات 

 يف الوقت املناسب.
املتوسط احلسابي العام 

 واالحنراف املعياري
 مرتفعة 74.85% 0.00 0.81 3.7425

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج ) املصدر:

 العمليات الداخلية( يتبني أن استجابات أفراد البحث حنو أهمية استخدام حمور 8من اجلدول رقم )

كأداة يستخدم للتقييم يف بطاقة األداء املتوازن كانت مرتفعة يف مجيع الفقرات وكان املتوسط العام 

 .( %74.85)وهي مرتفعة بداللة النسبة املئوية  3.7425الكلي 

 التعلم والنموحمور  -د

 النتائج كما يبينها اجلدول اآلتي:وقد جاءت 

 فراد عينة الدارسة حملور التعلم والنمو( يبني املتوسطات واالحنرافات أل9جدول رقم )

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 

يعمل املصرف على خلق 

الدافع لدى املوظفني 

لاللتزام بقواعد ونظم 

العمل وحتفيزهم على 

 حتسني مستويات األداء.

 4 مرتفعة 68.68% 0.00 1.0397 3.434

2 

ميتلك املوظفني يف 

املصرف مهارات 

وخربات ذات كفاءة 

عالية متكنهم من 

تقديم اخلدمات 

 املصرفية بصورة مميزة.

4.164 0.7819 0.00 83.28% 
مرتفعة 

 جدا
1 
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3 

موظفني ميتلك املصرف 

ذو قدرات عالية 

البتكار احللول 

وتطوير األداء يف 

خمتلف اإلدارات 

 واألقسام.

4.109 0.809 0.00 82.18% 
مرتفعة 

 جدا
2 

4 

تعمل إدارة املصرف 

على تطوير قدرات 

ومهارات املوظفني 

لتأهيلهم ملواجهة 

 حتديات العمل .

 3 مرتفعة 74.24% 0.00 0.9201 3.712

5 

حترص إدارة املصرف 

على االستمرار يف 

تطوير قدرات اإلبداع 

وحجز قيمة ومكانة 

أعلى بني املصارف 

 املنافسة

 5 مرتفعة 71.78% 0.00 1.0115 3.589

املتوسط احلسابي العام 

 واالحنراف املعياري

 مرتفعة 76.00% 0.00 0.68 3.80

 .(SPSSحزمة برنامج )إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات املصدر:

 التعلم والنمو( يتبني أن اسةةةةتجابات أفراد البحث حنو أهمية اسةةةةتخدام حمور  9من اجلدول رقم )

ومرتفعة يف  ( 3، 2)كأداة يسةةةةةةةةتخدم للتقييم يف بطاقة األداء املتوازن كانت مرتفعة جدا يف الفقرات 

  (%76.00)وهي مرتفعة بداللة النسبة املئوية  3.80وكان املتوسط العام الكلي ( 1،4،5)الفقرات 
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 حمور املسؤولية االجتماعية -ه

 وقد جاءت النتائج كما يبينها اجلدول اآلتي:

 املسؤولية االجتماعيةفراد عينة الدارسة حملور ( يبني املتوسطات واالحنرافات أل10جدول رقم )

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 

يساهم املصرف يف 

احلد من املشاكل 

املتعلقة بالبيئة مثل 

)املساهمة يف أعباء 

النظافة. إقامة 

دورات توعوية يف 

 احملافظة على البيئة

 2 متوسطة 63.28% 0.00 1.0139 3.164

2 

خيصص املصرف 

نسبة من موازنته 

السنوية لتمويل 

أنشطة جمتمعية 

 متنوعة .

 3 متوسطة 63.04% 0.00 1.0299 3.152

3 

يساهم املصرف 

سنويًا يف متويل 

مشاريع خلرجيي 

اجلامعات بدون 

فوائد وحماولة إجياد 

 فرص عمل هلم.

 5 متوسطة 61.66% 0.00 1.1597 3.083

4 

يساهم املصرف يف 

تقديم الدعم ألسر 

 واحملتاجني.الفقراء 
 1 مرتفعة 65.74% 0.00 1.0989 3.287

 4 متوسطة 61.90% 0.00 1.0822 3.095 5



189 

 

 

 189 

 أثر بطاقة األداء املتوازن ىلع تقويم األداء املستدام للمصارف اإلسالمية 
     " دراسة تطبيقية ىلع عينة من املصارف اإلسالمية اليمنية "

 د.هالل قاسم احمد صالح المريسي                                                                                      
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

خيصص املصرف 

نسبة من موازنته 

لتغطية متضرري 

الكوارث الطبيعية 

 وضحايا احلروب.
املتوسط احلسابي العام 

  مرتفعة %63.18 0.00 0.95 3.1589 واالحنراف املعياري

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )املصدر:

همية استخدام حمور املسؤولية أفراد البحث حنو أن استجابات أ( يتبني 10من اجلدول رقم )

 توسطة( و م4) ةاالجتماعية كأداة يستخدم للتقييم يف بطاقة األداء املتوازن كانت مرتفعة يف الفقر

وهي مرتفعة بداللة النسبة املئوية  3.1589وكان املتوسط العام الكلي ( 1،2،3،5)يف الفقرات 

(63.18)% 

 تقويم األداء املستدام  3-6-2

 وقد جاءت النتائج كما يبينها اجلدول اآلتي:

 التنمية املستدامة فراد عينة الدارسة للمتغري التابع( يبني املتوسطات واالحنرافات أل11جدول رقم )

 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

1 

يستخدم املصرف 

مؤشرات مالية لقياس 

 وتقويم األداء املستدام.
3.694 0.866 0.00 

73.88% 

 
 7 مرتفعة

2 

يستخدم املصرف 

مؤشرات غري مالية 

لقياس وتقويم األداء 

 املستدام.

3.493 0.939 0.00 
69.86% 

 
 10 مرتفعة

3 

يعتمد جناح وأهمية 

تقويم األداء املستدام 

على دقة املؤشرات 

 5 مرتفعة 74.36% 0.00 0.897 3.718
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 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

املختارة وقابليتها 

 للتقويم واالحتساب.

4 

تساعد بطاقة األداء 

املتوازن يف حتقيق 

األداء املستدام من 

خالل ختصيص املوارد 

و توزيعها بني أصحاب 

املصلحة) الزبائن ، 

املوظفني ،املساهمني 

 ، املنظمة (.

 8 مرتفعة 73.32% 0.00 0.872 3.666

5 

تساعد بطاقة األداء 

املتوازن يف قياس 

وتقويم األداء املستدام 

املتفق مع كل 

املستويات 

االسرتاتيجية 

 للمصرف.

 2 مرتفعة 75.54% 0.00 0.808 3.777

6 

تساعد بطاقة األداء 

يف قياس املتوازن 

األداء املستدام 

للعمليات التشغيلية يف 

 املصرف .

 4 مرتفعة 74.92% 0.00 0.787 3.746

7 

تكمن استدامة 

املصرف يف مدى 

التزامه بتحسني 

وتطوير مستوى األداء 

 1 مرتفعة 76.04% 0.00 0.872 3.802
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 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

البيئي واالقتصادي  

واالجتماعي للوصول 

 إىل النمو املستدام .

8 

منوذج بطاقة تعمل 

األداء املتوازن على 

دمج املؤشرات البيئية  

واالقتصادية 

االجتماعية لتكتمل 

عملية القياس والتقييم 

 املستدام .

 6 مرتفعة 74.08% 0.00 0.9 3.704

9 

يوجد لدى املصرف 

اسرتاتيجية واضحة 

حتدد األهداف 

 –)االقتصادية 

البيئية (   –االجتماعية 

 اليت يسعى لتحقيقها.

 9 مرتفعة 72.10% 0.00 1.02 3.605

10 

إدخال قياس األداء 

املستدام يف بطاقة 

األداء املتوازن يساعد 

املنظمات على التعامل 

مع الكثري من 

املشاكل املعروفة مثل 

)الرتكيز على 

األصول الغري 

ملموسة، حتسني 

العمليات من 

 3 مرتفعة 75.26% 0.00 0.895 3.763
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 االحنراف املتوسط الفقرة م

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

االسرتاتيجية إىل 

العمل أو االسرتاتيجية 

 املوجهة للسوق(.

املتوسط احلسابي العام 

 واالحنراف املعياري

  مرتفعة 74.11% 0.00 0.701 3.705

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج ) املصدر:

 ( يتبني أن استجابات أفراد البحث حنو أهمية تقييم التنمية املستدامة كانت11من اجلدول رقم )

وهي مرتفعة بداللة النسبة املئوية 3.705مرتفعة يف مجيع  الفقرات وكان املتوسط العام الكلي

(74.11%). 
 ( يبني املتوسطات واالحنرافات حملاور املتغري املستقل واملتغري التابع12جدول رقم )

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج ) املصدر:

 االحنراف املتوسط الفقرة املتغريات

القيمة 

 االحتمالية

(sig) 

 النسبة
التقدير 

 اللفظي
 الرتبة

املتغري 

 املستقل

 2 مرتفعة %75.64 0.00 0.84 3.782 احملور املالي

 5 مرتفعة %73.15 0.00 7450. 3.6575 العمالءحمور 

حمور العمليات 

 الداخلية
 3 مرتفعة 74.85% 0.00 0.81 3.7425

حمور التعلم 

 والنمو
 1 مرتفعة 76.00% 0.00 0.68 3.80

حمور املسؤولية 

 االجتماعية
 6 مرتفعة 63.18% 0.00 0.95 3.1589

املتغري 

 التابع

تقويم األداء 

 املستدام
 4 مرتفعة 74.11% 0.00 0.701 3.7053

 مرتفعة %72.8 0.00 0.7876 3.641  املتوسط الكلي
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مكانية قياس وتقويم واملتوسط الكلي إل فراد البحث أن استجابات أ( يتبني 12من اجلدول رقم )

كانت مرتفعة بداللة املتوسط الكلي  األداء املستدام للمصارف اإلسالمية بواسطة بطاقة األداء املتوازن

 .)%72.8)مبا نسبته  ( 3.641)جلميع احملاور والذي بلغ 

 اختبار فرضيات الدراسة 3-7

  األوىل اختبار الفرضية الفرعية -أ

حصائية لفرضيات الدراسة مت استخدام هذا االختبار لبيان األثر بني املتغري الختبار الداللة اإل

عند مستوى معنوية  ( مع املتغري التابع تقويم األداء املستداماملالياملستقل بطاقة األداء املتوازن )ببعدها 

 : األوىلبسيط الختبار الفرضية نتائج حتليل االحندار اخلطي ال (13)ويوضح اجلدول رقم % 5

 (نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية األوىل13جدول رقم )

 
معامل 

 االحندار
 (t testاختبار )

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 التفسري

 معنوي 0.00 6.182 2.684 املعامل الثابت

 معنوي 0.27 2.392 0.019 (1x)معامل البعد املالي

 a.2730 (R)معامل االرتباط 

 0.075 (2R)معامل التحديد  النموذج معنوي

 5.723 (F) معامل التحديد

(F) القيمة االحتمالية

(sig) 
0.000 1Y = 2.684 + 0.270x 

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج ) املصدر:

 ما يلي:   (13) يتضح من اجلدول رقم

وتقويم  التقدير وجود ارتباط طردي قوي بني بطاقة األداء املتوازن ببعدها املاليظهرت نتائج أ

( 2Rيد )بلغت قيمة معامل التحدو (a273.0) حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط األداء املستدام

وهي دالة عند ( 5.723) احملسوبة حيث بلغت (F) ، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة( 0.075)

 .(0.27) ومعامل تغري املتغري املستقل (2.684)بلغ قيمة املعامل الثابت وقد ،  (0.000) معنويةمستوى 
داللة إحصائية بني نظام  ويوجد أثر ذال اليت نصت على ) العدمفرضية  نرفض نأيستنتج الباحث 

وقبول الفرضية البديلة وهي انه ) يوجد أثر (  يف تقويم األداء املستدام بطاقة األداء املتوازن ببعدها املالي
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ذا زاد البعد املالي بوحدة واحدة أدى إنه إوبذلك ف( 0.05)عند مستوى معنوي  إحصائيةاجيابي ذو داللة 

 .(0.27)ىل زيادة تقويم األداء املستدام بنحوإذلك 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية  -ب

ة مت استخدام هذا االختبار لبيان األثر بني املتغري حصائية لفرضيات الدراسالختبار الداللة اإل

عند مستوى معنوية  ( مع املتغري التابع تقويم األداء املستدامالعمالء املستقل بطاقة األداء املتوازن )ببعدها 

 : الثانيةنتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية  (14)% ويوضح اجلدول رقم 5

 الثانية(نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية 14جدول رقم )

 
معامل 

 االحندار
 (t testاختبار )

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 التفسري

 معنوي 0000. 5.255 1.840 املعامل الثابت

 معنوي 5100 5.434 .0000. (2xمعامل بعد العمالء )

 a.5420 (Rمعامل االرتباط )

 2940. (2Rمعامل التحديد ) النموذج معنوي

 29.534 (Fمعامل التحديد )

(F القيمة االحتمالية)

(sig) 
0.000 2Y = 1.840 + 0.510x 

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج ) املصدر:

 ما يلي:   (14) يتضح من اجلدول رقم

و تقويم العمالء ظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بني بطاقة األداء املتوازن ببعدها أ

( 2R) بلغت قيمة معامل التحديدو (a0.542) حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط األداء املستدام

دالة عند مستوى وهي  (29.534) احملسوبة حيث بلغت (F)، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة ( 2940.)

 .(5100.) ومعامل تغري املتغري املستقل( 1.840) بلغ قيمة املعامل الثابت، وقد  (0.000) معنوية

داللة إحصائية بني نظام  ويوجد أثر ذال اليت نصت على ) العدمفرضية  نرفض نأيستنتج الباحث 

وقبول الفرضية البديلة وهي انه ) يوجد (  العمالء يف تقويم األداء املستدامبطاقة األداء املتوازن ببعدها 
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ذا زاد بعد العمالء بوحدة واحدة إنه إوبذلك ف (0.05)عند مستوى معنوي  إحصائيةأثر اجيابي ذو داللة 

 .( 0.54)ىل زيادة تقويم األداء املستدام بنحوإأدى ذلك 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  -ج

ة مت استخدام هذا االختبار لبيان األثر بني املتغري حصائية لفرضيات الدراسالختبار الداللة اإل

عند  ( مع املتغري التابع تقويم األداء املستدامالعمليات الداخلية املستقل بطاقة األداء املتوازن )ببعدها 

نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية  (15)ويوضح اجلدول رقم  %5مستوى معنوية 

 الثالثة

 الثالثة(نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية 15) جدول رقم

 (t testاختبار ) معامل االحندار 

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 التفسري      

 معنوي 0000. 5.308 1.583 املعامل الثابت

العمليات  بعد

 (3x)الداخلية
 معنوي 0000. 7.281 5670.

معامل االرتباط 

(R) 
a.6540 

 النموذج معنوي
 معامل التحديد

(2R) 
.4270 

 معامل التحديد

(F) 
53.006 

(F القيمة)

 (sigاالحتمالية )
0.000 3Y = 1.583 + 0.567x 

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج ) املصدر:

 ما يلي:   (15) يتضح من اجلدول رقم

العمليات الداخلية ظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بني بطاقة األداء املتوازن ببعدها أ

 بلغت قيمة معامل التحديدو (a.6540) حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط و تقويم األداء املستدام
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(2R) (.4270) ، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة(F) وهي دالة عند ( 53.006) احملسوبة حيث بلغت

 .(5670.) ومعامل تغري املتغري املستقل (1.583) بلغ قيمة املعامل الثابت، وقد ( 0.000)مستوى معنوية 

داللة إحصائية بني نظام  ويوجد أثر ذال اليت نصت على ) العدمفرضية  نرفض نأيستنتج الباحث 

وقبول الفرضية البديلة وهي (  العمليات الداخلية يف تقويم األداء املستدام بطاقة األداء املتوازن ببعدها

ذا زاد بعد العمليات إنه إوبذلك ف( 0.05)عند مستوى معنوي  إحصائيةأنه ) يوجد أثر اجيابي ذو داللة 

 .( 0.65)ىل زيادة تقويم األداء املستدام بنحوإالداخلية بوحدة واحدة أدى ذلك 

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة  -د

حصائية لفرضيات الدراسة مت استخدام هذا االختبار لبيان األثر بني املتغري الختبار الداللة اإل

عند مستوى  ( مع املتغري التابع تقويم األداء املستدامالتعلم والنمو املستقل بطاقة األداء املتوازن )ببعدها 

 : الرابعةنتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية  (16)ويوضح اجلدول رقم  %5معنوية 

 الرابعة(نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية 16جدول رقم )

 
معامل 

 االحندار
 (t testاختبار )

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 التفسري

 معنوي 0040. 2.996 1.055 املعامل الثابت

لبعد التعلم  معامل

 (4xوالنمو)
 معنوي 0000. 7.645 6970.

 a.6720 (Rمعامل االرتباط )

 4520. (2Rمعامل التحديد ) النموذج معنوي

 58.450 (Fمعامل التحديد )

(F القيمة االحتمالية)

(sig) 
0.000 4Y = 1.055+ 0.697x 

 (SPSSإعداد الباحث باالعتماد على خمرجات حزمة برنامج ) املصدر:

 ما يلي:   (16) يتضح من اجلدول رقم

و التعلم والنمو ظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بني بطاقة األداء املتوازن ببعدها أ

 بلغت قيمة معامل التحديدو (a.6720) حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط تقويم األداء املستدام
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(2R) (.4520) ، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة(F) وهي دالة عند ( 58.450) احملسوبة حيث بلغت

 .(6970.) ومعامل تغري املتغري املستقل( 1.055) بلغ قيمة املعامل الثابت، وقد ( 0.000)معنوية  مستوى

داللة إحصائية بني نظام  ويوجد أثر ذال اليت نصت على ) العدمفرضية  نرفض نأيستنتج الباحث 

 وقبول الفرضية البديلة وهي انه (  التعلم والنمو يف تقويم األداء املستدام بطاقة األداء املتوازن ببعدها

ذا زاد بعد التعلم والنمو إنه إوبذلك ف (0.05)عند مستوى معنوي  إحصائية) يوجد أثر اجيابي ذو داللة 

 .( 0.67)األداء املستدام بنحوىل زيادة تقويم إبوحدة واحدة أدى ذلك 

 اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة  -ه

حصائية لفرضيات الدراسة مت استخدام هذا االختبار لبيان األثر بني املتغري الختبار الداللة اإل

عند  ( مع املتغري التابع تقويم األداء املستداماملسؤولية االجتماعية املستقل بطاقة األداء املتوازن )ببعدها 

نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية  (17)ويوضح اجلدول رقم % 5مستوى معنوية 

 اخلامسة

 اخلامسةنتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط الختبار الفرضية  (17جدول رقم )

 
معامل 

 االحندار

 اختبار 

(t test) 

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 التفسري

 معنوي 0000. 9.962 2.256 املعامل الثابت

د املسئولية االجتماعية معامل بع

(5x) 
 معنوي 0000. 6.677 4590.

 a.6210 (Rمعامل االرتباط )

 3860. (2Rمعامل التحديد ) النموذج معنوي

 44.578 (Fمعامل التحديد )

(F( القيمة االحتمالية)sig) 0.000 5Y = 2.256+ 0.459x 

 (SPSSباالعتماد على خمرجات حزمة برنامج )إعداد الباحث  املصدر:

 ما يلي:   (17) يتضح من اجلدول رقم

و املسؤولية االجتماعية  ظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بني بطاقة األداء املتوازن ببعدها أ

 التحديدبلغت قيمة معامل و (a.6210) حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط تقويم األداء املستدام
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(2R) (.3860) ، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة(F) وهي دالة عند ( 44.578) احملسوبة حيث بلغت

 .(4590.) ومعامل تغري املتغري املستقل( 2.256) بلغ قيمة املعامل الثابت، وقد  (0.000)مستوى معنوية 

داللة إحصائية بني نظام  ويوجد أثر ذال اليت نصت على ) العدمفرضية  نرفض نأيستنتج الباحث 

وقبول الفرضية البديلة وهي (  املسؤولية االجتماعية يف تقويم األداء املستدام بطاقة األداء املتوازن ببعدها

ذا زاد بعد املسؤولية إنه إوبذلك ف (0.05)عند مستوى معنوي  إحصائيةأنه ) يوجد أثر اجيابي ذو داللة 

 .( 0.62)زيادة تقويم األداء املستدام بنحو ىلإاالجتماعية بوحدة واحدة أدى ذلك 

 

 االستنتاجات

هدفت هذه الدراسةةةةة إىل دراسةةةةة أثر تطبيق بطاقة األداء املتوازن يف املصةةةةارف اإلسةةةةالمية على قياس    

 وتقويم األداء املستدام، ومن خالل اإلطار النظري وامليداني مت التوصل إىل النتائج التالية: 

تطبيق حماور بطاقة األداء املتوازن اخلمسة تساعد يف عملية قياس وتقويم أظهرت نتائج الدراسة أن  .1

 األداء مما ينعكس إجيابًا على حتقيق األداء املستدام.
ُتعدُّ بطاقة األداء املتوازن أحد األدوات احلديثة يف احملاسبة اإلدارية املستخدمة يف قياس وتقويم األداء  .2

لي وإجياد آليات متويلية تساعد يف تعظيم ثروة املالك لتحقق اليت تعمل على حتقيق االستقرار املا

 عوائد مالئمة هلم.
تبني الدراسة أن بطاقة األداء املتوازن تساعد على رضا العمالء من خالل القيام بدراسات وحبوث  .3

 استكشافية للتعرف على حاجاتهم ورغباتهم وتقييمها والعمل على تنفيذ تلك الرغبات وإشباعها.
ن الدراسة أنه ميكن تفعيل قنوات االتصال لتلقي شكاوى العمالء واقرتاحهم والعمل على اتضح م .4

 التطوير والتحسني لتقديم معلومات تتسم بالدقة والسرعة واملوضوعية.
أظهرت الدراسة إن عمليات التشغيل الداخلية للمصارف اإلسالمية تؤثر على إمكانية تطبيق بطاقة  .5

خالل إحداث تغريات يف أمناط تقديم اخلدمات املصرفية وتطوير أنظمتها األداء املتوازن وذلك من 

 وإجراءاتها التنظيمية وتقليص الوقت املهدر.
أكدت الدراسة أن زيادة التعليم والتدريب والتأهيل للكادر البشري يف املصارف اإلسالمية تعترب  .6

ساعد يف حتقيق األهداف اليت ركيزة أساسية تساعد يف فهم وتطبيق بطاقة األداء املتوازن مما ي

 تسعى إليها.
تبني من الدراسة أن بطاقة األداء املتوازن تساعد يف قياس بعد املسؤولية االجتماعية من خالل التعرف  .7

على مساهمة املصارف اإلسالمية يف تقديم الدعم ألسر الفقراء واحملتاجني وكذلك حماولة إجياد 

 يعهم بدون فوائد.فرص عمل خلرجيي اجلامعات ومتويل مشار
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أتضح من الدراسة إن حتقيق األداء املستدام للمصارف اإلسالمية يرتبط وبشكل وثيق بإمكانية  .8

الزبائن، )تطبيق بطاقة األداء املتوازن وذلك من خالل ختصيص املوارد وتوزيعها بني أصحاب املصلحة 

 املوظفني، املساهمني، املنظمة(.
مية ميكنها استخدام املؤشرات املالية والغري املالية لقياس توصلت الدراسة بان املصارف اإلسال .9

 املستدام وذلك ما توفره بطاقة األداء املتوازن. ءوتقويم األدا
تبني الدراسة أن بطاقة األداء املتوازن تعمل يف حتقيق األداء املستدام اليت تتوافق مع كل املستويات  .10

مما حيقق هلا ختصيص املوارد وتوزيعها بني  االسرتاتيجية للمصارف اإلسالمية عينة البحث،

 أصحاب املصاحل.
أظهرت الدراسة بان املصارف اإلسالمية متتلك اسرتاتيجية واضحة حتدد األهداف االقتصادية  .11

واالجتماعية والبيئية اليت تسعى لتحقيقها والعمل على حتسينها وتطويرها للوصول إىل النمو 

 املستدام.
تعلم والنمو حظي بالرتتيب األول على مستوى أبعاد بطاقة األداء املتوازن بينت الدراسة أن بعد ال .12

وبدرجة ممارسة مرتفعة، تاله البعد املالي مبستوى مرتفع أيضًا، أما بعد العمليات الداخلية فقد 

احتل املرتبة الثالثة وبدرجة ممارسة مرتفعة، وجاء بعد العمالء يف املرتبة الرابعة مبستوى ممارسة 

 ع أيضًا، أما يف املرتبة األخرية بعد املسؤولية والذي جاء مبستوى ممارسة متوسط.مرتف
 

 التوصيات 

ويف ضوء مناقشة نتائج الدراسة وداللتها، ميكن القول انطالقًا من نتائج الدراسة النظرية وامليدانية 

جمموعة من التوصيات، ميكن بأن هناك عددًا من األمور اليت جيب االلتفات إليها واليت تعترب مبثابة 

 األخذ بها يف املصارف اإلسالمية حمل الدراسة وتشمل التوصيات األتية:

اإلسالمية للتطور احلاصل يف احملاسبة اإلدارية احلديثة وبالذات يف جمال املصارف  ضرورة مواكبة .1

ام قياس شامل ومتوازن الرقابة وتقويم األداء من خالل تطبيق نظام بطاقة األداء املتوازن والذي يعد نظ

ومتعدد األبعاد الداخلية واخلارجية، املالية والغري مالية، الكمية والوصفية، القصرية والطويلة 

 املدى.
اإلسالمية بالبعد املضاف حديثًا واملتمثل يف بعد املسؤولية االجتماعية املصارف  ضرورة اهتمام .2

 ليكون األداء متوازنًا ومستدامًا.
سالمية تفعيل دور البطاقة اإلشرايف الذي حيدد توجهات األداء ومدى حتقيق على املصارف اإل .3

 األهداف اليت على أساسها ُتتخذ القرارات الالزمة من خالل اسرتاتيجية واضحة وحمددة األهداف.
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ضرورة تكييف املصارف اإلسالمية لكل عناصر نشاطاتها يف إطار ضوابط التنمية املستدامة من  .4

العقالني للموارد املتاحة عن طريق االستفادة من األموال املستثمرة والكادر خالل االستعمال 

 البشري املؤهل والتكنولوجيا احلديثة املستخدمة. 
اإلسالمية من خالل االهتمام بعناصر حميطها الداخلي واخلارجي عن طريق املصارف إبراز دور  .5

نب االجتماعي كالتكوين، املشاركة يف االستغالل األمثل للرأمسال البشري وذلك باالهتمام باجلا

القرارات االسرتاتيجية، والتحفيز، ألن كل هذه العوامل تزيد من مستوى أداء العمال وتعمل على 

التحسني املستمر، إضافة إىل املساهمة يف حتسني صورة املصارف اإلسالمية يف اجملتمع من خالل 

 املساهمة اخلريية والتنموية.

داء املتوازن أكثر فعالية وتعطي نتائج جيدة من األفضل أن يتم دجمه ليعمل لكي تكون بطاقة األ .6

آليًا من خالل برنامج حاسوب يعد خصيصًا وفق أسس وقواعد عمل النموذج ويربط بشبكة داخلية 

مع كل املصاحل وفق اهليكل التنظيمي من أجل سهولة احلصول على املعلومات ودجمها يف الربنامج 

 النتائج يف وقتها وليتخذ القرار يف وقته. يف أوانها لتعطي
اإلسالمية بوصفها نظامًا لقياس أداء املصارف املصارف ضرورة تبين بطاقة األداء املتوازن من قبل  .7

اإلسالمية عرب املنظورات األربعة مضافًا هلا ُبعد املسؤولية االجتماعية واختيار مؤشرات أداء ذات 

 فعالية لتحقق األداء املستدام.
لتأكد أن بطاقة األداء املتوازن وسيلة لتحقيق وخلق األداء املستدام من خالل فلسفة املصارف ا .8

واسرتاتيجياته اهلادفة لبناء األداء املتميز والعالقة مع الزبون وحتسني األداء، وخلق رضا لدى العمالء 

 والعاملني وزيادة الرحبية لتدعيم قياس كفاءة املصارف وفاعليتها.
قة األداء املتوازن كأداة ديناميكية تفاعلية تستخدم لقياس وتقويم األداء من منظور تطبيق بطا .9

اسرتاتيجي شامل، وتعمل على دمج متطلبات أصحاب املصاحل يف اسرتاتيجية املصرف، لتحقيق 

 قيمة مضافة مستدامة تواكب متطلبات بيئة األعمال. 
قة السبب والنتيجة للخريطة االسرتاتيجية مع األخذ الربط بني أبعاد بطاقة األداء املتوازن وفقًا لعال .10

بعني االعتبار األهداف االسرتاتيجية مما سيكون هلذا االستخدام املتكامل أكثر نفعًا على األداء 

 املستدام.
استخدام بطاقة األداء املتوازن كأداة فعالة لتعزيز األداء املستدام، وضرورة استخدام أدوات منهجية  .11

 جية للتحول من نظام للقياس فقط إىل نظام إلدارة األداء املستدام.علمية اسرتاتي
تنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات واألهداف بالشكل املطلوب، وذلك سعيًا لتقويم أداء مستدام  .12

متكامل وإعادة النظر يف أدوات قياس األداء املستخدمة للتأكد من أدوات قياس وتقويم األهداف 

 .  املستدامة لتحقق األهداف املرسومة هلااالسرتاتيجية 
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 قائمة املراجع

 أوال : املراجع العربية 

 الكتب  -1

، دار أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن، م2009إدريس، وائل حممد، والغاليب، طاهر حمسن  -

 وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن.

 ، جامعة العلوم احلديثة، أمانة العاصمة.1، ط اإلدارة املالية، م2018الُعلفي، نبيل حممد،  -

سلسلة إدارة األداء االسرتاتيجي ، 2009الغاليب، طاهر حمسن منصور، وإدريس، وائل حممد صبحي،  -

 دار وائل للنشر، عمان، األردن. ،( "أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن"1)

مركز اخلربات املهنية  ،بقياس األداء املتوازناألداء البشري الفعال ، م2003جوران، نليز، وآخرون،  -

 مصر. -لإلدارة مبيك، القاهرة 

، 1، طتقييم أداء املؤسسات يف ظل معايري األداء املتوازن، م2012رضوان، حممود عبد الفتاح، -

 اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مدينة نصر، القاهرة، مصر.

، جامعة اإلسكندرية، احملاسبة اإلدارية االسرتاتيجية، م2011حممد، حممد الفيومي، وآخرون،  -

 الكلية التجارية، مصر.

، تعريب أمحد حامد حماسبة التكاليف "مدخل إداري" الكتاب الثاني ،م2013هورجنرن، وآخرون، -

 حجاج، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية.

 اجملالت والدوريات العربية  -2

 املتوازنداء ألا بطاقة باستعمال االقتصادية الوحدات أداء تقويم، م2013ل، إبراهيم، سحر طال -

 ،الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلة، "تلالتصاال السعودية زين كةرش يف تطبيقية دراسة“

 .العراق ،35 العدد

تكاليف  أثر استخدام بطاقة األداء املتوازن يف ختفيض، م2019أبو عنجة، حممود عبد اهلل مجعة،  -

، جملة كلية العلوم اإلدارية واملالية، العدد تقديم اخلدمات "بالتطبيق على البنوك التجارية السودانية"

 الثاني، السودان.

أثر اسرتاتيجية إدارة املوارد البةشرية على األداء املؤسسي ، م2014األحصب، فضل راشد حممد علي،  -

، جامعة عدن، كلية العلوم ة على البنك التجاري اليمين"باستخدام بطاقة األداء املتوازن " دراسة حال

 اإلدارية، قسم إدارة األعمال، اليمن.
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دور إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة ، م2018اإلدريسي، علي أمحد حممد،  -

احلكومية واألهلية املنظمات التعليمية اليمنية "دراسة مقارنة بني منظمات التعليم ما قبل اجلامعي 

 ، جامعة األندلس للعلوم والتقنية، كلية العلوم اإلدارية، قسم إدارة األعمال، اليمن.بأمانة العاصمة"

أثر استخدام بطاقة األداء املتوازن على قياس جودة عملية ، م2019الربيهي، رياض عبده سيف حممد،  -

، 1، العدد 10دمياط، كلية التجارة، اجمللد  ، جامعةاملراجعة "دراسة ميدانية يف اجلمهورية اليمنية"

 مصر.

 7، جملة الباحث، العدد األداء ملفهوم النظرية األسس حتليل، م2010الداوي، الشيخ، -

، معوقات بطاقة األداء املتوازن يف البنوك التجارية "دراسة ميدانية"، م2009دودين، أمحد يوسف،  -

 ، األردن.2، العدد 9اجمللد جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، 

األسبقيات التنافسية وأثرها يف األداء االسرتاتيجي ، م2014الديلمي، عبد اجلبار حسني حممد،  -

، جامعة عدن، باستخدام بطاقة األداء املتوازن "دراسة ميدانية يف شركات صناعة األدوية اليمنية"

 كلية العلوم اإلدارية، قسم إدارة األعمال، ، اليمن.

 باملصارفبطاقة األداء املتوازن  تطبيق إمكانية مدى، م2019يعة، بو بكر فرج شريعة وآخرون، شر -

جامعة عمر  ،البيضاء مبدينة التجارية باملصارف العاملني من على عينة ميدانية دراسة الليبية التجارية

 ، ليبيا54املختار، كلية االقتصاد، العدد 

س املرجعية يتطبيق بطاقة األداء املتوازن واملقاي، م2019شريف، شيماء شريف عبد اللطيف،  -

، 2، جملة جامعة جنوب الوادي للبحوث البيئية،اجمللد كمدخل لتحسني األداء يف املنظمات الصحية

 ، مصر.2العدد 

الناشر  ،حنو إطار لقياس مدى جناح تبين نظام قياس األداء املتوازن، 2004الشيشين، حازم حممد، -

 ، العدد، الدولة.3000حبث منشور، العربية 

تقييم األداء باستخدام بطاقة األداء املتوازن بالتطبيق ، م2018عبد الستار، وعائشة عبد الكريم،  -

، 23، العدد 10، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد على فندق بغداد الدولي

 العراق.

مدخل بطاقة قياس األداء املتوازن "دراسة ميدانية على األداء ، 2019مد أمحد، عبد العال، عنرت حم -

، جامعة سوهاج، كلية الرتبية، اجمللة االسرتاتيجي باجلامعات املصرية يف ضوء جامعة سوهاج"

 ، مصر.62الرتبوية، العدد 
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وامليزة التنافسية حتليل العالقة بني بطاقة األداء املتوازن ، م2019عثمان، مروة السيد مهران،  -

 ، مصر. 54، جامعة بور سعيد، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال، العدد املستدامة "دراسة ميدانية"

دور التدقيق يف تقييم األداء املستدام )املالي والبيئي ، 2018مليكة سليماني ومغنية هواري،  -

 ، اجلزائر.3لالقتصاد والتجارة، العدد ، جملة مناء واالجتماعي( "دراسة حالة املؤسسة الوطنية للدهن"

 

 الرسائل اجلامعية  -3

، رسالة ماجستري تطبيق تقييم بطاقة األداء املتوازن لقياس وتقييم األداء، م2015الراوي، سالم عادل،  .1

 مقدمة إىل كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق.

األداء املتوازن على األداء "دراسة ميدانية يف أثر تطبيق بطاقة ، م2015القزحي، زياد علي عبده،  .2

 ، الناشر، اليمن.مستشفى العلوم والتكنلوجيا"

تقويم األداء املستدام للوحدات ، 2019املشهداني، بشرى جنم، والنعيمي، نادية شاكر حسني، .3

جامعة ، االقتصادية باستعمال بطاقة العالمات املتوازنة "بالتطبيق على مصرف االستثمار العراقي"

 بغداد، العراق.

استخدام بطاقة األداء املتوازن بهدف تدعيم اسرتاتيجيات ، م2010املطري، خالد صاحل علي،  .4

 ، جامعة دمشق، سوريا.الشركات اليمنية لصناعة األدوية "دراسة عملية"

املستدام  منوذج مقرتح الستخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقويم األداء، م2018فؤاد،ضياء بهاء الدين،  .5

 ، قسم احملاسبة، كلية التجارة "بنني"، جامعة األزهر، مصر.ملشركات املساهمة

تقييم اجتاهات اإلدارة العليا حنو ممارسات إدارة حممد، عادل مربوك، والسيد، صربي شحاتة، ....،  .6

 ، كتب عربية، ....، ....، مصر.املوارد البشرية يف ضوء مفهوم رأس املال الفكري

دور بطاقة األداء املتوازن يف قياس وتقييم األداء االسرتاتيجي "دراسة حالة قطاع ، م2018رش،وليد، لط .7

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر"

 التجارية، جامعة حممد بوضياف، اجلزائر.
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