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 : قدمة م
 إن التغيرات والتطـورات الـسريعة فـي بيئـة

 كميـة المعلومـات فـي الحديثة، قد أثـرت األعمال
 التي تحتاج إليها المؤسسات في قياس األداء ونوعيتها

 ستراتيجية، وأصبح هناك ال تحقيق األهداف ا وتقويمه، ل

 تطـوير مقـاييس األداء الماليـة ل ة ـ ماسـ حاجة
 مواكبة التغيـرات الـسريعة لقصورها عن ؛ التقليدية

 والمتالحقـة في تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت،
 ات ــ عولمة، والمنافسة الشديدة بين المؤسس ال وبسبب

 في البنوك التجارية األردنية ت استخدام بطاقة األداء المتوازن معوقا
 ) دراسة ميدانية (

 أحمد يوسف دودين
 األردن ، عة الزرقاء الخاصة أستاذ مساعد، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جام

 ملخص

 المعوقات التي تحول دون استخدام بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنية من وجهة نظر العاملين تهدف هذه الدراسة إلى معرفة
 . فيها

 موظفاً وموظفة، وتم اختيار عينة طبقية ) 11116 ( عددهم جميعهم، و الموظفين العاملين في البنوك التجارية األردنية تكون مجتمع الدراسة من
 . موظفاً وموظفة ) 333 ( عددهم و من العاملين في هذه البنوك في مختلف المستويات اإلدارية، ) % 3 ( عشوائية بسيطة بنسبة

 فية ألفـراد عينـة المعلومات الشخصية والوظي لمعرفة األول الجزء : ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة تتكون من ثالثة أجزاء
 نة في البنوك التجارية األردنية، المعوقات التي تحول دون استخدام بطاقة األداء المتواز مدى وجود لمعرفة ة لجزء الثاني يتكون من أسئل الدراسة، وا

 كد من صدق أداة الدراسة إضافة إلى وتم التأ . الثالث يتضمن مجموعة من الفقرات التي تقيس الواقع الفعلي الستخدام بطاقة األداء المتوازنة والجزء
 . ثباتها التأكد من

 : وبعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 ، والتوعية ، المعلومات، والعوامل المالية، والعوامل اإلدارية، والتأهيل و ، التخطيط ): ( المعوقات ( يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغيرات المستقلة . 1

 . استخدام بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنية ي ف مجتمعة ) والعوامل التقنية، والعوامل التشريعية
 تعزى للمتغيرات ، م المبحوثين لواقع استخدام بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنية تقوي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في . 2

 ). الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والخبرة الوظيفية، والمسمى الوظيفي ( ة الشخصية والوظيفي
 : ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، تم وضع عدد من التوصيات من أهمها في و
 حسب نتائج اختبار ( يق لالرتباط الوث ي البنوك التجارية األردنية، نظراً ضرورة معالجة المعوقات التي تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازنة ف . 1

 . بين وجود هذه المعوقات وانخفاض مستوى تطبيق بطاقة األداء المتوازنة ) فرضيات الدراسة
 . أدائها االستراتيجي و تقويمه أداة لقياس و ، األردنية نظاماً إلدارتها ضرورة استخدام بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجارية . 2
 وأن توضح ، وجمعية البنوك في األردن بتشجيع البنوك التجارية األردنية على استخدام بطاقة األداء المتوازنة أن يقوم البنك المركزي األردني . 3

 . . االستراتيجية وتحقيق أهدافها ، غرض تحسين أدائها ب ، لهذه البنوك مزايا تطبيق هذه البطاقة

 . 2009 / 5 / 25 : ، تاريخ قبول البحث 2009 / 2 / 4 : تاريخ استالم البحث
. بطاقة األداء المتوازنة، البنوك التجارية : احية كلمات مفت
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ة لتحقيق ميزة ا وسعيه  تمكنهـا مـن تحقيـق ، تنافسـي
 بكفـاءة ، والنهائيـة ، والتشغيلية ، ستراتيجية ال أهدافها ا
 . وفاعلية

ــراً ــاس األداء أل ونظ ــدان وتقوي ن قي ــه يع  م
 لنجـاح ة العناصـر الرئيـس وهما مـن ، ضروريين
 في ظل التطور السريع في بيئة عمل هـذه ، المؤسسة

 ن االعتماد علـى إ المؤسسات على اختالف أنواعها، ف
 ؛ لية التقليدية فقط أصـبح غيـر كـاف المؤشرات الما

 : التالية ب لألسبا
 القيم التاريخيـة إلى استناد التحليل المالي التقليدي -

 ، اردة في القوائم المالية، التي حدثت فـي الماضـي الو
 . وتختلف تماماً عن الواقع الحالي أو المستقبلي

 : مـن ، للعوامل الخارجية شّرات تجاهل هذه المؤ -
 . منافسين، ورضا العمالء، والبيئة المحيطة بالمنظمة

 ، تجاهلها للجـودة، وتنميـة المـوارد البـشرية -
 . والتطوير واالبتكار

 ستراتيجي فـي التحليـل المـالي ال غياب البعد ا -
 التقليدي لغرض معرفة ما إذا كان أداء هذه المؤسسات

 . ستراتيجي ال يتفق وهدفها ا
 واحتماالت الخطـر ، تجاهلها لظروف عدم التأكد -

 . عند قياس األداء الماضي للمؤسسة
 تعامل التحليل المالي التقليدي مع األهداف قصيرة -

 . األجل دون تلك طويلة األجل
 في ضـوء هـذا القـصور للمؤشـرات و ، لذلك

ــي ــة ف ــة التقليدي ــويم المالي ــسات، تق  أداء المؤس
ــان ـ قــ  Robert ام الباحث Kaplan  &  David 

Norton ) 12 ( المتــوازن األداء ة بــاقتراح بطاقــ 
) The Balanced Scorecard, BSC ( 1992 عام ، 

 ضـافة إلـى باإل ، لتوسيع إطار قياس األداء ليـشمل
 أبعاداً أخرى تتعلق بجوانـب غيـر ، الجوانب المالية

 مالية، حيث تحتوي بطاقة األداء المتوازنة على األبعاد
 : التالية

 Financial Perspective البعد المالي . 1

 Perspective Customer بعد العمالء . 2

 Perspective Internal بعد العمليات الداخلية . 3
Process 

 Learning and Growth لنمـو بعد الـتعلم وا . 4
Perspective 

 ولما كانت البنوك من المنظمات التي تهتم بشكل
 األداء االسـتراتيجي، بهـدف تقـويم كبير بموضوع

 نها مـن تحقيـق مكّ ي تحقيق االستخدام األمثل للموارد،
 فـي ، ستراتيجية على حد سـواء ال أهدافها التشغيلية وا

 من األهمية بمكـان ظل المنافسة العالمية الشديدة، فإنه
ة  بـشكل (BSC) تطبيق نظام بطاقة األداء المتوازـن

 متكامل وشـامل فـي البنـوك التجاريـة األردنيـة،
 وضرورة تذليل كافة المعوقـات التـي تحـول دون

 . تطبيقها
 : مشكلة الدراسة

 التـساؤالت عـن اإلجابة في مشكله الدراسة تتمثل
 : التالية

 ازنة في البنوك ما مدى استخدام بطاقة األداء المتو - 1
 التجارية األردنية؟

ــالتخطيط - 2 ــة ب ــات المتعلق ــؤثر المعوق  ، هــل ت
 والمعلومات، والمعوقات المالية، والمعوقات اإلداريـة،
 ومعوقات التأهيـل والتوعيـة، والمعوقـات التقنيـة،

 اسـتخدام بطاقـة األداء فـي والمعوقات التـشريعية
 المتوازنة في البنوك التجارية األردنية؟

 أفراد العينة لواقع استخدام بطاقة تقويم ف ختل ي هل - 3
 األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنية باختالف

 الخبرة، و العمر، و الجنس، ( الخصائص الديموغرافية
) . المستوى الوظيفي و المؤهل العلمي، و
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 : أهمية الدراسة
 هو قطاع البنوك التجارية ، تبحث في قطاع مهم . 1

 فـي االقتـصاد كبيـراً دوراً ي يـؤد األردنية، الذي
 توظـف ، منظمات ديناميكيـه ذه البنوك األردني، وه

 حيوية، لـذلك فهـي ة ومادي ة وإمكانات بشري طاقات
 ز النـواحي يـ تعز ل بحاجه إلى اعتماد أفضل الـسبل

 . في أدائها اإليجابية
 الكشف عن المعوقات التي تواجـه تطبيـق هـذا . 2

 اء البنـوك أد تقـويم األسلوب الجديد والمهم جداً فـي
 . التجارية األردنية

 مفيدة لمتخذي القـرار فـي البنـوك التجاريـة . 3
 األردنية، حيث توفر لهم معلومات حـول المعوقـات
 ، التي تواجه استخدام أسلوب بطاقـة األداء المتوازنـة

 . ن من تذليلها والسبل التي تمكِّ

 : أهداف الدراسة
 : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

 المعوقات التي تحول دون تطبيـق نظـام رفة مع -
 بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنية من

 . وجهه نظر العاملين فيها
 مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازنـة فـي معرفة -

 ، األداء وتقويم للرقابة أسلوباً البنوك التجارية األردنية
 . لإلدارة اإلستراتيجية نظاماً و
 ) BSC ( طبيق بطاقة األداء المتوازنة دراسة آلية ت -

 ستراتيجية البنك إلى ا وبيان كيفية مساهمتها في تحويل
 مـن جميعاً، فيها ون لغة مشتركة يتكلمها األفراد العامل

 الل صياغة مقـاييس األداء وفقـاً للمحـاور التـي خ
 . تتضمنها هذه البطاقة

 بجميـع ، العـاملين تقـويم االختالف في معرفة -
 دارية، للمعوقات التـي تواجـه تطبيـق مستوياتهم اإل

 أداء البنـوك تقـويم أسلوب بطاقة األداء المتوازنة في

 والتي تعزى إلـى ، التجارية األردنية التي يعملون بها
 . خصائصهم الديموغرافية
 : اإلطار النظري للدراسة

 إن التطور الحادث في االقتصاد العالمي في ظل
 االقتـصاد ي وفـ ، األردن بشكل عام في العولمة، أثر

 األردني بشكل خاص، وقد ظهر ذلك جلياً بعد انضمام
ة  World ( األردن إلى منظمة التجارة العالمـي Trade 

Organization ( والتوقيع على العديد مـن االتفاقيـات 
 . الدولية

 البنوك التجارية األردنية دوراً مهمـاً فـي تؤدي
 هذا يعني أن هذه البنوك سـتعمل و االقتصاد األردني،

 مستقبالً في ظل سوق منافسة عالمية تستوجب تـوفير
 خدمات مميزة للعمالء، حتى تتمكن من المنافسة محلياً

 البنـوك إدراك لذا أصبح مـن الـضروري . وعالمياً
 التجارية أهمية االستفادة من أنظمة المحاسبة اإلدارية،

 مثـل نظـام بطاقـة األداء ، وتطوير األساليب الحالية
 . المتوازنة

 لمعـالم ا إلـى بيـان طار النظـري اإل ويهدف
 ، والجوانب العلميـة لنظـام بطاقـة األداء المتوازنـة

 . يحها ض وتو
 : مفهوم بطاقة األداء المتوازنة

 بطاقة األداء ) 11 ( وأتكنسون الن عرف كل من كاب
 أداة تتم بواسـطتها ترجمـة رسـالة : " المتوازنة بأنها

 لى ستراتيجياتها إلى أهداف ومقاييس تقوم ع ا الشركة و
 األداء ( : هـي ، أربعة أبعـاد أساسـية و أ ركائز أربع

 ، ورضا العمـالء، وكفـاءة األداء التـشغيلي ، المالي
 الفرص التي توفرها الشركة للعـاملين فيهـا للـتعلم و

 ، وبذلك يصبح التنافس فيما بين الشركات قائماً ) والنمو
 والقدرة ، فيها من روح المبادرة يتوافر على أساس ما
 أكثر مما هو على أساس مـا ، االبتكار على اإلبداع و

". لديها من أصول ثابتة وملموسة
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 ام ــ ا نظ ـ بأنه ) 15 ( ن و ونورت كما عرفها كابالن
 تعطـي ، سـتراتيجية ا الشركة بمقاييس وأهداف يزود

 فيهـا، كلهـا اإلدارة القدرة على إدارة أشـكال األداء
 وتوازن بين المقاييس المالية وغير الماليـة بوصـفها

 لـألداء المـستقبلي للـشركة، وتقـيس أداء محركات
ذكر آ المحاور األربعة الشركة من خالل  لكـن ، نفة اـل

 الـشركة شتق من رؤيـة ي اط بين تلك المحاور االرتب
 ". واستراتيجياتها وأهدافها

 بطاقـة األداء ) 14 ( ونورتـون كابالن كما عرف
 نظام لقياس األداء بشكل منظم، حيث : " المتوازنة بأنها

 واضحة ستراتيجية إلى أهداف ال تها ترجمة ا يتم بواسط

 الشكل من ترجمة الباحث *

 مـع ، ومجموعة من المقاييس المالئمة لتقـويم األداء
 من األعمال ة توفير معايير لألداء يتم ربطها بمجموع

 ". األهداف والبرامج التي ينبغي القيام بها لتحقيق تلك
 طاقة األداء المتوازنة ومما تقدم يمكن القول إن ب

 توفر مجموعة من المقاييس، تعطي لإلدارة العليــا
 يعة ومتكاملة عـن أداء المنظمـة، منظمة نظرة سر لل

 فهي تتضمن المقاييس المالية التي توفر معلومات عن
 مقاييس نهائية بصفتها نتائج األعمال التي تمت بالفعل

) Lag ( ، وتضيف مقاييس تشغيلية ) ى مـد ل ) غير مالية 
 رضا العمالء، والعمليات الداخلية، والنمـو والـتعلم

 ، ومحركـات ) Lead ( مقاييس قيادية وإرشادية بصفتها
 وبهـذا تحقـق بطاقـة األداء . لألداء المالي مستقبالً

 ، المتوازنة التوازن بين المقاييس المالية وغير الماليـة
 ). 1 ( كما يوضح الشكل رقم

 ) 13 ( ستراتيجي ال للقياس ا بطاقة األداء المتوازنة أداةً :* ) 1 ( الشكل

 البعد المالي

 المبادرات  المهام  لمقاييس ا  األهداف

 الرؤية
 ستراتيجية ال وا

 بعد التعلم والنمو
 المبادرات  المهام  المقاييس  األهداف

 بعد العمليات الداخلية

 المبادرات  المهام  المقاييس  األهداف

 بعد العمالء

 المبادرات  المهام  يس المقاي  األهداف

 لن  نجح مالي   ًا٬ كي   ف
 يج  ب أن نب  دو أم  ام
 المتعاملين معنا؟

 إلرضاء المتعاملين٬ ما
 العمليات التي يجب أن

 نقدمها؟

 لتحقي  ق رؤيتن  ا٬ كي  ف
 نح     افظ عل     ى ق     درتنا

 والتطور؟ على التغيير

 لتحقي  ق رؤيتن  ا٬ كي  ف
 يج     ب أن نب     دو أم     ام

المتعاملين معنا؟
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ــة األداء ــن إن بطاق ــة هــي أداة تمك  المتوازن
 ، ســتراتيجيتها ا المنظمـات مـن توضــيح رؤيتهـا و

 الراجعـة بالتغذية اإلدارة وتترجمها إلى عمل، وتزود
 حول كل من عمليـات األعمـال الداخليـة والنتـائج

 من وجهـة ، نى الفكرة األساسية للبطاقة ب وتُ . الخارجية
 : هي ، على أربعة محاور أساسية ، نظر المنظمة

 . لمالي المحور ا - 1
 . محور العمالء - 2
 . العمليات الداخلية - 3
 . التعلم والنمو - 4

 ويبدأ تطبيق أسلوب بطاقة األداء المتوازنة منـذ
 بداية تحديد المؤسسة للغاية التي من أجلها تعمل، ومـا

 ستراتيجية، ثم التحرك نحـو األنـشطة ا ترتبط به من
 لتحديـد األهـداف والعالقـات المتداخلـة ، المختلفة

 ل منها، ثم ينتقل هذا األسـلوب بعـد ومؤشرات أداء ك
 هتمام بإعداد الخطط الخاصـة بتحقيـق تلـك ال ذلك ل

 تيبها حسب األهمية ، وأخيــــراً مع تر ، األهداف

 مقابلــة التنفيذ لما يتحقق دوريا من خـالل نظـام
 التغذية الراجعة، بما يسمح بإحداث أي تعديل أو تغيير

 حسب ما ، ستراتيجية ال حاور ا في بعض األهداف أو م
 ) 1 ( تغير من ظروف محيطة بالمؤسسة

. 

 لـإلدارة أداةً دور نموذج بطاقـة األداء المتوازنـة
 : ستراتيجية ال ا

 اًً دوراً رئيـس ) 13 ( ونورتون ن نموذج كابال يؤدي
 وأداة لقيـاس األداء ، ستراتيجية ال لإلدارة ا أداة ته بصف

 اقـة أن نمـوذج بط فقد أوضح ، وتقويمه ستراتيجي ال ا
 القيـام بـأربع فـي األداء المتوازنة يساعد المديرين

 عمليات إدارية جديدة، تعمل بشكل مستقل أو متكامـل
 سـتراتيجية طويلـة األجـل ال ربط األهـداف ا على

 . باإلجراءات قصيرة األجل
 نموذج كابالن ونورتون ) 2 ( ويوضح الشكل رقم

 ، حيث يمكن من خالله توضيح هذه العمليات األربـع
 : ما يلي وهي ك

Kaplan ) ( ) 13 ( ونورتون نموذج كابالن :* ) 2 ( الشكل & Norton 

 التخطيط وتحديد
 األهداف

 التوصيل والتعلم الراجعة التغذية
 والربط

 بطاقة األداء
 ة المتوازن

 الشكل من ترجمة الباحث *

 ة توضيح الرؤي
 اإلستراتيجية
وترجمتها



 دراسة ميدانية : معوقات استخدام بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنية

- 6 - 

 Translating the : ترجمـة الرؤيـة : لعملية األولـى ا
Vision 

 وتحقيق االتساق ، ستراتيجية ال توصيل ا : العملية الثانية
 بين األهداف العامة للمنشأة واألهداف الخاصة بأقـسام

 Communicating and Linking : المنشأة

 Business Planning : التخطيط للعمل : العملية الثالثة

 Feedback : والـتعلم الراجعة التغذية : العملية الرابعة
and Learning 

 : ستراتيجية ال الخريطة ا
 ستراتيجية من النمـاذج الـشاملة ال تعد الخريطة ا

 التي تربط بين المقاييس للمحاور األربعة لبطاقة األداء
 المتوازنة التي سبق الحديث عنها، وقد ذكر كـل مـن

 ستراتيجية علـى ال وم الخريطة ا ونورتون  مفه الن كاب
 سـتراتيجية ا بـشكل واضـح ، تفصل أنها أداة شاملة

 ذه ـ ، وتحدد العالقات المتبادلة بين ه وأهدافها الشركة

 مـن خـالل ، األهداف، وكيفية الوصول لقياس األداء
 . ) 15 ( داء المتوازنة لتسهيل معالجتها محاور بطاقة األ

 مور األخرى التي تظهرهـا الخريطـة ومن األ
 ستراتيجية عالقة السبب بالنتيجة لمقاييس تنظم فـي ال ا

 محاور بطاقة األداء المتوازنة، وحتـى تكـون هـذه
 في تحقيق األهداف فإن الشركة تـضع فاعلة المقاييس

 أو معايير أداء للنتائج التي يمكن أن ة، معدالت مستهدف
 برامج أو خطـط ذلك يتم وضع تحقق ي تحققها، وحتى
 مقارنـة ، وهذه المعايير الموضـوعة ، قصيرة األجل

 بالنتائج التي نحصل عليهـا مـن قيـاس األداء فـي
 تـساعد ، المحاور األربعة لبطاقـة األداء المتوازنـة

 وتصحيح ، والرقابة للتقويم، الشركة في اتخاذ القرارات
 وتطـوير أعمالهـا إلـى ، أي خلل في أداء أنـشطتها

 . ) 15 ( األفضل

 تعظيم ثروة المساهمين

 نمو المبيعات استراتيجيات اإلنتاج استراتيجيات

 خلق قيمة إضافية من سلع وخدمات
 جديدة

 زيادة القيمة المقترحة للزبائن  تحسين هيكل التكاليف  االستغالل األمثل لألصول

 مصادر جديدة لإليرادات  ربحية الزبون  تكلفة الوحدة  استغالل األصول

 سوقية المساهمة ال  اكتساب زبائن جدد  االحتفاظ بالزبائن  رضا الزبائن

 ما ينسب إلى الخدمات والسلع المقدمة  العالقات العامة  صورة الشركة

 خدمات ما بعد العالمة التجارية
 البيع

 العالقات الطيبة مع
 السعر النوعية الوقت الوظيفة الزبائن

 العمليات التشغيلية العمليات اإلدارية للزبائن العمليات اإلبداعية واالبتكارية يات التنظيمية واالجتماعية العمل

 األصول غير الملموسة

 ستراتيجيات الكفاءة ا  ستراتيجيات تكنولوجية ا  ستراتيجيات تنظيمية ا

 محور العمليات
 الداخلية

 محور الزبائن
 المحور المالي

 محور النمو
 والتعلم

) 15 ( الخريطة االستراتيجية ): 3 ( الشكل
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 : محاور بطاقة األداء المتوازنة
 يركز قياس األداء التقليدي على النتائج الماليـة

 األداء أحيانـاً إلـى تقويم ويحتاج ، التي تتقادم بسرعة
 معلومات إضافية غير مالية، لذلك توجد أربعة محاور

 : وهي ) 14 ( يقوم عليها نظام بطاقة األداء المتوازنة
 Financial Perspective : المالي المحور : أوالً

 ، يعد هذا المحور محصلة نهائية ألنشطة الشركة
 من خالل زيـادة وتوقعاتهم، لتحقيق رضا المساهمين

 . قيمة استثماراتهم وزيادة أرباحهم
 ويمكن تلخيص هذا البعد بالبحـث عـن إجابـة

 : السؤال التالي
 كيف ينبغي أن تظهر الشركة لحملة أسهمها؟ -

 تبـاع ا ين األداء المالي للشركة من خالل ويمكن تحس
 : وهي ) 11 ( الستراتيجيات من ا الكثير

 : ستراتيجية نمو المبيعات ا - أ
 ستراتيجية يمكن تحقيقها مـن خـالل ال إن هذه ا

 تعميق العالقة مع العمالء، وال يتم ذلك إال من خـالل
 باإلضافة إلى ، تقديم خدمات ومنتجات جديدة ومتنوعة

 الء الجدد، وكذلك دخول األسواق من العم الكثير جذب
 الجديدة، والتركيز على العمالء األكثر ربحية للـشركة

 . جميعهم
 : ستراتيجية نمو اإلنتاجية ا - ب

 سـتراتيجيات ال ستراتيجية تعـد مـن ا ال إن هذه ا
 : هما ، المهمة، ويمكن تحقيقها من خالل طريقتين

 . تخفيض تكاليف الشركة - 1
 . وفاعلية االستغالل األمثل لألصول بكفاءة - 2

 ويرى الباحث أن المحور المالي في بطاقة األداء
 سـتراتيجياتها ا المتوازنة يظهر نجاح الشركة في تنفيذ

 المختلفة، ويعكس منظوراً شـامالً عـن صـورة أداء
 : الشركة تجاه األطراف التي لها عالقة بالشركة من

 . اإلدارة العليا •

 . المساهمين •
 . العمالء •
 . الممولين •

 Customer Perspective : لعمالء محور ا : ثانياً

 إن هذا المحور يدور حول البحث عـن إجابـة
 : لألسئلة التالية محددة

 كيف ينبغي أن تظهر الشركة لعمالئها الحاليين؟ - 1
 كيف تتمكن من تحقيق أكبـر إشـباع لحاجـاتهم - 2

 وكسب والئهم؟
 بعد ، كيف تتمكن الشركة من اجتذاب عمالء جدد - 3

 جانـب إلـى ، مـنهم األخذ بعين االعتبار ربحية كل
 المحافظة على جودة منتجاتها؟

 وتعتمد معظم الـشركات علـى متطلبـات العمـالء
 ستراتيجيتها، وذلـك ا في وضع وحاجاتهم والمستهلكين

 ، وبقائهـا ، في نجاح الشركة فـي المنافـسة إلسهامها
 واستمرارية نشاطها في السوق، ويمكن تحقيق ذلك من

 ار معقولة، لـذلك خالل تقديم منتجات ذات جودة وأسع
 فإن نظام بطاقة األداء المتوازنة قد أخذ بعين االعتبار

 خـالل احتوائـه علـى محـور تلك الخصائص من
 . ) 15 ( العمالء

 عدة قد وضعا ) 11 ( ومن هنا فإن كابالن وأتكنسون
 سـتراتيجيات ال مقاييس لمدى تحقيق نتـائج ناجحـة

 : العمالء هي
 Customer Satisfaction : رضا العمالء - 1

 Customer Retention : االحتفاظ بالعمالء - 2

 Customer Acquisition : اكتساب عمالء جدد - 3

 Customer Profitability : العميل مكاسب - 4

 Market Share : الحصة السوقية - 5

Account Share : المساهمة في الحساب - 6
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ــاً ــة : ثالث ــات الداخلي ــور العملي  Internal : مح
Processes Perspective 

 يركز هذا المحور على العمليات الداخليـة التـي
 ، تعزز كالً من محور العمالء بخلـق قيمـة للعمـالء

 وتحديـد ، والمحور المالي بزيادة ثـروة المـساهمين
 فـي ساعد تـ الحلقات التي سوف تحسن األهـداف و

ــات  وتطــوير األداء والعمليــات ، معالجــة االنحراف
ــة ــذلك ، الداخلي ــالء  وك ــاء العم ــعياً إلرض  س

 . ) 15 ( مساهمين ال
 : إن هذا المحور يحتوي على عمليات مختلفة هي

 . العمليات التشغيلية - 1
 . العمليات اإلدارية للعمالء - 2
 . العمليات اإلبداعية - 3
 . ) 15 ( لعمليات التنظيمية واالجتماعية ا - 4

 Learning : ( محور النمـو والـتعلم : رابعاً and 

Growth Perspective ( 
 يمي والنمو ويتركز هذا المحور حول التعلم التنظ

 ، وتشخيـصها إلى تحديد البنية التحتيـة يؤديان اللذين
 البتكـار ا التي يجب أن تبنى عليها الـشركة لتحقيـق

 ثالثـة والتطوير طويل األجل، ويتحقق ذلك من خالل
 : هي ) 15 ( أمور أساسية

 . بجميع مستوياتهم العاملون األفراد ♦
 . النظم ♦
 . اإلجراءات التنظيمية ♦

 شركات االستثمار في أفراد لذا يجب على إدارة ال

 ونظم إنتاج ، والتعلم ، ي مستويات عالية من المهارة و ذ
 ؛ مع تغيير اإلجراءات وتقنياتها ات المساندة ـ المعلوم

 بين الروتينية التنظيمية، وذلك إلغالق الفجوة الكبيرة
ما سيكون مطلوبـاً منهـا إلنجـاز بين موارد التعلم و

 . في المستقبل حقيقها وت األهداف لألداء الناجح
 من خالل العرض السابق للمكونـات األساسـية

 أن المحاور يظهر لنا بطاقة األداء المتوازنة ألسلوب
 المحور المـالي، ومحـور العمـالء، ( الثالثة األولى

 تخلق فجوة بـين الطاقـات ) محور العمليات الداخلية و
 تلـك التـي تحتـاج إليهـا بين ت المتاحة و نا واإلمكا

 ويـتم . سـتراتيجية المـستهدفة ال في تحقيق ا المؤسسة
 تقليص هذه الفجوة من خالل المحور األخير المتمثـل

 ي يمكـن أن ينقـل الطاقـات الـذ ) التعلم والنمو ( في
 ات المتاحة من مستواها الحالي إلى المـستوى واإلمكان

 . ستراتيجية المؤسسة ا الذي يمكن معه تحقيق

 فـي بطاقـة إلى أبعاد متضمنة االستراتيجية تحويل
 : ألداء المتوازنة ا

 إن المحاور األربعة التي تم استعراضها، ما هي
 . ) 4 ( سـتراتيجية الـشركة ال إال ترجمة فعلية وتفصيلية

 ستراتيجية إلى ال حيث تقوم إدارة الشركة بتحويل هذه ا
 ستراتيجية خاصة بكل محور، ويعتمـد ذلـك ا أهداف

 ، سـتراتيجية ال على قدرة الـشركة علـى صـياغة ا
 . ) 19 ( ألقسام المنظمة جميعها ها بشكل واضح ووضع

 هناك عدة خطوات لبناء نظام بطاقة األداء المتوازنة
. ) 14 ( ونورتون ن ال قدمها كاب



 2009 الثاني العدد - المجلد التاسع - راسات اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحوث والد

- 9 - 

 : وأهدافها أهمية بطاقة األداء المتوازنة
 بطاقـة األداء المتوازنـة يمكن تلخيص أهداف

 : ووظائفها كما يلي
 إلى شركات األعمال وازنة بطاقة األداء المت وجه ت . أ

 بعد أن كان ، تحقيق رسالتها على اهتمامها تركيز
 اهتمامها منصباً على المحور المالي فقـط، وبالتـالي
 أصبح االهتمام بأداء الشركات علـى المـدى البعيـد

 بعد أن كان مقتـصراً علـى األداء ، والمدى القصير
 . ) 8 ( المالي الذي يقيس األداء في المدى القصير

 ط بين الخطة السنوية قصيرة األجـل وبـين رب ال . ب
 . ) 16 ( الستراتيجيات طويلة األجل ا
 تحقيق فهم إداري أعمق ألوجه الترابط بين تنفيـذ . ج

 . ) 5 ( الستراتيجية المحددة القرارات واألهداف ا

ــد . د ــإلدارة تع ــة أداة ل ــة األداء المتوازن  بطاق
 نتهي ت ستراتيجية ا ستراتيجية، حيث تضمن تخطيط ال ا

 في ظـل الرقابـة ، بتحقيق األهداف والغايات المحددة
 سـتراتيجية ال هـذه ا فتـصير ، المستمرتين والمحاسبة

 هـذا اتخـاذ محور اهتمام كل موظف، وبالتالي يمكن
 . ) 7 ( ستراتيجيات إلى أعمال ال لترجمة ا النظام أداة

 يمكن تطبيق بطاقة األداء المتوازنة على كافـة . ـ ه
 م ـ ة التعل ــ ح إمكاني ـ ا يتي ـ يات اإلدارية، مم المستو

 ووضع أولويات لكل مـستوى إداري، ، ستراتيجي ال ا
 ستراتيجية ال وبما يوفر أداة اتصال توضح األهداف ا

 لكل من يعمل في الشركة، باإلضافة إلـى أن نظـام
 بطاقة األداء المتوازنة يوفر التـوازن بـين القيـاس

 صعب قياسها ماليـاً ن األمور التي ي إ والتقويم، حيث

 ) 14 ( زنة خطوات بناء بطاقة األداء المتوا :* ) 4 ( الشكل

 للمنظمة ة تحديد الرؤي رؤية تحديد ال الخطوة األولى

 تحديد االستراتيجيات الخطوة الثانية
 ما االستراتجيات التي سنتبعها؟

 وما المجاالت التي سنركز عليها؟

 بماذا سنكون جيدين بالنسبة لكل محور؟ تحديد عوامل النجاح الحرجة والمحاور الخطوة الثالثة

 ل محور؟ ماذا سنقيس في ك تحديد المقاييس الخطوة الرابعة

 بطاقتنا؟ سنقوم كيف التقويم الخطوة الخامسة

 حتاجها لنصل؟ ن ما األعمال التي إعداد خطط العمل الخطوة السادسة

 ؟ ونطورها ونوجهها كيف سنتابع بطاقتنا المتابعة واإلدارة الخطوة السابعة

باحث الشكل من ترجمة ال *
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 بير في استمرار الشركة أو يمكن أن يكون لها تأثير ك
 . ) 20 ( فشلها

 ة منظم اً بطاقة األداء المتوازنة طريق يوفر أسلوب . و
 ربط رؤية الشركة المـستقبلية بمواردهـا الماديـة ت

 . ) 14 ( لتلك المـوارد تثمار لتحقيق أفضل اس ، والبشرية
 مـات كافيـة توفر بطاقة األداء المتوازنـة معلو . ز

 للمديرين التخاذ القرارات المناسبة، وتقلل من مـشكلة
 حاجة مـستخدمها والتـي على المعلومات التي تزيد

 . ) 6 ( إرباك المديرين في اتخاذ القرارات تؤدي إلى
 : صعوبات تطبيق بطاقة األداء المتوازنة

 من المعوقات والـصعوبات التـي الكثير هناك
 اء المتوازنة، وهـي يمكن أن تواجه تطبيق بطاقة األد

 : على النحو التالي
 نقص المعرفة عن بطاقة األداء المتوازنة في قياس . أ

 . ) 9 ( األداء، أو عدم المعرفة بمزايا هذا النموذج
 يحتاج إعداد نموذج بطاقة األداء المتوازنـة إلـى . ب

 ستراتيجية متفق عليها، لذلك قـد ال ال رؤية مشتركة
 أو إذا اتفـق ، تكون هناك رؤية معينة متفـق عليهـا

 عليهـا قــد ال تكـون واضــحة لكـل المــستويات
 . ) 9 ( اإلدارية

 تكاليف بطاقة األداء المتوازنة فـي تفوق يمكن أن . ج
 . ) 9 ( المنفعة التي يمكن الحصول عليها قياس األداء

 صعوبة تحديد الوزن المرغوب لألهداف األساسية . د
ى اإلدارة  التي تكون ذات أبعاد متعددة، لذا يجب عـل

 ، حدد األهداف الثانوية التي تمثل موجهات لألداء أن ت
 . ) 10 ( وفقاً لألهداف األساسية

 نقص الموظفين المؤهلين القادرين على التعامـل . هـ
 يؤدي بالنهاية إلى مما مع نظام بطاقة األداء المتوازنة،

 لـدى المـوظّفين مقاومة تطبيق هذا النظام، وتتكـون
 ، داء المتوازنـة اتجاهات سلبية تجاه استخدام بطاقة األ

 ) 20 ( اً واضحة لها وخاصة أنهم ال يدركون أهداف
. 

 فـي بطاقـة األداء وتحديدها عملية وضع المقاييس . و
 صعوبة تحديد العـدد إضافة إلى المتوازنة معقدة جداً،

 ر األداء ــ ي تظه ـ األمثل من المقاييس المستخدمة الت
 . ) 18 ( بشكل متكامل

 ن إ األداء، حيث عدم وجود مقاييس لبعض متغيرات . ز
 ستراتيجيات موضع ال وجود هذه المقاييس مهم لوضع ا

 التنفيذ، وبالتالي فإن عدم وجود مقاييس لقياس متغير ما
 . ) 17 ( درة اإلدارة على توجيه أدائها يؤدي إلى عدم ق

لدراسات السابقة ا
 : الدراسات العربية : أوال

 أثر تطبيـق مقـاييس نمـوذج " بعنوان ) 3 ( دراسة
 ياس المتوازن لـألداء فـي تحقيـق األداء المـالي الق
 المـصرفي فـي ستراتيجي لدى مؤسسات القطـاع ال ا

 حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفـة أثـر . " األردن
 تطبيق نموذج القياس المتوازن في تحقيق األداء المالي

 ستراتيجي لدى مؤسسات القطـاع المـصرفي فـي ال ا
 داء المـالي وذلك من خالل تحديد مكونات األ ، األردن

 . وأبعاده ستراتيجي ال ا
 : ومن أهم نتائج هذه الدراسة

 لـألداء اس المتـوازن إن استخدام نمـوذج القيـ - 1
 . بمحاوره األربعة يمكن من تحقيق األداء االستراتيجي

 ن مؤسسات القطاع المصرفي تطبق في قياسـها إ - 2
 ن أ ألدائها مقاييس مالية تقليدية وغيـر ماليـة، رغـم

 نها تطبقها جميعاً أ قاييس معاً اليعني استخدامها لهذه الم
ة لـألداء مقاييس تحت عنوان نموذج  األداء المتوازـن

 . بشكل متكامل
 وقد أوصت هذه الدراسـة بـضرورة أن تقـوم

 عادة تشكيل الثقافة المؤسـسية إ المؤسسات المصرفية ب
 ، مما يهيئ الظروف المناسبة لتقبل هذا النموذج ، لديها

. ومن ثم تطبيقه لديها
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 أهميـة مـدى " بعنـوان ) 2 ( سة زويلف ونور درا
 : استخدام بطاقة العالمات المتوازنة فـي تقـويم األداء

 ، " األردنيـة ة تطبيقية في عينة من المصارف ــ دراس
 هدفت هذه الدراسة إلى إظهار فلسفة تطبيـق بطاقـة

 وبيـان كيفيـة ، وآليتهـا ) BSC ( العالمات المتوازنة
ى لغـة ستراتيجية المنظ ا تحويل في مساهمتها  مـة إـل

 ، مـن خـالل العاملون فيها جمـيعهم مشتركة يتكلمها
 وفقاً لمحاور بطاقة العالمـات ، صياغة مقاييس لألداء

 المتوازنة، ومعرفة مدى استخدام هذه البطاقـة لتقـويم
 . ستراتيجي في قطاع المصارف األردنية ال األداء ا

 : وتوصلت الدراسة إلى عـدة توصـيات منهـا
 قـات العالمـات المتوازنـة ضرورة تطبيق نظام بطا

 بشكل متكامل في المـصارف األردنيـة؛ إذ أن هـذه
 المصارف تطبق المفاهيم الواردة في هذه البطاقة عند

 حيث لم ، تقويم أدائها، دون تطبيقها بشكل نظام متكامل
 يتبلور بعد االسـتخدام الكامـل لهـذه البطاقـة فـي

 . المصارف المذكورة
 : وان بعن ) 12 ( ن و ونورت دراسة كابالن

(The Balanced Scorecard Measures that 
Drive Performance) 

 وقد . شركة أمريكية ) 12 ( وقد تكونت عينة الدراسة من
 أداء ن بتوضيح أسلوب إداري حديث لقياس قام الباحثا
 : من خالل أربعة أبعاد هي وتقويمه الشركات

 . البعد المالي -
 . بعد المستهلك -
 . بعد العمليات الداخلية -
 . التعلم والنمو بعد -

 األداء راسـة أن بطاقـة بـرز نتـائج الد أ ومن
 تساعد فـي ، وفر لإلدارة معلومات مالئمة ت المتوازنة

 تعـد هـا كمـا أن ، اتخاذ القرارات االقتصادية المختلفة
 ة ــ اس األداء يتكون من مقاييس مالي لقي شامالً اُ نظام

 . وغير مالية
 : منهجية الدراسة

 لمنهج الميـداني فـي اعتمدت هذه الدراسة على ا
 ، بواسطة تعبئـة االسـتبانات وجمعهـا ، جمع البيانات

 وإدخال البيانات، وتحليلها إحصائياً بواسطة برمجيـة
 ، وذلك ) SPSS ( الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 الختبار صحة الفرضـيات التـي قـدمتها الدراسـة،
 وتجيب ، واستخالص النتائج التي تحقق أهداف الدراسة

 . ئلتها عن أس
 كما اعتمدت الدراسة على المقابالت الشخـصية
 ، مع المسؤولين في معظم البنوك التجاريـة األردنيـة
 لجمع المعلومات الخاصة بإظهار مـشكلة الدراسـة،

 المعوقات التي تحول دون اسـتخدام بطاقـة ولمعرفة
 األداء المتوازنة، وكذلك تحديد عناصر معالجـة هـذه

 . المعوقات
 أيضاً على اسـتخدام المـسح واعتمدت الدراسة

ــب ــن الكت ــتفادة م ــوبي، لالس ــي والحاس  ، المكتب
 والدراسات المنشورة فـي الـدوريات ، اث ــ واألبح
 والمقاالت في الصحف والمجالت، وذلك مـن ، العلمية

 أجل تمكين الباحث من بناء اإلطار النظري وتحقيـق
 . األهداف النظرية للدراسة

 : رضيات الدراسة ف

 : األولى الفرضية الرئيسة
 ال يوجد أثر ذو دالله إحصائية للمتغيـرات المـستقلة

 / العوامل الماليـة و / التخطيط والمعلومات : المعوقات (
 العوامـل و / التأهيـل والنوعيـة و / لعوامل اإلدارية ا و

 اسـتخدام فـي مجتمعـة ) لعوامل التشريعية وا / التقنية
 . بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنية

 فرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضـيات ويت
: التالية
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 ال يوجـد أثـر ذو داللـة : الفرضية الفرعية األولى
 إحصائية لمعوقات التخطيط والمعلومات في اسـتخدام

 . بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنية
 ال يوجـد أثـر ذو داللـة : الثانية الفرضية الفرعية

 لمالية في اسـتخدام بطاقـة األداء إحصائية للمعوقات ا
 . المتوازنة في البنوك التجارية األردنية

 ال يوجـد أثـر ذو داللـة : الثالثة الفرضية الفرعية
 إحصائية للمعوقات اإلدارية في استخدام بطاقـة األداء

 . المتوازنة في البنوك التجارية األردنية

 ال يوجد أثـر ذو داللـة : الرابعة الفرضية الفرعية
 حصائية لمعوقات التأهيل والتوعية في استخدام بطاقة إ

 . األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنية

 ال يوجد أثـر ذو داللـة : الخامسة الفرضية الفرعية
 إحصائية للمعوقات التقنية في اسـتخدام بطاقـة األداء

 . المتوازنة في البنوك التجارية األردنية

 ال يوجد أثر ذو داللة : السادسة الفرضية الفرعية
 إحصائية للمعوقات التشريعية في استخدام بطاقة األداء

 . المتوازنة في البنوك التجارية األردنية

 : الفرضية الرئيسة الثانية
 ال يوجد فروقـات ذات داللـة إحـصائية فـي
 تقديرات المبحـوثين لواقـع اسـتخدام بطاقـة األداء

 زى ـ ة تع ــ ردني ة األ ــ المتوازنة في البنوك التجاري

 الخبـرة و العمـر، و الجنس، ( للمتغيرات الديموغرافية
 ). المستوى الوظيفي و المؤهل العلمي، و ، الوظيفية

 : الفرعية الفرضيات
 ال يوجد فروق ذات داللـة : الفرضية الفرعية األولى

 إحصائية في تصورات المبحوثين لواقع استخدام بطاقة
ة تعـزى األداء المتوازنة في البنوك التج  ارية األردنـي

 . لمتغير الجنس

 ال يوجد فروق ذات داللـة : نية الثا الفرضية الفرعية
 إحصائية في تصورات المبحوثين لواقع استخدام بطاقة
ة تعـزى  األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنـي

 . لمتغير العمر

 ال يوجد فروق ذات داللـة : الثالثة الفرضية الفرعية
 إحصائية في تصورات المبحوثين لواقع استخدام بطاقة
ة تعـزى  األداء المتوازنة في البنوك التجارية األردنـي

 . لمتغير المؤهل العلمي

 ال يوجد فروق ذات داللة : الرابعة الفرضية الفرعية
 إحصائية في تصورات المبحوثين لواقع استخدام بطاقة

ة تعـزى األداء المتوازن  ة في البنوك التجارية األردنـي
 . لمتغير الخبرة الوظيفية

 ال يوجـد فـروق ذات : الخامسة الفرضية الفرعية
 داللة إحصائية في تصورات المبحوثين لواقع استخدام
 بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجاريـة األردنيـة

. تعزى لمتغير المستوى الوظيفي
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 نموذج الدراسة

 المتغير التابع المتغير المستقل

 معوقات استخدام بطاقة األداء المتوازن

 عوامل التخطيط والمعلومات

 العوامل المالية

 العوامل اإلدارية

 وعية عوامل التأهيل والت

 العوامل التقنية

 العوامل التشريعية

 استخدام بطاقة األداء المتوازن
 في البنوك التجارية األردنية

 المحور المالي -
 محور العمالء -
 محور العمليات الداخلية -
 محور النمو والتعلم -

 المتغيرات الوسيطة
) المستوى الوظيفي و المؤهل العلمي، و الخبرة ، و العمر ، و الجنس، (
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 : جتمع الدراسة م
 مجتمع الدراسة يعني عدد البنوك الداخلة في الدراسـة

 . الخ ... الحجم و سنوات التأسيس و من حيث العدد
المـوظفين العـاملين ن مجتمع الدراسة من تكو 
 األردنيـة وعـددهم فـي البنـوك التجاريـة جميعهم

 . موظفاً وموظفة ) 11116 (
 : عينة الدراسة

 بقية عشوائية بـسيطة قام الباحث باختيار عينة ط
 %) 3 ( من العاملين في البنوك التجارية األردنية بنسبة

 موظفــاً ) 333 ( م ـ من مجتمع الدراسة وعدده

 تفـسر ) R 2 ( أعاله أن ) 1 ( من الجدول ويتضح
 ن إ من إجمالي التباين في المتغير التابع، حيث ) 0.95 (

 سوبة المحـ ) F ( أن قيمة ) 2 ( يظهر من الجدول
 مستوى الداللة اإلحصائية، وهذا يعد مؤشـراً بلغت

 والمديريات والمستويات اإلدارية وموظفة من األقسام
 . المختلفة

 لجمع البيانات من أفراد استبانة بناء تم : الدراسـة ة دا أ
 أداة الدراسـة ق من صـد التأكد وقد تم ، الدراسة ة عين

 . وثباتها
 اختبار اءات إجر فيمايلي : نتائج اختبار الفرضيات - 3

 : الفرضيات
 علـى نتـائج طالع ال ا تم : اختبار صالحية النموذج

 ) 1 ( الجدول رقم تحليل االنحدار المتعدد التي يتضمنها
 : النموذج صالحية يبين نتائج اختبار الذي

 ) 0.05 ( كانت دالة عند مـستوى ) F ( اإلحصائي قيمة
 لذا فإن النمـوذج يـصلح الختبـار فرضـيات فأقل،

 . راسة الد

 صـالحية النمـوذج الختبــار فرضيـــات على
 . الدراسـة

 نتائج اختبار مدى صالحية نموذج الدراسة : ) 1 ( الجدول

 حليل التباين لالنحدار المتعدد ت ): 2 ( الجدول

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

Calculated 
F 

Tabulated 
F الداللة 

 االنحدار
 المتعدد

26630.03 6 4438.33 1051.03 2.26 0.000 

 1376.65 326 4.2 البواقي

 28006.68 332 المجموع

 R 2 المتغيرات
square 

Calculated 
F Sig. Tabulated 

F 
Durban 
Watson 

 المتغيرات المستقلة
 مجتمعة

0.95 1051.03 0.00 2.26 1.55
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 ة الخاص أما فيما يتعلق باختبار فرضيات الدراسة
 م ـ المتغير التابع، فقد ت في بتأثير المتغيرات المستقلة

Y=X1×0.37+X2×0.922+X3×0.18+X4× 
0.19+X5×0.64+X6×0.56+124.25 

 : اختبار الفرضيات ذات العالقة بالعوامل الديموغرافية
ة إحـصائية فـي  ال يوجد فروقـات ذات دالـل
 تقديرات المبحـوثين لواقـع اسـتخدام بطاقـة األداء

 زى ــ ة تع ـ ة األردني ــ المتوازنة في البنوك التجاري
 الخبرة، و العمر، و الجنس ، ( للمتغيرات الديموغرافية

 ) 3 ( والجـدول رقـم ، نحدار المتعدد ستخدام تحليل اال ا
 . يتضمن هذه النتائج

 ). المستوى الوظيفي و المؤهل العلمي، و
 الختبار هذه الفرضية تم اسـتخدام تحليـل التبـاين و

 One ( األحادي Way  ANOVA ( ، الختبار وجـود 
 فروق ذات داللة إحصائية في تـصورات المبحـوثين

 لمتوازنـة فـي البنـوك لواقع استخدام بطاقة األداء ا
ة ر ـ متغي ل ل تعزى التجارية األردنية  . ات الديموغرافـي

 قيم معامالت االنحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة المستقلة : ) 3 ( جدول

 .B Std المتغيرات
Error Beta T Sig 

) Constant ( 124.25 0.97 127.92 0.00 

 X1 0.37 0.10 0.26 3.76 0.00 التخطيط والمعلومات

 X2 0.922 0.024 0.60 38.88 0.00 العوامل المالية

 X3 0.18 0.03 0.16 2.05 0.02 العوامل اإلدارية

 X4 0.19 0.06 0.17 2.08 0.01 التأهيل والتوعية

 X5 0.64 0.11 0.10 5.62 0.00 العوامل التقنية

 X6 0.56 0.11 0.33 4.98 0.00 العوامل التشريعية

 ) الديموغرافية ( المتغيرات الشخصية والوظيفية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ): 4 ( الجدول

 النسبة المئوية التكرار المتغير

 الجنس

 %176 52.85 ذكر

 %157 47.15 أنثى

 %333 100 المجموع الكلي

 العمر

%119 35.80 سنة فأقل 30
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 ): 4 ( تابع جدول

 الفرضيات ذات العالقة وكانت نتائج اختبار
 تحليل من خالل استخدام بالعوامل الديموغرافية

ــاين األ ــادي التب  One ( ح Way  Analysis  of 

Variance ( كالتالي : 

 %79 23.78 سنة 40 - 31

 19.69 % 66 سنة 50 - 41

 15.85 % 53 سنة 60 - 51

 4.88 % 16 سنة فأكثر 61

 %333 100 المجموع الكلي

 المؤهل العلمي

 6.39 % 21 ثانوية عامة فاقل

 15.34 % 51 دبلوم متوسط

 48.33 % 163 بكالوريوس

 16.14 % 53 عاٍل دبلوم

 9.71 % 32 ماجستير

 4.09 % 13 دكتوراه

 %333 100 المجموع الكلي

 الخبرة الوظيفية

 %113 34.01 سنوات فأقل 5

 85 26 وات سن 10 - 6

 %85 25.26 سنة 1115

 %50 15.74 سنة فأكثر 16

 %333 100 المجموع الكلي

 المستوى اإلداري
 %13 3.90 مدير عام

 %22 6.63 مساعد مدير عام

 %51 15.37 مدير دائرة

 %58 17.42 رئيس قسم

 %58 17.42 مساعد رئيس قسم

 %131 39.26 موظف

%333 100 المجموع الكلي
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -
 المبحوثين لواقع استخدام بطاقة األداء المتوازنـة فـي

 . البنوك التجارية األردنية تعزى لمتغير الجنس
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -

 داء المتوازنـة فـي المبحوثين لواقع استخدام بطاقة األ
 . البنوك التجارية األردنية تعزى لمتغير العمر

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -
 المبحوثين لواقع استخدام بطاقة األداء المتوازنـة فـي
 . البنوك التجارية األردنية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -
 واقع استخدام بطاقة األداء المتوازنـة فـي المبحوثين ل

 البنوك التجارية األردنيـة تعـزى لمتغيـر الخبـرة
 . الوظيفية

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -
 المبحوثين لواقع استخدام بطاقة األداء المتوازنـة فـي

 . البنوك التجارية األردنية تعزى للمسمى الوظيفي
 : لنتائج والتوصيات ا

 : التالية نتائج أظهرت الدراسة ال : أوالً

 دالله إحصائية للمتغيرات المـستقلة و يوجد أثر ذ -
 التخطيط والمعلومات، والعوامل الماليـة، : المعوقات (

 والعوامل اإلدارية، والتأهيـل والتوعيـة، والعوامـل
 اسـتخدام فـي مجتمعـة ) التقنية، والعوامل التشريعية

 . جارية األردنية بطاقة األداء المتوازنة في البنوك الت
 داللة إحصائية لمعوقات التخطـيط و يوجد أثر ذ -

ة فـي  والمعلومات في استخدام بطاقة األداء المتوازـن
 . البنوك التجارية األردنية

 داللة إحصائية للمعوقات المالية في و يوجد أثر ذ -
 استخدام بطاقة األداء المتوازنة في البنـوك التجاريـة

 . األردنية

 إحصائية للمعوقات اإلداريـة داللة و يوجد أثر ذ -
 في استخدام بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجارية

 . األردنية
 داللة إحصائية لمعوقـات التأهيـل و يوجد أثر ذ -

 والتوعية في استخدام بطاقة األداء المتوازنة في البنوك
 . التجارية األردنية

 داللة إحصائية للمعوقات التقنية فـي و يوجد أثر ذ -
 م بطاقة األداء المتوازنة في البنـوك التجاريـة استخدا

 . األردنية
 داللة إحصائية للمعوقات التـشريعية و يوجد أثر ذ -

 في استخدام بطاقة األداء المتوازنة في البنوك التجارية
 . األردنية

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -
 المبحوثين لواقع استخدام بطاقة األداء المتوازنـة فـي

 . نوك التجارية األردنية تعزى لمتغير الجنس الب
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -

 المبحوثين لواقع استخدام بطاقة األداء المتوازنـة فـي
 . البنوك التجارية األردنية تعزى لمتغير العمر

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -
 متوازنـة فـي المبحوثين لواقع استخدام بطاقة األداء ال

 . البنوك التجارية األردنية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -

 المبحوثين لواقع استخدام بطاقة األداء المتوازنـة فـي
 البنوك التجارية األردنيـة تعـزى لمتغيـر الخبـرة

 . الوظيفية
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -

 ين لواقع استخدام بطاقة األداء المتوازنـة فـي المبحوث
. البنوك التجارية األردنية تعزى للمسمى الوظيفي
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 : التوصيات : نيا ثا
 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة مـن نتـائج،
 يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات على النحـو

 : التالي
 ضرورة قيام البنوك التجارية األردنيـة بمعالجـة . 1

 تقف أمام تطبيق بطاقة األداء المتوازنة المعوقات التي
 حـسب نتـائج اختبـار ( لديها، نظراً لالرتباط الوثيق

 انخفـاض بين بين هذه المعوقات و ) فرضيات الدراسة
 وللتغلب علـى . مستوى تطبيق بطاقة األداء المتوازنة

 : هذه المعوقات يقترح الباحث ما يلي
 زناتها السنوية لغـرض رصد مبالغ كافية في موا -

 . وتطبيقها بطاقة األداء المتوازنة لديها ميم تص
 إعداد برامج تدريبيـة متخصـصة عقد دورات و -

 بهم على كيفيـة تـصميم من أجل تدري ، لموظفي البنك
 ، وتـشغيلها بطاقة األداء المتوازنة في البنـك نموذج

 ققها البنك جراء تطبيق هـذا وتوعيتهم بالمزايا التي يح
 . النموذج

 لوضع نمـوذج بطاقـة تحديد جدول زمني معين -
 مع بيان المـدة ، وتشغيله بشكل كامل األداء المتوازنة

 والوقـت المتوقـع ، الزمنية الالزمة إلنجاز كل نشاط
 باستخدام األساليب الخاصة بذلك مثل خريطة ، إلنجازه

 ). جانت (
 ضرورة استخدام بطاقـة األداء المتوازنـة فـي . 2

 أداة لقياس و ، أسلوباً إلدارتها البنوك التجارية األردنية،
 هـذه البنـوك ، وأن تقوم وتقويمه ستراتيجي ال أدائها ا

 المــالي، والعمــالء، ( باعتمــاد محاورهــا األربعــة
 بـشكل متكامـل ) والعمليات الداخلية، والنمو والـتعلم

 . ستراتيجية ال لتحقيق أهدافها ا ، وشامل
لبنوك التجارية األردنية بأن اعتمادهـا ل التوضيح . 3

 أدائهـا تقليدية فقط في قيـاس لية ال على المقاييس الما
 ، ال يواكب التطورات المتسارعة فـي بيئـة وتقويمه

 نتيجة للعولمة وثورة المعلوماتية، فال ، األعمال الحديثة
 بجانب ) غير المالية ( بد من استخدام المقاييس التشغيلية

 المقاييس المالية، وربطها معاً بنظام شـامل ومتكامـل
 . ستراتيجي ال لقياس أدائها ا

 قيام البنوك التجارية األردنية ببناء خرائطها همية أ . 4
 ، ستراتيجية وفقاً لهيكـل بطاقـة األداء المتوازنـة ال ا
 . ستراتيجية بكفاءة وفاعلية ال غرض تحقيق أهدافها ا ب
ة بتحـديث أهمية قيام . 5 ة األردنـي  البنوك التجارـي

 لمواكبـة ، أنظمتها اإلداريـة والمحاسـبية باسـتمرار
 تالحقة فـي بيئـة األعمـال التطورات السريعة والم

 وماتية، وبهذا الصدد الحديثة نتيجة للعولمة وثورة المعل
 ضرورة استخدام بطاقة األداء المتوازنـة يؤكد الباحث

 مـن ومنبثقاً ومتكامالً شامالًً اُ بمحاورها األربعة نظام
 . ستراتيجيتها ا
 البنوك التجارية األردنية باستقطاب قيام ضرورة . 6

 لى استخدام بطاقة األداء المتوازنـة الخبراء القادرين ع
 لديها وتشجيع هذه الكوادر على اإلبداع والتميز، وذلك

 تحـسين تقديم حوافز مادية ومعنويـة لهـم، بهـدف ب
 العمليات الداخلية لهذه البنوك، مما يؤدي إلى إرضـاء

 وبالتالي يؤدي إلى زيادة ربحيته وتعظيم ، عمالء البنك
 ي النهاية إلى تحـسين ويؤدي هذا ف ، ثروة المساهمين

 . أداء االقتصاد األردني بشكل عام
 قيام البنوك التجاريـة باسـتحداث دائـرة لـديها . 7

 ورسـالته، لوضع رؤية البنك ، ستراتيجي ال للتخطيط ا
 سـتراتيجية المناسـبة لتحقيـق أهـدافها ال وصياغة ا

ــصميم ضــرورة ســتراتيجية، و ال ا ــة األداء ت  بطاق
ــديها ــة ل ــا المتوازن ــ بهــدف وبنائه ــا ويم تق  أدائه

 . ستراتيجي ال ا
 قيام البنك المركـزي األردنـي وجمعيـة أهمية . 8

بتبنـي اسـتخدام بطاقـة األداء فـي األردن البنوك
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ة علـى المتوازنة، وتشجيع  البنوك التجارية األردنـي
ة  وأن توضـح لهـذه ، استخدام بطاقة األداء المتوازـن

 ، تحسين أدائها بهدف ، هذه البطاقة البنوك مزايا تطبيق
 . ستراتيجية ال يق أهدافها ا وتحق
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The Obstacles of Using the Balanced Scorecard by the Jordanian Commercial 

Banks: Field Study 

Ahmad Y. Dudin 

Abstract 
This study aimed to identify the obstacles that impede the application of the Balanced Scorecard 

approach by Jordanian commercial banks from the perspective of the banks' personnel. 
The  population  of  the  study  consisted  of  all  employees working at  the  Jordanian  commercial 

banks, the number of which comes up to (11116) employee. The researcher selected a simple stratified 
random sample from those who work at the Jordanian commercial banks with a proportion of (3%) of 
the  study  population,  the  number  of  which  was    (333)  male/  female  employees  from  different 
administrative departments and levels. 

For  the  purpose  of  achieving  the  objectives  of  the  study,  the  researcher  developed  a 
questionnaire that consisted of three parts: 

The first part establishes  demographic data  for the subjects of the study. 
The second part consists of questions that try to identify  the obstacles that impede the use of the 

Balanced Scorecard by the Jordanian commercial  banks. 
The third part comprises a number of items that measures the actual reality of using the Balanced 

Scorecard. 
The researcher established the validity and the reliability of the questionnaire. 
After  having  performed  the  process  of  statistical  analysis,  the  following  conclusions  were 

reached: 
1  There  is  a  statistical  significance  effect  for  the  independent  variables  /obstacles    altogether: 

(planning  and  information,  financial  factors,  administrative  factors,  orientation  and  education, 
technical  factors,  and  legislative  factors)  on  the  use  of  the  Balanced  Scorecard  in  Jordanian 
commercial banks. 

2  There are no statistically significant differences in the conception made by the researched sample on 
using  the  Balanced  Scorecard  in  Jordanian  commercial  banks  attributed  to  demographic 
characteristics (gender, age, academic degree, job experience, and job title). 

In  light  of  the  results  reached  by  this  study,  a  number  of  recommendations  have  been  put 
forward: 
  It  is recommended to address the obstacles that  face  implementing the Balanced Scorecard in the 

Jordanian commercial banks because of its close relevance to applying the Balanced Scorecard in 
these banks (according to the results of the tested hypotheses of the study). 

  It  is recommended to use the Balanced Scorecard in Jordanian commercial banks as a system for 
their strategic management, and as an instrument to measure and assess their strategic performance. 

  Jordan  Central  Bank  and  the  Association  of  Banks  in  Jordan  should  encourage  Jordanian 
commercial banks to use the Balanced Scorecard and show them the advantages of using this method 
to enhance their performance and attain their strategic objectives.


