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  :ملخصال
استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن بجوانبها األربعة ودورها في تحسين مستوى 

القتصادية االفلسطينية. ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار جميع الوحدات في الوحدات االقتصادية جودة األرباح 
وقد تم اختيار عينة الدراسة من المدراء ورؤساء األقسام الماليين واإلداريين  فلسطين،أسهمها في بورصة  المدرجة

اء وزعت تقصالعاملين في الوحدات االقتصادية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وصممت قائمة اس
( من المدراء ورؤساء األقسام الماليين واإلداريين العاملين في الوحدات االقتصادية وبلغ عدد المستجيبين 91على )

للحصول على معلومات عن المتغيرات المستقلة )جوانب بطاقة األداء المتوازن(،  (،%78أي بنسبة استرداد ) (71)
تابع من التقارير المالية المنشورة للوحدات االقتصادية محل الدراسة بينما تم الحصول على معلومات المتغير ال

وتم استخدام األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات ومناقشة  ".والالزمة لقياس جودة األرباح باستخدام "نموذج ميلر
 النتائج. 

سب عالية بنمتوازن وقد توصلت الدراسة إلى أن الوحدات االقتصادية الفلسطينية تطبق بطاقة األداء ال
او  متفاوتة،و  بينت الدراسة أنه توجد عالقة طردية بين تطبيق بطاقة األداء المتوازن بجوانبها األربعة وبين  أيض 

رت الدراسة أنه حيث أظه ،باستثناء جانب التعلم والنمو الفلسطينية،تحسين جودة األرباح في الوحدات االقتصادية 
األداء في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن وبين تحسين جودة  ستطبيق مقاييال يوجد عالقة بين 

 األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.
ضرورة حث كل الوحدات االقتصادية الفلسطينية  :مجموعة من التوصيات من أهمها وانتهت الدراسة إلى 

اح، لما لها من أهمية في تقييم األداء وتحسين األرب ،األربعة على التطبيق الكامل لبطاقة األداء المتوازن بجوانبها
الوحدات االقتصادية الفلسطينية على تطبيق جانب التعلم والنمو والذي قد يكون له أهمية بالغة في  وضرورة تركيز

 األرباح.تحسين 
 الكلمات المفتاحية:

 .الفلسطينيةالوحدات االقتصادية ، جودة األرباح، بطاقة األداء المتوازن 
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Abstract 

The study aimed to explore apply the balanced scorecard and its four perspectives and 

its role in Improve the Earnings Quality used Palestinian Economic Entities (PEE).  

In order to achieve the objective of this study, all the Economic Entities form those 

shares on Palestine Exchange were selected. 

The sample of the study has been selected of managers and heads of departments and 

financial administrators working in the Economic Entities and the study relied 

descriptive and analytical approach and it designed a questionnaire  which was 

distributed to (91) managers and department heads ,administrators and financial 

working groups in the economic Entities. 

The response number was (71),recovery rate of (%78), to obtain information about 

independent variable (balanced scorecard). (BSC) , Whereas the information about 

dependant variable (earning management) obtained from entities financial reports 

published replace the study and to measure earnings management using "miller model", 

Descriptive and analytical statistical techniques were used to analyze data and discuss 

the results 

The findings of the study indicate that Palestinian Economic Entities adopt balanced 

scorecard in different and high ratios. The study also revealed a significant positive 

relationship between the balanced scorecard and its four perspectives and Improve the 

Earnings Quality in Palestinian Economic Entities. Except the perspective of learning 

and growth where the study showed there's  no relationship between the adoption of 

performance measurements  in the perspective of learning and growth within the 

Balanced Scorecard (BSC)and between the Improve the Earnings Quality in the 

Palestinian Economic Entities . 

The study provided a set of recommendations, foremost of which are to encourage all 

Palestinian Economic Entities to adopt balanced scorecard for its role in performance 

evaluation and Improve the Earnings Quality, and the need to focus on adoption the  

perspective of learning and growth within the Balanced Scorecard (BSC) ,which may 

be of great importance in Improve the Earnings . 

Key words: Balanced Scorecard, Earnings Quality, Palestinian Economic Entities  



 

- 237 - 
 

 :المقدمة
تتحكم من خاللها في المعلومات واألرقام المحاسبية التي تعتمد عليها  اإلدارة قراراتا ما تتخذ كثير  

على األرقام  اسلب  أو  إيجاب اوقد تؤدى هذه القرارات إلى التأثير  ،االقتصاديةالمهتمة بالوحدة األطراف 
 .الربح وصافيالمحاسبية 

افالبعض يعتبر هذه القرارات  صة إذا توفر وخا ،لومات المحاسبيةالتالعب بالمعمن أنواع  نوع 
في هذا السلوك صفة التعمد، هذا ما يطلق عليه "إدارة األرباح " وهو المعنى المضاد لجودة األرباح، 

كذلك التأثير و  ،المحاسبيةوالتي قد تشكل تالعب باألرقام  ،لآلثار المترتبة على هذه القرارات نظر او 
طاقة ة وهي بثالحدية إلى استخدام إحدى الوسائل اإلدارية فقد سعت هذه الدراس ،على جودة األرباح

األداء المتوازن  والتي تعمل على ضبط أداء المنظمة ومعالجة األداء بنظرة شمولية وليس مالية فقط 
لمعرفة دورها في تحسين جودة األرباح، فتعتبر بطاقة األداء المتوازن وسيلة من الوسائل المعاصرة 

أعمال  وتقييم وتعمل على قياس ،ة القصور في المقاييس المالية التقليديةتعمل على مواجه التي
 من بالرغم المالي المحو على االقتصار من بدال  محاور  أربعة خالل من شمولية المنظمات بنظرة

 أهميته.
لذا سعت هذه الدراسة إلى استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة رقابية وشاملة لكافة جوانب المنظمة 

 تقوم به في الحصول على أرباح ذات جودة عالية. التيلمعرفة الدور 
 :الدراسة مشكلة-أواًل 

رارات واتخاذ بعض الق ،تتمحور مشكلة الدراسة في ظهور بعض الممارسات التي يستخدمها المدراء
وإعطاء معلومات مضللة عن األرباح من خالل استغالل اإلدارة  ،على رقم األرباح سلب االتي تؤثر 

حدى فتسعى هذه الدراسة إلى استخدام إ ،شخصيةلمرونة المعايير المحاسبية لتحقيق أغراض  العليا
ارات لمعرفة دورها في الحد من هذه القر  التقنيات الحديثة في مجال األعمال وهي بطاقة األداء المتوازن 

عليه يمكن صياغة و  ،وبالتالي التأثير على مستوى جودة األرباح ،السلبية التي تستخدمها اإلدارة العليا
 :يس التاليمشكلة الدراسة في السؤال الرئ

 األرباح؟ما مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن وما دورها في تحسين مستوى جودة 
 التالية:األسئلة الفرعية  السؤال الرئيس ويتفرع من

  ؟ما مدى تطبيق البعد المالي في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين مستوى جودة األرباح .1
 ؟وره في تحسين مستوى جودة األرباحما مدى تطبيق بعد العمالء في بطاقة األداء المتوازن وما د .2
بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين مستوى ما مدى تطبيق بعد العمليات الداخلية في  .3

 األرباح؟جودة 
ما مدى تطبيق بعد التعلم والنمو في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين مستوى جودة  .4

 األرباح؟
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 :الدراسة أهمية-ثانًيا

 بعادهاألبطاقة األداء المتوازن متضمنة  االستراتيجيةتبحث هذه الدراسة عالقة مقاييس األداء   
   األرباح.األربعة في تحسين مستوى جودة 

 -التالية: وتبرز أهمية الدراسة في النقاط 
 عالية.مساعدة األطراف ذات العالقة بالمنظمة ضمان الحصول على أرقام ذات جودة  -1
 الحصول على معلومات وتقارير مالية أكثر موثوقية ودقة. -2
تحديد الهيكل التنظيمي والصالحيات والمسئوليات من خالل استخدام مقاييس بطاقة األداء  -3

 جودتها. اح وتحسين بباألر المتوازن والتي بدورها تعمل على الحد من التالعب 
محاولة توفير إرشادات معينة توفرها بطاقة األداء المتوازن تسمح لمتخذ القرار اختيار الطريقة  -4

 حسين جودة األرباح.المثلى لت
 :الدراسة أهداف-ثالًثا

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن بجوانبها األربعة ودورها في 
 -خالل: تحسين مستوى جودة األرباح من 

 التعرف على مستوى تطبيق بطاقة األداء المتوازن بجوانبها األربعة. -1
تحديد المقاييس االستراتيجية في الجانب المالي ضمن بطاقة األداء المتوازن والتي قد تمكن  -2

 األرباح.في حال تطبيقها من تحسين جودة 
تحديد المقاييس االستراتيجية في جانب العمالء ضمن بطاقة األداء المتوازن والتي قد تمكن  -3

 األرباح.في حال تطبيقها من تحسين جودة 
 متوازن والتيالييس االستراتيجية في جانب العمليات الداخلية ضمن بطاقة األداء تحديد المقا -4

 األرباح.قد تمكن في حال تطبيقها من تحسين جودة 
تحديد المقاييس االستراتيجية في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن والتي قد  -5

 األرباح.تمكن في حال تطبيقها من تحسين جودة 
 الفلسطينية.جودة األرباح في الوحدات االقتصادية  على مستوى التعرف  -6

  :الدراسة فرضيات-رابًعا
 -التالية: اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة الدراسة وأهدافها بالفرضيات    

( لتطبيق مقاييس (05.: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ةالرئيسالفرضية 
 األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح. األداء ضمن بطاقة

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
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( لتطبيق مقاييس األداء في الجانب (05.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1

 .األرباحتوازن وتحسين مستوى جودة المالي ضمن بطاقة األداء الم
( لتطبيق مقاييس األداء في جانب (05.ية عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ -2

  األرباح.مستوى جودة  المتوازن وتحسينالعمالء ضمن بطاقة األداء 
( لتطبيق مقاييس األداء في جانب (05.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

 مستوى جودة األرباح. المتوازن وتحسينالعمليات الداخلية ضمن بطاقة األداء 
( لتطبيق مقاييس األداء في جانب (05.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4

 التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى جودة األرباح.
 الدراسة: متغيرات-خامًسا

 في تقدم الدراسةو  ،المستقلة والمتغيرات التابع للمتغير من الدراسة عرض الجزء هذا يتناول
 والمتغيرات المستقلة( ويتضمن التابع )المتغيرالمتغيرات  من متغير لكل نظري  تحليل العرض هذا
 المتوازن وتحسينبطاقة األداء  بين المفترضة في العالقة ودوره المتغير ألهمية بيان التحليل هذا

 المتعلق اإلحصائي الفرض بتقديم العرض ينتهي ثم المتغير مستوى جودة األرباح وكيفية قياس
 .بالمتغير

 : األربا جودة  : التابع المتغير -1
 "الباحث هذه الدراسة استخدم في األرباح، جودة لقياس عدة نماذج السابقة الدراسات قدمت  

هذه  احتساب لسهولة "ميلر" لنسبة الباحث تفضيل ويرجع، األرباح لجودة ميلر" كمقياس نموذج
 المال رأس صافي في التغير بين النسبة احتساب أساس على ميلر( تقوم )نسبة أن وكما النسبة
تعرضا  أقل كعنصر التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق وصافي للتالعب كعنصر معرض العامل

 هذا فإذا كان ،السابقة الفترة عن الحالية الفترة في النسبة هذه في التغير احتساب يتم ثم للتالعب،
مستوى عال من  (وبالتالي ،إلدارة األرباح ممارسات وجود عدم يعني ذلك فإن ،صفر يساوي  التغير

 أن ذلك يعني فإن ؛الموجب أو بالسالب سواء صفر عن التغير قيمة إذا اختلفت أما ،جودة األرباح(
 :1حيث إدارة األرباح )مستوى منخفض من جودة األرباح ( في ممارسة  اإلدارة متورطة

 عدم وجود إدارة أرباح فرض -1
(    WC / CFO) t-o – (    WC / CFO) t-1=0 

 إدارة أرباح وجود فرض -2
(    WC / CFO) t-0 – (   WC / CFO) t-1 ≠ 0 

                                                             
1  Miller, J;. "Detecting earnings management a tool for practitioners and regulators". 

Unpublished ph.D. Dissertation, Anderson University,2007. 
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 تشير:حيث 

     WC إلى التغير في صافي رأس المال العامل 
CFO  .إلى التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

 
ـــبق يعنيمم ــ ــالب أو الموجب( كان ذلك  :ا ســ ــ ــــواء بالســـ ــفر )ســـ ــ ــبة ميلر عن الصـــ ــ أنه كلما اختلفت نســـ

 ألساس االستحقاق.  وفق اا على وجود تالعب في أرقام األرباح المعدة مؤشر  
 .األربعة لبطاقة األداء المتوازن  الجوانب وهي : المستقلة المتغيرات -2

 :تقيسها التي الجوانب يلي وفيما
افي بطاقة األداء المتوازن ويتضمن  األول الجانب وهو :المالي الجانب-أ    المؤشرات من عدد 

النشاطات  من اإليرادات لمزيج المتوازن  النمو ومؤشر العادل، الربح تحقيق مؤشر منها االستراتيجية
.1 مضافة اقتصادية قيمة تحقيق ممكن ومؤشر حد إلى أقصى التكاليف تخفيض ومؤشر، االستثمارية
(EVA)    

 الحصة على مؤشر في بطاقة األداء المتوازن ويحتوي  الثاني الجانب وهو :العميل جانب-ب 
 والحصة السوقية المتاحة التنظيمية القدرات بين توازن  عناصر من ويتكون  العادلة، السوقية

 االحتفاظ بالعمالء أما، العادلة الربحية هدف تحقيق يراعي بما جدد عمالء وحيازة .المستهدفة
 حيث وربحية العمالء ،والنفسية المادية الشركاء حاجات تلبي مؤشرات تطبيق يستهدف فإنه الحاليين

 النفسي الرضا إلى تحقيق السعي خالل من العميل ورضا .العادل الربح تحقيق مؤشرات على يحتوي 
  .2العادل والربح المادي

 مؤشر بطاقة األداء المتوازن ويتضمن في الثالث الجانب وهو :الداخلية التشغيل عمليات جانب-ت
أقل  أو عمل وقت أقل مقابل المستهدفة إلى الكمية إلى الوصول والهادف اإلنتاجية، الفاعلية تحقيق
والخدمات  الوحدات في الجودة من المقبولة المثلى النسبة يحسب وهو والنوعية والجودة تكلفة،

 بهدف المصرفية؛ والخدمات المنتجات في اإلتقان بها ويتضمن مسموح عيب نسبة أقل أو المنتجة،
 .3العالمية ينافس المعايير التقنية من مستوى  تحقيق

 
 

                                                             
1 Kaplan, R. and Norton, D. "The Balanced Scorecard: Translating strategy into action". 

Boston, MA: Harvard Business School Press. ch.1-10, 1996 ,p 40 . 
2 .  (Kaplan and Norton, 1996,p42).مرجع سابق  
3 Kaplan, R. and Norton, D. "Transforming the Balanced Scorecard from Performance 

Measurement to Strategic Management, Part 1", Accounting Horizons, Vol. 15, Issue 

1,2001,p44. 



 

- 241 - 
 

 
 مستوى  بطاقة األداء المتوازن ويحتوي على مؤشرات في الرابع الجانب وهو :والنموالتعلم  جانب-ث

 المطبق واإلبداعية الفردية األفراد، لدى المالئمة األكاديمية المهارات بتوفر ويعتني الفردية؛ القدرة
 .1ورضا الموظف الحلول، ابتكار في متفوقة عقلية قدرات توفر يشترط والذي اإلدارة، في
 

 :الدراسة منهجية-اسادسً 
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل تحليل البيانات الواردة في 
القوائم المالية لقياس المتغير التابع )جودة االرباح( كذلك تم االعتماد على المنهج االستقرائي 

ائل سمن كتب ودوريات وأبحاث ور  واإلنجليزية،االستنباطي وذلك من خالل استقراء المصادر العربية 
ومن اإلنترنت والندوات المنشورة في الصحف ومنشورات سلطة النقد  ومقاالت،جامعية ودراسات 

الفلسطينية. واستنباط المتغيرات التي سوف يتم قياسها بأداة الدراسة وهي قائمة االستقصاء وتحليلها 
ير المستقل متغللتوصل إلى نتائج منطقية تدعم الفرضيات النظرية الواردة في الدراسة ولقياس ال

لتحديد العالقة بين بطاقة األداء المتوازن وجودة األرباح. كذلك تم االعتماد و  المتوازن(،)بطاقة االداء 
 على المنهج التاريخي في استعراض الدراسات السابقة. أما طبيعة الدراسة فهي دراسة تطبيقية.

 الدراسة: نموذج-اسابعً 
لتوضيح العالقة المفترضة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة وطرق قياسها: قام الباحث 

من ثم المتغيرات المستقلة " و  المتوازن "باستخدام قائمة استقصاء لقياس مدى تطبيق بطاقة األداء 
اقة األداء طبتطبيق مقاييس األداء في ب االلتزامربط نتائج قائمة االستقصاء والتي تعبر عن مدى 

المتوازن والنتائج المترتبة عن قياس المتغير التابع )جودة األرباح( عن طريق نسبة ميلر بالطرق 
 ألرباح،ااإلحصائية للوصول إلى الدور المفترض لبطاقة األداء المتوازن في تحسين مستوى جودة 

 والشكل التالي يوضح شكل العالقة بين المتغيرات:
 
 
 
 
 
 

                                                             

 1 Davis, Tim R.V,. "Developing an Employee Balanced Scorecard: Linking Frontline 

Performance to Corporate Objectives", Management Decision, Vol. 34, Issue 4. 

1996,p40. 
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                                                            المتغير التابع                                                          المتغيرات المستقلة      

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( "يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة من إعداد الباحث"1شكل رقم )
 :الدراسة محددات-اثامنً 

كانت  اءالبورصـة سـو تشـتمل الدراسـة على الوحدات االقتصـادية الفلسـطينية المدرجة أسـهمها في  -1
ــفة الغربية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــركات، وذلك  فقط وليسفي محافظات غزة أو محافظات الضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألن هذه نظر اكل الشـــ

الشـــركات لها تقارير مالية منشـــورة على مواقع التداول الرســـمية وتتيح الحصـــول على بعض البيانات 
 القوائم المالية التي تلزم للدراسة لقياس إدارة األرباح.   من
ــــة  -3 ــــهمها في البورصــ ــــطينية المدرجة أســ ــادية الفلســ ــ ــــة على بعض الوحدات االقتصــ ــتملت الدراســ ــ اشــ

 ( وذلك نظر ا لصعوبة الوصول والتواصل مع كل الشركات 49( من أصل )31والتي عددها )

المالي في  الجانب
بطاقة االداء 

 المتوازن 

العميل في  جانب
بطاقة االداء 

 المتوازن 
 األرباح جودة

"ميلر نسبة نموذج "  

العمليات  جانب
بطاقة الداخلية في 

 االداء المتوازن 

 

التعلم والنمو  جانب
بطاقة االداء في 

 المتوازن 
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ــفة الغربية نتيجة القيود ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــها االحتالل على التنقل بين جناحي في محافظات الضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتي يفرضـــ
 .الوطن وعدم استجابة ورفض بعضها

 
 السابقة: الدراسات-اتاسعً 

 ""العالقة بين الحاكمية المؤسسية وجودة األرباح،  بعنوان:  1(2014دراسة )محمود صيام ،  -
تكون ت هدفت الدارسـة إلى معرفة مدى وجود عالقة بين عناصـر الحاكمية المؤسـسـية، والتي

من مجلس اإلدارة، ولجنة األرباح، حيث تم اســتخدام نموذج االنحدار المتعدد لقياس تأثير العناصــر 
ــارد ســــون( لقياس  ـــية على جودة األرباح، كما تم اســــتخدام معادلة )ريتشــ ــسـ الخاصــــة بالحاكمية المؤســ

يق أهداف ولتحق جودة األرباح في الشـركات الصـناعية المدرجة في بورصـة فلسـطين لألوراق المالية،
ــة فلســـــطين لألوراق المالية  ــناعية المدرجة في بورصـــ الدارســـــة تم اختبار بيانات جميع الشـــــركات الصـــ

ــائية بين 12وعددها ) ــ ــ ــ ــــة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصـ ــ ــ ــــلت الدارسـ ــ ــ ـــناعية ، وتوصـ ــ ــ ــــركة صــ ــ ــ ( شـ
ــــركة، وبين جودة األرباح، ووجود عالقة طردية ذات داللة  ـــتقاللية مجلس إدارة الشـ ــائية بياســ ــ ن إحصـ

ــافة إلى وجود عالقة طردية ذات داللة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء مجلس اإلدارة، وبين جودة األرباح، باإلضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عدد أعضـــ
 خرى إحصائية بين نشاط لجنة التدقيق الداخلي، وجودة األرباح، أما عناصر الحاكمية المؤسسية األ

والمتمثلة بملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة، وخبرة لجنة التدقيق الداخلي فلم تثبت الدراسة 
 وجود عالقة بينهما.

 الشركات من األرباح دليل جودة في المؤثرة ،  بعنوان: "العوامل 2(2012دراسة )عالم حمدان،  -
 األردنية". الصناعية

ــة إلى التحقق من جود ــ ــ ــ ــناعية هدفت هذه الدراســـ ــ ــ ــ ــاهمة العامة الصـــ ــ ــ ــ ــــركات المســـ ــ ــ ة أرباح الشـــ
المدرجة في ســوق عمان لألوراق المالية، باإلضــافة إلى اختبار العوامل التي تؤثر في مســتوى جودة 

ــــركات،األرباح في تلك  ــــتخدام نموذجين لقياس جودة األرباح وهما  الشــ ولتحقيق هذه األهداف؛ تم اســ
 ،Dechow)المعدل من قبل  (Jones, 1991) ونموذج (Richardson et, al. 2005)نموذج 

et, al,. 1995)( شـــركة مســـاهمة عامة صـــناعية مدرجة في 50، وقد شـــملت عينة الدراســـة على )
 مهمة تشير إلى ارتفاع  إلى نتائج(، وقد توصلت الدراسة 2009-2004سوق عمان المالي للفترة )

                                                             
تير ارة، رسالة ماجس"العالقة بين الحاكمية المؤسسية وجودة األرباح"، الجامعة اإلسالمية، كلية التج صيام،محمود  1

 .,2014غزه فلسطين،غير منشوره، 
من الشركات الصناعية األردنية، مجلة الجامعة اإلسالمية  "، دليل" العوامل المؤثرة في جودة األرباححمدان،عالم  2

 .2012 للدراسات االقتصادية واإلدارية، المجلد العشرين، العدد األول،
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ر لحجم تأثي إلى وجودت النتائج أشار جودة أرباح الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية، كما 

 الشركة وعقود الدين وجودة التدقيق في مستوى جودة األرباح.
 

ــــوزي أبو علي وآخرون ، - ــــة )ســ ــبية جودة ، بعنوان: "أثر 1(2011دراســ ــ  تكلفة في األرباح المحاســ
 الدولية". المالي اإلبالغ ييرلمعا طبق ا الملكية حقوق 

ــة إلى التعرف على أثر خصــــائص األرباح المحاســــبية )جودتها( في تكلفة  تهدف هذه الدراســ
ــــة  ــ ــ ــ ــ ــناعية، والخدمية المدرجة في بورصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــركات الصــ ــ ــ ــ ــ رأس المال، من حيث تكلفة حقوق الملكية للشــ

( وحتى 1993ام )( شـــركة خالل الفترة من ع78عمان. وقد أجريت الدراســـة على عينة مكونة من )
(، وقد استخدمت الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وبناء  على معايير اإلبالغ 2007عام )

ــــة  ــــلت الدراســ ـــبية، وأثرها في تكلفة رأس المال، وتوصــ المالي الدولية، في قياس جودة األرباح المحاســـ
 تكلفة حقوق الملكية، ووجود أثرإلى ما يدعم وجود أثر لجودة األرباح المحاســبية على نحٍو عام في 

ـــبية على نحٍو من ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفات األرباح المحاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الئمة بأن أثر ُبعد م افرد في تكلفة حقوق الملكية. علم  لصــ
األرباح المحاســبية كان أعلى من أثر ُبعد موثوقية األرباح المحاســبية في تكلفة حقوق الملكية، وكان 

 .ةالملكيللتحفظ المحاسبي أثر ضعيف في تكلفة حقوق 
 Earnings Quality and it"بعنوان: 2(AFAANZ Newsletter, 2005دراسة ) -

Relationship with Aspects of Corporate Governance: An Investor 

Perspective".   
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين جودة األرباح المقاسة بالمستحقات الكلية لقياس جودة  

والذي  -لقياس جودة األرباح (Richardson, et al., 2004)تخدام نموذج األرباح من خالل اس
وبين ثالثة جوانب للحاكمية المؤسسية هي:  (Total Accruals)يعتمد على المستحقات الكلية 

ملكية المديرين ألسهم الشركة، واستقاللية مجلس اإلدارة، وحجم مجلس اإلدارة؛ وقد اشتملت عينة 
-2001وثالثين شركة أسترالية من الشركات المدرجة خالل الفترة من سنة )الدراسة على مائتين 

(، وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة األرباح وبين ملكية 2003
المديرين ألسهم في الشركة، أما استقاللية مجلس اإلدارة وكذلك حجم مجلس اإلدارة فلم يوجد بينهما 

 رباح عالقة حسب ما توصلت إليه هذه الدراسة.وبين جودة األ
 

                                                             
سوزي أبو علي، ومأمون الدبعي، ومحمد أبو نصار، " أثر جودة األرباح المحاسبية على تكلفة حقوق الملكية طبقا   1

 .1،2011، العدد 7لمعايير اإلبالغ المالي الدولية"، المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد 
2 AFAANZ Newsletter, The Accounting and Finance Association of Australia and New 

Zealand Newsletter, Earnings quality and its relationship with aspects of corporate 

Governance: an investor perspective, www.afaanz.org/ newsletter,2005. 
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 نموذج المقياس المتوازن لألداء كأداة لتقييم استخدام :"بعنوان1 ) 2012جزر، )حمد أبو دراسة -

 "الفلسطيني اإلسالمي أداء البنك
أداء البنك  بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم استخدام مدى على إلى التعرف الدراسة هدفت

 متغيرات وتحليل الوصفي اإلحصائي التحليل أسلوب على الدراسة وقد اعتمدت الفلسطيني، اإلسالمي
حيث  والثانوية، األولية البيانات على الدراسة اعتمدت فقد أهداف فرضياتها، ولتحقيق واختبار الدراسة

ايجابي  أثر وقد توصلت الدراسة إلى وجود وأهدافها، الدراسة موضوع مع تتناسب استبانة صممت
بدرجات متفاوتة نسبيا ولكن البعد  أداء البنكنموذج المقياس المتوازن لألداء على  أبعاد لجميع

الفلسطيني  يطبق مقاييس أداء واضحة منها  اإلسالمياالجتماعي كان ذو اثر سلبي وأن البنك 
 من كان وصياتإلى عدة ت الدراسة خلصت مقاييس غير مالية. وقد أخرى مقاييس مالية تقليدية و 

 تهيئة على والعمل المتوازن،بطاقة األداء  إلى تبني الفلسطيني اإلسالمي البنك يسعى أهمها أن
 تطبيقه. لعملية المناسبة الظروف

 بعنوان: ، 2(2010Greiling,)دراسة  -
"Balanced Scorecard Implementation in German Non-Profit Organization"" 

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تقرير عن نتائج الدراسة التجريبية االستكشافية للمنظمات 
األلمانية غير الهادفة للربح فيما يتعلق بتطبيق بطاقة األداء المتوازن من حيث مستويات التنفيذ، 

 واألبعاد، والتحديات والعقبات الرئيسة واستخدام مقاييس األداء. 
أن معظم المنظمات غير الهادفة للربح التي تم تحليلها في هذه  :ومن أهم نتائج الدراسة

في  ازن األداء المتو وأن تطبق بطاقة  المتوازن،الدراسة هي في مرحلة مبكرة من تطبيق بطاقة األداء 
معظم الحاالت كأداة قياس وليس بوصفها نظام لإلدارة. وأوصت الدراسة بضرورة التعمق في دراسة 

 أدبيات بطاقة األداء المتوازن في المنظمات غير الهادفة للربح.
 بطاقة األداء المتوازن في تطبيق بعنوان: "أثر3  2009)فضة،ماهر درغام، مروان أبو  دراسة( -

 " غزة قطاع في العاملة الفلسطينية الوطنية للمصارف االستراتيجي ياألداء المال تعزيز
 

                                                             
ى استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء البنك اإلسالمي الفلسطيني: دراسة " مدجزر،حمد أحمد أبو  1

 .2012، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورةميدانية"، 
2 Greiling, Dorothea."Balanced scorecard implementation in German non-profit 

organizations". International Journal of Productivity and Performance Management 

Vol. 59, issue 6, 2010. 
ماهر موسي درغام، مروان محمدأبو فضة ،" أثر تطبيق أنموذج األداء المتوازن في تعزيز األداءالمالي االستراتيجي  3

وم ، سلسلة العلمجلة  الجامعة اإلسالميةللمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة :دراسة ميدانية"، 
 . 2009 ،2لعدد، ا 17اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية، غزة، المجلد 
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 األداء المالي تعزيز بطاقة األداء المتوازن في تطبيق أثر إلى معرفة الدراسة هدفت

 الدراسة أن نتائج أهم من وكان غزة، قطاع في العاملة الوطنية الفلسطينية للمصارف االستراتيجي
 يتطلب نجاحها بأن الجيد، اإلدراك لديها يتوفر غزة، في قطاع العاملة الفلسطينية الوطنية المصارف

ا تصور ا تمتلك وأنها األداء المالي االستراتيجي، لتعزيز جدي بشكل العمل األداء  أبعاد عن واضح 
 استخدام ويمكن متميز، استراتيجي أداء مالي من تحقيق يمكنه والذي األساسي، االستراتيجي المالي
ا األربعة األداء المتوازن بأبعادهبطاقة   للمصارف، االستراتيجي األداء المالي لتعزيز على حدة كلٍ  مع 

 الفلسطينية الوطنية المصارف أهمها ضرورة تبني من كان توصيات إلى عدة الدراسة خلصت وقد
الظروف  الثقافة المؤسسية، وتهيئة تشكيل إعادة بطاقة األداء المتوازن عبر غزة قطاع في العاملة

 الالزمة لتفعيل عملية تطبيقها.
 2008Iselin et al  )1 , (دراسة -

 عمالء،ال المالي،) المختلفة بأبعادها األداء المتوازن  أثر بطاقة تبيان إلى الدراسة هذه هدفت
( (145 لىع الدراسة هذه طبقت وقد األداء، على( االجتماعي البعد والنمو، التعلم الداخلية، العمليات

 الدراسة توصلت دوالر، وقد مليون ( 100) عن مبيعاتها عائدات تزيد التي ستراليابأ صناعية شركة
 أداء المنظمة األداء مع قياس ونظام االستراتيجيةاألهداف  وضوح إيجابية بين عالقة وجود إلى

 العمالء، عدب المالي، البعد) األداء المتوازن  لبطاقة األربعة أثر لألبعاد وجود الدراسة أثبتت كما. الكلي
أثر  أي وجود عدم الدراسة أظهرت كما أداء المنظمة، مع( والنمو التعلم بعد الداخلية، العمليات بعد
 .أداء المنظمة على( الزمن فاقد العمل، إعادة التكاليف، االجتماعية، المسئولية) مقياس من لكل

بعنوان: "دور نظام التقييم المتوازن لألداء في الحد من ممارسات  2(2011دراسة )فاطمة محمود، -
 إدارة الربحية في ظل بيئة األعمال الحديثة"

 اإلى اختبار العالقة بين ممارسات إدارة الربحية والتقييم المتوازن لألداء وتحقيق   هدفت الدراسة
لهذا الهدف تم اختبار العالقة بين ممارسات إدارة الربحية والتقييم المتوازن لألداء في الواقع العملي 
من خالل الدراسة الميدانية وأسلوب االستقصاء في جمع البيانات الالزمة الختبار الفروض لعينة من 

إلى أن المتغيرات  راسةالد وتوصلت العربية.الشركات العاملة في محافظة القاهرة بجمهورية مصر 
المواقفية المتمثلة في نوع النشاط وعمر المنشأة وحجم المنشأة ال تؤثر على أي من استخدام التقييم 
المتوازن لألداء أو أداء المنشأة باستثناء متغير حجم المنشأة فإن المتغيرات الموقفية ال تؤثر على 

 ن متغير تطبيق الفلسفات اإلدارية الحديثة هو متغير ممارسة إدارة الربحية ، وقد بينت الدراسة أ
                                                             

1 Iselin, E.R., Mia, L. and Sands, J. "The effects of the balanced scorecard on 

performance", Journal of General Management, Vol.33، issue.4. 2008. 
"دور نظام التقييم المتوازن لألداء في الحد من ممارسات إدارة الربحية في ظل بيئة  محمود،فاطمة عبد الخالق  2

 .2011 كلية التجارة، قسم المحاسبة، جامعة القاهرة، ،منشورةرسالة دكتوراه غير األعمال الحديثة"، 
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وأداء المنشاة،  ا على كل من استخدام التقييم المتوازن لألداءالمتغير الموقفي الوحيد الذي يؤثر معنوي  

أهمها ضرورة األخذ في االعتبار األثر الذي يتركه  من كان توصيات إلى عدة الدراسة خلصت وقد
داء ال تقتصر على النظرة المالية قصيرة األجل وأن يتم االستفادة من استخدام نظم لقياس وتقييم األ

فراد ومنهم المديرون باألهداف بما يقوم عليه من الربط بين أهداف األ مدخل التقييم المتوازن لألداء
 .االستراتيجية

 :النظري  اإلطار
  :األداء المتوازن  بطاقة-أواًل 

الوحدات  المنشأة إلى استراتيجية وتوصيل لنقل أداة تستخدم"بطاقة األداء المتوازن على أنها فقد عرفت 
 ،ططةواألهداف المخ النتائج تحقيق ومتابعة تنفيذها بشكل يضمن اإلدارية المختلفة، والمستويات

 أداة لتنفيذ طريق توفير عن وذلك المنشأة وقدراتها في مواجهة المنافسين والتي تعمل على دعم قوة
 1"المستهدفة نتائجها عن والمحاسبة االستراتيجية

 تخطيط استراتيجي ونظام إدارة يستخدم على أنه" (Kaplan and Norton:1992) أشاربينما     
ي ف والمنظمات غير الربحيةالحكومة، والصناعة، و  في مجال األعمال التجارية على نطاق واسع

الت ، وتحسين االتصاالمنظمة استراتيجيةو  إلى رؤية األنشطة التجارية لمواءمة جميع أنحاء العالم
 .2االستراتيجيةللوصول إلى األهداف  أداء المنظمة، ومراقبة الداخلية والخارجية

اعرفت و      بطاقة األداء المتوازن بأنها "نهج الهدف منه تقديم صورة واضحة بشأن ما ينبغي  أيض 
جل عمل توازن بين المنظور المالي في التنفيذ ومراقبة الخطط أمن  قياسمن الشركات القيام به  على

 3".االستراتيجية
 استراتيجية" أداة منهجية رقابية  :( أن بطاقة األداء المتوازن هي2011وذكر )اسكندر نشوان ،     

هو  :أي ،في جميع إدارات المنظمة االستراتيجيةمتعدد األبعاد لوصف وتنفيذ وإدارة  إطار ايستخدم 
داف إلى أه االستراتيجيةإطار عام يساعد مختلف مستويات المنظمة على ترجمة أهدافها وخططها 

عملية قابلة للقياس بدقة مع توجيه األداء والسلوك الفردي، وذلك من خالل ربط رسالة ورؤية النشاط 
 .4البتكار والتعلم(من خالل األبعاد األربعة )المالي، العمالء، العمليات الداخلية للتشغيل، ا

                                                             
1 Gering, Michael, and Keith Rosmarin,. "Central beating" Financial Management, 

2000, pp. 32-33. 
2  Kaplan, R.and Norton, D. "The balanced scorecard: measures that drive 

performance," Harvard Business Review, vol.70, issue.1, 1992. pp. 71-79. 
3 (Kaplan and Norton:1992: p77  مرجع سابق ) 
األداء  جودة لتحقيق المراجعة استراتيجيات منشآت تطوير األداء المتوازن في بطاقة " استخدامنشوان،اسكندر  4

 .43ص2011, شمس،جامعة عين  المحاسبة، التجارة، قسمكلية  ،دكتوراه رسالة المهني" 
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 ومن خالل المفاهيم السابقة يستنتج الباحث النقاط التالية:

بطاقة األداء المتوازن هي أسلوب متكامل قادر على دمج جميع المقاييس الهامة الكمية والنوعية،  -
 التي تغطي جميع الجوانب من المنظمة.

المحور المالي ومحور العمالء  وهي:بطاقة األداء المتوازن على أربعة محاور أو اتجاهات  تحتوي  -
 ومحور العمليات الداخلية ومحور التعلم والنمو.

تهدف بطاقة األداء المتوازن إلى إيجاد عالقة توازنية بين مقاييس األداء المالية وغير المالية وبين  -
ر والمقاييس غير المالية في األجل الطويل والتوازن بين المقاييس المالية في األجل القصي

 والعمالء(واألطراف الخارجية )المساهمين والمدينين  والمدراء(األطراف الداخلية )العاملين 

ة وبين أاستراتيجية المنشتعمل بطاقة األداء المتوازن على دعم وتحقيق الترابط واالتصال بين  -
 هداف وطرق الوصول إليها.األنشطة التشغيلية وتحديد األ

 وسيلة تمكن العاملين في جميع المستويات أداة أوأن بطاقة األداء المتوازن هي"  الباحثويرى 
ة من خالل مجموعة متكاملة من األهداف التي يمكن أاستراتيجية المنشالتنظيمية من النظر إلى 

ابطة على قاييس أدوات رقابية وضالوصول إليها بوضع مقاييس مالية وغير مالية حيث تعتبر هذه الم
 األداء."

ن  يسعى إلى زيادة القدرة اإلدارية لدى العامليا متكامال  ا إداري  إليها بأنه " نظام   اإلشارةويمكن 
وبناء المعرفة التنظيمية وذلك من خالل تحديد ضوابط ومقاييس أداء تحدد مستوى الوحدات داخل 

ل النجاح وتحقيق أهدافها في مختلف المجاالت واألنشطة المنظمة وتحسن قدرتها في اختراق عوام
 وتشخيص المشاكل التشغيلية ومحاولة معالجتها ".

 تطبيقها:جوهر بطاقة األداء المتوازن وآلية 
ايمكن تلخيص جوهر بطاقة األداء    :1للخبرة التي استمدتها في النقاط التالية المتوازن طبق 
التوازن بين األهداف اإلدارية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل داخل مختلف مقاييس  تحقيق – 1

 األداء.
 أهمية تكوين مؤشرات وصفية غير مالية بجانب المؤشرات المالية. إبراز – 2
 الكمية.الغموض عن طريق االحتفاظ بالمؤشرات  إزالة – 3
 النظرية.التعلم التنظيمي من خالل دورة متكررة لمراجعة  نشر – 4

                                                             
1 Morisawa, Toru. " Building Performance Measurement Systems with the Balanced 

scorecard Approach", Nomura Research Institute (NAI) Papers ,issue. 45 , 2002,pp. 1-

15. 
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 جوانب متعددة يشمل عام إطار كونه إدارة متكامل كما أن بطاقة األداء المتوازن وصفت بأنها نظام

 : 1يلي كما عناصر ثالثة من يتألف حيث
 Measurements Systemقياس  نظام -1

 أكثر محددة ومؤشرات إلى أهداف المنظمة استراتيجيةو  رؤية ترجمةمن : يمكن األداء المتوازن بطاقة 
 وليس وأفعال نشطة استراتيجيةالمنظمة  استراتيجيات من وتجعل الجميع يتقاسمها القياس في دقة

 الواقع. على أرض فعلية قياسات لها تجد ال نظرية اطروحات مجرد
 األداء المالي توازن  لكونها وذلك : Strategic Management Systemاستراتيجي إدارة  نظام -2

 األمد قصيرة األفعال ربط االعتبار بعين أداء تأخذ موجهات خالل من الصحيحة بصورته وتضعه
 .وأهدافها البعيدة المنظمة استراتيجيات مع

نموذج المقياس المتوازن  إطار في : فالمقاييسCommunication Toolوتواصل  اتصال أداة 3- 
 وتطوير والتعلم الحوار إثراء في المقاييس تساهم أن كما للمعرفة مشترك لتقاسم إمكانية لألداء يعطي

 .وبسهولة الالزمة الضرورية والتغيير التحسين جوانب
 أبعاد واتجاهات بطاقة األداء المتوازن ومكوناته: 

بطاقة األداء المتوازن تشير إلى أنه يجب أن ننظر إلى المنظمة من أربعة منظورات، 
جمع البيانات وتحليلها نسبة لكل من هذه المنظورات وذلك بهدف قياس وتقييم  ومقاييس، لتطوير
ا ((Kaplan & Nortonاقترح األداء لذلك فقد  ى المقاييس المالية عل يحتوي لقياس األداء  نظام 

ة من خالل أربعة مجاالت: المنظور المالي، منظور أالمنش ، وذلك من خالل النظر إلىوغير المالية
  .2التعلم والنمو العمليات الداخلية، منظورالعمالء، 

 وفيما يلي استعراض لهذه االتجاهات:
يتمثل المنظور المالي في اإلجابة على السؤال التالي كيف ينظر إلينا  المالي:المنظور  -1

المساهمين؟ ويستخدم المنظور المالي عدة مقاييس مثل التدفق النقدي، والعائد على حقوق 
ا الربح العادل، والذي يشكل هدف ا استراتيج ومقياس تحقيقالمساهمين، والمبيعات، واإليرادات  ي 

لوصول إليه، مقياس النمو المتوازن لمزيج اإليرادات من النشاطات تسعى معظم المنظمات ل
االستثمارية. ومقياس تخفيض التكاليف إلى أقصى حد ممكن؛ وذلك لتحقيق أقصى فاعلية 
ممكنة. ومقياس تعظيم الثروة للمساهمين والمودعين من خالل تحقيق عوائد حقيقية على 

 . 3افةاالستثمار، ومقياس تحقيق قيمة اقتصادية مض
                                                             

1 Niven, Paul R., "Balanced Scorecard step by step, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, 

New Jersey. Published simultaneously in Canada. 2002.pp.12-22. 
2 (Kaplan and Norton:1992:p84  مرجع سابق ) 
3 1996,p46) (Kaplan and Norton, .مرجع سابق 
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يعكس منظور العمالء وجهة نظر العمالء ويتمثل في اإلجابة على السؤال  العمالء:نظور م -2

 العمالء،ما مدى رضا العمالء عنا؟ ويستخدم منظور العمالء عدة مقاييس منها رضا  التالي:
تخفيض عدد الوحدات المعيبة، والتسليم في الوقت المحدد، دعم وتطوير المنتجات، مقياس 

السوقية العادلة، ويتكون من عناصر توازن بين القدرات التنظيمية المتاحة والحصة الحصة 
حتفاظ اال أما السوقية المستهدفة. وحيازة عمالء جدد بما يراعي تحقيق هدف الربحية العادلة.

ربحية و  بالعمالء الحاليين فإنه يستهدف تطبيق مقاييس تلبي حاجات الشركاء المادية والنفسية.
يحتوي على مقاييس تحقيق الربح العادل. ورضا العميل من خالل السعي إلى تحقيق  العمالء

 . 1الرضا النفسي والربح المادي العادل
ما هي كفاءة األنشطة األساسية  يعالج مسألةن هذا المنظور إحيث  الداخلية:منظور العمليات  -3

ا لية على عدة مقاييس منهمنظور العمليات الداخ يحتوي لدينا ومجاالت التميز في العمليات؟ 
 الفاعلية ومقاييس تحقيق الزمن،ا باإلنتاجية، دورة فعال مقاس   العمليات بشكلمدى تنفيذ 

 .أقل تكلفة أو عمل وقت أقل مقابل المستهدفة إلى الكمية إلى الوصول والهادف اإلنتاجية،
 والخدمات المنتجة، الوحدات في الجودة من المقبولة المثلى النسبة يحسب وهو والنوعية والجودة

 . 2به مسموح عيب نسبة أقل أو
يتمثل منظور التعلم والنمو في اإلجابة على السؤال التالي "مدى استمرار  والنمو:منظور التعلم  -4

اييس منظور التعلم والنمو على مق يحتوي ة في القيام بتحسن مستمر وخلق قيمة مضافة"؟ أالمنش
مرتبطة بالتعلم واالبتكار مثل عدد مرات دورة تطوير المنتج، وتحسين العمليات التشغيلية، مستوى 
القدرة الفردية؛ ويعتني بتوفر المهارات األكاديمية المالئمة لدى األفراد، واإلبداعية الفردية المطبق 

لية متفوقة في ابتكار الحلول، ورضا الموظف، الذي في اإلدارة، والذي يشترط توفر قدرات عق
يهتم بتلبية حاجاته بما يناسب قدراته ومؤهالته. وربحية الموظف، ويتركز حول قدرته على تحقيق 

 اقتصادية.قيمة 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 (Kaplan and Norton, 1996,p47) .مرجع سابق 
2 (Kaplan and Norton, 1996,p47) .مرجع سابق 
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 :األداء المتوازن ( يوضح االتجاهات األربعة لبطاقة 2والشكل رقم )

 1( يوضح االتجاهات األربعة لبطاقة األداء المتوازن 2الشكل )
( أن كل جانب من الجوانب األربعة لبطاقة األداء المتوازن Selena, Aureli ، (2010ويرى 

 :   2يشتمل على أربعة نقاط 
 فيه األهداف الخاصة بالنموذج. : تسجلObjectivesاألهداف 

 ستخدم لقياس كل هدف.فيه المؤشرات التي ست : تسجلMeasuresالمؤشرات 
 فيه القيمة المستهدفة للمؤشر في نهاية الفترة )سنة مثال(. : تسجلTargetالمستهدف 
 التي سنقوم بها لتحقيق الهدف. تسجل فيه المبادرات أو األشياء :Initiativesالمبادرات 

 المتوازن: فوائد بطاقة األداء
مع  طويلة األجل االستراتيجيةلربط األهداف  بطاقة األداء المتوازن توفر عددا من اآلليات

 :3ات واألعمال قصيرة األجل. وبذلك أبرز الباحثان بعض فوائد بطاقة األداء المتوازن منهاجراءاإل
وذلك  ها،واستراتيجياتبطاقة األداء المتوازن تقود إلى توافق المدراء في اآلراء حول رؤية الشركة  -1

متكاملة  جموعةفي مة يمكن التعبير عنها أواستراتيجية للمنش ألن هذا النموذج يتطلب تحديد رؤية
من األهداف والمقاييس، ويجب االتفاق بين كبار المدراء التنفيذيين كيف يمكن ترجمة األهداف 

 االستراتيجية إلى مقاييس تشغيلية.
 

                                                             
1 (Kaplan and Norton, 1996,p49) .مرجع سابق 

2  Selena ,Aureli , "The introduction of innovative performance measurement and 

management control systems: the role of financial investors and their acquired 

companies" , Studies in Managerial and Financial Accounting, Vol. 20, 2010.p55.  
3 (Kaplan and Norton:1992:p88  مرجع سابق ) 

http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1479-3512&PHPSESSID=tmp8l3dq0gp268gnr8at6dcon3
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1479-3512&volume=20&PHPSESSID=tmp8l3dq0gp268gnr8at6dcon3
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منظمة، لجميع أنحاء ا الشركة إلىطاقة األداء المتوازن تسمح للمدراء على توصيل استراتيجية ب -2

المنظمة طويلة األجل،  استراتيجيةأن العاملين لديهم فهم واضح عن  مما يساعد على ضمان
والعالقات بين مختلف األهداف االستراتيجية، والعالقة بين أعمال العاملين واختيار األهداف 

 االستراتيجية.
الشركات على  من خالل دمج الخطط االستراتيجية والمالية، بطاقة األداء المتوازن تساعد -3

الموارد وتحديد األولويات على أساس مساهمة المبادرات لألهداف االستراتيجية  تخصيص وتوزيع
طويل األجل من خالل دمج المؤشرات غير المالية لمحركي االستراتيجية بنجاحها المالي، بطاقة 

ل مالحظة من خالاألداء المتوازن توفر التقييم والتغذية العكسية االستراتيجية ويعزز التعلم 
النتائج االستراتيجية على المدى القصير، مما يتيح للشركات تعديل األهداف أو  ومراقبة

 النتائج المالية.صدور االستراتيجيات قبل 
تعتبر بطاقة األداء المتوازن أسلوب فني بسيط ولكنه قوى ، حيث بطاقة األداء المتوازن بتحسين  -4

على النظرة قصيرة األجل، فالمقاييس المالية التقليدية مثل للموقف التنافسي ونهاية االعتماد 
العائد على رأس المال وربحية السهم الواحد يمكن أن يعطى مؤشرات مضللة بالنسبة للتحسينات 

فهي تقيس نتائج تاريخية وتركز على األجل القصير فعلى سبيل المثال يمكن  المستمرة واإلبداع،
ض حوافز أو مكافآت العاملين( وهذا يؤدى إلى زيادة األرباح عمل وفر في النفقات )مثل تخفي

ولكنها يمكن أن تكون سبب ا في تقليل ربحية الشركة على المدى الطويل ألنها  .في المدى القصير
ى رضا أعمالهم مما يؤثر سلب ا عل قد تؤثر سلب ا على الروح المعنوية للعاملين مما يؤثر على أداء

ذج بطاقة األداء المتوازن تعمل على رفض مثل هذه القرارات التي تؤثر العمالء واإلبداع فنمو 
  .1سلب ا على المدى الطويل وقد تم تصميم بطاقة األداء المتوازن لتحقيق التوازن بين هذه القرارات

 ،ومنظور العميل بطاقة األداء المتوازن تقيس و وتدمج االتجاهات األربعة )المنظور المالي، -5
العمليات الداخلية، ومنظور اإلبداع والتعلم( في وقت واحد وهذا يجنب اإلدارة من تجنب ومنظور 

  .2إدخال تحسينات في أحد الجوانب على حساب الجانب اآلخر
  المتوازن:أهداف بطاقة األداء 

 :3منها إدارية أهداف عدة يمكن استخدام بطاقة األداء المتوازن لتحقيق
 .االستراتيجيات ترجمة -1
 .االستراتيجية والمقاييس االستراتيجية باألهداف العاملين إعالم -2

                                                             
1  Newing,R. , "Benefits of A Balanced Scorecard" ,accountancy , November, 

1994,pp.52-53. 
2 1994:p54)  ،Newingمرجع سابق ) 
3 (Kaplan and Norton, 1996,p50)  .مرجع سابق 
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 .اإلجرائية والخطوات األهداف ووضع لتخطيطا -3
 االستراتيجية. العكسية والتغذية التعلم تدعيم -4

 التحديات التي تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
إن مهمة القيام بتطبيق بطاقة األداء المتوازن ليست بالمهمة السهلة فهناك معدالت فشل 

من منظمات األعمال التي ستقوم بتطبيقه األخذ في االعتبار جميع  لذلك يتطلبعالية في تطبيقه 
ت االتحديات التي تحول دون تطبيق بطاقة األداء المتوازن بنجاح. ففي هذا المجال يمكن حصر التحدي

 :1التي تواجه هذه المنظمات في اآلتي 
 لتزام اإلدارة والعاملين في عملية تطبيق بطاقة األداء المتوازن.اعدم  -1
لتزام بتطبيق الخطط التشغيلية قصيرة األجل والموازنات السنوية في الوقت المحدد عدم اال -2

 لها.
التالي ب المنظمة،القيود المفروضة على نظام المعلومات والتي تحول دون إمكانية تقييم أداء  -3

 عدم إمكانية مراقبة التقدم نحو تحقيق األهداف.
 التي تواجه فريق العمل في رسم الخريطة االستراتيجية. الصعوبات -4
 التوافق في اآلراء بشأن اختيار مقاييس األداء. عدم -5
العاملين والمدراء للتغيير فعادة ما يعتبر العاملين التغيير دائما ليس من  مقاومة ومواجه -6

 مصلحتهم.
  :األربا  جودة-اثانيً 

يختلف تعريف جودة األرباح ومفهومها حسب وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية وأهدافهم، فواضعي 
اا ل تم اإلفصاح عنهالمعايير المحاسبية والمدققين يعتقدون بأن جودة األرباح تتحقق في حا  وفق 

للمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها. والدائنون يرون أن جودة األرباح تتعلق بالقدرة على 
 .  2تجاههماتدفقات نقدية كافية لتغطية التزامات المنشاة  تحويلها إلى

 عن التعبير فيعنها  األرباح المفصح قدرة األرباح هي جودة أن  "Bellovary.etal,2005“وبين 
األرباح  استمرارية في األرباح تتمثل جودة أن ذإ باألرباح المستقبلية والتنبؤ للشركة األداء الحقيقي

 .3تذبذبها وعن
                                                             

1 Jakobsen, Morten, "Balanced scorecard development in Lithuanian companies: Case 

study of the Lithuanian consulting engineering company, MSc in Finance and 

International Business. Master thesis, Aarhus School of Business، University of Aarhus, 

Lithuanian,2008. 
2 Dechow P., and Schrand, C., Earnings Quality. The Research Foundation of CFA 

Institute. (2004). 
3 Bellovary, Jodi L., Don E. Giacomino., & Michael D. Akers.,, Earnings Quality: It's 

Time to Measure and Report, The CPA Journal, November, 2005, pp32-37. 
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بعض الباحثين إلى أن جودة األرباح تتحقق بخلوها من ممارسات إدارة األرباح، حيث أنه  أشاركما 

 جودتها.رباح كلما زادت كلما انخفضت نسبة المستحقات االختيارية في األ
 على األرباح المالية قدرة مدى خالل من تحقيقها األرباح يمكن جودة تعتبر أخرى ومن وجهة نظر 

 إلى ارتفاع يشير ذلك فان أكبر األرباح باستمرارية تمتعت فكلما الفترات المستقبلية في االستمرار
  .1األرباح المستقبلية جودة مستوى 
 األرباح وبين جودة بين وطيدة عالقة الدراسات إلى وجود من ت العديدأشار وفي نفس السياق       

األرباح  جودة بين المشتركة األمور من العديد الدراسات إلى وجود ت بعضأشار  إدارة األرباح إذ
 جودة انخفاضإلى  إدارة األرباح تؤدي ممارسة أن يتفقون على الجميع نإ :يقول إذ ،األرباحوإدارة 

 .2األرباح جودة إدارة األرباح تؤدي إلى ارتفاع ممارسة عدم ولكن ،األرباح
أن جودة األرباح بشكل عام هي: " تلك األرباح التي نه يمكن استنتاج أ :ويرى الباحث مما سبق

ق تعبر عن صد التجارية والتيخالل ممارسة األعمال  والمنشآت منتحققها الوحدات االقتصادية 
بيانات، ومعلومات حقيقية، ودقيقة يمكن  ،مدخالتالحقيقية والناتجة عن وواقعية وعدالة األرباح 

لمالي ااالعتماد عليها في التنبؤ باألرباح المستقبلية، والتي من خاللها يمكن تقييم األداء االقتصادي، و 
اة" والتي تحافظ أالحالي، والمستقبلي للمنش  على االستمرارية. أيض 

 جودة األربا : أهمية
تعتبر جودة األرباح ذات أهمية بالغة لما لها من دالالت هامة تتعلق بالتنبؤات المستقبلية باألرباح 

ودراسة  ة،االستثماريالعديد من القرارات  واعتماد المستثمرين عليها في اتخاذ ،استمراريتهاوضمان 
 إجراءواتخاذ القرارات فيما يتعلق ب االداء، المالية، وتقييمالتحليالت  إجراءو  ،للمنشاةالوضع المالي 

ات ذمن هنا أصبح االهتمام بالحصول على أرباح  الدائنين،التعاقدات مع األطراف الخارجية مثل 
       أفضل.حقيقية ضرورة ملحة لضمان الوصول إلى أداء مالي موثوقية ومصداقية و 

المستثمر يعتمد في قراراته على داللة ن أها تنبع من أهمية جودة األرباح في أن ويمكن تلخيص
وتوقيت وشفافية القوائم المالية، فإذا لم تقم الشركة باإلفصاح عن معلومات مالية ذات مغزى للمستثمر 
فيما يخص ما كانت عليه وما هي عليه األن وما سوف تصبح في المستقبل سوف ينتج عن ذلك 

 .3المعلومات المالية في أسواق رأس المالتضليل المستثمر، مما يؤدي إلى انعدام الثقة في 
                                                             

1 Richardson, S. A; Tuna, A. I; and Wysocki, P. D. "Accounting for taste: Board 

member preferences and corporate policy choices". Available at SSRN: 

http;//ssrn.com/abstract=405101. 2003. 
2 Lee, K., Lev, B., and Yeo, G., Organization structure and Earning Management, Journal 

of Accounting, Auditing and Finance, Vol. (22), No (2), 2007, pp293-321. 

 
3 Demerjian, R., Peter, Lev, B., Lewis, M., and Mcvay, S., Managerial Ability and 

Earning Quality, The Accounting Review, Vol.88, No.2, 2013,pp463-498. 
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تظهر أهمية جودة األرباح من العديد من الزوايا، حيث تطرق العديد من الباحثين إلى أهمية جودة  

 :1، والتي تتمثل فياألرباح
األرباح في التعاقدات، وكثيرا ما تستخدم في تعاقدات المكافآت والقروض، فضعف جودة  تستخدم-أوال  

غير  خر بشكلآطرف مكافآت مفرطة لإلدارة، وبالتالي نقل الثروة من طرف إلى  دى إلىاألرباح يؤ 
 صحيح.

تعتبر األرباح  اأيض  األرباح نقطة انطالق، وركيزة أساسية التخاذ القرارات االستثمارية، و  تعتبر-ثاني ا
ع راسة الوضمن أهم مصادر المعلومات للمستثمرين، والمحللين لتقييم أداء، ومخاطر الشركة، ود

 المالي للشركة.
أهمية جودة األرباح من أنها تخدم صانعي المعايير من ناحية أنها مؤشر غير مباشر  تنبع-ثالث ا

 لتقييم جودة المعايير المحاسبية.
 األربا : جودة قياس أسباب

أخذ االهتمام بموضوع قياس جودة األرباح يتزايد في السنوات األخيرة السيما بعد االنهيارات في 
 Tyco)الشركات الكبيرة ففي الواليات المتحدة األمريكية )على سبيل المثال( تأثرت أسهم الشركات 

International, Pinty Bowes, American Express)  بشكل سلبي بعد أن أفصحت هذه
كات عن عوائد غير مؤكدة وغير دائمة في تقاريرها ربع السنوية في الوقت الذي كان السوق الشر 

تلك األرقام كأساس للتوقعات المستقبلية، وقد نشأت مخاوف كبيرة لدى المستثمرين من  ينظر إلى
 حقيقة أن عدم مقابلة التقديرات المتوقعة لألرباح حتى لو كان ذلك بفارق بسيط تؤثر بشكل كبير

 .2على أسعار أسهم الشركة، وهكذا فإن احتياجات السوق تمثل السبب األول في قياس جودة األرباح
على مبدأ منفعة القرار الذي تبنته معظم الجهات المهنية لوضع المعايير  اومن جانب آخر واعتماد  

عن األكاديميين والباحثين في  فضال  ، (FASB)المحاسبية ومنها مجلس معايير المحاسبة المالية 
بأن جودة األرباح وبشكل أكثر عمومية جودة  (Schipper & Vincent)حقل المحاسبة المالية يرى 

لتعاقدات، ا إجراءاإلبالغ المالي هو موضوع ذو أهمية ألولئك الذين يستخدمون القوائم المالية لغرض 
  ار مباشر  ا غيغ المالي تعد مؤشر  جودة اإلبال عن ذلك فإن فضال  ومتخذي قرارات االستثمار اآلخرين 

 
 

                                                             
1 Schipper, K. And Vincent, L, Earnings quality, Accounting Horizons, Vol. 17, 

supplement, 2003, P. 97- 110. 

 
2 Schroeder. R. G, Clark. W, and Colhey. M, Financial Accounting Theory & Analysis, 

John Wiley & Sons. Inc, 7th, U.S.A. 2001. 
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لجودة المعايير المحاسبية التي أصدرتها الجهات المهنية، إذ تعدها تلك الجهات تغذية راجعة فيما 

 . 1إذا كانت المعايير الصادرة فعالة أم غير ذلك
 األربا :تكوينات جودة 

المقاييس التجريبية المستخدمة من قبل الباحثين  (Schipper & Vincent, 2003)ناقش كل من 
األكاديميين لتقييم جودة األرباح وعالقة تلك المقاييس مع كل من منفعة القرار التي تمثل جوهر 

، وتعريف الدخل االقتصادي (FASB)الفكري الذي تبناه مجلس معايير المحاسبة المالية  اإلطار
 :2ان أربعة تكوينات لجودة األرباح كما يأتي، ووضع الباحث(Hicks, 1939)الذي طوره 

 الزمنية: السالسل من األرباح المشتقة جودة تكوينات-أوال  
 هي: ة تكويناتبثالثوقد ارتبطت السالسل الزمنية مع جودة األرباح 

في إطار االرتباط التلقائي أو المدى الذي تصبح فيه األرباح الحالية  (Lipe)الديمومة: وعرفها  .1
من سلسلة األرباح، وهكذا فإن ديمومة األرباح مرتبطة دائما  بمستوى جودة عال لها  جزء دائم

 .3اإلطاروتستخدم كلمة االستدامة بشكل مرادف للديمومة في هذا 
القدرة التنبؤية: وهي قدرة اإلبالغ المالي من ضمنها عناصر الدخل في تحسين قدرة مستخدمي  .2

 .4ذات العالقة باهتماماتهم القوائم المالية على التنبؤ بالعناصر
القدرة التباينية: مادام الدخل الممهد مستمرا  والقدرة التنبؤية عالية يمكن القول أن التمهيد يزيد من  .3

جودة األرباح، وعلى ذلك فإن المدراء يعتقدون أن التباين المنخفض لألرباح )األرباح الممهدة( 
  5إلى تمهيد الدخلمفضلة لدى المستثمرين، ولذلك تلجأ اإلدارة 

 والنقد: والمستحقات الدخل بين العالقة من األربا  المشتقة جودة تكوينات-ثانًيا
 :وتضم هذه التكوينات أربع مداخل فرعية هي

الدخل: وهذا المقياس من جودة األرباح يعتمد على فكرة  نسبة النقد من النشاطات التشغيلية إلى .1
عني جودة عالية من األرباح، وبشكل مبسط تفسر هذه أن غلق الفجوة بين هذين المتغيرين ت

 الدخل. العالقة كنسبة للتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى

                                                             
1 Vincent, 2003:96) (Schipper & مرجع سابق 
2 (Schipper & Vincent, 2003:111) مرجع سابق 
"إدارة األرباح وتأثيرها في جودة المعلومات المحاسبية"، رسالة ماجستير، كلية اإلدارة واالقتصاد،  الساكني،يحيى   3

 .2010 جامعة بغداد،
4 (Schipper & Vincent, 2003:97) مرجع سابق 

5 Katsuo. Yuko, Earnings Quality, Accruals and Subjective Good Will Accounting, 
http://Sticerd.Ise.Uk/dps/js526. 2008. 
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ط لجودة األرباح يقيس التأثير العكسي  .2 التغيرات في إجمالي المستحقات: وهو مقياس مبس 

 المستحقات.إجمالي  للتقديرات واألحكام الشخصية التي تتضمنها المستحقات إلى
التقديرات المباشرة للمستحقات غير االعتيادية باستخدام األسس المحاسبية: تفترض التغيرات في  .3

إجمالي المستحقات أن العمليات غير المعرفة وغير المخادعة ثابتة عبر الزمن، بينما التقديرات 
أن  :يادعة، أالمباشرة فهي تقيس األسس المحاسبية المعروفة كمحددات للمستحقات غير المخ

 التقديرات المباشرة تأخذ أنواع محددة من المستحقات مقابل جميع المستحقات.
 :التطبيقية وتحليل النتائج الدراسة

والخطوات والمنهجية التي قام الباحث بإتباعها في مجـال  يعرض هـذا الجزء اإلجراءات
عليها  ع الدراسة، والعينة التي طبقتالدراسة الميدانية، حيث يتناول هذا الفصل منهج الدراسة، ومجتم

توضيح األدوات المستخدمة في الدراسة وخطواتها، واألساليب اإلحصائية التي  الدراسة، إضافة  إلى
 النتائج. وفيما يلي تفاصيـل ما تقدم: استخدمت في تحليل البيانات للتوصل إلى

 منهج الدراسة:
م يحاول اإلجابة على السؤال األساسي في العلاتَّبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي 

وماهية وطبيعة الظاهرة موضوع الدراسة. ويشمل ذلك تحليل الظاهرة، وبيئتها، وبيان العالقة بين 
بالوحدات أو الشروط أو العالقـات أو الفـئات أو  اى ذلك أن الوصف يتم أساس  مكوناتها، ومعن

ي لك اآلراء حولها واالتجاهات إزائها، وكذلك العمليات التالتصنيفات التي توجد بالفعـل، وقد يشمل ذ
 .1الظاهرة تناول كيف تعمل تتضمنها واآلثار التي تحدثها، ومعنى ذلك أن المنهج الوصفي يمتد إلى

 
 مجتمع وعينة الدراسة: 

ـــتهدفة   ــ ــ ــــة من مفردات الظاهرة وأن الفئة المســ ــ ــام مدراء األ تتمثل فييتكون مجتمع الدراســـ ــ ــ ــ قسـ
ــــة والدوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهمها في البورصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادية المدرجة أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئر الماليين واإلداريين العاملين في الوحدات االقتصــ

 (. ذلك2016 ،2015 ،(2014 أعوام عن تداول موقع على منشــــورة مالية قوائم ولهاالفلســــطينية 
ــبة (في التغير ألن احتســـــاب ــافي عن إلى بيانات يحتاج ميلر( نســـ ــافي العامل رأس المال صـــ  وصـــ

ــغيلية األنشــــطة من النقدي التدفق  في المســــجلة الشــــركات لذلك اســــتخدم الباحث .ســــنواتلعدة  التشــ
اقتصادية وهذا العدد هو عبارة  وحدة (48الدراسة )مجتمع  بلغ عددوقد  (2014) عام منذ البورصة

 الفلسطينية.عن جميع الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها في البورصة 

                                                             
حطب، وآمال صادق "مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية"،  فؤاد أبو 1

 . 104، ص1991 مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة،
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 عينة الدراسة:

الدراسة فقد تم اختيار عينة عشوائية من )مدراء األقسام والدوائر الماليين واإلداريين( أما عينة  
( 91ع )حيث تم توزي العاملين في الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها في البورصة الفلسطينية

دية ( وحدة اقتصا31( استبانة والتي تتمثل في ردود )71استبانة على عينة الدراسة وتم الحصول على)
(، وقام الباحث بعرض خصائص أفراد العينة بالتفصيل من خالل الجزء %78أي بنسبة استرداد )

 التالي:
 أدوات الدراسة:

تم إعداد استبانة لدراسة مدى تطبيق الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين  
 رئيسيين هما: بطاقة األداء المتوازن وتتكون استبانة الدراسة من قسمين  لجوانب

القسم األول: وهو عبارة عن بيانات شخصية ومعلومات عامة عن المستجيب )المؤهل العلمي، 
االختصاص العلمي، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة في العمل اإلداري، عدد الدورات التدريبية 

 التي التحق بها المستجيب في مجال العمل اإلداري، الفئة العمرية(.
 ثاني: وهو عبارة عن أربعة محاور كالتالي: القسم ال

 فقرة.11 المحور األول: يوضح الجانب المالي ويتكون من 
 فقرة.  16المحور الثاني: يوضح جانب العميل، ويتكون من 

 فقرة.  15المحور الثالث: يوضح جانب العمليات الداخلية ويتكون من 
 فقرة. 12ن المحور الرابع: يوضح جانب التعلم والنمو ويتكون م

 ( فقرة. 54وبذلك تكون مجموع فقرات المحاور ) 
 األساليب اإلحصائية:

 Statisticalقام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 
Package for the Social Sciences (SPSS 17.0) وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية ،

 أسئلة الدراسة وفرضيتها.التالية لإلجابة على 
إحصاءات وصفية منها: النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط 1- 

الحسابي النسبي: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث 
 في وصف متغيرات الدراسة.

 (: لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ )2- 
(: للتحقق من صدق االتساق Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )3-

 الداخلي بين فقرات االختبار والدرجة الكلية لالستبانة.
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(: لقياس درجة االرتباط. Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط سبيرمان )4- 

 ا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات.يستخدم هذ
(: لمعرفة ما إذا كان هناك فروق في محاور الدراسة بالنسبة لمتغير نوع T –Testاختبار ت )5-

 التجربة.
 معادلة سبيرمان براون لتعديل ثبات االستبانة.6- 
 نسبي.( إليجاد الوزن الSignTest،Wilcoxon Signed Ranks Test) اإلشارةاختبارات 7- 

 تسادالت الدراسة:
: ما مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن وما دورها في تحسين مستوى على التسادل الرئيسي لإلجابة

جودة األرباح؟ وجب أوال معرفة ما هو أكثر جوانب بطاقة األداء المتوازن أهمية من حيث التطبيق 
 في الوحدات االقتصادية الفلسطينية؟

جوانب بطاقة األداء المتوازن تطبيق في الوحدات االقتصادية الفلسطينية وللتعرف على أكثر 
المدرجة أسهمها في البورصة، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 
لجوانب تطبيق بطاقة األداء المتوازن األربعة )المالي، العميل، العمليات الداخلية، التعلم والنمو(، 

 تائج الخاصة بذلك موضحة من خالل الجدول التالي:والن
( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لتطبيق جوانب بطاقة 1جدول )

 األداء المتوازن 

 الجوانب
عدد 
 الفقرات

الدرجة 
 المتوسط الكلية

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الترتي
 ب

 1 78.6 5.77 43.23 55 11 الجانب المالي
 3 75.9 10.48 60.72 80 16 جانب العمالء

 2 76.5 8.74 57.37 75 15 جانب العمليات الداخلية
 4 73.7 8.38 44.23 60 12 جانب التعلم والنمو

 270 54 المقياس المتوازن لألداء
205.5

5 28.18 76.1 _ 

 100يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 
درجة 205.5 ) أظهرت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لبطاقة األداء المتوازن قد بلغ )

لعينة (، وهذا يشير إلى أن توجهات أفراد ا%76.1( درجة، وبوزن نسبي)28.18وبانحراف معياري )
ة األربعة ايجابية بدرجة كبيرة، وبما أن بطاقة األداء المتوازن لديها أربع بالنسبة لتطبيق مقاييس األداء

 (، بينما %78.6جوانب، فقد أحتل الجانب المالي المرتبة األولى من حيث األهمية وبوزن نسبي )
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في حين احتل  جانب العميل  (،%(76.5احتل  جانب العمليات الداخلية المرتبة الثانية وبوزن نسبي 

(، بينما احتل  جانب التعلم والنمو المرتبة الرابعة واألخيرة وبوزن %(75.9المرتبة الثالثة وبوزن نسبي 
(. وهذا يشير إلى أن العاملين في الوحدات االقتصادية يرون بأنه يتم تطبيق جوانب %73.7نسبي )

حيث تراوحت األوزان النسبة لبطاقة األداء المتوازن  طاقة األداء المتوازن في شركاتهم بدرجة كبيرة،
(. وهذا يدلل على اهتمام الوحدات االقتصادية الفلسطينية بتطبيق بطاقة %78.6- %73.7بين )

شاة من تتمكن المن لكياألداء المتوازن لتقييم األداء ومواكبة األساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة، 
 دماتها ومنتجاتها للعمالء بأفضل صورة ممكنة.الحفاظ على وجودها، وتقديم خ

ما مدى تطبيق البعد المالي في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين  التسادل الفرعي األول:
  األرباح؟مستوى جودة 

وجب أوال معرفة ما مستوى تطبيق مقاييس األداء في الجانب المالي ضمن بطاقة األداء المتوازن في 
 قتصادية الفلسطينية؟الوحدات اال

ل لفقرات الجانب األو  الحسابيإليجاد ذلك قام الباحث بإيجاد النسبة المئوية والمتوسط 
لكل فقرة من فقرات الجانب والدرجة الكلية للجانب  اإلشارة)الجانب المالي(، ثم إيجاد قيمة اختبار 

 (، 3حول درجة الحياد وتساوي)
 الحسابي لدرجات الجانب األول الذي يقيس )تطبيق مقاييس األداءالمتوسط حيث أظهرت النتائج أن 
وهذا يدل على أن أفراد العينة يوافقون  78.6درجة وبوزن نسبي بلغ  43.2في الجانب المالي( بلغ 

 في الجانب المالي في الوحدات االقتصادية الفلسطينية. وهذه ويرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء
مما يشير على أن العاملين في الوحدات  0.01ا عند مستوى داللة أقل من ائي  الموافقة دالة إحص

االقتصادية الفلسطينية محل العينة يرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء في الجانب المالي بدرجة 
دات ويمكن تطبيقه. وهذا يدلل على أهمية الجانب المالي بالنسبة للوح استراتيجي ا هدف اكبيرة ويرونه 

ادية وقدرة الوحدات االقتص االقتصادية الفلسطينية، لما له من دور هام في الحفاظ على استمرارية
سواق لتقديم الخدمات والمنتجات بصورة تعكس التطور التكنولوجي وإرضاء العمالء، والمحافظة في األ

افسة في المن لتصبح قادرة على المنافسة في ظل حدةي لاعلى ثروة المساهمين، وتعزيز أدائها الم
 عالمنا. 

ما مدى تطبيق بعد العمالء في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في تحسين  التسادل الفرعي الثاني:
 األرباح؟مستوى جودة 

 معرفة ما مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب العميل ضمن بطاقة األداء المتوازن في وجب أوال  
 الوحدات االقتصادية الفلسطينية؟
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للتعرف على مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب العميل ضمن بطاقة األداء المتوازن تم إيجاد 
المتوسط الحسابي واألهمية النسبية لفقرات الجانب الثاني )تطبيق مقياس األداء في جانب العميل(، 

درجة الحياد  حول لكل فقرة من فقرات الجانب والدرجة الكلية للجانب اإلشارةثم تم إيجاد قيمة اختبار 
المتوسط الحسابي لدرجات البعد الثاني الذي يقيس )تطبيق أظهرت النتائج إلى أن (، حيث 3وتساوي )

وهذا يدل على أن  %75.9درجة وبوزن نسبي بلغ  60.72في جانب العميل( بلغ  مقاييس األداء
االقتصادية  ميل في الوحداتأفراد العينة يوافقون ويرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء في جانب الع

. مما يشير على أن العاملين 0.01الفلسطينية. وهذه الموافقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 
ة في جانب العميل بدرجة كبير  فيفي الوحدات االقتصادية يرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء 

ه من ل العمالء لمايدل على أهمية جانب  الوحدات االقتصادية الفلسطينية التي يعملون بها. وهذا
ق على تحقي إيجاب االحفاظ على العمالء وتحقيق رضاهم وجذب عمالء جدد مما ينعكس  فيدور 

 .الماليأهدف الوحدة 
 

التسادل الفرعي الثالث: ما مدى تطبيق بعد العمليات الداخلية في بطاقة األداء المتوازن وما دوره 
 األربا ؟في تحسين مستوى جودة 

معرفة ما مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب العمليات الداخلية ضمن بطاقة األداء  وجب أوال   
 المتوازن في الوحدات االقتصادية الفلسطينية؟

ألداء بطاقة اللتعرف على مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب العمليات الداخلية من 
تم إيجاد المتوسط الحسابي واألهمية النسبية لفقرات الجانب الثالث )تطبيق مقاييس األداء المتوازن 

ية لكل فقرة من فقرات الجانب والدرجة الكل اإلشارةفي العمليات الداخلية(، ثم تم إيجاد قيمة اختبار 
الجانب  المتوسط الحسابي لدرجاتحيث أظهرت النتائج أن (، 3للجانب حول درجة الحياد وتساوي)

درجة وبوزن  57.37الثالث الذي يقيس )تطبيق مقاييس األداءفي جانب العمليات الداخلية( بلغ 
ي ف وهذا يدل على أن أفراد العينة يوافقون ويرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء %76.5نسبي بلغ 

اللة أقل ا عند مستوى دجانب العمليات الداخلية في الوحدات االقتصادية. وهذه الموافقة دالة إحصائي  
. مما يشير على أن العاملين في الوحدات االقتصادية محل العينة يرون بأنه يتم تطبيق 0.01من 

مقاييس األداء لجانب العمليات الداخلية بدرجة كبيرة . وهذا يدلل على إهتمام الوحدات االقتصادية 
ات أهمية في المحافظة على  تقديم منتجالفلسطينية بجانب العمليات الداخلية، لما لهذا الجانب من 

ي نتها  في السوق، وبالتالاذات جودة عالية تقابل برضا وإشباع من قبل العمالء، واالرتقاء بمك
 المحافظة على العمالء الحاليين والمرتقبين.
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 ما مدى تطبيق بعد التعلم والنمو في بطاقة األداء المتوازن وما دوره في التسادل الفرعي الرابع:

 األرباح؟تحسين مستوى جودة 
 معرفة ما مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن وجب أوال  

 في الوحدات االقتصادية الفلسطينية؟
للتعرف على مستوى تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء 
المتوازن تم إيجاد المتوسط الحسابي واألهمية النسبية لفقرات الجانب الرابع )تطبيق مقاييس األداء 

الكلية  ةلكل فقرة من فقرات الجانب والدرج اإلشارةفي جانب التعلم والنمو(، ثم تم إيجاد قيمة اختبار 
المتوسط الحسابي لدرجات الجانب حيث أظهرت النتائج أن (، 3للجانب حول درجة الحياد وتساوي )

درجة وبوزن نسبي  44.23الرابع الذي يقيس )تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو( بلغ 
ء في جانب األدا وهذا يدل على أن أفراد العينة يوافقون ويرون بأنه يتم تطبيق مقاييس %73.7بلغ 

 0.01 ا عند مستوى داللة أقل من التعلم والنمو في الوحدات االقتصادية. وهذه الموافقة دالة إحصائي  
مما يشير على أن العاملين في الوحدات االقتصادية الفلسطينية يرون بأنه يتم تطبيق مقاييس األداء 

جانب مام الوحدات االقتصادية الفلسطينية بهتا وهذا يدلل على جانب التعلم والنمو بدرجة كبيرة .  في
التعلم والنمو لما لهذا الجانب من دور في إكساب العاملين بالوحدات االقتصادية المهارة والكفاءة 
والمهنية الالزمة للحفاظ على جودة وسالمة المنتج أو الخدمة، والمحافظة على الموارد المتاحة 

على جانب العمليات الداخلية والعمالء، ومن ثم  إيجاب اكس واستخدامها االستخدام األمثل، مما ينع
 على الجانب المالي.

 مستوى جودة األربا  في الوحدات االقتصادية: -

تعددت الدراسات التي تحدثت عن نماذج لقياس جودة األرباح لكن في هذه الدراسة قام 
ألنه األحدث في هذه النماذج ولسهولة تطبيقه وسهولة الحصول  نظر ا( (Millerالباحث باختيار نموذج 

 على البيانات الالزمة لتطبيق هذا النموذج لقياس إدارة األرباح والتي هي الوجه المقابل لجودة األرباح.
 ويلخص مما سبق في النموذج التالي:

 فرض عدم وجود إدارة أرباح
WC / CFO) t-o – (   WC / CFO) t-1   =   0        ∆       (  

 فرض وجود إدارة أرباح
WC / CFO) t-o – (   WC / CFO) t-1    ≠   0        ∆       (  

 حيث:
CA إلى األصول المتداولة : تشير 
CL إلى الخصوم المتداولة : تشير 
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WC ∆إلى التغير في صافي رأس المال العامل : تشير 

CFO .تشير إلى التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية : 
( 31والجدول التالي يبين نتائج تحليل القوائم المالية للوحدات االقتصادية محل الدراسة والتي عددها )

 ( :(Millerبهدف قياس مستوى جودة األرباح بناء على نموذج 
( لقياس مدى ممارسة الوحدات (Miller( يوضح نتائج تحليل القوائم المالية حسب نموذج 2جدول )

المالية  من خالل بيانات القوائم االقتصادية المدرجة أسهمها في البورصة الفلسطينية إلدارة األرباح،
 1في موقع بورصة فلسطين

                                                             
1 http://www.pex.ps/PSEWebSite/Default.aspx 

 ∆CA CL WC wc∆ CFO wc /CFO السنة اسم الشركة م

(∆WC/CFO) 
t-0  -  

(∆WC/CFO) 
t-1 

 األرباح( إدارة (

1-  
 الفلسطينية
 للكهرباء

2014 40652500 23073743 17578757 -3455574 24749829 0.139620116  

2015 38617698 25044631 13573067 -4005690 -414535 9.663092381  

2016 38257019 16841350 21415669 7842602 22820506 0.343664685 
-

9.319427696 

2-  

الشركة 
الوطنية 
لصناعة 
األلمنيوم 
والبر 
 وفيالت

2014 5650032 6257043 -607011 339794 -1338508 0.253860268  

2015 7467328 8035845 -568517 38494 -465683 0.082661381  

2016 8632205 8550986 81219 649736 592955 1.095759375 1.013097993 

3-  

الشركة 
الوطنية 
لصناعة 
 الكرتون

2014 1697539 464123 1233416 163628 136573 1.198099185  

2015 2387710 385160 2002550 769134 333983 2.302913621  

2016 3398530 278818 3119712 1117162 -29888 37.37827891 35.07536529 

4-  
شركة 

االتصاالت 
 الفلسطينية

2014 184110000 107807000 76303000 
-

11463807 
11172600

0 
0.102606439  

2015 213260000 98972000 
11428800

0 
37985000 

14305600
0 

0.265525389  

2016 192609000 98730000 93879000 
-

20409000 
16782800

0 
0.121606645 

-
0.143918744 

5-  

الشركة 
العربية 

الفلسطينية 
لمراكز 
 التسوق

2014 4458266 4198965 259301 2557886 -1818394 1.406673141  

2015 5428568 5813490 -384922 -644223 584222 1.102702397  

2016 5509832 6546318 -1036486 -651564 27970 23.29510189 22.1923995 

6-  

الشركة 
العقارية 
التجارية 
 لالستثمار

2014 744714 545760 198954 -222084 -31590 7.03019943  

2015 2026886 1264096 762790 563836 104369 5.40233211  

2016 1047386 20413 1026973 264183 -747628 0.353361565 
-

5.048970545 

7-  
المؤسسة 
العربية 
 للفنادق

2014 661987 4253496 -3591509 -3004016 823138 3.649468254  

2015 3405185 6948456 -3543271 48238 987289 0.048859047  

2016 2304300 4884695 -2580395 962876 -2949130 0.326494932 0.277635885 

8-  
شركة 

مصايف رام 
 هللا

2014 1020664 1411545 -390881 1453440 985686 1.474546661  

2015 1290339 1660431 -370092 20789 239250 0.086892372  

2016 1261814 2393753 -1131939 -761847 841535 0.905306375 0.818414003 

9-  2014 2743543 1318319 1425224 737410 1045803 0.705113678  
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شركة مركز 
نابلس 

الجراحي 
 التخصصي

2015 3750120 1825366 1924754 499530 -1456772 0.342901978  

2016 4548248 2294549 2253699 328945 -573119 0.573955845 0.231053867 

10-  

شركة 
فلسطين 

لالستثمار 
 الصناعي

2014 8183294 4333321 3849973 1520058 2782808 0.54623172  

2015 10732183 6529472 4202711 352738 4062109 0.086836173  

2016 10287166 8494861 1792305 -2410406 125093 19.26891193 19.18207576 

11-  
شركة 
التامين 
 الوطنية

2014 36937660 9403764 27533896 7017296 2321624 3.022580745  

2015 52831637 11655186 41176451 13642555 4443678 3.070104314  

2016 55576091 48793600 6782491 
-

34393960 
2093544 16.42858235 13.35847803 

12-  
شركة 

المشرق 
 للتامين

2014 7811544 14795941 -6984397 -309890 2273154 0.136326003  

2015 5524613 14991122 -9466509 -2482112 -1555541 1.595658359  

2016 5149688 13457394 -8307706 1158803 -1881520 0.615886624 
-

0.979771736 

13-  

شركة 
فلسطين 

لالستثمار 
 العقاري

2014 14055047 7922791 6132256 -1198876 -1225215 0.978502549  

2015 26149128 10423391 15725737 9593481 2257175 4.250215867  

2016 35074949 20738099 14336850 -1388887 3502801 0.396507538 
-

3.853708329 

14-  
شركة 
سجائر 
 القدس

2014 12718546 16303915 -3585369 -3106480 6739300 0.46094995  

2015 20315922 23366784 -3050862 534507 -1263286 0.423108465  

2016 20847153 31133811 
-

10286658 
-7235796 -1461802 4.949915242 4.526806777 

15-  
شركة 

بيرزيت 
 لألدوية

2014 18862035 3600041 15261994 328905 3860760 0.085191776  

2015 19891693 3588411 16303282 1041288 3999126 0.260378893  

2016 22219099 5312659 16906440 603158 2473040 0.243893346 
-

0.016485547 

16-  

شركة 
القدس 

لالستثمارات 
 العقارية

2014 3380198 2686860 693338 -1690774 -712768 2.372123889  

2015 5459909 4663871 796038 102700 395126 0.25991709  

2016 6559135 5994025 565110 -230928 1152859 0.200308971 
-

0.059608119 

17-  

الشركة 
الفلسطينية 
للتوزيع 

والخدمات 
 اللوجستية

2014 7007123 4171864 2835259 1386157 1505707 0.920602083  

2015 7398793 4503757 2895036 59777 1515701 0.039438517  

2016 7095193 5381278 1713915 -1181121 227622 5.188958009 5.149519492 

18-  
المؤسسة 
العقارية 
 العربية

2014 666255 45247 621008 -33047 70287 0.470172294  

2015 1507404 1083130 424274 -196734 -195053 1.00861817  

2016 1803283 1362489 440794 16520 312617 0.052844215 
-

0.955773955 

19-  

شركة 
التكافل 

الفلسطينية 
 للتامين

2014 6620408 3820158 2800250 -563086 1705413 0.33017574  

2015 9931439 6112084 3819355 1019105 1581271 0.644484721  

2016 10633556 8630835 2002721 -1816634 302667 6.002088103 5.357603382 

20-  

شركة 
مصانع 
الزيوت 
 النباتية

2014 2385603 1303190 1082413 794176 -282536 2.810884277  

2015 3244636 1236874 2007762 925349 97842 9.457584677  

2016 3161573 558548 2603025 595263 -896549 0.66394921 
-

8.793635468 

21-  
شركة 

فلسطين 
 للتامين

2014 19825900 25761609 -5935709 2874278 -215129 13.36071845  

2015 19540020 27494640 -7954620 -2018911 525311 3.843268083  

2016 18651716 27590107 -8938391 -983771 -1151332 0.854463352 
-

2.988804731 

22-  
المجموعة 
األهلية 
 للتامين

2014 23401877 34954749 
-

11552872 
-2600395 3213006 0.809334001  

2015 25752758 35571459 -9818701 1734171 60592 28.62046145  

2016 23605414 36446723 
-

12841309 
-3022608 780090 3.874691382 

-
24.74577007 

23-  
2014 159698053 92573899 67124154 31837139 42958932 0.74110639  

2015 172655857 85004347 87651510 20527356 16806024 1.221428459  
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 )الجدول من إعداد الباحث(

محل ين فلسطبورصة  فييتضح من الجدول السابق أن جميع الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها 
لكن بمستويات مختلفة وأن مديري هذه الوحدات يمارسون إدارة األرباح الدراسة تمارس إدارة األرباح 

 النظر تخفيض الضرائب ....( بغض ة،لدوافع مختلفة )توقعات السوق، التنظيمية، تعاقدية، سياسي
عن طبيعة نشاط هذه الوحدات وسواء كانت خاصة أو عامة. وكذلك بينت الدراسات مدى أهمية 

يقوم  لتياكأداة للرقابة وتقييم األداء، كما أنه يعمل على رفض القرارات بطاقة األداء المتوازن تطبيق 
اعلى المدى الطويل  سلب ا والتي تؤثربها المديرون  وازن بين حقيق التيعمل على ت للشركة وأيض 

 تتخذها اإلدارة وبين عمليات المنشأة الداخلية والخارجية والمؤشرات المالية وغير المالية  التيالقرارات 

البنك 
اإلسالمى 

 العربي
2016 124582158 84419789 40162369 

-
47489141 

57226687 0.82984257 
-

0.391585889 

24-  
البنك 

اإلسالمى 
 الفلسطيني

2014 196360676 73244036 
12311664

0 
3564456 -9727096 0.36644606  

2015 168423584 99010210 69413374 
-

53703266 
-

31564051 
1.701406008  

2016 176399252 119968190 56431062 
-

12982312 
190462 68.16221609 66.46081008 

25-  
البنك 

التجاري 
 الفلسطيني

2014 123696454 100747569 22948885 17235325 -3639961 4.735030128  

2015 162490697 137518770 24971927 2023042 -1146648 1.764309535  

2016 142504857 138572283 3932574 
-

21039353 
5273739 3.989456627 2.225147091 

26-  
بنك 

االستثمار 
 الفلسطيني

2014 152466030 146981487 5484543 20703772 35339125 0.58585978  

2015 154168474 180213675 
-

26045201 
-

31529744 
-

15167329 
2.078793438  

2016 148142221 198288288 
-

50146067 
-

24100866 
6619529 3.64087324 1.562079802 

27-  

بنك الرفاه 
لتمويل 

المشاريع 
 الصغيرة

2014 149111945 130858360 18253585 -5034606 25653657 0.196252955  

2015 148919817 124802586 24117231 5863646 1476307 3.971833772  

2016 230564606 208200953 22363653 -1753578 15242854 0.115042629 
-

3.856791143 

 بنك القدس  -28

2014 300949418 277068637 23880781 -1122304 66601520 0.016851027  

2015 388795684 366084513 22711171 -1169610 -1878118 0.622756398  

2016 435196593 404857486 30339107 7627936 -
39157232 

0.194802738 
-0.42795366 

 نفلسطيبنك   -29

2014 
123951637

3 
108647686

3 
15303951

0 
28013475 

13548930
1 

0.206757838  

2015 
149001607

8 
131327697

7 
17673910

1 
23699591 53049147 0.446747824  

2016 
158731983

6 
137808309

9 
20923673

7 
32497636 

-
75393762 

0.431038791 
-

0.015709034 

30-  
العالمية 
المتحدة 
 للتامين

2014 654896 4585655 1654892 1754892 325698 0.5455255  

2015 7585919 5794628 1791291 1791291 314347 5.698451075  

2016 14624011 12858034 1765977 -25314 3152558 0.00802967 
-

5.690421405 

31-  
ترست 
العالمية 
 للتامين

2014 20714282 32689873 
-

11975591 
75168 3113494 0.024142651  

2015 25282335 34137131 -8854796 3120795 4067480 0.767255156  

2016 35690094 44294089 -8603995 250801 2750185 0.091194229 
-

0.676060927 
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Newing,1994).)   ا في تقليل ممارسة ا هام  ومن هنا يتوقع أن يكون لبطاقة األداء المتوازن دور

حسين جودة األرباح من خالل دور بطاقة األداء إدارات الوحدات االقتصادية إلدارة األرباح وبالتالي ت
 خرى المتوازن كأداة للرقابة وتقييم األداء وإظهاره ألداء الوحدات االقتصادية أمام األطراف األ

)المساهمين، العمالء، المنافسين، الحكومة(. وكذلك لما له من دور يجعل كل العاملين من كل 
 الستراتيجيةاقتصادية يعملون بشكل متوازن من خالل جعل مستويات الهيكل التنظيمي في الوحدات اال

للوحدات،  ةاالستراتيجيهي المحرك الوحيد للجميع وذلك بربط األهداف الشخصية للعاملين باألهداف 
 األرباح.   وممارسة إدارة مصالحهم الشخصيةمما يقلل من بحث المديرين على 

 الدراسة: فرضيات-ثانًيا
الختبار فرضيات الدراسة تم إيجاد معامل ارتباط سبيرمان لدراسة العالقة بين تطبيق مقاييس 

ت جودة األرباح في الوحدا وتحسين مستوى األداء في الجوانب األربعة ضمن بطاقة األداء المتوازن 
 االقتصادية الفلسطينية والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:

 مستوى  وتحسين( نتائج معامل ارتباط سبيرمان لدراسة العالقة بين بطاقة األداء المتوازن 3جدول )
 جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.

 

جوانب بطاقة األداء 
 المتوازن 

 جودة األرباح

معامل االرتباط 
 مستوى الداللة سبيرمان

 0.034* 0.25 الجانب المالي
 0.034* 0.25 العميلجانب 

جانب العمليات 
 الداخلية

0.23 *0.050 

 0.221// 0.14 جانب النمو والتعلم
 0.024* 0.26 األداء المتوازن بطاقة 

 // غير دال إحصائيا     0.05*دالة إحصائيا  عند       0.01** دالة احصائيا  عند 
الفرضية الرئيسية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مقاييس األداء في الجوانب األربعة 

 األرباح.جودة  وتحسين مستوى ضمن بطاقة األداء المتوازن 
( 0.034ن مستوى الداللة )أ( و 26.ن معامل ارتباط سبيرمان )ألنتائج في الجدول السابق اظهرت ا

 ا وبالتالي دلت النتائج على وجود عالقة طردية ذات وطردي ودال احصائي  وهو يعبر عن ارتباط قوي 
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، وهذا (r = 0.26 , p-value<0.05) األرباح،داللة إحصائية بين بطاقة األداء المتوازن وجودة 

يدل على أنه كلما زاد مستوى تطبيق بطاقة األداء المتوازن كلما أدى ذلك إلى زيادة  مستوى جودة 
كس صحيح. مما يعني رفض الفرضية العدمية الرئيسية "ال توجد عالقة ذات داللة األرباح والع

( لتطبيق مقاييس األداء ضمن بطاقة األداء المتوازن وتحسين مستوى (05إحصائية عند مستوى داللة.
 ." وقبول الفرضية البديلةجودة األرباح

ير من يحقق قدر كب والذيعة هذا يدلل على أن تطبيق بطاقة األداء المتوازن بجوانبها األرب
لوبة يرين على إنجاز األعمال المطقدرة المد األجل وتحديدالتوازن بين القرارات طويلة األجل وقصيرة 

يلة كل جانب ومتابعة تنفيذها قد يكون وس فياألهداف المرجوة وتحديد المقاييس  وذلك للوصول إلى
ما يتناسب المبادئ المحاسبية ب فيتعمل على ضبط أداء المديرين وتقييد استغاللهم للمرونة المتاحة 

 .مع مصالحهم الشخصية
( لتطبيق (05.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية الفرعية األولى:

 جودة األرباح. وتحسين مستوى انب المالي ضمن بطاقة األداء المتوازن مقاييس األداء في الج
يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية 

، (r = 0.25 , p-value<0.05) األرباح،بين تطبيق مقاييس األداء في الجانب المالي و جودة 
مستوى تطبيق الجانب المالي كلما أدى ذلك إلى زيادة مستوى جودة وهذا يدل على أنه كلما زاد 

 األرباح والعكس صحيح. 
قد  الذيو الشركة وترجمة أهدافها  استراتيجيةوهذا يدل على أهمية المؤشرات المالية وربطها ب

 يكون له دور فعال فى الحد من الممارسات السيئة إلدارة األرباح.
( لتطبيق مقاييس (05.توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال الفرضية الفرعية الثانية:

 جودة األرباح. وتحسين مستوى األداء في جانب العمالء ضمن بطاقة األداء المتوازن 
ائية ذات داللة إحص يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق وجود عالقة طردية

، وهذا (r = 0.25 , p-value<0.05)، األرباحجودة العميل و في جانب بين تطبيق مقاييس األداء 
يدل على أنه كلما زاد مستوى تطبيق جانب العميل كلما أدى ذلك إلى زيادة مستوى جودة األرباح 

 والعكس صحيح. 
ضرورة التركيز على جانب العمالء بما يحتويه من مقاييس تعمل على ضبط على وهذا يدل 

يعمل  بدوره والذييق الرضا لهم من خالل تقديم أفضل السلع والخدمات العالقة مع العمالء وتحق
 اييس.المق هتزام بهذالخاصة من خالل االل تحقيق مصالحهمعلى تحييد المديرين من النظر إلى 

( لتطبيق مقاييس (05.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية الثالثة:
 تحسين مستوى جودة األرباح.و العمليات الداخلية ضمن بطاقة األداء المتوازن األداء في جانب 
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ين ذات داللة إحصائية ب يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق وجود عالقة طردية

-r = 0.23 , p) األرباح،جانب العمليات الداخلية و جودة  األداء فيتطبيق مقاييس 
value<0.05) أنه كلما زاد مستوى تطبيق جانب العمليات الداخلية كلما أدى ذلك ، وهذا يدل على

 إلى زيادة مستوى جودة األرباح والعكس صحيح. .
عف والقوة وتحديد نقاط الضيس العمليات الداخلية اإلنتاجية بمقاي االلتزامهذا يدلل على أهمية 

مالء ما يتالئم مع متطلبات العمن خالل تحليل العمليات الداخلية ومواكبة تطوير السلع والخدمات ب
 بدوره يقلل من احتمالية ممارسة المديرين إلدارة األرباح وتحسين جودة األرباح. والذي

( لتطبيق (05.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية الفرعية الرابعة:
 .رباحجودة األ وتحسين مستوى ن مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتواز 

يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق عدم جود عالقة ذات داللة إحصائية 
، (r = 0.14 , p-value>0.05) األرباح،بين تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو و جودة 

 اح. نمو على مستوى جودة األربوهذا يدل على أنه ال يوجد تأثير لمستوى تطبيق جانب التعلم وال
عدم وجود تأثير لمستوى تطبيق جانب التعلم والنمو على مستوى جودة األرباح قد يرجع إلى 

أقل من الجوانب الثالثة األولى  73.7))نسبى أن مستوى تطبيق جانب التعلم والنمو كان ذو وزن 
 يفير هذا الجانب على جودة األرباح العمليات الداخلية( وبالتالي يرجع عدم تأث العمالء، المالي،)

 يعمل على تحسين األرباح. لكي الكافيأنه لم يطبق من قبل الوحدات االقتصادية بالقدر 
 النتائج والتوصيات:

 الدراسة: نتائج-أواًل 
بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة ومناقشة نتائجها فانه 

 بالنتائج التالية:يمكن الخروج 
الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين تطبق بطاقة األداء المتوازن  -1

 .ومتفاوتةبجوانبها األربعة بنسب عالية 
وجد عالقة طردية بين تطبيق بطاقة األداء المتوازن وبين جودة األرباح في الوحدات  -2

االقتصادية الفلسطينية. أي أن كلما زادت نسبة تطبيق بطاقة األداء المتوازن في الوحدات 
 األرباح.االقتصادية الفلسطينية كلما زاد مستوى جودة 

لجانب المالي ضمن بطاقة األداء المتوازن يوجد عالقة طردية بين تطبيق مقاييس األداء في ا -3
 وبين جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.

األداء في جانب العمليات الداخلية ضمن بطاقة  تطبيق مقاييسيوجد عالقة طردية بين  -4
 األداء المتوازن وبين جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.
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األداء في جانب العمالء ضمن بطاقة األداء المتوازن  تطبيق مقاييس وجد عالقة طردية بيني -5

 وبين جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.
ال يوجد عالقة بين تطبيق مقاييس األداء في جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة األداء المتوازن  -6

 وبين جودة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية.
 
 نيا: توصيات الدراسة:ثا

 بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم اقتراح التوصيات التالية:    
ضرورة التطبيق الكامل لبطاقة األداء المتوازن من قبل الوحدات االقتصادية الفلسطينية لما  -1

 جودة أرباحها األرباح. المنشأة وتحسينلها من أهمية في تقييم أداء 
ات االقتصادية الفلسطينية على ترشيد أداء إدارة األرباح لما لها من ضرورة حث الوحد -2

انعكاسات سلبية على مستقبل الوحدات االقتصادية في األجل الطويل وعلى جودة أرباحها 
 الفلسطينية.وعلى التنمية االقتصادية 

الوحدات االقتصادية الفلسطينية على تطبيق محور التعلم والنمو ضمن بطاقة  ضرورة تركيز -3
 األرباح.األداء المتوازن والذي قد يكون له أهمية بالغة في تحسين جودة 

إجراء المزيد من األبحاث التي تدرس عالقة بطاقة األداء المتوازن وجودة األرباح باستخدام  -4
خدم في هذه الدراسة وذلك للتأكيد على العالقة بين نماذج أخرى بخالف نموذج ميلر المست

 المتغيرين.
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 مالحق الدراسة
 استبانة الدراسة

                     السادة شركة /.....................................
 وبعد،تحية طيبة  

يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان " دور بطاقة األداء المتوازن في تحسين مستوى جودة 
ي تعتبر وقع االختيار على شركتكم والت قد"، ونظر ا لخبرتكم العلمية والعملية في هذا المجال فاألرباح 

ل اإلجابة من أهم الشركات العاملة في دولة فلسطين، لذلك يسرنا مساهمتكم في هذه الدراسة من خال
هذه  حتى يتسنى تحليل إعادته للباحث في أقرب فرصة ممكنة،مة االستقصاء، و على فقرات قائ

ن ما يسفر عنه مدعامات األساسية إلثراء البحث، و التي تمثل في رأى الباحث أحد الاإلجابات و 
العلمي  ثنتائج، مع العلم بأن جميع البيانات سوف تحظى بالسرية التامة وتستخدم ألغراض البح

فقط، ويتم اإلفصاح عن البيانات المستقاة من قائمة االستقصاء في شكل إجمالي، ال تكشف عن 
 اسم القائم باإلجابة عليها.

 ( أمام اإلجابة التي ترون أنها تناسب أرائكم.Xبرجاء وضع عالمة )
 واقبلوا فائق االحترام والتقدير

 المعلومات العامة 
 ( أمام اإلجابة المناسبة : ( Xالتالية بوضع عالمة  الرجاء اإلجابة عن األسئلة

 المؤهل العلمي:
              دبلوم              بكالوريوس                     ماجستير                     دكتوراه 

 االختصاص العلمي:
             محاسبة        إدارة أعمال           علوم مالية ومصرفية            اقتصاد
  حدد.......... أخرى 

 المسمى الوظيفي:
          مدير عام        مدير مالي          رئيس قسم            عضو مجلس إدارة  
 حدد........... أخرى 

 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل اإلداري أو المالي:
1-5       سنوات 6 -10     سنوات 11-15      سنة 16- 20               سنة  
  سنة 20أكثر من 
 



 

- 274 - 
 

 
 عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال العمل اإلداري أو المالي:

             ال توجد    5                              دورات أو اقل   دورات 5أكثر من 
 

 ألي فئة عمرية تنتمي:
  سنة          25أقل من 25-35من  أقل           35-45من  أقل            
 45-  55   55أقل من        سنة فأكثر 

 اختبار فرضيات الدراسة
المحور األول: مدى مساهمة الفقرات التالية في قياس تطبيق الجانب المالي ضمن بطاقة األداء 

 المتوازن.
موافق  الفقــرة الرقم

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

      م أهدافها.ستراتيجيتها وتترجابط المؤشرات المالية في الشركة بترت 1
إلى يؤدي  بشكل المتاحة واإلمكانيات المالية الموارد استغالل يتم 2

 واإلداري  المالي األداء تطوير
     

تحسين حجم  إلى تؤدي تمويل مصادر توفير على العمل يتم 3
 اإليرادات

     

من  المتنوعة والخدمات وتطوير البرامج زيادة اإلدارة على تعمل 4
 جديدة وبرامج مجاالت اعتماد خالل

     

المقدمة  الخدمات تتبنى الشركة سياسة سعرية تتالءم مع مستوى  5
 للعمالء

     

مع أسعار  تتناسب مالئمة بأسعار الشركة السلع والخدمات تقدم 6
 المنافسين

     

 بح(،ر وليس تحقيق أقصى )العادل يعتبر مؤشر تحقيق الربح  7
  للتحقيقا قابال  ا استراتيجي  هدف  

     

يعتبر مؤشر النمو المتوازن لمزيج اإليرادات من النشاطات  8
 من المقاييس األساسية التي تقوم الشركة بتطبيقها االستثمارية،

     

حقيق ت ،ممكنأقصى حد  يستهدف مؤشر تخفيض التكاليف إلى 9
 أقصى فاعلية ممكنة
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تعظيم ثروة المالك من خالل تحقيق عوائد  تسعى اإلدارة إلى 10
 حقيقية على االستثمار

     

ا راتيجي  ا استهدف   ا،اقتصادي  يعتبر مقياس تحقيق قيمة مضافة  11
 تحقيقه تسعى الشركة إلى

     

 التالية في قياس تطبيق جانب العمالء ضمن بطاقة األداءمدى مساهمة الفقرات  :الثانيالمحور 
 المتوازن 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
      للعمالء المناسبة الرضا درجة تحقيق على إدارة الشركة تعمل 1
 اإلنتاجية المتاحة الطاقة بين توازن  تحقيق على تعمل إدارة الشركة 2

 العمالء في السوق  من المستهدفة والحصة
     

      الشركة أداء في العمالء آراء على التعرف إدارة الشركة تحاول 3
المنتجات  في العمالء آراء على التعرف إدارة الشركة تهتم 4

 والخدمات المقدمة لهم
     

      وحاجات العمالء بمتطلبات الكافي االهتمام إدارة الشركة تولي 5
المقدمة  أفضل السلع والخدمات تقديم إلى إدارة الشركة تسعى 6

 حديثة تكنولوجية وسائل لعمالئها باستخدام
     

تتناسب مع القدرات  معقولة بأسعار الشركة منتجاتها وخدماتها تقدم 7
 الشرائية للعمالء

     

      العمالء والمنافسين مع العالقة تطوير على إدارة الشركة تعمل 8
 في وقت الخلل معالجة ويتم العمالء، لشكاوى  الشركة تستجيب 9

 قصير
     

تهتم الشركة بتطوير مكانتها وإبراز سماتها وكفاءتها بين الشركات  10
 خرى األ

     

يتكون مقياس الحصة السوقية العادلة من عناصر تعمل على  11
 تحقيق التوازن بين القدرات التنظيمية والحصة السوقية المستهدفة 

     

تحقيق هدف الربحية العادلة  جدد،يراعي مقياس حيازة عمالء  12
 ضمن هدف الحصة السوقية المالئمة
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لبي إيجاد منتجات ت الحاليين،يستهدف مقياس االحتفاظ بالعمالء  13
 حاجات العمالء المادية والمعنوية

     

يحتوي مقياس ربحية العمالء على عناصر تساهم في تحقيق الربح  14
 العادل

     

بح الر تحقيق الرضا النفسي و  إلى العميل،يسعى مقياس رضا  15
 المادي العادل

     

يد المربحين والذين تز  تستخدم الشركة مقياس إلظهار العمالء غير 16
 تكلفة جذبهم عن العائد المحقق من خالل تقديم الخدمة لهم.

     

مساهمة الفقرات التالية في قياس تطبيق جانب العمليات الداخلية ضمن  مدى :الثالثالمحور 
 .األداء المتوازن بطاقة 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
      العمالء ومتطلبات احتياجات تحديد على إدارة الشركة تعمل 1
تقوم الشركة بتحديد العمليات الداخلية المهمة التي يجب أن  2

 .راتيجيةاالستتتميز بها بشكل مستمر والتي تساهم في تنفيذ 
     

تقوم الشركة بتحديد نقاط القوة والضعف وترشيد التكاليف من  3
 العمليات الداخلية.خالل تحليل 

     

المستمر تخفيض معدل  التحسين والتطويرتستهدف عمليات  4
 هدر الوقت.

     

مجاالت الصناعة والعمليات  تطوير إدارة الشركة على تعمل 5
 الداخلية بما يتالءم مع متطلبات العمالء

     

جودة المنتجات والخدمات  تحسين علىإدارة الشركة  تعمل 6
 المقدمة للعمالء بشكل متواصل

     

 اإلدارية الالزمة وتقديم الخدمات تطوير إدارة الشركة على تعمل 7
 االستقرار والرضا عنصري  للعمالء تحقق التي التسهيالت

     

اإلبداعية  واألنشطة االبتكارات دعم إدارة الشركة إلى تسعى 8
 للعاملين

     

      المناسب الوقت في الجديدة الخدماتالسلع و  الشركة تقديم توفر 9
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والندوات وورش  التدريبية الدورات إقامة إدارة الشركة على تعمل 10
 العمليات اإلنتاجية وزيادة كفاءة العاملين لتنمية قدرات العمل

     

حدات لو ا الوصول إلى ،اإلنتاجيةمقياس تحقيق الفاعلية  يتضمن 11
 قل تكلفةأقل وقت عمل أو أاإلنتاجية المستهدفة مقابل 

     

المثلى المقبولة من  والنوعية، النسبةيحسب مقياس الجودة  12
)أو اقل نسبة عيب  الجودة في الوحدات والخدمات المنتجة

 مسموح بها(.

     

يتضمن مقياس اإلتقان في المنتجات والخدمات هدف تحقيق  13
 التقنية ينافس المعايير العالميةمستوى من 

     

ام بتحديد مستوى االستخد والنفاذ للسوق،يقوم مقياس االختراق  14
 المخطط لها()الموضوعة للموارد المتاحة مقارنة باألهداف 

     

ة درجة االستفاد المتاحة،يحدد مقياس الكفاءة في معالجة الموارد  15
 من الطاقة االستيعابية المتوفرة

     

مدى مساهمة الفقرات التالية في قياس تطبيق جانب التعلم والنمو ضمن بطاقة  :الرابعالمحور 
 المتوازن. األداء

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
تطوير البرامج الخاصة بها وبما يتالءم  الشركة على إدارة تعمل 1

 مع قدراتها
     

 فع كفاءتهملر تقدم الشركة برامج تدريبية كافية ومالئمة للموظفين  2
 العلمية والعملية

     

 بالمستجدات التقنية ثقافة المعرفة إدارة الشركة إلى ترسيخ تسعى 3
 العالمية مستوى األسواق على

     

      للعاملين قيمة إدارة الشركة بخلق تهتم 4
 اتها التنظيميةإجراءو  أنظمتها تطوير إدارة الشركة على تعمل 5

 برضا العاملين الخاصة األهداف تحقيق إلى تؤدي التي
     

 قدرات اإلبداع تطوير في االستمرار إدارة الشركة على تحرص 6
 الشركات في السوق  بينمتميزة  ومكانة قيمة وحجز
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السلع  جودة مدى وتحليل دراسة إدارة الشركة على تعمل 7
 التميز ضمان أجل من للعمالء تقدمها التيالخدمات و 

     

 اإلدارية لتالءم أنظمتها تطوير إدارة الشركة على تعمل 8
 التقنية والمستجدات العمالء احتياجات

     

مية بتوفر المهارات األكادي الفردية،يعتني مقياس مستوى القدرة  9
 المالئمة لدى العاملين

     

وفر بت ،الشركةداعية الفردية المطبق لدى يشترط مقياس اإلب 10
 قدرات عقلية متفوقة في ابتكار الحلول

     

 ات العامل بمايهتم مقياس رضا العامل المستخدم بتلبية حاج 11
 مؤهالتهيناسب مع قدراته و 

     

حول قدرته على تحقيق قيمة  الموظف،يتركز مقياس ربحية  12
 اقتصادية مضافة للشركة

     

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


