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املصتخلص:
هددد

البحددث إلددى التعددر عمددى آراء العدداممين فددي المصددار اإسدديمية حددول الحاجددة السددت دام

نظام قياس متوازن متكامل لتقييم األداء ،كما هد

البحث إلى التركيدز حدول طبيعدة العيقدة بدين درجدة

االهتمددام بقيدداس بعددض جوانددب األداء ،وأداء المصددار اإسدديمية فددي تمددج الجوانددب ،واألهميددة النسددبية
لأله دددا

االس ددتراتيجية الت ددي تس ددعى إل ددى تحقيق د دا ،والتع ددر عم ددى المنظ ددورات الر يسد دة لبطاق ددة األداء

المتوازن ،وتمثمت مشكمة البحث بمعرفة أثر أبعاد بطاقة األداء المتوازن المتمثمة في (البعد المالي ،بعدد
العميء ،بعد العمميات الدا مية ،بعد التعمم والنمو) عمى األداء في المصار اإسيمية.
ولتحقيد د أه دددا

البح ددث ت ددم ا تب ددار ال رض دديات التالي ددة :توج ددد عيق ددة ذات دالل ددة إحص ددا ية ب ددين

است دام بطاقة األداء المتوازن وتقييم األداء بالمصار اإسيمية ،ومن ا تت درع ال دروض التاليدة :توجدد
عيقة ذات داللة إحصا ية بين البعد المالي وبين تقييم األداء بالمصار اإسيمية ،توجد عيقدة ذات

داللددة إحص ددا ية بددين بع ددد العمدديء وب ددين تقي دديم األداء بالمصددار اإس دديمية ،توجددد عيق ددة ذات دالل ددة
إحصا ية بدين بعدد العمميدات الدا ميدة وبدين تقيديم األداء بالمصدار اإسديمية ،توجدد عيقدة ذات داللدة

إحصا ية بين بعد التعمم و النمو و بين تقيديم األداء بالمصدار اإسديمية ،واسدت دمت الباحثدة المدن ج

الوص ي التحميمي.

توصدل البحددث الددى مجموعدة مددن النتددا ج أهم دا :اسددتليل المصددار اإسديمية لمواردهددا وتطددوير

دمات ا بك اءة يؤدي إلى زيادة  ،وأظ ر البحث بأن تحسين ك اءة عمميات التشليل الدا مية تؤدي إلى
ض التكالي

وزيادة العا د ،كما أن بطاقدة األداء المتدوازن بأبعادهدا األربعدة المتمثمدة فدي (البعدد وبعدد

العمدديء وبعددد العمميددات الدا ميددة وبعددد النمددو) ل ددا تددأثير عمددى جددودة األداء بالمصددار اإسدديمية فددي
المممكة العربية السعودية.

كما توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات أهم ا :ضرورة است دام بطاقة األداء المتوازن في

المصار اإسديمية فدي المممكدة العربيدة السدعودية كأسدموب جديدد لقيداس وتقيديم األداء باالعتمداد عمدى

محاورهدا األربعددة بشدكل متكامددل لتحقيد أهددداف ا االسدتراتيجية مددن أجدل تعزيددز مركزهدا التنافسددي ،العمددل
عمى استقطاب الكوادر المؤهمة ذات ال برات ال نيدة والعمميدة القدادرة عمدى تصدميم وتطبيد بطاقدة األداء

المتد دوازن بك دداءة وفاعمي ددة ف ددي المص ددار اإس دديمية ،وض ددرورة تط ددوير بطاق ددة األداء المتد دوازن لمواكب ددة

التطورات المتسارعة لمبي ة المصرفية.
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Abstract
The present research aims at knowing opinions of employees of the
Islamic banks about the need for using the complete balanced measurement
system for performance evaluation. It also aims at focusing on the nature of
relationship between the level of attention given to some aspects of performance,
Islamic banks’ performance on the same aspects, relative significance of strategic
aims of Islamic banks, and knowing the main views of balanced performance
card.
The problem of the research is about to know the effect of the dimensions
of the balanced performance card affect; financial dimension, customers
dimension and inner processes, and education and growing dimensions on Islamic
banks’ performance
To achieve the aims of the research the following hypothesis is examined; there is
a statistical significant relationship between using a balanced performance card
and Islamic banks’ performance evaluation. From this hypothesis the following
hypotheses are derived; there is a statistical significant relationship between
financial dimension and Islamic banks’ performance evaluation; there is a
statistical significant relationship between inner processes and Islamic banks’
performance evaluation; there is a statistical significant relationship between
education and growing and Islamic banks’ performance evaluation.
The researcher uses analytic descriptive method. The foremost results of
the present study are; making use of the resources by the Islamic banks and
develop their services adequately will lead to increase the incomes. The research
shows that improving the adequacy of +inner initiation process leads to reducing
the costs and increasing incomes. The balanced performance card dimensions; the
financial dimension, customers dimension and inner processes, and education and
growing dimensions has its impact on the performance quality of Islamic banks in
the Kingdom of Saudi Arabia.
The research comes to recommends the following foremost recommendations:
The necessity to use balanced performance card in Islamic banks of the kingdom
of Saudi Arabia as a new style to performance measurement and evaluation,
depending on the four dimensions completely. This can lead to achieve banks
strategic aims to reinforce its competitive prestige. It also recommend to employ
qualified employees who have scientific and professional experiences to design
and implement the balanced performance card efficiently and proficiently in
Islamic banks. There is a necessity to develop the balanced performance card to
keep abreast of the rapid development of bank environment.
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املكدمــة:
تمثددل المصددار اإسدديمية أحددد أهددم واكبددر إنجددازات االقتصدداد اإسدديمي ،واسددتطاعت أن تكددون

نموذج داً م يددداً ليقتصدداد المحمددي ،ف ددي تقددوم بقبددول الودا ددت دون اسددتعمال سددعر ال ا دددة التددي تسددتبدل ا
بحصة من الربح  ،وقد جاءت أول محاولدة إنشداء مصدر إسديمي عدام 1963م ،حيدث تدم إنشداء مدا

يس ددمي (بن ددوج االد ددار المحمي ددة) بمص ددر ،وتد دوالى بع ددد ذل ددج إنش دداء المص ددار اإس دديمية لتص ددل إلد دى
ثيثما ة مصر ومؤسسة مالية منتشرة في أكثر من  90دولة من دول العدالم( ،)1وبدذلج أصدبحت هدذ

المص ددار واقعد داً مميد د اًز ال يس ددتطيت أح ددد تجاهمد د  ،وأثبت ددت وجوده ددا عمد دى الس دداحة المصد درفية ،وان أح ددد
الش دواهد عم دى هددذا النجدداح هددو فددتح المصددار التقميديددة فروع داً لممعدداميت اإسدديمية كمددا حدددث فددي
مصر القاهرة في مصر ،وبنج سامبا وساب في المممكة العربية السعودية

(.)2

وق ددد شد د د س ددو الم ددال الس ددعودي والص ددناعة المصد درفية تحدي ددداً العدي ددد م ددن التط ددورات فضد ديً ع ددن

التط د ددور ف د ددي مج د ددال تكنولوجي د ددا المعموم د ددات مم د ددا أدى إلد د دى زي د ددادة التح د ددديات الت د ددي تواجد د د المص د ددار

اإسدديمية( ،)3ممددا ي ددرض عمي ددا القيددام بتطددوير اسددتراتيجيات ا وأسدداليب ا اإنتاجيددة واإداريددة والمحاسددبية
لمواكبددة التلي درات الس دريعة ف دي البي ددة االقتصددادية لممحافظددة عم دى البقدداء واالسددتمرار( ،)4ولتحقي د ذلددج
ظ د ددرت أهميد ددة قيد دداس وتقيد دديم األداء لترشد دديد المصد ددار نحد ددو جوان د دب القصد ددور التد ددي تتطمد ددب التلييد ددر

والتحسددين ،ويمثددل ا تيددار مقدداييس األداء أحددد أهددم التحددديات التددي تواج د المصددار  ،حيددث تقددوم نظددم
الرقابة وتقييم األداء التقميدية بالتأكد من التزام األفراد والوحدات التنظيمية بال طة الموضوعة مسبقاً من
يل االعتماد عمى مجموعة من المقاييس اإدارية المحاسبية والمالية التقميدية التي تعطي تقري اًر عمدى

أثر التصرفات التاري ية عمى األداء التنظيمي (.)5

( )1عدديء محمددد ممددو العددين ،اسددت دام القيدداس المتدوازن لددألداء لتقيدديم دددمات القطدداع المصددرفي فددي السددعودي فددي ظددل
حوكمة األداء االستراتيجي بالتطبي عمى البنوج التجارية السعودية ،4102 ،
( )2عدديء محمددد ممددو العددين ،اسددت دام القيدداس المتدوازن لددألداء لتقيدديم دددمات القطدداع المصددرفي فددي السددعودي فددي ظددل
حوكمة األداء االستراتيجي بالتطبي عمى البنوج التجارية السعودية ،4102 ،
( )3محمددد عبددد القددادر الديسددطي ،التقريددر المت دوازن لقيدداس األداء ،د ارسددة ا تياريددة فددي اطددار البي ددة المص درية ،المجمددة
العممية لمتجارة والتمويل ،كمية التجارة  ،جامعة طنطا ،العدد .4112 ،57 ،0
)4( Mcwhorter, Laurie Brney, The Balanced Scorecard: an Empirical Analysis of it Effect
on Managers, Jop Satisfaction and performance Evaluations, PhD.Dissertion, (University
of Kentucky: The Graduate School,p7. 2001.
(5) Said, Amal A.Etal. An Empirical investigation of The Performance Consequences of
the Nonfinancial Measures Journal of Management Accounting Research Vol
(15)p.195.2003.
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ل ددذا تحول ددت المص ددار إلد دى االعتم دداد عم ددى نظ ددم تقي دديم أداء تش ددتمل عمد دى مجموع ددة متنوع ددة م ددن

المقد دداييس الماليدددة والمقد دداييس ،يد ددر الماليد ددة  ،وفد ددي بدايد ددة العق ددد األ يد ددر مد ددن القد ددرن العش د درين قد ددام كد ددل
مددن .LAPLANأسددتاذ المحاسددبة بجامعددة هددارد فددورد و Nortonالمدددير التن يددذي لمع ددد
 NORTONإجراء دراسة الستكشا

NOLAN

أساليب جديدة لقياس المنظمات ،وتم التوصل إلى فكرة بطاقات

القياس المتوازن ،والتي تضم مجموعة متنوعة من مقاييس األداء تلطدي كافدة أنشدطة المنظمدة المتعمقدة
بددالعميء والعمميددات الدا ميددة والعدداممين والمسدداهمين ،وتددم عددرض هددذا الم ددوم عددام 1992م فددي مقددال

بعنوان (بطاقة القيداس المتدوازن) التدي تحدرج األداء .ويدرى  Lnamdarو  ،Kaplanأن بطاقدة القيداس
المت دوازن إطددار متعدددد األبعدداد لوص د
طري ربط األهدا

وتن يددذ وادارة االسددتراتيجية عم دى كافددة المسددتويات التنظيميددة عددن

والمبادرات والمقاييس المتصمة باستراتيجية المنظمة(.)1

مشكلة البحح:
س :1هل يؤثر قياس وتقييم األداء بطريقة بطاقة األداء المتوازن عمى أداء المصار اإسيمية؟
س :2هل هناج فرو ذات داللة إحصا ية بين البعد المالي وبين تقييم األداء بالمصار اإسيمية؟
س :3هل هناج فرو ذات داللة إحصا ية بين بعد العميء وبين تقييم األداء بالمصار اإسيمية؟
س :4هددل هندداج فددرو ذات داللددة إحصددا ية بددين بعددد العمميددات الدا ميددة وبددين تقيدديم األداء بالمصددار
اإسيمية؟

س :5ه ددل هن دداج ف ددرو ذات دالل ددة إحص ددا ية ب ددين بع ددد ال ددتعمم والنم ددو وب ددين تقي دديم األداء بالمص ددار
اإسيمية؟

أهداف البحح:
بناء عمى تش يص المشكمة وفي محاولة لتقديم إطار مقترح الست دام بطاقة القياس المتوازن لتقييم
ً
أداء المصار اإسيمية في المممكة العربية السعودية فإن أهدا البحث تتمثل في:
 .1التعر

عمى آراء العاممين في المصار

اإسيمية والم تمين وأصحاب المصمحة حول أسباب

الحاجة إلى است دام نظام مستمر متوازن متكامل لتقييم أداء تمج المصار .

(1) Inamdar, Noorein and Kaplan Roberts, Appgying the Balanced Scorecard in Healthcare
Provider Organization, Journal of Healthcare Management .Vol(47),no (3) May,
June.p180. 2002.
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 .2التعر عمى آراء العاممين في المصار اإسيمية والم تمين وأصحاب المصمحة حول المقاييس
التي تشمم ا بطاقة األداء المتوازن في أداء تمج المصار والمتمثمة في البعد المالي ،وبعد التعمم
والنمو ،وبعد العمميات الدا مية ،وبعد العميء.

 .3تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لتمكين المصار اإسيمية من است دام بطاقة األداء
المتوازن كمد ل جديد لتقييم أدوارها وتحسين وضع ا التنافسي.

أهمية البحح:
أ -تنبت أهمية البحث من أهمية الددور الدذي يقدوم بد القطداع المصدرفي والمت صدص فدي المسداهمة
في دعم م تم

القطاعات االقتصادية واالجتماعية لمممكة العربية السعودية ،وأن محاولدة تقيديم

القطاع المصرفي سيتبع تطدوير وتحقيد التقددم االقتصدادي ،وتعتبدر المصدار اإسديمية أحدد

أهددم القطاعددات االقتصددادية فيمددا تحمم د عمددى كاهم ددا مددن أعبدداء العمددل عمددى تحقي د طموحددات
وتطمعات المممكة إلى التنمية والر اء،
ب -تنب ددت أهمي ددة البح ددث -أيضد داً -م ددن الحاج ددة الممح ددة إل ددى تقي دديم ال ددنظم اإداري ددة ف ددي المص ددار
اإسيمية حتى يمكن تطويرها واستمرارها في ظل المنافسة.

جد د -تكمددن أهميددة البحددث فددي الدددور الددذي يمكددن أن يمعب د مددد ل بطاقددة األداء المت دوازن فددي تقيدديم
مجاالت العمل المصرفي.

د -رفددد المكتبددة لددبعض المعمومددات والنتددا ج والتوصدديات المتعمقددة بموضددوع تقيدديم األداء عبددر تقيدديم
األداء المتوازن.

مهوج البحح:
تحتم طبيعة الدراسة است دام المن ج الوص ي التحميمي وذلج باست دام برنامج spas

الدراشات الصابكة :
دراسة  :د .عبد الحميد المغربي 2002 ،م .
ت ددد

الد ارس ددة إلد دى توص ددي

األبع دداد األساس ددية ألس ددموب قي دداس األداء المتد دوازن وش ددرح وتحمي ددل

ال طدوات المن جيددة لتصددميم أسددموب قيدداس األداء المتدوازن ،وكددذلج حددث المنظمددات فددي البي يددة العربيددة
عمى است دام قياس األداء المتوازن كأسموب لقياس األداء االستراتيجي لمواكبة التطدورات العالميدة ،وقدد
توصدمت الد ارسدة إلدى أن هنالدج العديدد مددن الشدركات ال ار ددة التددي طبقدت قيداس األداء المتدوازن مدن بددين

تمددج الشددركات إلكتددرو لددوكس – زيددروكس  -ال طددوط الجويددة العربيددة – شددركة موبيددل لمبتددرول وشددركة
االتصاالت السعودية  ،وفيما يمي نمقي الضوء عمى بعض النتا ج والتوصيات التي تم ضت عن ا تمج

التجارب ،وعمى المنظمات التي تر،ب تطبي قياس األداء المتوازن أ دذها فدي االعتبدار أهم دا  :يجدب
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أن تتسم الثقافة والقيم التنظيمية بالقوة والتوج المستقبمي وتتقبل التلير والسعي ليعتماد عمى المقاييس
بشددكل دا ددم وفددي جميددت المجدداالت ،مس داندة ودعددم اإدارة العميددا لبرنددامج تصددميم وتطبي د قيدداس األداء

المتدوازن مددن أهددم ضددروريات نجدداح تمددج البدرامج ،يجددب أن يتسددم فريد العمددل فددي مشددروع قيدداس األداء
المتوازن باالبتكدار واإبدداع وتقبدل التحددي والحمداس فدي إقبدال الدذات والقددرة عمدى استشد ار

المسدتقبل،

االهتمام بسياقة استراتيجية واضحة المعالم لمبنج عمى مدى زمني مناسب مت نصيب وافدر مدن التركيدز

عمد دى المس ددارات والتوج ددات المس ددتقبمية وبطاق ددة األداء المتد دوازن دون اس ددتراتيجية تع ددد مض دديعة لموق ددت،

ضددرورة صديا،ة الرؤيددة التنظيميددة بشددكل واضددح وم ددوم وبصددورة معمن دة لجميددت العدداممين بالبنددج ،المدددة

الزمنيددة لتصددميم وتطبي د قيدداس األداء المت دوازن لدديس هنالددج فت درة محددددة يمكددن القددول أن ددا تمثددل معيددا اًر

يمكن االحتكام إلي وانما يتوق
دراسة  ( :م

البنج والعوامل اال رى المؤثرة(.)1

األمر عمى ظرو

و النجار  ) 2012بعنوان designing a balanced scorecard to measure

a banks performance : a case study .
هدفت الدراسة إلى ف م كي ية تطوير وتطبي بطاقة األداء المتوازن لتقيديم األداء فدي كبدرى البندوج
المحميددة فددي الع د ار  ،و لتحقي د أهدددا

الد ارسددة تددم االسددتعانة ببيان دات البنددج لم ت درة مددا بددين – 2006

 2009وقددد لجددأ الباحث دان إلددى المددن ج الوص د ي التحميمددي مددن دديل اسددت دام البيان دات الماليددة و ،يددر

المالية لمبنج و بعد تحميل البيانات توصمت الدراسة إلى العديد من النتا ج أبرزها أن أداء البنج يتصد
بالضع

من حيث الناحية المالية ،كما أن الحصة السوقية لمعميء لم تكن بالمستوى المطموب .

دراسة  ) AL Shaikh Ali , 2007 ( :بعنوان:
performance evaluation of Palestinian Telecommunication corboration by

using Balansed Approach .

هدددفت الد ارسددة إلددى تقددويم أداء شددركتي ج دوال واالتصدداالت ال مسددطينية فددي ضددوء األبعدداد األربعددة
لبطاقد ددة قيد دداس األداء المت د دوازن كمد ددا قد دددرها الع د داممون والمسد دداهمون فد ددي الشد ددركتين واقت د دراح الحمد ددول و

التوص د د د دديات لممش د د د ددكيت المتعمق د د د ددة ب د د د ددأداء الش د د د ددركتين ،وك د د د ددذلج اقتد د د د دراح مق د د د دداييس مناس د د د ددبة لقي د د د دداس
وتقييم الشركتين .
ومن أهم النتا ج التدي توصدمت إلي دا الد ارسدة أن هنداج عيقدة ارتبداط طرديدة قويدة ذات ملدزى بدين

درج ددة ك ددل بع ددد م ددن أبع دداد بطاق ددة قي دداس األداء المتد دوازن األربع ددة والدرج ددة الكمي ددة لمبطاق ددة ،وأن معظ ددم
) )1عبددد الحميددد عبددد ال تدداح الملرب ددي  ،االدارة االسددتراتيجية لقيدداس االداء المت دوازن  ،المنص ددورة  ،المكتبددة المصددرية ،
4112م .
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العاممين والمساهمين في الشركتين يقيمون أداء الشدركة فدي الجدانبين المدالي والزبدا ن بشدكل مس ه
داو وهدذا
منسددجم مددت ال ددرؤى والرسددا ل واألهد ددا

الر يسددة لش ددركتي ج دوال واالتص دداالت ال مسددطينية  ،وأن معظ ددم

العدداممين والمسدداهمين فددي الشددركتين أعطدوا تقدددي اًر م تم داً ألداء الشددركتين فددي مجددالي العمميددات الدا ميددة
والتعمدديم والنمددو ،وأن المددوظ ين ذوي المددؤهيت العمميددة العميددا يتوقعددون مددن الشددركتين أنشددطة تعميميددة

أفضل ،وقد مصت الدراسة إلدى عددة توصديات أهم دا  :ضدرورة القيدام بأنشدطة حشدد وتواصدل لضدمان
دعددم كددل مددن المعني ددين الدددا مين وال ددارجين  ،وضددرورة تحس ددين وتطددوير الب درامج التدريبيددة والعممي ددات
التشليمية الدا مية .

اإلطار الهظري للبحح:
مفيوم المصارف االسالمية:
هددي مؤسسددة مص درفي تمتددزم فددي جمي ددت معاميت ددا ونشدداط ا االسددتثماري وادارت ددا لجميددت أعمال ددا
بالشريعة اإسيمية ومقاصدها ،وكذلج بأهدا

المجتمت اإسيمي دا مياً و ارجياً (.)1

أهمية املصارف اإلشالمية:
( )1تمبي د د ددة ر،ب د د ددة المجتمع د د ددات اإس د د دديمية ف د د ددي إيج د د دداد قند د د دوات لمتعام د د ددل المصد د د درفي بعي د د ددداً ع د د ددن
است دام أسعار ال ا دة .

( )2إيجاد مجال لتطبي فق المعاميت في األنشطة المصرفية .

( )3تعد البنوج االسيمية التطبي العممي ألسس االقتصاد اإسيمي(.)2

خصائص املصارف االشالمية :
لممصار االسيمية صا ص تميزها عن المصار التقميدية من حيث المبدأ والمحتوى والمضمون
وهي عمى النحو التالي :
( )1الطابت العقا دي  :يترتب عمى هذ ال اصية أن تتحرى المصار االسيمية التوجي ات الدينيدة
في جميت أعمال ا (.)3

( )2المصددر اإسدديمي ال ي دربط بددين التنميددة االقتصددادية والتنميددة االجتماعيددة فقددط ،بددل إن د يعددد
التنمية االجتماعية أساساً ال تأتي التنمية االقتصادية ثمارها إال بمراعات (.)4

) )1يعرب محمود إبراهيم الجبوري  ،مرجت ساب  ،ص. 44
( )2منتدى المحاسب العربي ، 4105-5-42 ، www.https:\\accdiscussion.com ،ة 2م .
(، )3ازي عبد الحميد الرقيبات  ،المصار المت صصة  ،دار وا ل لمنشر  ،عمإن  ، 4102ط ، 0ص. 22
( )4عبددد الدراز رحدديم ال يتددي  ،المصددار اإسدديمية بددين النظريددة و التطبيد  ،دار أسددامة لمنشددر و التوزيددت  ،عمددإن ،
ط ، 0ص. 022-022
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( )3عدددم التعامددل بال ا دددة  :وي ددد

إلددى العمددل بمبدددأ المشدداركة فددي اللددنم و اللددرم بدددييً عددن ال دربح

المضمون المتمثل في سعر ال ا دة الثابت(.)1

أهداف املصارف اإلشالمية:
إن هد

المصر االسيمي يتمثل في  :تحريج الطاقات الكامندة فدي المجتمدت لموصدول ب دا إلدى

أقصى إنتاجية ممكندة ،وهنداج عددة أهددا

لممصدار اإسديمية ،وهدي أهددا

تنميت ددا ،اسدتثمار األمدوال ،تحقيد األربدداح ) ،وأهدددا

ماليدة (جدذب الودا دت و

اصددة بالمتعدداممين (جددودة ال دددمات المصدرفية،

تددوفير التمويددل لممسددتثمرين ،تددوفير األم دان لممددودعين ) ،باإضددافة إلددى األهدددا

الدا ميددة من ددا (تنميددة
االبتكاريدة

الموارد البشرية ،تحقي معدل نمو لممصر  ،االنتشدار جلرافيداً واجتماعيداً) ،وهنداج األهددا

من ا (ابتكار صيغ لمتمويل ،ابتكار وتطوير ال دمات المصرفية) (.)2

مصؤوليات املصارف اإلشالمية:
مسددؤولية المصددار اإسدديمية متعددددة أهم ددا :مسددؤولية عقا ديددة تتمثددل فددي تعمي د مبددادئ العمددل

اإسيمي والنظام المصرفي االسيمي لدى العاممين في البنج والمتعاممين معد  ،ومسدؤولية تنمويدة  :و
ذلج من يل إيجاد المناخ المناسب لجدذب رأس المدال اإسديمي الجمداعي ،واعدادة توظيد

األرصددة

االسدديمية دا ددل المجتمعددات اإسدديمية ،ومسددؤولية اجتماعيددة  :وذلددج مددن دديل الموازنددة بددين الربحيددة

الماليددة والعا ددد االجتمدداعي ،ومسددؤولية اسددتثمارية  :تشددمل نشددر وتنميددة وتطددوير الددوعي االد دداري ومنددت
االكتناز وترشيد االست يج ،ومسؤولية ثقافية  :من يل نشدر الكتدب والمجديت والد ارسدات فدي الثقافدة

اإسيمية والمعرفة المصرفية اإسيمية (.)3

مفووم وأهمية تكييم األداء وبطاقة األداء املتوازن:
تعتبر عممية تقيديم األداء مدن أهدم العمميدات التدي تعتمدد عمي دا المصدار فدي الكشد

عمدى مدواطن

القو لتعززها ومواطن ال مدل لمعالجت دا لموصدول إلدى تحسدين وتطدوير أدا دا الكمدي ،ولتحقيد ذلدج البدد
أن تعتمد عمى مؤشدرات تقيديم جديددة تحقد الدربط بدين البي دة ال ارجيدة لممصدر وبدين مدوارد المتاحدة،

( )1عبددد الدراز رحدديم ال يتددي  ،المصددار اإسدديمية بدين النظريددة و التطبيد  ،دار أسددامة لمنشددر و التوزيددت  ،عمددإن ،
ط ، 0ص. 022-022
( )2عصدام عمدر  ،لبندوج الوضدعية و الشدرعية د النظدام المصدرفي د نظريدة التمويدل اإسديمي د البندوج اإسديمية  ،دار
التعميم الجامعي  ،اإسكندرية ، 4102ص. 422 – 485
( )3محمد محمود العجموني  ،مرجت ساب  ،ص. 007 – 022
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وهددذا مددن دديل مؤشددر بطاقددة األداء المتدوازن التددي جمعددت مددا بددين المقدداييس الماليددة و،يددر الماليدة فددي
تقييم األداء (.)1

مفيوم األداء :
يشددير مصددطمح األداء فددي الملددة إلددى القيددام بالشدديء ،وأدى الشدديء بمعنددى قددام ب د  ،ويعددر قدداموس

أكس ورد األداء بأن إنجاز العمل المطموب أداؤ من ال رد أو القدرة عمى ال عل بك اءة وسرعة عالية(.)2

مفيوم تقييم األداء :
يعتبر تقيديم األداء وظي دة إداريدة تشدمل مجموعدة مدن اإجدراءات التدي تت دذها اإدارة لمتأكدد مدن أن

النتا ج تتحق حسب الم طط ل وبأعمى درجة من الك اءة (.)3

أهميددة تقيييييم األداء  :تقيدديم أداء المصددار ل د أهميددة اصددة لدددور فددي تددوفير الم دوارد التمويميددة،

وتقديم ال دمات المصرفية لقطاعات االقتصاد كافة(.)4

أىداف تقييم األداء:
يد
أهدا

تقييم األداء لمبنوج إلى تحسين األداء و اإنتاجية ،ومعرفة مدى مسداهمة األفدراد فدي تحقيد
المنظمة وزيادة األربداح ،ويعتبدر تقيديم األداء مدرآة لدةدارة العميدا حتدى تدتمكن مدن رسدم سياسدات ا

بشكل صحيح(.)5

مفيوم بطاقة األداء المتوازن:
تعددد بطاق ددة األداء المت دوازن م ددن أفضددل النم دداذج المتع ددددة األبعدداد األوس ددت انتشددا ار عم ددى المس ددتوى
إلددى تمكددين المؤسسددة مددن تقددويم األداء عمددى نحددو

العددالمي  ،وهددي عبددارة عددن نظددام قيدداس أداء ي ددد

متكامل ،وذلج من يل ترجمة رؤية المنظمة و استراتيجيات ا إلى أهددا

تشدليمية و مؤشدرات عمميدة،

( )1هيلدي الشدربيني ال يلددي  ،امدداني السديد ،بددور  ،قضددايا معاصدرة فددي التعمديم الجددامعي  ،المكتبددة العصدرية لمنشددر و
التوزيت  ،المنصورة  ، 4105ط ،0ص. 87
( )2عبددد الحكدديم احمددد ال ازمددي  ،تكنموجيددا األداء مددن التقيدديم الددى التحسددين  ،ج 0تقيدديم األداء  ،مكتبددة ابددن سددينا لمنشددر
والتوزيت  ،القاهرة 0222م .
( )3ايتن محمود المرحوشي  ،تقييم األداء المؤسسي في المنظمات العامة الولية  ،دار المناهل  4118م .
( )4محمود حسن ال واس  ،حيدر البرزنجي  ،محمد حسان جمعة  ،مبادئ عمم اإدارة الحديثة . 4102 ،
( )5صيح الدين حسن السيسي  ،الموسوعة المصرفية العممية والعممية  ،مجموعة النيمين .
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و تحسين االتصاالت الدا مية و ال ارجية ،ورصد األداء في المنظمة في مقابل األهددا

(.)1

االسدتراتيجية

وتعددر بطاقيية األداء المتيوازن بأنيييا :أسددموب حددديث يسدداهم فددي دمددج التصددور المددالي مددت عوامددل

السو والتشليل واإنتاج والموارد بما يضمن تحقي االستراتيجيات المحددة والرقابة عمي ا(.)2

أهمية اشتخدام بطاقة األداء املتوازن:
( )1تساعد في ربط استراتيجية المنشأة البعيدة المدى مت نشاطات ا القريبة المدى .
( )2تمكن من تحديد مجاالت جديدة ينبلي أن تتميز ب ا المنشأة لتحقي أهدا

العميء والمنشأة .

( )3المساعدة في التركيز عمى ما الذي يجب عمم لزيادة تقدم وتحسن األداء (.)3
ومقاييس األداء(.)4

( )4تعمل عمى إيجاد ترابط بين األهدا

أهداف بطاقة األداء املتوازن:
( )1ت ددد

البطاقددة لمدربط بددين الرقابددة التشددليمية عمددى المدددى القصددير مددت تدوازن الرؤيددة االسددتراتيجية

عمى المدى الطويل.

( )2مراقبة العمميات اليومية وأثرها عمى التطورات المستقبمية
( )3بيان فعالية تن يذ استراتيجية المنشأة (.)6
( )4إعيم العاممين باألهدا

()5

.

وال طوات اإج ار ية.

( )5تدعيم التعمم والتلذية العكسية االستراتيجية

()7

.

( )1هيلي الشربيني ال يلي  ،مرجت ساب  ،ص. 88
( )2وا د ددل محم د ددد ص د ددبحي ادري د ددس  ،ط د دداهر محس د ددن منص د ددور  ،سمس د ددمة إدارة األداء االس د ددتراتيجي  ،اساس د دديات األداء
وبطاقة التقييم المتوازن  ،دار وا ل لمنشر  ، 4112 ،ط. 0
( )3محم ددد ط دداهر ال مد د

 ،د مص ددط ى يوسد د

ك ددافي ،أ هبد د مص ددط ى ك ددافي  ،اإدارة االس ددتراتيجية  ،أل ددا لموث ددا

،

قسطنطينية  ،الج از ر  ، 4105ص . 428
( )4سعد صاد بحيري  ،إدارة توازن األداء  ،الدار الجامعية  ،القاهرة  ، 4112ص. 401
( )5محمد ددد مصد ددط ى محمد ددد  ،بطاقد ددة األداء المت د دوازن  ،منتد دددى الم د دوارد البش د درية، www.https:\\scussion.com
.4112
( )6سعد صاد بحيري  ،مرجت ساب  ،ص. 418
 7فاطمة احمد زكي إبراهيم  ،بطاقة األداء المتوازن في الجامعات نمداذج عالميدة  ،المكتبدة العصدرية لمنشدر و التوزيدت ،
 ،المنصورة  ،4107ط ،0ص. 22
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فوائد استخدام بطاقة األداء المتوازن:
( )1مساعدة اإدارة في توضيح اسدتراتيجيت ا لحممدة األسد م ،و تمكين دا مدن تحديدد ووضدت األهددا
االسددتراتيجية بكددل وضددوح وتحقيد التدوازن بددين األهدددا

طويمددة و قصدديرة األجددل دا ددل م تمد

مقاييس األداء اللموض عن طري االحت اظ بالمؤشرات الكمية ،إذ أن كل عنصر من عناصدر

البطاقة يمثل حمقة في سمسمة (السبب واألثر) ،والتي في ن اية كل من ا يمكن تحقي هد
األهدا

والتي تنت ي بتحقي األهدا

المالية .

من

( )2المسد دداعدة فد ددي إيصد ددال االسد ددتراتيجية إلد ددى جميد ددت المد ددوظ ين ونشد ددر التلييد ددر التنظيمد ددي والد ددتعمم
التنظيمي من يل دورة متكررة لمراجعة النظرية

( )3تحقي التوازن بين األهدا

()1

اإدارية دا ل م تم

.

مقاييس األداء.

( )4توفير طة اتصال استراتيجية تربط اإدارة العميا لممنظمة باألفراد

()2

.

االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند تطبيق بطاقة األداء المتوازن(أبعاد أخرى ثانوية):
( )1البعد المالي و،ير المالي :حيث تراقب النسب المالية و،ير المالية بصورة متواصمة.
( )2البعددد الزمنددي :ت ددتم عمميددة قيدداس األداء بددثيث أبعدداد ،وهددي األمددس ،واليددوم ،واللددد فمددا تحقق د

المنظمددة اليددوم قددد ال يكددون ل د أثددر فددي اللددد لددذا يجددب االهتمددام ومراقبددة النسددب الر يس دة الماليددة
و،ير المالية .

( )3البع ددد االس ددتراتيجي :ي ددتم قي دداس األداء بد دربط األه دددا

طويم ددة األج ددل بقص دديرة األج ددل ،وهن دداج

مقاييس تطب من أعمى إلى أس ل وت تم بتحميل االستراتيجية العامة.

( )4البعددد البي ددي :ت ددتم عمميددة قيدداس لددألداء لكددل األطد ار
ال ارجية( العميء واألسوا ) عند تقييم األداء

()3

.

الدا ميددة ( تحسددين الك دداءة وال اعميددة) ،و

تصميم وأبعاد بطاقة األداء املتوازن:
أبعاد بطاقة األداء المتوازن (األبعاد األساسية):
طار يترجم الرؤية واالستراتيجية إلدى أهددا  ،ويتكدون مدن أربعدة
تعتبر بطاقة تقييم األداء المتوازن إ اً

محاور ( المنظور المالي ،والعميء ،وعمميات التشليل الدا مية ،ومنظور التعمم والنمو):

 1م دريم شددكري محمددود نددديم  ،تقيدديم األداء المددالي باسددت دام بطاقددة األداء المت دوازن  ،رسددالة ماجسددتير قسددم المحاسددبة ،
جامعة الشر األوسط  ،األردن . 4102
 2مصط ى يوس

 ،مرجت ساب ص. 022

( )3محمددود عبدددال تاح رضدوان  ،تقيدديم أداء المؤسسددات فددي ظددل معددايير األداء المتدوازن  ،المجموعددة العربيددة لمتدددريب و
النشر . 4102 ،
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( )1البعد المالي (كيف يجب أن نظير أمام المساىمين؟) :يتمثل في استراتيجية النمو
والربحية ،والتي تظ ر األعمال كتنظيم ناجح أمام المساهمين ويلطي هذا المحور المقاييس
التقميدية مثل  :معدل نمو المبيعات و ربحية التشليل و العا د عمى االستثمار.

( )2بعد العمالء ( كيف يجب أن نظير أمام عمالئنا؟) :يعتبر منظور العميء لب أو جوهر
المقاييس ،ير المالية ،وأن ال د

االستراتيجي لممنشأة يتحق من يل رضا العميء ،وكسب

وال م المستمر لممنشأة والذي ينعكس عمى زيادة حصة المنظمة في السو من يل اكتساب

عميء جدد والمحافظة عمى عميء حاليين .

( )3بعد العمميات الداخمية (ماذا يجب عمينا أن نحسن في أدائنا الداخمي؟ ) :ويركز هذا المنظور

عمى سياسات حدوث التكم ة التي تعكس كي ية قيام المنظمات بترجمة وتحويل المد يت إلى

م رجات ذات قيمة بالنسبة لمعميء ،وتشجيت المنظمات عمى إعادة صيا،ة هيكل عمميات ا
التشليمية لتحديد ما يجب أن تتميز وتت و في  ،كما تس م في تقييم األداء باست دام المؤشرات

التالية معدل جودة اإنتاج  ،معدل فاعمية رقابة التكم ة ،مستوى إنتاجية العامل والمواد ،رأس المال

المستثمر.

( )4بعد التعمم و النمو (كيف نكتسب القدرة عمى إحداث التغيير عمى المستوى الفرد و المنشأة ؟)
 :هذا المحور ي د

إلى توجي العاممين بالمؤسسة نحو تطوير أدا م و تحسين انطيقا من ف م

طموحات العميء و تحديدها من أجل تمبيت ا مستقبيً وعدم االكت اء برفت ك اءة المؤسسة و معدل

أدا ا في الوقت الراهن فحسب ،ومن المقاييس التي يمكن است دام ا في هذا المحور :ما يتم
إن اق عمى البحوث والتطوير ،مصروفات نظم المعمومات ،االتصال المباشر مت العميء ،و
مؤشرات رضاء العميء

()1

.

محاور أبعاد بطاقة األداء المتوازن :
( )1األىييييداف :تعبد ددر األهد دددا

عد ددن النتد ددا ج المر،د ددوب تحقيق د ددا ،والتد ددي تسد دداهم فد ددي تحقي د د رؤيد ددة

ورسالة المنظمة ،ويتم توزيدت األهددا

عمدى أبعداد بطاقدة األداء عمدى أن تكدون األهددا

وقابمة لمقياس ومعقولة ومحددة ب ترة زمنية إتمام ا .

( )2المقاييس أو المؤشرات :وهي العنصر الم م الذي يحدد حالدة ال دد
مقارنت بالقيمة محددة سم اً ،ف ي تعكس مدى تحقي ال د

محدددة

المدراد تحقيقد عدن طريد

استراتيجي .

( )1ع ددادل رز ،األس دداليب العممي ددة الحديث ددة فدددي الرقاب ددة  ،دار طيب ددة لمنشدددر و التوزي ددت  ،المجموع ددة العربي ددة لمت دددريب
والنشر  ، 4102 ،ص .
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المقاييس هي مؤشرات األداء التي تست دم لقياس مدى تحق ال د

من عدم (.)1

( )3المعايير المستيدفة :هي مقددار محددد يدتم القيداس بنداء عميد لتحديدد مقددار االنحد ار
إيجاب) عن القيم التي تم الوصول إلي ا.

(سدمباً أو

وتعني القيم ل ذ المؤشرات أي مقدار تحق هذا المؤشر ،الذي يعبر عن بعدد أو نسبة ،مت األ ذ
في االعتبار أن هناج بعض مؤشرات األداء النوعية التي ال تحتاج إلى معيار يوضح ا .

( )4المبادرات أو الخطوات اإلجرائية  :تشير إلى المشاريت التشليمية اليزم تحقيق ا لتن يذ ال د (.)2

خطوات تصميم بطاقة األداء املتوازن :
إن بنداء بطاقددة األداء المتدوازن يتطمددب مددن المنظمددة أوالً تحديدد الرؤيددة والرسددالة ال اصددة ب ددا ،ومددن

ثم وضت ال طدط االسدتراتيجية بشدكل م صدل ،ووضدت األهددا
بحيث تحدد عدد األهدا

الكميدة عمدى المسدتوى االسدتراتيجي ل دا،

في كل بعد من أبعاد بطاقة األداء المتوازن عمى أن يكدون محدل إجمداع مدن

الكل ،ومحددة زمنياً وقابمة لمقياس و من ثم يدتم تحديدد العوامدل التدي تدؤثر عمدى نجداح البطاقدة ،ومداهي
ال طوات العممية والتلييدرات التدي يجدب أن تقدوم ب دا المنظمدة لتسداعد عمدى إنجداز عمميدة التقيديم بشدكل

منس وباتجا تحقي األهدا

المر،وبة ،وبعددها يدتم ا تيدار مقداييس األداء مدن ديل ا تيدار المؤشدر

المناسب الذي يقيس بدقة البعد المراد تقييم وعمى إدارة المنظمة ،وضدت طدط العمدل ،وا تيدار االفدراد

المس د ولين عددن إنجدداز ال طددة ،وتحديددد المدددة الزمنيددة اليزمددة لمتطبي د  ،ولضددمان تطبي د االسددتراتيجية
بنجاح يجب المتابعة والمراقبة وات اذ اإجراء اليزم لتصحيح أي انح ار

إن وجد .

خصائص بطاقة األداء املتوازن:
يمكن تجميت السمات األساسية التي تميز بطاقة األداء المتوازن في مجموعة من السمات التالية:
( )1يعد مقياس األداء المتوازن نموذج رباعي األبعاد انطيقا مدن المنظدورات األربعدة ،وهدي منظدور
األداء المالي ،والعميء ،والتعمم والنمو ،والعمميات الدا مية.

( )2تقسم بطاقة األداء المتوازن كدل منظدور إلدى مسدة مكوندات هدي :ال دد

االسدتراتيجي ال رعدي،

المؤشرات ،والقيم المست دفة ،وال طوات اإج ار ية والمبادرات ،والقيم ال عمية.

( )3تقويم قياس األداء المتوازن عمى أساس مجموعة من الروابط السببية بين األهدا

االسدتراتيجية

ال رعية بعض ا البعض وبين مؤشرات األداء األساسية بعض ا البعض ،وذلج مدن ديل عيقدة

السبب والنتيجة التي تتضمن ا ال ريطة االستراتيجية.

( )1ال يلي الشربيني ال يلي  ،أماني السيد ،بور  ،مرجت ساب ص. 002
( )2فاطمة احمد زكي إبراهيم  ،مرجت ساب ص.72
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( )4يتطمددب مقيدداس األداء المتدوازن تدوافر نظددام معمومددات و بنيددة تحتيددة لتكنولوجيددا المعمومددات تتدديح
است دام نظم التقرير البرمجية لتدف المعمومات في الوقت المحدد(.)1

مميسات اشتخدام بطاقة األداء املتوازن:
يقص ددد بمميد دزات االس ددت دام العناص ددر الت ددي يج ددب أن تمنح ددا بطاق ددة األداء المتد دوازن لمس ددت دمي ا

وال تمنح بقية أدوات التقييم األ رى ،ويمكن إيجاز هذ المميزات فيما يمي:
( )1تمكن اإدارة من تحديد ووضت األهدا

االستراتيجية بكل وضوح.

دار شدداميً لترجمدة األهددا
( )2الشدمولية :يعدد مقيداس األداء المتدوازن إط اً
المقاييس التي تعكس في صورة مقاييس أداء استراتيجية.

إلدى مجموعدة متكاممدة مددن

( )3يعم ددل عم ددى إش ددباع ر،ب ددات واحتياج ددات إداري ددة ألند د يجم ددت ف ددي تقري ددر واح ددد أجد دزاء عدي دددة م ددن
االستراتيجية.

( )4يتضمن المقياس العديد من التوازنات ف و يتضمن موازنة بدين األهددا

طويمدة وقصديرة المددى،

وبين المقاييس المالية و،ير المالية ،والمقاييس الدا مية وال ارجية.

( )5يؤدي است دام ا إلى الحدد مدن مشدكيت تعظديم األربداح حيدث يأ دذ فدي االعتبدار كدل المقداييس
التشليمية الم مة.

( )6يتددرجم رؤيددة المنظمددة و اسددتراتيجيت ا فددي مجموعددة مترابطددة مددن مقدداييس األداء تشددمل ك ديً مددن
مقاييس الم رجات و محركات األداء ل ذ الم رجات .

( )7إمداد اإدارة بصورة شاممة عن عمميات المنظمة.

كددل هددذ الم ازيددا تمددنح بطاقددة األداء المت دوازن مكان دة م مددة فددي مجددال اسددت دام مقدداييس تقيدديم األداء
لكبرى الشركات

()2

.

المخاطر التي تواجو تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
( )1ال ت تددرض أن عيقددات السددبب والنتيجددة مطبقددة وكأن ددا مجددرد افت ارضددات ،والم ددم تحديددد قددوة و
سرعة االرتباطات السببية بين المقاييس المالية و،ير

( )1محمد طاهر م

 ،مصط ى يوس

المالية.

كافي  ،أهبة مصط ى كافي  ،مرجت ساب  ،ص. 474

( )2صدديح بيسددكا  ،قابميددة تطبيد بطاقددة األداء المتدوازن كددأداة لتقيدديم االسددتراتيجية فددي المؤسسددة االقتصددادية ال از ريددة ،
 ، 4100ص . 45
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( )2ال تعتمد عمى المقاييس الموضوعة فقدط ،حيدث تحتدوي بطاقدة قيداس األداء فدي بعدض الشدركات
إلددى كددل المقدداييس الموضددوعة مددن الددد ل التشددليمي مددن التكم ددة ممددا ينبلددي عمددى اإدارة الحددذر

وتحري الدقة.

( )3ال ت شد ددل فد ددي اعتبد ددار كد د ه
دي مدددن التكد ددالي

و األربد دداح لممبد ددادرات مث ددل اإن ددا عمدددى تكنولوجيدددا

المعمومات و البحوث و التطوير قبل احتواء هذ األهدا

في بطاقة قياس األداء.

( )4ت تم بالمقاييس ،ير المالية عند تقييم المديرين والموظ ين فتعطي المديرين أهمية تمج المقاييس
التي تعتمد عمي ا لقياس أدا م باستثناء المقاييس المالية عند تقييم األداء(.)1

معوقات تطبيل بطاقة االداء املتوازن:
( )1تكددالي

تصددميم مقدداييس األداء المت دوازن عاليددة جددداً ،حيددث يجددب قبددل تصددميم البطاقددة مقارنددة

التكم ة بالمن عة .

( )2معظم مقاييس األداء المالية يصعب تقييم ا و ت سيرها ،وتحتاج إلى اجت اد عند الحكم عمي ا.
( )3سوء التنظيم في بعض المؤسسات المالية يعي جمت البيانات المطموبة .
( )4عدم توفر الك اءات اإدارية التي تست دم نموذج بطاقة األداء المتوازن .

( )5يندتج عدن ال مدط بددين مقداييس األداء الماليدة و،يددر الماليدة فدي قيداس األداء تددوفر كمداً هدا يً مددن
المعمومات ت و طاقة المديرين ،وتسبب في تشتت الج ود عمى أهدا

متعددة ممدا يدنقص مدن

فاعمية أنظمة قياس األداء.

( )6عدم وجود أسموب ت صيمي يوضح كي ية ا تيار مقياساً األداء لكل مد ل(.)2

البحح امليداني:
يتند دداول البحد ددث الميد ددداني وص د د اً لةج د دراءات التد ددي اتبعت د ددا الباحث د دة مد ددن د دديل توضد دديح المد ددن ج

المسددت دم ،ومجتمددت وعينددة البحددث ،وكددذلج وص د

لمكونددات أداة البحددث المسددت دمة وطددر إعدددادها،

وا تبددارات الصددد والثبددات ،والمعالجددات االحصددا ية التددي اعتمدددت عمي ددا الباحثدة فددي تحميددل البيانددات،

كم ددا تض ددمن البح ددث المي ددداني ع ددرض وتحمي ددل لمبيان ددات األولي ددة واألساس ددية ،وذل ددج م ددن أج ددل ا تب ددار
ال روض ،وذلج عمى النحو التالي:
( )1جع ر موسى ادريس  ،اإدارة االستراتيجية ‘ دار وارزمي العممية  ،الطا

. 4102

( )2مصعب محمد زهير الدويج  ،سدامر قيلدوة  ،باحثدان مسدتقين  ،مددى اسدت دام بطاقدة األداء المتدوازن فدي ت ديض
التكالي

في البنوج التجارية األردنية  ،عمان  ،األردن  ، 4102ص. 40
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إجراءات البحح امليداني:
تتمثدل إجدراءات البحددث الميدداني فدي مددن ج وأسدموب جمدت البيانددات ومعالجت دا احصدا ياً وت سدديرها،

واجدراء ا تبددارات الثبددات والصددد لمتأكددد مددن صدديحيت ا ،باإضددافة إلددى وصد

لمجتمددت وعينددة الد ارسددة

واألسدداليب اإحصددا ية التددي تددم بموجب ددا تحميددل البيان دات ،وا تبددار فددروض الد ارسددة ،وذلددج عمددى النحددو

التالي:

أوالً مهوج البحح:
انطيقداً مددن طبيعددة البحددث والمعمومددات المدراد الحصددول عمي ددا لمتعددر عمددى دور اسددت دام بطاقددة

األداء المت دوازن فددي تقيدديم أداء المصددار اإسدديمية اعتمدددت الد ارسددة عمددى المددن ج الوص د ي التحميمددي
الذي يعتمدد عمدى د ارسدة الظداهرة كمدا توجدد فدي الواقدت ،وي دتم بوصد ا وصد اً دقيقداً ،ويعبدر عن دا تعبيد اًر

كي ياً وكمياً.

 -1مجتمت البحث:
يقصد بمجتمت البحدث المجموعدة الكميدة مدن العناصدر التدي تسدعى الباحثدة إلدى أن تعمدم عمي دا
وبناء عمى مشكمة البحث وأهدافد فدإن المجتمدت المسدت د
النتا ج ذات العيقة بالمشكمة المدروسة،
ً
يتكد ددون مد ددن العد دداممين فد ددي كد ددل مد ددن مصد ددر ( الراجحد ددي  ،األهمد ددي السد ددعودي  ،البند ددج السد ددعودي
البريطاني) بالمممكة العربية السعودية ،والبالغ عددهم ( )500موظ .

 -2عينة البحث:
نظ درات لتع ددذر اس ددت دام أس ددموب الحص ددر الش ددامل فددي جم ددت البياند دات العتب ددارات الوق ددت والج ددد
والتكم ة فقد تم االعتماد عمى أسموب العينات ،وذلج باست دام معادلة ريتشارد التالية:
2
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وبتطبي المعادلدة السدابقة يكدون لددينا حجدم العيندة يسداوى ( )217م دردة تمثدل نسدبة ( )43.4مدن

تم ا تيارها من مجتمت الد ارسدة الموضدح فدي ال قدرة السدابقة عدن طريد العيندة
المجتمت موضت الدراسةَّ ،

العش دوا ية ،وهددى إحدددى العينددات االحتماليددة ،والتددي ي تارهددا الباحددث مددن مجتمددت الد ارسددة بطريقددة تتدديح

فرصد داً متس دداوية ف ددي اال تي ددار لجمي ددت م ددردات المجتم ددت موض ددت الد ارس ددة ،وت ددم اس ددترجاع ع دددد ()200
استمارة بنسبة اسدترجاع بملدت (%)92.2ويعتبدر معددل االسدتجابة مدن المعددالت العاليدة باعتبدار ي دو

الحدود المتعار عمي ا ( %)75ولعل االرت اع النسبي لمردود يمكن إرجاع إلى المتابعدة المسدتمرة مدن

جانب الباحثة.

وفيما يمي جدول يوضح توزيت عينة الدراسة:
جدول ( )1/4االستبيانات الموزعة والمعادة
العدد

النسبة

البي د دان
االستبيانات الموزعة

217

%100

االستبيانات التي تم إرجاع ا

200

%92.2

االستبيانات التي لم يتم إرجاع ا

17

%7.8

االستبيانات ،ير صالحة لمتحميل

0

0

200

%92.2

االستبيانات الصالحة لمتحميل
المصدر :إعداد الباحثة من واقت الدراسة الميدانية 2017م

ثانياً أداة البحح:
تتمثددل أداة جمددت البياندات التددي اعتمددد عمي ددا الباحددث فددي الحصددول عمددى البياندات األوليددة اليزمددة

لمدراسة الحالية في قا مدة استقصداء تدم إعددادها وتطويرهدا بنداء عمدى االسدتعانة بالمقداييس التدي وضدع ا

الباحثون ،واتبعت الباحثة ال طوات التالية لبناء االستبانة:

 /1االطيع عمدى األدب والد ارسدات السدابقة ذات الصدمة بموضدوع الد ارسدة واالسدت ادة من دا فدي بنداء
االستبانة وصيا،ة فقرات ا.

/2استشارت الباحثة عدداً من األساتذة الم تصين في تحديد أبعاد االستبانة وفقرات ا.
 /3تحديد ال قرات التي تقت تحت كل مجال.
 /4عرض االستبانة عمى المشر لمنقاش وابداء الميحظات .
 /5تم تصميم االستبانة في صورت ا األولية .
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واشتممت االستبانة عمى قسمين:

القسم األول:
يحتوي ( )7فقرات تناولت السمات الش صية إفراد عينة الدراسة والمتمثمة في:
 /1النوع /2.العمر /3.المؤهل العممي /4.الت صص العممي /5.المسمى الوظي ي
 /6سنوات ال برة /7.الدورات التدريبية

القسم الثاني:
ويش ددمل بياند دات الد ارس ددة األساس ددية :وه ددى المح دداور الت ددي م ددن يل ددا ي ددتم التع ددر عم ددى متليددرات
فددروض الد ارسددة ،ويشددتمل هددذا القسددم عمددى (أربعددة) محدداور وعدددد ( )50عبددارة تقدديس فددروض الد ارسددة
األساسية وفقاً لما يمي:

المحور األول :يقيس( :البعد المالي) ،ويشتمل عمى عدد ( )10فقرات.
المحور الثاني :يقيس (بعد العميء) ،ويشتمل عمى عدد ( )10فقرات.
المحور الثالث :يقيس(بعد العمميات الدا مية) ،ويشتمل عمى عدد ( )10فقرات.
المحور الرابت :يقيس(بعد التعمم والنمو) ،ويشتمل عمى عدد ( )10فقرات.
المحور ال امس :يقيس(تقييم األداء) ،ويشتمل عمى عدد ( )10فقرات.

ثالجاً مكياس أداة البحح:
تم قياس درجدة االسدتجابات حسدب مقيداس ليكدرت ال ماسدي ( ،)Likart Scaleوالدذي يتدراوح مدن

ال أواف بشدة إلى اواف بشدة ،كما هو موضح في جدول رقم (.)2
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جدول رقم ( )2/4مقياس درجة الموافقة
درجة الموافقة

الوزن النسبي

النسبة الم وية

الداللة اإحصا ية

أواف بشدة

5

اكبر من%80

درجة موافقة مرت عة جدات

أواف

4

%80-70

درجة موافقة مرت عة

محايد

3

%69-50

درجة موافقة متوسطة

ال أواف

2

%49-20

درجة موافقة من ضة

ال أواف بشدة

1

أقل من %20

درجة موافقة من ضة جدا

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية 2017
وعمية فإن الوسط ال رضي لمدراسة كاآلتي:
الدرجددة الكميددة لممقي دداس هددي مجم ددوع األوزان عمددى ع ددددها(.)3= )5/15(=.5 /)1+2+3+4+5

وهددو يمثددل الوسددط ال رضددي لمد ارسددة ،وعمي د كممددا زاد متوسددط ال ق درة عددن الوسددط ال رضددي ( )3دل ذلددج

عمددى موافقددة أفدراد العينددة عمددى ال قدرة ،أمددا إذا ان ددض متوسددط ال قدرة عددن الوسددط ال رضددي ( )3دل ذلددج
عمى عدم موافقة أفراد العينة عمى ال قرة.

رابعاً األشاليب اإلحصائية املصتخدمة:
عالجت الباحثة البيانات التي تم الحصول عمي ا من البحث الميداني إحصا يا ،باست دام البرنامج
اإحصا ي  ، SPSSحيث قامت الباحثة بما يمي:
 -1ترميز متليرات البحث بطريقة واضحة ،حتى ال يحدث مط في داللة الرموز المعطاة ،وقامت

الباحثة بتسجيل كل متلير والرمز الذي أعطي ل في قا مة ،لكي يتم الرجوع إلي ا عند الحاجة.

 -2إد ال بيانات استمارات االست تاء المصححة مسبقا إلى الحاسب اآللي ،وذلج بعد ترقيم ا حتى
يمكن الرجوع إلي ا لمتأكد من بيانات ا عند الحاجة لذلج.
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اختبار فروض البحح -:
مناقشة فروض البحث ،والتي تتمثل في ال روض التالية:

ال رضية الر يسية األولى :
توجددد عيق ددة ذات دالل ددة إحص ددا ية ب ددين اس ددت دام بطاق ددة األداء المتد دوازن وتقي دديم األداء بالمص ددار
اإسيمية ،وتت رع من ا ال روض التالية:
 .1توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين البعد المالي وبين تقييم األداء بالمصار اإسيمية.
 .2توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين بعد العميء وبين تقييم األداء بالمصار اإسيمية.
 .3توج ددد عيق ددة ذات دالل ددة إحص ددا ية ب ددين بع ددد العممي ددات الدا مي ددة وب ددين تقي دديم األداء بالمص ددار
اإسيمية.

 .4توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين بعد التعمم والنمو وبين تقييم األداء بالمصار اإسيمية.
وإثبات هذ ال روض است دمت الباحثة أسموب تحميل االنحدار وذلج باعتبدار األسدموب اإحصدا ي
المناسددب حيددث يقددوم هددذا األسددموب با تبددار مدددى وجددود عيقددة سددببية ذات داللددة إحصددا ية بددين

ك ددل م ددن بطاق ددة األداء المتد دوازن بأبعاده ددا الم تم ددة وتقي دديم األداء لممص ددار اإس دديمية موض ددت

الدراسة ،وفيما يمي نتا ج ا تبار فروض الدراسة ال رعية:

ال رضية األولى:
توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين البعد المالي وبين تقييم األداء بالمصار اإسيمية
وإثبددات هددذ ال رضددية تددم اسددت دام أسددموب االنحدددار البسدديط والددذي يقدديس العيقددة بددين المتليددر
المستقل ويمثم في الدراسة (البعد المالي) والمتلير التابت ،ويمثمد (األداء بالمصدار اإسديمية) وفيمدا

يمي جدول يوضح نتا ج التحميل:
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جدول رقم (  )22/4نتا ج تحميل االنحدار لمعيقة بين البعد المالي واألداء
المتليرات

معامل االنحدار ()B

ا تبار ()T

مستوى المعنوية

العيقة بين البعد المالي واألداء

0.69

8.12

0.000

 Rمعامل الرتباط

0.79

 :R2معامل التحديد

0.62

F

30.1

Sig F

0.000

المصدر  :إعداد الباحثة من نتا ج الدراسة الميدانية 2017
يتضح من الجدول رقم ( )22/4ما يمى:
 .1وجود عيقة ارتباطي قوية بين البعد المالي وتقييم األداء في المجتمدت موضدت الد ارسدة ،ويتضدح
ذلج من يل قيمدة معامدل االرتبداط ( )Rوقيمدة معامدل االنحددار( )Bحيدث بملدت قيمدة معامدل

االرتباط ( )0.79وتدل هذ القيمة عمى وجود ارتباط طردي قوي بين البعد المالي وتقييم األداء
بالمصار اإسيمية موضت الدراسة .

*كما بملت قيمة معامل االنحدار ( )0.69وهذ القيمة الموجبة تدل عمى إن تلير قددر  %10فدي

البعد المالي يعمل عمى إحداث تلير في األداء بالمصار اإسيمية موضت الد ارسدة قددر ( )6.9وفدى
ن س االتجا .
 .2كما تشدير النتدا ج الدواردة بالجددول رقدم ( )1/4إلدى وجدود تدأثير لمتليدر البعدد المدالي عمدى األداء

بالمصددار اإسدديمية حيددث بملددت قيمددة معامددل التحديددد ( .)0.62وهددذ القيمددة تدددل عمددى أن
متلير البعد المالي يؤثر في األداء بالمصدار اإسديمية موضدت الد ارسدة بنسدبة ( %)62بينمدا

المتلي درات األ ددرى ،يددر المضددمنة فددي النمددوذج تددؤثر بنسددبة ( %)38وهددذ النتيجددة تدددل عمددى
جودة توفي العيقة بين البعد المالي واألداء بالمصار اإسيمية موضت الدراسة .
 .3كم ددا يتض ددح م ددن نت ددا ج التحمي ددل وج ددود عيق ددة ذات دالل ددة إحص ددا ية ب ددين البع ددد الم ددالي واألداء
بالمصار اإسيمية وفقات ال تبار ( )tوا تبار  Fعند مستوى معنوية ( )%5حيث بملت قيمة

( )tالمحسوبة لمعامل االنحدار لمعيقة بين البعد المالي واألداء ( )8.12بمستوى داللدة معنويدة
( )0.001وقيم ددة ( )Fالمحس ددوبة ( )30.1بمس ددتوى دالل ددة معنوي ددة ( )0.000ويتض ددح إن ق دديم
مستوى الداللة أقل من مستوى المعنوية  .%5مما يعنى ذلج رفض فرض العددم وقبدول ال درض
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البديل ،والذي يشير إلى وجود عيقة ذات داللة إحصدا ية بدين البعدد المدالي واألداء بالمصدار
اإسيمية موضت الدراسة .

وممددا تق دددم يتض ددح أن فرض ددية الد ارس ددة ال رعي ددة األول ددى ،والت ددي نص ددت  (:توج ددد عيق ددة ذات دالل ددة

إحصا ية بين البعد المالي وتقييم األداء بالمصار اإسيمية) تعتبر فرضية مقبولة.

ال رضية ال رعية الثانية:
توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين بعد العميء وتقييم األداء بالمصار اإسيمية
وإثب ددات ه ددذ ال رض ددية ت ددم اس ددت دام أس ددموب االنح دددار البس دديط وال ددذي يق دديس العيق ددة ب ددين المتلي ددر

المستقل ويمثم في الدراسة (بعد العميء) والمتلير التابت ويمثمد (األداء بالمصدار اإسديمية) ،وفيمدا
يمي جدول يوضح نتا ج التحميل:
جدول رقم ( )23/4

نتا ج تحميل االنحدار لمعيقة بين بعد العميء واألداء
المتليرات

معامل االنحدار ()B

ا تبار ()T

مستوى المعنوية

العيقة بين بعد العميء واألداء

0.72

9.17

0.000

 Rمعامل الرتباط

0.81

 :R2معامل التحديد

0.66

F

39.02

Sig F

0.000

المصدر  :إعداد الباحثة من نتا ج الدراسة الميدانية 2017
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يتضح من الجدول رقم ( )23/4ما يمى:
/1وجود عيقة ارتباطي قوية بدين بعدد العمديء وتقيديم األداء فدي المجتمدت موضدت الد ارسدة ،ويتضدح
ذلج من يل قيمدة معامدل االرتبداط ( )Rوقيمدة معامدل االنحددار( )Bحيدث بملدت قيمدة معامدل

االرتباط ( )0.81وتدل هذ القيمة عمى وجود ارتباط طردي قوى بين بعد العميء وتقييم األداء
بالمصار اإسيمية موضت الدراسة .

*كما بملت قيمة معامل االنحدار ( )0.72وهذ القيمة الموجبة تدل عمى أن تلير قددر  %10فدي

بعد العميء يعمل عمى إحداث تلير في األداء بالمصار اإسيمية موضت الد ارسدة قددر ( )7.2وفدى
ن س االتجا .
 .2كم ددا تش ددير النت ددا ج الد دواردة بالج دددول رق ددم ( )1/4إل ددى وج ددود ت ددأثير لمتلي ددر بع ددد العم دديء عم ددى األداء
بالمصددار اإسدديمية حيددث بملددت قيمددة معامددل التحديددد ( .)0.66وهددذ القيمددة تدددل عمددى أن متليددر
بعدد العمدديء يددؤثر فدي األداء بالمصددار اإسدديمية موضددت الد ارسدة بنسددبة ( %)66بينمددا المتليدرات

األ ددرى ،ي ددر المض ددمنة ف ددي النم ددوذج ت ددؤثر بنس ددبة ( %)34وه ددذ النتيج ددة ت دددل عم ددى ج ددودة توفيد د
العيقة بين بعد العميء واألداء بالمصار اإسيمية موضت الدراسة .

 .3كم ددا يتض ددح م ددن نت ددا ج التحمي ددل وج ددود عيق ددة ذات دالل ددة إحص ددا ية ب ددين بع ددد العم دديء واألداء
بالمصار اإسيمية وفقات ال تبار ( )tوا تبار  Fعند مستوى معنوية ( )%5حيث بملت قيمة

( )tالمحسوبة لمعامل االنحدار لمعيقة بين بعد العميء واألداء ( )9.17بمستوى داللدة معنويدة
( )0.001وقيمددة ( )Fالمحسددوبة ( )39.02بمسددتوى داللددة معنويددة ( )0.000ويتضددح إن قدديم
مستوى الداللة أقل من مستوى المعنوية  .%5مما يعنى ذلج رفض فرض العددم وقبدول ال درض
البديل والدذي يشدير إلدى وجدود عيقدة ذات داللدة إحصدا ية بدين بعدد العمديء واألداء بالمصدار

اإسيمية موضت الدراسة.

ومم ددا تق دددم يتض ددح أن فرض ددية الد ارس ددة ال رعي ددة الثاني ددة والت ددي نص ددت  (:توج ددد عيق ددة ذات دالل ددة

إحصا ية بين بعد العميء وتقييم األداء بالمصار اإسيمية) تعتبر فرضية مقبولة.
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ال رضية ال رعية الثالثة:
توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين بعد العمميات الدا مية وتقييم األداء بالمصار اإسيمية
وإثب ددات ه ددذ ال رض ددية ت ددم اس ددت دام أس ددموب االنح دددار البس دديط وال ددذي يق دديس العيق ددة ب ددين المتلي ددر
المسد ددتقل ويمثم د د فد ددي الد ارسد ددة (بعد ددد العمميد ددات الدا ميد ددة) والمتليد ددر التد ددابت ويمثم د د (األداء بالمصد ددار
اإسيمية) وفيما يمي جدول يوضح نتا ج التحميل:

جدول رقم ( )24/4
نتا ج تحميل االنحدار لمعيقة بين بعد العمميات الدا مية واألداء
المتليرات

معامل االنحدار ()B

ا تبار ()T

مستوى المعنوية

العيقة بين بعد العمميات الدا مية واألداء

0.82

13.22

0.000

 Rمعامل الرتباط

0.85

 :R2معامل التحديد

0.72

F

45.2

0.000
Sig F
الوصذر  :إعذاد الباحثة هي ًتائج الذراسة الويذاًية 7102
يتضح من الجدول رقم ( )24/4ما يمى:
 .1وجود عيقة ارتباطي قوية بين بعد العمميات الدا مية وتقييم األداء في المجتمدت موضدت الد ارسدة
ويتضح ذلج من يل قيمة معامل االرتباط ( )Rوقيمة معامدل االنحددار( )Bحيدث بملدت قيمدة

معامددل االرتبدداط ( )0.85وتدددل هددذ القيمددة عمددى وجددود ارتبدداط طددردي قددوى بددين بعددد العمميددات
الدا مية وتقييم األداء بالمصار االسيمية موضت الدراسة .
تلير قددر  %10فدي
*كما بملت قيمة معامل االنحدار ( )0.82وهذ القيمة الموجبة تدل عمى أن اً

بعددد العمميددات الدا ميددة يعمددل عمددى إحددداث تليددر فددي األداء بالمصددار اإسدديمية موضددت الد ارسددة قدددر

( )8.2وفى ن س االتجا .

 .2كمددا تشددير النتددا ج ال دواردة بالجدددول رقددم ( )1/4إلددى وجددود تددأثير لمتليددر بعددد العمميددات الدا ميددة
عمى األداء بالمصار اإسديمية حيدث بملدت قيمدة معامدل التحديدد ( .)0.72وهدذ القيمدة تددل

عمددى إن متليددر بعددد العمميددات الدا ميددة يددؤثر فددي األداء بالمصددار اإسدديمية موضددت الد ارسددة
بنسبة ( )%72بينما المتليدرات األ درى ،يدر المضدمنة فدي النمدوذج تدؤثر بنسدبة ( )%28وهدذ

النتيجة تدل عمى جودة توفي العيقة بين بعدد العمميدات الدا ميدة واألداء بالمصدار اإسديمية

موضت الدراسة.
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 .3كمددا يتضددح مددن نتددا ج التحميددل وجددود عيقددة ذات داللددة إحصددا ية بددين بعددد العمميددات الدا ميددة
واألداء بالمصددار اإسدديمية وفقددات ال تبددار ( )tوا تبددار  Fعنددد مسددتوى معنويددة ( )%5حيددث

بمل د ددت قيم د ددة ( )tالمحس د ددوبة لمعام د ددل االنح د دددار لمعيق د ددة ب د ددين بع د ددد العممي د ددات الدا مي د ددة واألداء

( )13.22بمس د ددتوى دالل د ددة معنوي د ددة ( )0.001وقيم د ددة ( )Fالمحس د ددوبة ()45.2بمس د ددتوى دالل د ددة
معنويددة ( ،)0.000ويتضددح أن قدديم مسددتوى الداللددة أقددل مددن مسددتوى المعنويددة  .%5ممددا يعنددى
ذلج رفض فرض العدم وقبول ال رض البديل والذي يشير إلى وجود عيقة ذات داللة إحصدا ية

بين بعد العمميات الدا مية واألداء بالمصار اإسيمية موضت الدراسة .

ومم ددا تق دددم نس ددتنتج إن فرض ددية الد ارس ددة ال رعي ددة الثالث ددة والت ددي نص ددت  (:توج ددد عيق ددة ذات دالل ددة

إحصا ية بين بعد العمميات الدا مية وتقييم األداء بالمصار اإسيمية) تعتبر فرضية مقبولة.

ال رضية ال رعية الرابعة:
توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين بعد التعمم والنمو وتقييم األداء بالمصار اإسيمية
وإثب ددات ه ددذ ال رض ددية ت ددم اس ددت دام أس ددموب االنح دددار البس دديط وال ددذي يق دديس العيق ددة ب ددين المتلي ددر

المستقل ويمثم في الد ارسدة (بعدد الدتعمم والنمدو) والمتليدر التدابت ويمثمد (األداء بالمصدار اإسديمية)،
وفيما يمي جدول يوضح نتا ج التحميل:
جدول رقم ( )25/4

نتا ج تحميل االنحدار لمعيقة بين بعد التعمم والنمو واألداء
المتلي ارت

معامل االنحدار ()B

ا تبار ()T

مستوى المعنوية

العيقة بين بعد التعمم والنمو واألداء

0.93

19.15

0.000

 Rمعامل الرتباط

0.89

 :R2معامل التحديد

0.79

F

62.7

Sig F

0.000

الوصذر  :إعذاد الباحثة هي ًتائج الذراسة الويذاًية 7102

يتضح من الجدول رقم ( )25/4ما يمى:
 .1وجددود عيقددة ارتباطي د قويددة بددين بعددد الددتعمم والنمددو وتقيدديم األداء فددي المجتمددت موضددت الد ارسددة،
ويتضح ذلج من يل قيمة معامل االرتباط ( )Rوقيمة معامدل االنحددار( )Bحيدث بملدت قيمدة

معامل االرتباط ( )0.89وتدل هذ القيمة عمى وجود ارتباط طردي قدوى بدين بعدد الدتعمم والنمدو
وتقييم األداء بالمصار اإسيمية موضت الدراسة .
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تلير قددر  %10فدي
*كما بملت قيمة معامل االنحدار ( )0.93وهذ القيمة الموجبة تدل عمى أن اً

بعد التعمم والنمو يعمل عمى إحداث تلير في األداء بالمصار اإسديمية موضدت الد ارسدة قددر ()9.3
وفى ن س االتجا .
 .2كما تشير النتائج الواردة بالجدول رقم ( )1/4إلى وجود تأثير لمتغيير بعيد اليتعمم والنميو عميى
األداء بالمصارف اإلسالمية حيث بمغت قيمة معامل التحديد ( .)0.79وىذه القيمة تدل عميى

إن متغييير بعييد الييتعمم والنمييو يييؤثر فييي األداء بالمصييارف اإلسييالمية مو ي الدراسيية بنسييبة
( %)79بينمييا المتغي يرات األخييرى مييير الم ييمنة فييي النمييوذج تييؤثر بنسييبة ( %)21وىييذه
النتيجة تيدل عميى جيودة توفييق العالقية بيين بعيد اليتعمم والنميو واألداء بالمصيارف اإلسيالمية

مو

الدراسة .

 .3كمدا يتضددح مددن نتددا ج التحميددل وجددود عيقددة ذات داللددة إحصددا ية بددين بعددد الددتعمم والنمددو واألداء
بالمصار اإسيمية وفقات ال تبار ( )tوا تبار  Fعند مستوى معنوية ( )%5حيث بملت قيمة

( )tالمحسوبة لمعامل االنحدار لمعيقدة بدين بعدد الدتعمم والنمدو واألداء ( )19.15بمسدتوى داللدة

معنوية ( )0.001وقيمة ( )Fالمحسوبة ()62.5بمسدتوى داللدة معنويدة ( ،)0.000ويتضدح أن
قدديم مسددتوى الداللددة أقددل مددن مسددتوى المعنويددة  .%5ممددا يعنددى ذلددج رفددض فددرض العدددم وقبددول

ال رض البديل ،والذي يشير إلى وجود عيقة ذات داللة إحصا ية بين بعد التعمم والنمدو واألداء
بالمصار اإسيمية موضت الدراسة .

ومم ددا تق دددم يتض ددح أن فرض ددية الد ارس ددة ال رعي ددة الرابع ددة والت ددي نص ددت  (:توج ددد عيق ددة ذات دالل ددة

إحصا ية بين بعد التعمم والنمو وتقييم األداء بالمصار اإسيمية) تعتبر فرضية مقبولة.
وفيما يمي مم ص لم رضية الر يسة لمدراسة:
جدول رقم ()26/ 4

نتا ج تحميل العيقة بين إبعاد بطاقة األداء المتوازن واألداء بالمصار اإسيمية
ال روض ال رعية لم رضية الر يسية
 /1توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين البعد المالي والنمو وتقييم األداء بالمصار
اإسيمية
 /2توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين بعد العميء وتقييم األداء بالمصار

اإسيمية

 /3توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين بعد العمميات الدا مية وتقييم األداء
بالمصار اإسيمية
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نتيجة ال رضية
دعمت
دعمت
دعمت

 /4توجد عيقة ذات داللة إحصا ية بين بعد التعمم والنمو وتقييم األداء بالمصار

دعمت

اإسيمية

الوصذر  :إعذاد الباحثة هي ًتائج التحليل– 7102

نتائج البحث:
توصل البحث إلى مجموعة من النتا ج أهم ا :د

 )1اس ددتليل المص ددار اإس دديمية لموارده ددا بك دداءة وتط ددوير دددمات ا وابتكاره ددا ي ددؤدي إل ددى زي ددادة
اإيرادات.

 )2أن جودة ال دمات المصرفية المقدمدة مدن قبدل المصدار اإسديمية وسدرعة االسدتجابة لشدكاوى
العميء يؤدي الى رضاهم.

 )3أظ رت الدراسة بان تحسين ك اءة عمميات التشدليل الدا ميدة تدؤدي إلدى
العا د ،كما أظ درت بدان سد ولة اسدت دام أج دزة الصد ار

دض التكدالي

وزيدادة

االلدي فدي الحدواالت وسدداد االلت ازمدات

يؤدي إلى زيادة العمميات المصرفية.

 )4أن التدريب واإعداد الجيد لمموظ ين وتمبيدة حاجدات م الماديدة والمعنويدة يدؤدي إلدى كسدب وال دم
مما يساعد عمى زيادة اإنتاجية.

 )5أن التقييم المستمر ألداء المصر يساعد عمى ك اءة األداء بشكل دقي وتوقدت االنح ارفدات قبدل
انحراف ا.

 )6أن بطاقد د ددة األداء المت د د دوازن بأبعادهد د ددا األربعد د ددة المتمثمد د ددة فد د ددي (البعد د ددد المد د ددالي وبعد د ددد العمد د دديء
وبعد ددد العمميد ددات الدا ميد ددة وبعد ددد النمد ددو) ل د ددا تد ددأثير عمد ددى جد ددودة األداء بالمصد ددار اإسد دديمية

في المممكة العربية السعودية.

 )7أن اس د ددت دام بطاق د ددة األداء المت د ددوازن م د ددن منظ د ددور البعد د دد الم د ددالي ي د ددؤدي إل د ددى نم د ددو اإيد د درادات
وزيادة العا د عمى االستثمار وربحية المساهمين.

 )8أن اس د د د ددت دام بطاق د د د ددة األداء المتد د د د دوازن م د د د ددن منظ د د د ددور بع د د د ددد العم د د د دديء ع د د د ددن طريد د د د د س د د د ددرعة
االس د ددتجابة لش د ددكاوى العم د دديء والك د دداءة والجد د دودة ف د ددي ال دم د ددة المقدم د ددة ل د ددم ت د ددؤدي إل د ددى والء

العميء وزيادة الحصة السوقية لممصر .
توصيات البحث:

 )1ضدرورة اسددت دام بطاقددة األداء المتدوازن فددي المصدار اإسدديمية فددي المممكددة العربيددة السددعودية
كأسموب جديد لقياس تقييم األداء باالعتماد عمى محاورها األربعة بشكل متكامل لتحقي أهداف ا

االستراتيجية من أجل تعزيز مركزها التنافسي.

 )2العمل عمى استقطاب الكوادر المؤهمة ذات ال برات ال نية والعممية القدادرة عمدى تصدميم وتطبيد
بطاقة األداء المتوازن بك اءة وفاعمية في المصار اإسيمية في المممكة العربية السعودية.
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 )3ضرورة إلحا موظ ي المصار اإسيمية بدورات تدريبية مت صصة في مجال تطبيد بطاقدة
األداء المتوازن وتوعيت م بالمزايا التي ستحقق ا لممصر من وراء ذلج.

 )4ضرورة تطوير بطاقة األداء المتوازن حتى تتواكب مت التطورات المتسارعة لمبي ة المصرفية.
 )5العمل عمى تطوير وابتكار ال دمات المصرفية لزيادة رضا العميء واستقطاب عميء جدد.

 )6ضرورة االهتمام أكثر ببعد العميء والتعمم والنمو لدعم الميزة التنافسية لممصار اإسيمية.
 )7االهتمددام بددورش العمددل لمناقشددة أهدددا
بطاقة األداء المتوازن ب اعمية.

واسددتراتيجيات المصددر وكي يددة االسددت ادة مددن تطبي د

 )8تندداول موضددوع بطاقددة األداء المت دوازن مددن جوان دب بحثيددة أ ددرى كد ارسددة أثددر اسددت دام بطاقددة
األداء في المصار اإسيمية من المنظور االجتماعي.

 )9القيام بدراسة مستقبمية بعنوان دور التدريب في تطوير بطاقة األداء المتوازن.
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