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 (BSC) األداء المتوازن نموذجأأثر تطبيق 
 الوطنية الفمسطينية ستراتيجي لممصارفداء المالي اإلفي تعزيز األ

  دراسة ميدانية: في قطاع غزة عاممةال 
 *مروان محمد أبو فضةدكتور              *موسى درغام رىامدكتور 

 :ممخص الدراسة
 ,Balanced Scorecard)نموذج األداء المتوازن أ دراسة إلى معرفة أثر تطبيقال ىذه ىدفت     

BSC)،  :تعمم، في تعزيز والنمو وال ،العمميات الداخميةالمالي، العميل، المحددة ضمن جوانبو األربعة
 في قطاع غزة. الوطنية الفمسطينية العاممةستراتيجي لممصارف األداء المالي اإل

 يتننوفر لنندييا ، طنيننة الفمسننطينية العاممننة فنني قطنناع غننزةالمصننارف الو  نإ -1: ومننن أىننم نتننارا الدراسننة     
 -2سنننتراتيجي. لتعزينننز األداء المنننالي اإل ؛ينننث وجننند اإلدراك الجيننند، بنننحن نجاحينننا يتطمننن  العمنننل ب نننكل حث

مكنيننا مننن تح يننق الننذ  ي، و سننتراتيجي األسنناساضننحاو  ننن أبعنناد األداء المننالي اإلتصننوراو و  المصننارف تمتمننك
كنل  بجوانبنو األربعنة معناو  ،(BSC) نمنوذج األداء المتنوازنأيمكن استخدام  -3ز. ميستراتيجي متأداء مالي إ
 .ممصارفستراتيجي للتعزيز األداء المالي اإل ؛ مى حدة

ضرورة تبني المصارف الوطنية الفمسطينية  -1 مصت الدراسة إلى  دة توصيات منيا:خأخيراو: و      
الالزمة  دة ت كيل الث افة المؤسسية، وتييرة الظروف بر إ ا (BSC)نموذج أالعاممة في قطاع غزة 
ارات المديرين وسيمة لتر يد قر ( BSCنموذج )أ المصارف استخدامضرورة  -2لتفعيل  ممية تطبي و. 

م من خالل إ راكيم في وتحىيمي المصارفضرورة تدري  العاممين في  -3. يم أداريموتوجيو سموكيم وت و 
  است طا  الكوادر و جو  -4( ومزاياه. BSCنموذج )أفية تطبيق لالطالع  مى كي ؛ةدورات مختص

 .المصارف( ب كل كفؤ وفا ل في BSCنموذج )أوالخبرات الفنية المؤىمة وال ادرة  مى تطبيق 
 .قطاع غزة ،الفمسطينية لمصارف، ااألداء المالي اإلستراتيجي، نموذج األداء المتوازنمفتاح الكممات: 
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     This study aimed to know the effect of applying Balanced Scorecard (BSC) 

measures, (which are specified in its four perspectives: financial, customer, 

internal processes, and learning and growth), on enhancing the strategic financial 

performance of national Palestinian banks that are actively working in Gaza 

Strip.    
 

     The most important results of this study ensure that the national Palestinian 

banks actively working in Gaza Strip are: (1) possessing a good perception that 

their success needs promptly and seriously work to enhance their strategic 

financial performance. (2) owning a clear imagination concerning the basic 

dimensions of strategic financial performance, which enable them to realize a 

distinct strategic financial performance. (3) having the ability to use performance 

Balanced Scorecard (BSC) perspectives collectively and separately to enhance 

the strategic financial performance of banks.     
     The main recommendations of this study to national Palestinian banks 

actively working in Gaza Strip are: (1) the necessity to adopt (BSC) model 

through reshaping the institutional culture, and preparing the needed conditions 

to activate its implementation processes. (2) the necessity to use (BSC) model as 

a means to rationalize managers' decisions, to direct their behavior and to 

evaluate the performance.(3) the necessity to train and rehabilitate banks' 

employees, through engaging them in specialized courses, to be informed about 

(BSC) implementation directions and merits. (4) the necessity to attract capable 

technical and qualified experiences and workers, to implement (BSC) in well 

competent and efficient manner in banks. 

KEYWORDS: Balanced Scorecard (BSC), Strategic Financial Performance, 

Palestinian Banks, Gaza Strip.    
 

 Introduction                   :                                                   الدراسة مقدمة
األ مال في الوقت الحنالي، فن ن األمنر يتطمن  منينا أن  منظماتالتي تواجو  المتغيرةفي ظل الظروف      

  كسن يم، خاصنة فيمنا يتعمنق بكيفينةمن خالل تنمية ميارات منديرييا وقندرات تطويرهف تعمل  مى تنمية أداريا
 تنفيذىا.ف  داد االستراتيجيات الناجحة ثم  ،التفكير االستراتيجي ميارات
بيرنة األ منال:  ولمنة األسنواق فني ظنل تحرينر التجنارة العالمينة،  أثنرت فنيالتني  العمي نةمن التغينرات و      

س البحننت إلننى س التنننافس مننن التنننافوالتطننور الت ننني اليارننل والسننريع فنني ظننل  صننر المعمومننات، وتغيننر أسنن
، وظينننور التحالفنننات والتكنننتالت العمالقنننة، والتوجنننو نحنننو الخصخصنننة، وتزايننند أ نننداد التننننافس والتعننناون معننناو 

 فنننني ظنننل تمننننك . ننننن طرينننق التممننننك والتحالفنننات اإلسنننتراتيجية المنظمنننات ممينننات الننندما واالسننننتحواذ  منننى 
إلننى المنافسننة بننين  وبعضننيا الننبعض، بننل تعنند  لمنظمنناتا م يعنند التنننافس ي تصننر فيمننا بننين تمننكالمتغيننرات لنن

 ومجمو ة أو تحالف آخر في آن واحد. المنظماتمن  أو تحالف مجمو ة
نتيجننة الخسننارر المتالح ننة التنني أصننابتيا وتراجننع  ؛األ مننال التنني ف ننمت فنني الب نناء منظمنناتكثيننر مننن      

تراتيجية لعمميننا، ولكننن بسنن  الف ننل فنني يعننود لعنندم وجننود إسننفنني ذلننك مواقعيننا فنني السننوق، لننم يكننن السننب  
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إلننى آليننة لتطبيننق اليننوم بحاجننة  منظمنناتالتواصننل مننع المننوظفين لتنفيننذ تمننك االسننتراتيجيات، وقنند أصننبحت 
 Balanced)م يننننناس األداء المتنننننوازن نمنننننوذج أمنننننا ينننننوفره لينننننا  االسنننننتراتيجيات ومتابعنننننة األداء، وذلنننننك

Scorecard, BSC)،  النذ  قدمنوRopert Kaplan and David Norton  أحند منداخل  م1990 نام
أربعننة  جوانن باألداء التني تتعمننق  بمننا يتضنمنو مننن مجمو نة متنو ننة منن م نناييس قيناس األداء االسنتراتيجي،

 أنظمننننة الننننتعمم والنمننننو بالمن ننننحة،  مميننننات الت ننننغيل الننننداخمياء المننننالي، العالقننننات مننننع العمننننالء، ىنننني: األد
(Kaplan and Norton, 1992). 

ييس مجمو ننننة مننننن الم نننناييس اإلسننننتراتيجية الماليننننة وغيننننر الماليننننة، وم ننننا (BSC)نمننننوذج أتضننننمن وي     
ببية. إال أن فننني سمسنننمة منننن  القنننات السننن ي تنننرتبط معننناو المخرجنننات والتننن لممخرجنننات ومحركنننات األداء لتمنننك

نظننام مننن  نمننوذج ىننو أن الم نناييس الماليننة وغيننر الماليننة يجنن  أن تمثننل جننزءاو األ األسنناس فنني تصننميم ذلننك
 المعمومات في المستويات اإلدارية المختمفة. 

حسنننين العمنننالء، أو ت نمنننوذج مثنننل رضنننىاأل لنننبعض جوانننن  ذلنننك يم اآلثنننار المالينننةومنننن المناسننن  ت نننو      
تحديند المندخالت ، منع لممنظمنةيم فني تحديند العمنالء والمنتجنات األكثنر ربحينة الت نو  الجودة. ف د يسا د ذلك

يم ظننام المكافننات والحننوافز بنتننارا ت ننو وربننط ن زيننادة تكمفننة المنتجننات أو الخنندمات، والعمميننات التنني تننؤد  إلننى
 .(BSC) نموذجأاألداء في جوانبو المتعددة والمحددة في 

مكننن المنظمننة فنني حننال قامننت منننيا تفكيننر متننوازن وأداة  مننل تنفيذيننة إداريننة، ي   (BSC)نمننوذج أويعنند      
أداريا الت غيمي والمالي واالسنتراتيجي، وفنق إطنار متكامنل  ومن ت ييم ةاإلستراتيجيبتبنية، من تح يق أىدافيا 

. و مينو فمنن المفيند مات  اممة  ن أدارينايوفر معمو ب كل متوازن، بحيث الم اييس المالية وغير المالية  من
المصنننارف االسنننتراتيجي فننني  األداء المنننالي تعزينننزبجوانبنننو األربعنننة؛ ل (BSC)نمنننوذج أدراسنننة أثنننر تطبينننق 

 في قطاع غزة. وطنية الفمسطينية العاممةال
 

  Research Problem:                                                       مشكمة الدراسة
منن صنياغة  المنظمناتنمنوذج ل يناس األداء يمكنن أالدراسة من خالل الحاجة إلى تبنني م كمة  تظير      

ح نق منن خنالل م ارنتنو نحينا ال ندرة  منى قيناس األداء الميم، ممنا ااتيلرؤيتينا واسنتراتيجي أىدافيا العامة وف ناو 
 ميننو ف نننو لتصننحيا االنحرافننات ب ننكل آننني ومسننتمر. و  ؛بنناألداء المسننتيدف، وفنني امننتالك اآلليننات المناسننبة

 ية:التم كمة الدراسة في األسرمة ال يمكن صياغة
المنافسنة  قطناع غنزة أن النجناح فني سنوق  فني الوطنينة الفمسنطينية العاممنةىل تندرك إدارات المصنارف  -1

فنني ظننل  أداء مننالي اسننتراتيجي متميننز يمكنيننا مننن الب نناء والصننمود واالسننتمرار تعزيننزيتطمنن  ضننرورة 
 ، وبالتالي تح يق األىداف اإلستراتيجية العامة؟ الظروف العامة الساردة

ي  نننن أبعننناد األداء المنننال فننني قطننناع غنننزة تصنننوراو  الوطنينننة الفمسنننطينية العاممنننة ىنننل تمتمنننك المصنننارف -2
 ؟ لتعزيزهتستطيع وضع الخطط الفا مة ىل  :وبالتالي االستراتيجي ومكوناتو األساسية؟
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 ،فنني قطنناع غننزة م نناييس إسننتراتيجية واضننحة الوطنيننة الفمسننطينية العاممننة ىننل تطبننق إدارات المصننارف -3
 جي؟ستراتياألداء المالي اإلتعزيز لم ياس يمكن من  نموذجاو أبحيث ت كل 

األداء المنالي االسنتراتيجي فني تعزينز فني  (BSC)نمنوذج أىل يمكن التح ق من أثنر اسنتخدام م ناييس  -4
   ؟في قطاع غزة الوطنية الفمسطينية العاممة المصارف
 Research Importance                                                         : أهمية الدراسة

في األثر المحتمل لتطبيق م اييس األداء اإلستراتيجية التي  تبحثا ز ىذه الدراسة أنيلعل أبرز ما يمي     
الوطنية لممصارف ستراتيجي اإلاألداء المالي  تعزيز في (BSC)نموذج تتضمنيا الجوان  األربعة أل

ود إثبات وجيسعى إلى  ،طابع تطبي ي ذات اتصف بكونيا تفي قطاع غزة. كما أني الفمسطينية العاممة
في  الوطنية الفمسطينية العاممةب كل فعمي من قبل المصارف  وأنيا مطب ة ،ستراتيجياإلم اييس األداء 

  .قطاع غزة
 وميداني تم إجراؤىا ب كل تطبي ييي الت -حس   مم الباحثين–ىي األولى تكون ولعل ىذه الدراسة      

البحث في أثر و  الت صي ، وذلك من خاللفي قطاع غزة الوطنية الفمسطينية العاممة مى جميع المصارف 
 المصارف. ستراتيجي في تمكاألداء المالي اإلتعزيز في  (BSC)نموذج أاستخدام 

 

   Research Objectives        :                                                  أهداف الدراسة
جوانبنو األربعنة: المحنددة ضنمن ، (BSC)ذج نمنو أتيدف ىنذه الدراسنة إلنى معرفنة أثنر تطبينق م ناييس      

 سنتراتيجي لممصنارفاإلاألداء المنالي  تعزينز النتعمم، فنيالنمنو و و العميل،  ممينات الت نغيل الداخمينة، المالي، 
 :يةالتخالل الوسارل ال في قطاع غزة، من الوطنية الفمسطينية العاممة

وضنع الم ناييس التنني ع، منع ي نكل المتغينر التناب سنتراتيجي النذ مكوننات وأبعناد األداء المنالي اإل تحديند -1
 تمكن من قياسو.

نمننننوذج أتحدينننند الم نننناييس اإلسننننتراتيجية فنننني الجاننننن  المننننالي الننننذ  ي ننننكل الجاننننن  األول مننننن جواننننن   -2
(BSC) ستراتيجي.األداء المالي اإلتعزيز ، التي قد تمكن في حال تطبي يا من 

األداء المنالي تعزينز لعميل التي قد تمكن إذا ما تم تطبي يا من تحديد الم اييس اإلستراتيجية في جان  ا -3
 ستراتيجي.اإل

األداء تعزينننز تحديننند الم ننناييس اإلسنننتراتيجية فننني جانننن   ممينننات الت نننغيل الداخمينننة التننني قننند تمكنننن منننن  -4
 ستراتيجي  ند تطبي يا.المالي اإل

األداء تعزينز قد تمكنن فني حنال تطبي ينا منن تحديد الم اييس اإلستراتيجية في جان  النمو والتعمم، التي  -5
 المالي االستراتيجي بال كل الذ  ترغ  بو المن حة.

 

                                                                         Research Limitation :حدود الدراسة
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زينادة : يمكنن حصنرىا ب نكل  نام فني والتنيىنذه الدراسنة فني مكوننات األداء المنالي االسنتراتيجي  تبحث -1
دامتو، ىامش الربا الت غيمي تعزينز الفا مينة/الكفاءة ، االستخدام األمثل لألصنول، استمرارية التحسين وا 

دامتيننا  ,Capital Structure Policy)التغيننر فنني سياسننة النندين، وسياسننة ىيكننل رأس المننال ، وا 

CSP) ،دامتو ، الموازنة بنين العارند المنالي المسنت بمي والمخناطرة، زيادة التدفق الن د  المست بمي الحر وا 
دامتياو   .تح يق الميزة التنافسية وا 

تسنتخدم البيانننات الماليننة  لننموبالتننالي ف نينا  الت نغيمي؛ ال ت نوم ىننذه الدراسنة بالبحننث فني األداء المننالي أو -2
سنننتراتيجي اء المنننالي اإل     ننند م ارننننات بنننين األدينننتم   لمالينننة المن نننورة، كمنننا لنننمالمسنننتخرجة منننن ال نننوارم ا

 واألداء المالي أو األداء الت غيمي.

 

     Research Hypotheses:                                               فرضيات الدراسة
  :الفرضية الرريسة

 األداء تعزيز ؛ في(BSC)نموذج أجوانب ضمن األداء  مقاييسيوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق  ال
 في قطاع غزة. الوطنية الفمسطينية العاممةممصارف لستراتيجي مالي اإلال

 :يةالتالالفرضيات الفر ية  دراسة ن ىذه الفرضية الرريسة لم تفر تقد و      
األداء المننالي  تعزيننز المننالي؛ فننيالجاننن  ال يوجنند أثننر ذو داللننة إحصننارية لتطبيننق م نناييس األداء فنني  -1

 .في قطاع غزة ية الفمسطينية العاممةالوطن لممصارفستراتيجي اإل
األداء المنننالي تعزينننز ال يوجننند أثنننر ذو داللنننة إحصنننارية لتطبينننق م ننناييس األداء فننني جانننن  العمينننل؛ فننني  -2

 .في قطاع غزة الوطنية الفمسطينية العاممة لممصارفستراتيجي اإل
األداء تعزينز الداخمينة؛ فني  ال يوجد أثر ذو داللنة إحصنارية لتطبينق م ناييس األداء فني جانن  العممينات -3

 .في قطاع غزة الوطنية الفمسطينية العاممة لممصارفستراتيجي المالي اإل
األداء المنالي تعزينز ال يوجد أثر ذو داللة إحصارية لتطبيق م اييس األداء في جان  النمو والتعمم؛ في  -4

 .في قطاع غزة الوطنية الفمسطينية العاممة لممصارفستراتيجي اإل
 

 :نموذج الرياضي لمدراسةاأل 
لمتنبؤ ب يم المتغينر التنابع وذلنك بعند أن ينتم تحديند قنيم معنامالت  ؛معادلةي التنموذج الاأل انحدد الباحث     

 نموذج تحميل االنحدار المتعدد:أالمتغيرات المست مة باستخدام 
Y = a ± ß1(X1) ± ß2(X2) ± ß3(X3) ± ß4(X4) ± e 

 :حيث
Y: في قطاع غزة الوطنية الفمسطينية العاممة لممصارفستراتيجي الي اإلاألداء الم تعزيز. 

X1:  المالي. م اييس األداء في الجان 
X2:  العميل. م اييس األداء في جان 
X3:  العمميات الداخمية. م اييس األداء في جان 
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X4:  النمو والتعمم. م اييس األداء في جان 
a:  ء الم طنننوع منننن المحنننور الصننناد  أو العمنننود ، ويسننناو  قيمنننة يمثنننل المعامنننل الثابنننت، وىنننو الجنننز حينننث

 إذا كان تحثير المتغيرات المست مة مجتمعة يساو  الصفر، أو ي تر  منو ؛المتغير التابع
ß: .وتمثل قيمة ميل المتغير المست ل 
 

     Research Models:                                                      نموذج الدراسةأ
 المتغير التابع                                          المتغيرات المست مة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   متغيرات الدراسة:
 ستراتيجيمالي اإلالمتغير التابع: األداء ال

 سنتراتيجيبعناد األساسنية لنألداء المنالي اإلالتالينة، التني ىني األ ىنذا المتغينر منن الف نرات الثمناني يتكون     
(Palepu, et. al., 2000): 
زينننادة  نننن المسنننتو  العننناد ،  المح  نننة األربننناحغينننر العادينننة،  األربننناح) زياااادة هاااامش الاااربي التشاااغيمي -1
  مى إيرادات تمنك الفتنرة. ىو الربا الت غيمي لفترة معينة م سوماو و  تحديد مصادر تحسين وتطوير اليامش(:و 

فنني مراقبننة التكنناليف والنف ننات المرتبطننة بعممياتيننا  ن ننحةا الت ننغيمي إلننى منند  فا ميننة الموي ننير ىننامش الننرب
سننتراتيجية ل ينناس كفاءتيننا الت ننغيمية وا   ؛سننتخدمالت ننغيمية العاديننة. واليننامش الت ننغيمي ىننو  بننارة  ننن نسننبة ت

 التسعير الخاصة بيا.
دامته -2 مبني حاجنات لتغيير  مميات المنظمنة بحينث ت ؛الفعل الذ  يتم ال يام بوىو : استمرارية التحسين وا 

ومنن الجندير  .(Buglione and Alain, 2000)  مل المنظمنة وتح نق أىنداف  ممينا ب نكل أكثنر فا مينة
ركننننز  مننننى كننننون أدوات بننننناء ال أدوات   ننننا ، ومن أنظمننننة قينننناس األداء المسننننتخدمة يجنننن  أن تبالننننذكر: إ

مننن الدراسننات . وقنند ثبننت نتيجننة لمعدينند (Crawford and James, 1990) تحسننينات العمميننة والمنننتا

مقاييس األداء في 
 الجانب المالي

مقاييس األداء في جانب 
 العمالء

مقاييس األداء في جانب 
 ةالعمميات الداخمي

مقاييس األداء في جانب 
 النمو والتعمم

األداء المالي  تعزيز
 ستراتيجياإل
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ال ننركات تعمننل  المنند  الطويننل، يمكننن مالحظننة أن تمننكت الناجحننة  مننى أنننو  ننند فحننص المن ننا :واألبحنناث
ورفننع مسننتو   دينندة مختمفننة ت ننمل: تخفننيض التكمفننةب ننكل متواصننل نحننو ال يننام بالتحسننينات فنني قطا ننات  

 سيميا.زيادة ال يمة السوقية أل :أ  ،(Sullivan and  Needy, 2000) ال ركة قيمة
يحنناول المننديرون تخفننيض مسننتويات  ؛: مننن أجننل تحسننين اسننتخدام األصننولاالسااتخدام األمثاال ل صااول -3

لمحصنننول  منننى  ؛ن، كمننا أنينننم يكننافحونلننند م مننزيا العمنننل والحجننم المفترضننني رأس المننال العامنننل المطمننو 
م موجننودات حاليننة االسننتخدام األ ظننم ل ا نندة موجننوداتيم الثابتننة مننن خننالل توجيننو  مننل جدينند نحننو اسننتخدا

ارند إبعناد الموجنودات التني ت ندم  و الموارد الننادرة بفا مينة أكثنر، منع  غير مستخدمة بكامل طاقتيا، باستخدام
وجوداتيننا  مننى م المح  ننةاألفعننال تمكننن وحنندة الن نناط مننن زيننادة العوارنند  غيننر كافيننة حسنن  قيمتيننا، كننل تمننك

ءات اسننتثمار رأس موجنودات قنند تركننز  مننى تحسننين إجننراال السننتخدامك م نناييس أخننر  المالينة والماديننة. وىنننا
لننذلك فنن ن  مننن م نناريع اسننتثمار رأس المننال وتسننريع  مميننة اسننتثمار رأس المننال، اإلنتاجيننةتحسننين ل المننال؛

 .(Kaplan and Norton,1996a) االستثمارات يتم إدراكيا ب كل مبكر العوارد الن دية من تمك

دامته -4  المتناحالفا مية م ياس لمستو  ال يمنة النذ  يمكنن تولينده منن المسنتو   :اتعزيز الفاعمية/الكفاءة وا 
ت ييم الفا مية منرتبط ب نكل مينم بكيفينة م ابمنة المنظمنة لمنتجاتينا وخندماتيا لمحاجنات المختنارة و من الموارد. 
 .(Johnson and Scholes, 1999) الفا مية تمكلمختارين والكفايات التي تحفز من الزبارن ا

 ىننو ذلننك ىيكننل رأس المننال األمثننل: .(CSP) تغيياار فااي سياسااة الاادين، سياسااة هيكاال رأس المااالال -5
بحينننث تكنننون نسنننبة الننندين أقنننل مننن تمنننك النسنننبة التننني تعظنننم اإلينننراد  الييكننل النننذ  يعظنننم سنننعر سنننيم المن ننحة

 المتوقع لمسيم.
دامتااهدزيااا -6  نسننوبة إلننى النندين والممكيننة:الحننرة مالتنندف ات الن ديننة  :ة التاادفق النقاادم المسااتقبمي الحاار وا 

رأس المنال العامننل الت نغيمي ناقصننة  منننو الزينادة فنني لنربا الت ننغيمي بعند الضننريبة مخصنومةتسناو  صننافي ا
، فينو  بنارة  نن صنافي ينةمممكل الزيادة في صافي الموجودات طويمة األمد. أما التندفق الن ند  الحنر منسنوباو 

افي الموجنودات طويمنة الزينادة فني صن امنل الت نغيمي ناقصنةرأس المنال الع مننو الزينادة فني الندخل مخصنومة
 .(Palepu, et. al., 2000ن )ي صافي الديإلييا الزيادة ف   األمد ومضافة

المخاطرة ىني احتمالينة حندوث أو حصنول نتنارا غينر  :الموازنة بين العائد المالي المستقبمي والمخاطرة -7
ت مختمفة أخنر ، إال أن منا ييمننا ىنو تنحثيرات المخناطرة مرغوبة، لكن لممخاطرة تعريفات أخر  ضمن سياقا

عوارنند  مننى ت يننيم الموجننودات أو األوراق الماليننة، وفنني ىننذا السننياق فنن ن المخنناطرة تعننود إلننى احتمنناالت أن ال
ماالت النتنارا البديمنة ب نكل كون ليا نتارا بديمة. وترتبط احتمورقة المالية، قد توكذلك ال يم ألصل معين أو ل

 .(Weston and Eugene, 1982) بالتكرارات النسبية أساس
دامتها -8 في الحفاظ  مى تنافسية  ا  و ميم  امالو قد تم إدراك ال يمة المضافة  :تحقيق الميزة التنافسية وا 

 بين العمميات والن اطات الداخمية مع أىداف العمل( Aligning) تح يق االنسجام خالل المؤسسة من
(Weston and Eugene, 2002 ) ر وقد ظيور ت نيات المعمومات الجديدة المتمثمة في ح ي ة ال تغي   

ت بعد لن تستطيع المن ا حيث ،وفتا األسواق العالمية، العديد من االفتراضات األساسية لمم روع الحديث
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تتطم  بيرة  صر المعمومات  رمة ف ط  بر ن ر أصول ممموسة. وبالتالياآلن كس  أفضمية تنافسية دا
 مى ح د واستثمار  وقدرة المن حة ،منظمات اإلنتاج والخدمة قدرات جديدة لمنجاح التنافسيلكل من 
دامة الميزة التنافسيةأصوليا   ,Simons and Robert) غير الممموسة أصبحت حاسمة في توليد وا 

لية وغير الما وتعني الح ارق الساب ة وجو  تبني م اييس أداء جديدة تحخذ بعين اال تبار الجوان  .(1999
والميزة التنافسية  ،(Martin, 2000) طبيعة  صر المعمومات الذ  نعي و يتناس  معبما المالية، 
 في بيرتيا التنافسية ،أو قد ال تصل إليوة أن تصل إليو، موقف يمكن لممن ح :ىي المستدامة

(http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_competitive_advantage). 
 

   ت المستقمة:المتغيرا
 يا يماما، وفي(Balanced Scorecard, BSC) األداء المتاوازن قيااس نماوذجعاة أل األرب هاي الجواناب

 :ااألسئمة التي تقيسه انبو ج
منن  سنتراتيجي، ويتضنمن  ندداو ل يناس األداء اإل (BSC)نمنوذج أفي  الجان  األول وىو :المالي الجانب -1

تسنننعى معظنننم   او سنننتراتيجيإ او ىننندف والنننذ  ي نننكل ،لعنننادلق النننربا اتح ينننمعينننار  سنننتراتيجية منينننا:المعنننايير اإل
ومعينننار النمنننو المتنننوازن لمنننزيا اإلينننرادات منننن الن ننناطات االسنننتثمارية. ومعينننار  ،المنظمنننات لموصنننول إلينننو

تعظنننيم الثنننروة معينننار لتح ينننق أقصنننى فا مينننة ممكننننة. و وذلنننك  ؛تخفنننيض التكننناليف إلنننى أقصنننى حننند ممكنننن
اقتصنننادية  تح ينننق قيمنننةمعينننار و  ،االسنننتثمار منننى  ل تح ينننق  وارننند ح ي ينننةالمنننن خننن والمنننود ينلممسننناىمين 

   .Economic Value Added, EVA (Kaplan and Norton, 1996a,b&c) مضافة
ويحتنو   منى معينار الحصنة  (BSC)نموذج أالثاني في  الجان وىو  )المودع والشريك(: العميل جانب -2

زن بننين ال نندرات التنظيميننة المتاحننة والحصننة السننوقية المسننتيدفة. السننوقية العادلننة، ويتكننون مننن  ناصننر تننوا
وحيازة  مالء جندد بمنا يرا ني تح ينق ىندف الربحينة العادلنة. أمنا االحتفناظ بنالعمالء الحناليين ف ننو يسنتيدف 

يحتنو   مننى م نناييس تح يننق  حيننثتطبينق م نناييس تمبنني حاجنات ال ننركاء الماديننة والنفسننية. وربحينة العمننالء 
 Kaplan) النفسني والنربا المناد  العنادل الرضناإلنى تح ينق  من خنالل السنعي العميل ورضاعادل. البا الر 

and Norton, 1996a&h). 
ويتضننمن: معيننار تح يننق  (BSC)نمننوذج أالثالننث فنني  الجاننن وىننو  :الداخميااة التشااغيل عمميااات جانااب -3

تكمفنة. والجنودة  أقل بل أقل وقت  مل أوالفا مية اإلنتاجية، واليادف إلى الوصول إلى الكمية المستيدفة م ا
منتجنة، أو أقنل نسنبة  ين  س  النسبة المثمى الم بولة من الجودة فني الوحندات والخندمات الوالنو ية وىو يح

 .  (Kaplan and Norton, 1996h, 2001) مسموح بو
يننافس المعنايير يندف تح ينق مسنتو  منن الت نينة بويتضمن اإلت ان في المنتجات والخدمات المصرفية؛      

ي نننوم بتحديننند مسنننتو  االسنننتخدام لممنننوارد المتاحنننة م ارننننة  عينننار االختنننراق والنفننناذ لمسنننوق، كمننناالعالمينننة. وم
باألىننداف الموضننو ة. أمننا الكفنناءة فننني معالجننة المننوارد المتاحننة؛ فيننو يحننندد مسننتو  االسننتفادة مننن الطاقنننة 

 االستيعابية المتوفرة.
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ويحتننو  المعننايير التاليننة: مسننتو  ال نندرة  (BSC)نمننوذج أالرابننع فنني  اننن الجوىننو  :النمااو والااتعمم جانااب -4
 اإلدارة،واإلبدا يننة الفرديننة المطبننق فنني  األكاديميننة المالرمننة لنند  األفننراد،الفرديننة؛ ويعتننني بتننوفر الميننارات 

و بمنا النذ  يينتم بتمبينة حاجاتن ،الموظنف ورضنا ت   مينة متفوقنة فني ابتكنار الحمنول،الذ  ي نترط تنوفر قندراو 
ويتركنننز حنننول قدرتنننو  منننى تح ينننق قيمنننة اقتصنننادية مضنننافة.  ،يناسننن  قدراتنننو ومؤىالتنننو. وربحينننة الموظنننف

 .(Davis, 1996) الذ  ي دد  مى م اييس الكفاءة والفا مية الفردية ،واالحتفاظ بالموظف
 اإلطار النظرم

وىنو األكثنر انت ناراو. وقند أكند  ( من أىم أنظمة قياس األداء التني تنم تطويرىنا حنديثاو BSCنموذج )أيعد      
سنتراتيجية المن نحة إلنى نمنوذاأل ( بحن ذلنكBSCنموذج )أأنصار  ج ينوفر وسنيمة قوينة وفا منة لترجمنة رؤينة وا 

)أبننو  أداة فا مننة تن ننل الينندف والغننرض اإلسننتراتيجي، وتحفننز األداء م ابننل األىننداف اإلسننتراتيجية الموضننو ة
أداة لنددارة اإلسنتراتيجية فني المن نحة، وقند  با تبناره ،وراو رريسناو ( دBSCنمنوذج )أ(. كمنا يمعن  2006فضة، 

 مميننات  يسنا د المنديرين  مننى ال ينام بنحربعنمننوذج األ ( أن ذلنكKaplan and Norton, 1996أوضنا )
ألجننل بالتصننرفات قصننيرة األجننل، إداريننة جدينندة؛ تعمننل ب ننكل مسننت ل أو متكامننل فنني ربننط األىننداف طويمننة ا

)أبنو فضنة،  : ترجمنة الرؤينة، التوصنيل والنربط، تخطنيط العمنل، والتغذينة العكسنية والنتعممالعمميات ىني وتمك
2006.) 
اتخنناذ سننم توجياتيننا وصننورتيا المسننت بمية ثننم وتعنند اإلسننتراتيجية إطنناراو  امنناو تستر نند بننو المن ننحة فنني ر      
ادرة وفعننل أكثننر مننن مجننرد (، كمننا أن اإلدارة اإلسننتراتيجية ىنني  مميننة مبنن2006راتيننا )إدريننس والمرسنني، قرا

تخطنيط لمعمنل، وىني  ممينة إدارينة تسنتيدف إنجناز رسنالة المنظمنة منن خنالل إدارة وتوجينو  القنة المنظمننة 
(. وتعنرف اإلدارة اإلسنتراتيجية بحنينا ل ممينة مسنتمرة ومتكنررة تمنر  بنر الوظنارف Plant, 2007منع بيرتينا )

 ,Porterممننة ضننمن الحالننة التنني تننتالءم مننع بيرتيننال )المختمفننة لممنظمننة وتسننتيدف االحتفنناظ بالمن ننحة كا

 رفننننا اإلدارة اإلسنننتراتيجية بحنيننننا لرسننننم االتجنننناه ف نننند ( Strickland and Thompson(. أمنننا )1996
المست بمي لممنظمة وتبيان غاياتيا  مى المد  البعيد، واختيار الننمط اإلسنتراتيجي المناسن  لتح ينق ذلنك فني 

 ييميننال )إدريننس تثننم م تنفيننذ اإلسننتراتيجية ومتابعتيننا لبيريننة الداخميننة والخارجيننة، ثننضننوء العوامننل والمتغيننرات ا
 (.2006والمرسي، 

إلنى بحنو يعطي مدير  المن ات وضعاو ك ارند الطناررة النذ  ىنو بحاجنة  (BSC)نموذج أويمكن وصف      
تننني تسنننا ده فننني قينننادة دينننة بخالصنننات مفيننندة لمبيرنننة الحالينننة والمتنبنننح بينننا والمعمومنننات منننن  ننندة مصنننادر تغ

األداء فني ع يد في بيرة األ منال الينوم تتطمن  أن يكنون المندير مسنؤوالو  نن رؤينة تالطاررة، حيث إن درجة ال
   واحد. تمفة داخل المن حة وخارجيا في آن  مواقع مخ

 

 (:BSCنموذج األداء المتوازن )أتعريف 
سنتراتيجية المن نحة إلنى الوحندات والمسنتويات ( بحننو لأداة تسنتخدم لن نل وتوصنيل إBSCنموذج )أيعرف      

اسننتخداميا ب ننكل يضننمن تح يننق النتننارا الوحنندات، ف أيضنناو ل ينناس نمنناذج التنفيننذ فنني تمننكاإلداريننة المختمفننة، و 
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المسننتيدفة، بمنننا يننند م مننن قنننوة المن نننحة وموقفينننا التنافسنني وذلنننك  نننن طريننق تنننوفير أداة لتنفينننذ اإلسنننتراتيجية 
 (.Gering and Keith, 2000لمستيدفةل )والمحاسبة  ن نتارجيا ا

( بحننو لنظنام  نامل ل يناس األداء منن BSCنمنوذج )أ(  نرف Kaplan and Norton, 1992بينمنا )     
منظنننور إسنننتراتيجي ينننتم بموجبنننة ترجمنننة إسنننتراتيجية تنظنننيم األ منننال إلنننى أىنننداف إسنننتراتيجية وم ننناييس وقنننيم 

 مستيدفة وخطوات إجرارية تمييدية واضحةل. 
     

 (:BSCنموذج األداء المتوازن )أمزايا 
( 2005الحمنيم،   بند( و)2001ينا لنددارة منينا )الخنولي، ( العديد من المزاBSCنموذج )أح ق تطبيق      
 (:Christinian and Beiman, 2007(، و)Kaplan and Norton, 1992و)
مجمو نة متكاممنة منن الم نناييس  ( إطناراو  نامالو لترجمنة األىنداف اإلسنتراتيجية إلنىBSCنمنوذج )أي ندم  -1

 التي تنعكس في صورة م اييس أداء إستراتيجية.

ألنو يجمع في ت رير واحند أجنزاء  ديندة منن  ؛(  مى إ باع  دة احتياجات إداريةBSCنموذج )أيعمل  -2
 اإلستراتيجية التنافسية لممن حة.

طويمنننة المننند  وال صنننيرة الموازننننة بنننين األىنننداف  ( العديننند منننن التوازننننات مثنننل:BSCنمنننوذج )أيتضننمن  -3
 والموازنة بين الم اييس الداخمية والخارجية. ،المد ، والموازنة بين الم اييس المالية وغير المالية

ستراتيجيتيا في مجمو ة مترابطة من م اييس األداء.BSCنموذج )أيترجم  -4  ( رؤية المن حة وا 

الل تحفيننز المننوظفين  مننى أسنناس (  مننى اإلدارة الفعالننة لممننوارد الب ننرية مننن خننBSCيسننا د نمننوذج ) -5
 األداء.

 ( اإلدارة بصورة  اممة  ن  مميات المن حة.BSCنموذج )أيمد  -6

)المسنننناىمين، العمننننالء،  :( المن ننننحة مننننن إدارة متطمبننننات األطننننراف ذات العالقننننةBSCنمننننوذج )أيمكننننن  -7
 العمميات الت غيمية(.و الموظفين، 

 الح ارق غير المالية. تحسن األنظمة الت ميدية لمرقابة والمحاسبة ب دخال -8

( إلنننى الحنند منننن م نننكالت التعظننيم الفر ننني لألربننناح، حيننث يجبنننر المنننديرين فننني BSCنمنننوذج )أيننؤد   -9
 المستويات اإلدارية العميا  مى األخذ في اال تبار كافة م اييس الت غيل الميمة معاو.

 

 (BSCنموذج األداء المتوازن )المقومات األساسية أل 
لتالينننة ) بننند العزينننز، ( البننند منننن تنننوفر مجمو نننة المتطمبنننات األساسنننية اBSC) نمنننوذجألنجننناح تطبينننق     

2003:) 
المحنننور األسننناس فنننني  يعننند تحديننند األىنننداف اإلسنننتراتيجية د واضنننا لألىنننداف اإلسنننتراتيجية: ألنتحديننن -1

 (.BSCاستخدام نموذج )
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 منننى أن بمننندخل النظنننام،  (  منننى األخنننذBSCنمنننوذج )أاألخنننذ بمننننيا النظنننام: يتوقنننف نجننناح اسنننتخدام  -2
دمنننا كامنننل لمجوانننن  األربعنننة  :أ  لنننيس نظنننام قيننناس،نظنننام إدارة إسنننتراتيجي، و يسنننتخدم ذلنننك الم يننناس 

 نموذج في  كل منظومة متكاممة.لأل

ال بنند مننن االسننتجابة لمتغيننرات البيريننة والضننغوط  :أ  الختيننار م نناييس األداء المتننوازن، وجننود الدافعيننة -3
 ...وسة والتركيز  مى العميل، وظاىرة االندماج الصنا ي، التي تتعرض ليا المن ات مثل  دة المناف

 

 (BSCنموذج األداء المتوازن )أالقواعد األساسية لتنفيذ  
 Goldenأطمننق  ميينننا ال وا ننند الذىبيننة )-( إلنننى أن ىنننناك  نندد منننن ال وا ننند Pim, 1997أ ننار )     

Rules)-  أاألساسية لتنفيذ( نموذجBSC ،)(:2004ي، الي )البتانونكن  رضيا  مى النحو التيم 
التند يم  أن يكون ذلنك(، مع وجو  BSCنموذج )أضرورة تبني وتد يم اإلدارة العميا لتطبيق م اييس   -1

 لكل العاممين بالمنظمة. او واضح

نظنننراو الخننتالف  وامنننل البيرنننة  ،يجنن  إدراك أننننو ال توجنند ىنننناك حمننول معيارينننة تناسنن  كنننل المنظمننات -2
 المنظمات. ر  مى تمكخمية والخارجية التي تؤثالدا

(، BSCنمننوذج )أىنني ن طننة البدايننة فنني م ننروع  إنمننا يجنن  إدراك أن تحدينند وفيننم إسننتراتيجية المنظمننة -3
فعندما يتم تحديد وفيم المتطمبات اإلستراتيجية لنجاح المنظمة يتم اختينار مجمو نة منن الم ناييس تتفنق 

 مع اإلستراتيجية وتعكس مد  تنفيذ األىداف المحددة.

 ؤثر  مننى ذلنننكالتحكنند مننن أن تغيرىنننا سننيؤ ننرات األداء  منننى سننموك العنناممين منننع إدراك أثننر مضننرورة  -4
 السموك وذلك لمت جيع  مى التحسين.

لذلك ينبغي أن ندرك أن ىنناك م ناييس كمينة  ال ياس الكمي لكل م اييس األداء؛ ضرورة إدراك صعوبة -5
 وم اييس كيفية.

مننع السننمات الفرينندة التنني تميننز كننل تنظننيم  تتوافننق محنندود مننن األىننداف والم نناييسيجنن  تحدينند  نندد  -6
 ظننناىرة إغنننراق اإلدارة بكنننم ىارنننل منننن المعمومنننات يفنننوق ال ننندرة أ منننال، وال  نننك أن ذلنننك ي ضنننى  منننى

 التحميمية ليا وما يترت   ميو من إ اقة العمل اإلدار .

إلدراك  وذلنننك ؛ضنننرورة اال تمننناد  منننى مننندخل االتصنننال منننن أسنننفل أل منننى ومنننن أ منننى ألسنننفل التنظنننيم -7
 التغيرات المستمرة.

بيننندف النننتعمم  ؛يجننن   ننندم البننندء بتحمنننيالت  مي نننة ولكنننن يفضنننل أن تبننندأ بتحمنننيالت بسنننيطة وت ريبينننة -8
 تكون ىناك فجوة بين التحميل والتطبيق. توسيع االستخدام بالتدرج حتى ال والتحسين مع

ن ننل معمومننات خاطرننة إلننى ال يننتم  ي؛ كننضننرورة إدراك دقننة وبسنناطة أنظمننة ن ننل المعمومننات مننن البدايننة -9
 المستخدم النياري لمنظام.

 
 (Previous Studies)الدراسات السابقة 
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 (، بعنوان:AL Shaikh Ali, 2007دراسة ) -1
 "Performance Evaluation of Palestinian Telecommunication Corporations 

by using Balanced Scorecard approach" 
األربعنننة  الجوانننن ء فننني ضنننو  (جنننوال واالتصننناالت الفمسنننطينية)ت نننويم أداء  نننركتي  الدراسنننة تمنننك تناولنننت     
أ نندت  ؛ولتح يننق أىننداف الدراسننة العنناممون فنني ال ننركتين والمسنناىمون،قنندرىا ينناس األداء المتننوازن كمننا لم 

أسننالي  اإلحصنناء  :تننم اسننتخدامقنند و  .مننن العنناممين فنني ال ننركتين والمسنناىمين (185) اسننتبانة وز ننت  مننى
 .لمعينة الواحدة T-testواختبار )ت(  ،( يفيو)وتحميل التباين األحاد  واالنحدار البسيط واختبار  وصفيال

ذات مغز  بنين درجنة كنل جانن  ، قويةىناك  القة ارتباط طردية  -1ومن أىم نتارا الدراسة ما يمي:      
معظننم العنناممين والمسنناىمين فنني  -2 .األربعننة والدرجننة الكميننة لمم ينناسمننن جواننن  م ينناس األداء المتننوازن 

 الننرؤ  والرسننارل وىننذا منسننجم مننع المننالي والزبننارن ب ننكل متسنناو   ركتين ي يمننون أداء ال ننركة فنني الجننانبينال نن
إن معظنم العناممين والمسناىمين فني ال نركتين  -3األىداف الرريسة ل ركتي جوال واالتصاالت الفمسطينية. و 

إن المننوظفين ذو   -4 ن فنني مجننالي العمميننات الداخميننة والتعمننيم والنمننو.أ طننوا ت ننديراو مختمفنناو ألداء ال ننركتي
 .المؤىالت العممية العميا يتوقعون من ال ركتين أن طة تعميمية أفضل

ضرورة تحسين وتطوير البراما التدريبية والعمميات  -1 صت الدراسة إلى  دة توصيات أىميا:وقد خم     
من المعنيين الداخميين  كل   ام بحن طة ح د وتواصل لضمان د مل يضرورة ا -2الت غيمية الداخمية. 

 والخارجيين.
ساااتراتيجي فاااي وير نظاااام متاااوازن لقيااااس األداء اإلنحاااو تطااا(، بعناااوان: "2116دراساااة )أباااو فضاااة،  -2

 .المؤسسات المصرفية اإلسالمية"
جي فنننني المؤسسننننات سننننتراتيل ينننناس األداء اإل ؛فا ننننلالدراسننننة إلننننى تطننننوير نظننننام متننننوازن  ىنننندفت تمننننك     

النظنننام بمنننناظيره الت ميدينننة األربعنننة )المنننالي، العمينننل،  سنننالمية، وذلنننك  بنننر إ نننادة تركيننن  ذلنننكالمصنننرفية اإل
إضنافة المنناظير التني تجسند البعند أو الخمفينة النظرينة  ، والنمو والتعمم(، من خنالل مميات الت غيل الداخمية

 .  دة الفكرية والع ديةوال ا 
إلننى بننناء نمنناذج قينناس لننألداء  ن ىننناك حاجننة ماسننةإ -1 : نندة نتننارا أىمينناإلننى  دراسننةال توقنند توصننم     

مكنن منن تتبنع األداء المنالي، وفني سنتراتيجي ب نكل خناص، ت  منة الحديثنة ب نكل  نام، ولنألداء اإلالعام لممنظ
األداء  سالمتنننوازن الت ميننند  ل ينننا النظنننامن إ -2 ذات الوقنننت متابعنننة بنننناء ال ننندرات واألصنننول غينننر المالينننة.

يعنناني مننن بعننض ال صننور  ننند سننوف األربعننة ومننا يحتويننو مننن م نناييس  دينندة لننألداء،  بحبعنناده سننتراتيجياإل
يوجند أثنر ذو داللنة إحصنارية   -3 .التطبيق فيما يتعمق بطبيعة العمنل فني المؤسسنات المصنرفية اإلسنالمية

ي إمكانينة تطبينق النظنام المتنوازن ل يناس فن م ناييس ومعنايير أداء إسنتراتيجية، الحتواء األبعاد المختمفنة  منى
 الت ميننند  المتنننوازن النظنننامنننو يمكنننن تطنننوير إ -4 األداء االسننتراتيجي فننني المؤسسنننات المصنننرفية اإلسنننالمية.

 .ليتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمؤسسات المصرفية اإلسالمية ؛ألداء اإلستراتيجيال ياس 
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 Corporate Performance Efficiency(، بعناااااوان: "Wang, 2006دراساااااة ) -3

Investigated by Data Envelopment Analysis and Balanced Scorecard. 
 ؛ل يناس األداء ةبالمعمومنات المفيندة وفعالن ةىدفت الدراسة إلى توضنيا أ  منن أدوات قيناس األداء غنين     

تحمينل البياننات المغمفنة  ، أداة(تنايوان)( لصننا ة الكمبينوتر فني ACRمن أجنل اسنتخدامو فني من نحة أسنير )
(Data Envelopment Analysis, DEA)،  أأو أداة( نمنننوذجBSC)وذلنننك منننن أجنننل اسنننتمرارية  ؛

وتحسننين أداء المن ننحة فنني ظننل المنافسننة العالميننة مننن خننالل تحميننل ت ننارير األداء لممن ننحة فنني السنننوات مننن 
 وذلك من أجل ا تماده ل ياس أداء المن حة. ،2001-2003
ن كنننال المنيجنننين يسنننا د إدارة المن نننحة فننني تحسنننين األداء وزينننادة اإلينننرادات : إأىنننم نتنننارا الدراسنننةومنننن      

 وتخفيض النف ات.
"أهمية وماد  اساتخدام بطاقاة العالماات المتوازناة فاي تقاويم  (، بعنوان:2115)زويمف ونور:  دراسة -4

   .األداء، دراسة تطبيقية عمى عينة من المصارف األردنية"

بيان كيفية مسناىمتو بتحوينل ت و، مع ( وآلية تطبيBSCنموذج )أالدراسة إظيار أىمية فمسفة  تيدفتاس     
 منن خنالل صننياغة م ناييس لنألداء وف نناو ن فييننا، ة م نتركة يتكمميننا األفنراد العناممو سنتراتيجية المن نحة إلننى لغنإ

السننننتراتيجي فنننني قطنننناع نمننننوذج لت ننننويم األداء ااأل (، ومعرفننننة منننند  اسننننتخدام ذلننننكBSCنمننننوذج )ألمحنننناور 
 .ةالمصارف األردني

األنسنننن  ل ينننناس أداء األداة ( BSCنمننننوذج )أيعنننند  -1: منيننننا نتنننناراوقنننند توصننننمت الدراسننننة إلننننى  نننندة      
لمننربط بننين ىنناك انعكاسننات إيجابيننة  -2األداء الماليننة وغيننر الماليننة.  فنني الحسننبان م ناييس هخننذالمنظمنة، أل

سنننتراتيجية المنظمنننة.  نمنننوذجألل م ننناييس األداء فننني المحننناور األربعنننة تختمنننف م ننناييس األداء لمحننناور ( 3وا 
مننن قسننم إلننى آخننر فنني المن ننحة نفسننيا وذلننك وف نناو لطبيعننة أن ننطة ة إلننى أخننر ، و نمننوذج األربعننة مننن من ننحاأل

     وفعاليات المن حة وأقساميا.
تصااالت األردناي فاي نموذج لقياس األداء الشامل لقطاع اال أبناء (، بعنوان: "2115دراسة )الجابرم،  -5

 ".ضوء النماذج العالمية: اليابانية واألوروبية واألمريكية
االتصننناالت  ال ننامل لم ننركات العاممننة فنني قطنناعل ينناس األداء  ؛نمننوذجأالدراسننة بننناء تيدفت  تمننك اسنن     

ك وذلننال ننركات،  يننة ب نكل  ننام، والظنروف الخاصننة لتمنكاألردنني يكننون أكثنر مالءمننة لظنروف األردن المحم
؛ ب صند النمناذج العالمينة يير المختمفة التي تتكنون منينا تمنكتحميل وم ارنة وت ويم العناصر والمعا :في ضوء

مة، والتوقيت المناس ، وتنوفير معمومنات ال ركات لخصارص ومعايير المالء الوقوف  مى مد  تح يق تمك
 ال ركات.  تمكتي، وذلك من خالل تطبي يا  مى مفيدة التخاذ ال رارات، والتكيف الذا

أن ت نوم ال نركات العاممنة فني قطناع االتصناالت  -1أىمينا:  ت الدراسة إلى  دد منن النتناراوقد توصم     
مننن النمنناذج العالميننة  مننةمالءألنننو أكثننر  نظننراو  ،ل ينناس األداء ال ننامل ،نمننوذج الم تننرحاألردننني باسننتخدام األ

ذج ح نق معينار المالءمنة، إضنافة إلنى أننو ال توجند تكمفنة نمنو األ (، كنون ذلنكة)األمريكية واألوروبية واليابانين
نمنوذج الحاجة إلنى إجنراء مزيند منن األبحناث والدراسنات حنول األ -2ال ركات.  مية تطبي و في تمكتذكر لعم
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األردنينة م جمينع المنظمنات االقتصنادية لكني ينالء ؛ل طناع االتصناالت األردننيالم ترح ل ياس األداء ال نامل 
 ل ياس األداء ال امل. او أردني او نموذجمو أبحيث يمكن تعمي

"تاايثير الااربط بااين مقاااييس األداء المتااوازن ونظااام التكمفااة عمااى (، بعنااوان: 2114دراسااة )البتااانوني،  -6
 أساس النشاط عمى أداء تنظيمات األعمال".

( BSC)نمننوذج أ( و ABCركننزت الدراسننة ب ننكل ررننيس  مننى تبيننان أثننر التكامننل والتفا ننل بننين نظننام )     
  مى أداء تنظيمات األ مال في بيرة األ مال المصريةل.

إلننى إفننراز  (BSC( ونمننوذج )ABCبننين نظننام )تكامننل الربط و الننيننؤد   -1ومننن أىننم نتننارا الدراسننة:      
دارة األداء.  ترتننن   مينننو زينننادة الم ننندرة  منننى التخطنننيط وقيننناس التكننناليفنظنننام إدار  قنننو  ت ي ننندم نظنننام  -2وا 

(ABC) نمنننمنننة ألمننندخالت مي( وذجBSCتسنننا د  منننى زينننادة دقنننة م ننناييس وتطننن ) وير إسنننتراتيجية تطنننوير
الموارد الب رية وتكنولوجيا المعمومنات  :لألصول غير الممموسة مثلإ طاء مزيد من االىتمام  -3األ مال. 
   لتح يق مزايا تنافسية لتنظيمات األ مال. ياو أساس او مصدر با تبارىا 

"بنااااء نماااوذج قيااااس وتقاااويم أداء شاااركات المقااااوالت األردنياااة  بعناااوان:(، 2114دراساااة )العنااااتي،  -7
 .(Balanced Scorecard-BSC)باستخدام بطاقة العالمات المتوازنة 

 نناوالت األردنيننة فنني قينناس اسننتيدفت ىننذه الدراسننة التعننرف  مننى األسننالي  التنني تسننتخدميا  ننركات الم     
ة إلننى التعنرف  مننى كيفيننة تسننعير جميننع جوانن  األداء، إضننافاألسننالي  لأدارينا فت ويمننو، ومنند   نمولية تمننك 

 .التي تت دم إلييا تال ركات لمعطاءا تمك
أن تتبننننى  نننركات الم ننناوالت اإلن نننارية  :إلنننى مجمو نننة منننن االسنننتنتاجات أىمينننا توصنننمت الدراسنننةقننند و      

 المؤ رات المالية ف ط.من االقتصار  مى  ت ويمو بدالو ( في قياس أداريا ال امل فBSCنموذج )أاألردنية 
-Balanced Scorecard, Activity“(، بعنااوان: Maiga and Jacobs, 2003دراسااة ) -8

Based Costing and Company Performance: An empirical analysis” 
(  منى األداء المؤسسني، منن ABC and BSCالدراسنة فحنص األثنر المنتمم لنمناذج )اسنتيدفت تمنك      

  مى وحدات الن اط الصنا ية.خالل تركيزىا 
( األربعننة يتفا ننل مننع BSCنمننوذج )أأن كننل جاننن  مننن جواننن   -1نتننارا الدراسننة إلننى:  وقنند أ ننارت     
( BSCنمنوذج )ألمتحثير  مى األداء. ويمكن ت ديم اإلثبات النظر  والتجريبني لند م فكنرة أن  ؛ABC)نظام )
أن منن المينم أن  -2 منى األداء.  ت ناركيوثنار متممنة أو كنون لينا آة المحاسبة اإلدارية األخر ، قد توأنظم
( فني تحديند فعالينة أ  تندخل ABC & BSC) نموذجاأ يؤديوالذ  يمكن أن  األساسلدور ون االباحث يدرك

 في بيرات التصنيع المعاصرة.
ظماات األداء المتاوازن فاي المن إطار مقترح الستخدام مقاييس(، بعنوان: "2113دراسة )عبد العزيز،  -9

 غير الحكومية بالتطبيق عمى الجمعيات األهمية".
دراسنة  مى المنظمات غير الحكومينة و ( BSCىدفت الدراسة إلى دراسة مد  إمكانية تطبيق م اييس )     

 المنظمات.م تمك لتالر ؛وضع تصور التجاىات تطويرىا ( معBSCالصعوبات التي تواجو تطبيق )
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ن البياننات المتاحنة بالجمعينات األىمينة تسنما بتطبيننق إ -1: منينناتنارا خمصنت الدراسنة إلنى  ندة نقند و      
إن  -2نظمننات غيننر الحكوميننة. ممننا ي ننكل إطنناراو متكننامالو لت يننيم األداء والمحاسننبة فنني الم ؛(BSCنمننوذج )أ

قصنور  -3نحنو ال ينام بندورة. أسناس فني العمنل األىمني لدفعنة محنور ت نكل  النمنو والنتعمم يجن  أن مميات 
نننات الالزمننة لتح يننق الرقابننة ة الماليننة والمحاسننبية بالجمعيننات األىميننة بدرجننة ال تسننما باسننتخراج البيااألنظمنن

 م األداء.يو وت 
 Balanced Scorecard Implementation in“ (، بعنوان: Zaman, 2002دراسة ) -11

Australian Companies: An Exploratory Study of Current Corporate 

Practice and Strategic Intent”, Central Queensland University"   
وخطننة ( فنني ال ننركات األسننترالية BSCنمننوذج )أالدراسننة بحننث الوضننع الحننالي لتطبيننق  اسننتيدفت تمننك     

أن أسنترالية تنم إجنراء مسنا لينا   منى خمسنين  نركة نممت  يننة الدراسنة قد و  التطبيق في المست بل ال ري ،
 % تخطط لتنفيذه في المست بل.    25نموذج، في حين ت األ% منيا قد طب33نسبة 
نموذج حأنو وبالرغم من إدراك ومعرفنة إدارات ال نركات األسنترالية بن -1ومن أىم نتارا الدراسة ما يمي:      

(BSCإال أن ىننناك ضننعف فنني المبننادرة والتخطننيط مننن قبننل اإلدارة العمينن ،) .ا لم ننركات لتنفيننذه فنني  ننركاتيم
لننو قيمننة  اليننة. أن ء االسننتراتيجي و ( ىننو نظننام قينناس لننألداBSCنمننوذج )أرة ال ننركات تعت نند أن أن إدا -2
 جداو. او نموذج يعتبر ميميعت د المستجيبون أن فيم اإلدارة العميا ود ميا ل ضية تطبيق األ -3

 ل باينالتكاما باساتخدام (BSC)تقاويم األداء عماى وفاق نظاام " (، بعنوان:2111دراسة )البشتاوم،  -11
 األردنية". نظامي التكاليف واإلدارة عمى أساس األنشطة: دراسة حالة في أحد المصارف

( فني قطناع الخندمات ABM( ونظنام )ABCمنن نظنام ) الدراسة إلى دراسة فمسفة وتطبيق لكل   تىدف     
ألداء األربعنة المنعكس من خنالل صنياغة م ناييس ا ، مع تبيان محور التكامل فيما بينيمااألردنية المصرفية

 ( الذ  يعد أحد أركان فيم واستيعا  إستراتيجية المصرف من قبل جميع األفراد فيو.BSC)نموذج أمن 
تعننند إجنننراءات قيننناس وت نننويم األداء أحننند أىنننم محننناور التكامنننل  -1منننن أىنننم نتنننارا الدراسنننة منننا يمننني: و      

لمسنننتندة  منننى االتكننناليف الحديثنننة  تطبينننق أنظمنننة -2ة واإلدارينننة  منننى أسننناس األن نننطة. لألنظمنننة المحاسنننبي
ت نننندم التحمننننيالت الت ننننغيمية واإلسننننتراتيجية  -3 نننندم مؤ ننننرات دقي ننننة  ننننن األداء. األن ننننطة فنننني المصننننارف ت

( إمكانيننننة لممننننديرين فنننني بننننناء وتحدينننند ABM( ونظننننام )ABCلمعمومننننات التكمفننننة المسننننتخرجة مننننن نظننننام )
 م اييس األداء الت غيمي. 

 Making Balanced“(، بعناااوان:      Shih-Jen and Mckay, 2001دراساااة ) -12

Scorecard Work: Lessons from Two Organizations”  
( فني مؤسسنتين ) نركة تصننيع سنيارات BSCنمنوذج )أالدراسة إلى اختبنار  ممينة اسنتخدام  ىدفت تمك     

(، BSCوذج )نمننومصننرف(، حيننث أظيننرت الدراسننة أن  ننركة تصنننيع السننيارات كننان لنندييا تطبيننق ننناجا أل
  مى  كس المصرف الذ  لم يكن لديو نجاح في تطبي و.

وذلك من أجل معرفة سنب  االخنتالف فني  ين تطبي ات األنموذج في المؤسستين؛وقد تم إجراء م ارنة ب     
نتننارا التطبيننق بننين ىنناتين المؤسسننتين، ومسننتو  الرضننا المؤسسنني الننذ  يتح ننق مننن تطبي ننو. وقنند توصننمت 
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بغننرض تح يننق الرضننا المؤسسنني وزيننادة فا ميننة  ؛ر التغذيننة الراجعننةوجننو  تننوفتننارا التاليننة: الدراسننة إلننى الن
مان نجناح (، لضنBSCنمنوذج )أوجو  م اركة العاممين فني صنياغة م ناييس (. مع BSCنموذج )أتطبيق 

وذلنننك الن  ننندم وضنننوحيا بالنسنننبة إلنننييم ينننؤد  إلنننى  نننعورىم  ال ت تصنننر  منننى المنننديرين وحننندىم؛تطبي نننو، وأ
يمكننن  ي نندد الم نناييس المختنارة ونو يننا، كننتم دراسنة أن تنننمننوذج. و حننول دون ت نبمميم لأليبالتننالي إلحبناط، و با

   التحكم بيا.مراقبتيا ثم 
المتاااوازن لااا داء فاااي قيااااس األداء  "اساااتخدام نماااوذج القيااااس :(، بعناااوان2111)الخاااولي،  دراساااة -13

 .االستراتيجي لمنشآت األعمال"
لتحديند منواطن الضنعف وال نوة فينو،  (؛BSCنمنوذج )أل ينة انت ادينوإجنراء دراسنة تحميم ةاسنتيدفت الدراسن     

نموذج فعنال لم يناس المتنوازن لنألداء فني أيمكن بناء  ول الكفيمة بتالفي ن اط الضعف كيومن ثم اقتراح الحم
 من ات األ مال.

 ( يجعنننل مننننو نظامننناو BSCنمنننوذج )أن إدخنننال بعنننض التعنننديالت  منننى إ -1 :الدراسنننة نتنننارا وكنننان منننن     
نمننوذج األ يم اآلثننار الماليننة لننبعض جواننن  ذلننكمننن المناسنن  ت يننسننتراتيجية، لننذا لم ينناس واإلدارة اإل متكننامالو 

المنتجنننات األكثنننر ربحينننة فننني تحديننند العمنننالء و  ء أو تحسنننين الجنننودة، ف ننند يسنننا د ذلنننكرضننناء العمنننال :مثنننل
إمكانيننة  -2 إلننى زيننادة تكمفننة المنتجننات أو الخنندمات.تحدينند المنندخالت والعمميننات التنني تننؤد  لممن ننحة، مننع 

لغنننرض تحديننند إسنننتراتيجية  ؛سنننتراتيجيأسننناس الن ننناط فننني  ممينننة التخطنننيط اإلاسنننتخدام تحمينننل التكمفنننة  منننى 
 (.BSCنموذج )أوسياستيا والتي سوف تترجم في صورة م اييس مالية وغير مالية في المن حة 

 The Balanced Scorecard for Community"(، بعنااوان: Mark, 2000دراسااة ) -14

Banks: Translating Strategy into Action"." 
األمريكيننة (  مننى المصننارف المحميننة فنني الواليننات المتحنندة BSCنمننوذج )أركننزت الدراسننة  مننى تطبيننق      

تحدينننند  ننننامل  -2تحدينننند  نننامل إلسننننتراتيجية المصنننرف.  -1 يننننة:التن خنننالل الخطننننوات النننثالث الوذلنننك منننن
نمنوذج أتطوير األىداف اإلستراتيجية وقيناس األداء فني  نكل  -3يس األداء المستخدمة في المصرف. ايلم 
(BSC.) 

وذلننك مننن أجننل التحكينند  ؛خمصننت الدراسننة إلننى أىمينة إجننراء التحميننل االسننتراتيجي ال ننامل لممصنرفقند و      
ميننل اإلسننتراتيجي اإلدارة لتحدينند ، وقنند سننا د التح مننى االسننتراتيجيات الحاليننة وتطننوير اسننتراتيجيات إضننافية

 (.BSCنموذج )أالغايات واألىداف اإلستراتيجية لممحاور األربعة التي ي وم  مييا 
 The Associations between“(، بعناوان: Cagwin and Marinus, 2000دراساة ) -15

Activity–Based Costing and Improvement in Financial Performance" 
والظنننروف  ABC))نظنننام  اء المنننالي المننرتبط باسنننتعمالالدراسنننة قينناس التطنننور فننني األد تمنننك اسننتيدفت     

  ند تطبي يا.  الممكنة، والتي ت مل التطبيق المتزامن لممبادرات األخر  والتي ح  ت منافع لممؤسسة
تطبيننق وجننود تعنناون إيجننابي تننم الحصنول  ميننو مننن خننالل ال -1وقند توصننمت الدراسننة إلننى نتننارا منينا:      

وجنننو  بننناحثون منننن ق ىنننذه النتيجنننة منننع منننا توصنننل إلينننو (، وتتطنننابABCنمنننوذج )أالمتنننزامن لممبنننادرات منننع 
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ن الم نننناييس إ( 2فنننني د ننننم الن نننناطات الت ننننغيمية لممؤسسننننة.  بالكفنننناءة أنظمننننة المحاسننننبة اإلداريننننة اتصنننناف
ىنني كميننا و  ننو، وفنني تح يننق الرضننا والمنفعننة مننن تطبي (ABC)نمننوذج أالمسننتخدمة التنني سنناىمت فنني نجنناح 

 لي.مؤ رات تدل  مى التحسن في األداء الماجمعاء 
 

 الدراسة الميدانية
تعزيز األداء المالي في  (BSC)نموذج ألتطبيق م اييس الدراسة األثر المحتمل ىذه  بحثت     
. وتتصف بكونيا ذات طابع تطبي ي في قطاع غزة العاممةستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية اإل
ن لم تكن تحت  ستراتيجي في تمكى إلى التحكد من استخدام م اييس األداء اإلتسع المصارف، حتى وا 

 :بجوانبو األربعة المعروفة، وذلك باالستناد إلى مصادر معمومات مختمفة منيا (BSC)نموذج أ نوان 
ت الصمة، والدراسة المؤلفات والدوريات واألبحاث والدراسات الساب ة ذانتيا: المعمومات النظرية التي تضم

المستخدمة في  (BSC)وقد تمت االستفادة من نماذج  تي تم ال يام بيا في ىذه الدراسة،الميدانية ال
لفرضيات في وضع اإلطار النظر  لمبحث، وتحديد المتغيرات، والوصول إلى صياغة ا الدراسات المختمفة:

جمعيا بواسطة استبانة صممت ليذا الغرض  أما البيانات اإلحصارية ف د تم   ب كل يوضا أىداف الدراسة،
 تناولت معظم الجوان  المتعم ة بمتغيرات الدراسة.قد و 
 

 :أساليب جمع البيانات
 في تعزيز (BSC)نموذج ألتح يق اليدف الرريس من ىذه الدراسة، والمتمثل في دراسة أثر تطبيق      

ف د تم تصميم استبانة  في قطاع غزة؛ العاممةالوطنية الفمسطينية مصارف لمستراتيجي األداء المالي اإل
مكون من خمسة أسرمة تتعمق بمعمومات  امة  ن ال خص الذ  سي وم بتعبرة  :مكونة من جزأين، األول

، الدورات التدريبيةو ، الخبرة العممية ،الوظيفي المسمى: المؤىل العممي، االختصاص، حيثاالستبانة من 
في مجمميا مجمو ة الم اييس  ( سؤاالو  كمت38ف د ا تمل  مى )أما الجزء الثاني من االستبانة 
الوطنية الفمسطينية ممصارف لستراتيجي األداء المالي اإل لغرض تعزيز ؛اإلستراتيجية التي يفترض توفرىا

 Five Pointالدرجات الخمس ) ذ  (ليكرت)م ياس الجزء تم  استخدام  في قطاع غزة، وفي ذلك العاممة

Likert Scale( مرتباو من الدرجة رقم )ستراتيجي الم صود بدرجة لدجابة  ن توفر الم ياس اإل ؛(1
 الم ياس بدرجة  الية جداو.       لدجابة  ن توفر ذلك ؛(5منخفضة جداو إلى الدرجة رقم )

 

  Research Sample and Population وعينة الدراسة                             مجتمع
مجتمع اإلحصاري ألغراض ىذه الدراسة من جميع المصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في يتمثل ال     

صغر حجم المجتمع ف د ل(. ونتيجة 1( مصارف، كما ىي موضحة في الجدول رقم )6قطاع غزة و ددىا )
تي تم  ال تقد بمغ  دد االستبانامصارف )المجتمع ىو العينة(، و ال تمكالحصر ال امل لأسمو  استعمال تم 

مراق   ،مدير داررة، رريس قسم، مدير فرع)مدير  ام،  :او ( موظف71و ددىم ) المبحوثين بعدد توزيعيا
لعدم صالحيتيا لممعالجة  ؛( استبانات منيا3استثناء ) مع ،ستبانة لكل موظفتم توزيع ا حيث (،مالي
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، أ  ما نسبتو ( استبانة68ة )اإلحصارية، وبذلك يصبا  دد االستبانات التي أخضعت لممعالجة اإلحصاري
  . من االستبانات الموز ة%( 9558)

 ( 1الجدول رقم ) 
 في قطاع غزة  الوطنية الفمسطينية العاممةالمصارف 

 البينان الرقم البينان الرقم
 المصرف التجار  الفمسطيني -4 مصرف فمسطين المحدود -1
 فمسطينيمصرف االستثمار ال -5 المصرف اإلسالمي الفمسطيني -2
 مصرف ال دس لمتنمية واالستثمار -6 المصرف اإلسالمي العربي -3

 
 اختبار مصداقية وثبات أداة ال ياس )االستبانة(الصدق والثبات: 

بما أن ىذه الدراسة ىي بحث تطبي ي ف د  مد الباحثان إلى م ابمة مجمو ة من األساتذة والمختصين      
أداة قياس قبل استخداميا في االستبانة ومعرفة مد  صالحيتيا  دف تحكيمبي ؛في العموم المالية واإلدارية

وذلك لموصول إلى مستو   ال  من تعميم نتارجيا. وبعد تعديل االستبانة بناء  مى أراء  ؛الدراسة
المحكمين، وقبل توزيعيا  مى  ينة الدراسة، ف د تم  تحكيد مصداقيتيا  ن طريق ال يام بدراسة  ينة أولية 

% من 25نسبة  ت كمى  ينة مالرمة نموذج االستبانة  مأ(، تم  فييا توزيع Pilot Studyتطال ية )اس
العينة األصمية، اختبر فييا الباحثان مد  فيم المستجيبين منيم لألسرمة ودالالت إجابتيا وارتباطيا باألبعاد 

في االستبانة بما يح ق أقصى والم اييس المدروسة، وقام أيضاو بتبسيط وتوضيا الم اييس المستخدمة 
 صداقية ممكنة. درجة م

 الطرائق واألساليب اإلحصائية المستخدمة
 Statisticalاسنننتخدام برنننناما الحزمنننة اإلحصنننارية لمعمنننوم االجتما ينننة تنننم  ؛البحنننثىنننذا ألغنننراض      

Package for Social Sciences (SPSS)، ىنندافوتح يننق األ ؛اإلحصنناري لم يننام بعمميننة التحميننل 
%(، وي عنند مسننتو  م بننوالو فنني العمننوم 5تننم اسننتخدام مسننتو  داللننة ) ، كمنناه الدراسننةالموضننو ة فنني إطننار ىننذ
لتفسننير نتننارا الدراسننة  ؛%(95ي ابمننو مسننتو  ث ننة يسنناو  )، (Sekaran, 2005) االجتما يننة بصننفة  امننة

 ية:التاستخدام االختبارات اإلحصارية التم قد ، و انالتي يجرييا الباحث

 س  المروية والتكرارات.الن -1
 لمعرفة ثبات ف رات االستبانة. (ألفا كرونباخ)اختبار  -2
 ل ياس صدق الف رات.  (ارتباط بيرسون)معامل  -3

ىنننل تتبنننع التوزينننع  )المسنننتخدمة فننني التحمينننل( لمعرفنننة ننننوع البياننننات (سنننمرنوف -كولنننومجروف)اختبنننار  4-
 (.Sample K-S -1)  ؟أم ال ؟الطبيعي

   (Multicollinearity) الرتباط المتداخل / العالياختبار ا -5
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 (Regression Analysis)تحميل االنحدار  -6
 

 تحميل خصائص عينة الدراسة:
 بكالوريوس ودرجة الماجستير قد  كموا( أن حممة درجة ال2: يتضا من الجدول رقم )المؤهل العممي -1

الفرة التي ي ع  مييا   ء ال يام بمختمف  تمثلجداو،  % من العينة، وىي نسبة كبيرة9451ما نسبتو 
اليدف التي تمكن من الوصول إلى  واإلجراءاتالعمميات في المصارف، ومن ذلك تطبيق المعايير 

األفراد يمتمكون و ياو  مي او بالجوان   ىؤالءومن مضامين ىذه النسبة أن  ستراتيجي العام وتح ي و،اإل
مما يمكنيم من التصحيا السريع والفا ل ألية  العمل الذ  يمارسونو؛ تكتنف طبيعةالتي  والسمبية اإليجابية

ستراتيجي ب كل  ام را إيجابية  مى مستو  األداء اإلاأثناء العمل، وتح يق نت متواجييانحرافات قد 
 والمالي ب كل خاص.

 (2جدول رقم )ال
 متغير المؤىل العممي توزيع المبحوثين حس 

 النسبة )%( العدد البننننند

 155 1 دبموم 

 7954 54 بكالوريوس

 1457 10 الماجستير

 0 0 الدكتوراه
 454 3 أخر 
 100 68 المجموع

 

 ،إدارة األ مال ،المحاسبة :صات  ممية فياصتخ:  كل األفراد الذين يحممون اص العممياصتخاال -2
ىو معروض في الجدول رقم  % من مجمل أفراد العينة كما8254العموم المالية والمصرفية واالقتصاد نسبة 

العص  المركز  من بين  ت كمصات الساب ة الذكر قد اصتخال بد من اإل ارة إلى أن حممة اال، وىنا (3)
وذلك ألىمية ىذه العموم في تزويد العاممين  ين في المصارف  مى مختمف أنوا يا؛العموم الالزمة لمعامم

، والذ  يوفر ليم الحمول المالرمة الممارسيعة العمل يمكنيم من فيم طب باإلطار النظر  والعممي الذ 
ص  اممون بحنواع أخر  مع اإل ارة إلى أىمية أن يخت يجابية والسمبية التي يواجيونيا،لمعالجة الجوان  اإل

من العموم ذات العالقة الوثي ة بالعمل المصرفي، كنتيجة حتمية لت ابك العموم المعاصرة، ومما يدلل  مى 
 % من أفراد العينة. 1756صون في  موم أخر  تصل إلى نسبة وجود نسبة ال يستيان بيا لمن يختىذا 

 (3جدول رقم )ال
 العممي اصصتخع المبحوثين حس  متغير االتوزي
 النسبة )%( العدد البننننند
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 4751 32 محاسبة

 1951 13 إدارة أ مال

 754 5  موم مالية ومصرفية

 858 6 اقتصاد

 1756 12 (حدد)أخر  
 100 68 المجموع

 

أن فرة ال يادة أو اإلدارة الوسطى التي ي ع  مييا   ء  (4يوضا الجدول رقم ) الوظيفي: المسمى -3
% من حجم العينة المستجيبة، وىو أمر ضرور  في 7355تنفيذ األىداف والتوجيات العامة تزيد  ن نسبة 

مون مراكز وظيفية أخر ، قد تكون مراكز وظيفية مع مالحظة أن من يحت ،(BSC)نموذج أ ممية تطبيق 
 (BSC)، مما ي ير إلى أن  ممية تطبيق نموذج )مثل: مراق  مالي( %2655مساندة، تصل نسبتيم إلى 

نموذج أن ينجا وأن يعمل ب كل األ من حة المعنية، إذا ما أ ريد لذلكيج  أن ت مل جميع العاممين في ال
مع  تبني التوجيات الجديدة وتطبي يا، ف ن ال يادة ليا الدور الرريس فيكفؤ وفا ل. وفي أية بيرة  مل، 

 العامة. اإلستراتيجيةالتحكيد  مى وجو  ا تراك الجميع في العمل  مى تح يق األىداف 
 (4جدول رقم )ال

 الوظيفي المسمىتوزيع المبحوثين حس  متغير 
 النسبة )%( العدد البننننند

 0 0 مدير  ام

 1158 8 مدير فرع

 1951 13 مدير داررة

 4256 29 رريس قسم

 2655 18 (حددأخر  )

 100 68 المجموع
 

 ( نر  أن مستويات الخبرة تتركز5 ند الدراسة المتحنية لمنس  الواردة في الجدول رقم ) :العمميةالخبرة  -4
ن لمخبرة العممية دوراو %، و 7355 تبمغسنة بنسبة  15إلى  6 بين ما المعموماتية  ةكيل الخمفيأساسياو في ت  ا 

لما ليا من أثر  لمعاممين في المصارف؛لد  العاممين في جميع أنواع المؤسسات، وىي ذات فاردة كبيرة 
بالغ في المسا دة  مى فيم تفاصيل العمل الذ  ي ومون بو واستيعابو، وتعمم كيفية التصرف في مواجية 

خبرة العممية أكثر كفاءة وفا مية؛ يج  أن ت ترن تكون ال الظروف الطاررة اإليجابية منيا أو السمبية. وحتى
المعاصرة ذات الصمة بحياة  ص العممي وبمتابعة كل ما يستجد في العموم المالية واإلداريةاصتخباال

 و ممو. الموظف
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 (5جدول رقم )ال
 توزيع المبحوثين حس  متغير الخبرة العممية

 النسبة )%( العدد البننننند

 1158 8 سنوات 1-5

 3059 21 سنوات 6-10

 4256 29 سنة 11-15

 454 3 سنة 16-20

 1053 7 سنة 20أكثر من 

 100 68 المجموع
 

%( مننن المجيبننين حضننروا 7355( أن مننا نسننبتو )6يتضننا مننن الجنندول رقننم ) عاادد الاادورات التدريبيااة: -5
بيننة المنندخل األسنناس تدريتعنند النندورات الحيننث  ،العمننل المصننرفيفنني مجننال  دورات تدريبيننة أربننعأكثننر مننن 

حتننى يننتمكن النظريننة إلننى واقننع  ممنني تنفيننذ . و    الميننارات الفنيننة والتطبي يننة، وتحويننل العمننوموالننرريس لكسنن
العننناممون مننننن التنفيننننذ النننوا ي لمننننا يوكننننل إلننننييم منننن أ مننننال بحيننننث يتمكنننننون منننن تح يننننق األىننننداف العامننننة 

، وتحوينل المعنايير والم ناييس (BSC)نمنوذج أمنن ذلنك الجديندة و  ةنظمنستراتيجية، ومن تنفيذ البنراما واألاإل
فن ن ذلنك يتطمن  مينارات فكريننة و  مينة و ممينة منن الضنرورة أن يتمتننع  العامنة إلنى م ناييس ت نغيمية  مميننة؛

بيننا العنناممون، وال يكننون ذلننك إال مننن خننالل اجتينناز دورات مكثفننة ومتواصننمة لكننل مننا ىننو جدينند فنني مجننال 
 العمل المصرفي.

 (6) جدول رقمال
 توزيع المبحوثين حس  متغير  دد الدورات التدريبية

 النسبة )%( العدد البننننند

 0 0 ال يوجد

 2655 18 دورات أو أقل 4

 7355 50 دورات 4أكثر من 

 100 68 المجموع
 

 عرض نتائجهاالدراسة ففرضيات اختبار 
 االختبارات اإلحصائية التمهيديةأواًل: 

 :(Cronbach's Alpha)طريقة ألفا كرونباخ   -1

ألفا كرونباخ( وذلك بيدف اختبار درجة الموثوقية أو اال تمادية ) :اختبار درجة مصداقية البيانات     
(Reliability) االختبار يستخدم ل ياس مد  الثبات أو االتساق الداخمي ألسرمة االستبانة المتعم ة  وذلك
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بحنيا معامل الثبات الداخمي بين اإلجابات، وتعد  ؛ألفا (Reliability)اال تمادية ر درجة فس  ت   بالفرضيات.
%( 60) بحنيا ال يمة التي تساو  (Cronbach's Alpha)إحصارياو لمعامل ألفا كرونباخ  ةال يمة الم بول

ذا كانت أكثر من ) ؛لكذ منل أقت انك إذا امأ فحكثر،  ,Sekaran)تعد ممتازة  ؛%(90فتعد ضعيفة وا 

إمكانية  :أ ، %(93.8) خ ىياا كرونبألف ملامعيمة قن د أجالحاسو  و  اارنت لالن خوم. (2005
 .لدراسةى مصداقيتيا في تح يق أىداف اا تماد نتارا االستبانة واالطمرنان إل

 

 . Kolmogorov-Smirnov (K-S)نتائج اختبار التوزيع الطبيعي باستخدام  -2
لمعرفنة طبيعنة توزينع ردود (؛ Kolmogorov-Smirnov, K-S)تنم اسنتخدام اختبنار التوزينع الطبيعني     

ممنا  دراسنة؛لبياننات جمينع فرضنيات ال ، وقند تبنين أن التوزينع طبيعنيدراسنةأسرمة كل فرضية من فرضيات ال
يبعننث  مننى االطمرنننان مننن سننالمة نتننارا التحمننيالت اإلحصننارية األخننر ، ويمكننن مننن تعمننيم النتننارا التنني تننم 

لنتنارا الفرضنيات.  (K-S) ( يوضنا ممخنص نتنارا اختبنار التوزينع الطبيعني7)والجندول رقنم التوصنل إليينا. 
 : ىي، فرضية (K-S)االختبار  لكوجد لذتو 

 (Ho).التوزيع طبيعي : 
(H1): .التوزيع غير طبيعي 

يدل  مى أن البيانات تتبع  لك%(، فذ5عنوية اإلحصارية أكبر من )الم (Alpha)حيث إذا كانت قيمة 
 .(H1)، ورفض الفرضية البديمة (Ho)يتم قبول الفرضية العدمية  :أ  التوزيع الطبيعي،

 (7جدول رقم )ال
 ( لبيانات الدراسةK-S)معامالت اختبار التوزيع الطبيعي 

 التوزيع K-S Sig. K-S المتغير
Y 05517 0.952 طبيعي 
X1 1.098 0.179 طبيعي 
X2 0.891 0.405 طبيعي 
X3 0.752 0.624 طبيعي 
X4 0.862 0.447 طبيعي 

 

  Multicollinearityنتائج اختبار االرتباط المتداخل/العالي  -3
تبين أن فعرفة درجة االرتباط فيما بينيا، تم اختبار درجة االرتباط المتداخل بين المتغيرات المست مة لم    

النحدار الت ااست رار معام بين المتغيرات المست مة ولكن ليست ذات تحثير. ولمتحكد من ىناك ارتباط
 Variable Inflation)بحسا  االرتباط المتداخل باستخدام اختبار  انقام الباحث ؛المتغيرات تمكالمتعدد ل

Factor-VIF)
(Condition Index-CI)، واختبار (1)

(2) . 

                                                 
  .(Dielman, 2005: 163)االرتباط المتداخل يدل على وجود مشكلة  لكفذ ؛(10)أكبر من  (VIF)إذا كانت قيمة  (1)
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م كمة ارتباط متداخل، وبالتالي ف ن وجد أ  قيمة ت ير إلى ت( أنو ال 8ونالحظ من الجدول رقم )     
يبين  ذلكاخل بين المتغيرات المست مة، و نموذج االنحدار المتعدد ليست ناتجة  ن وجود ارتباط متدأرا نتا

في دراسة  ،(CI)، و(VIF)إمكانية اال تماد  مى نتارا تحميل االنحدار. وقد استخدم ىذين االختبارين 
خل لممتغيرات المست مة بواسطة ( يبين نتارا اختبار االرتباط المتدا8الجدول رقم )(. و 2003)حداد وحداد، 

 .(CI)، و(VIF)اختبار  
 (8)جدول رقم ال

    (CI) &(VIF) لممتغيرات المست مة بواسطة نتارا اختبار االرتباط المتداخلممخص 
Condition Index (CI**) Variable Inflation 

Factor (VIF*) 

Variable 

17.223 1.752 X1 

21.229 1.515 X2 

23.103 2.145 X3 
28.900 1.527 X4 

 *(Variable Inflation Factor) VIF :.يفسر نسبة التباين الفعمي إلى التباين في حالة  دم وجود ارتباط متداخل 
 **(Condition Index) CI :.ي يس حساسية ت ديرات االنحدار لمتغيرات البسيطة  مى البيانات 

 

 Multiple Regression Analysis االنحدار المتعدد نموذجأاختبار مالءمة  -4
نمننوذج االنحنندار المتعنندد، النذ  تننم اختينناره ك طننار لمتحميننل؛ ألمعرفننة فيمنا إذا كننان  ؛االختبننار ي جنر  ذلننك    

، والنسنننبة التننني يحنننتكم إليينننا فننني F-Fisher))  وذلنننك باسنننتخدام توزينننع ،أم غينننر ذلنننك؟ ؟مالرمننناو  نموذجننناو   أ
 ا دتين التاليتين:ض إحد  ال ، و ميو فسوف يتم رف%(5إطالق الحكم ىي )

Hoثر لممتغيرات المست مة  مى المتغير التابعأ دال يوج :أ  نموذج غير مالرم،: األ.   
H1ثر لممتغيرات المست مة  مى المتغير التابعأنو يوجد أ :أ  نموذج مالرم،: األ. 

 

 وبية ىي:وقا دة ال رار التي سوف تعتمد في الحكم  مى مخرجات التحميل اإلحصاري الحاس
  H0   يتم قبول  ،Sig. F > 5% إذا كانت  

 H1يتم قبول  ،Sig. F < 5%تإذا كان
 

ممنا يعنني  %؛5( وىي أقل منن 05000تساو  ) (Sig. F)أن قيمة  ANOVA (9رقم ) جدولال يبين     
لتحميننل نمننوذج االنحنندار المتعنندد المسننتخدم فنني اأأن  :، أ ةالبديمننالفرضننية وقبننول  ةالعدمينن يةرفننض الفرضنن

فنننني تعزيننننز األداء المننننالي  ،(BSC)نمننننوذج أتطبيننننق م نننناييس ليوجنننند أثننننر ذو داللننننة إحصننننارية وأنننننو  ،مالرننننم
 .في قطاع غزة العاممةستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية اإل

 (9الجدول رقم )
                                                                                                                                               

 See SPSS 11.0 Manual : Statistical Package for)باط المتداخل االرتيدل على وجود مشكلة  ذلكف؛ (30)أكبر من (CI) إذا كانت قيمة   (2)

Social Sciences SPSS). 
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Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.068 4 3.017 26.166 .000(a) 

  Residual 7.264 63 .115   

  Total 19.333 67    

a  Predictors: (Constant), SPM/Learing and Growth Pers (X4), SPM/Financial Pers (X1), SPM/Customer 
Pers (X2), SPM/Internal Process Pers (X3) 
b  Dependent Variable: Strategic Financial Performance(Y). 

 (Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون  -5
بنننين المتغينننر التنننابع، ومجمو نننة المتغينننرات المسنننت مة، حينننث تنننم االختبنننار ل يننناس العالقنننة  دم ذلنننكيسنننتخ     

، كمنا ىنو الحنال فني ىنذه سنتخدم فني حالنة البياننات الرقمينة )الكمينة(النذ  ي (نبيرسنو )اختيار معامنل ارتبناط 
ست مة والمتغينر التنابع، بين مجمو ة المتغيرات الم صياغة العالقة تتماالختبار ك ذل إجراءالدراسة. وبيدف 

 ي:وفق ما يم
H0 :سننتراتيجية ضننمن الجواننن  األربعننة ارية بننين تطبيننق م نناييس األداء اإلال توجنند  القننة ذات داللننة إحصنن

 العاممننةلفمسننطينية سننتراتيجي لممصننارف الوطنيننة اتعزيننز األداء المننالي اإلنمننوذج ال ينناس المتننوازن؛ و أل
 .في قطاع غزة

H1: سنننتراتيجية ضنننمن الجوانننن  األربعنننة ارية بنننين تطبينننق م ننناييس األداء اإلتوجننند  القنننة ذات داللنننة إحصننن
 العاممننةسننتراتيجي لممصننارف الوطنيننة الفمسننطينية تعزيننز األداء المننالي اإلنمننوذج ال ينناس المتننوازن؛ و أل

 .في قطاع غزة
ن ة العالقنننة االرتباطينننة بنننين مجمو نننة المتغينننرات المسنننت مة بمنننا تحتوينننو منننلمحكنننم  منننى معنويننن :قاعااادة القااارار

 ية:التة ال رار القا د إتباعيتم  الم اييس، وبين المتغير التابع؛
 H0يتم قبول  ،Sig. R > 5%إذا كانت 
 H1يتم قبول ،Sig. R < 5% إذا كانت 

      

االسنتبانات المسنتردة منن  يننة الدراسنة، كاننت وبعد إجراء التحميل اإلحصاري لمبيانات المسنتخرجة منن      
 :(10رقم )( كما في الجدول 05790قيمة االرتباط ىي )

 ( 10جدول رقم )ال
 نموذج االنحدار المتعددمعامالت االرتباط أل

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square Sig. R ال رار 

رفض الفرضية العدمية  0.000 0.600 .6240 05790
 وقبول البديمة
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، ف نننا نسنتنتا أننو توجند  القنة ذات Sig. R = 0.000وبمالحظة معنوية قيمة االرتبناط والتني تسناو       
تعزيننز ؛ و (BSC)نمننوذج سننتراتيجية ضننمن الجوانن  األربعننة ألارية بننين تطبينق م نناييس األداء اإلداللنة إحصنن

 .زةفي قطاع غ العاممةستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية األداء المالي اإل
 

 فرضيات الدراسة نتائجثانيًا: 
 : ستراتيجي()األداء المالي اإل نتائج المتغير التابع -1

فني األسنرمة:  ة)ممثمن سنتراتيجيم اييس مكونات األداء المنالي اإلنتارا تحميل ( 11يوضا الجدول رقم )     
اسننة( لتطبيننق كننل بعنند مننن ر نتننارا التحميننل إلننى األىميننة التنني يولييننا )أفننراد  ينننة الد حيننث أ ننارت؛ (1-18

المتغير. ويظير ذلك من خالل قيم متوسط اإلجابات التي حصل  مييا كل م ياس منن الم ناييس  أبعاد ذلك
المتغيننر، والنسنن  التنني ت ابميننا وكننذلك المتوسننط  عنناد الثمانيننة التنني يت ننكل منيننا ذلننكضننمن كننل بعنند مننن األب
   .الذ  ح  و كل بعد منيا

 (11جدول رقم )ال
 ستراتيجياييس مكونات األداء المالي اإلم  تحميل

 الرقم البينننان المتوسط النسبة
 م اييس بعد زيادة ىامش الربا الت غيمي

 1- يتم استغالل الموارد واإلمكانيات المتاحة باليات تمكن من تح يق أرباح فوق المستو  المحلوف. 3.72 0.744

 2- امل تحسين ىامش الربا الت غيمي ومن ثم تطويره.يتم استخدام أدوات تمكن من تحديد  و  3.69 0.738

  المتوسط 3.71 0.742

دامتو  م اييس بعد استمرارية التحسين وا 
 3- يتم تصميم  مميات المصرف بحيث تتمتع بالمرونة الكافية لتح يق األىداف المن ودة. 3.97 0.794

 4- رف آليات العمل والمنتا المصرفي.ت مل  مميات التحسين الدارم التي ي وم بيا المص 4.28 0.856

 5- تستيدف  مميات التحسين ال اممة تح يق خفض ح ي ي في التكمفة وزيادة توليد ال يمة. 3.96 0.792

  المتوسط 4.09 0.814

 م اييس بعد االستخدام األمثل لألصول
 6- موجودات.تستيدف  مميات تخفيض رأس المال العامل تحسين آليات استخدام ال 3.28 0.656

 7- يتم ابتكار أ مال جديدة الستخدام الموارد النادرة بفا مية أكبر الستغالل الموجودات الحالية بكامل طاقتيا. 3.65 0.730

 8- لرفع ال درة اإلنتاجية وتسريع  مميات االستثمار. ؛يتم العمل  مى تحسين إجراءات استثمار رأس المال 4.01 0.802

  طالمتوس 3.65 0.730

دامتيا  م اييس بعد تعزيز الفا مية/الكفاءة وا 
 9- لتح يق أ مى مستو  من ال يمة المولدة من المستو  المتاح من الموارد. ؛تتخذ إجراءات فا مة 3.78 0.756

 10- تتم تمبية المستو  األ مى من الحاجات المتعددة لمعمالء من خالل إنتاج منتجات مالرمة. 3.71 0.742

  المتوسط 3.75 0.749

 م اييس بعد التغير في سياسة الدين، ىيكل رأس المال
 11- لموصول إلى أقل كمفة دين مدفو ة. ؛تجر   مميات تغيير مدروسة ومستمرة في سياسة الدين 3.71 0.742

 12- لتح يق أ مى قيمة مضافة في سعر السيم. ؛يتم تح يق الموازنة بين جانبي ىيكل رأس المال 3.51 0.702

  المتوسط 3.61 0.722

دامتو  م اييس بعد زيادة التدفق الن د  المست بمي الحر وا 



 26 

دامتو  بر زيادة صافي الربا الت غيمي. 3.51 0.702  13- تتخذ إجراءات لزيادة التدفق الن د  المست بمي الحر وا 

دامتو  ؛تستخدم آليات فا مة 3.54 0.708  14-  بر زيادة صافي الدخل.لزيادة التدفق الن د  المست بمي الحر وا 

  المتوسط 3.53 0.705

 م اييس بعد الموازنة بين العارد المست بمي والمخاطر

0.774 3.87 

لتح يننق الموازنننة بننين العارنند المننالي المسننت بمي المرغننو  فيننو واحتمنناالت حنندوث نتننارا غيننر  ؛تبننذل جيننود حثيثننة
 15- مرغوبة.

 16- ول إلى المعرفة الدقي ة لتحثيرات المخاطرة  مى آلية ت ييم الموجودات.لموص ؛يتم العمل ب كل جيد 3.76 0.752

  المتوسط 3.82 0.763

دامتيا  م اييس بعد تح يق الميزة التنافسية وا 
 17- لالحتفاظ ب درة تنافسية فا مة. ؛يوجد إدراك كامل ألىمية تح يق قيمة مضافة كعامل أساس 3.79 0.758

0.780 3.90 

لتح يق االنسجام بين العممينات الداخمينة واألىنداف العامنة كوسنيمة لتح ينق المينزة التنافسنية  ؛ات فا مةتتخذ إجراء
دامتيا.  18- وا 

  المتوسط 3.85 0.769

 

 :نتائج الفرضية الرئيسة -2
نمنوذج المتضنمن فني اسنتخدم األحينث  ،في اختبار فرضيات الدراسنة نموذج االنحدار المتعددأاستخدام      
فنني تعزيننز  (BSC)نمننوذج األربعننة أل لدراسننة أثننر المتغيننرات المسننت مة والتنني تمثننل الجواننن  ؛ادلننة التاليننةالمع

، النذ  يمثنل المتغينر التنابع فني قطناع غنزة العاممنةسنتراتيجي لممصنارف الوطنينة الفمسنطينية األداء المالي اإل
(Y). 

Y = a ± ß1(X1) ± ß2(X2) ± ß3(X3) ± ß4(X4) ± e 
      

منن ل ياس مجموع ما تفسره المتغيرات المست مة من تباين في المتغينر التنابع. و  ؛نموذجاأل يستخدم ذلكو      
فني تعزينز  (BSC)لنمنوذج سنتراتيجية المتضنمنة فني الجوانن  األربعنة ل معرفة أثر استخدام الم ناييس اإلأج

الفرضننية  تننم اختبننارف نننو  ؛غننزةفنني قطنناع  العاممننةسننتراتيجي لممصننارف الوطنيننة الفمسننطينية األداء المننالي اإل
 :يالت مى النحو الييا أو إثباتيا نموذج لمتوصل إلى نفاأل باستخدام ذلكالرريسة 

Ho : نمنننننوذج أتطبينننننق م ننننناييس لال يوجننننند أثنننننر ذو داللنننننة إحصنننننارية(BSC)،  فننننني تعزينننننز األداء المننننننالي
   .في قطاع غزة العاممةستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية اإل

H1 :نمنوذج أتطبينق م ناييس لد أثر ذو داللنة إحصنارية يوج(BSC)، سنتراتيجي فني تعزينز األداء المنالي اإل
 .في قطاع غزة العاممةلممصارف الوطنية الفمسطينية 

 (12جدول رقم )ال
 نموذج االنحدار المتعددأفي  معامالت المتغيرات المست مة

Xn B Sig. T Xn 

Constant a 05031 05934 
X1 05293 05008 

X2 05221 05019 

X3 05286 05015 
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X4 05166 05036 
 

 ي: ( نالحظ ما يم12)( ورقم 10رقم ) ينولدوبالنظر إلى الج
كنان التنابع تبين من خالل نتارا ىذا التحميل أن مجموع ما تفسره المتغيرات المست مة من تباين المتغير      

 = Sig. R)حيننث إن ( 0505ميننة أقننل مننن )وىنني نسننبة ذات داللننة إحصننارية  مننى مسننتو  أى (0.624)

%( يمكننن 95نننو وبمسننتو  ث ننة )أ :يعننني ،وممننا (05600تسنناو  ) ، وقيمننة معامننل التحدينند المعنندل(0.000
فننني تعزينننز األداء المنننالي  ،(BSC)نمنننوذج أتطبينننق م ننناييس ليوجننند أثنننر ذو داللنننة إحصنننارية بحننننو ل :ال نننول

رفنض الفرضنية العدمينة وقبنول  :، بمعننىلفني قطناع غنزة ممنةالعاستراتيجي لممصارف الوطنينة الفمسنطينية اإل
 البديمة.

 (13) الجدول رقم
  Coefficients (a) 

Model  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

   B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF B 

Std. 
Error 

1 (Constant) .031 .371  .083 .934   

  SPM/Financial Pers (X1) .293 .106 .282 2.760 .008 .571 1.752 

  SPM/Customer Pers (X2) .221 .092 .229 2.404 .019 .660 1.515 

  SPM/Internal Process Pers (X3) .286 .114 .284 2.511 .015 .466 2.145 

  SPM/Learing&Growth Pers (X4) .166 .078 .204 2.142 .036 .655 1.527 

a Dependent Variable: Strategic Financial Performance (Y) 

(، كتابنننة Coefficients) (13رقنننم ) جننندولالفننني المبيننننة  اإلحصنننارييمكنننن لننننا منننن خنننالل نتنننارا التحمينننل 
 ، وىي:(Y)معادلة التنبؤ ب يم المتغير التابع 

Y = 0.031 + 0.293(X1) + 0.221(X2) + 0.286(X3) + 0.166(X4)  
 

 :a المعامل الثابت اختبار معنوية -3
 االختبار قبول أو رفض واحدة من الفرضيتين التاليتين: في ذلك تم     

Ho- قيمة المعامل الثابت :a ≈ نموذجالصفر؛ إذن يس ط المعامل الثابت من األ 
H1- قيمة المعامل الثابت :a ≠ نموذجابت من األالصفر؛ إذن ال يس ط المعامل الث 

ويمثل المعامل الثابت ذلك الجزء الم طوع من المحور الصاد  أو العمود ، وىو يساو  قيمنة المتغينر      
 إذا كان تحثير المتغيرات المست مة مجتمعة يساو  الصفر أو ي تر  منو.  ؛التابع

 بفحص معنوية المعامل الثابت وفق قا دة اتخاذ ال رارات التالية:
 H0يتم قبول  ،%5 <المحسوبة  Sig. Taنت إذا كا -
 H1يتم قبول  ،%5 >المحسوبة  Sig. Taإذا كانت  -
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نجند أنينا تسناو   (؛11والمدرجة في الجندول رقنم ) معنوية المعامل الثابت المحسوبةو ند تفحص قيمة      
الي ووفننق وبالتنن ؛ةالعدمينن ية% التنني وضننعت كحنند ل بننول أو رفننض الفرضنن5أكبننر مننن نسننبة ( وىنني 05934)

 .ةونرفض البديم ةالعدمي يةقا دة ال رار المذكورة أ اله ف ننا ن بل الفرض
 (Xn) المتغيرات المستقمة اختبار معنوية -4

تم في ىذا االختبار التعنرف  منى مسنتو  المعنوينة لمعنامالت المتغينرات المسنت مة، حينث تنم وضنع حند      
م إليينا فني ن قبولنو أو رفضنو، منن خنالل النسنبة التني يحنتكيمثل ن طة فارقة بين مسنتو  المعنوينة النذ  يمكن

 .(T. Student)وذلك باستخدام توزيع  %(،5ىذه الدراسة وىي )
 

 الفرضية الفرعية األولى:نتائج 
فننني ( 23-19فننني األسنننرمة:  ثنننلمم) (X1)المسنننت ل األول  ويعنننني معامنننل االنحننندار )المينننل( لممتغينننر     
فن ن المتغينر التنابع سنوف يتغينر  حدة واحدة من وحدات قياسنو؛لمتغير بم دار و ا أنو إذا تغير ذلك نموذج:األ

  رط ثبات المتغيرات األخر  في المعادلة  مى حاليا.( من وحدات قياسو 05293ر )بم دا
 نموذج االنحدارأفي  (X1)اختبار معنوية المتغير المستقل 

داللة إحصارية لتطبيق م اييس األداء في  ر ذ يتان إلى وجود أو  دم وجود أثالفرضيتان التال ت ير     
 الجان  المالي في تعزيز األداء المالي االستراتيجي:

Ho : فننني تعزينننز األداء المنننالي؛ الجانننن  ال يوجننند أثنننر ذو داللنننة إحصنننارية لتطبينننق م ننناييس األداء فننني
 في قطاع غزة. العاممةالمالي االستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية 

H1 :فني تعزينز األداء المنالي المنالي؛ الجانن  أثر ذو داللة إحصارية لتطبيق م ناييس األداء فني  يوجد
 في قطاع غزة. العاممةستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية اإل

 :اختبار الفرضيات الفر ية األربع تم االحتكام إلى قا دة ال رار التالية فيو 
 H0ول % يتم قب5 <المحسوبة  Sig. T Xnإذا كانت 

 H1% يتم قبول 5 >المحسوبة  Sig. T Xnإذا كانت 

( وىني 05008( المحسنوبة تسناو  )Sig. T X1( ف ننا نالحظ أن قيمة )12و ند تفحص الجدول رقم )     
أثننر ذو داللننة إحصننارية ممننا يعننني وجننود %، و ميننو ف ننننا نننرفض الفرضننية العدميننة ون بننل البديمننة، 5أقننل مننن 

سننننتراتيجي لممصننننارف الوطنيننننة فنننني تعزيننننز األداء المننننالي اإلالمننننالي؛ الجاننننن  فنننني لتطبيننننق م نننناييس األداء 
   .في قطاع غزة العاممةالفمسطينية 

 الفرضية الفرعية الثانية.نتائج 
نمنوذج، أننو فني األ( 28-24فني األسنرمة:  ثلمم) (X2)الثاني يعني معامل االنحدار لممتغير المست ل      

فننن ن المتغينننر التنننابع سنننوف يتغينننر بم ننندار  وحننندات قياسنننو؛ وحننندة واحننندة مننننالمتغينننر بم ننندار  إذا تغينننر ذلنننك
  رط ثبات المتغيرات األخر  في المعادلة  مى حاليا.حدات قياسو، ( من و 05221)

 في أنموذج االنحدار المتعدد. (X2) اختبار معنوية المتغير المستقل
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داللة إحصارية لتطبيق م اييس األداء في  يتان إلى وجود أو  دم وجود أثر ذ الفرضيتان التال ت ير     
 ستراتيجي:لعميل في تعزيز األداء المالي اإلجان  ا

Ho - : فننني تعزينننز األداء ال يوجننند أثنننر ذو داللنننة إحصنننارية لتطبينننق م ننناييس األداء فننني جانننن  العمينننل؛     
 في قطاع غزة. العاممةستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية المالي اإل

H1- :فننننني تعزينننننز األداء أثنننننر ذو داللنننننة إحصنننننارية لتطبينننننق م ننننناييس األداء فننننني جانننننن  العمينننننل؛  يوجننننند                        
 في قطاع غزة. العاممةستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية المالي اإل

( وىني أقنل 05019وبة تسناو  )( المحسنSig. T X2( ف ننا نالحنظ أن قيمنة )10و ند تفحص الجدول رقم )
مما يعني وجود أثنر ذو داللنة إحصنارية لجانن   ض الفرضية العدمية ون بل البديمة؛و ميو ف ننا نرف %؛5ن م
 .ستراتيجيلعميل في تح يق األداء المالي اإلا

 الفرضية الفرعية الثالثة.نتائج 
ج نمنننوذأفننني ( 33-29)ممثنننل فننني األسنننرمة:  (X3)الثالنننث  ويعنننني معامنننل االنحننندار لممتغينننر المسنننت ل     

فن ن المتغينر  ت قياسنو؛بم ندار وحندة واحندة منن وحندا (X3) ل االنحدار المتعدد أنو إذا تغينر المتغينر المسنت
( مننن وحنندات قياسننو ب ننرط ثبننات العناصننر األخننر  فنني المعادلننة  مننى 05286التننابع سننوف يتغيننر بم نندار )

 حاليا.
 .المتعدد نموذج االنحدارأفي  (X3)اختبار معنوية المتغير المستقل 

داللة إحصارية لتطبيق م اييس األداء في  يتان إلى وجود أو  دم وجود أثر ذ الفرضيتان التال ت ير     
 ستراتيجي:اخمية في تعزيز األداء المالي اإلجان  العمميات الد

Ho -  : فنني تعزيننز ال يوجنند أثننر ذو داللنة إحصننارية لتطبينق م نناييس األداء فنني جانن  العمميننات الداخمينة؛
 .في قطاع غزة العاممةستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية المالي اإلاألداء 

H1 - : فني تعزينز األداء يوجد أثر ذو داللة إحصارية لتطبيق م ناييس األداء فني جانن  العممينات الداخمينة؛
 .في قطاع غزة العاممةستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية المالي اإل

( وىني 05015وبة تسناو  )( المحسنSig. T X3( ف ننا نالحظ أن قيمة )12)و ند تفحص الجدول رقم      
ممننا يعننني وجننود أثننر ذو داللننة إحصننارية  ض الفرضننية العدميننة ون بننل البديمننة؛و ميننو ف ننننا نننرف %؛5أقننل مننن 

 .يستراتيجاإللجان  العمميات الداخمية في تح يق األداء المالي 
 .الفرضية الفرعية الرابعةنتائج 
نمنننوذج أفننني ( 38-34)ممثنننل فننني األسنننرمة:  (X4)الرابنننع  عنننني معامنننل االنحننندار لممتغينننر المسنننت لوي     

فن ن المتغينر  م دار وحندة واحندة منن وحندات قياسنو؛ب (X4) ل أنو إذا تغير المتغير المست :االنحدار المتعدد
المعادلننة  مننى  ننرط ثبننات المتغيننرات األخننر  فنني ( مننن وحنندات قياسننو 05166بم نندار ) التننابع سننوف يتغيننر

 حاليا.
 .نموذج االنحدار المتعددأفي  (X4) اختبار معنوية المتغير المستقل
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الفرضنيتان التاليتنان إلنى وجنود أو  ندم وجنود أثنر ذو داللنة إحصنارية لتطبينق م ناييس األداء فني  ت ير     
 ستراتيجي:لتعمم في تعزيز األداء المالي اإلجان  النمو وا

Ho - :فنني تعزيننز األداء اللننة إحصننارية لتطبيننق م ناييس األداء فنني جاننن  النمننو والننتعمم؛ ال يوجنند أثننر ذو د
 .في قطاع غزة العاممةستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية المالي اإل

H1- :في تعزينز األداء المنالي  ،يس األداء في جان  النمو والتعمميوجد أثر ذو داللة إحصارية لتطبيق م اي
 .في قطاع غزة العاممةف الوطنية الفمسطينية ستراتيجي لممصار اإل
( 05036وبة تسنناو  )( المحسننSig. T X4ف ننننا نالحننظ أن قيمننة ) :(12و ننند تفحننص الجنندول رقننم )     

ممنننا يعنننني وجنننود أثنننر ذو داللنننة  ؛و مينننو ف نننننا ننننرفض الفرضنننية العدمينننة ون بنننل البديمنننة %؛5وىننني أقنننل منننن 
 .ستراتيجياألداء المالي اإللتعمم في تح يق إحصارية لجان  النمو وا

  
 .الدراسةفرضيات نتائج ممخص ل

مينننة، ف نننننا مننن قبنننول أو رفننض لفرضنننيات الدراسننة العد ميننل السننناب ة ومننا توصنننل إلينننولعممينننة التح ووف نناو      
 خالصة نتارا اختبار فرضيات الدراسة.  (14نعرض في الجدول رقم )

 (14جدول رقم )ال
 خالصة نتائج اختبار الفرضيات

 نتيجة التحميل نص الفرضية رقم الفرضية
نمننننوذج األداء المتننننوازن أتطبيننننق م نننناييس لال يوجنننند أثننننر ذو داللننننة إحصننننارية  الفرضية الرريسة

(BSC)، سننننننننتراتيجي لممصننننننننارف الوطنيننننننننة فنننننننني تعزيننننننننز األداء المننننننننالي اإل
 .في قطاع غزة العاممةالفمسطينية 

رفنننننض الفرضنننننية 
العدمينننننننة وقبنننننننول 

 البديمة
ر ينننننننننننة الفرضنننننننننننية الف

 األولى
 ،المنناليالجاننن  ال يوجنند أثننر ذو داللننة إحصننارية لتطبيننق م نناييس األداء فنني 

 العاممننةسننتراتيجي لممصننارف الوطنيننة الفمسننطينية فنني تعزيننز األداء المننالي اإل
 .في قطاع غزة

رفنننننض الفرضنننننية 
العدمينننننننة وقبنننننننول 

 البديمة
الفرضنننننننننننية الفر ينننننننننننة 

 الثانية
في  ،ق م اييس األداء في جان  العميليال يوجد أثر ذو داللة إحصارية لتطب

فنني  العاممننةسننتراتيجي لممصننارف الوطنيننة الفمسننطينية تعزيننز األداء المننالي اإل
 .قطاع غزة

رفنننننض الفرضنننننية 
العدمينننننننة وقبنننننننول 

 البديمة
الفرضنننننننننننية الفر ينننننننننننة 

 الثالثة
ألداء فنني جاننن  العمميننات ال يوجنند أثننر ذو داللننة إحصننارية لتطبيننق م نناييس ا

ستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسنطينية زيز األداء المالي اإلفي تع ،الداخمية
 .في قطاع غزة العاممة

رفنننننض الفرضنننننية 
العدمينننننننة وقبنننننننول 

 البديمة
الفرضنننننننننننية الفر ينننننننننننة 

 الرابعة
يس األداء فنننني جاننننن  النمننننو ال يوجننند أثننننر ذو داللننننة إحصننننارية لتطبينننق م نننناي

طنينة الفمسننطينية سنتراتيجي لممصنارف الو فني تعزينز األداء المننالي اإل ،والنتعمم
 .في قطاع غزة العاممة

رفنننننض الفرضنننننية 
العدمينننننننة وقبنننننننول 

 البديمة
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 النتائج والتوصيات
 :النتائج
، (Balanced Scorecard, BSC)نمنوذج األداء المتنوازن أ ىنذه الدراسنة بحنث أثنر تطبينقدفت اسنتي     

مننة فننني قطنناع غنننزة. ولمتحكنند منننن فنني تعزيننز األداء المنننالي االسننتراتيجي لممصنننارف الوطنيننة الفمسنننطينية العام
ي يننر  المتغيننر إلننى األبعنناد والمكونننات التنن تجزرننة ذلننك تتمنن الينندف الننذ  يمثننل المتغيننر التننابع؛ تح ننق ىننذا

نتيجنة تطبينق م ناييس  ؛األبعناد ذلك دراسة أثر تح نق كنل بعند منن تمنكتمت كالباحثان أنو يت كل منيا، كما 
باحثننان مننن خننالل دراسننة المحنناور الرريسننة لمدراسننة بمننا فييننا نمننوذج. وقنند توصننل الاألداء المتضننمنة فنني األ

 ية:التال ي المستخدم إلى النتاراالتحميل اإلحصار
 :نتارا التحميل إلى ؛ أ ارتيتعمق بالعوامل الديموغرافية لممجيبين : فيماأوالً 

، ومن مضامين ىذه الماجستيرحممة البكالوريوس و من المجيبين ىم من  %9451ما نسبتو  نأ -
تكتنف طبيعة العمل  األفراد يمتمكون و ياو  مي او بالجوان  اإليجابية والسمبية التي النسبة أن أولرك

تح يق نتارا إيجابية  مى مستو  األداء اإلستراتيجي ب كل  ام والمالي ب كل بالتالي ، و المصرفي
 خاص.

دارة األ مال والاصتخااألفراد الذين يحممون  - فية عموم المالية والمصر صات  ممية في المحاسبة وا 
 كل العص  المركز  من بين العموم الالزمة ي ، وذلكالمجيبين % من8254واالقتصاد نسبة 

  .لمعاممين في المصارف  مى مختمف أنوا يا
)مدير  ام، مدير فرع،  :فرة ال يادة أو اإلدارة الوسطىىم % من المجيبين 7355ن ما نسبتو أ -

 .ىداف والتوجيات العامةي ع  مييا   ء تنفيذ األالتي  رريس قسم(و مدير داررة، 
دلينل  منى تنوفر الخبنرة  وذلنك سننوات (6)لدييم خبرة أكثنر منن  من المجيبين %8852ن ما نسبتو أ -

   .لعاممين في المصارفالمصرفية لد  معظم ا
   .ومواكبة المستجدات يةالميارات الفنية والتطبي ب وىذا مؤ ر جيد  مى تمتعيم ،ينالمصرفي -
: فيمننا يتعمننق بتعزيننز األداء المننالي االسننتراتيجي لممصننارف الوطنيننة الفمسننطينية العاممننة فنني قطنناع انياااً ث

 أنو:  إلى نتارا التحميل أ ارت غزة )المتغير التابع(؛
دراك الجيند، بنحن نجاحينا فمسطينية العاممة في قطاع غزة اإليتوفر لد  إدارات المصارف الوطنية ال -

العمننل درتيا  مننى الب نناء والصننمود واالسننتمرار فنني السننوق، يتطمنن  منيننا فنني سننوق المنافسننة، وم نن
النننرؤ  عطيينننا ال ننندرة  منننى تح ينننق لتعزينننز األداء المنننالي االسنننتراتيجي، ممننا ي ؛ب ننكل حثينننث وجننند 

ستراتيجية الخاصنة بينا والمتمثمنة فني الوصنول إلنى قطناع مصنرفي قنو  ومتنين ماليناو وفنيناو يعمنل اإل
أن الكنننادر  اإلدراك، ن العناصنننر األساسنننية التننني ح  نننت ذلنننكومننن ية  الينننة.بكفننناءة وفا مينننة وتنافسننن
المصارف يمتمنك فني معظمنة منؤىالت  ممينة  الينة، وتخصصنات  ممينة  الوظيفي العامل في تمك
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مناسننبة لممينننام التننني يطمننن  منننيم إنجازىنننا ولطبيعنننة العمنننل الننذ  يمارسنننونو، إضنننافة إلنننى احنننتالليم 
 التطبيق العممي لما يدركونو من قضايا ومسارل نظرية. نم لممراكز الوظيفية التي تمكنيم

المنالي تمتمك المصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة تصنوراو واضنحاو  نن أبعناد األداء  -
حة  نن األسنرمة المتعم نة ب ينناس ظينر ذلنك منن خننالل اإلجابنات الواضناالسنتراتيجي األساسنية، وقند 

 مننى المؤسسننات خطننط واضننحة ومحننددة، تعمننل تننوفر لنند  تمننك نننو تاألبعنناد المختمفننة، كمننا أ تمننك
يمكنينننا بالتنننالي منننن طنننورات المسنننتجدة فننني العمنننل المصنننرفي؛ ممنننا لمواجينننة الت ؛تطويرىنننا باسنننتمرار

ويعنزز ىنذا التصنور الواضنا، والتنفينذ العممني الندقيق واألمنين  تح يق أداء منالي اسنتراتيجي متمينز.
يتمتنننع بنننالخبرة العممينننة المناسنننبة وبمسنننتويات ي متمنننرس، كنننادر وظيفنننلمخطنننط الموضنننو ة، وجنننود 

 مرتفعة، يتم العمل  مى استدامتيا بالدورات التدريبية المتواصمة.
نمنوذج األداء أستراتيجية المتضمنة فني جوانن  حميل مد  تطبيق م اييس األداء اإلا يتعمق بنتارا ت: فيمثالثاً 

 ( يظير ما يمي:رات المست مة(، )المتغيBalanced Scorecard, BSCالمتوازن )
فني قياسنيا ألدارينا م ناييس أداء  تطبق إدارات المصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطناع غنزة -

أن اسنتخداميا   منى ستراتيجية واضحة، منينا م ناييس مالينة ت ميدينة وأخنر  غينر مالينة، منع التنبينوإ
ف ننننو فننني  وفننني الم ابنننل ،(BSC)منننوذج نأالم ننناييس معننناو ال يعنننني أنينننا تطب ينننا تحنننت  ننننوان  لتمنننك

نمنوذج األربعنة وىني: الجانن  المنالي، وجانن  الم اييس ضمن جوان  األ اإلمكان إ ادة تبوي  تمك
 العمالء، وجان  العمميات الداخمية، وجان  النمو والتعمم.

الي لتعزينننز األداء المننن ؛بجوانبنننو األربعنننة معننناو  ،(BSC)نمنننوذج أيمكنننن اسنننتخدام م ننناييس األداء فننني  -
 ممصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة.لاالستراتيجي 

تعزينز األداء ل (؛BSCنمنوذج )أيمكن استخدام م اييس األداء في كل جان   مى حندة منن جوانن   -
 المالي االستراتيجي في المصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة.

 

 التوصيات:
 ي:اإلحصاري؛ يوصي الباحثان بما يم للمدراسة ونتارا التحمي بناء  مى النتارا العامة     

إ ادة   بر (BSC)نموذج أأن تسعى المصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة إلى تبني  -1
األدوات ة لتفعيل  ممية تطبي و، حيث يوفر تييرة الظروف الالزمت كيل الث افة المؤسسية، مع 

 لي االستراتيجي وتعزيزه.المالرمة ل ياس األداء الما

 ؛(BSC) نموذجأ مى استخدام  المصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطاع غزةأن تعمل  -2
نو ي كل أداة فا مة لم ياس رين وتوجيو سموكيم وت ييم األداء؛ ألوسيمة لتر يد قرارات المديبا تبارىا 

ستراتيجية وفي التركيز  مى تطبيق اإل لمصرف،دارية في اة، ويسا د  مى تنظيم العمميات اإلواإلدار 
 المؤسسية.
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المصارف الوطنية الفمسطينية العاممة تدري  العاممين في ل ؛ةتصخالمزيد من الدورات التدريبية الم -3
صة لالطالع  مى كيفية تطبيق تخ راكيم في دورات متحىيميم من خالل إ ، معفي قطاع غزة

 ن ذلك. وت غيمو، والمزايا الناتجة   (BSC) نموذجأ

ب كل كفؤ  (BSC) نموذجأادرة  مى تطبيق لمؤىمة وال أن يتم است طا  الكوادر والخبرات الفنية ا  -4
، وذلك بعد توفير الحوافز والمكافات المصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطاع غزةوفا ل في 
 الضرورية.

 

 :سات المستقبمية المقترحةاالدر 
فننننني تعزيننننز األداء المننننالي االسنننننتراتيجي  ،(BSC)ج األداء المتننننوازن نمننننوذأ دراسننننة حننننول أثننننر تطبينننننق -1

 في الضفة الغربية. العاممةلممصارف الوطنية الفمسطينية 
دراسننة حننول مكونننات الث افننة المؤسسننية لممصننارف الوطنيننة الفمسننطينية العاممننة فنني قطنناع غننزة، ومنند   -2

أنظمنننة قيننناس األداء  وفنننق نينننات إ نننادة ت نننكيمياإمكاتينننا لألنظمنننة والتطنننورات الجديننندة، منننع ت بمينننا أو م اوم
 الحديثة.

 دراسة تطبي ية حول أثر استخدام نماذج قياس األداء في  ممية اتخاذ ال رارات من قبل المديرين. -3
 منننى أسننناس  ونظنننام التكمفنننة (BSC)األداء المتنننوازن  نمنننوذجأتنننحثير النننربط والتكامنننل بنننين  دراسنننة تبنننين -4

   لمصارف الفمسطينية. مى أداء ا( ABC)الن اط 

 جعالمرا
 لمراجع العربية: -أوالً 

نحو تطوير نظام متوازن لقياس األداء االستراتيجي في ل (.2006مروان محمد، ) أبو فضة، -1
المالية موم ، األكاديمية العربية لمعغير من ورة ل، رسالة دكتوراةالمؤسسات المصرفية اإلسالمية

 .، األردن،  مانالمصرفيةو 

"اإلدارة اإلستراتيجية: مفاهيم ونماذج  .(2006) ،جمال الدين والمرسي، ت  بد الرحمن،، ثابإدريس -2
 ال اىرة: الدار الجامعية. تطبيقية"،

باستخدام التكامل بين  (BSC)تقويم األداء عمى وفق نظام "(. 2001سميمان حسين، ) الب تاو ، -3
رسالة أحد المصارف األردنية"، حالة في نظامي التكاليف واإلدارة عمى أساس األنشطة: دراسة 
 دكتوراه غير من ورة، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق.

الربط والتكامل بين م ياس األداء المتوازن ونظام التكمفة  مى  لتحثير (.2004البتانوني،  الء، ) -4
لحاد  ، المجمد امجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةأساس الن اط  مى أداء تنظيمات األ مالل، 

  .378-387واألربعون، العدد األول، ص ص 
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بناء نموذج لقياس األداء الشامل لقطاع االتصاالت األردني في ضوء ل .(2005) الجابر ، خالد، -5
ية ، جامعة  مان العربغير من ورة ل، رسالة دكتوراةالنماذج العالمية: اليابانية واألوروبية واألمريكي

 .لمدراسات العميا،  مان، األردن

العالقة بين أسعار األسيم واألرباح المحاسبية المست بمية: ل(. 2003حداد، فايز، وحداد، سامر، ) -6
، ةرياداإلموم الع سات،درا مجمة ،ليةدراسة تطبي ية  مى ال ركات الصنا ية المساىمة العامة األردن

 .278-269 ص ص ،العدد الثاني المجمد الثالثون،

لاستخدام نموذج ال ياس المتوازن لألداء في قياس األداء  .(2001، ) بد اهلل ىالو الخولي، -7
السنة  ،والخمسون العدد السابع مجمة المحاسبة اإلدارية والتيمين، االستراتيجي لمن ات األ مالل،

 .48-1 ن، ص صاألربعو 

لأىمية ومد  استخدام بطاقة العالمات المتوازنة في  .(2005) زويمف، إنعام، ونور،  بد الناصر، -8
، عمالاألالمجمة األردنية في إدارة  ل،ويم األداء: دراسة تطبي ية في  ينة من المعارف األردنيةت 

 .39 -18 المجمد األول، العدد الثاني، ص ص

م اييس األداء المتوازن في المنظمات لإطار م ترح الستخدام  (.2003) ،محمود  ييرة ، بد العزيز -9
المجمد السابع  المجمة المصرية لمدراسات التجارية،ىميةل، غير الحكومية بالتطبيق  مى الجمعيات األ

 .291-241العدد الثالث، ص ص  والع رون،

"بناء نموذج قياس وتقويم أداء شركات المقاوالت األردنية باستخدام  .(2004) العناتي، محمد، -10
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 "بسم اهلل الرحمن الرحيم"

 أخي الكريم / أختي الكريمة ................................. المحترم / اة
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته

 تحية طيبة وبعد:
نماااوذج األداء المتاااوازن أ أثااار تطبياااقة تتعمنننق بدراسنننة تيننندف إلنننى معرفنننة لبنننين أينننديكم اسنننتبان     

(Balanced Scorecard, BSC)،  فاي تعزياز األداء الماالي االساتراتيجي لممصاارف الوطنياة
االسنننتبانة  لنننذلك نييننن  بكنننم أن تولنننوا ىنننذه ل؛دراساااة ميدانياااةفاااي قطااااع غااازة:  العامماااةالفمساااطينية 

 مماو أن جميع إجابناتكم لنن  أيكم  امل أساس من  وامل نجاحيا،ر اىتمامكم، فم اركتكم ضرورية و 
 تستخدم إال ألغراض البحث العممي ف ط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 وتفضموا بقبول فائق التقدير واالحترام

 انالباحث
 مروان محمد أبو فضةد.                    ماىر موسى درغام د.      

 ةعامالمعمومات الالقسم األول: 

 يت بوضع دائرة حول اإلجببت األفضل:تبلاألسئلت ال نالرجبء اإلجببت ع

 المؤىل العممي:  -1
 بكالوريوس -دبموم                                                          -أ
 أخر  حدد ____________  -ىن                         دكتوراة -ماجستير             د -ج
 العممي: صاصاالخت -2
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 إدارة أ مال -محاسبة                                                      -أ
 ____أخر  حدد ________ -اقتصاد            ىن - موم مالية ومصرفية              د -ج
 المسمى الوظيفي: -3
 رع             مدير ف -مدير  ام                                                 -أ
 أخر  حدد ____________  -ىنرريس قسم               -د               مدير داررة -ج
  دد سنوات الخبرة في مجال العمل المصرفي:  -4
 سنة 15 - 11 -ج                    سنوات 10 - 6 -                 سنوات 5 - 1 -أ

 سنة 20ر من سنة                 ىن أكث 20 -16 -د
  دد الدورات التدريبية التي التح ت بيا في مجال العمل المصرفي:  -5
 ( دورات    4أكثر من ) -( دورات أو أقل                     ج4) -وجد                    ال ت -أ

 سننبة لمعبنناراتيننا أو مننا تراىننا منا( أمننام اإلجابننة التنني تتفننق مع) الصننوا  وضننع إ ننارة الرجنناء القساام الثاااني:
 ة:التالي

 ؛ فاي(BSC)ال يوجد أثر ذو داللة إحصاائية لتطبياق مقااييس األداء ضامن جواناب نماوذج الفرضية الرئيسة: 
 في قطاع غزة. الوطنية الفمسطينية العاممةستراتيجي لممصارف المالي اإل تعزيز األداء

 
 الرقم

 
 عباارةال

موافق 
بدرجة 
عالية 
 جداً 

موافق 
بدرجة 
 عالية

افق مو 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

موافق 
بدرجة 
منخفضة 

 جداً 
 
1 

يننتم اسنننتغالل المنننوارد واإلمكانينننات المتاحنننة بالينننات تمكنننن 
 من تح يق أرباح فوق المستو  المحلوف.

     

 
2 

يننننتم اسننننتخدام أدوات تمكننننن مننننن تحدينننند  وامننننل تحسننننين 
 ىامش الربا الت غيمي ومن ثم تطويره.

     

 
3 

بحيننننث تتمتننننع بالمرونننننة  مصننننرفيم  مميننننات اليننننتم تصننننم
 الكافية لتح يق األىداف المن ودة.

     

 
4 

 مصننرفت ننمل  مميننات التحسننين النندارم التنني ي ننوم بيننا ال
 .ةالمصرفي آليات العمل والخدمة

     

 
5 

ممة تح ينق خفنض ح ي ني تستيدف  مميات التحسين ال ا
 زيادة في توليد ال يمة.في التكمفة مع 

     

 
6 

تسنننتيدف  مميننننات تخفننننيض رأس المننننال العامننننل تحسننننين 
 آليات استخدام الموجودات.

     

 
7 

يتم ابتكار أ مال جديدة الستخدام المنوارد الننادرة بفا مينة 
 الستغالل الموجودات الحالية بكامل طاقتيا. ؛أكبر

     

      ؛ينننتم العمنننل  منننى تحسنننين إجنننراءات اسنننتثمار رأس المنننال 
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 جية وتسريع  مميات االستثمار.لرفع ال درة اإلنتا 8

9 
 

تتخذ إجراءات فا مة لتح يق أ مى مستو  لم يمنة المولندة 
 من المستو  المتاح من الموارد.

     

تتم تمبية المستو  األ مى من الحاجات المتعنددة لمعمنالء  11
 من خالل إنتاج منتجات مالرمة.

     

 ؛سياسة الدينتجر   مميات تغيير مدروسة ومستمرة في  11
 كمفة دين مدفو ة.تلموصول إلى أقل 

     

لتح ينق  ؛يتم تح يق الموازنة بين جانبي ىيكل رأس المنال 12
 أ مى قيمة مضافة في سعر السيم.

     

 
 الرقم

 
 عباارةال

موافق 
بدرجة 
عالية 
 جداً 

موافق 
بدرجة 
 عالية

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

موافق 
بدرجة 
ة منخفض
 جداً 

 
13 

 ؛لزينننادة التننندفق الن ننند  المسنننت بمي الحنننر ؛تتخنننذ إجنننراءات
دامتو  بر زيادة حجم المبيعات الن دية.  وا 

     

 
14 

لزينننادة التننندفق الن ننند  المسنننت بمي  ؛تسنننتخدم آلينننات فا منننة
دامتو  بر زيادة صافي الدخل الن د . ؛الحر  وا 

     

 
15 

عارننند المنننالي لتح ينننق الموازننننة بنننين ال ؛تبنننذل جينننود حثيثنننة
المسننننننت بمي المرغننننننو  واحتمنننننناالت حنننننندوث نتننننننارا غيننننننر 

 مرغوبة.

     

 
16 

يننننننتم العمننننننل لموصننننننول إلننننننى المعرفننننننة الدقي ننننننة لتننننننحثيرات 
 المخاطرة  مى آلية ت ييم الموجودات.

     

 
17 

مينننة تح ينننق قيمنننة مضنننافة كعامنننل يوجننند إدراك كامنننل ألى
 لالحتفاظ ب درة تنافسية فا مة. أساس

     

 
18 

لتح ينننق االنسنننجام بنننين العممينننات  ؛تخنننذ إجنننراءات فا منننةت
لتح يق المينزة التنافسنية  ؛وسيمةواألىداف العامة  الداخمية
دامتيا.  وا 

     

تعزياز  فاي ،المااليالجاناب ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مقااييس األداء فاي الفرضية الفرعية األولى: 
 في قطاع غزة. لوطنية الفمسطينية العاممةا ستراتيجي لممصارفاألداء المالي اإل

19 
 

يعتبر م يناس تح ينق النربا العنادل )ولنيس تح ينق أقصنى 
 لمتح يق. قابالو  استراتيجياو  ربا(، ىدفاو 

     

يعتبننننننر م ينننننناس النمننننننو المتننننننوازن لمننننننزيا اإليننننننرادات مننننننن  21
لم اييس األساسية التني ت نوم الن اطات االستثمارية، من ا
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 بي يا.كم بتطمصرف إدارة
21 
 

يسنننننتيدف م يننننناس تخفنننننيض التكننننناليف إلنننننى أقصنننننى حننننند 
 ممكن، تح يق أقصى فا مية ممكنة.

     

22 
 

مسنننناىمين مننننن خننننالل لاتسننننعى اإلدارة إلننننى تعظننننيم ثننننروة 
 تح يق  وارد ح ي ية )غير صورية(  مى االستثمار.

     

23 
 

 ، م ياسنننناو يعتبننننر م ينننناس تح يننننق قيمننننة مضننننافة اقتصننننادياو 
تسنننننننعى إدارتكنننننننم إلنننننننى تح ي نننننننو فننننننني العمنننننننل  ياو اسنننننننتراتيج
 المصرفي.

     

 تعزيازال يوجد أثر ذو داللاة إحصاائية لتطبياق مقااييس األداء فاي جاناب العميال؛ فاي  الفرضية الفرعية الثانية:
 في قطاع غزة. الوطنية الفمسطينية العاممةلممصارف  ستراتيجياألداء المالي اإل

 
 الرقم

 
 عباارةال

موافق 
بدرجة 
عالية 
 جداً 

موافق 
بدرجة 
 عالية

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

موافق 
بدرجة 
منخفضة 

 جداً 
24 
 

يتكننننون م ينننناس الحصننننة السننننوقية العادلننننة، مننننن  ناصننننر 
تعمل  مى تح يق التوازن بين ال درات التنظيمينة المتاحنة 

 والحصة السوقية المستيدفة. 

     

25 
 

د؛ تح يننق ىنندف الربحيننة يرا نني م ينناس حيننازة  مننالء جنند
 العادلة ضمن ىدف الحصة السوقية المالرمة.

     

26 
 

إيجننننناد  ؛يسنننننتيدف م يننننناس االحتفننننناظ بنننننالعمالء الحننننناليين
 منتجات تمبي حاجات العمالء المادية والمعنوية.

     

27 
 

يحتننو  م ينناس ربحيننة العمننالء  مننى  ناصننر تعمننل  مننى 
 تح يق الربا العادل.

     

28 
 

اس رضننا العميننل؛ إلننى تح يننق الرضننا النفسنني يسننعى م ينن
 والربا الماد  العادل.

     

 ،ألداء فاي جاناب العممياات الداخمياة يوجد أثر ذو داللاة إحصاائية لتطبياق مقااييس االفرضية الفرعية الثالثة: ال
 في قطاع غزة. الوطنية الفمسطينية العاممة ستراتيجي لممصارففي تعزيز األداء المالي اإل

29 
 

يتضننمن م ينناس تح يننق الفا ميننة اإلنتاجيننة، الوصننول إلننى 
الوحنندات اإلنتاجيننة المسننتيدفة م ابننل أقننل وقننت  مننل أو 

 أقل تكمفة.

     

31 
 

سنن  م ينناس الجننودة والنو يننة، النسننبة المثمننى الم بولننة يح
)أو أقل نسبة  ودة في الوحدات والخدمات المنتجةمن الج

  ي  مسموح بيا(.
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31 
 

اس اإلت ننننننننان فننننننني المنتجنننننننات والخنننننننندمات يتضنننننننمن م يننننننن
المصنننننرفية؛ ىننننندف تح ينننننق مسنننننتو  منننننن الت نينننننة يننننننافس 

 المعايير العالمية.

     

32 
 

ي ننننوم م ينننناس االختننننراق والنفنننناذ لمسننننوق؛ بتحدينننند مسننننتو  
 االستخدام لمموارد المتاحة م ارنة باألىداف الموضو ة.

     

33 
 

حنة؛ مسنتو  يحدد م ياس الكفاءة في معالجة الموارد المتا
 االستفادة من الطاقة االستيعابية المتوفرة.

     

فاي  ،يس األداء فاي جاناب النماو والاتعممال يوجد أثار ذو داللاة إحصاائية لتطبياق مقاايالفرضية الفرعية الرابعة: 
 في قطاع غزة. الوطنية الفمسطينية العاممة ستراتيجي لممصارفتعزيز األداء المالي اإل

 
 الرقم

 
 عباارةال

موافق 
بدرجة 
عالية 
 جداً 

موافق 
بدرجة 
 عالية

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

موافق 
بدرجة 
منخفضة 

 جداً 
34 
 

بتننننوفر الميننننارات  عتننننني م ينننناس مسننننتو  ال نننندرة الفرديننننة،ي
 األكاديمية المالرمة لد  األفراد.

     

35 
 

 ،س اإلبدا يننة الفرديننة المطبننق فنني المصننرفي ننترط م يننا
 رات   مية متفوقة في ابتكار الحمول.توفر قد

     

36 
 

 ،مصننننرفالموظننننف المسننننتخدم فنننني ال رضننننايينننتم م ينننناس 
 بتمبية حاجاتو بما يناس  قدراتو ومؤىالتو.

     

37 
 

يتركننز م ينناس ربحيننة الموظننف؛ حننول قدرتننو  مننى تح يننق 
 قيمة اقتصادية مضافة لممؤسسة.

     

38 
 

م نناييس الكفنناءة  مننى  ،يؤكنند م ينناس االحتفنناظ بننالموظف
 والفا مية الفردية.

     

 

 هذا، وببهلل التوفيق

الببحثين تحيبثمع   

 

 


