
  ةالفمسطيني ةك اإلسالميو البنتقويم أداء 
 (BSC) ةالمتوازنالعالمات  باستخدام بطاقة

 
             *درغامموسى  رهامدكتور 

 
 الممخص

 مسدددطأن  المدرجددد   دددة  ور ددد   الفمسدددطأ أ  ك اإلسددد مأو تقدددوأم ءدال ال  ددد لدددىالدراسددد   هدددد ت      
مدن وذلدك , Balanced Scorecard( BSC)   دالمتواز  الع مدات  اسدتددام  طاةد  لدوورا  المالأد 

ضا   ُ عدو  تطوأر ال طاة د ل   وتدم ت دمأم .(وال عدد اخد ةدة )الُ عدد اججتمدا ة أن جدأدأن همداا 
  اجدت ارات اإلح ائأ  الم اس  . مًا لددم  هدف الدراس , واستددد أ  ست ا   

من و  الماجستأر كالورأوس و ن حمم  الهم م(  ن غال أ  الم حوثأن 1 ومن ءهم  تائج الدراس :     
ن ما  س ته وء ة مجال  ممهم الحالة  لدأهم د رة جأدة, و  ة ال  ك ذوي المواةع الوظأفأ  المتقدم 

تؤثر مقومات  (2 .تدرأ أ   ة مجال العمل الم ر ة اإلس مة دورات 4حضروا ءكثر من  77%
  سب تراوحت  أن  ءدال ال  وك اإلس مأ اخ عاد الست  ل طاة  الع مات المتواز    مى مستوى 

 الُ عد  ا ة د م المجتمع, ولكن اهتمامه  أفمسطأ ال  اإلس مأ كو   الساهم ت (3.%71و% 67
 ذات دجله  ح ائأ  توجد  رو  (4. اججتما ة لم أكن   فس درج  اخهمأ  لو عاد اخدرى

ت تدرأ أ   ة مجال العمل الم ر ة ل الح حمم  الماجستأر, والذأن حضروا ءكثر من ءر ع دورا
 . اإلس مة

 أ فمسدددطأ اإلسدد مأ  الك و   ددال ضدددرورة ت  ددة (1وةددد دم ددت الدراسدد   لدددى  دددة تو ددأات م هددا:  
 ا ت ارهددا  ظامددًا متكددامً  لددسدارة اإلسددتراتأجأ , حأددث  ن تط أقهددا  هدداتط أقو   المتواز دد  طاةدد  الع مددات

اسدتقطاب الكدوادر والد درات  (2ة تعزأز المركز الت ا سة لم  ك. أحق  العدأد من المزاأا التة تساهم  
  الدددورات التدرأ أدد مددن (  قددد المزأددد3.  المتواز دد مؤهمدد  والقددادرة  مددى تط أدد   طاةدد  الع مدداتالف أدد  ال

وال عددد  المددوارد ال شددرأ   عددد ددددال  (4 . المتواز دد المتد  دد  حددول  طاةدد  الع مددات ورشددات العمددلو 
 .ذج  طاة  الع مات المتواز   مو ضمن  ال أئة

 .فمسطين ،ةالفمسطيني ةك اإلسالميو البنتقويم األداء، ، ةالمتوازن بطاقة العالمات :الدالة الكممات
 
 
 

                                                 

 لسطين.غزة، ف-قسم المحاسبة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالميةورئيس ، شاركأستاذ المحاسبة الم *

 .2712 ,جامع  الدول العر أ , القاهرة ,المجم  العر أ  لسدارة ,محكم تحت ال شر  حث *



 2 

Abstract 
 Evaluate Performance Palestinian Islamic Banks 

 Using the Balanced Scorecard 

 

     This study proposes to evaluate Palestinian Islamic Banks’ performance, 

listed in the Palestinian Securities Exchange, using the Balanced Scorecard. 

The balanced scorecard was developed and modified by adding two new 

dimensions, a social and ethical dimension. A questionnaire was 

specifically designed to answer the study’s question and meet its 

objectives, and appropriate statistical tests were conducted. 

     This study concluded the following results: 1) Most of the study’s 

questioned sample had Bachelor and Master Degrees, occupying advanced 

positions, have good experience in their current field of work, and about 

70% attended more than four training courses in the Islamic banking field. 

2) The six dimensions of the balanced scorecard affect Islamic banks 

performance with rates ranging from 60% to 71%. 3) Islamic banks 

contribute in supporting the society, but their attention to the social 

dimension was not as the same importance for other dimensions. 4) There 

are differences of statistical significance in favor of Master Degree holders 

whom attended more than four training courses in Islamic banking field. 

    This study recommended Palestinian Islamic banks to: 1) adopt and 

apply the balanced scorecard, as it is considered an integral system of 

strategic management that achieves lots of benefits that contributes in the 

reinforcement of the bank’s competitive position. 2) Attract experienced 

and qualified cadres to successfully apply the balanced scorecard. 3) 

Organize  more training courses and workshops about the Balanced 

Scorecard. 4) Consider the human and environment resource dimension 

within the balanced scorecard model. 

Balanced Scorecard, Performance evaluation, Palestinian  Keywords:

Islamic banks, Palestine. 

      

 العام لمدراسة اإلطار: المبحث األول
   :الدراسة مقدمة
سدد مأ  دورًا  أجا أددًا وم تجددًا ضددمن ال عددد المددالة ل ةت دداد  ددة المجتمددع تمددارس الم ددارف اإل     

اإلسدد مة واإل سددا ة الددذي تقددوم  العمددل ضددمن إلأاتدده. حأددث   دده مددن المعددروف ءن م ددال  هائمدد  مددن 
المددوارد المالأدد  الفردأدد   ددة المجتمعددات اإلسدد مأ ال تعت ددر ءمددواًج معطمدد   سدد ب  دددم رغ دد  ء ددحا ها 

. مما أحرم المجتمعدات اإلسد مأ  ككدل مدن اجسدتفادة (الر وأ التقمأدأ  )ا  ة ال  وك ور ضهم  أدا ه
 من هذه الموارد.
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وتتمثددل رسددال  ال  دددوك اإلسدد مأ   دددة ء هدداال لأسدددت رسددال  ءر ددداح وحسددب ولأسدددت  مددً  أ دددا س      
قدداأأس ضددمن م ل اجتمددا ة أرتكددز  مددى ةوا ددد الددر حالم ددارف التقمأدأدد ال ولك هددا رسددال    ددال و مدد

الكسددب الحدد ل التددة ءرسددتها الشددرأع  اإلسدد مأ . وتسددهم العممأددات الم ددر أ   ددة ال  ددوك اإلسدد مأ  
 أ عادها المدتمف   الت مأ  اجةت ادأ  واججتما أد , وأكدون العائدد اججتمدا ة مقتر دًا  العائدد المدادي 

 (.2773ل ستثمار )الشرع, 
اجهتمام والدراس  وال حث من ة ل ءطراف  دأدة, سوال ن ال  وك اإلس مأ  ء  حت  ؤرة كما ء     

كا دت  سد مأ  ءم غأدر  سد مأ , وأدأتة م ددر هددذا اجهتمدام مدن الط أعد  الدا د  التدة تتمأدز  هددا 
هدذه ال  ددوك, ومدن ال عددد الفكددري والعقددي الددذي ج أتددو ر لم  دوك التقمأدأدد .  ضددا ً   لدى ءن دوا ددع هددذا 

وغاأاتهددداال  دددأن ال حدددث  دددن طدددر    شدددال هدددذه التجر ددد , ءو د مهدددا اجهتمدددام تدتمدددف  دددة توجهاتهدددا 
كمدا  (.2776وتد أمها, ءو معر   مدى التقدم الذي حققته دد ل  تدرة وجودهدا الق دأرة )ء دو  ضد , 

   ءن ال  وك اإلس مأ  ءث تت  مودها واخةل تأثرًا  اخزم  المالأ  العالمأ  التة   فت  العالم ءدأرًا.
  المحأطدد ,  هدددة  مدددط جدأدددد مدددن ال أئددد  دددة لدددأس  م دددأى  ددن التطدددوراتك اإلسددد مأ  ال  ددو  نوا       

 سدد أًا تمتددزم  ضددا    لددى اخ مددال الط أعأدد  التددة تقددوم  هددا ات المالأدد  وذات ط أعدد  مدتمفدد  المؤسسدد
المؤسسات المالأ  والم ر أ  التقمأدأ ال  ترسأخ ةأم وم ادئ ومفاهأم الم هج اإلس مة,  التعامل مع 

  ع و   ءحكام وم ادئ الشرأع  اإلس مأ , ددم  لمم مح  العام  لممجتمع.الجمأ
أم ءدال الم ظمدات أقت در  مدى ال تدائج المالأد   قدط, ولكدن لعدة  قود مضدت, كدان ةأداس وتقدو      

ممدا وجددت  Visionورسدالتها  Missionهذا غأر كاف لمتأكد من س م  تحقأ  الم ظمد  لرؤأتهدا 
الحاجدد   لددى ءسدداس م هجددة واضددح لقأدداس اخدال لأقددأس ال تددائج المالأدد  وغأددر العدأددد مددن الم ظمددات 

 ددة  ددام  Kaplan and Norton(. وةددد اةتددرح كددل مددن 2776المالأدد  )  ددد المطأددف وتركمددان, 
  وغأدر أم اخدال أتضمن مجمو   من المقاأأس المالأدهجًا أعتمد  مأه ك ظام لقأاس وتقو م  م1992

  )  ددددد الممددددك, Balanced Scorecard( BSC)  المتواز دددد مدددداتالع المالأدددد  وسددددمة   طاةدددد  
 دددالتركأز  مدددى ر دددط الرةا ددد  التشدددلأمأ  ة دددأرة اخجدددل  رؤأددد  الم ظمددد   (, حأدددث ةدددام الكدددات أن2776

ستراتأجأتها )جودة,   تمداد  مدى ال تدائج المالأد   دأن اج Kaplan(. وةد و ف ال رو أسور 2778وا 
وتتكددون  وهددو أ ظددر  لددى مؤدرتهددا  دددًج مددن ال ظددر  لددى مقدددمتها . أم اخدال  كمددن أقددود سددفأ   ددة تقددو 
 (:Kaplan and Norton, 1996) من ءر ع ء عاد هة  المتواز  الع مات طاة  
 ممساهمأن؟(.  ظر ل)كأف  Financial Perspectiveال عد المالة  -1
  ا العم ل؟(.)كأف أ ظر ل Customer Perspective عد العم ل  -2

 )ما الذي أجب ءن  تفو   ه؟(. Internal Business Processesالدادمأ   عد العممأات  -3

التحسدددأن )هدددل أمكدددن ءن  سدددتمر  دددة  Learning and Growth عدددد التعمدددأم وال مدددو  -4
 ؟(.والتطوأر
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العمد ل تؤكدد  مدى م دالح   المتواز د الع مدات ءن  طاة  (,.1997Atkinson, et. alوأرى )    
ات ة الحسددد ان   ددددورة  دددرأح  م دددالح  عدددض اخطدددراف المهمدددد  ذوالمسددداهمأن  أ مدددا ج تأددددذ  ددد

وءن كثأدر مدن الم ظمدات  دة السدوأد  .وال أئد  والموردأن والمجتمدع الم مح   الم شأة مثل الموظفأن
ن التقأددد وء (.Olve and Sjostrand, 2002) وارد ال شددرأ وهددو  عددد المدد دامسدداً  اً ءضددا ت  عددد

 دة ء حاثهمدا لدأس  لزامأدًاال ءي أمكدن  Kaplan and Nortonالحر ة لو عاد اخر عد  التدة حدددها 
مددددن ط أعدددد   مددددل ال  ددددوك وا ط ةددددًا  و ددددة ضددددول ذلددددكلمم ظمدددد   جددددرال ءي تعدددددأ ت ءو  ضددددا ات. 

ك و ال  ددد و مسدددف   سددتراتأجأ  تددت لم مدددع أن جدأددددأنأقتددرح ال احدددث  ضددا    عدددد, و مسدددفتها اإلسدد مأ 
 هما: , اإلس مأ

 ؟(.ممجتمع  ظر ل)كأف  Social Perspectiveال عد اججتما ة  -1

هدددددل أتمأدددددز مدددددوظفة ال  دددددك  دددددالقأم والم دددددادئ ) Ethical Perspective ال عدددددد اخد ةدددددة -2
 .(؟اإلس مأ 

مشدروع المعهدد العدالمة  , م هدااإلسد مأ   دأددة لدراسد  وتقدوأم ءدال ال  دوكوةد  رزت توجهات      
, تتولى , من د ل تشكأل  دد من المجانال  وك تمك تقوأم ءدالو لمفكر اإلس مة الذي ت  ى دراس  

اإلسدد مأ ,  ددة المجدداجت الشددر أ   جوا ددب التقددوأم  مددى مسددتوى ال  ددوك كددل لج دد  م هددا دراسدد  ءحددد
  واإلدارأ  والمحاس أ  واجةت ادأ  واججتما أ .

ي  مدى ةطداع ال  دوك الفمسدطأ أ  الدذ  المتواز د الع مداتن تط أد   طاةد  و ة ضول ما س  ,   
  التحددأات أعت ر  ماد اجةت اد الفمسطأ ة أعمل  مى ترسأخ وضع هذه ال  وك شامد   ة مواجهد

 ةالتدو  مدن القطداع الم در ة أتجدزءلًا ج جدز   أفمسدطأ ال  اإلس مأ كو   العت ر المحمأ  والدارجأ , وت
 الع مدات طاةد   اسدتددام  اتقدوأم ءدالهددور رأادي  ة اجةت اد الفمسطأ ة, و مأده  مدن المفأدد  اله

 . المتواز 
 :الدراسة مشكمة
هددل أمكددن تقددوأم ءدال  :ددد ل اإلجا دد   مددى التسدداؤل الددرئأس التددالةالدراسدد  مددن  تددتمدص مشددكم     
  استددام  طاة  الع مدات  مسطأن لوورا  المالأ  المدرج   ة  ور    أفمسطأ ال  اإلس مأ كو   ال

 التالأ : وأتفرع   ه اخسئم  الفر أ  ؟ المتواز 
 ؟اإلس مأ  ال  وك ءدالأم عها الحالة كا أ  لتقو  وض  المتواز  الع ماتهل  طاة   -1

تددت لم مددع ط أعدد   ةد جدأددداعددء  ددن طرأدد   ضددا     متواز ددال الع مدداتتطددوأر  طاةدد  أمكددن  هددل -2
   ؟اإلس مأ  ال  وكٍ 

 ؟المقترح   المتواز  ماتلع ا  استددام  طاة   أفمسطأ ال  اإلس مأ كو   التقوأم ءدال  هل أمكن -3

 :الدراسة أهداف
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ءدال ال  دددوك  لتقدددوأم  المتواز ددد  شدددكل رئدددأس  لدددى تطدددوأر  طاةددد  الع مددداتتهددددف هدددذه الدراسددد      
اإلس مأ , وذلك  إ دادة تركأدب هدذه ال طاةد   أ عادهدا اخر عد  )المدالة, والعمأدل, و ممأدات التشدلأل 

وتكأفهدا ة ال ظر  ة مقاأأس اخدال التدة تحتوأهدا, وتعددأمها الدادمأ , وال مو والتعمأم( من د ل   اد
 ال  وك اإلس مأ . وأتفرع من الهدف الرئأس اخهداف الفر أ  التالأ :            ما أ لم ط أع   مل

ءدال  لتقوأم مدى  ا مأتهدا  دة ةأداس وء عادها المدتمف   المتواز   رض وتحمأل ل طاة  الع مات -1
 .ال  وك اإلس مأ 

 دددن طرأددد   ضدددا   ُ عددددأن جدأددددأن همدددا )الُ عدددد   المتواز ددد  طاةددد  الع مددداتل اةتددراح  مدددوذج  دددام -2
 دددة ءن ت  دددة الم ظمددد  لددددور تمثدددل (, حأدددث  ن ال عدددد اججتمدددا ة أاججتمدددا ة وال عدددد اخد ةدددة

ن مع وأًا ك أدرًا  مدى المجتمدع, كمدا أحقد  لمم ظمد  العدأدد مد مردودًا  أجا أًا وءثراً أحق   اجتما ة
 لتدزاماجوكدذلك ال عدد اخد ةدة الدذي أعكدس  المزاأا التة تساهم  ة تعزأز المركدز الت ا سدة لهدا.

  . القأم والم ادئ اإلس مأ 

 الع مددات اسددتددام  طاةدد    أفمسددطأ ال  اإلسدد مأ كو   ددالالتعددرف  مددى مدددى  مكا أدد  تقددوأم ءدال  -3
 . المتواز 

 عرف  مى ءسموب جدأد لتقوأم ءدال ء مالها. من الت الفمسطأ أ  تمكأن ال  وك اإلس مأ  -4
 :الدراسة أهمية
جدددل تقدددوأم ءدال مدددن ء  المتواز ددد  طاةددد  الع مددداتكو هدددا تقتدددرح  مدددوذج لالدراسددد  مدددن ت  دددع ءهمأددد      
 ددة ( ءد ةأدد مقدداأأس -مقدداأأس غأددر مالأدد -مالأدد  اسددتددام مقدداأأس )   الفمسددطأ أ ك اإلسدد مأو ال  دد

, وهددذا أددأتة  ددة وةددت زادت  أدده وال عددد اخد ةددة اججتمددا ةا   لمُ عددد اخر عدد   اإلضدد عدداد اخضددول 
حجم التحدأات التة تع ف  الم شآت المالأد   تأجد  جسدتددام اخسدالأب التقمأدأد  التدة تعتمدد  مدى 

ن استددام  طاة  ال عد الم  قدط, ولكدن  أم ءدال ال  كتقو  ج أهدف  لى  المتواز  الع ماتالة  قط, وا 
اكددز القددوة ومراكددز الضددعف والق ددور وذلددك مددن ءجددل اتددداذ ةددرارات والقأددام  ددإجرالات مددن لت أددان مر 

 لت ا سة لم  ك  مى المدى ال عأد.شأ ها تحسأن وضع ال  ك مما أساهم  ة تعزأز الوضع ا
 الدراسة: فرضيات

حو   اًل  مى التساؤجت التة تم طرحها  ة مشكم  الدراس , أمكن  أاغ  الفرضأات  مى ال      
 التالة:
  ك اإلسدد مأو ال  دد مددى مسددتوى ءدال   المتواز دد د المددالة ل طاةدد  الع مدداتتددؤثر مقومددات ال عدد -1

 . مسطأن لوورا  المالأ  المدرج   ة  ور    الفمسطأ أ

  ك اإلسدد مأو ال  دد ى ءدال مددى مسددتو   المتواز دد  ل ل طاةدد  الع مدداتالعمدد تددؤثر مقومددات  عددد -2
 . مسطأن لوورا  المالأ  المدرج   ة  ور    الفمسطأ أ
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ك و ال  دد مسددتوى ءدال مددى   المتواز دد الدادمأدد  ل طاةدد  الع مدداتتددؤثر مقومددات  عددد العممأددات  -3
 . مسطأن لوورا  المالأ  المدرج   ة  ور    الفمسطأ أ  اإلس مأ

ك و ال  دددد  مددددى مسددددتوى ءدال  المتواز دددد م وال مددددو ل طاةدددد  الع مدددداتتددددؤثر مقومددددات  عددددد التعمددددأ -4
 . مسطأن لوورا  المالأ  المدرج   ة  ور    الفمسطأ أ  اإلس مأ

ك و ال  ددددءدال  مددددى مسددددتوى   المتواز دددد ججتمددددا ة ل طاةدددد  الع مدددداتتددددؤثر مقومددددات ال عددددد ا -5
 . مسطأن لوورا  المالأ  المدرج   ة  ور    الفمسطأ أ  اإلس مأ

  ك اإلس مأو ال  ال ءد مى مستوى   المتواز  اخد ةة ل طاة  الع ماتتؤثر مقومات ال عد  -6
 . مسطأن لوورا  المالأ  المدرج   ة  ور    الفمسطأ أ

مدددات ء عددداد  طاةددد  جا دددات الم حدددوثأن حدددول )مقو د  دددرو  ذات دجلددد   ح دددائأ   دددأن  توجدددج  -7
)المؤهددددل,  (, تعددددزى  لددددى مسددددطأ أالف  ك اإلسدددد مأو ومسددددتوى ءدال ال  دددد  المتواز دددد الع مددددات

 (. رة, التدرأبدت اص, المسمى الوظأفة, الداج
 خطة الدراسة:

 تم تقسأم الدراس   لى ءر ع م احث هة:     
 طار العام لمدراس .الم حث اخول: اإل

 الم حث الثا ة: الدراسات السا ق .
 الم حث الثالث: اإلطار ال ظري لمدراس .

 الدراس  المأدا أ .الم حث الرا ع: 
 ستق مأ  المقترح .ال تائج والتو أات والدراسات المالم حث الدامس: 

 

 الدراسات السابقة: الثاني المبحث
من ال حوث د دارة  العدأد واإلمحاس   والتموأل واجةت الات ج ومأات لدور من اعدأد ال حفمت     
ءهمأ    ة دول مدتمف  وةد اتفقت  تائجها  مى  المتواز   طاة  الع ماتلت  او تتة لا ساتوالدرا

 ة   أما أمة ءهم هذه الدراساتو ,  ة مدتمف المؤسسات وأم اخدالتقكأداة لاستددام ال طاة  
  .القطاع الم ر ة

 (طأن المحددود  دك  مسد) ءحدد ال  دوك التقمأدأد   لى تقدوأم ءدالهد ت (، 2009دراسة )أبو قمر،  -1
 .اججتما ةوهو ال عد  دامس وذلك من د ل  ضا    عد  المتواز  الع مات استددام  طاة  

جأ  وج تأدذ  دارة   ك  مسطأن تأدذ  أس اب اإلدارة اإلستراتأ نء( 1ءهم  تائج الدراس :  ومن     
اخهداف  نء (2ك ظام متكامل وشامل لسدارة اإلستراتأجأ .   المتواز  الع مات م هجأ   طاة  

أس ءدال وأتم استددم مقاأ , المتواز  الع ماتسطأن تتركز حول ء عاد  طاة  اإلستراتأجأ  ل  ك  م
ءدال   ك  مسطأن جأد وم اسب و قًا لو عاد الدمس , حأث  م  ( 3. وغأر مالأ    ستراتأجأ   مالأ 
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أساهم   ك  مسطأن  ة د م  (4%. 78.94اإلست ا   وسط الحسا ة ال س ة لجمأع مجاجت المت
 اخدرى.   ر ع اخ المجتمع, ولكن اهتمامه  الُ عد اججتما ة لم أكن   فس درج  اخهمأ  لو عاد

  المتواز دد الع مددات  طاةدد  لددى معر دد  ءثددر تط أدد   هددد ت، (2009درغةةام وأبةةو فضةةة، )دراسةةة  -2
 دة ةطداع  الوط أد  الفمسدطأ أ  العاممد  دال المدالة اإلسدتراتأجة لم  دوكأ عادها اخر ع   ة تعزأدز اخ 

 غزة.
أتدو ر لددأها  العاممد   دة ةطداع غدزة, الفمسطأ أ الوط أ   ال  وك نء( 1ومن ءهم  تائج الدراس :      

اإلدراك الجأدد,  دأن  جاحهدا أتطمددب العمدل  شدكل حثأدث وجددديال لتعزأدز اخدال المدالة اإلسددتراتأجة. 
ت ددورًا واضددحًا  ددن ء عدداد اخدال المددالة اإلسددتراتأجة اخسدداس, والددذي أمك هددا مددن  تمتمددك ال  ددوك (2

 أ عادهدا اخر عد   , المتواز د الع مدات  طاةد دام ( أمكن اسدتد3تحقأ  ءدال مالة  ستراتأجة متمأز. 
 .خدال المالة اإلستراتأجة لم  وككٍل  مى حدةال لتعزأز او معًا 

 ظدام التكدالأف  مدى ءسداس  لى ت أان ءثر الر ط والتكامدل  دأن  هد ت (،2009دراسة )عوض،  -3
 .(المحدود   ك  مسطأن) ءحد ال  وك التقمأدأ  ءدال لقأاس  المتواز  الع ماتو طاة   اخ شط 

 ظام التكالأف استددام المعمومات المالأ  والتشلأمأ  لمدرجات  نء( 1الدراس :  ومن ءهم  تائج 
أشدددأر  لدددى وجدددود تكامدددل  عمدددة أ دددأن ال ظدددامأأن   المتواز ددد الع مددداتو طاةددد    مدددى ءسددداس اخ شدددط 

ةدم طاة  الع مات المتواز  , و  التكامل  أن  ظام التكالأف  مى ءساس اخ شط  نء (2المذكورأن. 
(, والددذي Cost management systems, CMS طددارًا متكددامً  لمفهددوم  ظددام  دارة التكددالأف )

مدع محاولد  اسدتددام تق أدات تدفدأض التكدالأف لمو دول  لدى    دكأهدف  لى تحدأد هأكدل تكدالأف ال
 أقد  إلسدتراتأجأ    دك  مسدطأنالترجمد  الدة نء( 3 ءد ى حد ممكن م ها لتحقأ  معدجت ر ح مق ول .

مقسددم   لدى ءهدداف ومقدداأأس ءدال,   المتواز دالع مدات  عد  ل طاةدد   مدى ءسدداس اخ عداد اخر  المحددود
تدفدأض الدذي تدم تط أقده, أسداهم  دة   ظام التكالأف  مى ءساس اخ شدط أتم تلذأتها من مدرجات 

حدداث دددمات م در أ   جدأددة ) عدد العممأدات الدادمأد (, هأكل تكالأف كل ددم  )ال عدد المدالة(, وا 
وزأددادة رضددا العمدد ل ) عددد العمدد ل(, واجهتمددام  تطددوأر المهددارات اإلسددتراتأجأ  لدددى العدداممأن ) عددد 

 التعمم وال مو(.
ال لقأدداس اخدال   ا مدد  متواز دد تطددوأر  طاةدد    مددات مدى  ركددزت (،2006دراسةةة )أبةةو فضةةة،  -4

خردن, وذلدددك   دددر   دددادة تركأدددب ذلدددك ال طاةددد   أ عادهدددا اإلسدددتراتأجة  دددة ال  دددوك اإلسددد مأ   دددة ا
التقمأدأدد  اخر عدد  )المددالة, العمأددل,  ممأددات التشددلأل الدادمأدد , وال مددو والددتعمم(, مددن ددد ل  ضددا   

 اخ عاد التة تجسد ال عد ءو الدمفأ  ال ظرأ  والقا دة الفكرأ  والعقدأ . 
ه اك حاج  ماس   لى   ال  ماذج ةأاس لدودال ( 1وةد تو مت الدراس   لى  دة  تائج ءهمها:      

مكن من تت ع اخدال المالة, العام لمم ظم  الحدأث   شكل  ام, ولودال اإلستراتأجة  شكل داص, تُ 
  التقمأدأد  المتواز د  طاةد  الع مدات( 2و ة ذات الوةت متا ع    ال القدرات واخ ول غأدر المالأد . 
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عدا ة مدن  عدض تحتوأه من مقاأأس  دأددة لدودال, تاخر ع  وما  اعاده أ  اخدال اإلستراتأجة لقأاس
أوجدددد ءثدددر ذو دجلددد   (3. اإلسددد مأ   دددوك الق دددور   دددد التط أددد   أمدددا أتعمددد   ط أعددد  العمدددل  دددة ال

 ,  ة  مكا أ  تط أد   طاةد   ح ائأ  جحتوال اخ عاد المدتمف   مى مقاأأس ومعاأأر ءدال  ستراتأجأ
 طاةدددد  أمكددددن تطددددوأر ( 4 لقأدددداس اخدال اجسددددتراتأجة  ددددة ال  ددددوك اإلسدددد مأ .  المتواز دددد الع مددددات
   وكتوا دددد  مددددع الط أعدددد  الدا دددد   ددددالتل الخدال اإلسددددتراتأجةالقأدددداس  التقمأدأدددد   المتواز دددد الع مددددات
 .اإلس مأ 

  مسدف  وإلأد  تط أد   طاةد  الع مدات لدى  ظهدار ءهمأد   هدد ت(، 2005)زويمف ونةور، دراسة  -5
و أان كأفأ  مساهمتها  تحوأل  ستراتأجأ  الم ظم   لى لل  مشترك  أتكمم  ها جمأع اخ دراد   از المتو 

, ومعر دد   المتواز دد لع مدداتالعدداممأن  أهددا مددن ددد ل  ددأاغ  مقدداأأس لددودال و قددًا لمحدداور  طاةدد  ا
 مدى استددام هذه ال طاة  لتقوأم اخدال اجستراتأجة  ة ةطاع ال  وك اخرد أ .

اخ سدب لقأداس ءدال الم ظمد , اخداة   المتواز  ( تعد  طاة  الع مات1 الدراس : ومن ءهم  تائج     
تط أد  متكامدل ل طاةد   ددم وجدود ( 2 حأث تأدذ  ة الحس ان مقداأأس اخدال المالأد  وغأدر المالأد .

( 3 .هداسدأ  لتط أق ة ال  وك اخرد أ , ولكن أوجد لدى هذه ال  دوك الركدائز اخسا  المتواز  الع مات
 ر ط  ددأن مقدداأأس اخداللددا ؤدي  لددىأدد  المتواز دد  طاةدد  الع مدداتءن تط أدد   أوا دد  الم حددوثأن  مددى
سددتراتأجأ  الم ظمدد .  سدددتراتأجأ و اخر عدد   مقددداأأس اخدال لمددر ط  ددأن ه ددداك ا عكاسددات  أجا أددد  (4وا   ا 

 . الم ظم 
دن و ددد   طاةددد  الع مدددات المتواز ددد  تقدددوأم ءدال   دددك اخر هدددد ت  لدددى  ،(2001، البشةةةتاو )راسةةةة د

 . مى ءساس اخ شط  استددام التكامل  أن  ظامة التكالأف واإلدارة 
مددد  لقأددداس اخدال ءداة  ا تعدددد  طاةددد  الع مدددات المتواز ددد  ( 1ومدددن ءهدددم  تدددائج الدراسددد  مدددا أمدددة:     

هددم محدداور التكامددل اخدال ءحددد ء كفاأدد  تعددد  جددرالات ةأدداس وتقددوأم( 2. المددالة وغأددر المددالة لم  ددك
 ءسداس  مدى ( تط أ  ء ظمد  التكدالأف الحدأثد 3لو ظم  المحاس أ  واإلدارأ   مى ءساس اخ شط . 

( تقدددم التحمدددأ ت التشددلأمأ  واإلسدددتراتأجأ  4تقدددم مؤشدددرات دةأقدد   دددن اخدال.  اخ شددط   ددة ال  دددوك
ظددام اإلدارة  مددى ءسدداس لمعمومددات التكمفدد  المسددتدرج  مددن  ظددام التكددالأف  مددى ءسدداس اخ شددط  و 

 اخ شط   مكا أ  لممدأرأن  ة   ال وتحدأد مقاأأس اخدال التشلأمة.
 مدى ال  دوك   المتواز د ركدزت  مدى تط أد   طاةد  الع مدات(، (Mark, et. al., 2000دراسة  -7

المحمأددد   دددة الوجأدددات المتحددددة اخمرأكأددد  والتدددة جدددالت كترجمددد  إلسدددتراتأجأ  ال  دددوك  لدددى اخ عدددال 
 الت ر ات اإلدارأ .و 

 ,Strengthsشددامل )اسددتراتأجة ( ءهمأدد  القأددام  ددإجرال تحمأددل 1وةددد دم ددت الدراسدد   لددى:      

Weaknesses, Opportunities, and Threats وذلدك مدن ءجدل التأكأدد  مدى اجسدتراتأجأات )
جأ  التددة تتمأددز الحالأدد  وتطددوأر اسددتراتأجأات  ضددا أ  والم  ددة ءساسددًا  مددى ت أددان اخهددداف اإلسددتراتأ
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 هددا الم ظمدد  والتددة تشددمل  قدداط القددوة التددة تعمددل الم ظمدد   مددى تقوأتهددا و قدداط الضددعف التددة تعمددل 
الم ظمدد   مددى تج  هددا وتطددوأر ءدائهددا وال دددائل اإلسددتراتأجأ  المتاحدد  لهددا والتددة تعمددل الم ظمدد   مددى 

مكا أددد  التلمدددب تو  اسدددتل لها والعمدددل  هدددا مدددن ءجدددل تحقأددد  ءهددددا ها ومعر ددد  التحددددأات التدددة اجههدددا وا 
 عد  ( سا د التحمأل اجستراتأجة اإلدارة لتحدأد اللاأات واخهداف اإلسدتراتأجأ  لو عداد اخر 2 مأها. 

 . المتواز  التة تقوم  مأها  طاة  الع مات
أم اخدال  دددة ال  دددوك اإلسددد مأ   اسدددتددام تقدددو  دراسددد   لدددىهدددد ت ال ،(1991)األبجةةةي،  دراسةةةة -8

. ودراس   ك اإلس مة   ف  دا  ل  ة ال ت أان ءهمأ  تقأأم اخداذلك من د ل و  ة,التحمأل الكم
المؤشرات المالأ  المدتمف   هدف ادتأار ال سب الم ئم  لط أع  وظروف ال  ك اإلس مة, وت مأم 
 موذج رأاضة من المؤشرات المالأ  المدتارة  حأث أكون مقأاسًا دا ًا  ال  ك اإلس مة. وتط أد  

ها مدن ذا ال موذج  مى مجمو   مدتارة من ال  وك اإلس مأ   هدف ةأاس كفالتها و عالأتها وترتأ ه
  ت ازلة. حأث جودة اخدال  ة شكل

ال جداح غأدر العدادي  دة اجتدذاب ال  دوك اإلسد مأ  ودائدع ج  نء (1: وةد دم دت الدراسد   لدى     
أرجدددع  شدددكل ءسددداس  لدددى تعطدددش المجتمدددع  أرجدددع  لدددى كفدددالة ءو مقددددرة  دارات هدددذه ال  دددوك, وا  مدددا

ضدرورة تقدوأم ءدال ال  دوك اإلسد مأ  ( 2اإلس مة جستثمار ءمواله  عأدًا  ن شد هات الر دا المحدرم. 
الدسدائر لددى ال  دوك اإلسد مأ  ارتفداع احتمداجت , مثل: أرة ءمام  شاطاتهاظهور معوةات كث س ب 

  ددك اإلسدد مة مددع ال  ددوك والوضددع الت ا سددة لم وال اتجدد   ددن ادددت ف ط أعدد  ال ددأ  اجسددتثمارأ .
, وضددددعف الكفددددالة اإلدارأدددد  مأ . وحداثدددد   هدددددهاحداثدددد  الد ددددرة العممأدددد  لم  ددددوك اإلسدددد اخدددددرى, و 

 ددددة تأهأددددل الكددددوادر  اهددددد والكمأدددداتالمتد  دددد   ددددة العمددددل الم ددددر ة اإلسدددد مةال لعدددددم تددددو ر المع
تكددوأن دالدد  جدأدددة ل تددام التحمأددل الكمددة( اسدد3 .الفقددهالم در أ  التددة تجمددع  ددأن العمددل الم ددر ة و 

   .تقوأم ءدال ال  ك اإلس مةرأقها أمكن  ن ط
 أهم ما يميز هذه الدراسة: 

  ك اإلسددد مأو لتقدددوأم ءدال ال  ددد -حسدددب  مدددم ال احدددث–د هدددذه الدراسددد  المحاولددد  اخولدددى عدددتُ  -1
  مدددددات اسدددددتددام  طاةددددد  الع  مسدددددطأن لدددددوورا  المالأددددد  المدرجددددد   دددددة  ور ددددد   الفمسدددددطأ أ

  . المتواز 

لتقدوأم   المتواز د ت المتعمق   استددام  طاةد  الع مداته اك  قص  ة  دد ال حوث والدراسا -2
 ءدال ال  وك اإلس مأ  الفمسطأ أ , لذلك جالت هذه الدراس  لسد  عض ال قص.

ي ال قداط الدمدسال ذ (Five Point Likert Scale)استددم ءسموب جدأدد لمقأداس لأكدرت  -3
(, X)ءو  ()%(  دددًج مددن   مدد  85ا دد  تكددون  ددة شددكل  سدد   مئوأدد  )مددثً  ءي ءن اإلج

 وهذا أعطة  جا ات ءكثر دة .
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 لمدراسة اإلطار النظر الثالث:  المبحث
تعد  ممأد  تقدوأم اخدال مدن ءهدم الوظدائف اإلدارأد   ذ ء هدا تكشدف  دن مددى سد م  اخدال  دة      

المددوارد واإلمكا أددات المتاحدد   جدداح اإلدارة  ددة حشدددمدددى  مدتمددف جوا ددب  شدداط الم ظمدد , وتحدددد 
لتحقأ  اخهداف,  اإلضا    لدى توجأده  ظدر اإلدارة  لدى مدواطن الدمدل و قدص كفدالة و عالأد  اخدال 

      (.2772جتداذ اإلجرالات الكفأم   تدفأض ءو ت  ة اآلثار السم أ  لها )الع ادي, 
 مدى القأداس المدالة خدال م ظمدات اخ مدال ممدا  تركدز أد اخ ظم  المحاسد أ  التقمأدوحأث  ن      

أددؤدي  لددى دمدد  حالدد    ددام  ددأن  سددتراتأجأ  الم ظمدد  وطددر  ةأدداس اخدال,  اإلضددا    لددى ء هددا ج 
تعكددس ةأمدد  ءغمددب اخ ددول غأددر الممموسدد  التددة تمثددل جا  ددًا مهمددًا لمقأمدد  السددوةأ  لهددذه الم ظمددات 

الع ةددددات مددددع الز ددددائن والمدددددأرأن, ود ددددرات اإلدارة وتك ولوجأددددا كالمعر دددد  والمهددددارة لدددددى العدددداممأن, و 
ءن المؤشدرات المالأد  تعدالج اخدال (. و ما 2775ذلك )  د الحمأم,  هالمعمومات المستددم  وما شا 

(,  قددد اتجهددت الم ظمددات  لددى تطددوأر وا تكددار ء ظمدد  Lagging indicatorsالماضددة والحددالة )
(, وتأدددذ  ددة ا ت ارهددا العمدد ل والعممأددات Leading indicatorsومؤشددرات ءدال تتجدده لممسددتق ل )

التشلأمأ  والحاج   لى اج تكار والتحسأن المسدتمر,  مدا أدو ر مدددً  ءكثدر تواز دًا وتقدارأر وتفسدأرات 
 (.Chaudron, 2003ء ضل خدال الم ظم  )

ت المتواز دد  (  كددرة  طاةدد  الع مدداKaplan and Norton, 1992, 1996ومددن ه ددا ةدددم )     
(Balanced Scorecardلسدددد الددد قص  ددد )طاةددد  الع مدددات  .ة ال مدددوذج التقمأددددي لقأددداس اخدال  

  مفهومدد  مددن ة ددل الجمأددع  دددلًا مددن ء مددى لم ظمددالمتواز دد  هددة اخداة اخ ضددل لجعددل  سددتراتأجأ  ا
(. وةدددد ءوضدددحت  حددددى Hickman, 2003مسدددتوى  لدددى ءد دددى مسدددتوى  دددة الهأكدددل الت ظأمدددة )

شدرك  حسدب الترتأدب السد وي  577% مدن ء ضدل 67ءن  Silkم لم احدث 1998سات  دة  دام الدرا
 (.2771تط    طاة  الع مات المتواز   )الدولة,  Fortuneالذي ت دره مجم  

ستراتأجأ  م ظمات اخ مال  لى ءهدداف ومقداأأس   المتواز   طاة  الع مات     هة ترجم  رسال  وا 
   ء عداد هدة ال عدد المدالة و عدد العممأدات الدادمأد  و عدد العمد ل و عدددد ل تفا دل ءر عدممموس  من 

( وكذلك تحقأ  التوازن  أن اخهداف ة أرة اخجل Kaplan and Norton, 1996ال مو والتعمأم )
 (.Chaudron, 2003اخ مال ) لم ظم واخهداف طوأم  اخجل 

مجال ال حث المحاس ة كطرأق  تسعى  لى شهرة ك أرة  ة   المتواز   طاة  الع مات حققتوةد     
ل ظدام  داري رةدا ة وتحسدأ ة واحدد إطدار   كتحقأ  التكامدل  دأن مقداأأس اخدال المالأد  وغأدر المالأد

(Malina and Selto, 2001.) 
وتعت دددر  طاةددد  الع مدددات المتواز ددد   ظامدددًا شدددامً  لقأددداس اخدال مدددن م ظدددور  سدددتراتأجة, أدددتم      

, ومقدداأأس Strategic Objectivesراتأجأ  الم ظمدد   لددى ءهددداف  سددتراتأجأ   موج دد  ترجمدد   سددت
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Measures   وةددددأم مسددددتهد ,Targets Values ودطددددوات  جرائأدددد  وم ددددادرات ,Initiatives 
(Kaplan and Norton, 1992 .) 

ظمد   دة و هذا تعد  طاة  الع مات المتواز   م هج تفكأر متدوازن وءداة  مدل ت فأذأد  ُتمكدن الم      
حددال ت  أهددا مددن تحقأدد  ءهدددا ها اإلسددتراتأجأ  ومددن تقأددأم ءدائهددا التشددلأمة والمددالة واإلسددتراتأجة و دد  
 طددار متكامددل مددن المقدداأأس المالأدد  وغأددر المالأدد   شددكل متددوازن  حأددث تددو ر معمومددات شددامم   ددن 

  ءدائها.
لمد رة التدة اسدتمدتها  ط قاً   المتواز  الع مات جوهر  طاة ( Morisawa, 2002لدص ) وةد    

تدم   المتواز د الع مدات تقدأم  طار ل طاة ( من Nomura Research Institute, NRIمؤسس  )
  ة ءكثر من  شرأن شرك  أا ا أ   ة ال قاط الدمس التالأ : ااستددامه

تحقأ  التوازن  أن اخهداف اإلدارأ  ة أرة ومتوسط  وطوأم  اخجل دادل مدتمف مقاأأس  -1
 اخدال.

 المالأ .أ  غأر مالأ   جا ب المؤشرات تقوأ  ءهمأ  تكوأن مؤشرات و ف -2

  زال  اللموض  ن طرأ  اجحتفاظ  المؤشرات الكمأ . -3

  شر التعمم الت ظأمة من د ل دورة متكررة لمراجع  ال ظرأ . -4

 تو أر دط  ات ال  ستراتأجأ  تر ط اإلدارة العمأا لمم ظم   اخ راد العاممأن  أها. -5
  :ةالمتوازن بطاقة العالماتتعريف 

تم   ظددام شددامل لقأدداس اخدال مددن م ظددور  سددتراتأجة أدد ا أ هدد  المتواز دد تعددرف  طاةدد  الع مددات    
اخ مال  لى ءهداف  سدتراتأجأ  ومقداأأس وةدأم مسدتهد   ودطدوات   موج   ترجم   ستراتأجأ  م ظم 

      (.Kaplan and Norton, 1992 جرائأ  تمهأدأ  واضح   )
 ءداة تسدددتددم ل قدددل وتو دددأل  سدددتراتأجأ  الم شدددأة  لدددى الوحددددات والمسدددتوأات  ا أ هددد عدددرفتكمدددا      

اإلدارأ  المدتمف , وءأضًا لقأداس  مداذج الت فأدذ  دة تمدك الوحددات,  اسدتددامها  شدكل أضدمن تحقأد  
داة لت فأدذ   وموةفهدا الت ا سدة وذلدك  دن طرأد  تدو أر ءلمسدتهد  ,  مدا أدد م مدن ةدوة الم ظمدال تائج ا

 (.2773  د العزأز, اإلستراتأجأ  والمحاس    ن  تائجها المستهد    )
طرأقدددددد  لتحوأددددددل رسددددددال  الم ظمدددددد    أ هدددددا   المتواز دددددد (  طاةدددددد  الع مدددددداتHorngrenوُأعدددددرف )    

ستراتأجأتها  لى مقاأأس  ن ءساس  طاة  الع ماتوا  أقدوم  مدى وضدع مقداأأس لكدل   المتواز  ءدال, وا 
جرال  ممأ  القأاسات لمقار   اخدال الفعمة  اخدال المدططُ عد من ء   (.2778)جودة,   عادها, وا 

المشتق  مدن تتكون من مجمو   من مقاأأس اخدال ءداة    أ ها و ر ت  طاة  الع مات المتواز      
 لددى ءر عدد  مجمو ددات مددن مقدداأأس مددن ترجمدد   سددتراتأجأتها تمكددن الم ظمدد  و ,  سددتراتأجأ  الم ظمدد 

 ,.Garrison, et. al)  المتعمق   اخمور المالأ  والعم ل والعممأات الدادمأ , وال مو والتطوأراخدال 

2010.) 
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وأتضددح مددن التعرأفددات السددا ق  ءن  طاةدد  الع مددات المتواز دد  تعتمددد  مددى مفهددوم اإلسدددتراتأجأ      
الم ظمددد  الت ا سدددة  مركدددز تعزأدددز  حأدددث  دددرف اإلسدددتراتأجأ   أ هدددا (Porter, 1996الدددذي ةدمددده )

 وساط  التمأز  ة  ظر الز ائن, وتعزأز القأم  المضا  , من د ل مزأج ال شداطات المت و د  التدة 
  .تم استددامها  ة الم ا س  

 ظام شدامل لقأداس اخدال مدن  :ا أ ه  طاة  الع مات المتواز   و ة ضول ما س   أمكن تعرأف    
 حسددبمددن مقدداأأس اخدال   مجمو دد م ظمدد   لددىال سددتراتأجأ  م ظددور  سددتراتأجة أددتم  موج دد  ترجمدد  

 .ط أع   مل الم ظم و   مسف 
  :ةالمتوازن أبعاد بطاقة العالمات

 ,Kaplan and Norton) من ءر ع  ء عاد رئأس  هة  المتواز  الع مات تتكون  طاة      

 :(Garrison, et. al., 2010و) (1996
 :Financial Perspective المالي البعد
 , وتدتمددددف المقدددداأأس المالأدددد  المددددالة اخهددددداف طوأمدددد  اخجددددل لمم ظمدددد تعكددددس مقدددداأأس اخدال     
( هددذه Kaplan and Norton, 1996وةددد لدددص ) , ف المراحددل التددة تمددر  هددا الم ظمدد  ددادت

(, Sustain(, ومرحمددد  اجسدددتقرار)Growth) مراحدددل رئأسددد  هدددة مرحمددد  ال مدددو ثددد ثالمراحدددل  دددة 
 فة مرحم  ال مو تركز المقاأأس المالأ   مى زأادة الم أعات والدددول  (.Harvest) ومرحم  ال ضج

 مدددى تطدددوأر لمحا ظددد   مدددى مسدددتوى م اسدددب لس فدددا   دددة ءسدددوا  جدأددددة واجتدددذاب  مددد ل جددددد وا
مكا أددداتهم.  و دددة مرحمددد  اجسدددتقرار تحددداول الم تجدددات و ممأدددات التشدددلأل وت مأددد  ةددددرات العددداممأن وا 

مددن اجسددتثمارات, وتركددز المقدداأأس المالأدد   ددة هددذه تثمار ءموالهددا واجتددذاب المزأددد اسدد     ددادةالم ظمدد
المرحمدد   مددى المقدداأأس التقمأدأدد  مثددل العائددد  مددى رءس المددال المسددتثمر والددددل ال دداتج مددن التشددلأل 

ءمدا مرحمد  ال ضدج  دإن  و ائد المساهم  والتد قات ال قدأ  المد وم , والقأم  اجةت ادأ  المضا  .
  ترغب  ة ح اد  تائج اجستثمارات  ة المرحمتأن السا قتأن, وتركز المقاأأس المالأد   مدى الم ظم

م ءددددرى مثدددل  تدددرة اجسدددترداد وحجددد   اإلضدددا    لدددى مقددداأأس ادل لمم ظمدددتعظدددأم التدددد   ال قددددي الدددد
 (.2774اإلأرادات )الشأشأ ة, 

 Kaplan andسالأب رئأس  هة )ت تحقأ   ستراتأجأتها من د ل ث ث  ءأمكن لمم ظماو      

Norton, 1996 :) 
  Revenue Growth and Mix مو اإلأرادات ومزأج الم تجات  -1
 Cost Reduction and Productivity.  تدفأض التكالأف وتحسأن اإل تاجأ  -2

 Assets Utilization. استل ل اخ ول  -3
  :Customer Perspective العمالء عدب  
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اخ مال  ة الع ر الحاضر  مى وضع متطم ات وحاجدات العمد ل  دة ت تعتمد معظم م ظما    
   ددة الم ا سدد  ءهمأدد  ك أددرة تدد عكس  ددة  جدداح الم ظمددمددن  تراتأجأتها, لمددا أعكسدده هددذا ال عدددةمددب  سدد

   مدددى تقددددأم   الدددذي أتحقددد  مدددن دددد ل ةددددرة الم ظمدددو قائهدددا واسدددتمرارأ   شددداطها  دددة سدددو  الم ا سددد
 ددة  تءدددذ  المتواز دد الع مددات متمأددزة و أسددعار معقولدد . و طاةدد أدد  م تجددات )سددمع وددددمات(   و 

مقدداأأس تتعمدد    مددىالعمدد ل الددذي أشددمل   مددى  عددد االد ددائص مددن ددد ل احتوائهددتمددك  الحسدد ان
(, وهدة تتضددمن مقداأأس متعدددة, مثددل رضدال العمأددل Target Customer دالعم ل المسدتهد أن )

(Customer Satisfactionواجحتفداظ  الع ,)( مأدلCustomer Retention واكتسداب  مد ل )
, والح ددد  (Customer Profitability(, ور حأددد  العمأدددل )Acquisition Customerجددددد )
تعتمدد (  ة القطا دات المسدتهد  , والقأمد  مدن وجهد   ظدر العمأدل, التدة Market share) أ السوة

 لتركأدددز  مدددى ءكثدددرهم ر حأددد وا   خسدددموب تحمأدددل ر حأددد  العمددد ل شدددكل ءسددداس  مدددى  ت ددداع الم ظمددد
(Customer Profitability( )Kaplan and Norton, 1992).  

( ءن ه اك مجمو   من الد ائص التة تحكم Kaplan and Norton, 1996وةد  أن )     
 ت المدتمف  وهة:أم  من وجه   ظر العمأل  ة الم ظمامحركات الق

  Product /Service Attributes    سمات ءو د ائص الم تج ءو الددم  -
   Customer Relationshipلعمألالع ة  مع ا -
   Image and Reputation هرةالسمع  ءو الش -
 :Internal Business Processes الداخميةالعمميات  ب عد
  من تمكن الم ظمالعوامل واإلجرالات التشلأمأ  الدادمأ  المهم  التة   مى أركز هذا ال عد    

تحقأ   تائج مالأ  متمأزة وءأضًا  العم ل م ها  كفالة و ا مأ ,القأم  التة أتوةعها قأ  تحالتمأز و 
 ددال م تجات وددمات جدأدة  ة اخجل الطوأل أجب  مأها  الم ظم  ل جاحو , مرضأ  لممساهمأن

  احتأاجات العم ل الحالأأن والعم ل الجدد. تم ة تطرح خول مرة
 :Learning and Growth النمو والتعميمعد ب  

لتحقأدد  ءهددداف  أركددز هددذا ال عددد  مددى اجسددتثمار  ددة المددوارد ال شددرأ  خجددل ر ددع مسددتوى ءدائهددم    
م دارأف ال حدث   مدى مجمو د  مدن المقداأأس ءهمهدا وأعتمد هذا ال عدد .الم ظم   ة اخجل الطوأل

 وم دددارأف التددددرأب , دددرالات اجدتددراع الجدأددددة والم تجدددات الجدأدددة المقدمددد   دددة السددو و  والتطددوأر
(Kaplan and Atkinson, 1998.) 

  :Social Perspective الب عد االجتماعي
, حأث  ن المساهم   ة د م المجتمدع ر المجتمع واجهتمام  متطم اتهتطوأ أركز هذا ال عد  مى    

ت وأدع مدن دد ل د دم اخ شدط  اججتما أد  وال أعت ر واج ًا وط أًا  مى م ظمات اخ مال, وأدتم ذلدك
 دددة دددددماتها المقدمددد  لممجتمدددع, والمسددداهم   دددة تدددو أر الدددددمات ال دددحأ  والتعمأمأددد  والكثأدددر مدددن 
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المساهمات التة أحتاجها المجتمع  ة ظل الظدروف الراه د  ال دع   التدة تواجده جمأدع المجتمعدات 
 (.2779)الس أعة, 

عمل  مى المساهم   ة محار د  وةد  رز تأكأد  مى التزام الم ظم  تجاه المجتمع المحأط  ها  ال    
الفقر وتحسأن الددمات ال حأ  ومحار   التموث, المحا ظ   مى ال أئ  ودم   رص  مل متكا ئ , 
واجرتقال  مستوى الددمات التعمأمأ  والمساهم   ة حل مشك ت اإلسكان والموا  ت )ء و  ض , 

2776.)    
ت ارهدددا  لدددزام  مدددى م ظمددد  اخ مدددال تجددداه المسدددؤولأ  اججتما أددد   ا  (Holmes) دددرض  كمدددا     

المجتمددع التددة تعمددل  أدده  ددن طرأدد  المسدداهم   مجمو دد  ك أددرة مددن اخ شددط  اججتما أدد . وتحقدد  
درأس,  اجتما أًا  دة مزاأا هة الم ظمات التة تت  ى دوراً   (: 2777)اللال ة وا 

 ق   الم ظم .المجتمع والث المدى ال عأد من د ل تأثأر رضا زأادة  ة اخر اح  مى -1
 تعزأز المأزة الت ا سأ  والشهرة التة تسعى الم ظم   لى تحقأقها. -2

 تقمأل من اإلجرالات الحكومأ  وتددمها  ة شؤون اخ مال. -3

 زأادة م أعات الم ظم   مى ءثر   عاش الوضع العام لمدول . -4

 تعت ر وسأم  وةائأ  لتج ب المشك ت اججتما أ  المعقدة. -5

    :Ethical Perspective ياألخالقالبعد 
 ز وجل كتا ه الكرأم لأكون هدى و ورًا أضةل الطرأ  خت ا ه, وأهدأهم  لى ءحسن  ء زل اهلل    
ت   وص كثأرة  ة لولقد جا .وءكممها, أهذب ءد ةهم وأسوي ا وجاجهم وأ مح  اسدهم الس ل
اهلل  اأ الوا رض حتى ت ف اخد   التة أ  لة ءن أت ف  ها   اد اهلل ,الكرأم والس   القرإن
ال  ة  مى اهلل  مأه وسمم  قال: }َواِ  ََّك َلَعمى ُدُمٍ  َ ِظأٍم{ ]سورة  اهلل  ز وجل وةد مدح .وثوا ه
حدثت  ائش  رضة اهلل   ها  ن دم  الرسول  مأه ال  ة والس م  قالت:  [. وةد4: , اآلأ القمم

 اخد    اهلل  مأه وسمم ء حا ه  لى التدم  ةد د ا ال  ة  مىو  .القرإن( رواه مسمم )كان دمقه
الك أر والثواب  الحس   وحذرهم من اخد   السأئ , وو د ء حاب اخد   الكرأم   اخجر

  .الجزأل
ما شةٌل ءثقل  ة مأزان المؤمن أوم   و ن ء ة الدَّْرَدال: ءن ال  ّة  مى اهلل  مأه وسمم ةال:     

ن ا هلل تعالى َلُأْ ِلض الفاحش ال ذيل  رواه الترمذي. ةال: حدأث حسن القأام  من ُدُم  َحَسن وا 
 حأح. و  ه ةال: سمعت ال  ّة  مى اهلل  مأه وسمم أقول:  ما من شةل أوضع  ة المأزان ءثقل 

ن  احب ُحسِن الدم  لأ م   ه درج   احب ال  ة وال وم  سئل رسول اهلل  .من ُحْسِن الُدُم  وا 
الج  ؟  قال: )تقوى اهلل وحسن الدم ( رواه الترمذي  كثر ما أددل ال اس مى اهلل  مأه وسمم ء

 .وةال حسن  حأح
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العمل والتجارة واإلدارة ج   ة  لها  اخد  .  ذن  أأن أظن ال عض ءن  ,ومن جا ب إدر     
تكون اخد  ؟ وه اك من أعتقد ء ه من الَسَذاج  ءن  تحدث  ن اخد ةأات  ة مجال العمل 

وكأ ه أرأد ءن أقول ءن التجارة Business is Business تجارة وأستشهد  مى ذلك  مقول : وال
والعمل هما  ة مفهوم اخجا ب ج   ة  لهما  اخد   و العواطف كذلك. و ة الحقأق   إن هذا 

تتعم   أد ةأات المه    ة جمأع د ف الواةع  الجامعات اخج  أ  تهتم  تدرأس مادة 
.  اخد    ة اإلدارة هة ءمر ... وغأرها اله دس  والطب اإلدارة, : المحاس  ,مثل التد  اتال

مطموب  ة العالم المتقدم  ل وءي مدالف  لذلك تقا ل  استهجان ك أر من الشدص العادي,  ما 
  الك  ة المجتمع المسمم.

 دة  مدوذج التدالةحسب ال   طاة  الع مات المتواز   المقترح أمكن  رض  ة ضول ما س   و      
 (.1الشكل رةم )

 (1الشكل رةم ) 
  موذج  طاة  الع مات المتواز                           

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 خطوات تطبيق بطاقة العالمات المتوازنة:
 (:2778هة )جودة,  ءساسأ  تمر  ممأ  تط أ   طاة  الع مات المتواز    عدة دطوات    

 البعد المالي
 ممساهمين؟كيف ننظر ل

 بعد العمالء
 العمالء؟ كيف ينظر لنا

 بعد العمميات الداخمية
 ؟تفوقبما يجب أن 

 بعد االبتكار والتعميم
ر في التحسين هل يمكننا االستمرا
 ؟والتطوير

الرؤية 
 واإلستراتيجية

 .(إعداد الباحث)المصدر: 

 البعد األخالقي
هل يتميز الموظفين بالقيم 

 والمبادئ اإلسالمية؟

 البعد االجتماعي
 كيف ننظر لممجتمع؟
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ذا كا ددت تعت ددر  ممأدد  تحدأددد رؤأدد  الم ظمدد   مثا دد  الدطددوة اخولددىلرؤأدد  والرسددال : تحدأددد ا -1 , وا 
مدد  لمددا سددأكون  ددأمكن مراجعتهددا وتحدددأثها. وتعكددس الرؤأدد  ت ددور الم ظالرؤأدد  محددددة مسدد قًا 

ءمددا رسددال  الم ظمدد   هددة   ددارة  ددن الهدددف اخسدداس الددذي  الطوأددل.  مأدده وضددعها  ددة المدددى
 ها.رأترر وجودها واستمراوجدت من ءجمه, ءو م 

اخهدددداف  وضدددع  أدددتم التع أدددر  دددن رؤأددد  الم ظمددد  ورسدددالتهاوضدددع اخهدددداف واجسدددتراتأجأات:  -2
 اإلستراتأجأ  لمم ظم  وتحدأد اجستراتأجأات التة تؤدي  لى تحقأ  هذه اخهداف.

 تحدأد العوامل التة تعت ر اخكثر ءهمأ   ة تحقأ   جاح الم ظم . -3

ن التقأد الحر ة لو عداد , و تع ر  ن  وامل ال جاح الحرج   ال س   لمم ظم   ةرار اخ عاد التة -4 ا 
ال ءي أمكددن لمم ظمدد   ددة ء حاثهمددا لددأس  لزامأدداً  Kaplan and Nortonاخر عد  التددة حددددها 

  جرال ءي تعدأ ت ءو  ضا ات.

لقأاس هذه وضع اخهداف اخساسأ  والتة تتوا   مع اخهداف اإلستراتأجأ  والمقاأأس الم ئم   -5
اخهداف, وكذلك تحدأد اخهداف القأاسأ  التة تتوا   مع اخهداف اخساسأ  وتعكس ما ترغب 

 . تحقأقهالم ظم  

لمت سددأ   أددان الع ةددات السدد  أ   ددأن المقدداأأس المدتمفدد , وذلددك تت ددمأم الدرأطدد  اإلسددتراتأجأ  ل -6
  أن هذه المقاأأس وجكتمال ال ورة ءمام اإلدارة.

 .و   لتط أقهاالع مات المتواز    حأث تتضمن المعمومات اخساسأ  المطم ت مأم  طاة  -7

 مدددى جمأدددع الددددوائر والمسدددتوأات اإلدارأددد   Cascading توزأدددع المقددداأأس واخهدددداف اخساسدددأ  -8
 الم ظمددد  حتدددى أمدددم الجمأددددع  هدددذه المقددداأأس وأددددركوا اخهددددداف اخساسدددأ  التدددة أعممدددون  مددددى 

 تحقأقها.

دال الفعمة ومدى تحقأ  اخهداف اخساسأ  الموضو   وحساب ال سب جمع المعمومات  ن اخ -9
 والمعادجت واخرةام المتعمق   المقاأأس التة تم   شالها.

, وتسمى  م هجأ  ال فح  Overall Scorecard وضع جمأع المقاأأس  ة  فح  واحدة -17
  الواحدة, حتى أسهل اجط ع  مى ال تائج   ظرة شمولأه واحدة.

  :ةالمتوازن بطاقة العالمات ة لتطبيقاألساسيالقواعد 
  المتواز دد اخساسددأ  لتط أدد   طاةدد  الع مددات (Golden Rulesالقوا ددد الذه أدد  )ه دداك  دددد      
 (:2778, )جودةو (2774)ال تا و ة,  رضها  مى ال حو التالةأمكن  و ,   جاح

ب ءن أكدون ذلدك , مدع وجدو  واز دالمت دارة العمأا لتط أ   طاةد  الع مداتاإل ضرورة د م وت  ة  -1
 .وهذا أدفف من معارضتهم لتط أقها العاممأن  الم ظم  م واضحًا لجمأعالد 

أجددب  دراك ء دده ج توجددد ه دداك حمددول معأارأدد  ت اسددب كددل الم ظمددات,  ظددرًا جدددت ف  وامددل  -2
 ال أئ  الدادمأ  والدارجأ  التة تؤثر  مى تمك الم ظمات.
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أسداهم  دة تعمدأم  طاةد  الع مدات  المادأد  والمع وأد  لكدل مدن أجب التركأدز  مدى مد ح الحدوا ز -3
 .ولأن  ن تط أقهاةوأًا لممسئ , وهذا أعت ر دا عاً اءو تط أقه المتواز  

   دددة مشدددروع  طاةددد  ة  قطددد  ال داأدددأجدددب  دراك ءن تحدأدددد و هدددم  سدددتراتأجأ  الم ظمددد    مدددا هددد -4
إلسدتراتأجأ  ل جداح الم ظمد  أدتم ادتأدار ,  ع دما أتم تحدأد و هم المتطم ات االع مات المتواز  

 مجمو   من المقاأأس تتف  مع اإلستراتأجأ  وتعكس مدى ت فأذ اخهداف المحددة.

ضددرورة  دراك ءثددر مؤشددرات اخدال  مددى سددموك العدداممأن مددع التأكددد مددن ءن تلأرهددا سددأؤثر  مددى  -5
 ذلك السموك وذلك لمتشجأع  مى التحسأن.

مددددة لكدددل مقدددداأأس اخدالال لدددذلك أ  لددددة ءن  ددددرك ءن ه دددداك ضدددرورة  دراك  ددددعو   القأددداس الك -6
 مقاأأس كمأ  ومقاأأس كأفأ .

أجددب تحدأددد  دددد محدددود مددن اخهددداف والمقدداأأس تتوا دد  مددع السددمات الفرأدددة التددة تمأددز كددل  -7
 .ت ظأم ء مال

ضددرورة اج تمددداد  مدددى مددددل اجت دددال مدددن ءسددفل خ مدددى ومدددن ء مددى خسدددفل الت ظدددأمال وذلدددك  -8
 ات المستمرة.إلدراك التلأر 

أجب  دم ال دل  تحمأ ت  مأق  ولكن أفضل ءن ت دء  تحمأ ت  سأط  وتقرأ أ ال  هدف الدتعمم  -9
 والتحسأن مع توسأع اجستددام  التدرج حتى ج تكون ه اك  جوة  أن التحمأل والتط أ .

ضددرورة  دراك دةدد  و سدداط  ء ظمدد   قددل المعمومددات مددن ال داأدد ال كددة ج أددتم  قددل معمومددات  -17
 طئ   لى المستددم ال هائة لم ظام.دا

 مزايا بطاقة العالمات المتوازنة: 
( و)الددولة, 2778حق  تط أ   طاةد  اخدال المتدوازن العدأدد مدن المزاأدا لدسدارة م هدا )جدودة,      

 (Chaudron, 2003و) (Kaplan and Norton, 1992( و)2775( و)  دد الحمدأم, 2771
 (:Christinian and Beiman, 2007و)
تقددددم  طدددارًا شدددامً  لترجمددد  اخهدددداف اإلسدددتراتأجأ   لدددى مجمو ددد  متكاممددد  مدددن المقددداأأس التدددة  -1

 ت عكس  ة  ورة مقاأأس ءدال  ستراتأجأ .

تعمددددل  مددددى  شدددد اع  دددددة احتأاجددددات  دارأدددد ال خ دددده أجمددددع  ددددة تقرأددددر واحددددد ءجددددزال  دأدددددة مددددن  -2
 اإلستراتأجأ  الت ا سأ  لمم ظم .

ات مثدددل: المواز ددد   دددأن اخهدددداف طوأمددد  المددددى والق دددأرة المددددى, تتضدددمن العدأدددد مدددن التواز ددد -3
 والمواز    أن المقاأأس المالأ  وغأر المالأ , والمواز    أن المقاأأس الدادمأ  والدارجأ .

ستراتأجأتها  ة مجمو   مترا ط  من مقاأأس اخدال. -4  تترجم رؤأ  الم ظم  وا 

 من د ل تحفأز الموظفأن  مى ءساس اخدال.تسا د  مى اإلدارة الفعال  لمموارد ال شرأ   -5

 تمد اإلدارة   ورة شامم   ن  ممأات الم ظم . -6
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الع ةددد : المسددداهمأن, العمددد ل, المدددوظفأن,  يذو ظمددد  مدددن  دارة متطم دددات اخطدددراف تمكدددن الم  -7
 والعممأات التشلأمأ .

 تحسن اخ ظم  التقمأدأ  لمرةا   والمحاس    إددال الحقائ  غأر المالأ . -8

العمأدا د من مشك ت التعظأم الفر ة لور اح, حأث أج ر المدأرأن  ة المستوأات اإلدارأد  تح -9
  مى اخدذ  ة الحس ان جمأع مقاأأس التشلأل المهم  معًا.

   التوازن  أن اخهداف ة أرة اخجل واخهداف طوأم  اخجل لم شأة اخ مال.تحق -17
 المبحث الرابع: الدراسة الميدانية

    :سةمنهجية الدرا
 :دراسةمجتمع وعينة ال

 الفمسدددطأ أ   دددة ال  دددوك اإلسددد مأ  ذات الع ةددد  المدددوظفأنأتكدددون مجتمدددع الدراسددد  مدددن جمأدددع      
أدتم   ج ء ده لدم ( موظف وموظف ,54, وال ال   ددهم )*المدرج   ة  ور    مسطأن لوورا  المالأ 

وتددم سددحب  أ دد   شددوائأ   ,لمعاأ دد لددى ءسددموب ا  ذ تددم المجددول  ,لمعدداممأناسددتعمال الح ددر الشددامل 
 : (Sekaran, 2005) تأ لمدطوات اآل ت اسب هذه الدراس  و قاً 

ثدم   ست ا   ءولأ   شكل  شوائة ومن د ل الردود تم حساب المتوسطات ومدنا( 15تم توزأع ) -1
 e = 0.05وسدمح ال احدث لدطدأ معاأ د   σ² = 0.203لسجا دات  وجدد ءن   σ²حسداب الت داأن 

 . = z+ 1.96%  إن القأم الحرج  95مستوى ثق  مساوي لد  ارو ادتأ
  تط أ  القا ون  -2

N =  Z
2
 σ

2
 

        e
2 

  جد ءن حجم العأ  :
N = (1.96)

2
 (0. 203)

2
/(0.05)

2
 = 63.32  =  64 

 

 Population( PCF قد تدم اسدتددام  امدل ت دحأح المجتمدع ) اً لكون المجتمع محدود و ظراً  -3

Correction Factor :و التالة تعدأل حجم العأ   لأ  ح 
  

n =      N P       =   64 ×  54     =  30.11   =   30 

                         N + (p – 1)       64 + (56-1) 
      

                                                 

 هما: البنك اإلسالمي الفلسطيني والبنك اإلسالمي العربي. *
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 موظددف سددت ا   لكددلا, وةددد تددم توزأددع اً موظفددث ثددأن لأكددون حجددم العأ دد  ال هددائة  ا تمددادلددذا تددم      
غأدر  اً موظفد ءر عدأنسدت ا    مدى ا ءر عأنولضمان سر     جاز ال حث  قد تم توزأع  موضع الدراس 

 ست ا   مستمم  مجا    شكل كامل وموضو ة.اكتفال  أول ث ثأن ء ه تم اج

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 Statisticalاسددتددام  ر ددامج الحزمدد  اإلح ددائأ  لمعمددوم اججتما أدد  تددم وخغددراض ال حددث      

Package for Social Sciences (SPSS)    لمقأام  عممأ  التحمأل, وتحقأ  اخهدداف الموضدو
%(, وُأعدددد مسدددتوى مق دددوًج  دددة العمددددوم 5تدددم اسدددتددام مسدددتوى دجلددد  )  دددة  طدددار هدددذا ال حدددث, كمدددا

تددائج %( لتفسددأر  95, وأقا مدده مسددتوى ثقدد  أسدداوي )(Sekaran, 2005) اججتما أدد    ددف   امدد 
ال سدب المئوأد  والتكدرارات,  :أد اجدت دارات اإلح دائأ  التال تماسدتددو . تة أجرأها ال احثالدراس  ال

معامددددل ارت ددداط سدددد أرمان (, Cronbach's Alphaادت ددددار ءلفدددا كرو  دددداخ )اج حدددراف المعأددداري, 
(Spearman-Coefficient ,) ادت دددار شدددا أرا وأدددك(Shapiro-wilk Test) , ادت دددارOne 

sample T-test , ادت دار الت داأن اخحداديOne Way ANOVA , ادت دارIndependent 

Samples T test. 
 :أداة الدراسة

 تتكون است ا   الدراس  من جزءأن كما أمة:    
 .ت الشد أ ( ءسئم  تتعم   المعموما5وهو مكون من ): الجزء األول

ى ءدال ال  دددوك اإلسددد مأ  أت ددداول مقومدددات ء عددداد  طاةددد  الع مدددات المتواز ددد  ومسدددتو  :الجةةةزء الثةةةاني
عدددد , ال ُ ت الدادمأددد , ُ عدددد التعمدددأم وال مدددوُ عدددد العممأدددا, , ُ عدددد العمددد لالُ عدددد المدددالة :هدددةالفمسدددطأ أ ( و 

 ., الُ عد اخد ةةاججتما ة

ى مقأداس لأكدرت ذي ال قداط وةد تم تحدأد المتوسط الحسا ة المرجح  أوزان ُحددت ا تمدادًا  مد     
 :التالة( وذلك  مى ال حو Five Point Likert Scale) الدمس

 االستجابة
موافق بدرجة 

 ة جدا  عالي

موافق بدرجة 
 عالية

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 قليلة

موافق بدرجة 
 قليلة جدا  

 1 2 3 4 5 الوزن النسبي 

 27-7 47-21 67-41 87-61 177-81 الوزن المئوي

 

مدددن المحكمددأن تألفدددت مدددن سددد ع  مدددن ء ضدددال الهأئددد   لقددد تدددم  دددرض اجسدددت ا    مدددى مجمو ددد      
التدرأسدددأ   دددة كمأدددات التجددددارة  الجامعدددات الفمسدددطأ أ   دددة ةطدددداع غدددزة متد  دددأن  دددة المحاسدددد   

 . وةد اسدتجاب ال احدثال  وك اإلس مأ   عض مدأريواإلح ال  ضا    لى  رضها  مى واإلدارة, 
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أل  دددة ضدددول المقترحدددات المقدمددد , و دددذلك آلرال السدددادة المحكمدددأن  دددإجرال مدددا أمدددزم مدددن حدددذف وتعدددد
 درجت اجست ا    ة  ورتها ال هائأ .

 .%97و  %86  أن , لممتلأرات الستCronbach's Alphaوتتراوح ةأم  ءلفا كرو  اخ      
 ,Sekaranوةد  أن ) ,(0.976ادت ار ءلفا كرو  اخ لجمأع  قرات اجست ا ه ) جائ ت أ ما  ملت 

%(  أكثر وءن القأم  التة تزأد 67ول   ح ائأًا لمعامل ءلفا كرو  اخ هة )( ءن القأم  المق 2005
ةأتها  ة دام ان  لى مئ طواج   ات اجس جائ تماد  تا أ  مكاع ى  أ اذهو  %(  هة ممتازة.97 ن )

 7.837وال د  ال  ائة ل ست ا   أشأر  لى ءن معامل اجرت اط أتراوح  أن  .هداف الدراس ء أ حقت
وهذا أ أن ءن محتوى كل متلأر من متلأرات اجست ا   له   ة  ةوأ   هدف الدراس    د  7.959و

معام ت تم حساب اجتسا  الدادمة لفقرات اجست ا   وذلك  حساب و  (.7.75مستوى دجل  )
 7.75ءةل من  ن مستوى الدجل  لكل  قرةء  أن  لم عد التا ع له وتاجرت اط  أن كل  قرة والدرج  الكمأ

 و ذلك تعت ر  قرات اجست ا    ادة  لما وضعت لقأاسه.
لمعر دد  هددل ال أا ددات تت ددع التوزأددع  ((Shapiro-wilk)شددا أرا وأددك )كمددا تددم اسددتددام ادت ددار 

 7.75الط أعددة ءم ج. وةددد  أ ددت  تددائج اجدت ددار ءن ةأمدد  مسددتوى الدجلدد   لكددل متلأددر ءك ددر مددن 

(05.0.sig)  مدددى ءن ال أا دددات تت دددع التوزأدددع الط أعدددة و التدددالة أجدددب اسدددتددام , وهدددذا أددددل
وأسددتددم هددذا اجدت ددار  ذا كددان  دددد المفددردات أقددل  ددن الدمسددأن مفددردة )ء ددو  اجدت ددارات المعممأدده.

 (.2775زأد, 
 تحميل البيانات:

 د ائص وسمات  أ   الدراس . ( 1جدول رةم )ال أ أن     

 (1جدول رقم )
 الدراسةخصائص وسمات عينة 

النسبة  التكرار التصنيف المتغير
 المئوية

 المؤهل العممة
 87.7 24  كالورأوس

 27.7 6 ماجستأر

 اجدت اص العممة

 43.3 13 محاس  

 37.7 9  دارة ء مال                    

 17.7 3  موم مالأ  وم ر أ 

 6.7 2 اةت اد                              

 0.0 7  موم شر أ 

 17.7 3 ءدرى

 6.7 2 مدأر  ام                             المسمى الوظأفة
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 16.7 5  ائب مدأر                        

 37.7 9 مدأر  رع                         

 36.7 11 رئأس ةسم                       

 17.7 3 ءدرى

 دد سد وات الد درة  دة مجدال العمدل 
  ر ة اإلس مة.الم

 13.3 4                     س وات 5ءةل من 

 26.7 8 س وات 17 - 5

 67.7 18 س وات 17ءكثر من 

 دددددد الدددددورات التدرأ أدددد   ددددة مجددددال 
 العمل الم ر ة اإلس مة.

 37.7 9 ( دورات ءو ءةل  4)

 77.7 21 ( دورات4ءكثر من )

 

جمأددع الم حددوثأن  مددى درجدد   الأدد  مددن المسددتوى  (  ن1( مددا أمددة: 1أتضددح مددن جدددول رةددم )     
العممددة ) كددالورأوس وماجسددتأر(, وهددذا أطمددئن ال احددث لقدددرتهم  مددى تفهددم ءسددئم  اجسددت ا   واإلجا دد  

( 2 مأها وتزوأده  المعمومات ال زم , كما ءن المؤهل العممدة مؤشدر  مدى ةددرة وكفدالة الم حدوثأن. 
(  ن معظددم الم حددوثأن هددم مددن 3ا ددات ذات الع ةدد .  ن معظددم الم حددوثأن هددم مددن حممدد  اجدت 

ذوي المواةع الوظأفأ  المتقدم   دة ال  دك, وهدذا أدد م وأعدزز الثقد   دة المعمومدات المجمعد   واسدط  
سدد وات  ددة مجددال  ممهددم  17% مددن الم حددوثأن تزأددد د ددرتهم  ددن 67(  ن مددا  سدد ته 4اجسددت ا  . 

(  ن مددا 5ع اجسددت ا   وتع ئتهددا  شددكل موضددو ة. الحددالة وهددذا أعددزز مددن ةدددرتهم  مددى التعامددل مدد
المزأدد  ولكن أجب  قد دورات, وهذا مؤشر جأد 4% من الم حوثأن ةد حضروا ءكثر من 77 س ته 

 .لمموظفأن من الدورات التدرأ أ 
 اختبار فرضيات الدراسةو  تحميل

, ات اجسددت ا  ( لتحمأددل  قددر One Sample T test) الواحدددةلمعأ دد   Tتددم اسددتددام ادت ددار      
ك در المحسدو   ء t ا قدون  مدى محتواهدا  ذا كا دت ةأمد وتكون الفقرة اأجا أ   مع ى ءن ء دراد العأ د  أو 

والدوزن ال سد ة ءك ددر  7.75ةدل مدن ء )ءو القأمدد  اجحتمالأد  2.05والتدة تسداوي  الجدولأد  tمدن ةأمد  
 t   مددى محتواهددا  ذا كا ددت ةأمدد (, وتكددون الفقددرة سددم أ   مع ددى ءن ء ددراد العأ دد  ج أوا قددون%67مددن 

 7.75ءةددل مددن  )ءو القأمدد  اجحتمالأدد  2.05-الجدولأدد  والتددة تسدداوي  tالمحسددو   ء ددلر مددن ةأمدد  
لهدا  (, وتكدون إرال العأ د   دة الفقدرة محاأددة  ذا كدان القأمد  اجحتمالأد %67والوزن ال سد ة ءةدل مدن 

 (. Levine, et. al., 2010) 7.75ك ر من ء
ولى: تؤثر مقومات البعد المالي لبطاقة العالمةات المتوازنةة عمةى مسةتوا أداء البنةوك الفرضية األ 

 فمسطين لألوراق المالية. سالمية الفمسطينية المدرجة في بورصةاإل
ءن المتوسدط الحسدا ة لجمأدع  قدرات  أ دأن( 2لمعأ د  الواحددة وجددول رةدم ) tتم استددام ادت ار      

الوزن ال س ة المحاأدد  منك ر % وهة ء67.87والوزن ال س ة أساوي  ,3.39 تساوي ()ال عد المالة
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, 2.75الجدولأددد  والتدددة تسددداوي  tوهدددة ءك دددر مدددن ةأمددد   2.919 المحسدددو   تسددداوي t  وةأمددد  67% 
المعأاري لوسئم  مجتمع  , كما  م  اج حراف 7.75من  ةلوهة ء 7.777م  اجحتمالأ  تساوي القأو 

, ومؤشدر واضدح موا قد  مدن ة دل ء دراد العأ د   مدى  قدرات هدذا المجدالوهذا أع ة ءن ه داك  ,7.732
 مى ءن الوضع المالة لم  وك اإلس مأ  الفمسطأ أ  ُأشعر  اجطمئ دان مدن دد ل تحقأد  ءدال مدالة 

, الحفاظ  مى مكا تها  دأن ال  دوك التقمأدأد  وتحقأد   تدائج مرضدأ  لممسداهمأنجأد وم اسب, وكذلك 
 (2779أتفدد  مددع دراسدد  ء ددو ةمددر )وهددذا  .رغددم حددداثتها رب مددع ال  ددوك التقمأدأدد وءدالهددا المددالة متقددا

 مددى ال  ددوك ( 2776ودراسدد  ء ددو  ضدد  ) , ددة ال أئدد  الفمسددطأ أ  (2779درغددام وء ددو  ضدد  )ودراسدد  
 ءي الهددذا أؤهم ددا لق ددول الفرضددأ و  .اخردن   ددك مددى ( 2771ودراسدد  ال شددتاوي )اخرد أدد  اإلسدد مأ , 

سدددد مأ  عددددد المددددالة ل طاةدددد  الع مددددات المتواز دددد  تددددؤثر  مددددى مسددددتوى ءدال ال  ددددوك اإلءن مقومددددات ال 
  .05.0  د مستوى دجل    مسطأن لوورا  المالأ  الفمسطأ أ  المدرج   ة  ور  

 (2جدول رقم )
 تحميل فقرات )البعد المالي(                                 

ط  الفقرات م
وس
لمت
ا

بي
سا
الح

 

ر 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t
 

الأ 
حتم

 اج
أم 

الق
 

تت اسدددب  سددد   اخر ددداح الموز ددد   مدددى المسددداهمأن مدددع  1
 اخر اح المحقق   عمأًا.

3.20 1.157 64.00 0.947 0.351 

أتم استل ل الموارد واإلمكا أات المتاحد   آلأدات تمكدن  2
 ط.من تحقأ  ءر اح تت اسب مع مستوى ال شا

3.37 1.159 67.33 1.733 0.094 

تدددددددو ر اجسدددددددتثمارات ءر احدددددددًا تم دددددددة ءهدددددددداف السأاسددددددد   3
 اجستثمارأ  لم  ك.

3.47 0.681 69.33 3.751 0.001 

تسددتددم إلأددات  ا مدد  لزأددادة التددد   ال قدددي المسددتق مة  4
  شكل أم ة متطم ات السأاس  اجستثمارأ  لم  ك.

3.33 0.884 66.67 2.065 0.048 

أت اسددب حجددم ءر دداح ال  ددك مددع حجددم و و أدد  الددددمات  5
 الم ر أ  المقدم  واستثمارات ال  ك.

3.53 1.137 70.67 2.570 0.016 

أحقدددددد  ال  ددددددك ا دفاضددددددًا مسددددددتمرًا  ددددددة ال فقددددددات غأددددددر  6
 الم اشرة التة تحمل  مى ء شط  ال  ك.

3.33 0.959 66.67 1.904 0.067 

ار م ئمد  مقار د  أقدم ال  دك الدددمات الم در أ   أسدع 7
  ال  وك الم ا س .

3.57 1.040 71.33 2.984 0.006 

أوجد  مو غأر متوازن لمزأج اإلأدرادات مدن ال شداطات  8
 اجستثمارأ .

3.17 0.950 63.33 0.961 0.344 
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تسددددعى  دارة ال  ددددك  لددددى تعظددددأم ثددددروة المسدددداهمأن مددددن  9
 د ل تحقأ   وائد حقأقأ   مى اجستثمار.

3.67 0.994 73.33 3.673 0.001 

تعمددل اإلدارة  مددى زأددادة م أعددات الددددمات الم ددر أ   17
 المت و   د ل استحداث مجاجت جدأدة.

3.27 1.048 65.33 1.393 0.174 

 0.007 2.919 67.80 0.732 3.39 جميع الفقرات                

 2.75  تساوي 29  ودرج  حرأ   7.75  د مستوى دجل    دولأ الج  t* ةأم 
 

الفرضية الثانية: تؤثر مقومات بعد العمالء لبطاقةة العالمةات المتوازنةة عمةى مسةتوا أداء البنةوك 
 .فمسطين لألوراق المالية سالمية الفمسطينية المدرجة في بورصةاإل

ءن المتوسدط الحسدا ة لجمأدع  قدرات أ دأن ( 3جددول رةدم )معأ د  الواحددة و ل tتم استددام ادت ار      
من الوزن ال س ة المحاأدد  ك رء% وهة 77.94 , والوزن ال س ة أساوي3.55تساوي  ( ل) عد العم

, 2.75 الجدولأددد  والتدددة تسددداوي tوهدددة ءك دددر مدددن ةأمددد   5.145المحسدددو   تسددداوي  t  وةأمددد  67% 
, كما  م  اج حراف المعأاري لوسئم  مجتمع  7.75من  وهة ءةل 7.777تساوي القأم  اجحتمالأ  و 

 مدى ءن  ذا أع ة ءن ه اك موا ق  من ة ل ء راد العأ    مى  قرات هدذا المجدال, ومؤشدروه ,7.583
أجا أ  ممثم   ة تقددأم الدددمات الم در أ  المت و د  والجدأددة   ستراتأجأ  ال  وك اإلس مأ   اجح  وا 

, وهدددذا أعدددزز اسدددتمرارأ  رضدددا وطموحدددات العمددد ل حسدددب الشدددرأع  اإلسددد مأ التدددة تم دددة احتأاجدددات 
 , وهذا أتف  معل  وك, و التالة زأادة الح   السوةأ  لتمك ام ل الحالأأن واستقطاب  م ل جددالع

أدتم ة دول  و  اًل  مأده .(1991ودراس  اخ جة ) ,(2776دراس  ء و  ض  )و  (2779) دراس   وض
وك وى ءدال ال  ددءن مقومددات  عددد العمدد ل ل طاةدد  الع مددات المتواز دد  تددؤثر  مددى مسددت ءي الالفرضددأ 

 .05.0  د مستوى دجل    مسطأن لوورا  المالأ  س مأ  الفمسطأ أ  المدرج   ة  ور  اإل
 (3جدول رقم )        

 تحميل فقرات )بعد العمالء(

 الفقرات م
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رضدا العمد ل  دن الدددمات أوجد مسدتوى مق دول مدن  1
 الم ر أ  المقدم  من ال  ك.

3.33 0.994 66.67 1.836 0.077 
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أفضدددددل معظدددددم  مددددد ل ال  دددددوك التعامدددددل مدددددع ال  دددددك  2
 اإلس مة  ن غأره من ال  وك.

3.70 0.651 74.00 5.887 0.000 

أقددع  دددد الشددكاوي المقدمدد  مددن العمدد ل ضددمن حدددود  3
 المتوةع.

3.33 0.884 66.67 2.065 0.048 

أت اسب الوةت الم ذول لتم أ  طمب العمأل مدع الوةدت  4
 المعأاري لهذه الددم .

3.57 1.104 71.33 2.811 0.009 

تقددددددم الدددددددمات الم دددددر أ  لمعمددددد ل  مسدددددتوى جدددددودة  5
 وموا فات مق ول  تم ة احتأاجات العم ل.

3.43 0.971 68.67 2.443 0.021 

عمدددد ل  ددددة تت اسددددب ح دددد  ال  ددددك مددددن حأددددث  دددددد ال 6
 السو  الم ر ة مع القدرات التسوأقأ  المتاح .

3.60 0.855 72.00 3.844 0.001 

تت اسددب ح دد  ال  ددك مددن حأددث  دددد العمدد ل الجدددد  7
 ددددة السددددو  الم ددددر ة مددددع ةدددددرات ال  ددددك التسددددوأقأ  

 اإلضا أ .
3.33 0.844 66.67 2.163 0.039 

أقدددددددم ال  ددددددك ددماتدددددده الم ددددددر أ  لمعمدددددد ل مددددددن ذوي  8
  حأ  المرتفع  وغأر المرتفع   شكل متمأز.الر 

3.70 0.596 74.00 6.433 0.000 

أهددددددف مقأددددداس اجحتفددددداظ  دددددالعم ل الحدددددالأأن  أجددددداد  9
 ددمات تم ة احتأاجات العم ل المادأ  والمع وأ .

3.70 0.988 74.00 3.881 0.001 

أسدددددعى مقأددددداس رضدددددا العمددددد ل  لدددددى تحقأددددد  الرضدددددا  17
 العادل.ال فسة والر ح المادي 

3.73 0.868 74.67 4.626 0.000 

أرا دددى مقأددداس اسدددتقطاب  مددد ل جددددد تحقأددد  هددددف  11
 الر حأ  الم ئم  )الح ل(.

3.57 0.858 71.33 3.616 0.001 

تسدددددددعى  دارة ال  دددددددك  لدددددددى تقددددددددأم ء ضدددددددل الدددددددددمات  12
الم ددددددر أ  لعم ئهددددددا  اسددددددتددام وسددددددائل التك ولوجأددددددا 

 الحدأث . 
3.57 1.040 71.33 2.984 0.006 

 0.000 5.145 70.94 0.583 3.55 جميع الفقرات                   

 2.75  تساوي 29  ودرج  حرأ   7.75الجدولأ    د مستوى دجل     t* ةأم 
 

: تةةؤثر مقومةةات بعةةد العمميةةات الداخميةة لبطاقةةة العالمةةات المتوازنةةة عمةةى مسةةتوا الفرضةية الثالثةةة
 فمسطين لألوراق المالية. ينية المدرجة في بورصةأداء البنوك اإلسالمية الفمسط
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ءن المتوسدط الحسدا ة لجمأدع  قدرات  أ دأن( 4جددول رةدم )معأ د  الواحددة و ل tتم استددام ادت ار      
مدددن الدددوزن  ك دددرء% وهدددة 66.83الدددوزن ال سددد ة أسددداوي , و 3.34تسددداوي  () عدددد العممأدددات الدادمأددد 

الجدولأدد  والتددة  tوهددة ءك ددر مددن ةأمدد   2.331سدداوي المحسددو   ت t  وةأمدد  %67ال سدد ة المحاأددد  
, كمدا  مد  اج حدراف المعأداري 7.75ةدل مدن وهة ء 7.727القأم  اجحتمالأ  تساوي , و 2.75 تساوي

وهذا أع ة ءن ه اك موا ق  من ة ل ء راد العأ    مدى  قدرات هدذا المجدال,  ,7.873لوسئم  مجتمع  
 ,القأام  حم ت تسوأقأ  هاد د  وجأددةوكذلك  وك اإلس مأ لم   الجلرا ة  تشاراججأد  مى ومؤشر 

و  داًل  .(2776دراسد  ء دو  ضد  ) وهدذا أتفد  مدع ,ومتمأدزة مسدتحدثه وتقدأم دددمات م در أ  جدأددة
ءن مقومددات  عددد العممأددات الدادمأدد  ل طاةدد  الع مددات المتواز دد  تددؤثر  ءي الة ددول الفرضددأ  أددتم  مأدده

  ددد   مسددطأن لددوورا  المالأدد    الفمسددطأ أ  المدرجدد   ددة  ور دد مأ مددى مسددتوى ءدال ال  ددوك اإلسدد 
 .05.0مستوى دجل  

 (4)جدول رقم     
 تحميل فقرات )بعد العمميات الداخمية(
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 أ  لمعم ل من د ل دراسد   أتم تو أر الددمات الم ر  1
 احتأاجات ورغ ات العم ل.

3.37 0.928 67.33 2.164 0.039 

تشددكل الددددمات الم ددر أ  المسددتحدث  )الجدأدددة(  سدد    2
 الأدددد  مددددن  جمددددالة الددددددمات المطروحدددد   ددددة السددددو  

 الم ر ة.
3.20 1.095 64.00 1.000 0.326 

توةعدات تفو  الددمات الم ر أ  المستحدث  )الجدأددة(  3
 العم ل.

3.17 1.117 63.33 0.817 0.420 

أتم تو أر الددمات الم ر أ  المسدتحدث  )الجدأددة(  دة  4
 الوةت الم اسب.

3.10 1.125 62.00 0.487 0.630 

)الجدأددددددة( ج   تدددددو أر الدددددددمات الم دددددر أ  المسدددددتحدث 5
 أؤدي  لى زأادة  ة التكمف  ءو زأادة  ة سعر الددم .

3.50 0.900 70.00 3.042 0.005 

أركددز  عددد العممأددات الدادمأدد   مددى تمأددز ال  ددك وتحقأدد   6
 القأم  التة أتوةعها العم ل  كفالة و ا مأ .

3.23 0.898 64.67 1.424 0.165 

أددددتم تددددو أر ء مددددى درجدددد  ممك دددد  مددددن الجددددودة  ددددة ءدال  7
 الددمات الم ر أ  و أةل تكمف  ممك  .

3.30 1.088 66.00 1.511 0.142 

 0.056 1.989 68.00 1.102 3.40تجأب ال  دددك لشدددكاوي العمددد ل, وأدددتم معالجددد  الدمدددل أسددد 8
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  ة وةت ة أر.
أوجد ءثر  أجا ة لحم ت التدروأج التدة أقدوم  هدا ال  دك  9

  ة استقطاب ء داد جدأدة من العم ل.
3.67 1.124 73.33 3.247 0.003 

تستهدف  ممأدات التحسدأن والتطدوأر المسدتمر تدفدأض  17
 دل الضأاع  ة الوةت.مع

3.53 1.074 70.67 2.719 0.011 

أدتم اسددتل ل المدوارد واإلمكا أددات المتاحد   آلأددات تمكددن  11
 من تحقأ  ءر اح ء مى من الحدود المتعارف  مأها.

3.50 1.075 70.00 2.548 0.016 

جددرالات العمددل  12 أهددتم ال  ددك  ت فأددذ الددددمات الم ددر أ  وا 
و  الددددددمات التددددة أقدددددمها الدادمأدددد   شددددكل متمأددددز أفدددد

 الم ا سأن.
3.13 1.042 62.67 0.701 0.489 

 0.027 2.331 66.83 0.803 3.34 جميع الفقرات                    

 2.75  تساوي 29  و درج  حرأ    7.75الجدولأ    د مستوى دجل      tةأم  
 

المةات المتوازنةة عمةى مسةتوا أداء الفرضية الرابعة: تؤثر مقومات بعةد التعمةيم والنمةو لبطاقةة الع
 فمسطين لألوراق المالية. سالمية الفمسطينية المدرجة في بورصةالبنوك اإل

ءن المتوسدط الحسدا ة لجمأدع  قدرات  أ دأن( 5لمعأ   الواحدة وجددول رةدم ) tتم استددام ادت ار      
مدن  الدوزن ال سد ة   دركة ء% وهد65.33أسداوي  , والوزن ال س ة3.27تساوي  () عد التعمأم وال مو

الجدولأدد  والتددة تسدداوي  tوهددة ءك ددر مددن ةأمدد   2.153 و   تسدداويالمحسدد t  وةأمدد  %67المحاأددد  
, كما  م  اج حراف المعأاري لوسدئم  7.75من  وهة ءةل 7.747القأم  اجحتمالأ  تساوي , و 2.75

ومؤشدر  رات هدذا المجدال,وهذا أع ة ءن ه اك موا ق  من ة ل ء راد العأ    مى  ق ,7.679مجتمع  
أتمتعدددون  تأهأدددل م دددر ة و ممدددة جأدددد, وءن ءسدددالأب التددددرأب  مدددى ءن مدددوظفة ال  دددوك اإلسددد مأ  

( ودراسدد  ء ددو  ضدد  2779)مددع دراسدد  ء ددو ةمددر   لددى حددد ك أددر وهددذا أتفدد  المسددتددم  جأدددة و عالدد 
اة  الع مات المتواز د  ءن مقومات  عد التعمأم وال مو ل ط ءي الهذا أؤهم ا لق ول الفرضأ و  .(2776)

  مسددطأن لددوورا  المالأدد  سد مأ  الفمسددطأ أ  المدرجدد   ددة  ور د تدؤثر  مددى مسددتوى ءدال ال  ددوك اإل
    .05.0  د مستوى دجل  

 (5جدول رقم )        
 تحميل فقرات )بعد التعميم والنمو(
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 0.057 1.980 66.67 0.922 3.33 أقدم ال  ك  رامج تدرأ أ  كا أ  وم ئم  لمموظفأن. 1

أهتم ال  ك  تدرأب الموظفأن لتطوأر ةددراتهم كدٌل حسدب  2
 حاجته ءو حسب حاج  ال  ك.

3.37 1.066 67.33 1.884 0.070 

 ئمدددد  لمددددؤه تهم أتمتددددع المددددوظفأن  ددددددمات تدرأ أدددد  م 3
 العممأ  وط أع   ممهم  ة ال  ك.

3.47 1.042 69.33 2.454 0.020 

أوجد  دد م اسب مدن المدوظفأن الدذأن أمتمكدون د درات  4
  ممأ  دا   ومفأدة لمعمل.

3.73 0.785 74.67 5.117 0.000 

أوجد لدى الموظفأن  كرة واضدح   دن د دائص ال  دك  5
 مكا أات المادأ .المه أ  والثقا أ   اإلضا   لس

3.60 1.003 72.00 3.275 0.003 

أتقددددددم كدددددل موظدددددف  عددددددد مدددددن المقترحدددددات التحسدددددأ أ   6
 والتطوأرأ  لم  ك س وأًا.

2.93 1.172 58.67 
-

0.311 
0.758 

 0.003 3.181 70.00 0.861 3.50 أتمسك الموظفون  ة ال  ك  وظائفهم  درج  ك أرة. 7

ركددون العمددل وأ تقمددون تدد دفض  سدد   المددوظفأن الددذأن أت 8
  لى ءماكن ءدرى.

3.40 0.855 68.00 2.562 0.016 

 53.33 1.213 2.67 أوجد لدى ال  ك  ظام  عال لممكا آت والحوا ز. 9
-

1.505 
0.143 

أوجددددد موظفددددون ذات ةدددددرات  قمأدددد  متفوةدددد   ددددة ا تكددددار  17
 الحمول وتطوأر اخدال موز أن  مى اخةسام المدتمف . 

3.23 1.104 64.67 1.157 0.257 

أهدتم مقأداس رضدا الموظدف المسدتددم  دة ال  دك,  تم أد   11
 حاجاته  ما أ اسب ةدراته ومؤه ته. 

3.00 1.083 60.00 0.000 1.000 

أؤكددد مقأدداس اجحتفدداظ  ددالموظف  مددى مقدداأأس الكفددالة  12
 والفا مأ  الفردأ .

3.07 1.081 61.33 0.338 0.738 

الموظفأن ل ذل الجهد والعطال  توجد رغ   واستعداد لدى 13
 من ءجل ال  ك.

3.63 0.850 72.67 4.080 0.000 

أحدددرص ال  دددك  مدددى اجحتفددداظ  دددالموظفأن ذوي اجلتدددزام  14
 العالة واجهتمام  هم وتحفأزهم.

2.90 1.185 58.00 
-

0.462 
0.647 

أقدددددوم ال  دددددك  تحسدددددأ ات مسدددددتمرة  دددددة تقددددددأم الدددددددمات  15
لتمأددز و التددالة ضددمان وجل الم در أ  لمعمدد ل لضددمان ا

 العم ل.
3.17 1.117 63.33 0.817 0.420 

 0.040 2.153 65.33 0.679 3.27 جميع الفقرات               

 2.75  تساوي 29  و درج  حرأ   7.75الجدولأ    د مستوى دجل     t* ةأم 
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وازنةة عمةى مسةتوا أداء الفرضية الخامسة: تؤثر مقومات البعد االجتماعي لبطاقةة العالمةات المت
 فمسطين لألوراق المالية. سالمية الفمسطينية المدرجة في بورصةالبنوك اإل

ءن المتوسدط الحسدا ة لجمأدع  قدرات  أ دأن( 6لمعأ   الواحدة وجددول رةدم ) tتم استددام ادت ار      
 سدد ة مددن الددوزن ال % وهددة ءةددل59.91 أسدداوي , والددوزن ال سدد ة2.99تسدداوي  ()ال عددد اججتمددا ة

الجدولأدد  والتددة  tوهددة ءةددل مددن ةأمدد   7.783 تسدداويالمحسددو   المطمقدد   t  وةأمدد  %67المحاأددد  
, كما  م  اج حراف المعأاري 7.75من  وهة ءك ر 7.934القأم  اجحتمالأ  تساوي , و 2.75 تساوي

تواز ددد  مقومدددات ال عددد اججتمددا ة ل طاةدد  الع مددات الم  ددإن و  دداًل  مأدده ,7.632لوسددئم  مجتمعدد  
 مسدطأن  سد مأ  الفمسدطأ أ  المدرجد   دة  ور د تؤثر  درج  متوسط   مدى مسدتوى ءدال ال  دوك اإل

 ددورها   عدد وهدذا أوضدح ءن ال  دوك اإلسد مأ  لدم تقدم .05.0  د مستوى دجل   لوورا  المالأ 
وهددذا أتفدد  مددع  .المجتمددع ددة ددمدد  اججتمددا ة  مددى ءكمددل وجدده وج  ددد مددن المزأددد مددن المسدداهم  

 .(2779دراس  ء و ةمر )
 (6جدول رقم )         

 تحميل فقرات )البعد االجتماعي(
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أسددداهم ال  دددك  دددة   دددال المجتمدددع الفمسدددطأ ة  دددن طرأددد   1
 د م مشرو ات ال  أ  التحتأ .

3.17 1.177 63.33 0.776 0.444 

أسدددداهم ال  ددددك  ددددة تقدددددأم المسددددا دات والمدددد ح والتشددددجأع  2
 لمقطاع الداص لمددول  ة استثمارات جدأدة.

3.37 0.718 67.33 2.796 0.009 

أوجد لم  ك دور ك أر  ة ت شأط اجسدتثمار  دة مجداجت  3
 ال  ال والتشأأد.

3.57 0.817 71.33 3.798 0.001 

  دددك  دددة تولأدددد  دددرص  مدددل مدددن دددد ل   عددداش أسددداهم ال 4
 اجةت اد و رامج اإل عاش اجةت ادي.

3.10 1.029 62.00 0.532 0.599 

أقدم ال  ك م ح دراسأ  لمدرأجأن لمتا ع  دراسداتهم العمأدا  5
 مع تأمأن م ارأف الدراس  والمعأش .

2.50 1.196 50.00 -2.289 0.030 

العممة لمجامعدات وأتدأح أقوم ال  ك  ت فأذ  رامج التدرأب  6
 لمط ب  ر   تط أ  مشروع التدرج دادل  رو  .

3.43 1.104 68.67 2.149 0.040 

أقوم ال  ك  تموأل  رامج التدرأب لمدرأجأن  هدف تدو أر  7
 التدرأب العممة لهم وتأهأمهم لسو  العمل.

2.67 0.994 53.33 -1.836 0.077 

 0.090 1.756- 55.33 0.728 2.77  التدددة تسدددا د أسددداهم ال  دددك  دددة د دددم الجمعأدددات الدأرأددد 8
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 اخسر الفقأرة ودور اخأتام. 
أقددددددم ال  دددددك هدددددداأا  أ أددددد  تفدددددة  متطم دددددات ومسدددددتمزمات  9

 عددددض الم اسدددد ات مثددددل  كسددددوة العأددددد وا  طددددار رمضددددان  
 لوسر الفقأرة.

2.80 1.186 56.00 -0.924 0.363 

ا دد  أسدداهم ال  ددك  ددد م جمعأددات ذوي اجحتأاجددات الد 17
وتو أر الد م ال زم ل زجئها ل ستفادة من ةدراتهم الذاتأ  

 الكام   وتحسأن مستوى معأشتهم. 
2.70 0.988 54.00 -1.663 0.107 

أقدم ال  ك الد م لوطفال من ذوي اجحتأاجات الدا د   11
وتشدددددددمل الر اأددددددد  ال دددددددحأ  و ددددددد ج ال طددددددد  والعدددددددد ج 

 الط أعة. 
2.67 1.093 53.33 -1.670 0.106 

أقدددم ال  ددك الددد م لو شددط  الثقا أدد  والعممأدد  مددن ددد ل  12
 ر اأ  المهرجا ات والم اس ات.

3.17 0.889 63.45 1.044 0.305 

 0.934 0.083- 59.81 0.632 2.99 جميع الفقرات                 

 2.75  تساوي 29  و درج  حرأ   7.75الجدولأ    د مستوى دجل     tم ةأ* 

سادسةة: تةةؤثر مقومةات البعةد األخالقةةي لبطاقةة العالمةات المتوازنةةة عمةى مسةةتوا أداء الفرضةية ال
 فمسطين لألوراق المالية. سالمية الفمسطينية المدرجة في بورصةالبنوك اإل

ءن المتوسدط الحسدا ة لجمأدع  قدرات  أ دأن( 7جددول رةدم )احدة و لمعأ   الو  tتم استددام ادت ار      
مدددن الددوزن ال سددد ة  ك ددرء% وهدددة 77.61, والددوزن ال سددد ة أسدداوي 3.53 تسددداوي ()ال عددد اخد ةددة

 الجدولأدد  والتددة تسدداوي tوهددة ءك ددر مددن ةأمدد   4.613المحسددو   تسدداوي  t  وةأمدد  %67المحاأددد  
 م  اج حراف المعأاري لوسدئم  , كما 7.75من  ةلوهة ء 7.777القأم  اجحتمالأ  تساوي , و 2.75

مؤشدر العأ د   مدى  قدرات هدذا المجدال و ه اك موا ق  مدن ة دل ء دراد  وهذا أع ة ءن ,7.637 مجتمع 
والدمددد  الحسدددن   ال دددد  أتمتعدددون ممدددنه جأدددد  مدددى ءن ال  دددك أتدددودى الدةددد    دددد ادتأدددار موظفأددد

ءن مقومات ال عد اخد ةة ل طاةد  الع مدات  ال ءيأتم ة ول الفرضأ  و  اًل  مأه .واخما   والتواضع
 مسدطأن لدوورا   س مأ  الفمسطأ أ  المدرج   ة  ور د ءدال ال  وك اإل المتواز   تؤثر  مى مستوى

 .05.0  د مستوى دجل   المالأ 
 (7جدول رقم )      

 تحميل فقرات )البعد األخالقي(
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وظفون  دم  ال د   ة سموكأاتهم الشد أ  أتمتع الم 1
 والعممأ .

3.90 0.845 78.00 5.835 0.000 

أشكل م دء العدل  ة معامم  العم ل ءساسدًا سدموكأًا  دة  2
   جاز العمل.

3.77 0.626 75.33 6.707 0.000 

 0.000 4.805 76.67 0.950 3.83 أشترط تو ر دم  اخما     د ادتأار موظفة ال  ك. 3

أدددزرع  دددة  فدددوس المدددوظفأن دمددد  الشدددجا    دددة جمأدددع  4
 مواةف العمل.

3.37 1.033 67.33 1.943 0.062 

تعقدددد دورات تدرأ أددد  للدددرس دمددد  الحمدددم  دددة المدددوظفأن  5
   د التعامل مع ال اس.

3.23 1.104 64.67 1.157 0.257 

 0.014 2.626 67.33 0.765 3.37 أتو ر  ة الموظفأن دم  التواضع لجمأع  م ل ال  ك. 6

 0.000 4.817 73.33 0.758 3.67 أمتزم   ف  طهارة الأد   د توظأف العاممأن  ة ال  ك. 7

تلدددرس  ضدددأم  اج تدددراف  دددالح  خ دددحا ه  دددة  فدددوس  8
 الموظفأن. 

3.37 0.850 67.33 2.362 0.025 

أشدددجع دمددد  الق ا ددد   دددة  فدددوس المدددوظفأن   دددر تدددو أر  9
 احتأاجاتهم  الكامل.

3.53 0.860 70.67 3.395 0.002 

أعتمدد ال  ددك ءسدموب التكمفدد  الحقأقأدد  لمسدمع  مددع  ضددا    17
هددددددامش ر ددددددح محدددددددد ومعقددددددول  ددددددة  طددددددار ال عددددددد  ددددددن 

 اجستل ل.
3.47 1.042 69.33 2.454 0.020 

أرسم ال  ك سأاس  التعامل  داخد   الفاضدم  سدوال مدع  11
 الموظفأن ء فسهم ءو مع  م ل ال  ك.

3.50 1.009 70.00 2.715 0.011 

ترا ددددة سأاسدددد  ال  ددددك م دددددء التكا ددددل  مددددا أحقدددد  التددددرا ط  12
 والتراحم  أن الموظفأن. 

3.37 0.928 67.33 2.164 0.039 

 0.000 4.613 70.61 0.630 3.53 جميع الفقرات                 

 2.75  تساوي 29  ودرج  حرأ   7.75الجدولأ    د مستوى دجل     t* ةأم 
 

 لسادسة:الفرضية ا
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حةول )مقومةات أبعةاد بطاقةة العالمةات 
المتوازنة ومستوا أداء البنوك اإلسالمية الفمسطينية(، تعزا إلى )المؤهل، االختصاص، المسةمى 

 .0005الوظيفي، الخبرة، التدريب( عند مستوا داللة 
 فرضأات الفر أ  التالأ :وأتفرع من هذه الفرضأ  ال    
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ج توجدددد  دددرو  ذات دجلددد   ح دددائأ   دددأن  جا دددات الم حدددوثأن حدددول )مقومدددات ء عددداد  طاةددد   -6.1
  دددد  العممدددة الع مدددات المتواز ددد  ومسدددتوى ءدال ال  دددوك اإلسددد مأ  الفمسدددطأ أ (, تعدددزى  لدددى المؤهدددل

  .7.75مستوى دجل  
مقومدددات ء عددداد  طاةددد   رال مجتمدددع الدراسددد  حدددوللفدددرو   دددة إجدت دددار ا tتدددم اسدددتددام ادت دددار      

  د مستوى  لمؤهل العممةالع مات المتواز   ومستوى ءدال ال  وك اإلس مأ  الفمسطأ أ  تعزى  لى ا
وهة ءةدل  7.715 اور تساويءن القأم  اجحتمالأ  لجمأع المح وضحأ( 8جدول رةم ), و 7.75دجل  
وهدذا  داتج  دن   ات الم حدوثأن ل دالح  ئد  الماجسدتأر مى وجود  رو   أن  جا مما أدل 7.75من 

 . طاة  الع مات المتواز    شكل جأدموضوع درسوا ءن حمم  الماجستأر 
 
 (8) جدول رقم

 "العممي المؤهلمفروق بين المتوسطات حسب متغير "ل tاختبار 

 المحور
المتوسطات الحسابية لفئات المؤهل 

قيمة  العممي
t 

القيمة 
 ماجستير كالوريوسب االحتمالية

مقومددات ء عدداد  طاةدد  الع مددات المتواز دد  
ومسددددددددددددددددتوى ءدال ال  ددددددددددددددددوك اإلسدددددددددددددددد مأ  

 .الفمسطأ أ 
3.258 3.669 -2.604 0.015 

  

ج توجدددد  دددرو  ذات دجلددد   ح دددائأ   دددأن  جا دددات الم حدددوثأن حدددول )مقومدددات ء عددداد  طاةددد   -6.2
الفمسطأ أ (, تعزى  لى اجدت اص العممة   دد الع مات المتواز   ومستوى ءدال ال  وك اإلس مأ  

 .7.75مستوى دجل  
تدددم اسدددتددام ادت دددار تحمأدددل الت ددداأن اخحدددادي جدت دددار الفدددرو   دددة إرال مجتمدددع الدراسددد  حدددول       

  ددد مسددتوى  مقومددات ء عدداد  طاةدد  الع مددات المتواز دد  ومسددتوى ءدال ال  ددوك اإلسدد مأ  الفمسددطأ أ 
 لجميع القأمد  اجحتمالأد  أن أوضدح ( 9جددول رةدم )اجدت داص العممدة, و ى  لدى تعدز  ,7.75دجل  

علععع عععدم وجععود فععروق بععين  جابععا   ممععا يععد  7.75وهععي أكبععر مععن  7.281 المحععاور تسععاوي

 .المبحوثين
 (9) جدول رقم

 "مفروق بين المتوسطات حسب متغير "االختصاص العمميتحميل التباين األحاد  ل

 المحور

ة لفئات المتوسطات الحسابي
قيمة  االختصاص العممي

F 
القيمة 
 االحتمالية

سب
محا رة  ة
إدا مال
أع

وم  
عم لية
ما

صاد 
اقت

را 
أخ
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مقومددات ء عدداد  طاةدد  الع مددات المتواز دد  
ومسددددددددددددددددتوى ءدال ال  ددددددددددددددددوك اإلسدددددددددددددددد مأ  

 .الفمسطأ أ 

3
.5

0
5
 

3
.1

3
2
 

3
.3

2
9
 

3
.8

8
4
 

2
.8

9
5
 

1.347 0.281 

 

أن  جا دددات الم حدددوثأن حدددول )مقومدددات ء عددداد  طاةددد  ج توجدددد  دددرو  ذات دجلددد   ح دددائأ   ددد -6.3
الع مددات المتواز دد  ومسددتوى ءدال ال  ددوك اإلسدد مأ  الفمسددطأ أ (, تعددزى  لددى المسددمى الددوظأفة   ددد 

 .7.75مستوى دجل  
تدددم اسدددتددام ادت دددار تحمأدددل الت ددداأن اخحدددادي جدت دددار الفدددرو   دددة إرال مجتمدددع الدراسددد  حدددول       

  ددد مسددتوى  الع مددات المتواز دد  ومسددتوى ءدال ال  ددوك اإلسدد مأ  الفمسددطأ أ  مقومددات ء عدداد  طاةدد 
لجمأدددع  دددأن ءن القأمددد  اجحتمالأددد  ( أ17جددددول رةدددم )مسدددمى الدددوظأفة, و تعدددزى  لدددى ال, 7.75دجلددد  

 مددددى  دددددم وجددددود  ددددرو   ددددأن  جا ددددات  ممددددا أدددددل 7.75وهددددة ءك ددددر مددددن  7.397 المحدددداور تسدددداوي
 الم حوثأن.

 (10) جدول رقم
 يل التباين األحاد  لمفروق بين المتوسطات حسب متغير "المسمى الوظيفي"تحم

 المحور

المتوسطات الحسابية لفئات المسمى 
قيمة  الوظيفي

F 
القيمة 
 االحتمالية

ير 
مد ب  عام
نائ دير
م

ير  
مد س  فرع
رئي سم
ق

را 
أخ

 

مقومددات ء عدداد  طاةدد  الع مددات المتواز دد  
ومسددددددددددددددددتوى ءدال ال  ددددددددددددددددوك اإلسدددددددددددددددد مأ  

 .مسطأ أ الف
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4
 

1.060 0.397 

 

ج توجدددد  دددرو  ذات دجلددد   ح دددائأ   دددأن  جا دددات الم حدددوثأن حدددول )مقومدددات ء عددداد  طاةددد   -6.4
الع مدات المتواز دد  ومسدتوى ءدال ال  ددوك اإلسد مأ  الفمسددطأ أ (, تعدزى  لددى  ددد سدد وات الد درة  ددة 

 .7.75مستوى دجل  مجال العمل الم ر ة اإلس مة   د 
تدددم اسدددتددام ادت دددار تحمأدددل الت ددداأن اخحدددادي جدت دددار الفدددرو   دددة إرال مجتمدددع الدراسددد  حدددول       

  ددد مسددتوى  مقومددات ء عدداد  طاةدد  الع مددات المتواز دد  ومسددتوى ءدال ال  ددوك اإلسدد مأ  الفمسددطأ أ 
( 11جدول رةم )و س مة, تعزى  لى  دد س وات الد رة  ة مجال العمل الم ر ة اإل, 7.75دجل  

 مدى  ددم  ممدا أددل 7.75ك در مدن وهة ء 7.781 لجمأع المحاور تساويءن القأم  اجحتمالأ   أن أ
 .وجود  رو   أن  جا ات الم حوثأن

 (11) جدول رقم
 الخبرة في مجال العمل المصرفي اإلسالمي"مفروق بين المتوسطات حسب متغير "تحميل التباين األحاد  ل
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 المحور

توسطات الحسابية لفئات عدد الم
سنوات الخبرة في مجال العمل 

قيمة  المصرفي اإلسالمي
F 

القيمة 
 5أقل من  االحتمالية

 سنوات
5 - 10 

 سنوات
أكثر من 

10 
 سنوات

مقومددات ء عدداد  طاةدد  الع مددات المتواز دد  
ومسددددددددددددددددتوى ءدال ال  ددددددددددددددددوك اإلسدددددددددددددددد مأ  

 .الفمسطأ أ 
2.881 3.135 3.533 2.765 0.081 

 

ج توجدددد  دددرو  ذات دجلددد   ح دددائأ   دددأن  جا دددات الم حدددوثأن حدددول )مقومدددات ء عددداد  طاةددد   -6.5
الع مددات المتواز دد  ومسددتوى ءدال ال  ددوك اإلسدد مأ  الفمسددطأ أ (, تعددزى  لددى  دددد الدددورات التدرأ أدد  

 .7.75 ة مجال العمل الم ر ة اإلس مة   د مستوى دجل  
مقومدددات ء عددداد  طاةددد   اسددد  حدددولار الفدددرو   دددة إرال مجتمدددع الدر جدت ددد tتدددم اسدددتددام ادت دددار      

تعدزى  لدى , 7.75  دد مسدتوى دجلد   الع مات المتواز   ومستوى ءدال ال  وك اإلسد مأ  الفمسدطأ أ 
( ءن القأمد  12جددول رةدم ) حأدث  دأن دد الدورات التدرأ أ   ة مجال العمل الم در ة اإلسد مة, 

 مدددى وجدددود  دددرو   دددأن  ممدددا أددددل 7.75وهدددة ءةدددل مدددن  7.747ي تسددداو اجحتمالأدد  لجمأدددع المحددداور 
 .( دورات 4ءكثر من )ل الح  ئ    جا ات الم حوثأن 

 (12) جدول رةم
  الدورات التدريبية في مجال العمل المصرفي اإلسالميلمفرو   أن المتوسطات حسب متلأر   tادت ار 

 المحور

المتوسطات الحسابية لفئات عدد 
يبية في مجال العمل الدورات التدر 

قيمة  المصرفي اإلسالمي
t 

القيمة 
( 4أكثر من ) ( دورات أو أقل4) االحتمالية

 دورات
مقومددات ء عدداد  طاةدد  الع مددات المتواز دد  
ومسددددددددددددددددتوى ءدال ال  ددددددددددددددددوك اإلسدددددددددددددددد مأ  

 .الفمسطأ أ 
2.993 3.489 -2.158 0.040 

  

)مقومات ء عاد  طاة  الع مات المتواز     أن  جا ات الم حوثأن حول  رو توجد ء ه كما       
الماجستأر  حمم  المؤهل العممة ل الح ومستوى ءدال ال  وك اإلس مأ  الفمسطأ أ (, تعزى  لى

تدرأ أ   ة مجال العمل الم ر ة اإلس مة   د ءر ع دورات  من ءكثر الذأن حضروا ول الح
  .7.75مستوى دجل  
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  والدراسات المستقبمية اتائج والتوصيالنتالمبحث الخامس: 

 ئجأواًل: النتا

ة  ظدددام تدطدددأط  سدددتراتأجة وتشدددلأمة  دددة اخجدددل  طاةددد  الع مدددات المتواز ددد  هددد -1
 .الطوأل والق أر ءكثر من كو ها ءداة تقأأم ورةا  

اسدددتددام  طاةددد  الع مدددات المتواز ددد  أدددؤدي  لدددى تحسدددأن جدددوهري  دددة العممأدددات  -2
 الدادمأ   ة جمأع الم ظمات.

لقأدداس وتقددوأم  اإلسددتراتأجأ  الحدأثدد  الع مددات المتواز دد  مددن اخدوات  طاةدد تعددد  -3
   المالأ  وغأر المالأ . ءدال الم ظم  خ ها تأدذ  ة الحس ان مقاأأس اخدال

 ة العدأدد مدن الم ظمدات الددمأد  واإل تاجأد , تستددم  طاة  الع مات المتواز    -4
ل ددددحأ  واخ مددددال المعمارأدددد  ال  ددددوك و ددددة الم ددددا ع اإل تاجأددد  والر اأدددد  امثدددل: 

 والمقاوجت والتعمأم, والمكت ات.

هدم و  ن غال أ  الم حوثأن  مى درجد   الأد  مدن المسدتوى العممدة ) كدالورأوس وماجسدتأر(,  -5
 .ال  ك  من ذوي المواةع الوظأفأ  المتقدم و  من حمم  اجدت ا ات ذات الع ة 

 سدد وات  ددة مجددال  ممهددم الحددالة 17% مددن الم حددوثأن تزأددد د ددرتهم  دن 67 ن مدا  سدد ته  -6
رغدددم  جأدددد دورات, وهدددذا مؤشدددر 4ضدددروا ءكثدددر مدددن % مدددن الم حدددوثأن ةدددد ح77مدددا  سددد ته و 

 .حداث  تجر   الم ارف اإلس مأ  الفمسطأ أ 
تفددداوت اهتمدددام ال  دددوك  أ عددداد ال طاةددد  السدددت    سدددب  سدددأط , حأدددث  مددد  المتوسدددط الحسدددا ة  -7

 ,%67.8, الُ عد المالة %77.61 بعد األخالقي, ال%77.94ال س ة لو عاد )ُ عد العم ل 
الُ عددددددد اججتمددددددا ة و ,%65.33ُ عددددددد الددددددتعمم وال مددددددو  ,%66.83لعممأددددددات الدادمأدددددد  اُ عددددددد 

و ددم اجسدتقرار  حداثد  تجر د  ال  دوك اإلسد مأ  الفمسدطأ أ  , وهذا أمكن ت رأدره (59.81%
 .السأاسة واجةت ادي  ة  مسطأن

 الُ عد اججتمدا ة لدم  امسطأ أ   ة د م المجتمع, ولكن اهتمامهتساهم ال  وك اإلس مأ  الف -8
 أكن   فس درج  اخهمأ  لو عاد اخدرى.  

توجد  رو   أن  جا ات الم حوثأن حول )مقومات ء عاد  طاة  الع مات المتواز د  ومسدتوى  -9
 ,أرءدال ال  ددوك اإلسدد مأ  الفمسددطأ أ (, تعددزى  لددى المؤهددل العممددة ل ددالح حممدد  الماجسددت
 وهذا  اتج  ن ءن حمم  الماجستأر درسوا موضوع  طاة  الع مات المتواز    شكل جأد.
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ل ددالح الددذأن حضددروا ءكثددر مددن ءر ددع دورات تدرأ أدد   ددة مجددال العمددل توجددد  ددرو   -17
 ال ءي زأادة  دد الدورات له تأثأر  مى اخدال.7.75الم ر ة اإلس مة   د مستوى دجل  

 ثانيًا: التوصيات

 ا ت ارهدددا  هدداتط أقو   ددة ال  ددوك اإلسددد مأ  الفمسددطأ أ   طاةدد  الع مدددات المتواز دد  ضددرورة ت -1
 ظامًا متكامً  لدسدارة اإلسدتراتأجأ , حأدث  ن تط أقهدا أحقد  العدأدد مدن المزاأدا التدة تسداهم 

  ة تعزأز المركز الت ا سة لم  ك.

 .اة  الع مات المتواز  استقطاب الكوادر والد رات الف أ  المؤهم  والقادرة  مى تط أ   ط -2

   دددورة دورأددد  المتد  ددد  و ورشدددات العمدددل ضدددرورة  قدددد المزأدددد مدددن الددددورات التدرأ أددد  -3
 . طاة  الع مات المتواز   أما أتعم     وا هم وء حاب الع ة و  لممدأرأن

والشدددر أ   دددة تد دددص العمدددوم المالأددد  زأدددادة  ددددد المسددداةات التدددة تت ددداول اخمدددور الفقهأددد   -4
 .ة الجامعات الفمسطأ أ والم ر أ   

تأهأدددل الكدددوادر الم دددر أ  التدددة تجمدددع  دددأن العمدددل  قدددد المزأدددد مدددن الددددورات المتد  ددد  ل -5
  الم ر ة والفقه.

  دورها اججتما ة الحقأقة.ضرورة ةأام ال  وك اإلس مأ   -6

 قبمية المقترحةثالثًا: الدراسات المست

 السأاسة واجةت ادي  ة  مسطأن.  داد الدراس  مرة ءدرى  عد  ترة  ة حال  اجستقرار  -1

المؤسسدات اخهمأد  والمؤسسدات الجامعدات و ددرى ك ة ةطا ات ء جرال المزأد من الدراسات  -2
 الحكومأ .

ضدمن  مدوذج  طاةد  الع مدات  إضا    عد الموارد ال شرأ  وال عدد ال عدد ال أئدة  جرال دراس   -3
  المتواز  .

 أواًل: القرآن الكريم

 ًً  بية:: المراجع العر ثانيًا

: دار ,  مدددانSPSS رمجأدد    اسددتددام اإلح ددائةالتحمأددل  (.2775, ), محمددد دأددرء ددو زأددد     
 .  فال
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 اسدددتددام التحمأدددل  (. تقأدددأم اخدال  دددة ال  دددوك اإلسددد مأ 1991اخ جدددة, كدددوثر   دددد الفتددداح, )     
امعدد  القدداهرة,   ددة سددوأف, ج  كمأدد  التجددارة ,مجمدد  العمددوم اإلدارأدد  .الكمددة: دراسدد   ظرأدد  تط أقأدد 

     .256-279: 2الس   اخولى, العدد 

تقوأم ءدال   ك  مسطأن المحدود  استددام  طاة  ةأاس اخدال (. 2779, )ء و ةمر, محمد     
 كمأ  التجارة, الجامع  اإلس مأ , غزة,  مسطأن.رسال  ماجستأر غأر م شورة,  .المتوازن

طوأر  ظام متوازن لقأاس اخدال اإلستراتأجة  ة  حو ت(. 2776ء و  ض , مروان محمد, )     
رسال  ماجستأر غأر م شورة, اخكادأمأ  العر أ  لمعموم المالأ   المؤسسات الم ر أ  اإلس مأ .

 والم ر أ ,  مان, اخردن.

(. تأثأر الر ط والتكامل  أن مقأاس اخدال المتوازن و ظام التكمف  2774ال تا و ة,   ل, )     
, جامع  مجم  كمأ  التجارة لم حوث العممةاس ال شاط  مى ءدال ت ظأمات اخ مال.  مى ءس

 .378-337: 1 , العدد41اإلسك درأ , المجمد 

 استددام  BSCتقوأم اخدال  مى و    ظام (. 2771أن سمأمان, )ال شتاوي, سمأمان حس     
   حال   ة ءحد الم ارفالتكامل  أن  ظامة التكالأف واإلدارة  مى ءساس اخ شط , دراس

 أر م شورة, كمأ  اإلدارة واجةت اد, الجامع  المست  رأ ,  لداد, العرا .غ . رسال  دكتوراهاخرد أ 

المؤسسة  اجلتزام(. تط أ   ظام ةأاس اخدال المتوازن وءثره  ة 2778جودة, محفوظ ءحمد, )     
, جامع  المجم  اخرد أ  لمعموم التط أقأ ,  أن  ة شركات اخلم أوم اخرد أ : دراس  تط أقألمعامم

 .292-273 :2, العدد 11مان, المجمد العموم التط أقأ  الدا  ,  

(. استددام  موذج القأاس المتوازن لودال  ة ةأاس اخدال اجستراتأجة 2771الدولة, هال , )     
العمأا وال حوث, كمأ  التجارة,  , جهاز الدراساتمجم  المحاس   واإلدارة والتأمأنلم شآت اخ مال, 

 .48-1 :57 العدد الس   اخر عأن, اهرة,جامع  الق

زن . ءثر تط أ  ء موذج اخدال المتوا(2779), ماهر موسة, وء و  ض , مروان محمد درغام     

(BSC :ة تعزأز اخدال المالة اإلستراتأجة لمم ارف الوط أ  الفمسطأ أ  العامم   ة ةطاع غزة  )
 , الجامع  اإلس مأ , غزة, المجمدمجم  الجامع  اإلس مأ , سمسم  العموم اإل سا أ   مأدا أ , دراس

 .788-741 :2, العدد 17
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(. ءهمأ  ومدى استددام  طاة  2775زوأمف,   عام محسن حسن,  ور,   د ال ا ر, )     
المجم  رف اخرد أ  , الع مات المتواز    ة تقوأم اخدال  دراس  تط أقأ   ة  أ   من الم ا

 .39-18 :2, العدد 1المجمد د أ ,ر الجامع  اخ ,اخرد أ   ة  دارة اخ مال

, جرأدة الرؤأ  الكوأتأ (. ددم  المجتمع  ة ال  وك الكوأتأ . 2779الس أعة, معأوف, )     
 .http://www.arrouiah.com. 2779  راأر 

,  أ   ة الم ارف اإلس مأ المراجع   ن المسئولأ  اججتما(. 2773الشرع, مجأد جاسم, )     
  شر  د م من ال  ك اإلس مة اخرد ة لمتموأل واجستثمار.

(.  حو  طار لقأاس محددات استددام و جاح 2774الشأشأ ة, حاتم محمد   د الرؤوف, )     
, كمأ  التجارة, جامع  الزةازأ , المجمد   ال حوث التجارأ مجمت  ة  ظام ةأاس اخدال المتوازن, 

 .147-97: 1, العدد26

 طار مقرح لتقأأم ءدال الم شآت ال  ا أ   ة ضول  أئ   (.2772فة راشد, )الع ادي, م ط     
كمأ  التجارة    ها, المجمد مجم  الدراسات وال حوث التجارأ , الت  أع الحدأث : دراس   دت ارأ , 

 .113-37: 2العدد  ,22

(.  طار مقترح جستددام مقاأأس اخدال المتوازن  ة الم ظمات 2773  د العزأز, شهأرة, )    
, جامع   المجم  الم رأ  لمدراسات التجارأ غأر الحكومأ   التط أ   مى الجمعأات اخهمأ , 

 .292-241 :3 العدد ,27المجمد  الم  ورة, كمأ  التجارة,

(. دمج مؤشرات اخدال ال أئة  ة  طاة  اخدال المتوازن 2775م,  ادأ  راضة, )  د الحمأ     
, جامع  مجم  العموم اجةت ادأ  واإلدارأ لتفعأل دور م ظمات اخ مال  ة الت مأ  المستدام , 

 .34-1 :2, العدد 21 اد, المجمد اإلمارات العر أ  المتحدة, كمأ  اإلدارة واجةت

(.  طاة  الت وأب المتواز   كأداة لقأاس 2776د المطأف, وتركمان, ح ان, )  د المطأف,        
, سمسم  العموم اجةت ادأ  والقا و أ  –مجم  جامع  تشرأن لمدراسات وال حوث العممأ  اخدال, 

 .156-141 :1 , العدد28جامع  تشرأن, كمأ  اجةت اد, دمش , المجمد 

ل القأاس المتوازن كأداة لتطوأر  ظم تقأأم اخدال  ة (. مدد2776  د الممك, ءحمد رجب, )    
, جامع  المجم  العممأ  لم حوث والدراسات التجارأ المشرو ات ال  ا أ  )دراس   ظرأ  وتط أقأ (, 

 .147-81حموان, العدد, 

http://www.arrouiah.com/
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 (BSCتأثأر الر ط والتكامل  أن مقأاس اخدال المتوازن )(. 2779,  اطم  رشدي, ) وض     
(  ة تطوأر ءدال الم ارف الفمسطأ أ : دراس  ABCكالأف  مى ءساس اخ شط  )و ظام الت
. رسال  ماجستأر غأر م شورة, كمأ  التجارة, الجامع  اإلس مأ , غزة,   ك  مسطأن ,تط أقأ 

  مسطأن.

درأس, وائل محمد, )      اإلدارة اإلستراتأجأ  )م ظور م هجة (. 2777اللال ة, طاهر حسن, وا 
  مان: دار وائل لم شر والتوزأع.. متكامل(
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