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ب

اإلهـــداء
إلى السراج المنير القائد األعظم محمد "صلى هللا عليه وسلم".
إلى من أفنى حياته من أجلي إلى روح والدي الطاهرة رحمه هللا.
إلى أعز إنسانة في قلبي إلى والدتي الحنونة أطال هللا في عمرها.
إلى من وقفت بجانبي وصبرت من أجلي إلى شريكة حياتي زوجتي الغالية.
إلى سندي وعوني في الحياة إلى إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي.
إلى جميع أساتذتي وزمالئي وأصدقائي.
إلى أكاديمية اإلدارة والسياسة للد ارسات العليا حاضنة اإلبداع والعلم.
إلى كل أحبابي ومن لهج لسانه بالدعاء لي في ظهر الغيب.
إلى فلسطين الحبيبة التي تستحق منا كل جهد وعطاء.
إلى كل مرابط على هذه األرض المقدسة ،والى كل مجاهد بالبندقية والكلمة.
إلى الصرح اإلعالمي الهادف إلى الكلمة المقاومة والصورة الصادقة إلى شبكة
األقصى اإلعالمية الغراء.
إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع سائل المولى عز وجل التوفيق والسداد.

ت

شكر وتقدير
الحمد هللا رب العالمين ،حمداً يليق بجالله وعظيم سلطانه ،وأصلي وأسلم على إمام

المجاهدين ،وخاتم المرسلين ،سيدنا محمد بن عبد هللا وعلى آلة وصحبه وسلم تسليماً كثي اًر.

امتثاالً لقوله تعالى" :لئن شكرتم ألزيدنكم" (سورة إبراهيم ،آية ،)7 :فإنني أشكر هللا أوالً وأخي اًر
على توفيقة بإتمام هذه الدراسة ،فالحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا الجهد المتواضع.

ويطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر ووافر االمتنان إلى كل من ساهم في إنجاز
هذا الجهد ،وقد قال حبيبنا محمد "صلى هللا عليه وسلم"" :من ال يشكر الناس ،ال يشكر هللا".

وأبدأ بالشكر ،بل والحب ،إلى أخي الحبيب ورفيق دربي الدكتور /بهاء أحمد العريني على
تفضله بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ،وقدم لي اإلرشاد والتوجيه أثناء إعدادي لها ،فضالً
عن جهوده ومالحظاته القيمة ،فله مني كل الشكر والتقدير ،كما أتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة

الكرام أعضاء لجنة المناقشة الدكتور/محمد إبراهيم المدهون
والدكتور /منصور محمد األيوبي

مناقشاَ داخليا

مناقشا خارجيا لتفضلهم بالموافقة على مناقشة هذا

العمل المتواضع وتقديم المالحظات التي ستسهم في إثرائه ،كما ال يفوتني أن أشكر األساتذة

األفاضل محكمي االستبانة ،وبالطبع ال أنسى هنا أن أشكر أخاً وصديقاً عزي اًز أعانني وبذل

جهداً خاصاً معي األخ الحبيب الدكتور /أحمد الوادية النائب األكاديمي ألكاديمية اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا ،فله مني كل الشكر واالحترام والتقدير ،والشكر موصول للهيئة

التدريسية بأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،ولن أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر إلى
زمالئي في العمل الذين ساندوني ووقفوا بجانبي منذ بداية مسيرتي العلمية ،جزاهم هللا عني خير

الجزاء ،والشكر موصول إلى شبكة األقصى اإلعالمية إدارة وعاملين ،والى مدقق الرسالة لغوياً
الدكتور /خليل حماد ،كما وأتوجه بخالص شكري إلى زوجتي الغالية التي قدمت كل ما تستطيع
من أجل راحتي وتسهيل دراستي ،وأخي اًر فإنني أحمد هللا على إنجاز هذا الجهد المتواضع ،فإن
وفقت فمن هللا ،وان اخطأت فمن نفسي ،وما توفيقي إال باهلل.

الباحث

ث

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى إمكانية تطبيقق بطاققة األداء المتقوازن لتقيقيم أداء شقبكة

األقصى اإلعالمية ،حيث تم جمع البيانات األوليقة والثانويقة لتحقيقق أهقداف الد ارسقة ،وتقم تصقميم
اسق ققتبانة السق ققتطالع أراء عينق ققة الد ارسق ققة (شق ققاالي الوظق ققائ

اإلش ق قرافية) والتق ققي بلق ققد عق ققددها ()65

موظ  ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي إلثبات فرضقيات الد ارسقة والوصقول إلقى

النتائج.

ولقد أظهرت النتائج أنه وبصورة إجمالية تتوافر مقومقات تطبيقق أبعقاد بطاققة األداء المتقوازن

الخمسة (البعد المالي ،بعد العمالء ،بعد العمليات الداخلية ،بعد النمو والتعلم ،والبعد االجتمقاعي)

كققأداة لتقيققيم أداء شققبكة األقصققى اإلعالميققة بدرجققة مرتفعققة ،حيققث بلققد المتوسققط الحسققابي النسققبي

 ،%72.3والققذي يققدلل علققى أن هنققاي إمكانيققة كبي قرة لتطبيققق هققذه المنهجيققة فققي شققبكة األقصققى

اإلعالميققة ،وذلققي مققن أجققل النهققوض بهققا علققى المسققتوى التنظيمققي اإلداري والمققالي وايرهققا مققن
الجوانب وكأداة من أدوات اإلدارة االستراتيجية ،وبينت النتقائج أن تقوفر هقذه المقومقات فقي الشقبكة

يتفقاوت بنسققب بسقيطة ،حيققث بينققت أن مقومقات تطبيققق البعققد االجتمقاعي تتقوافر بنسققبة ،%78.6

ومقومققات تطبيققق بعققد العمققالء تت قوافر بنسققبة تزيققد عققن  %70أي ( ،)%75.8ومقومققات تطبيققق

البعد المالي تتوافر بنسبة  ،%70.01ومقومات تطبيق بعد العمليات الداخلية تتوافر بنسبة ال تزيد

عققن  %70أي ( ،)%68.4ومقومققات تطبيققق بعققد الققتعلم والنمققو تتقوافر بنسققبة ال تزيققد عققن %70

أي ( ،)%66.9بالتالي جقاء البعقد االجتمقاعي فقي المرتبقة األولقى يليقه بعقد العمقالء والبعقد المقالي

على التوالي .وبينت الدراسة أيضاً أنه ال توجد فروق ذات داللقة إحصقائية فقي متوسقط اسقتجابات
المبحوثين حول مدى توافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتقوازن كقأداء لتقيقيم أداء شقبكة األقصقى

اإلعالميققة تعققزى للمتغيقرات الديموارافيققة ،باسققتثناء مقومققات بعققد العمققالء وبعققد الققتعلم والنمققو كققان
هناي فروق تعزى لمتغير مكان العمل وكانت لصالح العمل في فضائية األقصى.

وقد أوصت الدراسة بأن تسعى إدارة الشبكة إلى دعم وتبني تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن

باعتبارها نظام متكامل وشامل لإلدارة االستراتيجية ،مع تهيئة الظروف الالزمة لتفعيل عملية
تطبيقها ،وكذلي العمل على استقطاب كوادر بشرية ومهنيه قادرة على تطبيق هذا المنهجية في

قياس األداء ،وأيضاً العمل على نشر ثقافة تقييم األداء الكلي بين موظفي شبكة األقصى من
خالل تقديم دورات تدريبية تشمل زيادة الوعي بأهمية تطبيق هذا األسلوب ،كما العمل على

تطوير آليات التعرف إلى أراء الجمهور في أداء الشبكة وتحليل ودراسة كافة راباتهم وتطلعاتهم.

ج

Abstract
This study aimed at identifying the extent of applying Balanced Scorecard to
assess performance of Al-Aqsa Media Network Institution (AMNI). The
primary and secondary data were collected to achieve objectives of this study.
A questionnaire was designed to survey opinions of the study sample (working
in supervisory positions) whose members’ number was 65 employees. The
study used the descriptive analysis to prove the study hypotheses and to reach
the results.
The study found that the application drivers of the Balanced Scorecard
dimensions (financial dimension, customer dimension, internal operations
dimension, learning and growth dimension, and social dimension) to assess
performance of the AMNI are available with a high degree, since the median
was 72.3%. This is a clear sign that there is a great potential for applying this
methodology at AMNI, that is in order to improve its organizational
administrative and financial level, and any other aspects as a tool of strategic
management tools. It showed that the application drivers of this methodology
are available and varies with simple percentages. It showed that the application
drivers of the social dimension is available by more than %70 )78.6 %(, the
clients dimension is available by more than 70% (75.8 %), for the financial
dimension is available by 70.01 %, for the internal operations dimension is
available by not more than 70% (68.4 %), and for the development and
learning dimension is available by not more than 70% (66.9 %). The social
dimension comes first then followed by the customer dimension and the
financial one successively. The study also found that there is no statistically
significant differences in the average respondents responses about the
availability of the application drivers of the Balanced Scorecard dimensions in
assessing the AMNI performance due to demographic variables (sex, age,
degree, job title, and experience), except customer dimension and learning and
growth dimensions, since there were statistically significant differences related
to variable of ‘place of work’ and in favor of those working for Al Aqsa Sat
Channel.
The study suggested that the AMNI management should seek supporting the
adoption and application of the Balanced Scorecard as a comprehensive system
of strategic management, with the creation of conditions required to activate its
application in the AMNI. Additionally, working on attracting professional and
human staff who are able to apply this technique to measure performance of
AMNI. Furthermore, working on spreading culture of overall performance
evaluation among the AMNI staff through providing them with training courses
including increasing awareness of the application importance for this
technique. Moreover, working on developing techniques to identify opinions of
customers regarding AMNI, and analyzing and study all their desires and
aspirations.
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 1-1املقدمة
النظام اإلعالمي لكل دولة هو جزء من أجزاء مكوناتها االقتصادية والسياسية

والدينية واالجتماعية والثقافية ،وهو أيضاً تعبير عن مخرجات األجزاء المكونة الكلية لنظام هذه
الدولة وهو تعبير عن فكر وثقافة وحضارة ،وأيديولوجيا التي تسير فيها الدولة ،وهو مكون رئيس

للسلطة الرابعة وهي سلطة الرأي العام.

وان المؤسسات اإلعالمية تعتبر من المؤسسات التي تقوم على أهداف واضحة على

مستوى الدولة والمجتمع تتمثل هذه األهداف في خدمة المجتمع والدولة على الصعيد السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والتعليمي والديني والثقافي وايرها ،وللتأكد من تحقيق هذه األهداف

البد أن تق

هذه المؤسسات وقفات تقويمية منتظمة ومستمرة لمعرفة مؤشرات التحقيق لهذه

األهداف ،وللتخطيط لتحسين أدائها بشكل عام ومن أجل رفع مستوى كفاءة وجودة ونوعية

الخدمات التي تقدمها.

حيث إن وفي إطار مواجهة المؤسسات ومنظمات األعمال عموماً للتحديات العالمية،

فإن اإلنجازات الفردية سرعان ما يتم تهميشها إذا لم يرافقها إطار مؤسسي داعم لإلبداع الدائم
والتعلم والتطور والتحسين المستمر (أبو جزر.)2012 ،

ونتيج ًة للتطور والنمو المتسارع في المؤسسات بشتى أشكالها المختلفة ،وزيادة حدة
المنافسة لديها ،لم تعد الميزة التنافسية لها تعتمد فقط على الخدمات التقليدية ،بل أصبحت تعتمد
على زيادة مهارات العاملين فيها ،وزيادة فعالية العمليات الداخلية ،والمسؤولية االجتماعية،

وبرامج خدمة المجتمع ،وحماية البيئة ،األمر الذي أدى إلى زيادة االهتمام لتطوير وتقييم أداء

كافة أنواع المؤسسات والمنشآت ،وهذا األمر ليس ببعيد عن المؤسسات اإلعالمية التي أصبحت

اآلن تعمل في جو من المنافسة الشديدة األمر الذي يحتم عليها تجويد أدائها ،ومراعاة كل

األطراف ذات المصلحة من مشاهدين ومتابعين وعاملين وحكومات ومالي وايرهم.

ومن المعروف أن هناي العديد من مقاييس األداء المالية ( المحاسبية ) التي تستخدمها

الكثير من منظمات األعمال في التعبير عن أهدافها ونتائجها المالية ،إال أن هذه المقاييس

المحاسبية لألداء قد تعرضت إلى الكثير من االنتقادات بسبب اعتمادها على قيم محاسبية
تاريخية (عبد الملي .)2006 ،حيث لعدة عقود مضت ،كان قياس وتقييم أداء المنظمات

يقتصر على النتائج المالية فقط ،ولكن هذا اير كاف للتأكد من سالمة تحقيق المنظمة لرؤيتها،
ورسالتها مما وجدت العديد من المنظمات الحاجة إلى أساس منهجي واضح لقياس األداء ،وذلي
وتركمان.)2006 ،حيث أن مؤشرات ومقاييس

قياس النتائج المالية واير المالية (عبد اللطي
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المحاسبة اإلدارية التقليدية لم تعد قادرة على إعطاء صورة كاملة عن األداء المؤسسي الداخلي

والخارجي سواء على المدى القصير أو الطويل ووفق االحتياجات االستراتيجية (السعدي،

.)2007

لذلي أصبحت المؤسسات الخدمية بما فيها اإلعالمية بحاجة ألسلوب جديد يمكنها من

تطبيق استراتيجياتها وتقييم أدائها ،وهذا ما يوفره نموذج قياس األداء المتوازن (Balanced
 BSC) ،Scorecardالذي قدمه  Ropert Kaplan and David Nortonمن جامعة

Harvardعام (1992م) كأحد مداخل قياس األداء .حيث يعد نموذج قياس األداء المتوازن

أسلوب متكامل يساعد المنظمات على تقييم أدائها التشغيلي والمالي واالستراتيجي عن طريق
استخدام مجموعة من المقاييس المالية واير المالية ،والتي تقوم أيضاً على التوازن بين األبعاد
األربعة التي يقدمها المقياس ،والتوازن بين األهداف قصيرة وطويلة األجل .حيث حقق أسلوب
بطاقة األداء المتوازن شهرًة كبيرًة في مجال البحوث اإلدارية والمحاسبية كطريقة تسعى إلى
تحقيق التكامل بين مقاييس األداء المالية واير المالية في إطار نظام إداري رقابي وتحسيني
واحد (الباتوني.)2004 ،

وتعتبر شبكة األقصى اإلعالمية من أوائل وكبرى الشبكات اإلعالمية في قطاع ازة،

والتي لها دور ريادي في اإلعالم الفلسطيني وفي صناعة الرأي العام.

 2-1مشكلة الدراسة
في اآلونة األخيرة تعاني المؤسسات اإلعالمية بشكل عام في فلسطين من العديد من
المشكالت والعقبات المتعلقة بمتابعة تطبيق الخطط االستراتيجية لديها والمحددة من قبلها،

وكذلي من سوء الوضع المالي لها بسبب انحسار مواردها المالية (أبو ثريا:2015/3/1 ،

مقابلة) ،لذلي ال بد لها من استخدام أساليب إدارية متخصصة تمكنها من تقييم أدائها من جميع

الجوانب .وهنا برزت بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم وتحسين األداء من خالل تقديم معلومات
حقيقية واقعية قابلة للتطبيق عن طريق قياس الجوانب المالية واير المالية كما وتعمل على

توازن األهداف قصيرة األجل مع األهداف طويلة األجل.

حيث إن االعتماد على المقاييس والمؤشرات المالية المشتقة من أدوات التحليل المالي

والمحاسبة اإلدارية دون ايرها من المؤشرات يوفر معلومات اير كافية عن مستوى األداء
الفعلي للمنشآت بكافة أشكالها وأنواعها ،والذي يؤدي إلى اتخاذ ق اررات خاطئة في حاالت ليست

بالقليلة ،لذلي فإن أسلوب بطاقة األداء المتوازن يعتبر من أدوات التقييم التي قد تساهم في

عملية تقييم األداء بشكل يحقق األهداف التي تسعى إليها هذه المنشآت بشكل عام ،وبخاصة
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أنها تحتوي على مؤشرات قياس مالية واير مالية لتحقق األاراض واألهداف التي تسعى إليها

كافة المؤسسات االعالمية.

لذا ولما كانت شبكة األقصى اإلعالمية من المؤسسات اإلعالمية الرائدة في فلسطين

في تزايد كبير ونمو مستمر ألنشطتها والخدمات اإلعالمية التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني،

األمر الذي يحتم عليها استخدام أدوات قياس أداء حديثة لمواجهة ذلي النمو المتزايد وللعمل
على االستم اررية في تزويد الخدمات اإلعالمية بجودة عالية ومميزة ،وبطرق إبداعية كل يوم،

وتزويد اإلدارة العليا لها بتقارير مفيدة التخاذ الق اررات والتخطيط االستراتيجي بأحدث األساليب

المتطورة لضمان البقاء واالستم اررية في تقديم رسالتها اإلعالمية ،وكذلي المنافسة محلياً وعربياً،
هذا وبخاصة في ظل الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في فلسطين والتي قد تهدد

استم اررية هذه المؤسسات.

ومن خالل واقع خبرة الباحث العملية في شبكة األقصى اإلعالمية في قطاع ازة ،الحظ أن

الشبكة ال تعتمد على معايير واضحة في قياس وتقييم أدائها ،وانه ال يوجد دليل للتقييم الذاتي
كمدخل للتخطيط االستراتيجي في الشبكة ،وانه ال يوجد حالياً أليه منتظمة لتقييم األداء

المؤسسي في الشبكة ،وان التقييم الحالي يتم حسب حاجة ما تطلبه اإلدارة العليا في موضوع

معين وذلي من أجل إتخاذ قرار في ذلي الموضوع ،وفي بعض األحيان يتم عمل تقييم ما تم
إنجازه من الخطة التشغيلية السنوية ،مع العلم انه يوجد تقييم للكادر البشري بشكل منتظم،

وكذلي ال تستخدم األساليب العلمية الحديثة في هذا المجال ،وأيضاً ال تهتم ببعض المقاييس
والجوانب والتي قد تمثل جانب كبير ألبعاد بطاقة األداء المتوازن ،والتي قد تؤدي إلي أنه قد ال
يوجد مجال أو إمكانية لتطبيق أسلوب بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى

اإلعالمية.

بناء على ذلي كله ،تكمن مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على مدى إمكانية تطبيق
ً
ن
مؤسسة شبكة األقصى اإلعالمية لبطاقة األداء المتواز كأداة لتقويم أداء هذه المؤسسة
وتحسينه ،وعليه يمكن صيااة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما مدى إمكانية تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن في شبكة األقصى اإلعالمية كأداة

قياس لتقييم أدائها؟

ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

 -1ما مدى إمكانية تطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى
اإلعالمية؟
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 -2ما مدى إمكانية تطبيق بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى
اإلعالمية؟

 -3ما مدى إمكانية تطبيق بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية؟

 -4ما مدى إمكانية تطبيق بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية؟

 -5ما إمكانية تطبيق البعد االجتماعي لبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى
اإلعالمية؟

 -6ما الصعوبات التي تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازن في شبكة األقصى اإلعالمية؟

3-1فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األوىل :تتوافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء
شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70
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ويتفرع منها الفرضيات الفرعية الخمسة التالية:
 -1تتوافر مقومات تطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70

 -2تتوافر مقومات تطبيق بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70

 -3تتوافر مقومات تطبيق بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء
شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70

 -4تتوافر مقومات تطبيق بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70

 -5تتوافر مقومات تطبيق البعد االجتماعي لبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70

 1افترض الباحث أن مقومات بطاقة األداء المتوازن يجب أن تكون متوفرة بنسبة تزيد عن  ، %70حيث أن نسبة الـ  %70تعتبر
النسبة المنطقية التي يجب أن ال تقل عنها هذه النسبة حتى نعتبر أن مقومات بطاقة األداء المتوازن متوفرة في شبكة األقصى
اإلعالمية ،وبنا ًء على ذلك نستطيع أن نعتبر أن هناك إمكانية لتطبيق بطاقة األداء المتوازن في شبكة األقصى اإلعالمية ،مع االخذ
بعين االعتبار أن التحليل االحصائي في الجانب العملي للدراسة سيعمل على بيان أن هذه النسبة ستكون متوفرة بدرجة أكبر أو أقل.
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الفرضية الرئيسة الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات
المبحوثين حول مدى توافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة في مجال العمل ،مكان العمل).

 4-1أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:

 -1معرفة مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن بأبعادها الخمسة في شبكة األقصى
اإلعالمية التي تقوم عليها بطاقة األداء المتوازن ومدى ومالئمتها لرؤية المؤسسة
وأهدافها.

 -2تحديد أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازن لدى شبكة األقصى
اإلعالمية.

 -3توضيح أهمية تطبيق أحد أساليب اإلدارة المعاصرة متمثلة في قياس أداء المؤسسات
اإلعالمية باستخدام بطاقة األداء المتوازن.

 -4تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات حول تطبيق بطاقة األداء المتوازن في
المؤسسات اإلعالمية لزيادة فاعلية الق اررات اإلدارية لديها مما يساهم في تطوير مستوى
األداء اإلعالمي في فلسطين.

 5-1أهمية الدراسة:
األهمية العلمية:
ن
اء للمكتبة
يتوقع الباحث أن تكو هذه الدراسة مرجعاً مهماً للباحثين والدارسين واثر ً
العربية ومراكز البحث العلمي ،حيث يعتبر موضوع بطاقة األداء المتوازن من الموضوعات
الحيوية والمهمة من موضوعات اإلدارة والمحاسبة ،وبالتالي ستضي

الدراسة الحالية إلى

المكتبة العربية بشكل عام والى المكتبة الفلسطينية بشكل خاص ،حيث يوجد وعلى حد علم
الباحث افتقار في الدراسات التي تناولت هذا الموضوع خصوصاً في المؤسسات اإلعالمية،

كما يأمل الباحث أن تساهم هذه الدراسة في التأسيس لمفهوم قياس األداء الكلي في شبكة
األقصى اإلعالمية باستخدام األدوات العلمية المنهجية مثل بطاقة األداء المتوازن.
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األهمية التطبيقية:
تكمن أهمية الدراسة التطبيقية ،في أن هذه الدراسة سوف تساعد صناع القرار في شبكة

األقصى اإلعالمية للتعرف على أهمية تطبيق بطاقة األداء المتوازن لقياس األداء الكلي للشبكة
والذي ينعكس باإليجاب على رفع كفاءة الشبكة ،وأيضاً على الخدمات المقدمة للمواطنين

وللموظفين في شبكة األقصى اإلعالمية ،كما يمكن لصناع القرار أن تستفيد من هذه الدراسة

ونتائجها مثل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لشبكة األقصى اإلعالمية ،والعمالء ،والعاملين
والمجتمع الفلسطيني بشكل عام ،هذا باإلضافة إلى أنه من الممكن تعميم نتائج الدراسة على

المؤسسات اإلعالمية المماثلة في الوطن.
األهمية للباحث:

المساعدة في الحصول على درجة الماجستير في القيادة واإلدارة ،كما أنه يضي

للباحث المعرفة والخبرة في مجال البحث العلمي.
 6-1حدود الدراسة:
أ -الحد المكاني :تم تطبيق الدراسة على شبكة األقصى اإلعالمية – محافظات ازة.
ب -الحد الزماني :تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام (.)2016-2015
ت -الحد البشري :تم إجراء الدراسة على (شاالي الوظائ

اإلشرافية اإلدارية والمالية في

شبكة األقصى اإلعالمية وهم ( مدير عام /نائب مدير عام – مدير فرع /نائب مدير
فرع – مدير دائرة /نائب مدير دائرة – رئيس قسم – رئيس شعبة ).

 7-1مصطلحات الدراسة:
 -1بطاقة األداء المتوازن:

مفهوم يساعد على ترجمة االستراتيجية إلى عمل فعلي ،وهي تبدأ من تحديد رؤية

المنظمة واستراتيجيتها ومن تحديد العوامل الحرجة للنجاح وتنظيم المقاييس التي تساعد على
وضع االهداف وقياس األداء في المجاالت الحرجة بالنسبة لالستراتيجيات (عبد اللطي

وتركمان.)2006 ،

ويعرفه الباحث إجرائيا :هي نظام متكامل لقياس أداء المؤسسات يستند إلى مؤشرات
مالية (البعد المالي) ومؤشرات اير مالية تتعلق ب( :رضى المستفيدين من الخدمات التي
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تقدمها الشبكة ،العمليات الداخلية للشبكة ومدى تطورها وحوسبتها ،التعلم والنمو فيما يتعلق

بالعاملين بالشبكة والجهود المبذولة لتطوير وبناء قدراتهم وامكاناتهم وخبراتهم ومعارفهم ،وأخي اًر
فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية الملقاة على عاتق الشبكة ومدى التزام الشبكة بهذه

المسؤولية).

 -2شبكة األقصى اإلعالمية:

تتكون شبكة األقصى اإلعالمية من عدة مؤسسات وهي ( قناة األقصى الفضائية –

مرئية األقصى – إذاعة صوت األقصى – وكالة شهاب لألنباء ) تسعى الشبكة ان تكون في
صدارة المؤسسات اإلعالمية المحلية والدولية في نصرة مشروع تحرير فلسطين ،ودعم مقاومته
وصموده وتقديم الصوت والصورة اإلعالمية النقية الصافية الشاملة لإلسالم الوسطي ،من

خالل برامجها اإلعالمية بكافة أشكالها ومن خالل توفير وتأهيل اإلمكانيات البشرية والمادية
والتكنولوجية القادرة على إيصال الرسالة اإلعالمية الهادفة ،وذلي باحترام مبادئ وأخالقيات

الصحافة وتعاليم اإلسالم وأعراف المجتمع الفلسطيني ( شبكة األقصى اإلعالمية دائرة الشؤون

اإلدارية.)2014 ،

ملخص الفصل األول:
ناقش الباحث في هذا الفصل مشكلة الدراسة والتي تمثلت في مدى إمكانية تطبيق
بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية ،وذلي في ضوء عدد من الدراسات

السابقة التي أوضحت أهمية تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن ،ومزاياها وكذلي أبعادها

الخمسة ،كما استعرض الباحث أهداف الدراسة ،وأهميتها وكذلي وضع الباحث فرضيات الدراسة
التي تمثلت في:

الفرضية الرئيسة األولى :تتوافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية بنسبة  %70كحد أدنى ،حيث تفرع منها عدة فرضيات فرعية.
والفرضية الرئيسة الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين
حول مدى توافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية
تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات

الخبرة في مجال العمل ،مكان العمل).
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وأخي اًر تم استعراض حدود الدراسة (الحد الموضوعي ،الحد البشري ،الحد المكاني ،الحد

الزماني) .وفي ختام الفصل أوضح الباحث المفاهيم المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية في الدراسة
مثل بطاقة األداء المتوازن ،وشبكة األقصى اإلعالمية.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة

 1-2املقدمة.
 2-2بطاقة األداء املتوازن.
 3-2نظرة عامة عن شبكة األقصى اإلعالمية.
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 1-2املقدمة

في ظل التطور والتغيير السريع المستمر الذي يط أر على بيئة األعمال أصبحت الطريقة

التقليدية للتزويد بتلي المعلومات ال تفي بالغرض إذ تعاني من مشكلة الوقت الضائع بين عمليات
التخطيط والحاجة إلى التزويد بالمعلومات ،وكذلي من مشكلة عدم وجود لغة مشتركة للتفاهم بين
المديرين والمسئولين عن أنظمة المعلومات ،وهنا ظهرت الحاجة إلى نوع جديد من التفكير

االستراتيجي يتبنى مداخل حديثة للتطوير وقياس األداء ،وتوفير المعلومات المناسبة للمديرين
حول األداء التنظيمي وبخاصة فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية ،وترجمة هذه األهداف

االستراتيجية إلى مجموعة من مقاييس األداء التي تجسد االهداف االستراتيجية للمنظمة .فكان

نموذج بطاقة األداء المتوازن الذي جاء لسد الفجوة بين أنظمة القياس التقليدية واستراتيجية
المنشأة البعيدة المدى من خالل ربط هذه االستراتيجية بأعمال ونشاطات المنشأة قصيرة

األجل(زويل

ونور.)2005 ،

وفي هذا الفصل سيتم تناول بعض المفاهيم والموضوعات التي لها عالقة بموضوع

بطاقة األداء المتوازن بحيث ينقسم هذا الفصل إلي مبحثين في المبحث األول سيتم التطرق إلي

مفهوم بطاقة األداء المتوازن ،واألسباب التي أدت إلى ظهورها ،واألبعاد المكونة لها ،والمحاور

التي يحتويها كل بعد ،والصفات األساسية لها ،والمزايا ،ومقومات نجاح تطبيق بطاقة األداء

المتوازن ،والتحديات التي تواجه تطبيقها ،وخطوات تطبيقها .وفي المبحث الثاني سيتم التطرق
إلي نبذة عن شبكة األقصى اإلعالمية ،ونشأتها ،وأهدافها ،ومراحل تطورها ،ومعوقات العمل

فيها ،والواقع اإلداري ،والتنظيمي.
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املبحث األول
بطاقة األداء املتوازن
 0-1-2متهيد
 1-1-2مفهوم بطاقة األداء املتوازن
 2-1-2أسباب ظهور بطاقة األداء املتوازن
 3-1-2أبعاد بطاقة األداء املتوازن
 4-1-2احملاور التي حيتوي عليها كل بعد من أبعاد بطاقة األداء املتوازن
 5-1-2مزايا استخدام بطاقة األداء املتوازن
 6-1-2مقومات جنا ططبي بطاقة األداء املتوازن
 7-1-2التحديات التي طواجه ططبي بطاقة األداء املتوازن
 8-1-2خطوات طصميم وططبي بطاقة األداء املتوازن
ملخص املبحث األول
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 0-1-2متهيد

تسعى المؤسسات إلى الحصول على صورة متكاملة عن أدائها المالي واإلداري من

خالل توفير مؤشرات ومقاييس لتقييم األداء الداخلي والخارجي على المدى القصير والطويل وفقاً

الحتياجاتها االستراتيجية ،ويتم قياس األداء من خالل أدوات قياس إدارية بهدف تحسين اتخاذ
القرار ،وتحقيق أهداف المنشأة االستراتيجية ،ومن ضمن األدوات المستخدمة في قياس األداء

هناي أدوات تقليدية تعتمد على مقاييس األداء المالية وأخرى حديثة تعتمد على مقاييس األداء

المالية واير المالية ومن ضمنها بطاقة قياس األداء المتوازن (صادق.)2014 ،

وتعد بطاقة قياس األداء المتوازن إحدى الوسائل اإلدارية المعاصرة التي قدمها كل من

) )Kaplan & Nortonكمفهوم جديد لإلدارة االستراتيجية حيث يقدم هذا النموذج المعاصر
حالً شامالً للضع

والغموض في التوجه القديم للنظام اإلداري الذي يركز على األداء المالي

فقط من خالل إضافة أبعاد أخرى تحول الخطة االستراتيجية إلى أفعال ،ونتائج ملموسة تربط

األهداف والوسائل والمقاييس بمستوى األداء المطلوب والبرامج والمبادرات بالخطة االستراتيجية

(نديم.)2013 ،
 1-1-2مفهوم بطاقة األداء املتوازن:
عرف ( )Kaplan and Norton:1992بطاقة األداء المتوازن على أنها نظام شامل
لقياس األداء من منظور استراتيجي ،يتم بموجبها ترجمة استراتيجية تنظم األعمال إلى أهداف

استراتيجية ومقاييس وقيم مستهدفة وخطوات إجرائية تمهيدية واضحة.

وعرفها (المغربي واربية )2006 ،بأنها نظام إداري يهدف إلى مساعدة المالي

والمديرين على ترجمة رؤية واستراتيجيات شركاتهم إلى مجموعة من األهداف والقياسات

االستراتيجية المترابطة.

وعرفها (دراام وأبو فضة )2009 ،بأنها أداة تستخدم لنقل وتوصيل استراتيجية المنظمة

إلى الوحدات والمستويات اإلدارية المختلفة ،وأيضاً لقياس نماذج التنفيذ في تلي الوحدات،
فاستخدامها يضمن تحقيق النتائج المستهدفة ،بما يدعم من قوة المنظمة وموقفها التنافسي ،وذلي

عن طريق توفير أداة لتنفيذ االستراتيجية والمحاسبة عن نتائجها المستهدفة.

وأيضاً عرفت بأنها إطار متكامل لقياس األداء االستراتيجي ،تتكون من مجموعة من

المقاييس المالية واير المالية والتي تتالءم مع أهداف واستراتيجية المنظمة ،وكذلي مع أهداف

واستراتيجيات الوحدات الفرعية في المنظمة (األقسام) ،وترتبط هذه المقاييس بين بعضها البعض

بعالقة السبب والنتيجة ،وهذه العالقة هي التي تعمل على تحسين النتائج المالية في األجل
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الطويل ،بدالً من االرتكاز على المقاييس المالية فقط والتي تعمل على تحسين النتائج المالية في

األجل القصير (عبد الملي.)2006 ،

ويذكر (العمري" )2001 ،أن المعنى الشامل لبطاقة قياس األداء المتوازن هو التقييم

القائم للدرجات المسجلة في البطاقة يعكس التوازن بين العديد من عناصر األنشطة المؤسسية
المشاركة في تحقيق األداء الفعال فهي ليست مجرد وسيلة لتسجيل النتائج التي تحققت فحسب

بل أهميتها تكمن في قدرتها على تقديم مؤشرات لنتائج متوقعة في المستقبل تساعد في عملية

البناء والتخطيط االستراتيجي ،كما وتوضح مواقع الخلل ،وتوازن العمليات على المدي القصير
والطويل ،وتعد دليالً ومؤش اًر يساعد على ضبط النظام اإلداري والمالي بالمنظمة".
وقد ذكر ( )Kaplan & Norton,1992تعري

لبطاقة األداء المتوازن بأنها "نظام يقدم

مجموعة متماسكة من األفكار والمبادئ وخارطة مسار شمولي للمنظمات لتتبع ترجمة رؤيتها

االستراتيجية في ضمن مجموعة مترابطة من مقاييس األداء التي ال تستخدم في مجال األعمال
فقط ،ولكن لتحقيق الترابط واتصال االستراتيجية باألعمال ،ولمساعدة التنسيق الفردي /التنظيمي

وانجاز األهداف العامة"

وبطاقة قياس األداء المتوازن تمثل نظاماً إدارياً شامالً يربط الرؤية االستراتيجية باألهداف

المحددة ويترجم األهداف إلى مقاييس متوازنة من خالل االعتماد على مقاييس مالية واير

المالية ،ويتم توزيعها على أبعاد البطاقة (البعد المالي ،بعد العمالء ،بعد العمليات الداخلية ،بعد

التعليم والنمو) ،وتهدف بطاقة قياس األداء المتوازن إلى وضع خطة عمل تترجم استراتيجية
المنظمة إلى أعمال تشغيلية آخذة بعين االعتبار األبعاد الزمنية الثالثة (األمس واليوم واداً)،
وضرورة النظر إلى بطاقة قياس األداء المتوازن على أنها أداة لترجمة رؤية واستراتيجية المنظمة
إلى أهداف محددة ومقاييس لقياس مدى تحقق تلي األهداف لتمثل نظاماً إدارياً متكامالً (أبو

قمر.)2009 ،

وعليه يرى الباحث أن بطاقة األداء المتوازن هي نظام إداري متكامل لقياس األداء،

ويعتبر أداة من أدوات اإلدارة االستراتيجية الذي يحقق التخطيط االستراتيجي ،ويدعم المركز

التنافسي للمنظمة لتقييم أنشطتها وفق رؤيتها واستراتيجياتها ويستند إلى مؤشرات مالية (بعد

مالي) ومؤشرات اير مالية (بعد العمالء – بعد العمليات الداخلية – بعد النمو والتعلم – البعد

االجتماعي).

 2-1-2أسباب ظهور بطاقة األداء املتوازن:

أرجع العلماء ظهور بطاقة األداء المتوازن لمواجهة القصور في أنظمة الرقابة المالية

التقليدية ،حيث رأى البعض أن الرقابة المالية التقليدية توقفت عن التطور منذ عام 1925م ،فهم
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يرون أن جميع اإلجراءات اإلدارية والمحاسبية التي نعرفها اليوم موجودة بالفعل منذ زمن بعيد

مثل (الميزانيات ،التكالي

المعيارية ،تسعير المخزون ،نموذج دوبونت  ...الخ) ،حيث أنها لم

تعد تكفي لتحقيق طموحات المنظمات في ظل التحديات المعاصرة (المغربي واربية.)2006 ،

حيث أن هناي مجموعة من المتغيرات في بيئة األعمال داخل وخارج المنظمات أثرت

على مختل

نواحي األداء بها مما دعا المنظمات إلى االتجاه نحو تطبيق بطاقة قياس األداء

المتوازن ،حيث ذكر (عوض 2009 ،؛ العبادي )2002 ،أن أبرز هذه المتغيرات ما يلي:

 -1ظهور الثورة التكنولوجية في مجال اإلنتاج وأنظمة المعلومات أدت إلى استخدام الكمبيوتر

ابتداء من مرحلة التصميم للمنتج ومرو اًر بمرحلة
في مختل نواحي األنشطة بالمنظمة
ً
التخطيط لالحتياجات ،ثم مرحلة التنفيذ وتطبيق أنظمة التصنيع المرنة ،وأنظمة التخزين
واالسترجاع األوتوماتيكي ،و من ثم مرحلة الرقابة باإلضافة إلى استخدام أساليب قواعد

البيانات في تشغيل البيانات الداخلية والخارجية ،وامداد اإلدارة بالمعلومات الالزمة التخاذ

الق اررات بسرعة ودقة فائقة.

 -2زيادة حدة المنافسة بشكل كبير على المستوين المحلي والدولي على أثر ظهور التكتالت
االقتصادية الدولية ،واندماج منشآت األعمال في كيانات كبيرة ،والتطبيق الفعلي التفاقية

تحرير التجارة (الجات) ،وازالة الحواجز والقيود الجمركية.

وأيضا ذكر (العبادي )2002 ،بعضا من أسباب ظهور بطاقة األداء المتوازن اآلتي:
 -1ظهور التغيرات الجوهرية في أهداف المنشآت للمحافظة على بقائها وسط ظروف
المنافسة الشديدة ،حيث أصبح هدفها األساس هو خدمة العميل واالحتفاظ به ،وبدأ
االهتمام بتحليل ربحية العميل ،باإلضافة إلى االهتمام الدائم بالتحسين المستمر في

الجودة ،وتقديم منتجات متنوعة ومبتكرة ،واالستجابة السريعة لطلبات العمالء مع مواجهة

تحديات خفض التكلفة واألسعار.

 -2تركز اهتمام المؤشرات التقليدية لتقييم األداء على النتائج في األجل القصير ،على الرام

من أن معظم الق اررات اإلدارية ذات تأثير طويل األجل ،وبصفة خاصة ق اررات االستثمار

واقتناء األصول وتلي المرتبطة ببرامج التطوير والتحسينات.

 -3التغيرات الجوهرية في فلسفة اإلدارة ومداخل اتخاذ الق اررات ،وأساليب ووسائل اإلنتاج

أدى إلى تطبيق اإلدارة االستراتيجية ،وظهور فلسفة التوقيت المنضبط في المخزون

واإلنتاج ( ،)Just In Timeونظام اإلنتاج المرن الشاملة ،وبذلي تحول االهتمام بالمنتج
من التركيز على مرحلة اإلنتاج إلى التركيز على كل مرحلة من مراحل دورة حياة

المنتج.
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 3-1-2أبعاد بطاقة األداء املتوازن:

باستقراء عدد من الدراسات السابقة تبين أن أبعاد بطاقة األداء المتوازن تتكون من أربعة

أبعاد رئيسية والتي سيتم التطرق لها بمزيد من التفصيل وهي كاآلتي:
 -1البعد المالي (كي

سنحقق النجاح المالي وفقاً لما يرابه المساهمون؟).
سنبدو في نظر عمالئنا؟).

 -2بعد العمالء (عند تحقيق رؤيتنا ،كي

 -3بعد العمليات الداخلية (إلرضاء المساهمين والعمالء ،ما هي العمليات التشغيلية التي
يجب أن نتفوق فيها؟).

 -4بعد التعلم والنمو (لتحقيق رؤيتنا ،كي

سنتحفظ بقدرتنا على التغيير والتحسين؟).

وبعض الدراسات السابقة األخرى أضافت البعد الخامس وهو:
 -5البعد االجتماعي (كي

نخدم ونساهم في تطوير المجتمع؟)

والشكل رقم ( )1-2يوضح أن األهداف االستراتيجية يجب أن يتم تقسيمها إلى أهداف مخططة

متتابعة وتتحقق على مراحل زمنية ،وهذا ما يبرز وجود عالقة بين تطبيق بطاقة قياس األداء

المتوازن وتحسين األداء المالي خالل مدى زمني طويل ،وأيضاً وجود عالقات سببية بين مقاييس

األداء تتلخص في التطور في بعد التعلم والنمو يؤدي إلى تحسن في كفاءة العمليات الداخلية،

وهذا يؤدي إلى زيادة درجة رضا العمالء ،وفي النهاية سيؤدي إلى تحسين األداء المالي
للمنظمات ،ومن ثم زيادة الدعم للمجتمع ( ثابت.) 2015 ،
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شكل رقم ( )1 -2أبعاد بطاقة قياس األداء المتوازن

المنظور المالي
للنجاح ماليا؟ كيف

المقاييس

األهداف

المستهدفات

المبادرات

يجب أن تظهر

أمام المستثمرين
وحملة األسهم؟

منظور عمليات األعمال الداخلية
إرضاء المستثمرين
والجمهور ما هي

األهداف

المقاييس

المستهدفات

منظور العمالء
المبادرات

تحقيق رؤية

الرؤيا

العمليات الداخلية

منظمة األعمال

االستراتيجية

التي يجب أن

كيف يجب أن
تظهر المنظمة

تتميز بها منظمة

أمام الجمهور؟

األعمال

منظور التعليم والنمو
تحقيق رؤية
منظمة األعمال،

األهداف

المقاييس

المستهدفات

ما هي سبل

المحافظة على
قدرات المنظمة
والتحسين؟

(الغالبي وادريس)504 :2009 ،
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المبادرات

األهداف

المقاييس

المستهدفات

المبادرات

وذكر (اوث )2005 ،أن بطاقة األداء المتوازن تهتم بثالثة قطاعات من األطراف ذات

المصلحة بالمنظمة وهم المساهمون والعمالء والعاملين ،ويجب أن تتالءم المقاييس التي يتم
اختيارها في كل جانب من هذه الجوانب مع استراتيجية المنظمة ،بحيث يتم تحقيق التوازن بين

األهداف في األجل القصير واألجل الطويل وبين المخرجات المراوب فيها ،ومحركات األداء

لهذه المخرجات من خالل أبعاد بطاقة األداء المتوازن.
أوال -البعد المالي( :كي

سنحقق النجاح المالي وفقاً لما يرابه المساهمون؟)

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن يعتبر البعد األول لقياس األداء االستراتيجي ،ويشمل
عدداً من المعايير االستراتيجية والتي منها معيار تحقيق الربح العادل والذي يشكل هدفاً
استراتيجياً تسعى معظم المنظمات للوصول إليه ،وكذلي معيار النمو المتوازن لمزيج اإليرادات
من النشاطات االستثمارية ،باإلضافة إلى معيار تخفيض التكالي

إلى أقصى حد ممكن ،وذلي

لتحقيق أقصى فاعلية ممكنة ،ومعيار تعظيم الثروة للمساهمين والمودعين من خالل تحقيق عوائد
حقيقية على االستثمار ،ومعيار تحقيق قيمة اقتصادية مضافة (دراام وأبو فضة.)2009 ،

ويتم استخدام النسب المالية والتحليل المالي في تقييم األداء المالي في هذا البعد الذي

يعتمد على القوائم المالية ،والذي يستخرج منها الربح المتحقق وحجم المبيعات ،ويجيب هذا البعد

عن التساؤل في إيجاد آلية تعمل على خلق قيمة لمالكي منظمات األعمال (البشتاوي.)2004 ،

حيث أن المقاييس والمؤشرات المالية ليس من الضروري أن تستخرج دائماً من األنظمة
المحاسبية في الشركات ،فقد تكون القيمة أو السعر السوقي للسهم الواحد من أسهم الشركة مقياساً
مهماً للنجاح ،وذلي عندما تكون الشركة مدرجة في األسواق المالية (المغري واربية.)2006 ،
حيث ذكر (الشيشيني )2004 ،نقالً عن ( )1996 ،Kaplan and Nortonبأن المقاييس
والمؤشرات المالية تختل

باختالف المراحل التي تمر بها المنظمة وقد لخص ( Kaplan and

 )Nortonهذه المراحل في ثالثة مراحل رئيسة هي:

 -1مرحلة النمو :حيث في هذه المرحلة تكون المنظمة في دورة حياتها ،تركز المقاييس المالية
فيها على زيادة المبيعات والدخول في أسواق جديدة ،واجتذاب عمالء جدد والمحافظة على

مستوى مناسب لإلنفاق على تطوير المنتجات وعمليات التشغيل ،وتنمية قدرات العاملين،
وامكانياتهم.

 -2مرحلة االستقرار :أما في هذه المرحلة تحاول المنظمة أو المنشاة إعادة استثمار أموالها

واجتذاب المزيد من االستثمارات ،وتركز المقاييس المالية في هذه المرحلة على المقاييس
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التقليدية مثل العائد على رأس المال المستثمر والدخل الناتج من التشغيل وعائد المساهمة
والتدفقات النقدية المخصومة ،والقيمة االقتصادية المضافة.

مرحلة النضج :في هذه المرحلة فإن المنظمة تراب في حصاد نتائج االستثمارات في المرحلتين
السابقتين ،وتركز المقاييس المالية فيها على تعظيم التدفق النقدي الداخل للمنشأة باإلضافة إلى

مقاييس أخرى مثل فترة االسترداد وحجم اإليرادات.
ثانيا -بعد العمالء (عند تحقيق رؤيتنا ،كي

سنبدو في نظر عمالئنا؟).

إن بعد العمالء يعتبر أحد األبعاد الهامة لبطاقة األداء المتوازن ،حيث أن إدارة المنظمة
تسعى في الوصول من خالله إلى تحقيق أعلى درجة إلرضاء العمالء ،إذ أن درجة الرضا تؤثر

في نسبة الحصول على عمالء جدد ،وامكانية المحافظة على العمالء الحاليين من ثم حصة
المنظمة في السوق ،وتستطيع المنظمة من خالل هذا البعد أن تحصل على اإلجابة عن الكيفية

التي ينظر بها العمالء إليها (البشتاوي.)2004 ،

ولما يعكسه هذا المحور من أهمية كبيرة تنعكس على نجاح المنظمة في المنافسة ،وبقائها

واستم اررية نشاطها في سوق المنافسة الذي يتحقق من خالل قدرة المنظمة على تقديم منتجات

بنوعية متميزة وبأسعار معقولة ،لذا بطاقة قياس األداء المتوازن أخذت بعين االعتبار تلي
الخصائص من خالل احتوائها على محور العمالء الذي يشمل على مقاييس تتعلق بالعمالء

المستهدفين ،وهي تتضمن مقاييس متعددة ،مثل رضا العميل ،واالحتفاظ بالعميل ،واكتساب

عمالء جدد ،وربحية العميل ،والنصيب في السوق (أبو جزر .)2012 ،حيث أن هذا البعد يهتم
باألساليب التي تخلق القيمة للزبائن ،وما هي القيمة التي ترضى المستفيدين؟ حيث يعمل هذا

البعد على توجيه بعد العمليات الداخلية وبعد التعليم ،وتطوير ونمو المنظمة ،وذلي من أجل نيل
رضا الجمهور ،وبذلي يعتبر هذا البعد هو قلب بطاقة قياس األداء المتوازن ،ألنه إذا لم تستطع
المنظمة تسليم اإلنتاج المناسب والخدمات بشكل يحقق لها الربح في المدى القصير والطويل

فإنها ستتالشى (عبد اللطي

وتركمان.)2006 ،

ثالثا -بعد العمليات الداخلية (إلرضاء المساهمين والعمالء ،ما هي العمليات التشغيلية التي
يجب أن نتفوق فيها؟).

يتطرق بعد العمليات الداخلية لإلجراءات والعمليات التشغيلية الداخلية التي تمكن المنظمة

من التميز والتي تعمل على تحقيق رابات العمالء المتوقعة منها بكفاءة وفاعلية ،وأيضاً إلى

تحقيق نتائج مالية متميزة مرضية للمساهمين ،ويدخل أيضاً في هذا الجانب االختراعات
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واالبتكارات والتي تؤدي إلى إدخال منتجات ،وخدمات جديدة تحقق رضا العمالء الحاليين والجدد

(عوض.)2009 ،

حيث إن هذا البعد يركز على العمليات الداخلية التي تعزز كالً من بعد العمالء بخلق

قيمة لهم ،والبعد المالي بزيادة ثروة المساهمين ،وكذلي يركز على تحديد الحلقات التي سوف

تحسن األهداف والمساعدة على معالجة االنحرافات ،وتطوير األداء والعمليات الداخلية سعياً

إلرضاء العمالء والمساهمين (أبو قمر.)2009 ،

وذكر(الشيشيني )2004 ،أن بعد العمليات الداخلية يهدف بشكل رئيس إلى تحديد

العمليات المهمة التي يجب أن تتفوق فيها المنظمة لتنفيذ االستراتيجية ،أي أنه يجب أن تركز
المنظمة على العمليات الداخلية التي تؤثر على رضا العمالء ،وبالتالي على تحقيق األهداف

المالية للمنظمة .وحيث أكد (الغروري )1998 ،أن األداء الجيد لخدمات العمالء ينشأ من

العمليات والق اررات والتصرفات التي تحدث داخل المنظمة ،ومن ثم يطلب من المديرين التركيز

على العمليات الداخلية األساسية وتحقيق التناسق بينها لخلق قيمة للعمالء والمساهمين.

رابعا -بعد التعلم والنمو (لتحقيق رؤيتنا ،كيف سنحتفظ بقدرتنا على التغيير والتحسين؟).
إن بعد التعلم والنمو يركز بشكل كبير على القدرات والمهارات الداخلية التي يجب تنميتها

وتطويرها لتحقيق أهداف المنشأة في األجل الطويل ،حيث أن المنافسة تتطلب أن تعمل
المنظمات باستمرار على تنمية قدراتها لتحقيق قيمة للعمالء والمساهمين ،ولسد هذه الفجوة بين

القدرات والمهارات الحالية والمهارات المطلوبة لتحقيق أهداف المنظمة في األجل الطويل ،وذلي

في ثالث مجاالت رئيسية وهي مجال األفراد وذلي من خالل سياسة األجور والحوافز ،وكذلي

مجال األنظمة من خالل تفعيل نظام المعلومات ،وفي مجال اإلجراءات التنظيمية من خالل

استثمار قدرات العاملين عن طريق التدريب وتنمية المهارات وتطوير الكفاءات وادخال أنظمة
المعلومات الحديثة ،وتطوير اإلجراءات التنظيمية ،حيث يتوجب على كل عامل أن يبحث عن

االبتكار والتحسين لكل جوانب العمل في المنظمة للحفاظ على المزايا التنافسية وتحسينها في
المستقبل (البشتاوي.)2004 ،
وقد ذكر (  )Kaplan and Norton, 1996أن هناي ثالث محددات للنمو والتعلم منها كفاءات
األفراد العاملين والتي تتمثل في المهارات االستراتيجية ،مستويات التكوين والطاقات الكامنة
لديهم ،هذا باإلضافة إلى البنية األساسية التكنولوجية التي تتمثل في التكنولوجيا المستعملة في

االستراتيجية ،قاعدة البيانات االستراتيجية والب ارمج وبراءة االختراع وحقوق النشر ،هذا باإلضافة
إلى األعمال المحورية التي تتمثل في دورات الق اررات وتحديد المسؤوليات والتحفيز والعمل
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الجماعي .بالتالي إن بعد التعلم والنمو يضمن للمنظمة القدرة على التجديد حيث يعتبر الشرط
األساس لالستمرار والبقاء على المدى الطويل ،ويهدف هذا البعد إلى توجيه األفراد نحو التطوير

والتحسين المستمر الضروري للبقاء (عبيد .)2014 ،وفي هذا البعد تدرس المنظمة ما يجب أن
تفعله لالحتفاظ بالمعرفة التقنية المطلوبة لفهم واشباع حاجات العمالء ،وتطور تلي المعرفة إلى

جانب اهتمامها بدراسة كيفية االحتفاظ بالكفاءة واإلنتاجية الضرورية للعمليات التي تخلق قيمة

للعمل (المغربي.)2006 ،

حيث أن المنظمة يجب أن تتعامل مع المنافسة ،وذلي من خالل تحليل استراتيجيات

المنافسين ودراسة مدى جودة السلع والخدمات التي تقدم للعمالء ،والقيام بتحسينات مستمرة على

المنت جات والخدمات والعمليات الحالية من أجل ضمان التميز في تقديم السلع والخدمات للعمالء
وضمان والءهم وزيادة الحصة السوقية للمنظمة (أبو قمر.)2009 ،
خامسا -البعد االجتماعي (كيف نخدم ونساهم في تطوير المجتمع؟).
يعرف بأنه مجموعة من المبادرات التي تقوم بها المنظمة تجاه المجتمع بتقديم خدمات
في الرعاية االجتماعية ومجاالت الصحة والتعليم وتأهيل البنية التحتية (عبد الحميد ،منصور،

 .)2015حيث إن التطور الذي حصل في بيئة األعمال وتأثير ذلي على منظمات األعمال
أصبح جزء ال يتج أز من المجتمع الذي تعيش فيه هذه المنظمات وتقدم خدماتها جعل هذه

المنظمات تضع ضمن خططها االستراتيجية سؤاالً كي

نخدم ونساهم في تطوير المجتمع ؟ لذا

اقترح عدد من الدراسات السابقة إضافة بعداً خامساً لبطاقة قياس األداء المتوازن وهو البعد
االجتماعي (عبيد.)2014 ،

حيث وضح (السبيعي )2009 ،أن هذا البعد يركز على تطوير المجتمع واالهتمام باحتياجاته،

حيث إن المساهمة في دعم وتطوير المجتمع يعتبر واجباً وطنياً على منظمات األعمال ،ويتم
ذلي من خالل دعم األنشطة االجتماعية والتنويع في خدماتها المقدمة للمجتمع ،والمساهمة في

توفير الخدمات الصحية والتعليمية والكثير من المساهمات التي يحتاجها المجتمع (السكن ،البنية

التحتية والطرق) في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي تواجه جميع المجتمعات.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال أن تتبنى المنظمات ومنشآت األعمال دو اًر اجتماعياً

فإن هذا يحقق لها العديد من المزايا منها زيادة في األرباح على المدى البعيد من خالل تأثير
رضا المجتمع والثقة بالمنظمة ،وتعزيز الميزة التنافسية والشهرة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها،

وكذلي تقليل من اإلجراءات الحكومية وتدخلها في شؤون األعمال ،وزيادة المبيعات أو تقديم
الخدمات على أثر إنعاش الوضع العام للدولة (الغالبي وادريس.)2007 ،
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ولخدمة المجتمع أشكال كثيرة متنوعة بتنوع مجاالت المجتمع ،فقد تشمل هذه الخدمات

على إنشاء المستشفيات ،أو الكليات التعليمية والمدارس ،أو المساهمة في إنشاء المساكن أو
رعاية المهرجانات الوطنية ،أو إقامة الدورات التدريبية ،أو تقديم الدعم والتمويل الالزم للجمعيات

الخيرية التي تساعد األسر الفقيرة ودور األيتام ،والمساهمة في إيجاد فرص عمل ومحاربة البطالة
(أبو جزر.)2012 ،
ويرى الباحث هنا ،أن عدد من منشآت األعمال الفلسطينية بدأت تهتم بهذا المحور لما لها من
مزايا وايجابيات على المنشأة نفسها وكذلي االفراد العاملين فيها والدولة والمجتمع أيضاً .حيث إن

المساهمة في تقديم الدعم للمجتمع يعتبر واجباً وطنياً على كافة منشآت األعمال ،حيث أنها
تحقق إيراداتها وتحقق أرباحها في البيئة الفلسطينية ،ومن هنا ال بد لها أن تساعد وتساهم في

بناء المجتمع الذي تعمل فيه وكذلي المساهمة في حل مشاكله االجتماعية واالقتصادية.
 4-1-2احملاور التي حيتوي عليها كل بعد من أبعاد بطاقة األداء املتوازن:

باإلضافة إلى األبعاد الخمسة السابقة الذكر لبطاقة األداء المتوازن ،فإن كل بعد أو محور يتكون
كل قسم من محور آلخر وهذه األقسام هي

من أربعة أقسام متكاملقة ،فيمقا بينقها ،ويختل

(بالسكة:)2012 ،

 -1األهقداف ،وهي النتائج المنشود تحقيقها ،واألهداف بشكل عام موزعة على أبعاد بطاقة
األداء المتوازن وتحمقل نفس األهمية االستراتيجية ويجب أن تكون محددة وقابلة للقياس
وقابلة للتحقيق ومعقولة ومحددة بوققت زمقني لتحقيقها.

 -2القياسات أو المؤشرات ،وهي تمثل الجانب الذي يحدد حالة الهدف المراد تحقيقه عن
طريق مقارنته بقيمة محددة سلفا ،حيث ذكر (المغربي واربية )2006 ،بأن القياسات

والمؤشرات تعكس مدى التقدم نحو تحقيق الهدف االستراتيجي المحدد ،مثال على ذلي:

مؤشر رضا العمالء.

 -3المعيار أو المستهدفات ،وهي مقدار محدد يتم القياس بناء عليه لتحديد مقدار االنحراف
سلباً أو إيجاباً عن الهدف المقراد تحقيققه.

 -4المبادرات والتي تشير إلى المشاريع التشغيلية الالزم تنفيقذها لتحقيقق الهقدف أي
اإلجقراءات الالزمقة والمساعقدة على تحقيق األهقداف ،ومثال على ذلي فتح فروع جديدة

وتوسيع الخدمات الخاصة بالبنوي والمؤسسات.
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 5-1-2مزايا استخدام بطاقة األداء املتوازن:

إن تطبيق بطاقة األداء المتوازن يحقق العديد من المزايا التي من الممكن أن تساعد المنشآت

على التطور والنمو في بيئة األعمال حيث ركزت الفكرة لهذه األداة في جوهرها على حالة التوازن
بين األبعاد الخاصة بها ،والتي تعمل بكل تأكيد على تعزيز تحقيق العديد من المزايا والتي منها

اآلتي (عبد الحليم:)2005 ،

 -1تمد اإلدارة بصورة شاملة عن عمليات المشروع.

 -2تمكن المنظمة من إدارة متطلبات األطراف ذات العالقة (المساهمين ،العمالء،
الموظفين).

 -3تزود اإلدارة بتغذية عكسية استراتيجية وبالتالي تساعد على التعلم.

 -4تسهل وتحسن طريقة تدفق المعلومات وتوصيل وفهم أهداف العمل لكل مستوى من
مستويات المنظمة.

 -5تحسن النظم التقليدية للرقابة والمحاسبة بإدخال الحقائق الغير المالية واألكثر نوعية.
وذكر (بالسكة )2012 ،عدد آخر من المزايا منها:
 -1تمكين اإلدارة من تحديد ووضع األهداف االستراتيجية بكل وضوح.
 -2يتضمن المقياس العديد من التوازنات ،فمقاييس األداء تتضمن موازنة بين األهداف

الطويلة والقصقيرة المقدى ،والتوازن بين المقاييس المالية واير المالية وتوازن المقاييس

الداخلية والخارجية.

 -3يؤدي استخدام بطاقة األداء المتوازن إلى الحد من مشكالت التعظيم لألرباح ،حيث يأخذ
في االعتبقار كل المقاييس التشغيلية المهمة ،وبالتالي يستطيع المدير تحديد ما إذا كان

التحسين في مقياس ما يكون على حسقاب المقاييس األخرى ،فعلى سبيل المثال يمكن

للمنظمة أن تخفض من زمن تسويق المنتجات باستخدام أساليب عديقدة مثل تطوير
عملية إدخال منتجات جديدة تختل

اختالفاً كبي ار عن المنتجات القائمة.

 -4يترجم مقياس األداء المتوازن رؤية المنظمة واستراتيجيتها في مجموعة مترابطة من
مقاييس األداء تشمل كالً مقن مقاييس المخرجات ومحركات األداء لهذه المخرجات.

وأضاف (الشيشني )2004 ،و(عبد اللطي

وتركمان )2006 ،مجموعة أخرى من المزايا

كاآلتي:
 -1تحمي من حدوث أي إشكالية ألحد األبعاد ،ألنها تجعل المديرين يأخذون في االعتبار
مقاييس أداء األبعاد األخرى للبطاقة.
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 -2تعمل على إشباع عدة احتياجات إدارية ،ألنها تجمع في تقرير واحد أجزاء عديدة من
استراتيجية المنظمة ،وتمد اإلدارة بصورة شاملة عن عمليات المنظمة.

 -3تسهل االتصال وفهم أهداف العمل واالستراتيجيات في مختل

مستويات المنظمة.

 -4تساعد على اإلدارة الفعالة للموارد البشرية من خالل تحفيز الموظفين على أساس
األداء.
وذكر أيضاً (زالول:)2010 ،
 -5إن مقياس األداء المتوازن يقوم على أساس مجموعة من الروابط الرأسية السببية بين
األهداف االستراتيجية الفرعية وبعضها البعض وبين مؤشرات األداء األساسية وبعضها
البعض ،وذلي من خالل ما يعرف بعالقات السبب والنتيجة التي تتضمنها الخريطة

االستراتيجية.

6-1-2مقومات جنا ططبي بطاقة األداء املتوازن:

هنقاي مجموعققة مققن المتطلبققات األساسقية التققي البققد مققن توافرهقا لكققي يمكققن تطبيققق بطاقققة

األداء المتوازن بنجاح ،ويمكن استعراضها كاآلتي (عبد الرحيم 2005،؛ جودة2008،؛ الرفاتي،
2011؛ النجار2013 ،؛ عبيد)2014 ،

 .1دعم اإلدارة العليا حيث عندما يدري العاملون أن اإلدارة العليا تدعم كل الجهود التقي تعمقل
علقى تطبيقق بطاقققة األداء المتقوازن بشقكل قققوي ،فقإن ذلققي يسقاعد فقي التقزام هقؤالء العققاملين
بتنفيذ النظام والسرعة في عملية التطبيق.

 .2الحوافز المادية والمعنوية حيث ينبغي التركيز على منح الحوافز المادية والمعنوية لكل مقن
يساهم في تعميم هذا النموذج أو تطبيقه.

 .3فعالية االتصال ويتطلب من اإلدارة إجراء عملية االتصال بشكل سليم ،فتنفيقذ هقذا النمقوذج
يتطلققب عققدة اجتماعققات ،واج قراء اتصققاالت ،ومناقشققتها بققين العققاملين ،وذلققي إلق قرار خطققة

العمل الواجبة التطبيق.

 .4تكوين فريق العمل فتطبيق النموذج يشمل المنشأة ككل ،فمن الضروري تشكيل فرق عمقل
تتمتع بروح الفريق والتماسي كمتطلب أساسي إلنجاح عملية التطبيق.

 .5القيققام بمجموعققة مققن المتغي قرات داخققل المنشققأة ذات عالقققة بالثقافققة ،أو المنشققأة أو األف قراد،
ذلي ألن البيئة التي تعمل بها المنشأة إضافة إلى أذواق العمالء في عملية تغيير مستمر.

 .6تحديد واضح لألهداف االستراتيجية ،حيث أن المحقور األسقاس فقي اسقتخدام مقيقاس األداء
المتوازن هو اختيار األهداف االستراتيجية.
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 .7األخ ققذ بم ققنهج النظ ققام ،حي ققث يتوقق ق

نج ققاح اس ققتخدام مق ققاييس األداء المتق قوازن عل ققى األخ ققذ

بمدخل النظام ،على أن يستخدم هذا المقياس كنظام إدارة استراتيجية ،ولقيس كنظقام قيقاس،
وهققذا يعنققي إدمققاج كامققل للجوانققب األربعققة للنمققوذج فققي شققكل منظومققة متكاملققة ،يققتم مققن

خاللها تطبيق المبقادئ األساسقية للنمقوذج وهقي ترجمقة االسقتراتيجية إلقى عمليقات تشقغيلية،
وتجهيققز المنشققأة لتحقيققق االسققتراتيجية وجعلهققا محققور عمققل وهققدف لكققل أفرادهققا وعملياتهققا،
وكذلي جعلها عملية مستمرة ،تقود إدارة التغيير من خالل قيادة تنفيذية فعالة.

 .8وجقود الدافعيققة الختيقار مقققاييس األداء المتقوازن ،وذلققي اسقتجابة للتغيقرات البيئيقة والضققغوط
التققي تتعققرض لهققا المنشققآت مثققل شققدة المنافسققة والتركيققز علققى العميققل ،وظققاهرة االنققدماج
الصناعي ،وحتمية تطبيق األنظمة واألساليب المتقدمة فقي تكنولوجيقا المعلومقات ،فققد كقان

م ققن الض ققروري أن تبحق ققث المنش ققآت ع ققن أسق ققاليب وأدوات أكث ققر فعالي ققة فق ققي مواجه ققة هق ققذه

المتغيرات والضغوط ،لذلي كان هناي دافقع ققوي لقدى هقذه المنشقآت لتطبيقق مققاييس األداء

المتوازن.

ومما سبق يرى الباحث أن أي منشأة في سبيل تطبيقها لمقياس بطاقة األداء المتوازن ،يجب أن
يكون لديها تلي المقومات لتطبيق هذا األنموذج وعدم إهمال أي جانب ،وأن التطبيق لبطاقة

األداء المتوازن قد يكون كفيل بزيادة قيمة المنشأة وتطورها في المحور المالي واير المالي،
ويجب أن يكون هناي تحديد واضح لالستراتيجيات ،فالهدف االستراتيجي الذي تختاره المؤسسة
هو أساس تحديد العوامل المؤثرة التي تؤدي إلى نجاحها ،وبالتالي فإن المؤسسة التي تستطيع أن

تحدد أهدافها االستراتيجية بدقة ،هي األكثر قدرة على تطبيق مبادئ وأسس بطاقة األداء

المتوازن ،ومن المهم جداً أن يكون لديها دافعية لتطبيقه ،وأن يكون هناي كما سبق ذكره مجموعة
من اإلجراءات والحوافز المادية والمعنوية للقائمين على تطبيق هذا النظام هذا فضالً عن تكوين
وتشكيل فرق العمل لذلي ،بما يمكنها في النهاية من أن يستخدم هذا األسلوب كمؤشر شامل

لألداء في المنشأة.

 7-1-2التحديات التي طواجه ططبي بطاقة األداء املتوازن:

هناي بعض التحديات التي تهدد عملية تطبيق بطاقة األداء المتوازن بنجاح ،حيث تتمثل

هذه التحديات باآلتي (دودين)2009 ،

 -1نقص المعرفة عن بطاقة األداء المتوازنة في قياس األداء ،أو عدم المعرفة بمزايا هذا
النموذج.
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 -2يحتاج إعداد نموذج بطاقة األداء المتوازنقة إلقى رؤية مشتركة الستراتيجية متفق عليها،

لذلي ققد ال تكون هناي رؤية معينة متفقق عليهقا ،أو إذا اتفقق عليهقا ققد ال تكقون واضقحة

لكقل المقستويات اإلدارية.

 -3يمكن أن تفوق تكالي

تطبيق بطاقة األداء المتوازنة فقي قياس األداء المنفعة التي يمكن

الحصول عليها.

 -4صعوبة تحديد الوزن المراوب لألهداف األساسية التي تكون ذات أبعاد متعددة ،لذا
يجب علقى اإلدارة أن تحدد األهداف الثانوية التي تمثل موجهات لألداء ،وفقاً لألهداف

األساسية.

 -5عملية وضع المقاييس وتحديدها فقي بطاققة األداء المتوازنة معقدة جداً ،إضافة إلى
صعوبة تحديد العقدد األمثل من المقاييس المستخدمة التي تظهققر األداء بشكل متكامل

ومن الصعوبات أيضا التي تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازن ما ذكره (النمري:)2001 ،

 -1يفترض نموذج تقييم األداء المتوازن وجود عالقة السبب والنتيجة بين المعلومات اير
المالية وااليرادات المالية المستقبلية.

 -2سوء التنظيم في بعض المؤسسات المالية يعيق جمع البيانات المطلوبة.

 -3ينتج عن الخلط بين مقاييس األداء المالية واير المالية في قياس األداء توفر كم هائل
من المعلومات تفوق طاقة المديرين وتسبب في تشتت الجهود على أهداف متعددة مما
ينقص من فاعلية أنظمة قياس األداء.

ومن وجهة نظر الباحث فإنه يمكن التغلب على هذه التحديات من خالل دعم اإلدارة العليا

لتطبيق بطاقة األداء المتوازن في المنظمة من خالل تبني المقاييس في البطاقة ،كذلي تشجيع
الموظفين من خالل منح الحوافز المادية والمعنوية لكل موظ

يساهم في تطبيق ودعم النظام،

هذا باإلضافة إلى ضرورة إشراي جميع العاملين في اآلراء ،ووضع مقاييس ومحركات األداء

حتى يتم التوافق عليها.

 8-1-2خطوات طصميم وططبي بطاقة األداء املتوازن:

تطرقت الدراسات السابقة للخطوات الالزمة لتطبيق بطاقة األداء المتوازن ،حيث وضحت هذه

الدراسات الخطوات الواجب اتباعها بالتفصيل عند البدء بعملية التطبيق ،وأوضحت هذه الدراسات
بأنه يجب أن يتم مراعاة الترتيب الذي يلزم اتخاذه عند التطبيق ،والوقت المخصص لكل خطوة

يتم القيام بها كذلي ،وهذا طبقاً لخصائص وظروف وطبيعة عمل كل منشأة على حدة ،في ضوء
ذلي نستعرض هنا الخطوات الرئيسية التي يجب أن تمر بها عملية التطبيق وهي كاآلتي:
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 -1تحديد الرؤية والرسالة للمنظمة ،حيث تعتبر عملية تحديد وصيااة رؤية المنظمة بمثابة

الخطوة األولى لعملية تطبيق بطاقة األداء المتوازن ،واذا كانت الرؤية محدد مسبقاً فيمكن
مراجعتها وتحديثها ،حيث تعكس الرؤية تصور المنظمة لما سيكون عليه وضعها في
المدى الطويل ،أما الرسالة للمنظمة فهمي عبارة عن الهدف األساس الذي وجدت من

أجله ،أو مبرر وجودها واستم ارريتها (جودة.)2008 ،

ومن الجدير بالذكر أنه بوجه عام فإن مقياس بطاقة األداء المتوازن يقوم على رؤية

شاملة مشتركة يالئم وحدة األعمال التي يكون لها عمالء ،وقنوات توزيع متعددة ،ومرافق
إنتاج ،ومقاييس أداء مالي خاصة بها .ويتمثل الغرض األساسي في هذه المرحلة في

إرساء أساس للتوصل إلى إجماع بشأن خصائص ومتطلبات الوحدة والى تعري

واضح

لوضع المنشأة الحالي ودورها ،وكذلي الوصول إلى اتفاق حول الكيفية التي ستتطور بها

الخدمة في المستقبل (أبو شرخ.)2012 ،

 -2تحديد االستراتيجيات واألهداف العامة للمنشأة ،حيث يتم التعبير عن رؤية المنظمة
ورسالتها بوضع األهداف االستراتيجية وتحديد االستراتيجيات التي ستعمل على تحقيق

هذه األهداف (جودة .)2008 ،حيث تحدد اإلدارة العليا استراتيجية المنشأة في ضوء دورة

حياة المنشأة ،ودورة حياة منتجاتها ،ومستوى المنافسة الذي تتعرض له وامكانياتها
ومواردها الداخلية .حيث إذا كانت المنشأة جديدة وفي مرحلة النمو ،وتتعرض لمنافسة
شديدة فإنها ستركز على محركات األداء الخارجية مثل رضا العمالء ،األداء البيئي،

التجديد واالبتكار في مجال تكنولوجيا اإلنتاج في ضوء التكنولوجيا المطبقة لدى

المنافسين ،وذلي بما يعمل على تدعيم المركز التنافسي للمنشأة ،أما إذا كانت المنشأة في
مرحلة النضج واالستقرار ومنتجاتها تتمتع باستقرار سوقي وموق

تنافسي مناسب ،فإن

اإلدارة العليا تحدد استراتيجيتها على أساس محركات األداء الداخلية مثل التشغيل الداخلي
والمساهمين من خالل التحسين المستمر في مجاالت اإلنتاج ونظم المعلومات واألساليب

اإلدارية (أبو شرخ.)2012 ،

 -3تحديد عوامل النجاح الحاكمة ،أي تحديد العوامل األكثر أهمية في تحقيق نجاح المنشأة
(جودة ،)2008 ،حيث يتم في هذه المرحلة تحليل االستراتيجيات العامة وترجمتها في

شكل أهداف استراتيجية لمحركات األداء الخمسة وهو ما يحقق الترابط الرأسي لنظام تقييم

األداء باإلضافة إلى تحقيق الترابط األفقي من خالل اشتقاق األهداف من االستراتيجيات

من ناحية ،وتعاون األهداف مع بعضها في تحقيق االستراتيجيات من ناحية أخرى.
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 -4إقرار األبعاد التي تعبر عن عوامل النجاح الحرجة بالنسبة للمنظمة ،وأن التقيد الحرفي

لألبعاد األربعة التي حددها  Kaplan and Nortonفي دراستهما ليس الزامياً أي كل
منظمة تستطيع إجراء أي تعديالت أو إضافات (جودة.)2008 ،

 -5وضع األهداف الرئيسية والتي تتوافق مع األهداف االستراتيجية والمقاييس المالئمة لقياس
هذه األهداف ،وتحديد المقاييس التي تتوافق مع األهداف الرئيسية وتعكس ما تراب

المنظمة في تحقيقه (جودة .)2008 ،حيث تختص هذه الخطوة بتحديد مقاييس األداء
لألهداف االستراتيجية السابق تحديدها لمحركات األداء الخمسة ،ولكي تحقق هذه

المقاييس دورها بفعالية ،بالتالي فإنه يلزم أن تكون مشتقة من الهدف االستراتيجي الذي
تعبر عنه ويراعى أن يكون عدد المقاييس مناسب دون زيادة أو نقص للهدف االستراتيجي
ومعب اًر عن حقيقته التطورية والتنافسية بأفضل صورة ممكنة (المغربي واربية.)2006 ،

 -6تحديد وتطوير خطة العمل ،حيث في هذه الخطوة يتم صيااة األهداف ،ووضع خطة
العمل ويجب أن تشمل خطة عمل األفراد المسؤولين وجدوالً زمنياً إلعداد التقارير
المرحلية والنهائية ،ويجب أن تتفق المجموعة على قائمة أولويات وعلى جدول زمني

تفادياً لحدوث مشكالت اير متوقعة (المغربي واربية.)2006 ،

 -7تحديد األفعال التنفيذية ،حيث يتطلب في هذه الخطوة بيان األنشطة واألفعال الواجب
البدء في تنفيذها لتحقيق األهداف واالنتقال بالخطة إلى عالم الواقع ،وهذا يتطلب تحديد

األهداف السنوية وتوزيع وتخصيص الموارد ،وتحديد المسؤوليات ،وتدعيم البرامج ،ويقوم

فريق مشكل من المنشأة لتنفيذ مقياس األداء المتوازن ،ويشمل ذلي ربط المقاييس بقواعد
البيانات وأنظمة المعلومات ،وتعري

األداء المتوازن (عبيد.)2014 ،

الموظفين العاملين في كافة أقسام المنشأة بمقياس

 -8المتابعة والتقييم ،حيث يتطلب في هذه المرحلة األخيرة أن تقوم المنشأة بمتابعة تحقيق

المقاييس من خالل إعداد دليل معلوماتي عن مقاييس األداء المتوازن بصورة ربع سنوية
أو شهرية وعرضه على اإلدارة العليا لمراجعته ومناقشته مع مديري الوحدات واألقسام،

كما يتم إعادة دراسة مقياس األداء المتوازن سنوياً كجزء من عمليات التخطيط

االستراتيجي ورسم األهداف وتخصيص الموارد (المصدر السابق).

وهنقا يقرى الباحقث أنقه عنققد البقدء بعمليقة التخطقيط وتصققميم خطقة التطبيقق لبطاققة األداء المتقوازن
يجقب مشقاركة جميقع المسقتويات اإلداريقة فقي منظمقة األعمقال ومحاولقة اختبارهقا بشقكل جيقد قبقل
الدخول في حيز التنفيذ ،كما يمكن االستعانة بأصقحاب الخبقرات فقي هقذا المجقال وذلقي لالسقتفادة

مققن تصققوراتهم الشققاملة فققي هققذا المجققال مققن البدايققة عنققد وضققع الخطققة حتققى النهايققة أي المتابعققة
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والتقي ققيم والتغذي ققة العكس ققية ،وذل ققي كل ققه م ققن أج ققل أن تجن ققي المنظم ققة فوائ ققد تطبي ققق ه ققذا األس ققلوب

العصري لقياس األداء في منظمات األعمال.

ملخص املبحث االول:
تم في هذا المبحث مناقشة أسلوب بطاقة قياس األداء المتوازن ،وقد تم التوصل إلى أن

بطاقة قياس األداء المتوازن هي نظام إداري شامل متكامل لقياس األداء ،وهو يعتبر أداة من

أدوات اإلدارة االستراتيجية ،ويساعد على التخطيط االستراتيجي بشكل كبير ،ويدعم المركز
التنافسي للمنظمة ،ويساعدها على تقييم أنشطتها وفق رؤيتها واستراتيجياتها ،وهو من األساليب
الفريدة التي تعتمد على مؤشرات مالية (بعد مالي) ومؤشرات اير مالية (بعد العمالء – بعد

العمليات الداخلية – بعد النمو والتعلم – البعد االجتماعي) في تقييم األداء.

وقد تم تناول أيضاً في هذا المبحث أسباب ظهور بطاقة األداء المتوازن ،حيث أرجع العلماء

ظهور بطاقة قياس األداء المتوازن من أجل مواجهة القصور في أنظمة الرقابة المالية التقليدية،
حيث رأى البعض أن الرقابة المالية التقليدية توقفت عن التطور منذ عام 1925م .كما تم بيان
أبعاد بطاقة قياس األداء المتوازن ،الذي تتكون من أربعة أبعاد رئيسية ،وآخر إضافي وهو البعد
الخامس (البعد االجتماعي) والذي تم استحداثه من بعض الباحثين السابقين في هذا المجال،
حيث تم التطرق إليها جميعاً بالتفصيل.
حيث تم الحديث عن المحاور التي يحتوي عليها كل بعد من أبعاد بطاقة األداء المتوازن وهي
األهداف ،والمقاييس أو المؤشرات ،والمعايير أو القيم المستهدفة ،والمبادرات أو الخطوات
اإلجرائية ،كما وتم تناول بالشرح الصفات األساسية لبطاقة األداء المتوازن ،وكذلي مزايا استخدام
بطاقة األداء المتوازن ،هذا باإلضافة إلى أنه تم إبراز أهم مقومات نجاح تطبيق بطاقة األداء
المتوازن وما هي التحديات التي تواجه عملية تطبيقها ،وفي الختام تم توضيح خطوات تصميم
وتطبيق هذا األسلوب.
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املبحث الثاني
نظرة عامة عن شبكة األقصى اإلعالمية
 0-2-2متهيد.
 1-2-2نبذة عن شبكة األقصى اإلعالمية.
 2-2-2نشأة وأهداف شبكة األقصى اإلعالمية.
 3-2-2مراحل ططور شبكة األقصى اإلعالمية.
 4-2-2معوقات العمل يف شبكة األقصى اإلعالمية.
 5-2-2الواقع اإلداري والتنظيمي يف شبكة األقصى اإلعالمية.
ملخص املبحث الثاني.
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 0-2-2متهيد:

افدا استراتيجياً
اإلعالم والمقاومة في فلسطين صنوان حقيقة قاطعة ،حيث يعتبر اإلعالم ر ً
للمواجه ققة والص ققمود م ققن خ ققالل إض ققفاء الش ققرعية عل ققى المقاوم ققة ،وبالمقاب ققل إظه ققار جق قرائم الع ققدو
بصققورتها الحقيقيققة للعققالم ،كمققا يعتبققر ركي قزة أساسققية لثبققات المقاومققة مققن خققالل إثبققات وتصققديق
الرواية الفلسطينية ،ودحر الرواية المعادية المتمثلة بالكيان الصهيوني وعدوانقه الغاشقم ضقد أهقالي

فلسققطين ،التققي تجققاوزت الفاشققية والنازيققة ،والتققي تثيققر الهلققع والخققوف فققي نفققوس البشقرية (العققازل،
.)2011

حي ققث ت ققوفرت مجموع ققة م ققن عوام ققل النج ققاح الت ققي تمي ققز به ققا اإلع ققالم الفلس ققطيني ،ومنه ققا

المصقداقية ،والتغطيقة اإلعالميقة بالبقث المباشقر ،والمهنيققة فقي التعامقل مقع األخبقار العاجلقة ،وفققي
إنتاج التقارير الميدانية السريعة ،وفي تقديم البرامج التوعوية والتعبويقة والتحليليقة ،وهقو مقا انعكقس

على قوة الشارع الفلسطيني في الميدان لمواجهة جبروت االحتالل ،ودعماً للسياسيين الفلسطينيين

في اتخاذ القرار.

وتعتبر شبكة األقصى اإلعالمية من الشبكات اإلعالمية في فلسطين وقد أثبتت في كل تجربة

قدرتها على خوض التحدي وامتثال الصمود ،ونهدف من خالل هذا المبحث بتسليط الضوء على

طبيعة عمل الشبكة ،وما كان يواجهها من مصاعب في كل مؤسسة من مؤسسات الشبكة ،مع
بيان السياسات والمنهجية ،والتعريج على مراحل تطور الشبكة للنهوض بالشبكة ،وتحقيق التميز.

ومن خالل العرض السابق يرى الباحث أن (شبكة األقصى اإلعالمية) ،تعتبر من أوائل وكبرى

الشبكات اإلعالمية في فلسطين ،والتي لها دور ريادي كبير في اإلعالم الفلسطيني وفي صناعة
الرأي العام.

 1-2-2نبذة عن شبكة األقصى اإلعالمية:

شبكة األقصى اإلعالمية هي شبكة إعالمية شاملة ،تتكون من عدة مؤسسات وهي (

قناة األقصى الفضائية – مرئية األقصى – إذاعة صوت األقصى – وكالة شهاب لألنباء )،
حيث تسعى الشبكة أن تكون في صدارة المؤسسات اإلعالمية المحلية والدولية في نصرة مشروع

تحرير فلسطين ،ودعم مقاومته وصموده وتقديم الصوت والصورة اإلعالمية النقية الصافية

الشاملة ،وتحمل الشبكة شعار اإلعالم اإلسالمي الهادف المقاوم (النشرة التعريفية بقناة األقصى،
2014م).
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 2-2-2نشأة وأهداف شبكة األقصى اإلعالمية:

بدأت الفكرة من حاجة المشروع اإلسالمي لإلعالم كأحد مكونات الدولة الحديثة ،ومن

منطلق ضرورة وجود صوت إعالمي مساند للمقاومة ،كمشروع متكامل مؤهل لتحرير األرض

والمقدسات واإلنسان ،وفي السعي لحشد الدعم والتأييد للمقاومة ،وتقوية شرعيتها ،ويمكن القول

أن الفضل في انطالق هذه الفكرة يعود إلى األستاذ "فتحي حماد" ،الذي تبنى هذه الفكرة،
وعرضها على الشيخ أحمد ياسين رحمه هللا الذي أيدها ودعمها بقوة ،بالمال والمعدات والتشجيع

والمتابعة ،لتتجسد على أرض الواقع عام ( )2003بانطالق إذاعة صوت األقصى المحلية ،بأفراد
ال يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة ،ثم تطورت ونمت وكبرت ،حتى أصبحت من أكبر

اإلذاعات وأكثرها جمهو اًر ،وبعد نجاح تجربة اإلذاعة في كسب قاعدة عريضة من المستمعين
الذي أظهره

أكثر من استطالع رأي ،كانت فيه اإلذاعة تحصد المراتب األولى في نسبة

المتابعة ،وبعد أن لمس القائمون مدى تعطش الجمهور إلى الصوت المقاوم الهادف الذي يبعث

الحماسة ،والحاجة إلى تطويره وخوض امار العمل التلفزيوني ،فتم تأسيس مرئية األقصى عام

( ،)2005وبدأت البث في عام ( ،)2006وقد توازى انطالقها مع االنتخابات الفلسطينية عام
( ،)2006وقد ساهمت الظروف السياسية في إعطائها زخم وسرعة انتشار كبيرة وبخاصة أنها
لعبت دو اًر كبي اًر في الدعاية االنتخابية لمرشحي قائمة التغيير واإلصالح ،وبذلي بدأت مؤسسات
الشبكة بطابع محلي ،في المضامين والجمهور ،إلى أن قرر القائمون عليها خوض امار

اإلعالم الدولي ،من منطلق أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لألمة العربية واإلسالمية
 ،ومن هنا بدأت الفكرة تتعمق أكثر وتم اتخاذ القرار بدعم ومباركة من قيادة حركة حماس

،بإطالق قناة فضائية ،وقد كان األمر في هذا الوقت أشبه بالمستحيل ،إال أن الظروف تمت
تهيئتها ،وتم إطالق فضائية األقصى عام ( ،)2006التي شكلت فيما بعد عالمة فارقة في

الساحة اإلعالمية الدولية ،خاصة أنها تتبنى مشروع المقاومة وتعبر عنه ،واكتملت مؤسسات

الشبكة عام ( )2007بانطالق وكالة شهاب لألنباء والخدمات اإلعالمية لما وجد القائمون في

الشبكة من أهمية وجود مؤسسة تقدم الخدمات اإلخبارية وتكون مصد اًر للخبر ،وقد انبثقت

جميعها من شركة الرباط لإلنتاج اإلعالمي ،التي تأسست عام ( ،)2003كشركة مساهمة ،تعود

ملكية تلي المؤسسات لها ،وبدأت بافتتاح اإلذاعة ،ثم كانت المسئولة عن إنتاج بعض المواد

اإلعالمية ،لقنوات ومؤسسات ووسائل إعالم مختلفة ،إضافة إلى المواد اإلعالمية التي تعرض
على القناة األرضية ،والفضائية في بداية انطالقها ،وبعد ثبات الهيكل النهائي لمؤسسات الشبكة،

أصبح اإلنتاج اإلعالمي لكل مؤسسة من الشبكة يتبع لها ،واحتفظت الشركة بالمسمى التجاري
كالمالي القانوني فقط ،دون اإلنتاج اإلعالمي.
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وشكلت هذه المؤسسات منذ بداية نشأتها بذرة اإلعالم المقاوم ،ولعبت دور المتصدي

للهيمنة الصهيونية على اإلعالم ،والمجابه للحرب النفسية التي يشنها على شعبنا ،وتشكيل إعالم
مواز للبندقية في تغيير نتائج المواجهة ،خاص ًة مع توالي المعاري على القطاع ،وتصاعد
وتيرتها ،حيث أثبتت الشبكة قدرتها على قيادة دفة اإلعالم المقاوم (المدهون والمحروق،
.)2011
وينبثق عن شبكة األقصى العديد من المؤسسات التي يتعرض لها الباحث كما يلي:
 -1قناة األقصى الفضائية:
تم إنشاء قناة األقصى الفضائية في العشرين من نوفمبر من عام (2006م) ،لتضع
نفسها بين كبريات الفضائيات العالمية على األقمار الصناعية ،متبنيه المقاومة والدفاع عن

الحقوق الفلسطينية والعربية ضد الصهيونية سعياً وراء تكريس ونشر القيم السامية والنبيلة على
المستوى العالمي ،ونشر الوعي وتوضيح الواقع على الساحة بصورته الصحيحة ،وتتميز بكونها
القناة الوحيدة المقاومة التي تبث من داخل فلسطين ،وتسعى فضائية األقصى أن تكون في
صدارة الفضائيات المحلية والدولية في نصرة مشروع تحرير فلسطين ،وقيادة اإلعالم المقاوم،

وتقديم الصورة اإلعالمية النقية الصافية الشاملة لإلسالم من خالل برامجها اإلعالمية بكافة

أشكالها ،ومن خالل توفير وتأهيل اإلمكانيات البشرية والمادية والتكنولوجية القادرة على إيصال
رسالتها(النشرة التعريفية بقناة األقصى2014 ،م).

وقد تعرضت الفضائية لعدة محطات على مدار سنوات عملها ،تم استهداف القناة خالل

انتهاء
المعاري المتالحقة على القطاع ،بدءاً بعدوان (2008م) ،ثم عدوان (2012م) ،و
ً
بالعدوان األخيرة (2014م) ،فتم تدمير مقر القناة في الثامن والعشرين من ديسمبر (2008م) ،ثم

دمرت جميع مقراتها والمخازن التابعة لها خالل عدوان عام (2014م).

كما تعرضت القناة لمحاوالت إخماد واسكات ،ومحاربة بوسائل أخرى ،مثل قرار و ازرة

الخزانة األمريكية بتجميد أرصدة قناة األقصى ،وقرار فرنسا منع بث قناة األقصى على القمر

"يوتلسات" ،وهو القمر الرئيس الذي يغذي قمر النايل سات واألقمار التي تحيطه ،وقد قدم مؤخ اًر

مشروع قرار في الكونجرس األمريكي يقضي باعتبار قناة األقصى منظمة إرهابية ،كل هذا
إضافة إلى التشويش المستمر على بث القناة (المدهون و المحروق.)2011 ،

رؤية القناة :تسعى فضائية األقصى أن تكون رائدة على المستوى المحلي والخارجي في دعم
مشروع التحرر الوطني الفلسطيني ،ومشروع نشر رسالة اإلسالم على صعيد اإلعالم المرئي
الفضائية (النشرة التعريفية بقناة األقصى2014 ،م).
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رسالة القناة :تسعى فضائية األقصى أن تكون في صدارة الفضائيات المحلية والدولية في نصرة
مشروع تحرير فلسطين وتقديم الصورة اإلعالمية النقية الصافية الشاملة لإلسالم من خالل

برامجها اإلعالمية بكافة أشكالها ،ومن خالل توفير وتأهيل اإلمكانات البشرية والمادية
والتكنولوجية القادرة على إيصال الرسالة اإلعالمية ،وذلي باحترام مبادئ وأخالقيات الصحافة

وتعاليم اإلسالم وأعراف المجتمع الفلسطيني (النشرة التعريفية بقناة األقصى2014 ،م).
أهداف القناة :تهدف القناة إلى ما يلي (النشرة التعريفية بقناة األقصى2014 ،م):
 -1كسب ثقة الجمهور الفلسطيني بالفضائية.

 -2حشد تأييد الشعوب العربية واإلسالمية ودعمها للقضية الفلسطينية.
 -3تعزيز القيم اإليمانية واألخالقية في المجتمع ومحاربة الفساد وصوره.
 -4دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه في الوطن والشتات.
 -5دعم خيار المقاومة ومشروع التحرير.

 -6تبادل الخبرات اإلعالمية محليا ودوليا.

 -2إذاعة صوت األقصى:

انطلقت إذاعة صوت األقصى مبك اًر ،وكانت بذرة الشبكة ،التي تبناها ودعمها الشيخ
"أحمد ياسين" -رحمه هللا ،-أسست لتكون إذاعة إسالمية الهوية ،تخاطب كل أبناء الشعب

الفلسطيني ،وتهتم بقضايا األمة اإلسالمية والشعب الفلسطيني بشكل خاص ،وهي ليست قاصرًة
على لون معين؛ فهي إذاعة دينية إخبارية اجتماعية تربوية ثقافية اقتصادية رياضية ،تأسست
اإلذاعة في شهر يونيو من عام 2003م ،كإذاعة محلية يغطي بثها كل قطاع ازة وبعض أجزاء

الضفة المحتلة كالخليل وأطراف رام هللا ،وبعض المناطق األخرى ،و تضم اإلذاعة حوالي 93

موظفاً موزعين على الهيكل اإلداري كل حسب تخصصه ومجاله الذي يعمل به ،تؤمن إذاعة
صوت األقصى باإلسالم عقيدة وشريعة وسياسة ومنهج حياة ،فهي إذاعة شاملة متنوعة تتناول
كافة جوانب الحياة وتركز على القضية الفلسطينية ،وتفاصيلها وتعبر عن المشروع المقاوم فهي
إذاعة وطنية تنبعث من معاناة الجماهير ،وتنقل همومهم وآمالهم ،لتسد خانة هامة في احتياجات

المجتمع (النشرة التعريفية بإذاعة األقصى2014 ،م).

تعرضت إذاعة صوت األقصى الستهدافات متعددة على طول فترات العدوان

الصهيوني ،وقبل ذلي من جهات أخرى ،فأالقت من قبل أجهزة األمن الفلسطينية بداية شهر
يونيو عام (2003م) ،ولمدة  8شهور ،كما تعرضت اإلذاعة للقص

من طائرات االحتالل في

الثاني من مايو من عام (2004م) ،إضافة إلى تدمير المبنى الرئيس لها في عدوان عام

(2014م) (المدهون و المحروق.)2011 ،
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السياسة العامة إلذاعة صوت األقصى:

تتكون السياسة العامة لإلذاعة مما يلي (النشرة التعريفية بإذاعة األقصى2014 ،م):

 -1إذاعة صوت األقصى إسالمية جماهيرية لكل أبناء الشعب الفلسطيني تهتم بقضاياه الشاملة.
 -2تلتزم إذاعة صوت األقصى ،باإلسالم عقيدة وشريعة وعبادة وسياسة ومنهج حياة.

 -3تعتمد إذاعة األقصى المصطلحات السياسية اإلسالمية التي تبرز عقيدة األمة وقضاياها،
وأهمها قضية فلسطين ،والتزام شريعتها في كل القضايا التي تطرحها.

 -4تعمل إذاعة صوت األقصى على تقريب وجهات نظر العاملين في القضايا اإلسالمية
والقضية الفلسطينية خاصة وفق المبادئ اإلسالمية ،وتق

النفسية التي يشنها اإلعالم الصهيوني على شعبنا الفلسطيني.

سدا منيعاً في وجه الحرب
ً

 -5تعتمد إذاعة صوت األقصى األمانة اإلعالمية ،والصراحة والجرأة في نقل األخبار ،وطرح
القضايا واآلراء التي تهم األمة اإلسالمية والشعب الفلسطيني.

 -6تحاول إذاعة صوت األقصى التزام اللغة العربية الفصحى كوسيلة خطاب ،وتشجع الناس
على التخاطب بها.

 -7تركققز علققى المفققاهيم اإلسققالمية ،والتققي يجققب تجليتهققا وتعميقهققا فققي المجققال الفكققري والثقققافي
واالجتماعي.

 -3وكالة شهاب اإلخبارية:
وكالة شهاب هي وكالة أنباء فلسطينية إخبارية أنشئت في األول من يناير للعام

(2007م) ،تعمل على مدار الساعة لتنقل الصورة الحقيقية لألحداث المتسارعة على الساحة
الفلسطينية ،وترسيخ مبادئ اإلعالم المهني الحر لترتقي به إلى مستويات متميزة ،كما تعمل على

إنتاج المواد الوثائقية المتنوعة ،وكذلي األفالم التسجيلية والحلقات التلفزيونية ،باإلضافة إلى
استضافة المؤتمرات الصحفية التي تمد بها الشبكات والتلفزيونيات المحلية والعالمية ،وتحرص

وكالة شهاب لألنباء من خالل سياساتها على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ،ودعمها

بكل الوسائل ،كما تسعى من خالل أدواتها المختلفة إلظهار صور معاناة الشعب الفلسطيني
بسبب ممارسات االحتالل الصهيوني بحقه في مختل

المجاالت ،وكذلي تسعى بأن تكون

األكبر في فلسطين على مستوى وكاالت أنباء المؤسسات اإلعالمية من حيث عدد العمالء

ومصادر المعلومات .وتتضمن رسالة الوكالة تعميق دور اإلعالم المهني المحلي والمستقل ،عبر
تغطية أحداث فلسطين بالصوت والصورة ،وتقديم خدمة إخبارية سريعة عالية الجودة ،تتمتع

بمصداقية واسعة لدى الجمهور المحلي واإلقليمي والدولي (النشرة التعريفية بوكالة شهاب،
2014م).
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الخدمات التي تقدمها الوكالة أهمها(النشرة التعريفية بوكالة شهاب2014 ،م):

 -1خدمة الموقع اإلخباري لوكالة شهاب لألنباء.
 -2خدمة رسائل األخبار العاجلة ). (SMS

 -3خدمة حجوزات األقمار االصطناعية والبث الفضائي والتغطيات المباشرة للمهرجانات
واالحتفاالت الضخمة ،وامتالي خدمة البث الفضائي المتنقل ) (SNGللعمالء.

 -4توفير خدمات متكاملة ومراسلين ومكاتب للقنوات الفضائية المختلفة.

 -5تصوير األحداث والفعاليات والمؤتمرات الصحفية الواقعة يوميا في ازة والضفة الغربية
وتصوير ما يلزم إلنتاج األفالم الوثائقية والتسجيلية المختلفة.

 -6خدمة اإلنتاج اإلعالمي :األفالم والبرامج الوثائقية ،البرامج المباشرة والتسجيلية الداخلية منها
والخارجية ،التقارير اإلخبارية ،تصميم اإلعالنات والشعارات والبو ست ارت.

 -4مرئية األقصى:
أبصرت مرئية األقصى النور في التاسع من يناير من العام (2006م) ،و جاءت من

أجل إيصال الرسالة لكل بيت فلسطيني بكل شفافية ،ووضوح دون اموض للحفاظ على الحقوق
والثوابت للشعب الفلسطيني في استرداد أرضه ومقدساته ونيل كافة حقوقه المشروعة ،وهي قناة

أرضية محلية جماهيرية ،ليست قاصرًة في برامجها على لون معين فهي دينية إخبارية سياسية
رياضية اجتماعية تربوية وثقافية ،وتغطي المرئية مساحة بث تشمل كافة أنحاء القطاع على
نظام المستقبالت األرضية ،وكذلي تصل إلى األسرى في سجون االحتالل ،ويمكنهم متابعتها

بانتظام ،ليمثلوا الشريحة األهم من جمهورها ،ويتكون طاقمها من  25موظفاً في مجاالت العمل

التلفزيوني المختلفة ،وتعتبر المرئية حلقة وصل وبيئة خصبة تم االعتماد عليها في انطالق

فضائية األقصى فيما بعد ،وتسعى إلى أن تكون القناة األرضية األولى في فلسطين ،لتجمع بين
كافة المجاالت الحياتية للنهوض بالثقافة ،كما تهدف إلى تعميق الوعي اإلسالمي لدى الجمهور

المحلي ،والى الوصل إلى الصدارة في القنوات األرضية المحلية على مستوى الوطن العربي ،وأن
تكون المصدر الذي يمد األسرى داخل سجون االحتالل بكل األخبار والمستجدات ،ويسلحهم

ضد محاوالت إقصائهم عن المشهد ،وتهميش دورهم في صناعة األحداث والق اررات ،واخراج

األسرى من عزلهم عن العالم الخارجي ،و ربطهم بالقضايا الداخلية واطالعهم على األحداث

والمستجدات الفلسطينية ووضعهم في صورة التطورات الدولية والعالمية (النشرة التعريفية بمرئية

األقصى2014 ،م).

تم استهداف القناة المرئية أكثر من مرة خالل االعتداءات الصهيونية المتواصلة على

القطاع ،كان أولها أثناء االجتياح البري لمحافظة الشمال لمنطقة تل الزعتر ،عام (2006م) ،ثم
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استهداف المرئية أثناء عدوان عام (2012م) بشكل جزئي ،وأخي اًر استهدفت في العدوان األخير
(2014م) ،ود ِمر مقرها بالكامل(المدهون و المحروق.)2011 ،
 3-2-2مراحل ططور شبكة األقصى اإلعالمية:

شهدت ساحة ازة مؤخ اًر عدة أزمات وتجارب متتالية في فترات قصيرة ،ومع كل تجربة

كانت المؤسسات اإلعالمية وبخاصة مؤسسات الشبكة تكتسب خبرات جديدة.

ففي عدوان عام (2008م2009-م) تعرض مبنى قناة األقصى الرئيس للتدمير،

فتداركت الموق

بسرعة خاطفة وتم تجهيز مكان للبث ،وأماكن أخرى بديلة إلى جانب نقاط

أخرى ألقسام الفضائية المختلفة ،لتكون هذه نقطة البداية من سلسلة الخبرات التي اكتسبتها،
وتضي

إلى خطتها االستراتيجية وخطط مؤسسات الشبكة ككل بند جديد عرف باسم "خطة

انتشارا ،وقد
ًا
قوة
الحرب" .ثم جاء عدوان عام (2012م) ،فكانت التغطية هذه المرة أكثر ً
وحضور و ً
تطورت التغطية بأشواط مقارنة بتجربة عدوان عام (2008م) .ثم جاء عدوان عام (2014م)،
وكانت الدروس من التجارب السابقة قد نضجت ،حيث وضعت الخطط تبعاً للحالة الموجودة في

ازة ،والتي مكنت المسئولين من التنبؤ واستشراف قوة الحدث القادم ،وبالتالي استخدام ما يالئمه
من خطط (نشرة اإلعالم المقاوم2014 ،م).
وعلى صعيد إدارة الشبكة خالل مراحل العدوان الثالثة األخيرة على غزة ،جاء تطورها على

النحو التالي (االفرنجي:)2015 ،

 -1عدوان عام (2008م2009 -م) "حرب الفرقان" :تركز العمل على تحصين الجبهة الداخلية
من الحرب النفسية الصهيونية ،واشاعة روح التكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني ،كذلي أن
تجد لنفسها نافذة على المجتمع الصهيوني للتأثير عليه.

 -2عدوان عام (2012م) "حرب حجارة السجيل" :تميزت التغطية في تمكين الجبهة الداخلية
بشكل أكبر ،خاصة مع ضراوة المقاومة وقص

تل أبيب ،وقد شهد العدو الصهيوني بفاعلية

القناة ،وجاء ذلي على لسان وزيرة الخارجية الصهيونية في ذلي الوقت "تسيبي ليفني" التي
قالت :إن قناة األقصى تمتلي ما ال تمتلكه القنوات العربية ،وصرح المحلل الصهيوني يهودي
عاري أن قناة األقصى هي  CNNفلسطين.

 -3عدوان عام (2014م) "حرب العصف المأكول" :كانت التغطية أكبر وأميز وكان التأثير
اضحا ،كما أن اختراق قناة األقصى للمجتمع الصهيوني قد آتى أكله ،مما دفع ليفني ومن
و ً
موقعها كوزيرة العدل هذه المرة لتتحدث من جديد وتقول للمجتمع الصهيوني :ال تصدقوا
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إعالم حماس وصدقوا إعالمنا ،وقد استطاعت القناة أن تكون رائدة في المصداقية والمشاهدة،

حتى قال عضو الكنيست مائير كوهين :تمتلي المقاومة وأجهزة إعالمها مفاجآت إعالمية.

محصور في أجزاء من مدينة ازة ،وكان
ًا
وبالنسبة لإلذاعة فقد كان البث اإلذاعي
التشويش واختراق الموجة أسهل مما هو عليه اآلن ،ثم تطور البث اإلذاعي ليغطي مساحة

صعبا جدا ،ورافق هذا التطور تحسين
أفضل ويصل إلى الضفة الغربية وقد أصبح التشويش
ً
الموقع اإللكتروني وصفحات اإلعالم الجديد ،على الرام من أن صفحة اإلذاعة على الفيس بوي
تم إاالقها أكثر من مرة وبعد وصول أعداد المعجبين إلى أكثر من  100أل

السابق).

معجب (المصدر

كما وافق التطور وكالة شهاب لألنباء والتي كان لها مؤخ ار دور كبير في تزويد الوكاالت

والقنوات العالمية بالمواد المصورة والتقارير ،كما أن صفحات الوكالة على مواقع التواصل

أيضا كان للمرئية نصيب من هذا
االجتماعي أصبحت من حيث التفاعل األولى فلسطينيا ،و ً
التميز والتطوير ،فكما هو معلوم أن المرئية تنقل بث قناة األقصى بالكامل وتوصله إلى أماكن

يكثر بها التشويش على القناة ،كما أنها نافذة لألسرى ،حيث إن قناة األقصى ممنوعة من

المشاهدة داخل السجون ،ورام االستهداف المباشر للمرئية في الحرب األخيرة إال أنها استطاعت

معاودة البث إليصال الرسالة (المصدر السابق).

 4-2-2معوقات العمل يف شبكة األقصى اإلعالمية:

برزت الكثير من المعوقات في وجه إدارة الشبكة ،ال سيما بعد النجاحات الكبيرة التي

تحققها ،وحجم التأثير الذي تحدثه ،وكانت أبرزها كالتالي (االفرنجي:)2015 ،

 -1تفوق القوة العسكرية والتكنولوجية لدى االحتالل ،ما مكن من استهداف مقرات الشبكة
واستهداف عملية البث بالتشويش واالختراق ،كذلي إاالق صفحات التواصل االجتماعي

لمؤسسات الشبكة عدة مرات واختراق المواقع اإللكترونية.

 -2العمل في ظل صعوبة التواصل والتنقل ما يؤدي إلى استهداف الطواقم.
 -3الحصار المطبق على ازة أضع
الدورية لألجهزة.

إمكانية االستفادة من الخبرات الخارجية وامكانية التطوير

 -4اإلمكانيات المادية والمالية المتواضعة ،مقارنة بوسائل اإلعالم العربية والعالمية.
وعلى الرغم من هذه المعوقات ّإال أن إدارة شبكة األقصى استطاعت أن تتغلب عليها كما يلي:

(االفرنجي:)2015 ،

 -1االستفادة من التجارب السابقة والبناء عليها.
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 -2قوة المادة التي تخرج من قلب الحدث ،ووجود العمليات المصورة ونجاحات المقاومة.
 -3وجود نخبة سياسية متميزة في التحليل ،واالطالع على الشأن الصهيوني.
 5-2-2الواقع اإلداري والتنظيمي يف شبكة األقصى اإلعالمية:

تتمثل إدارة الشبكة في مجلس لإلدارة ،يترأسه رئيس مجلس اإلدارة ،ويتفرع عن هذا

المجلس نائب الرئيس وأمين السر ومدير الشئون اإلدارية للشبكة ،والرقابة الداخلية ،وأمين
الصندوق ،الذي تنبثق عنه الدائرة المالية ،كما تتفرع عن هذا المجلس إدارات مؤسسات الشبكة،

متمثلة في -1 :إدارة اإلذاعة -2 ،وادارة المرئية -3 ،وادارة الفضائية -4 ،وادارة وكالة شهاب،
وتنقسم هذه اإلدارات بدوها إلى عدة دوائر وأقسام ،حسب التخصص ومجال العمل ،كما هو مبين

في المخطط الموجز التالي )شبكة األقصى اإلعالمية ،دائرة الشؤن اإلدارية:)2014 ،
شكل رقم ( )2 -2الهيكل اإلداري لشبكة األقصى اإلعالمية

(المصدر :شبكة األقصى اإلعالمية ،دائرة الشؤن اإلدارية)2014 ،
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ملخص املبحث الثاني:
استعرض الباحث في هذا المبحث نبذة عن شبكة األقصى اإلعالمية وتحدث عن نشأة

وأهداف هذه الشبكة ،والذي تنبثق عنها العديد من المؤسسات وهي( :قناة األقصى الفضائية،
إذاعة صوت األقصى ،مرئية األقصى ،وكالة شهاب لألنباء) ،وتحدث الباحث عن رؤية القناة،

ورسالة القناة ،وأهدافها ،كما تحدث الباحث عن السياسة العامة إلذاعة صوت األقصى،
والخدمات التي تقدمها مرئية األقصى وهي قناة أرضية محلية جماهيرية ،والخدمات التي تقدمها

وكالة شهاب لألنباء ،منها خدمة الموقع اإلخباري لوكالة شهاب لألنباء ،وخدمة رسائل األخبار

العاجلة) (SMSوخدمة حجوزات األقمار االصطناعية والبث الفضائي والتغطيات المباشرة
للمهرجانات واالحتفاالت الضخمة ،وامتالي خدمة البث الفضائي المتنقل ) (SNGللعمالء
باإلضافة إلى الخدمات األخرى .وكما استعرض الباحث مراحل تطور شبكة األقصى اإلعالمية،

وتم الحديث أيضاً عن إدارة الشبكة خالل مراحل العدوان الثالثة األخيرة على ازة ،كما استعرض

الباحث معوقات العمل في شبكة األقصى اإلعالمية ،واختتم الباحث هذا المبحث بالحديث الواقع
اإلداري والتنظيمي في شبكة األقصى اإلعالمية.
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 0-3متهيد
يوجققد العديققد مققن الد ارسققات الت قي تناولققت موضققوع بطاقققة األداء المت قوازن علققى الشققركات

والبنوي والجمعيات والجامعات وال يوجد د ارسقات سقابقة تناولقت مؤسسقات إعالميقة ،وقسقم الباحقث

الد ارسققات التققي تناولققت بطاقققة األداء المتقوازن إلققى د ارسققات فلسققطينية ،ود ارسققات عربيققة ،ود ارسققات

أجنبيققة ،واختلفققت هققذه الد ارسققات فققي عققدة جوانققب منهققا :أبعققاد الد ارسققة ،مجتمققع الد ارسققة ،أدوات
الدراسة ،واير ذلي من االختالفات التي ميزت هذه الدراسات عن بعضها القبعض .اطلقع الباحقث
علق ققى العديق ققد مق ققن الد ارسق ققات السق ققابقة ذات الصق ققلة بموضق ققوع الد ارسق ققة ،وذلق ققي مق ققن خق ققالل زيارتق ققه

للمكتبات ،وبحثه في المواقع االلكترونية وقواعد البيانات البحثية المختلفة ،وقد انتق الباحقث عقدداً
من هذه الدراسات والتي رأى أنها األقرب لموضوع الدراسة.

قام الباحث بالتعقيب على الدراسات السابقة ،وعرض ملخص ألوجه االختالف واالتفاق
بين الدراسات السابقة ،ووضح الباحث ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ،وعمل الباحث

الفجوة البحثية ،حيث تكون من جدول من ثالثة أعمدة عرض في العمود األول الدراسات
السابقة ،والعمود الثاني الفجوة البحثية ،والعمود الثالث الدراسة الحالية.

ا
أوال -الدراسات الفلسطينية
 .1دراسة (ثابت )2015 ،بعنوان" :دور تطبيقق بطاققة قيقاس األداء المتقوازن فقي رفقع كفقاءة
األداء المهني للمدقق الداخلي (دراسة ميدانية على دوائقر التقدقيق القداخلي فقي الجامعقات

الفلسطينية في قطاع غزة).

هدفت هذه الدراسة إلى القيام بدراسة تحليلية لطبيعة ونوعية أثر بطاقة األداء المتوازن على

رفع كفاءة األداء المهني للتدقيق الداخلي ،وذلي بالتطبيق على دوائر التدقيق الداخلي في

الجامعات الفلسطينية في قطاع ازة ،حيث تم ذلي من خالل التعرف على متطلبات كفاءة وجودة

األداء المهني للمدقق الداخلي ،باإلضافة إلى دراسة مدى مالئمة أبعاد بطاقة قياس األداء

المتوازن لواقع وبيئة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في قطاع ازة .ولتحقيق أهداف
الدراسة واختبار فرضياتها اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،حيث صممت
استبانة تتناسب مع هذا الغرض وقد تم توزيع ( )65استبانة على موظفي دوائر التدقيق الداخلي

في الجامعات الفلسطينية في قطاع ازة .وقد توصلت الدراسة إلى أن المقومات الالزمة لتطبيق

بطاقة قياس األداء المتوازن تتوافر في دوائر التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية ،كما

تتوفر مقاييس متكاملة لتقييم األداء المهني للمدقق الداخلي في دوائر التدقيق الداخلي في

الجامعات الفلسطينية ،وأن تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن يؤدي إلى رفع كفاءة األداء
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المهني للمدقق الداخلي .وقد أوصت الدراسة بضرورة وتبنى ودعم تطبيق بطاقة األداء المتوازن
في دوائر التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية ،وأن يتم استقطاب الكوادر والخبرات الفنية

التي لها القدرة على تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن بشكل جيد وفعال في دوائر التدقيق
الداخلي في الجامعات الفلسطينية.

 .2دراسة (عاشور )2015 ،بعنوان" :استخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن كقأداة لقيقاس أداء
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في قطاع غزة".

ه ققدفت ه ققذه الد ارسق قة إل ققى معرف ققة درج ققة اس ققتخدام أبع ققاد بطاق ققة األداء المتق قوازن ك ققأداة لقي ققاس أداء
المستشققفيات الحكوميققة الفلسققطينية فققي قطققاع ا قزة ،ولتحقيققق أهققداف الد ارسققة واختبققار فرضققياتها

اعتم ققدت الد ارس ققة أس ققلوب الم ققنهج الوص ققفي التحليل ققي ،حي ققث ص ققممت اس ققتبانة تتناس ققب م ققع ه ققذا
الغققرض ،ووزع ققت علققى الع ققاملين ف قي المستش ققفيات الحكوميققة الفلس ققطينية فققي قط ققاع ا قزة (م ققدراء

عققامين ،ومققدراء ،ورؤسققاء أقسققام) والبققالد عققددهم ( )220موظف قاً تققم اختيققارهم باسققتخدام الحصققر

الشامل .وقد توصلت الدراسة إلى أن بعد التعلم والنمو هو أكثقر األبعقاد اسقتخداماً فقي مستشقفيات
و ازرة الصققحة ،يليققه بعققد العمليققات الداخليققة ،ثققم بعققد العمققالء (المرضققى) ،ثققم البعققد المققالي .وقققد
أوصققت الد ارسققة بضققرورة قيققام إدارة المستشققفيات الحكوميققة الفلسققطينية فققي قطققاع ا قزة بتطبيققق

أسقلوب بطاققة األداء المتقوازن كقأداة لقيقاس أداء المستشقفيات الحكوميقة الفلسقطينية فقي قطقاع اقزة
حيث أنها تعد أداة حديثة ونظاماً متكامالً لإلدارة االسقتراتيجية ،وكقذلي ضقرورة االهتمقام باسقتخدام
البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس أداء المستشقفيات الحكوميقة الفلسقطينية فقي قطقاع
اقزة ،مققن خققالل اسققتغالل المقوارد الماليققة المتاحققة بشققكل يققؤدي إلققى تحسققين األداء بشققكل أفضققل،

كذلي ضرورة االهتمام باستخدام بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس أداء المستشفيات
الحكومية الفلسطينية في قطاع ازة ،من خالل تطوير نوعية الخقدمات المقدمقة للمرضقى ،وتقوفير

عدد من األطباء والممرضين يتناسب مقع عقدد المرضقى ،ووجقود أليقات لتفعيقل شقكاوي المرضقى،
وتحقيق أقصى حد من الرضا للمرضى عن الخدمات المقدمة لهم.
 .3دراسة (عبيد )2014 ،بعنوان" :بعنوان مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة
لتقويم أداء شركة توزيع كهرباء محافظات غزة "دراسة ميدانية".

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى إمكانية تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن كأداة

لتقويم أداء شركة توزيع كهرباء محافظات ازة ،ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها

اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،حيث صممت استبانة تتناسب مع هذا الغرض
وزعت على عينة بلد عددها  128موظفاً لدى شركة توزيع كهرباء محافظات ازة بجميع
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فروعها .وقد توصلت الدراسة إلى وجود إمكانية لتطبيق بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة
وبدرجات متفاوتة ،ولكن كان بعد التعلم والنمو ذو أثر سلبي وأن الشركة تطبق مقاييس أداء

مالية يتم االعتماد عليها ترتبط باستراتيجية الشركة كما تطبق مقاييس اير مالية يمكن أن تبوب

ضمن أبعاد بطاقة األداء المتوازن ،وأن الشركة تعاني من ضع

التطبيق ،كما أظهرت الدراسة

أيضاً أن إدارة الشركة العليا ال تأخذ بعين االعتبار إشراي موظفين اإلدارة الوسطى في عملية
اتخاذ الق اررات اإلدارية ،كما أن هناي قصور في االهتمام باألفراد ذو الكفاءات المالية واالحتفاظ

بهم ،مما ينعكس سلباً على انتماء الموظفين للشركة .وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام إدارة
الشركة بدعم وتبنى تطبيق بطاقة األداء المتوازن باعتبارها نظام متكامل وشامل لإلدارة

االستراتيجية ،من خالل تشكيل فرق عمل متخصصة لتطبيق منهجية بكافة األداء المتوازن،

كذلي ضرورة أن تعمل الشركة على تحسين وتطوير خدماتها بحيث تقدم الخدمة للعمالء بمستوى
جودة عالي وفي الوقت المناسب دون تأخير .أيضاً على الجهات المهنية المالية واإلدارية في
فلسطين العمل على بذل جهد كبير في توصيل فكرة تطبيق لبطاقة األداء المتوازن في

المؤسسات والشركات الوطنية من خالل عقد ندوات ودورات ومؤتمرات علمية.
 .4دراسة (صادق )2014 ،بعنوان" :مدى توفير مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء

المتوازن في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظة غزة (دراسة ميدانية من وجهة نظر

العاملين بوزارة األشغال العامة واإلسكان)".

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن

في و ازرة االشغال العامة واإلسكان بمحافظة ازة ،كما هدفت أيضاً إلى إضافة بعدين وهما البعد

االجتماعي وبعد الوالء واالنتماء .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام البيانات األولية والثانوية،

حيث صممت استبانة الستطالع رأي أفراد العينة البالد عددهم ( )76موظ

بالو ازرة ،وقد

اعتمدت الدراسة على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي .وقد توصلت الدراسة إلى أن هناي
وضوح في الموازنات المالية بما يحقق الخطط التنفيذية ولكن يحتاج إلى مزيد من التعزيز ،وأن

هناي تطور في نوعية الخدمات التي تقدمها الو ازرة للجمهور ،وأن الو ازرة لديها طاقم يستطيع
التكي

مع حاالت الطوارئ ،وأن لديها كادر علمي ومهني لتحقيق األهداف االستراتيجية التي

تحددها ،وأن الو ازرة تساهم في بناء المجتمع الفلسطيني عن طريق إنشاء المرافق العامة .كما

أوصت الدراسة بأن تعمل الو ازرة على نشر ثقافة بطاقة قياس األداء المتوازن بين موظفي الو ازرة
من خالل تقديم دورات تدريبية تشمل أبعاد بطاقة األداء المتوازن ،والعمل على تفعيل الرقابة

الداخلية ومتابعة اإلدارة العامة للمالية بالو ازرة ،وأن تعمل على تطوير الكادر البشري في الو ازرة
من خالل آليات التدريب والتطوير ،وأن تعمل على تطوير مجاالت البحث العلمي في الو ازرة من
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خالل تفعيل اإلدارة العامة لألبحاث والدراسات بجميع دوائرها ،والعمل على تطوير آليات لتحفيز

الموظفين مادياً ومعنوياً مما يزيد من الرضى الوظيفي.

 .5دراسة (بدر )2013 ،بعنوان" :دور المقياس المتوازن لألداء في ترشيد أداء إدارة
األرباح".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين تطبيق نموذج المقياس المتوازن لألداء بجوانبه

األولية وترشيد أداء إدارة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية .وتكون مجتمع الدراسة من

جميع الوحدات االقتصادية المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين لألوراق المالية ،وقد تم اختيار
عينة الدراسة من المدراء ورؤساء األقسام الماليين واإلداريين العاملين في تلي الوحدات ،وقد

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،حيث تم
توزيع استبانة على ( )96من المدراء ورؤساء األقسام الماليين واإلداريين العاملين في هذه
الوحدات االقتصادية ،حيث بلد عدد المستجيبين ( )75فرد أي بنسبة استرداد ( )%78للحصول

على معلومات المتغير التابع من التقارير المالية المنشورة للوحدات االقتصادية محل الدراسة

والالزمة لقياس إدارة األرباح باستخدام "نموذج ميلر".

وقد توصلت الدراسة إلى أن الوحدات االقتصادية الفلسطينية تطبق نموذج المقياس

المتوازن لألداء بنسبة عالية ومتفاوتة ،كما بينت النتائج أن الوحدات االقتصادية الفلسطينية

تمارس سياسة إدارة األرباح ،وأنه يوجد عالقة عكسية بين تطبيق نموذج المقياس المتوازن لألداء

بجوانبه األربعة وبين ترشيد أداء إدارة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينية باستثناء جانب
التعلم والنمو حيث أظهرت النتائج أنه ال يوجد عالقة بين تطبيق مقياس األداء في جانب التعلم

والنمو ضمن نموذج المقياس المتوازن لألداء وبين ممارسة إدارة األرباح في الوحدات االقتصادية
الفلسطينية .وقد أوصت الدراسة بضرورة حث كل الوحدات االقتصادية الفلسطينية على التطبيق

الكامل لنموذج المقياس المتوازن لألداء بجوانبه األربعة لما له من أهمية في تقييم األداء وترشيد
أداء إدارة األرباح ،وكذلي حثها على الترشيد من ممارسة سياسة إدارة األرباح لما لها من
انعكاسات سلبية على مستقبل الوحدات االقتصادية في األجل الطويل ،وكذلي ضرورة تركيز

الوحدات االقتصادية الفلسطينية على تطبيق جانب التعلم والنمو ضمن نموذج المقياس المتوازن

لألداء والذي قد يكون له أهمية بالغة في ترشيد أداء إدارة األرباح.
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 .6دراسة (القداعور )2013 ،بعنقوان" :أثقر تطبيقق بطاققة األداء المتقوازن فقي الحقد مقن إدارة
األرباح دراسة ميدانية".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة في الحد

مققن ممارسققة إدارة األربققاح فققي الوحققدات االقتصققادية الفلسققطينية فققي قطققاع ا قزة ،ولتحقيققق أهققداف
الد ارسققة واختبققار فرض ققياتها اعتمققدت الد ارس ققة أسققلوب الم ققنهج الوصققفي التحليل ققي ،حيققث ص ققممت
استبانة تتناسب مع هقذا الغقرض ،ووزعقت علقى الوحقدات المختقارة ،وبلقد عقدد المسقتجيبين (،)96

للحصول على المعلومات عن المتغير المستقل (بطاققة األداء المتقوازن) ،بينمقا تقم الحصقول علقى
معلومققات المتغيققر التققابع مققن التقققارير الماليققة المنشققورة للوحققدات االقتصققادية محققل الد ارسققة .وقققد

توصلت نتائج الدراسة إلى أن الوحدات االقتصادية الفلسطينية تطبق بطاقة األداء المتوازن بنسب
متفاوتة ،كما بينت أيضاً أن الوحقدات االقتصقادية تمقارس سياسقة إدارة األربقاح ،وأنقه توجقد عالققة
عكس ققية ب ققين تطبي ققق بطاق ققة األداء المتق قوازن بأبعاده ققا األربع ققة وب ققين الح ققد م ققن إدارة األرب ققاح ف ققي
الوحققدات االقتصققادية الفلسققطينية .وقققد أوصققت الد ارسققة بضققرورة حققث كققل الوحققدات االقتصققادية

الفلسققطينية علققى تطبيققق بطاقققة األداء المت قوازن بأبعادهققا األربعققة نظ ق اًر ألهميتهققا فققي تقيققيم األداء
وتقققديم تقققارير واقعيققة وحقيقيققة ،وقققدرتها علققى الحققد مققن ممارسققة سياسققة إدارة األربققاح ،وضققرورة

تفعيل صالحيات سلطة النقد الفلسقطينية فقي الرقابقة علقى الوحقدات االقتصقادية للحقد مقن ممارسقة

سياسة إدارة األرباح.

 .7دراسققة (النجققار )2013 ،بعنقوان" :أثققر تطبيققق بطاقققة األداء المتقوازن علققى تعزيققز المركققز
التنافسي االستراتيجي :دراسقة تطبيقيقة علقى قطقاع المؤسسقات الماليقة العاملقة فقي قطقاع
غزة".

هققدفت هققذه الد ارسققة إلققى بيققان مققدى تطبيققق بطاقققة األداء المتقوازن فققي المؤسسققات الماليققة

العامل ققة ف ققي قط ققاع اق قزة ،وك ققذلي معرف ققة أه ققم المق ققاييس المالي ققة المس ققتخدمة فعق قالً م ققن قب ققل ه ققذه
المؤسسات بهدف تقويم مركزها التنافسي االستراتيجي ،إضافة إلى بيقان أثقر التطبيقق التقام لبطاققة

األداء المتقوازن بأبعادهققا األربعققة علقى تققدعيم المركققز التنافسققي .ولتحقيققق أهققداف الد ارسققة واختبققار

فرضققياتها اعتمققدت الد ارسققة أسققلوب المققنهج الوصققفي التحليل قي ،وقققد طبقققت الد ارسققة علققى البنققوي

وشققركات التققأمين العاملققة فققي قطققاع ا قزة ،حيققث أخققذت عينققة مققن المققديرين التنفيققذيين ،ومققديري
الفروع ،وبعض العاملين المكلفين بأعمال إدارية إلى جانقب أعمقالهم الفنيقة ،حيقث تقم توزيقع ()70
اسققتبانة علققى عينققة .وقققد توصققلت الد ارسققة إلققى أن المؤسسققات الماليققة العاملققة بقطققاع ا قزة تطبققق

مقققاييس ماليققة مقققاييس ايققر ماليققة إال أن ذلققي لققم يتضققمن إطققار التطبيققق الكامققل والشققامل لبطاقققة

األداء المتوازن ،وأن المؤسسات المالية تطبقق بعقض الجوانقب مقن بطاققة األداء المتقوازن ألهقداف
46

اسققتراتيجية طويلققة األجققل ،أهمهققا تعزيققز مركزهققا التنافسققي داخققل السققوق أو القطققاع الققذي تعمققل
بداخله .وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسقات الماليقة العاملقة فقي قطقاع اقزة بتبنقي تطبيقق

بطاق ققة األداء المتق قوازن بش ققكل متكام ققل وبأبع ققاده الرئيس ققة األربع ققة ،وك ققذلي دع ققم اإلدارة العلي ققا ف ققي

المؤسسات المالية لتوجيهات تطبيق بطاقة األداء المتوازن.

 .8دراسة (درغام )2013 ،بعنوان" :تقويم أداء البنوك اإلسالمية الفلسطينية باستخدام بطاققة
العالمات المتوازنة (.")BSC

س ققعت ه ققذه الد ارس ققة إل ققى تق ققويم أداء البن ققوي اإلس ققالمية الفلس ققطينية المدرج ققة ف ققي بورص ققة

فلسققطين لققألوراق الماليققة باسققتخدام بطاقققة األداء المت قوازن ،وهققذا مققن خققالل تط قوير بطاقققة األداء

المتوازن واضافة بعدين جديدين هما (البعد االجتماعي والبعد األخالقي) .ولتحقيق أهداف الدراسة
واختبققار فرض ققياتها اعتمققدت الد ارس ققة أسققلوب الم ققنهج الوصققفي التحليل ققي ،حيققث ص ققممت اس ققتبانة

خصيصاً لهذا الغرض ،وتمثل مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في البنقوي اإلسقالمية
الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية والبالد عددهم ( )54موظفاً وموظفة.

وق ققد توص ققلت نت ققائج الد ارس ققة إل ققى أن ققه يوج ققد أث ققر لمقوم ققات األبع ققاد الس ققتة لبطاق ققة األداء

المتوازن على مستوى أداء البنوي اإلسقالمية بنسقب تتقراوح مقا بقين  ،%71 - %60وبينقت نتقائج
الد ارسق ققة أن البنق ققوي اإلسق ققالمية الفلسق ققطينية تسق ققاهم فق ققي دعق ققم المجتمق ققع ،ولكق ققن اهتمامهق ققا بالبعق ققد

االجتماعي لم يكن بقنفس درجقة األهميقة لألبعقاد األخقرى .وققد أوصقت الد ارسقة بقأن تسقعى البنقوي
اإلس ق ققالمية الفلس ق ققطينية إل ق ققى تطبي ق ققق بطاق ق ققة األداء المتق ق قوازن باعتباره ق ققا نظامق ق قاً متك ق ققامالً ل ق ققإلدارة

االسقتراتيجية ،حيققث إن تطبيقهققا يحقققق العديققد مققن الم ازيقا التققي تسققاهم فققي تعزيققز المركققز التنافسققي
لهققا ،والعمققل علققى اسققتقطاب الك قوادر والخب قرات الفنيققة المؤهلققة والقققادرة علققى تطبيققق بطاقققة األداء

المتوازن.

 .9دراسة (أبو جزر )2012 ،بعنوان" :مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقويم
أداء البنك اإلسالمي الفلسطيني)".

سعت هذه الدراسة التعرف إلى مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء

البني اإلسالمي الفلسطيني ،وكذلي إلى تحديد مدى ارتباط متغيرات الدراسة بأداء البني
اإلسالمي الفلسطيني .ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي وذلي من خالل تصميم استبانة تتناسب مع هذا الفرضيات وزعت على موظفي البني

اإلسالمي الفلسطيني بجميع فروعه تحت مسمى (مدير فرع ،نائب مدير فرع ،رئيس قسم،

موظ ) .وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لجميع أبعاد بطاقة األداء المتوازن على
مستوى األداء في البني اإلسالمي الفلسطيني بدرجات متفاوتة ،ولكن نتائج الدراسة أن البعد
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االجتماعي كان ذا أثر سلبي ،وأن البني اإلسالمي الفلسطيني يطبق مقاييس أداء استراتيجية
واضحة منها مقاييس مالية تقليدية وأخرى اير مالية .وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة أن يعمل

البني اإلسالمي الفلسطيني على تطبيق بطاقة األداء المتوازن باعتبارها نظاماً متكامالً لإلدارة

االستراتيجية ووسيلة لترشيد ق اررات المديرين في البنوي وتوجيه سلوكهم وتقويم األداء وذلي ألن

التطبيق لهذا األسلوب يعمل على تحقيق العديد من المزايا التي تساهم في تعزيز المركز

التنافسي للبني.

 .10دراسة (أبو شرخ )2012 ،بعنوان" :مدى إمكانية تقويم أداء الجامعة اإلسالمية بغزة
باستخدام بطاقة قياس األداء المتوازن".

هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقويم

أداء الجامعة اإلسالمية بغزة وذلي من وجهة نظر العاملين بالجامعة ،ولتحقيق أهداف هذه
الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام المنهج الوصفي ،حيث صممت استبانة الستطالع رأي

عينة الدراسة المكونة من ( )52مبحوثاً .وقد توصلت نتائج الدراسة أن الجامعة اإلسالمية تعمل

على مواكبة التطور العلمي من خالل تطوير برامج أكاديمية والحرص على استحداث برامج

جديدة حسب المتطلبات العلمية األمر الذي يمكنها من تطبيق قياس األداء المتوازن ،كما لوحظ

أن تكلفة الساعة الدراسية في الجامعة والتي يعكسها مستوى الخدمات األكاديمية واإلدارية التي
تقدم للطلبة تزيد كثي اًر عن بقية أسعار الساعات للطلبة في الكليات المختلفة ،وأن الجامعة

تحرص بشكل كبير على تطوير دورها وابراز سمعتها وكفاءتها بين سائر الجامعات العربية
والدولية ،وتعمل على تطوير العالقة مع الخريجين ومتابعة إرضائهم ،ولكن يواجه بعض

الصعوبات بسبب سوء الوضع االقتصادي والذي يحول دون إمكانية استيعاب الخريجين في

سوق العمل.

كما كان من أهم التوصيات التي أبرزتها الدراسة بأن تعمل الجامعة اإلسالمية على تكثي
الجهود لمواصلة التطور واالرتقاء به إلى مصاف الجامعات العالمية ،وأن تعمل إدارة الجامعة

على مراجعة أسعار الساعات الدراسية للطلبة والعمل على موازنتها مع تكلفة الخدمات المقدمة

لهم مع مراعاة الحاالت االجتماعية ،وكذلي العمل على زيادة الجهد في متابعة أوضاع
الخريجين ،والعمل على خلق فرص عمل لهم.
 .11دراسة (الرفاتي )2011 ،بعنوان" :مدى قدرة المنظمات األهلية الصحية بقطاع غزة على
تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقويم األداء التمويلي".

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم بطاقة األداء المتوازن ،ومدى قدرة تطبيقها

بالمنظمات الصحية األهلية بقطاع ازة في قياس وتقويم األداء التمويلي ،ومعرفة مدى توفر
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المقومات الالزمة في هذه المنظمات لتطبيق بطاقة األداء المتوازن ،وكذلي بيان العالقة بين

تطبيق بطاقة األداء المتوازن وكفاءة األداء التمويلي ،ودراسة األبعاد الخاصة التي تقوم عليها

بطاقة األداء المتوازن ومدى مالئمتها لبيئة المنظمات الصحية األهلية بقطاع ازة .وقد اعتمدت
الدراسة على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي من خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب
والصح

والمجالت وايرها من المواد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف

الدراسة .وقد تمثل مجتمع الدراسة في العاملين في المنظمات الصحية األهلية في قطاع ازة
(عضو مجلس إدارة ،مدير مالي ،مدير تنفيذي أو رئيس قسم) ،وقد بلد حجم مجتمع الدراسة

 130شخصاً من العاملين وقد تقم اختبقار عينة عشوائية تتكون من  70شخصاً وتم توزيع أداة

الدراسة عليهم وقد تم استرداد  61استبانة من العاملين مجتمع الدراسة .وقد توصلت الدراسة إلى

أن المقومات الالزمة لتطبيق بطاقة األداء المتوازن في المنظمات الصحية األهلية بقطاع ازة
لتقويم األداء التمويلي تتوفر بنسبة  ،%76.18و وكذلي بينت النتائج أن إدارة المنظمات

الصحية األهلية تهتم بدرجة كبيرة بتقويم أدائها التمويلي من جوانب اير مالية باإلضافة إلى

الجوانب المالية بنسبة ( ،)%72.13وأن تطبيق بطاقة األداء المتوازن يؤدي إلى زيادة كفاءة

األداء التمويلي بدرجة كبيرة بنسبة " ،"%72.13وأن أبعاد بطاقة األداء المتوازن مالئمة لبيئة
المنظمات الصحية األهلية بقطاع ازة بدرجة كبيرة بنسبة " ."%72.62وقد أوصت الدراسة

بضرورة تعزيز مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن بالمنظمات الصحية األهلية بقطاع ازة

لزيادة قدرتها على تقويم األداء التمويلي ،وضرورة توفير مقاييس متكاملة تعمل على ربط

العمليات قصيرة األجل باألهداف طويلة األجل بالقدر الكافي تعزز مقومات تطبيق بطاقة األداء

المتوازن ،وضرورة إعادة هيكلة األبعاد األربعة للبطاقة ،حيث يستبدل بعد العمالء ببعد
(المجموعات المستهدفة) ،وتأخذ المنظمات في االعتبار تحقيق استراتيجية التنمية المستهدفة لتلي
المجموعات ،ويستبدل البعد المالي ببعد الجهات المانحة.

 .12دراسة (األسطل )2011 ،بعنوان" :بطاققة األداء المتقوازن وعالقتهقا بعمليقة اتخقاذ القق اررات
اإلدارية ،دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية بقطاع غزة".

ه ققدفت ه ققذه الد ارس ققة التع ققرف إل ققى العالق ققة ب ققين بطاق ققة األداء المتق قوازن بأبعاده ققا األربع ققة
(المق ققالي ،العمق ققالء ،العمليق ققات الداخليق ققة ،الق ققتعلم والنمق ققو) ،وعمليق ققة اتخق ققاذ الق ق ق اررات اإلداريق ققة فق ققي

المصققارف الوطنيققة بقطققاع ا قزة ،وقققد اسققتخدم الباحققث المققنهج الوصققفي التحليلققي ،وتكققون مجتمققع
الدراسة مقن متخقذي القق اررات بالمصقارف الوطنيقة والبقالد عقددهم ( )78فقرداً ،وققد اسقتخدم أسقلوب

الحصققر الشققامل نظ ق اًر لصققغر حجققم مجتمققع الد ارسققة ،واعتمققد الباحققث علققى االسققتبانة كققأداة رئيسققة
لجمق ققع البيانق ققات ،وقق ققد توصق ققلت الد ارسق ققة إلق ققى وجق ققود قق ققدرة عاليق ققة علق ققى اتخ ق قاذ الق ق ق اررات اإلداريق ققة
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بالمصارف الوطنية الفلسطينية بقطاع ازة ووفق المنهجية العلمية ،كما تقوم المصقارف باسقتخدام

مقققاييس ماليققة وأخققرى ايققر ماليققة لتشققخيص مشققاكل العمققل وتحديققد االنح ارفققات فققي األداء واتخققاذ

الق اررات اإلدارية التصحيحية ،وأن تطبيق بطاقة األداء المتوازن يوفر المعلومات المطلوبقة التخقاذ

الق ق اررات ،وأشققارت الد ارسققة إلققى وجققود عالقققة إيجابيققة بققين تطبيققق بطاقققة األداء المت قوازن وعمليققة

اتخققاذ الق ق اررات اإلداريققة .وقققد أوصققت الد ارسققة بضققرورة تبنققي تطبيققق بطاقققة األداء المت قوازن وفققق
المنهجيققة الصققحيحة ،كمققا يمكققن اعتمققاد البطاقققة كققأداة لقيققاس األداء واالسققتفادة منهققا لتطققوير نظققم
المعلوم ققات اإلداري ققة ،وذل ققي به ققدف اتخ ققاذ القق ق اررات اإلداري ققة وترش ققيدها ،وك ققذلي ض ققرورة اس ققتغالل

الحلول التكنولوجية الحديثة في تطبيق بطاققة األداء المتقوازن ،وضقرورة إجقراء المزيقد مقن القدورات
التدريبية للعاملين بالمصارف الوطنية على كيفية تطبيق األدوات اإلدارية الحديثة.

 .13دراسة (درغام وأبو فضة )2009 ،بعنوان" :أثر تطبيق نموذج األداء المتوازن في تعزيز
األداء المالي االستراتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة :دراسة
تطبيقية".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق نموذج األداء المتوازن المحددة ضمن جوانبه

األربعة في تعزيز األداء المالي االستراتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع

ازة .حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أاراض الدراسة والوصول إلى النتائج،
حيث تم تصميم استبانة خصيصاً لهذا الغرض وزعت على عينة بلد عددها  71موظ

يعملون

في  6مصارف وطنية فلسطينية .وقد توصلت الدراسة أن المصارف الوطنية الفلسطينية العاملة

في قطاع ازة يتوفر لديها اإلدراي الجيد بأن نجاحها يتطلب العمل بشكل حثيث جدي ،لتعزيز

األداء المالي االستراتيجي ،والذي يمكنها من تحقيق أداء مالي استراتيجي متميز ،وقد بينت

النتائج أنه يمكن استخدام نموذج األداء المتوازن لتعزيز األداء المالي االستراتيجي للمصارف.

وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تبنى المصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع ازة بطاقة

األداء المتوازن عبر تشكيل الثقافة المؤسسية ،وتهيئة الظروف الالزمة لتفعيل عملية تطبيقه،

وضرورة استخدام المصارف لبطاقة قياس األداء المتوازن كوسيلة لترشيد ق اررات المديرين وتوجيه
سلوكهم وتقويم أدائهم وضرورة تدريب العاملين في المصارف ،وتأهيلهم من خالل إشراكهم في

دورات مختصة ،لالطالع على كيفية تطبيق نموذج بطاقة األداء المتوازن ،ووجوب استقطاب

الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة والقادرة على تطبيق نموذج بطاقة األداء المتوازن بشكل كفؤ

وفاعل في المصارف.
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 .14دراسة (أبو قمر )2009 ،بعنوان" :تقويم أداء بنك فلسطين المحدود باستخدام بطاقة
قياس األداء المتوازن".

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم أداء بني فلسطين المحدود باستخدام أسلوب بطاقة قياس

األداء المتوازن ،والى تطوير بطاقة قياس األداء المتوازن عن طريق إضافة بعد خامس وهو
(البعد االجتماعي) ،والمتمثل في أن تتبنى المنظمة دور اجتماعي يحقق مردوداً إيجابياً وأث اًر
معنوياً كبي اًر على المجتمع .ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،واالعتماد على أسلوب
المسح الشامل لمجتمع الدراسة نظ اًر لقلة عدد أفراد مجتمع الدراسة والمكون من  133فرداً،

والمكون من الفئة القيادية للمستويات اإلدارية الثالث في بني فلسطين ،حيث اعتمدت الدراسة
على استبانة تم تصميمها خصيصاً لخدمة هدف هذه الد ارسة .وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة
بني فلسطين تأخذ بأسباب اإلدارة االستراتيجية وال تأخذ بأسلوب بطاقة قياس األداء المتوازن
كنظام متكامل وشامل لإلدارة االستراتيجية ،وأن األهداف االستراتيجية لبني فلسطين تتركز حول

أبعاد بطاقة قياس األداء المتوازن ،ويتم استخدام مقاييس أداء استراتيجية "مالية واير المالية"

ولكن هذا ال يعني أن البني يطبق بطاقة األداء المتوازن ،وبينت النتائج أن أداء بني فلسطين

جيد ومناسب وفقاً لألبعاد الخمسة حيث بلد المتوسط النسبي لجميع مجاالت االستبانة

( ،)%78،94ويتفاوت اهتمام البني بأبعاد البطاقة بنسب بسيطة ،حيث بلد المتوسط الحسابي
النسبي لألبعاد (بعد العملية الداخلية  ،%82وبعد العمالء  ،%82والبعد المالي  ،%79،6بعد

التعلم والنمو  %78والبعد االجتماعي  ،%73وأن بني يساهم في دعم المجتمع ،ولكن اهتمامه

بالبعد االجتماعي لم يكن بنفس درجة األهمية لألبعاد األخرى .وقد أوصت الدراسة إلى أن تعمل

إدارة بني فلسطين على تبني بطاقة قياس األداء المتوازن باعتبارها نظاماً متكامالً لإلدارة

االستراتيجية ،حيث إن تطبيقها يحقق العديد من المزايا التي تساهم في تعزيز المركز التنافسي

للبني.

.15دراسقة ( )Al Shaikh Ali, 2007بعنقوان " :تقيقيم أداء شقركات االتصقاالت الفلسقطينية
باستخدام منهجية بطاقة األداء المتوازن".

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أداء شركتي جوال واالتصاالت الفلسطينية في ضوء األبعقاد

األربعققة لبطاقققة األداء المت قوازن كمققا يقققدرها العققاملون فققي الشققركتين والمسققاهمون .حيققث اعتمققدت

الدراسة علقى المقنهج الوصقفي التحليلقي ،وأسقلوب الد ارسقة الميدانيقة ،وققد تقم إعقداد اسقتبانة خاصقة

لهققذا الغققرض وزعققت علققى  185مققن المعنيققين العققاملين فققي الشققركتين والمسققاهمين الققذين يمثلققون

مجتمققع الد ارسققة البققالد عققددهم  668مققن العققاملين ،حيققث تكونققت عينققة الد ارسققة مققن ثققالث فئققات:

الع ققاملين ف ققي ش ققركة االتص ققاالت األرض ققية (ب ققال ت ققل) ،والع ققاملين ف ققي جق قوال ،والمس ققاهمين لك ققال
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الشركتين ،وقد بلغت عددها ( )170استبانة ،ولقد تم تحليل الخطط االسقتراتيجية والتققارير الماليقة

للشققركات محققل البحققث للكش ق

عققن مققدى التجققانس بققين أبعققاد بطاقققة األداء المت قوازن ومكونققات

الققرؤى والرسققائل واألهققداف الرئيسققة والمؤش قرات الماليققة .وأظهققرت نتققائج البحققث أن هنققاي عالقققة

ارتبقاط طرديقة قويقة وذات مغقزى بققين درجقة كقل محقور مققن محقاور بطاققة األداء المتقوازن األربعققة
والدرج ققة الكلي ققة للبطاق ققة .وأن معظ ققم المعني ققين يقيم ققون بش ققكل متس ققاو أداء الش ققركة ف ققي المح ققورين

المققالي والزبققائن وهققذا منسققجم مققع الققرؤى والرسققائل واألهققداف الرئيسققة لشققركتي ج قوال واالتصققاالت
الفلسطينية .وكذلي أن معظم المعنيين قد أعطوا تقدي اًر مختلفاً ألداء الشركتين في مجالي العمليات
الداخلي ققة والتعل ققيم والنم ققو .وأن الع ققاملين ف ققي جق قوال والمعني ققين م ققن ذوي الم ققؤهالت العلمي ققة العلي ققا

يتوقعون من الشركتين أنشطة تعليميقة أفضقل ،ويتوققع المعنيقون القذين يزيقد عمقرهم عقن  50عامقاً
أداء أفضققل فققي المجققال المققالي .وقققد أوصققت الد ارسققة بضققرورة تحسققين وتطققوير الب قرامج التدريبيققة
والعمليات التشغيلية الداخلية باإلضافة للقيام بأنشطة حشد وتواصل لضمان دعم كل من المعنيين

الداخليين والخارجيين.

ا
ثانيا-الدراسات العربية:

 .1دراسة (فتيحة )2014 ،بعنوان" :مساهمة بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء
المؤسسات االقتصادية – دراسة حالة مؤسسة ليند غاز – ورقلة".
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كي

تساهم بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء

المؤسسات االقتصادية ،وذلي ألن بطاقة األداء المتوازن أحد األدوات الحديثة لمراقبة األداء،
حيث تمت الدراسة الميدانية على مستوى مؤسسة ليند ااز -ورقلة في الجزائر خالل شهر إبريل

( ،)2014ولتحقيق أهداف هذه الدراسة واختبار صحة الفرضيات تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي ،وذلي من خالل إجراء المقابالت إضافة إلى جمع بعض الوثائق من المؤسسة والعمل
على تحليلها ،وقد اقتصرت الدراسة على دراسة جميع محاور بطاقة األداء المتوازن.

وقد توصلت الدراسة إلى أنه يتم تصميم بطاقة األداء المتوازن في المؤسسة على أساس

تكامل بين المؤشرات المالية واير المالية مما يظهر مستوى األداء الحقيقي للمؤسسة ،وكذلي

بينت الدراسة أن بطاقة األداء المتوازن تساهم في تحسين أداء مؤسسة ليند ااز وقدرتها على
تحقيق أهدافها .وأن المؤسسة تولي أهمية بالغة بالنسبة للمحور المالي ،ومحور العمالء يمثل
المحور األهم واألساس من بين جميع المحاور ،كما أن التطوير المستمر للعمليات الداخلية

والعمال في المؤسسة ساعد في تحقيق نتائج جيدة بالنسبة للمؤسسة .وأوصت الدراسة بضرورة أن
تركز اإلدارة العليا على التكامل والتنسيق في تقييم األداء ،وذلي بالتركيز على المقاييس المالية

واير المالية ،والبد للمؤسسات من أن تعمل على زيادة ترسيخ بطاقة األداء المتوازن التي تعتمد
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من األدوات الرقابية في المؤسسة ،وضرورة الربط بين التعلم األكاديمي لمفهوم بطاقة األداء

المتوازن وبين ما هو مطبق في المؤسسات.

 .2دراسققققة (جريققققرة )2014 ،بعنققققوان " :مققققدى تقيققققيم األداء باسققققتخدام أبعققققاد بطاقققققة األداء
المتوازن ) (BSCفي شركات الصقناعات الغذائيقة المسقاهمة العامقة فقي األردن -دراسقة
ميدانية ".

هققدفت هققذه الد ارسققة إلققى لتبققين أن تقيققيم األداء باسققتخدام أبعققاد بطاقققة األداء المتقوازن فققي

شركات الصناعات الغذائية المساهمة العامة في األردن أصبح ضرورياً فقي تلقي الشقركات ،وذلقي

من أجل االندماج في تخطيط استراتيجي متكامل من أجل المحافظة على القدرة التنافسية الكونيقة
الحاليققة ،ولتحقيققق أهققداف الد ارسققة واختبققار فرضققياتها اعتمققدت الد ارسققة أسققلوب المققنهج الوصققفي

التحليلي ،وتم تصميم استبانة خصيصاً لخدمة هدف الدراسة والختبار مدى تقيقيم األداء باسقتخدام
بطاق قة األداء المت قوازن فققي هققذه الشققركات ،حيققث تكققون مجتمققع الد ارسققة مققن شققركات الصققناعات
الغذائيقة المسقاهمة العامققة فقي األردن المدرجققة فقي سققوق عمقان المققالي والبقالد عققددها خقالل شققهر

حزيقران لعققام  )11( 2012شققركة حسققب النشقرة اإلحصققائية الشققهرية لبورصققة عمققان .وتققم اختيققار
ثالثة مديرين (مدير مالي ،مدير إنتاج ،مدير مبيعات) من كل شركة ،بواققع ثقالث اسقتبانات لكقل

شركة ،بالتقالي وزعقت ( )33اسقتبانة علقى الشقركات اإلحقدى عشقرة .وققد توصقلت الد ارسقة إلقى إن
شقركات الصقناعات الغذائيقة المسقاهمة العامقة فقي األردن تسقتخدم مققاييس أداء ماليقة وايقر ماليققة

لتقييم أدائها ،وأن هذه المقاييس لها عالقة بالبعد المالي ،بعد الزبون ،بعد العمليات الداخليقة وبعقد
االبتكقار والققتعلم ،مقع اإلشققارة إلقى عققدم تبلققور االسقتخدام الكامققل لهقذه البطاقققة بعقد ،حيققث حصققلت

األبعققاد ايققر الماليققة علققى درجققة تأييققد متوسققطة مققع تفققاوت متوسققطاتها بققدرجات قليلققة نسققبياً ،وقققد
أوصت الدراسة إلى ضرورة زيادة اهتمام مديري شركات الصناعات الغذائيقة المسقاهمة العامقة فقي
األردن بمقققاييس األداء ايققر الماليققة ،خاصققة أنهققا جققاءت بدرجققة تأييققد متوسققطة ،وكققذلي إرسققال

متخصص ققين إل ققى الش ققركات الت ققي تطب ققق نم ققوذج بطاق ققة األداء المتق قوازن بش ققكل متكام ققل لالط ققالع

والتدريب على كيفية تصميم وتشغيل النموذج وأساليب تدريب العاملين عليه.

 .3دراسقققة (اللحيقققدان )2014 ،بعنقققوان" :بنقققاء مؤشقققرات األداء الرئيسقققة لألمقققن الصقققناعي
باستخدام بطاقة األداء المتوازن وأثرها في الحد من الحوادث الصناعية".

هدفت هذه الدراسة إلى بيان محاور بطاقة األداء المتوازن التي يلزم االهتمقام بهقا لتحقيقق

التق قوازن ف ققي األم ققن الص ققناعي ،وك ققذلي إل ققى التع ققرف عل ققى األث ققر المتوق ققع لبطاق ققة األداء المتق قوازن
والمؤشق قرات عن ققد تطبيقه ققا ف ققي الح ققد م ققن الحق قوادث الص ققناعية .ولتحقي ققق أه ققداف الد ارس ققة واختب ققار

فرضياتها اعتمدت الدراسة على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،حيث صقممت اسقتبانة تتناسقب
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م ققع ه ققذا الغ ققرض ،وق ققد تك ققون مجتم ققع الد ارس ققة م ققن الع ققاملين ف ققي األم ققن الص ققناعي ف ققي المنش ققآت
الصققناعية فققي مدينققة ينبققع الصققناعية وعققددهم ( ،)235والعققاملين فققي األجه قزة الرقابيققة الحكوميققة
علققى األمققن الصققناعي فققي محافظققة ينبققع وعققددهم ( .)58وقققد توصققلت نتققائج الد ارسققة إلققى بنققاء

مؤشقرات األداء الرئيسقة لألمقن الصقناعي باسقتخدام بطاققة األداء المتقوازن ،وان تطبيقق هقذا البنقاء
يؤدي للحد من الحوادث الصناعية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل األدوات الحديثة في قياس

أداء األمققن الصققناعي ،وتفعيققل أثققر الرقابيققة الذاتيققة إلدارات األمققن الصققناعي ،اسققتحداث جامع قة
ناي

العربية للعلقوم األمنيقة دبلقوم تحقت مسقمى األمقن الصقناعي ،إلقزام المنشقآت الصقناعية بمبقدأ

الشفافية مع جميع العاملين لديها من خالل توضيح األخطقار واألمقراض التقي يمكقن أن يتعرضقوا

لها بسبب عملهم في المنشأة.

 .4دراسقققة (القريشقققي )2014 ،بعنقققوان" :التغييقققر التكنولقققوجي وأثقققره علقققى أداء المؤسسقققات
االقتصادية من منظور بطاقة األداء المتوازن".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علقى تصقورات العقاملين نحقو مسقتوى التغييقر التكنولقوجي

الحاصل بمؤسسة صناعة الكوابل – فرع جنرال كابل – بسكرة – الجزائر ،وأثر ذلي على مستوى

أدائها ،ولتحقيق أهقداف هقذه الد ارسقة واختبقار فرضقياتها اعتمقدت الد ارسقة أسقلوب المقنهج الوصقفي
التحليلققي ،حي ققث صق قممت اسققتبانة تتناس ققب م ققع هققذا الغ ققرض ،وتمث ققل مجتمققع الد ارس ققة ف ققي جمي ققع
العققاملين اإلداريققين المتواجققدين فققي مختلق

مققديرات ودوائققر المؤسسققة والبققالد عققددهم ( .)251وقققد

توصلت الدراسة إلى وجقود أثقر ذو داللقة إحصقائية للتغييقر التكنولقوجي (كمجموعقة) علقى مسقتوى

أداء مؤسسققة صققناعة الكوابققل ،وقققد أوصققت الد ارسققة أنققه يجققب علققى المؤسسققة أن تزيققد اسققتثماراتها
في مجال اإلبداع واالبتكار ودعم المنتجات الجديدة ،وكذلي يجب عليها أن تستثمر بشكل مستمر

فققي مختل ق

مكونققات تكنولوجيققا المعلومققات ،إضققافة إل قى ذلققي علققى المؤسسققة أن تسققتخدم بشققكل

فعال طرق التصميم والتصنيع بواسطة الكمبيوتر.

 .5دراسة (نديم )2013 ،بعنوان" :تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن
(دراسة اختبارية في شركة طيران الملكية األردنية)".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع التطبيق العملي لبطاقة األداء المتوازن في

شركة طيران الخطوط الجوية الملكية األردنية ،حيث تمثل مجتمع الدراسة بشركة طيران الخطوط

الجوية الملكية األردنية ،إذ تم إخضاع قوائمها المالية المنشورة لعامي ( )2012-2011للدراسة،
وقد تم إجراء بعض المقابالت الشخصية مع المعنيين بالشركة ،وذلي بهدف تقييم األداء المالي

باستخدام بطاقة األداء المتوازن .وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير لتطبيق واستخدام محاور

بطاقة األداء المتوازن األربعة على مقاييس األداء المبنية على الربح الحسابي بمؤسساتها (معدل
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العائد على األصول) ،وكذلي معدل العائد على حقوق الملكية في شركة طيران الخطوط الجوية

الملكية األردنية ،وبينت النتائج أيضاً وجود تأثير لتطبيق واستخدام مناظير بطاقة األداء المتوازن
األربعة على مقاييس األداء الحديثة بمؤشراته (مقياس القيمة االقتصادية المضافة ،القيمة السوقية

المضافة) في شركة طيران الخطوط الجوية الملكية األردنية .وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام

شركة طيران الخطوط الجوية الملكية األردنية بالبناء السليم ألسس تقييم االستراتيجي ،باالعتماد

على تطبيق واستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن بالشكل الذي يظهر مدى انسجام األهداف

المرسومة مع االستراتيجية التي تتبناها في ظل التطورات والتغيرات السريعة في بنية األعمال
التنافسية.
 .6دراسقة (سققليحات ،والمحاميققد )2013 ،بعنقوان" :أثقر ممارسققة إدارة المعرفققة فققي اسققتخدام
بطاققققة األداء المتوازنقققة :دراسقققة ميدانيقققة علقققى الشقققركات الصقققناعية متوسقققطة وصقققغيرة

الحجم".

هققدفت هققذه الد ارسققة إلققى قيققاس أثققر ممارسققة عمليققات إدارة المعرفققة فققي األداء باسققتخدام

بطاقة األداء المتوازن في الشركات الصناعية المتوسطة وصغيرة الحجم ،والبالد عددها في عمان

من كافة القطاعات ( )8690شركة ،وتم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي المسحي
باستخدام االسقتبانة كطريققة لجمقع البيانقات مقن عينقة الد ارسقة المؤلفقة مقن ( )649شقركة متوسقطة
وصغيرة الحجقم مقن الشقركات العاملقة فقي قطقاع االلبسقة .وققد توصقلت الد ارسقة إلقى وجقود أثقر ذو

داللققة إحصققائية لممارسققة عمليققات إدارة المعرفققة فققي اسققتخدام المؤش قرات الماليققة كبعققد مققن أبعققاد

بطاقة األداء المتوازن ،وجود أثر ذو داللقة إحصقائية لممارسقة عمليقات إدارة المعرفقة فقي اسقتخدام
المؤشرات المتعلققة بالعمليقات الداخليقة ،والمؤشقرات المتعلققة بقالعمالء ،والمؤشقرات المتعلققة بقالنمو
والتعلم ،والمؤشرات المتعلقة بالموظفين ،والمؤشرات المتعلقة بالبيئة.

وق ققد أوص ققت الد ارس ققة بض ققرورة أن تق ققوم الش ققركات الص ققناعية متوس ققطة وص ققغيرة الحج ققم

بقإيالء وظيفقة إدارة المعرفققة مزيقداً مقن االهتمققام مقن خققالل عققد دورات تدريبيقة فققي كيفيقة اسققتغالل
المعرفة التنظيمية المتاحة داخل المنظمة وكيفية تطويرهقا وتنميتهقا لتحسقين أدائهقا ،وأن علقى هقذه

الشققركات عنققد تقيققيم أثققر ممارسققة المعرفققة لققديها علققى األداء أن تسققتخدم منهج قاً متكققامالً يتضققمن
المؤشق قرات المالي ققة التقليدي ققة لقي ققاس األداء المس ققتقبلي ،وك ققذلي يج ققب عليه ققا ت ققوفير ال ققدعم الم ققالي

والمعنققوي الققالزم لممارسققة عمليققات إدارة المعرفققة لتحسققين األداء مققن خققالل اسققتخدام بطاقققة األداء

المت قوازن ،هققذا باإلضققافة إلققى أن هققذه الشققركات يجققب أن تقققوم بتكققوين وتفعيققل المعرفققة الخاصققة
بااللتزامات البيئية التي تفرضها القوانين المحلية لتحسين أدائها.
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 .7دراسققققة (خققققالف )2013 ،بعنققققوان" :مققققدى إمكانيققققة تقيققققيم أداء المستشققققفيات الجزائريققققة

العمومية باستخدام بطاقة األداء المتوازن :دراسة حالة المؤسسة العموميقة االستشقفائية
محمد بوضياف بورقلة".

هدفت هذه الد ارسقة إلقى معرفقة مقدى أهميقة اسقتخدام بطاققة األداء المتقوازن فقي تقيقيم أداء

المستشفيات العمومية الجزائرية ،وقد تناولت الدراسة دراسة حالة مستشقفى محمقد بوضقياف بورقلقة
في الجزائر ،وذلي باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومن خقالل توزيقع اسقتبانة علقى عينقة

الد ارس ققة المكون ققة م ققن ( )30موظفق قاً .وق ققد أظه ققرت نت ققائج الد ارس ققة إمكاني ققة اس ققتخدام بطاق ققة األداء
المت قوازن فققي مستشققفى محمققد بوضققياف بورقلققة فققي الج ازئققر ،ولكققن هنققاي معوقققات تعيققق عمليققة

اسقتخدام بطاققة األداء المتقوازن فقي مستشققفى محمقد بوضقياف بورقلققة ،وأنقه يتققوفر لقدى المستشققفى
البعققد المققالي فقققط مققن األبعققاد األربعققة لبطاقققة األداء المت قوازن دون األبعققاد األخققرى .وقققد أوصققت
الدراسة بضقرورة أن تحقث إدارة المستشقفى علقى اسقتخدام بطاققة األداء المتقوازن ،ألنهقا أداة حديثقة
تشققمل الجوانققب الماليققة وايققر الماليققة فققي عمليققة التقيققيم لققألداء ،وكققذلي يجققب اتخققاذ اس قتراتيجية

واضققحة نحققو تنميققة قققدرات المققوظفين ،واالسققتجابة لشققكاوى المرضققى بشققكل أفضققل ،واالسققتخدام

األمثل للمعدات المتوفرة لدى المستشفى.

 .8دراسققة (الغريققب )2012 ،بعنقوان" :مققدى إمكانيققة اسققتخدام بطاقققة األداء المتقوازن لتقيققيم
األداء في البنوك التجارية الليبية".

هدفت الد ارسقة إلقى تققديم المرتكقزات النظريقة والعمليقة لبطاققة األداء المتقوازن ،كمقا هقدفت

إلى معرفة إمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم األداء في البنوي التجارية الليبيقة ،وكقذلي
معرفة أهقم المعوققات التقي تواجقه تطبيقهقا فقي البنقوي التجاريقة ،ولتحقيقق أهقداف الد ارسقة واختبقار

فرض قياتها تققم اسققتخدام المققنهج الوصققفي التحليلققي ،وذلققي مققن خققالل تصققميم اسققتبانة وزعققت علققى

عينققة الد ارسققة ،وقققد تكونققت عينققة الد ارسققة مققن ( )120مققن مققديري اإلدارات والمققوظفين فققي تلققي
البنوي .وقد توصلت الدراسة إلى أن البنوي التجارية الليبية لديها االستعداد الكامل لتطبيقق بطاققة

األداء المتوازن ،والى توافر للبيانات الالزمة الستخدام مققاييس األداء أبعقاد بطاققة األداء المتقوازن
فققي تقيققيم األداء فققي البنققوي التجاريققة الليبيققة ،وكققذلي إلققى أن تطبيققق بطاقققة األداء المت قوازن يققؤدي
إلققى القربط بققين مقققاييس األداء واسققتراتيجية المنظمققة ،إال أنققه أثبتققت نتققائج الد ارسققة وجققود معوقققات

تواجققه عمليققة تطبيققق بطاقققة األداء المتقوازن فققي البنققوي التجاريققة الليبيققة .وقققد أوصققت الد ارسققة إلققى

ضرورة تطبيق بطاقة األداء المتقوازن بشقكل كامقل فقي البنقوي التجاريقة الليبيقة لتقيقيم األداء ،ألنهقا
تعققد عنص ق اًر مهم قاً للمنافسققة بققين البنققوي المحليققة والعالميققة ،وينبغققي علققى البنققوي التجاريققة الليبيققة
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أيضقاً تققذليل الصققعوبات التققي تقق

أمققام تطبيققق بطاقققة األداء المتقوازن ،والتغلققب عليهققا مققن حيققث

رصد المبالد الكامنة لتوفير المتطلبات المالية والمادية بتطبيق بطاقة األداء المتوازن.

 .9دراسة (العجمقي )2012 ،بعنقوان" :أثقر الققدرات االسقتراتيجية علقى أداء البنقوك التجاريقة
الكويتية باستخدام بطاقة التقييم المتوازن".

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر القدرات االستراتيجية علقى أداء البنقوي التجاريقة الكويتيقة

باسققتخدام بطاقققة األداء المت قوازن ،حيققث تققم اسققتخدام المققنهج الوصققفي التحليلققي لتحقيققق أا قراض
الد ارس ققة وجم ققع بياناته ققا ،وق ققد ت ققم اس ققتخدام االس ققتبانة وتوزيعه ققا عل ققى عين ققة الد ارس ققة والممثل ققة ف ققي
الع ققاملين ف ققي البن ققوي الكويتي ققة م ققن اإلدارات العلي ققا والوس ققطى والب ققالد ع ققددهم ( )110أفق قراد .وق ققد

توص ققلت الد ارس ققة إل ققى وج ققود أث ققر ذو دالل ققة إحص ققائية للق ققدرات االس ققتراتيجية (الق ققدرات التس ققويقية،

القققدرات التكنولوجيققة ،القققدرات اإلداريققة) علققى األداء المققالي للبنققوي التجاريققة الكويتيققة عنققد مسققتوى

دالل ققة  ، 0.05   ووج ققود أث ققر ذو دالل ققة إحص ققائية للق ققدرات االس ققتراتيجية (الق ققدرات التس ققويقية،

القققدرات التكنولوجيققة ،القققدرات اإلداريققة) علققى أداء البنققوي التجاريققة الكويتيققة مققن منظققور العم قالء،
ومنظور العمليات الداخلية ،ومن منظور التعلم والنمقو .وققد أوصقت الد ارسقة بزيقادة االسقتثمار فقي
القققدرات التسققويقية والتكنولوجيققة واإلداريققة فققي البنققوي التجاريققة الكويتيققة النعكاسققها بشققكل مباشققر
على تطوير وتحسين مستويات األداء بشكل عقام ،وكقذلي العمقل علقى االهتمقام بالققدرات اإلداريقة

م ققن حي ققث التمك ققين والتع ققاون وتط ققوير الع ققاملين النعكاس ققها بش ققكل مباش ققر عل ققى تط ققوير وتحس ققين
مستويات األداء بشكل عام.
 .10دراسقققة (الذيبقققة )2011 ،بعنقققوان ":مقققدى تطبيقققق النظقققام المتقققوازن األداء ( )BSCفقققي
المصارف التجارية اليمنية ،دراسة تطبيقية على المصارف التجارية اليمنية".

هققدفت هققذه الد ارسققة إلققى معرفققة مققدى تطبيققق نظققام األداء المت قوازن بأبعققاده األربعققة وبمققا

تحتويققه مققن مقققاييس أداء عديققدة تتعلققق بطبيعققة العمققل فققي المصققارف التجاريققة اليمنيققة .حيققث تققم

اسققتخدام المققنهج الوصققفي التحليلققي ،وذلققي مققن خققالل تطققوير اسققتبانة وزعققت علققى عينققة الد ارسققة
والبالد عددها  60استبانة وتم استرداد منها  48استبانة ،وكما تم استخدام المقنهج االسقتقرائي فقي
الوصول إلى نتقائج هقذا البحقث ،حيقث توصقلت نتقائج الد ارسقة إلقى أن المصقارف التجاريقة اليمنيقة

تقققوم بتطبيققق نظققام األداء المت قوازن بأبعققاده األربعققة (المققالي ،العميققل ،العمليققات الداخليققة ،الققتعلم
والنمققو) مققن خققالل مقققاييس ومعققايير اسققتراتيجية األداء ،واسققتفادتها بتحقيققق أهققداف تطبيققق النظققام

المتوازن األداء .وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على إضافة المزيقد مقن مققاييس األداء ألبعقاد
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بطاقققة األداء المت قوازن المطبقققة بالمصققارف التجاريققة اليمينيققة لتكققون قققادرة علققى مواكبققة التطققورات
العالميققة ومواجهققة تحققديات العولمققة ،وكققذلي إج قراء البحققوث والد ارسققات علققى المصققارف التجاريققة

واإلسالمية لبيان مدى تطبيقها لبطاقة األداء المتوازن.

 .11دراسققة (الكعبققي ،وعمقران )2011 ،بعنقوان" :أثققر بطاقققة األداء المتوازنققة فققي تقققويم أداء
المستشفيات الحكومية غير الهادفة للقرب ::دراسقة تطبيقيقة فقي مستشقفى القدكتور كمقال

السمرائي".

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام األسلوب الحديث في تقويم األداء باستخدام بطاقة األداء

المتوازن وكانت عينة الدراسة مستشفى الدكتور كمال السمرائي للسنة 2008-2007م .حيث

اعتمدت الدراسة أسلوبين لقياس األداء ،األول بطاقة األداء المتوازن ،والثاني استخدام االستبانة

لقياس منظور التعلم والنمو .وقد توصلت الدراسة إلى أن تعد عملية تقويم األداء أساسية لمعرفة
قدرات وفعاليات المستشفيات الحكومية اير الهادفة للربح للكش

عن مدى تطور األداء فيها من

فترة إلى أخرى ،وأن اعتماد المؤشرات والمقاييس المالية واير المالية في تقويم األداء مع األخذ
باالعتبار جميع عوامل النجاح التي تستهدفها المنظمة يعطي صورة واضحة عن أداء تلي

المنظمات ،والعمل على استخدام التقنيات الحديثة إلدارة الكلفة مثل بطاقة األداء المتوازن والتي

تعد نظاماً متكامالً لتقويم األداء من خالل اعتمادها على مجموعة من األبعاد (الزبون ،التعلم
والنمو ،العمليات الداخلية ،البعد المالي) .وقد أوصت الدراسة بأنه يجب على المستشفى أن يقوم

بتقويم دوري لألداء لمعرفة مدى التقدم في أدائها لغرض تطويره ،واستخدام المؤشرات والمقاييس

المالية واير المالية في تقويم األداء التي تأخذ باالعتبار جميع عوامل النجاح التي تستهدفها

المنظمة ،وكذلي االلتزام بتطبيق بطاقة األداء المتوازن في المستشفى على أساس أنها تمد
المستشفى بمعلومات مالئمة وال تحتاج إلى مبالد كبيرة لتبنيها.

 .12دراسة (الغصيني ،وتامر )2011 ،بعنوان" :استخدام نموذج المتوازن لألداء ()BSC
في تقويم أداء المستشفيات :دراسة تطبيقية في مستشفى الباسل بطرطوس".

هققدفت هققذه الد ارسققة إلققى تقققويم األداء فققي مستشققفى الباسققل بطرطققوس فققي الج ازئققر وذلققي

باسققتخدام نمققوذج بطاقققة األداء المت قوازن ،ولتحقيققق أهققداف الد ارسققة تققم اسققتخدام المققنهج الوصققفي

التحليلقي وذلققي مقن خققالل توزيقع اسققتبانة لغقرض جمققع بيانقات الد ارسققة ،حيقث كققان مجتمقع البحققث
يشمل العاملين في المستشفى والبالد عددهم ( )2625وحجم العينة التي تم توزيع عليها االستبانة

( )338اسققتبانة .وقققد توصققلت الد ارسققة إلققى أن نمققوذج بطاقققة األداء المت قوازن يعققد األداة األفضققل
واألكثر موضوعية لتققويم أداء مستشقفى الباسقل بطرطقوس ،وذلقي ألنقه يتقيح التعقرف علقى مقا يقتم
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تحقيقققه مققن نتققائج فققي كققل قسققم أو إدارة فققي المستشققفى ،وكققذلي بينققت النتققائج عققدم وجققود تطبيققق

متكامققل لنمققوذج بطاقققة األداء المت قوازن فققي المستشققفى نتيجققة الخلققل فققي أداء المحققاور األساسققية
المكونة للنموذج ،وذلي بسبب ضع

الخبرات الفنية المؤهلقة الالزمقة لتقدريب العقاملين عليقه .وققد

أوصققت الد ارسققة بضققرورة تطبيققق نمققوذج بطاقققة األداء المت قوازن فققي المستشققفى مققن خققالل تققوفير
الكوادر الفنية المؤهلة تأهيالً جيداً للعمل وفق هذا النموذج.
 .13دراسة (جودة )2008 ،بعنوان" :تطبيق نظام قياس األداء المتوازن وأثره في االلتزام
المؤسسي في شركات األلمنيوم األردنية :دراسة ميدانية".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير بطاقة األداء المتوازن في االلتزام المؤسسي للعاملين
في شركات األلمنيوم األردنية ،باإلضافة إلى التعرف على تأثير العوامل الديموارافية على مستوى

االلتزام المؤسسي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارنين

للشركات المطبقة والشركات اير المطبقة لنظام بطاقة األداء المتوازن من حيث تأثيرهم على
االلتزام المؤسسي ،وتم استخدام االستبانة لجمع البيانات تمهيداً لتحليلها واالستفادة منها وبلد

عددها ( )585استبانة .وقد توصلت الدراسة إلى أن هناي تأثي اًر معنوياً لتطبيق بطاقة قياس
األداء المتوازن في االلتزام المؤسسي بشكل عام ،وكذلي في أبعاد االلتزام المؤسسي والتي تشمل

االلتزام العاطفي وااللتزام االستمراري وااللتزام األخالقي ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناي فروقاً
بين الشركات المطبقة واير المطبقة لبطاقة األداء المتوازن في قوة تأثير عملية تقييم األداء في
االلتزام المؤسسي بأنواعه وفي قيمة معامل التحديد ،وقد توصلت الدراسة أيضاً إلى أن تطبيق
بطاقة األداء المتوازن يؤدي إلى تحسين جوهري في العمليات الداخلية ،وان استخدام طريقة من

أسفل إلى أعلى في تطوير بطاقة األداء المتوازن تعد طريقة فعالة إذ تبادر اإلدارة العليا بتصميم
البطاقة ويتم االعتماد على أراء الموظفين في تطوير البطاقة من خالل التغذية العكسية ،إن

استخدام طريقة من أعلى إلى أسفل تعد طريقة معقولة من الناحية النظرية ولكنها اير فعالة .وقد

أوصت الدراسة إلى ضرورة نشر مفهوم بطاقة األداء المتوازن من خالل المؤتمرات والندوات
العلمية وتنفيذ الدورات التدريبية ،وضرورة تبني المسؤولين في المنظمات نظرة أكثر شمولية

لمفهوم الرقابة االست ارتيجية ،وكذلي يجب أن يتأكد المسؤولون من إجراء القياس الدوري لاللتزام
المؤسسي انطالقاً من ضرورة متابعة تغييرات مستويات االلتزام المؤسسي للعاملين واتخاذ
اإلجراءات التصحيحية الالزمة في حالة انخفاض أي بعد من أبعاد االلتزام المؤسسي.
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 .14دراسة (الناطور )2005 ،بعنوان" :أثر تطبيق معايير بطاقة األداء المتوازن على القرار
االستثماري في الشركات الصناعية األردنية".

هققدفت هققذه الد ارسققة الختبققار أثققر تطبيققق معققايير النظققام المتكامققل لمقققاييس األداء (بطاقققة

األداء المت قوازن) مققن وجهققة النظققر الماليققة ،ووجهققات النظققر الغيققر الماليققة التققي تشققمل (العمققالء،

العملي ققات الداخلي ققة ،والنم ققو والتط ققور) عل ققى القق قرار االس ققتثماري ف ققي الش ققركات الص ققناعية المحلي ققة
األردني ققة ،وم ققا إذا ك ققان اس ققتخدام مق ققاييس اي ققر مالي ققة ف ققي تقي ققيم األداء ي ققؤثر عل ققى األداء الم ققالي

للمنشققآت ،وهققل أدى اسققتخدام معققايير بطاقققة األداء المت قوازن إلققى تحقيققق الموضققوعية فققي اتخققاذ
الق اررات بالتالي تحسقين األداء التشقغيلي .ولتحقيقق األهقداف السقابقة تقم اسقتخدام المقنهج الوصقفي

لتغطية الجانب النظري من الدراسة ،وكذلي المنهج التحليلقي لتغطيقة الجانقب الميقداني عقن طريقق
المقابالت الشخصية مع المحللين الماليين أو المحاسبين العاملين في الشركات الصناعية ،وكذلي
من خالل تصميم وتطوير استبانة علميقة محكمقة لجمقع البيانقات األوليقة تقم توزيعهقا علقى المقدراء

المققاليين أو المحاسققبين فققي الشققركات الصققناعية األردنيققة العاملققة فققي مؤسسققة المققدن الصققناعية،

حيث تكون مجتمع الدراسة من ( )317شركة محلية أردنية ،وقد تم اختيار عينة عشوائية من بين

الش ققركات المس ققجلة ف ققي التقري ققر الس ققنوي لمؤسس ققة الم ققدن الص ققناعية .وأظه ققرت نت ققائج الد ارس ققة أن

اسققتخدام معققايير بطاقققة األداء المت قوازن كققأداة شققاملة للمقققاييس الماليققة وايققر الماليققة لتقيققيم األداء
تققؤدي إلدارة جيققدة السققتراتيجية المنشققأة الصققناعية وتحسققن مققن الق قرار االسققتثماري ،كمققا وأثبتققت

الد ارس ققة أن بطاق ققة األداء المتق قوازن ك ققأداة لزي ققادة فاعلي ققة إدارة المش ققروع م ققن خ ققالل تط ققوير األداء
المققالي .وعلققى ضققوء النتققائج السققابقة أوصققت الد ارسققة باسققتخدام المعققايير الشققاملة إلطققار بطاقققة

األداء المتوازن لتقييم األداء كتقنيقة حديثقة لتوسقيع الممارسقات الحاليقة بإضقافة ذلقي البعقد القياسقي
االسققتراتيجي ،وكققذلي إنشققاء نظققام معلومققات مطققور يسققمح باكتشققاف احتياجققات ورابققات العمققالء
وترجمتها إلى مستويات الجودة المراوبة.

 .15دراسة (سعيد )2005 ،بعنوان" :تصميم نظام األداء االستراتيجي للجامعات باعتماد تقنية
بطاقة الدرجات المتوازنة – دراسة تطبيقية في جامعة بغداد".

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تصميم نظام تقويم األداء االسقتراتيجي وذلقي باعتمقاد تقنيقة بطاققة
األداء المتوازنة ،وذلي من خالل دراسة وتشخيص معالم النظام القائم وتحديد نقاط قوته وضقعفه،

ومن ثم تم تصميم نظام معلومات قادر على تقوفير البيانقات بالخصقائص المطلوبقة ،حيقث اتبعقت
الد ارسققة المققنهج الوصققفي لتحقيققق أاقراض وأهققداف الد ارسققة .وقققد توصققلت الد ارسققة الققى أن مقققاييس

األداء االستراتيجي تققيس أداء الخطقط االسقتراتيجية بقالتركيز علقى األنشقطة األساسقية التقي تحققق

األه ققداف االس ققتراتيجية ،وان ه ققذه األه ققداف تتطل ققب أدوات قي ققاس مالي ققة واي ققر مالي ققة تق ققدم ص ققورة
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متكاملة لقروابط السقبب والنتيجقة ،والتقي تققود باألعمقال التقي تحققق تلقي األهقداف ،وأكقدت الد ارسقة

علققى أن بطاقققة األداء المت قوازن تبنققى علققى سلسققة مققن المقققاييس التققي تتققرجم رسققالة خلققق المعرفققة
والمشقاركة ،وذلقي لالسقتفادة منهقا فقي إطقار حركقي شقامل ومتماسقي ،يقتم فيقه قيقاس جميقع األبعقاد

بشقكل إجمقالي .وققد أوصققت الد ارسقة باسقتعمال النظقام المقتققرح لتققويم أداء جامعقات بغقداد لشققموله
علققى مجموعققة مققن المقققاييس الماليققة وايققر الماليققة التققي تقققدم الصققورة الواضققحة والموضققوعية عققن

نتائج االداء الجامعي ،وكقذلي العمقل علقى تقوفير المتطلبقات الضقرورية لنجقاح تطبيقق هقذا النظقام
بمققا فيهققا االسققتيعاب الكامققل لمقاييسققه ،دعققم واسققناد االدارة العليققا ،تققوفير الم قوارد البش قرية الالزمققة

لتشغيله ،توفير االجهزة والمعدات ،والتركيز على تدريب القائمين بهذه العملية.

ا
ثالثا-الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ( ،)Deshpande, 2015بعنوان ":تطبيق بطاققة األداء المتقوازن فقي مؤسسقات
التعليم العالي مع التركيز في كلية إدارة األعمال.

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير نموذج مفاهيمي لتطبيق بطاقة األداء المتوازن التي تم

تطويرها بواسطة روبرت كابالن وديفيد نورتون في مؤسسات التعليم العالي ومع التركيز بشكل

خاص على كلية إدارة األعمال ،وكذلي هدفت إلى دراسة مفهوم بطاقة األداء المتوازن كأداة
شاملة لتقييم األداء .حيث تم جمع بيانات الدراسة من خالل االطالع على الدراسات السابقة

والكتب ودراسة الحالة وبعض المقاالت المنشورة في المجالت ذات العالقة بأسلوب بطاقة األداء

المتوازن وذلي كمرجع لتطوير هذا النموذج .ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة تطوير

نموذج مفاهيمي لتطبيق بطاقة األداء المتوازن يبدأ بتوضيح للرؤية والرسالة للمؤسسة وكذلي

تشكيل وجهات النظر المختلفة وتسليط الضوء على التدابير واألهداف الموضوعة وجوانب

ونواحي أخرى مختلفة ،كما أن النتائج بينت أن المؤسسات تبذل جهوداً كبير إلدارة العمليات
المرتبطة بتحسين رأس المال الفكري في فيها وتعزيز دورها في المجتمع .وأوضحت النتائج أيضاً
أن عملية تطبيق وتنفيذ بطاقة األداء المتوازن بالنسبة لألكاديميين هي مهمة معقدة ،وأيضا
قابليتها للتطبيق يمكن أن تكون فقط في كليات إدارة األعمال الصغيرة.

 .2دراسة ( ،)Madsen and Stenheim, 2015بعنوان " :المنقافع المرجقوة مقن تطبيقق
بطاقة األداء المتوازن :بعض األدلة والمؤشرات األولية.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف الفوائد والمنافع المرتبطة بتطبيق بطاقة األداء المتوازن،

وكذلي بيان الجوانب التي ينظر إليها على أنها مفيدة عند تطبيقها واستخدامها من وجهة نظر

مجموعة من المستشارين والمدراء في الدول االسكندنافية ،حيث تم إجراء الدراسة باستخدام
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المنهج الوصفي ،وتم الحصول على البيانات من البيانات التي تم الحصول عليها من مشروع

بحثي متعلق ببطاقة األداء المتوازن في الدول االسكندنافية ،حيث تم إجراء  61مقابلة مع

مجموعة من المدراء والمستخدمين لبطاقة األداء المتوازن .وأظهرت نتائج الدراسة أن كل من

االستشاريين والمستخدمين لبطاقة األداء المتوازن يري أنها مفيدة .والكثير منهم أوضح أن هذا

المفهوم أو األسلوب هو ما يعتبرونه من "الممارسات الجيدة" .وأن االستشاريون بينوا أن بطاقة

األداء المتوازن يمكن أن تستخدم لتحقيق التوازن بين مطالب كل من المساهمين وأصحاب

المصالح ،وأن هناي توافق في المفهوم مع الثقافة المحلية والممارسات التجارية في الدول
االسكندنافية .وبينت النتائج أيضاً أن المستخدمين في منظمات األعمال أوضحوا أن نظام بطاقة
األداء المتوازن يساعدهم على التركيز اإلداري ويعطيهم شعو اًر بالتوازن ويساعد على التواصل
والتصور ،ويؤيد أهداف المنظمة وهو أداة ثقافية محفزة على العمل ،وأنه يمكن استخدامها في

دفع عملية ال تغيير التنظيمي في منظمات األعمال .وكذلي بينت النتائج أن معظم كل من
االستشاريين والمستخدمين بينوا أن الفوائد متعلقة بالعمليات االجتماعية والتنظيمية وليس متعلقة
بالجوانب "التقنية" لبطاقة األداء المتوازن.

 .3دراسة ( ،(Hatian and Irawan, 2015بعنوان":تحليل األداء التنظيمي باستخدام
بطاقة األداء المتوازن في بنك جابربانتن في أندونيسيا".

هدفت هذه الدراسة إلى قياس األداء الكلي باستخدام بطاقة األداء المتوازن والتي لديها أربعة ابعاد

لقياس أداء في بني جابربانت ن في أندونيسيا .حيث استخدم في البحث المنهج االستكشافي والذي

جمع مزيج من البيانات الوصفية والكمية تبعها بالتحليل اإلحصائي للوصول إلى نتائج الدراسة.
حيث تم في هذا البحث تحليل األداء لبني جابربانتن في أندونيسيا وذلي بفحص مدى تطبيقه

لألبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازن ،حيث كانت األبعاد األربعة هي البعد المالي وبعد العمالء
وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو .حيث تم جمع البيانات األولية الالزمة لقياس رضا

العمالء في بعد العمالء وقياس رضا الموظفين في بعد التعلم والنمو ،واألبعاد األخرى تم
استخدام البيانات الثانوية لقياسها .حيث كان مجتمع الدراسة مكون من العمالء والموظفين
العاملين في بني جابربانتن في أندونيسيا ،وتشكلت عينة الدراسة من  100موظ

يعملون لدى

البني و 400عميل من عمالء البني .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن بني جابربانتن يطبق
بطاقة األداء المتوازن بنسبة  %82.45والتي صنفت كنسبة أداء جيدة.
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 .4دراسة  (Adejoka and Bayat, 2014):بعنوان" :تقييم التكامل بين أنظمة إدارة
األداء والتطوير باإلضافة إلى بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء مستشفى مثاثا

العام في بجنوب أفريقيا".

سعت هذه الدراسة لتقييم التكامل بين أنظمة إدارة األداء والتطوير باإلضافة إلى بطاقة األداء

المتوازن كأداة لتقييم أداء مستشفى مثاثا العام في جنوب أفريقيا ،وكذلي تحديد أثر تطبيق بطاقة
األداء المتوازن على موظفي مستشفى مثاثا العام ،هذا باإلضافة إلى تحليل كي

من الممكن أن

تشكل بطاقة األداء المتوازن وأنظمة إدارة األداء والتطوير نظام متكامل في مجال الرعاية

الصحية في مستشفى مثاثا .حيث تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي وتصميم استبانة خصيصاً
للحصول على البيانات الالزمة للتحليل االحصائي والوصول إلى نتائج الدراسة .وتمثل مجتمع
وعينة الدراسة من الموظفين العاملين في الرعاية الصحية لمستشفى مثاثا العام والمتمثلين في

مجموعة من األطباء والممرضين وأطباء األسنان وأي عاملين أخرين في المجال والذين تتراوح

أعمارهم بين  59-30سنة .وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن  ٪70من

المشاركين أجمع على ضرورة تقييم أداء العاملين في الرعاية الصحية ،وأن  ٪60من المشاركين
كانوا على علم ومعرفة ببطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم األداء .كذلي يعتقد  ٪52من
العاملين في الرعاية الصحية

المبحوثين أن أداة التقييم الحالية ال توفر فرصاً للتدريب ،وأن نص
في المستشفى ال يجمعون على أن تطوير أداء اإلدارة مفيد لتحسين المهارات الشخصية ،وأن

 ٪85من المبحوثين شعر أن الموظفين ال يستطيعون االختالف مع اإلدارة ويقومون بتنفيذ
الق اررات اإلدارية المطلوب منهم تنفيذها ،وأن  ٪92من العاملين في الرعاية الصحية يعتقد أنه ال

يوجد أي مكافآت وحوافز للعمل بجد مع أدوات التقييم الحالية ،وأن  ٪57.5من الموظفين أشار
أن أداة التقييم الحالية ال تدعم تحسين األداء ،وأن  ٪60من المبحوثين أشار أنه يجب أن يتم

تطوير أداة تقييم جديدة لقياس األداء الوظيفي لموظفي الرعاية الصحية.
 .5دراسة ( )Divandri and Yousefi, 2011بعنوان" :بطاقة األداء المتوازن كوسيلة
لقياس الميزة التنافسية لدى الموانئ مع التركيز على محطات الحاويات".

هدفت هذه الدراسة إلى توفير تصور واضح لما ينبغي للشركات قياسه من وجهة النظر

المالية واير المالية في تنفيذ ومراقبة الخطط االستراتيجية ،كما هدفت إلى مساعدة مديري
الموانئ ومحطات الحاويات إلى فهم رؤية استراتيجية أفضل ،وذلي للمساعدة في تنفيذ األهداف

االستراتيجية بكفاءة عالية ،حيث تم اتباع المنهج الوصفي للوصول إلى نتائج الدراسة وتحقيق

أهدافها .وقد توصلت الدراسة إلى إن استخدام بطاقة األداء المتوازن يقلل من وقت قضاء السفن
63

في الموانئ مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية ،وتلبية طلبات الزبائن وتحقيق تطلعات المساهمين
بزيادة قيمة الشركة .وكان من أهم التوصيات أن على إدارة الموانئ ومحطات الحاويات تطوير

قدراتهم لفهم حاجات المستخدمين.
 .6دراسة ( )Iselin et al., 2008بعنوان " :أثر بطاقة األداء المتوازن على األداء:
تأثير المواءمة بين األهداف االستراتيجية وتقارير األداء".

هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في أثر بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة (المالي،
العمالء ،العمليات الداخلية ،التعلم والنمو) باإلضافة للبعد االجتماعي على تقارير األداء ،كذلي

دراسة العالقة بينهما ،حيث طبقت هذه الدراسة على  145شركة صناعية بأستراليا والتي تزيد

عائدات مبيعاتها عن 100مليون دوالر .وقد استخدم المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة
والوصول إلى النتائج المرجوة .وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر لألبعاد األربعة لبطاقة األداء

المتوازن (البعد المالي ،بعد العمالء ،بعد العمليات الداخلية ،بعد التعلم والنمو) على أداء
المنظمة ،حيث وجد  11بعد لتقارير األداء و 13بعد لألداء ،وقد بينت النتائج أيضاً أن من أهم
مقاييس األداء التي مثلت أبعاد بطاقة األداء (مالياً الربح والتدفقات النقدية ،كفاءة العمال ،معدل
تري العاملين ،تكنولوجيا المعلومات) وكلها كان لها أثر على أداء المنظمة ،كما أظهرت النتائج

أيضاً عدم وجود أي أثر لكل من مقياس (المسئولية االجتماعية ،التكالي  ،إعادة العمل ،فاقد

الزمن) على أداء المنظمة.

 .7دراسة ( )Kaplan and Norton, 1992بعنوان ":مقاييس بطاقة األداء المتوازن
والتي تحسن األداء".

مقن خقالل هقذه الد ارسقة اقتقرح الباحثقان  Kaplan and Nortonعقام  1992ألول مقرة

بطاقة قياس األداء المتوازن ،حيث تم تقديم منهجاً يعتمد عليه كنظام لقياس وتقييم األداء يتضمن
مجموعة من مقاييس األداء المالية والغير مالية (التشقغيلية) ،وذلقي مقن أجقل تحسقين إدارة أصقول

الشركة اير الملموسة .حيث تضمن المقنهج المقتقرح مقن خاللهمقا أربعقة أبعقاد رئيسقة وهقي :البعقد
األول (البعد المالي) كيق

ننظقر إلقى المسقاهمين؟  ،البعقد الثقاني (بعقد العمقالء) كيق

ينظقر إلينقا

العمالء؟  ،البعد الثالث (بعد العمليات الداخلية) ما الذي يجقب أن نتفقوق بقه؟  ،البعقد ال اربقع (بعقد
الققتعلم والنمققو) هققل يمكققن أن نسققتمر فققي التحسققين وخلققق القققيم؟ حيققث وضققح

Kaplan and

 Nortonأهمية بطاقة قياس األداء المتوازن وذلي لتجنب حدوث مثالية في بعد معين من األبعقاد
المختلفققة ،حيققث تققزود المققدراء التنفيققذيين بإطققار شققامل يعمققل علققى ترجمققة األهققداف االسققتراتيجية

للمؤسسة إلى مجموعة متماسكة من مقاييس األداء.
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 4-3التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الباحث لبعض الدراسات السابقة فإنه في هذا القسم يتم بيقان بعقض

أوجقه التقشابه واالختالف بين الدراسات السابقة من حيث منهجية الدراسة المتبعة ،األداة

المستخدمة في الدراسة ،المجتمع وعينة الدراسة ،وأوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات

السابقة ،وكذلي أوجقه اسقتفادة الدراسة الحالية منها.
من حيث منهج الدراسة:

اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة من حيث المنهج المتبع في الدراسة وهو

المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة (ثابتMadsen ( ،)Deshpande, 2015( ،)2015 ،
( ،)& Stenheim, 2015عاشور( ،)2015 ،فتيحة( ،)2014 ،عبيد( ،)2014 ،صادق،

( ،)2014العجمي( ،)2014 ،اللحيدان( ،)2014 ،جريرة(Adejoka and ( ،)2014 ،

( ،Bayat, 2014القريشي( ،)2014 ،نديم( ،)2013 ،بدر( ،)2013 ،الداعور،)2013 ،
(دراام( ،)2013 ،النجار( ،)2013 ،سليحات والمحاميد( ،) 2013 ،خالف،)2013 ،

(أبوشرخ( ،)2012 ،أبو جزر( ،)2012 ،الغريب( ،)2012 ،العجمي( ،)2012 ،الكعبي
وعمران( ،)2011 ،الغصيني وتامر( ،) 2011 ،األسطل( ،)2011 ،الرفاتي،)2011 ،

(الذيبة( ،)Divandri and Yousefi, 2011( ،)2011 ،أبو قمر( ،)2009 ،دراام ،وأبو

فضة( ،)2009 ،جودة،)Al Shaikh, 2007( ،)Iselin et al., 2008( ،)2008 ،
(الناطور( ،)2005 ،سعيد ،)2005 ،واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة ( (Hatian and

 Irawan, 2015والتي اعتمدت على المنهج االستكشافي الذي جمع بين مزيج من البيانات
الوصفية والكمية.
من حيث أداة الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية مع كثير من الدراسات السابقة حيث تم استخدام نفس أداة الدراسة وهي

االستبانة ،ومثال على ذلي دراسة (ثابت( ،)2015 ،عاشورDeshpande, ( ،)2015 ،
( )2015صادق( ،)2014 ،عبيد( ،)2014 ،جريرة(Adejoka and Bayat, ،)2014 ،
)( ،2014اللحيدان( ،)2014 ،القريشي( ،)2014 ،الداعور( ،)2013 ،دراام،)2013 ،

(النجار( ،)2013 ،بدر( ،)2013 ،سليحات والمحاميد( ،)2013 ،خالف( ،)2013 ،أبو

جزر( ،)2012 ،أبو شرخ( ،)2012 ،العجمي( ،)2012 ،الغريب( ،)2012 ،الذيبة،)2011 ،

(األسطل( ،)2011 ،الرفاتي( ،)2011 ،الكعبي وعمران( ،)2011 ،الغصيني وتامر،)2011 ،

(دراام وأبو فضة( ،)2009 ،أبو قمرAl Shaikh, ( ،)Iselin et al., 2008( ،)2009 ،

 .)2007واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة ( )Madsen and Stenheim, 2015حيث أن
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أداة الدراسة كانت المقابالت وتم إجراء  61مقابلة مع مجموعة من المدراء والمستخدمين لبطاقة

األداء المتوازن .كذلي اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة ((Hatian and Irawan, 2015

والتي عملت على قياس مدى تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن األربعة باستخدام أسلوب

 .Check listكما اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (فتيحة )2014 ،حيث أن أداة الدراسة

كانت المقابالت إضافة إلى االعتماد على جمع عدد من الوثائق من مؤسسة ليند ااز والعمل

على تحليل هذه الوثائق .كما اختلفت أيضاً مع دراسة (نديم )2013 ،حيث تم استخدام فيها

أسلوب إجراء المقابالت مع عينة الدراسة المختارة في الشركة ،هذا باإلضافة إلى إن دراسة

(نديم )2013 ،استخدمت القوائم المالية المنشورة لشركة طيران الخطوط الجوية الملكية األردنية

لألعوام من  2011و 2012والعمل على تحليلها .واختلفت أيضاً مع دراسة ( Divandri and

استعرض الدراسات السابقة ذات
 )Yousefi, 2011والتي استخدمت األسلوب االستقرائي و ا

العالقة بالموضوع ،وحيث كذلي تطرقت إلى استخدام بطاقة األداء المتوازن مزاياها وفوائد
التطبيق على الشركات المشرفة على العمل في نقل الحاويات ،واختلفت كذلي مع دراسة

(الناطور )2005 ،حيث استخدمت كل من المقابالت الشخصية مع المحليين الماليين

والمحاسبين العاملين في الشركات الصناعية واالستبانة كأداة أخرى لجمع البيانات الالزمة

للدراسة.

من حيث المجتمع والعينة:
الدراسة الحالية اختلفت مع جميع الدراسات السابقة ،ففي الدراسة الحالية مجتمع وعينة الدراسة

تكون من جميع شاالي الوظائ

اإلشراقية اإلدارية والمالية في شبكة األقصى اإلعالمية وهم

(مدير عام /نائب مدير عام  -مدير فرع /نائب مدير فرع  -مدير دائرة /نائب مدير دائرة –

رئيس قسم – رئيس شعبة) ،حيث تألفت عينة الدراسة من كامل المجتمع والبالد عددها حوالي

( )65فرداً .حيث اختلفت هذه الدراسة مع (ثابت )2015 ،حيث تكون مجتمع الدراسة من
موظفي دوائر وأقسام التدقيق الداخلي والحسابات في الجامعة الفلسطينية العاملة في قطاع

وعددها  6جامعات وقد تكونت عينة الدراسة من  65موظ

وموظفة تم اختيارهم من خالل

أسلوب الحصر الشامل ،ودراسة (عاشور )2015 ،حيث تمثل مجتمع الدراسة من العاملين في

المستشفيات الحكومية الفلسطينية في قطاع ازة (مدراء عامين ،ومدراء ،ورؤساء أقسام) والبالد

عددهم ( )220موظفاً تم اختيارهم باستخدام الحصر الشامل ،واختلفت مع دراسة (عبيد)2014 ،
حيث كان مجتمع وعينة الدراسة يشمل موظفي شركة توزيع كهرباء محافظات ازة بجميع فروعها

تحت مسمى (عضو مجلس إدارة ،مستشار ،مدير عام ،مدير فرع ،مدير دائرة ،رئيس قسم)

والبالد عددها  128موظ  ،ودراسة (صادق )2014 ،حيث كان العينة من جميع موظفي و ازرة

االشغال العامة واإلسكان الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى والبالد عددهم 76
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موظ  .وكذلي اختلفت مع دراسة (فتيحة )2014 ،بأن الدراسة طبقت بالكامل على مؤسسة ليند

ااز – ورقلة في الجزائر .ودراسة (جريرة )2014 ،حيث كان مجتمع وعينة الدراسة يشمل

الشركات الصناعات الغذائية المساهمة العامة في األردن المدرجة في سوق عمان المالي والبالد

عددها لعام  (11) 2012شركة وحجم العينة في ضوء ذلي كان بواقع ثالث استبانات لكل
شركة أي ( )33استبانة وزعت ،ودراسة (اللحيدان )2014 ،حيث كان مجتمع وعينة الدراسة من

العاملين في األمن الصناعي في المنشآت الصناعية في مدينة ينبع الصناعية وعددهم (،)235
والعاملين في األجهزة الرقابية الحكومية على األمن الصناعي في محافظة ينبع وعددهم (،)58

ودراسة (  ( Adejoka and Bayat, 2014حيث مجتمع وعينة الدراسة الموظفين العاملين في

الرعاية الصحية لمستشفى مثاثا العام الموجود بجنوب أفريقيا حيث تكونت من األطباء

والممرضين وأطباء األسنان وأي عاملين في المجال الصحي ،ودراسة (القريشي )2014 ،حيث

كان مجتمع وعينة الدراسة مكون من جميع العاملين االداريين المتواجدين في مختل
ودوائر المؤسسة والبالد عددهم ( )251موظ

مديرات

وموظفة ،واختلفت مع دراسة (الداعور)2013 ،

حيث تكون مجتمع الدراسة من المدراء ورؤساء األقسام العاملين في الوحدات االقتصقادية في

قطاع ازة (شقركة توزيع كهرباء ازة ،شركة االتصاالت الفلسطينية ،بني فلسطين ،شركة ترست

للتأمين ،شقركة الوطنية للتأمين ،بني االستثمار الفلسطيني ،المجموعة األهلية للتأمين ،البني

اإلسالمي العربقي) وتم اختيار عينة عشوائية مؤلفة من  96موظ

يعملون في تلي الوحدات.

وكذلي دراسة (بدر )2013 ،حيث تمثل مجتمع وعينة الدراسة من جميع المدراء ورؤساء األقسام
الماليين واالداريين العاملين في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية والبالد

عددها  96موظ  ،ودراسة (نديم )2013 ،حيث مجتمع وعينة الدراسة شركة طيران الخطوط

الجوية الملكية األردنية ،ودراسة (خالف )2013 ،حيث كان مجتمع الدراسة مكون من الموظفين

العاملين في مستشفى محمد بوضياف بورقلة في الجزائر وكما تكونت عينة الدراسة من ()30

موظفاً وموظفة ،ودراسة (النجار )2013 ،حيث كان مجتمع وعينة الدراسة من المديرين
التنفيذيين ،ومديري الفروع ،وبعض العاملين المكلفين بأعمال إدارية إلى جانب أعمالهم الفنية في
البنوي وشركات التأمين العاملة في قطاع ازة ،حيث بلغت عينة الدراسة  70موظ  ،ودراسة

(سليحات والمحاميد )2013 ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية
المتوسطة وصغيرة الحجم والبالد عددها في مدينة عمان ( )8690شركة ،وعينة مؤلفة من

( )649شركة متوسطة وصغيرة الحجم من الشركات العاملة في قطاع االلبسة ،ودراسة (دراام،
 )2013حيث كان مجتمع وعينة الدراسة من جميع الموظفين ذوي العالقة في البنوي االسالمية

الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية والبالد عددهم  45موظ

وموظفة،

واختلفت أيضاً مع دراسة (أبو جزر )2012 ،حيث كان مجتمع الدراسة الموظفين في البني
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االسالمي الفلسطيني بجميع فروعه تحت مسمى ( مدير فرع ،نائب مدير فرع ،رئيس قسم،
موظ ( والعينة كانت عشوائية بلد عددها  66موظ

وموظفة ،واختلفت كذلي مع دراسة (أبو

شرخ )2012 ،حيث كان مجتمع الدراسة موظفي الجامعة اإلسالمية والعينة عشوائية مكونة من

 52مبحوث ،ودراسة (الغريب )2012 ،حيث مجتمع وعينة الدراسة البنوي التجارية الليبية من
مديري االدارات والموظفين في تلي البنوي والبالد عددهم  120موظ

وموظفة ،ودراسة

(العجمي )2012 ،حيث مجتمع وعينة الدراسة العاملين في اإلدارة العليا والوسطى للبنوي
الكويتية والبالد عددها  110موظ

وموظفة ،ودراسة (الرفاتي )2011 ،حيث كان مجتمع وعينة

الدراسة من كل فرد من العاملين في المنظمات الصحية األهلية في قطاع ازة يعمل كعضو
لمجلس إدارة أو مدير مالي أو مدير تنفيذي أو رئيس قسم والبالد عددهم  61موظ  ،وكذلي

دراسة (الذيبة )2011 ،حيث كان مجتمع الدراسة المصارف اليمنية التجارية حيث بلغت عينة
الدراسة فيها  61موظ  ،ودراسة (األسطل )2011 ،حيث تكون مجتمع وعينة الدراسة من
متخذي الق اررات بالمصارف الوطنية بقطاع ازة والبالد عددهم  78فرد ،ودراسة (الكعبي

وعمران )2011 ،حيث مجتمع وعينة الدراسة مستشفى الدكتور كمال السمرائي وبلد حجم العينة

العشوائية  40فرد ،ودراسة (الغصيني وتامر )2011 ،حيث مجتمع الدراسة العاملين في
مستشفى الباسل بطرطوس والبالد عددهم  2625موظ

وحجم العينة  338موظ  ،ودراسة

(دراام ،وابو فضة )2009 ،حيث كان مجتمع وعينة الدراسة يشمل المصارف الوطنية
الفلسطينية العاملة في قطاع ازة ،واختلفت كذلي مع دراسة (أبو قمر )2009 ،حيث كان

مجتمع وعينة الدراسة مكون من الفئة القيادية للمستويات اإلدارية الثالث في بني فلسطين والبالد

عددهم  133فرد ،ودراسة (جودة )2008 ،حيث مجتمع وعينة الدراسة العاملين في شركات

األلمونيوم األردنية كبيرة الحجم والبالد عددها  3شركات وحجم عينة الدراسة  900فرد ،وكذلي
اختلفت من دراسة (الناطور )2005 ،بأن مجتمع الدراسة تأل

من الشركات الصناعية األردنية

المنتشرة في مؤسسة المدن الصناعية األردنية والبالد عددها ( )317شركة أردنية ،والعينة كانت

عشوائية بلد عددها ( )45شركة ،واختلفت أخي اًر مع دراسة (سعيد )2005 ،حيث تمثل مجتمع
الدراسة في جامعة بغداد في العراق حيث قامت الدراسة بتصميم نظام معلومات قادر على توفير

البيانات بالخصائص المطلوبة لتطبيق بطاقة األداء المتوازن.
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أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
 .2استخدام االستبانة كأداة أساسية في الدراسة.
 .3االتفاق مع بعض مجاالت الدراسة ( األبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازن).
 .4بعض الدراسات تناولت بعض أبعاد بطاقة األداء المتوازن األربعة باستثناء البعد
االجتماعي.
أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 .1الدراسات السابقة تناولت تطبيق نموذج بطاقة األداء المتوازن لتقييم األداء في الشركات،
والبنوي ،والجامعات ،ووحدات اقتصادية أخرى ،بالتالي هذه الدراسة تعتبر األولى في
فلسطين حسب علم الباحث التي تبحث في مدى توفر مقومات تطبيق بطاقة األداء
المتوازن الخمسة في أحد المؤسسات اإلعالمية باعتبارها أحد المؤسسات الرائدة في
المجال وهي شبكة األقصى اإلعالمية في فلسطين وذلي كأداة لقياس أدائها ورفع
كفاءتها المهنية.
 .2قد يساهم هذا البحث في إثراء األبحاث العلمية والمكتبة العربية بإحدى الموضوعات
الهامة في مجاالت االدارة وهو استخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن والتي تم استخدامها
في مجاالت عدة.
 .3يأمل الباحث أن تكون هذه الدراسة نقطة انطالق لتطوير األداء المالي واالداري في
المؤسسات اإلعالمية بقطاع ازة ووفقاً للمعايير العلمية الحديثة.

أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
تم إثراء الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عدة جوانب منها اآلتي:
 .1إعداد اإلطار النظري للدراسة.

 .2اختيار المنهجية البحثية واألداة المالئمة للدراسة.
 .3اختيار األساليب االحصائية ذات العالقة والمناسبة لهذا النوع من الدراسات.
 .4عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها.
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 5-3الفجوة البحثية
جدول رقم ( )1 -3يوض :الفجوة البحثية للباحث
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

ركزت بعض الدراسات  -لم تتطرق الدراسات السابقة إلى  -سيركز الباحث في الدراسة

-

السابقة على تطبيق بطاقة تطبيق بطاقة األداء المتوازن على

الحالية على إجراء دراسة

والجامعات والبنوي والمنظمات فلسطين.

إمكانية تطبيق بطاقة األداء

األداء المتوازن على الشركات المؤسسات اإلعالمية وبخاصة في

المتوازن في شبكة األقصى

األهلية والصحية.
 -ركزت

بعض

اإلعالمية في قطاع ازة

الدراسات  -ركزت الدراسات السابقة على

السابقة على تطبيق أبعاد

االعتماد على المقاييس والمؤشرات

باستثناء البعد االجتماعي.

المالي والمحاسبة اإلدارية دون

بطاقة األداء المتوازن األربعة
 -أيدت

الدراسات

تطبيقية للتعرف إلى مدى

السابقة

للمؤسسات

كنموذج

اإلعالمية في فلسطين.

المالية المشتقة من أدوات التحليل  -سيتم التركيز بطاقة األداء
ايرها من المؤشرات حيث يوفر

المتوازن بأبعادها الخمسة

(المالية واير المالية).

تطبيق بطاقة األداء المتوازن

معلومات اير كافية عن مستوى

وتحسينها من أجل البقاء

بكافة أشكالها وأنواعها والذي يؤدي

وظائ

إلى اتخاذ ق اررات خاطئة.

والمالية في شبكة األقصى

في

تقييم

واالستمرار.

المؤسسات

األداء الفعلي لمنظمات األعمال  -سيتم التركيز على جميع

 -لم تتطرق بعض الدراسات السابقة

اإلعالمية.

إلى أن المقاييس تشمل جميع
المستويات اإلدارية بالمؤسسة.

المصدر :من إعداد الباحث بناء على الدراسات السابقة.
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المستويات اإلدارية

ملخص الفصل الثالث:
تناول الباحث في هذا الفصل عدد من الدراسات السابقة التي تناولت بطاقة قياس األداء

المتوازن في أبعادها المختلفة واستخدامها في تقييم األداء كأسلوب من أساليب اإلدارة
االستراتيجية ،حيث صن

الباحث الدراسات السابقة لثالثة تصنيفات (فلسطينية ،عربية ،أجنبية)،

وفي ختام الفصل عقب الباحث على الدراسات السابقة ،حيث أوضح أوجه االختالف واالتفاق
بينها ،كما بين الباحث ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي تطرقت إلى بطاقة األداء

المتوازن ،وكذلي عمل الباحث على تحديد الفجوة البحثية للدراسة بشكل دقيق ،وتم التأكيد على
أن هذه الدراسة هي األولى في فلسطين حسب علم الباحث التي تبحث في مدى توافر مقومات
تطبيق بطاقة األداء المتوازن األربعة باإلضافة إلى البعد الخامس (البعد االجتماعي) في شبكة

األقصى اإلعالمية باعتبارها أحد المؤسسات الرائدة في المجال االعالمي في فلسطين ،وذلي
كأداة لقياس أدائها ورفع كفاءتها المهنية وتحسين قدراتها المالية واإلدارية.

وفي ختام الفصل أوضح الباحث أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من حيث

إثراء الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
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الفصل الرابع
اإلجراءات املنهجية للدراسة
 0- 4متهيد
 1- 4منهج الدراسة.
 2- 4جمتمع الدراسة.
 3- 4أسلوب مجع البيانات.
 4-4أداة الدراسة ( االستبانة)
 5-4خطوات إعداد أداة الدراسة( االستبانة).
 6-4طصحيح أداة الدراسة.
 7-4صدق وثبات أداة الدراسة.
 8-4التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة.
 9-4األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة.
ملخص الفصل الرابع.
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 0-4متهيد

تعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها مجاالً رئيساً في البحث ،حيث إنه يتم من خاللها

التركيز على الجانب التطبيقي ،والحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي

للتوصل إلى النتائج ،وتفسيرها في ضوء األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقيق
أهداف الدراسة ،واإلجابة على تساؤالتها واختبار فرضياتها.

وقد استعرض الباحث في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للبحث ،وقد تمثلت هذه

اإلجراءات في تحديد منهج (أسلوب) الدراسة ،تحديد مجتمع الدراسة وأسلوب جمع البيانات ،إعداد
أداة الدراسة (االستبانة) وتصحيحها .باإلضافة لدراسة صدق أداة الدراسة وثباتها ،وتحديد أساليب

التحليل اإلحصائي التي تم االعتماد عليها في تحليل بيانات الدراسة.
 1-4منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر بمثابة مظلة واسعة ومرنة

تتضمن عدداً من المناهج واألساليب الفرعية مثل المسوح االجتماعية والميدانية ،كما أن هذا

المنهاج من أكثر المناهج استخداماً في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية ،وألنه يناسب

الظاهرة موضوع الدراسة ،حيث إن المنهج الوصفي التحليلي يرتكز على أساس تحديد خصائص

الظاهرة ووص

طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها وما إلى ذلي من

جوانب تدور حول مشكلة أو ظاهرة معينة بهدف فهم مضمونها والتعرف إلى حقيقتها في أرض

الواقع ،وبشكل عام يعرف المنهج الوصفي التحليلي على أنه أسلوب من أساليب التحليل المرتكز

على معلومات كافية ودقيقة عن موضوع محدد من خالل فترات زمنية محدودة ،وذلي من أجل
الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية

للظاهرة (عميرة1981 ،؛ عبيدات وآخرون.)1999 ،

وفي هذه الدراسة تم استخدام هذا المنهج لدراسة "مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء

المتوازن لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع غزة".
 2-4جمتمع الدراسة:
يتأل

مجتمع الدراسة من جميع شاالي الوظائ

اإلشرافية اإلدارية والمالية في شبكة األقصى

اإلعالمية وهم (مدير عام /نائب مدير عام – مدير فرع /نائب مدير فرع  -مدير دائرة /نائب

مدير دائرة – رئيس قسم – رئيس شعبة) والبالد عددهم حوالي ( )65فرداً (نشرة دائرة شئون
الموظفين ،شبكة األقصى اإلعالمية ،)2015 ،حيث تألفت عينة الدراسة من كامل المجتمع،

حيث قام الباحث ولصغر حجم المجتمع باستخدام أسلوب الحصر الشامل لجمع بيانات الدراسة،
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وذلي من خالل توزيع استبانة صممت خصيصاً لهذا الغرض على جميع أفراد المجتمع ،حيث
تم استرداد ( )65استبانة ،وبذلي تكون نسبة االسترداد (.)%100
 3-4أسلوب مجع البيانات:
اعتمد الباحث مصدرين أساسيين لجمع المعلومات:
" -1المصادر الثانوية" :حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث إلى مصادر
البيانات الثانوية والتي تمثلت في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات
والمقاالت العلمية والتقارير والنشرات والرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) ،واألبحاث

والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت

المختلفة ذات العالقة بالموضوع.

" -2المصادر األولية" :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلي جمع
البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة والتي صممت خصيصا لهذا

الغرض.

 4 -4أداة الدراسة (االستبانة):

تكونت أداة الدراسة "االستبانة" من قسمين رئيسين ،القسم األول-يعبر عن المتغيرات

الديموارافية ألفراد مجتمع الدراسة "البيانات الشخصية" والمتمثلة في (الجنس ،العمر ،المؤهل

العلمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي ،مكان العمل) ،أما القسم

الثاني -يعبر عن "أبعاد بطاقة األداء المتوازن" بمجاالتها المختلفة ويتكون هذا القسم من ()5
مجاالت رئيسة مكونة من ( )39فقرة ،والجدول رقم ( )1.4أدناه يوضح ذلي.
جدول رقم( )1 -4يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة "االستبانة" على المجاالت المكونة لها
القسم
القسم الثاني "أبعاد بطاقة
األداء المتوازن".

المجال

عدد الفقرات

البعد المالي

9

بعد العمالء

9

بعد العمليات الداخلية

6

بعد التعليم والنمو

7

البعد االجتماعي

8

مجاالت أبعاد بطاقة األداء المتوازن ككل
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 5-4خطوات اعداد أداة الدراسة (االستبانة):

إلعداد استبانة لدراسة مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداة شبكة

األقصى اإلعالمية ،قام الباحث بمراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة

واالستفادة منها في بناء االستبانة الخاصة بدراستها ،ومن ثم قام الباحث بإعداد مسودة أولية

لالستبانة من أجل تقييمها ،وذلي بعرضها على المشرف ،حيث تم النقاش معه حول مالئمة

فقرات االستبانة ومتغيراتها لقياس ما وضعت لقياسه ،وقدرتها على التعبير عن مضمون البحث،

وبعد ذلي تم إعادة ترتيب مجاالت االستبانة ،واعادة صيااة بعض الفقرات وفق التعديالت التي
أبداها المشرف .ومن ثم تم تصميم االستبانة في صورتها األولية ،وعرضها على عدد من

المحكمين من ذوي الخبرة من أكاديميين ومختصين ،والملحق رقم ( )1يبين أسماء أعضاء لجنة

التحكيم .وأخي اًر في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو

اإلضافة أو التعديل لتستقر االستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم (.)2
 6-4طصحيح أداة الدراسة (االستبانة):

استخدم الباحث تدريج وفق مقياس مكون من  10نقاط لتصحيح أداة الدراسة ،بحيث

تعرض فقرات االستبانة على المستجيبين ويطلب منهم إبداء مستوى موافقتهم على هذه الفقرات

من خالل إعطاء درجة تتراوح بين ( )10-1درجات ،بحيث إن اقتراب الدرجة من الرقم  10يدل

على مستوى مرتفع من الموافقة واقتراب الدرجة من الرقم  1يدل على مستوى منخفض من

الموافقة أو عدم الموافقة.

ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل مجال من مجاالت ضمن أداة

الدراسة ،حيث تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي والجدول رقم ()2.4
أدناه يوضح مستويات الموافقة استناداً لخمسة مستويات (منخفض جداً ،منخفض ،متوسط،

مرتفع ،مرتفع جداً).

جدول رقم( )2 -4مستويات الموافقة على فقرات ومجاالت الدراسة

مستوى الموافقة

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

الوسط الحسابي

أقل من 2.80

4.60 – 2.81

6.40 – 4.61

8.20 – 6.41

 8.21فأكثر

الوزن النسبي

أقل من %28.0

- %28.1

- %46.1

- %64.1

%46.0

%64.0

%82.0

 %82.1فأكثر

وهذا يعطي داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )2.80تدل على وجود
درجة منخفضة جداً من الموافقة على الفقرة أو المجال بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من عدم
الموافقة ،أما المتوسطات التي تتراوح بين ( )4.60-2.81فهي تدل على وجود درجة منخفضة
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من الموافقة بمعنى درجة مرتفعة من عدم الموافقة على الفقرات أو المجاالت ،بينما المتوسطات
التي تتراوح بين ( )6.40-4.61فهي تدل على وجود درجة متوسطة من الموافقة أو وجود درجة
حيادية تجاه الفقرة أو المجال المقصود ،كما أن المتوسطات التي تتراوح بين ()8.20-6.41
تدل على وجود درجة مرتفعة من الموافقة ،في حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد عن
( )8.21تدل على وجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة ،وهذا التقسيم تم تحديده وفق المقياس
المستخدم في الدراسة استناداً إلى خمس فئات ترتيبية.
 7-4صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة):
صدق وثبات أداة الدراسة هم أسلوبان لقياس مدى جودة أداة الدراسة ،حيث يمكن تعري
الصدق على أنه قدرة أن يقيس المقياس ما وضع لقياسه ،حيث إنه يتعلق بالبيانات وتلي الطرق
المستخدمة ،وكيفية اعتبار هذه البيانات دقيقة وصحيحة ،وأيضاً يمكن تعري

الصدق على أنه

معرفة مدى تمكن االختبار من قياس ما يراد قياسه لمعرفة مدى إمكانية االستدالل من نتائج
االختبار أو من المقاييس األخرى ،وأيضاً معرفة درجة تحقيق الهدف الذي استخدم من أجله ،في
حين أن الثبات يعني أنه في حال استخدام باحث آخر لنفس أداة الدراسة تحت نفس الظروف
سيتوصل لنفس النتائج تقريباً ،وهذا يعني أن الدراسة التي تتمتع بالثبات هي دراسة متسقة وجديرة
بالثقة أي أنه يمكن االعتماد على نتائجها (.)Javed & Iqbal, 2008

أ .صدق أداة الدراسة:

ا-الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاهري) :يعد هذا األسلوب الخطوة األولية للتأكد من
صدق أداة الدراسة ،حيث يعني هذا األسلوب صدق مفردات االختبار وارتباطها بالظاهرة

المقاسة ،وتمثيلها لجميع الجوانب المفترض قياسها في الظاهرة ،كما يعتمد هذا األسلوب على
التحكيم الكلي التخميني .ويستخدم هذا األسلوب لمعرفة مدى تمثيل أداة القياس (االستبانة)

للنطاق السلوكي للظاهرة المراد االستدالل عليها ،اذ يجب أن يكون المحتوى ممثالً تمثيالً جيداً

لنطاق المفردات الذي يتم تحديده مسبقاً (المجتمع) ،فإن ذلي يتطلب أدلة منطقية وليست
إحصائية ،وهذا يعتمد على األحكام التقييمية لمجموعة من المحكمين ذوي الخبرة والمختصين
بالظاهرة قيد البحث ويطلب منهم إبداء وجهة نظرهم في محتويات أداة الدراسة وادخال التعديالت

الالزمة من وجهة نظرهم (لبد.)2005 ،

الجامعات

وبناء على ذلي تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين من مختل
ً
والتخصصات ،حيث قدم السادة المحكمين العديد من التعديالت على أداة الدراسة ،وقام الباحث
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باألخذ بهذه التعديالت وأعاد صيااة االستبانة في ضوء المالحظات التي قدمها المحكمين ،حتى

أخذت االستبانة شكلها النهائي.

-2الصدق البنائي:
يتم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لالستبانة ،والمجاالت المكونة لها للتأكد
من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقة الصدق البنائي ،حيث يتضح من خالل النتائج بالجدول
رقم ( )3.4أن معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لالستبانة والمجاالت تراوحت بين ()0.777
وذلي للمجال األول "البعد المالي" ،و ( )0.895وذلي للمجال الرابع "بعد التعليم والنمو".
وكانت جميع معامالت االرتباط (الصدق) ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
ويشير ذلي لوجود درجة جيدة من الصدق البنائي والمجاالت الرئيسة للبيانات التي تم جمعها من
أفراد مجتمع الدراسة ،وبذلي تعد جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم( )3 -4معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكلية لالستبانة والمجاالت
القسم

القسم الثاني

عدد

المجال

معامل

مستوى

الفقرات

االرتباط

الداللة

البعد المالي

9

*0.777

0.000

بعد العمالء

9

*0.879

0.000

بعد العمليات الداخلية

6

*0.882

0.000

بعد التعليم والنمو

7

*0.895

0.000

البعد االجتماعي

8

*0.834

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

 -3صدق االطساق الداخلي:

يقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي

إليه هذه الفقرة ،ويتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت

االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،وذلي بهدف التحقق من مدى

صدق االستبانة ككل ،وفيما يلي عرض لنتائج التحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات

االستبانة حسب المجاالت التي تتكون منها ،كما هو موضع في الجدول ( .)4.4
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جدول رقم( )4 -4معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول "البعد المالي".
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة
0.000

رقم

الفقرة

-1

هناي نمو متوازن ومتزايد لمزيج اإليرادات من األنشطة ،والبرامج التي تقوم بها الشبكة.

*0.594

-2

يتم العمل على توفير مصادر تمويل جديدة تؤدي إلى تحسين اإليرادات بالشبكة

*0.757

0.000

*0.757

0.000

المالية.
بنودإلىفيالقو
المستندة
المالية بما يحقق الخطط المزمع تنفيذها.
ائمزنات
الموا
هناي

*0.806

0.000

*0.740

0.000

يتم تطبيق إجراءات دقيقة لضبط المصروفات.

*0.607

0.000

ممكنة في
الشبكة .زيادة الخدمات المتنوعة.
الشبكة على
تعمل

*0.653

0.000

*0.632

0.000

تقوم الشبكة بإعداد تقارير مالية بشكل دوري على مدار العام.

*0.760

0.000

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

وتطورها.
استغالل الموارد المالية واإلمكانيات المتاحة بشكل يؤدي إلى تطوير األداء اإلداري
يتم
المالي
بالشبكة.المالي من خالل استخدام النسب المالية وأدوات التحليل المالي
تقييم األداء
ويتم

يتم العمل على تخفيض التكالي

إلى أقصى حد ممكن وذلي لتحقيق أقصى كفاءة

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )4.4أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول
"البعد المالي" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت
صدق االتساق لفقرات المجال بين ( )0.594للفقرة األولى التي تنص على "هناك نمو متوازن
ومتزايد لمزيج اإليرادات من األنشطة ،والبرامج التي تقوم بها الشبكة" و ( )0.806للفقرة
الرابعة التي تنص على "يتم تقييم األداء المالي من خالل استخدام النسب المالية وأدوات
التحليل المالي المستندة إلى القوائم المالية".
ويشير ذلي لوجود درجة جيدة من صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول "البعد المالي"،
وبذلي يعد المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول رقم( )5 -4معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني "بعد العمالء".
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

 -1تعمل الشبكة على تحقيق أعلى درجة إلرضاء الجمهور.

*0.796

0.000

 -2تسعى الشبكة للتعرف إلى آراء الجمهور في أداء الشبكة ،وتحليل ودراسة كافة تطلعاتهم.

*0.787

0.000

 -3تولي الشبكة االهتمام الكافي بمتطلبات ،وحاجات الجمهور من أجل االحتفاظ به.

*0.902

0.000

 -4تسعى الشبكة إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

*0.796

0.000
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 -5تستجيب الشبكة لشكاوى الجمهور ،ويتم معالجة الخلل في وقت قصير.

*0.878

0.000

 -6تعمل الشبكة على إبراز السمات التي تتميز فيها عن ايرها من المؤسسات اإلعالمية.

*0.723

0.000

 -7تعمل الشبكة على تعزيز ثقة الجمهور بها.

*0.892

0.000

 -8تعمل الشبكة على تطوير نوعية الخدمات المقدمة للجمهور.

*0.866

0.000

 -9يوجد مستوى مقبول من رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من الشبكة.

*0.798

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )5.4أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال

الثاني "بعد العمالء" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم
معامالت صدق االتساق لفقرات المجال بين ( )0.723للفقرة السادسة التي تنص على "عمل

الشبكة على إبراز السمات التي تتميز فيها عن غيرها من المؤسسات اإلعالمية" و ()0.902

للفقرة الثالثة التي تنص على "تولي الشبكة االهتمام الكافي بمتطلبات ،وحاجات الجمهور من

أجل االحتفاظ به".

وهذا يشير لوجود درجة جيدة من صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني "بعد العمالء"،
وبذلي يعد المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول رقم( )6 -4معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث "بعد العمليات
الداخلية".

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

 -1تعمل الشبكة على توفير احتياجات ومتطلبات الموظفين.

*0.675

0.000

 -2تقوم الشبكة بتطوير مجاالت البحث والتطوير ودعم األنشطة.

*0.880

0.000

 -3تطور الشبكة أسلوب ونوعية الخدمات المقدمة باستمرار.

*0.889

0.000

 -4تعمل الشبكة على تطوير الخدمات اإلدارية الالزمة وتقديم التسهيالت.

*0.859

0.001

 -5يتم عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات الموظفين.

*0.747

0.000

 -6يتم استخدام الموارد الحالية بأقصى طاقة ممكنة.

*0.549

0.000

الفقرة

رقم

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )6.4أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال

الثالث "بعد العمليات الداخلية" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت
قيم معامالت صدق االتساق لفقرات المجال بين ( )0.549للفقرة السادسة التي تنص على " يتم

استخدام الموارد الحالية بأقصى طاقة ممكنة" و( )0.889للفقرة الثالثة التي تنص على "تطور

الشبكة أسلوب ونوعية الخدمات المقدمة باستمرار".
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وهذا يبين وجود درجة جيدة من صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث "بعد العمليات
الداخلية" ،وبذلي يعد المجال صادقاً لما وضع لقياسه
جدول رقم( )7 -4معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع "بعد التعليم والنمو".
معامل

رقم

الفقرة

-1

تهتم الشبكة بتدريب الموظفين لتطوير قدراتهم كل حسب حاجته وتخصصه أو حسب حاجة

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.819

0.000

الشبكة.
الشبكة برامج تدريبية كافية ومالئمة للموظفين وبشكل مستمر.
تقدم

*0.796

0.000

-3

يبحث العاملون في الشبكة باستمرار عن االبتكار والتحسين لكل جوانب العمل فيها.

*0.817

0.000

-4

تعمل الشبكة على الحفاظ للمزايا التنافسية وتحسينها في المستقبل.

*0.833

0.000

-5

تعمل الشبكة على استخدام التقنيات الحديثة للموظفين ،ووفقًا ألحدث وسائل التكنولوجيا

*0.763

0.000

الحديثة .الشبكة على االحتفاظ بالموظفين ذوي االنضباط اإلداري واالهتمام بهم.
تحرص

*0.632

0.000

تعمل الشبكة على تطوير المهارات والقدرات الحالية للوصول إلى أفضل مستوى من األداء.

*0.805

0.000

-2

-6
-7

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )7.4أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع

"بعد التعليم والنمو" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم

معامالت صدق االتساق لفقرات المجال بين ( )0.632للفقرة السادسة التي تنص على " تحرص

الشبكة على االحتفاظ بالموظفين ذوي االنضباط اإلداري واالهتمام بهم" و ( )0.833للفقرة
الرابعة التي تنص على " تعمل الشبكة على الحفاظ للمزايا التنافسية وتحسينها في المستقبل".

وهذا يشير إلى وجود درجة جيدة من صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع "بعد التعليم
والنمو" ،وبذلي يعد المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول رقم( )8 -4معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس "البعد االجتماعي".
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.783

0.000

-2

تساهم البرامج المقدمة من قبل الشبكة على حل بعض القضايا والمشاكل االجتماعية.

*0.728

0.000

-3

تعمل الشبكة على إيجاد فرص عمل والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة في المجتمع.

*0.590

0.000

-4

تقدم الشبكة الدعم لألنشطة الثقافية والعلمية واألعياد من خالل رعاية المهرجانات والمناسبات.

*0.797

0.000

-5

تشاري الشبكة في المناسبات االجتماعية للموظفين.

*0.719

0.000

-6

تسعى الشبكة في حل مشاكل الموظفين االجتماعية.

*0.818

0.000

رقم
-1

الفقرة
تساهم الشبكة في بناء المجتمع الفلسطيني عن طريق تقديم البرامج االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والثقافية الهادفة.

80

-7

تشاري الشبكة الموظفين في األعياد والمناسبات الدينية.

*0.758

0.000

-8

تقدم الشبكة الهدايات العينية للموظفين في األعياد والمناسبات الدينية.

*0.498

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )8.4أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس

"البعد االجتماعي" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت
صدق االتساق لفقرات المجال بين ( )0.498للفقرة الثامنة التي تنص على "تقدم الشبكة

العينية للموظفين في األعياد والمناسبات الدينية" و ( )0.818للفقرة السادسة التي
الهدايات
ّ
حل مشاكل الموظفين االجتماعية".
تنص على "تسعى الشبكة في ّ
وهذا يشير إلى وجود درجة جيدة من صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس "البعد

االجتماعي " ،وبذلي يعد المجال صادقاً لما وضع لقياسه.

ب .ثبات أداة الدراسة:

 -1طريقة التجزئة النصفية:

يتم قياس الثبات في البيانات باستخدام طريقة التجزئة النصفية حيث تعتمد هذه الطريقة

على تجزئة الفقرات المراد قياس الثبات لها إلى نصفين ،النص
والنص

األول يضم الفقرات الفردية

الثاني يضم الفقرات الزوجية ،ومن ثم يتم حساب معامل االرتباط بين النصفين (السيد،

 ،)2006ومن ثم يتم تعديله باستخدام معادلة سبيرمان بروان ( ،)Spearman-Brownوالجدول
رقم ( )9.4أدناه يوضح نتيجة ذلي.
جدول رقم( )9 -4ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
الفقرات

معامل االرتباط
قبل التعديل

معامل االرتباط

عدد

البعد المالي.

9

0.877

0.935

بعد العمالء.

9

0.903

0.949

بعد العمليات الداخلية.

6

0.724

0.840

بعد التعليم والنمو.

7

0.837

0.913

البعد االجتماعي.

8

0.825

0.904

االستبانة ككل

39

0.942

0.970

المجال

بعد التعديل

يالحظ من خالل الجدول رقم ( )9.4أن معامل االرتباط المعدل باستخدام معادلة

سبيرمان بروان للتجزئة النصفية للمجاالت الدارسة ككل "تطبيق بطاقة األداء المتوازن" بلد
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( ،)0.970حيث تراوحت معامالت االرتباط المعدلة لمجاالت الدراسة بين ( )0.840للمجال
الثالث "بعد العمليات الداخلية" ،و ( )0.949للمجال الثاني "بعد العمالء".

ونستنتج من ذلي أن جميع معامالت االرتباط المعدلة مرتفعة مما يدلل على وجود

درجة عالية من الثبات في البيانات التي تم الحصول عليها من مجتمع الدارسة فيما يتعلق

بمجاالت إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتقيم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع ازة.
 -2طريقة ألفاكرونباخ:

صممت هذه الطريقة كمقياس لالتساق الداخلي للفقرات ،بمعنى هل جميع فقرات أداة
الدراسة (االستبانة) تقيس نفس العوامل التي يقيسها المقياس؟ تتراوح قيمة معامل ألفاكرونباخ بين

( )1-0حيث كلما اقتربت قيمته من  1كلما زاد االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة واتضح
تجانس المقياس فعندما يكون المقياس متجانساً فإن كل فقرة فيه تقيس نفس العوامل العامة التي
يقيسها المقياس ) .(George and Mallery, 2003, p.53حيث تم استخدام معامل
ألفاكرونباخ في هذه الدراسة لقياس الثبات في كل مجال من مجاالت أداة الدراسة "االستبانة"

والجدول رقم ( )10.4يوضح ذلي.
جدول رقم( )10 -4ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ
عدد

المجال

الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

البعد المالي.

9

0.873

بعد العمالء.

9

0.941

بعد العمليات الداخلية.

6

0.852

بعد التعليم والنمو.

7

0.892

البعد االجتماعي.

8

0.858

االستبانة ككل

39

0.964

يوضح الجدول السابق نتائج ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ حيث نالحظ

أن معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة بشكل عام لجميع مجاالت االستبانة ،حيث

تراوح معامل ألفا كرونباخ لمجاالت الدراسة ما بين المجال الثالث "بعد العمليات الداخلية" حيث
بلد معامل الثبات ( )0.852وبين المجال الثاني "بعد العمالء" حيث بلد ( ،)0.941بالتالي
بشكل عام نالحظ أن معامل الثبات الكلي لالستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بلد ( .)0.964وبالتالي

تشير جميع هذه النتائج لوجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي تم جمعها من مجتمع
الدراسة ،وعليه يمكن االعتماد عليها وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها ،وأن أداة الدراسة
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(االستبانة) ثابتة وصادقة في قياس ما وضعت لقياسه ،والذي يجعلها أداة قياس مناسبة يمكن

االعتماد عليها وتطبيقها بثقة عالية.

 8-4التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة:

يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األول

االختبارات المعلمية ( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات الالمعلمية ( Non

 ،)Parametric Testsويشترط الستخدام االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات

المراد إجراء االختبا ارت اإلحصائية عليها ،بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات

المعلمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات ولكن ذلي يكون فقط في حال

العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن ( )30مفردة ،بينما العينات التي يزيد حجمها عن ()30
مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي ،وذلي وفقاً لما تقره نظرية النهاية المركزية

(ربيع ،)2007،كما توصل ( )Geoff Norman,2010إلى أنه يمكن استخدام االختبارات

المعلمية مع بيانات مقياس ليكرت بغض النظر عن حجم العينة كبي اًر أو صغي اًر ،وبغض النظر
عن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،وفي هذه الدراسة سيتم استخدام االختبارات المعلمية

وفقاً للسببين السابق ذكرهم دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.
 9-4األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

( ،)Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة وتحليل البيانات
التي تم الحصول عليها من خالل أداة الدراسة (االستبانة) ،وفيما يلي أهم األساليب اإلحصائية

الوصفية واالستداللية التي تم استخدامها في معالجة بيانات هذه الدراسة:

معامل ارتباط سبيرمان بروان ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة

النصفية ،ومعامل ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات ،والوسط
الحسابي ( ،)Meanوذلي لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة على

الفقرات والمجاالت الرئيسة لالستبانة ،واالنحراف المعياري ( )Standard Deviationللتعرف

إلى مدى انحراف استجابات مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي ،إلى
جانب المجاالت الرئيسة ،فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها،

واختبار ( )One Sample T-testالختبار متوسطات اإلجابات على فقرات ومجاالت

االستبانة عند النقطة ( ،)%70ومعامل ارتباط بيرسون ( Pearson Correlation

 )Coefficientلقياس الصدق بطريقة صدق االتساق الداخلي ،وتحليل التباين االحادي ( one

 )way ANOVAالختبار الفروق في استجابات أفراد الدراسة استناداً للمتغيرات الديموارافية
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"البيانات الشخصية" التي تضم أكثر من مجموعتين (العمر ،المؤهل العلمي ،التخصص العلمي،

المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي) وعليه اختبار فرضيات الدراسة

ذات الصلة ،واختبار ( )Independent Samples T-testالختبار الفروق في استجابات
أفراد الدراسة استناداً لمتغير الجنس وعليه اختيار فرضيات الدارسة ذات الصلة ،والتك اررات

والنسب ( )Frequencies & Percentagesلوص

البيانات الديموارافية للمستجيبين.

ملخص الفصل الرابع:

استعرض الباحث في هذا الفصل المنهجية المستخدمة في الدراسة واجراءاتها ،حيث

أشار الباحث إلى أنه تم اعتماد األسلوب الوصفي التحليلي لجمع البيانات وذلي بهدف الوصول
إلى نتائج الدراسة ،حيث أنه أكثر المناهج استخداماً في دارسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية،
وأكثر األساليب مناسبة لموضوع الدراسة ،كما بين الباحث المصادر التي تم االعتماد عليها في

الدراسة البيانات الثانوية واألولية.

وتم التطرق إلى مجتمع الدراسة الذي تأل

من جميع شاالي الوظائ

اإلشرافية اإلدارية والمالية

في شبكة األقصى اإلعالمية وهم (مدير عام /نائب مدير عام – مدير فرع /نائب مدير فرع -

مدير دائرة /نائب مدير دائرة – رئيس قسم – رئيس شعبة) والبالد عددهم حوالي ( )65فرداً،

وتمثلت عينة الدراسة في كامل المجتمع ،حيث قام الباحث ولصغر حجم المجتمع باستخدام

أسلوب الحصر الشامل لجمع بيانات الدراسة ،وذلي من خالل استبانة صممت خصيصاً لهذا
الغرض تم توزيعها على جميع أفراد المجتمع ،حيث تم استرداد ( )65استبانة ،وبذلي تكون نسبة
االسترداد ( ،)%100وأشار الباحث أيضاً إلى أنه قد تم استخدام طرق الصدق الظاهري ،صدق
األبعاد الفرعية ،وصدق االتساق الداخلي للتأكد من صدق االستبانة ،بينما تم استخدام طرق
التجزئة النصفية ،وطريقة ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات االستبانة ،وأشارت النتائج لوجود درجة

جيدة من الصدق ،كما أشارت لوجود درجة مرتفعة من الثبات.

وأخي اًر اختتم الباحث هذا الفصل باألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في هذه الدراسة.

84

الفصل اخلامس
حتليل البيانات وطفسري ومناقشة النتائج
 0-5متهيد
 1-5الوصف اإلحصائي جملتمع الدراسة.
 2-5نتائج حتليل جماالت الدراسة.
 3-5اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة.
ملخص الفصل اخلامس
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 0-5متهيد
في هذا الفصل يستعرض الباحث تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلي من
خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من

خالل اإلجراءات اإلحصائية التحليلية ،كما وتم وص

مجتمع الدراسة حسب المتغيرات

الديموارافية "البيانات الشخصية" ،وكذلي تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من
استبانة الدراسة والمتعلقة بفقرات ومجاالت الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية

للعلوم االجتماعية ( )SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا
الفصل.
 1-5الوصف اإلحصائي جملتمع الدراسة:

 -1توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس:
يوضح الجدول رقم ( )1.5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس ،حيث
نالحظ بأن االبية أفراد مجتمع الدراسة هم من الذكور وذلي بنسبة ( )%96.9بواقع ()63
موظ  ،بينما بلغت نسبة االناث ( )%3.1بواقع ( )2موظفين.

جدول رقم( )1 -5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

النسبة

ذكر

63

%96.9

أنثى

2

%3.1

المجموع

65

%100.0

وقد يعزو الباحث تفوق نسبة الذكور على نسبة اإلناث إلى طبيعة العمل اإلعالمي،
وتفضيل شبكة األقصى اإلعالمية للذكور على اإلناث لتحمل ضغط العمل بصورة أكبر،
وامكانية عملهم ساعات إضافية بالعمل بعد أوقات العمل الرسمي ،وكذلي أن هناي بعض فترات

الدوام المسائي وبخاصة الدوام الليلي والذي يتناسب مع الذكور أكثر من اإلناث ،وأن هناي
بعض الوظائ

المهنية واإلدارية التي تتناسب مع الذكور بشكل أكبر من اإلناث ،هذا باإلضافة

إلى أن عينة الدراسة المستهدفة هم من فئة الوظائ

األقسام....إلخ) ،واالباً هذه الفئة تكون من الذكور.
 -2توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر:
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اإلدارية اإلشرافية (المدراء ،ورؤساء

يوضح الجدول رقم ( )2.5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر ،حيث يتضح

من خالل النتائج بأن االبية أفراد المجتمع تتراوح أعمارهم ما بين  30سنة إلى أقل من  40سنة
وذلي بنسبة ( )%72.3بواقع ( )47موظ  ،بينما بلغت نسبة ( )%16.9من أفراد المجتمع تقل

أعمارهم عن  30سنة بواقع ( )11موظ  ،بينما بلغت نسبة ( )%7.7من أفراد المجتمع تتراوح
أعمارهم ما بين  40سنة إلى أقل من  50سنة بواقع ( )5موظ  ،في حين بلغت نسبة ()%3.1
من أفراد مجتمع الدراسة تزيد أعمارهم عن  50سنة بواقع موظفين.

جدول رقم( )2 -5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر

العمر

العدد

النسبة

أقل من  30سنة

11

%16.9

 30سنة إلى أقل من  40سنة

47

%72.3

 40سنة إلى أقل من  50سنة

5

%7.7

 50سنة فأكثر

2

%3.1

المجموع

65

%100.0

ويفسر الباحث أن الفئة العمرية لعينة الدراسة (من  30سنة إلى أقل من  40سنة) كانت
بنسبة ( )%72.3وهي النسبة األكبر من عينة الدراسة ،أي أن الغالبية من موظفي الشبكة هم

من العناصر الشابة ،وقد يفسر ذلي بأنه يتناسب مع العمر الزمني لتأسيس الشبكة ،حيث أن من
أولويات الشبكة هو توظي

العناصر الشابة ،وأن الشباب لديهم القدرة الكبيرة على اإلبداع

والتطوير في المجال اإلعالمي بشكل عام وفي اإلعالم الجديد بشكل خاص أكبر من الفئات

األخرى ،وأيضاً يعود الى ذلي أن حركة وتنقل الشباب تكون أسهل من ايرهم وخاصة في
التغطيات اإلعالمية وفي أوقات الحروب والطوارئ والفعاليات األخرى ،وخاصة أن الشبكة
تسعى دائماً أن تكون في الصدارة على المستوى المحلي والدولي في نصرة مشروع تحرير
فلسطين وتقديم الصورة اإلعالمية النقية الصافية.

-3توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي:
يوضح الجدول رقم ( )3.5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي،

حيث يتضح بأن معظم أفراد مجتمع الدراسة حاصلين على الدرجة العلمية "بكالوريوس" ،وذلي
بنسبة ( )%55.4بواقع ( )36موظ  ،ثم يليهم الحاصلين على الدرجة العلمية "ماجستير" ،وذلي

بنسبة ( )%23.1بواقع ( )15موظ  ،ومن ثم يليهم الحاصلين على الدرجة العلمية "دبلوم
متوسط" وذلي بنسبة ( )%15.4بواقع ( )10موظفين ،ومن ثم يليهم الحاصلين على الدرجة

العلمية "اير ذلي" ،وذلي بنسبة ( )%4.3بواقع ( )3موظفين ،والنسبة المتبقية من أفراد مجتمع
الدراسة الحاصلين على الدرجة العملية "دكتوراه" ،عدد ( )1بنسبة (.)%1.5
87

جدول رقم( )3 -5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة

دراسات عليا

16

%24.6

بكالوريوس

36

%55.4

دبلوم متوسط فأقل

13

%20

المجموع

65

%100.0

وقد يعزو الباحث ارتفاع نسبة الموظفين الذين يحملون مؤهل البكالوريوس بنسبة
( ،)%55.4إلى إنهم من شاالي الوظائ

اإلشرافية والتي تحتاج إلى مؤهالت كحد أدنى على

الدرجة العلمية "بكالوريوس" كشرط أساسي لشغل هذه الوظائ

وهذا ينسجم مع النظام اإلداري

المع مول به في شبكة األقصى اإلعالمية ،وهذا بطبيعة الحال يعطي الباحث اطمئنان بأن عينة
الدراسة لديهم القدرة على فهم أسئلة االستبانة واإلجابة عليها.

 -4توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي:
يوضح الجدول رقم ( )4.5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي،
حيث يتضح من خالل النتائج بأن معظم أفراد مجتمع الدراسة هم من فئة رؤساء أقسام ،وذلي

بنسبة ( )%50.8بواقع ( )33موظ  ،وما نسبة ( )%27.7من أفراد مجتمع الدراسة هم من فئة

رؤساء الشعب بواقع ( )18موظ  ،وبالتالي مجموع نسبة المسمى الوظيفي رئيس قسم وشعبة
بنسبة ( )%78.5بواقع ( )51موظ  ،بينما بلغت نسبة ( )%18.5من أفراد مجتمع الدراسة
هم من فئة مدراء الدوائر والنواب بواقع ( )12موظ  ،في حين بلغت نسبة ( )%3.1من أفراد
مجتمع الدراسة هم من فئة مدراء العاميين والنواب بواقع ( )2موظ  .وهذا يؤشر على أن
االستبانة قد تم توزيعها على الجهات ذات العالقة بالق اررات اإلدارية والمالية ومن لديهم خبرة

ودراية بالكثير من الجوانب المتعلقة بأبعاد بطاقة األداء المتوازن.

جدول رقم( )4 -5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي.
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة

مدير عام /نائب

2

%3.1

مدير دائرة /نائب

12

%18.5

رئيس قسم

33

%50.8

رئيس شعبة

18

%27.7

المجموع

65

%100.0
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ويتبين من الجدول تفوق نسبة المسمى الوظيفي رئيس قسم وشعبة بنسبة ( )%78.5على

باقي الفئات األخرى والبالد عددهم ( )51موظ

وهم النسبة األكبر مقارنة بمدراء الدوائر ،والذي

يعكس صحة وسالمة الهيكل التنظيمي المطبق في شبكة األقصى اإلعالمية ،وأن الشبكة تتمتع
بهيكل تنظيمي موزع بشكل إداري سليم ،وقد يعزى ذلك أيضاً إلى أن فئة رئيس القسم والشعبة
هي من يقع على عاتقها في الغالب تنفيذ اإلجراءات والتعليمات اإلدارية والمهام والوظائ

التنفيذية في شبكة األقصى اإلعالمية.

 .5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي:

يوضح الجدول رقم ( )5.5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

في المجال العمل الحالي ،حيث نالحظ بأن معظم أفراد مجتمع الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم ما
بين  5إلي أقل من  10سنوات وذلي بنسبة ( )%50.8بواقع ( )33موظ  ،وبلغت نسبة
( )%33.8من أفراد مجتمع الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين  10إلى أقل من  15سنة
بواقع ( )22موظ  ،بينما بلغت نسبة ( )%10.8من أفراد مجتمع الدراسة تقل سنوات خبرتهم
عن  5سنوات بواقع ( )7موظفين ،في حين بلغت نسبة ( )%4.6من افراد مجتمع الدراسة تزيد
سنوات خبرتهم عن  15سنة بواقع ( )3موظفين.
جدول رقم( )5 -5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة
العدد
7
33
22
3
65

عدد سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات.
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات.
من  10سنوات إلى أقل من  15سنة.
 15سنة فأكثر.
المجموع

النسبة %
%10.8
%50.8
%33.8
%4.6
%100.0

وقد يعزو الباحث تفوق نسبة سنوات الخبرة (من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات)

والتي تمثل نسبة ( ،)%50.8إلى أن االبية العاملون في الشبكة هم من الذين تم تعينهم منذ بدء
العمل في الشبكة والعدد األقل جاء بخبرات خارجية ،وهذا بالتالي يعطي مؤشر على أن نسبة

كبيرة من عينة الدراسة تتوفر لديهم الخبرة والدراية ويتمتعون بالقدرة والكفاءة التي تمكنهم من
القيام بأعمالهم ولديهم المعرفة النسبية الكافية في مجال العلوم المالية واالدارية مما يسهل عليهم

فهم أسئلة الدراسة واالجابة عليها بشكل جيد.
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 -6توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير مكان العمل:
يوضح الجدول رقم ( )6.5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير مكان العمل ،حيث

نالحظ بأن معظم أفراد مجتمع الدراسة يعملون في فضائية األقصى وذلي بنسبة ()%66.2

بواقع ( )43موظ  )%18.5( ،من أفراد مجتمع الدراسة يعملون في إذاعة صوت األقصى

بواقع ( )12موظفاً ،بينما بلغت نسبة ( )%9.2من أف ارد مجتمع الدراسة يعملون في وكالة شهاب
لألنباء بواقع ( )6موظفين ،في حين بلغت نسبة ( )%6.2من أفراد مجتمع الدراسة يعملون في
مرئية األقصى بواقع ( )4موظفين .وهذا يؤشر على أن فضائية األقصى هي األكثر عدداً من
ناحية عدد الموظفين ،وكذلي من ناحية عدد متخذي الق اررات (مدراء ورؤساء أقسام ورؤساء

شعب) مقارنة بالمؤسسات األخرى التابعة لشبكة األقصى اإلعالمية

جدول رقم( )6 -5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان العمل
مكان العمل

العدد

النسبة

فضائية األقصى

43

%66.2

مرئية األقصى

4

%6.2

إذاعة صوت األقصى

12

%18.5

وكالة شهاب لألنباء

6

%9.2

المجموع

65

%100.0

وقد يفسر الباحث بأن نسبة العاملين في فضائية األقصى بلغت ( )%66.2وهي األكثر عدداً
من ناحية عدد الموظفين ،بأن طبيعة عمل الفضائية مختلفة تماماً عن عمل باقي فروع الشبكة
وهذا ما يجعلها تحتاج الى عدد موظفين أكثر مقارنة مع فروع الشبكة األخرى ،باإلضافة أن هذه
النتيجة منسجمة مع خصائص العاملين في الشبكة ،حيث أن عدد الموظفين في الفضائية
( )280وعدد الموظفين في إذاعة صوت األقصى ( )90وعدد الموظفين في مرئية األقصى
( )18وعدد الموظفين في وكالة شهاب لألنباء (( )19النشرة التعريفية لشبكة األقصى اإلعالمية،
.)2015
 2-5نتائج حتليل جماالت الدراسة.

 -1تحليل النتائج المتعلقة بالمجال األول "البعد المالي":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال األول "البعد المالي" ،حيث

تم حساب الوسط الحسابي واالنح ارف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ومن
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ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للمجال ،والجدول

رقم ( )7.5يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم( )7 -5نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال األول "البعد المالي"
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

الفقر
هناك نمو متوازن ومتزايد لمزيج اإليرادات
من األنشطة ،والبرامج التي تقوم بها الشبكة.
يتم العمل على توفير مصادر تمويل جديد
تؤدي إلى تحسين اإليرادات بالشبكة وتطورها.
يتم استغالل الموارد المالية واإلمكانيات
المتاحة بشكل يؤدي إلى تطوير األداء اإلداري
والمالي بالشبكة.
يتم تقييم األداء المالي من خالل استخدام
النسب المالية وأدوات التحليل المالي المستند
إلى القوائم المالية.
هناك بنود في الموازنات المالية بما يحقق
الخطط المزمع تنفيذها.
يتم تطبيق إجراءات دقيقة لضبط المصروفات.
يتم العمل على تخفيض التكاليف إلى أقصى حد
ممكن وذلك لتحقيق أقصى كفاء ممكنة في
الشبكة.
تعمل الشبكة على زياد الخدمات المتنوعة.
تقوم الشبكة بإعداد تقارير مالية بشكل دوري
على مدار العام.
الدرجة الكلية للمجال

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

المتوسط
الحسابي
6.05

1.86

60.5%

*2.36

0.021

8

5.91

2.17

59.1%

1.52

0.135

9

6.72

1.76

67.2%

*5.59

0.000

7

6.91

1.80

69.1%

*6.30

0.000

6

7.06

1.60

70.6%

*7.87

0.000

4

7.95

1.37

79.5%

*14.17

0.000

2

7.29

1.53

72.9%

*9.46

0.000

3

6.94

1.55

69.4%

*7.48

0.000

5

8.32

1.56

83.2%

*14.57

0.000

1

7.01

1.20

70.1%

*10.19

0.000

* تعني أن نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05تساوي (.)1.96

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )7.5أن مستوى الموافقة على جميع فقرات المجال

"مرتفعة" ما عدا الفقرة األولى والثانية كانت "متوسطة" ،والفقرة التاسعة كانت نسبة الموافقة

عليها "مرتفعة جدا ،ومن هنا تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات المجال بين ( 8.32من )10

للفقرة التاسعة و( 5.91من  )10للفقرة الثانية.
ويفسر الباحث أن درجة الموافقة التي جاءت متوسطة في الفقرة األولى التي نصت

على أنه "هناك نمو متوازن ومتزايد لمزيج اإليرادات من األنشطة ،والبرامج التي تقوم بها

الشبكة" ،وذلي بوزن نسبي  %60.5والفقرة الثانية التي نصت على أنه " يتم العمل على توفير

مصادر تمويل جديدة تؤدي إلى تحسين اإليرادات بالشبكة وتطورها" ،وذلي بوزن نسبي

 %59.1والتي جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي ،ويعزو الباحث بأن
الوضع السياسي واالقتصادي ألقى بظالله على أنشطة الشبكة وأنه لم يلحظ بشكل كبير نمو

متوازن ومتزايد من قبل أفراد عينة الدراسة إليرادات الشبكة في السنوات األخيرة ،وأنه ال يتم
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العمل على توفير مصادر تمويل جديدة تؤدي إلى تحسين إيرادات الشبكة ،كل هذا قد يعود

الستمرار الحصار وااالق المعابر الذي يؤدي إلى ضع
ضع

التواصل مع الجهات الداعمة ،وكذلي

اإليرادات المحلية المحصلة من اإلعالنات االذاعية والتلفزيونية وايرها من مصادر

إيراديه أخرى والذي قد يكون سببه أيضاً نفس الوضع االقتصادي السيء الذي تعيشه المؤسسات
والشركات والمنشآت بكافة أنواعها في قطاع ازة.

وفيما يتعلق بالفقرة التاسعة التي نصت على أنه "تقوم الشبكة بإعداد تقارير مالية بشكل

دوري على مدار العام" وذلي بوزن نسبي  %83.2والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث
قيمة الوسط الحسابي ،حيث أن نسبة الموافقة عليها مرتفعة جداً ،بالتالي يفسر الباحث ذلي بأن

هناي اهتمام من قبل إدارة الشبكة في هذا الجانب ،وهذا يدلل على وجود شفافية في التعامالت

المالية في الشبكة ،ووجود أنظمة مالية معمول بها تنص على إعداد تقارير مالية بشكل دوري

وفي نهاية كل سنة مالية ،وخصوصاً مع وجود رقابة فعالة ومستمرة من قسم الرقابة الداخلية في

الشبكة تحظى بالدعم الكبير من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وذلي لضمان الشفافية والنزاهة
والوضوح في األداء العام ،وذلي لتعزيز الثقة والمصداقية بالسياسات المالية واإلدارية.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للمجال ككل قد بلد ( 7.01من )10

بانحراف معياري ( )1.20ووزن نسبي  %70.1حيث يشير ذلي لوجود درجة مرتفعة من

الموافقة على فقرات المجال األول "البعد المالي" من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.
-2تحليل النتائج المتعلقة بالمجال الثاني "بعد العمالء":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثاني "بعد العمالء" ،حيث

تم حساب الوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ومن
ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للمجال ،والجدول

رقم ( )8.5يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم( )8 -5نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثاني "بعد العمالء"
الرقم
-1
-2
-3
-4

الفقر
تعمل الشبكة على تحقيق أعلى درجة
إلرضاء الجمهور.
تسعى الشبكة للتعرف إلى آراء الجمهور في
أداء الشبكة ،وتحليل ودراسة كافة تطلعاتهم.
تُولي الشبكة االهتمام الكافي بمتطلبات،
وحاجات الجمهور من أجل االحتفاظ به.
تسعى الشبكة إلى تقديم أفضل الخدمات
للجمهور باستخدام وسائل التكنولوجيا
الحديثة.

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

7.69

1.53

76.9%

11.55

0.000

4

6.89

1.66

68.9%

6.76

0.000

9

7.23

1.53

72.3%

9.13

0.000

7

7.82

1.48

78.2%

12.63

0.000

3

المتوسط
الحسابي
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الرقم
-5
-6
-7
-8
-9

الفقر

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

7.23

1.42

72.3%

9.81

0.000

8

8.17

1.63

81.7%

13.24

0.000

1

8.08

1.47

80.8%

14.12

0.000

2

7.65

1.66

76.5%

10.41

0.000

5

7.54

1.52

75.4%

10.80

0.000

6

7.59

1.27

75.9%

13.21

0.000

المتوسط
الحسابي

تستجيب الشبكة لشكاوى الجمهور ،ويتم
معالجة الخلل في وقت قصير.
تعمل الشبكة على إبراز السمات التي تتميز
فيها عن غيرها من المؤسسات اإلعالمية.
تعمل الشبكة على تعزيز ثقة الجمهور بها.
تعمل الشبكة على تطوير نوعية الخدمات
المقدمة للجمهور.
يوجد مستوى مقبول من رضا الجمهور عن
الخدمات ال ُمقدمة من الشبكة.
الدرجة الكلية للمجال

* تعني أن نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05تساوي (.)1.96
األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.

ويتضح من خالل الجدول رقم ( )8.5أن مستوى الموافقة على جميع فقرات المجال "مرتفعة"،
حيث تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات المجال بين ( 8.17من  )10للفقرة السادسة و(6.89

من  )10للفقرة الثانية .حيت تنص الفقرة السادسة على " تعمل الشبكة على إبراز السمات التي
تتميز فيها عن غيرها من المؤسسات اإلعالمية" وذلي بوزن نسبي  %81.7والتي جاءت في

المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي ،ويعزو الباحث ذلي إلى أن إدارة شبكة األقصى

اإلعالمية تعمل جاهدة على أن تكون في الصدارة على المستويين المحلي واإلقليمي في نصرة

مشروع تحرير فلسطين ودعم مقاومته وصموده وتقديم الصورة االعالمية النقية الصافية الشاملة
وذلي من خالل برامجها اإلعالمية بكافة اشكالها والقادرة على إيصال الرسالة االعالمية وذلي
باحترام مبادئ وأخالقيات الصحافة واألعراف للمجتمع الفلسطيني.

أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية التي تنص على "تسعى الشبكة للتعرف إلى آراء الجمهور في

أداء الشبكة ،وتحليل ودراسة كافة تطلعاتهم" وذلي بوزن نسبي  %68.9والتي جاءت في

المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي ،فيعزو الباحث ذلك إلى نقص الكادر البشري

الذي يعمل في العالقات العامة بالشبكة والى حاالت الطوارئ المستمرة وظروف الحروب

المتتالية على قطاع ازة ،مما قد يجعل الشبكة ال تبدي الكثير من االهتمام في التعرف على آراء
الجمهور في أداء الشبكة ،مع أن الشبكة تسعى إلى تقديم دائماً أفضل الخدمات للجمهور.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للمجال ككل قد بلد ( 7.59من )10
بانحراف معياري ( )1.27ووزن نسبي  %75.9ويشير ذلي لوجود درجة مرتفعة من الموافقة
على فقرات المجال الثاني "بعد العمالء" من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.
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 -3تحليل النتائج المتعلقة بالمجال الثالث "بعد العمليات الداخلية":
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثالث "بعد العمليات
الداخلية" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من
فقرات المجال ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية
للمجال ،والجدول رقم ( )9.5يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم( )9 -5نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثالث "بعد العمليات الداخلية
الرقم

الفقر

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

6.89

1.48

68.9%

*7.58

0.000

3

6.88

1.58

68.9%

*7.09

0.000

4

6.83

1.36

68.3%

*7.86

0.000

5

6.95

1.60

69.5%

*7.35

0.000

2

2.08

59.8%

1.88

0.065

6

1.54

75.4%

*10.66

0.000

1

*8.84

0.000

المتوسط
الحسابي

-1

تعمل الشبكة على توفير احتياجات ومتطلبات
الموظفين.
تقوم الشبكة بتطوير مجاالت البحث والتطوير ودعم
األنشطة.
تطور الشبكة أسلوب ونوعية الخدمات المقدمة
باستمرار.
تعمل الشبكة على تطوير الخدمات اإلدارية الالزمة
وتقديم التسهيالت.

-5

يتم عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات الموظفين.

5.98

-6

يتم استخدام الموارد الحالية بأقصى طاقة ممكنة.

7.54

-2
-3
-4

68.5
1.23
6.85
الدرجة الكلية للمجال
%
* تعني أن نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05تساوي (.)1.96
األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )9.5أن مستوى الموافقة على جميع فقرات المجال
"مرتفعة" ما عدا الفقرة الخامسة كانت "متوسطة" ،حيث تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات
المجال بين ( 7.54من  )10للفقرة السادسة و( 5.98من  )10للفقرة الخامسة .حيث تنص الفقرة
السادسة على " يتم استخدام الموارد الحالية بأقصى طاقة ممكنة" ،وذلي بوزن نسبي %75.4
والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي ،وقد يعزو الباحث ذلك إلى أن
الشبكة لديها اهتمام واضح في تحفيز الموظفين والحفاظ عليهم ،ويعود ذلي االهتمام في أساليب
التقييم المتبعة في الشبكة ،حيث جرت العادة أن الموظفين المميزين لهم مكافآت تحفيزية ،مما
يترتب على ذلي استخدام الموارد الحالية بأقصى طاقة ممكنة ،وأيضاً أن معظم الموظفين لديهم
مهارات عالية تتوافق مع رسالة الشبكة.
أما الفقرة الخامسة التي تنص على " يتم عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات الموظفين" وذلي بوزن
نسبي  %59.8والتي جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي.
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حيث يعزو الباحث ذلك إلى إاالق المعابر والحصار المفروض على قطاع ازة وأثره على عدم
إرسال الموظفين الي الخارج لتلقي برامج ودورات تدريبية ،كما يعود أيضاً إلى حاالت الطوارئ
المستمرة وظروف الحروب المتتالية على قطاع ازة ،مما يجعل اإلدارة العليا ال تهتم كثي اًر بعقد
دورات تدريبية لتنمية قدرات الموظفين في هذه الظروف.
وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للمجال ككل قد بلد ( 6.85من )10
بانحراف معياري ( )1.23ووزن نسبي  %68.5ويشير ذلي لوجود درجة مرتفعة من الموافقة
على فقرات المجال الثالث " بعد العمليات الداخلية" من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.
 -4تحليل النتائج المتعلقة بالمجال الرابع "بعد التعليم والنمو":
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الرابع "بعد التعليم

والنمو" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية

للمجال ،والجدول رقم ( )10.5يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم( )10 -5نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الرابع "بعد التعليم والنمو
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الفقر
تهتم الشبكة بتدريب الموظفين
لتطوير قدراتهم ك ٌل حسب حاجته
وتخصصه أو حسب حاجة الشبكة.
تقدم الشبكة برامج تدريبية كافية
ومالئمة للموظفين وبشكل مستمر.
يبحث العاملون في الشبكة باستمرار
عن االبتكار والتحسين لكل جوانب
العمل فيها.
تعمل الشبكة على الحفاظ للمزايا
التنافسية وتحسينها في المستقبل.
تعمل الشبكة على استخدام التقنيات
الحديثة للموظفين ،ووفقا ً ألحدث
وسائل التكنولوجيا الحديثة.
تحرص الشبكة على االحتفاظ
بالموظفين ذوي االنضباط اإلداري
واالهتمام بهم.
تعمل الشبكة على تطوير المهارات
والقدرات الحالية للوصول إلى أفضل
مستوى من األداء.

الدرجة الكلية للمجال

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

6.14

1.99

61.4%

*2.58

0.012

6

5.82

1.88

58.2%

1.35

0.181

7

6.71

1.83

67.1%

*5.33

0.000

5

6.94

1.78

69.4%

*6.50

0.000

2

7.57

1.59

75.7%

0.000 *10.49

1

6.85

1.78

68.5%

*6.10

0.000

3

6.83

1.65

68.3%

*6.49

0.000

4

6.69

1.40

66.9%

*6.89

0.000

* تعني أن نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05تساوي (.)1.96

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.
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يتضح من خالل الجدول رقم ( )10.5أن مستوى الموافقة على جميع فقرات المجال

"مرتفعة" ما عدا الفقرة األولى والثانية كانت "متوسطة" ،حيث تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات
المجال بين ( 7.57من  )10للفقرة الخامسة و( 5.82من  )10للفقرة الثانية ،حيث تنص الفقرة

الخامسة على " تعمل الشبكة على استخدام التقنيات الحديثة للموظفين ،ووفقا ألحدث وسائل
التكنولوجيا الحديثة" ،وذلي بوزن نسبي  %75.7والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة

الوسط الحسابي ،ويفسر الباحث ذلك إلى أن الشبكة تولي اهتماماً كبي اًر لمواكبة التطور
التكنولوجي وحوسبة عملياتها المختلفة لما له أثر كبير في تقديم خدمات ذات جودة عالية وتكلفة

منخفضة.

أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية التي تنص على " تقدم الشبكة برامج تدريبية كافية ومالئمة

للموظفين وبشكل مستمر" ،وذلي بوزن نسبي  %58.2والتي جاءت في المرتبة األخيرة من

حيث قيمة الوسط الحسابي ،فيفسر الباحث ذلك إلى حاالت الطوارئ المستمرة التي تمر بها
الشبكة ،مما يجعلها اير مهتمة بشكل كبير في هذه الظروف لتقديم برامج تدريبية كافية ومالئمة

للموظفين تساهم في النمو والتطوير العام للشبكة ،وقد يعود ذلي أيضاً الى استمرار الحصار
وااالق المعابر الذي يؤدي الى ضع

التواصل والتنسيق ،والى وجود ضائقة مالية خانقة تعاني

منها الشبكة والذي يترتب عليها ترشيد وتقليل المصروفات.
وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للمجال ككل قد بلد ( 6.69من  )10بانحراف

معياري ( )1.40ووزن نسبي  %66.9ويشير ذلي لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات

المجال الرابع " بعد التعليم والنمو" من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.
 -5تحليل النتائج المتعلقة بالمجال الخامس "البعد االجتماعي":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الخامس "البعد االجتماعي" ،حيث

تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ومن
ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للمجال ،والجدول

رقم ( )11.5يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم( )11 -5نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الخامس "البعد االجتماعي
الرقم
-1
-2
-3

الفقر
تساهم الشبكة في بناء المجتمع الفلسطيني عن
طريق تقديم البرامج االجتماعية واالقتصادية
والثقافية
والسياسية
الهادفة.قبل الشبكة على
المقدمة من
البرامج
تساهم
حل بعض القضايا والمشاكل االجتماعية.
تعمل الشبكة على إيجاد فرص عمل
والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة في
المجتمع.

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

المتوسط
الحسابي
8.38

1.44

83.8%

*16.11

0.000

4

7.63

1.31

76.3%

*13.15

0.000

6

5.92

1.82

59.2%

1.87

0.066

8

96

-4
-5
-6
-7
-8

تقدم الشبكة الدعم لألنشطة الثقافية والعلمية
واألعياد من خالل رعاية المهرجانات
والمناسبات.
الشبكة في المناسبات االجتماعية
تشارك
للموظفين.
تسعى الشبكة في ح ّل مشاكل الموظفين
االجتماعية.
تشارك الشبكة الموظفين في األعياد
والمناسبات الدينية.
تقدم الشبكة الهدايات العينيّة للموظفين في
األعياد والمناسبات الدينية.

الدرجة الكلية للمجال

7.00

2.05

70.0%

*5.89

0.000

7

8.66

1.38

86.6%

*18.42

0.000

2

7.65

1.74

76.5%

*9.92

0.000

5

8.43

1.63

84.3%

*14.50

0.000

3

9.23

0.98

92.3%

*30.67

0.000

1

7.86

1.12

78.6%

*17.05

0.000

* تعني أن نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05تساوي (.)1.96

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )11.5أن مستوى الموافقة على جميع فقرات المجال

"مرتفعة" ما عدا الفقرة الثالثة كانت "متوسطة" ،حيث تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات المجال

بين ( 9.23من  )10للفقرة الثامنة و( 5.92من  )10للفقرة الثالثة ،حيث تنص الفقرة الثامنة

العينية للموظفين في األعياد والمناسبات الدينية" ،وذلي بوزن
على أنه " تقدم الشبكة الهدايات
ّ
نسبي  % 92.3والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي ،حيث يعزو

الباحث ذلك إلى أن إدارة الشبكة تسعى بشكل دائم إلى إيجاد نوع كبير من االنسجام بين
موظفين الشبكة والى إحداث نوع من التواصل االجتماعي وبشكل مستمر بين االدارة والعاملين
من أجل تعزيز االنتماء والرضى الوظيفي لدى موظفي الشبكة والعاملين فيها.

أما فيما يتعلق بالفقرة الثالثة التي تنص على "تعمل الشبكة على إيجاد فرص عمل

والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة في المجتمع" وذلي بوزن نسبي  %59.2والتي جاءت

في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي ،حيث يرجع الباحث ذلي الزدياد العبء

المالي الملقى على عاتق اإلدارة العليا في الشبكة نتيجة الحصار الصهيوني والحروب المتتالية

على قطاع ازة والتي ترتب عليها انحسار في مصادر االيرادات المالية للشبكة ،وأيضاً عدم

وجود بنود في الموازنة العامة للشبكة مخصصة للمشاركة في التوظي
للخريجين للمساعدة في الحد من مشكلة البطالة في المجتمع الفلسطيني.

وايجاد فرص عمل

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للمجال ككل قد بلد ( 7.86من ،)10

بانحراف معياري ( )1.12ووزن نسبي  %78.6ويشير ذلي لوجود درجة مرتفعة من الموافقة
على فقرات المجال الخامس واألخير "البعد االجتماعي" من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.

والجدول رقم ( )12.5يلخص نتائج مجاالت الدارسة والدرجة الكلية لالستبانة ،حيث نجد أن

المجال الخامس "البعد االجتماعي" جاء في المرتبة األولى من بين باقي المجاالت وذلي بمتوسط
حسابي ( 7.86من  ،)10بينما جاء المجال الثاني "بعد العمالء" في المرتبة الثانية بمتوسط
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حسابي ( 7.59من  ،)10في حين جاء المجال الرابع "بعد التعلم والنمو" في المرتبة األخيرة
وذلي بمتوسط حسابي ( 6.69من .)10
وقد يفسر الباحث أن البعد االجتماعي جاء في المرتبة األولى ألن الشبكة قائمة أصالً على

اإلحساس بحاجات المجتمع الفلسطيني وتطلعاته ،بالتالي كان من الواضح جداً أن المسؤولية
االجتماعية والبعد االجتماعي كان من أهم األولويات لديها ،يليه بعد العمالء واالهتمام بتقديم لهم

الخبر الصادق والمصداقية العالية في العمل والخدمات المميزة في جميع مؤسسات شبكة
األقصى اإلعالمية سواء فضائية األقصى اإلعالمية أو مرئية األقصى أو اإلذاعة وايرها..

كما وبلد المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لالستبانة ( 7.24من  )10وبانحراف معياري

( )1.06وبوزن نسبي  %72.4وتشير هذه القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على مجاالت
الدراسة ككل من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.
جدول رقم( )12 -5نتائج التحليل اإلحصائي لمجاالت الدراسة
الرقم

المجال

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة
اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

مستوى
الموافقة

-1

البعد المالي.

7.01

1.20

70.1%

0.000 *10.19

3

مرتفعة

-2

بعد العمالء.

7.59

1.27

75.9%

0.000 *13.21

2

مرتفعة

-3

بعد العمليات الداخلية.

6.85

1.23

68.5%

*8.84

0.000

4

مرتفعة

-4

بعد التعلم والنمو.

6.69

1.40

66.9%

*6.89

0.000

5

مرتفعة

-5

البعد االجتماعي.

7.86

1.12

78.6%

0.000 *17.05

1

مرتفعة

الدرجة الكلية لالستبانة

7.24

1.06

72.4%

0.000

13.28

مرتفعة

* تعني أن نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05تساوي (.)1.96

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصلة عدد.

-6الصعوبات التي تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازن في شبكة األقصى اإلعالمية:
بينت النتائج أيضاً أن عملية تطبيق بطاقة األداء المتوازن في شبكة األقصى اإلعالمية قد تواجه
عدد من الصعوبات والمعوقات عند تطبيقها ،حيث بينت إجابة المبحوثين على السؤال المفتوح

في االستبانة عدداً منها كاآلتي:

 .1قلة الموارد المالية ،وعدم ثبات مصدر التمويل "البعد المالي".

 .2إاالق المعابر والحصار المفروض على قطاع ازة وأثره على عدم إرسال الموظفين الي
الخارج لتقلي برامج ودورات تدريبية ومنع دخول أجهزة حديثة.
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 .3عدم استقرار الوضع الفلسطيني واستمرار الحروب المتتالية قد يؤدي إلى ضع
إمكانيات الشبكة ألنها مهددة بالقص

أو القرصنة والتشويش.

 .4استهداف بعض الفئات المستهدفة الداعمة التي تدعم الشبكة.

 .5قلة التخصصات في المجاالت اإلعالمية واإلدارية في شبكة األقصى اإلعالمية.
 .6بعد الشبكة عن واقع المجتمع في بعض القضايا المجتمعية.
 .7عدم وجود خطط إدارية طويلة األمد.

 3 -5اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى:
تنص الفرضية الرئيسة األولى على " تتوافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداة
لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن ."%70
ويتفرع من هذا الفرضية خمسة فرضيات ،وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام

اختبار ( )one sample t testفي حالة عينة واحدة ،حيث تم اختبار الفرضية العدمية التي
تفترض توافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية
بنسبة ال تزيد عن  ،)Ho:𝑀 ≤ 70%( %70مقابل الفرضية البديلة التي تفترض توافر

مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن
 ،)H1:𝑀 > 70%( %70والجدول رقم ( )13.5أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم( )13 -5نتائج اختبار ( )Tللتحقق من توافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن
كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن %70
أبعاد بطاقة
األداء

المتوازن.

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

7.23

%72.3

1.055

T-test

Sig

*1.82

0.036

نتيجة االختبار
رفض الفرضية العدمية

* تعني أن نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05من طرف واحد ،حيث قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05من

طرف واحد تساوي (.)1.65

يالحظ من الجدول السابق بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة من طرف واحد تساوي

( )Sig = 0.036الختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات أبعاد بطاقة األداء

المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة  ،%70كانت أقل من  ،0.05ويعني
ذلي رفض هذه الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة واالستنتاج بأن مقومات أبعاد بطاقة

األداء المتوازن كأداة لتقييم األداء تتوافر في شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70
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وبناء على ذلي نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض " تتوافر مقومات أبعاد بطاقة
ً
األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع غزة بنسبة تزيد عن ."%70
وبالتالي يعتبر موافقة أفراد العينة على أنه تتوافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن
كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن  %70مؤش اًر جيداً حول مدى إمكانية
تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بمقاييس بطاقة األداء المتوازن
الخمسة (البعد المالي ،بعد العمالء ،بعد العمليات الداخلية ،بعد التعلم والنمو ،البعد االجتماعي)،
ومن المالحظ أيضاً أن هناي اهتمام بأبعاد بطاقة األداء المتوازن بدرجات متفاوتة ،وهذا يدلل
على وجود بعض القصور من جانب اإلدارة العليا في التوجه نحو تهيئة المناخ الكامل والبيئة
المناسبة بشكل جيد لتطبيق أسلوب بطاقة األداء المتوازن كأحد الوسائل الحديثة في اإلدارة
االستراتيجية ،ومن هنا يجب االشارة إلى ضرورة اهتمام اإلدارة العليا في شبكة األقصى
اإلعالمية بجميع أبعاد بطاقة األداء المتوازن بنفس الدرجة حتى تتوافر إمكانية التطبيق لهذا
األسلوب اإلداري بدرجة أكبر من الوضع الحالي.
ومن هنا اتفقت هذه النتائج مع دراسة (ثابت  )2015،التي أشارت إلى أنه تتوافر المقومات
الالزمة لتطبيق أبعاد بطاقة قياس األداء المتوازن (وجود خطة استراتيجية ،الكادر المهني
والعلمي ،الموارد المالية ،نظام إداري جيد ،نظام محاسبي ومحوسب) في دوائر التدقيق الداخلي
في الجامعات الفلسطينية في قطاع ازة .واتفقت أيضاً مع دراسة (عاشور  )2015،التي أشارت
أنه يوجد استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس أداء المستشفيات الحكومية الفلسطينية في
قطاع ازة .واتفقت أيضاً مع دراسة (عبيد )2014 ،التي أشارت بإمكانية تطبيق بطاقة األداء
المتوازن بأبعادها األربعة بدرجات متفاوتة في شركة توزيع كهرباء محافظات ازة حيث كان بعد
التعلم والنمو ذو أثر سلبي بمعنى يتوفر بدرجة منخفضة ،وبينت أيضاً تطبيقها لمقاييس مالية
واير مالية تعتبر من ضمن مقاييس بطاقة األبعاد المتوازن .واتفقت أيضأ مع دراسة
(صادق )2014،التي أشارت إلى أن هناي وضوح في الموازنات المالية بما يحقق الخطط
التنفيذية في و ازرة األشغال العامة ،وأن هناي تطور في نوعية الخدمات التي تقدمها الو ازرة
للجمهور ،وأن الو ازرة لديها طاقم يستطيع التكي

مع حاالت الطوارئ ،وأن لديها كادر علمي

ومهني لتحقيق األهداف االستراتيجية التي تحددها ،وأن الو ازرة تساهم في بناء المجتمع
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الفلسطيني عن طريق إنشاء المرافق العامة ،وبالتالي اعتبر هذا مؤش اًر إيجابياً نحو مدى توفر
مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن في و ازرة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات ازة ،واتفقت
أيضأ مع دراسة (الداعور )2013 ،والتي نصت على أن الوحدات االقتصادية الفلسطينية تطبق
بطاقة األداء المتوازن بدرجات متفاوتة .واتفقت الدراسة أيضاً مع دراسة (أبو قمر )2009 ،والتي
بينت إن أداء بني فلسطين جيد ومناسب لتطبيق أبعاد بطاقة قياس األداء المتوازن وأن مقومات
التطبيق متوفرة لدى بني فبسطين بنسبة  ،%78.84وان اهتمام البني باألبعاد الخمسة للبطاقة
يتفاوت بنسب بسيطة.
الفرضية الفرعية األولى- :

تنص الفرضية الرئيسة األولى على "تتوافر مقومات تطبيق البعد المالي لبطاقة األداء

المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع غزة بنسبة تزيد عن ."%70

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )One sample t testفي حالة عينة
واحدة ،حيث تم اختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات تطبيق البعد المالي لبطاقة

األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة ال تزيد عن Ho:𝑀 ≤( %70

 ،)70%مقابل الفرضية البديلة التي تفترض توافر مقومات تطبيق البعد المالي لبطاقة األداء

المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن ،)H1:𝑀 > 70%( %70
والجدول رقم ( )14.5أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم( )14 -5نتائج اختبار ( )Tللتحقق من توافر مقومات تطبيق البعد المالي لتقييم أداء
شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70
البعد المالي.

الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

7.01

%70.1

1.197

االنحراف

T-test

Sig

0.09

0.465

نتيجة االختبار
قبول الفرضية العدمية

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05من طرف واحد تساوي (.)1.65

يالحظ من الجدول السابق بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة من طرف واحد تساوي

( )Sig = 0.465الختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات تطبيق البعد المالي

لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة ال تزيد  %70كانت

أكبر من  ،0.05ويعني ذلي قبول هذه الفرضية العدمية واالستنتاج بأن مقومات تطبيق البعد
المالي لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تتوافر بنسبة ال تزيد زيادة جوهرية عن .%70
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لكن الواضح هنا أنها تتوافر بنسبة  %70.01وهذا أيضاً يعتبر مؤشر جيد لتوافر
مقومات تطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن في شبكة األقصى اإلعالمية.
وبناء على ذلي نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض " تتوافر مقومات
ً
تطبيق البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع
غزة بنسبة تزيد عن ."%70
لكن هنا يفسر الباحث بأن مقومات تطبيقق البعقد المقالي لبطاققة األداء المتقوازن كقأداء لتقيقيم أداء
شبكة األقصى اإلعالمية تتوافر بنسبة  ،%70.01بأن هناي أثقر كبيقر الهتمقام االدارة العليقا فقي
شبكة األقصى اإلعالمية في الجانب المالي فقي الشقبكة وحرصقها القدائم علقى الن ازهقة والمصقداقية

وتطبيققق األنظمققة والق قوانين وااللت قزام بالتش قريعات الماليققة وايققر الماليققة وايرهققا مققن األنظمققة التققي

تنظم عمل الشبكة ،والذي يدل على توفر مقومات البعد المالي في الشبكة ،لكن هقذا البعقد يحتقاج
الققى مزيققد مققن التعزيققز واالهتمققام والتطققوير ،وذلققي ألنققه مققا زال هنققاي ضققع

فققي تققوفير مصققادر

تمويققل جديققدة تققؤدي إلققى تحسققين اإلي قرادات بالشققبكة وتطورهققا ،وكققذلي ال يوجققد مخصصققات فققي

الموازنققات الماليققة بمققا يحقققق الخطققط المزمققع تنفيققذها للكثيققر مققن الجوانققب ،وأيض قاً ال يوجققد تقيققيم

لألداء المقالي فقي الشقبكة مقن خقالل اسقتخدام النسقب الماليقة وأدوات التحليقل المقالي التقي تسقتخدم
في تقييم األداء المالي للمؤسسات والتي تعتمد على القوائم المالية.

وقد اتفقت هقذه النتقائج مقع د ارسقة عاشقور ( )2015التقي أشقارت أنقه يتقوفر مقومقات البعقد المقالي

لبطاق قة األداء المت قوازن كققأداة لقيققاس أداء المستشققفيات الحكوميققة الفلسققطينية فققي قطققاع ا قزة .وقققد
اتفقققت مققع نتققائج د ارسققة صققادق ( )2014التققي أشققارت أن هنققاي تققوفر لمقومققات البعققد المققالي فققي
و ازرة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات ازة ،وقد اتفقت مقع د ارسقة عبيقد ( )2014التقي تظهقر

مققدى إمكانيققة شققركة توزيققع كهربققاء محافظققات ا قزة تطبيققق مقققاييس أداء ماليققة وايققر ماليققة يمكققن

االعتم ققاد عليه ققا ،وأن أن هن ققاي امكاني ققة لتطبي ققق بطاق ققة االداء المتق قوازن بأبعاده ققا األربع ققة (البع ققد
المالي ،بعد العمالء ،بعد العمليات االنتاجية ،بعد النمو والتعلم ) بدرجات متفاوتة ،وقد اتفقت مع

د ارس ققة الرف ققاتي ( )2011الت ققي بين ققت أن المقوم ققات الالزم ققة لتطبي ققق بطاق ققة األداء المتق قوازن ف ققي
المنظمات الصحية األهلية بقطاع ازة لتقويم األداء التمويلي تتوفر بنسقبة  ،%76وأن المنظمقات
الصحية األهلية تهتم بدرجقة كبيقرة بتقيقيم األداء التمقويلي لقديها .وققد اتفققت مقع د ارسقة دراقام وأبقو

فضة ( )2009التي بينت أيضا أنه يتوفر مقومات بطاقة األداء المتقوازن فقي المصقارف الوطنيقة
الفلسطينية العاملة فقي قطقاع اقزة .واختلفقت الد ارسقة مقع د ارسقة (النجقار )2013 ،والتقي بينقت أن

المؤسسققات الماليققة العاملققة بقطققاع ا قزة تطبققق مقققاييس ماليققة ومقققاييس ايققر ماليققة إال أن ذلققي لققم
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يتضققمن إط ققار التطبي ققق الكام ققل والش ققامل لبطاقققة األداء المتق قوازن ،وأن المؤسس ققات المالي ققة تطب ققق

بعض الجوانب من بطاقة األداء المتوازن ألهداف استراتيجية طويلة األجل.

الفرضية الفرعية الثانية- :
تنص الفرضية الرئيسة الثانية على "تتوافر مقومات تطبيق بعد العمالء لبطاقة األداء
المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع غزة بنسبة تزيد عن ."%70
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )One sample t testفي حالة
عينة واحدة ،حيث تم اختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات تطبيق بعد العمالء

لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة ال تزيد عن %70

( ،)Ho:𝑀 ≤ 70%مقابل الفرضية البديلة التي تفترض توافر مقومات تطبيق بعد العمالء

لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن %70

( ،)H1:𝑀 > 70%والجدول رقم ( )15.5أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم( )15 -5نتائج اختبار ( )Tللتحقق من توافر مقومات تطبيق بعد العمالء كأداة لتقييم
أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70
الوسط

بعد العمالء

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

7.58

%75.8

1.275

T-test

Sig

*3.72

0.000

نتيجة االختبار
رفض الفرضية العدمية

* تعني أن نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05من طرف واحد ،حيث قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05من

طرف واحد تساوي (.)1.65

يالحظ من الجدول السابق بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة من طرف واحد تساوي
( )Sig = 0.000الختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات تطبيق بعد العمالء
لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة  %70كانت أقل من
 ،0.05ويعني ذلي رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة بمعنى االستنتاج بأن مقومات
تطبيق بعد العمالء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تتوافر بنسبة تزيد عن .%70
وبناء على ذلي نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض " تتوافر مقومات تطبيق بعد
ً
العمالء لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع غزة بنسبة
تزيد عن ."%70
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ويعزو الباحث بأن تتوافر مقومات تطبيق بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم
أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع ازة بنسبة تزيد عن  ،"%70أنه يدلل على أهمية هذا
المحور ،وأنه يوجد اهتمام لدى إدارة الشبكة في تطوير وتقديم خدمات مميزة للمستفيدين
(الجمهور) ،سواء على صعيد المشاهدين لفضائية األقصى اإلعالمية أو المرئية أو على صعيد
المستمعين إلذاعة األقصى ووكالة شهاب لألنباء وايرها من المؤسسات التابعة للشبكة ،والتي
تعمل جميعاً نحو هدف واحد وهو تقديم الصورة اإلعالمية الهادفة والصادقة والخبر النقي الدقيق
للمواطن الفلسطيني.
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة عاشور ( )2015التي أشارت إلى أنه يتوفر البعد الثاني
(العمالء) لبطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس أداء المستشفيات الحكومية الفلسطينية في قطاع
ازة ،وقد اتفقت مع د ارسة صادق ( )2014التي أشارت أن هناي توفر في مقومات بعد العمالء
لبطاقة األداء المتوازن في و ازرة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات ازة ،وقد اتفقت مع دراسة
عبيد ( )2014التي تظهر ضرورة أن تعمل الشركة على تحسين وتطوير خدماتها بحيث تقديم
الخدمة للعمالء بمستوى جودة عالية وفي الوقت المناسب ودون تأخير ،وذلي من أجل تحقيق
أعلى درجات الرضى للعمالء ،وقد اتفقت مع دراسة أبو قمر ( )2009التي أشارت إلى اهتمام
البني باألبعاد الخمسة للبطاقة يتفاوت بنسب بسيطة وأن بعد العمالء بلد المتوسط الحسابي
النسبي للبني  ،%81.89وأن البني يهتم بتقديم الخدمات المصرفية بشكل متميز ويفوق الخدمات
التي يقدمها المنافسين وبالتالي السعي بشكل كبير لضمان والء العمالء.
الفرضية الفرعية الثالثة-:
تنص الفرضية الرئيسة الثالثة على "تتوافر مقومات تطبيق بعد العمليات الداخلية لبطاقة
األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع غزة بنسبة تزيد عن ."%70
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )One sample t testفي حالة عينة
واحدة ،حيث تم اختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات تطبيق بعد العمليات

الداخلية لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة ال تزيد عن

 ،)Ho:𝑀 ≤ 70%( %70مقابل الفرضية البديلة التي تفترض توافر مقومات تطبيق بعد

العمليات الداخلية لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد
عن  ،)H1:𝑀 > 70%( %70والجدول رقم ( )16.5أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم( )16 -5نتائج اختبار ( )Tللتحقق من توافر مقومات تطبيق بعد العمليات الداخلية
لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن %70
بعد العمليات
الداخلية.

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

6.84

%68.4

1.229

T-test

Sig

-1.00

0.838

نتيجة االختبار
قبول الفرضية العدمية

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05من طرف واحد تساوي (.)1.65

يالحظ من الجدول السابق بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة من طرف واحد تساوي ( Sig
 )= 0.838الختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات تطبيق بعد العمليات الداخلية
لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة ال تزيد  %70كانت
أكبر من  ،0.05ويعني ذلي قبول هذه الفرضية واالستنتاج بأن توافر مقومات تطبيق بعد
العمليات الداخلية لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية يتوفر بنسبة ال تزيد عن .%70
وبناء على ذلي نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض " تتوافر مقومات
ً
تطبيق بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية
بقطاع غزة بنسبة تزيد عن "%70
ويرى الباحث أن موافققة أفقراد العينقة علقى توفر بعقد العمليقات الداخليق ققة لبطاقة األداء المتوازن في
شبكة األقصى اإلعالمية بدرجقة مرتفعة ( )%68.4والذي ال يفوق نسبة  ،%70بأن هذا يعطي
مؤشر على اهتمام إدارة الشبكة ببعد العمليات الداخلية ولكن هذا االهتمام ال يصل إلى درجة
مرتفعة أو مرتفعة جداً ،وقد يعزو الباحث انخفاض هذه النسبة عن  %70إلى أنه ال يتم عقد
دورات تدريبية لتنمية قدرات الموظفين بسبب إاالق المعابر والحصار وعدم القدرة على إرسال
الموظفين إلى الخارج لتلقي برامج ودورات تدريبية ،كما يعود أيضاً إلى حاالت الطوارئ المستمرة
وظروف الحروب المتتالية على قطاع ازة ،مما يجعل اإلدارة العليا تهتم في جوانب أخرى .ومن
األمور التي قد يكون لها األثر على انخفاض نسبة توفر مقومات بعد العمليات الداخلية هو أن
الشبكة ال تعمل بشكل كبير على تطوير مجاالت البحث والتطوير لديها ودعم األنشطة فيها،
وكذلي ال تسعى بشكل كبير إلى تطوير أسلوب ونوعية الخدمات المقدمة من قبلها باستمرار.
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واتفقت هذه النتائج مع دراسة (عاشور )2015 ،والتي أظهرت توفر بعد العمليات الداخلية
لبطاقة األداء المتوازن كأداء لقياس أداء المستشفيات الحكومية الفلسطينية في قطاع ازة بنسبة
 ،%64.40واتفقت أيضاً مع دراسة (أبو جزر )2012،والتي بينت أن مقومات بعد العمليات
الداخلية لبطاقة األداء المتوازن في البني اإلسالمي الفلسطيني متوفرة بنسبة  ،%64.13واتفقت
أيضاً مع دراسة (أبو قمر )2009 ،والتي أشارت إلى أن بعد العمليات الداخلية في بني فلسطين
المحدود يتوفر بنسبة  %82.1والذي كان مؤشر على أن تركيز اهتمام بني فلسطين ببعد
العمليات الداخلية كان كبير جداً.
الفرضية الفرعية الرابعة- :
تنص الفرضية الرئيسة الرابعة على "تتوافر مقومات تطبيق بعد التعلم والنمو لبطاقة
األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع غزة بنسبة تزيد عن ."%70
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )One sample t testفي حالة
عينة واحدة ،حيث تم اختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات تطبيق بعد التعلم

والنمو لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة ال تزيد عن %70
( ،)Ho:𝑀 ≤ 70%مقابل الفرضية البديلة التي تفترض توافر مقومات تطبيق بعد التعلم والنمو

لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن %70

( ،)H1:𝑀 > 70%والجدول رقم ( )17.5أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم( )17 -5نتائج اختبار ( )Tللتحقق من توافر مقومات تطبيق بعد التعلم والنمو لتقييم
أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70
بعد التعلم
والنمو.

الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

6.69

%66.9

1.396

االنحراف

T-test

Sig

-1.77

0.960

نتيجة االختبار
قبول الفرضية العدمية

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05من طرف واحد تساوي (.)1.65

يالحظ من الجدول السابق بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة من طرف واحد تساوي
( ) Sig = 0.960الختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات تطبيق بعد التعلم والنمو
لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة ال تزيد عن  %70كانت
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أكبر من  ،0.05ويعني ذلي قبول هذه الفرضية العدمية واالستنتاج بأن توافر مقومات تطبيق
بعد التعلم والنمو لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة ال تزيد عن .%70
وبناء على ذلي نستنتج عدم صحة الفرضية البديلة للدراسة التي تفترض "تتوافر مقومات تطبيق
ً
بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع غزة
بنسبة تزيد عن ."%70
وتبين نتائج التحليل أن هناي مقومات لتطبيق بعد التعلم والنمو لكن ال تصل إلى نسبة

 % 70والذي يدل على أن هناي اهتمام من قبل إدارة شبكة األقصى اإلعالمية ببعد التعلم والنمو
والتطوير داخل شبكة األقصى اإلعالمية ولكن ليس كافي وبحاجة إلى مزيد من االهتمام .ويعزو

الباحث انخفاض نسبة توفر مقومات بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن إلى نسبة ال تزيد
عن  %70أي فقط كانت ( )%66.9إلى أن الشبكة ال تقدم برامج تدريبية كافية ومالئمة

للموظفين وبشكل مستمر وأن هناي قصو اًر في هذا الجانب وذلي بطبيعة الحال بسبب حاالت
الطوارئ المستمرة التي تمر بها الشبكة والذي يجعلها اير مهتمة بشكل كبير بتقديم برامج تدريبية
كافية ومالئمة للموظفين ،وقد يعود ذلي أيضاً الى استمرار الحصار وااالق المعابر الذي يؤدي
الى ضع

التواصل والتنسيق ،والى وجود ضائقة مالية خانقة تعاني منها الشبكة والذي يترتب

عليها ترشيد وتقليل المصروفات.

ومن الواضح أن نتائج هذه الدراسة قد اتفقت مع دراسة (عاشور )2015 ،والتي بينت

أنه يتوفر مقومات بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن كأداء لقياس أداء المستشفيات
الحكومية الفلسطينية في قطاع ازة بنسبة  ،%65.60واتفقت أيضاً مع دراسة (عبيد)2014 ،
والتي أوضحت أن شركة توزيع كهرباء محافظات ازة تطبق مقاييس أداء مالية ترتبط

باستراتيجية الشركة كما تطبق مقاييس اير مالية يمكن أن تبوب ضمن أبعاد بطاقة االداء

المتوازن بما فيها بعد النمو والتعلم ولكن ال يرقي التطبيق إلى مستوى التطبيق التام والشامل

لبطاقة االداء المتوازن ،واتفقت مع دراسة (أبو جزر )2012 ،والتي أظهرت أنه يوجد أثر إيجابي

محدود لبعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن على مستوى األداء في البني اإلسالمي

الفلسطيني .لكن نتائج دراسة (أبو قمر )2009 ،أظهرت نتائج أفضل من نتائج الدراسة فيما
يتعلق ببعد التعلم والنمو حيث أنها بينت أن مقومات تطبيق بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء

المتوازن في بني فلسطين المحدود كانت بنسبة  %77.72والذي قد يرجع إلى اهتمام البني
بعملية التعلم والتدريب للموظفين من خالل إنشاء مركز للتدريب داخل البني واالشتراي في العديد

من الدورات خارج البني على المستوي المحلي واإلقليمي.
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الفرضية الفرعية الخامسة- :
تنص الفرضية الرئيسة الخامسة على "تتوافر مقومات تطبيق البعد االجتماعي لبطاقة
األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع غزة بنسبة تزيد عن ."70
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )One sample t testفي حالة
عينة واحدة ،حيث تم اختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات تطبيق البعد

االجتماعي لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة ال تزيد عن

 ،)Ho:𝑀 ≤ 70%( %70مقابل الفرضية البديلة التي تفترض توافر مقومات تطبيق البعد

االجتماعي لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن

 ،)H1:𝑀 > 70%( %70والجدول رقم ( )18.5أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم( )18 -5نتائج اختبار ( )Tللتحقق من توافر مقومات تطبيق البعد االجتماعي لتقييم
أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة تزيد عن .%70
البعد

االجتماعي

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

7.86

%78.6

1.117

T-test

Sig

*6.25

0.000

نتيجة االختبار
رفض الفرضية العدمية

* تعني أن نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05من طرف واحد ،حيث قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05من

طرف واحد تساوي (.)1.65

يالحظ من الجدول السابق بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة من طرف واحد تساوي

( )Sig = 0.000الختبار الفرضية العدمية التي تفترض توافر مقومات تطبيق البعد االجتماعي
لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بنسبة ال تزيد عن  %70كانت
أقل من  ،0.05ويعني ذلي رفض هذه الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة واالستنتاج بأن
توافر مقومات تطبيق البعد االجتماعي لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تتوفر بنسبة تزيد عن
.%70
وبناء على ذلي نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض " تتوافر مقومات تطبيق
ً
البعد االجتماعي لبطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع غزة
بنسبة تزيد عن ."%70
وتبين نتائج التحليل ،أن مقومات تطبيق البعد االجتماعي لبطاقة األداء المتوازن تتوفر

بنسبة  %78.6وهي نسبة مرتفعة ،والذي يدلل على أن هناي اهتمام من قبل إدارة شبكة

األقصى اإلعالمية بالبعد االجتماعي من خالل تقديمها الهدايا العينية للموظفين في األعياد
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والمناسبات الدينية ،والمشاركة في المناسبات االجتماعية للموظفين ،والمساهمة في بناء المجتمع

الفلسطيني عن طريق تقديم البرامج االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية الهادفة ،ولكن
هذا المستوى ال يرقى إلى توفر مقومات تطبيق بشكل كامل وذلي ألن إدارة الشبكة ال تعمل

بشكل كبير على إيجاد فرص عمل والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة في المجتمع ،وأنها ال
تعمل بشكل كبير أيضاً على دعم األنشطة الثقافية والعلمية من خالل رعاية المهرجانات

والمناسبات ،بالتالي إدارة الشبكة يتوجب عليها بذل المزيد من االهتمام في هذا المجال والسعي

إلى العمل على الصعيد االجتماعي بشكل أكبر.

واتفقت هذه النتائج مع دراسة (عبيد )2014 ،والتي أظهرت أن شركة توزيع كهرباء محافظات

ازة تطبق مقاييس أداء مالية واير مالية والتي يمكن أن تبوب من ضمن أبعاد بطاقة االداء

المتوازن (بعد العمالء  ،بعد العمليات الداخلية ،بعد النمو والتعلم ،البعد االجتماعي) ولكن ال

يرقي هذا التطبيق إلى مستوى التطبيق التام والشامل لبطاقة االداء المتوازن لجميع األبعاد،
واتفقت مع دراسة (أبو قمر )2009 ،والذي أوضحت أن هناي اهتمام من قبل إدارة بني فلسطين

بالبعد االجتماعي حيث بلغت نسبة المتوسط الحسابي للبعد االجتماعي  %72.74والذي يؤشر

على مدى االهتمام الذي يحظى به البعد االجتماعي لدى بني فلسطين ،وأن البني يعمل على

دعم المجتمع في جوانب عديدة ويساهم في ارتفاع مستوى الرفاهية للمجتمع ،واختلفت هذه النتائج
مع دراسة (صادق )2014 ،والتي بينت أن هناي ضع

في االهتمام الكافي بالبعد االجتماعي

من قبل و ازرة األشغال العامة واإلسكان حيث كانت مقومات التطبيق لهذا البعد متوفرة بنسبة
 %47.63فقط ،واختلفت مع دراسة (أبو جزر )2012 ،والتي أظهرت أنه تتوفر مقومات البعد
االجتماعي لبطاقة األداء المتوازن في البني اإلسالمي الفلسطيني بنسبة .% 55.48

الفرضية الرئيسة الثانية- :
تنص الفرضية الرئيسة الثانية على " توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط

استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم
أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي،

المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة في مجال العمل ،مكان العمل) .والختبار صحة هذه

الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق التي تعزى
لمتغير الجنس ،وكذلي اختبار تحليل التباين ( )ANOVAفي حالة أكثر من عينتين مستقلتين،
وذلي الختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات الديموارافية ،وفيما يلي نتائج اختبار هذه الفرضية
حسب كل متغير من المتغيرات الديموارافية:
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بالنسبة لمتغير الجنس.
باستخدام اختبار ( )Independent samples t-testتم اختبار الفرضية العدمية

( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول

مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية
تعزى لمتغير الجنس ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية

في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن
كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير الجنس ،والجدول رقم ( )19.5أدناه

يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم( )19 -5اختبار متوسط اإلجابات حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء
المتوازن تبعاً لمتغير الجنس.

المجاالت

الجنس

T-test

Sig

النتيجة

0.855

اير دالة
اير دالة

ذكر

أنثى

البعد المالي.

7.01

7.16

-0.183

بعد العمالء.

7.58

7.72

-0.150

0.881

بعد العمليات الداخلية.

6.83

7.16

-0.369

0.713

اير دالة

بعد التعلم والنمو.

6.69

6.50

0.196

0.845

اير دالة

بعد االجتماعي.

7.85

8.25

-0.494

0.623

اير دالة

7.23

7.39

-0.215

0.830

اير دالة

أبعاد بطاقة األداء المتوازن.

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  0.05من طرفين تساوي (.)1.96

يالحظ من الجدول السابق بأن القيم االحتمالية الختبار ( )tللفرضة العدمية التي تفترض

عدم وجود فروق جوهرية وذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر

مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى

لمتغير الجنس ،كانت أكبر من مستوى  ،0.05ويعني هذا قبول هذه الفرضية العدمية.

وبناء على ذلي نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات داللة
ً
إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء
المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير الجنس".

ويعزو الباحث ذلي إلى أن عدد االناث في عينة الدراسة (والتي تمثلت في شاالي الوظائ
اإلشرافية للشبكة) محدود للغاية فقد شكل فقط  ،%3.1هذا باإلضافة إلى أن القذكور واالناث في
الشبكة يتعرضقون لنفس ظروف العمل ،فضالً عن إطالع كال الجنسين على جميع النواحي
االدارية الخاصة بالمهنة.
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بالنسبة لمتغير العمر:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية

العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات

المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير العمر ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق

ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد
بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير العمر ،والجدول

رقم ( )20.5أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم( ) )20 -5اختبار متوسط االجابات حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة
األداء المتوازن تبعاً لمتغير العمر
العمر
المجاالت

أقل من
30

30-40

40-50

فأكثر 50

F-test

Sig

النتيجة

البعد المالي.

7.14

6.99

7.03

6.55

0.937 0.138

اير دالة

بعد العمالء.

8.05

7.47

7.91

7.00

0.467 0.860

اير دالة

بعد العمليات الداخلية.

7.03

6.70

7.36

7.83

0.397 1.005

اير دالة

بعد التعلم والنمو.

7.03

6.49

7.54

7.28

0.284 1.295

اير دالة

البعد االجتماعي.

7.87

7.79

8.17

8.62

0.693 0.486

اير دالة

7.47

7.13

7.61

7.41

0.655 0.542

اير دالة

أبعاد بطاقة األداء المتوازن.

يالحظ من الجدول السابق بأن القيم االحتمالية الختبار ( )Fللفرضة العدمية التي تفترض

عدم وجود فروق جوهرية وذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر

مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير

العمر ،كانت أكبر من مستوى  ،0.05ويعني هذا قبول هذه الفرضية.

وبناء على ذلي نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات داللة
ً
إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء

المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير العمر".

ويعزو الباحث ذلي إلى أن جميقع الفئقات العمريقة في عينة الدراسة (شاالي الوظائ

اإلشرافية)

ترى أن هناي تواف اًر لمقومات تطبيق أبعاد بطاقة قياس األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة
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األقصى اإلعالمية ،ويبرر الباحث ذلي بأن االبية عينة الدراسة من الكفاءات الشابة التي لديها
المعرفة والخبرة والدراية باألمور المالية واإلدارية بالشبكة.
بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية

العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات

المبحوثين حول مدى توافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى

اإلعالمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق

ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات أبعاد بطاقة
األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،والجدول

رقم ( )21.5أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم( )21 -5اختبار متوسط االجابات حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء
المتوازن تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

المجاالت

دراسات عليا بكالوريوس

دبلوم

F-test

Sig

النتيجة

متوسط فأقل

البعد المالي.

7.34

6.79

7.21

1.465

0.239

اير دالة

بعد العمالء.

8.04

7.40

7.53

1.462

0.240

اير دالة

بعد العمليات الداخلية.

7.51

6.53

6.89

3.787

0.028

* دالة

بعد التعلم والنمو.

7.26

6.53

6.40

1.900

0.158

اير دالة

البعد االجتماعي.

8.24

7.63

8.01

1.818

0.171

اير دالة

7.70

7.02

7.26

2.440

0.096

اير دالة

أبعاد بطاقة األداء المتوازن.

تم دمج درجة العلمية دكتوراه مع الدرجة العلمية ماجستير لقلة عدد المفردات.

يالحظ من الجدول السابق بأن القيم االحتمالية الختبار ( )Fللفرضة العدمية التي تفترض

عدم وجود فروق جوهرية وذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر

مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير

المؤهل العلمي ،كانت أكبر من مستوى  ،0.05ما عدا المجال الثالث "بعد العمليات الداخلية"
دالة إحصائية ،وتم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية لمعرفة تجاه الفروق ،حيث يوجد

فروق ذات داللة إحصائية بين الدرجة العلمية دراسات عليا والدرجة العلمية بكالوريوس لصالح
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الدرجة العلمية ماجستير بمتوسط فروق ( )0.973درجة ،ونستنتج من ذلي رفض هذه الفرضية
وقبول الفرضية البديلة.

وبناء على ذلي نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات داللة
ً
إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء
المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية باستثناء بعد العمليات الداخلية تعزى

لمتغير المؤهل العلمي"

ويفسر الباحث ذلي بأن هناي نسبة  %24.6من حملة شهادة الدراسات العليا ،وهو الذي

أثر على انخفاض نسبة التوفر لبعد العمليات الداخلية ،وقد ترجع وجهة نظر حملة الدراسات

العليا أن إدارة الشبكة ال تعمل على عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات الموظفين ،وأنها ال تعمل
بشكل كبير على تطوير مجاالت البحث والتطوير لديها ودعم األنشطة فيها ،وكذلي ال تسعى

بشكل كبير إلى تطوير أسلوب ونوعية الخدمات المقدمة من قبلها باستمرار.
بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية

العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات

المبحوثين حول مدى توافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى

اإلعالمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق

ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات أبعاد بطاقة
األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي،
والجدول رقم ( )22.5التالي يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم( )22 -5اختبار متوسط االجابات حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء
المتوازن تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

المجاالت

مدير عام مدير دائرة رئيس قسم

رئيس

F-test

Sig

النتيجة

شعبة

البعد المالي.

7.55

7.13

7.11

6.68

0.696

0.558

اير دالة

بعد العمالء.

9.16

7.43

7.44

7.77

1.377

0.258

اير دالة

بعد العمليات الداخلية.

8.33

7.20

6.73

6.65

1.602

0.198

اير دالة

بعد التعلم والنمو.

8.35

6.90

6.52

6.66

1.207

0.315

اير دالة

البعد االجتماعي.

8.70

8.07

7.65

8.01

1.068

0.369

اير دالة

8.43

7.36

7.13

7.20

1.028

0.387

اير دالة

أبعاد بطاقة األداء المتوازن.
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يالحظ من الجدول السابق بأن القيم االحتمالية الختبار ( )Fللفرضة العدمية التي تفترض

عدم وجود فروق جوهرية وذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر

مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير

المسمى الوظيفي ،كانت أكبر من مستوى  ،0.05ويعني هذا قبول هذه الفرضية.

وبناء على ذلي نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات داللة
ً
إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء
المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي".
وهذا يدلل على أن جميع عينة الدراسة (شاالي الوظائ

اإلشرافية) يرون أن هناي توافر

لمقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية ،ويبرر
الباحث ذلي بأن جميع عينة الدراسة بكافة مسماهم الوظيفي يشاركون في تنفيذ خطط المؤسسة
وسياساتها وأهدافها وهم على إطالع بالكثير من األمور التفصيلية والدقيقة فيها.
بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية

العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات

المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات أبعاد

بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير عدد سنوات
الخبرة ،والجدول رقم ( )23.5أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم( )23 -5اختبار متوسط االجابات حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء
المتوازن تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة
المجاالت

عدد سنوات الخبرة

F-test

Sig

النتيجة

0.508

اير دالة
اير دالة

 5فاقل

5-10

10-15

فأكثر 15

البعد المالي.

7.61

6.86

7.05

6.92

0.783

بعد العمالء.

8.34

7.42

7.56

7.85

1.071

0.368

بعد العمليات الداخلية.

7.50

6.60

6.92

7.44

1.369

0.261

اير دالة

بعد التعلم والنمو.

7.69

6.40

6.70

7.47

2.093

0.110

اير دالة

البعد االجتماعي.

8.33

7.64

7.94

8.50

 0.3131 1.213اير دالة

7.93

7.03

7.27

6.64

اير دالة

أبعاد بطاقة األداء المتوازن.

114

1.626

0.193

يالحظ من الجدول السابق بأن القيم االحتمالية الختبار ( )Fللفرضة العدمية التي تفترض

عدم وجود فروق جوهرية وذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر

مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى
لمتغير عدد سنوات الخبرة ،كانت أكبر من مستوى  ،0.05ويعني هذا قبول هذه الفرضية.

وبناء على ذلي نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات داللة
ً
إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء
المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة".

ويعزو الباحث ذلي إلى أن ما يزيد عن نسبة  %90من عينة الدراسة لديهم خبرة تزيد عن 5
سنوات بالتالي تولدت لديهم خبرة جيدة للحكم على الوضع اإلداري والتنظيمي والمالي داخل
الشبكة واالتفاق بينهم على توافر مقومات التطبيق لبطاقة األداء المتوازن.
بالنسبة لمتغير مكان العمل:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية

العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات
المبحوثين حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة
األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير مكان العمل ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود

فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات أبعاد
بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى لمتغير مكان العمل،
والجدول رقم ( )24.5أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم( )24 -5اختبار متوسط االجابات حول مدى توافر مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء
المتوازن تبعاً لمتغير مكان العمل

المجاالت
البعد المالي.
بعد العمالء.
بعد العمليات الداخلية.
بعد التعلم والنمو.
البعد االجتماعي.
أبعاد بطاقة األداء المتوازن.

مكان العمل
فضائية

مرئية اإلذاعة شهاب

6.97
7.80
7.12
7.00
8.01
7.40

7.38
7.81
6.52
6.35
7.41
7.17

7.94
7.77
6.70
6.78
8.12
7.54

6.66
6.62
6.08
5.71
7.44
6.55

F-test

Sig

النتيجة

1.382
3.109
2.580
3.067
1.232
2.274

0.257
0.033
0.062
0.034
0.306
0.089

اير دالة
دالة
اير دالة
دالة
اير دالة
اير دالة

يالحظ من الجدول السابق بأن القيم االحتمالية الختبار ( )Fللفرضة العدمية التي تفترض

عدم وجود فروق جوهرية وذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر
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مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية تعزى

لمتغير مكان العمل ،كانت أكبر من مستوى  ،0.05ما عدا المجالين الثاني "بعد العمالء "
والرابع "بعد التعلم والنمو" اير دالة إحصائية ولتحديد اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ()LSD

للمقارنات البعدية ،والجدول رقم ( )25.5يوضح نتيجة ذلي.
جدول رقم( )25 -5اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية لمعرفة مصدر الفروق التي تعزى لمتغير
مكان العمل في بعد العمالء وبعد التعلم والنمو
المتغيرات
فضائية األقصى
بعد
العمالء

مرئية األقصى
اذاعة األقصى

بعد
التعلم
والنمو

فضائية األقصى
مرئية األقصى
اذاعة األقصى

مرئية األقصى
اذاعة األقصى
وكالة شهاب لألنباء
اذاعة األقصى
وكالة شهاب لألنباء
وكالة شهاب لألنباء
مرئية األقصى
اذاعة األقصى
وكالة شهاب لألنباء
اذاعة األقصى
وكالة شهاب لألنباء
وكالة شهاب لألنباء

الفرق في
المتوسطات
0.031
*1.188
-.006
1.157
-0.037
-1.194
0.218
*1.289
0.646
1.071
0.429
-0.643

مستوى
الداللة
0.961
0.004
0.991
0.104
0.963
0.054
0.756
0.004
0.270
0.169
0.620
0.339

النتيجة
غير دالة
دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

حيث يالحظ من خالل الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مكان العمل

فضائية األقصى واذاعة األقصى لصالح فضائية األقصى بمتوسط فروق ( )1.188درجة وذلي

لمجال بعد العمالء و ( )1.289لبعد التعلم والنمو .ويفسر الباحث هذه الفروق بأن عدد أفراد
عينة الدراسة العاملين في فضائية األقصى بلد  43فرد بنسبة  %66.2من عينة الدراسة ،وهذا

انعكس بطبيعة الحال على إجابة المبحوثين وآراءهم حول مدى توافر مقومات التطبيق ألبعاد

بطاقة األداء المتوازن في شبكة األقصى اإلعالمية ،وأن طبيعة العمل في فضائية األقصى وهي
تمثل كبرى المؤسسات التابعة لشبكة األقصى اإلعالمية اكسب عينة الدراسة المختارة منها
المقدرة والخبرة والدراية بشكل أفضل من باقي المؤسسات التابعة للشبكة.

وبناء على جميع ما سبق ذلي نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي
وبشكل عام،
ً
تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر

مقومات تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداء لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية

باستثناء بعد العمالء وبعد التعلم والنمو تعزى لمتغير مكان العمل".
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ملخص الفصل اخلامس:
الوص

استعرض الباحث خالل هذا الفصل تحليل خصائص عينة الدارسة ،والتي تضمنت

اإلحصائي للعينية ،وفقاً للخصائص والسمات الشخصية والتي تمثلت بكل من (الجنس،

العمر ،التخصص ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرة) .ومن ثم استعرض الباحث نتائج
تحليل مجاالت وأبعاد الدراسة والذي لخصت نتائج مجاالت الدارسة والدرجة الكلية لالستبانة،
حيث نجد أن المجال الخامس "البعد االجتماعي" جاء في المرتبة األولى من بين باقي المجاالت

وذلي بمتوسط حسابي ( 7.86من  ،)10بينما جاء المجال الثاني "بعد العمالء" في المرتبة

الثانية بمتوسط حسابي ( 7.59من  ،)10في حين جاء المجال الرابع "بعد التعلم والنمو" في
المرتبة األخيرة وذلي بمتوسط حسابي ( 6.69من  ،)10كما وبلد المتوسط الحسابي للدرجة

الكلية لالستبانة ( 7.24من  )10وبانحراف معياري ( )1.06وبوزن نسبي  %72.4وتشير هذه
القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على مجاالت الدراسة ككل من وجهة نظر أفراد مجتمع

الدراسة ،ومن ثم استعرض الباحث بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازن
في شبكة األقصى اإلعالمية من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة ،ومن ثم تم اختبار ومناقشة

فرضيات الدراسة الذي نصت على صحة الفرضية الرئيسة األولى للدراسة والتي تفترض " تتوافر

مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية بقطاع ازة بنسبة

تزيد عن ."%70

واختققتم الباحققث هققذا الفصققل باختبققار وصققحة الفرضققية الرئيسققة الثانيققة للد ارسققة والتققي بينققت بأنققه ال
يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين حول مدى توافر مقومات أبعقاد

بطاقققة األداء المت قوازن كققأداء لتقيققيم أداء شققبكة األقصققى اإلعالميققة تعققزى للمتغي قرات الديموارافيققة

(الجنس ،العمر ،الشهادة العلمية ،والمسمى الوظيفي ،وعدد سقنوات الخبقرة) ،مقا عقدا متغيقر مكقان
العمل.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
 0-6متهيد.
 1-6النتائج.
 2-6التوصيات.
 3-6اخلطة املقرتحة لتنفيذ النتائج والتوصيات.

 4-6الدراسات املستقبلية.
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النتائج والتوصيات
 0-6متهيد.

بناء على الدراسة الميدانية التي تناولت مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتقييم
ً
أداء شبكة األقصى اإلعالمية ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من خالل البيانات التي
تم جمعها من االستبانة ،وتم عرض وتفسير هذه النتائج ،ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة ذات

العالقة ،وتم استخالص أهم هذه النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ،وكذلي أهم التوصيات

المقترحة وهي كاآلتي:

 0-6النتائج:

 -1بينت الدراسة أن أكثقر مقن  %96مقن مقوظفي شقبكة األقصقى هقم مقن القذكور ،وأن أكثقر مقن
 %72من الموظفين تتقراوح أعمقارهم مقن  40 – 30عامقاً وهقذا يشقير إلقى أن أالقب العقاملين

فققي الشققبكة هققم فئققة الشققباب ،هققذا باإلضققافة إلققى أن أكثققر مققن  %55مققن مققوظفي الشققبكة مققن
الحاصققلين علققى درجققة البكققالوريوس فققأعلى ،وهققذا يغلققب عليققه أن أالققب فئققة الشققباب العققاملين

فققي الشققبكة مققن المتخصصققين ،والحاصققلين علققى الشققهادات العلميققة المتخصصققة ،هققذا فضقالً
عققن أن أكثققر مققن  %50مققن مققوظفي شققبكة األقصققى تت قراوح سققنوات خب قراتهم مققا بققين 10-5

سنوات وذلي حسب عينة الد ارسقة المطبققة ،والقذي يقدل علقى أن مسقتوى الخبقرة لقدي العقاملين

في الشبكة متوسط.

 -2أشارت النتائج أيضاً أن أكثر من  %66من موظفي شبكة األقصى يعملون في فرع فضائية
األقصى وهذا يؤشر على أن فضائية األقصى هي األكثر عدداً من ناحية عدد الموظفين،
وكذلي من ناحية عدد متخذي الق اررات (مدراء ورؤساء أقسام ورؤساء شعب) مقارنة

بالمؤسسات األخرى التابعة لشبكة األقصى اإلعالمية.

 -3بينقت الد ارسقة أن شقبكة األقصققى اإلعالميقة تققوم بتطبيقق إجقراءات دقيققة لضقبط المصققروفات
وهذا يدلل على فعالية دور الرقابة الداخلية في الشبكة ،كما أن الشبكة تعاني مقن ضقع

فقي

العمققل علققى تققوفير مصققادر تمويققل جديققدة ،والققذي قققد يققؤثر بشققكل كبيققر علققى تحقيققق أهققدافها
وتطورها بشكل مستمر ،كما أن الشبكة تعمل على إبراز السمات التقي تتميقز فيهقا عقن ايرهقا

م ققن المؤسس ققات اإلعالمي ققة ،وتس ققعى للتع ققرف إلق قى أراء الجمه ققور ف ققي أداء الش ققبكة ،وتحلي ققل
ودراسة كافة تطلعاتهم ،ولكن هذا األمر يحتقاج لمزيقد مقن التعزيقز ،كمقا أن الشقبكة تققوم علقى

استخدام الموارد الحالية بأقصى طاقة ممكنة.
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 -4وقد أشارت الدراسة أن هناي ضقع

فقي عققد القدورات التدريبيقة لتنميقة ققدرات المقوظفين وهقذا

يحتاج لمزيد من التعزيز ،كما تعمل الشقبكة علقى اسقتخدام التقنيقات الحديثقة للمقوظفين ،وذلقي
وفقاً ألحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ،وتشاري الشبكة في المناسبات االجتماعيقة للمقوظفين

حيث ينعكس ذلي بشكل إيجابي على انتماء الموظفين للشبكة ،وكذلي تساهم الشبكة في بناء
المجتمققع الفلسققطيني عققن طريققق تقققديم الب قرامج االجتماعيققة واالقتصققادية والسياسققية والثقافيققة
الهادفق ققة ،ولكق ققن وضق ققحت الد ارسق ققة بق ققأن هنق ققاي ضق ققعفاً فق ققي العمق ققل علق ققى إيجق ققاد فق ققرص عمق ققل
والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة في المجتمع.

 -5وأشارت الدراسة بأن اإلدارة العليا بالشبكة ليس لديها إلمام كاف بأهمية تطبيق بطاقة األداء
المتوازن كنظام إداري ومالي شامل ،وهذا قد يعد من أكبر الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه

البطاقة ،هذا باإلضافة إلى عدم وجود جانب للتطوير في الشبكة وموازنة خاصة بذلي،
وكذلي عدم وجود خطط إدارية طويلة األمد.

 -6أظه ققرت الد ارس ققة أن ققه وبص ققورة إجمالي ققة تت ققوافر مقوم ققات تطبي ققق أبع ققاد بطاق ققة األداء المتق قوازن
الخمس ققة (البع ققد الم ققالي ،بع ققد العم ققالء ،بع ققد العملي ققات الداخلي ققة ،بع ققد النم ققو وال ققتعلم ،والبع ققد
االجتماعي) كأداة لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالميقة بنسقبة  ،%72.3والقذي يقدلل علقى أن

هنققاي إمكانيققة كبيقرة لتطبيققق هققذه المنهجيققة فققي شققبكة األقصققى اإلعالميققة للنهققوض بهققا علققى

المستوى التنظيمي اإلداري والمالي وايرها من الجوانب.

 -7وبينت النتائج أن مقومقات تطبيقق البعقد المقالي لبطاققة األداء المتقوازن تتقوافر بنسقبة %70.1
في شبكة األقصى اإلعالمية.

 -8وأظهققرت النتققائج أيضقاً أن مقومققات تطبيققق بعققد العمققالء لبطاقققة األداء المتقوازن تتقوافر بنسققبة
تزيد عن  %70أي (.)%75.8

 -9وكققذلي أوضققحت أن مقومققات تطبي ققق بعققد العمليققات الداخلي ققة لبطاقققة األداء المت قوازن تتق قوافر
بنسبة ال تزيد عن  %70أي (.)%68.4

 -10وكذلي بينت الدراسة أنه تتوافر مقومات تطبيق بعقد القتعلم والنمقو لتقيقيم أداء شقبكة األقصقى
اإلعالمية بنسبة ال تزيد عن  %70أي (.)%66.9

 -11وأنه تتوافر مقومات تطبيق البعد االجتمقاعي لبطاققة األداء المتقوازن كقأداء لتقيقيم أداء شقبكة
األقصققى اإلعالميققة بنسققبة تزيققد عققن  %70أي ( ،)78.6بالتققالي جققاء هققذا البعققد فققي المرتبققة
األولى يليه بعد العمالء والبعد المالي على التوالي.
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 -12بينت الدراسة كذلي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثين

ح ققول م ققدى تق قوافر مقوم ققات أبع ققاد بطاق ققة األداء المتق قوازن ك ققأداء لتقي ققيم أداء ش ققبكة األقص ققى
اإلعالمية تعزى للمتغيرات الديموارافية (الجنس ،العمر ،الشهادة العلمية ،والمسمى القوظيفي،
وعققدد سققنوات الخب قرة) ،باسققتثناء مقومققات بعققد العمققالء وبعققد الققتعلم والنمققو كققان هنققاي فققروق
تعزى لمتغير مكان العمل وكانت لصالح فضائية األقصى.

 2-6التوصيات:

 -1أن تس ققعى إدارة ش ققبكة األقص ققى اإلعالمي ققة إل ققى دع ققم ،وتبن ققي بطاق ققة قي ققاس األداء المتق قوازن
باعتبارها نظام متكامل وشامل لإلدارة االستراتيجية ،مع تهيئة الظروف الالزمة لتفعيقل عمليقة

تطبيقها على الشبكة.

 -2العمققل علققى نشققر ثقافققة بطاقققة األداء المت قوازن بققين مققوظفي شققبكة األقصققى مققن خققالل تقققديم
دورات تدريبية تشمل التدريب على تطبيق أبعاد بطاقة قياس األداء المتوازن.

 -3العمل على استقطاب كوادر بشرية ومهنيه قادرة على تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن.
 -4العمققل علققى تطققوير آليققات التعققرف إلققى أراء الجمهققور فققي أداء الشققبكة ،والعمققل علققى تحليققل
ودراسة كافة تطلعاتهم.

 -5العمققل علققى تطققوير الكققادر البشققري فققي الشققبكة مققن خققالل تقققديم بقرامج ودورات تدريبيققة كافيققة
من أجل تنمية قدرات الموظفين ومالئمتهم بشكل مستمر.

 -6العمل على توفير مصادر تمويل جديدة مما يساعد على تطوير أداء الشبكة.
 -7العمل على تطوير أسلوب ونوعية الخدمات المقدمة في الشبكة باستمرار.
 -8ضرورة زيادة االهتمام في بعد التعليم والنمو للموظفين.

 -9المساهمة في الحد من مشكلة البطالة في المجتمع الفلسطيني.
 -10العمل على االستفادة من اإلمكانيات المتوفرة في الشبكة في زيادة إيراداتها ،وذلقي مقن خقالل
البرامج التي تقوم بها الشبكة.

 -11ضرورة زيادة االهتمام في بعد العمليات الداخلية في شبكة األقصى.
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3-6خطة عمل لتنفيذ نتائج وطوصيات الدراسة
جدول رقم ( )1 -6خطة عمل لتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة

النشاط

الفئة
المستهدفة

الزمان

مؤشر
النجاح

التكلفة
بالدوالر

الجهة المسئولة

 -1أن تسققعى إدارة شققبكة األقصققى اإلعالميققة
إلى دعم ،وتبني بطاقة قيقاس األداء المتقوازن

باعتبارهقققققا نظقققققام متكامقققققل وشقققققامل لققققق دارة

موظفي الشبكة

مستمر

االسققققتراتيجية ،مققققع تهيئققققة الظققققروف الالزمققققة

اصدار قرار
للمعنيين

0

مجلس اإلدارة  +المجلس
التنفيذي

لتفعيل عملية تطبيقها على الشبكة.
-2العمل على نشقر ثقافقة بطاققة األداء المتقوازن
بين موظفي شبكة األقصى من خالل تقديم دورات

تدريبيققة تشققمل التققدريب علققى تطبيققق أبعققاد بطاقققة

موظفي الشبكة

 4شهور

تطبيق
دورات

2000

قياس األداء المتوازن.

-3العمل على استقطاب كوادر بشرية ومهنيقه
ققققققادرة علقققققى تطبيقققققق بطاققققققة قيقققققاس األداء

المتوازن.

كوادر بشرية
داخلية
وخارجية

مستمر

التعاقد مع
مختصين

3000

قسم الجودة بالتعاون مع
جهات خارجية

شئون الموظفين  +قسم
الجودة

-4العمل علقى تطقوير آليقات التعقرف إلقى أراء
الجمهور في أداء الشبكة ،والعمل على تحليقل
ودراسة كافة تطلعاتهم.

الجمهور

مستمر

تطبيق
مشاريع

1000

اإلعالم الجديد  +قسم
الجودة

-5العمقققل علقققى تطقققوير الكقققادر البشقققري فقققي
الشبكة من خالل تقديم برامج ودورات تدريبيقة
كافيققققة مققققن أجققققل تنميققققة قققققدرات المققققوظفين

موظفي الشبكة

 4شهور

إقامة برامج
ودورات

2000

قسم الجودة بالتعاون مع
جهات خارجية

ومالئمتهم بشكل مستمر.
-6العمققل علققى تققوفير مصققادر تمويققل جديققدة
مما يساعد على تطوير أداء الشبكة.

مقدرات الشبكة
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مستمر

إقامة
مشاريع
ربحية
ونجاحها

5000

المجلس التنفيذي  +قسم
الجودة

النشاط

الفئة
المستهدفة

مؤشر
النجاح

التكلفة
بالدوالر

الزمان

تفاعل
ورضا
داخلي
وخارجي

2000

إقامة برامج
تنموية
وتثقيفية
للموظفين

1000

تطبيق آلية
توسع
وتوظيف

3000

-7العمقققققل علقققققى تطقققققوير أسقققققلوب ونوعيققققققة
الخدمات المقدمة في الشبكة باستمرار.

خدمات الشبكة

مستمر

-8ضقققرورة زيقققادة االهتمقققام فقققي بعقققد التعلقققيم
والنمو للموظفين.
-9المسققاهمة فققي الحققد مققن مشققكلة البطالققة فققي
المجتمع الفلسطيني.

موظفي الشبكة

مستمر

المجتمع
الفلسطيني

مستمر

الجهة المسئولة

المجلس التنفيذي بالتشاور
مع الدوائر المختلفة

المجلس التنفيذي بالتعاون
مع الجودة وشئون
الموظفين والعالقات العامة

مجلس اإلدارة

-10العمل على االستفادة من اإلمكانيات المتوفرة
فققي الشققبكة فققي زيققادة إيراداتهققا ،وذلققك مققن خققالل

البرامج التي تقوم بها الشبكة.

-11ضقققرورة زيقققادة االهتمقققام فقققي بعقققد العمليقققات
الداخلية في شبكة األقصى.

مقدرات الشبكة

مستمر

العمليات
الداخلية في
الشبكة

مستمر

تحسن
االيرادات

2000

رضا وردود
فعل إيجابية

0

المجلس التنفيذي بالتشاور
مع الدوائر المختلفة

المجلس التنفيذي بالتشاور
مع الدوائر المختلفة +
قسم الجودة

المصدر :من إعداد الباحث

 4-6الدراسات املستقبلية

 -1استخدام بطاقة قياس األداء المتوازن في تقييم أداء المؤسسات اإلعالمية في فلسطين.

 -2مدى توفر إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن في الجمعيات الخيريقة العاملقة فقي قطقاع
ازة.

 -3بطاق ققة األداء المتق قوازن وعالقته ققا بعملي ققة اتخ ققاذ القق ق اررات اإلداري ققة ،د ارس ققة تطبيقي ققة عل ققى
المؤسسات اإلعالمية في فلسطين.

 -4أث ققر تطبي ققق بطاق ققة األداء المتق قوازن عل ققى تعزي ققز المرك ققز التنافس ققي االس ققتراتيجي :د ارس ققة
تطبيقية على قطاع المؤسسات اإلعالمية العاملة في قطاع ازة.

 -5تقي ققيم األداء الم ققالي باس ققتخدام بطاق ققة األداء المتق قوازن ،د ارس ققة تطبيقي ققة عل ققى المؤسس ققات
اإلعالمية في فلسطين.
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املـراجـع
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ا
أوال -املراجع العربية:

قائمة املراجع

 القرآن الكريم. -السنة النبوية.

 أبو جزر ،محمد ( :)2012استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقويم أداء البنكاإلسالمي الفلسطيني – دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة

اإلسالمية ،ازة ،فلسطين.

 أبو شرخ ،جمال ( :)2012مدى إمكانية تقويم أداء الجامعة اإلسالمية بغزة باستخدامبطاقة قياس األداء المتوازن – دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية التجارة،

الجامعة اإلسالمية ،ازة ،فلسطين.

 أبو قمر ،محمد ( :)2009تقويم أداء بنك فلسطين المحدود باستخدام بطاقة قياس األداءالمتوازن ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،ازة ،فلسطين.

 األسطل ،فادي ( :)2011بطاقة األداء المتوازن وعالقتها بعملية اتخاذ الق اررات اإلدارية،دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية

التجارة ،جامعة األزهر ،ازة ،فلسطين.

 -اإلفرنجي ،زهير( :)2015إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية وسبل تطويرها

دراسة حالة :العدوان على غزة عام 2014م ،رسالة ماجستير اير منشورة ،أكاديمية اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا ،ازة ،فلسطين.

 البتانوني ،عالء ( :)2004تأثير الربط والتكامل بين قياس األداء المتوازن ونظام التكلفةعلى أساس النشاط على أداء منظمات األعمال ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،جامعة
عين شمس ،العدد 1المجلد.41

 بدر ،محمد ( :)2013دور المقياس المتوازن لألداء في ترشيد أداء إدارة األرباح ،رسالةماجستير اير منشورة ،جامعة األزهر ،ازة ،فلسطين.

 -البشتاوي ،سليمان ( :)2004إطار علمي لجمع المقاييس المحاسبية المالية وغير المالية

التشغيلية لألداء في ضوء المنافسة وعصر المعلوماتية (دراسة ميدانية في
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البنوك األردنية) ،مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،جامعة الزيتونة األردنية ،كلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية ،المجلد  ،20العدد.1
 بالسكة ،صقالح ( :)2012قابليقة تطبيقق بطاققة األداء المتقوازن كقأداة لتقيقيم االسقتراتيجيةفي المؤسسة االقتصادية الجزائرية ،دراسة حالة بعقض المؤسسقات ،مقذكرة مقدمقة كجقزء مقن

متطلبققات نيققل شققهادة الماجسققتير فققي علققوم التيسققير ،تخصققص اإلدارة االسققتراتيجية ،جامعققة
فرحات عباس ،سطي  ،الجزائر.

 ثابت ،محمد ( :)2015دور تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في رفع كفاءة األداءالمهني للمدقق الداخلي (دراسة ميدانية على دوائر التدقيق الداخلي في الجامعات

الفلسطينية في قطاع غزة) ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية،
ازة ،فلسطين.

 -جريرة ،طالل ( :)2014مدى تقييم األداء باستخدام أبعاد بطاقة األداء المتقوازن )(BSC

في شركات الصناعات الغذائية المسقاهمة العامقة فقي األردن-دراسقة ميدانيقة ،مجلقة العلقوم

اإلدارية ،المجلد  ،41العدد .2

 جودة ،محفوظ ( :)2008تطبيق نظام قياس األداء المتوازن وأثره في االلتزام المؤسسيللعاملين في شركات األلمونيوم األردنية (دراسة تطبيقية) ،المجلة األردنية للعلوم التطبيقية،

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،عمان ،المجلد  ،11العدد .2

 -خقققالف ،حسق ققن ( :)2013مققققدى إمكانيققققة تقيققققيم أداء المستشققققفيات الجزائريققققة العموميققققة

باسققتخدام بطاقققة األداء المتققوازن :دراسققة حالققة المؤسسققة العموميققة االستشققفائية محمققد

بوضققياف بورقلققة ،رسققالة ماجسققتير ايققر منشققورة ،كليققة العلققوم االقتصققادية والتجاريققة ،جامعققة
قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر.

 الققداعور ،جبققر ( :)2013أثققر تطبيققق بطاقققة األداء المت قوازن فققي الحققد مققن إدارة األربققاحدراسققققة ميدانيققققة ،مجلق ققة الجامعق ققة اإلسق ققالمية للد ارسق ققات االقتص ق قادية واإلداريق ققة ،المجلق ققد 21

العدد.2

 دراام ،ماهر ( :)2013تقويم أداء البنوك اإلسالمية الفلسطينية باستخدام بطاقة العالماتالمتوازنققة ( ،)BSCرسققالة ماجسققتير ايققر منشققورة ،المجلققة العربيققة لققإلدارة ،المنظمققة العربيققة
للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول العربية.
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 -دراام ،ماهر موسى ،وأبو فضة ،مروان محمد ( :)2009أثر تطبيق أنموذج األداء

المتوازن في تعزيز األداء المالي االستراتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في
قطاع غزة – دراسة ميدانية ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،المجلد  17العدد  ،2سلسلة العلوم
اإلنسانية ،الجامعة اإلسالمية ،ازة ،فلسطين.

 دوديققن ،أحمققد ( :)2009معوققققات اسقققتخدام بطاققققة األداء المتقققوازن فقققي البنقققوك التجاريقققةاألردنية (دراسة ميدانية) ،مجلة الزرقاء للبحوث اإلنسانية ،المجلد  ،9العدد .2

 الذيبة ،زياد ( :)2011مدى تطبيق النظام المتوازن لألداء  BSCفي المصارف التجاريةاليمنية ،دراسة تطبيقية على المصارف التجارية اليمنية ،مجلة كلية العلوم االقتصادية

والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد.9

 ربيع ،أسامة ( :)2007التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  – SPSSالجزء األول-كليةالتجارة ،جامعة المنوفية ،الطبعة الثانية ،مصر.

 الرفاتي ،عادل ( :)2011مدى قدرة المنظمات األهلية الصحية بقطاع غزة على تطبيقبطاقة األداء المتوازن كأداة لتقويم األداء التمويلي ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية

التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،ازة ،فلسطين.

 زالول ،جودة ( :)2010استخدام مقياس األداء المتوازن في بناء نموذج قياس رباعيالمسارات إلدارة األداء االستراتيجي والتشغيلي لألصول الفكرية ،بحث مقدم إلى برنامج
الندوة الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية – مهنة المحاسبة

في المملكة العربية السعودية وتحديات القرن الحادي والعشرون ،المنعقد خالل الفترة من

 19 -18آيار  ،2010المملكة العربية السعودية.

 -زويل  ،إنعام حسن ،ونور ،عبد الناصر ( :)2005أهمية ومدى استخدام بطاقة العالمات

المتوازنة في تقويم األداء (دراسة تطبيقية في عينة المصارف األردنية) ،المجلة األردنية

في إدارة األعمال ،المجلد  1العدد .2

 السققبيعي ،معيققوف ( :)2009خدمققة المجتمققع فققي البنققوك الكويتيققة ،جريققدة الرؤيققة الكويتيققة،فبراير .www.arrouiah.com

 السعدي ،ماهر ( :)2007تقييم األداء االستراتيجي لمنشآت األعمال المعاصرة ،مجلة عالمالسعودية.
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 سعيد ،سناء ( :)2005تصميم نظام تقويم األداء االستراتيجي للجامعات باعتماد تقنيةبطاقة الدرجات المتوازنة – دراسة تطبيقية في جامعة بغداد ،رسالة دكتوراه اير منشورة،

جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.

 سليحات ،نمر ،والمحاميد ،إسعود ( :)2013أثر ممارسة إدارة المعرفة فقي اسقتخدام بطاققةاألداء المتوازنة :دراسة ميدانية على الشركات الصناعية متوسقطة وصقغيرة الحجقم ،المجلقة

األردنية في إدارة األعمال ،عمان ،المجلد  ،11العدد .1

 السيد ،محمد( :)2006الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسيةوالتربوية باستخدام  ،SPSSكلية التربية جامعة الملي سعود ،الرياض ،السعودية.

 -شبكة األقصى اإلعالمية ،دائرة الشئون اإلدارية2014 ،م.

 -الشيشيني ،حاتم ( :)2004نحو إطار لقياس محددات استخدام ونجاح تبني نظام قياس

األداء المتوازن ،مجلة البحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ،المجلد ،26

العدد.1

 صادق ،عصام ( :)2014مدى توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن فيوزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير اير
منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،ازة ،فلسطين.

 -العازل ،فيصل ( :)2006اإلعالم ودورة في الحرب وفي السياسة ،الحوار المتمدن.

 عاشور ،حسام ( :)2015استخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس أداءالمستشفيات الحكومية الفلسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير اير منشورة ،أكاديمية

اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،ازة ،فلسطين.

 العبادي ،مصطفى ( :)2002إطار مقترح لتقييم أداء المنشآت الصناعية في ضوء بيئةالتصنيع الحديثة (دراسة اختبارية) ،مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،كلية التجارة ،بنها،

المجلد  ،22العدد .2

 عبد الحليم ،ناديقة ( :)2005دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن ،لتفعيلأثر منظمقات األعمقال ،لتفعيقل أثقر منظمقات األعمقال فقي التنميقة المسقتديمة ،مجلقة العلقوم
االقتصادية واإلدارية ،جامعة األمارات العربيقة المتحقدة ،كليقة اإلدارة واألقتصقاد ،المجلقد ،21
العدد .1
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 -عبد اللطي  ،عبد اللطي

وتركمان ،حنان ( :)2006بطاقة التصويب المتوازنة كأداة

لقياس األداء ،مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية – سلسلة العلوم االقتصادية
والقانونية ،جامعة تشرين ،كلية االقتصاد ،دمشق ،المجلد  ،28العدد.1

 عبد الملي ،أحمد ( :)2006مدخل القياس المتوازن كأداة لتقييم نظم تقييم األداء فيالمشروعات الصناعية ،دراسة نظرية وتطبيقية ،المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،
جامعة حلوان.

 عبيد ،وليد ( :)2014مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقويم أداء شركةتوزيع كهرباء محافظات غزة "دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية التجارة،

الجامعة اإلسالمية ،ازة ،فلسطين.

 عبيدات ،محمد وآخرون( :)1999منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات-كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية الجامعة البريطانية ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان،

األردن.

 -العجمي ،عبد هللا ( :)2012أثر القدرات االستراتيجية على أداء البنوك التجارية الكويتية

باستخدام بطاقة التقييم المتوازن ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية األعمال ،إدارة

األعمال ،جامعة الشرق األوسط.

 العمققري ،هققاني ( :)2001منهجيققة بطاقققة القيققاس المت قوازن لققألداء فققي بنققاء االسققتراتيجيةالقيادية ،مقالة علمية ،المؤتمر العربي الثاني في اإلدارة ،القاهرة ،مصر.

 -عميرة ،إبراهيم( :)1981حتى نفهم البحث التربوي ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر.

 -عوض ،فاطمة ( :)2009تأثير الربط والتكامل بين مقياس األداء المتوازن ( )BSCونظام

التكاليف على أساس األنشطة ( )ABCفي تطوير أداء المصارف الفلسطينية (دراسة
تطبيقية بني فلسطين) ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،ازة،

فلسطين.

 الغالبي ،طاهر ،إدريس ،وائل ( :)2009اإلدارة االستراتيجية (منظور منهجي متكامل) ،داروائل للنشر والتوزيع ،عمان.

 الغالبي ،طاهر ،وادريس ،وائقل ( :)2007اإلدارة االستراتيجية منظور منهجقي متكامقل ،داروائل للنشر والتوزيع ،عمان.
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 الغالبي ،طاهر ،وادريس ،وائقل ( :)2009أساسيات األداء وبطاقة التقيقيم المتقوازن ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان.

 -الغروري ،علي مجدي ( :)1998نحو نظام متكامل لمقاييس األداء المتوازن في منشآت

األعمال (دراسة تجريبية) ،المجلة العلمية لكلية التجارة ،جامعة األزهر-فرع البنات ،المجلد
 ،21العدد .15

 الغريب ،أبو عجيلة ( :)2012مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم األداءفي البنوك التجارية الليبية ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية األعمال ،قسم المحاسبة،

جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

 الغصيني ،رااب ،وتامر ،وسام( :)2011استخدام نموذج المتوازن لألداء ( )BSCفيتقويم أداء المستشفيات :دراسة تطبيقية في مستشفى الباسل بطرطوس ،مجلة جامعة
تشرين للدراسات والبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد

 ،33العدد .3

 اوث ،اادة ( :)2005أهمية استخدام مقاييس األداء غير المالية لزيادة فاعلية دورالمحاسبة اإلدارية في ظل بيئة التصنيع الحديثة (دراسة ميدانية على المنظمات الصناعية

في مدينة جدة) ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة الملي عبد
العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية.

 فتيحة ،قناوة ( :)2014مساهمة بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء المؤسساتاالقتصادية (دراسة حالة ليند غاز) ،رسالة ماجستير اير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح،
ورقلة ،الجزائر.

 القريشي ،محمد ( :)2014التغيير التكنولوجي وأثقره علقى أداء المؤسسقات االقتصقادية مقنمنظقور بطاقققة األداء المتقوازن ،رسقالة دكتققوراه ايقر منشققورة ،جامعقة محمققد خيضقر ،بسققكرة،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،قسم علوم التيسير ،الجزائر.

 -الكعبي ،بثينة ،وعمران ،قاسم ( :)2011أثر بطاقة األداء المتوازنة في تقويم أداء

المستشفيات الحكومية غير الهادفة للرب ::دراسة تطبيقية في مستشفى الدكتور كمال

السمرائي ،السمراء ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،العدد .87
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 -لبد ،خليل ( :)2005تقويم بعض اإلجراءات المنهجية المستخدمة في رسائل الماجستير

المقدمة لكليات التربية في الجامعات الفلسطينية بغزة ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،ازة ،فلسطين.

 اللحيدان ،إبراهيم ( :)2014بناء مؤشرات األداء الرئيسة لألمن الصقناعي باسقتخدام بطاققةاألداء المتقققوازن وأثرهقققا فقققي الحقققد مقققن الحقققوادث الصقققناعية ،جامعققة ن ققاي

العربي ققة للعل ققوم

األمنية ،كلية العدالة الجنائية ،قسم العلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
 -محمد ثريا ( " :)2015مقابلة أجراها الباحث" ازة 2015/07/01م.

 المدهون ،فداء والمحروق ،تسنيم ( :)2015عين النصر ،تجربة شبكة األقصى اإلعالميةفي تغطية عدوان  2014على قطاع غزة ،ازة ،فلسطين.

 المغربي ،عبد الحميد ( :)2006اإلدارة االستراتيجية بقياس األداء المتوازن ،المكتبةالعصرية للنشر والتوزيع ،المنصورة ،مصر.

 المغربي ،عبد الحميد ،واربية ،رمضان ( :)2006التخطيط االستراتيجي بقياس األداءالمتوازن ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،المنصورة ،مصر.

 الناطور ،جهاد ( :)2005أثر تطبيق معايير بطاقة األداء المتوازن على القرار االستثماريفي الشركات الصناعية األردنية ،رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية إدارة المال واألعمال،

جامعة آل البيت ،األردن.

 النجقار ،جميقل ( :)2013أثقر تطبيققق بطاققة األداء المتقوازن علقى تعزيققز المركقز التنافسققياالستراتيجي :دراسة تطبيقية على قطاع المؤسسقات الماليقة العاملقة فقي قطقاع غقزة ،مجلقة

القدس المفتوحة للدراسات واألبحاث ،العدد .29

 نديم ،مريم ( :)2013تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن (دراسة اختباريةفي شركة طيران الملكية األردنية) ،رسالة ماجستير اير منشورة ،جامعة الشرق األوسط،

األردن.

 نشرة اإلعالم المقاوم من إصدار قناة األقصى الفضائية2014 ،م. -النشرة التعريفية بإذاعة صوت األقصى2014 ،م.

 النشرة التعريفية بقناة األقصى الفضائية2014 ،م. -النشرة التعريفية بمرئية األقصى2014 ،م.

 -النشرة التعريفية بوكالة شهاب لألنباء2014 ،م.
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 التحديات التي تواجقه إسقتخدام نمقوذج تقيقيم األداء المتقوازن:)2001( مجبقور،النمري

-

، جامعققة المنصققورة، المجلققة المص قرية للد ارسققات التجاريققة،فققي الدولققة المتقدمققة والناميققة

.2  العدد،كلية التجارة

 بطاقققة األداء المتقوازن ودورهققا:)2015(  فققتح الققرحمن، منصققور، معتصققم،عبققد الحميققد

 كليقة الشقريعة، مجلقة العلقوم االقتصقادية،في تقويم األداء بالصندوق الققومي للمعاشقات

-

.2  العدد،16  المجلد،اإلسالمية
ا
: املراجع األجنبية-ثانيا
-

Adejoka, A., Bayat, M. (2014): Evaluation of performance management and
development systems with balanced scorecard as a performance appraisal
tool at Mthatha general hospital - Eastern Cape Province, Journal of
Research and Development Vol. 1, issue. 7, pp. 7- 24.

-

AL Shaikh, A., Mohammed N. (2007): Performance evaluation of
Palestinian Telecommunication Corporation by using Balanced Scorecard
approach, unpublished Master thesis, college of commerce, Islamic
University- Gaza, Palestine.

- Arshad Ali Javed and Azhar Iqbal (2008): Swedish Mutual Funds
Performance: University of Skovde.
-

Deshpande, B. (2015): Application of Balanced Score Card in Higher
Education with special emphasis in a Business School, International
Conference on Technology and Business Management, March 23-25.

-Divandri. A., Homayoun, Y., (2011): Balanced Scorecard A Tool for
Measuring Competitive Advantage of Ports with Focus on Container
Terminals, International Journal of trade, Economics and Finance, Vol. 2, No
6, December.
- George, D., Mallery P. (2003): SPSS for window Step by Step, fourth edition.
-

Hatian, W., Irawan, H., (2015): The Analysis of Organization Performance
using Balanced Scorecard at PT.Bank JabarBanten, Full Paper Proceeding
GTAR-2015, Vol. 2, 372-382.

-

Iselin, E. et al., (2008): The effects of the balanced scorecard on
performance: The impact of the alignment of the strategic goals and
performance reporting, Journal of General Management, Vol. 33, No.4,
pp.71-85.

-

Kaplan, S., Atkinson, A., (1998): Advanced Management Accounting, (3 ed),
new jersey: printice Hall.

-

Kaplan, S., Norton, P., (2006): Alignment", Harvard Business School Press,
Boston, Massachusetts, USA.

-

Kaplan, S., Norton, P., (1992): The Balanced Scorecard measures that drive
performance, Harvard Business Review. January –February.

-

Kaplan, S., Norton, P., (1996): The Balanced Scorecard Translating Strategy
in Action, Harvard Business Review.

-

Madsen, D., Stenheim, T., (2015): Perceived benefits of balanced scorecard
implementation: some preliminary evidence, Problems and Perspectives in
Management, Vol. 12, Issue 3.

-

Norman, Geoff, Likert scales, levels of measurement and the ‘‘laws’’ of
statistics, Adv in Health Sci Educ (2010) 15:625–632.
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ملحق رقم(  )1قائمة بأسماء محكمي االستبانة
م

الصفة

االسم

.1

أ.د .علي شاهين

محاضر في الجامعة اإلسالمية –ازة.

.2

أ.د .حمدي زعرب

محاضر في الجامعة اإلسالمية –ازة.

د .محمد المدهون

رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا –ازة.

.4

د .أحمد الوادية

النائب األكاديمي ألكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا-ازة.

.5

د .محمد الجريسي

محاضر في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا-ازة.

.6

د .نبيل اللوح

محاضر في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا-ازة.

.7

د .أحمد كلوب

محاضر في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا-ازة.

.8

د .رائد قنديل

محاضر في جامعة فلسطين –ازة.

.9

د .مدحت وادي

محاضر في جامعة القدس المفتوحة –ازة.

.10

ا .علي صنع هللا

محلل إحصائي.

.3
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ملحق رقم(  )2االستبانة في صورتها النهائية

االستبانة

السيد/ة الفاضل/ة  ...................................حفظكم هللا...
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،وبعد
الموضوع /استبانة بعنوان" :مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية"
تهدف االستبانة إلى التعرف إلى بطاقة قياس األداء المتوازن وأبعادها المختلفة ومدى إمكانية تطبيقها لتقييم أداء شبكة األقصى

اإلعالمية وذلي استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة واإلدارة من برنامج الدراسات العليا
المشتري بين أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى ،حيث إننا نؤمن بأنكم خير مصدر للوصول إلى المعلومات المطلوبة
كونكم أهل خبرة واختصاص ،ونعهد بكم االهتمام واالستعداد الدائم لمؤازرة البحث العلمي الذي يخدم مجتمعنا الفلسطيني.

لذا نرجو من سيادتكم اإلجابة على فقرات االستبانة بوضع درجة من ( )10-1لتعبر عن درجة الموافقة على كل عبارة ،علماً
بأن المعلومات التي ستدلون بها ستكون ألاراض البحث العلمي فقط.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
مع خالص التحية وبالغ التقدير واالحترام
الباحث /أحمد إبراهيم إدغيش

بطاقة قياس األداء المتوازن :هي نظام متكامل لقياس أداء المؤسسات يستند إلى مؤشرات مالية (البعد المالي) ومؤشرات اير
مالية تتعلق ب( :رضى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الشبكة ،العمليات الداخلية للشبكة ومدى تطورها وحوسبتها ،التعلم

والنمو فيما يتعلق بالعاملين بالشبكة والجهود المبذولة لتطوير وبناء قدراتهم وامكاناتهم وخبراتهم ومعارفهم ،وأخي ًار فيما يتعلق

بالمسؤولية االجتماعية الملقاة على عاتق الشبكة ومدى التزام الشبكة بهذه المسؤولية).
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أوال -البيانات الشخصية:
 .1الجنس





ذكر

أنثى

 .2العمر



سنة

أقل من  30سنة
 40سنة إلى أقل من 50




 30سنة إلى أقل من  40سنة
 50سنة فأكثر

 .3المؤهل العلمي


 دبلوم متوسط
دكتوراه




 اير ذلي (الرجاء التحديد)...................... :
ماجستير

بكالوريوس

 .4المسمى الوظيفي (اختر إجابة واحدة من فضلك)


 رئيس قسم

عضو مجلس إدارة


 رئيس شعبة

مدير عام /نائب


 اير ذلي (الرجاء التحديد):
مدير دائرة /نائب

............
 .5عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي


 من  10سنوات ألقل من  15سنة
أقل من  5سنوات


 من  15سنة فأكثر

من  5سنوات ألقل من  10سنوات

 .6مكان العمل


 إذاعة صوت األقصى
فضائية األقصى


 وكالة شهاب لألنباء
مرئية األقصى
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ثانيا -مجاالت الدراسة:

الرجاء وضع درجة من  10-1لتعبر عن درجة الموافقة على كل عبارة ،علما بأن الدرجة  10هي أعلى درجة
للموافقة ودرجة  1هي أدنى درجة.

فقرات االستبانة

م
المجال األول :البعد المالي:
-1

هناي نمو متوازن ومتزايد لمزيج اإليرادات من األنشطة ،والبرامج التي تقوم بها الشبكة.

-2

يتم العمل على توفير مصادر تمويل جديدة تؤدي إلى تحسين اإليرادات بالشبكة وتطورها.

-3

يتم استغالل الموارد المالية واإلمكانيات المتاحة بشكل يؤدي إلى تطوير األداء اإلداري

-4

يتم تقييم األداء المالي من خالل استخدام النسب المالية وأدوات التحليل المالي المستندة

-5

هناي بنود في الموازنات المالية بما يحقق الخطط المزمع تنفيذها.

-6

يتم تطبيق إجراءات دقيقة لضبط المصروفات.

والمالي بالشبكة.

إلى القوائم المالية.

-7

يتم العمل على تخفيض التكالي

-8

تعمل الشبكة على زيادة الخدمات المتنوعة.

-9

تقوم الشبكة بإعداد تقارير مالية بشكل دوري على مدار العام.

في الشبكة.

إلى أقصى حد ممكن وذلي لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة

المجال الثاني :بعد العمالء:
-1

تعمل الشبكة على تحقيق أعلى درجة إلرضاء الجمهور.

-2

تسعى الشبكة للتعرف إلى آراء الجمهور في أداء الشبكة ،وتحليل ودراسة كافة

-3

تولي الشبكة االهتمام الكافي بمتطلبات ،وحاجات الجمهور من أجل االحتفاظ به.

-4

تسعى الشبكة إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

-5

تستجيب الشبكة لشكاوى الجمهور ،ويتم معالجة الخلل في وقت قصير.

-6

تعمل الشبكة على إبراز السمات التي تتميز فيها عن ايرها من المؤسسات اإلعالمية.

-7

تعمل الشبكة على تعزيز ثقة الجمهور بها.

-8

تعمل الشبكة على تطوير نوعية الخدمات المقدمة للجمهور.

تطلعاتهم.
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درجة الموافقة
10-1

-9

يوجد مستوى مقبول من رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من الشبكة.

المجال الثالث -بعد العمليات الداخلية:
-1

تعمل الشبكة على توفير احتياجات ومتطلبات الموظفين.

-2

تقوم الشبكة بتطوير مجاالت البحث والتطوير ودعم األنشطة.

-3

تطور الشبكة أسلوب ونوعية الخدمات المقدمة باستمرار.

-4

تعمل الشبكة على تطوير الخدمات اإلدارية الالزمة وتقديم التسهيالت.

-5

يتم عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات الموظفين.

-6

يتم استخدام الموارد الحالية بأقصى طاقة ممكنة.

المجال الرابع -بعد التعليم والنمو:
-1

تهتم الشبكة بتدريب الموظفين لتطوير قدراتهم كل حسب حاجته وتخصصه أو حسب

-2

تقدم الشبكة برامج تدريبية كافية ومالئمة للموظفين وبشكل مستمر.

حاجة الشبكة.
-3

يبحث العاملون في الشبكة باستمرار عن االبتكار والتحسين لكل جوانب العمل فيها.

-4

تعمل الشبكة على الحفاظ للمزايا التنافسية وتحسينها في المستقبل.

-5

تعمل الشبكة على استخدام التقنيات الحديثة للموظفين ،ووفقاً ألحدث وسائل

-6

تحرص الشبكة على االحتفاظ بالموظفين ذوي االنضباط اإلداري واالهتمام بهم.

-7

تعمل الشبكة على تطوير المهارات والقدرات الحالية للوصول إلى أفضل مستوى من

التكنولوجيا الحديثة.

األداء.

المجال الخامس -البعد االجتماعي:
-1

تساهم الشبكة في بناء المجتمع الفلسطيني عن طريق تقديم البرامج االجتماعية

-2

تساهم البرامج المقدمة من قبل الشبكة على حل بعض القضايا والمشاكل االجتماعية.

-3

تعمل الشبكة على إيجاد فرص عمل والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة في

-4

تقدم الشبكة الدعم لألنشطة الثقافية والعلمية واألعياد من خالل رعاية المهرجانات

-5

تشاري الشبكة في المناسبات االجتماعية للموظفين.

-6

تسعى الشبكة في حل مشاكل الموظفين االجتماعية.

واالقتصادية والسياسية والثقافية الهادفة.

المجتمع.

والمناسبات.
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-7

تشاري الشبكة الموظفين في األعياد والمناسبات الدينية.

-8

تقدم الشبكة الهدايات العينية للموظفين في األعياد والمناسبات الدينية.

من وجهة نظرك ،اذكر الصعوبات التي تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازن في شبكة األقصى اإلعالمية؟
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