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الملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين ،وكما سعت الدراسة إلى التعريف بمفهوم بطاقة األداء المتوازن
أيضا بمفهوم الميزة التنافسية
وأبعادها ومراحل تطورها وخطوات ومقومات وقواعد تطبيقها والتعريف ً
وخصائصها ومصادرها وأبعادها وعناصرها ومؤشراتها ومعايير الحكم عليها.

ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الختبار فرضيات الدراسة باالعتماد على تحليل النسب المالية
المعلن عنها في التقارير السنوية آلخر ثالث سنوات مالية لشركات التأمين السبعة لكل بعد
وغير المالية ُ
من أبعاد بطاقة األداء المتوازن الخمسة ،وكما تم توزيع أداة الدراسة الرئيسة (االستبانة) على عينة
الدراسة الممثلة باإلدارة العليا لعدد ( )125فرع ومكتب لشركات التأمين ،وقد تم استرجاع عدد ()93
تم تحليلها باستخدام مقاييس النزعة المركزية واختبارات االرتباط واالنحدار.
استبانة بنسبة (ّ )%74.4
يدا من الثقة لنتائج الدراسة ،فقد تم مقارنة نتائج تحليل المؤشرات المالية وغير المالية
ومن أجل إضفاء مز ً
بنتائج تحليل االستبانة ،والتي أظهرت تطابقًا كامالً في النتائج.

وقد خلصت الد ارسة إلى النتائج التالية :إن شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تُعنى بتحقيق
الميزة التنافسية من أجل زيادة حصتها السوقية وبالتالي زيادة أرباحها وقيمتها السوقية .تنوع شركات
التأمين في استخدام االستراتيجيات التنافسية المتبعة لتحقيق الميزة التنافسية.

تطبق جميع شركات

التأمين بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة األساسية والبعد المستحدث المتعلق بالمسئولية االجتماعية
بارز في تحقيق الميزة التنافسية لشركات
دور ًا
والبيئية وبنسب متفاوتة .تلعب بطاقة األداء المتوازن ًا

التأمين المدرجة في بورصة فسطين.

وقد أوصت الدراسة بتبني إدارة شركات التأمين لبطاقة ألداء المتوازن كأسلوب وأداة إدارية شاملة تحقق
استراتيجياتها وأهدافها السيما فيما يتعلق بتحقيق ميزة تنافسية تُميز أداء بعضها عن بعض .تحديد
االستراتيجية التنافسية لشركات التأمين بشكل واضح ودقيق في استراتيجياتها وأهدافها واشراك جميع
العاملين في تحقيقها .إبداء مزيد من االهتمام بمسئوليات الشركات نحو المجتمع والبيئية من خالل توفير
تبرعات ورعايات لصالح فئات المجتمع الهشة وبهدف الحفاظ على البيئة من المخاطر المحيطة بها.
زيادة معدالت التدريب والتطوير لتصل لكافة أفراد الفريق العامل ضمن شركات التأمين وبما يدعم مواكبة
متطلبات العمل وتحقيق أهداف المنشأة والحفاظ على لياقة وتطور العاملين.
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Abstract
The study aimed at identifying the role of using balanced scorecard (BSC) in achieving
competitive advantage at listed insurance corporates in Palestine Exchange. In addition, the
study aimed at defining balanced scorecard, its aspects, development stages and
implementation mechanism as well as defining competitive advantage, its aspects,
strategies and measuring indicators.
The analytical descriptive methodology was used to test study hypothesis depending on
analysing financial and non-financial ratios extracted from the annual reports of insurance
corporates for the last three financial years for each of BSC five aspects. Moreover, a
questionnaire was designed and distributed over study sample including the top
management of (125) branches and offices of (7) insurance corporates. (93) filled
questionnaires were returned with (74.4%) percentage and analysed by using frequencies,
correlation and regression tests within SPSS application version 23. To increase the
credibility of study findings, the researcher compared the result of financial and nonfinancial ratios with statistical tests results and found complete matching.
They study's most essential results include: Insurance corporates listed at Palestine
Exchange are concerned to achieve competitive advantage in order to increase their market
share which increase their market value. Insurance corporates diversify in using competitive
strategies aimed at achieving competitive advantage. All insurance corporates are applying
BSC with its four main aspects in addition to the added fifth including social and
environmental responsibility with different percentages. BSC has a significant role in
achieving competitive advantage at listed insurance corporate in Palestine Exchange.
The study recommended the following: The management of insurance corporates should
adopt using BSC as an operational manner and comprehensive and effective administrative
tool to achieve their strategies and goals especially in relation to achieving competitive
advantage that differentiate one among others. Each insurance corporate should determine
the competitive strategy in a very clear and specific way within its strategies and goals while
involving all employees in planning, designing and implementation stages. Insurance
corporate should consider with more care their social and environmental responsibility
especially for those vulnerabilities within the community as well as aiming at mitigating the
risk affecting surrounding environment. Increase training and developing percentage to
involve all employees working for insurance corporates to qualify them with work
requirement and achieve corporate goals.
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إهداء
احلمد هلل رب العاملني ،الذي شرف أهل العلم ورفع منزلتهم على سائر اخللق ،وأصلي وأسلم على سيد األولني
ًّ
افرا ،ومن حرمه فهو
واآلخرين ،الذي مل ي ِّ
ورث ً
دينارا وال درمهًا ،وإمنا َوَّرث العلم ،فمن أخذه فقد أخذ حظا و ً
احملروم ،وبعد.
فإنين ببالغ السرور واحملبة أهدي هذا الب ا املتوا ع إىل
أمي الحبيبـ ـة التي ما فتئت دع ـ ـواها ورضاها يمهدوا لي كل سبيل ..بارك اهلل في عمرها وصحتها
زوجتي الصبورة أم موفق التي لم ت ّدخر جه ًدا في دعمي وإسنادي ..أدام اهلل مودته ومحبته بيننـا
إخوتي األعزاء أحمد وإبراهيم وريم سندي في حياتي ..أسعدهم اهلل ووفقهم في دنياهم وأخراهم
ابني الغاليان موفق ومحمد اللذان خ ّففت بسماتهما عني كل عناء وشقاء ..حفظهما ربي وبارك فيهما

أرواح الغائبين الحاضرين ..أبي وجدتي رحمهما اهلل وجمعني وأحبتي بهما في الفردوس األعلى
كما أهدي جهدي إىل مجيع أقربائي وأنسبائي وأصدقائي وزمالئي وجياين وأحبايب احلا رين والغائبني وال أنسى
فك اهلل
مجيعا ،كما أهدي حبثي إىل أسرى احلرية والكرامة َّ
قادة الشعب الفلسطيين الوطنيني والشهداء رمحهم اهلل ً
قيدهم يف القريب العاجل.
كما يسعدين أن أهدي هذا العمل إىل زمالئي الباحثني عن العلم والساعني على طلبه السيما طالب كليات
االقتصاد والعلوم اإلدارية واملالية آمالً أن يكون منارًة هلم ترشدهم إىل مزيد من الب وث العلمية ملا فيه مصل ة
ودورا يف إنعاش االقتصاد الوطين...
لقطاع األعمال الفلسطيين ً
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شكر وتقدير

علي على مدار أعوام عدة مل أفارق فيها مقاعد العلم والدراسة ،اتقدم جبزيل الشكر
ملن كان هلم الفضل ً
كبيا ّ
علي من حبور علمهم
والتقدير ألساتذيت كافة يف كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جبامعة األزهر الذين أغدقوا ّ
الواسعة خالل دراسي لدرجة املاجستي وأخص بالذكر الدكتور مفيد الشيخ علي ،الذي رعاين وساعدين خالل

ذرعا يب ومل يكل ومل ميل عن مساعديت بل ق ّدم
مراحل كتابة هذا الب ا العلمي على مدار عدة أشهر مل يضق ً
يسر يل على عسي وذلل يل الصعاب فله كل الشكر والتقدير.
َّ

كما أخص بالشكر اجلزيل صديقي الغايل األستاذ عبد الرحمن عواد ،زميل الدراسة وصديق العمر الذي
يعطي بال حدود ويساعد بال قيود والذي ساعدين يف الت ليل اإلحصائي ألداة الدراسة الرئيسة ،فله عظيم
الشكر واالمتنان متمنيًا له التفوق والسداد يف دراسته العليا.
صديقي العزيزين األستاذ زهير زيدان واألستاذ محمود مراد ،إلسنادهم ومساعدهتم يل يف
وال يفوتين أن أشكر
ْ
إجناز الدراسة عرب تعزيز التواصل مع شركات التأمني املدرجة يف بورصة فلسطني.
وألهنم

منارة

العلم

والعطاء،

فإنين

أشكر

السادة

األفا ل

مناقشي

رسالة

املاجستي

مناقشا خارجيًا،
مناقشا داخليًا ،والدكتور /اسكندر محمود نشوانً ،
األستاذ الدكتور /علي سليمان النعاميً ،

مين الشكر والعرفان جملهوداهتما.
متمنيًا منهما أن يقبال ّ
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 1.1المقدمة:
تعتبر ظاهرة العولمة من أهم السمات التي تُميز منظمات العصر الحالي ،وقد قدمت هذه الظاهرة العديد
من الفرص والتحديات لتلك المنظمات وذلك من خالل االنفتاح االقتصادي الذي أدى إلى تطور ونمو

المنافسة وتنوع استراتيجياتها ومداخلها وأساليبها (الزعانين ،2010 ،صفحة .)7
ولعل من أهم ما تواجهه أي منظمة هو حجم المنافسة المتواجدة داخل األسواق التي تعمل فيها؛ ألن
فعالة لهذه المنافسة
تهديدا ًا
المنافسة تشكل
ً
كبير على حصتهم السوقية وهذا يحتاج إلى تصد ومواجهة ّ
وخاصة في الوقت الحاضر الذي يتسم باشتداد المنافسة على كافة األصعدة (الزعانين ،2010 ،صفحة .)2
ولذلك في هذه األيام ،تتوجه المنظمات إلى أية إجراءات معيارية لتحقيق الميزة التنافسية؛ ألنه إذا ما تم
تحقيق

تنافسية

ميزة

أو

استدامة

فإنه

يمكن

تحقيق

مكاسب

عدة

للمنظمة

).(Hakkak & Ghodsi, 2015, p. 298
وهذا ما دعا الهتمام الشركات بتحقيق الميزة التنافسية لدورها في زيادة قيمتها السوقية وتعظيم ثروة
مالكيها إضافة إلى االستمرار في العمل والمحافظة على أداء مالي واداري متوازن يحقق طموحات
أصحاب الشأن .ومن أجل تحقيق هذا الهدف والوصول إلى مستويات متقدمة من األداء المالي وتحقيق
الميزة التنافسية فقد عكف الباحثون على إيجاد أساليب محاسبية وادارية تلبي احتياجاتها وتحقق األهداف
المرجوة.
ومن بين هذه األساليب ما توصل إليه كابلن ونورتن " "Kaplan and Nortonعام  ،1990وقد أطلقا
عليها اسم "بطاقة األداء المتوازن" وباللغة اإلنجليزية " "Balanced Scorecardوالذي شهد تطورات
متعاقبة الحقًا عام  1992وعام  1996منهما ومن غيرهما الحقًا ).(Al Shaikh Ali, 2007, p. 34
وتعمل بطاقة األداء المتوازن على مواجهة القصور في أنظمة الرقابة التقليدية ،لمواكبة التغيرات السريعة
المتالحقة

في

تكنولوجيا

المعلومات

واالتصاالت

والعولمة

والمنافسة

الشديدة.

(بدر ،2013 ،صفحة .)2
منهجا تفكيرًيا متوازًنا وأداة عمل تنفيذية تمكن المنشأة في حال تبنيها من
كما تعد بطاقة األداء المتوازن
ً
تحقيق أهدافها االستراتيجية ومن تقييم أدائها التشغيلي والمالي واالستراتيجي وفق إطار متكامل من

المقاييس المالية وغير المالية بشكل متوازن (محمد و إسماعيل ،2016 ،صفحة .)7
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وفي سياق منفصل ،فقد أصبحت خدمات التأمين تشكل حاجةً ملحة للمنشآت واألف ارد على حد سواء لما
لها من دور في إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت أو األفراد في شتى المجاالت .ومن هنا
برزت الحاجة لوجود شركات تأمين بهدف نقل المخاطر إليها والحصول على تعويضات مقابل دفعات
مالية محدودة ومنتظمة عند التعرض للمخاطر المؤمن عليها؛ وهذا ما حث شركات التأمين الفلسطينية
على تقديم خدماتها منذ عدة عقود.
بدءا من عام  1994حين بدأت السلطة الفلسطينية
ولقد شهد قطاع التأمين في فلسطين تطورات عديدة ً
بدورها في اإلشراف والرقابة وسن القوانين لقطاع التأمين ،والتي مرت بتحوالت كان أبرزها تأسيس هيئة
سوق رأس المال الفلسطينية عام  2004وما نتج عنه تأسيس االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عام
( 2005معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية (ماس) ،2016 ،صفحة .)2
اعتبار لمكانة
ونظر ألهمية إدارة المنافسة باستخدام األساليب اإلدارية والمحاسبية المتاحة من ناحية و ًا
ًا
قطاع التأمين المهمة كأحد القطاعات الخمسة المعتمدة في سوق فلسطين المالي ودوره الفعال في دعم
االقتصاد الفلسطيني وتلبية أحد أهم الخدمات للهيئات واألفراد على حد سواء؛ فقد ُعني الباحث بمعرفة
دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة

فلسطين من خالل إعداده للبحث العلمي محل الدراسة.
 .2.1مشكلة الدراسة:
إن عدم مواكبة شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين لألساليب اإلدارية والمحاسبية الحديثة قد
يضعف قدرتها التنافسية وأدائها المالي على حد سواء.
ولذلك ،فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة على التساؤل الرئيس اآلتي :ما دور استخدام بطاقة األداء
المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين؟
ولإلجابة على التساؤل الرئيس ،فقد تم صياغة التساؤالت الفرعية اآلتية:
 .1ما دور استخدام البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين
المدرجة في بورصة فلسطين؟
 .2ما دور استخدام بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين
المدرجة في بورصة فلسطين؟
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 .3ما دور استخدام بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين؟
 .4ما دور استخدام بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين؟
 .5ما دور استخدام بعد المسئولية االجتماعية والبيئية لبطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية
لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين؟
تأثير على دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق
 .6هل للسمات الديموغرافية لعينة الدراسة ٌ
الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين؟

 .3.1مبررات الدراسة:
إن المبرر الرئيس من اختيار عنوان الدراسة :دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة
التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين؛ هو نتيجة الستشعار حاجة جميع الشركات
فعالة للتعامل مع حالة المنافسة الشديدة التي تواجهها بحيث تمكنها من ريادة السوق وتحقيق
إلى حلول ّ
مستويات متقدمة في أدائها المالي.

اء على
وبطبيعة الحال ،فإن شركات التأمين تقدم خدمة مهمة وذات احتياج كبير لدى المستفيدين سو ً

صعيد الشركات أم األفراد متمثلة في نقل المخاطر عبر التأمين عليها ضمن سلسلة من الخدمات التي
تقدمها شركات التأمين وهذا ما دعا لتطبيق الدراسة على قطاع التأمين.

 .4.1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى معرفة مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن ودورها في تحقيق الميزة التنافسية لدى
شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين من خالل:
 .1التعرف على بطاقة األداء المتوازن وأبعادها ومراحل تطورها وخطوات ومقومات وقواعد تطبيقها.
 .2التعرف على مفهوم الميزة التنافسية وخصائصها ومصادرها وأبعادها وعناصرها ومؤشراتها ومعايير
الحكم عليها.
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 .3معرفة مستوى استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها الخمسة :المالي ،العمالء ،العمليات الداخلية،
التعلم والنمو ،والمسئولية االجتماعية والبيئية ،لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
 .4تحديد دور استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها الخمسة في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
 .5.1أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من خالل الفوائد العملية والعلمية المرجو تحقيقها على النحو اآلتي:


األهمية العملية:
مهما لتنمية االقتصاد الفلسطيني وهو قطاع التأمين ،والذي سيتاح
قطاعا
 .1تتناول الدراسة
ً
ً
حيويا ً
أمام صناع القرار فيه مخرجات الدراسة من نتائج وتوصيات لمساعدتهم في مراجعة وتحسين
أداء شركاتهم.
حافز لتطوير وتحسين األعمال والخدمات المقدمة عبر شركات قطاع التأمين
ًا
 .2تعد الدراسة
وتعزيز الميزة التنافسية واألداء المالي مقابل تحسين الخدمات للعمالء والمعنيين.

 .3تساهم في إرشاد شركات التأمين لطرق كفؤة جديدة إلدارة عملياتها بحيث تحقق أهدافها وتتغلب
على معوقات نجاحها.


األهمية العلمية:
 .1إثراء المكتبة الفلسطينية والعربية وتعزيزها باألبحاث التي من شأنها أن تعوض النقص الواضح
في البحوث التطبيقية التي تناولت بطاقة األداء المتوازن ودورها في تحقيق الميزة التنافسية.
اهتمام واسعٌ في اآلونة األخيرة ببطاقة األداء المتوازن من
 .2مواكبة التطور الفكري ،حيث هناك
ٌ
ناحية والميزة التنافسية من ناحية أخرى من قبل الشركات لما لها من دور في تعظيم الربحية

واالستدامة في العمل.
 .3فتح المجاالت أمام الباحثين لالطالع على بطاقة األداء المتوازن ومجاالت تطبيقها المختلفة.
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 .6.1فرضيات الدراسة:
تقوم الدراسة على الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى داللة ( )a=0.05بين استخدام بطاقة
األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين؛ وتشمل
الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى داللة ( )a=0.05بين استخدام البعد
المالي لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى داللة ( )a=0.05بين استخدام بعد
العمالء لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى داللة ( )a=0.05بين استخدام بعد
العمليات الداخلية لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة
فلسطين.
الفرضية الفرعية الرابعة :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى داللة ( )a=0.05بين استخدام بعد
التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة
فلسطين.
الفرضية الفرعية الخامسة :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى داللة ( )a=0.05بين استخدام بعد
البعد االجتماعي والبيئي المضاف لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين
المدرجة في بورصة فلسطين.
الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء
استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى السمات الديموغرافية لعينة الدراسة مثل :الجنس ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي ،والشركة المنتسب إليها ،وينبثق عن
الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
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الفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء
استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى متغير الجنس.
الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء
استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.
الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء
استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة.
الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء
استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى متغير التخصص العلمي.
الفرضية الفرعية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء
استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.
الفرضية الفرعية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء
استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى متغير الشركة المنتسب إليها المستجيب.
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 .7.1متغيرات الدراسة:


المتغير المستقل :بطاقة األداء المتوازن وتشمل األبعاد التالية :المالي ،والعمليات الداخلية،
والعمالء ،والتعلم والنمو ،والمسئولية االجتماعية والبيئية.

 المتغير التابع :الميزة التنافسية وتشمل :رضا العميل ،وقيمة العميل ،وقيادة الكلفة ،والتمايز،
والتركيز ،والتحالفات االستراتيجية ،واإلبداع ،والمرونة.
رسم توضيحي رقم (:)1

المتغير المستقل والمتغير التابع

المتغير المستقل:

بطاقة األداء المتوازن
وتشمل األبعاد التالية:
.1
.2
.3
.4

المتغير التابع:

الميزة التنافسية

المالي
العمليات الداخلية
العمالء
التعلم والنمو

 .5االجتماعي والبيئي

المصدر :تصميم الباحث من خالل المراجعات األدبية بتصرف.

 .8.1الطريقة واإلجراءات:
 .1.8.1األسلوب العلمي وأدوات جمع المعلومات:
لتحقيق أهداف الدارسة واإلجابة عن أسئلتها المتمثلة في معرفة دور استخدام بطاقة األداء
المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين؛ قد تم
استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل االعتماد على المصادر العربية واإلنجليزية،
من كتب ودوريات ورسائل بحثية ودراسات ومقاالت وتقارير مالية وسنوية في جانب المراجع
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األدبية؛ وكما اعتمدت الدراسة على استخدام قائمة استقصاء كأداة جمع البيانات الرئيسة التي
تم توزيعها على أفراد العينة وتم مطابقة النتائج الصادرة عن التحليل اإلحصائي بنتائج تحليل
النسب المالية وغير المالية للتحقق من فاعلية أداة الدراسة الرئيسة وتعظيم موثوقية نتائج
الدراسة.

وتتكون قائمة االستقصاء من جزءين ،األول :معلومات عامة حول المستجيب

(العينة)؛ أما الجزء الثاني فيضم مجموعة من األسئلة التي باإلجابة عليها تم اختبار فرضيات
الدراسة .ومن أجل ذلك تم استخدام مقياس (ليكرت) ذو الخيارات الخمسة.
 .2.8.1مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل المجتمع اإلحصائي ألغراض الدراسة بقطاع التأمين في بورصة فلسطين والذي يعد أحد
القطاعات الخمسة الفاعلة ويمثل  7شركات من إجمالي  49شركة مدرجة بحسب آخر
التحديثات الصادرة عن بورصة فلسطين في شهر يوليو  2017بما يمثله من نسبة ،%14.28
وقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في الدراسة لجميع شركات التأمين ،في حين تشمل عينة
الدراسة الميدانية جميع مدراء الفروع والمكاتب لكافة شركات التأمين المدرجة في بورصة
فلسطين والبالغ عددهم  125شخص أو من ينوب عنهم من نواب أو قائمين باألعمال أو مدراء
ماليين أو إداريين أو رؤساء أقسام أو دوائر وما في مقامها من وظائف إدارية عليا تشارك في
اتخاذ الق اررات االستراتيجية.
 .3.8.1التحليل اإلحصائي:
تم استخدام

برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Statistical Package for

معتمدا على مقاييس النزعة
) ،Social Sciences (SPSSألغراض التحليل اإلحصائي
ً

المركزية ،واختبارات االرتباط (بيرسون) واختبارات االنحدار الخطي.

 .9.1محددات الدراسة:
إن هذه الدراسة مقيدة بعدة عوامل منها حداثة سوق فلسطين المالي وحداثة القوانين المنظمة له وحداثة
بطاقة األداء المتوازن ومحدودية اإلفصاح إضافة لعدم وجود نموذج موحد للتقارير السنوية والمالية
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وبالتالي فإن هذا كله قد زاد العبء في سبيل معرفة دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة
التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
وفي ذات السياق ،فإن الدراسة تطبق فقط على شركات التأمين وبالتالي فإن أحد محددات الدراسة تكمن
في القدرة على التواصل مع جميع الشركات في شقي الوطن (المحافظات الشمالية والمحافظات
الجنوبية) .كما إن هذه الدراسة ال تقوم بشكل رئيس بدراسة األداء المالي والتشغيلي؛ لذا لن يتم استخدام
البيانات المالية المنشورة في التقارير السنوية إال ألغراض الربط والتحليل المنطقي كأداة ثانوية تساعد أداة
الدراسة الرئيسة الممثلة باالستبانة في توكيد نتائجها.

 .10.1خطة الدراسة:
في ما يلي خطة تنظيم الدراسة:


الفصل األول :اإلطار العام للدراسة.
ويتمثل الفصل في خطة الدراسة وما تشمله من مقدمة ،ومشكلة ،وأهداف ،ومبررات ،وأهمية

وفرضيات ،ومتغيرات الدراسة والطريقة واإلجراءات الالزمة إلنجاز الدراسة إضافة إلى الدراسات

السابقة والتعليق عليها.



الفصل الثاني :بطاقة األداء المتوازن.
ويتضمن الفصل الجوانب التالية :بمفهوم بطاقة األداء المتوازن وأبعادها ومراحل تطورها وخطوات
ومقومات وقواعد تطبيقها.



الفصل الثالث :الميزة التنافسية.
ويحتوي على الجوانب التالية مفهوم الميزة التنافسية وخصائصها ومصادرها وأبعادها وعناصرها

ومؤشراتها ومعايير الحكم عليها.






الفصل الرابع :الطريقة واإلجراءات.

الفصل الخامس :تحليل البيانات واختبار الفرضيات ومناقشتها.
النتائج والتوصيات.
المراجع والمالحق.

- 22 -

 .11.1مصطلحات الدراسة:


بطاقة األداء المتوازن :هي مجموعة من المقاييس التي تعطي اإلدارة العليا رؤية سريعة ولكن
شاملة لمنشأتهم.

) (Kaplan & Norton, 1992وهي ترجمة رسالة واستراتيجية منظمات

األعمال إلى أهداف ومقاييس ملموسة من خالل تفاعل أربعة أبعاد هي البعد المالي وبعد العمالء
وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو(Kaplan & Norton, 1996) .


الميزة التنافسية :هي اآللية التي يمكن للشركات من خاللها تحويل اإلستراتيجيات العامة إلى
صور عديدة منها
ًا
ممارسة من أجل تعظيم القيمة التي تقدمها الشركات لمؤسساتها وقد تأخذ
خفض األسعار دون أسعار المنافسين مع تحقيق ربح مماثل أو تزويد منافع فريدة للسلع أو

الخدمات بسعر يفوق منافسيها أو غيرها من الممارسات(Porter, 1998, p. 3) .

 .12.1الدراسات السابقة:
تم مراجعة ما كتب في أدب المحاسبة اإلدارية حول موضوع بطاقة األداء المتوازن والميزة التنافسية وذلك
بهدف الوقوف على مقدار تطور متغيرات الدراسة والربط قدر اإلمكان بينهما.
وتحقيقًا لذلك ،فق تم استعراض ومناقشة النتائج واألدوات وأحجام العينات والمعالجات اإلحصائية التي
استخدمتها الدراسات سابقة البحث وذلك بهدف االستفادة منها في تحديد المنهجية والخطوات التي تم
إتباعها الحقًا في إجراء هذه الدراسة.
ويمكن اإلشارة إلى أن الدراسات السابقة قد تم تقسيمها إلى :دراسات تناولت بطاقة األداء المتوازن،
ودراسات تناولت الميزة التنافسية ،ودراسات تناولت بطاقة األداء المتوازن والميزة التنافسية وقد تم ترتيب
الدراسات في كل بند وفقًا للتدرج التاريخي من األحدث لألقدم مفصلة تحت ثالثة بنود متتالية شملت
العديد من الدراسات والبحوث التي أتيح اإلطالع عليها حيث تم ترتيبها في الصفحات التالية.
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 .1.12.1دراسات تناولت بطاقة األداء المتوازن:
أوالً :الدراسات العربية:
 .1دراسة ( )2016 ،KhairatبعنوانThe Balanced Scorecard Approach as a Tool :

" .for Performance Evaluation in the Airline Companiesأسلوب بطاقة

األداء المتوازن كأداة لتقييم األداء في شركات الطيران"
هدفت الدراسة إلى تحديد مؤشرات األداء الرئيسة في صناعة الطيران والمستخدمة في
أيضا للتعرف على مدى وعي واستخدام مدراء شركات الطيران
قياس األداء ،كما هدفت ً
طورت الدراسة
المصرية لبطاقة األداء المتوازن .ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة ،فقد ّ
مبنيا على أبعاد بطاقة األداء المتوازن والذي حولته إلى استبيان تم توزيعه على
نموذجا ً
ً
عينة الدراسة الممثلة بمدراء شركات الطيران.

وقد توصلت الدراسة إلى أن بعض شركات الطيران تطبق بطاقة األداء المتوازن في
قياس أدائها ،في حين أظهرت الدراسة أنه على الرغم من أن مدراء شركات الطيران
يدعمون بطاقة األداء المتوازن لما لها من منافع عديدة إال أنهم يركزون على استخدام
أدوات القياس التقليدية .وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام شركات الطيران المصرية
باستخدام بطاقة األداء المتوازن واحاللها بديالً عن أدوات القياس التقليدية.
 .2دراسة (محمد و إسماعيل )2016 ،بعنوان :أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن في
تقويم األداء المالي للمصارف السودانية  -دراسة ميدانية:
تناولت الدراسة معرفة أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقويم األداء المالي
للمصارف السودانية وقد تم توزيع استبانة على بعض المصارف بوالية الخرطوم
وتوصل البحث إلى عدد من النتائج منها :هناك عالقة طردية قوية بين البعد المالي
وتقويم األداء المالي للمصارف ،وعالقة طردية بين بعد العمالء وتقويم األداء وكذلك
عالقة طردية بين بعد العمليات الداخلية وتقويم األداء .وقد أوصت الدراسة بتطوير
أساليب الرقابة الموجودة داخل المصارف السودانية واستخدام أساليب حديثة مثل بطاقة
األداء المتوازن.

- 24 -

 .3دراسة (القضاة و وآخرون )2016 ،بعنوان :أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على
تعظيم الربحية في شركات االتصاالت األردنية:
سعت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على تعظيم الربحية في
شركات االتصاالت األردنية .ولتحقيق أهداف الدراسة ،اعتمدت الدراسة على المنهج
الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين والعاملين والبالغ عددهم
( )3396موظف وعامل في شركات االتصاالت األردنية والبالغ عددها ( )3شركات
(أورانج ،زين ،وأمنية).
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ألبعاد بطاقة األداء المتوازن مجتمعة على مستوى
تعظيم الربحية في شركات االتصاالت األردنية .كما أوصت الدراسة بضرورة العمل
على زيادة اهتمام مديري تلك الشركات بالتميز التنافسي وضرورة تركيز مؤشرات قياس
بطاقة األداء المتوازن على العمالء.
 .4دراسة ( )2016 ،NawaflehبعنوانThe Impact of Balanced Scorecard (BSC) :
on the Financial Performance of Shareholding Industrial Companies in

" .Jordanتأثير بطاقة األداء المتوازن على األداء المالي للشركات الصناعية العامة
في األردن".
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير تطبيق بطاقة األداء المتوازن على األداء المالي
للشركات الصناعية األردنية المساهمة.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

التحليلي؛ ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة لجمع المعلومات .وقد تكون
مجتمع الدراسة من  75شركة صناعية في حين أن عينة الدراسة بلغت  33شركة.
وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه الشركات ال تعتمد على بطاقة األداء المتوازن،
وبجانب ذلك فقد اتضح وجود رابط ما بين تطبيق بطاقة األداء المتوازن واألداء المالي
لهذه الشركات .وقد أوصت الدراسة اإلدارة العليا لهذه الشركات بضرورة بذل الجهود
في تطبيق بطاقة األداء المتوازن في شركاتهم.
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 .5دراسة ) (Al Tarazi, 2015بعنوانThe Scope of Using Balance Scorecard :
(BSC) in Performance Valuation for the Corporations Listed on the
.Palestine Exchange (PEX): Case Study on APIC Holding Company 2012

"مدى استخدام بطاقة األداء المتوزان في تقييم األداء للشركات المدرجة في بورصة
فلسطين :دراسة حالة على الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار القابضة (أبيك)"
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء الشركة
العربية الفلسطين ية لالستثمار القابضة (أبيك) ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
التحليلي .كما كان مجتمع الدراسة متمثالً باإلدارة العليا للشركة ،وقد بلغ حجم مجتمع
الدراسة  45موظفًا من الشركة .وقد توصلت الدراسة إلى أن الشركة لديها مقومات
تطبيق بطاقة األداء المتوازن ،كما تتمتع بوجود تكامل بين المستويات اإلدارية للشركة
في تطبيق االستراتيجية .وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المنظمات المهنية وكذلك
الشركات الفلسطينية الخاصة والمساهمة بعقد الدورات التدريبية وورشات العمل الالزمة
في مجاالت تقييم األداء والتخطيط المالي واالستراتيجي من خالل استخدام بطاقة األداء
المتوازن.
 .6دراسة (ملو العين )2015 ،بعنوان :استخدام القياس المتوازن لألداء لتقييم خدمات

القطاع المصرفي السعودي في ظل حوكمة األداء االستراتيجي بالتطبيق على البنوك

التجارية السعودية:

تناولت الدراسة تقييم وتطوير مقياس بطاقة األداء المتوازن بهدف تحسين األداء
االستراتيجي للقطاع المصرفي السعودي .ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على
استقصاء آراء العينة البالغ عددها ( )59مفردة مكونة من مديري اإلدارات المختلفة
بالبنوك التجارية السعودية.
وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة متزايدة الستخدام نموذج بطاقة األداء المتوازن
في تقييم أعمال المصارف التجارية السعودية في ضوء حوكمة األداء االستراتيجي،
علما أن مقومات نجاح تطبيق البطاقة موجودة في البنوك التجارية السعودية .وأوصت
ً
الدراسة بتطوير نموذج تقييم األداء المتوازن لألداء باستمرار الستيعاب التطورات في
بيئة األعمال المصرفية إلى جانب تفعيل دور مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة
على المصارف التجارية.
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 .7دراسة (سعد الدين )2013 ،بعنوان :القياس المتوازن في ظل تطبيق مدخل إدارة
الجودة الشاملة لفاعلية تحقيق رقابة تكاليف الجودة في المنشآت الخدمية  -دراسة
تطبيقية:
هدفت الدراسة إلى استخدام نموذج قياس األداء المتوازن كأداة لتدعيم فعالية الرقابة
على تكاليف الجودة الشاملة في المنشآت الخدمية التي تطبق فلسفة الجودة الشاملة.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهجين االستقرائي واالستنباطي ،المطبق على
وخصوصا مناطق تليفونات كفر
عينة الدراسة المتمثلة بالشركة المصرية لالتصاالت
ً

الشيخ ،كفر الدوار ودمنهور بقطاع غرب الدلتا.

وقد توصلت الدراسة إلى أن جودة الخدمات هي أكثر التحديات صعوبة للمنشآت
الخدمية حيث أنها تعنى بالتركيز على إرضاء العمالء واالهتمام بمتابعة واستم اررية هذا
الرضاء حتى تحقق المنشأة والء العميل؛ وكما توصلت إلى أنه من أجل نجاح المنشأة
في تغطية توقعات العمالء فإنها البد وأن تنجح أوالً في إدارة الموارد البشرية بها .وقد
أوصت الدراسة بتطبيق النموذج المقترح الستخدام بطاقة األداء المتوازن لتفعيل الرقابة
على تكاليف الجودة في ظل تطبيق فلسفة الجودة الشاملة؛ كما أوصت بربط نموذج
قياس األداء المتوازن بنظام المكافآت والحوافز ونظام محاسبة المسئولية على أساس
مدى تحقيق الموظفين للميزة تنافسية.
 .8دراسة (أبو جزر )2012 ،بعنوان :مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن ()BSC
كأداة لتقويم أداء البنك اإلسالمي الفلسطيني "دراسة ميدانية من وجهة نظر
العاملين":
سعت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقويم أداء
البنك اإلسالمي الفلسطيني ،وتحديد مدى ارتباط متغيرات الدراسة بأداء البنك .ولتحقيق
أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم تصميم استبانة تتناسب مع أغراض البحث وزعت
على موظفي البنك اإلسالمي الفلسطيني.
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لجميع أبعاد بطاقة األداء المتوازن على أداء
نسبيا ،ولكن البعد االجتماعي كان ذا أثر سلبي ،وكما توصلت
البنك بدرجات متفاوتة ً
إلى أن البنك اإلسالمي يطبق مقاييس أداء واضحة منها مقاييس مالية تقليدية وأخرى
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غير مالية .وقد أوصت الدراسة بوجوب سعي البنك اإلسالمي الفلسطيني إلى تبني
نموذج األداء المتوازن ،والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعملية تطبيقها من خالل
توعية العاملين وزيادة ثقافتهم حول تطبيقات البطاقة وعقد الدورات التدريبية وورش
العمل المتخصصة وبصورة دورية لتحقيق هذه األهداف.
 .9دراسة (بالسكة )2012 ،بعنوان :قابلية استخدام بطاقة األداء المتوازن في المؤسسة
االقتصادية الجزائرية كأداة لتقييم االستراتيجية:
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى قابلية استخدام بطاقة األداء المتوازن في المؤسسة
االقتصادية الجزائرية كأداة لتقييم االستراتيجية ،ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم
تصميم استبانة تم توزيعها على عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية.
وقد توصلت الدراسة لوجود خلل في ما يخص أوقات إجراء التقييم ،حيث تقوم
المؤسسات الجزائرية بالتقييم عند الحاجة وهذا ما يؤدي إلى ضيق وقت التصحيح
وضياع الفرص لذلك ،وكما توصلت الدراسة لوجود ضعف فيما يخص تحقيق
األهداف ،أي وجود فجوة بين األهداف المحققة واألهداف المخطط لها .وقد خلصت
الدراسة إلى عدم تطبيق هذا األسلوب في المؤسسات الجزائرية محل الدراسة ،وعدم
توفُّر المقومات المساعدة على تطبيقه .وقد أوصت الدراسة المؤسسات االقتصادية
الج اززئرية بضرورة استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم االسترايتيجية والعمل على
توفير مقومات نجاحها.
 .10دراسة (أبو قمر )2009 ،بعنوان :تقويم أداء بنك فلسطين المحدود باستخدام بطاقة
قياس األداء المتوازن.
سعت الدراسة إلى تقويم أداء بنك فلسطين المحدود باستخدام بطاقة األداء المتوازن ،كما
هدفت إلى تطوير بطاقة األداء المتوازن عن طريق إضافة بعد خامس وهو (البعد
االجتماعي) .وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،واالعتماد على أسلوب المسح
فردا.
الشامل لمجتمع الدراسة المكون من ً 133

وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة بنك فلسطين تأخذ بأسباب اإلدارة االستراتيجية وال
تأخذ بمنهجية بطاقة األداء المتوازن كنظام متكامل وشامل لإلدارة االستراتيجية وأوصت
الدراسة بضرورة أن تسعى إدارة بنك فلسطين إلى تبني بطاقة األداء المتوازن وأن يعمل
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بنك فلسطين على تطبيق بطاقة األداء المتوازن باعتبارها نظاماً متكامالً لإلدارة
االستراتيجية ،حيث إن تطبيقها يحقق العديد من المزايا التي تساهم في تعزيز المركز
التنافسي للبنك.
 .11دراسة (درغام و أبو فضة )2009 ،بعنوان" :أثر تطبيق أنموذج األداء المتوازن في
تعزيز األداء المالي االستراتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة:

دراسة تطبيقية".

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن في تعزيز األداء المالي
االستراتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة .وقد توصلت الدراسة
إلى أن المصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة يتوفر لديها اإلدراك الجيد،
بأن نجاحها يتطلب العمل بشكل حثيث وجدي لتعزيز األداء المالي االستراتيجي .كما
تمتلك المصارف تصو اًر واضحاً عن أبعاد األداء المالي االستراتيجي األساسي ،والذي
يمكنها من تحقيق أداء مالي استراتيجي متميز.
وكما أوصت الدراسة بضرورة تبني المصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة
لبطاقة األداء المتوازن عبر إعادة تشكيل الثقافة المؤسسية ،وتهيئة الظروف الالزمة
لتفعيل عملية تطبيقها؛ إضافة إلى ضرورة استخدام المصارف لبطاقة األداء المتوازن
كوسيلة لترشيد ق اررات المديرين وتوجيه سلوكهم وتقويم أدائهم.
 .21دراسة ) (Al Shaikh Ali, 2007بعنوانPerformance Evaluation of " :
Palestinian Telecommunication Corporations by using Balanced
."Scorecard Approach

"تقييم أداء شركات االتصاالت الفلسطينية باستخدام

أسلوب بطاقة األداء المتوازن".

سعت الدراسة إلى تقويم أداء شركتي (جوال واالتصاالت الفلسطينية) في ضوء األبعاد
األربعة لبطاقة األداء المتوازن من وجهة نظر المساهمين والعاملين في الشركتين،
واقتراح الحلول والتوصيات للمشكالت المتعلقة بأداء الشركتين ،وكذلك اقتراح مقاييس
مناسبة لقياس وتقييم أداء الشركتين .ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة ،فقد تم استخدام
المنهج الوصفي التحليلي والدراسة الميدانية عبر تصميم استبانة مخصصة وزعت على
فردا من مجتمع الدراسة باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية.
ً 185
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مغز بين درجة كل بعد
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط طردية قوية ذات ًا
من أبعاد بطاقة األداء المتوازن األربعة والدرجة الكلية للبطاقة.

وأوصت الدراسة

بضرورة تحسين وتطوير البرامج التدريبية والعمليات التشغيلية الداخلية إضافة إلى
ضرورة القيام بأنشطة حشد وتواصل لضمان دعم كل من المعنيين الداخليين
والخارجيين.
الد ارسات األجنبية:
 .21دراسة ) (Sahiti , 2016بعنوانThe Impact of Balanced Scorecard on :
Improving the Performance and Profitability of the Implementing

.Companies

"تأثير بطاقة األداء المتوازن على تحسين األداء والربحية على

الشركات المطلبقة لها".
سعت الدراسة إلى محاولة تقييم تأثير بطاقة األداء المتوازن على تحسين األداء والربحية
لدى الشركات التي تطبق بطاقة األداء المتوازن في بريشتينا بكوسوفو .اعتمد البحث
على البيانات الثانوية من خالل االستبانة إضافة إلى تحليل سردي .وقد خلصت
الدراسة إلى أن بطاقة األداء المتوازن قد ساهمت في تحسين األداء والربحية للشركات
محل الدراسة التي تطبق نموذج األداء المتوازن .وأوصت الدراسة الشركات بضرورة
استخدام بطاقة األداء المتوازن لتحسين أدائهم وربحيتهم.
 .14دراسة ) (Lisani, 2015بعنوانDeveloping a Performance Measurement Tool :
to Monitor the Performance of a Public Sector Agency – a Balanced

" .Scorecard Approachتطوير أداة قياس أداء لمراقبة األداء في القطاع العامة
بجنوب أفريقيا".
هدفت الدراسة إلى تطوير إطار عمل معدل لبطاقة األداء المتوازن من أجل مراقبة
وكالة أنشطة القطاع العام وبالتالي إظهار كيف إلطار عمل بطاقة األداء المتوازن أن
يتم استخدامه من قبل الدوائر الحكومية لمراقبة الوكاالت العامة في جنوب أفريقيا.
وتوصلت الدراسة إلى أن بطاقة األداء المتوازن في الوكالة العامة للحكومة تقوم على
غالبا
إطار عمل مراقبة األداء .وأكدت الدراسة على أن بطاقة األداء المتوازن المعدلة ً
ما تعود بالنفع على القطاع العام ومراقبة وكالة القطاع العام من خالل مناقشة ومعالجة
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تحديات إدارة األداء األساسية في القطاع .وتوصي الدراسة بإشراك العديد من المعنيين
بما يشمل العمال في الوكاالت في وضع استراتيجيات بطاقة األداء المتوازن.
 .15دراسة ) ( Poureisa, Ahmadgourabi, & Efteghar, 2013بعنوان:
.Scorecard: A New Tool for Performance Evaluation

Balanced

"بطاقة األداء

المتوازن :أداة جديدة لقياس لتقييم األداء".
سعت الدراسة إلى تقديم بطاقة األداء المتوازن كأداة جديدة لتقييم األداء للشركات
اإليرانية.

معتمدا على الدراسات
واعتمد الدراسة على المنهج الوصفي في دراسته
ً

السابقة .وقد توصلت الدراسة إلى أن بطاقة األداء المتوازن تزود اإلدارة العليا باختبارات
سريعة وشاملة وتمكنها من استخدام الموارد بطريقة أفضل وسرعة أعلى من منافسها
وذلك من خالل استخدام طرق جديدة تزيد من ميزتها التنافسية.

أيضا إلى إن بطاقة األداء المتوازن تعد أداة جيدة في أيدي اإلدارة تمكنها من
وتوصلت ً
تقديم وضع تنافسي أفضل من خالل تقييم أفضل ألداء المنظمات؛ ولهذا فقد أوصت

الدراسة بضرورة استخدام بطاقة األداء المتوازن واإلحالل بها بدالً من األدوات القديمة
لتقييم األداء.
 .21دراسة ) (Ridwan, Harun, An, & Fahmid, 2013بعنوانThe Impact of the :
Balanced Scorecard on Corporate Performance: The Case of an

" .Australian Public Sector Enterpriseتأثير بطاقة األداء المتوازن على أداء
الشركات :دراسة على شركات القطاع العام في أستراليا".
هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير نظام بطاقة أداء الشركات في مؤسسات القطاع
التجاري العام في أستراليا .وتم اعتماد أسلوب دراسة حالة على هيئة ميناء فريمانتل
في غرب أستراليا .وقد أظهرت الدراسة أنه وبالرغم من أن سياسة بطاقة االداء تم
مهما على الهيكل
ًا
قانونيا من الخارج إلى أن لها
اعتمادها كانت مفروضة
ً
تأثير ً
ضا إلى وجود رابط
التنظيمي ،العمليات واألداء العام للشركة .وقد توصلت الدراسة أي ً
شامل بين السياسات والقوانين المفروضة من الخارج والسياسات ونظم األداء المطورة

والمستخدمة داخل المنظمات والتي تعد العامل الرئيس في تحقيق النتائج المتنوعة
للممارسة اإلدارية الجديدة المبدعة.
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 .2.12.1دراسات تناولت الميزة التنافسية:
الدراسات العربية:
 .1دراسة (كحيل )2016 ،بعنوان :إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالميزة التنافسية
"دراسة تطبيقية على جامعة فلسطين":
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الجودة الشاملة في جامعة فلسطين كأحد
مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وعالقة ذلك بمستوى تحقيق الجامعة للميزة
التنافسية ،من خالل استقصاء آراء عينة عشوائية بلغت ( )144من العاملين في كافة
المستويات اإلدارية فيها باستخدام االستبانة.
وخلصت الدراسة إلى أن مستوى التقييم العام إلدارة الجودة الشاملة في الجامعة هو
أيضا أن هناك عالقة ارتباط معنوية إيجابية بين كل
( ،)%74.39وتوصلت الدراسة ً
محور من محاور إدارة الجودة الشاملة على حدى وبين إدارة الجودة الشاملة ككل مع

الميزة التنافسية للجامعة .وأوصت الدراسة بالتحقق من تطبيق جميع الوحدات اإلدارية
فيها لمبادئ إدارة الجودة الشاملة وتوفير الكفاءات والحوافز المادية والمعنوية الالزمة
لتشجيع العاملين على تطبيق هذه األبعاد.
 .2دراسة (الحمداني )2016 ،بعنوان :المحاسبة عن اإلنجاز ودورها في تحقيق الميزة
التنافسية:
سعت الدراسة إلى استكشاف إمكانية تطبيق المحاسبة عن اإلنجاز ودورها في دعم
وتحقيق الميزة التنافسية للشركات الصناعية وبما ينسجم مع متطلبات بيئة التصنيع
الحديثة في ظل اشتداد المنافسة .ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي
متخدا
التحليلي لدراسة حالة على مجتمع الدراسة المتمثل في و ازرة الصناعة والمعادن
ً
من شركة الشهيد العام لصناعة األسالك النحاسية عينة البحث.

جديدا لفلسفة اإلدارة وتمثل
بعدا
ً
وتوصلت الدراسة إلى أن محاسبة اإلنجاز تضيف ً

مثير لالهتمام وكما توصلت الدراسة إلى أن المحاسبة عن اإلنجاز تركز على
تحديا ًا
ً
زيادة اإليرادات (اإلنجاز) وتحسين التدفق النقدي (االستثمار) وتوفير القدرة (مصروفات

التشغيل) .وقد أوصت الدراسة بضرورة استبدال المفاهيم اإلدارية التقليدية بمفاهيم
وأساليب جديدة تتالءم مع متطلبات البيئة الصناعية الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي
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الصناعي المستمر واالهتمام بأساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة لتوفير المعلومات
المناسبة.
 .3دراسة (تيراب )2015 ،بعنوان :جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية وأثرها في الميزة
التنافسية – دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي:
هدفت الدراسة إلى معرفة جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية وأثرها في الميزة
التنافسية والعالقة التي تربط بين مقاييس جودة الخدمة المصرفية ومقاييس الميزة
التنافسية .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الختبار الفرضيات واعتمدت
على االستبيان كأداة لجمع المعلومات والتي وزعت على فروع بنك فيصل اإلسالمي
السوداني الذي مثل مجتمع الدراسة.
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها :إن جودة الخدمات المصرفية
اإللكترونية تؤثر إيجابياً في الميزة التنافسية ،في حين أن الدراسة أوصت بإيجاد
استراتيجية واضحة لالهتمام بجودة الخدمات المصرفية اإللكترونية واالهتمام بالعمالء
من خالل تحليل الشكاوى والمقترحات وضرورة تطبيق أسلوب التحسين المستمر
بالجودة في مجال التسويق والخدمات.
 .4دراسة (قشطة )2015 ،بعنوان :استراتيجية مقترحة لتطوير رأس المال الفكري لتحقيق
الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية:
سعت الدراسة إلى التوصل الستراتيجية مقترحة لتطوير رأس المال الفكري لتحقيق الميزة
التنافسية في الجامعات الفلسطينية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج
الوصفي التحليلي وقامت بتصميم استبانة وزعت على أفراد العينة البالغ عددهم ()191
فردا.
ً

وقد توصلت الدراسة إلى أن بناء استراتيجية مقترحة لتطوير رأس المال الفكري لتحقيق
الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية تتضمن رؤية ورسالة لرأس المال الفكري
وغايات وأهداف واجراءات محددة لتطوير رأس المال الفكري ،والذي بلغت نسبته في
الجامعات  %71.94بدرجة تقدير كبيرة .وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني الجامعات
الفلسطينية الستراتيجيات حديثة في مجال تطوير رأس المال الفكري من أجل االرتقاء
بمستوى التعليم.
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 .5دراسة (عبد الغفور )2015 ،بعنوان :متطلبات إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة
التنافسية في جامعات قطاع غزة:
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه متطلبات إدارة المعرفة في
الجامعات الفلسطينية لتحقيق ميزة تنافسية لها في قطاع غزة من وجهة نظر الطلبة
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي األول لعام  .2013/2014وقد اعتمدت الدراسة
في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت أسلوب العينة العشوائية
الطبقية التي بلغت( )285مفردة ،واستخدمت االستبانة في جمع البيانات األولية كأداة
الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن الجامعات تعمل على توفير متطلبات
إدارة المعرفة في مجموعة من األبعاد؛ كذلك أثبتت الدراسة وجود عالقة قوية بين
متطلبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية .وأوصت الدراسة إدارة الجامعات على السعي
إلى تسهيل التواصل مع الطلبة لتبادل األفكار واإلسهام في الوصول للمعرفة ،وأن تتقبل
النقد البناء لالرتقاء بالجامعة.
 .6دراسة (بريبش )2013 ،بعنوان :دور أرس المال الفكري في تحقيق ميزة تنافسية
للمؤسسة .دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل – فرع جنرال كابل – بسكرة –
الجزائر.
سعت الدارسة إلى تسليط الضوء على دور رأس المال الفكري في تحقيق ميزة تنافسية
لمؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل ببسكرة الجزائرية .ولتحقيق هدف الدراسة فقد
تم تصميم استبانة لجمع البيانات وتوزيعها على عينة حجمها  60فرداً.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن متغيرات الدراسة المستقلة
الخاصة برأس المال الفكري لها دور معنوي في التأثير على الميزة التنافسية ،كما
أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير الجنس ومتغير رأس
المال الفكري .وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بضرورة التعامل مع رأس المال الفكري
اتيجي من بين الموارد المختلفة التي تمتلكها المؤسسة.
على أنه ٌ
مورد ر ٌ
ئيس استر ٌ
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 .7دراسة (المقادمة )2013 ،بعنوان :دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية
 دراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغزة:هدفت الدراسة إلى معرفة دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعة
اإلسالمية .واعتمدت الدراسة على أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والمكون من
اإلدارة العليا ومدراء الدائر ورؤساء األقسام في الجامعة اإلسالمية والبالغ عددهم 172
موظف ،حيث وزعت  172استبانة تم استرجاع  130منهم.
وقد خلصت الدراسة إلى أن مستوى توفر الكفاءات البشرية لدى العاملين في الجامعة
اإلسالمية ما نسبته  %75.9ونسبة الميزة التنافسية %77.3؛ األمر الذي يدلل على
وجود عالقة ارتباطية ما بين أبعاد الكفاءات البشرية وتوفر المعرفة وتوفر القدرات
والمهارات وتوفر السلوكيات مع تحقيق الميزة التنافسية .وقد أوصت الدراسة بنشر ثقافة
توظيف واستقطاب جديدة في الجامعة تتمثل في ثقافة البحث عن كفاءات.
 .8دراسة (عبيد )2012 ،بعنوان :دور الخدمات اإللكترونية المصرفية في تعزيز الميزة
التنافسية في قطاع البنوك في محافظة جنين:
سعت الدراسة إلى التعرف على دور الخدمات اإللكترونية المصرفية في تعزيز الميزة
التنافسية في قطاع البنوك في محافظة جنين ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
كمنهجية مناسبة لموضوع الدراسة .ولتحقيق هذا الهدف فقد تكون مجتمع الدراسة من
جميع عمالء البنوك العاملة في مدينة جنين والبالغ عددها  10بنوك ،والذين تم جمع
بياناتهم من خالل االستبانة.
وقد خلصت الدراسة إلى أن المتوسط الحسابي في دور الخدمات اإللكترونية المصرفية
التي تقدمها البنوك في محافظة جنين في تعزيز الميزة التنافسية في جميع مجاالت
الدراسة كانت متوسطة ،وقد أوصت الدراسة بالعمل على تعزيز استخدام أحدث الوسائل
التكنولوجية لممارسة العمل البنكي ،وتطوير تقنيات المعلومات واالتصاالت بما يكفل
انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية.
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 .9دراسة (أبو غبن )2012 ،بعنوان :دور التعليم اإل لكتروني في تعزيز الميزة التنافسية
في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة "من وجهة نظر األكاديميين":
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التعليم اإللكتروني في تعزيز الميزة التنافسية في
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من وجهة نظر األكاديميين .ولتحقيق أهداف
الدراسة ،تم تصميم استبانة وزعت على عينة عشوائية طبقية تمثل مجتمع الدراسة
فردا.
بإجمالي عدد ً 330

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية حول
تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية وبين تعزيز الميزة التنافسية ،وقد
أوصت الدراسة بضرورة العمل على نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بين الموظفين
األكاديميين وتوضيح أهميته في العملية التعليمية من خالل عقد ورش عمل داخلية.
 .10دراسة (شعبان )2011 ،بعنوان :رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية
لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال "دراسة حالة":
سعت الدراسة إلى معرفة رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية "جوال" .وألغراض الدراسة ،تم استخدام أسلوب دراسة
الحالة المتمثل بشركة االتصاالت الفلسطينية "جوال" من خالل دراسة مجتمعها المكون
من جميع العاملين في الوظائف اإلدارية والبالغ عددهم  120موظفًا.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إحصائية بين توافر متطلبات رأس المال الفكري
بأبعاده الثالث (البشري ،والهيكلي ،والعالقات) وتحقيق الميزة التنافسية لشركة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال؛ وأوصت الدراسة بضرورة أن تتعامل إدارة الشركة
مع رأس المال الفكري على أنه مورد رئيسي واستراتيجي من بين الموارد المختلفة التي
تمتلكها الشركة؛ والحفاظ عليه وتطويره بشكل مستمر والتأكيد على أهميته ودوره في
نجاح الشركة وتحقيق الميزة التنافسية لها.
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 .11دراسة (إسماعيل )2011 ،بعنوان :خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحديد خيار
المنافسة االستراتيجي في اإلدارتين العليا والوسطى  -دراسة تطبيقية على المصارف
التجارية العاملة في قطاع غزة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحديد خيار
المنافسة االستراتيجي في اإلدارتين العليا والوسطى للمصارف التجارية العاملة في قطاع
غزة وقد تكونت عينة الدراسة من البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة والبالغ
عددها( )10مصارف ،حيث تم توزيع ( )67استبانة ،وقد جرى تطبيق المنهج الوصفي
التحليلي في هذه الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن المصارف العاملة في قطاع غزة تطبق نظم وتكنولوجيا
المعلومات في جميع الوحدات واألقسام ،وتحرص على االستفادة القصوى منها ،وقد
أوصت الدراسة بتعميق وعى وادراك المسئولين في المصارف للتحديات الكبيرة
والمعوقات المستمرة والمنافسة الشديدة التي يواجهها القطاع المصرفي في قطاع غزة
حاضر ومستقبالً.
ًا

 .12دراسة (شراب )2011 ،بعنوان :التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية
"دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة":
سعت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى واقــع ممارســة التخطــيط االستراتيجي وعالقتــه
بــالميزة التنافــسية لــشركات توزي ــع األدوي ــة ف ــي محافظــات غ ـزة ،م ــن خــالل اتبــاع
الم ــنهج الوصــفي التحليلــي ،وأسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة .وقد تـم جمـع
البيانـات بواسـطة استبانة وزعـت علـى جميـع أعـضاء مجــالس اإلدارة والمــدراء فـي
فردا.
شــركات توزيــع األدويــة فــي محافظــات غ ـزة و البـالغ عــددهم (ً )74

وأظهـرت نتـائج الد ارسـة أن شـركات توزيـع األدويـة فـي محافظـات غـزة تقـوم بممارسـة
التخطـيط االستراتيجي مـن خـالل ممارسـة الم ارحـل األساسـية لـه وهـي :التحليـل
االستراتيجي للبيئة وتـوفير عناصـر التخطـيط االستراتيجي.

وأوصت الدراسة مدراء

شركات توزيع األدوية بتعزيز االهتمام بالهيكل التنظيمي للشركات والحرص على التأكد
من مدى فاعليته لعملياتها إضافة إلى زيادة االهتمام واالعتماد على استراتيجية خفض
التكاليف لتحقيق الميزة التنافسية.
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 .13دراسة (الزعانين )2010 ،بعنوان :الميزة التنافسية في المنتجات الدوائية للشركات
الوطنية وأثرها على زيادة الحصة السوقية من وجهة نظر العميل في قطاع غزة:
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الميزة التنافسية في المنتجات الدوائية للشركات الوطنية
على الحصة السوقية ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة
ومعرفة متغيرات الدراسة على عينة الدراسة المكونة من ( )238من الصيادلة العاملين
بصيدليات القطاع الخاص من خالل استبانة صممت لتحقيق أهداف الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى أن تنوع المنتجات لدى شركات األدوية الوطنية وخدمة ما بعد
البيع تقدمان ميزة تنافسية بدرجة متوسطة ،وهذا ال يعمل على زيادة الحصة السوقية
لتلك الشركات وذلك من وجهة نظر العمالء .وقد أوصت الدراسة بزيادة التخصص في
اإلنتاج وعدم إنتاج األصناف المتعددة وذلك بهدف كفاءة وجودة المنتجات والعمل على
توفير المنتجات الدوائية التي ليس لها بدائل وطنية واالبتعاد عن التقليد.
الدراسات األجنبية:
 .14دراسة ) (Amiri, Shirkavand, Chalak, & Rezaeei, 2017بعنوانCompetitive :

" .Intelligence and Developing Sustainable Competitive Advantageالذكاء
التنافسي وتطوير ميزة تنافسية مستدامة"
هدفت الدراسة إلى مناقشة ودراسة الذكاء التنافسي كأداة لتحقيق الميزة التنافسية لشركات
التأمين اإليرانية .ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة ،فقد تم إعداد استبانة تم توزيعها
على عدد  123مدير من الطبقة العليا والوسطى يعملون في شركة تأمين إيران
بطهران ،وقد تم تحليل النتائج باستخدام نموذج المعادلة الهيكلية.
وقد أظهرت النتائج أن الذكاء التنافسي ذو تأثير إيجابي على تحقيق الميزة التنافسية
بناءا على مجموعتين من العوامل اإلجرائية والضمنية .كما أوصت الدراسة بضرورة
ً
تشكيل وحدة االستراتيجية داخل كل شركة من أجل جمع وتحليل ومشاركة المعلومات

الذكية والتي يتم الحصول عليها من البيئتين الداخلية والخارجية.
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 .15دراسة ) (Wadhwani & Jones, 2016بعنوان:

Historical Change and the

Competitive Advantage of Firms: Explicating the “Dynamics” in the
.Dynamic Capabilities Framework:

"التغيير التاريخي والميزة التنافسية

للشركات :شرح "الديناميات" في إطار القدرات الديناميكية"
سعت الدراسة إلى تعميق الحوار األكاديمي بين االستراتيجية والتاريخ من خالل اختبار
كيف لنماذج التغيير التاريخية المساهمة في صياغة النظرية والبحوث الخاصة بالميزة
التنافسية لدى الشركات خالل فترة اإلبداع المتسارع بالتركيز على إطار القدرات
الديناميكي.
ولتحقيق أهداف الدراسة ،فقد تم اعتماد المنهج التاريخي الوصفي من خالل دراسة
نماذج التغيير التاريخية الثالثة المتمثلة في :النموذج التطوري ،والنموذج الجدلي،
والنموذج التأسيسي .وقد أظهرت الدراسة وجود تأثير لكل نموذج من نماذج التغيير
التاريخي على تطور الذكاء لدى إدارة القدرات الديناميكية موضحة تأثيرها اإليجابي
على تحقيق ميزة تنافسية لدى مطوريها .وقد أوصت الدراسة بضرورة إدراك وبناء
نماذج تاريخية للتغير من أجل تزويد لغة مفاهيمية مشتركة تساعد في تعميق الحوار
بين علماء التاريخ وبين باحثي اإلسترايتيجيات بهدف تطوير ميزات تنافسية تتناغم مع
القدرات الحالية وتواكب التطور الديناميكي لدى الشركات.
 .16دراسة ) (Kising'u, Namusonge, & Mwirigi, 2016بعنوان:

The Role of

Organizational Innovation in Sustainable Competitive Advantage in

" .Universities in Kenya:دور اإلبداع التنظيمي في الميزة التنافسية المستدامة
في جامعات كينيا"
هدفت الدراسة إلى تقييم دور اإلبداع التنظيمي في تحقيق ميزة تنافسية لدى الجامعات
في كينيا .والختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها ،فقد تم إعداد استبانة لجمع
البيانات الكمية ،وقد تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة الممثلة بـ" "285أكاديمي
عبر استخدام العينة الطبقية العشوائية والتي استهدفت  57جامعة غينية ،في حين تم
استرداد عدد " "215استبانة سليمة وصالحة للتحليل .وقد أظهرت الدراسة أن اإلبداع
دور جوهرًيا في
التنظيمي ،وابداع المنتج ،واإلبداع اإلداري واإلبداع العملياتي يلعب ًا
تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في الجامعات الغينية .كما خلصت الدراسة إلى أن
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اإلبداع التنظيمي يشكل األساس لبناء ميزة تنافسية مستدامة .وقد أوصت الدراسة
بضرورة االهتمام بتنمية وتطوير اإلبداع التنظيمي بكافة مكوناته لضمان تحقيق ميزة
تنافسية مستدامة يتم الحفاظ عليها مع تزايد المنافسين للجامعات الغينية.
 .3.12.1دراسات تناولت بطاقة األداء المتوان والميزة التنافسية:
الدراسة العربية:
 .1دراسة (عبد )2016 ،بعنوان :إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتحقيق الميزة
التنافسية  -بحث تطبيقي في عينة من المصارف األهلية العراقية:
هدفت الدارسة إلى معرفة مدى قدرة المصارف األهلية العراقية على تطبيق بطاقة األداء
المتوازن ،وتحديد مستوى فاعليتها في تحقيق الميزة التنافسية والمساهمة في رفع مستوى
جودة الخدمات المصرفية باستعمال نموذج األداء المتوازن .وقد استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي على عينة الدراسة المتمثلة في المصارف األهلية البالغ عددها
 5مصارف في بغداد من خالل توزيع استبانة على أفراد العينة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن بطاقة األداء المتوازن تعد من األدوات االستراتيجية الحديثة
لقياس وتقييم األداء بشكل شامل متضمنة القياسات المالية وغير المالية من خالل
األبعاد الهامة بالنسبة لألداء في الشركة .وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني بطاقة
نظاما لقياس أداء المصارف من خالل األبعاد األربعة لتوافقه
األداء المتوازن بصفتها
ً
مع مبادئ إدارة الجودة.

الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ) (Hakkak & Ghodsi, 2015بعنوان:

Development of Sustainable

" .Competitive Advantage Model Based on Balanced Scorecardتطوير
ناءا على بطاقة األداء المتوازن"
نموذج ميزة تنافسية مستدامة ب ً

سعت هذه الدراسة إلى تطوير نموذج يحقق الميزة التنافسية المستدامة بناء على بطاقة
األداء المتوازن .وكان مجتمع الدراسة يشمل عاملي المنظمات التابعة إلى دائرة األمن
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االجتماعي في مقاطعة خراسان الشمالية ممثالً بـ 120موظفًا للمشاركة كعينة الدراسة،
وقد تم تصميم استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى أن بطاقة األداء المتوازن تخدم كأداة لتحقيق الميزة التنافسية
المستدامة وبشكل كبير تحسن الموقع المالي للشركات إضافة إلى تحسين موقعها في
سوق العمل .وأوصت الدراسة باالهتمام بإدارة العالقات مع العمالء من أجل إرضائهم
عبر االحتكاك القريب بين العمالء والمنظمات.
 .3دراسة ) (Divandri & Yousefi, 2011بعنوانBalanced Scorecard: A Tool for ":
Measuring Competitive Advantage of Ports with Focus on Container

" ."Terminalبطاقة األداء المتوازن :أداة لقياس الميزة التنافسية للموانئ بالتركيز
على حاويات النقل"
هدفت الدارسة إلى بحث إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة إدارية مقبولة لقياس
الميزة التنافسية لموانئ السفن بشكل عام مع التركيز على حاويات النقل بشكل خاص.
وقد خلصت الدراسة إلى أن استخدام بطاقة األداء المتوازن يساعد مدراء الموانئ
والمحطات لفهم أفضل للرؤى االستراتيجية كما يساعدهم في اإلسهام بتطبيق األهداف
أيضا إلى أن بطاقة األداء المتوان يمكن استخدامها من خالل
االستراتيجية .وتوصلت ً

الشركات المسئولة عن معالجة عمليات نقل حاويات المحطات من أجل تحقيق القيمة،
مراقبة الكفايات األساسية ،إرضاء مستخدمي الموانئ أو العمالء وتقديم عالوات إضافية

للمساهمين في الموانئ.
 .4.12.1التعليق على الدراسات السابقة:
اهتماما
بالنظر إلى الدراسات السابقة يتضح أن األدب العالمي واإلقليمي والمحلي قد اهتم
ً
بارز ببطاقة األداء المتوازن وبالميزة التنافسية كالً على انفراد مع محاوالت عديدة جاءت
ًا
للربط بين بطاقة األداء المتوازن وقضايا مالية وادارية وتربوية عديدة منها األداء المالي،
وادارة األرباح ،وتعظيم الربحية ،الرقابة على تكاليف الجودة في ظل استخدام إدارة الجودة
الشاملة ،وتقييم أداء الخدمات المصرفية في ظل حوكمة األداء وغيرها من المتغيرات

العديدة .وقد برز الدور الكبير لبطاقة األداء المتوازن على مختلف المتغيرات بدرجات
متفاوتة في التأثير السيما على األداء المالي وتعظيم الربحية في المؤسسات المالية

والشركات وجودة خدمات المؤسسات التعليمية.
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في حين أن العديد من الدراسات قد بحثت تأثر وتحقق الميزة التنافسية بأدوات إدارية
ومتغيرات متعددة مثل :إدارة الجودة الشاملة ،المحاسبة عن اإلنجاز ،جودة الخدمات ،رأس

المال الفكري ،إدارة المعرفة ،الكفاءات البشرية ،التعليم اإللكتروني ،نظم المعلومات،
التخطيط االستراتيجي وقد أظهرت هذه الدراسات مدى تأثر الميزة التنافسية بهذه المتغيرات

ومدى تأثيرها من ناحية أخرى في زيادة الحصة السوقية لبعض الشركات.
ويتضح بعد اإلطالع على الدراسات السابقة ،أنها ورغم تنوعها وشموليتها إال أنها لم تتناول

العالقة ما بين بطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية بشكل كافي حيث أن الدراسات
التي تناولت جزئيات من هذه العالقة كانت محدودة.

ومن بينها ثالث دراسات تم

توضيحهما وتطبيقهما على عينة من المصارف األهلية العراقية في دراسة (عبد)2016 ،
وعلى عاملي المنظمات التابعة إلى دائرة األمن االجتماعي بخراسان في دراسة (Hakkak

) & Ghodsi, 2015وعلى مدراء الموانئ والمحطات كما في دراسة & (Divandri

) Yousefi, 2011والتي جميعها عززت من دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق
الميزة التنافسية على جميع عينات البحث في الدراسات الثالث.
ومن هنا ،فإن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة باألمور التالية:
 تفردت الدراسة عن الدراسات المحلية بربطها بين متغيرين مهمين هما بطاقة األداء

المتوازن والميزة التنافسية بهدف معرفة دور المتغير الرئيس على التابع في دراسة ميدانية
مستخدمةً المنهج الوصفي التحليلي.

فعال في
 طُبقت الدراسة الميدانية على مجتمع اقتصادي ومالي مهم ً
جدا وله دور ّ
المجتمع الفلسطيني إال أنه يعاني من نذرة البحوث فيه ،وهو قطاع التأمين.
 استخدمت الدراسة أسلوب الحصر الشامل في مجتمع الدراسة ،مستهدفةً بذلك جميع
جميع شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عددها  7شركات ممثلة

باإلدارة العليا لها.

 اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات على أداة رئيسة وهي االستبانة ودعمت من

مصداقيتها من خالل تحليل النسب والمؤشرات المالية وغير المالية ألداء شركات التأمين
من أجل مطابقة نتائج الدراسة وزيادة موثوقيتها.

ومحاسبيا بطرق موضوعية وأكاديمية
علميا إدارًيا
جليا أن الدراسة تطرح
ً
موضوعا ً
ً
وبهذا يبدوا ً
وبأساليب إحصائية وتحليلية على مجتمع ذو طابع فريد بهدف إثراء البحث العلمي وطرح
أداة إدارية ومحاسبية تحقق الميزة التنافسية لشركات التأمين.
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الفصل الثاني
اإلطار المفاهيمي لبطاقة األداء المتوازن

 المقدمة
 مفهوم بطاقة األداء المتوازن
 أهمية بطاقة األداء المتوازن
 المفاهيم األساسية التي تقوم عليها بطاقة األداء المتوازن
 مراحل تطور بطاقة األداء المتوازن
 مؤشرات األداء في بطاقة األداء المتوازن
 أبعاد بطاقة األداء المتوازن
 خطوات تطبيق بطاقة األداء المتوازن
 سمات وخصائص ومميزات بطاقة األداء المتوازن
 التجارب العملية السابقة لتطبيق بطاقة األداء المتوازن
 نتائج وتوصيات المنشآت التي طبقت بطاقة األداء المتوازن
 الخالصة
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 .1.2المقدمة:
يوما بعد يوم في سبيل تحقيق رؤى المنشآت وأهدافها.
تتزايد األساليب اإلدارية المتاحة أمام المسئولين ً
ومن بين هذه األساليب المتاحة ما اقترحه كابلن ونورتون " "Kaplan &Nortonعام  1990وحسناه
وفصاله في أعوام الحقة مطلقين عليه اسم بطاقة األداء المتوازن وباللغة اإلنجليزية Balanced
"."Scorecard
ونظر ألن هذا األسلوب اإلداري يتميز عن غيره باشتماله على عدة جوانب وأبعاد منها المالية وغير
ًا

اء في
اسعا من قبل الباحثين والمسئولين سو ً
المالية بما يحقق استراتيجية المنشآت ،فقد القى إقباالً و ً
الجانب األكاديمي أو الجانب العملي .وقد أثبت علماء المحاسبة اإلدارية بطرحهم لهذا األسلوب مرونة

ولياقة المحاسبة اإلدارية وقدرتها على مواكبة التغيرات والتطورات السريعة في بيئة األعمال المعاصرة.
ويرجع سبب ظهور بطاقة األداء المتوازن إلى سببين رئيسيين هما :االفتقار إلى نموذج شامل يجمع بين
المقاييس المالية وغير المالية بصورة مترابطة ومتوازنة ،ويأخذ في االعتبار جميع عوامل النجاح الهامة
للتحول إلى االعتماد على األصول غير الملموسة في تحقيق مزايا تنافسية للمنشأة (سعد الدين،2013 ،
صفحة  .)88لذلك فقد سعت الكثير من المنشآت إلى تطبيق بطاقة األداء المتوازن من أجل تحقيق
التوافق في السلوك االستراتيجي والسلوك التشغيلي بهدف تحقيق األهداف االستراتيجية.
بدءا من توضيح مفهومها وأهميتها وأبعادها
وفي هذا الفصل تتجلى معالم وتفاصيل بطاقة األداء المتوازن ً
ومقوماتها ومميزاتها وتجارب عملية سابقة بهدف تقديم إطار مفاهيمي سهل وممتنع في ذات الوقت.

 .2.2مفهوم بطاقة األداء المتوازن:
توالت التعريفات التي توصل إليها الكتاب والباحثون بصياغات مختلفة رغم توافقها في الجوهر ،ومن
هذه التعريفات ما ذكره المعهد المعتمد للمحاسبين اإلداريين ) (Edwards, 2008, p. 3حيث عرف
بطاقة األداء المتوازن بأنها الطريقة التي يتم بها تزويد معلومات إلى اإلدارة للمساعدة في تشكيل وتحقيق
السياسات االستراتيجية ،والتي تركز على توفير المعلومات في المجاالت المناسبة بشكل موضوعي دون
تحيز ،وقد تشمل هذه المعلومات بيانات مالية وغير مالية .وقد عرف (أبو جزر ،2012 ،صفحة )26
بطاقة األداء المتوازن بأنها نظام لتقييم أنشطة وأداء الشركة في ضوء رؤيتها واستراتيجيتها ويوازن ما بين
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عرفها (أبو قمر،
البعد المالي ،وبعد العمالء ،وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو .في حين ّ

 ،2009صفحة  )33بأنها نظام إداري شامل يربط الرؤية االستراتيجية باألهداف المحددة ويترجم

األهداف إلى مقاييس متوازنة من خالل االعتماد على مقاييس مالية ومقاييس غير مالية ،ويتم توزيعها
على أبعاد البطاقة (البعد المالي ،بعد العمالء ،بعد العمليات الداخلية ،بعد التعلم والنمو ،البعد
االجتماعي).
وكما توصلت (نديم ،2013 ،صفحة  )16إلى أن بطاقة األداء المتوازن هي نظام إداري يهدف إلى
مساعدة المنشأة على ترجمة رؤيتها واستراتيجيتها إلى مجموعة من األهداف والقياسات االستراتيجية
المترابطة وذلك من خالل ما تتضمنه من أبعاد تتعدى ما يذهب إليه التقرير المالي في تقييم األداء .في
عرف (بدر )2013 ،بطاقة األداء المتوازن بأنها أداة أو وسيلة تمكن العاملين في جميع المستويات
حين ّ

التنظيمية من النظر إلى استراتيجية المنشاة من خالل مجموعة متكاملة من األهداف التي يمكن الوصول
إليها بوضع مقاييس مالية وغير مالية حيث تعتبر هذه المقاييس أدوات رقابية وضابطة على األداء.
وفي ذات السياق فقد عرف (األسطل ،2011 ،صفحة  )15بطاقة األداء المتوازن بأنها أداة تستخدم لنقل
وتوصيل استراتيجية المنشأة إلى المستويات اإلدارية المختلفة وترجمتها إلى أهداف ومقاييس عملية ،من
خالل التوازن بين البعد المالي وبعد العمالء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو بما يحقق رؤية
المنشأة.
وقد عرف ) (Al Shaikh Ali, 2007, p. 35بطاقة األداء المتوازن بأنها نظام تقوم فيها إجراءات
أيضا مقاييس من الممكن أن تعطي صورة حقيقية حول أداء
تطبيق النظام بالدور األهم فيه ،والذي يضم ً

المنشأة .كما أن هذا النظام يعتمد على مساهمة جميع الوحدات والداوئر العاملة في المنشأة من مختلف

عرفت بطاقة
المستويات ضمن األبعاد األربعة للبطاقة .في حين أن )ّ (Al Tarazi, 2015, p. 19
األداء المتوازن بأنها مجموعة من المقاييس التي تعطي اإلدارة العليا رؤية سريعة وشاملة ألعمال المنشأة

وتوفر نظام قياس ونظام إدارة استراتيجي وأداة تواصل استراتيجية بين المستويات اإلدارية وجميع وحدات
عرف (عبد ،2016 ،صفحة  )227بطاقة األداء المتوان بأنها نظام شامل يساهم في
المنشأة .بينما ّ
قياس ومراقبة أداء المنشأة من خالل إدارة وتنفيذ االستراتيجية في كل المستويات التنظيمية بأسلوب يؤدي

إلى ربط األهداف باستراتيجية المنشأة.
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ومالي شام ٌل يهدف إلى ترجمة رؤية
ي
ائيا بأنها
ويعرف الباحث بطاقة األداء المتوازن إجر ً
نظام إدار ٌ
ٌ
ٌ
ورسالة واسترات يجية وأهداف المنشأة إلى إجراءات تشغيلية ومقاييس أداء تشارك فيها جميع مستويات
اإلدارة المختلفة والطبقات العاملة في المنشأة بهدف إعطاء اإلدارة العليا رؤية سريعة وشاملة ألداء
األعمال في المنشأة وتساعدها على تتبع مستويات تطبيق االستراتيجية عبر التركيز على جميع النواحي
المهمة والتي ال تقتصر على البعد المالي والعمالء والعمليات الداخلية والتعلم والنمو بل تمتد إلى أكثر
من ذلك بما يشمل الجانب االجتماعي والبيئي والموردين والمنافسين وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

 .3.2أهمية بطاقة األداء المتوازن:
إطار شامالً لترجمة األهداف االستراتيجية إلى
إن بطاقة األداء المتوازن تعد بالغة األهمية حيث إنها تقدم ًا

مجموعة متكاملة من المقاييس والتي تنعكس في صورة مقاييس أداء استراتيجية .كما إن أهمية بطاقة
األداء المتوازن تظهر جلية نتيجة لقدراتها المتنوعة بحسب (محمد و إسماعيل ،2016 ،صفحة  )8و

) (Al Tarazi, 2015, p. 20و (ملو العين ،2015 ،صفحة  )309في اآلتي:
 .1تساعد بطاقة األداء المتوازن في تحسين عملية التخطيط االستراتيجي ،من خالل تقديم إطار قوي
لبناء ونقل االستراتيجية ،وتصميم الخرائط االستراتيجية ومعرفة عالقات السبب والنتيجة ،وهذا يعني
تحديد متطلبات وشكل مخرجات األداء المستقبلي أي تكوين صورة كاملة عن االستراتيجية.
 .2توفر البطاقة ترجمةً لرؤية واستراتيجية المنشآت في مجموعة مترابطة من مؤشرات األداء وتشمل
هذه المؤشرت كالً من مؤشرات المخرجات وأبعاد األداء والتي ترغب المنشآت في تحقيقها.
 .3إن تطبيق مقياس بطاقة األداء المتوازن يوفر مؤشرات موضوعية ويمكن االستفادة من نتائجها في
تحسين أداء المنشآت حيث أنها تأخذ بعين االعتبار مجموعة متكاملة من المؤشرات المالية وغير
المالية التي تالئم الظروف الداخلية والخارجية للمنشآت.
 .4تحسين االتصال االستراتيجي ،حيث إن وضع االستراتيجية بكل أهدافها المتداخلة على ورقة واحدة
وخارجيا.
داخليا
يسهل عملية إيصال وفهم االستراتيجية
ً
ً
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 .5تزود معلومات إدارية أفضل ،حيث إن مؤشرات األداء الموجودة بالبطاقة تضمن تقديم قياس أداء
حقيقي وفعلي ،مما يوفر معلومات صحيحة ومتنوعة تعد بمثابة دليل إداري ووسيلة التخاذ الق ارارت.
 .6تسهم بطاقة األداء المتوازن في توفير طريقة متكاملة تقدم تقارير مختصرة بكمية وجودة األداء في
الشركة لإلدارة العليا.
 .7تحسين تقارير األداء ،حيث إن البطاقة تقدم تقارير حقيقية وفعلية عن أداء المنشأة وهذا يلتقي مع
متطلبات الشفافية.
 .8تساعد بطاقة األداء المتوازن من خالل المعلومات التي تزودها لإلدارة العليا من اتخاذ الق اررات
المناسبة.
 .9تغطي أبعاد بطاقة األداء المتوازن االحتياجات األساسية للتنبؤ باألداء االستراتيجي.
 .10تسهم بطاقة األداء المتوازن في الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة.
 .11تتالءم بطاقة األداء المتوازن مع ُبعد الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة.
 .4.2المفاهيم األساسية التي تقوم عليها بطاقة األداء المتوازن:
تقوم بطاقة األداء المتوازن على عدة مفاهيم أساسية تشمل الرؤي ــة ،والرسـ ـ ــالة ،واالستراتيجية ،والخريطة
االستراتيجية والتي تعد العمود الفقري في سلسلة إجراءات تطبيق بطاقة األداء المتوازن .وفي ما يلي
توضيح لهذه المفاهيم بحسب (سعد الدين ،2013 ،الصفحات :)67-63
أوالً :الرؤية:
تعرف الرؤية على أنها طموحات المنشأة للمستقبل دون تحديد الوسائل التي يمكن استخدامها للوصول
إلى الغايات النهائية ويجب العمل على توصيلها ألكبر عدد ممكن من العاملين بالمنشأة عن طريق
تحويلها إلى رسالة.
وبالتالي فإن بطاقة األداء المتوازن تساعد المنشأة على التحول من مفهوم قيادة المنشأة باالعتماد على
النتائج المالية إلى مفهوم قيادة المنشأة انطالقا من رؤيتها.
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نيا :الرسالة:
ثا ً
يمكن تعريفها على أنها أساسيات المنشأة والمجال الذي تعمل فيه ومنتجاتها التي تقدمها لألسواق العاملة
فيها ،وقد تكون الرسالة ضيقة أو واسعة.
ثالثًا :االستراتيجية:
يمكن تعريفها على أنها طريقة قيام المنشأة بمقابلة إمكانياتها وقدراتها مع الفرص المتاحة لها في السوق
لمواجهة الضغوط التنافسية التي تواجهها في سعيها نحو تحقيق أهدافها.
ويجدر التنويه إال أنه ليس من المهم القيام بالتخطيط االستراتيجي الجيد فقط ،بل األهم من ذلك هو قدرة
المنشأة على تنفيذها للخطط االسترايتيجية ،وهذا ما تعمل بطاقة األداء المتوازن على تحقيقه.
ابعا :خريطة االستراتيجية:
رً
حتى تتحقق بطاقة األداء المتوازن ،فإنه تم اقتراح خريطة االستراتيجية بهدف الكشف عن العالقات
التفصيلية بين مكونات بطاقة األداء المتوازن (البطاقات – األهداف – المقاييس)؛ حيث تسهم هذه
عصبيا بين وحدات أعمال المنشأة.
مركز
ًا
الخريطة بقوة في جعل بطاقة األداء المتوازن
ً

فخريطة

أيضا بترجمة
االسترات يجية تعبر عن روابط أو عالقات األثر والسبب بين مكونات االستراتيجية وتقوم ً
مرجعا لكل الوحدات والموظفين في المنشأة
االستراتيجية إلى خريطة وبطاقة أداء متوازنة فتشكل بذلك
ً
يعود إليه كل أعضاء المنشأة لفهم استراتيجية المنشأة والسبيل إلى تحقيقها.
يوضح الخريطة االستراتيجية:
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والشكل التوضيحي التالي

رسم توضيحي رقم (:)2

الخريطة االستراتيجية

قيمة طويلة األمد لحملة األسهم

تحسين هيكل
التكلفة

البعد المالي

زيادة استخدام
األصول

تحسين قيمة
الزبون

توسيع فرص
الربح

اقتراحات قيمة الزبون
السعر

الجودة

االتاحة

االختيار

العمل

الخدمة

العالقات

مواصفات السلع /الخدمات

بعد الزبائن

إدارة العمليات:
....................
التوريدات
اإلنتاج
التوزيع
إدارة المخاطر

الشراكة

إدارة اإلبداع:
...........................
كشف فرص جديدة
اختيار محافظ بحث وتطوير
التصميم والتطوير
اإلعالن والنشر

إدارة الزبائن:
.........................
اختيار الزبائن
كسب زبائن جدد
االحتفاظ بالزبائن الحاليين
تنمية العالقة مع الزبائن

العالمة
التجار
يرة
الصو

إدارة القوانين والمجتمع:
....................
البيئة
الصحة والسالمة
التوظيف
المجتمع

بعد العمليات الداخلية

رأس المال البشري
رأس المال المعلوماتي
الثقافة

القيادة

رأس المال التنظيمي

بعد التعلم والنمو

المصدر(Kaplan R. S., p. 22) :
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النظام

عمل الفريق

ويتضح من الرسم التوضيحي رقم ( )2أن هناك استراتيجية في كل ُبعد موضحة كما يلي:
 البعد المالي :وتتمثل استراتيجيات هذا البعد في كالً من استراتيجية نمو اإليراد واستراتيجية اإلنتاجية.
 بعد العمالء :وتتمثل استراتيجيات هذا البعد في كالً من استراتيجية القيمة المفترضة للعميل
واستراتيجية ريادة المنتج واستراتيجية مبادرة العمالء.
 بعد عمليات التشغيل الداخلية :وتتمثل استراتيجيات هذا البعد في كالً من استراتيجية بناء الشهرة
(حقوق االمتياز) واستراتيجية زيادة القيمة المحققة للعمالء واستراتيجية تحقيق التفوق في عمليات
التشغيل واستراتيجية العالقات بالمنشآت المجاورة.
 بعد التعلم والنمو :وتتمثل استراتيجيات هذا البعد في كالً من استراتيجية كفاءات العاملين واستراتيجية
التكنولوجيا واستراتيجية الثقافة السائدة في المنشأة (تهيئة مناخ مناسب).
ويتضح مما سبق أن العالقات التي كشفت عنها هذه الخريطة االستراتيجية تنقسم إلى قسمين هما:
عالقات السبب واألثر:
هي تلك العالقات التي تكون بين المقاييس داخل البطاقة أو فيما بين البطاقات ،بحيث يكون نتيجة
القياس ألحد المقاييس هي السبب المباشر لنتيجة أو أكثر داخل البطاقة أو في بطاقات أخرى.
العالقات المنطقية:
هي العالقات التي تكون بين مقاييس ونتائج معينة تفرضها طريقة التفكير المنطقي ،ولكن يحتمل
الوصول إلى النتائج المحققة ألسباب أخرى بخالف األسباب التي تتعلق بالمقاييس التي تم استخدامها
وعلى ذلك فالنتائج ال يشترط أن تعزى إلى قياسات من خالل بطاقة األداء المتوازن.
وكما يتضح من خريطة االستراتيجية أن العالقات التي اشتملت عليها الخريطة االستراتيجية تمر
بمرحلتين هما:
المرحلة األولى :مرحلة تصميم العالقات:
فيها تكون هذه العالقات منطقية ،حيث ال يتوافر الدليل على وجودها ،أو على األقل قد تكون هناك
أسباب أخرى ،أو تأثيرات أخرى تشترك في الوصول إلى هذه النتائج.

- 51 -

المرحلة الثانية :مرحلة القياس واثبات مدى تحقق العالقات:
في هذه المرحلة يتم إجراء القياسات التي من شأنها إما إقامة الدليل على وجود عالقة سببية مباشرة،
فتصبح العالقة محل التحليل والتقويم عالقة سببية ،أو قد تشترك أسباب أخرى في تحقيق النتائج ،أو أن
تكون هناك أسباب أخرى ال تشتمل عليها البطاقات ،ومن ثم تظل العالقة السابق تصميمها هي عالقة
منطقية فحسب.
 .5.2مراحل تطور بطاقة األداء المتوازن:
إن بطاقة األداء المتوازن لم تقف ثابتة عند نشأتها بل واكبت التطور وتجاوبت إيجا ًبيا مع العوامل

يدا من التطور واالزدهار.
الخارجية والتي منها االنتقادات البناءة فكان نتاج هذه المواكبة مز ً

وتلخص الدراسة التطورات التي حدثت لبطاقة األداء المتوازن منذ التسعينات إلى اليوم عبر ثالث مراحل
ذكرها)(Johnson & Beiman, 2007, p. 5موضحة في الرسم التوضيحي اآلتي:
رسم توضيحي رقم (:)3

أجيال تطور بطاقة األداء المتوازن
الجيل األول

الجيل الثاني

الجيل الثالث

1996 – 1992

2000 – 1997

 – 2001حتى اآلن

بطاقة األداء املتوازن
كنظام لتطوير األداء

بطاقة األداء املتوازن
كنظام إداري

استنادا للمراجعات األدبية بتصرف.
المصدر :تصميم الباحث
ً
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بطاقة األداء املتوازن
كنظام للتغيير
التنظيمي

وفي ما يلي توضيح تفصيلي لمالمح األجيال الثالث لبطاقة األداء المتوازن بالترتيب الزمني:
 .1.5.2الجيل األول (:)1996 – 1992
حيث تم وضع بطاقة األداء المتوازن كمصفوفة ذات أربعة أبعاد لقياس األداء تشمل ،:البعد
المالي ،وبعد العمالء ،وبعد العمليات الداخلية ،وبعد التعلم والنمو ،حيث يتم قياس األداء ضمن
هذه األبعاد األربعة .إن اقتراح ربط رؤية وأهداف المنشأة من خالل أبعاد البطاقة جاء ليساعد
في اختبار واستخدام قياسات تشجع موازنة األداء في الفترات الزمنية المختلفة؛ ولذلك عرفت
هذه المرحلة البطاقة واعتبرتها كنظام لتطوير األداء حيث تعطي مؤشرات لألبعاد األربعة
انطالقـًا من الرؤية واألهداف الموضوعة وتتغير هذه المؤشرات بتغير الرؤية االستراتيجية،
وتميزت هذه المرحلة بحسب (بالسكة ،2012 ،صفحة  )20بـ:
 -إعطاء الصورة العامة للبطاقة.

 اعتبار البطاقة كأداة لقياس وتطوير األداء فقط. -تقسيم االستراتيجية إلى أربعة محاور.

 ربط التوجه االستراتيجي بالممارسات اليومية. -مزج المقاييس المالية بالمقاييس غير المالية.

مقياسا ثم ُعدلت إلى ما بين
 محدودية عدد المقاييس المستخدمة لقياس األداء بين ٢٠-١٥ً
مقياسا.
٢٥-٢٠
ً
 -ارتباط المقاييس بأهداف استراتيجية محددة.

 قيام عالقة السبب والنتيجة في بطاقة األداء المتوازن. اختيار المقاييس بطريقة تميل إلى سيطرة اإلدارة العليا للمنشأة.ويذكر (سعد الدين ،2013 ،صفحة  )80االنتقادات الموجه للجيل األول تتلخص في
الصعوبات العملية المرتبطة بكيفية تصميم بطاق األداء المتوازن ويمكن إرجاع هذه الصعوبات
العملية إلى ثالث مصادر هي:
 .1عدم وضوح تعريف بطاقة األداء المتوازن:
مما دفع البعض إلى المطالبة بتوسيع أبعاده بإضافة بعد خامس مثل البعد البيئي أو تقليله
إلى ثالث أبعاد هي :البعد المالي ،وبعد التحسينات المستمرة ،وبعد مهام خاصة استثنائية.
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 .2غموض عالقة السببية في بطاقة األداء المتوازن:
حيث تم عرضها من خالل توضيح الروابط بين األبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازن دون
تقديم مبررات منطقية لهذه الروابط وقد تم معالجته كما يرد في الجيل الثاني من خالل
خرائط االستراتيجية.
 .3عدم مالءمة المقاييس المختارة سوا ًءا كانت مقاييس نواتج أو مقاييس أداء:

ولعل التأثيرات السببية في اختيار المقاييس غير المناسبة تعد السبب الجوهري في فشل
ومن ثم عدم تبني بطاقة األداء المتوازن كآلية إلدارة األداء االستراتيجي في بعض

المنشآت.
 .2.5.2الجيل الثاني (:)2000 – 1997
بعد الطرح األول لبطاقة األداء المتوازن وظهور العديد من االنتقادات لها؛ تم تطوير الجيل
الثاني منها بعدما تم تجاوز كل هذه المشاكل ،فجاءت بطاقة األداء المتوازن في شكل جديد
واعتبرت كنظام لإلدارة يساعد في اتخاذ الق اررات ،وأصبحت تتميز بالبساطة والوضوح ،وجاءت
لتجيب عن السؤال الموضوع لها في كل بعد من أجل وضع المعايير المناسبة لإلجابة عن هذه
األسئلة ،وهذه األخيرة تتمثل بحسب (بالسكة ،2012 ،صفحة  )21في:
ماليا كيف يجب أن نبدو أمام المساهمين وحملة األسهم؟
 للنجاح ً

 لتحقيق رؤية المنشأة كيف يجب أن نبدو أمام عمالئنا وماذا ينتظرون منا؟
 ما هي العمليات األساسية التي يجب أن نتميز فيها حتى ُنشبع رغبات عمالئنا ونحقق
رضى مساهمينا؟

 ما هي قدرة المنشأة على قيادة التحسين والتغيير وزيادة إبداعها؟
كما تكمن خصائص الجيل الثاني في ثالث خصائص ذكرها (سعد الدين ،2013 ،صفحة )81
مستمدة من محاولة معالجة االنتقادات التي وجهت للجيل األول والتي تمثلت في الصعوبات

العملية المرتبطة بتصميمه وهذه الخصائص هي:

 .1إحالل مدخل األهداف االستراتيجية المحددة محل المدخل الوصفي الموقفي كأساس
الختيار المقاييس المالئمة:
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فقد اقترح ) (Kaplan & Nortonعام  1992مبدئياً المدخل الوصفي الموقفي الختيار
المقاييس المالئمة ثم في عام  ١٩٩٣اعترفا بأن هذا المدخل يمثل نقطة ضعف واضحة
في اختيار المقاييس المالئمة وبالتالي قاما بإحالل مفهوم األهداف االستراتيجية الختيار
المقاييس المالئمة وذلك ألن الهدف االستراتيجي يعطى تبري اًر مقنعاً الختيار مقياس ما عن
غيره من مجموعة المقاييس البديلة المتضمنة في كل بعد من أبعاد بطاقة األداء المتوازن.
 .2استخدام نماذج الربط االستراتيجي أو خرائط االستراتيجية:

في سبيل تبرير منطقية عالقة السببية بين المقاييس تم طرح مفهوم نماذج الربط

االستراتيجي؛ وعلى الرغم من أن هذه النماذج تقدم تبري اًر منطقياً لدعم عالقة السببية بين
المقاييس إال أنها قد تخلق في سياق صياغتها مشاكل فكرية تتعلق بتشجيع استخدام أشكال
مختلفة من التحليل وذلك لتأكيد شرعية اختيار مقياس ما من بين عدة مقاييس بديلة على
أساس عالقات ارتباط إحصائية باإلضافة إلى الصعوبات العملية المتمثلة في كيفية دمج
أدوات التحليل المستخدمة في عملية تصميم بطاقة الدرجات المتوازنة.
لقد ترتب على ذلك التأكيد على عملية التوثيق عند تصميم بطاقة األداء المتوازن والتي من
اءا بين المقاييس المختلفة وأيضاً بين األهداف
خاللها يتم العرض التوضيحي للروابط سو ً

االستراتيجية لألبعاد المختلفة.

 .3تصميم نظم التقارير البرمجية لبطاقة األداء المتوازن:
حيث تتطلب عملية صياغته وتشغيله بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات الستخدام نظم
التقارير البرمجية لتغيير عناصر نظام معلومات إدارة األداء االستراتيجي ويتم ربط هذا
النظام آلياً بمسارات تدفق المعلومات سواء من أعلى إلى أسفل مثل المعلومات المتعلقة
باألهداف االستراتيجية والنواتج المرغوبة والقيم المستهدفة أو من أسفل إلى أعلى مثل
البيانات المتعلقة بالقياس والتقارير اليومية وعمليات المسح واستطالع الرأي األمر الذي
يساعد على التشخيص المبكر والتدخالت السريعة لعالج المشكالت المستحدثة التي تفرزها
بيئة التطبيق.
جدا ،ألنه مع هذا التطور ظهر ما يعرف بعالقة السبب
وقد كانت هذه المرحلة مهمة ً
والنتيجة التي أصبحت تتولد من خالل عالقة األبعاد األربعة مع بعضها البعض ،كما
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أصبحت بطاقة األداء المتوازن أداة إدارية فعالة خاصة في مجال اتخاذ الق اررات
االستراتيجية بسبب العالقة الموجودة بين الرؤية واألبعاد األربعة.
 .3.5.2الجيل الثالث ( – 2001حتى اآلن):
تحددت مالمح الجيل الثالث في ثالث خصائص أساسية نتجت عن محاوالت تطوير الجيل
الثاني لتأكيد تحسين األداء الوظيفي وتدعيم المالءمة االستراتيجية له وهذه الخصائص هي:
 .1استحداث قائمة الغايات:
مكتوبا يعكس وضع المنشأة في تاريخ
يمكن تحديد قائمة الغايات على أنها تمثل وصفًا
ً
مستقبلي محدد بافتراض أن األهداف االستراتيجية التي تتبناها اإلدارة حالياً سوف تحققها
بنجاح.

وهي بيان يعكس النتائج النهائية من خالل تصور األهداف االستراتيجية التي يجب

الوصول إليها في نهاية مرحلة التصميم لبطاقة األداء المتوازن كأداة إلدارة األداء
االستراتيجي وفي ذات الوقت يمثل هذا البيان قانون البداية الذي يجب االلتزام به من خالل
حتمية العمل على تحقيق األهداف االستراتيجية المختارة في بداية مرحلة التصميم.

إن هذه النظرة التكاملية تساعد على تحقيق األهداف التالية (سعد الدين ،2013 ،صفحة
:)82
أ.

تسهيل تحديد واختيار األهداف االستراتيجية.

ب .تعيين مناطق عدم االتساق عند استخالص الصورة العامة لألهداف االستراتيجية.
ج.

تسهيل الربط بين االفتراضات التي تقوم عليها عالقة السببية.

د.

تحقيق اإلجماع والتوافق التنظيمي.

ه.

تعد نقطة مرجعية مفيدة عند تنفيذ األهداف التكتيكية المثالية الالزمة لتحقيق
األهداف االستراتيجية.

 .2التركيز على نماذج الربط االستراتيجية ثنائية األبعاد:
تقوم نماذج الربط ثنائية األبعاد على أساس دمج كالً من البعد المالي وبعد العميل في بعد
واحد أطلق عليه بعد النواتج وأيضاً دمج بعد عمليات التشغيل الداخلية وبعد التعلم والنمو
في بعد واحد أطلق عليه بعد النشاط (الرفاتي ،2011 ،صفحة .)59
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 .3استحداث وحدة إدارة االستراتيجية:
طالب كالً من ) (Kaplan & Nortonبإنشائها كوحدة إدارية في الهيكل التنظيمي وأن
تتبع مجلس اإلدارة مباشرة وذلك بغرض احتواء فجوة القصور في األداء االستراتيجي
الناتجة عن عدم توافر الخصائص النوعية االستراتيجية في أعضاء مجلس اإلدارة
(الرفاتي ،2011 ،صفحة .)59
إضافة إلى تلك الخصائص ،فإن الجيل الثالث من بطاقة األداء المتوازن يتضمن عناصر
هامة غير موجودة في الجيلين السابقين له وهي بحسب (سعد الدين ،2013 ،صفحة
:)82
 االرتباط و التدفق في سالسل األهداف االستراتيجية حتى تظهر أهداف األداء المالي
بوضوح؛

 استبعاد المبادرات التي ال ترتبط بتشكيل التدفق االستراتيجي في الخريطة
االستراتيجية؛

 عند تنفيذ التخطيط االستراتيجي بطريقة مناسبة نتوصل إلى مؤشرات األداء المناسبة
والمفيدة للمتابعة االستراتيجية والرقابة اإلدارية في المنشأة.

وقد ساهم نموذج الجيل الثالث بتعزيز دقة استخدام العديد من الخصائص واآلليات الواردة
في الجيل الثاني لكي يتم إعطاؤها صيغة عملية أكثر ارتباطا بالجوانب االستراتيجية
لألداء ،ويتميز هذا الجيل من البطاقة بما يلي:
تعقيدا من الجيل األول.
 يتميز بكونه أكثر بساطة وأقل
ً
 يعتبر كإطار للتغيير التنظيمي ألنه يبين الخطوات الخاصة بالتغيير في المنشأة من
خالل إحداث تغيير استراتيجي.

 اتضاح العالقة السببية الموجودة بين محاورها أفضل مما كانت في الجيل الثاني.
 يبين االتجاه بوضوح حتى يتمكن األفراد من الوصول إلى الرؤية المرجوة.

وما يالحظ على هذا النموذج األخير لبطاقة األداء المتوازن المطور في الجيل الثالث ،أن

الشكل العام لم يتغير وانما تغيرت فلسفته وطريقة عمله وأصبح أكثر دقة وشمولية ،وهناك
ابعا لبطاقة األداء المتوازن ،وذلك بإضافة بعد خامس وهو ما يعرف
من يضيف جيالً ر ً
بالبعد البيئي ،خاصة بعد التوجه الجديد للمنشآت نحو فلسفة جديدة (المنشأة الخض ارء)،

وبالتالي ظهرت ما يعرف ببطاقة األداء المتوازن المستدامة.
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 .6.2مؤشرات األداء في بطاقة األداء المتوازن:
إن بطاقة األداء المتوازن تبقي على مؤشرات األداء المالية وهي مؤشرات األداء المتباطئة والتي تقرر عن
الماضي ولكن يلحق بها مؤشرات األداء الرائدة وهي مؤش ارت تشغيلية تدفع األداء للتحسين المستمر في
المستقبل وهي محركات لألداء االستراتيجي المرغوب لرفع القدرات التنافسية للمنشأة في المستقبل وهذا
يجعل بطاقة األداء المتوازن متفوقة على غيرها من أنظمة تقويم األداء التقليدية.
يمكن تصنيف مؤشرات أو مقاييس األداء في إطار بحوث نظم الرقابة الشاملة المستندة على بطاقة األداء
المتوازن إلى نوعين من المقاييس بحسب (سعد الدين ،2013 ،الصفحات  )68-67هما:
 .1المقاييس الشخصية:
توصف على أنها وضعية ألنها تصف حالة من حاالت الطبيعة وقد يختلف التقييم من شخص ألخر
تبعاً لمعتقدات وميول الشخص في الحكم على حالة الطبيعة.
 .2المقاييس الموضوعية:
هي تلك المقاييس التي توافر فيها ثالث صفات هي :قابلية التحقق ،وعدم التحيز ،وأمانة العرض.
إذا تم توزيع هذه المقاييس فيما بين األبعاد اإلدارية لبطاقة األداء المتوازن فإن البعد المالي يميل في
التقييم إلى مقاييس األداء الموضوعية أما بعد العميل يغلب عليه مقاييس األداء الحكمية أو
الشخصية في حين يشترك بعد عمليات التشغيل الداخلية وبعد التعلم والنمو في كال النوعين من
مقاييس األداء.
عددا من
يمكن القول بأن بطاقة األداء المتوازن هو مستند موثق مؤلف من صفحة واحدة تتضمن ً
أساسيا ،وتساعد هذه على مقارنة األداء
مقياسا
مقاييس األداء والتي قد يصل عددها ما بين 25-18
ً
ً

الفعلي مع األداء المستهدف ،وتمثل هذه البطاقة إطا اًر يحدد األهداف االستراتيجية للمنشأة مصنفة
في أربع أبعاد وهي البعد المالي ،وبعد العمالء ،وبعد العمليات الداخلية ،وبعد التعلم والنمو وهي
مستو إداري إلى أخر ويتم إعداد بطاقات منفصلة لكل وحدة أو مركز مسئولية في
تختلف من
ً
المنشأة وكذلك لكل فرد فيها.
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 .7.2أبعاد بطاقة األداء المتوازن:
تتسم بطاقة األداء المتوازن بأنها متعددة األبعاد ومتوازنة في ذات الوقت؛ ولذا فإن
) (Kaplan & Nortonعندما طرحا بطاقة األداء المتوازن ألول مرة عام  ،1992فقد أوردا أربعة أبعاد
رئيسة هي :البعد المالي ،وبعد العمالء ،وبعد العمليات الداخلية ،وبعد التعلم والنمو.
وعلى الرغم من أن النتيجة النهائية المرجوة من البطاقة تتمثل في الجانب المالي إال أن البطاقة ركزت
فعال في تعزيز مخرجات الجانب المالي.
على الجوانب األخرى لما لها من دور ّ
رسمتوضيحيرقم(:)4

أبعاد بطاقة األداء المتوازن

حتى تنجح ً
ماليا كيف يجب
أن تظهر أمام حملة األسهم؟

بعد العمليات الداخلية
األهداف القياسات املعايير املبادرات
حتى نرض ي ذوي املصالح
ماهي العمليات الداخلية
التي يجب تحسينها؟

البعد املالي
األهداف القياسات املعايير املبادرات

الرؤية
واالستراتيجية

بعد العمالء
األهداف القياسات املعايير املبادرات
لتحقيق رؤية املنشأة
كيف يجب أن نظهر
أمام عمالئنا؟

بعد التعلم والنمو
األهداف القياسات

املعايير

املبادرات

لتحقيق رؤية املنشأة كيف
تكسب القدرة على االبتكار
والتعلم؟
المصدر(Kaplan R. S., 2010, p. 3) :

ويتضم من الرسم التوضيحي أعاله األبعاد الرئيسة المكونة لبطاقة األداء المتوازن والتي تضم أربعة أبعاد
رئيسة إضافة إلى أربعة عناصر داخلية لكل بعد .كما نالحظ الرؤية واالستراتيجية تتوسط األبعاد
األربعة؛ حيث تعتبر نقطة البداية ،كما أن كل بعد من هذه األبعاد مرتبط باآلخر بعالقة سببية.
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ويذكر (القضاة و وآخرون ،2016 ،صفحة  )853و (عاشور ،2015 ،الصفحات  )26-21و
(بالسكة ،2012 ،صفحة  )29في تفاصيل األبعاد ما يلي:
.1

البعد (المحور) المالي :يقيس هذا البعد ربحية االستراتيجية ،ألن تحقيق األرباح يمثل المحرك
األساسي للمبادرات االستراتيجية التي تمارسها المنشأة ،ويعتمد الجانب المالي على الدخل التشغيلي
والعوائد المحققة ألن بقاء المنشأة واستم ارريتها مرهون بمدى العوائد واألرباح المحققة.

.2

بعد العميل أو الزبون :يحدد هذا البعد قطاعات السوق المستهدفة ويقيس نجاح المنشأة في هذه
مقاييسا مثل :الحصة السوقية ،عدد
القطاعات ،لتتحكم في أهداف نموها وتستخدم المنظمات
ً

جدا ،ألنه يؤدي إلى بقاء
مهما ً
العمالء الجدد ،رضا العمالء وهذا األخير ،أي رضا العمالء يعد ً

.3

ائدا مجزية.
باحا وعو ً
المنشأة مادام هناك عمالء تتعامل معهم وتحقق معهم أر ً

بعد العمليات الداخلية :يعتمد هذا البعد على العمليات الداخلية التي تؤيد من جانب العميل عن

طريق خلق قيمة للعمالء ،والجانب المالي بواسطة زيادة ثروة المساهمين ،ويركز هذا الجانب على
عمليات :االبتكار ،التشغيل والتحويل على الخدمات المقدمة للعميل.
.4

بعد التعلم والنمو :يحدد هذا البعد القدرات التي يجب أن تنمو فيها المنشأة من أجل تحقيق عمليات
داخلية عالية المستوى ،والتي تخلق قيمة للعمالء والمساهمين ،ويركز هذا الجانب على قياس قدرات
كل من :العاملين أو األفراد ومستوى مهاراتهم ورضاهم عن العمل ،ويقيس كذلك قدرات نظام
المعلومات وأخي ار يقيس نظام المكافآت والحوافز.

باإلضافة إلى هذه األبعاد األربعة ،فإن كل جانب أو محور يتكون من أربعة أقسام متكاملة ،فيما بينها
ويختلف كل قسم من محور آلخر وهذه األقسام هي:
.1

األهداف :وهي النتائج المنشود تحقيقها ،واألهداف بشكل عام موزعة على أبعاد بطاقة األداء
المتوازن وتحمل نفس األهمية االستراتيجية ويجب أن تكون محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق
ومعقولة ومحددة بوقت زمني لتحقيقها.

.2

القياسات أو المؤشرات :تمثل الجانب الذي يحدد حالة الهدف المراد تحقيقه عن طريق مقارنته
بقيمة محددة سلفًا.

.3

إيجابا
سلبا أو
ً
بناءا عليه لتحديد مقدار االنحراف ً
المعايير أو المستهدفات :مقدار محدد يتم القياس ً
عن الهدف المراد تحقيقه.
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.4

المبادرات :تشير المبادرات إلى المشاريع التشغيلية الالزم تنفيذها لتحقيق الهدف أي اإلجراءات
الالزمة والمساعدة على تحقيق األهداف.

 .1.7.2البعد المالي:
يمكن اعتبار الهدف المالي بأنه خلق قيمة لحملة األسهم .وقد حظي هدف تعظيم ثروة المالك
بقبول واسع كهدف رئيس لمنشآت األعمال حيث يهتم المستثمرون بمدى قدرة المنشأة على
تحقيق أرباح وتوزيعات طويلة األجل على المساهمين.
ولقد عرض ) (Kaplan & Norton, 1992, p. 77استراتيجيتين يمكن للمنشأة اتباعهما
لتحقيق أهدافها هما:
 .1استراتيجية نمو اإليرادات:
والتي يمكن صياغتها في األهداف التالية:
أ.

تعظيم المبيعات للعمالء الحاليين:

من خالل االهتمام بهم والعمل على إقامة عالقات وروابط قوية معهم بما يحقق
معالجة أية مشكالت قائمة أو متوقعة ويمكن قياس مدى تحقق هذا الهدف باستخدام
معدل نمو المبيعات.

ب .فتح أسواق جديدة:
من خالل العمل على جذب عمالء جدد أو تقديم منتجات جديدة أو كالهما معاً،
ويمكن قياس مدى تحقيق هذا الهدف باستخدام نسبة المبيعات للعمالء الجدد إلى
إجمالي المبيعات أو نسبة المبيعات من المنتجات الجديدة إلى إجمالي المبيعات.
 .2استراتيجية تحسين اإلنتاجية:
يمكن صياغتها في األهداف التالية:
أ.

تخفيض التكاليف:

وذلك من خالل تحسين هيكل التكاليف وذلك بهدف تخفيض التكاليف المباشرة
والتكاليف غير المباشرة ويمكن قياس مدى تحقيق هذا الهدف بمقارنة تكاليف المنشأة
مع تكاليف المنافسين وتحديد معدالت الخفض في التكاليف.

- 61 -

ب .استغالل األصول:

حيث يتم استغالل األصول المتاحة للمنشأة بكفاءة وفاعلية ويتم ذلك بتخفيض رأس

المال المستخدم ويمكن قياس مدى تحقق هذا الهدف من خالل معدل دوران األصول
ورأس المال العامل والعائد على رأس المال المستثمر لكل فئة من فئات األصول.
تجدر اإلشارة أن المقاييس المالية تتأثر بمراحل دورة حياة المشروع وما إذا كان المشروع في
مرحلة النمو أو النضوج والثبات أو الحصاد والنضوب كما هو موضح بالجدول:
جدول رقم (:)1

ربط كل من األهداف االستراتيجية والمقاييس المالية بدورة حياة المشروع
مراحل دورة حياة المشروع
مرحلة النمو

األهداف االستراتيجية
نمو المبيعات لتعظيم
القيمة المحققة
للمساهمين

القيمة المحققة
للمساهمين

مرحلة الحصاد والنضوب

 معدل زيادة اإليرادات

 معدل زيادة صافي الدخل
 معدل زيادة العائد على المبيعات

زيادة الربحية لتعظيم
مرحلة النضج والثبات

المقاييس المالية

 صافي الدخل
 العائد على حقوق الملكية
 العائد على رأس المال المستثمر
 القيمة االقتصادية المضافة

ريادة التكلفة لتعظيم
القيمة المحققة
للمساهمين

 التدفق النقدي
 معدل خفض تكلفة الوحدة

 نسبة التكاليف غير المباشرة إلى المبيعات
 قيمة االستثمارات المستردة في التدفق النقدي

المصدر( :بالسكة ،2012 ،صفحة )71

مما سبق نجد أن مقاييس البعد المالي ترتبط بالربحية وبالتالي يمكن ذكر المقاييس التي تتعلق
بالبعد المالي وهي بحسب (عاشور ،2015 ،صفحة :)17
 العائد على رأس المال المستثمر :ويعكس مدى نجاح المنشأة في االستفادة من
استثماراتها.
 نسبة رأس المال العامل :ويركز على قدرة المنشأة على سداد التزاماتها الحالية.
 معدل نمو المبيعات للقطاعات :ويوفر معلومات عن التغير في مستوى المبيعات لكل
قطاع.
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 ربحية خط اإلنتاج والمستهلك :ويشير إلى مدى قدرة المنشأة على تحقيق ربح إما من
مستهلك ما أو من منتج ما.
 الدخل التشغيلي :كما يرد في قائمة الدخل.
 القيمة االقتصادية المضافة :تستهدف تقييم كفاءة اإلدارة في توليد أرباح اقتصادية
صافية تتجاوز تكلفة رأس المال المستثمر (حقوق الملكية والقروض طويلة األجل).
 .2.7.2بعد العميل:
الملك ،والحقيقة أن عوامل
في ظل بيئة األعمال المعاصرة شديدة المنافسة ،أصبح العميل هو َ
النجاح الهامة تتضمن العوامل التي يركز عليها العميل ،على سبيل المثال( :الجودة ،التكلفة،
سرعة التسليم ....،وغيرها) ،لذا أصبح التحسين المستمر في مجاالت عوامل النجاح الهامة
التي تهم العميل من المصادر األساسية للتفوق في توصيل قيمة إليه بأفضل مما يستطيع
المنافسون .يوضح الرسم التوضيحي ( )4المقاييس الرئيسة لهذا البعد كاآلتي:
رسم توضيحي رقم (:)5

المقاييس الرئيسة لبعد العميل
الحصة السوقية

االحتفاظ بالعمالء القدامى

ربحية العميل

رضاء العميل
المصدر(Kaplan & Norton) :

- 63 -

اكتساب عمالء جدد

ومن خالل الرسم التوضيحي أعاله ،تتضح مقاييس بعد العمالء كما يلي:
 .1االحتفاظ بالعمالء القدامى:
وهو ما يمكن تسميته بوالء العميل ويهتم بقياس معدل احتفاظ المنشأة بالعميل مع مرور

الوقت وهذا العنصر مهم للغاية إذا ما أخذنا في االعتبار القول السائد بأن تكلفة الحصول
على عميل جديد تعادل خمسة مرات تكلفة االحتفاظ بعميل موجود.

 .2اكتساب عمالء جدد:

وهو عبارة عن تقييم لمعدل زيادة عمالء المنشأة ويمكن قياسه بإجمالي المبيعات إلى

العمالء الجدد أو يمكن أن يقاس بعدد العمالء الجدد.

 .3الحصة السوقية:

ويقصد بها تقييم حصة المنشأة من مبيعات أسواق معينة ويقاس بعدد العمالء أو بنسبة

المبيعات أو عدد الوحدات المباعة.

 .4ربحية العميل:

وهي مربط الفرس في هذه المقاييس حيث إنها عامل النجاح األكثر تأثي اًر في األبعاد

األخرى لألداء مثل البعد المالي وبعد النمو.
 .5رضاء العميل:

وهو مؤشر مهم وذو ذاللة على قدرة المنشأة على اكتساب العميل واالحتفاظ به والذي

يشير إلى كيفية تحقيق المنشأة لمتطلبات واحتياجات العمالء الحاليين وهي تقاس
باستقصاء أراء العمالء عن تجربتهم مع المنشأة.
ُ .3.7.2بعد العمليات الداخلية:

اعتبار من
ًا
إن هذا البعد يتضمن كافة أنشطة المنشأة التي تشكل سلسلة القيمة الخاصة بها

مرحلة البحث والتطوير حتى مرحلة خدمة ما بعد البيع ،وهذا البعد مرتبط بالبعد المالي لألداء
من حيث تركيزه على تحسين كفاءة العمليات الداخلية كما أنه مرتبط ببعد العميل من حيث
اهتمامه بخلق القيمة في المنتج أو الخدمة لتلبية رضاء العمالء ،وهو أيضاً مرتبط ببعد التعلم
والنمو من خالل عالقة السبب والنتيجة حيث يعتبر العاملون الذين يقومون بأداء العمل هم
المصدر األساسي ألفكار تطوير العمل وزيادة إنتاجيته وكفاءته.
ويتضح أنه بعد أن يصبح لدى المنشأة صورة واضحة عن بعديها المالي والعميل فإنها يجب
عليها أن تحدد الوسائل التي سوف تتبعها لتحقيق القيمة المفترضة للعمالء وكذلك القيمة
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المرضية للمساهمين وتستطيع من خالل بعد العمليات الداخلية تدعيم تحقيق األغراض
المستهدفة من البعدين المالي والعميل فيتم تغيير وتطوير العمليات الداخلية الموجودة في
المنشأة بهدف رفع كفاءتها ويؤدى ذلك إلى تحسين اإلنتاجية وتحقيق ُوفُورات في التكلفة مما
يترتب عليه تحقيق منافع مالية في األجل القصير ولكن محركات النجاح في األجل الطويل

تستلزم التطوير واالبتكار في مختلف عمليات المنشأة.
إن بعد العمليات الداخلية يتضمن أربع مستويات من العمليات هي:
 .1بناء الشهرة )بناء حق االمتياز):
عن طريق استجابة المنشأة لعمليات االبتكار بغرض تطوير منتجات وخدمات جديدة بهدف
الدخول إلى أسواق جديدة وقطاعات عمالء جدد.
 .2زيادة القيمة المحققة للعميل:
عن طريق توسيع وتعميق العالقات المتبادلة مع العمالء الحاليون.
 .3تحقيق التميز التشغيلي:
عن طريق تحسين إدارة سلسلة التوريد ،والعمليات الداخلية ،واستخدام األصول ،وادارة
الطاقات ،والموارد وعمليات أخرى.
 .4التوصل إلى جعل المنشأة (منشأة جيدة(:
ويتحقق هذا المستوى عن طريق بناء العالقات القوية والفعالة مع األطراف الخارجية.
ويتضح أنه لبناء العمليات الداخلية بشكل سليم وفعال يتطلب تحليلها إلى مجموعة من األنشطة
المكونة لها ودرجة مساهمة كل منها في بناء القيمة التي يكتسبها المنتج وذلك عن طريق
تطوير وتدعيم األنشطة التي تضيف قيمة والتخلص من األخرى التي ال تضيف قيمة حيث إن
هذا يؤدى إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج دون التأثير على نظرة وتقييم العميل للمنتج.
ومن أهم مقاييس هذا البعد ما يلي:
 الجودة:
حيث تعتمد عملية القياس على الكيفية التي تحدد بها المنشأة هدف الجودة ويمكن الحصول
على ذلك على سبيل المثال عن طريق التغذية العكسية عن عدد الوحدات المبيعة.
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 التكلفة:

تشتمل على المقاييس التي تتضمن معلومات عن تكلفة مكونات المنتج والتكلفة الكلية إلنتاج

المنتج.
 التوقيت:
يتضمن المقاييس التي توفر التغذية العكسية عن الزمن أو المدة من لحظة تقديم العميل لطلب
شراء المنتج أو الحصول على الخدمة إلى لحظة تسليمه له.
 إنتاجية العمليات الداخلية:
تقاس عن طريق تقييم الوقت المطلوب الستكمال وانهاء العمليات اإلنتاجية للمنتج أو هو
مقياس كمي يعبر عن عدد الوحدات الجيدة التي يتم إنتاجها ومن ثم بيعها خالل فترة من
الزمن.

ُ .4.7.2بعد التعلم والنمو:

يهدف هذا البعد إلى قياس القدرة على االبتكار واإلبداع وذلك من خالل قياس قدرة المنشأة على
تقديم منتجات جديدة وخلق قيمة أكبر للعمالء والتطوير والتحسين المستمر للجودة الشاملة على

مستوى دورة حياة المنتج أو الخدمة واجراءات تقويمها.
يرى ) (Kaplan & Nortonأن قدرة المنشأة على االبتكار والتحسين والتعلم تؤثر بشكل مباشر
على قيمة المنشأة حيث إنه من خالل قدرتها على ابتكار منتجات جديدة والتطوير المستمر
وتحسين فعالية العمليات تستطيع المنشأة أن تَنفُذ إلى أسواق جديدة وتزيد العوائد في األجل
القصير مما يؤدى إلى زيادة القيمة المحققة للمساهمين.
يعتبر بعد التعلم والنمو هو أساس تنشئة وتعزيز األبعاد الثالث السابقة الذكر حيث أنه يعكس
البنية التحتية التي تدعم قدرة المنشأة على االستمرار في توليد القيمة لجميع أصحاب المصلحة
في المنشأة (المساهمين – العمالء – العاملين – المجتمع) وكيفية التكيف مع ديناميكية بيئة
األعمال حيث يعمل المديرون خالل هذا البعد على تحديد مهارات وقدرات العاملين بالمنشأة،
والتكنولوجيا ،والمناخ التنظيمي المطلوب لدعم استراتيجية المنشأة.
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لذلك يجب على اإلدارة العليا أن ال تغفل في ظل هذا البعد األمور التالية:
 االستثمار في برامج التدريب وذلك لتنمية مهارات وقدرات وخبرات العاملين؛ فتحديث
الموارد البشرية ال يقل أهمية وتأثي اًر للمنشأة عن التحديث التكنولوجي في تحقيق التفوق
التنافسي.
 إنجاز وتطبيق تكنولوجيات المشاركة في المعرفة والمعلومات وادخال تكنولوجيا المعلومات
المناسبة للوفاء بالمتطلبات االستراتيجية وتحديث األنظمة واإلجراءات التنظيمية غير
المالئمة.
 تطوير الثقافة حيث إنها أداة تحدد وتوجه مسارات سلوك األفراد في تناسق واتساق لتوحيد
مجهوداتهم في سبيل نجاح برامج التغيير والتطوير الهادفة إلى تدعيم القدرات التنافسية
للمنشأة.
ولهذا على المنشأة القيام بعمليات التطوير واالبتكار في المجاالت التالية:
 مجال العمليات الداخلية:

وذلك عن طريق تطوير استخدام المعدات واآلالت أو تطوير قدرات ومهارات العاملين لدى

المنشأة وتحسين تكنولوجيا ونظم المعلومات.
 مجال العمالء:

وذلك عن طريق ابتكار طرق جديدة لخدمة وارضاء العمالء أو تطوير المنتج نفسه أو

ابتكار منتجات جديدة مطلوبة للبيئة التنافسية الجديدة.
 المجال المالي:

عن طريق البحث عن أسواق وعمالء جدد.

من أهم مقاييس هذا البعد ،ما يلي:
 .1إنتاجية العامل:
هي مقياس للمخرجات تقوم المنشأة بحسابه عن طريق معدل العائد لكل عامل أو العائد
الذي يقوم بتحقيقه كل عامل.
 .2رضا العاملين:
يقاس عن طريق استقصاء آراء العاملين بشكل دوري فيما يتعلق بإشراكهم في اتخاذ

الق اررات والحصول على المعلومات الكافية ألداء عملهم بشكل جيد والرضاء الكلى للعامل
عن المنشأة.
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 .3االحتفاظ بالعاملين أو والء العاملين:
هو مؤشر للخسارة في رأس المال الفكري واالستثمارات طويلة األجل في تدريب العاملين
بالمنشأة ويتم قياسه بنسبة دوران العاملين األساسيين.
 .5.7.2أبعاد تم استحداثها:
بعدما تطرقنا إلى هذه األبعاد األربعة بالتفصيل تجدر اإلشارة هنا إلى أن عدد األبعاد ال يتوقف
على أربعة أبعاد فقط ،بل يمكن تقليل أو زيادة هذا العدد تبعاً للجوانب األساسية في المنشأة
واالستراتيجية التي تتبعها.
وقد أوصى ) (Letza, 1996, p. 70إلى تقليل أبعاد بطاقة األداء المتوازن إلى ثالث أبعاد
وهم البعد المالي وبعد التحسينات المستمرة وبعد مهام خاصة استثنائية.

بينما أوصى ُكتاب

آخرون بزيادة األبعاد وذلك من خالل االهتمام بالجانب البيئي واالجتماعي في بطاقة األداء
المتوازن .وفي ذات السياق ،فقد اقترح ) (Figge & et. al, 2002, p. 17ثالث مداخل
لتضمين الجانب البيئي واالجتماعي ضمن بطاقة األداء المتوازن وهذه المداخل كاآلتي:
 المدخل األول :إضافة الجانب البيئي واالجتماعي إلى األبعاد الموجودة.
 المدخل الثاني :إضافة بعد خامس يسمى بالبعد غير السوقي.
 المدخل الثالث :تكوين بطاقة أداء منفصلة تهتم بالجانب البيئي واالجتماعي.
لكن ما يؤخذ عليهم هو أنهم لم يوضحوا كيفية تطبيق أي من المداخل الثالث بشكل واضح.
وقد أشار ) (Niven, 2006, p. 123إلى أن إضافة المجتمع كبعد من أبعاد بطاقة األداء
المتوازن يشير إلى المسئولية االجتماعية لمنشآت األعمال وتتعلق بإرضاء األطراف أصحاب
المصلحة في المنشأة (مساهمين ،موردين ،عمالء ،عاملين) مع األخذ في االعتبار ظروف
المجتمع التي تعمل فيه وتوصيل ذلك الهدف اإلجمالي عبر جميع المستويات اإلدارية والتي قد
يتمثل في توفير فرص عمل ومساعدة المدارس والجامعات في األداء للقيام بمهامها.
 .8.2خطوات تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
لتتمكن المنشآت من تطبيق بطاقة األداء المتوازن بفعالية ،عليها أن تتبع مجموعة من الخطوات الممنهجة
والمتتالية لضمان التطبيق الصحيح للبطاقة والحصول على النتائج المرجوة ضمن خمسة مراحل متتالية
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موضحة في الشكل التوضيحي التالي رقم ( ،)6وتشمل :مرحلة التحضير ومرحلة التقييم ،ومرحلة تمهيد
التخطيط ،ومرحلة التخطيط ،ومرحلة التنفيذ والمراجعة والتقييم والتطوير.
رسم توضيحي رقم(:)6

مراحل تطبيق بطاقة األداء المتوازن
مرحلة التحضير

مرحلة تمهيد التخطيط

 )1بناء فريق العمل

 )1صياغة الرؤية والرسالة

مرحلة التنفيذ واملراجعة
والتقييم والتطوير

 )2تهيئة وتدريب
فريق العمل

 )2تحديد االستراتيجية
واألهداف االستراتيجية

 )1إجراء األفعال التنفيذية
 )2إعداد التقرير األولي لبطاقة
األداء املتوازن

 )3تحديد عوامل النجاح
الحاكمة

1

2

 )3تقييم وتقويم األداء

4

3

مرحلة التقييم

مرحلة التخطيط

 )1تعريف مجال عمل
املنشأة

 )1تطوير الخريطة
االستراتيجية

 )2تقييم أداء املنشأة الحالي

 )2تحديد مقاييس األداء

5

 )3إنشاء خطة العمل

معتمدا على الدراسات السابقة
المصدر :من إعداد الباحث
ً

وفي ما يلي تفاصيل مراحل تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
 .1.8.2مرحلة التحضير:
وتعد مرحلة التحضير من المراحل الضرورية الالزمة لضمان نجاح تطبيق بطاقة األداء
المتوازن ،حيث تقوم هذه المرحلة على خطوتين أساسيتين بحسب (أبو قمر ،2009 ،صفحة
 )70هما:
 تشكيل فريق العمل على تطبيق بطاقة األداء المتوازن:وحتى يستطيع فريق العمل تطبيق بطاقة األداء المتوازن على الوجه السليم فإنه يجب
اختيار فريق العمل ضمن معايير محددة تشمل:
 .1أن يكون أعضاء فريق العمل من كافة األقسام واإلدارات في المنشاة.
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لمستو
 .2أن يكون أعضاء فريق العمل من كافة المستويات اإلدارية دون التخصيص
ً
معين.
 .3أن يشمل فريق العمل أفر ًادا من خارج المنشأة كخبير أو مستشار من إحدى المنظمات
المتخصصة باالستشا ارت أو بيوت الخبرة.

وكما البد أن تتوفر في أعضاء الفريق الخصائص التالية:
 .1القدرة على التفكير التحليلي.
 .2القدرة على التنبؤ والتخطيط طويل األجل.
 .3القدرة على التغيير.
 .4أن يكون أفراد الفريق خبراء في العمليات الداخلية ولديهم الخبرات التي تؤهلهم
للقيام بهذه المهمة.
 تدريب وتأهيل فريق العمل على تطبيق بطاقة األداء المتوازن:حيث يجب في هذه الخطوة إشباع فريق العمل بأسس بطاقة األداء المتوازن وتزويدهم
بكافة المعلومات التي تساهم في زيادة المعرفة لديهم عن البطاقة ،ويمكن تحقيق ذلك من
خالل عقد دورات تدريبية ألعضاء الفريق ،والبد أن تشتمل هذه الدورات على التحديات
التي قادت إلى تبني بطاقة األداء المتوازن كأحد أساليب اإلدارة االستراتيجية والمحاسبة
اإلدارية المتقدمة ،والمبادئ األساسية للبطاقة ،وكيف تساهم بتحويل رؤية المنشأة إلى واقع.
ويجب العمل على إثراء فريق العمل بكل ما يتعلق ببطاقة األداء المتوازن ،والعمل على
تشجيعهم وكسب عقولهم لتنفيذ هذا النظام.
 .2.8.2مرحلة التقييم:
تعد مرحلة التقييم من المراحل األساسية والمهمة لنجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازن والتي
تشتمل على خطوتين رئيستين هما:
 تعريف مجال عمل المنشأة:وتهدف المرحلة إلى تقييم األساس التنظيمي للمنشأة وتفصيل مجال عملها إضافة إلى
التعرف على معتقداتها الرئيسة ،وفرص السوق ،وحدة التنافس ،والوضع المالي ،واألهداف
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قصيرة األجل ،ومدى رضى العمالء من أجل تحديد القيمة واالحتياج لتطبيق بطاقة األداء
المتوازن والختبار مقاييس األداء الحالية لتحديد مواطن الضعف الموجودة (Al Tarazi,
).2015, p. 26
 تقييم أداء المنشأة الحالي:وللقيام بهذه الخطوة على المنشأة عقد المقابالت الفردية مع رجال اإلدارة العليا وقادة الرأي
تأثيرا ،حيث يجب النظر للمنظمة وخصائصها من أكبر عدد ممكن من الزوايا
األكثر ً
ويمكن تحقيق هذا الغرض من خالل استخدام بعض النماذج المعروفة مثل نموذج

) ،(SWOTالمتعلق بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ،ونموذج
( )PORTERالخاص بالقوى التنافسية ،ونموذج تحليل القدرات المحورية ،ويجب توثيق
المقابالت وتسجيل اآلراء المطروحة وخاصة أية وجهات نظر مخالفة حول القضايا
المحورية ،مع ضرورة تضمين هذه الخطوة إجراء بحوث ومقابالت مع األطراف صاحبة
المصلحة واألفراد في المستويات المختلفة في المنشأة (األسطل ،2011 ،صفحة .)27
واضافة إلى ذلك ،فقد أكد (أبو قمر ،2009 ،صفحة  )71على مجموعة من النقاط التي
يجب التركيز عليها في عملية التقييم وهي:


مستوى األداء الحالي للمنشأة ومعرفة الفرص والتهديدات التي تحيط بها.



الجهود التي تبذل من أجل مواجهة هذه التحديات.



نقاط القوة والضعف الداخلية التي تواجه المنشأة.



العاملين ونظام المكافآت.



العمالء األساسين والعمالء الثانويين.



أصحاب المصالح مع المنشأة سواء المساهمين والعمالء والموردين.



الخدمات التي تقدم للعمالء ،وزمن تقديم الخدمة.



جودة السلع أو الخدمات ،وثقة العمالء.



عالقة المنشأة بالعمالء وكيفية االتصال بهم وصورتها وسمعتها.
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 .3.8.2مرحلة تمهيد التخطيط:
وتشمل مرحلة تمهيد التخطيط على ثالثة خطوات رئيسة وجوهرية ال تقوم بطاقة األداء المتوازن
وال يتحقق التخطيط السليم بدونها ،وهي:
 صياغة الرؤية والرسالة:يجب على المنشأة أن تحدد أوالً رؤية ورسالة وحدة األعمال االستراتيجية ،وبوجه عام فإن
بطاقة األداء المتوازن تقوم على رؤية شاملة مشتركة تالئم المنشأة ،ويتمثل الغرض
األساسي في هذه المرحلة في تعريف واضح لوضع المنشأة الحالي ودورها ،وكذلك
الوصول إلى اتفاق حول الكيفية التي ستتطور المنشأة فيها ،ويتم أداء هذا العمل من خالل
عقد المقابالت مع رجال اإلدارة العليا لتحديد رؤية المنشأة ورسالتها والغايات واألهداف
التي ترغب في الوصول إليها (بالسكة ،2012 ،صفحة .)42
وتعبر الرؤية المستقبلية للمنشأة عن الوضع الذي تصبو المنشأة للوصول إليه خالل الفترة
القادمة ،فإذا كانت الرؤية محددة سابقاً فيمكن مراجعتها وتحديثها .وتعكس الرؤية تصور
المنشأة لما سيكون عليه وضعها في المدى الطويل ،لذلك يجب أن تساهم في إثارة طموح
العاملين وتوجيه مسيرة المنشأة ،فالرؤية تعبر عن المسار المستقبلي للمنشأة الذي يحدد
الوجهة التي ترغب بالوصول إليها (أبو قمر ،2009 ،صفحة  ،)72والتي البد أن تتصف
باآلتي:
 .1أن تكون مختصرة وبسيطة وتحمل في طياتها حلماً كبي اًر يثير الرغبة في التحدي
والمثابرة من قبل الجميع مع إمكانية التطبيق.
 .2أن تلبي جميع تطلعات وطموحات المتعاملين والفئات ذات المصلحة المباشرة وغير
المباشرة.
 .3إمكانية استخدام مقاييس ومؤشرات للتأكد من صدق التوجه لتحقيق الرؤية.
أحالما مجردة ال تمت للواقع بصلة.
 .4يفترض أن ال تكون رؤية المنشآت
ً
 .5أن تكون الرؤية ملهمة ومثيرة للتحدي والحماس لجميع المستويات اإلدارية ولجميع
العاملين لكي تشحذ همم وقوى الجميع لاللتزام بها.
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 .6يمكن ترجمتها إلى استراتيجيات وأهداف مترابطة ترسم الصورة المستقبلية المرغوبة
للمنظمة.
 .7يفترض أن ال تكون مجرد شعارات مستقبلية بعيدة عن الواقع ،بل من المفترض أن
تكون رؤية المنشأة عملية تكامل ما بين الحاضر والمستقبل.
إن رؤية المنشأة تمثل أحالمها وطموحاتها المستقبلية التي ال يمكن تحقيقها في ظل
اإلمكانات الحالية لها ،فتسعى المنشأة إلى ترجمة رؤيتها في شكل رسالة لتعبر عن تلك
المساحة من األحالم التي يمكن تحقيق الجزء األكبر منها في ظل إمكانياتها الحالية في
إطار مدى زمني يمكن تحديد حدوده المستقبلية.
 تحديد االستراتيجية واألهداف االستراتيجية:من أجل تحقيق رؤية المنشأة ورسالتها ،على المنشأة أن تحدد االستراتيجية المناسبة
واألهداف االستراتيجية المحققة لالستراتيجية .ولذا ،تحدد اإلدارة العليا استراتيجية المنشأة
في ضوء دورة حياتها ،ودورة حياة منتجاتها وخدماتها ،ومستوى المنافسة الذي تتعرض له
وامكانياتها ومواردها في الداخل ،فإذا كانت المنشأة جديدة وفي مرحلة النمو وتتعرض
لمنافسة شديدة ،فإنها ستركز على محركات األداء الخارجية مثل رضى العمالء ،األداء
البيئي ،التجديد واالبتكار في مجال تكنولوجيا اإلنتاج في ضوء التكنولوجيا المطبقة لدى
المنافسين ،وذلك بما يعمل على تدعيم المركز التنافسي لها .أما إذا كانت المنشأة في
مرحلة النضج واالستقرار ومنتجتها أو خدماتها تتمتع باستقرار سوقي وموقف 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 ،بما يعمل على تخفيض التكاليف وتحسين اإلنتاجية من
ناحية ،وزيادة العائد وزيادة القيمة للمساهمين من ناحية أخرى (بالسكة ،2012 ،صفحة
.)43
فعالة ،فإن (أبو قمر ،2009 ،صفحة  )73قد أورد
ومن أجل صياغة أهداف استراتيجية ّ

مجموعة من الخصائص الضرورية لتحديد األهداف وهي:
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 .1محددة :تعكس األهداف قيم محددة مرغوبة ،ويجب أن تكون دقيقة ومفصلة لتكون
سهلة الفهم وتعطي اتجاهاً واضحاً لآلخرين.
 .2قابلة للقياس :بمعني أن تكون ممكنة القياس ،بحيث يتم تحديد طريقة لقياس الهدف
قبل المباشرة الفعلية بالعمل.
 .3جريئة :أي أنها تهدف إلى إحداث تغيير معنوي ،وهي تمثل تحدياً لألفراد وللمنظمة.
 .4محددة بنتيجة :يجب أن يحدد لكل هدف من األهداف النتيجة التي ترغب المنشأة في
تحقيقها من وراء هذا الهدف.
 .5محددة بوقت :أي أن كل هدف محدد بوقت معين لإلنجاز.
 .6الشمول واالرتباط :أي أن كل هدف من األهداف الموضوعة من المفترض أن يكون
شامال لنشاط معين ومرتبط بالهدف الكلي على مستوى المنشأة.
ً
 .7إمكانية مراجعتها :وهنا من المفترض أن يتم تقييم ومراجعة األهداف الموضوعة،
لمعرفة مدى مالئمتها والتقدم الحاصل في النتائج النهائية.
بناء على الخصائص أعاله ،فقد تم تحديد األهداف االستراتيجية ألبعاد األداء الخمسة
و ً
لبطاقة األداء المتوازن بما فيها البعد االجتماعي والبيئي ،كما يظهر في الجدول رقم (.)2
جدول رقم (:)2

األهداف االستراتيجية ألبعاد بطاقة األداء المتوازن
األهداف االستراتيجية

البعد

 تنمية وتحسين العائد
المالي

 تخفيض التكاليف وتحسين اإلنتاجية
 زيادة االستثمار واستغالل األصول
 رضى العمالء

العمالء

 الحصة من السوق
 العمالء الجدد
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األهداف االستراتيجية

البعد

 تحسين طرق األداء والتشغيل
العمليات الدخلية

 تبسيط وتنميط أجزاء المنتج
 ابتكار طرق جديدة
 التطور التقني في مجال اإلنتاج

التعلم والنمو

 البحوث والتطوير في مجال المنتجات
 تطوير نظم المعلومات واألساليب اإلدارية

االجتماعي والبيئي

 تطور األداء المجتمعي
 تطور األداء البيئي
المصدر( :أبو قمر )2009 ،و (بالسكة)2012 ،

 -تحديد عوامل النجاح الحاكمة:

تعرف عوامل النجاح بأنها :تلك الشروط األساسية التي تسمح بتحقيق األهداف ومساعدة

المنشأة على ،مواجهة البيئة المتغيرة ،وتكون عادة في شكل كفاءات متميزة غير قابلة
للتقليد وتعطي مزايا تنافسية للمنظمة .يتم في هذه المرحلة تحليل االستراتيجيات العامة
وترجمتها في شكل أهداف استراتيجية ألبعاد بطاقة األداء المتوازن 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 (بالسكة ،2012 ،صفحة .)43
ولتوضيح كيفية تطوير عوامل النجاح الحرجة ،فإن (أبو قمر ،2009 ،صفحة  )75قد
عرض مثال لكل بعد من أبعاد بطاقة األداء المتوازن في الجدول التالي:
جدول رقم (:)3

أمثلة لألبعاد والمبادرات التي تحقق األهداف
بعد العمالء

بعد العمليات
الداخلية

بعد التعليم
والنمو

البعد االجتماعي
والبيئي

زيادة الحصة

نظام خدمات

مناخ للتعليم

دعم القطاع

السوقية

فعال

والنمو

التعليمي

إدارة التكاليف

مستوى رفيع في

تفويض مناسب

تدريب نوعي

والمخاطر

فن التسويق

للصالحيات

متواصل

البيان

البعد المالي

األهداف

تعزيز الربحية

المبادرات

المصدر( :أبو قمر)2009 ،
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بناء مدرسة

 .4.8.2مرحلة التخطيط:
وتتسم مالمح مرحلة التنفيذ في تطوير الخريطة االستراتيجية وتحديد مقاييس األداء والبدء بخطة
تتويجا للمراحل السابقة وجوهر بطاقة األداء المتوازن.
العمل الفعلية؛ وكما تعد هذه المرحلة
ً
وفي ما يلي تفصيل الخطوات الالزمة إلنجاحها:

 تطوير الخريطة االستراتيجية:وتعد الخريطة االستراتيجية أداة جديدة تم طرحها من قبل كابلن ونورتون & (Kaplan
) ،Nortonحيث يتم إنشاءها بعد تحديد استراتيجيات المنشأة .وتقوم الخريطة االستراتيجية
بدور مهم يتمثل في تجميع األهداف االستراتيجية للمنشأة وتوضيح الروابط بينها ،كما أنها
تسمح للمدراء بمعرفة كيفية تحقيق األهداف وتسمح لهم باالستثمار في الموارد البشرية،
والتكنولوجيا وحصة المنشأة المالية للحصول على أفضل النتائج .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
الخريطة تعرض كيفية خلقة قيمة لحملة األسهم والعمالء وذوي العالقة بالمنشأة
).(Al Tarazi, 2015, p. 30
كما تعد الخريطة االستراتيجية شكالً يتم تصميمه لوصف األهداف االستراتيجية العامة التي
على المنشأة أن تصل إليها إذا طبقت استراتيجيتها بنجاح ،فهي توثق السلسلة الهرمية أو
شبكة التأثيرات والتبعيات لتحقيق االستراتيجية كما تم شرحه وتوضيحه في الشكل
التوضيحي رقم (( )2األسطل ،2011 ،صفحة .)31
ويتم في هذه الخطوة رسم خريطة استراتيجية للمنظمة تصف مختلف األهداف االستراتيجية
للمنظمة مقسمة على أبعاد بطاقة األداء المتوازن ،مع بيان ارتباطات السبب والنتيجة من
خالل تحديد التحسينات المطلوب إدخالها على النتائج .حيث إن الخريطة االستراتيجية
تعمل على تحديد العالقات بين األهداف ومسبباتها (محركات األداء) وأثرها ،وتساعد في
خلق توازن بين األهداف والمقاييس والمبادرات ،وتعمل على االتساق المنطقي لبطاقة
األداء المتوازن في التسلسل في تحقيق األهداف (أبو قمر ،2009 ،صفحة .)75
 تحديد مقاييس األداء:تختص هذه المرحلة بتحديد مقاييس األداء لألهداف االستراتيجية السابق تحديدها لألبعاد
الخمسة ،ولكي تحقق هذه المقاييس دورها بفعالية ،فإنه يجب أن تكون مشتقة من الهدف
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االستراتيجي الذي تعبر عنه ،ويراعى أن يكون عدد المقاييس مناسب دون زيادة أو نقص
ومعبر عن حقيقته التطورية والتنافسية بأفضل صورة ممكنة .ويمكن
ًا
للهدف االستراتيجي،
تحديد مقاييس األداء المناسبة لألهداف االستراتيجية السابق تحديدها ألبعاد بطاقة األداء

المتوازن في المرحلة السابقة كما يلي (بالسكة ،2012 ،صفحة :)44
جدول رقم(:)4

مقاييس األداء المناسبة لألهداف االستراتيجية ألبعاد بطاقة األداء المتوازن
أبعاد األداء

األهداف االستراتيجية
تنمية وتحسين العائد

البعد المالي

تخفيض

وتحسين اإلنتاجية

مقاييس األداء
معدل نمو المبيعات ،ربحية كل منتج ،ربحية قطاعات العمالء.

التكاليف معدل تحقيق التكلفة المستهدفة ،معدل تحسين التكلفة ،نسبة تكلفة المنتج إلى
تكلفة المنافسين ،معدالت اإلنتاجية ،نسبة األنشطة التي تضيف النقدية.

زيادة االستثمار واستغالل نسبة االستثمار في برامج التحسين والتطوير إلى المبيعات ،العائد على

الموارد

االستثمار ،التدفقات النقدية.

رضاء العمالء

مواعيد التسليم ،نسبة المسترجعات ،تطور الجودة.
تطور عدد العمالء ،نيب المنشأة من عدد العمالء في السوق ،تطور حجم

بعد العمالء

المبيعات ،تطور قيمة المبيعات ،حصة المنشأة من مبيعات السوق ،حصة

الحصة من السوق

المنشأة في األسواق الجديدة.
العمالء الجدد
تحسين

والتشغيل

بعد العمليات

تبسيط

الداخلية

المنتج
ابتكار

عدد العمالء الجدد ،نسبة العمالء الجدد من المنشآت المنافسة.

طرق

األداء معدل الضياع في الموارد ،معدل الضياع في الوقت ،عدد نقاط االختناق في

وتنميط

أجزاء التطور في أجزاء المنتج ،نسبة عدد األجزاء النمطية ،معدل التحسين في

مركز اإلنتاج والخدمات ،معدل دوران المخزون ،تطور مهارات العاملين.

الكفاءة الهندسية.
طرق

تشغيل وقت تحرك المواد بين المراكز ،تطور زمن دورة اإلنتاج ،تطور وقت إعداد
الخاليا اإلنتاجية.

جديدة
التطور التقني في مجال

اإلنتاج
بعد التعلم
والنمو

البحوث

والتطوير

مجال اإلنتاج

معدل التطور التكنولوجي ،معدل االستجابة التكنولوجية.

في ابتكار منتجات جديدة ،تطور المنتجات الحالية وتحسين خصائصها ،معدل
تطور النشاط البحثي ،معدل فعالية النشاط البحثي.

تطور نظم المعلومات تطور نسب عيوب اإلنتاج ،تطور عدد الموردين ،تطور نسبة االستجابة
واألساليب اإلدارية

لطلبات العمالء ،تطور زمن دورة التسليم.
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أبعاد األداء
البعد

األهداف االستراتيجية
تطور األداء المجتمعي

المجتمعي
والبيئي

تطور األداء البيئي

مقاييس األداء
التطور في فرص العمل التي تتيحها المنشأة ،التطور في مستويات دخول

العاملين ،تطور المساهمة في البرامج الثقافية والتعليمية والمهنية.

تطور عدد المخالفات ،تطور قيمة الغرامات ،تطور أساليب معالجة
المخالفات ،تطور أساليب معالجة العادم ،تطور المنتجات صديقة البيئة.
المصدر( :بالسكة)2012 ،

 إنشاء خطة العمل:تشمل هذه الخطوة صياغة األهداف النهائية في صورة اقتراحات تقدم لإلدارة العليا بحيث
يجا من األهداف
تكون هذه األهداف متسقة ومنسجمة مع الرؤية الشاملة للمنظمة وتكون مز ً

قصيرة المدى واألهداف طويلة المدى مما يمكن المنشأة من تفقد مسارها بصورة متواصلة
أيضا وضع خطة
واتخاذ الق اررات التصحيحية في الوقت المناسب ،كما وتشمل هذه الخطوة ً

عمل تحدد الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق هذه األهداف ويجب أن تشمل خطة العمل
زمنيا إلعداد التقارير المرحلية والنهائية .كما ويجب هنا أن تسبق
األفراد المسئولين وجدوالً ً
هذه الخطوة عملية تحفيز للعاملين وخلق الدافعية للعمل لديهم وتشجيعهم على التعلم
واالبتكار في العمل وتنمية روح الوالء واالنتماء للمنظمة (األسطل ،2011 ،الصفحات
.)36-35
باختصار يتم في هذه الخطوة ترجمة األهداف االستراتيجية طويلة األجل إلى مجموعة من
األهداف التنفيذية قصيرة األجل القابلة للتحقق خالل الفترة الزمنية ،وتحديد مقياس لكل
هدف من األهداف ،وكذلك تحديد قيم مستهدفة لكل هدف خالل الفترة محل القياس (أبو
قمر ،2009 ،صفحة .)79
 .5.8.2مرحلة التنفيذ والمراجعة والتقييم والتطوير:
وتعد آخر مراحل تطبيق بطاقة األداء المتوازن بعد استنفاذ كافة الخطوات التحضيرية والتمهيدية
واستكمال كافة الخطط والترتيبات النظرية؛ حيث تبدأ بالتنفيذ العملي لألفعال ،ومن ثم إعداد
أخير تقييم وتقويم األداء .وفي ما يلي تفصيل الخطوات:
تقرير أولي ،و ًا
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 إجراء األفعال التنفيذية:وتتطلب هذه الخطوة تبيان األنشطة واألفعال الواجب البدء في تنفيذها لتحقيق األهداف
واالنتقال بالخطة إلى عالم الواقع ،وهذا يتطلب تحديد األهداف السنوية وتوزيع وتخصيص
البرمج ،ويقوم فريق مشكل من المنشأة لتنفيذ بطاقة
الموارد ،وتحديد المسؤوليات ،وتدعيم ا
األداء المتوازن ،ويشمل ذلك ربط المقاييس بقواعد البيانات وأنظمة المعلومات وتعريف
الموظفين العاملين في كافة أقسام المنشأة ببطاقة األداء المتوازن ومن ثم البدء الفعلي
بإجراء األفعال التنفيذية (األسطل ،2011 ،صفحة .)36
 إعداد التقرير األولي لبطاقة األداء المتوازن:حتى يتم تطبيق بطاقة األداء المتوازن بشكل جيد ،يجب عقد لقاء بين فريق تطبيق بطاقة
األداء المتوازن واإلدارة العليا خالل ستين يوماً من تحديد مقاييس األداء وتطبيق بطاقة
األداء المتوازن ،وهذا من أجل معرفة جدوى تطبيق البطاقة ،ويتم إعداد هذا التقرير عند
تطبيق البطاقة ألول مرة.

وهذا يتطلب جمع البيانات عن األداء خالل الستين يوم

الماضية من أجل إعداد التقرير األولي ،وربما ال يتم الحصول على كافة البيانات الالزمة
جهودا إضافية من فريق العمل في إعداد
مع احتمالية عدم دقة بعضها ،وهذا يتطلب
ً

التقرير .وان عدم توفر بعض البيانات أو عدم دقة بعضها ال يعني عدم تحقيق فوائد
بطاقة األداء المتوازن ،ألن بطاقة األداء المتوازن تعمل على دراسة وفهم مقاييس األداء
وتركيز الجهود نحو تحقيق األهداف (أبو قمر ،2009 ،صفحة .)80
أي أنه يتم إعداد تقرير بطاقة األداء المتوازن لمدة ستين يوماً من أجل اختبار مدى
فاعليتها واسهامها في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة وتبيان مواطن القصور في
مقاييس األداء المستخدمة ألنه ربما يتم استخدام مقاييس أداء مبالغ فيها أو أقل من
المستوى المطلوب وذلك من أجل معالجتها منذ البداية ،وأيضاً معالجة أي خلل في تطبيق
البطاقة من البداية حتى ال تفقد بطاقة األداء المتوازن فاعليتها وكفاءتها في تحقيق
األهداف االستراتيجية للمنظمة (أبو قمر ،2009 ،صفحة .)80
 تقييم وتقويم األداء:في مرحلة التقييم تقوم المنشأة بمتابعة تحقيق المقاييس ،من خالل إعداد دليل معلوماتي
عن مقاييس األداء المتوازن بصورة رُبع سنوية أو شهرية ،وعرضه على اإلدارة العليا
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لمراجعته ومناقشته مع مديري الوحدات واألقسام ،كما يتم إعادة دراسة بطاقة األداء
سنويا كجزء من عمليات التخطيط االستراتيجي ،ورسم األهداف وتخصيص الموارد
المتوازن ً
(بالسكة ،2012 ،صفحة .)47

بعد القيام بعملية تقييم األداء وتحديد نقاط القصور والضعف وأي أداء غير مرغوب ،ال بد
من القيام بتقويم أداء أي قصور أو ضعف في عمليات وأنشطة المنشأة ،ويتم تقويم األداء
من خالل تحديد األنشطة والعمليات التي يمكن التركيز عليها باعتبارها تمثل قوة وفرصة
لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة ،وتشخيص األنشطة والعمليات التي يستوجب استبعادها أو
معالجتها باعتبارها تمثل نقاط ضعف في المنشأة (أبو قمر ،2009 ،صفحة .)81
 .9.2سمات وخصائص ومميزات بطاقة األداء المتوازن:
تتصف بطاقة األداء المتوازن بجملة من السمات خاصة والخصائص المتنوعة والمميزات التي جعلتها
توضيح لهذه السمات
األداة األفضل لتقييم وقياس األداء بحسب كثير من الباحثين .وفي ما يلي
ٌ
والخصائص والمميزات.

 .1.9.2سمات بطاقة األداء المتوازن:
بالنظر إلى التعريفات المختلفة لبطاقة األداء المتوازن وبحسب ما أورده الباحثان
(عبد الحميد و منصور ،2015 ،صفحة  ،)67فإن بطاقة األداء المتوازن تتميز بالسمات
التالية:
إطار متكامالً لقياس وتقويم األداء االستراتيجي؛ حيث أنها تتيح إمكانية ترجمة رؤية
 .1تمثل ًا
تحديدا ومؤشرات أكثر دقة في القياس.
واستراتيجية المنشأة إلى أهداف أكثر
ً

 .2تشتمل على من مجموعة من المقاييس المالية وغير المالية؛ في حين أن هذه المقاييس
ترتبط مع بعضها البعض بعالقة السبب والنتيجة.
 .3تعد نظام إدارة استراتيجية ،وذلك لكونها توازن األداء المالي وتضعه بصورته الصحيحة من
خالل األبعاد الشاملة وألنها تأخذ بعين االعتبار ربط األفعال قصيرة األمد مع استراتيجيات
المنشأة وأهدافها البعيدة.
 .4تعمل على توضيح رؤيتها واستراتيجيتها وترجمة تلك الرؤية واالستراتيجية إلى أفعال.
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 .5أداة اتصال وتواصل ،حيث أنها تعمل على توفير نظام للتغذية العكسية التي تؤدي بدورها
إلى تحسين النتائج.

ويتضح مما سبق أن بطاقة األداء المتوازن تتسم بعالقة سببية وصفة تعددية توازنية بين أبعادها

أيضا بمحدودية المعلومات وترتبط بخطة حوافز؛ وتظهر هذه
المختلفة في حين أنها تتسم ً
الصفات جلية في خصائص بطاقة األداء المتوازن.
 .2.9.2خصائص بطاقة األداء المتوازن:

بحسب (سعد الدين ،2013 ،الصفحات  )86-83و (أبو شرخ ،2012 ،الصفحات ،)45-43
فإن بطاقة األداء المتوازن تتسم بسبعة خصائص وهي:
 .1خاصية تعدد األبعاد والمستويات:
قدم كابلن ونورتون ) (Kaplan & Nortonنموذج رباعي األبعاد وهي البعد المالي وبعد
العمالء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو ومع ذلك يمكن توسيع هذه األبعاد
بإضافة أو استبعاد أبعاد كما قد يكون للمنشأة أكثر من بطاقة أداء ويكون لكل مركز
مسئولية أو وحدة أعمال أو قسم بطاقة أداء منفصلة.
وقد يقتصر مديرو مراكز المسئولية على تضمين بطاقات األداء المقاييس التي يمكن أن
تعتبر مؤشرات األداء األساسية التي تحرك أو تقود المنشأة نحو تحقيق أهدافها.
 .2خاصية التدرج المنظم عبر المنشأة:
تقوم وحدات األعمال االستراتيجية ببناء بطاقة األداء على مستوى المنشأة ككل أوالً ثم تقوم
بعد ذلك ببناء بطاقات األداء للوحدات التابعة لها بشكل أولى معتمدة على األهداف
المنصوص عليها في بطاقة أداء المنشأة وتعمل على فهم الطريقة التي يمكن أن تحقق
أفضل مشاركة لهذه الوحدات في تحقيق القيم المستهدفة للمنشأة ككل بينما تعتمد وحدات
األعمال الفرعية على أهداف وحدات األعمال االستراتيجية في تحديدها للمقاييس التي
سوف تتضمنها بطاقات األداء الخاصة بها.
 .3خاصية العالقة السببية (السبب /النتيجة):
تعد هذه الخاصية من أهم مواصفات بطاقة األداء المتوازن حيث أنه يقوم على فرض
مهما عند
رئيس هو وجود عالقات سببية بين أبعاد البطاقة ،ويعتبر تحديدها عامالً ً
اختيار مقاييس األداء.
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إن مقاييس االبتكار والتعلم هي مسببات لحدوث المقاييس الخاصة بالعمليات الداخلية
والتي بدورها تؤدى إلى حدوث المقاييس المتعلقة بالعمالء والتي تؤدي في النهاية إلى
المقاييس المالية.
ويعنى ذلك أن أنشطة التعلم والنمو تؤدي إلى كفاءة وفاعلية العمليات الداخلية والتي بدورها
تؤدي إلى زيادة مستوى رضاء ووالء العمالء والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج مالية
جيدة.
لكي يتم بناء بطاقة األداء المتوازن بشكل صحيح يجب أن تكون مقاييس األداء التي
تتضمنها مترابطة حسب قاعدة األثر والسبب ويمكن أن تق أر كل رابطة منها كاآلتي :إذا
طورنا مقياس األداء هذا ،إذاً يجب أن تتطور مقاييس األداء األخرى.
 .4خاصية التوازن:
ويمكن تلخيص خاصية التوازن بأن بطاقة األداء المتوازن من اسمها وبتطبيقها تحقق حالة
من التوازن بين العديد من الجوانب والمستويات والتي تشمل :التوازن في أبعاد التقييم،
والتوازن بين األهداف ،والتوازن بين المقاييس ،والتوازن بين نتائج القياس .وهنا تجدر
اإلشارة إلى أن خاصية التوازن هي أبرز ما يميز بطاقة األداء المتوازن عن غيرها من
األدوات اإلدارية المختلفة.
 .5خاصية لوب التعلم المزدوج:
تتضح أهمية هذه الخاصية في ظل عجز الطرق التقليدية للرقابة ومعالجة االنحرافات عن
النتائج المخطط لها عن تدعيم التطبيق الناجح إلدارة االستراتيجية حيث إن هذه الطرق
توفر لوب واحد لعملية التعلم وفي ظل عصر المعلومات يمكن أن تنبع اقتراحات هامة من
المستويات التنظيمية الدنيا حيث أنهم األقرب إلى وحدات التشغيل ويمكننا لوب التعلم
المزدوج من إعادة فحص االستراتيجية واألساليب المستخدمة في إنجازها.
ويمكن تلخيص مراحل عمليات لوب التعلم المزدوج في الخطوات اآلتية:
أ .توضيح وترجمة رؤية واستراتيجية المنشأة ،ويتم تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتحقيق
هذا الغرض.
ب .توصيل بطاقة األداء المتوازن وربطه باألهداف الفردية.
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ج .تصميم الخطط وتحديد القيم المستهدفة.
د .التعلم والتغذية العكسية االستراتيجية.
ويبرز دور هذه الخاصية من المعلومات التي توفرها التغذية العكسية عند تطبيق بطاقة األداء
المتوازن والتي ترشد مستخدميها إذا ما كانوا بحاجة إلى تعديل ما في االستراتيجية أو في
الوسائل المستخدمة إلنجازها حتى تصبح االستراتيجية أكثر فعالية في تحقيق رؤيا ورسالة
المنشأة.
 .6خاصية الدافعية (التحفيز):
إن األساليب التقليدية لتقويم األداء تفرض مقاييس أداء على العاملين دون أن يكون لهم
حق المشاركة في إعداد وتحديد أو مناقشة مدى عدالة هذه المقاييس من وجهة نظرهم،
وبالتالي يسلك العاملون سلوكاً يهدف إلى تعظيم مقياس أدائهم حتى ولو كان هذا على
حساب الصالح
العام للمنشأة ،وغالباً ما يؤدي هذا السلوك إلى فشل واجهاض أي برامج للتحسين المستمر
في مجال عوامل النجاح األساسية.
على العكس تماماً فإن بطاقة األداء المتوازن تقوم على أساس مشاركة العاملين في تحديد
مقاييس األداء التي سيلتزمون بها حتى يمكن تحقيق األهداف االستراتيجية وبالتالي يشعر
العاملون بالرضا والعدالة وتدفعهم هذه المقاييس إلى سلوك يؤدي إلى التحسين المستمر في
مجاالت عوامل النجاح األساسية ،مما يؤدى في النهاية إلى تدعيم الموقف التنافسي
للمنشأة في مواجهة منافسيها في بيئة األعمال المعاصرة التنافسية الديناميكية سريعة
التغير.
 .7خاصية عدم إتاحة معلومات أكثر من القدرة التحليلية لمتخذ القرار:
حيث تقضي بطاقة األداء المتوازن على ظاهرة إتاحة معلومات أكثر من القدرة التحليلية
لمتخذ القرار – وما ينتج عنها من أثار سلبية متمثلة في إعاقة األداء اإلداري – نظ اًر ألن
البطاقة تركز على مجموعة محددة سواء من المؤشرات المالية أو غير المالية والتي
تتماشى مع السمات المؤثرة والتي تميز منشأة عن أخرى .وهذا يعمل على القضاء على
اآلثار السلبية المتمثلة في إعاقة األداء اإلداري حيث أن إتاحة معلومات أكثر من الالزم له
نفس اآلثار السلبية التي تمثلها قلة المعلومات.
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إن هذه السمات والخصائص التي تتحلى بها بطاقة األداء المتوازن تجعل منها الخيار
األول لدى مدراء المنشآت في سبيل تحقيق أهداف المنشأة التي يديرونها عبر التطبيق
الفعال للبطاقة بمختلف أبعادها ومقاييسها المتنوعة .وباإلضافة إلى ما ذكر ،فإن بطاقة
ّ
األداء المتوازن تتميز بمميزات عديدة موضحة في البند اآلتي.

 .3.9.2مميزات بطاقة األداء المتوازن:
تتميز بطاقة األداء المتوازن بالعديد من الميزات التي ال تمنحها أي من أدوات القياس األخرى
بحسب (أبو شرخ ،2012 ،صفحة  )46و (بالسكة ،2012 ،صفحة  )27و (الرفاتي،
 ،2011صفحة  )31و (األسطل ،2011 ،صفحة  )15وهي:
 .1تمكين اإلدارة من تحديد ووضع األهداف االستراتيجية بكل وضوح.
إطار شامالً لترجمة األهداف االستراتيجية إلى
 .2الشمولية؛ حيث تقدم بطاقة األداء المتوازن ًا
مجموعة متكاملة من المقاييس ،التي تنعكس في صورة مقياس أداء االستراتيجية.

اءا عديدة من
 .3تعمل على إشباع رغبات واحتياجات إدارية ألنها تجمع في تقرير واحد أجز ً
االستراتيجية.

 .4تتضمن المقياس العديد من التوازنات ،حيث توازن بين األهداف طويلة وقصيرة المدى،
وبين المقاييس المالية وغير المالية والمقاييس الداخلية والخارجية.
 .5تمكن بطاقة األداء المتوازن المنشأة من إدارة متطلبات األطراف ذات العالقة مع:
(المساهمين ،العمالء ،الموظفين ،والعمليات التشغيلية).
 .6تعد البطاقة أداة قيمة تمكن الموظفين من فهم وضع المنشأة ،مما يسهم في تحقق
الديناميكية الالزمة للتنافس على المدى الطويل ،كما تزودنا بتوثيق مفيد للتطوير المتواصل
لتلك المقاييس التي ستوجه المنشأة صوب تحقيق أهدافها ورؤيتها.
 .7منع حدوث مثالية جزئية من خالل جعل المدراء يأخذون في االعتبار كل المقاييس
التشغيلية الهامة مما يساعد المدير في تحديد ما إذا كان التحسين في مقياس ما يكون على
حساب المقاييس األخرى.
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 .8دعم اتخاذ الق ار ارت في المستويات التنظيمية العليا ،وفي المستويات التشغيلية ،وكذلك في
تحليل ربحية العمالء والمنتجات.
 .9تزود اإلدارة بطريقة لتنظيم وعرض كم هائل من البيانات المعقدة والمترابطة مما يقدم لمحة
عامة عن المنشأة تساهم في فاعلية وكفاءة اتخاذ الق ار ارت والتحسين المستمر.
 .10تعيد تحديد استراتيجية المنشأة على أساس النتائج ،وتدمج المعلومات الواردة من األجزاء
المختلفة بالمنشأة ،وتزيد من القدرة على تحليلها.
 .11تضمن االستثمار في الوقت والموارد بالنشاطات التي تعد ذات أولوية كبرى ،كما تسلط
الضوء على أهمية االنخراط في عملية مستمرة من التغيير والتعلم داخل المنشأة.
 .12تحسن األنظمة التقليدية للرقابة والمحاسبة بإدخال معلومات حول المقاييس غير المالية.
 .13تؤدي إلى الحد من مشكالت التعظيم الفرعي لألرباح ،حيث يجبر المدراء في المستويات
معا.
اإلدارية العليا على األخذ باالعتبار كافة مقاييس التشغيل المهمة ً
 .14يترجم مقياس األداء المتوازن رؤية المنشأة واستراتيجيتها في مجموعة مترابطة من مقاييس
األداء تشمل كالً من مقاييس المخرجات وأبعاد بطاقة األداء المتوازن لهذه المخرجات.
 .15تساعد بطاقة األداء المتوازن على اإلدارة الفعالة للموارد البشرية من خالل تحفيز الموظفين
على أساس األداء.
 .16إمداد اإلدارة بصورة شاملة عن عمليات المنشأة.
وبالنظر إلى كافة هذه المزايا التي توفرها بطاقة األداء المتوازن متميزة عن غيرها من األدوات
األخرى بها ،يتضح السبب الذي جعل بطاقة األداء المتوازن تحتل مكانة رفيعة ودرجة استخدام
قصوى في مختلف المنشآت المحلية والعالمية ،وهذا بعد إفصاح العديد من المنشآت عن
قصص النجاح بعد استخدام بطاقة األداء المتوازن.
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 .10.2التجارب العملية السابقة الستخدام بطاقة األداء المتوازن:
تستعرض الدراسة في هذا الجزء منها بعض الدراسات والتجارب العربية والدولية في عدة منشآت طبقت

استلهاما للفوائد من تجاربهم بما يعود النفع عليه في شركات
استرشادا و
بطاقة األداء المتوازن ،وذلك
ً
ً
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
وفي ما يلي عرض لبعض التجارب والدراسات بحسب ما أوردته دراسة (نشوان ،2011 ،الصفحات
:)20-15
 .1مجموعة شركات ):(ABB
وهي مجموعة شركات متعددة الجنسيات تعمل في صناعة الهندسة الكهربائية ،حيث قامت
الشركة في عام  1994بتبني مشروع كان الهدف منه وضع مبادئ وهيكل معلوماتي يتضمن
معلومات استراتيجية وتشغيلية الستخدامها في ممارسة المشروع المكون من مدير المشروع
وخمسة أعضاء آخرين يمثل كل منهم إحدى شركات ).(ABB
مستلهما بدرجة كبيرة من بطاقة األداء
وطرحت مجموعة المشروع في 1994م هيكالً مقترًحا
ً
المتوازن أُطلق عليه اسم ) ،(EVITAوتمثلت أهدافه في:
 التمكين من النظر إلى الشركة من عدد من الزوايا أو نواحي التركيز المختلفة.
 توفير نظام للدعم والرقابة على أنشطة الوحدة التابعة للمدير.
 توفير نظام قائم على رؤية الشركة واستراتيجيتها العامة الكلية.
 خلق نظام لدعم التقييم مرتكز على تكنولوجيا المعلومات.
ويقوم مشروع ) (EVITAعلى فكرة أساسية وهي أن كالً من الوحدات المختلفة ذات الغايات
المحددة ينبغي أن تؤدي عملية خاصة بها لتطوير مقاييس رقابية تصف بشكل مالئم عملياتها.
وتؤكد شركة ) (ABBأن الجانب األكثر أهمية في المشروع هو األفكار التي يقوم عليها حيث أن
عمليات المشروع تهدف إلى تحليل الرؤية طبقًا لتطور المنظور وصياغة أهداف لكل منظور
وكيفي ة االنتقال من األقوال إلى األفعال من خالل خطة تفصيلية على أن يتم استخدام المفهوم
) (EVITAعلى كافة المستويات في الشركة لتحقيق أهدافها.
ويعني ذلك أن مشروع ) (EVITAهو أداة ممتازة لربط الرؤية المؤسسية واألهداف االستراتيجية
بالعمل من أجل إحداث تغيير على المستوى التشغيلي.
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 .2شركة إلكترولوكس ):(Electrolux
هي إحدى كبرى شركات صناعة األجهزة المنزلية في العالم ،والتي يزيد عدد العاملين فيها عن

مشروعا أطلقت عليه نظام
بلدا .عام  1994دشنت الشركة
 106ألف موظف يعملون في ً 60
ً
القياس العالمي المتكامل ) .(GIMSوتمثلت ميزة النظام في أنه يوضح العالقة المتبادلة بين
رؤية الشركة واستراتيجيتها وتخطيطها قصير المدى الذي يقوم على األفكار التالية:

 دفع استراتيجية المنشأة إلى األمام.
 دعم تطوير عمليات العمل.

 إحداث تكامل وترابط بين أجزاء المنشأة.
 ربط االستراتيجية بخطط العمل.
تأكيدا من إدارة الشركة
وقد تم تعديل النظام إلى نظام قياس العمل الديناميكي ) ،(DBMSوذلك
ً
علما أن المقاييس المستخدمة قد
على أن النظام يجب أن يواكب ويساير تغير الزمن باستمرار ً
تكون ثابتة إال أن بؤر تركيزها تختلف باختالف الموقف التنافسي والتغيرات الحادثة في بيئة

العمل.

وقد انعكس تطبيق النظام على أداء شركة إلكترولوكس حيث أنها تخلت عن وضع ميزانية سنوية،
وأصبحت تقوم بعملية التخطيط بشكل يشمل:

 التخطيط االستراتيجي :والذي يسمح بدرجة أكبر من التركيز على األهداف االستراتيجية
وخطط العمل.

 التخطيط السنوي :وتم من خالله متابعة التخطيط االستراتيجي واستخدام النسب المالية
التقليدية.

مبكر وايجاد
 تخطيط ميزانية متجددة بصورة ربع سنوية :ويمكن المنشأة من رصد االتجاهات ًا
طرق معتمدة ووثيقة الصلة إلجراء أعمال القياس إلى معايير غير مالية مختلفة.
 .3شركة كوكا كوال السويدية للمرطبات ):(CCBS
تستخدم الشركة بطاقة األداء المتوازن بهدف خلق نموذج يجعل المسئولية المركزية ويوضح دور

بيانا
كل فرد في الشركة ،وترغب إدارة الشركة في أن يكون قياس األداء المتوازن الخاص بالشركة ً

محددا الستراتيجيتها.
ً

وقد أخذت الشركة باقتراحات كابالن ونورتون من خالل قياس أعمالها االستراتيجية عبر بؤرة
تركيز مالية ،وبؤرة تركيز على العمالء والمستهلكين ،وبؤرة تركيز على العمليات الداخلية ،وبؤرة

تركيز على التعلم التنظيمي.
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وكخطوة أولى نحو تنفيذ مفهوم بطاقة األداء المتوازن ،اجتمعت اإلدارة العليا بالشركة لمدة ثالثة

أيام واستخدمت خطة عمل الشركة كأساس للمناقشة وتم خالل تلك المدة عمل التالي:
 تحديد الرؤية.

 وضع أهداف طويلة المدى.
 وصف الوضع الحالي.

 وصف المبادرات االستراتيجية المطلوبة.

 تعريف معايير واجراءات القياس المختلفة.
ومن خالل بناء بطاقة األداء المتوازن الخاصة بالشركة سعت اإلدارة العليا إلى التأكيد على أهمية

إيجاد توازن بين بؤر التركيز المختلفة.

ولهذا الغرض طبقت الشركة عملية متدرجة خطوة بخطوة ،وكانت الخطوة األولى هي صياغة

أساسا ،تم
اعتمادا على هذه المقاييس باعتبارها
مقاييس مالية مرتبطة بالمبادرات االستراتيجية ،ثم
ً
ً
وضع أهداف مالية وتحديد األنشطة المالئمة لبلوغ هذه األهداف.
وقد تم تكرار اإلجراء فيما يتصل ببؤر التركيز على العميل والمستهلك معتمدين على بحث إجابة
للسؤال التالي :كيف يجب أن يرانا عمالؤنا حتى نحقق أهدافنا المالية؟

وفي الخطة الثالثة ،وضحت الشركة العمليات الداخلية الضرورية لتقديم قيمة للعمالء

والمستهلكين .بعد ذلك سألت إدارة الشركة نفسها إن كانت ابتكارية بما يكفي ومستعدة للتغيير
حتى تتطور الشركة وتنمو بشكل مناسب ،ومن خالل هذه العملية استطاعت الشركة أن تضمن

حدوث توازن بين بؤر التركيز.
 .4شركة الكهرباء السعودية:
انطالقًا من قناعة إدارة شركة الكهرباء السعودية من أن:
 الكثير من الشركات فشلت ،ليس بسبب عدم وجود استراتيجية لعملها ،ولكن بسبب الفشل في
التواصل مع الموظفين لتنفيذ تلك االستراتيجيات وسلسة خطواتها المتصلة.

 إن ( )%97من الشركات السعودية لديها استراتيجية ،و( )%80لديها استراتيجية واضحة،
و( )%50من الشركات لديه نجاح نسبي في تحقيق االستراتيجيات ،و( )%30لديها نجاح
متميز في تنفيذ االستراتيجيات.

 رغبة اإلدارة العليا بشركة الكهرباء السعودية في نقل الطاقة لتحسين طرق العمل وتعزيزها
ومتابعة األداء ،ثم التوجيه باستخدام بطاقة األداء المتوازن وتشكيل فريق عمل وذلك سنة

1995م كما يلي:
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 .1الفريق األول (اإلشرافي):
إنشاء أهداف استراتيجية مرتبطة برسالة ورؤية النشاط ،ووضع مؤشرات واضحة ممكن قياسها،

ومتابعة نتائج عمل الفريق الثاني التطبيقي للبطاقة مع توفير الدعم الالزم له.

 .2الفريق الثاني (التطبيقي):

إعداد بطاقة النشاط وبطاقات األداء المتوازن لكل قطاع بالتنسيق الدقيق مع األدوات المعنية

ومتابعة تدريب الموظفين عليها ،وتوفير المساندة المطلوبة وفقًا لهيكلية فريق العمل.

وتدعيما لنجاح التطبيق ،فقد تم تحديد مهام فريق تطبيق بطاقة األداء المتوازن في ضوء رؤية الشركة
ً
التي تمثلت في المساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي القتصاد المملكة العربية

السعودية في جميع المجاالت ،وكذلك في إطار رسالتها الهادفة إلى نقل الطاقة الكهربائية من مواقع

إنتاجها إلى مراكز استهالكها بموازنة مستقرة بينهما ،وبأقل التكاليف ،مع إتاحة الفرص العادلة لجميع
منتجي الطاقة ومستهلكيها باستخدام مرافق نقل الطاقة وخدماتها وفق أسعار مناسبة.

 .11.2نتائج وتوصيات المنشآت التي طبقت بطاقة األداء المتوازن:
يذكر (نشوان ،2011 ،الصفحات  ،)22-21أنه عام  ،2009تم عقد مؤتمر "تطوير مؤشر قياس
األداء المتوازن واإلبداع التنافسي العالمي يتواصلون" بإمارة دبي وتم التأكيد في نهاية المؤتمر على

النتائج أدناه والتي تعد إضافة إلى كونها نتائج ،توصيات مهمة لنجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازن في

المنشآت وهي:

 التأكيد على تبني المؤسسات نظام بطاقة األداء المتوازن كأحد األنظمة القياسية لتقييم وتطوير
األداء االستراتيجي الشامل.

 العمل على نشر ثقافة التميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم األداء المتميز واإلبداع والجودة بما
يتفق مع النماذج العالمية للتميز.

 ضرورة توفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء الجهات
الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية وتعزيز التنافسي اإليجابي بينها.

بناءا على توصية
 إعداد معايير وأسس التميز واعتمادها ومراجعتها بما يتفق مع المعايير الدولية ً
لجنة يؤلفها لهذه الغاية.
 ينبغي إشراك جميع العاملين في المؤسسة في قياس األداء بشكل أو بآخر.

 إرساء مرجعية وطنية علمية وعملية للجودة والتميز في أداء المؤسسات الحكومية.
 التسريع في تبني أفضل الممارسات العالمية في تطبيقات التميز.

 دعم االستثمار في العنصر البشري وتأهيله للوصول إلى التميز في األداء في أوقات قياسية.
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 تنمية روح الفريق وتحفيز قدرة العاملين في القطاع العام.

 تشخيص أي تباطؤ في عمل األجهزة الحكومية والعمل على تقويمه.
 رفع إنتاجية مؤسسات القطاع العام منفردة ومجتمعة عبر الحوافز والمكافآت.
 االستجابة الحتياجات المستفيدين من الخدمات وتوقعاتهم المستقبلية.
 إدارة مؤسسات القطاع العام بمهنية عالية.

 تبني خطط إدارية تعتمد المراحل والحقائق وتطوير الناس ومشاركتهم.

 العمل على التطوير الهيكلي للمؤسسة وتعزيز الثقة مع المستفيدين من الخدمات والتعليم والتطوير
والتحسين المتواصل.

 التعرف على التجارب واالتجاهات العالمية الحديثة في مجال تطوير األداء المؤسسي واإلبداع،
بهدف الرفع من مستوى األداء اإلداري والفني بالمؤسسات.
 .12.2الخالصة:
تم التطرق في ثنايا الفصل الثاني المعنون ببطاقة األداء المتوازن إلى مفهوم بطاقة األداء المتوازن
ومتتبعا للباحثين الذين اقتفوا
وأهميتها للمنشآت منطلقًا مما طرحه كالً من كابلن ونورتون عام ،1992
ً

أثرهم بعد ذلك .كما ناقش الفصل مجموعة المفاهيم األساسية التي تقوم عليها بطاقة األداء المتوازن
أيضا ،مراحل تطور بطاقة األداء المتوازن
إضافة إلى أبعاد البطاقة ومؤشرات األداء .وتناول الفصل ً

بدءا من النشأة عام  1992وحتى تاريخ كتابة الدراسة؛ وعلى إثر هذا التطور ،تم ذكر خطوات
الثالث ً
تطبيق بطاقة األداء المتوازن.

التطرق إلى ما يميز بطاقة األداء المتوازن من سمات وخصائص ومميزات؛ وفي ذات
خالل الفصل تم
ُّ
الوقت ربط الفصل ما بين الجانب النظري وتجارب عملية سابقة لتطبيق بطاقة األداء المتوازن من أجل
أخذ الدروس والعبر في كيفية التطبيق السليم للبطاقة من ناحية وتجنب الوقوع في أخطاء شائعة قد
تضعف من نتائج تطبيق بطاقة األداء المتوازن.
كما تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تفصيل أهم الجوانب حول بطاق األداء المتوازن والتي تم طرحها سابقًا
كافيا للقراء والباحثين حول
عبر العديد من الدراسات الفلسطينية ،واإلقليمية والدولية لتوفير مصدر ومورد ً

بطاقة األداء المتوازن ولتمهيد الطريق نحو دراسة تأثير البطاقة على الميزة التنافسية والتي يظهر
تفصيلها في الفصل التالي.
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الفصل الثالث:
اإلطار المفاهيمي للميزة التنافسية
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الفصل الثالث:
اإلطار المفاهيمي للميزة التنافسية

 المقدمة


تطور الميزة التنافسية

 مفهوم الميزة التنافسية
 أهمية الميزة التنافسية
 االستراتيجيات التنافسية
 خصائص الميزة التنافسية
 مصادر الميزة التنافسية
 أبعاد الميزة التنافسية
 أساليب تحقيق الميزة التنافسية
 عناصر الميزة التنافسية
 مؤشرات الميزة التنافسية
 محددات الميزة التنافسية
 معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية
 معوقات تطبيق الميزة التنافسية
 الملخص
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 .1.3المقدمة:
تعد المنافسة جوهر النجاح أو الفشل للمنشآت؛ كما أنها تحدد مدى مالئمة أنشطة المنشآت ومساهمتها
في أداء المنشآت مثل اإلبداع أو الترابط الثقافي أو التنفيذ السليم لألداء .ولذلك تبحث المنشآت عن
استراتيجيات تنافسية عن طريق البحث والتقصي لمواقع تنافسية محببة لها في مجال العمل الذي تختص
به المنشآت .وكل ذلك بهدف تحقيق موقع مربح ويحقق االستدامة في خدمات أو سلع المنشآت في
مواجهة قوى التنافس السوقية ). (Porter, 1998, p. 1
ولذلك ،فإن المنشآت في هذه األيام المليئة بالتغيرات تتسم ببيئة عمل عالية التنافس ،األمر الذي
يضطرها إلى تخصيص الوقت والطاقة والموارد البشرية والمالية من أجل قياس األداء في سبيل تحقيق
األهداف االستراتيجية .ولعل بعض المنشآت التي أهملت وتجاهلت التخطيط واألهداف االستراتيجية قد
تأثرت بشكل عكسي وجعل من إمكانية حصولها على ميزة تنافسية أصعب من غيرها من المنشآت.
ولذلك ،فإنه من المهم للمنشآت أن تميز أنفسها عن منافسيها بتحقيق ميزة تنافسية مستدامة عبر فاعلية
عملياتية وتخطيط استراتيجي ).(Niven, 2006, p. 157
ولذلك فقد ذكر ) (Gomes & Mario, 2015, p. 5046أن أحد أهم األسئلة التي تم مناقشها
ومحاججتها في مجال اإلدارة االستراتيجية هو كيف يمكن للمنشآت أن تحقق الميزة التنافسية؟ وكما نرى
فإنه ينظر إلى الميزة التنافسية على أنها المصدر الرئيس لتحقيق أداء مميز للمنشآت والذي يمثل الغاية
األسمى لإلدارة االستراتيجية.
ونظر ألن كالً من ) (Kaplan & Nortonقد حاوال منذ اللحظة األولى لطرحهما بطاقة األداء المتوازن
ًا

تعزيز دور البطاقة وربطها بمتطلبات سوق العمل وبيئته التنافسية؛ فإن الدراسة خصصت فصالً كامالً
لتوضيح اإلطار المفاهيمي حول الميزة التنافسية بعد أن تطرق في الفصل الثاني بتفصيل لإلطار
المفاهيمي لبطاقة األداء المتوازن؛ وفي طيات هذا الفصل يتم التطرق إلى أهم النقاط الجوهرية لمفهوم
الميزة التنافسية وتطورها التاريخي وخصائها وأساليب تحقيقها ومصادرها ومؤشراتها وأنواعها ونماذجها
وعناصرها وأبعادها وعوامل ومتطلبات نجاحها ومعوقات تطبيقها وغيرها من الجوانب التي تهم القارئ
وتساعده في بناء إطار مفاهيمي شامل وكامل حول الميزة التنافسية.
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 .2.3تطور الميزة التنافسية:
للتعرف إلى مراحل تطور الميزة التنافسية؛ فإنه البد من العودة بالزمن إلى عام  1985عندما قدم مايكل
بورتر " "Michle Porterفي ورقته التي ُنشرت في مجلة كلية هارفرد للتجارة ،وقد كان آنذاك من أوائل

مؤكدا على أهمية وضرورة استخدام الميزة التنافسية السيما
إطار متكامالً حول الميزة التنافسية
من قدموا ًا
ً

تأثير في أداء المنشآت.
في المنشآت الصناعية كونها األداة األهم واألكثر ًا

وقد بين ) (Porter, 1998, p. 3الميزة التنافسية على أنها اآللية لتي يمكن للمنشآت من خاللها تحويل
صور عديدة منها
ًا
االستراتيجيات العامة إلى ممارسة من أجل تعظيم القيمة التي تقدمها المنشآت وقد تأخذ

خفض األسعار دون أسعار المنافسين مع تحقيق ربح مماثل أو تزويد منافع فريدة للسلع أو الخدمات
بسعر يفوق منافسيها أو غيرها من الممارسات .ولذلك نلحظ أن الميزة التنافسية تنمو بشكل جوهري
خارج القيمة التي تقدر المنشآت على توفيرها للعمالء والتي تزيد من تكاليف توفير هذه القيمة المتمثلة
بمنتج أو خدمة ما.

وتعرف القيمة على أنها السبب الذي يرغب العمالء في الدفع من أجل الحصول

عليه ويمكن تحقيق هذه القيمة من خالل أمرين كما تم ذكرهما وهما :توفير سلع أو خدمات مقابل سعر
أقل من سعر المنافسين أو تقديم منافع مميزة وفريدة بسعر أعلى من المنافسين .ويطلق على هذين
النوعين من أنواع الميزة التنافسية :قيادة التكلفة والتمُّيز على التوالي.
بالغا من المنشآت والباحثين على حد سواء ،فقد ذكر
ونظر لكون الميزة التنافسية قد القت
ًا
اهتماما ً
ً
) (Gomes & Mario, 2015, p. 5046تطو ارت عديدة طرأت على مفهوم الميزة التنافسية وآليات
تحقيقها ،ومن ذلك الرؤية القائمة على الموارد " "Resource-Based Viewكبديل لالستراتيجية التي
طرحها  .Porterوقد برروا رؤيتهم بالقول إن أكبر االختالفات في الربحية لم تكن بين منشآت في
مجاالت مختلفة بل كانت في منشآت في ذات المجال؛ وبالتالي فقد اقترحوا أن السبب وراء ذلك ال يعود
إلى العوامل التنظيمية في ذات الصناعة فهذه العوامل ليست المسئولة عن تحقيق الربحية للمنشآت ،ولكن
العوامل الخفية التي تؤثر على الربحية تكمن في ما هو داخل المنشأة من موارد وأصول تمكنها من
التنافس.
وال يقتصر األمر على ذلك ،ففي االقتصاد الحالي نلحظ أن األصول غير الملموسة أضحت السبب
الرئيس للميزة التنافسية.
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وفي ذات السياق ،وكنتيجة طبيعية لطرح الرؤية القائمة على الموارد ،فقد تم طرح رؤية جديدة تقوم على
المعرفة " ،"Knowledge-Based Viewحيث تركز على المعرفة كأهم المصادر االستراتيجية التي
تمتلكها المنشآت وتسهم في تحقيق الميزة التنافسية.
واضافة إلى ما تم طرحه سابقًا من رؤى خاصة بالميزة التنافسية ،فقد ذكر )(Poth, 2014, p. 56
نظريات أخرى للميزة التنافسية منها :النظرية القائمة على السوق " ،"Market-Based Viewوالتي
توضح دور توجيه العوامل الصناعية والسوق الخارجية كأهم محددات أداء المنشآت ،ولذا نلحظ أن هذه
النظرية تركز على بيئة المنشآت والعوامل الخارجية التي تؤثر بشكل جوهري في أدائها .ولذلك ،فإن هذه
الرؤية تعتمد بشكل رئيس على نموذج بورتر لقوى السوق الخمسة :المنافسون الحاليون ،والمنافسون
الجدد ،والعمالء ،والموردون ،والبدائل.
وقد أضاف ) (Wang, 2014, p. 37النظرية القائمة على القدرات "،"Capability-Based View
تدعي أن القدرات هي مصادر الميزة التنافسية ،حيث أن الموارد هي مصدر هذه القدرات .وتشمل
والتي ّ
هذه القدرات :القدرة على التعلم وخلق معرفة جديدة ،والقدرة على األداء بشكل متكرر للمهام المرتبطة
بتقديم الخدمات أو السلع .وفي ذات السياق ،فقد تم تقديم رؤية العالقات " ،"Relational Viewوالتي
تركز على شبكة العمليات واإلجراءات الروتينية كوحدة مهمة للتحليل للوصول إلى فهم كامل وتحقيق
الميزة التنافسية .وبالتالي ،فإن هذه النظرية جادلت النظرية القائمة على الموارد معللة ذلك ،بأن مصدر
الميزة التنافسية يتجاوز حدود المنشأة إلى خارجها وتشمل أربعة جوانب هي :أصول العالقات المحددة،
عديد من الباحثين على أهمية أن
فعالة .وقد أكد ٌ
إجراءات تبادل المعرفة ،موارد وقدرات تكميلية وحاكمية ّ
كبير في بناء شبكة عالقاتها وتداخالتها التجارية بين المنشآت سواء في ما يتعلق
جهدا ًا
تبدل المنشآت ً
بتدفق الموارد والمعلومات أو ما يتعلق بالعالقات المؤسسية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والقانونية،

واالجتماعية ،والتكنولوجية واإلقليمية وغيرها ).(Wang, 2014, p. 38
 .3.3مفهوم الميزة التنافسية:
عرف كثيرون من الباحثين واألكاديميين الميزة التنافسية بتعريفات تتفق في جوهرها وتختلف في دقيق
لقد ّ
تفاصيلها؛ ولذلك فقد اهتمت الدراسة بالبحث عن أشهر التعريفات من أجل التعريج على مضامينها
والخروج بتعريف شامل ُيسهل على القارئ فهم المقصود بالميزة التنافسية ،ومن هذه التعريفات ما ذكره
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عرف الميزة التنافسية على أنها نتيجة قدرة المنشأة على أداء مجموعة
)(Porter, 1998, p. 11؛ حيث ّ
من األنشطة الضرورية بشكل كفء للحصول على تكلفة أقل من المنافسين وتقوم بتنظيم هذه األنشطة

بطريقة فريدة لتمكنها من الحصول على تميز في القيمة للعمالء.
عرف (عبد الغفور ،2015 ،صفحة  )30الميزة التنافسية بأنها مقدرة المنشأة في التفوق على
في حين ّ
منافسيها بما يؤدي إلى إشباع رغبات عامليها وعمالئها ويحقق لها المنفعة والتميز والتقدم على مدى

طويل األجل.
وقد ذكر (السكارنه ،2008 ،الصفحات  )91-90تعريفًا للميزة التنافسية مقتضاه أن الميزة التنافسية هي
المصدر الذي يعزز وضع المنشأة في السوق بما يحقق لها األرباح االقتصادية ،من خالل امتيازها عن
منافسيها في مجاالت المنتج والسعر والتكلفة والتركيز على اإلنتاج ،وكما استنتج في دراسته أن الميزة
التنافسية تمثل قدرة الممنشأة على التقدم على اآلخرين بالسعر واإلنتاج وحجم السوق المستهدف والتمايز
بعيدا عن التقليد مع االحتفاظ بالخصائص المميزة لها والتي
بالموارد من خالل إضافة قيمة وندرة للموارد ً
تمكنها من السيطرة واالستم اررية بنفس الموقع في السوق والسعي نحو تقديم وتطوير خدمات جديدة للفوز

على اآلخرين.
في حين ذكر ) (Epetimehin, 2011, p. 18في ورقته البحثية تعريف الميزة التنافسية على أنها قدرة
المؤسسة على التأدية بطريقة أو بعدة طرق ال يستطع المنافسون تأديتها ومقابلتها؛ األمر الذي يتم إدراكه
في االستراتيجية التسويقية ،وتطبيق االستراتيجية والسياق الذي ال تطويه المنافسة .بينما ذكر (Poth,
) 2014, p. 55تعريف الميزة التنافسية بأنها المفهوم الذي يستخدم بشكل عام لوصف األداء النسبي
للمنافسين في بيئة سوق معينة؛ فيقال بأن تلك المنشأة تمتلك ميزة تنافسية إذا كانت لديها القدرة على خلق
قيمة اقتصادية أكثر من منافسيها في ذات السوق .ولذلك فإن المنشآت لديها خياران فاصالن لتحقيق
الميزة التنافسية هما :أوالً :تحقيق الميزة التنافسية عبر التفوق في الموقع داخل سوق العمل من خالل
وثانيا :تحقيق الميزة التنافسية عبر التميز في الكفاءة من
تقديم خدمة متميزة للعمالء أو تحقيق تكلفة أقلً ،
خالل التفوق في المهارات والموارد .وعليه ،فإن قدرة المنشآت على تحقيق الميزة التنافسية تبر من خالل

القدرة على تحديد وفهم القوى التنافسية في السوق وكيفية تغيرهم مع الوقت مرتبطين في ذات الوقت مع
الكفاءة لنقل وادارة الموارد الضرورية لردود الفعل التنافسية المناسبة في الوقت المناسب.
ويشير (العتوم ،2009 ،الصفحات  )43-42إلى مفهوم الميزة التنافسية على أنه قدرة المنظمة على
صياغة وتطبيق االسترات يجيات التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة في نفس
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النشاط ،وتتحقق من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات والموارد الفنية والمادية والمالية والتنظيمية
باإلضافة إلى القدرات والكفاءات والمعرفة وغيرها.
ائيا بأنها الحالة التي
يعرف الميزة التنافسية إجر ً
وبالنظر إلى التعريفات سابقة الذكر وغيرها ،فإن الباحث ّ
تصل إليها المنشآت عندما تطور أو تمتلك مجموعة من الخصائص والموارد أو تنفذ مجموعة من

اإلجراءات التي تسمح لها بالتفوق في أدائها عن منافسيها.
 .4.3أهمية الميزة التنافسية:
تعد الميزة التنافسية ذات أهمية خاصة لدى المنشآت لما لها من دور كبير في تحقيق استراتيجيات
المنشآت وأهدافها والتي أبرزها االستدامة في تحقيق الربح .ولقد ذكر (جبر و وآخرون ،2008 ،صفحة
 )185بآن إيجاد الميزة التنافسية بالمقارنة مع ما يقدمه المنافسون يعد جوهر االستراتيجية التسويقية،
وذلك ألن الميزة التنافسية تساهم في تحقيق ما يأتي:
 .1تحقيق قوة سوقية من خالل سيطرة الحصة السوقية للسلع أو العالمات التي تطرحها في األسواق
المستهدفة.
 .2تطوير سلع أو خدمات جديدة.
 .3إيجاد أسواق متخصصة وجديدة.
 .4إيجاد منافذ توزيع جديدة.
 .5إيجاد وتطوير تكنولوجيا جديدة تؤدي إلى تخفيض التكاليف للسلعة او العالمة التجارية.
 .6إيجاد مواد خام جديدة.
 .7تطوير مراكز مالية قوية للمنظمة.
وذكر (الطائي و كرماشة ،2010 ،الصفحات  )21-20أن أهمية الميزة التنافسية يمكن تحديدها بما
يلي:
 .1تعد بمثابة السالح األساس لمواجهة تحديات السوق والمنافسين ويأتي ذلك من خالل قيام المنشأة
بتنمية معرفتها التنافسية ومقدرتها على تلبية احتياجات العمالء في المستقبل عن طريق خلق
التعينات والمهارات اإلنتاجية بصورة مقدرات تمكنها من التكيف مع الفرص المتغيرة بشكل سريع.
مهما لتحديد المنشأة الناجحة من غيرها ألن المنشآت الناجحة تتميز بإيجاد نماذج
ًا
 .2كونها تمثل
معيار ً
جديدة منفردة يصعب تقليدها ومحاكاتها وباستمرار ألن النماذج القديمة قد أصبحت معروفة ومتاحة
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وبشكل واسع حيث أن المنافسين على علم بها .وكنتيجة لذلك ،فإن االبتكارات المتالحقة والمعارف
المتسارعة قد تجعل من الميزة التنافسية ألية منشأة هي األحسن لها في كافة األحوال.
إيجابيا نحو توجه المنشأة الحتالل موقع قوي في السوق من خالل حصولها على حصة
مؤشر
ًا
 .3تمثل
ً

قياسا بالمنافسين األمر
سوقية أكبر من منافسيها ،ما يعني أنه سيكون لها عمالء أكثر ً
الءا ً
رضا وو ً

الذي يحقق زيادة في حجم المبيعات واألرباح.
 .5.3االستراتيجيات التنافسية:

في مواجهة التنافس ،تتجه المنشآت إلى اتباع استراتيجيات تمكنها من اكتساب ميزة تنافسية عن منافسيها
بما يحافظ على استدامة المنشأة وتحقيق أهدافها االستراتيجية ،ومن هذه االستراتيجيات ما يلي:
 .1قيادة التكلفة:
ويتم تحقيق الميزة التنافسية من خالل تحقيق الكلفة األدنى في صناعة المنتج أو تقديم الخدمة وذلك
من خالل تبني المنشآت لمجموعة من السياسات واإلجراءات الكفيلة بتخفيض التكاليف مثل:
االستغالل األمثل للموارد ،االستفادة من اقتصاديات الحجم ،الحصول على مزايا سعرية من
الموردين ،ضبط النفقات ،زيادة اإلنتاجية وغيرها كما ذكره ).(Porter, 1998, p. 12
 .2التمايز /التميز:
ويشمل تقديم منتج أو خدمة مميزة عن المنافسين ،على أن يتم النظر إلى هذه المنتجات والسلع على
أنها مميزة وفريدة من قبل العمالء ،ويمكن تحقيق التميز عن طريق تصميم المنتج أو الخدمة أو
عبر التكنولوجيا المستخدمة ،أو العالقات التجارية أو خدمات ما بعد البيع أو طرق التوزيع أو
السمعة والصورة الذهنية الجيدة للمنشأة (المرصد الوطني للتنافسية ،2011 ،صفحة .)13
 .3التركيز:
ويتم ذلك عبر تركيز المنشأة على قطاع محدد أو فئة معينة من العمالء أو قطاع معين من السوق،
اء كانت
بحيث تعمل المنشآت على تحديد هدفها التسويقي بشكل دقيق وتقوم على إرضاء حاجاته سو ً

معا (إسماعيل ،2011 ،صفحة .)49
عن طريق قيادة الكلفة األدنى أو التميز أو كالهما ً

 .4التحالف واالندماج:

وقد ظهر هذا النوع حديثًا في االقتصاد المعاصر عبر تحويل الوحدات االقتصادية الصغيرة إلى
وحدات اقتصادية كبيرة .ويستخدم االندماج كوسيلة من وسائل تحقيق هذا التركيز االقتصادي حيث
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يكتسب االندماج أهميته من حيث أنع يدعم القدرة على المنافسة ويسمح بارتفاع رقم اإلنتاج
واالستفادة إلى أقصى حد من االستثمارات الالزمة للشركات ،وتحديث اإلنتاج ،وخلق منتجات جديدة،
وتجويد المنت جات القائمة ،وتخفيض تكلفة اإلنتاج ،وزيادة العائد والقيام بالدراسات والبحوث (النسور،
 ،2009صفحة .)119
 .5الريادة واالبتكار:
وتعد الريادة أداة مهمة في أيدي المنشآت ،وبشكل خاص للمنشآت التي تسعى للريادة والوصول إلى
ما تريد ،وان الوصول إلى االبتكار واإلبداع يخلق الثروة واألرباح .واالبتكار في حد ذاته يحمل
اجتماعيا وهو تغيير في القيمة التي يرغب بها العميل وذلك من خالل تطوير
اقتصاديا أو
تغيير
ًا
ً
ً

السلعة .ويشمل االبتكار على التطبيق العلمي لالختراع أو عملية صنع سلسلة جديدة أو تطويرها
لجعلها أكثر قبوالً من الناحية االقتصادية ،فيما يقصد باإلبداع أنه األفكار الجديدة والمفيدة المتصلة
بحل مشكلة معينة وتشمل تطوير السلع أو الخدمات أو تحسين اآلالت والمعدات أو إحداث اإلنتاج
لزيادة اإلنتاجية وغيرها (النسور ،2009 ،صفحة .)124
 .6.3خصائص الميزة التنافسية:
وللميزة التنافسية خصائص عديدة منها ما ذكره (العتوم ،2009 ،الصفحات  )45-44و (أبو غبن،
 ،2012الصفحات :)34-33
مهما يسهم في نجاح األعمال.
دعما ً
 .1تقدم الميزة التنافسية ً
 .2تتصف الميزة التنافسية بالديمومة والقوة وصعوبة تقليد المنافسين لها وهي تتسم بالنسبية مقارنة
بالمنافسين أو مقارنتها في فت ارت زمنية مختلفة وهذه الصفة تبعد المنشأة عن فهم الميزات في إطار
مطلق صعب التحقيق.
اسا للتحسينات المستقبلية ألنها تكون متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية
 .3تقدم الميزة التنافسية أس ً
من جهة وقدرات وموارد المنشأة الداخلية من جهة أخرى.

 .4مستمرة و مستدامة بمعنى أن تحقق المنشأة السبق على المدى الطويل وليس على المدى القصير
فقط.
فترت زمنية مختلفة ،وهذه الصفة تجعل فهم الميزات
 .5تتسم بالنسبية مقارنة بالمنافسين أو مقارنتها في ا
في إطار مطلق صعب التحقيق.
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 .6متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية من جهة ،وقدرات وموارد المنشأة الداخلية من جهة أخرى.
 .7مرنة بمعنى يمكن إحالل ميزات تنافسية بأخرى بكل سهولة وفق اعتبارات التغيرات الحاصلة في
البيئة الخارجية أو تطور موارد و وقدرات المنشأة.
 .8يتناسب استخدام هذه الميزات التنافسية مع األهداف و النتائج التي تريد المنشأة تحقيقها في المديين
القصير والبعيد.
 .7.3مصادر الميزة التنافسية:
لتحقيق الميزة التنافسية ،تتجه المنشآت إلى عدة مصادر مهمة في سبيل تحقيق مبتغاها بالتميز عن
غيرها من المنشآت وتشمل هذه المصادر :التخطيط االستراتيجي ،الموارد المادية ،الموارد المالية ،الموارد
غير الملموسة ،الموارد البشرية ،واإلبداع .وفي ما يلي تفصيل لمصادر تحقيق الميزة التنافسية بحسب
(قشقش ،2014 ،الصفحات  )50-48و (قشطة ،2015 ،الصفحات :)37-35
 .1اإلدارة االستراتيجية:
تعتبر اإلدارة االستراتيجية من أهم مصادر الميزة التنافسية وذلك من خالل تطبيق استراتيجيات
التنافس والبدائل المتاحة ،على النحو التالي:
 استعمال استراتيجيات التنافس:
تعتمد على ترجمة الخيارات والخطط التي يتم تبنيها من قبل المنظمات إلى عمل فوري ومنتج ،إذ
تُعرف استراتيجية التنافس على أنها مجموعة متكاملة من التصرفات تؤدي إلى تحقيق ميزة
متواصلة ومستمرة مع المنافسين ،وتتكون استراتيجية التنافس من ثالث عناصر أساسية هي:
أ .طريقة التنافس :وتتمثل في استراتيجية المنتج والتصنيع ،استراتيجية التسعير ،استراتيجية
التوزيع والموقع.
ب .ميدان التنافس :ويشمل المنطقة الجغرافية وأسواق المنافسين.
ج .أساس التنافس :ويتضمن األصول والمهارات التي تتوفر في المنشأة ،وتعبر عن أساس الميزة
التنافسية المتواصلة واألداء في األجل الطويل ،وهي تمثل كل ما تملكه منظمة من اسم
الماركة أو الوالء للماركة أو العالمة وهي تتصف بالتميز عن المنافسين ،وكذلك ما تقوم
المنشأة بأدائه بشكل أفضل من المنافسين.
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 أساليب وأدوات تحليل البدائل االستراتيجية:
تعرف هذه البدائل أو الخيارات على أنها الوسائل المتاحة التي يمكن أن تستعملها المنشأة
لالنتقال من وضعها الحالي إلى موقع استراتيجي جديد ،وتتعدد و تتنوع هذه البدائل منها:
التحليل الثنائي " ،"SWOT Analysisونموذج بوسطن االستشارية ،ونموذج جنرال إلكتريك،
ومنحنى الخبرة ،واعادة هندسة العمليات كمدخل تنافسي ،والقياس المقارن.
 الخيارات االستراتيجية:
وتتركز في تبني المنشأة ميزة تنافسية من خالل خياراتها االستراتيجية الخاصة بالتكامل األفقي
والعمودي والتنويع والتحالفات االستراتيجية والعالقة مع اآلخرين.
 .2الموارد الملموسة وغير الملموسة :وتشمل:
 الموارد الملموسة:
وتنقسم الموارد األولية إلى األنواع التالية:
أ .المواد األولية :تستمد أهميتها من مدى تأثيرها على جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها
المنشأة.
ب .معدات اإلنتاج :تعتمد المنشأة على معدات االنتاج في خلق قيمة مضافة للعميل من خالل
تحويل المواد األولية إلى منتجات ،إذ تعد معدات اإلنتاج من أهم أصول المنشأة.
 الموارد المالية:

وهي التي تساهم في تعزيز أنشطة المنشأة من خالل استثمارات فعالة من شأنها تحقيق األهداف

المالية والتنافسية لها.
 الموارد غير الملموسة:

يمكن التمييز بين عدة موارد غير ملموسة يمكن أن تشكل ميزة تنافسية بالنسبة للمنشأة ،من

أهمها:

أ .الجودة :من خالل تعظيم القيمة المقدمة في المنتجات بصفة دائمة ومستمرة والتي يعرفها
العميل بالجودة.

ب .التكنولوجيا :حيث يساهم التطور التكنولوجي في تحسين الوظيفة اإلنتاجية للمنشأة ،من
خالل استخدام معرفة وتكنولوجيات جديدة قد تؤدي الى تغيير الصناعة ككل ،كما أن
استعمال المنشآت لتقنيات وتكنولوجيا متطورة وحديثة يساعد على حسن تنظيمها وتسييرها
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بشكل فعال وذلك باستخدام معدات وأجهزة متطورة تساهم في تخفيض التكاليف وتحقيق زيادة
في اإلنتاج.
ج .المعلومات :تتمتع المنشآت المنافسة بقواعد معلومات داخلية ،والتي تسيرها بمساعدة من
عمالها ،كما تمتلك حجماً هائالً من المصادر الخارجية المباشرة وغير المباشرة للمعلومات،
والتي تستمد أهميتها من كونها قد تنبه المنشأة إلى خطر ما قد يحدق بها ،أو إلى فرصة
تسويقية يستوجب انتهازها قبل اآلخرون.
 .3الموارد البشرية والكفاءات:
 الموارد البشرية المميزة:
مصدر لإلبداع واالبتكار وأهم وأثمن أصول المنشأة ،كما تعد أيضاً المصدر الحقيقي
ًا
والتي تعتبر

لتعظيم القيمة المضافة.
 الكفاءات:

وتشمل الكفاءات الفردية والكفاءات المحورية .وتشير الكفاءات الفردية إلى حلقة الوصل بين
الخصائص الفردية والمهارات المحصل عليها من أجل األداء الحسن لمهام مهنية محددة ،بينما
تشير الكفاءات المحورية إلى المهارات الناتجة عن التداخل والتساند والتفاعل الحاصل بين
مجموع أنشطة المنشأة ،األمر الذي يتيح تطويرها وتراكمها ،ومن ثم ظهور موارد جديدة.
 .4اإلبداع:
حيث يعرف أنه نتائج إنشاء أو تكوين وظيفة جديدة في االنتاج أو إحداث تغيير في منتج قائم سابقاً،
أو خلق منتج جديد ،وتعد استراتيجية اإلبداع من أهم االستراتيجيات التي تطبقها المنشأة.
 .8.3أبعاد الميزة التنافسية:
أبعادا عديدةً يرتبط تحقيق الميزة التنافسية بها ،ذكر منها (كحيل ،2016 ،الصفحات
للميزة التنافسية
ً

 )35-34ما يلي:

 .1بعد القيمة المدركة لدى العميل:
وهي ما تسعى له المنشآت عبر استغالل إمكانياتها المختلفة في تحسين القيمة التي يدركها العميل
للسلع والخدمات التي تقدمها مما يسهم في بناء الميزة التنافسية لها ،في حين أن فشل أية منشأة في
استغالل إمكانياتها المتميزة قد يكلفها الكثير.
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 .2بعد التميز:
حيث يمكن تحقيق الميزة التنافسية من خالل إنتاج وعرض سلع أو خدمات ال يستطيع المنافسون
بسهولة تقليدها.
 .3التكلفة /الكلفة:
تعد التكلفة المنخفضة البعد التنافسي األول الذي تسعى المنشآت إلى تحقيقه من أجل تسويق
منتجاتها بسعر أقل من المنافسين والحصول على أكبر قدر ممكن من األرباح .فالمنشأة التي تتمكن
من السيطرة على كلفتها وتجعلها في أدنى نسبة مقارنة بالمنافسين في الصناعة ذاتها فإنها سوف
تمتلك اليد العليا في السوق وتكون في موقع جديد يتيح لها القدرة على السيطرة على السوق ولها
القدرة على ردع الداخلين الجدد وان خفض التكلفة يتيح للمنشآت تقديم منتجات بأسعار أقل أو بنفس
أسعار المنافسين ولكن مع خدمات إضافية.
ولتحقيق التخفيض في التكلفة البد من االستثمار في الموارد البشرية واالستفادة من معلومات تقويم
األداء بما يسهم في التقليل من الهدر ،والدقة في استخدام الموارد ،وتحديد الطرق األمثل ألداء العمل
كما أن ظرف التنافس والرغبة في البقاء واالستمرار يدفعان اإلدارة إلى تطبيق وسائل حديثة ومتطورة
دائما جزًءا من
من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض الكلفة كنظام اإلنتاج في الوقت المحدد .وهناك ً

السوق داخل كل صناعة يشتري على أساس التكلفة المنخفضة ،وللتنافس في تلك األسواق على
المنشأة أن تنتج بأقل تكلفة ممكنة.
 .4الجودة:
تسعى المنشآت إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية ال يمكن لغيرها مجاراتها والجودة تشير إلى مدى
مالئمة خصائص تصميم المنتوج لوظيفة االستخدام ،أو المالئمة لغرض االستعمال ،وتعتمد على
إدراك متطلبات العميل .وتتفوق أهمية الجودة منذ الثمانينات في تحديد المنتج الذي يرغب العميل
في الحصول عليه إلى جانب السعر .وللجودة ثالث أبعاد هي:
أ .جودة التصميم:
مدى مالئمة المواصفات الخاصة بالمنتج مع رغبات العميل ،ويعتمد ذلك على دقة النشاط
التسويقي في تحديد حاجات العميل المستهدف.
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ب .جودة المطابقة:

تعني درجة مطابقة المنتج بعد الصنع لمواصفات التصميم ،وتكمن أهمية هذا الجانب في أمرين:

كلما كانت جودة المطابقة مرتفعة كانت متفقة مع حاجات العميل ،والجانب الثاني هو جعل نسبة
المعيب والتالف أقل ما يمكن إذ تمثل جودة المطابقة الخلو من العيوب.
ج .جودة الخدمة:

جودة الخدمة المتوافقة مع رغبات العمالء وحاجاتهم للمنفعة التي سيحصلون عليها من المنتج أو

الخدمة وأن جودة الخدمة ساعدت المنظمات على تحسين قدرتها التنافسية في السوق من خالل
تقليل التكاليف وامكانية فرض أسعار أعلى للجودة األعلى ويقود ذلك إلى تحقيق هامش ربح
مرتفع.
وعليه أصبحت جودة المنتج مهمة بالنسبة للمنظمات التي تحاول أن تحافظ على تنافسها في
األسواق وكذلك المحافظة على الكلفة التنافسية؛ لذا أصبح ضرورًيا على المنشآت أن تحسن
نوعية المنتج ودون زيادة في التكاليف وذلك من خالل االعتماد على التقانة التي تساعد في

تحسين النوعية وتخفيض التكاليف.
 .5المرونة:
أصبحت المرونة من أهم األبعاد التنافسية في أسواق الحاضر والمستقبل بعد أن ازدادت رغبات
العمالء في التغيير والتنويع وكذلك حاجاتهم لوسائل اإلشباع .وكال من الكلفة األقل والجودة األفضل
تنافسيا ما لم يصاحبهما مرونة عالية تتالءم مع رغبات العمالء .وبهذا
ال يمكن أن تُؤمن تفوقًا
ً

تنافسيا تتضمن القدرة على إنتاج منتجات جديدة وبمقدار واسع والقدرة على
بعدا
أصبحت المرونة ً
ً
تعديل المنتجات الجديدة بسرعة لالستجابة لرغبات العميل ،وتتجلى المرونة في:

أ .مرونة المنتجات:
وهي قدرة المنشأة على مسايرة التغيير في التصميم الناتج عن تفضيالت العمالء والتطورات
التكنولوجية.
ب .مرونة الحجم:
القدرة على تغيير حجم اإلنتاج زيادة أو نقص لمتابعة التغييرات في مستوى الطلب.
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 .6التسليم:
بعد أن ازدادت أهمية الوقت للعميل ازدادت المنافسة القائمة على أساس الوقت بين المنظمات؛
فالكثير من المنظمات تسعى إلى توسيع قاعدتها مع العمالء من خالل التسليم في الموعد المحدد
وخصوصا في
وايصال السلعة إليه ويتمثل هذا البعد من خالل تقديم منتجات جديدة بأوقات سريعة
ً

المنتجات التي يكون عمرها قصير .ويمكن التعبير عن ضوابط التسليم بالتالي:
أ .اعتمادية التسليم:

هو التسليم في الموعد المحدد ويرتبط هذا البعد بالقدرة على تجهيز المنتج في الموعد المحدد.
ب .سرعة التسليم:
يقصد بها العمل بشكل أسرع ،ويرتبط هذا البعد بالقدرة على إنجاز عملية اإلنتاج بشكل سريع
يرضي العميل.
ويحقق التسليم في الوقت المناسب المزايا التالية:
أ .تقديم منتجات جديدة بسرعة أكبر من سرعة المنافسين مما يعني تحقيق موقع متميز للمنتج أو
للعالمة التجارية في ذهن العميل.
ب .تقليص دورة حياة المنتجات بسبب التغيرات التكنولوجية المتسارعة.
ج .تقليص المخزون إلى أقل ما يمكن ما يزيد من درجة االستجابة لطلبات العمالء.
 .7اإلبداع:
يعد اإلبداع أحد األبعاد األساسية لتحقيق الميزة التنافسية ،ويقصد به ابتكار الشيء على غير مثيل
سابق ،واإلبداع يشير إلى ثالث أمور هي:
توليدا ألفكار جديدة ،وأدواته هي الخيال والتصور والمعرفة
أ .اإلبداع هو فع ٌل يتغير لكونه
ً
بأنواعها.

ب .اإلبداع هو عم ٌل دائم وجهد دؤوب ال يأتي من دون عناء.
ابتكار تستنبط فيه حقائق غير معروفة من حقائق معروفة.
ج .اإلبداع هو
ٌ
ويمكن النظر إلى اإلبداع على أنه العملية أو النشاط الذهني الذي يقوم به الفرد وينتج عنه شيء
جديد والذي تظهر أهميته في اآلتي:
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أ .مواجهة المنافسة المتزايدة في الحصول على عوامل اإلنتاج ،وكذلك مواجهة المنافسة من أجل
زيادة المبيعات.
ب .تقليل حوادث العمل وسالمة بيئة العمل.
ج .إيجاد حلول للمشكالت من خالل اكتشاف بدائل لمعالجة المشكالت.
د .تطوير طرق وأساليب اإلنتاج للسلع والخدمات.
ه .تحسين إنتاجية فالمنشأة عن طريق تحقيق الكفاءة والفاعلية في األداء وتحقيق األهداف.
 .9.3أساليب تحقيق الميزة التنافسية:
ذكر (عبد الغفور ،2015 ،صفحة  )31و (النسور ،2009 ،صفحة  )20عدة أساليب لتحقيق الميزة
التنافسية وهي:
 الكفاءة المتفوقة:
فالمنشأة ما هي إال نظام لتحويل المدخالت إلى مخرجات ،لذلك نجد أن أبسط قياس للكفاءة يتمثل
في مقدار المدخالت المطلوبة إلنتاج مخرجات معينة ،لذلك تقل تكلفة اإلنتاج للمنشأة.
 الجودة المتفوقة:
لمستوى عال من الجودة في المنتجات أو الخدمات يزيد من قيمة المنتجات
إن تحقيق المنشأة
ً
والخدمات بالنسبة لعمالئها ،ويمكنها من فرض سعر أعلى لمنتجاتها وبقائها واستمرارها ما يؤدي إلى
تحقيق ميزة تنافسية للمنشأة.
 اإلبداع المتفوق:
ويعني كل تقدم يط أر على منتجات أو خدمات المنشأة وهياكلها وأساليب إدارتها واستراتيجياتها،
ويتحقق من خالل تقديم منتج جديد أو العمل بأسلوب جديد مختلف عن المنافسين ،ويعد التجديد أحد
األسس البنائية لمميزة التنافسية الذي يسمح للمنشأة أن تتميز.
 االستجابة المتفوقة لحاجات العميل:
تستطيع المنشأة تحقيق ميزة تنافسية من خالل قدرتها على تقديم وانتاج سلع وخدمات تشبع رغبات
عمالئها بشكل أفضل من منافسيها ،وبالتالي سيصبح هناك مواءمة ما بين هذه الخدمات مع
المطالب الفردية أو الجماعية.
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 .10.3عناصر الميزة التنافسية:
تتعد وتتنوع عناصر تحقيق الميزة التنافسية ،إال أنها ترتكز على أربعة عناصر رئيسة كما ذكرها (عبد

الغفور ،2015 ،صفحة  )35وهي:
 .1الموارد الطبيعة:

على الرغم من أهمية توافر الموارد الطبيعية لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة ،إال أن عدم توفرها يعد
حائالً دون تحقيق الميزة التنافسية نتيجة التغيرات العالمية والمحلية التي حدثت في اآلونة األخيرة،
كما حدث في اليابان؛ التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية إال أنها استثمرت في العقول ،وبالتالي لم تعد
الموارد تترأس أولويات المعادلة التنافسية.
 .2رأس المال:
قادر على تحقيق ميزة تنافسية عالية ،ولكن مع االقتصاد
لقد كان توافر رأس المال في المنظمات ًا

العالمي الجديد العابر للحدود ومع إمكانية االستفادة من رؤوس األموال في المجتمع وعدم ارتباطها
بالحدود الجغرافية والسياسية ،وذلك عبر المنشآت المتعددة الجنسيات واستثمارها في الدول النامية
أدى إلى تراجع أهمية توفر رأس المال للمنظمة في تحقيق الميزة التنافسية.
 .3التكنولوجيا:
مهما في تحسين الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية عبر عمليات
تلعب التكنولوجيا ًا
دور ً

الحصول واالستيعاب لمعرفة ،وكذلك ابتكار وتطبيق تكنولوجيا جديدة في أداء األعمال ،ولكن
االستفادة من هذا العنصر لم تقتصر على منظمة بعينها ،حيث تستطيع الكثير من المنشآت
الحصول على التكنولوجيا.
 .4الموارد البشرية:
يجيا في تحقيق الميزة التنافسية،
يمثل العنصر البشري ذو التعليم المتميز والمهارة العالية ً
بعدا استرات ً

إذ تعد من أهم المصادر غير الملموسة التي لها دور كبير في خلق وتطبيق التكنولوجيا ،وكونها
عنصر غير قابل للمحاكاة أو التقليد بشكل سريع وسهل من قبل المنافسين.
ًا
 .11.3مؤشرات الميزة التنافسية:
هناك العديد من المؤشرات التي تستخدم للداللة على امتالك المنشأة للميزة التنافسية مثل :الربحية،

الحصة السوقية ،النمو السنوي للمبيعات ،ورضا العميل وغيرها .وقد ذكر (شراب ،2011 ،صفحة )36
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المؤشرات األكثر استخداماً وشيوعاً وهي مؤشرات الربحية ،الحصة السوقية ،والنمو السنوي للمبيعات لما
تتمتع به هذه المؤشرات من مزايا مثل توفير البيانات الالزمة لحسابها وسهولة الحصول عليها .وفي ما
يلي توضيح لهذا المؤشرات:
 .1الربحية:
تعرف الربحية على أنها مقاس يستعمل لتقييم أداء المشروعات عن طريق نسبة صافي الدخل إلى
األصول أو االستثمارات واستخدام التقنيات الحديثة واستغالل الموارد بشكل أفضل ،ويرى أن هناك
أربع طرق مستخدمة لقياس الربحية وهي:
أ .العائد على األصول.
ب .العائد على حقوق الملكية.
ج .العائد على االستثمار.

د .العائد على المبيعات.

 .2الحصة السوقية:

ويستخدم مقياس الحصة السوقية للتمييز بين الرابحين والخاسرين في السوق حيث يستخدم هذا
المقاس لحساب نصيب المنشأة من المبيعات في السوق مقارنة مع المنافسين الرئيسيين؛ وهناك ثالث
أنواع للحصة السوقية وهي:
أ .الحصة السوقية اإلجمالية للمنشأة :وتحسب بقسمة مبيعات المنشأة الكلية على إجمالي المبيعات
الكلية في السوق.
مؤشر على مدى الفرق بين المنشأة وأكبر منافسيها
ًا
ب .الحصة السوقية النسبية للمنشأة :وهي تعطي
بدقة ،وتحسب بقسمة مبيعاتها الكلية على مبيعات أكبر المنافسين في السوق.

ج .حصة السوق المخدوم :أي السوق الذي تقوم المنشأة بتركيز نشاطاتها عليه ،وتحسب بقسمة
مبيعات المنشأة الكلية على المبيعات اإلجمالية للسوق المخدوم.
 .3النمو السنوي للمبيعات:
تعتبر المبيعات محور النشاط الرئيس لمنشآت األعمال فهي ُمخرج النشاط الذي من خالله يتم تحقيق
مؤشر على
ًا
األرباح وبالتالي تحقيق النمو واالستم اررية في السوق ،ويعد النمو السنوي في المبيعات
نجاح أعمال المنشأة وعلى زيادة الحصة السوقية لها مما يدعم من موقفها التنافسي في السوق.

وتسعى العديد من منشآت األعمال أثناء القيام بعملية التخطيط االستراتيجي لوضع هدف محدد
لمقدار النمو في المبيعات المراد تحقيقه كأحد معايير النجاح.
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 .12.3محددات الميزة التنافسية:
تتحدد الميزة التنافسية لمنشأة ما من خالل بعدين مهمين بحسب (رفرافي ،2014 ،الصفحات )61-59

وهما:

أ .حجم الميزة التنافسية:
يتحقق للميزة سمة االستم اررية إذا أمكن المنشأة المحافظة على ميزة التكلفة األقل ،أو تميز المنتج في
جهودا أكبر من المنشآت
مواجهة المنشآت المنافسة وبشكل عام كلما كانت الميزة أكبر كلما تطلبت
ً

المنافسة للتغلب عليها أو تحييد أثرها ،ومثلما هو الحال بالنسبة لدورة حياة المنتجات الجديدة فإن
أيضا كما هو مبين في الرسم التوضيحي التالي:
للميزة التنافسية دورة حياة ً
رسم توضيحي رقم (:)7

دورة حياة الميزة التنافسية
ميزة تنافسية ""2

حجم
ميزة تنافسية ""1

الميزة
التنافسية

المرحلة

الضرورة

التقليد

التبني

التقديم

المصدر( :رفرافي ،2014 ،صفحة )59

 .1مرحلة التقديم:

وتعد أطول المراحل بالنسبة للمنشأة المنتجة للميزة التنافسية ،لكونها تحتاج إلى الكثير من التفكير
واالستعداد البشري والمادي والمالي ،وتعرف عندها الميزة التنافسية مع مرور الزمن أكثر فأكثر.

 .2مرحلة التبني:

نسبيا من حيث االنتشار العتبار أن المتنافسين بدأوا بالتركيز
تعرف الميزة التنافسية هنا استقرًا
ار ً
عليها وتكوين الوفورات.

 .3مرحلة التقليد:

يتراجع حجم الميزة وتتجه شيئا فشيئا نحو الركود ،لكون المنافسين قاموا بتقليد ميزة المنشأة

وبالتالي تتراجع أسبقيتها عليها.
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 .4مرحلة الضرورة:
تأتي هنا ضرورة تحسين الميزة الحالية وتطويرها بشكل سريع ،أو إنشاء ميزة جديدة على أسس
تماما عن أسس الميزة الحالية ،واذا لم تتمكن المنشأة من التحسين أو الحصول على ميزة
تختلف ً
جديدة فإنها ستفقد أسبقيتها تماما وعندها يكون من الصعب العودة إلى التنافس من جديد.
وتأسيسا عما سبق ،يمكن القول أن المنشأة من الناحية النظرية تستطيع أن تحقق سمة االستم اررية
ً

لميزتها التنافسية ،وهذا إذا تمكنت بدورها من الحفاظ على ميزة التكلفة األقل أو تميز المنتج في
خصوصا إذا كانت هناك
مواجهة المنشآت المنافسة ،لكن هذا يصعب تحقيقه من الناحية العملية
ً

جهود معتبرة تبذل من طرف المنشآت المنافسة للتغلب على تلك الميزة أو تحييد أثرها.
ب .نطاق التنافس أو السوق المستهدف:

إن توسيع نطاق النشاط يمكن أن يحقق وفورات في التكلفة مقارنة بالمنشآت األخرى المنافسة ،ومن
أمثلة ذلك االستفادة من تقديم تسهيالت إنتاج مشتركة ،خبرة فنية واحدة ،استخدام نفس منافذ التوزيع
لخدمة قطاعات سوقية مختلفة أو مناطق مختلفة أو صناعات مترابطة ،ومن هنا تتحقق اقتصاديات
المدى وخاصة عند وجود عالقات متداخلة ومترابطة بين القطاعات السوقية ،المناطق التي تغطيها
عمليات المنشأة ،وفي المقابل يمكن للنطاق الضيق أن يحقق ميزة تنافسية من خالل التركيز على
قطاع سوق معين وخدمته بأقل تكلفة أو تقديم منتج مميز له.
وهناك أربعة أبعاد لنطاق التنافس من شأنها التأثير على الميزة التنافسية وهي القطاع السوقي،
النطاق الرأسي ،النطاق الجغرافي ونطاق الصناعة .ومن أجل التعرف على األبعاد المحددة لنطاق
التنافس نأخذ الجدول التالي:
جدول رقم (:)5

األبعاد المحددة لنطاق التنافس
نطاق التنافس

التعريف والشرح

نطاق القطاع

يعكس مدى تنوع مخرجات المنشأة والعمالء الذين يتم خدمتهم ،وهنا يتم

السوقي

النطاق الرأسي

االختيار ما بين التركيز على قطاع معين من السوق أو خدمة كل السوق.

اعتمادا على
خارجيا
داخليا أو
يعبر عن مدى أداء المنشأة ألنشطتها
ً
ً
ً
مصادر التوريد ،فالتكامل الرأسي المرتفع بالمقارنة مع المنافسين قد يحقق
مزايا التكلفة األقل أو التميز ،ومن جانب آخر يتبع التكامل درجة أقل من

المرونة للمنشأة في تغيير مصادر التوريد.
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التعريف والشرح

نطاق التنافس

يعكس عدد المناطق الجغرافية أو الدول التي تتنافس فيها المنشأة ،ويسمح
النطاق الجغرافي للمنشأة بتحقيق مزايا تنافسية من خالل المشاركة في تقديم

النطاق الجغرافي نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عبر عدة مناطق جغرافية مختلفة،
وتبرز مدى أهمية هذه الميزة التي تعمل حاليا على نطاق عالمي حيث تقدم

منتجاتها ،في كل ركن من أركان العالم.

يعبر عن مدى الترابط بين الصناعات التي تعمل في ظلها المنشأة إذ أن
نطاق الصناعة

وجود روابط بين األنشطة المختلفة عبر عدة صناعات من شأنه خلق فرص

لتحقيق مزايا تنافسية عديدة ،فقد يمكن استخدام نفس التسهيالت أو
التكنولوجيا أو األفراد أو الخبرات عبر الصناعات المختلفة التي تنتمي إليها

المنشأة.

المصدر( :رفرافي ،2014 ،الصفحات )62-61

 .13.3معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية:
ويحكم عليها من خالل المعايير التالية:
إن جودة الميزة التنافسية تتحدد ُ
 .1مصدر الميزة:
وتنقسم الميزة التنافسية وفق هذا المعيار بحسب (وسيلة ،2012 ،صفحة  )22إلى نوعين رئيسين:
 مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة مثل:التكلفة األقل لكل من األيدي العاملة والمواد األولية ،إذ يسهل تقليدها ومحاكاتها نسبياً من قبل
المنشآت المنافسة.
 -مزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة مثل:

التكنولوجيا ،تميز المنتج والتفرد في تقديمه ،السمعة الطيبة والعالمة التجارية القوية ،العالقات

الوطيدة مع العمالء وحصيلة من المعرفة المتخصصة.
 .2عدد مصادر الميزة التي تمتلكها المنشأة:
إن اعتماد المنشأة على ميزة تنافسية واحدة فقط يؤدي إلى سهولة محاكاتها أو التغلب عليها من قبل
المنافسين ،كاعتمادها مثالً على التكلفة المنخفضة للمواد األولية ،في حين يصعب تقليد الميزة عند
تعدد مصادرها (وسيلة ،2012 ،صفحة .)23
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 .3درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة:
يجب أن تسعى المنشآت إلى توفير مزايا جديدة وبشكل أسرع وذلك قبل قيام المنافسين بمحاكاة الميزة
الحالية لها ،وعليها أن توفير مزايا تنافسية جديدة من مرتبة مرتفعة (كحيل ،2016 ،صفحة .)39
 .4تنمية وتطوير الميزة التنافسية للمنشآت:
تقوم المنشآت بتنمية وتطوير مزايا تنافسية جديدة من خالل إدراك أو اكتشاف سبل جديدة وأفضل
للمنافسة ،وذلك بواسطة ابتكار تحسينات وتطورات مستمرة في التكنولوجيا ،في المنتج ،في أساليب
التسويق ،وفي أساليب العمليات اإلنتاجية ،والتي ال تتم إال باستخدام البحث والتطوير وتنمية القدرات
االبداعية ومها ارت األفراد ،ومن أهم الدوافع التي تؤدي إلى التجديد في الميزة ظهور تكنولوجيات
جديدة ساهمت في توفير فرص جديدة في عدة مجاالت ،وظهور حاجات جديدة للعميل أو تغيير
حاجاته األولية ،والتي تؤدي إلى حتمية تعديل الميزة التنافسية الحالية أو تنمية ميزة تنافسية جديدة
(كحيل ،2016 ،صفحة .)39
 .14.3معوقات تطبيق الميزة التنافسية:
من المعوقات التي تضعف الميزة التنافسية للمنشآت بحسب (أبو غبن ،2012 ،صفحة )45
و (كحيل ،2016 ،الصفحات  )40-39ما يلي:
 .1ضعف الهياكل التنظيمية في المجتمع.
 .2انخفاض مستوى المورد البشري وتخلف االتصاالت اإلدارية.
 .3غياب قاعدة البيانات ومنظومة المعلومات اإلدارية.
الميسرين.
المديرين و ُ
 .4غياب حرية ُ

 .5غياب روح الفريق وحلقات الجودة.
 .6تدهور المناخ التنظيمي والسلوك التنظيمي الفعال.
 .7غياب األداء األفضل للعمليات.
 .8الفشل في قياس الفرص والتعرف على التهديدات البيئية.
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 .15.3الخالصة:
تسعى المنشآت بشكل متسارع ألن تبقى في السوق وتستمر في مجال عملها ،ولكن ذلك ال يتحقق بشكل
سهل ويسير ،بل تتعرض إلى منافسة شديدة وقوية .ومن أجل مالقاة ذلك وتحقيق أهداف المنشآت
المطلوبة ،فإنه يستوجب أن تمتلك ميزة تنافسية تُعبر بها ومن خاللها عن تفردها عن غيرها من المنشآت
األخرى في ذات الصناعة.

وعليه ،يمكن القول بأن امتالك المنشأة للميزة التنافسية يعني قدرتها

الموضوعية على مواجهة متغيرات البيئة في السوق وفحصها الدقيق لبيئة الصناعة ،وبالتالي قدرتها على
مواجهة اآلخرين وامكانية البقاء واالستمرار ستكون واضحة وجلية .وبالتالي فان امتالك المنشأة للميزة
أساسيا من فلسفة اإلدارة وتوجهاتها المستقبلية ولألمد الطويل.
التنافسية يمثل جزًءا
ً
ولهذا ،فقد جاء هذا الفصل من الدراسة كمحاولة لفهم العناصر األساسية المتعلقة بالميزة التنافسية؛ حيث
مرور بتوضيح مفهوم الميزة التنافسية والتي تمثل الحالة
تم التطرق بداية إلى مراحل تطور الميزة التنافسية ًا
التي تصل إليها المنشآت عندما تطور أو تمتلك مجموعة من الخصائص والموارد أو تنفذ مجموعة من

اإلجراءات التي تسمح لها بالتفوق في أدائها عن منافسيها.
وخالل الفصل تم التركيز على أهمية الميزة التنافسية واستراتيجيات تحقيقها المختلفة والتي تشمل :قيادة
التكلفة ،والتمايز ،والتركيز ،والتحالف واالندماج ،والريادة واالبتكار؛ وكذلك تم التطرق إلى خصائص
مهما للمنشآت .كما تم تفصيل مصادر الميزة التنافسية المتمثلة:
الميزة التنافسية التي تجعل منها
ً
مطلبا ً
باإلدارة االستراتيجية ،والموارد الملموسة وغير الملموسة ،والموارد البشرية والكفاءة واإلبداع .وقد شمل
الفصل تفاصيالً كثيرة حول أبعاد الميزة التنافسية وأساليب تحقيقها إضافة إلى عناصرها والتي منها:
الموارد الطبيعة ،ورأس المال ،والتكنولوجيا ،والموارد البشرية.
وأورد الفصل إضافة إلى ما سبق تفاصيل كثيرة حول عناصر الميزة التنافسية ومؤشراتها ومحددات
وختم الفصل بالحديث عن معوقات تطبيق
نجاحها مع بيان معايير الحكم على جودة الميزة التنافسيةُ .

الميزة التنافسية.
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الفصل الرابع:
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

 تمهيد
 منهجية الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 مصادر جمع البيانات
 التحليل اإلحصائي
 تحليل األداء بحسب المؤشرات المالية وغير المالية
 الخالصة
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 .1.4تمهيد:
يعرض الفصل الرابع المعنون بالطريقة واإلجراءات منهجية الدراسة والخطوات العملية التي تم ابتاعها في
سياق الدراسة الميدانية ،حيث يتناول الفصل بمزيد من التفصيل والتوضيح منهج الدراسة ،ومجتمع
الدراسة المتمثلة بقطاع التأمين والذي تم إبراز مكانته من خالل التطرق إلى أهميته ومراحل نشأته
والتشريعات الخاصة به .كما يتطرق الفصل إلى العينة التي طُبقت عليها الدراسة ويوضح أدوات جمع
البيانات ومدى صدقها وثباتها ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات للتوصل إلى
النتائج.
 .2.4منهجية الدراسة:
لتحقيق أهداف الدارسة واإلجابة عن أسئلتها المتمثلة في معرفة دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في
تحقيق الميزة التنافسية لدى منشآت التأمين المدرجة في بورصة فلسطين؛ فإنه تم استخدم المنهج الوصفي
التحليلي.
ويعتمد المنهج الوصفي التحليلي على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا
وكيفيا ،كما ال يكتفي عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء
كميا
ًا
ويعبر عنها
ً
تعبير ً
مظاهرها وعالقاتها المختلفة ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبني عليها

التصور المقترح بحيث يزيد من فرص المعرفة حول الموضوع (األسطل ،2011 ،صفحة .)75
 .3.4مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من مفردات الظاهرة أو الفئة المستهدفة لتحقيق أغراض الدراسة والتي تتمثل
بقطاع التأمين في بورصة فلسطين والذي يعد أحد القطاعات الخمسة الفاعلة ويمثل  7منشآت من

إجمالي  49منشأة مدرجة بحسب آخر التحديثات الصادرة عن (بورصة فلسطين )2017 ،بما يمثله من

نسبة  %14.28فيما يتعلق بحجم القطاع بين جميع القطاعات المدرجة في بورصة فلسطين وبما يمثله

من نسبة  %4.45من القيمة السوقية لبورصة فلسطين .وتتبع الدراسة أسلوب الحصر الشامل "دراسة
حالة" حيث أنها تستهدف جميع شركات قطاع التأمين.

ويعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية في العالم ،ويواكب مجمل األنشطة االقتصادية
األخرى ويسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها لكونه يعتمد فكرة التعاون والتكافل لتجاوز الخسائر
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المترتبة من جراء تحقق األخطار ،بتقليل آثارها السلبية على األفراد والمجتمع ،فهو وسيلة من وسائل

الحماية حيث يعمل التأمين على تكافل أفراد المجتمع عن طريق مساهمات مشتركة لألفراد يتم تجميعها
إيجابا في العديد من
لالستفادة منها عند الحاجة .وزيادةً على كونه وسيلةً للحماية من الخطر ،فهو يؤثر
ً
المتغيرات االقتصادية ،واألهم من ذلك أنه يعمل على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل االستثمارات
المنتجة والتي تعتبر ركية التقدم (الدعمي و محسن ،2012 ،صفحة .)35
نظر لصغر حجمه مقارنة بالقطاعات
ويلحظ أن مجتمع الدراسة يفتقر إلى األبحاث العلمية المتخصصة ًا
ُ
األخرى ويتعرض إلى تهميش ملحوظ عند مقارنته بقطاع المصارف أو قطاع الخدمات اللذين تم بحثهما
بشكل كبير؛ ولذلك فقد اهتمت الدراسة بتوعية األكاديميين والمختصين بهذا القطاع من خالل توضيح

مراحل تطوره وتشريعه ومالمح أدائه كما يلي:

 .1.3.4تطور التشريعات المختصة بمجتمع الدراسة:
ونظر لتلك األهمية ،فقد باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام  1993إشرافها على
ًا

صناعة التأمين ،وتوسع النطاق الجغرافي لمسؤوليتها عن القطاع في العام  ،1994وبموجب

اتفاق نقل الصالحيات أصبحت السلطة الجهة المخولة قانونًيا والمشرفة في مجال التأمين بما
يشمل ترخيص المأمنين والوكالء واإلشراف على نشاطهم ،وحافظت القوانين الفلسطينية على
نظام تعويض إلزامي مطلق لضحايا الطرق .ولقد عانى القطاع من غياب تشريعات وآليات
االشراف والرقابة الحكومية وفوضى العمل وضعف الثقة التأمينية لفترة طويلة ،إلى أن تأسست
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأصبحت الجهة المخولة قانونياً في اإلشراف والتنظيم
والرقابة على أعمال القطاع في أواخر العام  ،2004ولقد ساعد صدور قانون التأمين رقم
( )20لعام  2005في إعادة تنظيم قطاع التأمين .وقد استطاعت اإلدارة العامة للتأمين في
عام  2015من بناء القواعد األساسية التي تنطلق منها مهامها ومن ترجمة بعضاً من
طموحاتها على أرض الواقع .وتحقيقاً لذلك ،جاءت العديد من األنظمة والتعليمات والق اررات
والتوجيهات التي تتالءم مع التطور النوعي في صناعة التأمين في األسواق العالمية( .هيئة
سوق رأس المال الفلسطينية)2017 ،
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 .2.3.4مالمح مجتمع الدراسة:
في ما يلي بعض مالمح مجتمع الدراسة ممثلة بمؤشرات األداء المالي كما في جدول رقم ()6

و( )7بحسب النشرة السنوية الصادرة عن بورصة فلسطين ،إضافة إلى الخدمات المرخصة
لمنشآت التأمين المدرجة في بورصة فلسطين كما في جدول رقم ( )8بحسب التقارير السنوية
للمنشآت واصدارات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية:
جدول رقم (:)6

األداء المالي والعملياتي لمنشآت التأمين المدرجة في بورصة فلسطين
رمز
السهم

الشركة

المجموعة االهلية للتأمين
العالمية المتحدة للتأمين
المشرق للتامين
التأمين الوطنية
فلسطين للتأمين
التكافل الفلسطينية للتأمين
ترست العالمية للتامين

نطاق العمل
كافة المحافظات

AIG

كافة المحافظات

GUI

المحافظات الشمالية

MIC

كافة المحافظات

NIC

كافة المحافظات

PICO

كافة المحافظات

TIC
TRUST

كافة المحافظات

سعر اإلغال ق
السابق

نسبة
التغير ()%

أدنى سعر
تداول

أعلى سعر
تداول

سعر
اإلغالق

0

0.12

0.16

0.14

0.14

1.52

1.65

1.59

1.65

)(-3.64

0.85

1.01

1.01

0.85

18.82

2.5

3.39

3.2

2.90

10.34

1.63

2

2

1.63

22.7

2.3

3.63

3.63

2.30

57.83

2.8

4.5

4.5

2.67

68.54

** عملة التداول لجميع المنشآت هي الدوالر ،وتصنيف المنشآت في السوق يقع ضمن التصنيف رقم (.)2

المصدر( :فلسطين)2016 ،

وفيما يلي النشاط اإلجمالي لمنشآت قطاع التأمين بحسب التقارير الصادرة عن بورصة فلسطين
عن عام :2016
جدول رقم(:)7

األداء المالي والعملياتي لمنشآت التأمين المدرجة في بورصة فلسطين
الشركة
المجموعة االهلية للتأمين
العالمية المتحدة للتأمين
المشرق للتامين*
التأمين الوطنية
فلسطين للتأمين
التكافل الفلسطينية للتأمين
ترست العالمية للتامين

عدد العقود

عدد األسهم

القيمة بالدوالر

القيمة السوقية
بالدوالر

دوران السهم

القيمة السوقية
للعائد

162

1,457,234

200,348

5,600,000

3.64

2.47

46

979,277

1,518,364

12,720,000

12.24

17.66

31

962,896

578,244

5,252,000

18.52

7.80

196

291,557

894,650

38,400,000

2.43

24.71

7

3,218

6,072

10,000,000

0.06

140.50

149

8,077,540

25,656,233

33,940,500

86.39

22.35

27

99,465

434,459

45,000,000

0.99

33.73

المصدر( :فلسطين)2016 ،
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وكما تشمل خدمات التأمين عدة أنواع رئيسة منها :تأمين المسؤوليات مثل المركبات ،وتأمين

العمال ،وتأمينات الحوادث العامة ،وتأمينات الحريق ،والتأمين البحري ،وتأمينات المسؤولية
المهنية ،والتأمين على الحياة ،والتأمين الصحي ،والتأمينات المتخصصة (الزراعة)( .معهد
أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية (ماس) ،2016 ،صفحة )3

وفيما يلي أنواع التأمين المرخصة لشركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين:
جدول رقم (:)8

فروع التأمين المرخصة لمنشآت التأمين المدرجة في بورصة فلسطين
أنواع التأمين التي تم تجديد ترخيصها

المركبات

البحري

الحريق
والسرقة

الهندسية

الحوادث
العامة

المسئولية
المدنية

العمال

الصحي

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

المشرق للتأمين

√

√

√

√

√

√

√

√

التأمين الوطنية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

فلسطين للتأمين

√

√

√

√

√

√

√

√

√

التكافل الفلسطينية للتأمين

√

√

√

√

√

√

√

√

ترست العالمية للتأمين

√

√

√

√

√

√

√

√

اسم الشركة

المجموعة األهلية للتأمين
العالمية المتحدة للتأمين

√

√

الحياة

√

√
√

المصدر( :هيئة سوق رأس المال الفلسطينية)2017 ،

 .4.4عينة الدراسة:
تشمل عينة الدراسة اإلدارة العليا في كافة مكاتب وفروع منشآت التأمين السبعة المدرجة ضمن قطاع
اء مدراء الفروع والمكاتب أو القائمين بأعمالهم أو نوابهم
التأمين في بورصة فلسطين بما يمثلها سو ً

العاملين في عدد ( )125مكتب وفرع منتشر في كافة أرجاء محافظات الوطن ،وكما تشمل عينة الدراسة

المدراء الماليين واإلداريين إضافة إلى مدراء الدوائر واألقسام ًأيا منهم يمثل الفرع أو المكتب المستهدف
ولديه متسع من الوقت لتعبئة االستبانة كونهم على اطالع بخطط المنشآت ويشاركوا في إعداد الخطط

وتنفيذها.
ويجدر الذكر أن حجم العينة المستهدف يمثل ما نسبته ( )%10.5من مجتمع الدراسة الكلي الذي يشمل
كافة العاملين في شركات التأمين محل الدراسة.
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التكافلي
العائلي

 .5.4مصادر جمع البيانات:
تم االعتماد على مصدرين أساسيين لجمع البيانات تمثال في اآلتي:
 .1المصادر الثانوية :اعتمدت الدراسة على المصادر العربية واإلنجليزية ،من كتب ودوريات ورسائل
بحثية ودراسات ومقاالت وتقارير مالية وسنوية ومواقع إلكترونية من أجل بناء إطار نظري متكامل
وتلبية احتياجات الدراسة العلمية المختلفة.
 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأت الدراسة إلى جمع البيانات األولية
خصيصا لهذا الغرض ،ووزعت على
صممت
ً
من خالل األداة الرئيسة المتمثلة في االستبانة والتي ُ

مدراء الفروع والمكاتب أو نوابهم أو القائمين بأعمالهم أو المدراء اإلداريين والماليين أو مدراء اإلدارات
والدوائر واألقسام لمنشآت التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.

 .6.4التحليل اإلحصائي:
ألغراض التحليل اإلحصائي ،تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical
) ،Package for Social Sciences (SPSSكما تجدر اإلشارة إلى أنه تم استخدم مستوى داللة
مستو مقبوالً في تحليل دراسات العلوم االجتماعية بشكل
( )%5بما يقابله مستوى ثقة ( )%95والذي يعد
ً
عام؛ وفي ما يلي أهم االختبارات والقياسات اإلحصائية التي تم استخدامها:
 .1النسب المئوية والتك اررات واختبارات النزعة المركزية.
 .2اختبار (ألفا كرونباخ) لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3معامل (ارتباط بيرسون) لقياس صدق الفقرات.
 .4اختبار (كولومجروف – سمرنوف) لمعرفة توزيع البيانات (طبيعي أو غير طبيعي).
 .5تحليل (االرتباط واالنحدار) بما يشمل تحليل ارتباط بيرسون واالنحدار الخطي وتحليل كروسكال
والس.
 .7.4تحليل األداء بحسب المؤشرات المالية وغير المالية:
وقد شملت الدراسة تحليل كالً من التقارير المالية لشركات التأمين السبعة المدرجة في بورصة فلسطين
أيضا من
آلخر ثالث تقارير سنوية منشورة على التوالي إضافة إلى تحليل نتائج تعبئة االستبانة الموزعة ً
أجل المطابقة والتأكد من دقة المعلومات المعبأة في االستبانات من جهة ولتعزيز نتائجها بربطها باألداء
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المالي واإلداري والتشغيلي الموضح في التقارير السنوية والتي تشمل في طياتها القوائم المالية ،والسياسات
واالستراتيجيات واألهداف واإلجراءات التي تشتمل على مقاييس أداء مالية وغير مالية تستخدم في بطاقة
األداء المتوازن وتعكس دورها في تحقيق الميزة التنافسية .وفي ما يلي توضيح للنسبة المالية وغير
المالية الشائعة والتي أوصى بها واستخدمها كالً من ) (Dinçer & et, al., 2016, p. 10و
) (REZAEI & et, al., 2014, pp. 161-162في تقييم أداء مجتمعي الدراستين اللذين بحثاهما
باستخدام النسب المالية لقياس أداء المنشآت محل الدراسة باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن كأداة
لقياس األداء.
جدول رقم (:)9

ملخص مؤشرات األداءالمالية وغير المالية ببطاقة األداء المتوازن
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

المالي

ربحية السهم
العائد على رأس المال
العائد على األصول
القيمة السوقية للدفترية
نسب المصاريف اإلدارية
والعامة إلى المبيعات
نمو األصول
نمو رأس المال
نمو اإليرادات الشاملة
نمو صافي الدخل

العمالء

 .10الحصة السوقية
في
 .11النمو
المبيعات
في
 .12النمو
التعويضات

العمليات الداخلية

 .13عدد المكاتب
 .14عدد الفروع
 .15عدد الوكالء
األصول
 .16نمو
المتداولة
 .17نمو االلتزامات
المتداولة

التعلم والنمو

 .18نسبة
الموظفين
 .19نسبة
الموظفين

تدريب
نمو

االجتماعي والبيئي

 .20المساهمة
االجتماعية
والبيئية

المصدر :إعداد الباحث

يدا من إحصائيات المقاييس والنسب المتنوعة بحسب التقارير المالية الصادرة عن شركات التأمين
مز ً

آلخر ثالث سنوات متتابعة تم إعدادها وارفاقها بالدراسة في مرفق رقم ( :)1تحليل أداء شركات التأمين
المدرجة في بورصة فلسطين بحسب مؤشرات األداء المالية وغير المالية المعلن عنها آخر ثالثة سنوات

مالية.
ملخص تحليل القوائم المالية والتقارير السنوية:
سعى الباحث من خالل تحليل القوائم المالية والتقارير السنوية إلى تشكيل إطار علمي قائم على معلومات
مالية تاريخية تجيب على تساؤله حول دور بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية .وقد تم
استخدام عدد ( )20نسبة ومؤشر على دور أبعاد بطاقة األداء المتوازن الخمسة في تحقيق الميزة
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نظر لطبيعة المعلومات المفصح عنها في التقارير المالية ،في
التنافسية حاز على أغلبيتها البعد المالي ًا
حين توزع ما نسبته  %55من هذه النسب والمؤشرات على األبعاد األربعة المتبقية.

كثير على بعدي التعلم
ويرى الباحث أن األبعاد الخمسة تتكامل في ما بينها حيث أن بعد العميل يعتمد ًا
والنمو والعمليات الداخلية ويؤثر بشكل أساسي على البعد المالي ،في حين أن بعد العمليات الداخلية

يرتبط بالبعد المالي وبعد العميل وبعد التعلم والنمو ،كما أن بعد المسئولية االجتماعية والبيئية يؤثر على
بعد العميل والبعد المالي ،وكذلك بعد التعلم والنمو الذي يؤثر على بعد العميل والعمليات الداخلية
بعضا من المؤشرات
أيضا البعد المالي الذي يؤثر ويتأثر في بقية األبعاد .ولذلك ،فإن
ً
والمالي؛ ومثله ً

نظر
والنسب المستخدمة لتقييم دور بعد ما من أبعاد بطاقة األداء المتوازن ،يصلح إلى تقييم بعد آخر ًا

ونظر لتداخل األبعاد وتكاملها فيما بينها.
ًا
الرتباط هذه المؤشرات والنسب بأكثر من ُبعد

ومما يلحظه الباحث ،أن جميع المؤشرات والنسب التي تم استخدامها دلّت على وجود دور لبطاقة األداء
تفعا
المتوازن بأبعادها المختلفة على تحقيق الميزة التنافسية وان اختلف التأثير فإنه يبقى في مجمله مر ً
وموجودا في معظم شركات التأمين.
ً

تم استخدامه من نسب ومؤشرات ليست إال لدعم نتائج أداة الدراسة الرئيسة
ويؤكد الباحث على أن ما ّ
الممثلة باالستبانة ،حيث إن نتائج تحليل التقارير المالية والسنوية ال يمكن بأي حال من األحول أن توفر
عاما يعزز من مخرجات ونتائج
جميع المعلومات الالزمة الختبار فرضيات الدراسة ،ولكنها تشكل ًا
إطار ً
أداة الدراسة الرئيسة التي يتم تفصيلها في الصفحات القادمة تحت بند تحليل البيانات واختبار الفرضيات.
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الفصل الخامس:
تحليل البيانات واختبار الفرضيات وتفسيرها
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار الفرضيات وتحليلها

 مقدمة
 أداة الدراسة
 توزيع أداة الدراسة االختبار المستخدم في أداة الدراسة اختبار صدق وثبات أداة الدراسة خصائص عينة الدراسة
 عرض البيانات واختبار الفرضيات
 اختبار الفرضية الرئيسة األولى نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة األولى اختبار الفرضية الرئيسة الثانية نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة الثانية الخالصة
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 .1.5مقدمة:
في ثنايا الفصل الخامس يتم التطرق بمزيد من التفصيل إلى أداة الدراسة الرئيسة وكيفية توزيعها من أجل
الحصول على البيانات المطلوبة والتي تم استخدام عدة اختبارات بهدف اختبار صدقها وثباتها قبل البدء
اءا المعلومات العامة أو األسئلة التفصيلية لمحاور الدراسة.
بتحليل مخرجاتها سو ً
وكما يوضح الفصل نتائج التحليل اإلحصائي لكل من فرضيات الدراسة الرئيسة والفرعية ويفسرها ويوضح
مدلوالتها بما يجيب على سؤال الدراسة ويحقق أهدافها المختلفة.
 .2.5أداة الدراسة:
ومن أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها ،فقد تم إعداد استبانة مكونة من جزئين رئيسين
هما :المعلومات العامة وأسئلة االستبانة .وقد شملت المعلومات العامة تفصيالً ل ـ :الجنس ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة ،التخصص األكاديمي ،المسمى الوظيفي والمنشأة المنتسب إليها .في حين شملت
أسئلة االستبانة عدد ( )66سؤال مبوبين تحت  5عناوين رئيسية تمثل األبعاد الخمسة لبطاقة األداء
المتوازن.
وفي ما يلي توضيح لتفاصيل توزيع أداة الدراسة ،واالختبار المستخدم فيها واختبارات الصدق والثبات:
 .1.2.5توزيع أداة الدراسة:
ونظر للحدود الجغرافية وصعوبة التحرك من والى المحافظات الشمالية ،فقد تم إعداد استبانة
ًا
اء في المحافظات الشمالية أو
إلكترونية وأخرى ورقية من أجل الوصول إلى عينة الدراسة سو ً

الجنوبية .وكم تم توزيع عدد ( )125استبانة ،تم استرداد ( )93استبانة منها ،بما نسبته
( )%74وهي نسبة مقبولة إحصائية في تمثيل مجتمع الدراسة ،وقد كانت جميع االستبانات
المستلمة سليمة ومناسبة للتحليل اإلحصائي.
 .2.2.5االختبار المستخدم في أداة الدراسة:
موضحا المتوسطات الحسابية ومستويات
لقد استخدم في أداة الدراسة مقياس ليكرت الخماسي
ً
األهمية كما هو موضح في الجدولين التاليين:
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جدول رقم (:)10

مقياس ليكرت

الخماسي 

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

5

4

3

2

1

جدول رقم (:)11

معالجة مقياس ليكرت

الخماسي 

المتوسط الحسابي

مستوى األهمية

2.33 – 1

متدني

3.66 – 2.34

متوسط

5 – 3.76

مرتفع

وقد تم معالجة مقياس ليكرت الخماسي من خالل المعادلة اآلتية:
طول الفترة = الحد األعلى لإلجابة – الحد األدنى لإلجابة  /عدد المستويات
بناء على ذلك تم تحديد الثالث مستويات أعاله في
طول الفترة =  ،1.33 = 3 / 1 – 5و ً

الجدول رقم (.)11

 .3.2.5اختبار صدق وثبات أداة الدراسة:
لقد تم إجراء عدة اختبارات على أداة الدراسة (االستبانة) للتأكد من صدقها وثباتها ،وفي ما يلي
توضيح لهذه االختبارات:
 .1قياس الصدق الظاهري:
وهو قدرة أداة الدراسة المتمثلة في االستبانة على قياس ما صممت من أجله ،حيث تم
عرض أداة الدراسة على مجموعة من الخبراء واألكاديميين في مجالي اإلدارة والمحاسبة
بناء على توصيات المحكمين.
بعد تصميمها األولي ،وقد تم تحسين االستبانة ً

 .2قياس ثبات أداة الدراسة:

تم استخدام معامل المصداقية ألفا كرونباخ من أجل قياس درجة مصداقية إجابات عينة
الدراسة على أسئلة االستبانة .وتتراوح قيمة ألفا ما بين ( ،)1-0حيث إن القيمة المقبولة
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إحصائية لمعامل ألفا هي ( )%60فما فوق كدليل على مصداقية أداة الدراسة واتساقها
الداخلي.
ولقد تم احتساب هذا المعامل لجميع أسئلة االستبانة ،وقد بلغ معامل ألفا لردود أفراد
الدراسة على األسئلة ما قيمته ) (0.939وهي نسبة أعلى من مستوى االتساق المطلوب
إحصائيا ) (0.6والتي تدلل على ثبات أداة الدراسة ،كما تم احتساب قيمة ألفا
ليتم قبوله
ً
لكل قسم من أقسام االستبانة وكانت النتائج كاآلتي:
جدول رقم (:)12

نتائج اختبار الثبات ألداة الدراسة

الرئيسية 

معامل الثبات

#

البيان

1

دور البعد المالي في تحقيق الميزة التنافسية

0.669

2

دور بعد العمالء في تحقيق الميزة التنافسية

0.835

3

دور بعد العمليات الداخلية في تحقيق الميزة التنافسية

0.827

4

دور بعد التعلم والنمو في تحقيق الميزة التنافسية

0.796

5

دور البعد المالي في تحقيق الميزة التنافسية

0.88

وبالنظر إلى الجدول ،يتضح أن جميع أجزاء الدراسة تمتاز بدرجة مقبولة من الثبات.
 .3قياس الصدق الداخلي (االتساق الداخلي):
ويقصد بصدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة هو مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة
مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة ،ويتم احتساب االتساق الداخلي من خالل حساب
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة الخمسة (موزعة بحسب أبعاد
بطاقة األداء المتوازن) ،والدرجة الكلية للمجال نفسه.
ويوضح الجدول رقم ( )13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول المتعلقة
بقياس دور البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  ،a=0.05وكما
يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه .وفي ما يلي تفاصيل معامل االرتباط ومستوى
الداللة المعنوية:

- 127 -

جدول رقم (:)13

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول (البعد المالي) والدرجة الكلية

للمجال 

معامل ارتباط

الداللة

.288

.004

.247

.003

.317

.002

نموا في معدل العائد على السهم نتيجة اعتماد استراتيجية تهذيب التكاليف
حققت المنشأة ً
تعمل المنشأة على خفض التكاليف الكلية لخفض أسعار خدماتها

.557

.001

.701

.000

حققت المنشأة زيادة في عدد عقود التأمين نتيجة خفض أسعار خدمات التأمين

.252

.004

من أولويات وأهداف المنشأة وموظفيها خفض كلفة الخدمة

.654

.000

تعمل أنشطة البحث والتطوير في المنشأة من أجل تخفيض كلفة الخدمات

.491

.003

تهتم المنشأة بأحكام الرقابة على تفاصيل كلفة الخدمات المقدمة

.361

.003

تعمل المنشأة على االستغالل األفضل لمواردها لتقليل التكلفة

.558

.000

تعمل المنشأة على تخفيض تكلفة التسويق والتحصيل

.359

.004

تسعى المنشأة إلى زيادة نسبة التحصيل المالي

.136

.001

فعالة
تعمل المنشأة على خفض تكاليف التعويض عبر تطبيق سياسات واجراءات ّ

.641

.000

.481

.003

السؤال

بيرسون

نموا في أرباح المنشأة السنوية اإلجمالية
سجلت المنشأة ً
سنويا
حققت المنشأة معدالت مرتفعة في األرباح الصافية ً

سنويا
تمكنت المنشأة من زيادة نمو الموجودات المالية ً

يساعد تطبيق اإلجراءات السابقة في تحقيق الميزة التنافسية

المعنوية Sig

ويوضح الجدول رقم ( )14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني المرتبطة
بقياس دور بعد العمالء ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  ،a=0.05وكما
يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه .وفي ما يلي تفاصيل معامل االرتباط ومستوى
الداللة المعنوية:
جدول رقم (:)14

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني (بعد العمالء) والدرجة الكلية

للمجال 

معامل ارتباط

الداللة

.493

.003

.511

.002

تسعى المنشأة لكسب رضا العمالء عبر تقديم حوافز مادية وغير مادية

.515

.002

يهتم الموظفون بتوفير مستوى عال من المرونة والتفهم لرغبات وحاجات العمالء

.650

.000

السؤال

بيرسون

توضح المنشأة لعمالئها الخدمات التي ستقوم بتقديمها مسبقًا لالحتفاظ بهم
تمتلك المنشأة الموارد البشرية والمادية التي تساعدها على كسب عمالء جدد واالحتفاظ
بالعمالء الحاليين
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معامل ارتباط

الداللة

بيرسون

المعنوية Sig

يحرص الموظفون على تقديم الخدمات الضرورية بصورة مستمرة للعمالء

.490

.003

يهتم الموظفون بتوفير مستوى عال من المرونة والتفهم لرغبات وحاجات العمالء

.484

.003

ُيعنى الموظفون في المنشأة بعدم خسارة العمالء الحاليين وانتقالهم إلى المنافسين اآلخرين
تعمل المنشأة على إيجاد انطباع إيجابي من شأنه تعزيز القيمة المضافة للعميل إلشعاره

.430

.000

.718

.000

.448

.004

تهتم المنشأة بجودة الخدمات ورضا العمالء أكثر من االهتمام بتحقيق مبدأ الربح عبر العميل

.405

.001

تعتمد المنشأة أساليب تسويقية منوعة لجذب عمالء جدد

.692

.000

تُشرك المنشأة العمالء في تحديث خططها وتحديد خدمات التأمين التي يحتاجونها
تقوم المنشأة بقياس رضا العمالء بشكل دوري عبر استطالعات رأي لتحسين خدماتها بما

.559

.000

.761

.000

تحتفظ المنشأة بقاعدة بيانات عن العمالء ونسبة رضاهم واحتياجاتهم

.679

.000

يساعد تطبيق الممارسات السابقة في تحقيق الميزة التنافسية

.529

.001

السؤال

بالرضا والسعادة من خالل مميزات وخدمات وعروض متجددة
تتبع المنشأة سياسات وممارسات تهدف إلى تمييز العمالء القدامى عن العمالء الجدد
الستبقاء القدامى مع المحافظة على الجدد

يرضي العمالء

ويوضح الجدول رقم ( )15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث المرتبطة
بقياس دور بعد العمليات الداخلية ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية
 ،a=0.05وكما يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه .وفي ما يلي تفاصيل معامل
االرتباط ومستوى الداللة المعنوية:
جدول رقم (:)15

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث (بعد العمليات الداخلية) والدرجة الكلية

للمجال 

معامل ارتباط

الداللة

تستخدم الشركة أحدث التقنيات واإلجراءات في عملياتها الداخلية

.448

.001

تستجيب الشركة بفعالية وسرعة للمتغيرات السوقية

.677

.000

تعنى الشركة بإيصال خدماتها إلى العمالء بسرعة وكفاءة عاليتين

.320

.001

تقدم الشركة خدمات تلبي احتياجات العمالء ورغباتهم

.423

.000

.787

.000

السؤال

بيرسون

تسعى الشركة إلى تحسين معدالت استثمار الموارد والطاقة المتاحة عبر اعتماد إجراءات
عمل معيارية وأساليب إدارية ومحاسبية حديثة
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معامل ارتباط

الداللة

بيرسون

المعنوية Sig

تسعى الشركة إلى إيجاد درجة عالية من التفرد والتميز في الخدمات المقدمة

.692

.000

تمتلك الشركة المؤهالت والموارد الالزمة لتقديم خدمات مميزة وغير نمطية

.551

.001

تعمل الشركة على تقليل اإلجراءات وخفض الزمن الالزم لتقديم الخدمات

.567

.000

تقدم الشركة خدمات مميزة تتسم بالتكلفة المرتفعة

.201

.003

تستهدف الشركة قطاعات وش ارئح محددة في مجال التأمين

.617

.000

معينا من خدمات التأمين بصورة رئيسية
نوعا ً
تتخصص الشركة في تقديم ً
تمتلك الشركة قدرة عالية على مواجهة أية تغييرات قد تط أر على سلوك العمالء

.719

.000

.622

.000

يساعد تطبيق اإلجراءات السابقة في تحقيق الميزة التنافسية

.778

.000

السؤال

ويوضح الجدول رقم ( )16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع المرتبطة
بقياس دور بعد التعلم والنمو ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية
 ،a=0.05وكما يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
وفي ما يلي تفاصيل معامل االرتباط ومستوى الداللة المعنوية:
جدول رقم (:)16

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع (بعد التعلم والنمو) والدرجة الكلية

للمجال 

معامل ارتباط

الداللة

.601

.000

.627

.000

.524

.001

تتبنى الشركة فكرة تنمية الطاقات المبدعة للموظفين ودعمها

.383

.003

فعاالً للحوافز والترقيات لمكافأة المبدعين
نظاما ّ
تمتلك الشركة ً
تحافظ الشركة على نسبة منخفضة (أقل من  )%5للموظفين الذين يتركون العمل وينتقلون

.459

.004

.444

.003

.455

.003

.162

.001

السؤال

بيرسون

تهتم الشركة بتطوير قدرات عدد مناسب من الموظفين الذين يمتلكون خبرات عملية جيدة

ومفيدة للعمل

تقوم الشركة بتنظيم برامج تدريبية مختلفة لتطوير مهارات وقدرات الموظفين بشكل مستمر
تعمل الشركة على زيادة نمو نسبة الموظفين الذين يشكل وجودهم في الشركة قيمة مضافة
لها

لشركات أخرى
تقوم الشركة بتسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حصول العمالء على المعلومات

والخدمات التي تهمهم

تتابع الشركة التطورات في مجال التأمين وتعمل على اتخاذ اإلجراءات المناسبة نحو تسخيرها
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السؤال

معامل ارتباط

الداللة

بيرسون

المعنوية Sig

وتطويعها للعمالء
الشركة قادرة على التعلم واضافة قيمة لها من خالل التحالفات االستراتيجية

.601

.000

كبير بالبحث والتطوير بغرض مساعدتها في االبتكار والتجديد في
اهتماما ًا
تولي الشركة
ً
خدماتها

.593

.000

.608

.000

.674

.000

.659

.000

.502

.002

تهتم الشركة بآراء العمالء ومقترحاتهم وتفضيالتهم عند تقديم خدمات جديدة أو إجراء
تحسينات على الخدمات المقدمة
توفر الشركة خدمات التأمين عن ُبعد من خالل استخدام الموقع اإللكتروني وتطبيقات الجوال
تقوم الشركة بعمل المقارنات بين الخدمات التي تقدمها للعمالء والخدمات التي تقدمها
الشركات المنافسة بهدف إدخال التحسينات الالزمة على خدماتها
يساعد تطبيق الممارسات السابقة في تحقيق الميزة التنافسية

ويوضح الجدول رقم ( )17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس
المرتبطة بقياس دور بعد المسئولية االجتماعية والبيئية ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق
الميزة التنافسية والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند
مستوي معنوية  ،a=0.05وكما يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه .وفي ما يلي
تفاصيل معامل االرتباط ومستوى الداللة المعنوية:
جدول رقم (:)17

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس (بعد المسئولية االجتماعية والبيئية) والدرجة الكلية

للمجال 

معامل ارتباط

الداللة

تعنى الشركة بالمساهمة في أنشطة مجتمعية وبيئية

.148

.003

تتجه الشركة في عملياتها وخدماتها نحو البيئة والمجتمع

.430

.001

عملت أو تعمل الشركة على الحصول على شهادة األيزو  1400الخاصة بالبيئة

.782

.000

تعطي الشركة األولوية في التوظيف لسكان مناطق تواجدها

.584

.000

تهتم الشركة بمعالجة المشكالت االجتماعية والبيئية للشرائح التي تستهدفها بخدماتها

.872

.000

تتعاون الشركة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع مجتمعية وتنموية

.857

.000

تنعكس مساهمة الشركة في األنشطة االجتماعية والبيئية على إقبال العمالء على خدماتها

.846

.000

.761

.000

تستهدف الشركة شريحة التأمين التي تخدمها بمزيد من األنشطة االجتماعية والبيئية لزيادة رضاهم

.711

.000

يساعد تطبيق الممارسات السابقة في تحقيق الميزة التنافسية

.774

.000

السؤال

بيرسون

مساهمة الشركة في األنشطة االجتماعية والبيئية تكسبها إعفاءات ضريبية ومزايا مالية تقلل من
تكلفة تقديمها لخدمات التأمين
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وبالنظر إلى الجداول الخمسة التي تقع ما بين ( ،)17-13والمتعلقة بمعامل االرتباط ،فإنه
جليا أن أداة البحث الرئيسة تتسم بدرجة من الصدق بحسب نتائج اختبار
يتضح للباحث ً
معامل بيرسون لالرتباط ومستوى الداللة المعنوية لكل مجال من المجاالت الخمسة كما تم

توضيحه في الجداول السابقة.
 .3.5خصائص عينة الدراسة:
استخدمت الدراسة لتحليل خصائص العينة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية " "SPSSاإلصدار
اء للجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة ،التخصص العلمي،
رقم  23من أجل تحليل خصائص العينة سو ً

المسمى الوظيفي ،والشركة المنتسب إليها .وقد بلغ إجمالي عدد العينة المستجيبة لالستبانة ()93

اء ذكر أو أنثى حسب الجدول التالي:
استجابة ،موزعة بحسب الجنس سو ً
جدول رقم (:)18

توزيع عينة الدراسة حسب

الجنس 

التكرار

النسبة

النسبة الصحيحة

النسبة التراكمية

ذكر

61

66%

66%

66%

أنثى

32

34%

34%

100%

المجموع

93

100%

100%

الصحيحة

رسم توضيحي رقم (:)8

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

34%

ذكر
أنثى

66%
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ذكور بنسبة
وكما يتضح من الشكل التوضيحي أعاله ،فإن الغالبية العظمى من آراء المستجيبين كانت ًا

( )%66في حين أن نسبة اإلناث بلغت ما يقارب الثلث بنسبة (.)%34

وفي ما يتعلق بالمؤهل العلمي ،فإن ما نسبته ( )%96من أفراد العينة مؤهالً بدرجة البكالوريوس

اء للقيام
والدراسات العليا ،األمر الذي يؤكد على أن عينة الدراسة تتمتع بالكفاءة العلمية المطلوبة سو ً
بمهامها أو باإلجابة على أسئلة االستبانة على حد سواء ،وفي ما يلي تفصيل لخصائص العينة بحسب

المؤهل العلمي:

جدول رقم (:)19

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل

الصحيحة

العلمي 

التكرار

النسبة

النسبة الصحيحة

النسبة التراكمية

دبلوم

4

4%

4%

4%

بكالوريوس

71

76%

76%

81%

دراسات عليا

18

19%

19%

100%

المجموع

93

100%

100%

الشكل التوضيحي أدناه يبين توزيع نسب المؤهالت العلمية على أفراد العينة:
رسم توضيحي رقم (:)9

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
4%
19%

دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
76%
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أما الخبرات العملية لعينة االستبانة فتتراوح بنسبة ( )%79ما بين 7سنوات فما فوق ،في حين أن
الخبرات التي تقل عن سبع سنوات بلغت قرابة ( .)%21وفي ما يلي تفصيل لخبرات عينة الدراسة:
جدول رقم (:)20

توزيع عينة الدراسة حسب سنوات

الخبرة 

التكرار

النسبة

النسبة الصحيحة

النسبة التراكمية

أقل من  3سنوات

2

2%

2%

2%

من  3إلى  6سنوات

17

18%

18%

20%

الصحيحة من  7إلى  10سنوات

30

32%

32%

53%

أكثر من  10سنوات

44

47%

47%

100%

المجموع

93

100%

100%

وفي تحليل التخصصات العلمية لعينة الدراسة ،فقد اتضح أن الغالبية العظمى قد درست تخصصات
علمية من كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية بمشتقاتها السيما إدارة اإلعمال والمحاسبة بما نسبته
عددا قليالً قد درست تخصصات مغايرة مثل الهندسة ،وتكنولوجيا المعلومات،
( ،)%85في حين أن ً
وغيرها .وفي ما يلي تفصيل لتكرار التخصصات ونسبها:

جدول رقم (:)21

توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

الصحيحة

العلمي 

التكرار

النسبة

النسب الصحيحة

النسبة التراكمية

إدارة أعمال

48

52%

52%

52%

المحاسبة

31

33%

33%

85%

غير ذلك

14

15%

15%

100%

المجموع

93

100%

100%
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أما في ما يتعلق بالمسميات الوظيفية لعينة الدراسة ،فقد جاءت وفق الجدول التالي:
جدول رقم (:)22

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
التكرار

النسبة

النسب الصحيحة

النسبة التراكمية

مدير فرع

28

30%

30%

30%

مدير مكتب

19

20%

20%

51%

نائب /قائم بأعمال مدير فرع

13

14%

14%

65%

15

16%

16%

81%

مدير دائرة /إدارة /قسم

11

12%

12%

92%

مدير إداري /مالي

7

8%

8%

100%

المجموع

93

100%

100%

الصحيحة نائب /قائم بأعمال مدير مكتب

ويتضح من الجدول أن ( )%50من المستجيبين ألداة الدراسة الرئيسة هم إما مدراء فروع أو مدراء
مكاتب ،في حين أن نسبة ( )%30أخرى من المستجيبين مثلت إما نائب /مدير فرع أو مكتب ،والنسبة
المتبقية بإجمالي ( )%20شكلت مدراء إداريين أو ماليين أو مدراء دوائر أو أقسام أو إدارات.
الرسم التوضيحي أدناه يوضح النسب التمثيلية لكل مسمى وظيفي من أفراد العينة:
رسم توضيحي رقم (:)10

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
8%

مدير فرع
مدير مكتب

12%

30%

نائب /قائم بأعمال مدير فرع
نائب /قائم بأعمال مدير مكتب

16%

مدير دائرة /إدارة /قسم

20%

مدير إداري /مالي
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14%

أخيرا ،فقد كانت أعلى نسبة من المستجيبين ألداة الدراسة تنتسب للشركة العالمية المتحدة للتأمين بنسبة
و ً

( ،)%19تلتها شركة ترست العالمية للتأمين بنسبة ( ،)%16في حين كانت أدنى نسبة مشاركة لمنتسبي
شركة المشارق للتأمين بنسبة ( ،)%11وفي ما يلي تفصيل االستجابات بحسب الشركة المنتسب إليها:
جدول رقم (:)23

توزيع عينة الدراسة حسب الشركات المنتَ َسب إليها

الصحيحة

التكرار

النسبة

النسب الصحيحة النسبة التراكمية

المشارق للتأمين

10

11%

11%

11%

ترست العالمية للتأمين

15

16%

16%

27%

فلسطين للتأمين

13

14%

14%

41%

العالمية المتحدة للتأمين

18

19%

19%

60%

التكافل الفلسطينية للتأمين

11

12%

12%

72%

التأمين الوطنية

12

13%

13%

85%

المجموعة األهلية للتأمين

14

15%

15%

100%

المجموع

93

100%

100%

الشكل التوضيحي أدناه يوضح توزيع استجابة أفراد العينة بالنسب لكل شركة:
رسم توضيحي رقم (:)11

توزيع عينة الدراسة حسب الشركة المنتسب إليها
المشارق للتأمين

11%

ترست العالمية للتأمين

فلسطين للتأمين

15%

16%

13%

العالمية المتحدة للتأمين
التكافل الفلسطينية للتأمين
التأمين الوطنية

12%

14%
19%

المجموعة األهلية للتأمين
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 .4.5عرض البيانات واختبار الفرضيات ومناقشة النتائج:
صممت فرضية الدراسة
استندت الدراسة على مجموعة فرضيات لتحقيق أهدافها واإلجابة على سؤالها ،وقد ُ
الرئيسة األولى مدعيةً وجود عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات بطاقة األداء المتوازن الخمسة المستقلة وبين
تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين .في حين صممت الفرضية

الرئيسة الثانية مدعيةً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء استجابات المبحوثين حول دور استخدام
بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى

السمات الديموغرافية لعينة الدراسة مثل :الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،التخصص العلمي ،المسمى

الوظيفي ،والشركة المنتسب إليها .وفي ما يلي تفاصيل البيانات واختبار الفرضيات ومناقشة النتائج لكل
فرضية:
 .1.4.5اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
تنص الفرضية الرئيسة األولى على أنه " توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى داللة

( )=a0.05بين استخدام بطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين
المدرجة في بورصة فلسطين " ،وتشتمل الفرضية الرئيسة على خمسة فرضيات فرعية .وفي ما
يلي اختبار الفرضيات الفرعية ليتم اختبار الفرضية الرئيسية:
 .1الفرضية الفرعية األولى ،والتي تنص على التالي " :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى
داللة ( )a=0.05بين استخدام البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة

التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين ".

والختبار الفرضية ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد
تم استخدام االنحدار المتدرج لتحديد عالقة
عينة الدراسة على فقرات االستبانة ومن ثم فقد ّ
البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية.
وبالنظر إلى جدول رقم ( ،)24فإن إجمالي المتوسطات الحسابية بلغ ( )3.9وهو ما يزيد

عن ( ،)3.6بمعنى أن متوسط اإلجابات كانت ذات داللة عالية وأكدت على أهمية البعد
المالي في تحقيق الميزة التنافسية السيما في أجوبة السؤال رقم ( )1المتعلقة بنمو أرباح

الشركة السنوية والسؤال رقم ( )12المرتبط بزيادة تحصيل الشركات ،في حين بلغ متوسط
االنحراف المعياري ما مقداره ( ،)0.7الذي يدلل على ثبات اإلجابات وتقاربها .وفي الجدول

التالي تفاصيل المجال ،أدنى وأعلى قيم ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والتباين:
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جدول رقم (:)24

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرة االستبانة المتعلقة بدور
البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية
األسئلة

العدد

المجال

األدنى

األقصى

نموا في أرباح الشركة
 .1سجلت الشركة ً
السنوية اإلجمالية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

االنحراف

93

2.00

3.00

5.00

4.4286

.55761

.311

93

2.00

3.00

5.00

4.3429

.59125

.350

93

2.00

3.00

5.00

4.2571

.65722

.432

 .2حققت الشركة معدالت مرتفعة في
سنويا
األرباح الصافية ً

 .3تمكنت الشركة من زيادة نمو الموجودات
سنويا
المالية ً
نموا في معدل العائد على
 .4حققت الشركة ً
السهم نتيجة اعتماد استراتيجية تهذيب
التكاليف

 .5تعمل الشركة على خفض التكاليف
الكلية لخفض أسعار خدماتها
 .6حققت الشركة زيادة في عدد عقود
التأمين نتيجة خفض أسعار خدمات
التأمين
 .7من أولويات وأهداف الشركة وموظفيها
خفض كلفة الخدمة
 .8تعمل أنشطة البحث والتطوير في
الشركة من أجل تخفيض كلفة الخدمات
 .9تهتم الشركة بأحكام الرقابة على
تفاصيل كلفة الخدمات المقدمة
 .10تعمل الشركة على االستغالل األفضل
لمواردها لتقليل التكلفة

 .11تعمل الشركة على تخفيض تكلفة
التسويق والتحصيل
 .12تسعى الشركة إلى زيادة نسبة التحصيل
المالي

 .13تعمل الشركة على خفض تكاليف
التعويض عبر تطبيق سياسات
فعالة
واجراءات ّ
 .14يساعد تطبيق اإلجراءات السابقة في
تحقيق الميزة التنافسية

اإلجمالي

93

3.00

2.00

5.00

3.8000

.83314

.694

93

4.00

1.00

5.00

3.5143

1.06747

1.139

93

3.00

2.00

5.00

3.8286

.74698

.558

93

3.00

2.00

5.00

3.2571

.81684

.667

93

3.00

2.00

5.00

3.5429

.74134

.550

93

2.00

3.00

5.00

4.2857

.57248

.328

93

3.00

2.00

5.00

4.0000

.68599

.471

93

4.00

1.00

5.00

3.4571

.88593

.785

93

2.00

3.00

5.00

4.4286

.55761

.311

93

3.00

2.00

5.00

4.1429

.91210

.832

93

3.00

2.00

5.00

3.9714

.78537

.617

93

2-4

1

5

3.9469

0.74367

0.575
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ومن أجل اختبار الفرضية األولى ،تم استخدام اختبار االنحدار البسيط ،وقد ظهرت نتائجه في

الجدولين التاليين:

جدول رقم (:)25

ملخص نموذج اختبار دور البعد المالي في تحقيق الميزة التنافسية
معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد

الخطأ المعياري

R

R

المعدل

للتوقع

.708

.527

.54040

.841a

2

جدول رقم (:)26

نتائج اختبار تحليل االنحدار  ANOVAلدور البعد المالي في تحقيق الميزة التنافسية
النموذج

مجموع المربعات

درجة الحرية DF

مربع المتوسط

مستوى الداللة F

االنحدار

14.839

13

1.141

3.909

المتبقي

6.133

21

.292

المجموع

20.971

34

مستوى ثقة Sig.
.003a

تشير النتائج في الجدول رقم ( )25إلى أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،(0.841وهذا يشير إلى
وجود عالقة ارتباط قوية بين البعد المالي والميزة التنافسية ،وكما يشير الجدول إلى أن معامل

التحديد يفسر ما مقداره من ( )%70من التباين في تحقيق الميزة التنافسية .وفي ذات السياق،
يشير الجدول رقم ( )26إلى أن مستوى الداللة بلغ ( )3.909عند مستوى ثقة ( ،)0.003وهو

ما يؤكد معنوية االنحدار عند  ،a=0.05وعند درجة حرية (.)13

بناء على ما سبق ،يتم قبول الفرضية البديلة القائلة توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى
و ً

داللة ( )=a0.05بين استخدام البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة
التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
.2

الفرضية الفرعية الثانية ،والتي تنص على التالي" :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى
داللة ( )a=0.05بين استخدام بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية
لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين".
والختبار الفرضية ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد
تم استخدام االنحدار المتدرج لتحديد عالقة
عينة الدراسة على فقرات االستبانة ومن ثم فقد ّ
البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية.

- 139 -

وبالنظر إلى جدول رقم ( ،)27فإن إجمالي المتوسطات الحسابية بلغ ( )4.12وهو ما يزيد
عن ( ،)3.6بمعنى أن متوسط اإلجابات كانت ذات ذاللة عالية وأكدت على أهمية بعد
العميل في تحقيق الميزة التنافسية السيما في أجوبة السؤال رقم ( )21 ،19 ،15المتعلقة
بتوضيح الخدمات للعمالء مسبقًا ،االستمرار في تقديم الخدمات الضرورية والحرص على عدم
خسارة أية عميل على التوالي ،في حين بلغ متوسط االنحراف المعياري ما مقداره (،)0.68
الذي يدلل على ثبات اإلجابات وتقاربها .وفي ما يلي تفاصيل المجال ،أدنى وأعلى قيم،
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباين:
جدول رقم (:)27

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرة االستبانة المتعلقة بدور
بعد العميل ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية
األسئلة
 .15توضح الشركة لعمالئها الخدمات التي
ستقوم بتقديمها مسبقًا لالحتفاظ بهم
 .16تمتلك الشركة الموارد البشرية والمادية
التي تساعدها على كسب عمالء جدد
واالحتفاظ بالعمالء الحاليين
 .17تسعى الشركة لكسب رضا العمالء عبر
تقديم حوافز مادية وغير مادية
 .18يهتم الموظفون بتوفير مستوى عال من
المرونة والتفهم لرغبات وحاجات
العمالء
 .19يحرص الموظفون على تقديم الخدمات
الضرورية بصورة مستمرة للعمالء
 .20يهتم الموظفون بتوفير مستوى عال من
المرونة والتفهم لرغبات وحاجات
العمالء
ُ .21يعنى الموظفون في الشركة بعدم خسارة
العمالء الحاليين وانتقالهم إلى
المنافسين اآلخرين
 .22تعمل الشركة على إيجاد انطباع إيجابي
من شأنه تعزيز القيمة المضافة للعميل
إلشعاره بالرضا والسعادة من خالل
مميزات وخدمات وعروض متجددة

العدد

المجال

األدنى

األقصى

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

االنحراف

93

1.00

4.00

5.00

4.6286

.49024

.240

93

2.00

3.00

5.00

4.2857

.57248

.328

93

3.00

2.00

5.00

3.9714

.78537

.617

93

2.00

3.00

5.00

4.3714

.54695

.299

93

1.00

4.00

5.00

4.4286

.50210

.252

93

2.00

3.00

5.00

4.3714

.54695

.299

93

2.00

3.00

5.00

4.4286

.65465

.429

93

2.00

3.00

5.00

4.3143

.67612

.457
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األسئلة

األقصى

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

93

4.00

1.00

5.00

3.9143

.85307

.728

93

3.00

2.00

5.00

3.7714

.80753

.652

93

3.00

2.00

5.00

3.8000

.83314

.694

93

3.00

2.00

5.00

3.4857

.95090

.904

93

3.00

2.00

5.00

3.7143

.85994

.739

93

3.00

2.00

5.00

4.2571

.78000

.608

93

2.00

3.00

5.00

4.0857

.44533

.198

93

1-4

1

5

4.1219

0.68698

0.496

العدد

 .23تتبع الشركة سياسات وممارسات تهدف
إلى تمييز العمالء القدامى عن العمالء
الجدد الستبقاء القدامى مع المحافظة
على الجدد
 .24تهتم الشركة بجودة الخدمات ورضا
العمالء أكثر من االهتمام بتحقيق مبدأ
الربح عبر العميل
 .25تعتمد الشركة أساليب تسويقية منوعة
لجذب عمالء جدد
 .26تُشرك الشركة العمالء في تحديث
خططها وتحديد خدمات التأمين التي
يحتاجونها
 .27تقوم الشركة بقياس رضا العمالء بشكل
دوري عبر استطالعات رأي لتحسين
خدماتها بما يرضي العمالء
 .28تحتفظ الشركة بقاعدة بيانات عن
العمالء ونسبة رضاهم واحتياجاتهم
 .29يساعد تطبيق الممارسات السابقة في
تحقيق الميزة التنافسية
اإلجمالي

األدنى

المجال

االنحراف

ومن أجل اختبار الفرضية الثانية ،تم استخدام اختبار االنحدار البسيط ،وقد ظهرت نتائجه في
الجدولين التاليين:
جدول رقم (:)28

ملخص نموذج اختبار دور بعد العمالء في تحقيق الميزة التنافسية
معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد

الخطأ المعياري

.860a

.740

.559

.29590

R

2

R

المعدل

للتوقع

جدول رقم (:)29

نتائج اختبار تحليل االنحدار  ANOVAلدور بعد العمالء في تحقيق الميزة التنافسية
النموذج

مجموع المربعات

درجة الحرية DF

مربع المتوسط

مستوى الداللة F

االنحدار

4.992

14

.357

4.072

المتبقي

1.751

20

.088

المجموع

6.743

34
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مستوى ثقة Sig.
.002a

تشير النتائج في الجدول رقم ( )28إلى أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)0.860وهذا يشير
إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين بعد العميل والميزة التنافسية ،وكما يشير الجدول إلى أن
معامل التحديد يفسر ما مقداره من ( )%74من التباين في تحقيق الميزة التنافسية .وفي ذات
السياق ،يشير الجدول رقم ( )29إلى أن مستوى الداللة بلغ ( )4.072عند مستوى ثقة
( ،)0.002وهو ما يؤكد معنوية االنحدار عند  ،a=0.05وعند درجة حرية (.)14
بناء على ما سبق ،يتم قبول الفرضية البديلة القائلة توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى
و ً

داللة ( )=a0.05بين استخدام بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية
لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
 .3الفرضية الفرعية الثالثة ،والتي تنص على التالي " :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى
داللة ( )a=0.05بين استخدام بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة
التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين".
والختبار الفرضية ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد
تم استخدام االنحدار المتدرج لتحديد عالقة
عينة الدراسة على فقرات االستبانة ومن ثم فقد ّ

البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية.

وبالنظر إلى جدول رقم ( ،)30فإن إجمالي المتوسطات الحسابية بلغ ( )4.27وهو ما يزيد
عن ( ،)3.6بمعنى أن متوسط اإلجابات كانت ذات ذاللة عالية وأكدت على أهمية البعد
المالي في تحقيق الميزة التنافسية السيما في أجوبة السؤال رقم ( )33المتعلقة بتقديم الشركة
لخدمات ذات قيمة عالية بالنسبة للعمالء ،والسؤال رقم ( )32المرتبط بتقديم الخدمات بسرعة
وكفاءة عاليتين ،في حين بلغ متوسط االنحراف المعياري ما مقداره ( ،)0.69الذي يدلل على
ثبات اإلجابات وتقاربها.

وفي ما يلي تفاصيل المجال ،أدنى وأعلى قيم ،المتوسطات

الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباين:
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جدول رقم (:)30

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرة االستبانة المتعلقة بدور
بعد العمليات الداخلية ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية
األسئلة

العدد

المجال

األدنى

األقصى

 .30تستخدم الشركة أحدث التقنيات
واإلجراءات في عملياتها الداخلية

المتوسط
الحسابي

93

2.00

3.00

5.00

4.4571

.65722

93

3.00

2.00

5.00

4.4000

.73565

.541

93

2.00

3.00

5.00

4.4857

.61220

.375

93

2.00

3.00

5.00

4.5143

.56211

.316

 .31تستجيب الشركة
للمتغيرات السوقية

بفعالية

وسرعة

 .32تعنى الشركة بإيصال خدماتها إلى
العمالء بسرعة وكفاءة عاليتين
 .33تقدم الشركة خدمات تلبي احتياجات
العمالء ورغباتهم
 .34تسعى الشركة إلى تحسين معدالت
استثمار الموارد والطاقة المتاحة عبر
اعتماد إجراءات عمل معيارية وأساليب
إدارية ومحاسبية حديثة
 .35تسعى الشركة إلى إيجاد درجة عالية من
التفرد والتميز في الخدمات المقدمة
 .36تمتلك الشركة المؤهالت والموارد الالزمة
لتقديم خدمات مميزة وغير نمطية
 .37تعمل الشركة على تقليل اإلجراءات
وخفض الزمن الالزم لتقديم الخدمات
 .38تقدم الشركة خدمات مميزة تتسم بالتكلفة
المرتفعة
 .39تستهدف الشركة قطاعات
محددة في مجال التأمين

وشرائح

معينا
نوعا ً
 .40تتخصص الشركة في تقديم ً
من خدمات التأمين بصورة رئيسية
 .41تمتلك الشركة قدرة عالية على مواجهة
أية تغييرات قد تط أر على سلوك
العمالء

االنحراف
المعياري

االنحراف
.432

93

2.00

3.00

5.00

4.1714

.66358

.440

93

2.00

3.00

5.00

4.3143

.67612

.457

93

2.00

3.00

5.00

4.4571

.65722

.432

93

2.00

3.00

5.00

4.3429

.59125

.350

93

3.00

2.00

5.00

3.8286

.70651

.499

93

4.00

1.00

5.00

4.0571

.80231

.644

93

4.00

1.00

5.00

4.1714

.98476

.970

93

3.00

2.00

5.00

4.1143

.79600

.634

 .42يساعد تطبيق اإلجراءات السابقة في
تحقيق الميزة التنافسية

93

2.00

3.00

5.00

4.2286

.59832

.358

اإلجمالي

93

2-4

1

5

4.2725

0.69563

0.496
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ومن أجل اختبار الفرضية الثانية ،تم استخدام اختبار االنحدار البسيط ،وقد ظهرت نتائجه في
الجدولين التاليين:
جدول رقم (:)31

ملخص نموذج اختبار دور بعد العمليات الداخلية في تحقيق الميزة التنافسية
معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد

الخطأ المعياري

.868a

.753

.618

.36958

R

2

R

للتوقع

المعدل

جدول رقم (:)32

نتائج اختبار تحليل االنحدار  ANOVAلدور بعد العمليات الداخلية في تحقيق الميزة التنافسية
النموذج

مجموع المربعات

درجة الحرية DF

مربع المتوسط

مستوى الداللة F

االنحدار

9.167

12

.764

5.593

المتبقي

3.005

22

.137

المجموع

12.171

34

مستوى ثقة Sig.
.000a

تشير النتائج في الجدول رقم ( )31إلى أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)0.868وهذا يشير
إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين بعد العمليات الداخلية والميزة التنافسية ،وكما يشير الجدول
إلى أن معامل التحديد يفسر ما مقداره من ( )%75من التباين في تحقيق الميزة التنافسية.
وفي ذات السياق ،يشير الجدول رقم ( )32إلى أن مستوى الداللة بلغ ( )5.593عند مستوى
ثقة ( ،)0.000وهو ما يؤكد معنوية االنحدار عند  ،a=0.05وعند درجة حرية (.)12
بناء على ما سبق ،يتم قبول الفرضية البديلة القائلة توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى
و ً

داللة ( )=a0.05بين استخدام بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة
التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
 .4الفرضية الفرعية الرابعة ،والتي تنص على التالي " :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى
داللة ( )a=0.05بين استخدام بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة
التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين".
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والختبار الفرضية ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد
تم استخدام االنحدار المتدرج لتحديد عالقة
عينة الدراسة على فقرات االستبانة ومن ثم فقد ّ
البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية.

وبالنظر إلى جدول رقم ( ،)33فإن إجمالي المتوسطات الحسابية بلغ ( )4.05وهو ما يزيد
عن ( ،)3.6بمعنى أن متوسط اإلجابات كانت ذات ذاللة عالية وأكدت على أهمية البعد
المالي في تحقيق الميزة التنافسية السيما في أجوبة السؤال رقم ( )51المتعلقة بقدرة الشركة
على إضافة قيمة لها عبر التحالفات االقتصادية والسؤال رقم ( )49المرتبط بتسخير الشركة
ألدوات التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حصول العمالء على المعلومات والخدمات التي تهمهم،
في حين أنه قد بلغ متوسط االنحراف المعياري ما مقداره ( ،)0.66والذي يدلل على ثبات
اإلجابات وتقاربها .وفي ما يلي تفاصيل المجال ،أدنى وأعلى قيم ،المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والتباين:
جدول رقم (:)33

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرة االستبانة المتعلقة بدور
بعد التعلم والنمو ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية

األسئلة

العدد

 .43تهتم الشركة بتطوير قدرات عدد مناسب
من الموظفين الذين يمتلكون خبرات
عملية جيدة ومفيدة للعمل

93

 .44تقوم الشركة بتنظيم برامج تدريبية
مختلفة لتطوير مهارات وقدرات
الموظفين بشكل مستمر
 .45تعمل الشركة على زيادة نمو نسبة
الموظفين الذين يشكل وجودهم في
الشركة قيمة مضافة لها
 .46تتبنى الشركة فكرة تنمية الطاقات
المبدعة للموظفين ودعمها
فعاالً للحوافز
 .47تمتلك الشركة
نظاما ّ
ً
والترقيات لمكافأة المبدعين
 .48تحافظ الشركة على نسبة منخفضة (أقل
من  )%5للموظفين الذين يتركون
العمل وينتقلون لشركات أخرى

93

المجال
3.00

3.00

األدنى
2.00

2.00

األقصى

المتوسط
الحسابي

اإلنحارف
المعياري

5.00

3.9429

.87255

5.00

3.8000

.79705

االنحراف
.761

.635

93

2.00

3.00

5.00

4.0000

.54233

.294

93

2.00

3.00

5.00

3.9714

.56806

.323

93

3.00

2.00

5.00

3.9429

.63906

.408

93

3.00

2.00
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5.00

3.8571

.77242

.597

األسئلة

العدد

 .49تقوم الشركة بتسخير أدوات التكنولوجيا
الحديثة لتسهيل حصول العمالء على
المعلومات والخدمات التي تهمهم

93

 .50تتابع الشركة التطورات في مجال التأمين
وتعمل على اتخاذ اإلجراءات المناسبة
نحو تسخيرها وتطويعها للعمالء
 .51الشركة قادرة على التعلم واضافة قيمة لها
من خالل التحالفات االستراتيجية
كبير بالبحث
ًا
اهتماما
 .52تولي الشركة
ً
والتطوير بغرض مساعدتها في االبتكار
والتجديد في خدماتها
 .53تهتم الشركة بآراء العمالء ومقترحاتهم
وتفضيالتهم عند تقديم خدمات جديدة أو
إجراء تحسينات على الخدمات المقدمة
 .54توفر الشركة خدمات التأمين عن ُبعد من
خالل استخدام الموقع اإللكتروني
وتطبيقات الجوال

 .55تقوم الشركة بعمل المقارنات بين
الخدمات التي تقدمها للعمالء والخدمات
التي تقدمها الشركات المنافسة بهدف
إدخال التحسينات الالزمة على خدماتها

المجال
2.00

األدنى
3.00

األقصى

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

5.00

4.2857

.66737

االنحراف
.445

93

2.00

3.00

5.00

4.1143

.47101

.222

93

2.00

3.00

5.00

4.5714

.55761

.311

93

93

93

3.00

2.00

4.00

5.00

2.00

5.00

3.00

5.00

1.00

4.1143

3.9429

4.0857

.516

.71831

.408

.63906

.963

.98134

93

2.00

3.00

5.00

4.0286

.56806

.323

 .56يساعد تطبيق الممارسات السابقة في
تحقيق الميزة التنافسية

93

2.00

3.00

5.00

4.1143

.47101

.222

اإلجمالي

93

2-4

1

5

4.0551

0.6618

0.459

ومن أجل اختبار الفرضية الثانية ،تم استخدام اختبار االنحدار البسيط ،وقد ظهرت نتائجه في
الجدولين التاليين:
جدول رقم (:)34

ملخص نموذج اختبار دور بعد التعلم والنمو في تحقيق الميزة التنافسية
معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد

الخطأ المعياري

.852a

.726

.557

.31360

R

R2

- 146 -

المعدل

للتوقع

جدول رقم (:)35

نتائج اختبار تحليل االنحدار  ANOVAلدور بعد التعلم والنمو في تحقيق الميزة التنافسية
النموذج

مجموع المربعات

درجة الحرية DF

مربع المتوسط

مستوى الداللة F

االنحدار

5.478

13

.421

4.285

المتبقي

2.065

21

.098

المجموع

7.543

34

مستوى ثقة Sig.
.002a

تشير النتائج في الجدول رقم ( )34إلى أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)0.852وهذا يشير
إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين بعد التعلم والنمو والميزة التنافسية ،وكما يشير الجدول إلى
أن معامل التحديد يفسر ما مقداره من ( )%72من التباين في تحقيق الميزة التنافسية .وفي
ذات السياق ،يشير الجدول رقم ( )35إلى أن مستوى الداللة بلغ ( )5.478عند مستوى ثقة
( ،)0.002وهو ما يؤكد معنوية االنحدار عند  ،a=0.05وعند درجة حرية (.)13
بناء على ما سبق ،يتم قبول الفرضية البديلة القائلة توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى
و ً

داللة ( )a=0.05بين استخدام بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة
التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
 .5الفرضية الفرعية الخامسة ،والتي تنص على التالي " :توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى
داللة ( )a=0.05بين استخدام بعد البعد االجتماعي والبيئي المضاف لبطاقة األداء
المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين".
والختبار الفرضية ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد
تم استخدام االنحدار المتدرج لتحديد عالقة
عينة الدراسة على فقرات االستبانة ومن ثم فقد ّ
البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية.

وبالنظر إلى جدول رقم ( ،)26فإن إجمالي المتوسطات الحسابية بلغ ( )3.96وهو ما يزيد
عن ( ،)3.6بمعنى أن متوسط اإلجابات كانت ذات ذاللة عالية وأكدت على أهمية البعد
المالي في تحقيق الميزة التنافسية السيما في أجوبة السؤال رقم ( )63المرتبط بإقبال العمالء
نظر لمساهمتها في األنشطة االجتماعية والبيئية ،وعلى والسؤال
على خدمات شركات التأمين ًا

رقم ( )57المتعلق باهتمام الشركات بالمساهمة في األنشطة المجتمعية ،في حين بلغ متوسط
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االنحراف المعياري ما مقداره ( ،)0.75الذي يدلل على ثبات اإلجابات وتقاربها .وفي ما يلي
تفاصيل المجال ،أدنى وأعلى قيم ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباين:
جدول رقم (:)36

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرة االستبانة المتعلقة بدور
بعد المسئولية االجتماعية والبيئية ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية
األسئلة

العدد

المجال

األدنى

األقصى

 .57تعنى الشركة بالمساهمة في أنشطة
مجتمعية وبيئية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

االنحراف

93

2.00

3.00

5.00

4.1143

.52979

.281

93

3.00

2.00

5.00

3.8857

.67612

.457

 .58تتجه الشركة في عملياتها وخدماتها نحو
البيئة والمجتمع
 .59عملت أو تعمل الشركة على الحصول
على شهادة األيزو  1400الخاصة
بالبيئة
 .60تعطي الشركة األولوية في التوظيف
لسكان مناطق تواجدها
 .61تهتم الشركة بمعالجة المشكالت
االجتماعية والبيئية للشرائح التي
تستهدفها بخدماتها
 .62تتعاون الشركة مع مؤسسات المجتمع
المدني في تنفيذ مشاريع مجتمعية
وتنموية
 .63تنعكس مساهمة الشركة في األنشطة
االجتماعية والبيئية على إقبال العمالء
على خدماتها
األنشطة
في
الشركة
 .64مساهمة
االجتماعية والبيئية تكسبها إعفاءات
ضريبية ومزايا مالية تقلل من تكلفة
تقديمها لخدمات التأمين
 .65تستهدف الشركة شريحة التأمين التي
تخدمها بمزيد من األنشطة االجتماعية
والبيئية لزيادة رضاهم

93

4.00

1.00

5.00

3.8286

1.04278

1.087

93

3.00

2.00

5.00

3.8857

.58266

.339

93

93

93

93

4.00

3.00

2.00

3.00

1.00

2.00

3.00

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3.6857

4.0286

4.2571

3.8857

.96319

.85700

.74134

.75815

.928

.734

.550

.575

93

2.00

3.00

5.00

3.9714

.61767

.382

 .66يساعد تطبيق الممارسات السابقة في
تحقيق الميزة التنافسية

93

3.00

2.00

5.00

4.1429

.77242

.597

اإلجمالي

93

2-4

1

5

3.9686

0.75411

0.593
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ومن أجل اختبار الفرضية الثانية ،تم استخدام اختبار االنحدار البسيط ،وقد ظهرت نتائجه في
الجدولين التاليين:
جدول رقم (:)37

ملخص نموذج اختبار دور بعد المسئولية االجتماعية والبيئية في تحقيق الميزة التنافسية
معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد

الخطأ المعياري

.829a

.688

.576

.50317

R

2

R

المعدل

للتوقع

جدول رقم (:)38

نتائج اختبار تحليل االنحدار  ANOVAلدور بعد المسئولية االجتماعية والبيئية في تحقيق الميزة
التنافسية

النموذج

مجموع المربعات

درجة الحرية DF

مربع المتوسط

مستوى الداللة F

مستوى ثقة Sig.

االنحدار

13.956

9

1.551

6.125

.000

المتبقي

6.330

25

.253

المجموع

20.286

34

a

تشير النتائج في الجدول رقم ( )37إلى أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)0.829وهذا يشير
إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين بعد المسئولية االجتماعية والبيئية والميزة التنافسية ،وكما
يشير الجدول إلى أن معامل التحديد يفسر ما مقداره من ( )%68من التباين في تحقيق الميزة
التنافسية .وفي ذات السياق ،يشير الجدول رقم ( )38إلى أن مستوى الداللة بلغ ()6.12
عند مستوى ثقة ( ،)0.000وهو ما يؤكد معنوية االنحدار عند  ،a=0.05وعند درجة حرية
(.)9
بناء على ما سبق ،يتم قبول الفرضية البديلة القائلة توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى
و ً

داللة ( )=a0.05بين استخدام بعد البعد االجتماعي والبيئي المضاف لبطاقة األداء
المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
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 .2.4.5نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
بناء على نتائج تحليل االنحدار الخطي لمجاالت االستبانة الخمسة المخصصة الختبار
و ً

الفرضيات الفرعية ،وبالنظر إلى أن معامالت االرتباط ومعامالت التحديد إضافة إلى
مستويات الثقة ودرجات الحرية المتحصل عليها من اختبار االنحدار أجمعت على قبول
الفرضيات الخمسة البديلة الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة األولى ،وبالتالي فإنه يتم قبول
نصا "توجد عالقة ارتباط معنوية عند مستوى داللة ( )a=0.05بين
الفرضية القائلة ً

استخدام بطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في
بورصة فلسطين".

 .3.4.5اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
وكما تنص الفرضية الرئيسة الثانية على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )a=0.05بين آراء استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة األداء المتوازن
في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى السمات الديموغرافية لعينة الدراسة مثل :الجنس ،المؤهل

العلمي ،سنوات الخبرة ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي ،والشركة المنتسب إليها" ،وتشتمل
الفرضية الرئيسة على ستة فرضيات فرعية .وفي ما يلي اختبار الفرضيات الفرعية ليتم اختبار

الفرضية الرئيسية:

 .1الفرضية الفرعية األولى ،والتي تنص على التالي " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة

األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى الجنس".

والختبار الفرضية ،فقد تم استخدام اختبار "كروسكال والس" الختبار العينات غير المعلمية
المست قلة والتي تشمل أكثر من متغيرين .وبحسب نتائج االختبار في الجدول أدناه ،تظهر
قيمة االختبار متفاوتة وتزيد في أغلبها عن ( ،)%50ودرجة الحرية فيها ( ،)1في حين أن

معامل الثقة أكبر من ( ،)%5األمر الذي يؤدي إلى قبول الفرض الصفري ورفض الفرض
البديل ،وفي ما يلي تفاصيل االختبار بحسب المجاالت (األبعاد) الخمسة.
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جدول رقم (:)39

نتائج اختبار تحليل كروسكال والس لتأثير الجنس في دور تطبيق بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة
التنافسية

البعد المالي

قيمة اختبار
Chi-square
1.106

درجة الحرية
df
1

معامل الثقة
Asymp. Sig
.468

بعد العمالء

.829

1

.595

بعد العمليات الداخلية

.302

1

.341

بعد التعلم والنمو

1.337

1

.470

بعد المسئولية االجتماعية والبيئية

.403

1

.581

المجال

 .2الفرضية الفرعية الثانية ،والتي تنص على التالي " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة

األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى المؤهل العلمي".

والختبار الفرضية ،فقد تم استخدام اختبار "كروسكال والس" الختبار العينات غير المعلمية
المستقلة والتي تشمل أكثر من متغيرين .وبحسب نتائج االختبار في الجدول أدناه ،تظهر

قيمة االختبار متفاوتة وتزيد في أغلبها عن ( )1.73ودرجة الحرية فيها ( ،)2في حين أن

معامل الثقة أكبر من ( ،)%5األمر الذي يؤدي إلى قبول الفرض الصفري ورفض الفرض
البديل ،وفي ما يلي تفاصيل االختبار بحسب المجاالت (األبعاد) الخمسة.
جدول رقم (:)40

نتائج اختبار تحليل كروسكال والس لتأثير المؤهل العلمي في دور تطبيق بطاقة األداء المتوازن في
تحقيق الميزة التنافسية

البعد المالي

قيمة اختبار
Chi-square
4.02

درجة الحرية
df
2

معامل الثقة
Asymp. Sig
.28

بعد العمالء

3.40

2

.36

بعد العمليات الداخلية

1.73

2

1.50

بعد التعلم والنمو

2.85

2

.33

بعد المسئولية االجتماعية والبيئية

2.41

2

.52

المجال
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 .3الفرضية الفرعية الثالثة ،والتي تنص على التالي " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة

األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى سنوات الخبرة".

والختبار الفرضية ،فقد تم استخدام اختبار "كروسكال والس" الختبار العينات غير المعلمية
المستقلة والتي تشمل أكثر من متغيرين .وبحسب نتائج االختبار في الجدول أدناه ،تظهر

قيمة االختبار متفاوتة وتزيد عن ( )2.05ودرجة الحرية فيها ( ،)3في حين أن معامل الثقة

أكبر من ( ،)%5األمر الذي يؤدي إلى قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل ،وفي
ما يلي تفاصيل االختبار بحسب المجاالت (األبعاد) الخمسة.
جدول رقم (:)41

نتائج اختبار تحليل كروسكال والس لتأثير سنوات الخبرة
في دور تطبيق بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية

البعد المالي

قيمة اختبار
Chi-square
2.05

درجة الحرية
Df
3

معامل الثقة
Asymp. Sig
.62

بعد العمالء

3.75

3

.36

بعد العمليات الداخلية

3.95

3

3.39

بعد التعلم والنمو

4.17

3

.36

بعد المسئولية االجتماعية والبيئية

2.22

3

.65

المجال

 .4الفرضية الفرعية الرابعة ،والتي تنص على التالي " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة

األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى التخصص العلمي".

والختبار الفرضية ،فقد تم استخدام اختبار "كروسكال والس" الختبار العينات غير المعلمية
المستقلة والتي تشمل أكثر من متغيرين .وبحسب نتائج االختبار في الجدول أدناه ،تظهر

قيمة االختبار متفاوتة وتزيد عن ( )2.21ودرجة الحرية فيها ( ،)2في حين أن معامل الثقة
أكبر من ( ،)%5األمر الذي يؤدي إلى قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل ،وفي
ما يلي تفاصيل االختبار بحسب المجاالت (األبعاد) الخمسة.
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جدول رقم (:)42

نتائج اختبار تحليل كروسكال والس لتأثير التخصص العلمي
في دور تطبيق بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية

البعد المالي

قيمة اختبار
Chi-square
2.77

درجة الحرية
df
2

معامل الثقة
Asymp. Sig
.36

بعد العمالء

2.49

2

.45

بعد العمليات الداخلية

2.57

2

2.74

بعد التعلم والنمو

2.21

2

.42

بعد المسئولية االجتماعية والبيئية

4.60

2

.11

المجال

 .5الفرضية الفرعية الخامسة ،والتي تنص على التالي " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة

األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى المسمى الوظيفي".

والختبار الفرضية ،فقد تم استخدام اختبار "كروسكال والس" الختبار العينات غير المعلمية
المستقلة والتي تشمل أكثر من متغيرين .وبحسب نتائج االختبار في الجدول أدناه ،تظهر

قيمة االختبار متفاوتة وتزيد عن ( )3.64ودرجة الحرية فيها ( ،)5في حين أن معامل الثقة

أكبر من ( ،)%5األمر الذي يؤدي إلى قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل ،وفي
ما يلي تفاصيل االختبار بحسب المجاالت (األبعاد) الخمسة.
جدول رقم (:)43

نتائج اختبار تحليل كروسكال والس لتأثير سنوات الخبرة

في دور تطبيق بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية

البعد المالي

قيمة اختبار
Chi-square
3.64

درجة الحرية
df
5

معامل الثقة
Asymp. Sig
.63

بعد العمالء

5.13

5

.54

بعد العمليات الداخلية

4.42

5

4.03

بعد التعلم والنمو

4.42

5

.42

بعد المسئولية االجتماعية والبيئية

3.95

5

.76

المجال
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 .6الفرضية الفرعية السادسة ،والتي تنص على التالي " :ال توجد فروق ذات دال لة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء استجابات المبحوثين حول دور استخدام بطاقة

األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى الشركة المنتسب إليها".

والختبار الفرضية ،فقد تم استخدام اختبار "كروسكال والس" الختبار العينات غير المعلمية

المستقلة والتي تشمل أكثر من متغيرين .وبحسب نتائج االختبار في الجدول أدناه ،تظهر
قيمة االختبار متفاوتة وتزيد عن ( )4.77ودرجة الحرية فيها ( ،)6في حين أن معامل الثقة

أكبر من ( ،)%5األمر الذي يؤدي إلى قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل ،وفي
ما يلي تفاصيل االختبار بحسب المجاالت (األبعاد) الخمسة.
جدول رقم (:)44

نتائج اختبار تحليل كروسكال والس لتأثير الشركة المنتسب إليها
في دور تطبيق بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية

البعد المالي

قيمة اختبار
Chi-square
10.11

درجة الحرية
df
6

معامل الثقة
Asymp. Sig
.19

بعد العمالء

6.47

6

.52

بعد العمليات الداخلية

5.74

6

6.08

بعد التعلم والنمو

4.77

6

.55

بعد المسئولية االجتماعية والبيئية

7.66

6

.32

المجال

 .4.4.5نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة األولى:

بناء على نتائج اختبار تحليل كروسكال والس للمتغيرات لتأثير المتغيرات الديمغرافية الستة
و ً
والتي شملت :الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي

والشركة المنتسب إليها ،على دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية،
وبالنظر إلى أن قيمة االختبار ودرجات الحرية ومعامل الثقة كانت ذات داللة قوية أكثر من
مستوى الداللة القائم على أساسه الفرضيات الصفرية  ،a=0.05فإنه تم قبول الفرضيات
نصا "ال توجد فروق ذات
الفرعية الصفرية الستة المنبثقة عن الفرضية الرئيسة والمتضمنة ً
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بين آراء استجابات المبحوثين حول دور

استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى السمات الديموغرافية
لعينة الدراسة مثل :الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،التخصص العلمي ،المسمى
الوظيفي ،والشركة المنتسب إليها".
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 .5.5الخالصة:
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الحالة على شركات التأمين كافة المدرجة في بورصة
فلسطين من خالل االعتماد على أداة الدراسة الرئيسة الممثلة باالستبانة وذلك بهدف اختبار الفرضيتين
الرئيستين للدراسة عبر اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عنهما.
وبعد الحصول على نتائج التحليل اإلحصائي ،فقد تم بذل جهد مضاعف من خالل مقارنة نتائج أداة
الدراسة الرئيسة "االستبانة" بنتائج النسب التحليلية لكل بعد من أبعاد بطاقة األداء المتوازن.
والجدير ذكره أنه وبعد تحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبارات االرتباط واالنحدار
الستجابات عينة الدراسة الممثلة باإلدارة العليا لمكاتب وفروع شركات التأمين المدرجة في بورصة
فلسطين فقد تم رفض جميع الفرضيات الصفرية الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة األولى واثبات
الفرض البديل الذي يؤكد على وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى داللة ( ) a=0.05بين استخدام
بطاقة األداء المتوازن وتحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين ،األمر
نفسه الذي أكدته النسب التحليلية والتي أظهرت اهتمام شركات التأمين بالبعد المالي من خالل زيادة نسبة
العائد على السهم والعائد على رأس المال والعائد على األصول ،والقيمة السوقية إلى الدفترية مع الحرص
أيضا اهتمام شركات
على خفض التكاليف في ذات الوقت مثل التكاليف اإلدارية والعامة .وكما ّبينت ً
التأمين ببعد العمالء من خالل تسهيل وصول الخدمات للعمالء عبر المكاتب والفروع والوكالء المنتشرين
في مختلف محافظات الوطن بهدف زيادة رضا العمالء األمر الذي يهدف إلى زيادة القيمة السوقية
كبير بعملياتها الداخلية من خالل تطوير الكادر
اهتماما ًا
للشركات .واضافة إلى ذلك ،فقد أظهر الشركات
ً
لديها والحفاظ على الموظفين المؤهلين لما لهم من دور في دعم عملياتها التشغيلية .وعالوة على ذلك،
أيضا اهتمام شركات التأمين بالتعلم والنمو من خالل تحقيق نمو في األصول المتداولة،
فقد برز
ً
األصول ،رأس المال ،العائد ،صافي الدخل ،المبيعات مع العمل على تقليل االلتزامات ومصاريف
التعويضات.

جليا اهتمام الشركات بالبعد االجتماعي والبيئي من خالل الرعايات
أخيرا ،فقد بدا ً
و ً

والتبرعات واألنشطة المختلفة التي تهدف إلى حماية البيئة ودعم المجتمع.
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وفي ذات السياق ،وباالعتماد على اختبار كروسكال والس ،فقد أثبتت االختبارات اإلحصائية أنه ال يوجد
أي تأثير جوهري ذو داللة إحصائية ألي من المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة مثل :الجنس ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي والشركة المنتسب إليها لدور استخدام بطاقة
األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات قطاع التأمين ،األمر الذي أثبت صحة الفرضية
الرئيسة الثانية.
بناءا على نتائج التحليل اإلحصائي ألداة الدراسة يتضح دور استخدام بطاقة األداء المتوازن
وبذلك ،فإن ً
أيضا أن
في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين ،وكما تؤكد الدراسة ً
أبعاد بطاقة األداء المتوازن نفسها ترتبط وتتداخل في ما بينها لتحقيق استراتيجيات شركات التأمين التي
تقع ضمنها استراتيجيات الشركة التنافسية دون أن تتأثر بالعوامل الديموغرافية.
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النتائج والتوصيات والدراسات المقترحة
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الـنـتـــائج:
استهدفت الدراسة معرفة دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين ،وقد توصلت الدراسة إلى التالي:
 .1إن شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تُعنى بتحقيق الميزة التنافسية من أجل زيادة حصتها
السوقية ،وبالتالي زيادة أرباحها وقيمتها السوقية.
 .2يشكل قطاع التأمين ما نسبته  %14من حجم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،ولكنه يمثل
فقط ما نسبته  %4.45من القيمة السوقية في حين أن جميع شركات القطاع تقع ضمن التصنيف
الثاني للشركات؛.
 .3تنوع شركات التأمين في استخدام االستراتيجيات التنافسية المتبعة لتحقيق الميزة التنافسية مثل :تحقيق
رضا العميل وزيادة قيمته ،وقيادة التكلفة ،والتمايز واإلبداع والمرونة ،والتركيز ،واستخدام التكنولوجيا
والتحالفات االستراتيجية.
 .4تطبق جميع شركات التأمين بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة األساسية والبعد المستحدث
المتعلق بالمسئولية البيئية واالجتماعية.
بارز في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين المدرجة في بورصة
دور ًا
 .5تلعب بطاقة األداء المتوازن ًا
فسطين.
 .6السمات الديموغرافية لعينة الدراسة المتمثلة بالجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،التخصص
العلمي ،المسمى الوظيفي والشركة المنتسب إليها ال تؤثر على دور تطبيق بطاقة األداء المتوازن في
تحقيق الميزة التنافسية لشركات قطاع التأمين.
.7

يظهر اهتمام الشركات ببعد التعلم والنمو وبعد العمالء وبعد العمليات الداخلية بمستويات أعلى من
اهتمامها بالبعد المالي وبعد المسئولية االجتماعية في تطبيقها لبطاقة األداء المتوازن.
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.8

ال يزال اهتمام شركات التأمين ببعد المسئولية االجتماعية والبيئية ضعيفًا حيث إن مساهمات جميع
الشركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين خالل ثالثة سنوات لم تتجاوز المليون دوالر.

.9

بشكل واضح ،تفصح شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين عن تأثرها بشكل كبير بالمنافسة
المحلية الواسعة حول تقديم خدمات التأمين ،وتتطلع إلى سن قوانين وتشريعات من هيئة سوق رأس
المال والجهات المختصة لضبط المنافسة.

 .10ال يزال قطاع التأمين يعاني من نقص حاد في األبحاث العلمية التي تستهدفه بشكل خاص وتقدم
حلوالً للعقبات اإلدارية والمالية وتمس األنشطة التشغيلية.
جدا وقيود في تعاونها مع الباحثين
 .11بعض شركات التأمين تتسم بسياسات تحفظية عالية ً
واألكاديميين ،وهو ما أدى إلى ضعف االستجابة المتحصل عليها من عينة الدراسة ،األمر الذي
دفع الباحث إلى إعداد نسخة إلكترونية ونسخة ورقية من االستبيان تالهما مراسالت إلكترونية،
واتصاالت هاتفية ،وزيارات ميدانية لرفع نسبة االستجابة إلى .%74
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التوصيات:
بناء على ما تقدم من نتائج ،فإن الدراسة توصي بالتالي:
ً
 .1تبني إدارة شركات التأمين لبطاقة ألداء المتوازن كأسلوب وأداة إدارية شاملة تحقق استراتيجيتها
وأهدافها السيما فيما يتعلق بتحقيق ميزة تنافسية تُميز أداء بعضها عن بعض.
 .2تحديد االستراتيجية التنافسية لشركات التأمين بشكل واضح ودقيق في استراتيجياتها وأهدافها واشراك
جميع العاملين في تحقيقها من خالل استخدام بطاقة األداء المتوازن عبر محددات ومقاييس مالية
وغير مالية محددة.
 .3زيادة االهتمام بقطاع التأمين واالستثمار فيه لرفع تصنيف الشركات من ناحية وزيادة قيمتها السوقية
بما يتناسب مع ما حجم الشركات في سوق فلسطين.
 .4إبداء مزيد من االهتمام بمسئوليات الشركات نحو المجتمع والبيئية من خالل توفير تبرعات ورعايات
لصالح فئات المجتمع الهشة وبهدف الحفاظ على البيئة من المخاطر المحيطة بها.
 .5زيادة معدالت التدريب والتطوير لتصل لكافة أفراد الفريق العامل ضمن شركات التأمين وبما يدعم
مواكبة متطلبات العمل وتحقيق أهداف المنشأة والحفاظ على لياقة وتطور العاملين.
الفعال مع الباحثين واألكاديميين لما فيه من
 .6تسهيل إجراءات البحث العلمي ودعم الباحثين بالتجاوب ّ
منفعة في دعم الموروث العلمي من ناحية ومعالجة القصور اإلدارية والمالية للشركات من ناحية
أخرى تدفع بعجلة التطور والتقدم فيها.
 .7التغلب على المنافسة المحلية ال يتم تحقيقه فقط من خالل سن القوانين والتشريعات ،وانما باعتماد
فعالة تقوم على رؤية واستراتيجية واضحة يشارك فيها كل العاملون وتشمل
أساليب إدارية ومحاسبية ّ
تحسينات في جميع المجاالت مثل بطاقة األداء المتوازن.
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 .8حث جميع شركات التأمين على استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة من تطبيقات الهواتف الذكية،
المواقع اإللكترونية ،مواقع التواصل االجتماعي وغيرها من األدوات لتعزيز الوصول إلى العمالء
وزيادة التفاعل معهم إلعطائهم قيمة مضافة ينتج عنها رضاهم ووالؤهم.
 .9يأمل الباحث في قيام سوق فلسطين لرأس المال بتشجيع جميع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
بتطبيق بطاقة األداء المتوازن بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال والجهات الرسمية ذات العالقة.
 .10تشجيع جميع الشركات بكافة أحجامها وأنواعها على تبني استخدام بطاقة األداء المتوازن
لتحقيق الميزة التنافسية.
 .11حث الجمعيات المهنية ممثلة في جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين والجامعات
الفلسطينية على إقامة الدورات التدريبية المتخصصة والمحاضرات وورش العمل للعاملين في
قطاع التأمين والقطاعات األخرى ،وذلك إلعالمهم بفوائد تطبيق بطاقة األداء المتوازن والمزايا
الناتجة عن تطبيقها لتشجيعهم على تطبيقها.
 .12تحديث الجامعات الفلسطينية لمناهجها في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية بإدراج بطاقة
األداء المتوازن كأحد أهم األدوات اإلدارية مقررات المحاسبة اإلدارية واإلدارة االستراتيجية
بمزيد من التفصيل السيما في الجانب العملي في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.
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الدراسات المقترحة:
توصي الدراسة الباحثين واألكاديميين بمزيد من الدراسات واألبحاث في مجال استخدام بطاقة األداء
المتوازن وربطها بمختلف قضايا المحاسبة المعاصرة من ناحية واسقاطها على مختلف المنشآت والهيئات
واالستخدامات من ناحية أخرى.
وفي ما يلي مجموعة من العناوين المقترحة:
 .1دور بطاقة األداء المتوازن في ضوء إدارة الجود الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية .دراسة ميدانية
على سوق فلسطين أو أي من قطاعاته المختلفة أو غيرها.
 .2دور بطاقة األداء المتوازن في ضوء محاسبة اإلنجاز في تحقيق الميزة التنافسية .دراسة ميدانية على
سوق فلسطين أو أي من قطاعاته المختلفة أو غيرها.
المأمنين ،والوكالء ،والموردين.
 .3دور بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية من وجهة نظر ُ
 .4تطوير نموذج بطاقة األداء المتوازن لشركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين .دراسة حالة على
أحد شركات التأمين.

- 162 -

المراجع والمالحق

المراجع والمالحق

 المراجع
 المراجع العربية المراجع اإلنجليزية المراجع اإللكترونية المالحق
 قائمة المحكمين االستبانة -تحليل المؤشرات المالية وغير المالية

 -ب -

المراجع:
أبجديا كما يلي:
وتشمل المراجع العربية واإلنجليزية واإللكترونية والمرتبة
ً
المراجع العربية:

 .1أحمد أبو غبن .) 2012( .دور التعليم االلكتروني في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في
قطاع غزة "من وجهة نظر األكاديميين" .دراسة ماجستير .غزة ،فلسطين :الجامعة اإلسالمية.

 .2أحمد سعد الدين .) 2013( .القياس المتوازن في ظل تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة لفاعلية تحقيق رقابة
تكاليف الجودة في المنشآت الخدمية  -دراسة تطبيقية .دراسة ماجستير .القاهرة ،مصر :أكاديمية السادات

للعلوم اإلدارية.

 .3أحمد عبد .) 2016( .إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتحقيق الميزة التنافسية  -بحث تطبيقي في عينة
من المصارف األهلية العراقية .مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية.239-222 ،)1(18 ،

 .4اسكندر محمود نشوان .) 2011( .استخدام بطاقة األداء المتوازن في تطوير استراتيجيات منشآت المراجعة
لتحقيق جودة األداء المهني :دراسة ميدانية بدولة فلسطين .رسالة دكتوراة .مصر :جامعة عين شمس.

 .5أسماعيل كحيل .)2016( .إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالميزة التنافسية "دراسة تطبيقية على جامعة
فلسطين" .دراسة ماجستير .غزة ،فلسطين :أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى.

 .6الزهرة بريبش .) 2013( .دور راس المال الفكري في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة  -دراسة حالة مؤسسة
صناعة الكوابل – فرع جنرال كابل .رسالة ماجستير .بسكرة ،الجزائر :جامعة محمد خيضر.

 .7السيد وليد عباس جبر ،و وآخرون .)2008( .المزايا التنافسية للمنتجات في السوق العراقية  -دراسة مقارنة.
الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية.200-183 ،

 .8المرصد الوطني للتنافسية .)2011( .التنافسية في الفكر االقتصادي .مصر :المرصد الوطني للتنافسية.

 .9آمال قشطة .) 2015( .استراتيجية مقترحة لتطوير رأس المال الفكري لتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات
الفلسطينية .دراسة ماجستير .غزة ،فلسطين :الجامعة اإلسالمية.

.10بالل خلف السكارنه .)2008( .استراتيجيات الريادة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية :دراسة ميدانية على
شركات االتصاالت في األردن .كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة.112-77 ،

.11بهاء الحمداني .) 2016( .المحاسبة عن اإلنجاز ودورها في تحقيق الميزة التنافسية .مجلة العلوم االقتصادية
واإلدارية.555-535 ،)92(22 ،

.12بوازيد وسيلة .)2012( .مقاربة الموارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية
الجزائرية .الجزائر :جامعة سطيف .1

.13جمال حسن أبو شرخ .) 2012( .مدى إمكانية تقويم أداء الجامعة اإلسالمية بغزة باستخدام بطاقة األداء
المتوازن :دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملين .دراسة ماجستير .غزة ،فلسطين :الجامعة اإلسالمية.

.14جواد عادل الرفاتي .)2011( .مدى قدرة المنظمات األهلية الصحية بقطاع غزة على تطبيق بطاقة األداء
المتوازن ( )BSCكأداة لتقويم األداء التمويلي .غزة :الجامعة اإلسالمية.

 -ج -

.15حسام عبدالكريم عاشور .)2015( .استخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن ( )BSCكأداة لقياس أداء
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في قطاع غزة .دراسة ماجستير .غزة ،فلسطين :أكاديمية اإلدارة والسياسة
للدراسات العليا وجامعة األقصى.

.16حمد أبو جزر .)2012( .مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن ( )BSCكأداة لتقويم أداء البنك اإلسالمي
الفلسطيني "دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملين" .دراسة ماجستير .غزة ،فلسطين :الجامعة اإلسالمية.

.17خالد أحمد قشقش .)2014( .إدارة رأس المال الفكري وعالقته في تعزيز الميزة التنافسية :دراسة تطبيقية
على الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .غزة :جامعة األزهر.

.18ساره تيراب .)2015( .جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية وأثرها في الميزة التنافسية  -دراسة حالة بنك
فيصل اإلسالمي .رسالة ماجستير .السودان :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

.19سائد شراب .)2011( .التخطيط اإلستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية "دراسة ميدانية في شركات توزيع
األدوية في محافظات غزة" .دراسة ماجستير .غزة ،فلسطين :جامعة األزهر.

.20شاهر عبيد .) 2012( .دور الخدمات اإللكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع البنوك في
محافظة جنين .المؤتمر االقتصادي لجامعة القدس المفتوحة .رام اهلل  -فلسطين :جامعة القدس المفتوحة.

.21صالح بالسكة .)2012( .قابلية استخدام بطاقة األداء المتوازن في المؤسسة االقتصادية الجزائرية كأداة
لتقييم اإلستراتيجية .رسالة ماجستير .الجزائر :جامعة فرحات عباس.

 .22صالح عبد الحكيم عبد الغفور .)2015( .متطلبات إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في
جامعات قطاع غزة .دراسة ماجستير .غزة ،فلسطين :أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا  -غزة.

.23عاصم الزعانين .) 2010( .الميزة التنافسية في المنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها على زيادة الحصة
السوقية من وجهة نظر الزبون في قطاع غزة .رسالة ماجستير .7 ،غزة ،فلسطين :الجامعة اإلسالمية.

.24عبد الحكيم عبد اهلل النسور .) 2009( .األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح
االقتصادي .دراسة دكتوراة .الالذقية ،سورية :جامعة تشرين.

.25عبد الرحمن المقادمة .)2013( .دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية  -دراسة حالة الجامعة
اإلسالمية بغزة .دراسة ماجستير .غزة ،فلسطين :الجامعة اإلسالمية.

 .26عالء فرحان الدعمي ،و ليث شاكر محسن .)2012( .دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية
المستدامة .مجلة دراسات محاسبية ومالية.70-33 ،)21(7 ،

 .27عالء ملو العين .)2015( .استخدام القياس المتوازن لألداء لتقييم خدمات القطاع المصرفي السعودي في
ظل حوكمة األداء اإلستراتيجي بالتطبيق على البنوك التجارية السعودية .دراسات العلوم اإلدارية،)1(42 ،

.328-307

.28عماد إسماعيل .)2011( .خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحديد خيار المنافسة اإلستراتيجي في
اإلدارتين العليا والوسطى  -د ارسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة .دراسة ماجستير.
غزة ،فلسطين :الجامعة اإلسالمية.

 -د -

.29فادي خليل األسطل .)2011( .بطاقة األداء المتوازن وعالقتها بعملية اتخاذ الق اررات اإلدارية "دراسة تطبيقية
على المصارف الوطنية بقطاع غزة" .غزة :جامعة األزهر.

.30كم ال أحمد محمد ،و ربيعة إسماعيل إسماعيل .)2016( .أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقويم
األداء المالي للمصارف السودانية  -دراسة ميدانية .رسالة ماجستير .الخرطوم ،السودان :جامعة النيلين.

.31ليث القضاة ،و وآخرون .)2016( .أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على تعظيم الربحية في شركات
االتصاالت األردنية .المجلة األردنية في إدارة األعمال.875-841 ،)4(12 ،

 .32ماهر درغام ،و مروان أبو فضة .)2009( .أثر تطبيق أنموذج األداء المتوازن في تعزيز األداء المالي

اإلستراتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة :دراسة تطبيقية .مجلة الجامعة اإلسالمية،

.788-741 ،)2(17

.33محمد أبو قمر .) 2009( .تقويم أداء بنك فلسطين المحدود باستخدام بطاقة قياس األداء المتوازن .رسالة
ماجستير .غزة ،فلسطين :الجامعة اإلسالمية.

.34محمد رجب بدر .)2013( .دور المقياس المتوازن في ترشيد أداء إدارة األرباح .رسالة ماجستير .3 ،غزة،
فلسطين :جامعة األزهر.

.35محمد رفرافي .)2014( .دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية
الجزائرية .بسكرة :جامعة محمد حيضر.

عمان :جامعة الشرق
 .36محمد فوزي العتوم .)2009( .رسالة المنظمة وأثرها في تحقيق الميزة التنافسيةّ .
األوسط للدراسات العليا.

 .37مريم شكري نديم .)2013( .تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن (دراسة اختبارية في شركة

عمان :جامعة الشرق األوسط.
طيران الملكية األردنية)ّ .
.38مصطفى شعبان .)2011( .رأس المال الفكري و دوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية جوال "دراسة حالة" .دراسة ماجستير .غزة ،فلسطين :الجامعة اإلسالمية.

 .39معتصم فضل عبد الحميد ،و فتح الرحمن الحسن منصور .)2015( .بطاقة األداء المتوازن ودورها في تقويم
األداء بالصندوق القومي للمعاشات .مجلة العلوم االقتصادية.78-60 ،)2(16 ،

 .40معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية (ماس) .)2016( .واقع التأمين في فلسطين :اإلنجازات -
اإلخفاقات  -التحديات .ورقة خلفية .فلسطين.

 .41يوسف حجيم الطائي ،و عبير محمد كرماشة .)2010( .التخطيط اإلستراتيجي ودوره في تحقيق الميزة
التنافسية .مركز دراسات الكوفة.51-1 ،

 -ه -

:المراجع اإلنجليزية
1. Poureisa, A., Ahmadgourabi, M., & Efteghar, A. (2013, May). Balanced Scorecard: A New Tool for
Performance Evaluation. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 5(1).
2. Al Shaikh Ali, M. (2007). Performance Evaluation of Palestinian Telecommunication Corporations
by using Balanced Scorecard approach. Master Thesis. Gaza, Palestine: Islamic University.
3. Al Tarazi, K. (2015). The scope of using Balance Scorecard ( BSC ) in performance Valuation for
the Corporations listed on the Palestine Exchange (PEX): Case Study on APIC Holding Company
2012. Master Thesis. Gaza, Palestine: Al-Azhar University.
4. Amiri, N. S., Shirkavand, S., Chalak, M., & Rezaeei, N. (2017, January-June). Competitive
Intelligence and Developing Sustainable Competitive Advantage. AD-MINISTER, pp. 173-194.
5. Dinçer, H., & et, al. (2016). Balanced Scorecard-based Performance Assessment of Turkish
Banking Sector with Analytic Network Process. Journal of Decision Sciences Applications, 1-21.
6. Divandri, A., & Yousefi, H. (2011, December). Balanced Scorecard: A Tool for Measuring
Competitive Advantage of Ports with Focus on Container Terminals. International Journal of
Trade, 2(6).
7. Edwards, S. (2008). Balanced Scorecard. UK: Chartered Institute of Management Accountants.
8. Epetimehin, F. M. (2011). Achieving Competitive Advantage in Insurance Industry: The Impact of
Marketing Innovation and Creativity. Journal of Emerging Trends in Economics and Management
Sciences (JETEMS), 2(1), pp. 18-21.
9. Figge, F., & et. al. (2002, March). Development of a Sustainability Balanced Scorecard:
Translating Strategy into Value-Based Sustainability Management. Germany: Center for
Sustainability Management, University of Lueneurg.
10. Gomes, J., & Mario, R. (2015). Gaining Competitive Advantage through the Balanced Scorecard.
Portugal: IGI Global.
11. Hakkak, M., & Ghodsi, M. (2015). Development of a Sustainable Competitive Advantage Model
Based on Balanced Scorecard. International Journal of Asian Social Science, 5(5).
12. Johnson, C. C., & Beiman, I. (2007). Balanced Scorecard for State-Owned Enterprises. Philippine:
Asian Development Bank.
13. Kaplan, R. S. (2010). Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard. Harvard Business
School, 1-37.
14. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures that Drive
Performance. Harvard Business Review, 69-79.
15. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures that Drive
Performance. Harvard Business Review, 69-79.

-  و-

16. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action.
United States of America: Harvard College.
17. Khairat, G. M. (2016, September). The Balanced Scorecard Approach as a Tool for Performance
Evaluation in the Airline Companies. Journal of Faculty of Tourism and Hotels, 10(2), pp. 47-64.
18. Kising'u, T. M., Namusonge, G. S., & Mwirigi, F. M. (2016). The Role of Organizational Innovation
in Sustainable Competitive Advantage in Universities in Kenya. The International Journal of Social
Sciences and Humanities Invention, 3(9), pp. 2676-2786.
19. Letza, S. R. (1996). The design and Implementation of the Balanced Business Scorecard: An
Analysis of Three Companies in Practice. Business Process Re-engineering & Management
Journal, 54-76.
20. Lisani, N. (2015). Developing a Performance Measurement Tool to Monitor the Performance of a
Public Sector Agency – a Balanced Scorecard Approach. Master Thesis. Eastern Cape, South
Africa: Rhodes University.
21. Nawafleh, E. (2016). The Impact of Balanced Scorecard (BSC) on the Financial Performance of
Shareholding Industrial Companies in Jordan. International Journal of Business and Management
Review, 4(5), 23-29.
22. Niven, P. R. (2006). Balanced Scorecard, Step-By-Step: Maximizing Performance and Maintaining
Results. New York: John Wiley & Sons, Inc.
23. Porter, M. E. (1998). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.
New York: The Free Press.
24. Poth, S. (2014). Competitive Advantage in the Service Industry. Sweden: Uppsala University.
25. REZAEI, M. S., & et, al. (2014, January). Investigation of Relationship between Balanced
Scorecard Prospects Using Accounting Numbers in the Manufacturing Companies Listed on the
Stock Exchange. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and
Management Sciences, 4(1), 157-166.
26. Ridwan, R., Harun, H., An, Y., & Fahmid, I. (2013). The Impact of the Balanced Scorecard on
Corporate Performance: The Case of an Australian Public Sector Enterprise. International
Business Research, 6(10), 103-110.
27. Sahiti , A. (2016, July). The Impact of Balanced Scorecard on Improving the Performance and
Profitability of the Implementing Companies. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4), 6065.
28. Wadhwani, R., & Jones, G. (2016). Historical Change and the Competitive Advantage of Firms:
Explicating the "Dynamics" in the Dynamic Capabilities Framework. Harvard Business School, pp.
17-52.
29. Wang, H.-L. (2014). Theories for Competitive Advantage. Australia: University of Wollongong.

-  ز-

المراجع اإل لكترونية:
 .1بورصة فلسطين .)2016( .النشرة السنوية .فلسطين .تم االسترداد من .http://www.pex.ps/
 .2بورصة فلسطين 3( .مارس .)2017 ,تقرير التداول األسبوعي .فلسطين .تم االسترداد من
http://www.pex.ps

 .3هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 3( .مارس .)2017 ,قطاع التأمين .فلسطين .تم االسترداد من
.http://www.pcma.ps/

 -ح -

المالحق:
أوالً :قائمة المحكمين:
#

الرتبة األكاديمية

الجامعة /األكاديمية

االسم

1

أ.د .جبر إبراهيم الداعور

أستاذ دكتور

األزهر

2

د .عماد محمد الباز

أستاذ مساعد

األزهر

3

د .وفيق حلمي األغا

أستاذ مساعد

األزهر

4

أ.د .ماهر درغام

أستاذ دكتور

اإلسالمية

5

د .خالد محمد المدهون

أستاذ مشارك

فلسطين

6

د .خالد محمد عيسى

أستاذ مساعد

فلسطين

7

د .محمود عبد الرحمن الشنطي

أستاذ مساعد

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

8

د .محمد إبراهيم المدهون

أستاذ مساعد

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 -ط -

ثانيا :االستبانة:
ً

جـــامــــــعــــــــــــــة األزهـــــــــــــر – غــــــــــزة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كـــلـيـــة االقــتــصــاد والـعــلــوم اإلداريـة
مــــاجـــــســتــــيـــــــر الـــــمـــــحــــــاســــــبـــــة

المحترم/ة،،،

السيد/ة

الموضوع /المساهمة في البحث العلمي واإلجابة على اإلستبانة
تحية طيبة وبعد،،،
بدايةً يسعد الباحث أن يهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك ،فكل عام وأنتم بألف خير.
وكما يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان " دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة
نظر لكون شركتكم أحد
التنافسية :دراسة ميدانية على شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين" ،و ًا

يسر الباحث
الشركات المدرجة في قطاع التأمين ببورصة فلسطين والتي تقع ضمن مجتمع الدراسةُ ،

تباعا ،حيث تمثل
مساهمتكم في هذه الدراسة من خالل إجابتكم على فقرات قائمة االستقصاء التي تظهر ً
إجاباتكم في أري الباحث أحد الدعامات األساسية إلثراء البحث العلمي وربطه ببيئة العمل.

ونؤكد لكم بأن جميع البيانات سوف تحظى بالسرية التامة وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،ويتم
اإلفصاح عن البيانات المستقاة من قائمة االستقصاء في شكل إجمالي ،ال تكشف عن اسم القائم باإلجابة
عليها.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،
الباحث:
خليل موفق صافي

 -ي -

أوالً :المعلومات العامة:
التخصص العلمي:

الجنس:

............................................

ذكر
أنثى

المسمى الوظيفي:

المؤهل العلمي:

............................................

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير

الشركة المنتسب/ة إليها:

المجموعة األهلية للتأمين

دكتوراة

العالمية المتحدة للتأمين

غير ذلك....................:
عدد سنوات الخبرة:

المشرق للتأمين
التأمين الوطنية

أقل من  3سنوات

فلسطين للتأمين

من  6 – 3سنوات

التكافل الفلسطينية للتأمين

من  10 -7سنوات

ترست العالمية للتامين

أكثر من  10سنوات

ثانيا :أسئلة االستبانة
ً
موافق

البنود

بشدة

موافق

دور تطبيق البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن على تحقيق الميزة التنافسية
.1

نموا في أرباح الشركة السنوية اإلجمالية
سجلت الشركة ً
سنويا
حققت الشركة معدالت مرتفقعة في األرباح الصافية ً

.4

نموا في معدل العائد على السهم نتيجة اعتماد استراتيجية تهذيب التكاليف
حققت الشركة ً
تعمل الشركة على خفض التكاليف الكلية لخفض أسعار خدماتها

.6

حققت الشركة زيادة في عدد عقود التأمين نتيجة خفض أسعار خدمات التأمين

.7

من أولويات وأهداف الشركة وموظفيها خفض كلفة الخدمة

.8

تعمل أنشطة البحث والتطوير في الشركة من أجل تخفيض كلفة الخدمات

.9

تهتم الشركة بأحكام الرقابة على تفاصيل كلفة الخدمات المقدمة

.2
.3
.5

سنويا
تمكنت الشركة من زيادة نمو الموجودات المالية ً

 .10تعمل الشركة على االستغالل األفضل لمواردها لتقليل التكلفة
 .11تعمل الشركة على تخفيض تكلفة التسويق والتحصيل
 -ك -

محايد

غير

غيرموافق

موافق

بشدة

 .12تسعى الشركة إلى زيادة نسبة التحصيل المالي
.13
فعالة
تعمل الشركة على خفض تكاليف التعويض عبر تطبيق سياسات واجراءات ّ
 .14يساعد تطبيق اإلجراءات السابقة في تحقيق الميزة التنافسية
دور تطبيق بعد العميل ببطاقة األداء المتوازن على تحقيق الميزة التنافسية
مسبقا لالحتفاظ بهم
 .15توضح الشركة لعمالئها الخدمات التي ستقوم بتقديمها
ً
 .16تمتلك الشركة الموارد البشرية والمادية التي تساعدها على كسب عمالء جدد واالحتفاظ
بالعمالء الحاليين

 .17تسعى الشركة لكسب رضا العمالء عبر تقديم حوافز مادية وغير مادية
 .18يهتم الموظفون بتوفير مستوى عال من المرونة والتفهم لرغبات وحاجات العمالء
 .19يحرص الموظفون على تقديم الخدمات الضرورية بصورة مستمرة للعمالء
 .20يهتم الموظفون بتوفير مستوى عال من المرونة والتفهم لرغبات وحاجات العمالء
 .21يُعنى الموظفون في الشركة بعدم خسارة العمالء الحاليين وانتقالهم إلى المنافسين اآلخرين

 .22تعمل الشركة على إيجاد انطباع إيجابي من شأنه تعزيز القيمة المضافة للعميل إلشعاره
بالرضا والسعادة من خالل مميزات وخدمات وعروض متجددة

 .23تتبع الشركة سياسات وممارسات تهدف إلى تمييز العمالء القدامى عن العمالء الجدد
الستبقاء القدامى مع المحافظة على الجدد

 .24تهتم الشركة بجودة الخدمات ورضا العمالء أكثر من االهتمام بتحقيق مبدأ الربح عبر
العميل

 .25تعتمد الشركة أساليب تسويقية منوعة لجذب عمالء جدد
 .26تُشرك الشركة العمالء في تحديث خططها وتحديد خدمات التأمين التي يحتاجونها
 .27تقوم الشركة بقياس رضا العمالء بشكل دوري عبر استطالعات رأي لتحسين خدماتها بما
يرضي العمالء

 .28تحتفظ الشركة بقاعدة بيانات عن العمالء ونسبة رضاهم واحتياجاتهم

 .29يساعد تطبيق الممارسات السابقة في تحقيق الميزة التنافسية
دور تطبيق بعد العمليات الداخلية ببطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية
 .30تستخدم الشركة أحدث التقنيات واإلجراءات في عملياتها الداخلية
 .31تستجيب الشركة بفعالية وسرعة للمتغيرات السوقية
 .32تعنى الشركة بإيصال خدماتها إلى العمالء بسرعة وكفاءة عاليتين
 .33تقدم الشركة خدمات تلبي احتياجات العمالء ورغباتهم
 .34تسعى الشركة إلى تحسين معدالت استثمار الموارد والطاقة المتاحة عبر اعتماد
إجراءات عمل معيارية وأساليب إدارية ومحاسبية حديثة
 .35تسعى الشركة إلى إيجاد درجة عالية من التفرد والتميز في الخدمات المقدمة
 .36تمتلك الشركة المؤهالت والموارد الالزمة لتقديم خدمات مميزة وغير نمطية
 .37تعمل الشركة على تقليل اإلجراءات وخفض الزمن الالزم لتقديم الخدمات
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 .38تقدم الشركة خدمات مميزة تتسم بالتكلفة المرتفعة
 .39تستهدف الشركة قطاعات وشرائح محددة في مجال التأمين
.40
معينا من خدمات التأمين بصورة رئيسية
نوعا ً
تتخصص الشركة في تقديم ً
 .41تمتلك الشركة قدرة عالية على مواجهة أية تغييرات قد تط أر على سلوك العمالء
 .42يساعد تطبيق اإلجراءات السابقة في تحقيق الميزة التنافسية
دور تطبيق بعد التعلم والنمو ببطاقة األداء المتوازن على تحقيق الميزة التنافسية
 .43تهتم الشركة بتطوير قدرات عدد مناسب من الموظفين الذين يمتلكون خبرات عملية جيدة
ومفيدة للعمل

 .44تقوم الشركة بتنظيم برامج تدريبية مختلفة لتطوير مهارات وقدرات الموظفين بشكل مستمر
 .45تعمل الشركة على زيادة نمو نسبة الموظفين الذين يشكل وجودهم في الشركة قيمة مضافة لها
 .46تتبنى الشركة فكرة تنمية الطاقات المبدعة للموظفين ودعمها

.47
ال للحوافز والترقيات لمكافأة المبدعين
فعا ً
نظاما ّ
تمتلك الشركة ً
 .48تحافظ الشركة على نسبة منخفضة (أقل من  )%5للموظفين الذين يتركون العمل وينتقلون
لشركات أخرى

 .49تقوم الشركة بتسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حصول العمالء على المعلومات
والخدمات التي تهمهم

 .50تتابع الشركة التطورات في مجال التأمين وتعمل على اتخاذ اإلجراءات المناسبة نحو
تسخيرها وتطويعها للعمالء

 .51الشركة قادرة على التعلم واضافة قيمة لها من خالل التحالفات االستراتيجية
كبير بالبحث والتطوير بغرض مساعدتها في االبتكار والتجديد في
اهتماما ًا
 .52تولي الشركة
ً
خدماتها
 .53تهتم الشركة بآراء العمالء ومقترحاتهم وتفضيالتهم عند تقديم خدمات جديدة أو إجراء
تحسينات على الخدمات المقدمة

 .54توفر الشركة خدمات التأمين عن ُبعد من خالل استخدام الموقع اإللكتروني وتطبيقات الجوال

 .55تقوم الشركة بعمل المقارنات بين الخدمات التي تقدمها للعمالء والخدمات التي تقدمها
الشركات المنافسة بهدف إدخال التحسينات الالزمة على خدماتها

 .56يساعد تطبيق المممارسات السابقة في تحقيق الميزة التنافسية
دور تطبيق البعد االجتماعي والبيئي ببطاقة األداء المتوازن على تحقيق الميزة التنافسية
 .57تعنى الشركة بالمساهمة في أنشطة مجتمعية وبيئية
 .58تتجه الشركة في عملياتها وخدماتها نحو البيئة والمجتمع
 .59عملت أو تعمل الشركة على الحصول على شهادة األيزو  1400الخاصة بالبيئة
 .60تعطي الشركة األولوية في التوظيف لسكان مناطق تواجدها
 .61تهتم الشركة بمعالجة المشكالت االجتماعية والبيئية للشرائح التي تستهدفها بخدماتها
 .62تتعاون الشركة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع مجتمعية وتنموية
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 .63تنعكس مساهمة الشركة في األنشطة االجتماعية والبيئية على إقبال العمالء على خدماتها
 .64مساهمة الشركة في األنشطة االجتماعية والبيئية تكسبها إعفاءات ضريبية ومزايا مالية
تقلل من تكلفة تقديمها لخدمات التأمين

 .65تستهدف الشركة شريحة التأمين التي تخدمها بمزيد من األنشطة االجتماعية والبيئية لزيادة
رضاهم

 .66يساعد تطبيق الممارسات السابقة في تحقيق الميزة التنافسية
شكر جزيالً لتعاونكم
انتهت األسئلةً ...ا
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ثالثُا :تحليل المؤشرات المالية وغير المالية لشركات التأمين:

الشركات
النسب
EPS
ROE
ROA
M/B Val
Adm Ex/ Sales

المجموعة األهلية
2014 2013
5.7% 5.1%
14% 12.8%
5%
4%
0.36
0.4
35%
33%
-10%
-1%

للتأمين
2015
5.9%
14.2%
5.3%
0.4
31%
2%

العالمية المتحدة
2015 2014
9%
10%
6%
6%
2%
2%
1.65 1.13
28% 24%
8%
21%

للتأمين
2016
8%
5%
1%
1.59
27%
2%

جدول رقم (:)45

النسب التحليلية لتطبيق البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن
المشرق للتأمين
2016 2015 2014
24%
5%
4%
14%
9%
5%
3%
2%
1%
1.23
1.1
1.08
22% 30% 35%
11% -4% 30%

التأمين الوطنية
2016 2015 2014
33%
12% %21
14.3% 5.7% 9.5%
4.8%
2%
3.6%
1.35
1.29 1.43
29%
30% %31
-10%
12%
2%

فلسطين للتأمين
2016
2015 2014
108%
1.4%
50%
22.6% 1.2%
44%
0.15% 0.21% 7.7%
0.88
1.6
1.19
23%
34%
39%
9%
4%
1%

التكافل
2014
23%
18%
7%
1.2
27%
12%

الفلسطينية
2015
9.9%
8.3%
2.5%
1.9
28%
20%

للتأمين
2016
8.7%
7%
1.9%
2.9
22%
26%

ترست العالمية
2015 2014
26% 24%
5.5% 6.6%
24% 2.5%
.56
0.7
27% 22%
7%
11%

للتأمين
2016
35%
7.3%
25%
.98
21%
25%

Ass Gt
Cap. Gt
-144%
-162%
-113%
16%
76%
1%
41%
99%
-200%
81%
70%
-68% -94% -48% 76%
-94% -99%
60% -84%
82%
119%
Rev Gt
28%
-77% -24 % -4% -63%
61%
99%
-80%
99%
71%
-72% -94%
39%
61%
53% -20%
0%
-50%
2%
10%
130%
NI Gt
ربحية السهم ، EPSالعائد على رأس المال  ،ROEالعائد على األصول ، ROAالقيمة السوقية للدفترية  ،M/B Valنسب المصاريف اإلدارية والعامة إلى المبيعات ، Adm Ex/ Salesنمو األصول  ،Ass Gtنمو رأس المال Cap. Gt
نمو اإليرادات الشاملة  ،Rev Gtنمو صافي الدخل NI Gt
21%

-4%

6%

12%

11%

1%

84%

18%

10%

0.3%

-4%

9%

33%

48%

1%

1%

1%

12%

23%

9%

رسم توضيحي رقم (:)12

نتائج ربحية السهم لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

يتضح من نتائج األداء المالي لشركات التأمين أنها قد

تقدما في ربحية األسهم خالل عام 2015
سجلت
ً
و 2016بحسب الرسم التوضيحي رقم ( ،)12وهذا
يدلل على أن قطاع التأمين وشركاته رغم حالة الركود

تقدما وربحية
في بيئة األعمال ،إال أنها التزال تحقق ً
متزايدة ،حيث بلغ متوسط ربحية األسهم للشركات
خالل الثالث أعوام األخيرة ما نسبته  ،%20وفي عام

 2016قد بلغت نسبة ربحية السهم .%31.8

120.00%
100.00%
80.00%

2014

60.00%

2015

40.00%

2016

20.00%
ترست العالمية التكافل الفلسطينية فلسطين للتأمين
للتأمين

للتأمين
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التأمين الوطنية

المشرق للتأمين

العالمية المتحدة المجموعة األهلية
للتأمين

للتأمين

0.00%

5%

تابع  -النسب التحليلية لتطبيق البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن

رسم توضيحي رقم (:)13

رسم توضيحي رقم (:)14

نتائج العائد على األصول لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

نتائج العائد على رأس المال لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية
30%

50.00%
45.00%

25%

40.00%
35.00%

20%
2014

15%

2015

10%

2016

5%

ترست العالمية
للتأمين

التكافل

الفلسطينية
للتأمين

فلسطين
للتأمين

التأمين

الوطنية

المشرق
للتأمين

المتحدة
للتأمين

2014

25.00%

2015

20.00%
15.00%

2016

10.00%
5.00%

0%
العالمية

30.00%

ترست

المجموعة

العالمية

األهلية للتأمين

للتأمين

التكافل

الفلسطينية
للتأمين

فلسطين
للتأمين

التأمين

الوطنية

المشرق
للتأمين

العالمية
المتحدة
للتأمين

المجموعة

0.00%

األهلية

للتأمين

بحسب الرسم التوضيحي رقم ( )13ورقم ( ،)14يرى الباحث أن األداء المالي ي تفاوت ما بين شركات التأمين ما بين ارتفاع وانخفاض نتيجة لحالة الكساد في بيئة األعمال؛
ازدهار في معدل العائد على األصول ومعدل العائد على رأس المال خالل الثالث سنوات األخيرة حيث بلغ
ًا
وبشكل إجمالي يتضح أن غالبية شركات التأمين قد حققت
المتوسط الحسابي لهما  %11و %5على التوالي األمر الذي يدلل على زيادة دخل الشركات األمر الذي يعكس تحسن ربحية شركات التأمين مع مرور الزمن.
وعند مقارنة العائد على السهم والعائد على األصول والعائد على رأس المال ،يظهر للباحث نسبة عالية من التجانس في األداء المالي وتوجه إدارة الشركات نحو تحقيق مزيد

من الربحية في ضوء الموارد المتاحة من أصول ورأس مال.
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رسم توضيحي رقم (:)15

تابع  -النسب التحليلية لتطبيق البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن

نتائج القيمة السوقية إلى القيمة اإلسمية لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

رسم توضيحي رقم (:)16

نتائج المصاريف اإلدارية والعامة إلى صافي المبيعات لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية
3.5

45%
40%

3

35%

2.5
2

2014

1

2016

ترست العالمية
للتأمين

التكافل

الفلسطينية
للتأمين

فلسطين
للتأمين

التأمين الوطنية

المشرق
للتأمين

العالمية

20%

2015

15%

2016

10%
5%

0.5

المجموعة

25%

2014

1.5

2015

30%

0

0%
ترست العالمية

للتأمين

التكافل

الفلسطينية
للتأمين

فلسطين

للتأمين

التأمين الوطنية

المشرق

للتأمين

العالمية

المجموعة

المتحدة للتأمين األهلية للتأمين

المتحدة للتأمين األهلية للتأمين

يرى الباحث بحسب الرسم التوضيحي رقم ( )15أن شركات التأمين قد نجحت في غالبيتها في زيادة قيمتها السوقية إلى قيمتها اإلسمية .وكما يرى الباحث وبحسب الرسم

انخفاضا في نسبة المصاريف اإلدارية والعامة إلى صافي المبيعات خالل الثالث سنوات األخيرة حيث انخفضت
التوضيحي رقم ( )16أن جميع الشركات تقر ًيبا قد حققت
ً
المصاريف اإلدارية والعامة إلى ما نسبته  %25من صافي المبيعات في عام  2016عن ما نسبته  %30عامي  2014و.2015
اء بزيادة الربحية أو القيمة السوقية أو تقليل المصاريف اإلدارية والعامة
اهتماما ًا
وبحسب النسب المالية المذكورة أعاله ،فإن الباحث يرى
بارز من الشركات بالبعد المالي سو ً
ً
األمر الذي يدلل للباحث على أثره في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات قطاع التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
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تابع  -النسب التحليلية لتطبيق البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن

نتائج نمو الدخل الشامل لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

رسم توضيحي رقم (:)18

نتائج نمو صافي األرباح لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

150%

150%

100%

100%

50%
2014
2015
2016

ترست

التكافل

فلسطين

التأمين

المشرق

العالمية

المجموعة

العالمية

الفلسطينية

للتأمين

الوطنية

للتأمين

المتحدة

األهلية

للتأمين

للتأمين

للتأمين

للتأمين

0%

2014

-50%

2015

-100%

2016

-150%
-200%
-250%

50%
0%
ترست

التكافل

فلسطين

التأمين

المشرق

العالمية

المجموعة

العالمية

الفلسطينية

للتأمين

الوطنية

للتأمين

المتحدة

األهلية

للتأمين

للتأمين

للتأمين

للتأمين

-50%
-100%
-150%

نسبيا متفاوتًا في صافي الدخل واجمالي الدخل الشامل خالل الثالث سنوات األخيرة.
نموا ً
يشير الرسم التوضيحي رقم ( )17ورقم ( )18إلى أن شركات التأمين قد حققت ً
وقد الحظ الباحث أن معدل صافي الدخل لشركات التأمين هو ( )%31لعام  2016والذي يشير إلى معدل ربحية مرتفع ويؤكد على أن قطاع التأمين رغم كافة الظروف
مستمر لما يمثله من خدمة ال يمكن االستغناء عنها من وجهة نظر العمالء ويؤكد على أن الشركات تهتم بتحقيق مستويات عالية من الدخل
ًا
نموا
المحيطة إال أنه يسجل ً
اء اإلجمالي أو الصافي.
سو ً
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تابع  -النسب التحليلية لتطبيق البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن

نتائج نمو األصول لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

نتائج نمو رأس المال لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية
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العالمية
المتحدة
للتأمين

المجموعة
األهلية
للتأمين

-10%

نموا في األصول لثالث أعوام على التوالي في حين كان المعدل اإلجمالي
يتضح من الرسم التوضيحي رقم ( )19أن خمس شركات من شركات التأمين السبعة قد حققت ً
أيضا من الرسم التوضيحي رقم ( )20أن شركات التأمين قد
لنمو أصول الشركات السبعة خالل الثالث أعوام هو ( )%8ونموه في عام  2016هو ( .)%12كما يتضح ً

نموا في رأس مالها بما نسبته ( )%14خالل األعوام الثالث األخيرة.
حققت ً

قوي على اهتمام الشركات بإدارة األصول ورأس المال ودليل على قدرة شركات التأمين على التطور
اء في األصول أو في رأس المال دلي ٌل ٌ
ويرى الباحث أن النمو المحقق سو ً
واالزدهار وتحقيق نمو مستدام يصب في تحقيق أهدافها وارتقاء أدائها السيما المالي.
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جدول رقم (:)46

النسب التحليلية لتطبيق بعد العميل ببطاقة األداء
الشركات

النسب

Market
Share

Sales Gt
Comp Gt

المجموعة األهلية للتأمين

المشرق للتأمين

العالمية المتحدة للتأمين

التأمين الوطنية

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2015 2014 2013
4%

5%

-

-

28%

44%

-

-

10%

90%

المتوازن 

فلسطين للتأمين

ترست العالمية للتأمين

التكافل الفلسطينية للتأمين

2014

2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015

2015

2016

6%

20%

20%

17%

9%

10%

9%

21%

20%

18%

6%

7%

7%

12%

14%

14%

28%

25%

28%

31%

15%

-4%

7%

5%

7%

20%

6.5%

-3%

10%

11%

13%

28%

24%

26%

34%

7%

23%

32%

1%

7%

19%

12%

10%

14.6%

11%

-2%

33%

26%

33%

21%

46%

7%

30%

11.7%
0.5%

الحصة السوقية  ،Market Shareالنمو في المبيعات  ،Sales Gtالنمو في التعويضات Comp Gt

ينصب اهتمام الشركات على رضا الزبائن كونه أساس
دائما ما
ُ
ً
نجاح الشركات؛ فالشركات التي تحقق مستويات عالية في إرضاء

رسم توضيحي رقم (:)21

الحصص السوقية لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

الزبائن فإنها تستحوذ على والئهم ورضاهم وبالتالي تزيد من

28%
25%

حصتهم السوقية .وبالنظر إلى الرسم التوضيحي رقم ( ،)21فإنه
يتضح أن شركات التأمين تتنافس في ما بينها نحو زيادة حصتها

جليا في أهدافها المنشورة في التقارير
السوقية األمر الذي ظهر ً
السنوية .ويتضح أن التنافس حول اكتساب أعلى حصة سوقية

30%

28%

25%
20%
18%

2014

14%

2015

12%

2016

7%7%

يقع ما بين الشركات وهي :ترست ،والوطنية والعالمية المتحدة.

ويجدر الذكر أن شركة ترست التزال تمتلك أعلى حصة سوقية

السيما بعد زيادة استثمارها في شركة التكافل للتأمين.

ترست العالمية
للتأمين
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21%

التكافل الفلسطينية
للتأمين

10%
9%

6%

فلسطين للتأمين

20%
17%

التأمين الوطنية

20%

15%

9%

المشرق للتأمين

20%

10%

6%
5%
العالمية المتحدة
للتأمين

4%

المجموعة األهلية
للتأمين

5%
0%

28%
28%

رسم توضيحي رقم (:)22

تابع  -النسب التحليلية لتطبيق بعد العميل ببطاقة األداء المتوازن

نتائج نمو صافي المبيعات لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

رسم توضيحي رقم (:)23

نتائج نمو صافي التعويضات لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية
40%

60%

30%

40%

20%
10%

2014
2015
2016

0%
ترست
العالمية
للتأمين

التكافل
الفلسطينية
للتأمين

فلسطين
للتأمين

التأمين
الوطنية

المشرق
للتأمين

العالمية
المتحدة
للتأمين

المجموعة
األهلية
للتأمين

-10%
-20%

20%
2014
2015
2016

0%
ترست
العالمية
للتأمين

التكافل
الفلسطينية
للتأمين

فلسطين
للتأمين

التأمين
الوطنية

المشرق
للتأمين

العالمية
المتحدة
للتأمين

المجموعة
األهلية
للتأمين

-20%
-40%

-30%

-60%

-40%

-80%

-50%

-100%

تفاعا لدى صافي مبيعات جميع شركات
نموا نسبته ( )%11خالل الثالث سنوات األخيرة مسجلةً بذلك ار ً
يشير الرسم التوضيحي رقم ( )22إلى أن شركات التأمين قد حققت ً
التأمين .وفي المقابل ،فإن الرسم التوضيحي رقم ( )23يشير إلى أن معدل التعويضات المتكبدة من شركات التأمين خالل الثالث أعوام قد بلغ ( .)%9ويرى الباحث أن
جليا حينما يتم مقارنة المبيعات بالتعويضات السيما لعام .2016
شركات التأمين تسعى جاهدة لزيادة صافي مبيعاتها وخفض التعويضات المتكبدة ،األمر الذي يظهر ً
وعليه ،فإن الباحث يرى من أداء الشركات الظاهر في النسب المالية الموضحة أعاله ،أن شركات التأمين بذلت قصارى جهدها في تطبيق بعد العميل ببطاقة األداء المتوازن

فعالة.
الذي يلعب ًا
مهما في تحقيق أداء مالي مميز من خالل تحقيقه لمزايا تنافسية ّ
دور ً
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جدول رقم (:)47

النسب التحليلية لتطبيق بعد العمليات الداخلية ببطاقة األداء
الشركات

النسب

المجموعة األهلية للتأمين

العالمية المتحدة للتأمين

التأمين الوطنية

المشرق للتأمين

المتوازن 

التكافل الفلسطينية للتأمين

فلسطين للتأمين

ترست العالمية للتأمين

2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2015 2014 2013

2016

Office NO

8

7

7

8

7

8

5

5

5

13

12

13

8

8

8

10

13

13

6

8

8

Branch NO

8

8

8

11

10

10

11

11

12

8

8

8

8

8

8

6

8

8

9

9

9

7

4

6

46

41

39

29

28

29

31

28

29

32

33

28

13

17

22

52

51

60

CA Gt

5%

-21%

5%

19%

14%

4%

24%

1%

26%

-14%

9%

17%

-12%

-10%

14%

16%

26%

57%

13%

7%

36%

CL GT

-12%

-14%

0.5%

24%

7%

2%

14%

10%

11%

-19%

5%

13%

-7%

4%

-8.6%

19%

25%

40%

4%

5%

36%

No of

Agents

عدد المكاتب  ،Office Noعدد الفروع  ،Branch Noعدد الوكالء  ،No of Agentsنمو األصول المتداولة  ،CA Gtنمو المطالبات المتداولة CL Gt

نظر الرتباط
تركز الشركات الناجحة على تطوير عملياتها الداخلية باستمرار ًا
العمليات الداخلية بباقي أنشطة الشركة منها المالية ،والمتعلقة بالعميل ،والمتعلقة

رسم توضيحي رقم (:)24

عدد الفروع والمكاتب بشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية
25

بالتعلم والنمو والمتعلقة بالبيئة والمجتمع ،وذلك من خالل االبتكار والبحث

21 21

والتطوير لالستغالل األمثل للموارد المتاحة من أصول وطاقات وتحقيق مستويات

مميزة في الجودة أو خفض في التكاليف أو تحسين في سلسلة التورد بهدف زيادة
القيمة المقدمة للعمالء من خالل تسهيل حصولهم على الخدمات عبر زيادة

الفروع والمكاتب والوكالء األمر الذي يترتب عليه تحقيق مستويات مطلوبة من

17 17

15

21
16

16 16 16

20

21
17

18
16 16

19

20

17

15 15

16

15
2014
2015

10

2016

5

جليا سعي غالبية
األرباح .وبالنظر إلى الرسم التوضيحي رقم ( ،)24فإنه يبدو ً
الشركات إلى زيادة عدد المكاتب والفروع.

0
ترست العالمية
للتأمين
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التكافل
الفلسطينية
للتأمين

فلسطين للتأمين التأمين الوطنية المشرق للتأمين العالمية المتحدة المجموعة
األهلية للتأمين
للتأمين

تابع  -النسب التحليلية لتطبيق بعد العمليات الداخلية ببطاقة األداء المتوازن

وبالنظر إلى الرسم التوضيحي رقم ( )25الذي يظهر التغير في عدد وكالء
شركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية ،فإن الباحث يلمس اهتمام

رسم توضيحي رقم ()25

عدد وكالء شركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

شركات التأمين وتوجههم نحو إرضاء عمالئهم من خالل تسهيل حصولهم
على خدمات التأمين عبر المكاتب والفروع من خالل زيادتها ،مع العمل على

70

60

نظر الرتفاع تكاليف الوكالء،
نسبيا ًا
تقليل عدد الوكالء واالحتفاظ بعدد مقبول ً

60

52 51

األمر الذي نجحت أغلب الشركات في تنفيذه.

39

ومن ناحية أخرى ،فقد صممت جميع الشركات مواقع إلكترونية لها على

2014

الشبكة العنكبوتية وتميزت من بين هذه الشركات شركة التأمين الوطنية والتي

2015

أطلقت خدمة تأمينك أون الين مستفيدة من التكنولوجيا في تقريب الخدمة إلى

28
22

2016

الزبائن من خالل اختزال المكان والزمان وتوفير التكاليف والجهد.

17

32 33

28 29

31

41

50

46

40

29 28 29

30
20

13
6

4

7

10
0

أيضا أن جميع شركات التأمين لديها خطوط االتصال
وقد الحظ الباحث ً
المجاني لتشجيع العمالء وكسب رضاهم وتقليل أعباء حصولهم على خدمات

التأمين .ويؤكد الباحث أن هذا االهتمام بالعمليات الداخلية ينعكس على أداء
الشركات وحصولهم على مزايا تنافسية.
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ترست العالمية

التكافل

للتأمين

الفلسطينية

للتأمين

فلسطين للتأمين التأمين الوطنية المشرق للتأمين العالمية المتحدة
للتأمين

المجموعة
األهلية للتأمين

رسم توضيحي رقم (:)26

تابع  -النسب التحليلية لتطبيق بعد العمليات الداخلية ببطاقة األداء المتوازن

نتائج نمو األصول المتداولة لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

رسم توضيحي رقم (:)27

نتائج نمو المطالبات المتداولة لشركات التأمين خالل آخر ثالث سنوات مالية

70%

50%

60%

40%

50%

30%

40%

2014

30%

2015

2014

20%

20%

2016

10%

2015

10%

2016

0%

0%

ترست
العالمية
للتأمين

التكافل
الفلسطينية
للتأمين

فلسطين
للتأمين

التأمين
الوطنية

المشرق
للتأمين

العالمية
المتحدة
للتأمين

المجموعة
األهلية
للتأمين

-10%

-20%
-30%

ترست
العالمية
للتأمين

التكافل
الفلسطينية
للتأمين

فلسطين
للتأمين

التأمين
الوطنية

المشرق
للتأمين

العالمية
المتحدة
للتأمين

المجموعة
األهلية
للتأمين

-10%
-20%
-30%

نموا ملحوظًا في األصول المتداولة بمعدل ( )%11والتي تدلل على أن شركات التأمين تتمتع بسيولة
يتضح من الرسم التوضيحي رقم ( )26أن شركات التأمين قد حققت ً
نقدية تمكنها من تغطية مصاريفها ومطالباتها المتداولة التي تسعى الشركات إلى تخفيضها بحسب الرسم التوضيحي رقم ( )27الذي يشير إلى انخفاض نسبي في المطالبات

المتداولة التي بلغ معدلها (.)%8

ويرى الباحث أن زيادة معدل األصول المتداولة على معدل المطالبات المتداولة يدلل على رغبة الشركات في تطوير عملياتها الداخلية من خالل زيادة معدل السيولة في

األصول المتداولة وتقليل معدالت المطالبات المتداولة والذي يعكس قدرة الشركات على تغطية احتياجاتها والتزاماتها التشغيلية ،وبالتالي يعد ميزة تتمتع بها شركات التأمين

المدرجة في بورصة فلسطين.
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النسب التحليلية لتطبيق بعد التعلم والنمو ببطاقة األداء
الشركات

المجموعة األهلية للتأمين

العالمية المتحدة للتأمين

المشرق للتأمين

المتوازن 

فلسطين للتأمين

التأمين الوطنية

ترست العالمية للتأمين

التكافل الفلسطينية للتأمين

النسب

2013

2014

2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2015

2016

Emp Tra

24%

28%

32%

35%

38%

40%

31%

37%

42%

48%

27%

34%

38%

26%

18%

39%

61%

41%

39%

45%

45%

Emp Gt

15%

-12%

-2%

%6

8%

-6%

12%

-4%

7%

2%

-1%

-1%

9%

-1%

10%

23%

18%

8%

5%

0.5%

4%

نسبة تدريب الموظفين  ،Emp Traنسبة نمو الموظفين Emp Gt

نظر لما يمثله التطوير والتدريب لطاقم الفريق العامل
ًا
في شركات التأمين من أهمية ،فإن جميع الشركات قد

رسم توضيحي رقم (:)28

نسبة الموظفين الحاصلين على تدريب في شركات التأمين خالل األعوام األخيرة الثالثة

أخضعت ما نسبته ( )%37من موظفيها إلى دورات

61%

تدريبية متخصصة في مجاالت إدارية وفنية بهدف

االرتقاء بأدائهم وتطويره األمر الذي يضفي تحسينات
عديدة في إطار التعليم والنمو داخل شركات التأمين.
وبالنظر إلى الرسم التوضيح رقم ( ،)28فإن الباحث

نموا لدى غالبية الشركات في درجة اهتمامها
الحظ ً
بالتدريب والتطوير بالموظفين خالل الثالث سنوات
األخيرة.

70%

45%
45%
39%

60%
48%

39% 41%

2014

38%
26%

2015

34%
27%

42%
37%
31%

40%
38%
35%

18%

50%
32%
28%
24%

40%
30%
20%

2016

10%
0%
ترست العالمية

التكافل

للتأمين

الفلسطينية
للتأمين
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فلسطين للتأمين التأمين الوطنية المشرق للتأمين العالمية المتحدة
للتأمين

المجموعة
األهلية للتأمين

وبالنظر إلى الرسم التوضيحي رقم ( ،)29فإن الباحث

نموا في أعداد
قد الحظ أن شركات التأمين قد سجلت ً
موظفيها بنسبة  %5خالل األعوام الثالث األخيرة ،في

رسم توضيحي رقم (:)29

حين أن أعلى معدل نمو كان في عام  2014بما

نسبة نمو الموظفين بشركات التأمين خالل األعوام األخيرة الثالث

نسبته ( )%10والذي تدحرج في عام  2015إلى

25%

نسبيا عام  2016ليصبح (.)%3
( )%1وارتفع ً
كما الحظ الباحث أن شركات التأمين تحافظ على

23%
20%
18%

درجة دوران منخفضة للموظفين في غالبيتها ،األمر

يدا من االستقرار بالعمليات الداخلية
الذي يضفي مز ً
كبير على
اكميا ًا
ويجعل لجهد التدريب والتطوير ًا
أثر تر ً
أداء شركات التأمين المختلفة ما يحقق التعلم والنمو

المستدام.

كما تؤكد التقارير السنوية والنسب المالية أن ارتفاع
نسب التعيين في الشركات وزيادة نسب الموظفين

15%

15%

12%
2014
2015

8%

10%
9%
7%

5%
4%

8%
6%

5%

2%

0.50%
2016

10%

ترست العالمية
للتأمين

الحاصلين على التدريب فيها تؤثر بشكل رئيس على

التكافل
الفلسطينية
للتأمين

-1%
-1%
المجموعة
فلسطين للتأمين التأمين الوطنية المشرق للتأمين العالمية المتحدة -2%
األهلية للتأمين
للتأمين
-4%
-6%

0%
-5%
-10%

-12%

زيادة التعلم والنمو لدى شركات التأمين؛ األمر الذي

-15%

يؤدي بدوره إلى تحقيق مزيد من اإلنتاجية والربحية
نتيجة التطور في أداء العاملين ما يترتب عليه تحقيق

الميزة التنافسية.
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جدول رقم (:)49

النسب التحليلية لتطبيق بعد المسئولية االجتماعية والبيئية ببطاقة األداء
الشركات

النسب

Soci Res

المجموعة األهلية للتأمين

العالمية المتحدة للتأمين

المشرق للتأمين

التأمين الوطنية

المتوازن 

فلسطين للتأمين

ترست العالمية للتأمين

التكافل الفلسطينية للتأمين

2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2015 2014 2013
72K

42K

32K

54k

29K

75K

22K

19K

62K

77K

94K

81K

9K

31K

21K

9K

25K

22k

30K

36k

المساهمة في المسئولية االجتماعية Social Res

جميعا
يتضح من التقارير المالية السنوية للشركات المالية أنها
ً

تُعنى بالمسئولية االجتماعية والبيئية من خالل تخصيص مبالغ
مالية بلغت قرابة  $1,000,000خالل الثالث سنوات األخيرة

رسم توضيحي رقم (:)30

المساهمات المالية لشركات التأمين في مجال المسئولية االجتماعية والبيئية لألعوام الثالث األخيرة
 2016

بنسب مالية متفاوتة بحسب اهتمام الشركات .ويجدر الذكر بأن

المجموعة األهلية للتأمين

شركة التأمين الوطنية سجلت خالل األعوام الثالث األخيرة

العالمية المتحدة للتأمين

صرفت في خدمة
 2016 ،2015 ،2014أكبر مبالغ مالية ُ
المجتمع والبيئة.
ويدلل هذا البذل على اهتمام الشركات بالمجتمع والبيئة التي

يعملون فيها ويؤكد على حرصهم على أفراد المجتمع وعناصر
البيئة المختلفة والذي يعد أحد أبعاد بطاقة األداء المتوازن.

32
36

42

المشرق للتأمين
التأمين الوطنية
فلسطين للتأمين

75

9

29

25
30
9 31

19

77

54
22
62

 -غ -

 2014

21

72

ترست العالمية للتأمين

بارز في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات
دور ًا
والبيئية يلعب ًا
التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.

 2015

22

التكافل الفلسطينية للتأمين

ويرى الباحث أن اهتمام الشركات ببعد المسئولية االجتماعية

61

94

81

2016
61K

