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إنّ ........

سمض انمحجخ َ وجع انحىبن مه عهمزىٓ كٕف ٔكُن انُفبء

إنّ ........

انقهت انىبصع انجٕبض ،كم مه فٓ انُجُد ثعذ هللا َ سسُنً

( أمٓ انحىُوخ ).
إنّ ........

مه عهمىٓ انصجش َ انىجبح ،مه أفزقذي فٓ مُاجًٍ انصعبة

إنّ ........

حكمزٓ َ عهمٓ ،أدثٓ َ حهمٓ

إنّ ........

انىُس انزْ ٔىٕش نٓ دسثٓ

إنّ ........

سفٕقخ دسثٓ َ ،ششٔكخ حٕبرٓ ،مه سبسد معٓ وحُ انمسزقجم خطُح ثخطُح

إنّ ........

مه شبسكزىٓ أفشاحٓ َ أحضاوٓ ،مه كبوذ سمضا نهزفبؤل َ ٔىجُعب ً نهصجش َ كىضاً نهعطبء

( أثٓ انغبنٓ ) .

( صَجزٓ انصبثشح ).
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إنّ ........
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(أسشاوب انجُاسم ).
إليهم جميعاً أهدي هذإ إلجهد إلمتوإضع و إلعمل إلبسيط ........
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ت َّ
ون " النـحل ) )114
بسم اهلل الرحمن الرحيم " َوا ْشكُ ُروا ِنعْمَ َ
المو إن كُنْتُمْ ِإيَّاهُ تَعْبُدُ َ
الحمد و الشكر هلل أولا و أخي ار لما وفقني في حياتي و في إتمام دراستي.
أتوجــو بالشــكر و العرفــان و المتنــان لاســاتذة الفالــل الــدكتور إســكندر نش ـوان و الــذ خ ـ

لــي و تــو

الن ـو و اارشـاد و إثـراه محتواىـا
اه و أىميـاا مـن خـ ل تقديمـو ُ
الثمين لإلشـ ار لمـه ىـذه الد ارسـا فزادىـا ثـر ا
بالمعمومــات المديــدة ا و الــدكتور إبـراىيم واكــد و الــذ شـرفني بمتابعــا د ارســتي فقــد كــان لــو الثــر الكبيــر فــي

إنجاز و إتمام ىذه الدراسا .

و أتقدم بالشكر و التقدير و المتنان لاستاذ الدكتور جبر الدالور و الـدكتور لمـي النعـامي و كـذلد الـدكتور
مديـد الشـيع لمــي لِمـا بــذلوه مـن جيـد و لدــاه لمـه مــدار د ارسـتي فمـم يبخمـوا بعمميـم أو خبـراتيم ا فميـدوا لــي
دريق العمم و المعرفو ا فميم كل الحترام و التقدير .
كما و أتقـدم بالشـكر و التقـدير و العرفـان لاسـاتذة الـذين تكرمـوا بمنا شـا رسـالتي و ىـم السـتاذ الـدكتور سـالم
حمس ( منا ش ا خارجي ا ) و أستاذ الدالل الدكتور لماد الباز ( منا ش ا داخمي ا ) لمـا بـذله مـن و و
ـت و جي وـد

في راهة رسالتي و ااد ع لمييا ا سائ ا المـوله لـز و جـل أن يسـجل ليـم ذلـد الجيـد المشـكور فـي ميـزان

حسناتيما .

و أشكر الموظدين و العاممين في سمدا النقد لما دموه من تسـيي ت و تـوفير المعمومـات التـي سـالدتني فـي
إتمــام د ارســتي ا و يســعدني أن أتقــدم بالشــكر و العرفــان لكــل مــن ســالد و ســاىم فــي إتم ــام و انج ــاز ىــذه

الدراسا .

و أتوجــو بجزيــل الشــكر و المتنــان لســاتذتي الفالــل و الــذين ــاموا بتحكــيم الســتبيان فميــم كــل الحتـرام و

التقدير لما دموه من معمومات سالدتني في ولع الستبيان بشكل أفلل .

أخـ ـ
كم ــا و ُيس ـ ِـع ُدني أن أتق ــدم بالش ــكر و التق ــدير لم ــرح العمم ــي ج ــامعتي " جامع ــا الزى ــر بغــزة "ا و ُ
ِ
بالذكر لمادة الدراسات العميا و كميا ال ت اد و العموم ااداريا و العاممين فييمـا ا راجيـ ا مـن اهلل لـز و جـل
أن تبقه جامعا الزىر بيت ِ
العمم و منبت العمماه .


ت

إلممخـــــــــص
النوليا لممعمومات المحاسبيا لمه أحد أىم أساليب

اىتمت ىذه الدراسا بالتعر لمه أثر الخ ائ

المحاسبا ااداريا و ىو أسموب بدا ا الداه المتوازن ا لمه التبار أنو من أساليب المحاسبا ااداريا
الحديثا و التي تركز لمه لدة أبعاد و ىي ( البعد المالي ا بعد العميل ا بعد العمميات الداخميا ا ُبعد النمو
و التعمم ا و البعدين البيئي و الجتمالي ) و نتيجا ىذا التأثير لمه كداهة و فعاليا ىذا السموب ا فقد

أولحت الدراسا أىميا الخ ائ

النوليا لممعمومات المحاسبيا في إتخاذ الق اررات بشكل لام و المتعمقا

بأسموب بدا ا الداه المتوازن بشكل خا

ا كما و أولحت الدراسا أن الخ ائ

النوليا الرئيسيا تتمثل

في خا يتين رئيسيتين كما ولحيما مجمس معايير المحاسبا الماليا في نشرة المداىيم ر م (  ) 8و ىما :

( الم هما و التمثيل ال ادق ) لممعمومات المحاسبيا .

و د التمدت الد ارسا لمه المنيج الو دي التحميمي ا و لمح ول لمه معمومات الدراسا فقد تم جمع
المعمومات من الكتب و المراجع المتعمقا بالمولوع ا و أيلا تم ت ميم و توزيع ائما استبيان لمتحقق من

مولوع الدراسا و ىو التعر

بدا ا الداه المتوازن " .

النوليا لممعمومات المحاسبيا لمه كداهة و فعاليا

لمه " أثر الخ ائ

و د أظيرت نتائج اادار النظر لمدراسا و نتائج التحميل ااح ائي بوجود ل ا تولو أن ىناد تأثير
لمخ ائ

النوليا لممعمومات المحاسبيا المتعمقا بخا يتي الم هما و التمثيل ال ادق لمه بدا ا الداه

المتوازن ا حيث إن توفر تمد الخ ائ

في المعمومات المحاسبيا الواردة في القوائم الماليا و وائم التكالي

البيئيا يعمل لمه زيادة كداهة و فعاليا بدا ا الداه المتوازن لمه التبار أن تمد البدا ا تعتمد لمه

مؤشرات ياس ا منيا المؤشرات الماليا التي يتم الح ول لمييا من خ ل تمد القوائم .

و تم ولع العديد من التو يات التي تن و البنود التجاريا بالىتمام بالعم ه و تقديم خدمات تنافسيا ليم

و كذلد بتوفير جودة المعمومات المحاسبيا في معموماتيا لمتو ل إله در أكبر من كداهة و فعاليا بدا ا
الداه المتوازن ا و كذلد أو ت الدراسا بلرورة الىتمام بالبعد البيئي و احتساب التكالي
مخ

ا و ف ميا لن التكالي

البيئيا في وائم

المحاسبيا و ذلد للمان زيادة كداهة و فعاليا بدا ا الداه المتوازن .


ث

Abstract
The objective of this study is to identify the impact of qualitative
characteristics of accounting information (relevance and representational
faithfulness) on a measurement tool of performance in the banking sector of
Palestine. The efficiency and effectiveness of the balanced scorecard, and its
dimentions (financial, customer, internal processing, learning-and- growth,
environmental, and social)
The study relies on the descriptive analytical method, where the information
needed for this study was gathered from books, references, and thequestionnaire.
Using classical statistical analysis, the results of the study indicate that there
is a significant impact for both relevance and representational faithfulness on
the efficiency and effectivenss of the balanced scorecard.
Moreover, there is a significant impact for both qualitative characteristics on
eatch measurement dimentions of the balanced scorecard, therefore theavailability of qualitative characteristics of accounting information in
financial statements will make the balanced scorecard more effective and
efficient.
Finally the study recommends that the banking firms should give their
customers extra care and provided them with a competitive service plus
providing a quality of accounting information, and separate measurement
dimentions with respect to the environmental costs in the balanced scorecard.
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الفصل األول
اإلطـــــــار العــــــام للذراســـــــت
 . 1.1خطــــت الذراســت
 . 1.2الذراساث السابقت
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 .1.1خطة الدراسة:
 .1.1.1مقدمة:
ييتـ نظاـ المعمومات المحاسبي بتقديـ معمومات مفيدة و مناسبة مف خالؿ إعداد القوائـ المالية  ،و التي
تساعد العديد مف الجيات في اتخاذ الق اررات السميمة و المناسبة  ،و يتطمب تقديـ ىذه المعمومات التخاذ

الق اررات توافر الخصائص النوعية فييا و التي تجعؿ تمؾ القوائـ ذات فائدة و مصداقية و يمكف االعتماد

عمييا في اتخاذ القرارات .

و نتيجة لزيادة الطمب عمى استخداـ المعمومات المحاسبية في العديد مف المجاالت  ،فقد حظيت الخصائص
النوعية لممعمومات المحاسبية عمى اىتماـ العديد مف الجيات الم ِ
نظمة لمينة المحاسبة  ،و منيا عمى سبيؿ
ُ
المثاؿ  :ما جاء في مجمس معايير المحاسبة المالية " "FASBلعاـ  1980بالنشرة رقـ"  " 2بخصوص
معايير جودة المعمومات المحاسبية  ،و أوضح المجمس أنو ال بد أف تتوفر الخصائص النوعية في

المعمومات المحاسبية حتى تكوف مفيدة لمتخذي الق اررات  ،و قد قاـ المجمس بتعديؿ ذلؾ مف خالؿ إصدار
نشرة مفاىيـ محاسبة مالية رقـ "  " 8لعاـ  2010و قد تـ اعتماد إطار إعداد و عرض البيانات المالية مف
ِقَبؿ لجنة معايير المحاسبة الدولية " "IASCفي العاـ  1989و التي تحولت لمجمس معايير المحاسبة الدولية
" " IASBفػ ػػي العػػاـ  2001و تضمػف ى ػذا اإلطػ ػار الخصػائص النوعيػة لممعمومػات المحاسبيػة  ،و اتفؽ
ك ػ ٌؿ مػػف (  ) FASB & IASBعمى وضع نشرة مفاىيـ رقـ (  ) SFAC 8ضمف برنامج توحيد المعايير و
المفاىيـ المرتبطة بالخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى أف تتمثؿ ىذه الخصائص في خاصيتيف

رئيسيتيف و ىما  ( :المالءمة و التمثيؿ الصادؽ ) .
فقد تزايد االىتماـ في اآلونة األخيرة بدراسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة  ،حيث إف أسموب بطاقة األداء
المتوازف "  " BSCيعتبر مف أىـ ىذه األساليب و التي تركز عمى العديد مف األبعاد الرئيسية التي ليا
البعد المالي ُ ،بعد العمالء ُ ،بعد العمميات الداخمية ُ ،بعد النمو و التعمـ  ،و
عالقة بالبنوؾ التجارية وىي ُ " :
البعد االجتماعي و البيئي  ،و إف البطاقة تيتـ بالتعرؼ عمى أداء المؤسسات و ُحسف سير العمؿ فييا .
ُ
و يرتبط اتخاذ القرار في أي مف األبعاد المختمفة لبطاقة األداء المتوازف بالنظاـ المحاسبي و دقة ما ينتج

عنو مف تقارير  ،لذلؾ فإف اتخاذ الق اررات الخاصة بالمؤسسة  ،العمالء  ،الموظفيف  ،ترتبط بنظاـ
المعمومات المحاسبي و الجودة التي يوفرىا ذلؾ النظاـ  ،فالقطاع البنكي الفمسطيني مف أىـ القطاعات التي
تيتـ باستخداـ أسموب بطاقة األداء المتوازف في قياس أدائيا .
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 .1.1.2مشكمة الدراسة:
يتطمب عند إعداد بطاقة األداء المتوازف توفر قوائـ مالية تشتمؿ عمى معمومات محاسبية تتميز بالخصائص
النوعية المفيدة في اتخاذ الق اررات اإلدارية السميمة  ،و تتمثؿ مشكمة الدراسة في أف افتقار المعمومات

المحاسبية المقدمة لمستخدمييا لبعض الخصائص النوعية لممعمومات يجعؿ مف الصعوبة االعتماد عمى ىذه

المعمومات في اتخاذ الق اررات المناسبة  ،كما و تكمف مشكمة الدراسة في أف البنوؾ التجارية التي تُطَبِؽ

أسموب بطاقة األداء المتوازف بحاجة الى معرفة أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و
فعالية ىذه البطاقة  ،وأف تطبيؽ ىذه البطاقة يتطمب توفر معمومات محاسبية ذات خصائص نوعية لرفع

كفاءة عممية التطبيؽ  ،فقد تناولت الكثير مف الدراسات الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية إال أنيا لـ

توضح تأثيرىا عمى كفاءة و فعالية أسموب بطاقة األداء المتوازف  ،و مف ىنا ظيرت مشكمة الدراسة  ،و التي
يمكف صياغتيا في السؤاليف التالييف :

السؤال األول:

ما أثر توفر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن ؟
و الذي ينبثؽ منو التساؤالت التالية :

البعد المالي لبطاقة األداء
 -1ما أثر توفر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُ
المتوازف ؟
 -2ما أثر توفر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء
المتوازف ؟

 -3ما أثر توفر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة
األداء المتوازف ؟

 -4ما أثر توفر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ لبطاقة
األداء المتوازف ؟
البعد البيئي لبطاقة األداء
 -5ما أثر توفر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُ
المتوازف ؟

السؤال الثاني:

ما أثر توفر خاصية التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن ؟

و الذي ينبثؽ منو التساؤالت الفرعية التالية :
البعد المالي لبطاقة
 -1ما أثر توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُ
األداء المتوازف ؟
 -2ما أثر توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة
األداء المتوازف ؟
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 -3ما أثر توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات
الداخمية لبطاقة األداء المتوازف ؟

 -4ما أثر توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ
لبطاقة األداء المتوازف ؟

البعد البيئي لبطاقة
 -5ما أثر توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُ
األداء المتوازف ؟

 . 1.1.3أىمية الدراسة:

 -1تنبع أىمية الدراسة مف أىمية الموضوع الذي تتناولو و ىو الخصائص النوعية الرئيسية لممعمومات

المحاسبية  ،و التعرؼ عمى أثرىا عمى كفاءة و فعالية أبعاد بطاقة األداء المتوازف.

 -2تعتبر ىذه الدراسة ذات أىمية بسبب قمة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة.

 -3تستمد ىذه الدراسة أىميتيا باعتبارىا مف أوائؿ الدراسات التي تربط بيف أىـ أىداؼ المحاسبة المالية
و ىي الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية  ،و أحد أىـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة و ىو

أسموب بطاقة األداء المتوازف.

 –4تتضح أىمية الدراسة مف خالؿ تناوليا لموضوع كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف  ،و ىو مف
المواضيع التي غاب الحديث عنيا في الكثير مف الكتب و األبحاث العممية.

 -5توضيح كيفية تطوير بطاقة األداء المتوازف مف خالؿ التعرؼ عمى ماىية كفاءة و فعالية ىذه

البطاقة لبيئة الدراسة.

 –6تحديد أىمية تأثير الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى مؤشرات قياس كؿ ُبعد مف أبعاد
بطاقة األداء المتوازف.

 .1.1.4أىداف الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير الخصائص النوعية الرئيسية ( المالءمة و التمثيؿ الصادؽ)
لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية أحد أىـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،و ىو أسموب بطاقة

األداء المتوازف (  ) BSCفي البنوؾ التجارية ،و ذلؾ مف خالؿ ما يمي :

 -1توضيح ماىية الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية  ،و أىميتيا في اتخاذ الق اررات.

 -2التعرؼ عمى أسموب بطاقة األداء المتوازف و أبعادىا الرئيسية كأسموب إداري حديث ييدؼ لتحقيؽ

النمو.

 -3التعرؼ عمى مفيوـ كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف.

 –4التعرؼ عمى دور الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في البنوؾ التجارية عمى كفاءة و فعالية

ىذه البطاقة.

 –5تقديـ معمومات مفيدة لمتخذي الق اررات اإلدارية الخاصة ببطاقة األداء المتوازف لمعامميف في قطاع
 .البنوؾ .
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 . 1.1.5فرضيات الدراسة:
لإلجابة عمى التساؤالت المكونة لمشكمة الدراسة ،فقد تـ صياغة الفرضيتيف الرئيسيتيف التاليتيف:

الفرضية الرئيسية األولى:

 تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن
عند مستوى داللة .  0.05

و التي ينبثؽ منيا الفرضيات الفرعية التالية:

البعد المالي عند مستوى داللة
 -1تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ
.  0.05
 - 2تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ عند مستوى داللة
.  0.05
 - 3تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية عند
مستوى داللة .  0.05

 - 4تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو والتعمـ عند مستوى
داللة .  0.05

البعد البيئي عند مستوى داللة
 - 5تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ
.  0.05
الفرضية الرئيسية الثانية:

 تؤؤؤثر خاصؤؤية التمثيؤؤل الصؤؤادق لممعمومؤؤات المحاسؤؤبية إيجابي ؤاً عمؤؤى كفؤؤاءة و فعاليؤؤة بطاقؤؤة األداء
المتوازن عند مستوى داللة .  0.05

و التي ينبثؽ منيا الفرضيات الفرعية التالية- :
البعد المالي عند
 - 1تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ
مستوى داللة .  0.05
 - 2تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ عند مستوى
داللة .  0.05
 - 3تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
عند مستوى داللة .  0.05
 - 4تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو والتعمـ عند
مستوى داللة .  0.05
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البعد البيئي عند
 - 5تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ
مستوى داللة .  0.05
 .1.1.6منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي  ،الذي يقوـ عمى دراسة جوانب و أبعاد الظاىرة موضع
الدراسة  ،مف خالؿ اإلطالع عمى الكتب و األبحاث و الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة  ،و مف

ثـ تقديـ التوصيات المناسبة مف خالؿ تحميؿ نتائج الدراسة  ،التي تـ التوصؿ إلييا عف طريؽ استخداـ
أسموب االستبياف لجمع المعمومات .

 .1.1.7حدود الدراسة:

نظر لمظروؼ الصعبة التي تمر بيا دولة فمسطيف  ،فقد اقتصرت الدراسة عمى
 -1الحدود المكانية :اً

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

 -2الحدود الزمنية :المدة الزمنية لتنفيذ ىذه الدراسة ىو العاـ  2015ـ.

 -3الحدود البشرية :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى موظفي بنوؾ قطاع غزة المتمثميف في (مدراء األقساـ،

المدراء المالييف  ،المدراء العاميف).

 . 1.1.8طرق جمع البيانات:

تـ االعتماد عمى مصدريف لمحصوؿ عمى البيانات و ىما:

 -1البيانات األولية:

تـ الحصوؿ عمى المصادر األولية لمدراسة مف خالؿ جمع البيانات الالزمة لالستبياف الذي تـ تصميمو
الستطالع آراء المبحوثيف ) موظفي البنوؾ بقطاع غزة ( عف موضوع الدراسة  ،و ىو التعرؼ عمى أثر
الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف ومف ثـ تفريغيا وتحميميا

باستخداـ برنامج ) SPSS (Statistical Package for Social Scienceاإلحصائي  ،واستخداـ
االختبارات اإلحصائية المناسبة  ،بيدؼ الوصوؿ لنتائج ذات قيمة  ،و مؤشرات تعزز موضوع الدراسة .
 -2البيانات الثانوية:

تـ جمع البيانات الالزمة مف خالؿ استخداـ المصادر الثانوية لمدراسة  ،عف طريؽ الرجوع إلى الكتب و
اء بالخصائص النوعية
الدوريات و المنشورات الخاصة والمتعمقة بالموضوع قيد الدراسة  ،والتي تتعمؽ سو ً
لممعمومات المحاسبية و عناصر جودة تمؾ المعمومات أو ببطاقة األداء المتوازف  ،و التعرؼ عمى كفاءة و

فعالية تمؾ البطاقة  ،و أخذ تصور عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت في مجاؿ الدراسة .

 . 1.1.9متغيرات الدراسة:

و لتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد اعتمدت الدراسة عمى:

 - 1متغيرين مستقمين و ىما:

(مالءمة المعمومات المحاسبية) و ( التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية ) .
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 -2عدد من المتغيرات التابعة  ،و ىي كالتالي:
 -كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف  ،و ينبثؽ عنيا :

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف .
 كفاءة و فعالية ُ
 كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف.

 كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف.
 كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ لبطاقة األداء المتوازف.

البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازف .
 كفاءة و فعالية ُ
و تتضح عالقة المتغيرات التابعة بالمتغيرات المستقمة لمدراسة ،كما ىو مبيف في الشكؿ التالي:
المتغيرات التابعة

المتغيرات المستقمة

كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن
المتغير المستقل األول :مالءمة

كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء

المعمومات المحاسبية

المتوازن

كفاءة و فعالية بعد العميل لبطاقة األداء

المتوازن

المتغير المستقل الثاني :التمثيل
الصادق لممعمومات المحاسبية

كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية

لبطاقة األداء المتوازن

كفاءة و فعالية بعد النمو و التعمم لبطاقة
األداء المتوازن
كفاءة و فعالية البعد البيئي لبطاقة األداء

المتوازن

الشكل رقم (  ) 1-1عالقة المتغيرات المستقمة لمدراسة بالمتغيرات التابعة
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 . 1.2الدراسات السابقة:
يمكف تقسيـ الدراسات السابقة إلى محوريف ،و ىما:
المحور األوؿ :دراسات سابقة متعمقة بالخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية.
المحور الثاني :دراسات سابقة متعمقة ببطاقة األداء المتوازف.

 .1.2.1الدراسات السابقة المتعمقة بالخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية:
أوالً :الدراسات األجنبية

 –1دراسة)Joyce, et. all, 1982( :
""Using the FASBs qualitative characteristics in accounting policy choices
أوضحت ىذه الدراسة استخداـ الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في اختيار السياسات  ،و عند تغير
ىذه السياسات مف ِقبؿ (  ) FASBو التي اتخذت خيارات فيما يخص طرؽ البدائؿ المحاسبية  ،و أف
الطرؽ المحاسبية بطبيعتيا متعددة األبعاد  ،و العديد منيا يرجع إلى مالءمة المعمومات التي تظير في نشرة

مفاىيـ المحاسبة المالية رقـ " "2لمجمس معايير المحاسبة المالية ( ، )FASBو ىي الخصائص النوعية
لممعمومات المحاسبية  ،و أف ىذا السعي ييدؼ لتحديد و تعريؼ افتراضات الخصائص النوعية التي يجب
توفرىا في المعمومات المحاسبية و التي تساعد واضعي المعايير المحاسبية في اختبار الطرؽ المحاسبية  .و

ال ختبار تأثير الخصائص النوعية في القوائـ تـ تقييـ الجودة ألحكاـ واضعي المعايير قبؿ و بعد وضع بعض
المعايير في القوائـ  ،و لألسؼ فإنو ال توجد طريقة لقياس جودة ىذا القرار.

و اعتبرت الدراسة أف ىناؾ ثالثة ظروؼ ضرورية لمقوائـ لتسييؿ عممية وضع المعايير المحاسبية.
األوؿ  :أف تكوف الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية تشغيمية ليتـ تقييـ حاالت التشغيؿ لمخصائص
النوعية ضمف سمات متعددة  ،و ىي طرؽ لنماذج متعددة لمخصائص تـ افتراضيا بواسطة ( Campbell

. ) & Fiske 1959

الثاني :أف تكوف الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية شاممة لمعوامؿ اليامة التي تتمثؿ في إختيار
السياسات المحاسبية .

الثالث :أف يكوف ىناؾ حد أدنى مف القيـ ( التداخؿ) في المعنى بيف ىذه الخصائص ،و أف التكرار في
المعنى يشير إلى أف القمة في الخصائص النوعية مف شأنو أف يخدـ واضعي السياسات .و توصمت الدراسة

لنتائج مف ضمنيا  ،أف ىناؾ نوعا ف مف الخصائص لممعمومات المحاسبية و ىما  :القابمية لمتحقؽ  ،و

التكمفة  ،عمى ا عتبار أنيما مف ضمف الخصائص التشغيمية في القوائـ  ،و ال يوجد غيرىما و أف الخصائص
النوعية تشكؿ مجموعة شاممة مف صفات اختيار السياسات المحاسبية  ،وأال تكوف ىذه الخصائص قميمة في
تمؾ المعمومات .
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 – 2دراسة) Hongjiang, et. all, 2002 ( :
" )"Data quality issues in implementing an enterprise resource planning( ERP
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى قضايا جودة البيانات في تنفيذ نظاـ تخطيط موارد المؤسسات  ،حيث
أوضحت ىذه الدراسة أف جودة البيانات و المعمومات ىي مسألة حاسمة أثناء تنفيذ و تخطيط نظـ موارد

المؤسسات  ،و ا عتبرت الدراسة أف المشاكؿ المتعمقة بجودة البيانات يمكف أف يكوف ليا تأثير كبير عمى نظـ
معمومات المؤسسة  ،و لضماف نجاح عممية التخطيط لموارد المؤسسة يجب االىتماـ بجودة المعمومات
لتصبح قادرة عمى المنافسة  ،حيث أوضحت الدراسة أف الجودة تتوفر وفقا لمعايير الخصائص النوعية

لممعمومات  ،و ىي ( األبعاد األكثر شيوعا ) متمثمة في " الدقة  ،التوقيت  ،االكتماؿ  ،و االتساؽ " .

و توصمت الدراسة إلى أف أىمية جودة المعمومات و البيانات تتطمب فيماً عمى نطاؽ واسع في تنفيذ و

تخطيط نظاـ موارد المؤسسات  ،و أنو يجب تقديـ فيـ أفضؿ لقضايا جودة المعمومات فضالً عف توفير
نتائج ممارسة مفيدة مف الناحية العممية  ،و أوصت الدراسة بأنو يجب عمى المؤسسآت الحصوؿ عمى فيـ

أفضؿ لمقضايا المتعمقة بمفيوـ الجودة و التي تقود إلى األنشطة التي تساعد عمى ضماف تحقيؽ األىداؼ
المرجوة .
 -3دراسة)Myojung, et. all, 2006( :
"Reliability As a Means to Achieve Relevance in Valuation: Does Historical
?”Cost Qualify As “What It Purports to Represent
و ناقشت ىذه الدارسة الجوانب النظرية لممالءمة و الموثوقية و اعتبرت أف توفر ىذه الخصائص يعمؿ عمى
تحسيف األداء كما ورد في بياف (  . ) FASBحيث اعتبرت الدراسة أف تعريؼ القبوؿ العاـ لممالءمة يكوف
بشكؿ متقارب مع القياس و التمثيؿ المحاسبي  ،و أف تعريؼ المالءمة يكوف مف خالؿ التقارب اإلحصائي

بيف أساس ( قيمة المؤسسة ) و األرقاـ المحاسبية  ،حيث اختار واضعو المعايير المحاسبية طرؽ القياس و
القيمة المحاسبية بطرؽ محاسبية تكوف أكثر مالءمة لتعظيـ المعمومات التي يتـ توفرىا مف مخرجات التقارير

المالية  ،و أف المقاييس تمعب دو ًار أساسيا حيث تعتبر كجسر يربط بيف القيمة األساسية و المحاسبية  ،و
بشكؿ أكثر تحديدا فإف القياس يتـ اختباره لتحقيؽ موثوقية المعمومات  ،و فيما يتعمؽ بما تـ الحديث عنو

بخصوص استخداـ القيمة العادلة (  ) FVمقابؿ التكمفة التاريخية (  ) HCفقد توقعت الدراسة أف موثوقية
القيمة العادلة يتـ اعتمادىا لمتحسف مع مرور الوقت  ،و قد دعمت (  ) FASBفي اآلونة األخيرة نحو

القياس بإستخداـ (  . ) FVو توصمت الدراسة لوضع إطار جديد لممالءمة و الموثوقية و التي يجب توفرىا
بشكؿ واضح و ذلؾ حوؿ كيفية اختيار معايير القياس المحاسبي و القيمة المحاسبية  ،و أف تعظيـ مالءمة

المعمومات المحاسبية ينتج مف خالؿ استخداـ القيمة المحاسبية  ،و أنو مف خالؿ ىذه الدراسة فإف المفاضمة
بيف مالءمة و موثوقية المعمومات فيما يتعمؽ بالتكمفة التاريخية تكوف أقؿ أىمية مقارنة مع القيمة العادلة .
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كما وضحت ىذه الدراسة أف (  ) FASBفي اآلونة األخيرة بحثت في العمؿ عمى أساس القياس باستخداـ
القيمة العادلة و ذلؾ مف أجؿ تحسيف الموثوقية و التي بدورىا تعمؿ عمى تعزيز المعمومات المحاسبية .
 - 4دراسة)Lantto & Maija, 2007( :
"Does (IFRSs) improve the usefulness of accounting information in a code"?law country
و كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة معرفة طبيعة العالقة بيف تطبيؽ معايير اإلبالغ المالي (  ) IFRSو مستوى
جودة المعمومات المحاسبية الناتجة مف ىذا التطبيؽ  ،و قد تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في فنمندا  ،و ذلؾ ألنيا

تطبؽ نظـ قوية تعمؿ عمى تعزيز البيئة القانونية و تعزيز المعايير المطبقة  ،و قد قامت الدراسة عمى

أسموب التحميؿ التجريبي  ،و تـ توزيع استبيانات عمى ثالث فئات ىـ المحمموف الماليوف  ،و المديروف  ،و
المدققوف  ،و كانت النتائج المستخمصة مف الدراسة أف المبحوثيف يعتبروف أف المعمومات المحاسبية التي
تقوـ عمى أساس تطبيؽ معايير التقارير المالية الدولية و اإلبالغ المالي ( ، )IFRSتكوف ذات خصائص

نوعية ،و أنو يمكف االعتماد عمييا بشكؿ كبير أكثر مف المعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا بدوف اتباع
معايير التقارير المالية ( . )IFRS

 -5دراسة:)Beest, et. all, 2009( :
""Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics
و َس َعت ىذه الدراسة لقياس جودة بنود التقارير المالية  ،مف خالؿ التعرؼ عمى الخصائص الرئيسية

لممعمومات المحاسبية و تعزيز دور تمؾ الخصائص في المعمومات  ،و ذلؾ مف خالؿ استخداـ  231تقري اًر

سنويا مف تقارير الشركات المدرجة في سوؽ األوراؽ المالية في الواليات المتحدة و المممكة المتحدة و سوؽ

األوراؽ المالية اليولندي  ،في عامي  . 2007 ، 2005و مف أىـ النتائج التي خرجت بيا الدراسة :

 -أف أداة القياس لجودة المعمومات ليذه الدراسة ىو منيج صحيح و موثوؽ بيا لتقييـ جودة التقارير المالية.

 أف أداة القياس ت ساىـ في تحسيف تقييـ نوعية المعمومات الخاصة بإعداد التقارير المالية  ،حيث إنو تـالطمب مف مجمس معايير المحاسبة المالية " ، "FASBو مجمس معايير المحاسبة الدولية " "IASBبأف
يجعؿ الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية مف ِ
ضمف المقاييس التشغيمية .
 - 6دراسة) Lindfors, 2012 ( :
"XBRL and the Qualitative Characteristics of Useful Financial Statement
"Information
ىدفت ىذه الدراسة ال ستكشاؼ و تحديد و وصؼ و تقييـ القضايا و المشاكؿ التكنولوجية و المحاسبية و
وضع حموؿ ليا ترتبط بامتدادىا بمغة أعماؿ التقارير (  ) XBRLو التعرؼ عمى مراحؿ عممية تصميـ

البحوث التكنولوجية و اإلصدارات المحاسبية ،و مناقشة و التعرؼ عمى تأثير الخصائص النوعية عمى ىذه

القضايا المختمفة .حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ العديد مف القصور الفني في البيانات المالية فيما
يتعمؽ بمجاؿ (  ) XBRLباإلضافة إلى أف (  ) XBRLيوضح ىذا القصور و الذي يتمثؿ في التمثيؿ
الصادؽ لمبيانات المالية  ،و أف ىناؾ أنواع جديدة مف تأكيدات و إجراءات تعمؿ عمى تطوير المفاىيـ  ،و
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أف مػػرونة كػ ٌؿ مػف المعػػايير المحاسبيػة (  ) ASو ( ) (XBRLيؤدي ذلؾ إلى مشاكؿ متعددة تتعمؽ
بالتشغيؿ البيئي و المقارنة المحاسبية  ،و التي يمكف التغمب عمييا مثال مف خالؿ االعتماد الدقيؽ لممعايير

المحاسبية .

كما و أشارت نتائج الدراسة إلى أف (  ) XBRLيعمؿ عمى تعزيز فائدة القوائـ المالية عف طريؽ جعميا أكثر

قابمية لمفيـ مف قبؿ مستخدمييا و مساعدتيـ في اتخاذ ق اررات أفضؿ  ،و أنو حتى اآلف لـ يثبت أف
( ) XBRLسوؼ يؤثر عمى محتوى أو مالءمة المعمومات المحاسبية بنفسيا  ،و ينظر إلى ( ) XBRLمف

قبؿ العديد مف الجيات عمى أنيا تكنولوجيا يمكف مف خالليا التحوؿ عمى المدى القصير مف النظاـ الورقي

إلى النظاـ اإللكتروني في التقارير المالية  ،وأف (  ) XBRLيمكف النظر إليو عمى أنو مشروع منظـ لمبنية

التحتية  ،و أنو يساعد في توفير المعمومات لمستخدمييا في كؿ وقت  ،و أف أوروبا و فنمنداه ال تزاؿ متأخرة

في إدخاؿ نظاـ (  ) XBRLو الذي يساعد عمى التعمـ مف أخطاء اآلخريف .

 - 7دراسة(Nobes & Stadler, 2014) :
’"The qualitative characteristics of financial information, and managers
"accounting decisions: evidence from IFRS policy changes
و كاف محور أىداؼ ىذه الدراسة يرتكز عمى التعرؼ عمى الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية و اتخاذ
ق اررات المدراء خالؿ تغيرات في سياسات )  ، ) IFRSو أيضا إشتممت أىدافيا عمى التعرؼ عمى التغير

ال ػػذي ح ػػدث عم ػػى سيػاس ػػات  FASBمف ع ػ ػػاـ  1989حت ػػى عػاـ  ، 2010و قػػد اتفق ػػت كػ ػ ٌؿ م ػػف مػؤسست ػي

(  ) FASBو (  ) IASBعمى إطار موحد فيما يتعمؽ بخصائص المعمومات المحاسبية  ،و يعتبر ىذا
اإلطار أف الخصائص الرئيسية لممعمومات المحاسبية تتمثؿ في خاصيتيف رئيستيف و ىما ( المالءمة و

التمثيؿ الصادؽ )  ،بعد إجراء دراسة عمى عدد مف الشركات في دوؿ مختمفة و ىي ( أستراليا  ،سويزريالند،

الصيف ،ألمانيا  ،أسبانيا  ،فرنسا  ،المممكة المتحدة  ،ىونج كونج  ،إيطاليا  ،و جنوب أفريقيا  ،و التعرؼ
عمى أثر التغيير في سياسات(  ) IFRSعمى الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية .

و قد تمثمت نتائج الدراسة في أنو يمكف قياس التغير في الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية و ذلؾ مف

خالؿ استخداـ معادلة رياضية تقوـ عمى احتساب االنحدار ( التغير ) في الخصائص النوعية لممعمومات
المحاسبية قبؿ و بعد التغير الذي حصؿ في سياسات تمؾ المؤسسات.

ثانياً :الدراسات العربية:

 -8دراسة( :المجيمي )2009 ،

" خصائص المعمومات المحاسبية وأثرىا في اتخاذ الق اررات "
و تيتـ ىذه الدراسة بالتعرؼ عمى الدور الجوىري و الميـ الذي تمعبو الخصائص النوعية لممعمومات

المحاسبية في تمبية إحتياجات مستخدمي القوائـ المالية في عممية اتخاذ الق اررات  ،و محاولة لقياس
الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في التقارير المالية و أثرىا في اتخاذ الق اررات اإلدارية  ،و أيضا
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رسـ اإلطار الفكري و المفاىيمي لمخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية  ،و إبراز دورىا في زيادة درجة
مالءمة و موثوقية التقارير المالية  .و تمثؿ مجتمع الدراسة في دراسة حالة لمجموعة شركات ىائؿ اليمنية و
شركاه في الجميورية اليمنية  ،و اعتمدت الدراسة في إعدادىاعمى المنيج الوصفي التحميمي  ،و توصمت

الدراسة إلى نتائج مف أىميا  :أف البيانات المالية تمثؿ المادة األولية لنظاـ المعمومات المحاسبي  ،و أف
جودة المعمومات المحاسبية تعتمد بشكؿ أساسي عمى كفاءة تصميـ نظاـ المعمومات المحاسبي  ،وأيضا

جودة المعمومات المحاسبية تتأثر بعوامؿ البيئة االقتصادية و االجتماعية و السياسية و الثقافية و القانونية ،و
أف التقارير المالية يتـ استخداميا في أغراض متنوعة و مختمفة  .و أوصت الدراسة بتدخؿ الجيات المينية و

القانونية بإلزاـ الشركات بنشر تقاريرىا بشكؿ كامؿ و ليس فقط حساب األرباح و الخسائر و الميزانية
العمومية  ،و ضرورة توفير المزيد مف المتطمبات الضرورية لخصائص المعمومات المحاسبية التي يتـ
عرضيا في التقارير المالية و تحميؿ القواعد و السياسات المحاسبية و التي يتـ استخداميا في إعداد و

عرض التقارير المالية .

 – 9دراسة( :إبراىيم )2009،

"داللة العالقة بين خصائص جودة المعمومات المحاسبية،و العوامل المؤثرة عمى دقة قياس القيمة العادلة"
و مف أىـ أىداؼ ىذه الدراسة التعرؼ عمى أىـ العوامؿ المؤثرة عمى قياس القيمة العادلة لألصوؿ المادية و

األصوؿ الثابتة  ،و التعرؼ عمى األىمية النسبية لخصائص جودة المعمومات المحاسبية  ،و اعتمدت

الدراسة الجانب الميداني لقياس مدى وجود العالقة بيف خصائص المعمومات المحاسبية عند قياس الربح
المحاسبي و العوامؿ المؤثرة عمى دقة قياس القيمة العادلة  ،و أظيرت الدراسة النتائج التالية :

– وجود عالقة بيف جودة المعمومات المحاسبية و العوامؿ التي تؤثر عمى قياس القيمة العادلة عند قياس

الربح المحاسبي .

– وجود عالقة بيف خصائص جودة المعمومات المحاسبية  ،و دقة قياس القيمة العادلة  ،و أظيرت الدراسة

أف ترتيب الخصائص النوعية عمى جودة المعمومات كانت بالدرجة األولى الموثوقية  ،و بالدرجة األخيرة
القيمة التنبؤية .

– وجود عالقة بيف خصائص جودة المعمومات المحاسبية ،و العوامؿ المؤثرة عمى دقة قياس القيمة العادلة

لألصوؿ المادية أو المالية.

 -10دراسة( :صدام و آخرون )2011 ،

" أثر المعايير األخالقية لممحاسب اإلداري في جودة معمومات التقارير المالية "

و بينت أىداؼ ىذه الدراسة مفيوـ أخالقيات أعماؿ المحاسب اإلداري  ،و الدور الذي تمعبو أخالقيات
المحاسب اإلداري في تحقيؽ جودة المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا التقارير المالية  ،و انعكاساتيا في

تحقيؽ جودة التقارير المالية  ،و اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي  ،و تـ توزيع استبياف
عمى عينة مف المحاسبيف العامميف في القطاع العاـ و الخاص و المختمط .

و أظيرت نتائج ىذه الدراسة ما يمي :
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 أف إعداد و تقديـ التقارير المالية الداخمية وفقا ألخالقيات األعماؿ يضمف سالمة عمؿ المحاسب اإلداريو تجنبو األخطاء و مشاكؿ العمؿ.

 أف الخصائص الرئيسية لممعمومات المحاسبية "المالءمة و الموثوقية " عمى عالقة مع مدى اإللتزاـبالمعايير األخالقية .

 -ىناؾ عالقة ارتباط بيف معايير أخالقيات عمؿ المحاسب اإلداري ،و جودة معمومات التقارير المالية

الداخمية.

و أوصت الدراسة بأف تضع الييئات و المؤسسات أساساً لإللتزامات األخالقية لممارسي المينة لتضمف ليـ

مستوى عالياً ألدائيـ  ،و تعزز مف ثقة الجميور ليـ و بمياميـ .
ً
 -11دراسة( :الجوىر )2011 ،

" العالقة بين الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية و قواعد الحوكمة لمجمس اإلدارة "

ىدفت ىذه الدراسة لقياس العالقة بيف الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في الشركات الصناعية
األردنية  ،و قواعد الحوكمة المرتبطة بتحديد مسئوليات مجمس اإلدارة  ،و ذلؾ مف خالؿ الوصوؿ لألىداؼ

التالية :

 -التعرؼ عمى الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات  ،و مدى االستفادة منيا في تطوير مفيوـ جودة

المعمومات المحاسبية .

 -التعرؼ عمى العالقة بيف جودة المعمومات المحاسبية بشكؿ عاـ و بيف الخصائص النوعية لممعمومات

المحاسبية .

 التعرؼ عمى أثر جودة المعمومات بشكؿ عاـ  ،و المعمومات المحاسبية بشكؿ خاص في تعزيز قواعدالحوكمة المرتبطة بمسئولية اإلدارة .

و قامت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي  ،و تمثؿ مجتمع الدراسة في العامميف كمحاسبيف في

الشركات الصناعية األردنية والمدققيف الخارجييف  ،وقد تـ إختيار عينة مكونة مف  15مستجيباً و تـ توزيع

االستبانة عمييـ و التي تعتبر أداه الدراسة األساسية  ،و أظيرت نتائج الدراسة ما يمي :

 -أف جميع العالقات بيف حوكمة الشركات المرتبطة بمجمس اإلدارة  ،وبيف الخصائص النوعية لممعمومات

المحاسبية ترتبط بعالقة ذات داللة إحصائية .

 -أف أكثر الخصائص ارتباطاً بقواعد مجمس اإلدارة ىي خاصية الموثوقية  ،و يمي ذلؾ خاصية القابمية

لممقارنة .

 -أف أقؿ الخصائص ارتباطاً بقواعد مجمس اإلدارة ىي خاصية المالءمة  ،ثـ خاصية الفيـ لطبيعة القوائـ

المالية  ،و ترتبط تمؾ الخصائص بالقدرة التنبؤية و وضوح المعمومات .
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 - 12دراسة( :كموب )2013 ،

" استخدام خصائص المعمومات النوعية في قياس جودة التقارير المالية لمقطاع المصرفي الفمسطيني " .
و ركزت أىداؼ ىذه الدراسة عمى ما يمي:
 تحديد و إبراز و توصيؼ مفيوـ الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية بنوعييا ( الخصائص األساسيةو الثانوية ) و تعزيز الخصائص التي تـ إصدارىا مف قبؿ " " IASBو " " FASBعاـ .2008

 -زيادة الوعي و االطالع عمى الخصائص النوعية كمقياس لجودة التقارير المالية .

 تحقيؽ و دراسة استخداـ الخصائص النوعية عمى جودة التقارير المالية لمقط ػ ػ ػاع المصرف ػ ػ ػي في فمس ػ ػ ػطيفو أظيرت نتائج ىذه الدراسة التالي:

 -تنعكس الخصائص النوعية األساسية في التقارير المالية لمقطاع المصرفي لمبنوؾ العاممة في قطاع غزة

بنسبة .%66.1

-أف الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية تعبر عف التمثيؿ الصادؽ لمبيانات المالية ،و ينعكس ذلؾ في

التقارير المالية لمقطاع المصرفي بنسبة .%71.6

تعزيز الخصائص النوعية ينعكس في التقارير المالية لمقطاع المصرفي الفمسطيني ،و ذلؾ مف خالؿخاصية الفيـ و القابمية لممقارنة و التوقيت.

و تمثؿ مجتمع الدراسة في البنوؾ المحمية الفمسطينية الرئيسية و ىي (  ) 7بنوؾ  ،و كانت عينة الدراسة

عبارة عف التقارير المالية لمفترة (  ، ) 2011 – 2006و اعتمدت الدراسة بالدرجة االولى عمى القوائـ

المالية لجمع المعمومات  ،و تـ اتباع المنيج الوصفي التحميمي  ،و مف أىـ التوصيات التي خمصت الييا

الدراسة  :ضرورة تحسيف جودة التقارير المالية  ،و المحافظة عمى استخداـ القيمة العادلة لمقياس  ،و زيادة

استخداـ النسب في التقارير المالية  ،و أيضاً عمؿ مقارنات بيف البنوؾ لمتعرؼ عمى الوضع التنافسي .

 - 13دراسة( :عباس :)2013 ،

" أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى جودة التقارير المالية "

و كاف ىدؼ ىذه الدراسة:
 إظيار مدى التزاـ المؤسسات بتوفير الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في تقاريرىا المالية . -تسميط الضوء عمى موضوع جودة التقارير المالية  ،و أىميتيا بالنسبة لمستخدمييا .

 إبراز أىمية الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية ،و دورىا الفعاؿ الذي تقدمو في زيادة جودة التقاريرالمالية.

واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي  ،و تمثؿ مجتمع الدراسة في المسيريف المالييف و مدققي
الحسابات  ،وبناء عميو تـ تحديد عينة الدراسة المكونة مف  63مبحوثاً في ٍ
كؿ مف القطاع الخاص والعاـ
ً
ومدققي الحسابات الدخمييف والخارجييف .
و استخمصت الدراسة النتائج التالية :

 عدـ حرص المؤسسات عمى توفير الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في تقاريرىا المالية.14

 تساىـ الخصائص النوعية األساسية لممعمومات المحاسبية في تحسيف جودة التقارير المالية . -تتميز التقارير المالية باألىمية البالغة في مجاؿ ترشيد الق اررات .

و أوصت الدراسة ضرورة العمؿ عمى تحسيف جودة التقارير المالية مف خالؿ توفر الخصائص النوعية

لممعمومات المحاسبية فييا  ،و كذلؾ ضرورة االىتماـ باإلفصاح عند التغيير في السياسات المحاسبية  ،و

أيضاً إجراء المزيد مف الدراسات و البحوث فيما يتعمؽ بجودة التقارير المالية لتكوف قادرة عمى توفير
معمومات تؤىميا لممنافسة و مواجية التحديات المستقبمية .

 . 1.2.2الدراسات السابقة المتعمقة ببطاقة األداء المتوازن:
أوالً :الدراسات األجنبية

 –1دراسة)Kaplan & Norton, 1992( :
" " The balance scorecard measure that drive performance
و ىدفت ىذه الدراسة إلى استخداـ بطاقة األداء المتوازف كمحرؾ لقياس األداء  ،و ذلؾ مف خالؿ التعرؼ
عمى المقاييس التي تستخدميا اإلدارة و تؤثر في سموكيا و سموؾ العامميف  ،و اعتبار أف المقاييس التقميدية

لألداء ال تقود إلى مؤشرات دقيقة لألداء  ،و لتحسيف تقييـ األداء اىتمت ىذه الدراسة بأسموب بطاقة األداء

المتوازف  .و اعتبرت ىذه الدراسة أف تركيز البعض عمى المقاييس المالية مالئـ التخاذ القرار  ،و اىتمت

الدراسة بوضع فكرة بطاقة األداء المتوازف لقياس األداء مف خالؿ احتوائيا عمى مؤشرات مالية و أخرى غير

مالية  ،و أيضا لتوفير و إشباع رغبات العمالء  ،كما و اعتبرت الدراسة أف بطاقة األداء المتوازف ليا عالقة

بقياس أداء الشركات  ،و قامت فكرة الدراسة عمى دراسة مؤسسة (  ) FMCاألمريكية لإلنتاج  ،و التي تُنتج
مف خالؿ أكثر مف  300خط إنتاجي  ،و ذلؾ مف خالؿ خمس قطاعات إنتاجية تختص بإنتاج المواد
الكيميائية و المعادف  ،و التي يكوف مقرىا في والية شيكاغو األمريكية  ،و التي تقدر أرباحيا العالمية بمبمغ

 4بميوف دوالر  .و توصمت الدراسة إلى أنو مف الميـ لمشركات أال تَعتبر أسموب (  ) BSCعمى أنو بدعة
حديثة  ،ألف العديد مف الشركات تحولت الستخداـ أسموب (  ) BSCبنفس الطريقة التي تستخدـ فييا
أسموب (  ، ) TQMو أنو عند السماع عف فكرة جديدة فإف العديد مف الشركات تعمؿ بيا ألف مثؿ ىذه
األنظمة ( األساليب ) تعمؿ عمى خمؽ قيمة إضافية لممؤسسة  ،و عمى اعتبار أف (  ) BSCنظاـ حديث

لمقياس فيجب عمى الشركات النظر في منافع تطبيقو و العمؿ بو .
 -2دراسةKaplan & Norton, 1993)( :
""Putting the balance scorecard to work

جاءت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى وضع أسموب بطاقة األداء المتوازف لألعماؿ  ،و التعرؼ عمى أىمية

ا ستخداـ ىذا األسموب عمى وجو التحديد  ،و توضيح أف بطاقة األداء المتوازف تعكس رؤية و إستراتيجية
15

المؤسسة مف خالؿ األنشطة و العمميات التي تقوـ بيا المؤسسة  ،و أيضا نظرة المؤسسة لممستقبؿ  .و
أوضحت نتائج الدراسة أف (  ) BSCتعمؿ عمى ربط المقاييس الداخمية بالمقاييس الخارجية لألداء  ،و أف

ربط مقاييس األداء باإلستراتيجية يعتبر جوىر نجاح و تطوير بطاقة األداء المتوازف  ،و لتحقيؽ ذلؾ النجاح

يجب اال ىتماـ بعدة نقاط ميمة و ىي  :التغير و االختالؼ ( التنويع ) في تقديـ السمعة و الخدمة لمعمالء و

الزبائف  ،و التعرؼ عمى عوامؿ النجاح الحاسمة في كؿ ُبعد مف أبعاد (  ، ) BSCو أيضا التعرؼ عمى
مفاتيح مقاييس األداء و التي تقود إلى معالجة عوامؿ النجاح و اعتبارىا كخطط  ،كما وأف بطاقة األداء
المتوازف توضح التركيز التنظيمي لمجموعة متنوعة مف برامج التغيير في أي وقت مف األوقات  ،حيث تعتبر

معيار أساسياً مف خاللو يتـ تقييـ جميع المشاريع الجديدة  ،و أف وظائؼ ىذه البطاقة تتعدى أف
( ) BSC
اً
تكوف نظاماً لمقياس فقط .

 -3دراسة)Lipe & Salterio, 2002( :
"A note on the judgmental effects of the balanced scorecard’s information
"organization
و توضح ىذه الدراسة اآلثار الحكمية لبطاقة األداء المتوازف في المؤسسة  ،و أف بطاقة األداء المتوازف
تحتوي عمى عدد كبير مف مقاييس األداء و التي تـ تصنيفيا قي أربعة أبعاد  ،حيث اىتمت ىذه الدراسة

بالتعرؼ عمى طبيعة عالقة بطاقة األداء المتوازف لممؤسسة بتقييـ أحكاـ األداء اإلداري بما يتفؽ مع
اال عتراؼ بالعالقات الممكنة ( المحتممة ) لمقياسات داخؿ أبعاد البطاقة  ،و توصمت الدراسة إلى أف تقييـ
األداء يتأثر بتنظيـ المقاييس في تصنيفات بطاقة األداء المتوازف  ،و عندما تكوف مقاييس األىداؼ لبطاقة

األداء المتوازف متعددة  ،مثال عندما تكوف أىداؼ ( أدني أو أعمى ) لمقياس  ،فإف ذلؾ سوؼ يتضح في
تصنيفات بطاقة األداء المتوازف  ،و لكف تقييـ األداء لبطاقة األداء المتوازف ال يتأثر عندما تكوف مقاييس

األداء أدنى أو أعمي مف المقاييس المستيدفة و التي تـ توزيعيا عبر التصنيفات األربعة لبطاقة األداء
المتوازف .
 - 4دراسة)Libby, et. all, 2003( :
"The Balanced Scorecard: The Effects of Assurance and Process
"Accountability on Managerial Judgment
و اعتبرت ىذه الدراسة أف ( ) BSCمف أىـ أساليب المحاسبة اإلدارية و أكثرىا تطو اًر ،و أنيا توضح
التدابير ( الق اررات ) الفريدة مف نوعيا مثؿ ( :النمو ،قيادة التكمفة ،ابتكار منتجات جديدة ،و غيرىا ) ...و
التي تحقؽ األىداؼ اإلستراتيجية في وحدات األعماؿ  ،و التعرؼ عمى مدى تجاىؿ استخداـ المدراء

ألسموب بطاقة األداء المتوازف (  ) BSCعند إصدار أحكاـ تقييـ األداء  ،كما و تيدؼ ىذه الدراسة لتحديد
منيجية تقميؿ التحيز في القياس العادي لألداء  ،و أيضا التعرؼ عمى ما إذا كانت زيادة الجيود التي يبذليا

المدراء و المساءلة العممية لرؤساء األقساـ ( أي التفوؽ في تقييـ األداء ) تعمؿ عمى تحسيف جودة قياس
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األداء  ،و زيادة ا ستخداـ المديريف لممقاييس الفريدة مف نوعيا في عممية تقييـ التدابير المتعمقة ببطاقة األداء
المتوازف .
حيث وضحت نتائج الدراسة أف أي شرط إلجراء تقييـ ألحد الرؤساء أو تقديـ تقرير ضماف لبطاقة األداء

المتوازف يزيد مف استخداـ التدابير ( الق اررات ) الفريدة مف نوعيا في األحكاـ اإلدارية و تقييـ األداء .

 -5دراسة)Ittner, et. all, 2003( :
"Subjectivity and the weighting of performance measures, Evidence from
a
"balance scorecard
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى موضوعية و ترجيح مقاييس األداء كأدلة لبطاقة األداء المتوازف  ،حيث

بحثت ىذه الدراسة في التعرؼ عمى األنواع المختمفة لمقاييس األداء باستخداـ بطاقة األداء المتوازف و

بناء عمى دراسات اقتصادية و
المتعمقة بنظاـ المكافاَت الذاتية التي اعتمدتيا شركات الخدمات المالية الكبرى ً
نفسية لتقييـ األداء و التعرؼ عمى معايير التعويض لمعامميف  .و توصمت الدراسة لنتائج مف أىميا أف

الموضوعية في تخطيط بطاقة األداء المتوازف تسمح لمرؤساء في الحد مف التوازف فيما يتعمؽ بمكافاَت
العامميف مف خالؿ التعرؼ عمى أوزاف المقاييس المالية  ،و ذلؾ لدمج عوامؿ أخرى مف مقاييس األداء في

تقييـ األداء يكوف مف خالؿ تغيير معايير التقييـ  .كما و استنتجت الدراسة أف تجاىؿ قياس التنبؤ لألداء
المالي في المستقبؿ و قياس األوزاف الغير متنبأ بيا ال يؤدي إلى التنبؤ بالنتائج المرجوة  ،حيث أف ذلؾ

يعتبر دليالً عمى أف التفسيرات القائمة عمى عمـ النفس قد تكوف بنفس القدر أو أكثر أىمية مف التفسيرات

القائمة عمى االقتصاد في شرح ممارسات القياس لممؤسسة  ،و أف المستوى العالي مف الموضوعية في
تخطيط بطاقة األداء المتوازف يؤدي بالعديد مف مدراء فروع المؤسسة لمشكوى عف المحسوبية في توزيع

المكافاَت  ،و أف عدـ اليقيف في المعايير المستخدمة في تحديد المكافاَت و كذلؾ نظاـ تـ التخمي عنو
لصالح خطة المكافاَت يستند فقط عمى اإليرادات .
 -6دراسة)Banker, et. all, 2004( :
"The balance scorecard judgmental effects of performance measures linked to
"strategy
و كاف ىدؼ ىذه الدراسة توضيح الدور الذي تقدمو (  ) BSCكإطار عمؿ الختيار مقاييس األداء المتعددة
و التي تكمؿ المقاييس المالية التقميدية مع تشغيؿ ( معالجة ) إشباع حاجيات الزبائف  ،و االىتماـ باألنشطة
الداخمية لممؤسسة  ،و أنشطة النمو و التعمـ لمعامميف  ،و توضيح األبعاد األساسية لبطاقة األداء المتوازف و

التي تعمؿ كحمقة وصؿ بيف مقاييس األداء و إستراتيجيات األعماؿ  .و قد أجرت الدراسة تجربة لتقدير كيفية
تقييـ األفراد ألداء وحدات األعماؿ  ،فالمدراء يعتمدوف عمى مقاييس األداء التي يتـ ربطيا بإستراتيجيات
األعماؿ لقياس األداء لبطاقة األداء المتوازف  ،حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أنو مف يقيـ األداء يتأثر
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باإلستراتيجيات المرتبطة بمقاييس األداء أكثر منيا في اإلستراتيجيات الغير مرتبطة بمقاييس األداء عندما
يقدـ مف يقيـ األداء معمومات تفصيمية عف إستراتيجيات المؤسسة  ،كما و أكدت النتائج أف تقييـ األداء

اعتمد عمى المقاييس العادية بشكؿ أكبر مف المقاييس الفريدة مف نوعيا  .و أف مف يقيـ األداء اعتمد عمى
اإلستراتيجيات المرتبطة بالقياس أكثر مف المقاييس التقميدية عندما قدـ معمومات عف اإلستراتيجيات المرتبطة

باألداء  ،و العالقة تكوف عكسية عندما ال يقدـ ىذه المعمومات .
 – 7دراسة)Kaplan & Norton, 2007( :

""Using the balance scorecard as a strategic management system
و كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو توضيح فكرة بطاقة األداء المتوازف عمى اعتبار أنيا تزيد مف قوة المقاييس
المالية التقميدية مع معايير مقاييس األداء في عدة مجاالت غير مالية مف أىميا  :عالقة المؤسسة مع

العمالء  ،و عمميات المؤسسة الداخمية  ،باإلضافة إلى االىتماـ بالعامميف مف خالؿ العمؿ عمى زيادة

التنمية و التعميـ ليـ  ،و أف مقاييس األداء ليذه المجاالت تُضاؼ إلى المقاييس المالية  ،حيث كانت مف
ضمف النتائج أف التوسع في استخداـ بطاقة األداء المتوازف يعمؿ عمى زيادة قوة المؤسسة التنافسية و
أنشطتيا و الذي بدورة يعمؿ عمى تقوية إطار العمؿ التنظيمي  ،و أف (  ) BSCتعتبر مف ضمف األدوات
المطورة لضبط األنشطة التشغيمية في المؤسسة و األعماؿ و كذلؾ األنشطة المرتبطة باإلستراتيجية  .كما

وضحت الدراسة أف (  ) BSCتعتمد عمى أربعة عمميات أساسية لربط األنشطة عمى المدى القصير مع
األىداؼ عمى المدى الطويؿ و ىي  :ترجمة رؤية المؤسسة و الربط و االتصاؿ الداخمي و تخطيط األعماؿ

و التعمـ و التغذية الراجعة .

 -8دراسة)Jakobsen, 2008( :
“Balanced scorecard development in Lithuanian companies – case study of
"the- Lithuanian consulting engineering company
ىدفت ىذه الدراسة إلى تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف عمى المؤسسات اليندسية االستشارية وذلؾ لتحقيؽ
الكفاءة والفعالية وتعزيز المركز التنافسي لتمؾ المؤسسات ،كما ىدفت إلى تزويد تمؾ المؤسسات بالخطوط

العريضة لتطوير بطاقة األداء المتوازف مف خالؿ التركيز عمى المنافع المتوقعة مف الناحية النظرية والعممية،
ومعرفة جدوى توافؽ بطاقة األداء المتوازف مع نظاـ الحوافز والمكافآت لمموظفيف .

و توصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف يؤدي إلى تحسف جوىري في العمميات الداخمية .

كما تطبؽ المؤسسات اليندسية االستشارية أسموب اإلدارة الموجو بالمياـ  .وأف استخداـ طريقة" مف أسفؿ
إلى أعمى "في تطوير بطاقة األداء المتوازف تعد طريقة فعالة  ،حيث تبادر اإلدارة العميا بتصميـ البطاقة و
يتـ اإلعتماد عمى اَراء الموظفيف في تطوير البطاقة مف خالؿ التغذية العكسية  ،إضافة إلى ذلؾ فإف

إستخداـ طريقة" مف أعمى إلى أسفؿ "تعد طريقة معقولة مف الناحية النظرية ولكنيا غير فعالة  ،وى ػذه
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الطريقة معموؿ بيا في المؤسسات اليندسية االستشارية في ليتوانيا  ،و أنو يوجد تأييد لفكرة وجود توافؽ
بيف بطاقة األداء المتوازف وبيف نظاـ المكافآت والحوافز.
 - 9دراسة)Kaplan and Wisner, 2009( :
"The Judgmental Effects of Management Communication and a Fifth
"Balanced Scorecard Category on Performance Evaluation
جاءت ىذه الدراسة بقصد التعرؼ عمى اآلثار الحكمية لالتصاالت اإلدارية و التصنيؼ الخامس لبطاقة
األداء المتوازف مف منظور تقييـ األداء و ما إذا كانت بطاقة األداء المتوازف تتضم ػف أربعػ ػة أبعاد أـ خمسػ ػة
في حاؿ وجود األىداؼ اإلستراتيجية غير التقميدية.

و استنتجت الدراسة أنو عندما تكوف إدارة االتصاالت حوؿ األىمية اإلستراتيجية لمقضايا البيئية محدودة  ،و

كبعد خامس لمبطاقة تأخذ
أداء المدراء مختمؼ مف ناحية احتراـ القضايا البيئية  ،فإف مقاييس األداء البيئية ُ
وزناً أقؿ  ،عمى عكس أنو عندما تكوف مقاييس األداء البيئية مدمجة ضمف األبعاد األربعة لبطاقة األداء
المتوازف  ،و بالتالي فإنو عندما تكوف االتصاالت اإلدارية محدودة فإف استخداـ خمسة أبعاد لمبطاقة سيقمؿ
مف تأثير مقاييس األداء ذات العالقة عمى عممية قياس األداء و تخصيص األحكاـ اإلدارية  ،كما أظيرت

نتائج الدراسة أنو في حاؿ وجود أىمية إستراتيجية لمقضايا البيئية و اعتبارىا بعداً خامساً بالبطاقة فإف
األىمية اإلستراتيجية لمقضايا البيئية ال يوجد ليا أثر ذو داللة عمى وزف مقاييس األداء البيئية فيما يتعمؽ

بتقييـ األداء أو تخصيص األحكاـ .
 – 10دراسة)Tohidi, et. all, 2010( :
""Using balanced scorecard in educational organizations
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية استخداـ بطاقة األداء المتوازف في المؤسسات التعميمية الحكومية

و ذلؾ لتقويـ أدائيا مف خالؿ مقارنو األداء المخطط و المستيدؼ مع األداء الفعمي لتقييـ نتائج الخدمات
التعميمية باستخداـ شبكة اإلنترنت .

و تّكوف مجتمع الدراسة مف المؤسسات التعميمية اإليرانية ،و التي تتبع األنظمة التقميدية مف خالؿ اعتمادىا
عمى المقاييس المالية لألداء و تجاىميا لممقاييس األخرى ،و وضحت الدراسة المنافع المختمفة التي يتـ

الحصوؿ عمييا مف خالؿ تطبيؽ أسموب بطاقة األداء المتوازف.

و أظيرت نتائج الدراسة أف استخداـ بطاقة األداء المتوازف أدى إلى تعظيـ العائد مف الخدمات التعميمية و
ذلؾ مف خالؿ زيادة أعداد المستفيديف و المتمقيف لمخدمة  ،مما انعكس عمى نمو إيرادات ىذه الخدمة نتيجة

بناء عمى تقويـ األداء مف وجيو نظر العمالء .
لتحسيف األداء الناتج مف التطوير المستمر في تقديميا ً
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 – 11دراسة)Banker, et. all, 2011( :
"The judgmental effects of strategy maps in balance scorecard performance
"evaluations
توضح ىذه الدراسة أىمية التعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ عرض لمعمومات إضافية تؤثر في اتخاذ الق اررات
التي تستخدـ نظاـ قياس األداء اإلستراتيجي باستخداـ بطاقة األداء المتوازف  ،حيث إف استخداـ أسموب
بطاقة األداء المتوازف يعمؿ عمى وجود عدد متنوع مف المقاييس لتوفير قرار فعاؿ مف خالؿ استخداـ
المعمومات  ،و إعتبرت ىذه الدراسة أف العديد مف الدراسات األكاديمية تشير إلى أف المشاكؿ في التواصؿ و

فيـ تطبيؽ إستراتيجية المؤسسة الكامنة وراء بطاقة األداء المتوازف يعيؽ مف تنفيذىا  .و توصمت الدراسة إلى
أف عرض المعمومات بشكؿ متكامؿ عمى شكؿ خريطة إستراتيجية يؤدي إلى نتائج في تقييـ األداء الحكمي

بشكؿ ثابت يتفؽ مع اال عتراؼ بالعالقة بيف مقاييس األداء و اإلستراتيجية  ،و أف الخرائط اإلستراتيجية ىي

المخططات السببية التي تصور العالقات بشكؿ منفصؿ زمنياً و العالقة غير الخطية بيف بطاقة األداء
المتوازف لقياس األداء  ،و الوصوؿ لألىداؼ اإلستراتيجية  ،كما و توصمت الدراسة إلى أف ق اررات تقييـ

األداء أكثر ثباتاً و اتساقاً مع تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية عند المشاركة في تقديـ الخرائط اإلستراتيجية  ،و
أف الخرائط اإلستراتيجية تعمؿ عمى تحسيف قدرة المديريف عمى االستخداـ الفعاؿ لبطاقة األداء المتوازف  ،و

القررات في
تمكف المشاركيف مف التعرؼ عمى أىمية اتخاذ الق اررات المرتبطة باإلستراتيجية  ،و استخداـ ىذه ا

تقييـ األداء .

 - 12دراسة)Petra, et. all, 2012( :
"Strategic Performance Measurement Systems Implemented in the Biggest
An Empirical Study" -Czech Companies with Focus on Balanced Scorecard
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نتائج إدارة األداء لممؤسسات التشيكية مع التركيز عمى بطاقة األداء

المتوازف مف وجيو نظر عدد مف موظفييا عمى وجو التحديد  ،و اىتمت ىذه الدراسة بتحميؿ نظاـ (،)BSC
و قدمت الدراسة الخصائص المختمفة لقياس األداء بشكؿ منفصؿ عف النظـ اإلدارية األخرى فيما يتعمؽ

بتبني أسموب (  ، ) BSCو أف الدراسة قامت عمى تحميؿ خصائص النظـ  ،و اىتمت بتقدير مقاييس األداء

و التعرؼ عمى عالقتيا بنظاـ المكافاَت  ،و اعتمدت الدراسة عمى أسموب االستبياف و المقابالت الشخصية
في جمع المعمومات الخاصة بالدراسة  ،و توصمت الدراسة إلى أف المؤسسات التي تقوـ بتبني أسموب

(  )BSCتكوف في مراكز تنافسية أكبر بكثير مف المؤسسات التي ال تتبنى ىذا األسموب  ،كما و توصمت
أيضاً إلى أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المؤسسات التي تعتمد أسموب (  ) BSCعف التي ال
تعتمده في أعماليا  ،و أف المؤسسات التي تتبنى ىذا األسموب تستفيد منو في اتخاذ الق اررات التي تتعمؽ

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف ىو
بنظاـ المكافآت و الحوافز المقدمة لمموظفيف  ،و أوضحت الدراسة أف ُ
البعد المالي ُ ،بعد العمميات الداخمية ،
مف أىـ أبعاد البطاقة المتمثمة في أربعة أبعاد و ىي ( ُبعد العميؿ ُ ،
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ُبعد النمو و التعمـ )  ،وأف إسيامات بطاقة األداء المتوازف في النجاح اإلداري يكوف مف خالؿ خدمة
األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة .
 -13دراسة)Hakkak & Ghodsi , 2015( :
"Development of a sustainable competitive advantage model based on balance
"scorecard
ىدفت الدراسة إلى تقديـ ميزة تنافسية و تقييـ آثار بطاقة األداء المتوازف كوسيمة لقياس أداء المؤسسات حيث

اشتمؿ مجتمع ىذه الدراسة عمى موظفي المؤسسات التابعة إلدارة الضماف االجتماعي في محافظة خراساف
في شماؿ إيراف  ،و تـ إختيار عينة مكونة مف  120موظفا  ،و تـ إعداد استبياف لقياس الميزة التنافسية

الناتجة مف استخداـ و تطوير (  . ) BSCو بينت الدراسة أف ىناؾ عدة عوامؿ مختمفة جداً و أكثر تعقيداً
مما كانت في الماضي تؤثر في بيئة األعماؿ مثؿ التكنولوجيا  ،العمالء  ،أساليب اإلنتاج  ،و غيرىا مف

العوامؿ  .و أوضحت الدراسة أف سر نجاح و استدامة المؤسسة يكوف مف خالؿ تحقيؽ ميزة تنافسية
لموصوؿ لألىداؼ المرجوة و ذلؾ مف خالؿ مقاييس األداء المالي و الغير مالي بإستخداـ (  ) BSCو التي

تساعد عمى مراقبة و رصد األنشطة الرئيسية لممؤسسة  .و توصمت الدراسة إلى أف ىناؾ تأثير عند تطبيؽ
بطاقة األداء المتوازف في تحقيؽ مزايا تنافسية  ،و أف استخداـ ( ) BSCيعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة
اإلستراتيجية  ،و نموىا و بقائيا  .و مف أىـ التوصيات التي قدمتيا الدراسة ضرورة استخداـ بطاقة األداء

المتوازف كأداة لتقييـ إستراتيجية األداء ألنيا تعمؿ عمى تحسيف المركز المالي لممؤسسة  ،و أف إرضاء

العمالء لو أىمية كبيرة و يجب العمؿ عمى تمبية مصالحيـ و احتياجاتيـ ألف ذلؾ يزيد مف المركز التنافسي

لممؤسسة .

 -14دراسة)Deshpande , 2015) :
"Application of Balanced Score Card in Higher Education with special
"emphasis in a Business School
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف تطبيؽ نموذج بطاقة األداء المتوازف في التعميـ العالي في كميات إدارة
األعماؿ باليند  ،حيث وضحت الدراسة أف بطاقة األداء المتوازف تيتـ ببعد العمالء في المؤسسة و تساعد

في تحديد أدوار و مسؤوليات األفراد في المؤسسة بشكؿ يتالءـ مع اإلستراتيجية الشاممة  ،كما وضحت

الدراسة أف  % 50مف المؤسسات األمريكية تستخدـ أسموب (  ) BSCو أف ذلؾ االستخداـ يعكس قوتيا

في تقديـ توجياتيا لمجميع  .و توصمت الدراسة إلى أف الجيات التي تطبؽ أسموب (  ) BSCيكوف ليا

رؤية و رسالة واضحة  ،و كذلؾ تشكؿ وجيات نظر مختمفة مف خالؿ استخداـ و تقديـ معمومات مفيدة
تساعد العديد مف األطراؼ  ،و أف تسميط الضوء عمى المقاييس و األىداؼ الموضوعية يعمؿ عمى مساعدة
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متخذي الق اررات لموصوؿ إلى نتائج سميمة  ،و أف المؤسسات تعمؿ عمى بذؿ جيد إلدارة العمميات المرتبطة
برأس الماؿ الفكري  ،و دورىا في المجتمع و في سوؽ العمؿ و بشكؿ واسع في التعميـ العالي .
ثانياً  :الدراسات العربية
 - 15دراسة( :أبو العزم)2008 ،
" العالقات السببية ألداء الشركات المصرية ،مدخل بطاقة األداء المتوازن "
تمثؿ ىدؼ الدراسة في اختيار العالقات السببية ألداء المؤسسات المصرية استناداً إلى اإلطار العاـ لبطاقة

األداء المتوازف  ،و ذلؾ مف خالؿ بناء نموذج افتراضي لتمؾ العالقات السببية و تـ إختبار النموذج و
عالقاتو المتداخمة باستخداـ نماذج المعادالت الييكمية  ،وتمثؿ مجتمع و عينة الدراسة مف  68مؤسسة

موزعة عمى  10صناعات سمعية و خدمية قائدة لالقتصاد المصري  ،و تـ أخذ مشاىدات ليذه المؤسسات
خالؿ فترة زمنية قدرىا أربع سنوات مف ( ، ) 2006 -2003و توصمت نتائج الدراسة إلى أف جميع
مؤشرات جودة موافقة النموذج تشير إلى ضعؼ موافقة نموذج العالقات السببية المستندة إلى منطؽ إطار

بطاقة األداء المتوازف لنمط البيانات العممية لمشركات المصرية محؿ الدراسة  ،كما توصمت الدراسة مف
خالؿ نتائج اختبارات الفروض إلى أف البيانات العممية لمشركات المصرية ال تؤيد شكؿ و اتجاه العالقات

السببية لنموذج بطاقة األداء المتوازف و السبب في ذلؾ يعود إلى أف تقييـ األداء في الشركات المصرية ال
يزاؿ يركز عمى األىداؼ الجزئية لموحدات و األقساـ اإلدارية بغض النظر عف تأثيرىا السمبي أو اإليجابي

عمى األداء العاـ لممؤسسة  ،و مف ثـ فإنيا تعتبر منعزلة عف بعضيا البعض بدوف تنسيؽ مبني عمى

األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة  .و أوصت الدراسة عمى ضرورة تنمية مستوى فيـ إدارة كؿ مؤسسة
لمعالقات السببية لخمؽ القيمة في ضوء ضرورة تنمية األىداؼ اإلستراتيجية ليا حتى يكوف أثر الممارسات و

الق اررات اإلدارية لجميع وحدات األداء مكمالً لبعضو البعض في إطار سمسمة عالقات لخمؽ القيمة  .و كذلؾ

ضرورة وجود رؤية إستراتيجية عامة لكؿ مؤسسة تكوف األساس لتحديد األىداؼ اإلستراتيجية لكؿ األقساـ و
وحدات األداء في المؤسسة و ربط ذلؾ بالمكافآت و الحوافز اإلدارية.

 - 16دراسة( :عريوة )2011 ،

" دور بطاقة األداء المتوازن في قياس و تقييم األداء المستدام بالمؤسسات المتوسطة لمصناعات الغذائية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى استعراض أساليب قياس األداء و إبراز أىميتيا في توجيو و قيادة المؤسسات

المتوسطة لمصناعات الغذائية نحو التطوير و االستم اررية  ،و طرح نماذج لقياس األداء الحديث و المطور
مف خالؿ التعرؼ عمى بطاقة األداء المتوازف  ،و دمج المؤشرات البيئية و االجتماعية و ربطيا بالمؤشرات

االقتصادية و ذلؾ لمحاولة إعادة التوازف لمنظور بطاقة األداء المتوازف  ،مف أجؿ الحصوؿ عمى األداء
الفعاؿ المتوازف و المستداـ  ،كما و ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ نموذج بطاقة األداء المتوازف في

مؤسسات الصناعات الغذائية المتوسطة  ،و إجراء مقارنة بيف نتائج تمؾ الصناعات بيدؼ الوصوؿ لق اررات
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صحيحة و سميمة  .تمثؿ مجتمع الدراسة في المؤسسات المتوسطة لمصناعات الغذائية و اعتمدت ىذه
الدراسة عمى مقارنة بيف ممبنة الحضنة بالمسمية و ممبنة التؿ بسطيؼ في دولة الجزائر  ،و قامت الدراسة

عمى المنيج الوصفي التحميمي لمجانب النظري و كذلؾ منيج دراسة حالة مقارنة لمجانب العممي .

و توصمت نتائج الدراسة إلى أف المؤسسات المتوسطة تأخذ بأسباب اإلدارة اإلستراتيجية مف جانب تحديد

الرؤية  ،و تقدير األىداؼ و معالجة االنحرافات بيف الفعمي و المخطط  ،و أف تمؾ المؤسسات ال تأخذ

بمنيجية بطاقة األداء المتوازف كنظاـ متكامؿ و شامؿ لإلدارة اإلستراتيجية  ،و أف المؤسسات تعتمد عمى
األدوات التقميدية لتقييـ و قياس األداء  ،و ذلؾ غير ٍ
كاؼ  ،بؿ يجب اإللماـ بجوانب العمميات و األنشطة

المرتبطة بالمؤسسة و بيئتيا  ،و تحديد تأثيرىا عمى المؤسسة .

و مف أىـ توصيات ( مقترحات ) الدراسة :أف تقوـ المؤسسات بتحسيف جودة منتجاتيا بحيث تكوف ىذه

المنتجات متوافقة مع المقاييس المعموؿ بيا ،و كذلؾ ترشيد استخداـ المواد األولية و تحسيف األداء مف خالؿ
خفض التكاليؼ.
 - 17دراسة( :بالسكة )2012 ،

" قابمية تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم اإلستراتيجية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية "
ىدفت ىذه الدراسة إلى توصيؼ األبعاد األساسية ألسموب بطاقة األداء المتوازف ،و محاولة إيجاد أنجع

األدوات التي تساعد المؤسسة عمى تقييـ إستراتيجيو أو بياف كيفية تقييـ اإلستراتيجية في المؤسسات  ،و
أيضا بياف قدرة البيئة الداخمية والخارجية لممؤسسة االقتصادية الجزائرية عمى تبني بطاقة األداء المتوازف

كأداة حديثة لمتقييـ اإلستراتيجي ،بغرض الزيادة مف القدرة التنافسية  ،و ىدفت أيضاً الدراسة إلى تحديد

األسباب الكامنة وراء عدـ قدرة المؤسسات الجزائرية عمى تبني األسموب واالستفادة مف نتائج الدراسة الميدانية

في تقديـ بعض المقترحات التي تُساعد المؤسسة االقتصادية الجزائرية في تبني ىذا األسموب  ،و زيادة
البعد المالي في
وتحسيف أدائيا باستعمالو  .و توصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا  :وجود اىتماـ كبير ب ُ

المؤسسات الجزائرية  ،ألنو يعد اليدؼ األسمى الذي تسعى ىذه المؤسسات إلى تحقيقو حيث تأخذ

المؤسسات الجزائرية في الحسباف آراء واقتراحات مساىمييا فيما يخص األىداؼ المراد تحقيقيا  ،و أف رضا

المساىميف عف النتائج المالية المحققة متوسط – ضعيؼ  ،وىذا بسبب عدـ تحقيؽ األىداؼ المرجوة ووجود

فجوات كبيرة  ،و أف غياب جمسات اإلفصاح والمساءلة بيف المدراء والمساىميف ،باإلضافة إلى غياب

المصداقية فيما بينيـ ،كؿ ىذا مف شأنو أف يؤثر سمبياً عمى أداء المؤسسة  ،و كذلؾ غياب االتصاؿ بيف

المؤسسات الجزائرية والزبائف وحصر التسويؽ في مفيومو التقميدي  ،وىذا يعني أف ىذه المؤسسات بعيدة عف
تطبيؽ المفيوـ الحديث لمتسويؽ  ،و نقص إجراءات االستقصاء عف مدى رضا الزبائف عف المنتجات ومعرفة

احتياجاتيـ وأذواقيـ و عدـ امتالؾ المؤسسات الجزائرية لقاعدة بيانات حوؿ عمالئيا  ،وىذا ما يزيد مف

صعوبة التواصؿ معيـ حيث تتميز مؤسسات القطاع الخاص بالتكنولوجيا العالية عف غيرىا مف مؤسسات

القطاع العاـ .
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 – 18دراسة( :أبو شرخ )2012 ،

" مدى إمكانية تقويم أداء الجامعة اإلسالمية بغزة باستخدام بطاقة قياس األداء المتوازن "
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ المرتكزات النظرية والعممية والتطبيقية لبطاقة األداء المتوازف و استكشاؼ

النظاـ المحاسبي المطبؽ في الجامعة اإلسالمية مف منظور تقييـ األداء والوقوؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة
فيو  ،كما و ىدفت لمتعرؼ عمى مدى إمكانية تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف لتقويـ أداء الجامعة اإلسالمية

بغزة  ،و عرض إجراءات تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف عمى قطاع الجامعات متمثالً بالجامعة اإلسالمية
بغزة ،و تقديـ إطار تطبيقي تفصيمي ومتكامؿ لتطبيؽ بطاقة األداء المتوازف في الجامعات الفمسطينية بشكؿ
عاـ وفي الجامعة اإلسالمية بغزة بشكؿ خاص .

و توصمت الدراسة لنتائج مف أىميا  :أف رؤية ورسالة وأىداؼ الجامعة اإلسالمية تتركز حوؿ أبعاد بطاقة

األداء المتوازف  ،وتطبؽ إدارة الجامعة في قياسيا ألدائيا مقاييس أداء إستراتيجية واضحة وتعمؿ الجامعة

اإلسالمية عمى مواكبة التطور العممي مف خالؿ تطوير برامجيا األكاديمية والحرص عمى استحداث برامج

جديدة حسب المتطمبات العممية  ،األمر الذي يمكنيا مف تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف  ،وأف تكمفة الساعة

الدراسية في الجامعة والتي يعكسيا مستوى الخدمات األكاديمية واإلدارية التي تقدـ لمطمبة تزيد كثي اًر عف قيمة

أسعار الساعات لمطمبة في الكميات المختمفة  ،حيث تحرص الجامعة بشكؿ كبير عمى تطوير دورىا وابراز
سمعتيا وكفاءتيا بيف سائر الجامعات العربية والدولية .وتعمؿ الجامعة عمى تطوير العالقة مع الخريجيف

ومتابعة أوضاعيـ ولكف ذلؾ يواجو بعض الصعوبات بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة التي تحوؿ دوف

إمكانية استيعاب الخريجيف في سوؽ العمؿ.
 - 19دراسة( :أبو جزر )2012 ،

" استخدام بطاقة األداء المتوازن ) (BSCكأداة لتقويم أداء البنك اإلسالمي الفمسطيني "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى استخداـ بطاقة األداء المتوازف في البنؾ اإلسالم ػ ػ ػ ػ ػي الفمسطيني ،
و التعرؼ عمى ما إذا كاف التزاـ البنؾ بتطبيؽ بطاقة األداء المتوازف مرتبطاً بمجموعة مف العوامؿ و

المتغيرات و ىي ( الجنس  ،العمر  ،التحصيؿ العممي  ،التخصص  ،المسمى الوظيفي  ،الخبرات العممية ،

و الدورات التدريبية ) .

و قد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لقياس متغيرات الدراسة  ،و اختبار فرضياتيا .
و أظيرت أىـ نتائج ىذه الدراسة وجود أثر ايجابي لجميع أبعاد بطاقة األداء المتوازف ) (BSCعمى أداء

البنؾ ولكف بدرجات متفاوتة نسبياً  ،و أف البنؾ اإلسالمي الفمسطيني يطبؽ مقاييس أداء واضحة  ،منيا
مقاييس تقميدية و أخرى غير مالية  ،و أف الخدمات المصرفية المستحدثة التي يقدميا البنؾ كانت أقؿ مف

توقعات العمالء .

و أوصت الدراسة بضرورة تبني البنؾ اإلسالمي الفمسطيني نموذج بطاقة األداء المتوازف ،مف خالؿ زيادة

وعي و ثقافة العامميف و عقد دورات تدريبية ليـ.
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 -20دراسة ( :ابراىيم : ) 2013 ،

"تقويم أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األداء المتوازن "
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مفيوـ و أىداؼ تقويـ األداء و النماذج الحديثة المتبعة في مجاؿ األداء في

ظؿ متغيرات بيئة األعماؿ المعاصرة  ،و توضيح بطاقة األداء المتوازف باعتبارىا مف النماذج الحديثة في

تقويـ األداء  ،و إمكانية توسيع نطاؽ البطاقة مف خالؿ إضافة ُبعد خامس ليا  ،و ىو ُبعد األداء
االجتماعي  ،و الذي يساعد عمى إبراز الدور االجتماعي بما يساىـ في تعزيز المركز التنافسي .
و كانت النتائج التي توصمت إلييا الدراسة عمى النحو التالي :

 أف عممية تقويـ األداء المستمدة مف المقاييس المالية لألداء أصبحت غير كافية لتقويـ أداء المؤسسات فيبيئة األعماؿ المعاصرة و التي تتضمف متغيرات  ،االبتكار و التوقيت و الجودة و المرونة و رضا الزبوف ،

حيث أصبحت تتطمب توفير المعمومات لتوضيح نواحي القوة و معالجة نواحي الضعؼ الذي يم ّكف مف زيادة
تنافسية المؤسسة .

 -الحاجة الستعماؿ مقاييس مالية و غير مالية لقياس األداء.

 -تعكس بطاقة األداء المتوازف إستراتيجية المؤسسة مف خالؿ أبعادىا  ،حيث تقدـ معمومات شاممو عف

المؤسسة .

 لتطبيؽ بطاقة األداء المتوازف بنجاح يجب توفر مجموعة مف المتطمبات  ،منيا  :أف تكوف األىداؼاإلستراتيجية قابمة لمقياس الكمي  ،فضالً عف وجود الدافعية لممؤسسة لتطبيؽ بطاقة األداء المتوازف .

و كاف مجتمع الدراسة شركة زيف السعودية لالتصاالت عمى اعتبار أنيا دراسة حالة ،و كانت دراسة تحميمية

و أوصت الدراسة :

 العمؿ عمى تطوير بطاقة األداء المتوازف ،وتوسيع دورىا في تقويـ األداء مف خػ ػ ػالؿ إضافػ ػ ػة ُبعػ ػ ػد األداءالبعد في تقويـ األداء االجتماعي لممؤسسة والذي يساىـ في إبراز
اإلجتماعي إلى أبعادىا األربعة ألىمية ىذا ُ

الدور االجتماعي وبالشكؿ الذي يدعـ مركزىا التنافسي.

 -استمرار المؤسسة في تطوير قدرات العامميف لدييا مف خالؿ إقامة الدورات التدريبية بما ينعكس إيجاباً في

تحسيف األداء.

 -21دراسة( :المدىون وآخرون :)2013 ،

" التخطيط اإلستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن "
و كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة معرفة درجة ممارسة التخطيط االست ارتيجي داخؿ مركز التدريب المجتمعي ،و
إدارة األزمات  ،و مدى استخداـ أبعاد بطاقة األداء المتوازف في عممية التخطيط اإلستراتيجي  ،و تحديد

مالءمة أبعاد بطاقة األداء المتوازف لبيئة عمؿ مركز التدريب المجتمعي و إدارة األزمات  ،و اعتمدت

الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث تـ توزيع استبياف عمى عينة الدراسة و كاف عدد االستبيانات

الموزعة  20استبياناً  .و أظيرت الدراسة النتائج التالية :
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 يتـ استخداـ بطاقة األداء المتوازف في عمميات التخطيط اإلستراتيجي  ،عند إدارة جمعية مركز التدريبالمجتمعي و إدارة األزمات بدرجة بمغت . %78

 -حصمت الفقرة الخاصة بمالءمة أبعاد بطاقة األداء المتوازف لبيئة عمؿ جمعية التدريب المجتمعي و إدارة

األزمات عمى درجة موافقة بمغت  %75مف متوسطات استجابة أفراد العينة.
 -22دراسة( :نديم )2013،

" تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن "
ىدفت ىذه الدراسة إلى :التعرؼ عمى أىـ المفاىيـ المرتبطة بأسموب بطاقة األداء المتوازف ،و إظيار أىـ

مزايا استعماؿ ىذه البطاقة ،و التي تقيس األداء في أربعة أبعاد ( المالي ،العميؿ ،العمميات الداخمية ،و

النمو و التعمـ ) ،و ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ و الخطط المرحمية و اإلستراتيجية التي يمكف استخداميا

الطيرف األردنية .و قد قامت الدراسة عمى أسموب البحث
ا
لتقويـ األداء في جميع دوائر و أقساـ مؤسسة
النوعي ،و دراسة القوائـ المالية لممؤسسة لعامي  ،2012-2011و ذلؾ بيدؼ تقييـ األداء المالي باستخداـ
بطاقة األداء المتوازف .و أظيرت نتائج الدراسة :

 أف بطاقة األداء المتوازف تعمؿ عمى ترجمة إستراتيجية و رؤية المؤسسة. أف االتصاؿ و االنسجاـ في األىداؼ يسيؿ جيود اإلدارة العامة في توضيح اإلستراتيجية و ربطيا معأىداؼ موظفييا حسب نشاطاتيا .

 -وجود تأثير لتطبيؽ كافة أبعاد بطاقة األداء المتوازف ( المالي ،العميؿ ،العمميات الداخمية ،النمو و التعمـ )

عمى الربح المحاسبي.

 أظيرت نتائج االختبارات لفرضيات الدراسة وجود تأثير لتطبيؽ و استخداـ أبعاد بطاقة األداء المتوازفاألربعة عمى مقاييس األداء الحديثة بمؤشراتو .

 - 23دراسة( :النجار )2013 ،

" أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن عمى تعزيز المركز التنافسي اإلستراتيجي "
ىدفت ىذه الدراسة إلى  :كشؼ مدى تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف لدى المؤسسات المالية العاممة في قطاع
غزة  ،و معرفة المقاييس المستخدمة مف قبؿ المؤسسات المالية العاممة في القطاع بغرض تقويـ مركزىا

التنافسي  ،و بياف أثر التطبيؽ التاـ لبطاقة األداء المتوازف بأبعادىا األربعة عمى تدعيـ مركز المؤسسة
التنافسي بشكؿ عاـ و قطاع البنوؾ و مؤسسات التاميف بشكؿ خاص .

كما و ىدفت إلى تحديد أىـ المقاييس اإلستراتيجية المستخدمة في األبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازف ،و

التي تعمؿ عمى تعزيز المركز التنافسي لممؤسسات المالية ،و محاولة وضع تصور يضمف تقويـ المركز

التنافسي لممؤسسات المالية باستخداـ بطاقة األداء المتوازف.

و كانت النتائج التي توصمت إلييا الدراسة عمى النحو التالي :
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 تطبؽ المؤسسات المالية أثناء قياسيا لألداء مقاييس مالية و غير مالية  ،و ال يعني ذلؾ تطبيقيا لبطاقةاألداء المتوازف كإطار متكامؿ لتقويـ األداء التشغيمي و اإلستراتيجي .

 -تستخدـ المؤسسات المالية أبعاد بطاقة األداء المتوازف ألىداؼ إستراتيجية طويمة األجؿ و أىميا تعزيز

مركزىا التنافسي.

 -ىناؾ جزء كبير مف العامميف في المؤسسات المالية بقطاع غزة ليس لدييـ المعرفة و الدراية الكافية لتطبيؽ

أسموب بطاقة األداء المتوازف.

 -24دراسة( :الداعور :)2013 ،

" أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن في الحد من إدارة األرباح "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ما يمي:

 العالقة بيف تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف بأبعادىا األربعة ،و الحد مف إدارة األرباح. التعرؼ عمى مفيوـ سياسة إدارة األرباح و دوافع اإلدارة إلى تبني ىذه السياسة. -مفيوـ و دور بطاقة األداء المتوازف بأبعادىا األربعة في تقييـ األداء.

 مدى ممارسة المؤسسات االقتصادية الفمسطينية لبطاقة األداء المتوازف .حيث قامت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي  ،و تـ استخداـ أسموب االستبياف لجمع المعمومات
مف أفراد عينة الدراسة .

و أظيرت نتائج الدراسة أف:

– المؤسسات االقتصادية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة تطبؽ بطاقة األداء المتوازف بأبعادىا األربعة و

لكف بمستويات متفاوتة.

 ىناؾ عالقة عكسية بيف تطبيؽ كؿ ُبعد مف أبعاد البطاقة األربعة ك ٌؿ عمى حدة و بيف ممارسة إدارةاألرباح في المؤسسات االقتصادية الفمسطينية.
 وجود عالقة عكسية بيف تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف و بيف إدارة األرباح في المؤسسات االقتصادية. - 25دراسة( :شعبان )2013 ،

" تقييم األداء من منظور إستراتيجي " .
ىدفت ىذه الدراسة إلى :التعرؼ عمى وسائؿ التقييـ الحديثة و التي تواكب التطورات اليائمة في المؤسسات

االقتصادية  ،وعمى وجو الخصوص األداء المتوازف  ،خاصةً مع زيادة الحركة االقتصادية التي تشيدىا ليبيا

في اآلونة األخيرة بنشأة سوؽ األوراؽ المالية ودخوؿ المستثمر األجنبي في شراكات مع المؤسسات

االقتصادية الميبية  ،مثؿ القطاع المصرفي والنفطي  ،وزيادة المنافسة في ىذه القطاعات  ،األمر الذي
يتطمب تطوير وسائؿ القياس لتقييـ أداء المؤسسات االقتصادية لمواكبة تمؾ التطورات .

و قد أظيرت نتائج الدراسة البنود التالية :
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 تيتـ مؤسسات األعماؿ في ليبيا بتقييـ األداء المالي ،مف خالؿ بعض المقاييس المالية التقميدية التي تركزعمى األرباح المتحققة خالؿ الفترة الحالية  ،وقد يتـ ذلؾ مف خالؿ إجراء أساليب التحميؿ المالي .

 -لـ يمؽ بعد الزبائف والعمميات الداخمية وحتى فترة إعداد ىذه الدراسة االىتماـ الكافي مف مؤسسات األعماؿ

في ليبيا ،عمى الرغـ مف أف نجاح المؤسسة وقدرتيا عمى المنافسة وتحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية المتمثمة في
المحافظة عمى زبائنيا ،والنمو ،وزيادة حصتيا السوقية في القطاعات المستيدفة  ،يعتمد عمييما بشكؿ كبير
لتحقيؽ األىداؼ .

 -عمى الرغـ مف حرص المؤسسة في ليبيا عمى االىتماـ بالعنصر البشري مف خالؿ سف القوانيف التي

تحمي العامميف بمؤسسات األعماؿ  ،ودفع ىذه المؤسسات نحو تدريبيـ و إكسابيـ الميارات الالزمة  ،إال أف
ذلؾ غير كاؼ لتقييـ األداء اإلستراتيجي لممؤسسة .

 -يمكف أف تمعب بطاقة األداء المتوازف دو اًر حاسماً وحيوياً في تقييـ اإلستراتيجية لمؤسسات األعماؿ خاصةً

مع المزايا التي يمكف أف تحققيا كنظاـ معمومات ،وتقييـ شامؿ لكافة نشاطاتيا.
 . 1.2.3التعميق عمى الدراسات السابقة:

لقد قسمت الدراسات السابقة إلى قسميف رئيسييف و ىما  :قسـ مرتبط بالخصائص النوعية لممعمومات
المحاسبية و القسـ اآلخر مرتبط ببطاقة األداء المتوازف  ،ذلؾ بسبب عدـ توفر دراسات متعمقة بالمتغيريف

اء موضوع الخصائص النوعية
معاً حيث تعتبر الدراسة الحالية امتداداً لمدراسات السابقة و التي تناولت سو ً
لممعمومات المحاسبية أو موضوع بطاقة األداء المتوازف .
فقد أوضحت دراسة (  ) Hongjiang, et. all, 2002أف التعرؼ عمى الخصائص النوعية لممعمومات
المحاسبية و جودة تمؾ المعمومات يعتبر ضروري و ميـ لنجاح األعماؿ و المياـ المحاسبية.

أما دراسة (  ) Myojung, et. all, 2006فجاءت لتوضح أف مالءمة المعمومات المحاسبية تكوف مف
خالؿ ا ستخداـ طرؽ محاسبية تيتـ بتوفير معمومات محاسبية مفيدة في مخرجات التقارير المالية  ،و أف
القياس األفضؿ يكوف مف خالؿ استخداـ القيمة العادلة لمقياس.

في حيف أف دراسة )  ( Nobes & Stadler, 2014اىتمت بالتعرؼ عمى أثر التغير في الخصائص
النوعية لممعمومات المحاسبية و الناتج مف خالؿ قياـ (  ) FASBبتغيير و إعادة ىيكمة تمؾ الخصائص في

عاـ ( .) 2010

بينما اعتُبرت دراسة (  ) Kaplan & Norton, 1992مف أوائؿ الدراسات التي وضعت فكرة بطاقة األداء
المتوازف لقياس األداء ،و كذلؾ استخداـ تمؾ البطاقة في اتخاذ ق اررات سميمة و واضحة تتعمؽ بإستراتيجية
المؤسسة معتبرة أف تمؾ البطاقة تقوـ عمى مؤشرات مالية و أخرى غير مالية.

أما ( )Ittner, et. all, 2003فقد اعتبر أف بطاقة األداء المتوازف تيتـ بالتعرؼ عمى قياس األداء و
التعرؼ عمى األنواع المختمفة لقياسو مف خالؿ وضع الخطط اإلستراتيجية  ،و كذلؾ االىتماـ بالعامميف عف
طريؽ الترقيات و المكافئات .
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و تتشابو الدراسة الحالية مع بعض أىداف الدراسات السابقة  ،فمثالً  ( :الجوىر  )2011 ،و التي ىدفت

لمتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف جودة المعمومات المحاسبية و الخصائص النوعية لتمؾ المعمومات  ،و أيضاً

دراسات كؿ مف ( كموب  ، ) 2013 ،و ( أبو جزر ) 2012 ،مف حيث أف كالً مف ىذه الدراسات مقتربة
مع نطاؽ الدراسة الحالية  ،و ىو قطاع البنوؾ التجارية العاممة في قطاع غزة ،كما و جاءت الدراسة الحالية

مسايرة لدراسة ( ابراىيـ  ، ) 2013 ،في أف كالً مف الدراستيف تيدفاف لمتعرؼ عمى مفيوـ و أىداؼ تقويـ

األداء  ،مف خالؿ استخداـ بطاقة األداء المتوازف بإعتبارىا أحد أىـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة  .و
أيضا جاءت ىذه الدراسة مسايرة لدراسة (أبو جزر )2012 ،مف حيث أف دراسة ( أبو جزر ) اىتمت

بالتعرؼ عمى استخداـ بطاقة األداء المتوازف كأداة لتقويـ أداء البنؾ اإلسالمي الفمسطيني و الذي يعتبر جزءاً
مف مجتمع الدراسة الحالية  ،كما و أف ىذه الدراسة تقاربت و بشكؿ كبير مع دراسة ( Beest , et. all,

 ، ) 2009مف حيث أف دراستو ىدفت لقياس جودة بنود التقارير المالية  ،مف خالؿ التعرؼ عمى
الخصائص الرئيسية لممعمومات المحاسبية و تعزيز دور تمؾ الخصائص في المعمومات  ،و التي تعتبر مف

ضمف متغيرات ىذه الدراسة .

إال أن الدراسة الحالية تميزت عن الدراسات السابقة من حيث  :إنيا حاولت بياف أثر الخصائص النوعية
الرئيسية لممعمومات المحاسبية ( المالءمة و التمثيؿ الصادؽ ) عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف مف
حيث عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية المرتبطة بأبعادىا المختمفة ( المالي  ،العميؿ  ،العمميات الداخمية  ،النمو

و التعمـ  ،و كذلؾ البيئي و االجتماعي ) .
و فيما يتعمق بأوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فقد كان من خالل:
إثراء ىذه الدراسة بالمعمومات المفيدة التي توصمت إلييا الدراسات السابقة و االستفادة منيا في الدراسة
الحالية و التي تتمحور حوؿ:
 طبيعة الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية ،و أىمية توافرىا في تمؾ المعمومات عند اتخاذ الق ارراتالمتعمقة ببطاقة األداء المتوازف.

 -التعرؼ عمى أبعاد بطاقة األداء المتوازف ،في البنوؾ التجارية ،و أىمية تطوير أداء البطاقة لتحقيؽ

األىداؼ المرجوة منيا.

 االستفادة مف الدراسات السابقة مف خالؿ التعرؼ عمى المعايير األخالقية لممحاسب اإلداري باعتباره مفيقوـ بتصميـ ( ) BSCو أثرىا عمى جودة معمومات التقارير المالية.
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 . 2.1مقدمة:
تعتبر المعمومات المحاسبية الناتجة مف التقارير المالية مف أىـ األسس التي يبني عمييا مستخدمو القوائـ

المالية ق ارراتيـ  ،لذلؾ ال بد أف تتصؼ تمؾ المعمومات بخصائص توفر ليا المصداقية و إمكانية االعتماد
عمييا في اتخاذ الق اررات  ،فقد حددت العديد مف المؤسسات المالية مثؿ ، ( APB) ، ( FASB ) :

) ، ( IASC ) ، (AAAوغيرىا مف المؤسسات التي تيتـ بمينة المحاسبة الخصائص التي يجب أف تتوفر

في المعمومات المحاسبية و التي تعزز إمكانية االعتماد عمييا .

فقد وضحت (  ) FASB , 2010 , No 8الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى أنيا تتكوف مف
الخصائص النوعية األساسية و التي تتمثؿ في كؿ مف ( المالءمة ) و تشتمؿ عمى خصائص فرعية و ىي "
القيمة التنبؤية  ،و القيمة التأكيدية " و( التمثيؿ الصادؽ )  ،و تشتمؿ عمى خصائص فرعية  ،و ىي :

"االكتم ػ ػ ػاؿ  ،الحياديػ ػ ػة  ،و الخم ػ ػو م ػ ػف األخط ػ ػاء "  ،و كػ ػ ػذلؾ الخص ػ ػ ػائص النوعي ػ ػة التعزيزيػ ػو والتػ ػي ت ػ ػعزز
الخصائص األساسية و تتمثؿ في  ( :القابمية لممقارنة  ،إمكانية التحقؽ  ،التوقيت  ،القابمية لمفيـ ) .
و يستعػ ػرض ى ػذا الفص ػؿ طبيع ػة المعموم ػ ػات المحاسبي ػ ػة و أىميتي ػ ػا و جودتي ػ ػا و قيمتيػ ػا  ،و أيضػ ػاً ماىي ػ ػة
الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية و مكوناتيا .

فالمعمومات المحاسبية لكي تحقػؽ األىػداؼ المرجػ ػوة منيػ ػا ،والتػ ػي تتمحػ ػور حػ ػوؿ غ ػرض أساسػ ػي ىػ ػو منفعػ ػة

المستخدـ متخذ الق اررات  ،ال بد أف تتوافر في تمؾ المعمومات مجموعة مف الخصائص النوعية  ،و التي تزيد
مف ثقة مستخدمي المعمومات المحاسبية عند اتخاذ و ترشيد ق ارراتيـ  ،ويوضح ىذا الفصؿ تمؾ الخصائص
بمزيد مف التفصيؿ .

. 2.2جودة المعمومات المحاسبية:
لقد ظير االىتماـ بالمنفعة مف المعمومات المحاسبية المقدمة لممستخدميف فقد حددت الجمعية األمريكية

لممحاسبيػػف (  ) AAAفي عاـ  1966أربع صفات لتقييـ جودة أو منفعة المعمومات المحاسبية و ىي

( المالءمة  ،القابمية لمتحقؽ  ،الخمو مف التحيز  ،القابمية لمقياس الكمي )  ،و يمكف اإلشارة إلى بعض

األُطر التصورية التي تعمؿ عمى تحديد منفعة المعمومات المحاسبية  ،حيث يعتبر اإلطار التصوري بمثابة
المنظـ ( األساس ) الذي تعتمد عميو مينة المحاسبة في إعداد و عرض الكشوؼ المالية و ىو
الدستور ُ
ضروري لمينة المحاسبة ألنو ( أبو الحسف  ،و آخروف  ، 1997 ،ص : ) 25
أ -يقدـ تعريفات لألىداؼ و المصطمحات و المفاىيـ التي تستخدـ في الممارسة العممية ،و يحدد
ويصؼ مجاؿ و حدود المحاسبة ،و عممية إعداد التقارير.

ب -يوفر القاعدة األساسية التي يبنى عمييا معايير المحاسبة.
ت -يقدـ وصفا لمممارسة المحاسبية الحالية في مينة المحاسبة و إعداد التقارير المالية.
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أما مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي (  ) FASBفقد اعتبر تحديد األىداؼ بأنو القاعدة األساسية
التي يجب االعتماد عمييا في تقييـ البدائؿ المحاسبية الختيار البديؿ ذي المعمومات األكثر جودة  ،و ذلؾ
لمساعدة المستخدميف في ترشيد ق ارراتيـ  ،فالمعمومات المحاسبية الجيدة ىي تمؾ المعمومات التي تكوف أكثر

فائدة في مجاؿ اتخاذ الق اررات االقتصادية ( ميجز  ،و آخروف  ، 2006 ،ص . ) 190
و بعد أف حددت ( ) FASBاألىداؼ المحاسبية فقد أضافت ليا مفاىيـ جودة المعمومات المحاسبية في
البياف رقـ (  ) 2لعاـ  1980بعنواف " الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية  ،و حددتيا في الخصائص

الرئيسية ( المالءمة و الموثوقية )  ،و مف ثـ قامت (  ) FASBفي العاـ  2010و في إطار التوحيد مع

(  ) IASBبإصدار نشرة مفاىيـ محاسبة مالية رقـ (  ) 8بتعديؿ تمؾ الخصائص لتتمثؿ في خاصيتيف
رئيسيتيف  ،و ىما ( المالءمة  ،و التمثيؿ الصادؽ )

 .2.2.1مفيوم و تعريف جودة المعمومات المحاسبية:
المجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف
توضح كممة الجودة طبيعة الشيء و درجة صالحيتو  ،فقد اعتبر ُ
(  ) AICPAأف الجودة الخاصة بالتقارير المالية ىي مدى القدرة عمى استخداـ المعمومات في مجاؿ
التنبؤ ،و مدى مالءمة المعمومات لميدؼ مف الحصوؿ عمييا  ،فالجودة ىي الوجو الشفاؼ لمقوائـ المالية  ،و
الذي يعكس طبيعة المؤسسة ( مموح  ، 2012 ،ص . ) 47

أما (الخطيب  ، 2011 ،ص  ) 24فقد عرؼ جودة المعمومات المحاسبية عمى أنيا " تمؾ الخصائص التي
تتسـ فييا المعمومات المحاسبية بالفائدة  ،ألف ىذه الخصائص سوؼ تكوف ذات فائدة كبيرة لكؿ مف
المسئوليف عف إعداد القوائـ المالية في تقييـ نوعية المعمومات التي تنتج مف تطبيؽ الط ػرؽ و األساليب

البديمة " .

بينما عرؼ ( سايغي  ، 2009 ،ص  ) 45جودة المعمومات المحاسبية عمى أنيا " معيار يمكف عمى أساسو
الحكـ عمى مدى تحقيؽ المعمومات المحاسبية ألىدافيا  ،باإلضافة إلى استخداميا ألساس المفاضمة مف بيف

األساليب المحاسبية لغرض القياس و اإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية " .
و يتبيف أف جودة المعمومات المحاسبية ال تتحقؽ إال مف خالؿ معمومات دقيقة تتوفر فييا الخصائص
النوعية  ،التي تجعميا مفيدة في اتخاذ الق اررات  ،لذلؾ مف الضروري عند إعداد القوائـ المالية االىتماـ بتقديـ
معمومات مفيدة لممستخدميف تتميز بالمالءمة و التمثيؿ الصادؽ  ،و ذلؾ مف خالؿ اإللتزاـ بمعايير جودة

المعمومات .
 . 2.2.2معايير جودة المعمومات المحاسبية:
لكي تحقؽ المعمومات المحاسبية األىداؼ التي وضعت مف أجميا ،و التي تركز عمى غرض أساسي و ىو
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منفعة المستخدـ متخذ الق اررات ال بد و أف تتوفر في تمؾ المعمومات مجموعة مف الخصائص النوعية ،
حيث إف تمؾ الخصائص تعتبر بمثابة أساس لتوفير معمومات ذات جودة و مصداقية و يمكف االعتماد عمييا

في اتخاذ الق اررات ( مطر و السيوطي ، 2008 ،ص . ) 330

ىذا و قد توجيت مجالس معايير المحاسبة و في مقدمتيا (  ) FASBنحو إصدار معايير عديدة تساىـ في

توفير و ضبط جودة المعمومات المحاسبية و الخصائص النوعية ليا.

و يمكف تقسيـ معايير جودة المعمومات المحاسبية كما يمي ( :أبو حماـ ،2009 ،ص ) 59
 –1معايير قانونية :تسعى العديد مف المؤسسات المالية في العديد مف الدوؿ لتطوير معايير جودة التقارير
المالية و تحقيؽ اإللتزاـ بيا مف خالؿ سف القوانيف و التشريعات الواضحة و الم ِ
نظمة لعمؿ ىذه المؤسسات ،
ُ
مع توفير ىيكؿ تنظيمي فعاؿ يقوـ بضبط جوانب األداء في المؤسسة بما يتوافؽ مع المتطمبات القانونية و
التي تمتزـ الشركات باإلفصاح الكافي عف أدائيا.
 – 2معايير رقابية :تعتبر الرقابة أحد مكونات العممية اإلدارية و التي يركز عمييا كؿ مف مجمس اإلدارة و
المستثمريف  ،و يتوقؼ نجاح ىذا العنصر عمى جودة و رقابة فعالة تحدد دور كؿ مف لجاف المراجعة و
أجيزة الرقابة المالية و اإلدارية في تنظيـ المعالجة المالية و كذلؾ دور المساىميف و األطراؼ ذات العالقة

في تطبيؽ قواعد النظاـ المحاسبي المالي.

 – 3معايير مينية :تيتـ الييئات و المجالس المينية المحاسبية في إعداد معايير المحاسبة و المراجعة
لضبط أداء العممية المحاسبية  ،مما برز معو مفيوـ مساءلة اإلدارة مف قبؿ المالؾ لالطمئناف عمى

استثماراتيـ التي أدت بدورىا إلى ظيور الحاجة إلعداد تقارير مالية تتمتع بالنزاىة و األمانة.

 – 4معايير فنية :إف توفر معايير فنية يؤدي إلى تطوير مفيوـ جودة المعمومات مما يعكس بدوره جودة
المعمومات و التي تؤدي لجودة التقارير المالية  ،و يزيد مف ثقة المساىميف و المستثمريف و أصحاب
المصالح بالشركات  ،و يؤدي ذلؾ إلى رفع و زيادة اإلستثمار.

. 2.2.3العوامل المؤثرة في جودة المعمومات المحاسبية:
يوجد عدد مف العوامؿ تؤثر في جودة المعمومات المحاسبية و ُيمكف تقسيـ ىذه العوامؿ إلى ثالثة أنواع  ،و
ىي  :عوامؿ تتعمؽ ببيئة المحاسبة و عوامؿ تتعمؽ بالمعمومات المحاسبية و عوامؿ تتعمؽ بتقارير المراجعة

الخارجية .

 -1العوامل المتعمقة بالبيئة المحاسبية:
إف النظـ المحاسبية تعمؿ في ضوء تمؾ البيئات ( االقتصادية واالجتماعية والقانونية والسياسية )  ،وغيرىا
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مف الجوانب المستمرة في تغيرىا في البمداف المختمفة بمرور الزمف  ،فإنيا بدورىا تعمؿ في ظؿ بيئة متغيرة و
إف البيئة االقتصادية واالجتماعية عمى وجو الخصوص ليا تأثير كبير عمى اليياكؿ والعمميات المحاسبية ،
واف تمؾ البيئة تتكوف مف أنشطة متبادلة التأثير مف حيث تداخؿ العالقات بيف األنشطة االقتصادية
واالجتماعية عمى المستوى الكمي  ( .لطفي  ، 2005 ،ص . ) 15
وعمى ىذا األساس يمكف تقسيـ العوامؿ المتعمقة بالبيئة المحاسبية إلى ما يمي  ( :ىندركسف ، 2005 ،

ص ( ، ) 215المجيمي  ، 2009 ،ص : ) 65
أ -العوامل االقتصادية:

تساعد النتائج االقتصادية لمق اررات المرتبطة بالسياسات المحاسبية ،في تحسيف المعمومات المتاحة

لممستثمريف ولممستخدميف اآلخريف لممعمومات حيث تكوف النتيجة اتخاذ ق اررات اقتصادية صحيحة،
وتخفيض التكاليؼ التي يتحمميا مستخدمو المعمومات في سبيؿ الحصوؿ عمى ىذه المعمومات.

كما تختمؼ نوعية المعمومات التي تقدميا التقارير المالية باختالؼ النظاـ االقتصادي السائد في

الدولة  ،ففي ظؿ نظاـ االقتصاد الرأسمالي تحظى التقارير المالية بأىمية كبيرة ،حيث يتـ التركيز
عمى ضرورة توافر المعمومات المحاسبية المالئمة الحتياجات متخذي الق اررات االقتصادية  ،بينما في

ظؿ نظاـ االقتصاد االشتراكي يتـ التركيز عمى المعمومات المحاسبية الموجية لمتخطيط في الدولة

لغرض إحكاـ الرقابة المركزية  .وأيضاً يعتبر التضخـ مف أىـ العوامؿ االقتصادية التي تؤثر عمى
معدالت الفائدة .

ب -العوامل االجتماعية:
تتأثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية ببعض القيـ االجتماعية مثؿ اتجاه المجتمع نحو

االىتماـ بالسرية في القوائـ المالية والوقت...إلخ  ،فالتوجو نحو السرية يؤثر عمى عممية تجميع

ونشر المعمومات المحاسبية  ،و إف إصدار التقارير الربع سنوية ييدؼ إلى إتاحة المعمومات عمى
فترات أقصر مف السنة المالية  ،و ذلؾ لزيادة القيمة الزمنية لممعمومات حيث تعمؿ تمؾ التقارير عمى

زيادة مالءمة المعمومات المحاسبية عند استخداميا .

وتعتبر المحاسبة عف المسؤولية االجتماعية مرحمة مف مراحؿ التطوير المحاسبي والتي تتطمب

نموذجا محاسبيا مبنيا عمى أسس مف القيـ االجتماعية السائدة في الزماف والمكاف  ،ويتطمب نموذج

المحاسبة االجتماعية التوسع في القياس المحاسبي بحيث يمتد ليشمؿ اآلثار الخارجية لتصرفات
المؤسسة  ،وتتمثؿ ىذه اآلثار الخارجية فيما يعرؼ بالتكمفة االجتماعية أو العائد االجتماعي .
ت -العوامل القانونية :

تتمثؿ العوامؿ القانونية أساساً في مجموعة األنظمة والقواعد القانونية  ،التي تؤثر بشكؿ مباشر وغير

مباشر عمى مينة المحاسبة والرقابة و اإلشراؼ عمى ممارستيا  ،خصوصا مع ظيور الشركات
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المساىمة التي تتميز بانفصاؿ الممكية عف اإلدارة مما أدى إلى خضوعيا لمتشريعات القانونية
والضريبية منذ بدء تكوينيا حتى تصفيتيا  ،وىذا ينعكس عمى الكيفية التي تعد بيا المعمومات وكيفية

عرضيا في التقارير المالية وذلؾ بيدؼ إضافة نوع مف الثقة لمستخدمي المعمومات  ،ويمكف القوؿ :
إف القواعد الممزمة بتوفير المعمومات المالية التي يجب إعدادىا وتقديميا ىي أحد العوامؿ القانونية

التي تتأثر بيا الخصائص النوعية لممعمومات .

فالممارسة المحاسبية تتأثر سواء في منيجيتيا أو تطبيقاتيا المحاسبية بشدة بالمؤسسات المرتبطة
بقوانيف المؤسسات والتشريعات القانونية والضريبية والمقاييس التنظيمية األخرى .والشؾ أف تمؾ

التشريعات القانونية قد زادت مف إمكانية مقارنة ومنفعة تمؾ المعمومات المحاسبية  ،وال يعتبر غياب
مر مرغوباً فيو  ،ويعتمد ذلؾ عمى
المقاييس القانونية و التشريعات أو التمسؾ و اإللتزاـ الدقيؽ بيا أ ًا
مراحؿ التطور االقتصادي واالجتماعي الموجود في مجموعة الدوؿ المختمفة التشريعات القانونية .

ث -العوامل السياسية:
العوامؿ السياسية لبيئة المحاسبة ليا تأثير كبير عمى اليياكؿ والعمميات المحاسبية ألنيا تمزـ تحديد
االحتياجات مف المعمومات المحاسبية لمستخدمي التقارير المالية التي تتالءـ مع األوضاع السياسية

و االقتصادية لكؿ بمد مف البمداف التي تغمب عمييا وجية نظر فئة معينة مف المستخدميف في إنتاج

وتوزيع المعمومات  ،وعمى المؤسسة والمينة تقع مسؤولية توجيييـ وتطوير إمكانياتيـ و قدراتيـ نحو

تحقيؽ ىذه االحتياجات  ،بحيث يتـ القضاء عمى أي تعارض بيف ما ىو مطموب مف المعمومات
وبيف ما ىو ممكف التحقيؽ .

وقد تنظر الجيات الحكومية إلى السياسة المحاسبية مف حيث مدى توافقيا مع األىداؼ القومية أو
مع األىداؼ المعنية ليذه الجيات ،وىذا ىو سبب التدخؿ السياسي في إعداد السياسات و اإلجراءات

المحاسبية  .كما إف إعداد السياسة المحاسبية ال يختمؼ جوىرياً عف السياسات الخاصة بإعداد

اإلحصائيات االقتصادية ،وىو بالدرجة األولى عم ٌؿ فني  ،ويجب التركيز أوال عمى الحصوؿ عمى

دقة العرض واإلفصاح عف المعمومات المالئمة ويجب أف تتـ محاولة صادقة لتحقيؽ الحياد فيما
يتعمؽ بالنتائج االقتصادية .

ج -العوامل الثقافية:
الجدير بالذكر أنو كمما تغير المستوى الثقافي ألي بمد تغير أيضاً ىيكؿ نظـ العمميات المحاسبية ،و
مف أىـ ىذه العوامؿ الثقافية  ،المستوى التعميمي ووضع المؤسسات المينية  ،إذ ُيعد المستوى
التعميمي أحد العوامؿ البيئية التي تؤثر في الممارسة المحاسبية والتدقيؽ بشكؿ عاـ والخصائص

النوعية لممعمومات المحاسبية في التقارير المالية بشكؿ خاص  ،فالبمداف التي تعاني مف تدني

المستوى التعميمي فييا يصبح مف الصعب عمى األغمبية مف الناس فيـ واستيعاب محتويات التقارير

المالية و استخداميا في اتخاذ الق اررات المختمفة  ،وعمى العكس في البمداف التي تحظى بمستوى
35

تعميمي أفضؿ وكذلؾ بالنسبة لوضع المؤسسات المينية  ،ففي الدوؿ التي ليا السبؽ في إنشاء
اتحادات وجمعيات مينية تتولى تطوير وتنظيـ الممارسة المحاسبية فييا  ،تولي ىذه المؤسسات

اىتماماً متزايداً في الوقت الحاضر  ،ونجد أف ىذه المؤسسات تمعب دو اًر كبي اًر في التأثير عمى
جودة المعمومات المقدمة مف خالؿ التقارير المالية.

 -2العوامل المتعمقة ب ُنظُم المعمومات المحاسبية:

في وقتنا الحاضر يعتبر الحاسوب ( النظـ المعموماتية )  ،مف أىـ الوسائؿ المستعممة والمساعدة عمى

انتاج معمومات محاسبية تتميز بالجودة وخاصة مف حيث دقتيا وسرعة انتاجيا وبأقؿ تكمفة وفي وقت قصير،
ليذا يعتبر استخداـ ىذا النوع مف األجيزة مف العوامؿ المساعدة عمى التحسيف في جودة المعمومات

المحاسبية  ،وعمى العموـ  ،والختبار نوعية المعمومات المحاسبية فإنو مف الممكف التركيز عمى بعض
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أ -التصوير والتمثيل :وىو ما يقصد بو مالءمة الواقع مع شكؿ المعمومة ومستخدمييا وأف يكوف تمثيؿ
الواقع مفيوماً لمستعمميو

ب -التأكد  :يفترض أف تعكس األرقاـ المعطاة كمعمومة صورة موضوعية لمواقع ،حيث ينبغي أف يؤدي
إعداد آخر لنفس النتيجة.

ت -أجل الحصول عمى المعمومة  :باستعماؿ قاعدة بيانات متاحة لقرائيا فإنو تكوف اإلجابة عف تساؤؿ
ما بسرعة بعد صياغتو ،بتعبير آخر ،المعمومة المخزنة يمكف الوصوؿ إلييا عند الحاجة والطمب
إلييا.

ث -التحديد :المعمومات المحددة بدقة ىي تمؾ المعمومات التي تعطي تفاصيؿ أكثر بحيث يكوف القياس
الرقمي مثالً يحمؿ الكثير مف األجزاء العشرية  ،وبالتالي عدد التصنيفات لمفئات يكوف كبي اًر  ،وقد

يؤدي ىذا التفصيؿ إلى عدـ الفيـ أو رفع احتماؿ الخطأ ،فيذا يحتـ أف يؤخذ العنصر بكؿ الجوانب.

ج -كمال المعمومة وتماميا :الحصوؿ عمى صورة شاممة لكافة المعمومات الضرورية.

ح -المالءمة  :تيدؼ المعمومات التخاذ القرار أو القياـ بنشاط ما ،وتعتبر" المالءمة "لممعمومة المفصح
عنيا عنص ار أساسياً و معيا اًر في المحاسبة تعد وفقو المعمومات عمى أساس منفعتيا  ،وربطيا
بالنشاطات التي تتعمؽ بيا أو النتائج المنتظر الحصوؿ عمييا ،ويقترف مفيوـ المالءمة أساساً

بالمصداقية والصورة الوافية لممعمومات التي يتطمبيا مستعمموىا.
 -3العوامل المتعمقة بالمراجعة الخارجية:

يتضح أف المعمومات المحاسبية ىي األساس الذي ُيعتمد عميو في إتخاذ مختمؼ الق اررات المتعمقة بالنشاطات
االقتصادية ،ونتيجة لذلؾ أصبحت الحاجة إلى تأكيد ٍ
مر ضرورياً  ،و
كاؼ حوؿ مصداقية ىذه المعمومات أ اً
لذلؾ فإف عممية مراجعة الحسابات الخارجية (المستقمة) لممعمومات المحاسبية أصبحت ذات أىمية قصوى

بالنسبة لمختمؼ الجيات المستفيدة مف ىذه المعمومات ،حيث يقوـ عادةً مراجع الحسابات بتقديـ ما توصؿ
36

إليو مف معمومات ونتائج عف طريؽ تقرير رسمي  ،و يعتبر رأي مراجع الحسابات حوؿ المعمومات المحاسبية
لممؤسسة محؿ المراجعة مقياساً لمدى الصحة والمصداقية والثقة في اعتماد ىذه المعمومات في مختمؼ

المجاالت ومف طرؼ ُمختمؼ الجيات  ،حيث تتيح ليـ مراجعة الحسابات فرصة استخداـ المعمومات
المحاسبية بثقة أكثر ،بحيث توفر عممية المراجعة تأكيدات منطقية تفيد أف العمميات المالية لممؤسسة توفر

ميزنية المؤسسة ونتائج أعماليا ،وبالتالي فإف رأي مراجع
وتعطي صورة صحيحة وعادلة (صادقة ) حوؿ ا

الحسابات الخارجي المستقؿ والذي يترجمو تقريره  ،يمثؿ مقياساً لمصداقية المعمومات المحاسبية وتمثيميا

لمصورة الحقيقية لممؤسسة  ،عمى أف يكوف كؿ ذلؾ معداً وفقاً لممبادئ المحاسبية والمعايير المتعارؼ عمييا

والمقبولة قبوالً عاما(  ) GAAPوالتي تعزز عممية مراجعة الحسابات  ،وتزيد مف ثقة مستخدمي المعمومات

أخطاء مادية أو تحريفاً مع افتراض استقالؿ المراجع و إطالعو عمى
المحاسبية بيا  ،ألنيا ال تتضمف
ً
المعمومات الكافية عف أعماؿ المؤسسة  ،إضافة إلى تمتع المراجع بخبرة عالية في تنفيذ متطمبات إعداد
التقارير والبيانات المالية  ) .سردوؾ  ، 2004 ،ص ص .)21-20

 .2.2.4أىمية جودة المعمومات المحاسبية:

تعتبر المعمومات المحاسبية ىي مصدر نتاج النظاـ المحاسبي  ،حيث إنو لتحديد جودة التقارير المالية فإنو
يجب أف تتوفر فييا المعمومات المحاسبية التي تتميز بالدقة و أف تكوف ذات جودة عالية  ،ألف ىذه
المعمومات تساعد المسئوليف في اتخاذ ق ارراتيـ عند تقييـ تمؾ المعمومات و التي تنتج مف تطبيؽ الطرؽ
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لذلؾ فإف قوة اال عتماد عمى القوائـ المالية التي تتوفر فييا المعمومات المحاسبية يعتمد عمى درجة جودة
المعمومات المالية الواردة في تمؾ القوائـ المالية  ،كما و إف لجودة المعمومات المحاسبية الدور الفعاؿ في

اتخاذ الق اررات اإلدارية  ،لذلؾ فإف الق اررات اإلدارية التي تنتج عف معمومات محاسبية ذات جودة عالية تكوف
أفضؿ مف الق اررات التي تنتج عف معمومات ذات جودة منخفضة .

و لكي تكوف المعمومات المحاسبية مفيدة في اتخاذ القرار و ذات جودة عالية ،ال بد أف يتوفر فييا

الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية.

 . 2.2.5قياس جودة المعمومات المحاسبية:
يمكف تحديد معايير عامة لقياس جودة المعمومات عمى النحو التالي( :الفضؿ و نور  ، 2002 ،ص )305
 – 1الدقة :تُعبر الدقة عف استخداـ المعمومات المحاسبية بشكؿ سميـ و واضح  ،فإتخاذ القرار المناسب
يعتمد عمى توفر المعمومات المحاسبية المرتبطة بأحداث الماضي و التي يمكف مف خالليا التنبؤ بتوقعات
المستقبؿ.
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 – 2المنفعة :و تتمثؿ المنفعة في عنصريف و ىما  ،صحة المعمومات و سيولة استخداميا  ،و يمكف أف
تأخذ المنفعة أحد الصور التالية:
أ -المنفعة الشكمية :أي مطابقة شكؿ المعمومات و محتواىا مع متطمبات متخذ القرار.

ب -المنفعة الزمنية :أي توفر المعمومات لدى متخذ القرار في ذات الوقت الذي يحتاجيا فيو.
ت -المنفعة المكانية :و تعني الحصوؿ عمى المعمومات بسيولة.

ث -منفعة التقييم و التصحيح :أي قدرة المعمومات عمى تقييـ و تصحيح نتائج تنفيذ الق اررات.
 – 3الفعالية :تعتمد الفعالية عمى مدى أو درجة تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا  ،و بالنسبة لممعمومات  ،فإف
الفعالية ىي مدى تحقيؽ المعمومات ألىداؼ المؤسسة أو متخذ القرار مف خالؿ استخداـ موارد محدده.
 - 4التنبؤ :يقصد بالتنبؤ أنو الوسيمة التي يمكف مف خالليا استخداـ معمومات الماضي و الحاضر في
توقع نتائج و أحداث المستقبؿ  ،و أف ىذه التوقعات تستخدـ في التخطيط و اتخاذ الق اررات و مف ثـ فإنو مف

المؤكد أف جودة المعمومات إنما تتمثؿ في مقدرتيا التنبؤية مف تخفيض حالة عدـ التأكد.

 – 5الكفاءة :و يقصد بالكفاءة حسف استخداـ الموارد أي تحقيؽ أىداؼ المؤسسة بأقؿ استخداـ ممكف مف
الموارد  ،و تطبيؽ مبدأ إقتصادية المعمومات الذي يستيدؼ تعظيـ جودة المعمومات بأقؿ التكاليؼ الممكنة و
التي يجب أال تزيد عف قيمة المعمومات.
 .2.3أنواع المعمومات المحاسبية:
لقد قسـ ( قاسـ و السقا ،2003 ،ص  ) 29المعمومات المحاسبية مف حيث النوع إلى ثالثة أقساـ و ىي :
 – 1معمومات تاريخية (مالية):
و ىي المعمومات التي تختص بتوفير سجؿ لألحداث االقتصادية التي تحدث نتيجة العمميات االقتصادية

التي تمارسيا الوحدات االقتصادية لتحديد و قياس نتيجة أعماؿ النشاط مف ( ربح أو خسارة ) عف فترة مالية

معينة  ،و عرض المركز المالي في تاريخ معيف لبياف سيولة المؤسسة االقتصادية و مدى الوفاء بإلتزاماتيا،
و يالحظ أف ىذه المعمومات تيتـ بتسجيؿ التكاليؼ و اإليرادات بعد حدوثيا  ،كما و أف ىذه المعمومات
التاريخية تفيد اإلدارة في عمؿ المقارنات بيف فترة و أخرى  ،و كذلؾ في اكتشاؼ االنحرافات ( التي يمكف

حدوثيا ) عف طريؽ مقارنتيا بمعمومات التخطيط التي تـ تحديدىا مسبقا .
 – 2معمومات عن التخطيط و الرقابة:
و ىي معمومات تختص بتوجيو اىتماـ اإلدارة إلى مجاالت و فرص تحسيف األداء و تحديد مجاالت أوجو

انخفاض الكفاءة لتشخيصيا و اتخاذ الق اررات المناسبة لمعالجتيا في الوقت المناسب  ،و يتـ ذلؾ مف خالؿ
38

وضع التقديرات الالزمة إلعداد برامج الموازنات التخطيطية و التكاليؼ المعيارية  ،حيث تبرز الموازنات
التخطيطية الوضع المالي لممؤسسة االقتصادية في لحظة تاريخية مقبمة  ،فضالً عف استخداميا في أغراض

الرقابة و تقييـ األداء  ،و تحديد مسئولية األفراد  ،و يالحظ أف ىذه المعمومات تتعمؽ باألنشطة الدورية
المتكررة في مجاالت التكمفة و تحميؿ التكاليؼ اإلضافية  ،و غيرىا.
كما يالحظ أف ىذه المعمومات تتعمؽ باألنشطة الدورية المتكررة في مجاالت التخطيط و الرقابة ،حيث إنيا
تيتـ باألداء الجاري و المستقبمي مف خالؿ مساعدتيا في تجييز التوقعات لممستقبؿ و مقارنة النشاط الجاري
بأرقاـ الخطة لتحديد االنحرافات و تحميميا و التعرؼ عمى أسبابيا.

 – 3معمومات لحل المشاكل:
و ىي المعمومات التي تتعمؽ بتقييـ بدائؿ الق اررات و االختيار بينيا ،و تعتبر ضرورية لألمور غير الروتينية
( التي تتطمب إجراء تحميالت محاسبية خاصة أو تقارير محاسبية خاصة ) ،لذلؾ فيي تتسـ بعدـ الدورية.
و في الغالب تستخدـ ىذه المعمومات في التخطيط طويؿ األجؿ مثؿ  :قرار تصنيع أجزاء معينة مف السمعة
داخمياً أو شرائيا أو إضافة أو استبعاد منتج معيف مف خط االنتاج أو غيرىا مف الق اررات األخرى  ،و يمكف
أف يقوـ بتقديـ ىذا النوع مف المعمومات نظاـ معمومات المحاسبة اإلدارية بالدرجة األساس .

 . 2.4خصائص المعمومات:
مميز وأىمية كبرى في الحياة المعاصرة  ،سواء لألفراد أـ المؤسسات أـ الدوؿ  ،و
أصبح لممعمومات دور ٌ
أصبحت المعمومات ىي المحرؾ الرئيسي لتطوير فعالية أي مؤسسة سواء كانت خاصة أو عامة ،بما توفره
مف مقدرة عمى مساعدة إدارات ىذه المؤسسات في صناعة و اتخاذ الق اررات  ،أو في التخطيط أو البحث
والتطوير ،أو في مجمؿ األنشطة التي تقوـ بيا ) الخفرة ، 2005 ،ص. ) 30

وحتى ال تفقد المعمومات فائدتيا البد مف توفر خصائص نوعية في تمؾ المعمومات  ،ألف عدـ توفرىا سيؤدي
إلى مخرجات عديمة الجدوى  .ومف أجؿ أف تكوف المعمومات المستخدمة ذات فائدة لمف يستخدميا ،البد مف

توفر مجموعة مف الخصائص الميمة فييا ،لخصيا ( النجار  ، 2005 ،ص  ) 25بثالثة أبعاد رئيسة ىي:

 - 1البعد الزمني  :يتعمؽ في زمف استخداـ المعمومات مجيبا عمى تساؤؿ )متى؟ ) متى تقدـ المعمومة لمف
يستخدميا أو يطمبيا ؟ ويتضمف الجوانب التالية :
أ -المواقيت :ىي توفر المعمومات زمنياً ،لذا البد مف االىتماـ بتوفير المعمومات في األزمنة المناسبة.
لكي تكوف متاحة التخاذ القرار قبؿ حدوث موقؼ حرج أو فقداف فرصة معينة.

ب -التداول والحداثة:ىي أف تكوف المعمومة مجددة وحديثة لالستفادة منيا عند تقديميا وتداوليا في
المؤسسة ،حيث تمعب الحداثة دو اًر ىاماً في جودة المعمومات ،إذ تقؿ قيمتيا بتقادميا .
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ت -التواتر و التكرار :ىي مدى تكرار الحاجة إلى المعمومات المتواجدة  ،ألف المعمومات يجب أف تقدـ
طالما نحتاجيا ،وىذا يؤكد االىتماـ بالمعمومات النشطة في قاعدة البيانات .

ث -الفترة الزمنية :ىي الفترة التي تقدـ فييا المعمومات بحيث يستطيع المدير الحصوؿ عمى المعمومات
عما يحدث اآلف  ،و عما حدث في الماضي  ،ومتوقع حدوثو في المستقبؿ  ،ألف التأخير في جيود

معالجة البيانات إلى معمومات رغـ أنيا تحت االستخداـ ستتسبب بمشاكؿ عديدة  ،وتكمفة مرتفعة
لإلدارة.
 -2بعد المحتوى :يتعمؽ بعد المحتوى باإلجابة عمى تساؤؿ )ماذا ؟ ( ويتضمف الجوانب التالية:

أ -الدقة  :أي خمو المعمومات مف األخطاء حيث تساىـ دقة المعمومات في جودة القرار ،كما تعمؿ عمى
تجنب الق اررات الخاطئة وتقمؿ مف التكمفة و إىدار الوقت .

ب -الثبات والصدق  :أي إعطاء المعمومات لنفس النتائج التي أعطتيا التجربة السابقة ،و أف تكوف
المعمومات المتجمعة صادقة وشرعية وصحيحة وتتطابؽ مع معطيات الواقع شكالً ومضموناً وتوجياً.

ت -الواقعية  :البد لممعمومات أف تمثؿ الواقع  ،وأف تكوف مرتبطة باحتياجات المستفيديف عمى اختالفيـ
مع التأكيد عمى خمو المعمومات مف التحيز لموصوؿ إلى ق اررات رشيدة  ،فالمعمومات المنحازة وغير
الواقعية تؤدي لق اررات خاطئة .

ث -المالءمة  :ىي أف تكوف المعمومات مالئمة ووثيقة الصمة ومفيدة في تحسيف اتخاذ القرار ،فال بد أف
تكوف مالئمة لمموضوع وموجية خصيصاً لممشكمة التي تُدرس ومرتبطة باحتياجات المستخدـ .
ج -الشمولية  :قدرة المعمومات عمى إعطاء صورة كاممة عف المشكمة أو عف حقائؽ الظاىرة موضوع
الدراسة مع تقديـ بدائؿ الحموؿ المختمفة ليا.

ح -اإليجاز  :تقديـ المعمومات الالزمة لكؿ مستوى إداري وما يتناسب مع متطمباتو مف المعمومات ،إذ البد
مف اإليجاز في المستوى اإلستراتيجي دوف الخوض في كـ كبير مف المعمومات عف الموضوع.

خ -المدى  :ىي كوف المعمومات واسعة أو ضيقة أو بتركيز داخمي أو خارجي ،ويتحدد مدى المعمومات
بمدى شموليتيا ،لذا البد أف تمثؿ المعمومات المدى المطموب وأف تكوف الحاجة إلييا قائمة فعال وبشدة .

د -األداء  :ىي قدرة المعمومات في الكشؼ عف األداء ،والذي يمكف أف يكوف بواسطة قياس إتماـ
األنشطة وصنع التقدـ وتجميع الموارد.
 -3البعد الشكمي :يتعمؽ باإلجابة عمى تساؤؿ (كيؼ ؟ ) ويتضمف الجوانب التالية:

أ -الوضوح :تقديـ المعمومات بطريقة وشكؿ يسيؿ فيميا مف قبؿ المستخدـ كمما أمكف ذلؾ ،بحيث
تكوف واضحة وخالية مف الغموض حتى يتمكف المدير مف الوصوؿ إلى الق اررات الصائبة.
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ب -المنيجية واال تساق  :ىي تقديـ المعمومات بطريقة متناسقة ضمف معايير موحدة كي يتـ تعظيـ
االستفادة منيا لألغراض المختمفة ،لذا البد أف ترتب المعمومة بقدر وسياؽ.

ت -المرونة :أي قابمية المعمومات عمى التكيؼ ألكثر مف مستخدـ وأكثر مف تطبيؽ ،لذلؾ يجب أف

تكوف المعمومات متوفرة في ٍ
شكؿ مرف يمكف استخدامو في أكثر مف مستوى إداري بفعالية في عممية

اتخاذ القرار.

ث -التقديم  :ىي طريقة تقديـ المعمومات بشكؿ مختصر أو تفصيمي ،وبشكؿ كمي  ،فالمعمومات يمكف
أف تكوف حاضرة بشكؿ خبر أو رقـ أو رسوـ أو عف طريؽ الرسومات والمخططات المختمفة  ،لذا

البد مف عرض المعمومات بالطريقة المناسبة وتطويعيا ومعالجتيا لجعميا قابمة لالستخداـ بما يعظـ

االستفادة منيا لممستخدـ .

ج -وسائط اإلعالم  :ىي الوسيمة التي يمكف أف تقدـ فييا المعمومات ،إذ يمكف أف تقدـ المعمومات
سواء عمى ورؽ مطبوع أو فيديو أو أي وسيمة أخرى.
 2.5الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية:
 2.5.1مفيوم الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية:
تعرؼ الخصائص النوعية عمى أنيا  " :صفات تجعؿ المعمومات الواردة في القوائـ المالية مفيدة
لممستخدميف ،كما توصؼ القوائـ المالية غالباً بأنيا تظير بصورة صادقة أو تمثؿ بعدالة المركز المالي

واألداء والتغيرات في المركز المالي لممؤسسة  ،ومع أف ىذا اإلطار ال يتعامؿ مباشرة مع ىذه المفاىيـ إال أف

تطبيؽ الخصائص النوعية ومعايير المحاسبة المناسبة يترتب عميو عادة قوائـ تظير بصورة صادقة وعادلة ".

(سالـ و أحمد  ، 2013 ،ص . ) 92
بينما اعتبرىا ( الحاج  ، 2013 ،ص  ) 36عمى أنيا " خصائص أساسية ال يمكف فصميا عف المعمومة في
حد ذاتيا  ،حتى تكتسب المنفعة لمستخدمييا  ،و تفيدىـ في اتخاذ ق ارراتيـ " .
فقد ازداد اىتماـ العديد مف الجيات فيما يتعمؽ بمفيوـ الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية و خاصة
المؤسسات المينية العالمية عبر الزمف  ،فمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ما عبرت عنو الجمعية األمريكية

لممحاسبيف (  ) AAAفي عاـ  ، 1966حيث اعتبرت أف معايير تقويـ جودة المعمومات المحاسبية ىي
أربعة متمثمة في ( المالءمة  ،القابمية لمتحقؽ  ،الخمو مف التحيز  ،القابمية لمقياس الكمي ) ( مطر ،
 ،1987ص . ) 20
أما في عاـ  1970فقد أصدر مجمس مبادئ المحاسبة المالية (  ) APBالبياف رقـ (  ) 4المتمثؿ في:
(المفاىيـ و المبادئ المحاسبية األساسية الخاصة بالتقارير المالية )  ،و تضمف عمى سبع خصائص نوعية
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لممحاسبة المالية و ىي ( :المالءمة ،القابمية لمتحقؽ ،القابمية لمفيـ ،القابمية لممقارنة ،عدـ التحيز ،التوقيت
المالئـ ،االكتماؿ ) ( .) Belkaoui, 2000, p 118
و أصدر مجمس معايير المحاسبة المالية (  ) FASBالبياف رقـ (  ) 2في عاـ  1980حوؿ الخصائص
النوعية لممعمومات المحاسبية  ،و الذي وضح فيو أف تمؾ الخصائص تنقسـ إلى قسميف و ىما  :خصائص

رئيسية و أخرى ثانوية  ،أما الخصائص الرئيسية فقد حددىا (  ) FASBفي خاصيتي ( المالءمة و

الموثوقية ) و التي يتفرع مف كؿ منيا ثالث خصائص ثانوية  ،أما الخصائص الثانوية فتتمثؿ في ( القابمية
لممقارنة و الثبات ) ( رضواف  ،و آخروف  ، 2004 ،ص . ) 53
و تعتبر الخصائص النوعية )  ( QCمف أىـ صفات المعمومات المحاسبية التي تشتمؿ عمييا التقارير

المالية و التي تؤكد و تعزز مف مصداقية تمؾ القوائـ ،و زيادة إمكانية اعتماد مستخدمي القوائـ المالية عمييا.

و في عاـ  1982فقد حددت لجنة معايير المحاسبة الدولية (  ) IASCأربع خصائص رئيسية لممعمومات

المحاسبية ،يتفرع عنيا خصائص ثانوية ،كما يمي:

القابمية لمفيـ  ،القابمية لممقارنة  ،المالءمة  ،الموثوقية  ،حيث تتضمف الموثوقية عمى ( الحياد  ،الحيطة و

الحذر  ،االكتماؿ  ،التمثيؿ الصادؽ  ،الجوىر فوؽ الشكؿ )  ،و قد حددت (  ) IASCمحددات عمى

خاصيتي المالءمة و الموثوقية عند إنتاج و إيصاؿ المعمومات المحاسبية تتمثؿ في( التوقيت المناسب،

الموازنة بيف التكمفة و العائد  ،الموازنة بيف الخصائص النوعية ) .

أما فػي عاـ  2010فقد قاـ (  ) FASBبالتعديؿ و ذلؾ مف خالؿ إصدار نشرة مفاىيـ محاسبة مالية رقـ

(  ) 8بالتوافؽ مع )  ، ) IASBو التي توضح أف الخصائص النوعية الرئيسية تتمثؿ في خاصيتي

(المالءمة و التمثيؿ الصادؽ) لممعمومات  ،و أف ىناؾ خصائص تعزيزيو تتمثؿ في " القابمية لممقارنة ،
القابمية لمتحقؽ  ،التوقيت  ،و القابمية لمفيـ "  ،و الشكؿ التالي يوضح مكونات الخصائص النوعية

لممعمومات المحاسبية وفقا لكؿ مف ( ) IASC ، FASB ، APB ، AAA
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الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية

AAA

APB

FASB

IASC

FASB & IASC

1966

1970

1980

1982

2010

معايير تقويـ جودة

المفاىيـ و المبادئ

الخصائص النوعية

الخصائص النوعية

الخصائص النوعية

المعمومات

المحاسبية

لممعمومات

لممعمومات

لممعمومات

المحاسبية

األساسية الخاصة

المحاسبية

المحاسبية

المحاسبية

بالتقارير المالية

خصائص رئيسية

 -المالءمة

 -المالءمة

 القابمية لمتحقؽ -الخمو مف

 القابمية لمتحقؽ القابمية لمفيـ القابمية لممقارنة -عدـ التحيز

التحيز
 -القابمية لمقياس

 -التوقيت المالئـ

 -المالءمة

 -الموثوقية

خصائص ثانوية

 القابمية لممقارنة -الثبات

خصائص رئيسية
 القابمية لمفيـ القابمية لممقارنة المالءمة -الموثوقية و

تشتمؿ عمى

الخصائص الثانوية
التالية

 -االكتماؿ

 -الحياد

الكمي

 الحيطة و الحذر -االكتماؿ

خصائص رئيسية
 المالءمة -التمثيؿ

الصادؽ

خصائص تعزيزية
 القابمية لممقارنة القابمية لمتحقؽ التوقيت -القابمية لمفيـ

 التمثيؿ الصادؽ -الجوىر فوؽ

الشكؿ

الشكل رقم (  ) 2-1نظرة تاريخية عمى الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية  ،و مكوناتيا
المصدر :وفقا لكال من AAA 1966 , APB 1970 , FASB 1980 , IASC 1982, FASB & IASB 2010
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 2.5.2أنواع الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية:
وضح كؿ مف (  ) FASB & IASBأف الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية تنقسـ إلى قسميف

رئيسييف و ىما:

 الخصائص النوعية الرئيسية لممعمومات المحاسبية . الخصائص النوعية التعزيزية لممعمومات المحاسبية .. 2.5.2.1الخصائص النوعية الرئيسية لممعمومات المحاسبية:
حددت (  )FASB, 2010 , No. 8أف الخصائص النوعية الرئيسية لممعمومات المحاسبية تتكوف مف
خاصيتيف رئيسيتيف و ىما:

أوال :المالءمة) Relevance ( :
لػقد اعتبرت (  ) FASB , 2010 , SFAC No .8, QC 6-10المالءمة عمػى أنيػا "تػمؾ المعػمومات
القػادرة عمػى إحداث فرؽ في القرار عف طريؽ مسػاعدة المستخدميػف عمػى تكػويف تنبػؤات لمنتػائج المستقبميػة أو

تعزيػػز التنبػؤات السابقػة أو تصحيحيػا" .

فقد اعتبر ( الحسباف  ، 2009 ،ص  ) 85أف المعمومات المالئمة ىي المعمومات التي تكوف قادرة عمى

التأثير في الق اررات التي يتخذىا المستفيدوف منيا  ،بحيث تساعدىـ عمى تقييـ األحداث التي حصمت في

الماضي أو تساعدىـ عمى تكويف تنبؤات عف المستقبؿ .

كما اعتبر ( دىمش  ، 1995 ،ص  ) 23أف المالءمة ىي قدرة المعمومات المحاسبية عمى التغيير في
قرار مستخدـ المعمومات و التأثير عميو  ،و بمعنى آخر قدرة المعمومات إليجاد فرؽ في اتخاذ القرار .
و عرؼ ( عاشور ،1996 ،ص  ) 11المالءمة ،بأنيا " القدرة عمى اتخاذ قرار معيف إما مف خالؿ تخفيض
حالة عدـ المعرفة لدى متخذي القرار أو زيادة المعرفة لدى متخذي القرار بخصوص الموقؼ الذي يتـ اتخاذ

القرار بشأنو " .

ففي إطار العمؿ في العاـ  1989وضحت )  ) FASBأف خاصية المالءمة تشتمؿ عمى ( القيمة التنبؤية،
التغذية الراجعة  ،و التوقيت )  ،و بعد ذلؾ و في عاـ  2010استخمصت ( ) FASBأف القيمة التأكيدية
و التغذية الراجعة تتمثؿ في نفس المعنى  ،و لذلؾ توافؽ ك ٌؿ مف (  ، ) FASBو ( ) IASBعمى استخداـ

مصطمح ( القيمة التأكيدية ) و ذلؾ لتجنب إعطاء انطباع عف وجود اختالؼ بينيما .

كما وضحت ( )FASB, 2010 ،No. 8أف المالءمة تشتمؿ عمى خاصيتيف فرعيتيف و ىما كما يمي :
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 -1القيمة التنبؤية :Predictive value :و تعبر القدرة التنبؤية عف استخداـ المعمومات المحاسبية في
عمميات التنبؤ بالمستقبؿ التخاذ الق اررات المناسبة و السميمة التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية
لممؤسسة  ،و أف تمؾ المعمومات تتميز بالقدرة عمى توفير أساس تستند إليو تنبؤات األحداث المستقبمية لمتخذ

القرار ( .مشجؿ  ، 1998 ،ص . ) 27

و تعمؿ المعمومات المحاسبية ذات القدرة التنبؤية عمى تخفيض درجة عدـ اليقيف (التأكد ) حوؿ النتائج

المتوقعة في المستقبؿ التي يتـ اتخاذىا عمى نتائج الماضي  ،و عمى ضوء ذلؾ فإف القيمة التنبؤية
لممعمومات تساعد مستخدمييا عمى القدرة عمى عمؿ تنبؤات حوؿ آثار الماضي و الحاضر و المستقبؿ ،

حيث إف المعمومات المحاسبية ذات الصمة بعممية اتخاذ القرار تساعد مستخدمييا عمى القياـ بعممية التنبؤ
بالنسبة لألحداث في الماضي و الحاضر و المستقبؿ ( دىمش  ، 1995 ،ص . ) 23
 – 2القيمة التأكيدية (القيمة االسترجاعية) :Confirmatory value :تكوف المعمومات مالئمة إذا
كانت ذات قدرة عمى التحقؽ مف صحة التوقعات السابقة لتصحيحيا و التأكد مف جودة النتائج التي تـ
الوصوؿ إلييا  ،و توجد ىذه المعمومات في التقارير المرحمية أو القطاعية (محمد  ، 1995 ،ص .)28
كما تتميز المعمومات المحاسبية بالقدرة عمى التقييـ االرتدادي لنتائج الق اررات الماضية و قيمة تنبؤية عالية
بالنسبة لممستقبؿ  ،و التي يتـ عرضيا في التقارير المالية المرحمية أو القطاعية  ،و بالتالي ليا قيمة

مزدوجة ،فيي ليا قيمة تنبؤية عالية بالنسبة لممستقبؿ و أيضا تتميز بقدرتيا عمى التغذية االسترجاعية لنتائج
الق اررات الماضية  ،كما تؤدي إلى تخفيض درجة عدـ التأكد لدى متخذي الق اررات الصحيحة ( الشيرازي ،

 ، 1990ص . ) 201

و تمتمؾ المعمومات المحاسبية قيمة استرجاعية عندما يكوف ليا القدرة عمى تغيير أو تصحيح التوقعات

الحالية و المستقبمية  ،كما يطمؽ عمى خاصية القيمة االسترجاعية لممعمومات أيضا ( التغذية العكسية )  ،و
ىي ال تقؿ أىمية عف خاصية القيمة التنبؤية لممعمومات  ،و تساعد ىذه الخاصية مستخدـ المعمومات في
تقييـ مدى صحة توقعاتو السابقة  ،و بالتالي يستخدـ المعمومات في تقييـ نتائج الق اررات التي تبنى عمى ىذه

التوقعات ( الصيح  ، 1995 ،ص . ) 56

ثانياً :التمثيل الصادقRepresentational faithfulness :
لػقد اعتبرت (  ) FASB , 2010 , SFAC No .8 , QC 12-16أف خاصية ( مصطمح ) التمثيؿ
الصادؽ لممعمومات المحاسبية جاء بدالً مف (مصطمح ) الموثوقية الذي وضعتو" " FASB , 1989, No.2
فقد كانت الموثوقية في إطار عمؿ ( ) FASB , 1989مف الخصائص الرئيسية لممعمومات المحاسبية  ،و

كانت تشتمؿ عمى ثالث خصائص ثانوية و ىي  ( :القابمية لمتحقؽ  ،الحياد  ،الصدؽ في التعبير )  ،فقد

عرفت (  ) FASB , 2010التمثيؿ الصادؽ لممعمومات عمى أنو  :تمثيؿ التقارير المالية لمظواىر بالكممات
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و األرقاـ  ،لكي تكوف مفيدة  ،ليس فقط أف تكوف مالئمة فحسب  ،بؿ أيضا يجب أف تكوف ممثمة بشكؿ
صادؽ لتمؾ الظواىر  ،حيث تـ توضيح أف خاصية التمثيؿ الصادؽ تتكوف مف ثالث خصائص فرعية و

ىي كما يمي :

 - 1اال كتمال  : Completion :يتضمف تصور االكتماؿ توفر كؿ المعمومات الضرورية لممستخدميف
لفيـ الظواىر  ،فعمى سبيؿ المثاؿ  :لو كاف التصور بخصوص مجموعة مف األصوؿ  ،فيجب أف تتضمف
ىذه الظاىرة كحد أدنى وصؼ طبيعة األصوؿ في مجموعات  ،و التصورات الرقمية لجميع األصوؿ في

المجموعة ( التكمفة التاريخية  ،التكمفة المعدلة  ،القيمة العادلة  .... ،الخ )  ،و لبعض البنود فإف التصور

عف االكتماؿ ىو توضيح عوامؿ ىامة عف جودة و طبيعة البنود  ،فالعوامؿ و الظروؼ ربما تؤثر عمى جودة
و طبيعة و عممية استخداـ التصورات الرقمية .)FASB , 2010 ,SFAC No. 8, QC 13 ( .
 – 2الحيادية :Neutrality :و يتضمف تصور الحيادية عدـ التحيز في اختيار و عرض المعمومات
المالية  ،فإف التالعب و التحيز  ،يكوف مف نتائج عدـ الحيادية و الذي يؤدي بدوره إلى تمقي المعمومات
المالية بشكؿ سمبي أو إ يجابي مف قبؿ المستخدميف  ،فالمعمومات المحايدة ال تعني المعمومات التي ال يوجد
ليا أغراض أو أىداؼ أو أنيا ال تؤثر عمى السموؾ  ،عمى النقيض مع المعمومات المالئمة و ىي القادرة

عمى إحداث فرؽ في ق اررات المستخدميف.)FASB , 2010 ,SFAC No. 8, QC 14 ( .
فقد وضح (  .) Kam & wygand, 1998, p 39أف الحيادية ىي خمو المعمومات المالية مف التحيز
باستخداـ أُسس و أساليب قياس مدروسة دوف األخذ في االعتبار مصمحة جية مستفيدة مف عممية القياس و

اإلفصاح

أما ( الراوي  ، 1999 ،ص  ) 210فقد اعتبر أف خاصية الحيادية تعني أنو يجب أال تكوف البيانات
المحاسبية متحيزة لمستخدـ معيف مف مستخدمي التقارير المالية عمى حساب جيات أو أطراؼ أخرى  ،كما

أف المعمومات المحاسبية تخدـ جيات متعددة و مختمفة مف مستخدمي المعمومات لدرجة أنو في بعض

األحياف قد تكوف مصالحيـ متعارضة بعض الشيء  ،و لكف ىذا التعارض و التناقض في المصالح ال
يتوجب مف المراجع أو المحاسب أف يتحيز في إعداد الحسابات و اإلفصاح أو المصادقة عمييا لمصمحة فئة

معينة عمى حساب فئة أخرى .
كما و أنو يجب مراعاة نوعيف مف أنواع التحيز و ىما:
– التحيز في عممية القياس .
– التحيز ِمف ِقبؿ َمف يقوـ بعممية القياس.
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لذلؾ فإنو يمكف القوؿ بأف الحيادية ىي القياـ بإعداد التقارير و القوائـ المالية ،و ذلؾ وفقا لمقواعد و األسس
العممية و المحاسبية ،وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة قبوالً عاما (  ،) GAAPو ذلؾ دوف أي تدخؿ شخصي
أو إخضاع تمؾ القوائـ آلراء شخصية أو تحقيؽ مصالح فئات محددة.

 – 3الخمو من األخطاء :Free from mistakes :التمثيؿ الصادؽ لممعمومات ال يعني الدقة الكاممة (في
جميع النواحي)  ،فربما توجد أخطاء السيو في وصؼ الظاىرة  ،فعمى سبيؿ المثاؿ :تقدير سعر غير ممحوظ

أو قيمة ال يمكف تحديدىا بشكؿ دقيؽ فبالرغـ مف أف التمثيؿ يكوف تمثيالً صادقًا لمظاىرة  ،إال أنو قد تكوف
ىناؾ بعض األخطاء الغير مقصودة في عممية التطبيؽ.)FASB , 2010 ,SFAC No. 8, QC 15 ( .

فقد اعتبر ( الذىبي ،2001 ،ص  .) 27أف صدؽ المعمومات يوضح أف المعمومات الواردة في التقارير

المالية تكوف متفقة و متطابقة مع األحداث الفعمية التي تمثميا بأمانة و عدالة ،و أف صدؽ المعمومات يزيد
مف إمكانية االعتماد عمييا.

أما ( الشيرازي  ، 1990 ،ص  : ) 201فقد اعتبر أف المعمومات الصادقة يجب أف تمثؿ أو تصور

المضموف الذي تيدؼ إليو تمثيالً صادقاً  ،حيث تعبر خاصية الصدؽ في التعبير عف ضرورة وجود مطابقة

أو ا تفاؽ بيف األرقاـ و األوصاؼ المحاسبية مف ناحية  ،و بيف الموارد و األحداث التي تنتج عف ىذه األرقاـ
في التقارير المالية مف ناحية أخرى .

. 2.5.2.2الخصائص النوعية التعزيزيو لممعمومات المحاسبية:
وضحت (  ) FASB , 2010 , No. 8, QC19أف الخصائص النوعية التعزيزيو ىي تمؾ الخصائص
التي تعزز فائدة المعمومات و التي تتصؼ بالمالءمة و التمثيؿ الصادؽ  ،حيث تساعد الخصائص التعزيزيو

لممعمومات في تحديد أي الطريقتيف ينبغي أف تستخدـ لوصؼ الظاىرة  ،مع العمـ أف كالً منيما (المالءمة و

التمثيؿ الصادؽ) يجب أف تؤخذا باالعتبار عند وصؼ الظاىرة بنفس المقدار .

و قد أشارت (  )FASB , 2010 , No.8إلى أف الخصائص التعزيزيو لممعمومات المحاسبية تتكوف مف
أربع خصائص و ىي كما يمي:
 -1القابمية لممقارنة :Comparability :اعتبرت ( )FASBأف ق اررات المستخدميف تنطوي عمى
االختيار بيف البدائؿ مف خالؿ عمميات المقارنة و اختيار أفضميا  ،و أف خاصية المقارنة تعتبر مف
الخصائص النوعية التي تُ َم ِكف المستخدميف مف تحديد و فيـ أوجو الشبو و اإلختالؼ بيف البنود بعكس
الخصائص األخرى التي ال تتطمب استخداـ بنديف  ،فالمقارنة قد تكوف داخؿ المؤسسة مف فترة ألخرى أو
بيف المؤسسة و مؤسسات مماثمة ليا في نفس الفترة الزمنية .و أف خاصية الثبات تشير إلى استخداـ نفس

الطرؽ و الوسائؿ المحاسبية لمعالجة األحداث  ،و يساعد الثبات في تحقيؽ عممية المقارنة  ،إف بعض
درجات المقارنة قد تتحقؽ لتمبية و إشباع الخصائص النوعية الرئيسية  ،فيجب أف يتمتع التمثيؿ الصادؽ و
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كذلؾ المالءمة لمظواىر االقتصادية بشكؿ طبيعي بقدر مف المقارنة في تمثيؿ الظواىر االقتصادية  ،و ذلؾ
لتحقيؽ األىداؼ ) FASB , 2010 ,SFAC No. 8, QC20 - QC25 ( .
و يرى ( الربيدي  ، 1995 ،ص  ) 27أف الثبات في تطبيؽ القواعد المحاسبية مف فترة ألخرى يزيد مف
فائدة المعمومات المحاسبية و يساعد عمى عمؿ المقارنات بيف نتائج األعماؿ لممؤسسة مف سنة ألخرى أو

بيف نتائج المؤسسة و المؤسسات المماثمة .

و يقصد بخاصية القابمية لممقارنة استخداـ نفس طرؽ القياس السائد في المؤسسات األخرى التي تمارس نفس
النشاط االقتصادي حتى يتيح استخداميا في اتخاذ القرار بعد إجراء المقارنات مع المؤسسات المماثمة  ،األمر
الذي يزيد مف فعالية اتخاذ القرار ( النقيب  ، 2004 ،ص . ) 296

و لكي تكوف المعمومات المحاسبية قابمة لممقارنة يجب أف يتوفر فييا الشرطاف التالياف ( الصعيد،1996 ،

ص .) 35

 -1سيولة العرض و استخداـ أسموب واحد لمقياس المحاسبي ُي َس ِيؿ إجراء تقييـ تمؾ المعمومات .
 -2الثبات في القياس و العرض لممعمومات مف فترة زمنية ألخرى.
و تواجو المقارنة في التطبيؽ العممي صعوبات تنشأ مف االختالؼ في تطبيؽ الطرؽ و المبادئ المحاسبية
مف مؤسسة ألخرى  ،و مف مجتمع آلخر  ،لذا يجب مراعاة االختالؼ في السياسات المحاسبية المتبعة مف
بمد آلخر عند إجراء المقارنات في التقارير المالية لبمداف مختمفة .

 -2القابمية لمتحقق  : Verifiability :تساعد القابمية لمتحقؽ مستخدمي المعمومات المحاسبية مف التأكد
أنيا تمثؿ بشكؿ صادؽ الظواىر االقتصادية التي قدمت مف أجميا  ،فالتصور الخاص بالتمثيؿ الصادؽ ىو
أف المعمومات المحاسبية كمية فميس مف الضروري أف يكوف تقدير نقطة واحدة لتكوف قابمة لمتحقؽ  ،فيمكف

التحقؽ مف مجموعة مف المبالغ الممكنة و االحتماالت ذات الصمة  ،فالقابمية لمتحقؽ يمكف أف تكوف مباشرة

أو غير مباشرة  ،فالتحقؽ المباشر يعني التحقؽ مف مبمغ أو تمثيؿ ظاىرة أخرى مف خالؿ المالحظة

المباشرة ،أما التحقؽ غير المباشر يعني التحقؽ مف المدخالت إلى نموذج أو صيغة و إعادة احتساب

المخرجات باستخداـ نفس المنيجية  ،قد ال يكوف مف الممكف التحقؽ مف بعض التوضيحات و المعمومات
المالية حتى فترة مقبمة  ،لذلؾ و لمساعدة مستخدمي المعمومات فيكوف مف الضروري اإلفصاح عف أساليب
جمع المعمومات و العوامؿ و الظروؼ التي تدعـ المعمومات ( FASB , 2010 ,SFAC No. - QC28

. ) 8 , QC26

حيث يرى (  ) Romney & Steinbart , 2000 , p15أنو لو تـ إعادة القياس المحاسبي لمحدث

موضوع البحث مف خالؿ العديد مف المحاسبيف يتوصموف إلى نفس النتائج و بصورة مستقمة  ،حيث تمثؿ
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خاصية القابمية لمتحقؽ أحد األسس المحاسبية التي يمكف االعتماد عمييا في اختبار الطرؽ المحاسبية
المختمفة كونيا تزيد مف دقة و ثقة المعمومات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية .
و يتحقؽ ىذا المفيوـ عندما تحدث درجة عالية مف االتفاؽ بيف عدد مف األفراد القائميف بالقياس و الذيف

يستخدموف نفس طرؽ القياس  ،و ذلؾ عندما يتوصؿ عدد مف المراجعيف المستقميف إلى نفس النتيجة
بخصوص عدد مف القوائـ المالية  ،فإذا توصمت أطراؼ خارجية تستخدـ نفس طرؽ القياس إلى نتائج مختمفة

فإف القوائـ المالية ستكوف غير قابمة لمتحقؽ  ،و ال يمكف لممراجع إبداء الرأي فييا ( لطفي  ، 2005 ،ص

. ) 194

 - 3التوقيت :Timeliness :و يقصد بخاصية التوقيت أف تكوف المعمومات متاحة و متوفرة لمتخذي
الق اررات في األوقات المطموبة ليـ لكي تكوف مفيدة لق ارراتيـ  ،و بشكؿ عاـ فإف المعمومات كمما لـ تقدـ في

أوقاتيا و تأخرت عف التقديـ في الوقت المطموبة فيو كمما فقدت فائدتيا ( FASB, 2010, SFAC No.8,

)QC29
فقد اعتبر (  ) Kam , 1986 , p 703التوقيت المناسب أنو تقديـ المعمومات في وقتيا التي تُطمب فيو ،
و ىذا يعني أنو يجب أف تتوفر المعمومات المحاسبية لمستخدمييا عندما يحتاجوف إلييا  ،و ذلؾ ألف عدـ
توفر المعمومات المحاسبية في وقت طمبيا فإف تمؾ المعمومات تفقد أىميتيا و فعاليتيا في اتخاذ الق اررات و

تكوف دوف جدوى  ،و تكوف المعمومات مفيدة عندما تتوفر لدى متخذ القرار في وقتيا المناسب و المطموب

قبؿ أف تفقد قدرتيا في التأثير عمى اتخاذ القرار .

أما ( الشيرازي  ،1990ص  ) 201فوضح أنو مف البدييي إذا لـ تتوفر ىذه المعمومات عند الحاجة إلييا

فإنو لف يكوف ليا أي تأثير عمى الحدث أو القرار ،و معنى ذلؾ أنو يجب توفيرىا في الوقت المناسب التخاذ
القرار  ،و في مجاؿ التقارير المالية فيناؾ جانباف أساسياف لخاصية التوقيت المناسب و ىما :
-

دورية التقارير المالية .

 المدة الزمنية بيف نياية الفترة المالية ،و بيف تاريخ إصدار ىذه التقارير أو توفيرىا لالستخداـ.و في ىذا السياؽ اعتبر ( لطفي ،2005 ،ص  ) 193أنو إذا تأخر تقرير المؤسسة لنتائج األعماؿ لمدة

ستة أشير بعد نياية الفترة المالية ،فإف المعمومات سوؼ تكوف أقؿ فائدة ألغراض اتخاذ الق اررات
-4

القابمية لمفيم:Understandability :

اعتبرت(  )FAS , 2010 ,SFAC No.8, QC30-QC32أف تصنيػؼ و توصيؼ و عرض المعمومات
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بشكؿ واضح و ثابت يجعميا قابمة لمفيـ  ،فإف بعض الظواىر ذات طبيعة معقدة و قد ال تكوف سيمة الفيـ ،
با ستثناء بعض ظواىر التقارير المالية التي تجعؿ معمومات التقارير المالية يمكف فيميا بشكؿ سيؿ  ،فكمما
كانت التقارير غير مكتممة فمف الممكف أف تكوف مضممة  ،حيث يتـ إعداد التقارير المالية لممستخدميف الذيف

لدييـ معرفة مناسبة مف األعماؿ و األنشطة االقتصادية الذيف يقوموف بمراجعة و تحميؿ معموماتيا بعناية ،

فقد يحتاج مستخدمو المعمومات مساعدة بعض المستشاريف لفيـ المعمومات حوؿ الظواىر االقتصادية

المعقدة .

فقد اعتبر ( الجوىر  ، 2011 ،ص  ( 114أف ىذه الخاصية تتطمب قابمية المعمومات المحاسبية لمفيـ
مف قبؿ المستخدميف لممعمومات المحاسبية  ،ويفترض أف لدى مستخدمي المعمومات المحاسبية مستوى

معقوؿ مف المعرفة في مجاؿ المحاسبة  ،وفي أعماؿ المؤسسة ونشاطاتيا االقتصادية  ،ولدييـ الرغبة في
بذؿ الجيد الكافي لدراسة المعمومات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية لممؤسسة  .كما يجب أف تكوف

المعمومات المالية المعروضة بعيدة عف التعقيد والصعوبة.
بينما وضح ( عباس  ، 2013 ،ص  ) 9أف خاصية القابمية لمفيـ لممعمومات المحاسبية تتوفر عندما

يكوف مستخدمو القوائـ المالية عمى درجة عالية مف الكفاءة و الوعي ليمكنيـ ذلؾ مف فيـ المعمومات و
مستوى منفعتيا  ،وأف ىذه الخاصية تتحقؽ عندما تخمو البيانات مف الغموض لكي يسيؿ فيميا و يتـ تحقيؽ
الفائدة منيا  ،بمعنى أف البيانات و المعمومات الواردة في القوائـ المالية يجب أف تكوف بسيطة و واضحة و

خالية مف التعقيد .

و الشكؿ التالي يوضح الخصائص النوعية الرئيسية و التعزيزيو وفقا ؿ ( . ) FASB , 2010
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متخذو القرار و خصائصيم ( مثل القدرة عمى الفيم و

مستخدمو المعمومات

المعرفة المسبقة )

المالية

المنفعة  /التكمفة

قيد حاكم

خصائص

المالءمة

أساسية

مكونات
الخصائص
األساسية

التمثيل الصادق

القدرة

القيمة

التنبؤية

التأكيدية

خصائص

القابمية

القابمية

تعزيزيو

لممقارنة

لمتحقق

قيد حاكم

اإل كتمال

الحيادية

الخمو من
األخطاء

التوقيت

القابمية
لمفيم

األىمية النسبية

الشكل رقم (  ) 2 - 2الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية
المصدر FASB , 2010 , SFAC No.8 (Conceptual Framework) :

 .2.5.3القيود عمى الخصائص النوعية لمعمومات التقارير المالية:
لقد أشار (  ) FASB , 2010 , SFAC No 8إلى أف المعمومات المالية الواردة في التقارير المالية عبارة
عف أداه تتوقؼ منفعتيا عمى مدى االستفادة منيا  ،وأف ىناؾ بعض القيود ( المحددات ) عمى ىذه
الخصائص و أوردىا (  ) FASBكالتالي :
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 -1التكمفة  /العائدCost / benefit :
لـ تعتبر (  ) FASBالتكمفة  /المنفعة خاصية مف خصائص المعمومات بؿ اعتبرتيا عمى أنيا قيد شائع
عمى المعمومات المالية الواردة في التقارير المالية  ،و مف المفترض أف التكاليؼ التي تنفؽ في سبيؿ

الحصوؿ عمى المعمومات أف يكوف ليا مبرر و ىو المنافع التي يتـ الحصوؿ عمييا مف ىذه المعمومات ،

حيث إنو يجب أخذ التكمفة و المنفعة في االعتبار عند الحصوؿ عمى تمؾ المعمومات  ،كما و أف مقدمي

المعمومات يتكبدوف وقتاً و جيداً في الجمع و التجييز و النشر و التحقؽ مف ىذه المعمومات المالية أيضاً
يجب أخذ ذلؾ في الحسباف عند التعرؼ و الوصوؿ لممنفعة مف المعمومات  .و أيضاً فإف تكمفة الحصوؿ
عمى المعمومات تنفؽ في سبيؿ توفيرىا و تحسيف جودتيا  ،و بسبب تقييـ العديد مف الجيات لمتكاليؼ و
الفوائد المترتبة عمى بنود المعمومات الواردة في التقارير المالية فقد عممت (  ) FASBعمى اعتبار أف تمؾ

التكاليؼ و الفوائد مرتبطة بالتقارير المالية بشكؿ عاـ و ليس فقط عمى مستوى المؤسسات الفردية فقط  ،و

أنو يمكف أف يكوف اختالؼ في تمؾ المنافع و العوائد حسب حجـ المؤسسة (FASB, 2010, SFAC .
)No. 8, QC35 - QC39

فقد وضح ( كيسو و ويجانت  ، 2005 ،ص  : ) 86أف غالبية المستخدميف لمتقارير المالية يفترضوف أف

المعمومات سمعة بدوف تكمفة ،ولكف معدي ومقدمي المعمومات المحاسبية يعمموف أف ىذا غير صحيح  ،ويمزـ

الموازنة بيف تكاليؼ تقديـ المعمومات المحاسبية والمنافع التي يمكف الحصوؿ عمييا مف استخداميا  ،كما يمزـ
بالطبع أف تزيد المنافع عف التكاليؼ  ،ولكف في اآلونة األخيرة بدأت مؤسسات وضع المعايير المحاسبية

والجيات الحكومية المجوء لتحميؿ التكمفة  /المنفعة قبؿ إصدار متطمباتيا مف المعمومات بصفة نيائية ،و
لتبرير المطالبة بأسموب معيف يجب أف تزيد المنافع التي ننتظر الحصوؿ عمييا عف التكاليؼ المرتبطة بيذا
األسموب .

أما ( عثماف ،2009 ،ص  ) 75فقد اعتبر أف تكاليؼ المعمومات المحاسبية تتضمف عدة عناصر مثؿ:
تجميع وتشغيؿ وتخزيف واسترجاع المعمومات ،تكاليؼ المراجعة والتدقيؽ الداخمية منيا والخارجية ،تكاليؼ

اإلفصاح .أما بالنسبة لمستخدمي القوائـ المالية فإف تمؾ التكاليؼ تشمؿ تكاليؼ الحصوؿ عمى القوائـ

المالية ،تكاليؼ االستشارات المتعمقة بخبراء التحميؿ المالي  ،إضافة إلى اآلثار الضارة الناتجة عف اعتمادىـ

عمى معمومات غير مالئمة أو غير أمينة  ،وتتمثؿ منفعة المعمومات المحاسبية في قدرة ىذه المعمومات عمى
تحسيف عممية اتخاذ الق اررات .
بينما اعتبر ( رضواف  ، 2003 ،ص  ) 212أف المعومات المحاسبية ال يستفيد منيا إال مف يتحمؿ تكاليؼ

إنتاجيا  ،لذلؾ نجد أف المعمومات المحاسبية تعتبر كسمعة  ،و أنيا تخضع لعوامؿ العرض و الطمب كما في
األسواؽ المالية  ،حيث إف المؤسسة تتحمؿ بصورة مباشرة تكاليؼ إنتاج و توزيع التقارير المالية  ،مع العمـ

أف منفعة ىذه التقارير تعود إلى المستخدميف الخارجييف .
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و أشار( عتير  ، 2012 ،ص  . ) 42إلى أف المعمومات التي ال ترتبط ارتباطاً وثيقًا بأىداؼ مستخدمي
القوائـ المالية ال تعتبر معمومات ميمة وليس ىناؾ ما يدعو إلى اإلفصاح عنيا  .إف القاعدة العامة فيما

يتعمؽ باختبار ُمحدد التكمفة والعائد ىي أف المعمومات المحاسبية يجب عدـ إنتاجيا وتوزيعيا إال إذا إزدادت
منفعتيا عف تكمفتيا و إال فإف المؤسسة تتكبد خسارة عند اإلفصاح عف تمؾ المعمومة  ،وذلؾ بسبب اإلفصاح
عف معمومات كمفتيا تفوؽ منفعتيا .

 - 2األىمية النسبية (المادية)Materiality :
تعتبر األىمية النسبية مف محددات المعمومات الواردة في التقارير المالية لممؤسسة  ،حيث تعتبر المعمومات
ذات أىمية نسبية إذا كاف حذفيا أو عرضيا بصورة غير سميمة يؤثر عمى ق اررات مستخدمي التقارير المالية،
و بعبارة أخرى فإف األىمية النسبية تعتبر محدداً لممعمومات المالئمة و أنيا ترتبط بطبيعة و حجـ البنود
الخاصة بالمعمومات الواردة في التقارير المالية  ،فإف بنداً قد يكوف ذا أىمية نسبية في موقع و ال يعتبر ميماً
نسبياً في موقع آخر  ،فاألىمية النسبية ىي أحد الجوانب ذات الصمة التي تنطبؽ عمى مستوى الكيانات
الفردية. ) FASB, 2010, SFAC No. 8, QC 11 & BC3.17-18) .
و قد اعتبر ( كيسو  ،ويجانت  ، 2005 ،ص  ) 87أف األىمية النسبية يعتمد تطبيقيا عمى اعتبارات كمية
أو نوعية أو خميط منيما  ،و تعتبر االعتبارات الكمية عمى أنيا التساؤالت " ىؿ البند كبير لدرجة أنو يؤثر
في اتخاذ القرار ؟؟ "  ،و يتـ تحديد مقدار البند بصورة نسبية  ،أما االعتبارات النوعية فإنو يمكف القوؿ بأف
البند يمكف اعتباره ذا أىمية نسبية إذا كاف يؤدي حذفو أو عدـ اإلفصاح عنو بصورة سميمة إلى تحريؼ في
اتخاذ القرار .
و وافقو في الرأي ( عثماف  ،2009 ،ص  ) 73عمى أف األىمية النسبية تعتبر خاصية حاكمة لكافة
الخصائص النوعية  ،ويعتمد تطبيقيا عمى اعتبارات كمية أو نوعية أو خميط منيما  ،وعموماً فإف المعمومات
تعتبر ذات أىمية إذا أدى حذفيا أو عدـ اإلفصاح عنيا أو عرضيا بصورة غير صحيحة إلى تحريؼ القوائـ
المالية بشكؿ يؤثر عمى مستخدمي تمؾ القوائـ عند اتخاذ الق اررات .
أما ( عبد ربو  ، 2000 ،ص  ) 141فوضح أنو " يمكف الحكـ عمى أىمية عنصر معيف إذا كاف ىناؾ
توقع معقوؿ بأف معرفة ىذا العنصر أو أثره عمى نتائج القياس والتقويـ يمكف أف يؤثر عمى ق اررات مستخدمي

القوائـ المالية  ،فأىمية عنصر تعتبر مسألة نسبية  ،فما يكوف ميما بالنسبة لمؤسسة معينة  ،قد ال يكوف

ميما بالنسبة لمؤسسة أخرى  ،فأىمية عنصر ما ال تعتمد عمى مقداره فقط ولكف تعتمد أيضاً عمى طبيعتو
وعالقتو بباقي العناصر".
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و اعتبر ( رضواف ،2003 ،ص  ) 215أف األىمية النسبية تعتبر قيداً ىاماً عمى المعمومات المحاسبية
نتيجة لعدـ قدرة المستخدميف في التعامؿ مع كثير مف المعمومات المحاسبية.
لذلؾ فإف األىمية النسبية ىي مفيوـ نسبي يتوقؼ تقديره عمى أىمية العنصر ،و أثر التغيير أو التحريؼ فيو

عمى المعمومات الواردة في التقارير المالية.
 . 2.6خالصؤؤة:

استعرض ىذا الفصؿ ماىية و طبيعة المعمومات المحاسبية ،و أىميتيا و كذلؾ بعض تصنيفاتيا ،و
مستخدمي تمؾ المعمومات المحاسبية .كما و تـ التعرؼ في ىذا الفصؿ عمى قيمة المعمومات  ،و جودتيا

بناء عمى ىذه المعمومات  ،و اىتـ ىذا
عمى اعتبار أنيا ذات أىمية لمتخذي الق اررات الذيف يتخذوف ق ارراتيـ ً
الفصؿ بتوضيح معايير جودة المعمومات و العوامؿ التي تؤثر فييا  ،و أيضاً تـ الحديث عف خصائص
المعمومات بشكؿ عاـ و الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية بشكؿ خاص .

كما و تـ الحديث عف أىمية المعمومات المحاسبية و ضرورة توفر الخصائص النوعية في تمؾ المعمومات ،و
تـ التعرؼ عمى الخاصيتيف األساسيتيف لممعمومات المحاسبية و ىما ( المالءمة ) و التي تشتمؿ عمى "

القدرة التنبؤية  ،القيمة التأكيدية "  ،و ( التمثيؿ الصادؽ ) و التي تشتمؿ عمى " االكتماؿ  ،الحيادية  ،و
الخمو مف األخطاء "  ،و أيضا تـ الحديث عف الخصائص النوعية التعزيزيو لممعمومات المحاسبية و التي
تتمثؿ في أربع خصائص و ىي ( القابمية لممقارنة  ،القابمية لمتحقؽ  ،التوقيت  ،القابمية لمفيـ )

حيث يقؿ االعتماد عمى المعمومات المحاسبية التي ال تتصؼ بالخصائص النوعية في اتخاذ الق اررات اإلدارية
و االقتصادية مقارنة مع المعمومات التي تتوفر فييا خصائص المعمومات المحاسبية  ،و وضح الفصؿ
جوىر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية و أىميتيا  ،و اىتماـ المؤسسات المالية فييا  ،و تـ التعرؼ

عمى المكانة التي تشكميا تمؾ الخصائص بالنسبة لعمـ المحاسبة .

و لكي يتـ التعرؼ عمى أثر المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف ،فال بد مف

الحديث عنيا ،و ذلؾ سوؼ يرد في الفصؿ التالي.
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 3.1مقدمة:
تواجو بيئة األعماؿ المعاصرة العديد مف المتغيرات  ،و مف أبرزىا المنافسة الشديدة و ظيور تكنولوجيا

المعمومات  ،و كذلؾ التطور في أساليب اإلنتاج و التركيز عمى عنصر العمالء  ،حيث تقوـ المحاسبة
اإلدارية عمى العديد مف األساليب الحديثة و مف أىميا أسموب بطاقة األداء المتوازف  ،إذ ال بد أف يتـ

استخداـ ىذا األسموب بالشكؿ السميـ و المناسب  ،لموصوؿ إلى أقصى درجة لالستفادة منو  ،و ذلؾ مف
خالؿ تحقيؽ أكبر قدر مف الكفاءة و الفعالية ليذا األسموب ( . ) BSC

و يعتمد تطبيؽ أسموب بطاقة األداء المتوازف بالدرجة األولى عمى المعمومات المالية و غير المالية الحتساب
و تقدير مؤشرات قياس أبعاد ىذا األسموب  ،فكمما كانت ىذه المعمومات دقيقة و ذات جودة عالية  ،كمما

زادت درجة كفاءة و فعالية ىذه البطاقة  ،فيما تعتبر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية مف أىـ

خصائص المعمومات التي تؤثر عمى جودة المعمومات المتعمقة بقياس أبعاد بطاقة األداء المتوازف  ،و ما
ينتج عنيا مف نتائج تستخدـ في اتخاذ الق اررات  ،لذلؾ يجب أف تكوف ىذه الخصائص متوفرة في تمؾ

المعمومات .

و تستخدـ البنوؾ التجارية أسموب بطاقة األداء المتوازف كأسموب رقابي جيد  ،و كذلؾ أحد أىـ أساليب تقييـ

البعد
األداء المالي و اإلداري  ،حيث إف ىذه البنوؾ تطبؽ ىذا األسموب بالتركيز عمى أبعاده المختمفة ( ُ
المالي  ،و ُبعد العميؿ ُ ،بعد العمميات الداخمية  ،و ُبعد النمو و التعمـ ) ألف ذلؾ يحقؽ أىداؼ جميع
األطراؼ و الذي بدوره يعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ تمؾ البنوؾ مف خالؿ زياد عدد العمالء و بالتالي زيادة
المركز التنافسي ليا  ،و زيادة حصتيا السوقية و الذي بدورة ينعكس إيجابا عمى المركز المالي لتمؾ البنوؾ .

 3.2التطور التاريخي لبطاقة األداء المتوازن:
إف تطور بطاقة األداء المتوازف جاء مف خالؿ خبرات استشارية لمتعرؼ عمى عمميات التخطيط و الرقابة

لممؤسسات  ،حيث تـ اال عتماد عمى وسائؿ تقميدية لقياس األداء لفترة طويمة  ،لذلؾ فقد جاءت فكرة بطاقة
األداء المتوازف نتيجة التقاء عدة تيارات في الفكر اإلداري و المالي  ،حيث إف أصؿ نشوء بطاقة األداء

المتوازف (  ) BSCجاءت مف خالؿ تراكمات لخبرات استشارية قادىا العديد مف الباحثيف في العديد مف
المؤسسات في بداية التسعينات  ،كما و اعتُبر (  ) Kaplan Robert & Norton Davidىـ أصؿ و
أساس ظيور فكرة بطاقة األداء المتوازف و تطوير أسس ىذه البطاقة  ،فقد جاءت فكرة بطاقة األداء المتوازف
متزامنة مع تطور العديد مف المفاىيـ منيا التطور الحاصؿ في مجاؿ الجودة  ،و الذي أدى لظيور مفيوـ

إدارة الجودة الشاممة (  ، ) TQMو أيضا التركيز عمى ُبعد العمالء  ،و توفير خدمات مميزة ليـ  ،و كذلؾ
البعد المالي الذي يعتبر أىـ جوانب المؤسسة  ،كما و أف مف أىـ أسباب ظيور بطاقة األداء المتوازف وجود
ُ
نتائج غير كافية لمقاييس األداء المالي  ،حيث إف المقاييس التقميدية مثؿ المقاييس المالية لألرباح و
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المبيعات و غيرىا  ،غير كافية  ،لذلؾ دعت الضرورة لوجود مقاييس أخرى لكي يتـ االعتماد عمييا في تقييـ
األداء المالي لتعمؿ عمى تحقيؽ العديد مف األىداؼ  ( .إدريس و الغالبي  ، 2009 ،ص ) 140
بينما اعتبر ( جدوع و فخري  ، 2009 ،ص  ) 1أف استخداـ أوؿ بطاقة أداء متوازف كاف في مؤسسة
) ) Analog Devicesعاـ  1987حيث إستخدمت المؤسسة البطاقة لفحص و قياس أدائيا  ،و في عاـ

 1990قدـ (

 ) Kaplan & Nortonأسموب بطاقة األداء المتوازف عمى اعتبار أنو مقياس ألداء

المؤسسات لكي تركز عمى بعض المؤشرات غير المالية باإلضافة لممؤشرات المالية  ،ففي عاـ  1990وضع

ك ٌؿ مف (  ) Kaplan & Nortonفكرة البطاقة  ،و ذلؾ بعد دراسة أُجريت عمى  10مؤسسات لمتعرؼ عمى
طريقة القياس لألداء  ،و توصمت ىذه الدراسة إلى أف المقاييس المالية لألداء غير كافية لتقييـ األداء  ،و

أنو يجب استخداـ مقاييس أخرى غير مالية  ،لكي تزود المدراء بمعمومات عف أداء المؤسسة لخدمة األىداؼ

اإلستراتيجية و قد تـ تقديميا مف قبؿ (  ) Kaplan & Nortonعاـ  1991كأداة إدارية  ،باعتبار أف ىذه

البعد المالي ُ ،بعد العميؿ ُ ،بعد العمميات الداخمية ُ ،بعد النمو
البطاقة تتكوف مف أربعة أبعاد رئيسة و ىي ( ُ
و التعمـ ) .
و قد زاد االىتماـ في اآلونة األخيرة بيذه البطاقة عمى اعتبار أنيا مف األساليب التي تعمؿ عمى نمو

المنشآت و تحقيؽ أىدافيا المختمفة ،و كذلؾ تعتبر كأسموب رقابي جيد ،و تعتبر بطاقة األداء المتوازف ذات
أىمية بالنسبة لممؤسسات و البنوؾ التجارية
 3.3أىمية بطاقة األداء المتوازن لمبنوك التجارية:
تعتبر بطاقة األداء المتوازف (  ) BSCذات أىمية كبيرة بالنسبة لمبنوؾ التجارية  ،ألنيا تركز عمى األبعاد

الرئيسية و التي تعتبر العمود الفقري لتمؾ البنوؾ .

فقد اعتبر ( درغاـ  ،وأبو فضة  ، 2009 ،ص  )743أف بطاقة قياس األداء المتوازف ىي منيج تفكير

متوازف وأداة عمؿ تنفيذية تُمكف المؤسسة في حاؿ تبنييا مف تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية ومف تقييـ أدائيا
التشغيمي والمالي واإلستراتيجي وفؽ إطار متكامؿ مف المقاييس المالية وغير المالية بشكؿ متوازف بحيث
توفر معمومات شاممة عف أدائيا .

كما و تعمؿ بطاقة األداء المتوازف عمى تحقيؽ رؤية و استراتيجية البنوؾ  ،و ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ أىدافيا

و نموىا مف خالؿ زيادة درجة منافستيا  ،و التي تعمؿ عمى جذب العمالء و زيادة الحصة السوقية ليا .

فقد وضح ) ( Jakobsen, 2008, P10أف تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف في المؤسسات ( البنوؾ) يساىـ

في تعزيز قدراتيا ،حيث يساعد ىذه المؤسسات في التالي:

 -1تعزيز النمو مع التركيز عمى إستراتيجية طويمة األجؿ وليس عمى إستراتيجية قصيرة األجؿ.

 - 2تعقب أداء المؤسسة ومراقبة مدى تحقيؽ األىداؼ  ،وذلؾ مف أجؿ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
الالزمة عند حدوث أي خمؿ أو انحراؼ.
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 - 3تجزئة األىداؼ االستراتيجية إلى أىداؼ فرعية وترتيبيا ليسيؿ تحقيقيا.
 - 4يساعد عمى وضوح األىداؼ مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ  " ،كيؼ أساىـ في تحقيؽ أىداؼ
المؤسسة مف خالؿ ما أقوـ بو يومياً ؟".

 - 5دعـ بطاق ػ ػة األداء المت ػ ػوازف لمحاسب ػ ػة المسؤوليػ ػة  ،حيػ ػث تجع ػ ػؿ العاممػ ػيف في المؤسسػ ػ ػ ػة ميتم ػ ػيف
بالعمؿ وكأنيـ ُمالؾ المؤسسة مف خالؿ مقاييس محاسبة العامميف.

حيث إف بطاقة األداء المتوازف تتميز عف األساليب التقميدية بأنيا تنطمؽ مف رؤية المؤسسة والقياـ بترجمة

الرؤية اإلستراتيجية لممؤسسة إلى أىداؼ ،ويتـ تحديد ىذه األىداؼ باالعتماد عمى أبعاد بطاقة األداء

المتوازف ،مع تحديد مقاييس ومؤشرات لقياس مدى تحقؽ األىداؼ ( جودة ،2008 ،ص )277

لذلؾ فإف بطاقة األداء المتوازف تعتبر مف األساليب الحديثة و التي تحقؽ أىداؼ المؤسسة ( البنؾ )  ،واف

بناء عمى معمومات دقيقة و سميمة يعمؿ عمى الحصوؿ عمى نتائج
استخداـ ىذا األسموب بشكؿ صحيح ً ،
إيجابية تفيد في اتخاذ الق اررات  ،و تناولت العديد مف الدراسات أسموب بطاقة األداء المتوازف بمزيد مف
التفصيؿ  ،لذلؾ ال بد مف تعريؼ بطاقة األداء المتوازف .
 3.4تعريف بطاقة األداء المتوازن و أبعادىا :
تعتبر بطاقة األداء المتوازف عمى أنيا نظاـ يزود المؤسسة بمقاييس و أىداؼ استراتيجية تعطي اإلدارة القدرة
عمى إدارة أشكاؿ األداء و إحداث توازف بيف المقاييس المالية و غير المالية ألداء المؤسسة مف أبعادىا

األربعة ( المالي  ،العميؿ  ،العمميات الداخمية و النمو و التعمـ ) ( ) Kaplan , Norton , 1992, p71
فيما عرؼ (  ) Horngrenبطاقة قياس األداء المتوازف  ،عمى أنيا طريقة لتحويؿ رسالة المؤسسة
واستراتيجيتيا إلى مقاييس أداء  ،وأف أساس بطاقة قياس األداء المتوازف يقوـ عمى وضع مقاييس لكؿ ُبعد

مف أبعادىا  ،واجراء عممية القياسات لمقارنة األداء الفعمي باألداء المخطط ( جودة  ، 2008 ،ص .) 277
المغربي  ،و غربية  ، 2006 ،ص  ) 192فاعتبر بطاقة األداء المتوازف " أنيا نظاـ إداري ييدؼ إلى
أما ( ُ
المديريف عمى ترجمة رؤية إستراتيجية المؤسسة إلى مجموعة مف األىداؼ المترابطة ،
المالؾ و ُ
مساعدة ُ
حيث إعتبرىا أنيا أوؿ عمؿ نظامي حاوؿ تصميـ نظاـ لقياس األداء لممؤسسة مف خالؿ مقاييس و معايير

لمتحسيف المستمر  ،حيث إنيا تُوحد جميع المقاييس التي تستخدميا المؤسسة " .
بينما ( عبد المطيؼ  ،و تركماف  ، 2006 ،ص  ) 144فقد عرفيا عمى أنيا " أسموب ُيساعد اإلدارة عمى
ترجمة االستراتيجية إلى عمؿ فعمي  ،و ىي تبدأ بتحديد رؤية المؤسسة و استراتيجيتيا و تحديد العوامؿ
لتحقيؽ نجاح و تنظيـ مقاييس تساعد عمى وضع ىدؼ و قياس األداء في المجاالت الخاصة باستراتيجيات

األعماؿ " .
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و مف خالؿ ال نظرة التاريخية لبطاقة األداء المتوازف و تعريفاتيا نجد أف بطاقة األداء المتوازف تعتبر أسموباً
مف أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة  ،و التي تساعد في نمو المؤسسة و تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية  ،و

تتكوف مف أربعة أبعاد أساسية كما ّبينيا (  ، ) Kaplan & Nortonو أنيا تركز عمى مؤشرات مالية و
غير مالية لقياس العمميات و األحداث المرتبطة بالمؤسسة  ،إال أنو زاد االىتماـ في اآلونة األخيرة بيذه

البعديف ( االجتماعي و البيئي ) ليا و ذلؾ بعد تعرضيا لالنتقادات الشديدة و التي
البطاقة  ،فقد تـ إضافة ُ
اعتبرت أف ىذه البطاقة تتجاىؿ الجوانب البيئية و االجتماعية  ،و فيما يمي توضيح أبعاد بطاقة األداء
المتوازف و مؤشرات قياس كؿ ُبعد .
البعد المالي financial dimension
ُ 3.4.1

تعتبر مقاييس األداء المالي مف أ ىـ مقاييس األداء لممؤسسة  ،حيث إنيا تساعد عمى تنفيذ االستراتيجية

الخاصة بالمؤسسة  ،و تعمؿ عمى تحسيف نشاطيا مف خالؿ تحديد الجوانب المالية التي تقوـ فييا المؤسسة
باالعتماد عمى مقاييس مختمفة  ،حيث إ نو يتـ تقييـ األداء مقارنة مع نتائج األعماؿ لممؤسسات المنافسة وفقا

لمعايير و مقاييس تاريخية لممؤسسة  ( .عوض  ، 2009 ،ص) 97

البعد المالي مف أبعاد مقاييس بطاقة األداء المتوازف  ،و أنو يركز عمى قياس األداء في األجؿ
و ُيعتبر ُ
القصير  ،و التعرؼ عمى نتائج األحداث و الق اررات التي يتـ اتخاذىا  ،وكذلؾ التعرؼ عمى طبيعة نقاط القوة
و الضعؼ ( القصور ) الناتجة عف استخداـ سياسات اإلدارة  ،و التأكد مف قياـ المؤسسة بتحقيؽ ىدؼ

االستخداـ األمثؿ لمموارد المالية  ( .العمري  ، 2009 ،ص ) 18

ٍ
أىداؼ مالية مثؿ العائد عمى االستثمار و الربحية و التدفؽ
البعد يحتوي عمى
و أضاؼ ( العمري ) أف ىذا ُ
النقدي  ،و اعتبر أف األرقاـ و المعمومات المالية قد تكوف ميمة في وقت ما  ،مثؿ التدفؽ النقدي في أوقات
العسر المالي  ،أما المؤسسات غير اليادفة إلى الربح فقد يختمؼ األمر لدييا  ،حيث إنيا أيضاً ال بد أف

تحافظ عمى ا ستمرارىا في أنشطتيا  ،و تقديـ خدماتيا و المحافظة عمى وجود موارد كافية ليا  ،و ييدؼ

ذلؾ لتحسيف صورة المؤسسة لدى المساىميف فييا .

بينما أوضح ( الغالبي  ،و إدريس  ، 2008 ،ص  ) 200أف المقاييس المالية في بطاقة األداء المتوازف
تختمؼ باختالؼ المرحمة التي تمر بيا المؤسسة  ،و ىي واحدة مف ثالث مراحؿ ( مرحمة النمو  ،مرحمة
االستقرار  ،و مرحمة النضج )  ،حيث إنو في مرحمة النمو تتركز أىداؼ اإلدارة عمى زيادة المبيعات و إدراج

سمع مختمفة في السوؽ  ،و العمؿ عمى زيادة تنافسية المؤسسة و تطوير منتجاتيا  ،أما في مرحمة االستقرار

فيكوف اليدؼ المالي لممؤسسة ىو التعرؼ عمى معدؿ العائد عمى االستثمار و الدخؿ التشغيمي و ىامش
الربح  ،بينما مرحمة النضج فتعتبر مرحمة ( الحصاد )  ،و ىي المرحمة التي يكوف فييا التركيز عمى التدفؽ

النقدي الذي يعمؿ عمى بقاء المؤسسة االقتصادية و استم اررية أعماليا  .و أف النسب المالية ميمة و مفيدة
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البعد  ،و تعمؿ ىذه النسب عمى تعزيز المؤشرات المالية العامة  ،حيث أوضحا
في تحميؿ و قياس ىذا ُ
بعض أىـ ىذه النسب كمؤشرات لمُبعد المالي لبطاقة األداء المتوازف في الجدوؿ التالي :
البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن
جدول رقم (  )3-1أىم مؤشرات قياس ُ

مؤش ػ ػ ػ ػ ػ ػرات القيػ ػ ػ ػ ػ ػػاس
 - 1إجمالي األصوؿ
 - 2اإليرادات  /إجمالي األصوؿ ( ) %
 - 3اإليرادات المحققة مف منتجات أو عمميات جديدة ( بالدينار)
 - 4األرباح بالنسبة لمعامؿ الواحد ( بالدينار )

البع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد المالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي
ُ

 - 5األرباح  /إجمالي األصوؿ ( ) %
 - 6األرباح المحققة مف منتجات جديدة ( بالدينار )
 - 7تخفيض التكاليؼ و تحسيف االنتاجية ( ) %
 - 8القيمة المضافة بالنسبة لمعامؿ الواحد ( بالدينار )
 - 9العائد عمى إجمالي األصوؿ ( ) %
 -10العائد عمى رأس الماؿ المستثمر ( ) %
 -11ىامش الربح ( ) %
 -12التدفؽ النقدي
 -13حقوؽ المساىميف  /مجموع األصوؿ
 -14معدؿ دوراف األصوؿ
 - 15إجمالي التكاليؼ ( بالدينار )
المصدر :الغالبي و إدريس (  ،2008ص ص .) 181-178

ُ 3.4.2بعد العميل Customer dimension
يعتمد اىتماـ معظـ المؤسسات عمى تمبية متطمبات العمالء و المستيمكيف و ذلؾ مف خالؿ المساىمة في
تحقيؽ ميزة تنافسية لممؤسسة و استم ارريتيا في السوؽ  ،و يكوف ذلؾ مف خالؿ تقديـ المنتجات و الخدمات
بالجودة و األسعار المناسبة و المنافسة  ،لذلؾ فإف بطاقة األداء المتوازف تأخذ بعيف االعتبار تمؾ المتطمبات

مف خالؿ احتوائيا عمى ُبعد العمالء ( . ) Kaplan & Norton , 2004 , p53

فقد أوضح ( دوديف  ، 2009 ،ص  ) 7أف ىناؾ العديد مف المقاييس لتحقيؽ نتائج ناجحة متعمقة باالىتماـ

باستراتيجية العمالء منيا ( رضا العمالء  ،و االحتفاظ بالعمالء  ،و اكتساب عمالء جدد  ،زيادة الحصة
السوقية لممؤسسة ) .

بينما اعتبر (عبد المطيؼ و تركماف  ، 2006 ،ص  ) 146أف ُبعد العمالء ييتـ بخمؽ و إيجاد قيمة
البعد يعمؿ عمى توجيو ُبعد العمميات الداخمية  ،و ُبعد النمو و
لممنتج مف وجية نظر العمالء  ،حيث إف ىذا ُ
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البعد ىو جوىر بطاقة األداء المتوازف  ،ألف
التعمـ مف أجؿ الوصوؿ إلى رضا العمالء  ،حيث يعتبر ىذا ُ
المؤسسة إذا لـ تستطيع إرضاء عمالئيا  ،و تسميميـ اإلنتاج  ،و تقديـ الخدمة في وقتيا المناسب  ،و

حسب رغبة العميؿ فإنيا سوؼ تتالشى .

المغربي و غربية  ، 2006 ،ص  ) 258فأشا ار إلى أف المقاييس التي تستخدميا المؤسسة لقياس ُبعد
أما ( ُ
العمالء مف خالؿ سموكيـ  ،إذ ال بد أف
العميؿ تختمؼ حسب رؤية المؤسسة لمعمالء  ،حيث يتـ رؤية ُ
تتضمف مقاييس األداء ُلبعد العميؿ صورة المؤسسة مف وجيو نظر العميؿ  ،و نصيب مشتريات العميؿ  ،و

الحصة السوقية لممؤسسة .

و اعتبر ( البشتاوي  ، 2004 ،ص  ) 402أف مقاييس أداء ُبعد العمالء يعتمد عمى التغير في بيئة
األعماؿ المعاصرة  ،و ما تبعيا مف منافسة حادة في األسواؽ  ،و أف عمى المؤسسة أف تثبت قدرتيا عمى
تقديـ منتجات أو خدمات جديدة  ،و بنوعيات عالية الجودة  ،و بتكاليؼ مخفضة و أسعار مقبولة لمعمالء ،

مع األخذ باالعتبار االحتياجات المتغيرة لمعمالء و التي تنتج مف خالؿ التغير في أذواقيـ و سموكيـ .

المغربي و غربية ،2006 ،ص  ) 258أف ىناؾ
و فيما يتعمؽ بمؤشرات قياس ُبعد العميؿ فقد اعتبر ( ُ
البعد و مف أىميا ما يمي:
العديد مف المؤشرات تستخدـ في قياس ىذا ُ
جدول رقم (  )3-2يوضح أىم مؤشرات قياس ُبعد العميل لبطاقة األداء المتوازن

مؤشػ ػ ػ ػ ػرات القيػ ػ ػ ػػاس
 - 1عدد العمالء ( عدد )
 - 2النصيب أو الحصة السوقية ( ) %
 - 3المبيعات السنوية لمعميؿ الواحد ( بالدينار )
 - 4درجة االحتفاظ بالعميؿ ( عدد  ،أو ) %

ُبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد العمػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

 - 5العمالء لمعامؿ الواحد ( عدد  ،أو ) %
 - 6المبيعات المنجزة  /اتصاالت المبيعات ( ) %
 - 7مقياس مؤشر رضا العمالء ( ) %
 - 8مقياس مؤشر والء العمالء ( ) %
 - 9تكمفة العميؿ الواحد ( بالدينار )
 -10عدد زيارات العمالء ( عدد )
 -11مؤشر الصورة الذىنية لمعالمة التجارية ( ) %
 -12متوسط مدة العالقة بالعميؿ
 -13متوسط حجـ العميؿ ( بالدينار )
 -14متوسط الوقت المنقضي مف االتصاؿ بالعميؿ حتى استجابة المبيعات
المصدر :المغربي و غربية )  ،2006ص ) 258
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و يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معظـ مؤشرات قياس ُبعد العميؿ تيتـ بالعمالء في المؤسسة و متطمباتيـ ،
و تحقيؽ أىدافيـ مف خالؿ السرعة في تقديـ الخدمة و تقديميا في الوقت المناسب ليـ و بالجودة المطموبة

و السعر الذي يطمبو العميؿ  ،و كذلؾ بالتكمفة المناسبة مف وجيو نظر المؤسسة  ،و ذلؾ لتحقيؽ ميزة
تنافسية لممؤسسة بيف باقي المؤسسات المنافسة  ،و زيادة حصتيا السوقية .
ُ .3.4.3بعد العمميات الداخمية Internal Process dimension
توفر بطاقة األداء المتوازف لممؤسسة التعرؼ عمى طبيعة عمميا مف حيث مدى التوافؽ لمسمعة  ،و الخدمة

لتمبية متطمبات و رغبات العمالء مف سمع و خدمات  ،أي تحقيؽ رسالة المؤسسة  ،حيث يجب ىنا
االىتماـ باألنشطة الداخمية  ،و ذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى العنصر البشري في المؤسسة  ،و ليس عمى

استشارييف خارجييف  ،فإضافة لعمميات اإلدارة االستراتيجية فيناؾ نوعاف مف العمميات يجب تحديدىما  ،و
ىما  :التوجو الذاتي لرسالة المؤسسة  ،و كذلؾ العمميات الداعمة لعمميات التوجيو الذاتي لرسالة المؤسسة ،

و ذلؾ بشكؿ يعمؿ عمى تطويرىا مف الداخؿ و المحافظة عمى مستوى مرتفع مف األداء فيما يتعمؽ بالعمميات

( فتح اهلل  ، 2009 ،ص . ) 8

البعد يركز عمى خمؽ قيمة لمعمالء ،و
فقد أوضح (  )Kaplan & Norton , 2004 , p55أف ىذا ُ
تحسيف األىداؼ التي سوؼ تعمؿ عمى معالجة االنحرافات و تطوير األداء و العمميات الداخمية  ،و ذلؾ
البعد يحتوي عمى عمميات
بيدؼ الوصوؿ إلرضاء العمالء و المساىميف و تحقيؽ أىدافيـ  ،و أف ىذا ُ
مختمفة و ىي :عمميات تشغيمية ،و إدارية لمعمالء ،و عمميات اإلبداع ،و األعماؿ التنظيمية ،و االجتماعية.
البعد يتضمف ثالث دورات تعمؿ كحمقة ربط بيف
بينما اعتبر ( البشتاوي  ، 2001 ،ص  ) 108أف ىذا ُ
إحتياجات الزبائف و متطمباتيـ و مستوى الرضا المحقؽ مف تعامميـ مع المؤسسة  ،و ىو ما يعرؼ بسمسمة
القيمة  ، ) VC ( Value Chainو تتمثؿ ىذه الدورات في :
 دورة اإلبداع :و مف خالؿ ىذه الدورة يتـ تحديد حجـ السوؽ الخاص بالسمعة أو الخدمة ،و توضيحخطة اإلنتاج و مدة اإلنتاج الزمنية لمسمعة.

 دورة العمميات :و ىي الدورة التي تتضمف إنتاج و تسميـ السمع و الخدمات التي تمبي احتياجاتالعمالء.

 دورة خدمات ما بعد البيع :و مف خالؿ ىذه الدورة يتـ تحديد الخدمات التي تقدميا المؤسسةلمعمالء و االىتماـ بالعميؿ ،و تدريب العمالء عمى كيفية استخداـ ما تقدـ ليـ.
حيث اعتبر ( الشيشني  ، 2004 ،ص  ) 12أف ُبعد العمميات الداخمية ييدؼ إلى التعرؼ عمى تحديد
العمميات الميمة التي يجب أف تتفوؽ فييا المؤسسة لتنفيذ استراتيجيتيا  ،أي أف المؤسسة يجب أف تركز
عمى العمميات الداخمية التي تؤثر عمى ق اررات العمالء  ،و مف ثـ تحقيؽ األىداؼ المالية لممؤسسة  ،لذلؾ
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البعد  ،و تطوير أنشطتيا الداخمية لكي تحقؽ أكبر قدر ممكف مف
يتوجب عمى المؤسسات االىتماـ في ىذا ُ
المنافسة و جذب العمالء .
و فيما يتعمؽ بمؤشرات قياس ىذا البعد فقد اعتبر ( المغربي و غربية ،2006 ،ص  ) 260أف ىناؾ العديد

البعد ،و يوضح الجدوؿ رقـ (  ) 3-3أىـ مؤشرات قياس بعد العمميات (األنشطة )
مف المؤشرات لقياس ىذا ُ
الداخمية لبطاقة األداء المتوازف:
جدول رقم (  ) 3 -3أىم مؤشرات قياس ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن :

مؤشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات القي ػ ػ ػ ػ ػػاس
 - 1المصروفات اإلدارية  /إجمالي اإليرادات ( ) %
 - 2التسميـ في الوقت المحدد

بػ ػ ػُ ػ ػ ػػعد العمميات الداخميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ُ - 3معدؿ األداء اليومي لمعامؿ ( ) %
 - 4الوقت المعياري – الموردوف
 - 5الوقت المعياري – مف إصدار الطمبية إلى التسميـ
 - 6الوقت المعياري – اإلنتاج
 - 7تحسيف اإلنتاجية ( ) %
 - 8طاقة ( سعة ) تكنولوجيا المعمومات
 - 9نفقات تكنولوجيا المعمومات  /المصروفات اإلدارية ( ) %
 - 10المصروفات اإلدارية لمعامؿ ( بالدينار )
 - 11دوراف المخزوف
 - 12متوسط الوقت المستنفذ في اتخاذ الق اررات
 -13تكمفة الخطأ اإلداري  /إيرادات اإلدارة ( ) %
المصدر :المغربي و غربية (  ،2006ص ص) 261-260

ُ 3.4.4بعد النمو و التعمم Learning and growth dimension
البعد ذو أىمية لممؤسسة حيث إنو ُيركز عمى تطوير
اعتبر ( البشتاوي  ، 2004 ،ص  ) 403أف ىذا ُ
قدرات العامميف في المؤسسة عمى اعتبار أنيـ البنية التحتية ليا  ،و التي تعمؿ المؤسسة عمى تطويرىا
لألجؿ الطويؿ  ،و وضع األنظمة و اإلجراءات التي تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ الخاصة برضا العامميف  ،و

كذلؾ التعرؼ عمى كيفية استخداـ التقنيات الحديثة لمواجيو عصر تكنولوجيا المعمومات  ،و ذلؾ مف خالؿ

النظـ الحديثة و تنمية قدراتيـ و مياراتيـ  ،بيدؼ الوصوؿ
عقد دورات لتدريب الموظفيف و العامميف عمى ُ
المالؾ .
لتحقيؽ رغبات العمالء و غايات ُ
63

في حيف أف ( الزير ،2008 ،ص  ) 19ا عتبر أنو يمكف قياس مدى تحقيؽ أىداؼ العامميف داخؿ المؤسسة
مف خالؿ مقياس يتكوف مف ثالثة محاور أساسية تعتبر محركات ذات تأثير واضح عمى مخرجات
أداء العامميف  ،و الذي اتفؽ فييا معو ( جدوع و فخري  ، 2009 ،ص  ) 23و ىي كما يمي :
 -1رضا العامميف :حيث يعمؿ رضا العامميف عمى زيادة اإلنتاجية و تحسيف اإلنتاج و يتحقؽ ذلؾ مف
خالؿ مشاركة العامميف في إتخاذ الق اررات  ،و االعتراؼ بإنجاز العامميف  ،و كذلؾ دعـ اإلدارة ليـ.
 -2االحتفاظ بالعامميف :حيث إنو يجب االىتماـ بالعامميف عند تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف في تحديد
درجة اإلحتفاظ بالعامميف داخؿ المؤسسة و انتمائيـ ليا  ،و ذلؾ مف خالؿ إقناع العامميف بأف أىدافيـ
يتـ تحقيقيا مف خالؿ تواجدىـ في المؤسسة  ،و ليس لوجود فرصة بديمة أخرى متاحة لمموظؼ في

مؤسسات أخرى.
 -3إنتاجية العامميف :و تعتبر إنتاجية العامميف المخرجات الناتجة مف خالؿ توظيؼ و استخداـ ميارات
و قدرات العامميف في عممية التشغيؿ  ،و اليدؼ مف ذلؾ ىو ربط مخرجات العامميف مع عدد العامميف

الذيف يعمموف عمى تحقيؽ ىذه المخرجات.

فقد اعتبر ( الغروري  ، 1998 ،ص ) 65أف ُبعد النمو و التعمـ يركز عمى كيفية تكيؼ المؤسسة مع
الظروؼ المتغيرة  ،و بعبارة أخرى تحسيف قدرات المؤسسة المتعمقة باألنشطة الداخمية  ،مف خالؿ تقديـ
منتجات جديدة  ،و خمؽ قيمة أكبر لمعمالء  ،و اختراؽ أسواؽ جديدة  ،لزيادة اإليرادات و نمو قيمة

المساىميف .

لذلؾ فإف ُبعد النمو و التعمـ يعمؿ عمى تطوير ميارات العامميف و زيادة إنتاجيتيـ مف خالؿ تحفيزىـ و عقد
دورات تدريبية و تقديـ بعض المكافئات ليـ  ،و ذلؾ لزيادة انتمائيـ و والئيـ لممؤسسة  ،فالعامموف مف أىـ
الجوانب التي يجب أف تركز عمييا المؤسسة عند وضع خططيا االستراتيجية والذي يؤدي بدورة إلى تحقيؽ
أىداؼ المؤسسة المتمثمة في خفض التكاليؼ و زيادة األرباح مف خالؿ زيادة اإلنتاج  ،و الدخوؿ في أسواؽ

جديدة .
البعد ،و الجدوؿ
المغربي و غربية ،2006 ،ص  ) 262أف ىناؾ العديد مف مؤشرات قياس ىذا ُ
و قد َبيف ( ُ
التالي يوضح أىـ ىذه المؤشرات:
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جدول رقم (  ) 3-4يوضح أىم مؤشرات قياس ُبعد النمو و التعمم لبطاقة األداء المتوازن:

مؤشػ ػ ػ ػ ػرات القيػ ػ ػ ػ ػ ػػاس
 - 1مصروفات البحث و التطوير  /المصروفات الكمية
 - 2موارد البحث و التطوير  /إجمالي الموارد ( ) %
 - 3االستثمار في البحوث ( بالدينار )

ُبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد النمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو و التع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ

 - 4االستثمار في دعـ المنتجات الجديدة و التدريب ( بالدينار )
 - 5االستثمار في تطوير أسواؽ جديدة ( بالدينار )
 - 6معدالت التوظيؼ
 - 7تحسينات مقترحة لمعامؿ الواحد ( عدد )
 - 8نفقات تطوير ميارات و قدرات الموظؼ الواحد ( بالدينار )
 - 9مؤشر رضا العامميف ( عدد )
 -10نفقات التسويؽ لمعميؿ الواحد ( بالدينار )
 -11نظرة العامميف
 -12نسبة العامميف أقؿ مف سف معيف ( ) %
 -13النفقات غير المتصمة بالمنتجات لمعميؿ في السنة ( بالدينار )
 -14نسبة المنتجات الجديدة إلى كتالوج المؤسسة الكامؿ ( ) %
المصدر :المغربي و غربية (  ،2006ص ) 262

البعد البيئي The environmental dimension
ُ 3.4.5
لقد وضح (  ) Kaplan & Nortonطبيعة بطاقة األداء المتوازف عند تصميميا عاـ  1990عمى أنيا

البعد المالي ُ ،بعد العميؿ ُ ،بعد النمو و التعمـ ُ ،بعد العمميات
تحتوي عمى أربعة أبعاد أساسية و ىي ( ُ
الداخمية )  ،إال أف ىذه البطاقة تعرضت لمعديد مف االنتقادات ألنيا ال تأخذ في الحسباف األمور البيئية و

االجتماعية المرتبطة بالعمميات  ،حيث إف (  ) Kaplan & Nortonأشا ار فقط مجرد إشارة إلى تمؾ
األمور ،حيث إنو يمكف استخداـ بطاقة األداء المتوازف في اختيار و تطوير مؤشرات األداء البيئي  ،حيث

تدخؿ ضمف األىداؼ االستراتيجية لممؤسسة  ،و يجب تطوير المقاييس الخاصة بالبطاقة التي يمكف

استخداميا ( عبد الحميـ  ، 2005 ،ص . ) 22

و قد ازدادت الكتابات في موضوع دمج األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازف حيث اعتبر (طاحوف ،

 ،2006ص ) 286أف اإلدارة الفعالة في المعالجة المنيجية لرعاية شئوف البيئة في جوانب النشاط
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االقتصادية ىو عمؿ طوعي يأتي مف خالؿ إدارة المؤسسة  ،حيث تقوـ بو مؤسسات األعماؿ التزاماً منيا
تجاه المسئولية االجتماعية  ،عمى اعتبار أف المؤسسة تعتبر جزءاً مف البيئة تؤثر و تتأثر فييا .

في حيف وضح ( جودة  ، 2008 ،ص  ) 319أف نظاـ اإلدارة البيئية ىو مجموعة مف السياسات و

المفاىيـ و اإلجراءات و الخطط الخاصة بالعمؿ  ،و التي تعمؿ عمى منع حدوث عناصر التموث البيئي

بكافة أنواعو .

أما ( الطائي  ،و آخروف  ، 2009 ،ص  ) 388فقد اعتبروا أف مواصفات المنظمة العالمية لممقاييس
( )ISO 14001و ِ
ضعت في إطار مرف يسمح بتطبيقو عمى مختمؼ أنواع و أحجاـ المؤسسات  ،و اعتبرتيا
ُ
سمسمة تشتمؿ عمى مجموعة وثائؽ إستشارية تختمؼ عف مواصفات (  )ISO 14000و التي تعتبر

قدـ لممؤسسات متطمبات خاصة بنظاـ اإلدارة البيئية  ،حيث اعتبر أف ىناؾ دوافع لتبني
مواصفات إلزامية تُ ّ
تمؾ المواصفات  ،منيا دوافع خارجية مثؿ ( طمب السوؽ  ،و مزايا السوؽ  ،و متطمبات الحكومة )  ،و

أخرى داخمية مثؿ ( تحسيف أداء و فعالية المؤسسة  ،و زيادة كفاءة التشغيؿ  ،و توفير آلية لمرقابة ) .

أما ( عثماف  ،2008 ،ص  ) 8فإعتبر أف مفيوـ األداء البيئي يستخدـ في إطار المعيار ( )ISO 14031

حيث ُيعرؼ بأنو النتائج التي تتوصؿ إلييا المؤسسة مف خالؿ تعامميا مع البيئة  ،حيث يتضمف ىذا المعيار
العمؿ عمى تحسيف األداء البيئي لممؤسسة  ،و أف تعريفو يختمؼ قميال مقارنة بتعريؼ المعيار ( ISO

 ) 14001و الذي يعتبر أف األداء البيئي ىي عبارة عف نتائج قابمة لمقياس لنظاـ اإلدارة البيئية في
مؤسسات ليا عالقة و ترابط في الجوانب البيئية و الناتجة عف األىداؼ و السياسات البيئية .
و أوضح ( عمي  ، 2003 ،ص  ) 46أف التكاليؼ البيئية تتحمميا المؤسسة عند قياميا بمزاولة نشاط ينتج

ضر
عنو مخالفات  ،و ىذه المخمفات ُيمكف االستفادة منيا باعادة تدويرىا أو التخمص منيا بطريقة ال تَ ُ
بالبيئة المحيطة  ،و لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ تتحمؿ الشركة ما ُيسمى بالتكاليؼ البيئية و مف ىذه التكاليؼ :
 .1تكاليؼ الوقاية :و ىي التكاليؼ التي تتحمميا المؤسسة لمنع حدوث تموث بيئي  ،أو نفايات تؤثر سمباً
عمى البيئة و منيا تكاليؼ الدراسات البيئية  ،و تقييـ و اختيار اّالت منع حدوث التموث.

 .2تكاليؼ االستكشاؼ :و ىي تكاليؼ األنشطة التي تنفذىا المؤسسة لتحديد ما إذا كانت المنتجات و
العمميات داخؿ الممؤسسة مطابقة لمعايير الجودة الشاممة مثؿ تكاليؼ فحص المنتجات  ،و تكاليؼ المراجعة
البيئية  ،و الرقابة عمى معدالت التموث و تطوير المقاييس البيئية.
 .3تكاليؼ الفشؿ البيئي :و ىي تكاليؼ بيئية تتحمميا المؤسسة في حاؿ عدـ التزاـ المؤسسة لمنع حدوث
تموثات عمى البيئة مثؿ الغرامات و الجزاءات التي تُفرض عمى المؤسسة نتيجة عدـ التزاميا بالتشريعات
البيئية و الضرر البيئي الذي تُ ِ
حدثو.
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ٍ
ضرر
البعد فإف ىذه المؤشرات مرتبطة بتجنب حدوت تموث لمبيئة و إلحاؽ
و فيما يتعمؽ بمؤشرات قياس ىذا ُ
بيا  ،فباإلضافة إلى ( ، ) ISO 14031فقد اىتمت العديد مف المؤسسات العالمية  ،مف أىميا مبادرة إعداد

التقارير العالمية (

 ، )GRIو إرشادات الكفاءة البيئية لمجمس األعماؿ العالمي لمتنمية المستدامة

( ) WBSCDباألضرار التي تؤثر عمى البيئة  ،و اعتبرت ىاتاف المؤسستاف أف ىناؾ مؤشرات لقياس األداء
البي ئي لكافة المؤسسات ( بشكؿ عاـ )  ،و ىناؾ مؤشرات لقياس األداء البيئي لمؤسسات معينة ( ذات طابع
خاص )  ،و ىي كالتالي :

أوالً :مؤشرات قياس األداء البيئي لممؤسسات بشكؿ عاـ ،و الجدوؿ التالي يوضح تمؾ المؤشرات:
جدول رقم ( ) 3-5أىم مؤشرات قياس األداء البيئي لبطاقة األداء المتوازن لكافة المؤسسات ( بشكل عام )

البعػ ػ ػ ػػد لكاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المؤسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات (بشكؿ عاـ )
مؤشػ ػ ػ ػرات قي ػ ػػاس ُ

األثر البيئي

البيانات المطمقة

البيانات المقاسة

 - 1انبعاثات الغازات

 -1إجمالي انبعاثات

انبعاثات ثاني أكسيد إجمالي انبعاثات

ثاني أكسيد الكربوف

الكربوف لكؿ موظؼ ثأني أكسيد الكربوف

البع

البع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد البيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ُ

 - 2استيالؾ المياه السنوي

بيانات اإلتجاه

و لكؿ وحدة

لكؿ موظؼ مقارنة

مخرجات  ...الخ

بالسنوات السابقة

 -2إجمالي استيالؾ استيالؾ المياه لكؿ

إجمالي االستيالؾ

موظؼ  ،لكؿ وحدة

أو االستيالؾ لكؿ

مخرجات  ...الخ

موظؼ مقارنة

المياه السنوي

بالسنة الماضية
 - 3مخرجات المخمفات

 -3إجمالي مخرجات

مخرجات مختمفة

إجمالي المخمفات

المخمفات السنوي

لكؿ موظؼ ،أو

أو المخمفات لكؿ

بالطف

لكؿ وحدة

موظؼ مقارنة

مخرجات...الخ

بالسنة السابقة

المصدر Environmental Information-Environmental Performance Indicators EPI, 2005. :
)(http://www.dantes.info/Tools&Methods/Environmentalinformation/enviro_info_spi_epi.html

البعد البيئي لممؤسسات بشكؿ عاـ تتمثؿ في األضرار و االّثار
و يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف مؤشرات قياس ُ
السمبية التي تؤثر عمى المجتمع مف خالؿ انبعاثات الغازات المتمثمة بغاز ثاني أكسيد الكربوف  ،و استيالؾ

المياه السنوي  ،و كذلؾ مخرجات المخمفات التي تمحؽ ضر اًر بالبيئة .
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ثانياً :مؤشرات قياس األداء البيئي لمؤسسات معينة ،و ىي المؤشرات التي تستخدميا بعض الشركات التي
تتميز بخصوصية معينة في أداء أعماليا ،و الجدوؿ التالي يوضح تمؾ المؤشرات:

جدول رقم (  )3- 6أىم مؤشرات قياس األداء البيئي لبطاقة األداء المتوازن لمؤسسات معينة ( ذات طابع خاص)

البعػ ػ ػ ػ ػػد لمؤسسػ ػ ػ ػػات معين ػ ػ ػ ػ ػػة ( ذات طبيعػ ػ ػػة خاصػ ػػة )
مؤش ػ ػ ػ ػرات قيػ ػ ػ ػػاس ُ
مؤشر القياس

األثر البيئي

التوضيح

 - 1انبعاث متولد في  -1الكمية اإلجمالية بالطف لمغازات التي تستخدـ ىذه المؤشرات فقط في
اليواء

(

بخالؼ تعمؿ عمى ثقب طبقة األوزوف  ، CO2حالة انبعاث تمؾ الغازات

الغازات)

NO2

 - 2استخداـ الموارد و  -2الكمية اإلجمالية بالطف مف المواد الخاـ يتـ قياس البيانات التي ترتبط

بكمية مدخالت المواد الخاـ  ،أو

المواد الخاـ

المستخدمة

 -3النقؿ

 -3المؤشرات التالية :

كمية المخرجات المستخدمة

البعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد البيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

 -إجمالي الوقود المستيمؾ.

في بعض المؤسسات قد يعتبر
تبديؿ و تغيير الموظفيف سبب

 انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربوف األثر البيئي الياـ.لكؿ 1000ممغ

الم َركبات.
 -نسبة اشتعاؿ ُ

 عدد الكيمومترات التي يقطعياالموظفوف في رحالت عمميـ.

 - 4الطاقة

 -4إنبعاث غاز  CO2طبقا لنوع الطاقة أو ىناؾ حاجة الستكماؿ المعمومات
اإلستخداـ األساسي.

عف إجمالي انبعاثات  CO2الناتج
عف الطاقة المستخدمة .

 - 5المخمفات الخطرة

 -5الكمية اإلجمالية مف المخمفات الخطرة إذا قدمت المؤسسة مواد مخمفات
و المتولدة حسب النوع

محددة ،و ىناؾ حاجة لمتعرؼ
عمى مواد المخمفات فقد ترغب في

تقديرىا منفصمة.

المصدر Environmental Information-Environmental Performance Indicators EPI, 2005. :
)(http://www.dantes.info/Tools&Methods/Environmentalinformation/enviro_info_spi_epi.html

لذلؾ ال بد مف المؤسسات أف تعمؿ عمى إنتاج و تقديـ السمع و الخدمات التي ال تؤثر بشكؿ سمبي عمى

البيئة و المجتمع  ،و أف تقوـ بإنتاج المنتجات الصديقة لمبيئة  ،و خصوصاً أف طمبات العمالء و الزبائف

تركز عمى ىذه المنتجات .

68

البعد االجتماعي The social dimension
ُ 3.4.6
تُعتبر المؤسسة جزءاً ىاماً مف المجتمع تؤثر و تتأثر فيو  ،حيث اعتبر البعض األداء االجتماعي ُبعداً مف
أبعاد بطاقة األداء المتوازف و أف المجتمع ىو أساس تواجد المؤسسة .
فقد عرؼ ( البكري  ، 2001 ،ص  ) 25األداء االجتماعي بأنو التزاـ متخذ القرار في اتباع أسموب لمعمؿ
يؤمف مف خاللو حماية المجتمع  ،فضالً عف تحقيؽ مصمحتو الخاصة .

بينما اعتبر ( الغالبي  ،و إدريس  ، 2007 ،ص  ) 523أف مؤسسات األعماؿ وجدت لتساىـ في تطوير

المجتمع و االىتماـ بمتطمباتو  ،و ال يفترض أف يقتصر دورىا عمى خدمة مصمحتيا الذاتية و مصمحة
المالؾ  ،حيث توسع الدور االجتماعي لمؤسسات األعماؿ وفؽ اعتبارات تطور قدراتيا مف جانب زيادة
الضغوط مف قبؿ فئات متعددة في المجتمع مف جانب آلخر  ،فقد تطورت مؤسسات األعماؿ و ازداد تأثيرىا

عمى مختمؼ نواحي الحياة  ،و اىتماميا بفئات المجتمع المختمفة .
حيث أشار ( ابراىيـ  ، 2013 ،ص  ) 363إلى أف تبني المؤسسة االقتصادية لألداء االجتماعي يحقؽ ليا
العديد مف المزايا منيا :
 -1أنيا تحقؽ التقارب بيف المؤسسة و األطراؼ التي ليا عالقة بالمؤسسة  ،و أف تحقيؽ أىداؼ خاصة

بالمؤسسة قد يضر بمصالح أطراؼ أخرى.

 -2أف األداء االجتماعي لممؤسسات االقتصادية يعطي قيمة مضافة لممساىميف و يجعميـ أكثر ثقة في

المؤسسة نتيجة لمسياسات االجتماعية التي تطبقيا تجاه العامميف و المجتمع.

 -3أف التكاليؼ التي تتكمفيا المؤسسة نتيجة قياميا باألداء االجتماعي سوؼ ُيمكف المؤسسة االقتصادية
مف تعويضيا عمى المدى البعيد ،عبر مستوى ربحية يفوؽ تمؾ التكاليؼ ،بعد تمتعيا بسمعة جيدة خالؿ

تطبيؽ معايير البيئة االجتماعية.

 - 4تحسيف سمعة المؤسسة االقتصادية بيف المورديف و العمالء و أفراد المجتمع.
و قد اىتمت بعض الدراسات في ىذا المجاؿ حيث اعتبر ( عبد الحميـ ،2005 ،ص  ) 22أنو ال بد مف
البعد البيئي) في بطاقة األداء ،مف خالؿ أحد ثالثة أساليب و ىي:
(البعد االجتماعي ) مع ( ُ
دمج ُ
 -1دمج مقاييس األداء البيئي و االجتماعي في األبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازف.
 -2إضافة ُبعد خامس يحمؿ اسـ ُبعد األداء البيئي و االجتماعي.
 -3القياـ بإعداد بطاقة خاصة ُلبعد األداء البيئي و االجتماعي.
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البعد االجتماعي كما يمي:
وقد أوضح ( الساقي ،و نور ،2001 ،ص  ) 201مؤشرات قياس ُ
البعد االجتماعي لبطاقة األداء المتوازن
جدول رقم (  ) 3 -7أىم مؤشرات قياس ُ

البعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد االجتماعي
مؤش ػ ػ ػ ػرات قي ػ ػ ػػاس ُ

 -1مقياس مكافأة القوى العاممة مف خالؿ األجور معامؿ مقياس مدى مكافئة العماؿ= ( األجور الممنوحة +
المزايا الممنوحة )  /متوسط أجر العماؿ  xعدد العماؿ

و المزايا األخرى

 - 2مقياس مدى مساىمة المؤسسة في حؿ بعض مساىمة المؤسسة= عدد األفراد الذيف يشمميـ السكف و
المشاكؿ االجتماعية كاإلسكاف و المواصالت

النقؿ...الخ  /عدد العماؿ

 -3مقياس مدى مساىمة المؤسسة في الجوانب مساىمة المؤسسة في التطوير الفني= تكمفة المساىمة في
نفقات التدريب و التطوير  /إجمالي األجور المدفوعة لمعامميف

الفنية لمعامميف

البعد االجتماعي
ُ

 - 4مقياس مدى مساىمة المؤسسة في تحقيؽ مساىمة المؤسسة= تكاليؼ المؤسسة في بناء المدارس و
الرفاىية االجتماعية و الثقافية لممجتمع

المؤسسات االجتماعية  /إجمالي التكاليؼ االجتماعية

 - 5مقياس مساىمة المؤسسة في أبحاث منع مساىمة المؤسسة = إجمالي ميزانية األبحاث لمنع التموث و
الضوضاء  /إجمالي ميزانية األبحاث

التموث و الضوضاء

 - 6مقياس مدى مساىمة المؤسسة في توفير مساىمة المؤسسة = عدد الحوادث التي تقع  /عدد ساعات
العمؿ الفعمية

األمف الصناعي لمموظفيف

 - 7مقياس مدى استغالؿ المؤسسة لمموارد مساىمة المؤسسة = تكاليؼ عناصر اإلنتاج ( في المنطقة ) /
اإلقتصادية المتاحة في المنطقة

تكاليؼ عناصر اإلنتاج الكمية ( خارج المنطقة )

 - 8مقياس مدى مساىمة المؤسسة في استقرار معدؿ دو ارف العامميف = عدد العامميف تاركي الخدمة  /إجمالي
العمؿ في محيطيا

عدد العامميف

 - 9مقياس مدى مساىمة المؤسسة في األبحاث مساىمة المؤسسة = تكاليؼ األبحاث و التطوير  /تكاليؼ
و التطوير لممنتج

اإلنتاج اإلجمالية
المصدر  :الساقي و نور (  ، 2001ص ) 201

و تعتبر بطاقة األداء المتوازف أسموباً يربط الرؤية االستراتيجية لممؤسسة بأىدافيا المحددة و ذلؾ مف خالؿ

التركيز عمى مقاييس مالية و غير مالية  ،و تحديد األىداؼ و المياـ لكؿ ُبعد مف أبعاد البطاقة المختمفة ،
حيث إنيا تعتبر كنظاـ متكامؿ ُيمبي مصالح العديد مف األطراؼ ( الجيات ) سواء كانت الداخمية مثؿ

(العامميف  ،الموظفيف ) أو خارجية مثؿ ( العمالء و المستثمريف )  ،و كؿ ذلؾ يعود في النياية بالنفع و
الفائدة عمى المؤسسة و مالكيا  ،و الشكؿ التالي يوضح نموذج لبطاقة األداء المتوازف :
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؟؟ ؟

نمبي مصالح حاممي األسيـ؟

تحقيؽ النجاح المالي ،كيؼ

األىداف

المقاييس

الميام

المبادرات

؟

يجب إرضاء العمالء ؟

كيؼ يتـ الحفاظ عمى البيئة؟

األىداف

المقاييس

الميام

المبادرات

وسائؿ التوصؿ ألداء أفضؿ؟

زيادة القبوؿ االجتماعي ،ما ىي

األىداف

تحقيؽ الرؤية المستقبمية ،كيؼ

لممؤسسة ( تحقيق

تحقيؽ األداء البيئي األفضؿ

األىداف

المقاييس

الميام

المبادرات

العمميات التي يجب التفوؽ بيا ؟

إلرضاء حممة األسيـ ،ما ىي

األىداف

المقاييس

المقاييس

الميام

ُبعد النمو و التعمم

يمكف تطوير العامميف ؟

تحقيؽ رؤية مستقبمية ،كيؼ

األىداف

المقاييس

الميام

المبادرات
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الميام

النظرة اإلستراتيجية

المبادرات

تعتبر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية مف أىـ صفات ( سمات ) جودة المعمومات المحاسبية التي

تضفي عمى تمؾ المعمومات المزيد مف المصداقية و إمكانية االعتماد.

المبادرات

رؤية المؤسسة )

ُبعد األنشطة الداخمية
ُبعد العمالء

البعد االجتماعي
ُ
البعد البيئي
ُ

البعد المالي
ُ

شكل رقم (  ) 3-1نموذج لبطاقة األداء المتوازن

المصدر Kaplan & Atkinson , 1998 , p 369 :و بتعديل حسب متطمبات الدراسة.

 3.5أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى بطاقة األداء المتوازن:

فقد اعتبر ( الشيرازي ،1990 ،ص  ) 196أف المعمومات المحاسبية إذا فقدت سمات الخصائص النوعية
لممعمومات المحاسبية ،فإنيا لف تكوف مفيدة بالنسبة لمستخدمييا الرئيسييف في اتخاذ الق اررات.
أما ( قاسـ  ، 2006 ،ص  )49فقد أوضح أف اليدؼ مف نظاـ المعمومات المحاسبي ىو توفير المعمومات
المفيدة لإلدارة و المستخدميف الخارجييف و جيات عديدة التخاذ الق ار ارت  ،و يتـ توفير ىذا النوع مف

االحتياجات لألطراؼ الداخمية مف خالؿ ما يسمى بالمحاسبة اإلدارية باعتبار أنيا المسئولة عف احتياجات
المستويات اإلدارية المختمفة مف المعمومات و كيفية توفير ىذه المعمومات  ،و فيما يتعمؽ باحتياجات

المستخدميف الخارجييف فإف معظميا يتـ توفيرىا مف خالؿ التقارير المالية المنشورة .

بينما اعتبر ( الصيح  ، 1995 ،ص  )159أف المعمومات المحاسبية الناتجة مف نظاـ المعمومات
المحاسبي عبر التقارير المالية ىي المصدر الرئيسي لعممية تقييـ األداء  ،حيث يستخدـ في تقييـ األداء

بعض المؤشرات المحاسبية التي يتـ استنتاجيا مف التقارير المالية المنشورة  ،و التي تعمؿ عمى قياس
معدالت الربحية و العائد عمى رأس الماؿ و غيرىا مف المؤشرات .

و مف ىنا تظير أىمية و طبيعة العالقة بيف المحاسبة المالية التي يتـ مف خالليا إعداد القوائـ المالية و
المحاسبة اإلدارية التي تيتـ بتوفير المعمومات المناسبة في اتخاذ الق اررات اإلدارية لجيات مختمفة.

البعد المالي:
 3.5.1أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى ُ
إف تقييـ األداء المالي يكوف مف خالؿ استخداـ النسب المالية و التحميؿ المالي الذي يعتمد عمى القوائـ
البعد المالي
المالية  ،و التي مف خالليا يتـ التعرؼ عمى الربح المحقؽ و حجـ المبيعات  ،حيث يوضح ُ
اآللية التي مف خالليا يتـ خمؽ قيمة لممؤسسة ( البشتاوي  ،2004 ،ص . )402
بينما أوضح ( المغربي و غربية  ، 2006 ،ص  ) 256أنو ليس مف الضروري الحصوؿ عمى المقاييس
المالية ألداء المؤسسات مف النظاـ المحاسبي  ،فقد تكوف القيمة أو السعر السوقي لمسيـ الواحد مف أسيـ

المؤسسة مف المقاييس الميمة لمنجاح  ،و ذلؾ عندما تكوف المؤسسة مدرجة في بورصة األوراؽ المالية .
البعد كما ىي موضحة في الشكؿ رقـ (  ) 3-2حيث يتضح
و تظير عالقة الخصائص النوعية عمى ىذا ُ
فالبعد
مف ذلؾ الشكؿ أف بطاقة األداء المتوازف تعتمد عمى مؤشرات مالية و أخرى غير مالية لقياس األداء ُ ،
المالي لبطاقة األداء المتوازف يقوـ باألساس عمى المؤشرات المالية بالدرجة األولى  ،و التي تعتمد عمى

ا حتساب النسب المالية  ،و أف تمؾ النسب يتـ الحصوؿ عمييا مف المعمومات الواردة في القوائـ المالية
بشكؿ مباشر  ،و التي تساعد عمى اتخاذ الق اررات  ،و يجب أف تتوفر فييا الخصائص النوعية لممعمومات

البعد المالي تعتبر مؤشرات قد ال تظير بشكؿ مباشر في القوائـ
المحاسبية  ،و أف بعض مؤشرات قياس ُ
المالية مثؿ المؤشر رقـ (  ) 8في الشكؿ رقـ (  ، ) 3-2و الذي يتمثؿ في " القيمة المضافة بالنسبة
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لمعميؿ الواحد ( بالدينار )  ،حيث إف ىذا المؤشر يعتمد عمى بيانات مالية مستمدة مف الكشوؼ اإلدارية  ،و
بناء عمى معمومات القوائـ المالية فيما يتعمؽ بزيادة األرباح المحققة مف العميؿ .
التي تقوـ اإلدارة بإعدادىا ً
الخصائص النوعية

لممعمومات المحاسبية

القدرة
التنبؤية

البعد المالي لبطاقة األداء
مؤشرات قياس ُ
المتوازن
 -1إجمالي األصوؿ
 -2اإليرادات  /إجمالي األصوؿ ( )%

القوائـ المالية

 -3اإليرادات المحققػ ػػة مف منتج ػ ػػات أو

القوائـ المالية

 - 4األرباح بالنسبة لمعامؿ الواحد (بالدينار)

القوائـ المالية

 - 5األرباح  /إجمالي األصوؿ ( ) %

القوائـ المالية

 -6األرباح المحققة مف منتجات جديدة

القوائـ المالية

المالءمت

(بالدينار)
 -7تخفيض التكاليؼ و تحسيف اإلنتاجية

القوائـ المالية

 -8القيمة المضافة بالنسبة لمعامػ ػؿ الواحػ ػ ػد

إدارة الموارد البشرية

()%

االكتمال

الصادق

الصادق

التمثيل

الحيادية

الخلو
من
األخطاء

البعد
عمى مؤشرات قياس ُ
القوائـ المالية

عمميػ ػ ػػات جدي ػ ػػدة ( بالدينار)

القيمة
التأكيدية

أساس احتساب و التعرف

( بالدينار )
 -9العائد عمى إجمالي األصوؿ ()%

القوائـ المالية

 -10العائد عمى رأس الماؿ المستثمر ()%

القوائـ المالية

 -11ىامش الربح ( ) %

القوائـ المالية

 -12التدفؽ النقدي

القوائـ المالية

 -13حقوؽ المساىميف  /مجموع األصوؿ

القوائـ المالية

 -14معدؿ دوراف األصوؿ

القوائـ المالية

 -15إجمالي التكاليؼ ( بالدينار )

القوائـ المالية

الشكل رقم (  ) 3 -2عالقة الخصائص النوعية بال ُبعد المالي لبطاقة األداء المتوازن :
المصدر :إعداد الباحث
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 3.5.2أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى بعد العميل:
ييتـ ُبعد العميؿ بخمؽ قيمة إضافية لمعمالء عف طريؽ إرضاء العمالء و إشباع إحتياجاتيـ  ،و ذلؾ مف
خالؿ تقديـ خدمة أو سمعة مميزة و منافسة  ،ألف ذلؾ يعود بتحقيؽ أىداؼ المؤسسة و يعمؿ عمى زيادة
البعد عمى العديد مف المؤشرات و التي تـ توضيحيا في الشكؿ رقـ
النمو و التوسع السوقي  ،و يقوـ ىذا ُ
(. ) 3-3
حيث يتضح مف ىذا الشكؿ أف معظـ مؤشرات ُبعد العميؿ تركز عمى العمالء  ،و كيفية االىتماـ بالعمالء
القُدامى أو الحصوؿ عمى عمالء ُجدد لممؤسسة  ،ألف كؿ ذلؾ يعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة  ،و يتـ
البعد مف خالؿ قسـ العمالء ( قسـ حسابات العمالء )  ،و ذلؾ
احتساب و التعرؼ عمى مؤشرات قياس ىذا ُ
العمالء لمعامؿ الواحد  ،و عدد
لمتعرؼ عمى عدد ُعمالء المؤسسة  ،و درجة اإلحتفاظ بيـ  ،و كذلؾ ُ
زيارات العمالء  ،و مدة العالقة مع العميؿ  ،و حجـ العميؿ بالنسبة لممؤسسة  ،بينما توضح القوائـ المالية

ا لمبيعات السنوية لكؿ عميؿ  ،أما قسـ المبيعات فيوفر معمومات عف المبيعات المنجزة و اتصاالت العمالء
المتعمقة بيا  ،بينما دور قسـ التسويؽ فيكوف مف خالؿ توضيح نتائج دراسات السوؽ  ،و التعرؼ عمى

الحصة السوقية لممؤسسة في السوؽ  ،و التوصؿ لمؤشرات عف العالمة التجارية مف ُبعد العمالء .
فقد اعتبر (  ) Kaplan & Norton , 2004 , p 53أف ُبعد العمالء ييتـ بجميع األنشطة و العمميات و
اإلجراءات التي تعمؿ عمى إشباع و تمبية رغبات و احتياجات العمالء  ،و أف قياـ المؤسسة بتقديـ ىذه

االحتياجات في الوقت الذي يطمبو العمالء مف أىـ األمور التي تحافظ عمى عالقة جيدة مع العمالء .

العمالء تعتمد عمى التغيير المرتبط في
و أوضح ( البشتاوي  ، 2004 ،ص  ) 402أف مقاييس أداء بعد ُ
بيئة األعماؿ المعاصرة  ،و التي تيتـ بالمنافسة السوقية المفتوحة  ،و أف االحتفاظ بالعمالء و زيادة الحصة
السوقية لممؤسسة تعتبر مف أىـ عناصر االستم ارر لممؤسسات .
و يتطمب ذلؾ تقديـ منتجات و خدمات جديدة و ذات جودة عالية ،و بتكاليؼ مناسبة ،و بأسعار مقبولة
البعد مف أىـ األبعاد التي تحقؽ األىداؼ و تعمؿ عمى قياس
لمعمالء ،حيث اعتبرت البنوؾ التجارية أف ىذا ُ
األداء.
البعد مف خالؿ خاصية المالءمة
و تظير أىمية الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية بالنسبة ليذا ُ
لممعمومات المحاسبية  ،و التي تتمحور في خاصية ( القدرة التنبؤية ) فيما يتعمؽ ببحوث التسويؽ و دراسة
العمالء بشكؿ كامؿ و التنبؤ بمستقبؿ المؤسسة  ،و خاصية ( التمثيؿ الصادؽ لممعمومات ) و التي مف

خالليا يتـ تقديـ معمومات مفيدة لمعمالء تزيد مف إمكانية اعتمادىـ عمييا  ،و تتمثؿ باكتماؿ المعمومات و
حياديتيا و خموىا مف األخطاء  ،و ذلؾ لزيادة مصداقية المؤسسة و تعزيز نظرة العمالء تجاىيا .
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و الشكؿ التالي يوضح عالقة الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية بُِبعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف :

الخصائص النوعية
لممعمومات المحاسبية

القدرة
التنبؤية

المالءمت

القيمة
التأكيدية

االكتمال

الخلو
من
األخطاء

البعد
عمى مؤشرات قياس ُ

 -1عدد العمالء ( عدد )

قسـ ( حسابات ) العمالء

 -2النصيب ( الحصة ) السوقية

قسـ إدارة التسويؽ

 -3المبيعات السنوية لمعميؿ الواحد

القوائـ المالية ،حسابات

(بالدينار)

العمالء

 – 4درجة االحتفاظ بالعميؿ ( عدد أو )%

قسـ ( حسابات ) العمالء

 – 5العمالء لمعامؿ الواحد ( عدد أو ) %

قسـ حسابات العمالء

 -6المبيعات المنجزة  /اتصاالت المبيعات

قسـ المبيعات

 -7مقياس مؤشر رضا العمالء ( ) %

قسـ العمالء ( إدارة التسويؽ)

 -8مقياس مؤشر والء العمالء ( ) %

قسـ العمالء ( إدارة التسويؽ)

 -9تكمفة العميؿ الواحد ( بالدينار )

قسـ ( حسابات ) العمالء

 -10عدد زيارات العمالء ( عدد )

قسـ العمالء

 -11مؤشر الصورة الذىنية لمعالمة التجارية

قسـ التسويؽ

 -12متوسط مدة العالقة مع العميؿ

قسـ ( حسابات ) العمالء

 -13متوسط حجـ العميؿ ( بالدينار )

قسـ ( حسابات ) العمالء

 -14متوسط الوقت المنقضي مف االتصاؿ

قسـ ( حسابات ) العمالء

() %

()%

الصادق

الصادق

التمثيل

الحيادية

مؤشرات قياس ُبعد العميل لبطاقة األداء
المتوازن

أساس احتساب و التعرف

بالعميؿ حتى استجابة المبيعات

ببعد العميل لبطاقة األداء المتوازن
شكل (  ) 3-3عالقة الخصائص النوعية ُ
المصدر :إعداد الباحث

و يقوـ ُبعد العميؿ عمى العديد مف المقاييس المالية و غير المالية و التي يتـ الحصوؿ عمييا مف القوائـ
المالية بصورة مباشرة  ،أو مف خالؿ الكشوؼ و الجداوؿ التي تقدميا األقساـ التي تعمؿ داخؿ المؤسسة و
التي ترتبط بشكؿ غير مباشر في القوائـ المالية  ،عمما بأنيا تؤثر عمى تمؾ القوائـ .
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 3.5.3أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى ُبعد العمميات الداخمية:
البعد في أعماؿ و أنشطة المؤسسة
البعد المالي أو ُبعد العميؿ ،و يتعمؽ ىذا ُ
البعد أىمية عف ُ
ال يقؿ ىذا ُ
الداخمية ،و التي تعمؿ عمى توفير متطمبات العمالء بالتكاليؼ المطموبة ،وذلؾ لتحقيؽ األرباح المطموبة.
فقد اعتبر ( بدراوي و صبحي  ، 2005 ،ص  ) 86أف ُبعد العمميات الداخمية ييتـ باألنشطة و الفعاليات
الداخمية التي تتميز بيا المؤسسة عف غيرىا مف المؤسسات  ،و التي مف خالليا يتـ مقابمة حاجات العمالء
مع أىداؼ المالكيف  ،لذلؾ فإف مقاييس ُبعد العمميات الداخمية يفترض أف تنبثؽ مف العمميات التي يكوف ليا
األثر في رضا الزبائف بيدؼ التوصؿ لدرجة القيادة في السوؽ  ،و أف تتعرؼ المؤسسة عمى العمميات التي
ال بد و أف تتميز بيا  ،و تحديد مقاييس ىذا التميز و التفوؽ .
و اعتبر )  ) Kaplan and Atkinson 1998, p 371أف ُبعد العمميات الداخمية ييتـ بقياس األداء
المستقبمي  ,و التنبؤ باألحداث المتعمقة بالمؤسسة مف خالؿ عرض األنشطة والعمميات الداخمية التي تنفذىا

المؤسسة لتحقيؽ األىداؼ المالية ومتطمبات العمالء  ،أي أىداؼ حممة األسيـ والمالكيف والعمالء  ،وذلؾ

مف خالؿ استحداث وابتكار منتجات جديدة وتطويرىا في ضوء محددات السوؽ  ،وتشخيص طبيعة السوؽ و
احتياجات العمالء ودورة التشغيؿ التي تركز عمى ِ
تقديـ الخدمات لمعمالء بيدؼ رفع درجة رضا العميؿ
وخدمتو .

البعد يركز عمى العوامؿ واإلجراءات التشغيمية الداخمية
بينما وضح ( عوض  ، 2009 ،ص  ) 103أف ىذا ُ
الميمة التي تُمكف المؤسسة مف التميز ،وبالتالي تؤدي إلى تحقيؽ رغبات العمالء المتوقعة منيا بكفاءة و
فعالية  ،وأيضاً إلى تحقيؽ نتائج مالية متميزة ُمرضية لممساىميف  ،ويدخؿ أيضاً في ىذا الُبعد االختراعات
واالبتكارات التي تعمؿ عمى إدخاؿ منتجات وخدمات جديدة  ،تحقؽ رضا العمالء الحالييف والجدد.

و يظير في الشكؿ رقـ (  ) 3-4أف ُبعد العمميات الداخمية يتضمف عمى العديد مف المؤشرات الميمة في
ا تخاذ الق اررات  ،فمنيا نسبة المصروفات اإلدارية إلى إجمالي اإليرادات  ،و المصروفات اإلدارية لمعامؿ
الواحد  ،و أيضا نسبة نفقات تكنولوجيا المعمومات إلى المصروفات اإلدارية  ،و كذلؾ معدؿ دوراف

بناء عمى المعمومات الواردة في القوائـ المالية  ،و ىناؾ
المخزوف ،و كؿ ىذه المؤشرات يتـ استخراجيا ً
بعض المؤشرات يتـ التوصؿ إلييا مف خالؿ أقساـ المؤسسة األخرى  ،مثؿ التسميـ في الوقت المحدد  ،و
الوقت المعياري لمتسميـ  ،و كذلؾ تحسيف اإلنتاجية  ،و ىذه المؤشرات يمكف الحصوؿ عمييا عف طريؽ
كشوؼ و سجالت قسـ اإلنتاج  ،بينما يتـ التوصؿ إلى مؤشر متوسط الوقت المستنفذ في اتخاذ الق اررات و

مؤشر تكمفة الخطأ اإلداري مف خالؿ تقارير و مستندات اإلدارة .
و الشكؿ التالي يوضح عالقة الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية مع ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة
األداء المتوازف :
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مؤشرات قياس ُبعد العمميات الداخمية
لبطاقة األداء المتوازن

الخصائص النوعية

لممعمومات المحاسبية

القدرة
التنبؤية

 -1المصروفات اإلدارية  /إجمالي اإليرادات

أساس احتساب و التعرف

البعد
عمى مؤشرات قياس ُ
القوائـ المالية

()%

المالءمت

 -2التسميـ في الوقت المحدد

قسمي اإلنتاج و المبيعات

 -3معدؿ األجر اليومي لمعامؿ ( ) %

قسـ ( حسابات ) األجور

 – 4الوقت المعياري ( المورديف )

قسمي ( حسابات ) المورديف
و اإلنتاج

القيمة
التأكيدية

االكتمال

 – 5الوقت المعياري ( مف إصدار الطمبية

قسـ اإلنتاج

إلى تاريخ التسميـ )
 -6الوقت المعياري لإلنتاج

قسـ اإلنتاج

 -7تحسيف اإلنتاجية ( ) %

قسـ اإلنتاج

 -8طاقة ( سعة ) تكنولوجيا المعمومات

قسـ ىندسة و تكنولوجيا
المعمومات

الصادق

الصادق

التمثيل

الحيادية

الخلو
من
األخطاء

 -9نفقات تكنولوجيا المعمومات /المصروفات

القوائـ المالية

االدارية ( ) %
 -10المصروفات اإلدارية لمعامؿ ( بالدينار)

القوائـ المالية

 -11دوراف المخزوف

القوائـ المالية

 -12متوسط الوقت المستنفذ في اتخاذ

اإلدارة

الق اررات
 -13تكمفة الخطأ اإلداري  /إيرادات اإلدارة ()%

اإلدارة

شكل رقم (  )3-4عالقة الخصائص النوعية ب ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن
المصدر :إعداد الباحث

بناء عمى ما سبؽ يتبيف أف عممية التنبؤ المستقبمي ذات أىمية فيما يتعمؽ بقياس مؤشرات ُبعد العمميات
و ً
الداخمية ،عمما بأف ىذه العممية تعتبر مف أىـ المكونات المنبثقة مف خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية و
التي أوضحتيا ( .) FASB, 2010
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 3.5.4أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى ُبعد النمو و التعمم:
البعد إعداد و عقد دورات
ييتـ ُبعد النمو و التعمـ بالعامميف و الموظفيف داخؿ المؤسسة  ،فيتضمف ىذا ُ
تدريبية أو تحفيز العامميف و ذلؾ بيدؼ رفع إنتاجيتيـ و زيادة انتمائيـ و والئيـ لممؤسسة  ،حيث يعتبر
العنصر البشري مف أىـ مقومات المؤسسة التي يجب االىتماـ بيا  ،و ذلؾ لتمبية متطمبات العمالء مف

خالؿ إنتاج السمع و تقديـ الخدمات .

حيث يرى )  ( Kaplan and Atkinson, 1998:P 372أف المنافسة تتطمب أف تعمؿ المؤسسات

باستمرار عمى تنمية قدراتيا لتحقيؽ قيمة لمعمالء والمساىميف  ،ولتحقيؽ ذلؾ يجب العمؿ عمي تطوير

الميارات والقدرات الحالية لموصوؿ إلى مستوى الميارات والقدرات المطموبة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة في

األجؿ الطويؿ  ،وذلؾ في ثالث مجاالت رئيسة ىي  :األفراد  ،واألنظمة  ،واإلجراءات التنظيمية  ،ويجب

استثمار قدرات العامميف عف طريؽ التدريب وتنمية الميارات وتطوير كفاءتيـ  ،وادخاؿ أنظمة المعمومات
الحديثة وتطوير اإلجراءات التنظيمية  ،فيجب عمى كؿ العامميف في المؤسسة أف يبحثوا باستمرار عف

االبتكار والتحسيف لكؿ جوانب العمؿ في المؤسسة  ،وذلؾ لمحفاظ عمى المزايا التنافسية وتحسينيا في
المستقبؿ ،كما يجب الدفع بالمنتجات الجديدة نحو األسواؽ بسرعة وفعالية  ،ويجب البحث عف طرؽ

لتخفيض التكمفة باستمرار ،وايجاد طرؽ جديدة إلضافة قيمة لمعمالء  ،ومراعاة ىدؼ التحسيف المستمر في
حاجاتيـ .

و يعتمد ُبعد النمو و التعمـ في بطاقة األداء المتوازف عمى العديد مف المؤشرات  ،و التي يظيرىا الشكؿ رقـ
(  ، ) 3-5و يتضح مف ىذا الشكؿ أف ُبعد النمو و التعمـ يقوـ عمى احتساب العديد مف المؤشرات التي
تتمحور في نسبة مصاريؼ البحث و التطوير مف إجمالي المصاريؼ  ،و مصاريؼ االستثمار في البحوث و

التطوير  ،و االستثمار في دعـ المنتجات الجديدة  ،و نفقات تدريب العامميف  ،باإلضافة إلى نفقات تطوير
الموظفيف  ،و نفقات التسويؽ  ،و أف ىذه المؤشرات يمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ المعمومات الواردة في

القوائـ المالية  ،بينما يتـ التوصؿ لممؤشر الخاص بنسبة موارد البحث و التطوير مف إجمالي الموارد مف
خالؿ تقارير اإلدارة الخاصة بمياميا اإلستراتيجية فيما يتعمؽ بتحقيؽ رؤية المؤسسة  ،و ىناؾ بعض

المؤشرات المتعمقة بالعامميف و الموظفيف داخؿ المؤسسة  ،و التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ إدارة األفراد

(إدارة الموارد البشرية ) مثؿ معدالت التوظيؼ  ،و تحسينات مقترحة لمعامؿ الواحد  ،و رضا العامميف و
نظرتيـ تجاه المؤسسة  ،و كذلؾ نسبة العامميف األقؿ مف سف معيف  ،بينما يتـ الحصوؿ مف قسـ اإلنتاج
عمى مؤشرات تتعمؽ بالنفقات غير المتصمة باإلنتاج  ،و كذلؾ نسبة المنتجات الجديدة إلى كتالوج المؤسسة

الكامؿ ،و تعتبر كؿ ىذه المؤشرات ذات أىمية لمتعرؼ عمى عمميات النمو و التعمـ لمعامميف داخؿ المؤسسة.
و الشكؿ التالي يوضح عالقة الخصائص النوعية بُِبعد النمو و التعمـ لبطاقة األداء المتوازف:
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الخصائص النوعية

لممعمومات المحاسبية

مؤشرات قياس ُبعد النمو و التعمم لبطاقة
األداء المتوازن
 -1مصروفات البحث والتطوير/المصروفات

أساس احتساب و التعرف

البعد
عمى مؤشرات قياس ُ
القوائـ المالية

الكمية

القدرة
التنبؤية

 -2موارد البحث و التطوير  /إجمالي

اإلدارة

الموارد ( ) %

المالءمت

 -3االستثمار في البحوث ( بالدينار )

القوائـ المالية

 – 4االستثمار في دعـ المنتجات الجديدة و

القوائـ المالية

التدريب (بالدينار)
 – 5االستثمار في تطوير أسواؽ جديدة

القيمة
التأكيدية

االكتمال

الصادق

الصادق

التمثيل

الحيادية

الخلو
من
األخطاء

القوائـ المالية  ،قسـ التسويؽ

(بالدينار )
 -6معدالت التوظيؼ

قسـ إدارة الموارد البشرية

 -7تحسينات مقترحة لمعامؿ الواحد ( عدد )

قسـ إدارة الموارد البشرية

 -8نفقات تطوير ميارات و قدرات الموظؼ

القوائـ المالية

الواحد ( بالدينار )
 -9مؤشر رضا العامميف ( عدد )

قسـ إدارة الموارد البشرية

 -10نفقات التسويؽ لمعامؿ الواحد (بالدينار)

القوائـ المالية

 -11نظرة العامميف

قسـ إدارة الموارد البشرية

 -12نسبة العامميف األقؿ مف سف معيف

قسـ إدارة الموارد البشرية

()%
 -13النفقات غير المتصمة بالمنتجات

قسـ االنتاج

لمعميؿ في السنة (بالدينار)
 -14نسبة المنتجات الجديدة إلى كتالوج

قسـ االنتاج

المؤسسة الكامؿ ( ) %

شكل رقم (  ) 3-5عالقة الخصائص النوعية ُببعد النمو و التعمم لبطاقة األداء المتوازن
المصدر :إعداد الباحث
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البعد البيئي:
 3.5.5أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى ُ
البعد البيئي مف األبعاد الميمة في بطاقة األداء المتوازف  ،و الذي ييدؼ لمتعرؼ عمى التكاليؼ البيئية
يعتبر ُ
التي تتحمميا المؤسسات  ،و المنافع المحققة مف خالؿ تحمؿ ىذه التكاليؼ  ،إذ ال بد أف تأخذ المؤسسات
تمؾ التكاليؼ عند حساب إيراداتيا  ،ألف عدـ احتساب ىذه التكاليؼ يعمؿ عمى تضخيـ صافي أرباح

المؤسسة .

عرؼ مجمع المحاسبيف اإلدارييف الكندي المحاسبة البيئية عمى أنيا " تحديد و قياس و تخصيص
فقد ّ
التكاليؼ البيئية ألخذىا في االعتبار عند اتخاذ الق اررات اإلدارية و توصيؿ المعمومات الخاصة بيذه التكاليؼ
لألطراؼ المستفيدة منيا " ( .الديب  ، 1996 ،ص . ) 40
عرؼ (  ) Ansari, 1997, p 1التكاليؼ البيئية عمى أنيا " عناصر التكاليؼ المرتبطة برقابة و
بينما ّ
تحديد و تصحيح األخطاء الناتجة عف تصرفات و ق اررات ليا آثار عكسية ( سمبية ) محتممة عمى حياة
اإلنساف و الحيواف و النبات ،و ذلؾ يشمؿ العوامؿ المموثة لمماء و اليواء و التربة " .

فيما أوضح (  ) Harris ,1994, P 13أف معظـ المؤسسات ترغب في تحديد وقياس التكاليؼ البيئية و
إدخاليا ضمف متغيرات عممية اتخاذ الق اررات  ،و ىذا االتجاه أصبح متزايداً في ظؿ زيادة االىتماـ بالمجاالت

البيئية  ،و زيادة االلتزامات البيئية لممؤسسات  ،مما أدى إلى البحث عف أساليب جديدة لمحاسبة التكاليؼ
البيئية  ،و إعداد تقارير لتمؾ التكاليؼ .

و يتضح مما سبؽ أف التكاليؼ البيئية تعتبر عنص اًر ىاما مف عناصر التكاليؼ  ،إذ يتوجب عمى المؤسسات

أخذىا في الحسباف  ،و ذلؾ تماشياً مع معايير الجودة  ،الف ذلؾ يحقؽ أىداؼ المؤسسة  ،فالعمالء يعتبروف

أف المنتجات الصديقة لمبيئة تكوف أفضؿ مف المنتجات التي تسبب أض ار اًر و تموثات بيئية  ،حيث يتوجو
العمالء لمتعامؿ مع المنتجات و الخدمات الصديقة لمبيئة  ،و الشكؿ التالي يوضح طبيعة العالقة بيف

البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازف .
الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية و مؤشرات قياس ُ
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الخصائص النوعية
لممعمومات المحاسبية

مؤشرات قياس ال ُبعد البيئي لبطاقة األداء
المتوازن

أساس احتساب و التعرف
البعد
عمى مؤشرات قياس ُ

مؤشرات قياس األداء البيئي لممؤسسات بشكل عام

القدرة
التنبؤية

 – 1إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف

تقارير(حسابات) التكاليؼ البيئية

 – 2إجمالي استيالؾ المياه السنوي

تقارير(حسابات) التكاليؼ البيئية

 – 3إجمالي مخرجات المخمفات السنوي

تقارير(حسابات) التكاليؼ البيئية

المالءمت

بالطف

مؤشرات قياس األداء البيئي لمؤسسات معينة ( ذات طابع خاص )

القيمة
التأكيدية

 – 1الكمية اإلجمالية بالطف لمغازات التي

تعمؿ عمى ثقب طبقة االوزوف NO2،CO2
 - 2الكمية اإلجمالية بالطف مف المواد الخاـ

تقارير(حسابات) التكاليؼ البيئية
تقارير(حسابات) التكاليؼ البيئية

المستخدمة

االكتمال

 – 3مؤشرات القياس التالية :
 إجمالي الوقود المستيمؾ -انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربوف

الصادق

الصادق

التمثيل

الحيادية

لكؿ 1000ممغ

تقارير(حسابات) التكاليؼ البيئية

 نسبة اشتعاؿ المركبات. -عدد الكيمومترات التي يقطعيا

الخلو
من
األخطاء

الموظفوف في رحالت عمميـ.
 – 4انبعاث غاز  CO2طبقاً لنوع الطاقة أو

تقارير(حسابات) التكاليؼ البيئية

 – 5الكمية اإلجمالية مف المخمفات الخطرة

تقارير(حسابات) التكاليؼ البيئية

االستخداـ األساسي

و المتولدة حسب النوع

البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازن
شكل رقم (  )3-6عالقة الخصائص النوعية ب ُ
المصدر :إعداد الباحث

فالعديد مف المؤسسات الكبرى تقوـ باحتساب التكاليؼ البيئية  ،و إعداد قوائـ و تقارير توضح بنود ىذه

البعد مف أبعاد بطاقة األداء المتوازف الميمة  ،و الذي يجب االىتماـ بو
التكاليؼ  ،فقد إعتبر العديد أف ىذا ُ
عند إعداد البطاقة .
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و ي وضح الشكؿ السابؽ أف مؤشرات قياس البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازف  ،إما مؤشرات قياس عامة
(تستخدـ بشكؿ عاـ في جميع المؤسسات الصناعية ) و تتكوف مف إجمالي انباعاثات ثاني أكسيد الكربوف ،

و إجمالي استيالؾ المياه السنوي  ،و كذلؾ إجمالي مخرجات المخمفات السنوي بالطف  ،أو مؤشرات قياس

خاصة ( تستخدـ في المؤسسات الصناعية التي ليا خصوصية معينة في عممياتيا ) و التي تتكوف مف

الكمية اإلجمالية بالطف لمغازات التي تعمؿ عمى ثقب طبقة األوزوف  ، NO2 ، CO2الكمية اإلجمالية

بالطف مف المواد الخاـ المستخدمة  ،و كذلؾ مؤشرات ( إجمالي الوقود المستيمؾ  ،انبعاث غاز ثاني أكسيد
الكربوف لكؿ 1000ممغ  ،نسبة اشتعاؿ المركبات  ،عدد الكيمومترات التي يقطعيا الموظفوف في رحالت
عمميـ )

و انبعاث غاز  CO2طبقا لنوع الطاقة أو االستخداـ األساسي و أيضا مؤشر الكمية اإلجمالية

مف المخمفات الخطرة و المتولدة حسب النوع  ،و أف ىذه المؤشرات يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ تقارير و

قوائـ محاسبة التكاليؼ البيئية لممؤسسات .

و لعؿ أىـ ما يميز قوائـ التكاليؼ البيئية عف القوائـ المالية األساسية ،أنو غالباً يتـ إعدادىا في المؤسسات

الصناعية ،و أف ىذه القوائـ تحتوي عمى بيانات و معمومات مالية يفترض أف تتوفر فييا خصائص
المعمومات المحاسبية.
البعد االجتماعي:
 3.5.6أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى ُ
البعد االجتماعي لبطاقة األداء المتوازف معمومات تساعد المؤسسة في فيـ طبيعة التعامؿ مع األحداث
يوفر ُ

البعد بعوامؿ داخؿ المؤسسة مثؿ عالقة المؤسسة بالعامميف  ،ومف
المتعمقة بالمجتمع  ،فمف ناحية ييتـ ىذا ُ
ناحية أخرى ييتـ بعوامؿ خارج المؤسسة  ،مثؿ عالقة المؤسسة بالمجتمع المحيط بيا  ،ألف بيئة االعماؿ
ىي جزء مف المجتمع تؤثر و تتأثر فيو .

فقد اعتبر ( الحمدي  ، 2003 ،ص  )40أف األداء االجتماعي يعبر عف التزاـ أخالقي بيف المؤسسة

االقتصادية و المجتمع  ،و الذي مف شأنو أف يعمؿ عمى تعزيز و توضيح مكانتيا مف قبؿ الزبائف و
المجتمع  ،مما يؤدي إلى نجاح المؤسسة  ،و تحسيف أدائيا المستقبمي .
لذلؾ فإف اىتماـ المؤسسة بتقييـ أدائيا االجتماعي ،يعمؿ عمى توفير متطمبات العامميف و الزبائف ،و القبوؿ
العاـ لممؤسسة في المجتمع ،و مف ثـ زيادة مركزىا التنافسي ،و كؿ ذلؾ يعود بالنفع لممؤسسة ،مف خالؿ
تحقيؽ أىداؼ و مصالح المؤسسة و المالكيف.

البعد االجتماعي لبطاقة
و يوضح الشكؿ التالي العالقة بيف الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية ،و ُ
األداء المتوازف ،عمى اعتبار أف ىذه البطاقة مف أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،التي تحقؽ أىداؼ
المؤسسة المالية و غير المالية.
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الخصائص النوعية
لممعمومات المحاسبية

القدرة
التنبؤية

مؤشرات قياس ال ُبعد االجتماعي لبطاقة
األداء المتوازن
 -1مقياس مكافأة القوى العاممة مف خالؿ

أساس احتساب و التعرف
البعد
عمى مؤشرات قياس ُ
قائمة تكاليؼ األداء االجتماعي

األجور و المزايا األخرى
 -2مقياس مدى مساىمة المؤسسة في حؿ

المالءمت

بعض المشاكؿ االجتماعية كاإلسكاف و

قائمة تكاليؼ األداء االجتماعي

المواصالت
 -3مقياس مدى مساىمة المؤسسة في

القيمة
التأكيدية

الجوانب الفنية لمعامميف
 – 4مقياس مدى مساىمة المؤسسة في

قائمة تكاليؼ األداء االجتماعي

تحقيؽ الرفاىية االجتماعية و الثقافة لممجتمع
 – 5مقياس مدى مساىمة المؤسسة في

االكتمال

قائمة تكاليؼ األداء االجتماعي

أبحاث منع التموث و الضوضاء

 -6مقياس مدى مساىمة المؤسسة في توفير

قائمة تكاليؼ األداء االجتماعي

و التكاليؼ البيئية

قائمة تكاليؼ األداء االجتماعي

الحيادية

الصادق

الصادق

التمثيل

األمف الصناعي لمموظفيف
 -7مقياس مدى استغالؿ المؤسسة لمموارد
االقتصادية المتاحة في المنطقة
 -8مقياس مدى مساىمة المؤسسة في

الخلو
من
األخطاء

قائمة تكاليؼ األداء االجتماعي
قائمة تكاليؼ األداء االجتماعي

استقرار العمؿ في محيطيا.
 -9مقياس مدى مساىمة المؤسسة في

قائمة تكاليؼ األداء االجتماعي

األبحاث و التطوير لممنتج

بالبعد االجتماعي لبطاقة األداء المتوازن
شكل رقم (  ) 3-7عالقة الخصائص النوعية ُ
المصدر :إعداد الباحث

البعد
يتضح مف خالؿ الشكؿ السابؽ عالقة الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية مع مؤشرات قياس ُ
االجتماعي لبطاقة األداء المتوازف  ،و التي يتـ الحصوؿ عمييا و احتسابيا مف خالؿ قوائـ تكاليؼ األداء

االجتماعي  ،و التي توضح طبيعة عالقة المؤسسة مع موظفييا أو مع المجتمع بشكؿ كامؿ  ،فتعتبر
مقاييس مكافأة القوى العاممة مف خالؿ األجور و المزايا األخرى  ،و مساىمة المؤسسة مف خالؿ حؿ بعض

المشاكؿ االجتماعية  ،كاإلسكاف  ،و المواصالت  ،و مقياس مدى مساىمة المؤسسة في الجوانب الفنية

لمعامميف ،و كذلؾ مقياس مدى مساىمة المؤسسة في تحقيؽ الرفاىية االجتماعية و الثقافية لممجتمع  ،مف

البعد االجتماعي لبطاقة األداء المتوازف  ،و التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ تقارير و
أىـ مؤشرات قياس ُ
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قوائـ تكاليؼ األداء االجتماعي  ،كما و توضح ىذه التقارير باإلضافة إلى تقارير التكاليؼ البيئية  ،كيفية
إحتساب مقاييس مساىمة المؤسسة في أبحاث منع التموث و الضوضاء  ،و توفير األمف الصناعي

لمموظفيف ،و غيرىا مف المقاييس األخرى .
 3.6مفيوم و تعريف الكفاءة و الفعالية:
 .3.6.1مفيوم و تعريف الكفاءة:

يعود مفيوـ الكفاءة إلى االقتصادي اإليطالي ( ألفريدو باريتو ) الذي طور صياغة ىذا المفيوـ  ،و أصبح
يعرؼ " بأمثمية باريتو " و الذي اعتبر فيو أف أي تخصيص ممكف لمموارد  ،فيو إما تخصيص كؼء أو

غير كؼء  ،و أف أي تخصيص غير كؼء لمموارد فيو يعبر عف الال كفاءة  ( .حسف و العجي ، 2013 ،
ص ) 195
عرؼ ( إدريس  ، 2002 ،ص  ) 145الكفاءة عمى أنيا " أداء األشياء ( األعماؿ ) بطريقة صحيحة و
فقد ّ
اعتبر أنيا تعتمد عمى مفيوـ المدخالت و المخرجات  ،فالنظاـ الكؼء ىو الذي يحقؽ مخرجات تفوؽ
المدخالت المستخدمة .

الرشد في استخداـ الموارد المتاحة
بينما اعتبر ( الشماع و حمود  ، 2000 ،ص  ) 331الكفاءة عمى أنيا ُ
بالشكؿ الذي يحقؽ أعمى مردودية  ،و ذلؾ بإشباع احتياجات و رغبات األفراد و العامميف و الجيات

المختمفة  ،و رفع و تحسيف جودة العمؿ .

أما ( الداوي  ، 2010 ،ص  ) 220فقد أوضح أف الكفاءة ىي القدرة عمى القياـ بالعمؿ المطموب بقميؿ مف

اإلمكانيات  ،و النشاط الكؼء ىو النشاط األقؿ تكمفة  ،و أف الكفاءة صفة مالئمة لكيفية استخداـ المؤسسة
لمدخالتيا مف الموارد مقارنة بمخرجاتيا  ،حيث ينبغي أف يكوف ىناؾ استغالؿ عقالني و رشيد لمموارد

لموصوؿ ألفضؿ النتائج .
 .3.6.2مفيوم و تعريف الفعالية:
عرؼ ) ( Vincent, 2006, p6الفعالية عمى أنيا " القدرة عمى تحقيؽ النشاط
و فيما يتعمؽ بالفعالية ،فقد ّ
المرتقب ،و الوصوؿ إلى النتائج المرتقبة.
في حيف اعتبرىا (الداوي  ، 2010 ،ص  ) 219عمى أنيا " قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية

مف نمو المبيعات و تعظيـ حصتيا السوقية مقارنة بالمنافسة  ،و عوامؿ السوؽ "

أما ( قريشي  ، 2006 ،ص  ) 49فقد اعتبر الفعالية عمى أنيا " أداء األعماؿ الصحيحة "  ،و أف
المؤسسة الناجحة قادرة عمى تركيز مصادرىا تجاه األنشطة  ،التي تعود عمييا بالنتائج الفعالة .
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عرؼ "  " Bernardالفعالية عمى أنيا " الدرجة التي تستطيع فييا المؤسسة تحقيؽ أىدافيا " ،أما ""Alvar
و ّ
فقد اعتبر أف الفعالية تعني " قدرة المؤسسة عمى البقاء و التكيؼ و النمو  ،بغض النظر عف األىداؼ التي
تحققيا " حيث إف ىذا المفيوـ يركز عمى البيئة  ،فبقدر تكيؼ المؤسسة و ظروفيا الداخمية و الخارجية بقدر

ما تبقى مؤسسة فعالة ( نور الديف  ،و كحوؿ  ، 2008 ،ص . ) 12
عرؼ الفعالية عمى أنيا
وقد أشار ( الحيت و الكساسبة  ،2013 ،ص ص  ) 14 -13إلى أف ىناؾ مف ّ
" قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا طويمة  ،و قصيرة األجؿ  ،و التي تعكس موازيف القوى لمجيات ذات

التأثير  ،و مصالح الجيات المعنية بالتقييـ  ،و مرحمة النمو و التطور التي تمر بيا المؤسسة " .

تعرؼ الفعالية عمى أنيا " مدى تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا ،فإذا حققت اإلدارة أىدافيا توصؼ بأنيا إدارة
و ّ
فعالة ،وبأنيا أقؿ فعالية إذا لـ تحقؽ أىدافيا بالشكؿ المطموب " ( محمود ،2003 ،ص .) 268
بناء عمى ما سبؽ يتضح أف كالً مف مفيومي الكفاءة و الفعالية ال يقتصر عمى المياـ و األعماؿ التي
و ً
تقوـ بيا اإلدارة فحسب بؿ يمتد ليشتمؿ عمى كفاءة و فعالية األساليب و النماذج و الطرؽ التي تستخدميا

اإلدارة  ،و ذلؾ لتحقيؽ الرؤية االستراتيجية لممؤسسة بشكؿ واضح و سميـ  ،و أف الكفاءة ىي مفيوـ يوضح
كيفيو أداء األعماؿ بالشكؿ الصحيح  ،و كذلؾ كيفيو االستخداـ األمثؿ لمموارد ( المدخالت ) ألي نظاـ ،

لموصوؿ ألفضؿ مخرجات  ،لذلؾ فإف توفر معمومات محاسبية ( مخرجات النظاـ المحاسبي ) تتصؼ

بخصائص المعمومات المحاسبية مف القوائـ المالية يعمؿ عمى رفع كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف ،

ألف تمؾ المعمومات تستخدـ في احتساب مؤشرات قياس أبعاد ( ( ) BSCمدخالت بطاقة األداء المتوازف ) ،
بينما الفعالية تعبر عف أداء األعماؿ الصحيحة  ،و درجة تحقيؽ األىداؼ المطموبة  ،و باعتبار أف أسموب

بطاقة األداء المتوازف مف أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة  ،و التي تعتبر أسموباً يقوـ عمى العديد مف

األبعاد  ،و كؿ ُب عد منيا يتضمف العديد مف المؤشرات  ،و التي يتـ الحصوؿ عمييا مف معمومات القوائـ
المالية أو مف مصادر أخرى ذات عالقة ( ليا عالقة ) بالقوائـ المالية  ،فإف توفر خصائص جودة
المعمومات المحاسبية ( الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية ) في المعمومات التي تستخدـ كمدخالت

لبطاقة األداء المتوازف  ،و ىي مؤشرات تمؾ البطاقة يعمؿ عمى الوصوؿ لنتاج أفضؿ  ،و الوصوؿ لتحقيؽ
األىداؼ بشكؿ صحيح و سميـ .

فكمما كانت المعمومات التي مف خالليا يتـ احتساب مؤشرات قياس كؿ ُبعد مف أبعاد بطاقة األداء المتوازف
ذات جودة عالية  ،و تتصؼ بالخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية  ،كمما كانت النتائج المحققة أفضؿ
البعد .
و كمما إزدادت فعالية ىذا ُ

و بشكؿ عاـ ،فإف كفاءة بطاقة األداء المتوازف يعبر عف كفاءة جميع األبعاد المكونة لمبطاقة ،وكذلؾ فإف

فعالية بطاقة األداء المتوازف يعبر عف فعالية جميع األبعاد المكونة لمبطاقة ،و تعتبر بطاقة األداء المتوازف
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مف األساليب اإلدارية التي تستخدميا البنوؾ التجارية لتقييـ أدائيا.
 3.7البنوك التجارية العاممة في فمسطين:
تعتبر البنوؾ التجارية الداعـ الرئيسي لالقتصاد الفمسطيني  ،و تساعد عمى االستقرار و النمو االقتصادي ،
و ذلؾ مف خالؿ تقديـ القروض و منح التسييالت العديدة لمجيات المختمفة  ،كما وتعتبر سمطة النقد

الفمسطينية (  ) PMAىي الممثؿ الرئيسي لمبنوؾ في فمسطيف  ،و التي تعتبر بمثابة البنؾ المركزي و يتمثؿ
دورىا في توفير جياز البنوؾ الذي يعمؿ عمى تحقيؽ االستقرار المالي  ،و منحت سمطة النقد الفمسطينية

( ) PMAترخيصيا لمعديد مف البنوؾ لمعمؿ داخؿ فمسطيف .
البنوك التجارية المرخصة من سمطة النقد الفمسطينية ( : ) PMA
إف منح سمطة النقد الفمسطينية الترخيص لمبنوؾ لمعمؿ في فمسطيف يعبر عف الدعـ الكامؿ منيا لتمؾ البنوؾ،
حيث يوضح الجدوؿ التالي البنوؾ المرخصة وفقاً لسمطة النقد الفمسطينية (  ) PMAعمى مستوى الوطف.
جدول رقم (  ) 3-8البنوك التجارية المرخصة في فمسطين وفقاً لسمطة النقد الفمسطينية ( ) PMA

الضفة الغربية

غزة

المجموع

اسـ البنؾ

ـ
1

بنؾ فمسطيف

14

9

23

2

البنؾ اإلسالمي العربي

8

2

10

3

البنؾ اإلسالمي الفمسطيني

10

7

17

4

بنؾ االستثمار الفمسطيني

8

1

9

5

بنؾ القدس

16

2

18

6

البنؾ الوطني

9

ػػ

9

7

البنؾ التجاري الفمسطيني

6

1

7

8

البنؾ العربي

26

1

27

9

بنؾ القاىرة عماف

15

5

20

10

بنؾ األردف

14

2

16

11

بنؾ اإلسكاف لمتجارة و التمويؿ

11

2

13

12

البنؾ األىمي األردني

6

ػػػ

6

13

البنؾ العقاري المصري العربي

4

1

5

14

البنؾ التجاري األردني

5

ػػػ

5

15

بنؾ األردف الكويتي

3

ػػػػ

3

16

)  ) HSBCالشرؽ األوسط المحدود

2

ػػػ

2

157

33

190

المجموع

المصدر :سمطة النقد الفمسطينيةhttp://www.pma.ps/ar-eg/banksdirectory.aspx :
86

و يوضح الجدوؿ السابؽ أف إجمالي البنوؾ التجارية العاممة في فمسطيف ( الرئيسية و الفروع ) يبمغ 190
بنكاً موزعة عمى جميع أنحاء الوطف ،حيث كاف نصيب الضفة الغربية منيا (  ) 157بنكاً ،بينما كاف
نصيب قطاع غزة (  ) 33بنكاً.

و يوضح الجدوؿ التالي البنوؾ التجارية المرخصة وفقاً لسمطة النقد الفمسطينية (  ) PMAو التي تعمؿ في

قطاع غزة.

جدول رقم (  ) 3-9البنوك التجارية المرخصة العاممة في قطاع غزة وفقاً لسمطة النقد الفمسطينية

غ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة

خانيونس

رف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػح

النصيرات

دير البمح

ـ

اإلجمالي

جبالي ػ ػ ػ ػػا

اسـ البنؾ

البنوؾ و فروعيا في قطاع غزة

1

بنؾ فمسطيف

4

1

1

1

1

1

9

2

البنؾ اإلسالمي العربي

1

1

-

-

-

-

2

3

البنؾ اإلسالمي الفمسطيني

3

1

1

1

-

1

7

4

بنؾ االستثمار الفمسطيني

1

-

-

-

-

-

1

5

بنؾ القدس

2

-

-

-

-

-

2

6

البنؾ الوطني

-

-

-

-

-

-

-

7

البنؾ التجاري الفمسطيني

1

-

-

-

-

-

1

8

البنؾ العربي

1

-

-

-

-

-

1

9

بنؾ القاىرة عماف

2

1

1

-

1

-

5

10

بنؾ األردف

2

-

-

-

-

-

2

11

بنؾ اإلسكاف لمتجارة و التمويؿ

1

1

-

-

-

-

2

12

البنؾ األىمي األردني

-

-

-

-

-

-

-

13

البنؾ العقاري المصري العربي

1

-

-

-

-

-

1

14

البنؾ التجاري األردني

-

-

-

-

-

-

-

15

بنؾ األردف الكويتي

-

-

-

-

-

-

-

16

)  ) HSBCالشرؽ األوسط المحدود

-

-

-

-

-

-

-

19

5

3

2

2

2

33

المجموع
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 3.8خالصة:
ا ىتـ ىذا الفصؿ بالتعرؼ عمى التطور التاريخي لبطاقة األداء المتوازف  ،عمى اعتبار أنيا أحد أىـ أساليب

المحاسبة اإلدارية الحديثة  ،و األبعاد المكونة ليا ( المالي  ،العميؿ  ،العمميات الداخمية  ،النمو و التعمـ ،

البعد االجتماعي )  ،و كذلؾ مؤشرات قياس كؿ ُبعد مف ىذه األبعاد عمى اعتبار أف ىذه
البيئي  ،و ُ
البطاقة تقوـ عمى مؤشرات قياس مالية و أخرى غير مالية لتحقيؽ أىداؼ و رؤية المؤسسة االستراتيجية .
كما و استعرض ىذا الفصؿ عالقة الخصائص النوعية الرئيسية لممعمومات المحاسبية  ،و ىي ( المالءمة و
التمثيؿ الصادؽ ) و مكوناتيا حسب ما ورد في (  ) FASB , 2010 , SFAC No. 8باألبعاد المختمفة

لبطاقة األداء المتوازف  ،و ذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى عالقة ىذه الخصائص مع مؤشرات قياس كؿ ُبعد
مف أبعاد ىذه البطاقة .

كذلؾ تناوؿ ىذا الفصؿ كالً مف مفيومي الكفاءة و الفعالية ،و كذلؾ المقصود بكفاءة و فعالية بطاقة األداء

المتوازف.

و وضح ىذا الفصؿ أيضاً البنوؾ التجارية بشكؿ عاـ  ،و العاممة منيا في فمسطيف بشكؿ خاص عمى

اعتبار أنيا محور اىتماـ ىذه الدراسة  ،و إبراز الدور الذي تمعبو البنوؾ التجارية في االقتصاد الفمسطيني ،
و كذلؾ التعرؼ عمى أىمية ىذه البنوؾ  ،و أىمية بطاقة األداء المتوازف ليا عمى اعتبار أف ىذه البطاقة

تركز عمى العوامؿ الرئيسة داخؿ تمؾ البنوؾ ( أبعاد البطاقة ) .
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 4.1مقدمة:
يتناوؿ ىذا الفصؿ مجتمع الدراسة و مكوناتو مف ( بيئة الدراسة ) العامميف في البنوؾ التجارية  ،و أيضاً
الفئة المستيدفة و التي مف خالليا تـ جمع المعمومات  ،و كذلؾ عينة الدراسة  ،و كيفية إحتسابيا  ،كما و

ييتـ ىذا الفصؿ بالتعرؼ عمى أداة الدراسة المستخدمة وطرؽ إعدادىا  ،و قياس صدقيا و ثباتيا  ،كما

يتضمف ىذا الفصؿ وصفاً لإلجراءات التي تـ القياـ بيا في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا  ،وأخي اًر المعالجات

اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا في تحميؿ الدراسة .
 4.2مجتمع الدراسة و عينة الدراسة:

 -1مجتمع الدراسة :يتكوف مجتمع الدراسة مف البنوؾ التجارية العاممة في قطاع غزة  ،و التي تـ توضيحيا
في الجدوؿ رقـ ( )3-9مف الفصؿ الثالث ليذه الدراسة  ،حيث تـ الحصوؿ مف سمطة النقد الفمسطينية عمى
أعداد موظفي تمؾ البنوؾ الكمي ،كما ىو موضح في العمود الثالث مف جدوؿ رقـ).)4-1
 -2الفئة المستيدفة :تتكوف الفئة المستيدفة مف العامميف في البنوؾ في قطاع غزة  ،و الحاصميف عمى
شيادات جامعية  ،و تـ حصرىـ في فئة (مدراء األقساـ  ،المدراء الماليوف  ،المدراء العاموف).
بناء عمى أسس العينة الطبقية العشوائية مف الفئة المستيدفة
 - 3عينة الدراسة :تـ اختيار عينة الدراسة ً
لمجتمع الدراسة وفقا لألسس اإلحصائية العممية الختيار العينات.
و الجدوؿ التالي يوضح مجتمع الدراسة ،و كذلؾ الفئة المستيدفة ،و حجـ عينة الدراسة:
جدول رقم (  ) 4-1مجتمع الدراسة و فئة الدراسة و عينتيا.

حجـ

توزيع عينة

اسـ البنؾ

ـ

عدد الموظفيف

الفئة المستيدفة

البنؾ

الدراسة

1

بنؾ فمسطيف

556

51

33.77%

37

2

البنؾ اإلسالمي العربي

24

8

5.30%

6

3

البنؾ اإلسالمي الفمسطيني

176

22

14.57%

16

40

بنؾ االستثمار الفمسطيني

18

6

3.97%

4

5

بنؾ القدس

67

7

4.64%

5

6

البنؾ الوطني

-

-

-

-

7

البنؾ التجاري الفمسطيني

9

5

3.31%

4

8

البنؾ العربي

19

6

3.97%

4

9

بنؾ القاىرة عماف

57

25

16.56%

18

10

بنؾ األردف

24

9

5.96

6

11

بنؾ اإلسكاف لمتجارة و التمويؿ

14

5

3.31%

4

الكمي
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اسـ البنؾ

ـ

عدد الموظفيف

الفئة المستيدفة

حجـ

البنؾ

الدراسة

12

البنؾ األىمي األردني

-

-

-

-

13

البنؾ العقاري المصري العربي

18

7

4.64%

5

14

البنؾ التجاري األردني

-

-

-

-

15

بنؾ األردف الكويتي

-

-

-

-

16

)  ) HSBCالشرؽ األوسط المحدود

-

-

-

-

982

151

100%

109

الكمي

المجموع

توزيع عينة

المصدر  :سمطة النقد الفمسطينية و بنوك قطاع غزة

و فيما يتعمؽ باحتساب حجـ عينة الدراسة  ،فيناؾ العديد مف المعادالت اإلحصائية الحتساب حجـ العينة ،

إال أف ىذه الدراسة اعتمدت عمى معادلة ( ستيفف ثامبسوف ) في احتساب حجـ العينة و ىي كالتالي :

N  p1  p 
N  1 d 2  z 2  p1  p 









n

حيث إف:
 :nحجـ العينة
 :Nحجـ المجتمع
 :Zالدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة ( ، )0.95و تساوي ))1.96
 :dنسبة الخطأ المعياري  ،و تساوي )) 0.05
 :pنسبة توفر الخاصية و الخاصية المحايدة  ،و تساوي )) 0.50
و بتطبيؽ المعادلة السابقة عمى معطيات الدراسة ،يتضح أف حجـ العينة مف مجتمع الدراسة يتـ احتسابو
كالتالي:

151  0.51  0.5
151  1  0.052  1.962  0.51  0.5









n
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يتضح مف خالؿ المعادلة السابقة أف حجـ العينة يساوي )  ، ) 109وتـ توزيع االستبيانات عمى أفراد

العينة ،و كانت اإلستبيانات المرجعة )  ( 86إستبياناً  ،وبعد تفحص االستبيانات لـ يتـ إستبعاد أي منيا،

نظ اًر لتحقؽ الشروط المطموبة لإلجابة عمى االستبياف  ،وبذلؾ يكوف عدد االستبيانات الخاضعة لمدراسة
) ) 86استبياناً أي بمغت نسبة االسترجاع ) . ) %79
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والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة ،كما يمي:
 -1المؤىل العممي:
يبيف جدوؿ رقـ (  ) 4-2أف  %93مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي " بكال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوريػ ػ ػ ػ ػ ػػوس "  ،و  %7مف
عينة الدراسة مؤىميـ العممي " ماجست ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير "  ،حيث يدؿ ذلؾ عمى أف عينة الدراسة مف فئة حممة

الشيادات الجامعية .

جدول رقم ( ) 4-2

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي

المؤىؿ العممي

التكرار

النسبة المئوية

بكال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوريػ ػ ػ ػ ػ ػػوس

80

93.0

ماجست ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير

6

7.0

المجموع

86

100.0

 -2التخصص العممي:
يبيف جدوؿ رقـ (  )4-3أف  %41.9مف عينة الدراسة تخصصيـ العممي " محاسب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة "  ،و

 %37.2تخصصيـ العممي " إدارة أعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ "  ،و %19.7تخصصيـ العممي " عموـ ماليػ ػػة و
مص ػ ػرفية "  ،و  %1.2تخصصيـ العممي " تخصصات أخرى " .
جدول رقم ( ) 4-3
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العممي

التكرار

النسبة المئوية

التخصص العممي
محاسب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

36

41.9

إدارة أعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

32

37.2

عموـ ماليػ ػػة و مص ػ ػرفية

17

19.7

أخرى

1

1.2

86

100.0

المجموع
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 -3المسمى الوظيفي:
يبيف جدوؿ رقـ (  )4-4أف  %18.6مف عينة الدراسة المسمى الوظيفي ليـ "محاسب"  ،و % 57.0
المسمى الوظيفي ليـ " رئيس قسـ " ،و  % 24.4المسمى الوظيفي ليـ "مدير مالي".
جدول رقم ( )4-4
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية

مح ػ ػ ػػاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب

16

18.6

رئي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس قسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

49

57.0

مدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

21

24.4

86

100.0

المجموع

 -4عدد سنوات الخبرة
يبيف جدوؿ رقـ (  )4-5أف  %7.0مف عينة الدراسة بمغ عدد سنوات الخبرة "أقػ ػ ػػؿ مف  5س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنوات " ،و
 %16.3بمغ عدد سنوات الخبرة " مف  5إلى أقؿ مف  10سن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة "  %43.0 ،بمغ عدد سنوات الخبرة "
مف  10إلى أقؿ مف  15سن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة "  %33.7 ،بمغ عدد سنوات الخبرة "  15سن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فأكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثر " .
جدول رقم ( )4-5
توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

عدد سنوات الخبرة
أقػ ػ ػػؿ مف  5س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنوات

6

7.0

مف  5إلى أقؿ مف  10سن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

14

16.3

مف  10إلى أقؿ مف  15سن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

37

43.0

 15سن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فأكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثر

29

33.7

86

100.0

المجموع
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 – 5الفئة العمرية
يبيف جدوؿ رقـ (  )4-6أف

 %8.1مف عينة الدراسة بمغت أعمارىـ " أق ػ ػ ػ ػػؿ مف  30سنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة "  ،و

 %19.8بمغت أعمارىـ " مف  30إل ػ ػ ػ ػػى أقؿ مف  40سنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة "  ،و  %39.5بمغت أعمارىـ " مف 40
إلى أقؿ مف  50سنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة "  ،و  %32.6بمغت أعمارىـ "  50سن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فأكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثر " .
جدول رقم ( )4-6
توزيع عينة الدراسة حسب متغير

الفئة العمرية

الفئة العمرية

التكرار

النسبة المئوية

أق ػ ػ ػ ػػؿ مف  30سنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

7

8.1

مف  30إل ػ ػ ػ ػػى أقؿ مف  40سنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

17

19.8

مف  40إلى أقؿ مف  50سنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

34

39.5

 50سن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فأكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثر

28

32.6

86

100.0

المجموع

 – 6دورات شاركت بيا تتعمق بأسموب بطاقة األداء المتوازن

(.)BSC

يبيف جدوؿ رقـ (  )4-7أف  %59.3مف عينة الدراسة لـ يشاركوا في دورات تتعمؽ بأسموب بطاقة األداء

المتوازف (  ، ) BSCو %34.9شاركوا في دورة واحدة تتعمؽ بأسموب بطاقة األداء المتوازف (  ، ) BSCو
 %5.8شاركوا في دورتيف تتعمؽ بأسموب بطاقة األداء المتوازف .
جدول رقم ( )4-7

توزيع عينة الدراسة حسب متغير دورات شاركت بيا تتعمق بأسموب ( ) BSC

التكرار

النسبة المئوية

دورات شاركت بيا تتعمؽ بأسموب بطاقة األداء المتوازف ( ) BSC
ال يوجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

51

59.3

دورة واحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة

30

34.9

دورتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيف

5

5.8

86

100.0

المجموع
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 4.3أداة الدراسة:
يعتبر االستبياف ىو األداة األساسية لجمع المعمومات المتعمقة بالدراسة ،ولقد تـ تقسيـ االستبياف إلى قسميف

كما يمي:

القسم األول :يتكوف مف البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكوف مف  6فقرات.
القسم الثاني :تناوؿ الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية ،و أثرىا عمى كفاءة وفعالية بطاقة األداء
المتوازف ،وتـ تقسيمو إلى مجاليف كما يمي:

المجال األول :تناوؿ أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف،
وتـ تقسيمو إلى خمسة محاور ،كما يمي:

البعد المالي ،ويتكوف مف  5فقرات.
 المحور األول :تناوؿ أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُ
 المحور الثاني :تناوؿ أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ ،ويتكوف مف  5فقرات.

 المحور الثالث :تناوؿ أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية ،ويتكوف مف
 5فقرات.

 المحور الرابع :تناوؿ أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ ،ويتكوف مف 5
فقرات.
البعد البيئي ،ويتكوف مف 4
 المحور الخامس :تناوؿ أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُ
فقرات.

المجال الثاني :تناوؿ أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء
المتوازف ،وتـ تقسيمو إلى خمسة محاور ،كما يمي:



البعد المالي ،ويتكون من 5
المحور األول :تناوؿ أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة و فعالية ُ
فقرات.
المحور الثاني :تناوؿ أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ ،ويتكون من 5
فقرات.

 المحور الثالث :تناوؿ أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية ،و
يتكوف مف  5فقرات.

 المحور الرابع :تناوؿ أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ ،و يتكوف
مف  5فقرات.
البعد البيئي  ،و يتكوف
 المحور الخامس :تناوؿ أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة و فعالية ُ
مف  4فقرات .

و اإلجابات عمى فقرات االستبياف كانت وفقاً لمقياس ليكارت الخماسي  ،و يوضحيا الجدوؿ رقـ ( ) 4-8
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جدول رقم( )4-8
مقياس اإلجابات
الدرجة

5

4

3

2

1

التصنيؼ

موافؽ بشدة

موافؽ

محايد

غير موافؽ

غير موافؽ بشدة

 4.4صدق وثبات فقرات االستبيان:
تـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:
 4.4.1صدق فقرات االستبيان:

تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف ،و ىما:

 - 1الصدق الظاىري لألداة:

تـ عرض أداة الدراسة ( االستبياف ) في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف  ،تألفت مف ( ) 11

مف أعضاء الييئة التدريسية في عدد مف الجامعات الفمسطينية  ،و الذيف يعمموف في تخصص المحاسبة  ،و

كذلؾ تـ عرضيا عمى المحمؿ اإلحصائي و المختص بمينة التحميؿ اإلحصائي ،لمتأكد مف إمكانية

إخضاعيا لمتحميؿ بالشكؿ المناسب  ،ويوضح الممحؽ رقـ (  ) 3أسماء المحكميف الذيف قاموا بتحكيـ أداة

الدراسة  ،وقد تـ الطمب مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدى مالءمة العبارات لقياس ما وضعت ألجمو ،
ومدى وضوح صياغة العبارات  ،ومدى مناسبة كؿ عبارة لممحور الذي تنتمي إليو  ،ومدى كفاية العبارات

لتغطية كؿ محور مف محاور متغيرات الدراسة األساسية  ،ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضرورياً مف
تعديؿ صياغة العبارات أو حذفيا ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة  ،إلى جانب مقياس ليكارت

المستخدـ في االستبياف  ،وتركزت توجييات المحكميف عمى انتقاد طوؿ االستبياف ،حيث كاف يحتوي عمى
بعض العبارات المتكررة  ،كما أف بعض المحكميف نصحوا بضرورة تقميص بعض العبارات مف بعض

المحاور ،واضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى .

واستناداً إلى المالحظات والتوجييات التي أبداىا المحكموف فقد تـ إجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا معظـ
المحكيف ،حيث تـ تقميص حجميا باإلضافة إلى حذؼ و إضافة بعض الفقرات لمحاور االستبياف.

 -2صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبيان:
تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الد ارسػة االسػتطالعية البػالغ حجميػا  30مفػردة  ،و

ذلؾ بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو  ،ويبيف الجدوؿ رقػـ ()4-9
و الجدوؿ رقـ (  ) 4-10أف معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى داللػة ( ، )0.05حيػث إف

القيمػػة االحتماليػػة لكػػؿ فق ػرة أقػػؿ مػػف (  ) 0.05وقيمػػة  rالمحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة  rالجدوليػػة والتػػي تسػػاوي

( ، )0.361وبذلؾ تعتبر فقرات االستبياف صادقة لما وضعت لقياسو .
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جدول رقم ( )4-9
الصدق الداخمي لفقرات المجال األول :أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن
الفقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة

م.

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

البعد المالي
المحور األول :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُ
1

البعد المالي
تعمؿ خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى زيادة كفاءة و فعالية ُ

2

عدـ توفر القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) في المعمومات المحاسبية الواردة في

3

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف  ،يرتبط بالتنبؤ بالنسب المالية و
كفاءة و فعالية ُ
تحميؿ القوائـ المالية .

4

توفر خاصية القيمة التنبؤية لممعمومات المحاسبية تعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية

5

لبطاقة األداء المتوازف .

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف يؤثر سمبا عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء
ُ
المتوازف .

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف .
ُ
البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف مف خالؿ التنبؤ بالحصة
تزداد كفاءة و فعالية ُ
السوقية لمبنؾ و إمكانية زيادتيا

0.871

0.000

0.721

0.000

0.758

0.000

0.798

0.000

0.770

0.000

المحور الثاني :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميل
6

تزداد كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف مف خالؿ توفر خاصية القيمة
التأكيدية ( التغذية الراجعة ) في المعمومات .

7

تؤثر خاصية القيمة التنبؤية لممعمومات المحاسبية عمى ُبعد العميؿ مف خالؿ التنبؤ

8

يمكف قياس كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف مف خالؿ معرفة أعداد
العمالء أو إجمالي األرباح المحققة منيـ

0.651

9

لمعمالء تساعدىـ في اتخاذ ق ارراتيـ
ييتـ البنؾ بشكؿ كبير في تقديـ معمومات مالئمة ُ
مما يعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف

0.764

0.000

10

توفر معمومات محاسبية ذات مالءمة في القوائـ المالية يعمؿ عمى الوصوؿ لنتائج

0.815

0.000

بمستقبؿ العمالء الحالييف و المرتقبيف .

أفضؿ ُلبعد العمالء في البنؾ.

0.621

0.000

0.725

0.000

0.000

المحور الثالث  :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد االعمميات الداخمية
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11

توفر خاصية المالءمة في المعمومات المحاسبية مفيد في اتخاذ الق اررات المتعمقة بُِبعد

12

خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
لبطاقة األداء المتوازف .

0.851

13

كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية يتحقؽ عندما يتـ تصحيح انحرافات المخرجات
الغير مرغوب فييا باستخداـ خاصية القيمة التأكيدية .

0.829

0.000

14

ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف ييتـ بعمميات اإلدارة لتحقيؽ أىدافيا
البعد التنبؤ بالمستقبؿ .
االستراتيجية حيث يتطمب كفاءة و فعالية ىذا ُ

0.821

0.000

15

كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية تتحقؽ مف خالؿ استخداـ معمومات محاسبية
تتصؼ بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) .

0.838

0.000

العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف.

0.699

0.000

0.000

المحور الرابع :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمم
16

إجراء دورات تدريبية و تحفيز لمعامميف يعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية ُبعد النمو و
التعمـ .

0.907

0.000

17

يحقؽ البنؾ الرؤية االستراتيجية فيما يتعمؽ بكفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ مف
خالؿ استخداـ معمومات محاسبية تتميز بالمالءمة .

0.831

0.000

18

يحقؽ بعد النمو و التعمـ أىدافو مف خالؿ استخداـ معمومات محاسبية يتـ التنبؤ بيا

0.885

0.000

0.907

0.000

0.898

0.000

بصورة سميمة.

19

ُب عد النمو و التعمـ ييتـ بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) فيما يتعمؽ

20

خاصية القيمة التأكيدية تؤثر عمى ُبعد النمو و التعمـ مف خالؿ التعرؼ عمى نتائج
الدورات التدريبية و التعميمية لمعامميف و الموظفيف  ،و تعديؿ األخطاء السابقة .

بالعامميف و الموظفيف لدى البنؾ .

البعد البيئي
المحور الخامس :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُ
21

بالبعد البيئي و احتساب تكاليفو في القوائـ المالية يساىـ في الوصوؿ
االىتماـ ُ
لمعمومات أكثر مالءمة في اتخاذ الق اررات.

22

التنبؤ بمعمومات عف التكاليؼ البيئية في المستقبؿ و التعرؼ عمى قيمتيا بصورة سميمة

23

يعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف.
البعد البيئي مف أبعاد بطاقة األداء المتوازف التي يجب احتساب تكاليفيا وفقا لمعمومات
ُ
تتميز بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) .
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0.658

0.000

0.843

0.000

0.847

0.000

24

عدـ احتساب التكاليؼ البيئية داخؿ البنؾ يعمؿ عمى تضخيـ األرباح داخؿ البنؾ مما
البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازف .
يؤثر ذلؾ سمباً عمى كفاءة و فعالية ُ

0.884

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية "" 28تساوي 0.361
جدول رقم ( )4-10
الصدق الداخمي لفقرات المجال الثاني :أثر خاصية التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء
المتوازن.
الفقرة

ـ.

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

البعد المالي
المحور األول :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُ
1

البعد المالي
التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية يعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية ُ
لبطاقة األداء المتوازف مف خالؿ زيادة االعتماد عمييا.

0.852

0.000

2

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف يعتمد عمى معمومات التقارير المالية ،حيث يعتمد
ُ
البعد عمى صدؽ تمثيؿ تمؾ المعمومات.
كفاءة ىذا ُ

0.895

0.000

3

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف يزداد عند استخداـ مؤشرات قياس
كفاءة و فعالية ُ
صحيحة و سميمة.

0.895

0.000

4

البعد المالي لبطاقة األداء
يزيد خمو القوائـ المالية مف األخطاء مف كفاءة و فعالية ُ
المتوازف .

0.896

0.000

5

البعد المالي لبطاقة
إعداد القوائـ المالية بشكؿ محايد يعمؿ عمى رفع كفاءة و فعالية ُ
األداء المتوازف.

0.916

0.000

المحور الثاني :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميل
6

7

8

يقدـ البنؾ المعمومات الممثمة بصدؽ لمعمالء ،حيث يعمؿ ذلؾ عمى رفع كفاءة و فعالية
ُبعد العمالء لبطاقة األداء المتوازف.
يزداد اعتماد العمالء عمى القوائـ المالية التي تـ إعدادىا بشكؿ حيادي ،مما يعمؿ عمى
زيادة كفاءة و فعالية ُبعد العمالء لبطاقة األداء المتوازف.
كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف تتأثر بدرجة خمو المعمومات المحاسبية
مف األخطاء.

99

0.799

0.000

0.778

0.000

0.852

0.000

9

10

التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية يزيد مف اعتماد العمالء عمييا  ،مما يؤثر عمى
كفاءة و فعالية ُبعد العمالء لبطاقة األداء المتوازف .
يزداد عدد عمالء البنؾ مف خالؿ تقديـ اإلدارة لمعمومات تتمثؿ بصدؽ التمثيؿ لمواقع،
حيث يزيد ذلؾ مف كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ مف أبعاد بطاقة األداء المتوازف.

0.906

0.000

0.881

0.000

المحور الثالث :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
11

تزداد كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف بزيادة التمثيؿ الصادؽ
لممعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية .

0.793

0.000

12

كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية يرتبط بخاصية الحيادية المتوفرة في األشخاص
الذيف يقوموف بإعداد القوائـ المالية.

0.834

0.000

13

خمو المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية مف األخطاء يؤثر عمى كفاءة و

0.821

0.000

فعالية ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف .

14

توفر خاصية االكتماؿ في المعمومات يزيد مف كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
لبطاقة األداء المتوازف

0.782

0.000

15

ترتبط كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية بكفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء
0.796
البعديف ييتـ بخمؽ قيمة لمعميؿ .
المتوازف مف حيث أف كالً مف ُ

0.000

المحور الرابع :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمم
16

يؤثر توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ في المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية

0.825

0.000

17

اكتماؿ المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية يزيد مف كفاءة و فعالية ُبعد

0.834

0.000

18

تتحقؽ كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ المرتبطة بالعامميف عند االعتماد عمى قوائـ

0.826

0.000

19

ُبعد النمو و التعمـ يعتمد عمى مقاييس بعضيا مستمد مف القوائـ المالية ،و كفاءة و
البعد يعتمد عمى خمو القوائـ المالية مف األخطاء.
فعالية ىذا ُ

0.851

0.000

20

الخمو مف األخطاء مف الخصائص المحاسبية التي تؤثر عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و
التعمـ لبطاقة األداء المتوازف .

0.897

0.000

عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ لبطاقة األداء المتوازف .
النمو و التعمـ لبطاقة األداء المتوازف .

مالية غير متحيزة.
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البعد البيئي
المحور الخامس :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُ
21

22

خمو قوائـ التكاليؼ البيئية مف األخطاء يزيد مف االعتماد عمييا  ،مما يؤثر ذلؾ عمى
البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازف .
كفاءة و فعالية ُ
فصؿ التكاليؼ البيئية عف التكاليؼ األخرى ،في قوائـ خاصة بالتكاليؼ البيئية يعمؿ
عمى تمثيؿ المعمومات بشكؿ صادؽ ليزيد مف كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف.

23

البعد البيئي
اكتماؿ المعمومات و إعدد قوائـ التكاليؼ البيئية يزيد مف كفاءة و فعالية ُ
لبطاقة األداء المتوازف

24

البعد
قوائـ التكاليؼ البيئية تحتوى عمى معمومات يتـ مف خالليا احتساب مؤشرات ُ

البيئي ،لذلؾ يجب إعداد ىذه القوائـ وفقا لخاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات.

0.881

0.000

0.871

0.000

0.751

0.000

0.795

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية "  " 28تساوي 0.361
 - 3صدق اال تساق البنائي لمحاور الدراسة:
جدوؿ رقـ (  ) 4-11يبيف معامالت ارتباط بيرسوف بيف معدؿ كؿ محور مف محاور الدراسة مع المعدؿ
الكمي لفقرات االستبياف  ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  ، 0.05حيث إف
القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر مف قيمة  rالجدولية والتي تساوي 0.36
جدول رقم ( ) 4-11
معامل االرتباط بين معدل كل مجال من مجاالت الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبيان

المجاؿ
األول

الثاني

معامؿ االرتباط القيمة االحتمالية

عنواف المجاؿ
أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة
األداء المتوازف
أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و
فعالية بطاقة األداء المتوازف

0.894

0.000

0.885

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361
 4.4.2ثبات فقرات االستبيان:
تػـ إجػراء خطػوات اختبػار الثبػػات عمػػى العينػػة االسػتطالعية نفسػػيا بطػريقتيف  ،ىمػا  :طريقػػة التجزئػػة النصػػفية
ومعامؿ ألفا كرونباخ .

111

 -1طريقة التجزئة النصفية:
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ األسئمة الزوجية الرتبة لكؿ ُبعد ،
وقد تـ تصحيح معامالت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتصحيح (Spearman-

 )Brown Coefficientحسب المعادلة التالية :
معامؿ الثبات =

2ر
 1ر

حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيف جدوؿ رقـ (  ) 4-12أف ىناؾ معامؿ ثبات كبير

نسبيا لفقرات االستبياف حيث بمغ

0.875

مما ُيطمئف عمى استخداـ االستبياف بكؿ طمأنينة.
جدول رقم ( ) 4-12

معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)

المجاؿ
األول

الثاني

معامؿ

عنواف المجاؿ

االرتباط

أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى
كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف
أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية
عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف
جميع الفقرات

معامؿ
االرتباط

المصحح

0.735

0.847

0.742

0.852

0.778

0.875

 -2طريقة ألفا كرونباخ:
تـ استخداـ طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبياف كطريقة ثانية لقياس الثبات ،يبيف جدوؿ رقـ ()4-13

أف معامالت الثبات مرتفعة  ،حيث بمغ

0.881

مما يطمئف عمى استخداـ االستبياف بكؿ طمأنينة.
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جدول رقم ( ) 4-13
معامل الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ)

المجال
األول

الثاني

عدد الفقرات

عنوان المجال

معامل ألفا
كرونباخ

أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى

24

0.867

24

0.870

48

0.881

كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف
أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية
عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف
جميع الفقرات

 4.5المعالجات اإلحصائية:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا ،تـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية
باستخداـ برنامج (  ) SPSSو فيمػا يم ػي مجموعػة مف األس ػاليب المستخدمة في التحميؿ اإلحصائي:
 -1تػػـ ترميػػز وادخػػاؿ البيان ػات إلػػى الحاسػػب اآللػػي  ،حسػػب مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي  ،ولتحديػػد طػػوؿ فت ػرة
مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعميا) المستخدـ في محاور الدراسة  ،تـ حساب المدى كالتالي:

(  ، )5-1=4ثـ تقسيمو عمى عدد فقرات المقياس الخمسة لمحصػوؿ عمػى طػوؿ الفقػرة أي ( ، ) 4/5=0.8
بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس ( وىي الواحد الصحيح ) وذلؾ لتحديد الحد األعمػى

لمفترة األولى  ،وىكذا وجدوؿ رقـ (  ) 4-14يوضح أطواؿ الفترات كما يمي :
جدول رقم ( )4-14
مقياس ليكرت الخماسي
الفترة(متوسط الفقرة)

1.00-1.80

1.80-2.60

2.60-3.40

3.40-4.20

4.20-5.00

التقدير

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الوزن

1

2

3

4

5

 -2تػػػـ حسػ ػػاب التك ػ ػ اررات والنسػػػب المئويػ ػػة لمتعػ ػػرؼ عمػ ػػى الصػ ػػفات الشخص ػػية لمفػ ػػردات الد ارسػػػة  ،وتحديػ ػػد
استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة.
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 -3المتوسػػط الحسػػابي ) )Meanوذلػػؾ لمعرفػػة مػػدى ارتفػػاع أو انخفػػاض اسػػتجابات أف ػراد الد ارسػػة عػػف كػػؿ
عبػػارة مػػف عبػػارات متغيػرات الد ارسػػة األساسػػية  ،مػػع العمػػـ بأنػو يفيػػد فػػي ترتيػػب العبػػارات حسػػب أعمػػى متوسػػط

حسابي  ،عمما بأف تفسير مدى االستخداـ  ،أو مدى الموافقة عمى العبارة  ،يؤثر عمى المتوسط الحسابي.

 -4تػـ اسػتخداـ االنحػراؼ المعيػاري ) (Standard Deviationلمتعػرؼ عمػى مػدى انحػراؼ اسػتجابات أفػراد

الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة  ،ولكؿ محور مف المحاور الرئيسية عف متوسطيا الحسابي ،

فاالنحراؼ المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة  ،إلػى
جان ػب المحػػاور الرئيسػػية  ،فكممػػا اقتربػػت قيمتػػو مػػف الصػػفر كممػػا تركػػزت االسػػتجابات وانخفػػض تشػػتتيا بػػيف

المقياس (إذا كاف االنحراؼ المعياري واحداً صحيحاً فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات وتشتتيا)
 -5معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات.
 -6معادلة سبيرماف براوف لمثبات.

 -7اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبياف.
 -8اختبار كولومجروؼ-سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ،ىؿ تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال ()1- Sample K-S
 -9اختبار  tلمتوسط عينة واحدة (  ) One sample T testلمعرفة الفرؽ بيف متوسط الفقرة والمتوسط
الحيادي " . " 3
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الفصل الخامس
نتائـج الذراسـت الميذانيـت وتفسيرهـا ( اختبـار فرضيـاث الذراسـت )
 . 5.1مقذمت.
 . 5.2اختبار التىزيع الطبيعي.
 . 5.3تحليل فقراث و فرضياث الذراست.
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 5.1مقدمة:
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً لممعالجات اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا في تحميؿ الدراسة ،ومنيجيا

ومجتمعيا ،وكذلؾ أداة الدراسة المستخدمة وطرؽ إعدادىا ،وصدقيا وثباتيا  ،كما و يوضح ىذا الفصؿ
اختبار فرضيات الدراسة و النتائج التي تـ التوصؿ إلييا نتيجة الختبار تمؾ الفرضيات .
 5.2اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف -سمرنوف ())1- Sample K-S
سيتـ عرض اختبار كولمجروؼ -سمرنوؼ لمعرفة  ،ىؿ البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال وىو اختبار

ضروري في حالة اختبار الفرضيات  ،ألف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يكوف توزيع البيانات

طبيعياً .ويوضح الجدوؿ رقـ (  ) 5-1نتائج االختبار حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ محور أكبر مف 0.05
(  ) sig.  0.05وىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  ،ويجب استخداـ االختبارات المعمميو.
جدول رقم ( ) 5-1
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
عدد

المجال

عنوان المجال

األول

أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و

الثاني

الفقرات

فعالية بطاقة األداء المتوازف
أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية عمى
كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف
جميع الفقرات

قيمة Z

القيمة
االحتمالية

24

0.085

0.071

24

0.982

0.266

48

0.083

0.092

 5.3تحميل فقرات و فرضيات الدراسة:
تـ استخداـ اختبار  Tلمعينة الواحدة (  )One Sample " T " testلتحميؿ فقرات االستبياف  ،وتكوف الفقرة
إيجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة "  " tالمحسوبة أكبر مف قيمة " " t
الجدولية  ،والتي تساوي  ( 1.99أو القيمة االحتمالية أقؿ مف "  " 0.05والوزف النسبي أكبر مف " "% 60
والمتوسط الحسابي أكبر مف المتوسط المحايد"  ، ) " 3وتكوف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف

عمى محتواىا إذا كانت قيمة "  " tالمحسوبة أصغر مف قيمة "  " tالجدولية والتي تساوي  ( 1.99 -أو

القيمة االحتمالية أقؿ مف "  " 0.05والوزف النسبي أقؿ مف "  " % 60والمتوسط الحسابي أكبر مف المتوسط

المحايد (  ، ) ( 3وتكوف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كانت القيمة االحتمالية ليا أكبر مف " " 0.05
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 5.3.1تحميل الفرضية الرئيسية األولى  ،و الفرضيات الفرعية منيا:
الفرضية الرئيسية األولى :تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية بطاقة

األداء المتوازن عند مستوى داللة .  0.05

ويتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
البعد المالي
 .1الفرضية األولى :تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ
عند مستوى داللة  0.05
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار"  " tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ (  )5-2والذي يبيف
آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور األوؿ ( أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و

البعد المالي ).
فعالية ُ
* فقد جاءت الفقرة رقـ (  ) 2في المرتبة األولى  ،و التي تعتبر أف " عدـ توفر القيمة التأكيدية ( التغذية

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف يؤثر سمباً عمى كفاءة و
الراجعة ) في المعمومات المحاسبية الواردة في ُ
فعالية بطاقة األداء المتوازف "  ،فقد بمغ الوزف النسبي ليذه الفقرة "  " %83.02وىي أكبر مف "  ،"% 60و
القيمة االحتمالية "  " 0.000وىي أقؿ مف"  " 0.05مما يدؿ عمى أف المبحوثيف يوافقوف عمى أف " عدـ

البعد المالي لبطاقة األداء
توفر القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) في المعمومات المحاسبية الواردة في ُ
المتوازف يؤثر سمبا عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف "  ،و يدؿ ذلؾ عمى أف القيمة التأكيدية تعتبر

ذات أىمية في مخرجات بطاقة األداء المتوازف ( المعمومات ) التي تكوف بحاجة لتصحيح أخطائيا .

* بينما حصمت الفقرة رقـ (  ) 4عمى الترتيب الخامس و األخير و التي اعتبرت أف " توفر خاصية القيمة

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف " فقد اعتبر
التنبؤية لممعمومات المحاسبية تعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية ُ
المبحوثوف أف القيمة التنبؤية لممعمومات المحاسبية أقؿ فقرات المحور تأثي اًر عمى بطاقة األداء المتوازف  ،و
ذلؾ ألف ىذه الخاصية ال ترتبط بصورة مباشرة مع بطاقة األداء المتوازف أو مؤشرات قياسيا  ،فقد بمغ الوزف
النسبي ليذه الفقرة "  " %64.42وىي أكبر مف "  ، " % 60و القيمة االحتمالية " " 0.177وىي أكبر

مف " " 0.05مما يدؿ عمى أف " توفر خاصية القيمة التنبؤية لممعمومات المحاسبية تعمؿ عمى زيادة كفاءة
البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف بدرجة متوسطة " .
و فعالية ُ

* وبصفة عامة ،فإف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوؿ (أثر خاصية مالءمة المعمومات

البعد المالي) تساوي" " 3.59وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة (، )3
المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُ
واالنحراؼ المعياري يساوي"  " 0.35والوزف النسبي يساوي " %71.77وىي أكبر مف الوزف النسبي المحايد

"  " %60وقيمة "  " tالمحسوبة تساوي "  " 15.287وىػي أك ػ ػ ػ ػبر مف قيمػ ػ ػ ػة  tالجدوليػ ػ ػ ػ ػ ػة والتػ ػ ػ ػي تس ػ ػ ػ ػاوي
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" ، "1.99و القيمة االحتمالية تساوي " " 0.000

وىي أقؿ مف "  " 0.05مما يدؿ عمى أف خاصية

البعد المالي عند مستوى داللة  0.05
مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ

* و بناء عمى معمومات التحميؿ اإلحصائي نجد أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوؿ أكبر مف

المتوسط المحايد (  ، ) 3و الوزف النسبي أكبر مف "  " % 60لجميع فقرات المحور األوؿ  ،لذلؾ تـ قبوؿ
الفرضية الفرعية األولى و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و

فعالية البعد المالي عند مستوى داللة . "  0.05

جدول رقم ( )5-2

البعد المالي
المحور األول :أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُ
م
1

الفقرات
تعمؿ

خاصية

مالءمة

المتوسط

اال نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة t

القيمة

الترتيب

االحتمالية

المعمومات

البعد
المحاسبية عمى زيادة كفاءة و فعالية ُ

3.71

0.893

74.19

7.369

0.000

2

المالي لبطاقة األداء المتوازف .

2

عدـ توفر القيمة التأكيدية (التغذية الراجعة)

البعد
في المعمومات المحاسبية الواردة في ُ
المالي لبطاقة األداء المتوازف يؤثر سمباً

4.15

1.023

83.02

10.431

0.000

1

عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف.

3

البعد المالي لبطاقة األداء
كفاءة و فعالية ُ
المتوازف يرتبط بالتنبؤ بالنسب المالية و

3.47

1.124

69.30

3.837

0.000

3

تحميؿ القوائـ المالية.
4

توفر خاصية القيمة التنبؤية لممعمومات
المحاسبية تعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية

3.22

1.506

64.42

1.360

0.177

5

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف .
ُ
5

البعد المالي لبطاقة
تزداد كفاءة و فعالية ُ
األداء المتوازف مف خالؿ التنبؤ بالحصة

3.40

1.441

67.91

2.544

0.013

السوقية لمبنؾ و إمكانية زيادتيا .
جميع الفقرات

3.59

0.357

71.77

15.287

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  " 0.05و درجة حرية "  " 85تساوي " " 1.99
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0.000

4

 .2الفرضية الثانية :تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية بعد العميل

عند مستوى داللة  0.05

الختبار ىػذه الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "  " tلمعينػة الواحػدة ،والنتػائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ (  )5-3والػذي
يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني ( أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة

و فعالية ُبعد العميؿ ).
* فقد جاءت الفقرة الثالثة في المرتبة األولى  ،و التي تعتبػر أنػو " يمكػف قيػاس كفػاءة و فعاليػة بعػد العميػؿ
لبطاقػػة األداء المت ػوازف مػػف خػػالؿ معرفػػة أعػػداد العمػػالء أو إجمػػالي األربػػاح المحققػػة مػػنيـ "  ،فقػػدبمغ الػػوزف

النسبي ليذه الفقرة " " %73.72وىي أكبر مف "  ، "% 60و القيمة االحتمالية "  " 0.000وىي أقؿ مف "
 " 0.05حيػث يػدؿ ذلػؾ عمػى أف العمػالء ىػـ حجػر الزاويػة فػي المؤسسػة  ،و التػي تسػعى لتحقيػؽ و إشػباع
متطمباتيـ و رغباتيـ  ،و ذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة .

*بينما حصمت الفقرة الرابعػة عمػى الترتيػب الخػامس و األخيػر ،و التػي اعتبػرت أنػو " ييػتـ البنػؾ بشػكؿ كبيػر

ف ػػي تق ػػديـ معموم ػػات مالئم ػػة لمعم ػػالء تس ػػاعدىـ ف ػػي اتخ ػػاذ قػ ػ ارراتيـ ،فق ػػد بم ػػغ ال ػػوزف النس ػػبي لي ػػذه الفقػ ػرة "
 " %66.05وىي أكبر مف "  ، " %60و القيمة االحتمالية "  " 0.053وىي أكبر مف "  " 0.05مما يدؿ
عمى أف البنؾ ييتـ ( بدرجة متوسطة ) في تقديـ معمومات مالئمة لمعمالء تساعدىـ في اتخاذ ق ارراتيـ  ،ممػا
يعمؿ عمى عدـ زيادة كفاءة و فعالية بعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف  ،فقد أعطى المبحوثوف إىتماما أكبر

في بعض الفقرات  ،مقارنو بيذه الفقرة  ،إال أف ىذه الفقرة ال تقؿ أىمية عف غيرىا  ،فقد اعتبر المبحوثوف أف
البنػػؾ ال ييػػتـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تقػػديـ المعمومػػات لمعمػػالء  ،عممػػا بػػأف عنصػػر مالءمػػة المعمومػػات المحاسػػبية

ضروري في اتخاذ الق اررات اإلدارية  ،و خصوصا المرتبطة ببطاقة األداء المتوازف .

* وبصػفة عامػػة يتبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػرات المحػػور الثػاني ( أثػػر خاصػػية مالءمػػة المعمومػػات
المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بعد العميؿ) تساوي " " 3.51وىي أكبر مػف القيمػة المتوسػطة المحايػدة (، )3
واالنحػراؼ المعيػاري يسػاوي "  " 0.430والػوزف النسػبي يسػاوي "  " %70.28وىػي أكبػر مػف الػوزف النسػبي

المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي "  " 11.082وىي أكبػر مػف قيمػة  tالجدوليػة والتػي تسػاوي

"  ،"1.99و القيمػة االحتماليػة تسػاوي "  " 0.000وىػي أقػؿ مػف "  ، " 0.05ممػا يػدؿ عمػى أف خاصػية

البعد المالي عند مستوى داللة .  0.05
مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ

بناء عمى معمومات التحميؿ اإلحصائي يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني أعمى
*و ً
مف المتوسط المحايد (  ، ) 3و أف الوزف النسبي أكبر مف "  " %60لجميع فقرات المحور الثاني  ،لذلؾ تـ
قبوؿ الفرضية الفرعية الثانية  ،و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى
كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ عند مستوى داللة . "  0.05
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جدول رقم ( )5-3
المحور الثاني:أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بعد العميل
م

الفقرات

المتوسط اال نحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الحسابي

 1تزداد كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء
المتوازف مف خالؿ توفر خاصية القيمة التأكيدية

3.64

1.310

72.79

قيمة t

القيمة

الترتيب

االحتمالية

4.528

0.000

2

( التغذية الراجعة ) في المعمومات .
 2تؤثر

خاصية

القيمة

التنبؤية

لممعمومات

المحاسبية عمى بعد العميؿ مف خالؿ التنبؤ

3.55

1.271

70.93

3.988

0.000

3

بمستقبؿ العمالء الحالييف و المرتقبيف .
 3يمكف قياس كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة
األداء المتوازف مف خالؿ معرفة أعداد العمالء

3.69

1.357

73.72

4.688

0.000

1

أو إجمالي األرباح المحققة منيـ.
 4ييتـ البنؾ بشكؿ كبير في تقديـ معمومات
مالئمة لمعمالء تساعدىـ في اتخاذ ق ارراتيـ،

مما يعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ
لبطاقة األداء المتوازف.
 5توفر معمومات محاسبية ذات مالءمة في القوائـ
المالية يعمؿ عمى الوصوؿ لنتائج أفضؿ لُِبعد
العمالء في البنؾ.
جميع الفقرات

3.30

1.431

66.05

1.959

0.053

3.40

1.433

67.91

2.558

0.012

3.51

0.430

70.28

11.082

0.000

5

4

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  " 85تساوي 1.99
 .3الفرضية الثالثة :تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميؤات
الداخمية عند مستوى داللة  0.05
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ (  )5-4والذي يبيف
آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث ( أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و
فعالية ُبعد العمميات الداخمية ) .
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* فقد جاءت الفقرة الثانية بالترتيب األوؿ  ،و التي تعتبر أف " خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر
عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف "  ،فقد بمغ الوزف النسبي " " %78.84
وىي أكبر مف "  ، " % 60و القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ مف "  ، " 0.05و ذلؾ ألف
ُبعد العمميات الداخمية ييتـ بعمميات و أنشطة المؤسسة  ،ولو عالقة مع بيئة المؤسسة و ق ارراتيا اإلدارية ،
فيما يتعمؽ بتحقيؽ الرؤية االستراتيجية  ،لذلؾ فإف توفر خاصية المالءمة في المعمومات المحاسبية يعمؿ
عمى الوصوؿ لنتائج أفضؿ تتعمؽ في اتخاذ الق اررات اإلدارية الخاصة في بطاقة األداء المتوازف  ،كما و أف

توفر خاصية المالءمة في المعمومات المحاسبية المستخدمة في قياس مؤشرات بطاقة األداء المتوازف يعمؿ
عمى زيادة كفاءة وفعالية بطاقة األداء المتوازف .

*بينما حصمت الفقرة الخامسة عمى الترتيب الخامس و األخير  ،و التي اعتبرت أف " كفاءة و فعالية ُبعد

العمميات الداخمية تتحقؽ مف خالؿ استخداـ معمومات محاسبية تتصؼ بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية
الراجعة ) "  ،فقد بمغ الوزف النسبي ليذه الفقرة "  " %64.42وىي أكبر مف "  ، " % 60و القيمة االحتمالية

"  " 0.193وىي أكبر مف "  ، " 0.05مما يدؿ عمى أف كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية تتحقؽ مف
خالؿ استخداـ معمومات محاسبية تتصؼ بخاصية القيمة التأكيدية (بدرجة متوسطة)  ،عمماً بأف خاصية
القيمة التأكيدية تعبر عف استخداـ التغذية الراجعة التي تعمؿ عمى تعديؿ األخطاء و تصحيح االنحرافات

السمبية المتواجدة في المعمومات التي تنتج عند اتخاذ الق اررات  ،و التي ترتبط ببطاقة األداء المتوازف.

* وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث ( أثر خاصية مالءمة المعمومات
المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية ) تساوي "  " 3.53وىي أكبر مف القيمة المتوسطة
المحايدة (  ، ) 3واالنحراؼ المعياري يساوي "  " 0.445والوزف النسبي يساوي "  " %70.65وىي أكبر

مف الوزف النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي "  " 11.093وىي أكبر مف قيمة t

الجدولية والتي تساوي "  ، " 1.99و القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ مف" " 0.05مما يدؿ

عمى أف خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية عند
مستوى داللة  0.05
بناء عمى معمومات التحميؿ اإلحصائي ،يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث
* و ً
( )3.53أعمى مف المتوسط المحايد(  ، ) 3و أف الوزف النسبي اكبر مف "  " %60لجميع فقرات المحور
الثالث  ،لذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الفرعية الثالثة  ،و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية مالءمة المعمومات
المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية عند مستوى داللة "  0.05
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جدول رقم ( )5-4
المحور الثالث :أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
م
1

الفقرات

المتوسط

اال نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة t

القيمة

الترتيب

االحتمالية

توفر خاصية المالءمة في المعمومات

المحاسبية مفيد في اتخاذ الق اررات المتعمقة

3.62

1.347

72.33

4.241

0.000

2

بُِبعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف
2

خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر
عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
لبطاقة األداء المتوازف .

3

كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية يتحقؽ
عندما يتـ تصحيح انحرافات المخرجات غير

3.94

3.50

1.131

1.370

78.84

70.00

7.723

3.385

0.000

0.001

1

3

المرغوب فييا باستخداـ القيمة التأكيدية .
4

ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف
ييتـ

بعمميات

اإلدارة

لتحقيؽ

أىدافيا

االستراتيجية  ،حيث يتطمب كفاءة و فعالية

3.38

1.407

67.67

2.529

0.013

4

البعد التنبؤ بالمستقبؿ .
ىذا ُ
5

كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية تتحقؽ
مف خالؿ استخداـ معمومات محاسبية
تتصؼ بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية

3.22

1.560

64.42

1.314

0.193

5

الراجعة ) .
جميع الفقرات

3.53

0.445

70.65

11.093

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  " 0.05و درجة حرية "  " 85تساوي 1.99
 .4الفرضية الرابعة :تؤثر خاصية مالءمؤة المعمومؤات المحاسؤبية إيجابيؤاً عمؤى كفؤاءة و فعاليؤة ُبعؤد النمؤو
والتعمم عند مستوى داللة  0.05
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ (  )5-5والذي يبيف
آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع ( أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و

فعالية ُبعد النمو والتعمـ ).
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* فقد جاءت الفقرة األولى في الترتيب األوؿ " إجراء دورات تدريبية و تحفيز لمعامميف يعمؿ عمى زيادة كفاءة
و فعالية بعد النمو و التعمـ "  ،فقد بمغ الوزف النسبي ليذه الفقرة "  "%72.33وىي أكبر مف "  ،"% 60و

القيمة االحتمالية "  " 0.000وىي أقؿ مف "  ، " 0.05و السبب في أىمية ىذه الفقرة ىو أف الدورات

التدريبية تعمؿ عمى تنشيط و تحفيز العامميف و زيادة إنتاجيتيـ  ،و ذلؾ بدوره يعمؿ عمى زيادة كفاءة و

فعالية ُبعد النمو و التعمـ لبطاقة األداء المتوازف .

* بينما حصمت الفقرة الرابعة عمى الترتيب الخامس واألخير ،و التي اعتبرت أف " بعد النمو و التعمـ ييتـ
بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) فيما يتعمؽ بالعامميف و الموظفيف لدى البنؾ "  ،فقد بمغ الوزف

النسبي ليذه الفقرة "  " %65.58وىي أكبر مف "  ، " % 60و القيمة االحتمالية "  " 0.065وىي أكبر

بعد النمو و التعمـ ييتـ بخاصية القيمة التأكيدية فيما يتعمؽ بالعامميف و
مف "  ، " 0.05مما يدؿ عمى أف ُ
الموظفيف في البنؾ ( بدرجة متوسطة )  ،فقد قمؿ المبحوثوف مف أىمية ىذه الفقرة مقارنو بالفقرات األخرى ،
و السبب ألف تحقيؽ الرؤية االستراتيجية لممؤسسة يكوف مف خالؿ االىتماـ بالعنصر البشري ( العامميف )

بالدرجة األولى  ،و تحقيؽ أىدافيـ و متطمباتيـ  ،أما القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) فيي أقؿ أىمية  ،و

أف ىذه الفقرة تأثيرىا أقؿ نسبياً عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف مقارنة مع باقي الفقرات .
* وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع ( أثر خاصية مالءمة المعمومات
المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو والتعمـ ) تساوي "  " 3.45وىي أكبر مف القيمة المتوسطة
المحايدة (  ، ) 3واالنحراؼ المعياري يساوي "  " 0.454والوزف النسبي يساوي "  " %69.02وىي أكبر
مف الوزف النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي "  " 9.212وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية

والتي تساوي "  ، " 1.99و القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ مف "  " 0.05مما يدؿ عمى أف
خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية بعد النمو والتعمـ عند مستوى داللة
.  0.05

بناء عمى معمومات التحميؿ اإلحصائي يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع أعمى
*و ً
مف المتوسط المحايد (  ، ) 3و أف الوزف النسبي أكبر مف "  " %60لجميع فقرات المحور الرابع  ،لذلؾ تـ
قبوؿ الفرضية الفرعية الرابعة  ،و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى
كفاءة و فعالية بعد النمو والتعمـ عند مستوى داللة . "  0.05
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جدول رقم ( )5-5
المحور الرابع :أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمم
م

الفقرات

1

إجراء دورات تدريبية و تحفيز لمعامميف يعمؿ عمى
زيادة كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ .

2

المتوسط

اال نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

3.62

1.489

72.33

قيمة t

3.839

القيمة

الترتيب

االحتمالية

0.000

1

يحقؽ البنؾ الرؤية االستراتيجية فيما يتعمؽ بكفاءة
و فعالية ُبعد النمو و التعمـ مف خالؿ استخداـ

3.40

1.322

67.91

2.773

0.007

4

معمومات محاسبية تتميز بالمالءمة .

3

يحقؽ ُبعد النمو و التعمـ أىدافو مف خالؿ استخداـ

4

ُبعد النمو و التعمـ ييتـ بخاصية القيمة التأكيدية

معمومات محاسبية يتـ التنبؤ بيا بصورة سميمة.

(التغذية الراجعة ) فيما يتعمؽ بالعامميف و الموظفيف

3.53

3.28

1.343

1.386

70.70

65.58

3.692

1.867

0.000

0.065

2

5

لدى البنؾ .
5

خاصية القيمة التأكيدية تؤثر عمى ُبعد النمو و
التعمـ مف خالؿ التعرؼ عمى نتائج الدورات
التدريبية و التعميمية لمعامميف و الموظفيف و تعديؿ

3.43

1.333

68.60

2.993

0.004

3

األخطاء السابقة .
جميع الفقرات

3.45

0.454

69.02

9.212

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  " 0.05و درجة حرية "  " 85تساوي 1.99
البعد البيئي
 .5الفرضية الخامسة :تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياًعمى كفاءة و فعالية ُ
عند مستوى داللة  0.05
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ (  )5-6والذي يبيف
آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الخامس ( أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و

فعالية البعد البيئي ).
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* فقد جاءت الفقرة األولى في الترتيب األوؿ ،و ىي أف " االىتماـ بالبعد البيئي و احتساب تكاليفو في
القوائـ المالية يساىـ في الوصوؿ لمعمومات أكثر مالءمة في اتخاذ الق اررات " ،و قػد بمغ الوزف النسبي ليذه

الفق ػرة "  " %82.33وىي أكبر مف "  ، " % 60و القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ مف "
 "0.05و السبب ىنا يعود إلى أف التكاليؼ البيئية و احتسػاب تكاليفيػ ػ ػا يعمؿ عمى تقديـ خدم ػات مفيػدة و
مناسبػة ( صديقة لمبيئة ) و ذلؾ يؤدي إلى زيادة إقباؿ العمالء عمى خدمات المؤسسة عمى اعتبار أنيا ذات
جودة أكبر و ضرر أقؿ .

* بينما حصمت الفقرة الرابعة عمى الترتيب الرابع و األخير  ،و التي اعتبرت أف " عدـ احتساب التكاليؼ
البيئية داخؿ البنؾ يعمؿ عمى تضخيـ األرباح داخؿ البنؾ  ،مما يؤثر ذلؾ عمى كفاءة و فعالية البعد البيئي

لبطاقة األداء المتوازف " ( بدرجة متوسطة ) ألف الوزف النسبي ليذه الفقرة بمغ "  " %58.60وىي أقؿ م ػف "

 ، " % 60و القيمة االحتمالية "  " 0.640وىي أكبر مف "  ، " 0.05فقد جاءت قيمة (  ) tسالبة  ،مما
يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة ال يوافقوف عمى ما جاء في ىذه الفقرة  ،بمعنى أنيـ ال يوافقوف عمى أف
عدـ احتساب التكاليؼ البيئية داخؿ البنؾ يعمؿ عمى تضخيـ األرباح مما يؤثر ذلؾ عمى كفاءة و فعالية

بطاقة األداء المتوازف  ،و ربما يعود السسب في ذلؾ لعدـ وجود سياسات واضحة يتـ اتباعيا فيما يتعمؽ
بالقضايا البيئية مف ِقبؿ البنوؾ الفمسطينية  ،و عدـ اىتماـ البنوؾ في احتساب التكاليؼ البيئية وفقاً ألسس
واضحة و سميمة .

* وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس ( أثر خاصية مالءمة المعمومات
المحاسبية عمى كفاءة و فعالية البعد البيئي ) تساوي "  ،" 3.53وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة

( ، )3واالنحراؼ المعياري يساوي "  " 0.492والوزف النسبي يساوي "  " % 70.58وىي أكبر مف

الوزف النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي "  " 9.978وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية
والتي تساوي "  ، "1.99و القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ مف "  " 0.05مما يدؿ عمى أف
البعد البيئي عند مستوى داللة
خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ
.  0.05

بناء عمى معمومات التحميؿ اإلحصائي يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس أعمى
*و ً
مف المتوسط المحايد(  ، ) 3و أف الوزف النسبي أكبر مف "  " %60لجميع فقرات المحور الخامس  ،لذلؾ
تـ قبوؿ الفرضية الفرعية الخامسة  ،و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً
عمى كفاءة و فعالية البعد البيئي عند مستوى داللة  0.05
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".

جدول رقم ( )5-6
البعد البيئي
المحور الخامس :أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية ُ
م

الفقرات

1

بالبعد البيئي و احتساب تكاليفو في
االىتماـ ُ
القوائـ المالية يساىـ في الوصوؿ لمعمومات أكثر

المتوسط اال نحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

4.12

1.022

82.33

قيمة t

القيمة

الترتيب

االحتمالية

10.126

0.000

1

مالءمة في اتخاذ الق اررات.
2

التنبؤ بمعمومات عف التكاليؼ البيئية في
المستقبؿ و التعرؼ عمى قيمتيا بصورة سميمة
يعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية بطاقة األداء

3.81

1.193

6.326

76.28

0.000

2

المتوازف.
3

البعد البيئي مف أبعاد بطاقة األداء المتوازف التي
ُ

يجب احتساب تكاليفيا وفقا لمعمومات تتميز

3.26

1.180

2.010

65.12

0.048

3

بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) .
4

عدـ احتساب التكاليؼ البيئية داخؿ البنؾ يعمؿ
عمى تضخيـ األرباح داخؿ البنؾ مما يؤثر ذلؾ
البعد البيئي لبطاقة
سمباً عمى كفاءة و فعالية ُ

2.93

1.379

58.60

-0.469

0.640

4

األداء المتوازف

جميع الفقرات

3.53

0.492

70.58

9.978

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  " 85تساوي 1.99
نتيجة تحميل الفرضية الرئيسية األولى  :تؤثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و

فعالية بطاقة األداء المتوازن عند مستوى داللة .  0.05

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ (  )5-7والذي يبيف
آراء أفراد عينة الدراسة في محاور المجاؿ األوؿ ( أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و
فعالية بطاقة األداء المتوازف) ،و يتبيف بصفة عامة أف المتوسط الحسابي لجميع محاور المجاؿ األوؿ
تساوي "  " 3.52وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة "  ، " 3واالنحراؼ المعياري يساوي

0.217

" " والوزف النسبي يساوي "  " %70.46وىي أكبر مف الوزف النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة
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تساوي " " 22.332وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي "  ، " 1.99و القيمة االحتمالية تساوي "
 " 0.000وىي أقؿ مف"  " 0.05مما يدؿ عمى أف خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر إيجابياً عمى
كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف عند مستوى داللة .  0.05

* يتضح مف التحميؿ اإلحصائي لفقرات االستبياف أف المتوسط لجميع فقرات المجاؿ األوؿ أعمى مف

المتوسط المحايد (  ، ) 3و الوزف النسبي أكبر مف "  " % 60فقد تـ قبوؿ جميع الفرضيات الفرعية
المكونة لمفرضية الرئيسية األولى  ،و بذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الرئيسية األولى و التي تعتبر أنو " تؤثر
خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف عند مستوى داللة
.  0.05

جدول رقم ()5-7
تحميل محاور المجال األول (أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن)

5

كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ.
جميع المحاور

الحسابي

أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى

المتوسط

4

البعد البيئي .
كفاءة و فعالية ُ

3.53

3.52

المعياري

أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى

3.45

اال نحراف

3

كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية .

0.454

0.492

0.217

النسبي

أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى

3.53

0.445

الوزن

2

كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ .

70.65

69.02

70.58

70.46

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  " 85تساوي 1.99
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قيمة t

أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى

3.51

0.430

70.28

11.082

11.093

9.212

9.978

22.332

االحتمالية

1

البعد المالي .
كفاءة و فعالية ُ

القيمة

أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى

3.59

0.357

71.77

15.287

الترتيب

م

المحور

0.000

1

0.000

4

0.000

2

0.000

5

0.000

0.000

3

 5.3.2تحميل الفرضية الرئيسية الثانية و الفرضيات الفرعية منيا:
الفرضية الرئيسية الثانية  :تؤثر خاصية التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و
فعالية بطاقة األداء المتوازن عند مستوى داللة .  0.05
ويتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
 .1الفرضية األولى :تؤثر خاصية التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية

البعد المالي عند مستوى داللة .  0.05
ُ

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ (  )5-8والذي يبيف
البعد
آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور األوؿ ( أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة و فعالية ُ

المالي).

* فقد جاءت الفقرة األولى في الترتيب األوؿ ،و التي تعتبر أف " التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية
البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف مف خالؿ زيادة االعتماد عمييا "  ،فقد
يعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية ُ
بمغ الوزف النسبي ليذه الفقرة "  " %77.44وىي أكبر مف "  ،" % 60و القيمة االحتمالية تساوي "

 " 0.000وىي أقؿ مف "  ، " 0.05حيث إعتبر المبحوثوف أف تمثيؿ المعمومات بشكؿ صادؽ مف

الضروري أف يتوفر في تمؾ المعمومات لكي يعتمد متخذ الق اررات عمى تمؾ المعمومات  ،فكمما قؿ صدؽ
تمثيؿ المعمومات لمظاىرة كمما قؿ االعتماد عمييا  ،أي نستنتج أف ىناؾ عالقة طردية بيف التمثيؿ الصادؽ

لممعمومات و إمكانية االعتماد عمييا .

*بينما حصمت الفقرة الرابعة عمى الترتيب الخامس و األخير ،حيث وضحت تمؾ الفقرة أنو " يزيد خمو القوائـ

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف " ( بدرجة متوسطة ) حيث بمغ
المالية مف األخطاء مف كفاءة و فعالية ُ
الوزف النسبي ليذه الفقرة "  " %63.49وىي أكبر مف"  ، " % 60و القيمة االحتمالية تساوي " 0.259
" وىي أكبر مف"  ، " 0.05فمـ يتفؽ معظـ المبحوثيف مع " أف خمو القوائـ المالية مف األخطاء يؤثر بشكؿ

إيجابي عمى بطاقة األداء المتوازف مما يزيد مف كفاءتيا و فعاليتيا " .

* وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوؿ ( أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى

البعد المالي) تساوي " " 3.50وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة (  ، ) 3واالنحراؼ
كفاءة و فعالية ُ
المعياري يساوي "  " 0.469والوزف النسبي يساوي"  " %70.00وىي أكبر مف الوزف النسبي المحايد "

 " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي " " 9.886وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي "  ، "1.99و
القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ مف "  " 0.05مما يدؿ عمى أف خاصية التمثيؿ الصادؽ
البعد المالي عند مستوى داللة .  0.05
تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ
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بناء عمى معمومات التحميؿ اإلحصائي يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوؿ أعمى
*و ً
مف المتوسط المحايد(  ) 3و أف الوزف النسبي أكبر مف "  " %60لفقرات المحور األوؿ  ،لذلؾ تـ قبوؿ

الفرضية الفرعية األولى  ،و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية إيجابياً

عمى كفاءة و فعالية البعد المالي عند مستوى داللة . "  0.05
جدول رقم ( )5-8

البعد المالي
المحور األول :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُ
م

الفقرات

1

التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية يعمؿ
البعد المالي لبطاقة
عمى زيادة كفاءة و فعالية ُ
األداء المتوازف مف خالؿ زيادة االعتماد عمييا

2

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف يعتمد عمى
ُ
معمومات التقارير المالية حيث يعتمد كفاءة

المتوسط

اال نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

3.87

3.86

1.072

1.248

77.44

77.21

قيمة t

7.548

6.395

القيمة

الترتيب

االحتمالية

0.000

0.000

1

2

البعد عمى صدؽ تمثيؿ تمؾ المعمومات.
ىذا ُ
3

البعد المالي لبطاقة األداء
كفاءة و فعالية ُ
المتوازف يزداد عند استخداـ مؤشرات قياس

3.33

1.426

66.51

2.117

0.037

3

صحيحة و سميمة.
4

يزيد خمو القوائـ المالية مف األخطاء مف كفاءة
البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف .
و فعالية ُ

5

3.17

1.424

63.49

1.136

0.259

5

إعداد القوائـ المالية بشكؿ محايد يعمؿ عمى
البعد المالي لبطاقة األداء
رفع كفاءة و فعالية ُ
المتوازف.

3.27

1.401

65.35

1.770

0.080

جميع الفقرات

3.50

0.469

70.00

9.886

0.000
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4

 .2الفرضية الثانية :تؤثر خاصية التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد
العميل عند مستوى داللة  0.05

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )5-9والذي يبيف اَراء
أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني ( أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ)
* فقد جاءت الفقرة األولى في الترتيب األوؿ ،و التي اعتبرت أنو " يقدـ البنؾ المعمومات الممثمة بصدؽ
لمعمالء حيث يعمؿ ذلؾ عمى رفع كفاءة و فعالية ُبعد العمالء لبطاقة األداء المتوازف " ،فقد بمغ الوزف
النسبي ليذه الفقرة "  " %80.00وىي أكبر مف "  ، " % 60و القيمة االحتمالية "  " 0.000وىي أقؿ

مف  ، " 0.05فقد اعتبر المستجيبوف أف تقديـ المعمومات المحاسبية الممثمة بصدؽ لمعمالء يعمؿ عمى زيادة
كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف ألف ىذه المعمومات تزيد مف اعتماد العمالء عمييا و كؿ ذلؾ بدوره

يعمؿ عمى تطوير و رفع كفاءة و فعالية بعد العميؿ .

*بينما حصمت الفقرة الرابعة عمى الترتيب الخامس و األخير  ،و التي إعتبرت أف " التمثيؿ الصادؽ

لممعمومات المحاسبية يزيد مف اعتماد العمالء عمييا  ،مما يؤثر عمى كفاءة و فعالية بعد العمالء لبطاقة
األداء المتوازف " ( بدرجة متوسطة ) حيث بمغ الوزف النسبي ليذه الفقرة "  "%65.12وىي أكبر مف " 60

 "%و القيمة االحتمالية "  " 0.103وىي أكبر مف "  ، " 0.05لذلؾ لـ يتفؽ بعض المبحوثيف مع ىذه
الفقرة عمماً بأف التمثيؿ الصادؽ يعتبر مف الخصائص المحاسبية الرئيسية و الضروري توفرىا في المعمومات

المحاسبية  ،و التي تستخدـ في احتساب مؤشرات قياس بعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف .

* وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني ( أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى

كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ) تساوي " " 3.53وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة (  ، ) 3واالنحراؼ
المعياري يساوي "  " 0.400والوزف النسبي يساوي"  " %70.60وىي أكبر مف الوزف النسبي المحايد "

 " 60%وقيمة  tالمحسوبة تساوي "  " 12.301وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي " " 1.99
و القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ مف"  " 0.05مما يدؿ عمى أف خاصية التمثيؿ الصادؽ

البعد المالي عند مستوى داللة .  0.05
تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ
بناء عمى معمومات التحميؿ اإلحصائي  ،يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني أعمى
*و ً
مف المتوسط المحايد(  ، ) 3و أف الوزف النسبي أكبر مف "  " %60لجميع فقرات المحور الثاني  ،لذلؾ تـ

قبوؿ الفرضية الفرعية الثانية  ،و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية

إيجابياً عمى كفاءة و فعالية بعد العميؿ عند مستوى داللة . "  0.05
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جدول رقم ( )5-9

المحور الثاني:أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميل
م

الفقرات

1

يقدـ البنؾ المعمومات الممثمة بصدؽ

لمعمالء حيث يعمؿ ذلؾ عمى رفع كفاءة و

المتوسط

اال نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

1.188

4.00

80.00

قيمة t

القيمة

الترتيب

االحتمالية

7.805

0.000

1

فعالية ُبعد العمالء لبطاقة األداء المتوازف.
2

يزداد اعتماد العمالء عمى القوائـ المالية
التي تـ إعدادىا بشكؿ حيادي مما يعمؿ

3.41

كفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء
المتوازف تتأثر بدرجة خمو المعمومات

3.37

عمى زيادة كفاءة و فعالية ُبعد العمالء
لبطاقة األداء المتوازف.
3

1.323

1.293

68.14

67.44

2.853

2.669

0.005

0.009

3

4

المحاسبية مف األخطاء.
4

التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية يزيد
مف اعتماد العمالء عمييا مما يؤثر عمى
كفاءة و فعالية ُبعد العمالء لبطاقة األداء
المتوازف .

5

1.440

3.26

65.12

1.647

0.103

5

يزداد عدد عمالء البنؾ مف خالؿ تقديـ
اإلدارة لمعمومات تتمثؿ بصدؽ التمثيؿ
لمواقع ،حيث يزيد ذلؾ مف كفاءة و فعالية

1.390

3.62

72.33

4.110

0.000

2

ُبعد العميؿ مف أبعاد بطاقة األداء المتوازف
جميع الفقرات

0.400

3.53

70.60

12.301

0.000
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 .3الفرضية الثالثة :تؤثر خاصية التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد

العمميات الداخمية عند مستوى داللة .  0.05

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ إختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ (  ) 5-10والذي يبيف
آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث ( أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة و فعالية ُبعد

العمميات الداخمية ) .

121

* فقد جاءت الفقرة األولى في الترتيب األوؿ ،و التي تعتبر أنو " تزداد كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
لبطاقة األداء المتوازف بزيادة التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية " ،و بمغ الوزف

النسبي ليذه الفقرة "  " %79.77وىي أكبر مف "  ، " % 60و القيمة االحتمالية "  " 0.000وىي أقؿ مف
"  ، " 0.05و السبب في ذلؾ يعودإلى أف العمميات الداخمية لمبنؾ تيتـ بجوانب العمميات الداخمية و

األنشطة اإلدارية المرتبطة بالبيئة الداخمية  ،و خمؽ قيمة لمعميؿ  ،و كذلؾ تحسيف جودة الخدمة و المنتج و

البعد  ،ألنو يعتمد
خفض التكمفة  ،و أف التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية يزيد مف كفاءة و فعالية ىذا ُ
بالدرجة األولى عمى معمومات مستمدة مف القوائـ المالية.
* بينما حصمت الفقرة الخامسة عمى الترتيب الخامس و األخير  ،و التي إعتبرت أنو " ترتبط كفاءة و

فعالية ُبعد العمميات الداخمية بكفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف  ،مف حيث إف كالً مف
البعديف ييتـ بخمؽ قيمة لمعميؿ "  ،فقد بمغ الوزف النسبي ليذه الفقرة "  " %67.91وىي أكبر مف " ،"% 60
ُ
و القيمة االحتمالية "  " 0.003وىي أقؿ مف "  ، " 0.05و يرجع السبب في ذلؾ ألف كالً مف ُبعد

العمميات الداخمية و ُبعد النمو و التعمـ ييتماف في تقديـ الخدمات لمعمالء  ،و الوصوؿ لرضا العمالء و
إشباع رغباتيـ  ،و أف بعد العمميات الداخمية يعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ ُبعد العميؿ  ،لذلؾ فإف كفاءة و

فعالية ُبعد العمميات الداخمية يرتبط بكفاءة و فعالية ُبعد العميؿ .

* وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث ( أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى

كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية ) تساوي " " 3.78وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة (  ،) 3و
االنحراؼ المعياري يساوي "  " 0.509والوزف النسبي يساوي "  " %75.58وىي أكبر مف الوزف النسبي
المحايد "  ، " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي "  " 14.200وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي

" ، "1.99و القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ مف "  ، " 0.05مما يدؿ عمى أف خاصية

التمثيؿ الصادؽ تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية عند مستوى داللة .  0.05
بناء عمى معمومات التحميؿ اإلحصائي يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث أعمى
*و ً
مف المتوسط المحايد(  ، ) 3و أف الوزف النسبي أكبر مف "  " %60لجميع فقرات المحور الثالث  ،لذلؾ تـ
قبوؿ الفرضية الفرعية الثالثة  ،و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية

إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية عند مستوى داللة . "  0.05
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جدول رقم ()5-10
المحور الثالث :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
م

الفقرات

1

تزداد كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
لبطاقة األداء المتوازف بزيادة التمثيؿ الصادؽ

المتوسط

اال نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

3.99

1.079

قيمة t

79.77

8.494

القيمة

الترتيب

االحتمالية

0.000

1

لممعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية
2

كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية يرتبط
بخاصية الحيادية المتوفرة في األشخاص الذيف

3.86

0.996

77.21

8.011

0.000

3

يقوموف بإعداد القوائـ المالية.
3

خمو المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير
المالية مف األخطاء يؤثر عمى كفاءة و فعالية

3.73

1.111

74.65

6.117

0.000

4

ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف .
4

توفر خاصية االكتماؿ في المعمومات يزيد مف
كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية لبطاقة

3.92

1.129

78.37

7.542

0.000

2

األداء المتوازف .

5

ترتبط كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
بكفاءة و فعالية ُبعد العميؿ لبطاقة األداء

البعديف ييتـ
المتوازف  ،مف حيث أف كؿ مف ُ

3.40

1.211

67.91

3.029

0.003

بخمؽ قيمة لمعميؿ .

جميع الفقرات

3.78

0.509

75.58

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  " 85تساوي 1.99
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14.200

0.000

5

 .4الفرضية الرابعة :تؤثر خاصية التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد
النمو والتعمم عند مستوى داللة .  0.05
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )5-11والذي يبيف

آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع ( أث ػ ػر خاصي ػ ػة التمثي ػؿ الصػ ػادؽ عمى كف ػاءة و فعاليػ ػة ُبع ػد
النمو والتعمـ ).

* فقد جاءت الفقرة األولى في الترتيب األوؿ  ،و التي تعتبر أنو " يؤثر توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ في

المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ لبطاقة األداء
المتوازف "  ،فقد بمغ الوزف النسبي ليذه الفقرة "  " %82.33وىي أكبر مف "  ،" %60و القيمة االحتمالية

"  " 0.000وىي أقؿ مف "  ، " 0.05فاعتبر المبحوثوف أف التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية يؤثر
عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ  ،و السبب في ذلؾ يعود إلى أف احتساب مؤشرات قياس ُبعد النمو و
التعمـ يقوـ عمى معمومات مستمدة مف القوائـ المالية  ،و التي مف المفترض أف تتوفر فييا خصائص جودة
المعمومات المحاسبية لموصوؿ لكفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف .

* بينما حصمت الفقرة الرابعة عمى الترتيب الخامس و األخير  ،و التي اعتبرت أف " الخمو مف األخطاء مف

الخصائص المحاسبية التي تؤثر عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ لبطاقة األداء المتوازف " ( بدرجة
متوسطة )  ،حيث بمغ الوزف النسبي ليذه الفقرة "  " %63.72وىي أكبر مف "  ، " % 60و القيمة

االحتمالية "  "0.248وىي أكبر مف "  ، " 0.05فقد اعتبر المبحوثوف أف خمو المعمومات المحاسبية مف
األخطاء ال يؤثر بدرجة كبيرة عمى كفاءة و فعالية بعد النمو و التعمـ  ،و ربما يعود السبب ىنا ألف بعد
النمو و التعمـ يرتبط بشكؿ مباشر في تطوير و تنمية الموظفيف و العامميف و تقديـ الحوافز ليـ مف أجؿ

زيادة إنتاجيتيـ.

* وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع ( أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى

كفاءة و فعالية ُبعد النمو والتعمـ ) تساوي "  " 3.52وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة (  ،) 3و
االنحراؼ المعياري يساوي "  " 0.436والوزف النسبي يساوي "  " %70.42وىي أكبر مف الوزف النسبي
المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي "  " 11.072وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي

"  ،" 1.99و القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ مف "  ، " 0.05مما يدؿ عمى أف خاصية
التمثيؿ الصادؽ تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو والتعمـ عند مستوى داللة .  0.05
بناء عمى معمومات التحميؿ اإلحصائي يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع أعمى
*و ً
مف المتوسط المحايد(  ) 3و أف الوزف النسبي أكبر مف "  " %60لجميع فقرات المحور الرابع  ،لذلؾ تـ
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قبوؿ الفرضية الفرعية الرابعة  ،و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية
إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو والتعمـ عند مستوى داللة . "  0.05
جدول رقم ( )5-11
المحور الرابع :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمم
م

الفقرات

1

يؤثر توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ في

المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير

المالية عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و
التعمـ لبطاقة األداء المتوازف .
2

المتوسط

اال نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

4.12

1.022

82.33

قيمة t

10.126

القيمة

الترييب

االحتمالية

0.000

1

اكتماؿ المعمومات المحاسبية الواردة في
التقارير المالية يزيد مف كفاءة و فعالية ُبعد

3.56

1.223

4.231

71.16

0.000

2

النمو و التعمـ لبطاقة األداء المتوازف .

3

تتحقؽ كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمـ
المرتبطة بالعامميف عند االعتماد عمى قوائـ

3.43

1.377

2.898

68.60

0.005

3

مالية غير متحيزة.
4

ُبعد النمو و التعمـ يعتمد عمى مقاييس
بعضيا مستمد مف القوائـ المالية ،و كفاءة و

5

الخمو مف األخطاء مف الخصائص المحاسبية

البعد يعتمد عمى خمو القوائـ
فعالية ىذا ُ
المالية مف األخطاء.

التي تؤثر عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و

3.19

3.31

1.483

1.497

1.163

63.72

1.945

66.28

0.248

0.055

التعمـ لبطاقة األداء المتوازف .

جميع الفقرات

3.52

0.436

70.42

11.072

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  " 0.05و درجة حرية "  " 85تساوي 1.99
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0.000

5

4

 .5الفرضية الخامسة :تؤثر خاصية التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية

البعد البيئي عند مستوى داللة .  0.05
ُ

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ (  )5-12والذي يبيف
البعد
آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الخامس ( أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة و فعالية ُ

البيئي ).

* فقد جاءت الفقرة األولى عمى الترتيب األوؿ ليذا المحور  ،و التي توضح أف " خمو قوائـ التكاليؼ البيئية
البعد البيئي لبطاقة األداء
مف األخطاء يزيد مف االعتماد عمييا  ،مما يؤثر ذلؾ عمى كفاءة و فعالية ُ
المتوازف"  ،فقد بمغ ال ػوزف النسبػ ػ ػ ػي ليػ ػ ػذه الفق ػ ػ ػ ػ ػرة "  " %80.23وىي أكبر مػ ػ ػ ػ ػ ػف "  ، " % 60و القيم ػ ػ ػ ػة
البعد البيئي يعتبر مثؿ باقي
االحتمالية"  " 0.00وىي أقؿ مف "  ، " 0.05فقد أكدت نتيجة ىذه الفقرة أف ُ
األبعاد األخرى لبطاقة األداء المتوازف  ،فكمما كانت قوائـ التكاليؼ البيئية خالية مف األخطاء كمما كانت

البعد البيئي خالية مف األخطاء  ،ألف تمؾ المؤشرات مستمدة مف قوائـ التكاليؼ البيئية أي أف
مؤشرات قياس ُ
العالقة طردية بيف خمو قوائـ التكاليؼ البيئية مف األخطاء و زيادة كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف .
* بينما حصمت الفقرة الثالثة عمى الترتيب الرابع واألخير ،و التي اعتبرت أف " اكتماؿ المعمومات و إعداد

قوائـ التكاليؼ البيئية يزيد مف كفاءة و فعالية البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازف " و ذلؾ ( بدرجة متوسطة)،
فقد بمغ الوزف النسبي ليذه الفقرة "  " %64.88وىي أكبر مف "  ،" % 60و القيمة االحتمالية " " 0.109

وىي أكبر مف" ، "0.05حيث وضحت اَراء المبحوثيف بأف البنوؾ ال تيتـ بالتكاليؼ البيئية و ال تأخذىا بعيف

االعتبار في قوائـ مخصصو ليا  ،لذلؾ يجب عمى البنوؾ أف تيتـ بإعداد قوائـ لمتكاليؼ البيئية ،و أف تقوـ
البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازف.
باحتساب ىذه التكاليؼ ألف ذلؾ يعمؿ عمى زيادة كفاءة و فعالية ُ
* وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس ( أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ

البعد البيئي ) تساوي " " 3.51وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة (  ، ) 3و
عمى كفاءة و فعالية ُ
االنحراؼ المعياري يساوي " " 0.661والوزف النسبي يساوي "  " %70.23وىي أكبر مف الوزف النسبي

المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي " " 7.180وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي

"  ، " 1.99و القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ مف "  " 0.05مما يدؿ عمى أف خاصية
البعد البيئي عند مستوى داللة .  0.05
التمثيؿ الصادؽ تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية ُ
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جدول رقم ( )5-12
البعد البيئي
المحور الخامس :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُ
م

الفقرات

1

خمو قوائـ التكاليؼ البيئية مف األخطاء يزيد
مف االعتماد عمييا  ،مما يؤثر ذلؾ عمى
البعد البيئي لبطاقة األداء
كفاءة و فعالية ُ
المتوازف .

2

المتوسط

اال نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

4.01

1.090

80.23

قيمة t

8.607

القيمة

الترتيب

االحتمالية

0.000

1

فصؿ التكاليؼ البيئية عف التكاليؼ األخرى
في قوائـ خاصة بالتكاليؼ البيئية يعمؿ
عمى تمثيؿ المعمومات بشكؿ صادؽ ليزيد

3.49

1.420

69.77

3.189

0.002

2

مف كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف.
3

اكتماؿ المعمومات و إعداد قوائـ التكاليؼ
البعد البيئي
البيئية يزيد مف كفاءة و فعالية ُ
لبطاقة األداء المتوازف .

4

3.24

1.397

64.88

1.621

0.109

4

قوائـ التكاليؼ البيئية تحتوى عمى معمومات
البعد
يتـ مف خالليا احتساب مؤشرات ُ

البيئي ،لذلؾ يجب إعداد ىذه القوائـ وفقا

3.30

1.266

66.05

2.215

0.029

3

لخاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات.
جميع الفقرات

3.51

0.661

70.23

7.180

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  " 0.05و درجة حرية "  " 85تساوي 1.99
بناء عمى معمومات التحميؿ اإلحصائي يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس أعمى
*و ً
مف المتوسط المحايد(  ) 3و أف الوزف النسبي أكبر مف "  " %60لجميع فقرات المحور الخامس  ،لذلؾ تـ
قبوؿ الفرضية الفرعية الخامسة  ،و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ لممعمومات المحاسبية

إيجابياً عمى كفاءة و فعالية البعد البيئي عند مستوى داللة .  0.05
نتيجة تحميل الفرضية الرئيسية الثانية  :تؤثر خاصية التمثيل الصادق لممعمومؤات المحاسؤبية إيجابيؤاً عمؤى

كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن عند مستوى داللة .  0.05

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ (  )5-13والذي يبيف
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آراء أفراد عينة الدراسة في محاور المجاؿ األوؿ ( أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة و فعالية بطاقة
األداء المتوازف) ،و بصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع محاور المجاؿ األوؿ تساوي ""3.57

وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة ( ، )3واالنحراؼ المعياري يساوي "  " 0.228والوزف النسبي
يساوي "  " %71.41وىي أكبر مف الوزف النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي "23.182

" وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي "  ، " 1.99و القيمة االحتمالية تساوي "  " 0.000وىي أقؿ

مف "  " 0.05مما يدؿ عمى أف خاصية التمثيؿ الصادؽ تؤثر إيجابياً عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء
المتوازف عند مستوى داللة .  0.05

يتضح مف التحميؿ اإلحصائي لفقرات االستبياف أف المتوسط لجميع فقرات المجاؿ الثاني أعمى مف المتوسط

المحايد (  ، ) 3و الوزف النسبي أكبر مف "  " % 60فقد تـ قبوؿ جميع الفرضيات الفرعية المكونة لمفرضية

الرئيسية الثانية  ،و بذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الرئيسية الثانية ،و التي تعتبر أنو " تؤثر خاصية التمثيؿ الصادؽ

لممعمومات المحاسبية إيجابياً عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف عند مستوى داللة "  0.05
جدول رقم ( )5-13

تحميل محاور المجال الثاني ( :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن)
الحسابي

المتوسط

المعياري

اال نحراف

النسبي

الوزن

قيمة t

االحتمالية

القيمة

التريبب

م

المحور
أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة

3.50

0.469

70.00

9.886

0.000

5

أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة

3.53

0.400

70.60

12.301

0.000

2

أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة

3.78

0.509

75.58

14.200

0.000

1

أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة

3.52

0.436

70.42

11.072

0.000

3

أثر خاصية التمثيؿ الصادؽ عمى كفاءة

3.51

0.661

70.23

7.180

0.000

4

3.57

0.228

71.41

23.182

0.000

1
البعد المالي .
و فعالية ُ

 2و فعالية ُبعد العميؿ .

 3و فعالية ُبعد العمميات الداخمية .
البعد البيئي .
 4و فعالية ُ

 5و فعالية ُبعد النمو و التعمـ.
جميع المحاور

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  " 0.05و درجة حرية "  " 85تساوي 1.99
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الفصل السادس
النتائــج و التوصيــــــــــاث
 .6.1مقذمت
 .6.2الىتائج
 .6.3التىصياث
 .6.4الذراساث المستقبليت
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 6.1مقدمة:
بعد استعراض اإلطار النظري لكؿ مف متغيرات الدراسة  ،والتعرؼ عمى الخصائص النوعية لممعمومات

المحاسبية  ،و كذلؾ التعرؼ عمى مفيوـ كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف  ،و أيضاً بعد التوصؿ لنتائج

الدراسة الميدانية مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي لفرضياتيا فقد تـ التوصؿ إلى النتائج والتوصيات التالية :
 6.2النتؤؤؤؤائج:

 . 1اتضح مف نتائج التحميؿ اإلحصائي و تحميؿ الفرضية الرئيسية األولى و الفرضيات الفرعية منيا أف:

توفر خاصية المالءمة في المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية و قوائـ التكاليؼ البيئية لو أثر
إيجابي عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف ،حيث تبيف أف:
أ -توفر خاصية المالءمة في المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية يؤثر إيجابياً عمى كفاءة و
فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف .
ب -توفر خاصية المالءمة في المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية يؤثر إيجابياً عمى كفاءة و
فعالية بعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف .
ت -توفر خاصية المالءمة في المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية يؤثر إيجابياً عمى كفاءة
و فعالية بعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف .
ث -توفر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية يؤثر إيجابياً عمى كفاءة و
فعالية بعد النمو و التعمـ لبطاقة األداء المتوازف .
ج -توفر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية الواردة في قوائـ التكاليؼ البيئية يؤثر ايجابياً عمى كفاءة
و فعالية البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازف .
 . 2اتضح مف نتائج التحميؿ اإلحصائي و تحميؿ الفرضية الرئيسية الثانية و الفرضيات الفرعية منيا أف:

توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ في المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية و قوائـ التكاليؼ البيئية لو
أثر إيجابي عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازف ،حيث تبيف أف:
أ -توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ في المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية يؤثر ايجابياً عمى
كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازف .
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ب -توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ في المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية يؤثر ايجابياً عمى
كفاءة و فعالية بعد العميؿ لبطاقة األداء المتوازف .
ت -توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ في المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية يؤثر ايجابياً عمى
كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازف .
ث -توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ في المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية يؤثر ايجابياً عمى
كفاءة و فعالية بعد النمو و التعمـ لبطاقة األداء المتوازف .
ج -توفر خاصية التمثيؿ الصادؽ في المعمومات المحاسبية الواردة في قوائـ التكاليؼ البيئية يؤثر ايجابياً
عمى كفاءة و فعالية البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازف .
 6.3التوصيات:
 .1ضرورة اىتماـ البنوؾ التجارية بأسموب بطاقة األداء المتوازف مف خالؿ العمؿ عمى تطويرىا  ،ألنيا
تحقؽ األىداؼ االستراتيجية في البنوؾ فيما يتعمؽ بأبعاد تمؾ البطاقة (المالي  ،العميؿ  ،العمميات الداخمية،
النمو و التعمـ  ،البيئي و اإلجتماعي).
 .2ضرورة اىتماـ البنوؾ التجارية بُِبعد العمالء  ،و تقديـ معمومات مناسبة ليـ يتوفر فييا خاصيتا المالءمة
و التمثيؿ الصادؽ  ،تساعدىـ في اتخاذ ق ارراتيـ.

 .3العمؿ عمى احتساب النسب المالية و القياـ بتحميؿ القوائـ المالية  ،مف خالؿ معمومات تتصؼ
بالخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية ،ألف ىذه النسب تستخدـ في احتساب مؤشرات قياس البعد المالي.
 .4تطوير ُبعد العمميات الداخمية لمبنوؾ التجارية  ،مف خالؿ استخداـ خاصية القيمة التأكيدية (التغذية
الراجعة) و التي تعمؿ عمى تصحيح االنحرافات السمبية.

 .5االىتماـ بالموظفيف و العامميف داخؿ البنوؾ مف خالؿ تحفيزىـ  ،و عقد دورات تدريبية ليـ عمى البرامج
الجديدة  ،و ذلؾ لرفع إنتاجيتيـ  ،ألف ذلؾ يؤثر إيجابياً عمى ُبعد النمو و التعمـ لبطاقة األداء المتوازف.
 .6أف تقوـ البنوؾ التجارية باحتساب التكاليؼ البيئية في قوائـ مخصصة لذلؾ ،و فصميا عف التكاليؼ
المحاسبية  ،ألف ذلؾ يعمؿ لموصوؿ لممركز المالي الحقيقي لتمؾ البنوؾ.
 .7التمثيؿ الصادؽ لمتكاليؼ البيئية  ،و ذلؾ مف خالؿ اتباع إدارة الجودة الشاممة ( )TQMوفقا لمنظمة
المعايير الدولية ( )ISOو ذلؾ مف خالؿ تقديـ خدمات صديقة لمبيئة  ،و ذلؾ الجتذاب العمالء.
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 .8االىتماـ بتوفر الخصائص النوعية التعزيزية في المعمومات المحاسبية  ،ألف تمؾ الخصائص تعزز
الخصائص النوعية الرئيسية لممعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية  ،و ذلؾ يؤثر إيجابياً عمى
معمومات القوائـ المالية.
 6.4الدراسات المستقبمية المقترحة:
 .1الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية  ،و أثرىا عمى أنظمة التكاليؼ البيئية.
 .2أثر الفصؿ بيف التكاليؼ البيئية و التكاليؼ المالية (المحاسبية) عمى القوائـ المالية.
 .3كفاءة و فعالية نظاـ المعمومات المحاسبي  ،و أثره عمى بطاقة األداء المتوازف.
 .4أثر جودة المعمومات المحاسبية عمى أسموب التكمفة عمى أساس النشاط الموجو بالوقت Time Driven
.)TDABC( Activity Based Costing
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المنظمات "  ،مجمة العموـ اإلقتصادية  ،العدد الخامس عشر ،المجمد الرابع  ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،
جامعة بغداد.
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* البشتاوي  ،سميماف (  " : ) 2001تقييم األداء وفق نظام بطاقة األداء المتوازن ) ) BSCباستخدام
التكامل بين نظامي التكاليف و اإلدارة عمى أساس األنشطة "  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية اإلدارة و

االقتصاد  ،الجامعة المستنصرية  ،بغداد .
* البشتاوي  ،سميماف (  " : ) 2004إطار عممي لجمع المقاييس المحاسبية المالية وغير المالية
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* البكري  ،تامر (  " : ) 2001التسويق و المسئولية االجتماعية "  ،دار وائؿ لمنشر  ،عماف  ،األردف .
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المعمومات المحاسبية و المالية "  ،ممتقى عممي حوؿ اإلصالح المحاسبي في الجزائر  ،جامعة ورقمة .
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التحديات المعاصرة لإلدارة العربية  ،جامعة الدوؿ العربية  ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  ،القاىرة 8-6 ،

نوفمبر .

)(http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006101.pdf

* سالـ ،بدر الديف فاروؽ أحمد  /أحمد ،نصر الديف (  " :) 2013دور الخصائص النوعية لممعمومات
المحاسبية في رفع كفاءة التخطيط و الرقابة في المؤسسات المالية السودانية " ،مجمة العموـ االقتصادية،

مجمد  ،4-1جامعة السوداف لمعموـ االقتصادية ،جامعة السوداف لمعموـ و التكنولوجيا.
* سايغي  ،فيصؿ (  " : ) 2009أنظمة المعمومات  ،استخداميا  ،فوائدىا  ،و تأثيرىا عمى تنافسية
المؤسسة " مذكرة ماجستير غير منشورة  ،تخصص إدارة األعماؿ  ،جامعة الحاج خضر باتنة  ،الجزائر .
* سردوؾ  ،فاتح (  " : ) 2004دور المراجعة الخارجية لمحسابات في النيؤؤوض بمصداقيؤؤة المعمومات
المحاسبية "  ،رسالة ماجستير في العموـ التجارية  ،فرع إدارة األعماؿ  ،جامعة محمد بوضياؼ  ،الجزائر .
* ُسمطة النقد الفمسطينية" http://www.pma.ps/ar-eg/banksdirectory.aspx " :
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* شعباف  ،عبد المجيد (  " : ) 2013تقييم األداء من منظور استراتيجي "  ،جامعة الزاوية  ،كمية
االقتصاد  ،قسـ المحاسبة  ،المجمة الجامعة  ،العدد الخامس عشر  ،المجمد األوؿ .
* الشماع  ،خميؿ  /حمود  ،خضير (  " : ) 2000نظرية المنظمة "  ،دار المسيرة  ،عماف .
* الشيرازي ،عباس (  " :) 1990النظرية المحاسبية " ،الطبعة األولى ،دار السالسؿ لمطباعة و النشر،

الكويت.

* الشيشني  ،حاتـ (  " : ) 2004نحؤؤو إطار لقيؤؤاس محؤؤددات استخدام و نجؤؤاح تبنؤي نظؤام قيؤاس األداء

المتوازن "  ،مجمة البحوث التجارية  ،المجمد السادس و العشروف ،العدد األوؿ  ،كمية التجارة  ،جامعة
الزقازيؽ  ،مصر .
* صداـ  ،محمود  /و آخروف (  " : ) 2011أثر تطبيق المعايير األخالقية لممحاسب اإلداري في جودة

التقارير المالية "  ،دراسة حالة عمى عينة مف المحاسبيف في مدينة تكريت  ،مجمة جامعة األنبار لمعموـ
االقتصادية و اإلدارية  ،المجمد الثاني  ،العدد السابع .
* الصعيد  ،ابراىيـ أحمد (  " : ) 1996نظم المعمومات المحاسبية "  ،دار الفكر المعاصر لمنشر  ،دمشؽ
* الصيح  ،عبد الحميد (  " : ) 1995أىمية المالءمة و الثقة في التقارير المالية المنشورة ألغراض

اتخاذ الق اررات و تقييم األداء "  ،رسالػػة ماجسػتير غير منشػورة  ،كمية اإلدارة و االقتصػاد  ،جامعة
المستنصػرية بغػػداد  ،العراؽ .
* الطائي يوسؼ  /و آخروف (  " : ) 2009نظم إدارة الجودة في المنظمات اإل نتاجية و الخدمية "  ،دار
اليازوري لمنشر و التوزيع  ،عماف .
* طاحوف  ،زكريا (  " : ) 2006إدارة البيئة نحو اإلنتاج األنظف " جمعية المكتب العربي لمبحوث و
البيئة  ،القاىرة .
* طاسيني  ،عائشة (  " : ) 2005التقييم المالي لممؤسسة في ظل عدم التماثل المعموماتي "  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كمية العموـ االقتصادية و عموـ التسيير  ،جامعة فرحات عباس  ،سطيؼ  ،الجزائر.
* عاشور ،عصفت سيد أحمد (  " :) 1996دراسات في نظم المعمومات المحاسبية " ،دار النيضة
لمطباعة و النشر ،بيروت ،لبناف.
* عباس  ،أحالـ (  " : ) 2013أثر الخصائص النوعية لممعمومة المحاسبية عمى جودة التقارير

المالية" ،دراسة لعينة مف المسيريف المالييف و مدققي الحسابات  ،كمية العموـ االقتصادية و التجارية و عموـ
التسيير  ،قسـ العموـ التجارية  ،جامعة قاصدي مرباح  ،الجزائر .
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* عبد الحميـ  ،نادية (  " : ) 2005دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن لتفعيل دور

منظمات األعمال في التنمية المستدامة "  ،مجمة العموـ االقتصادية و اإلدارية  ،المجمد الحادي و
العشروف  ،العدد الثاني  ،كمية التجارة  ،جامعة األزىر  ،مصر .
* عبد المطيؼ  ،عبد المطيؼ  /تركماف  ،حناف (  " : ) 2006بطاقة التصويب المتوازن كأداة لقياس

األداء "  ،مجمة جامعة تشريف لمدراسات و البحوث العممية  ،سمسمة العموـ االقتصادية و القانونية  ،المجمد
الثامف و العشروف  ،العدد األوؿ  ،كمية االقتصاد  ،جامعة تشريف  ،دمشؽ .
* عبد ربو ،محمود (  " :) 2000طريقك إلى البورصة " ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
* عتير  ،سميماف (  " : ) 2012دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعمومات المحاسبية "  ،دراسة
حالة مديرية الضرائب لوالية الوادي  ،رسالة ماجستير غير منشورة في عموـ التسيير  ،تخصص محاسبة ،
كمية العموـ االقتصادية و التجارية  ،جامعة محمد خضير  ،الجزائر .
* عثماف  ،حسف (  " : ) 2008دور إدارة البيئة في تحسين جودة األداء البيئي لممؤسسة االقتصادية " ،
الممتقى العممي الدولي حوؿ التنمية المستدامة  ،جامعة عباس  ،سطيؼ  ،الجزائر.
* عثماف ،مداحي (  " :) 2009دور المعمومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات االقتصادية " ،أطروحة
مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العموـ االقتصادية و عموـ التسيير ،جامعة الجزائر.
* عريوة  ،محايد

(  " : ) 2011دور بطاقة األداء المتوازن في قياس و تقييم األداء المستدام

بالمؤسسات المتوسطة لمصناعات الغذائية "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة عباس فرحات ،
سطيؼ  ،كمية العموـ االقتصادية و التجارية و عموـ التسيير ،الجزائر .

* عمى ،جماؿ عبد الحميد (  " :) 2003تطوير نظم معمومات المحاسبة البيئية ألغراض ترشيد الق اررات
اإلدارية " ،دراسة نظرية و تطبيقية ،رسالة دكتوراه ،كمية التجارة ،جامعة القاىرة.
* العمري  ،ىاني  " : ) 2009 ( ،منيجية تطبيق بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات السعودية " ،
مجمة الجامعة اإلسالمية  ،المجمد الثاني  ،العدد الثالث  ،غزة  ،فمسطيف .
* عوض  ،فاطمة رشدي سويمـ (  " : ) 2009تأثير الربط و التكامل بين مقاييس األداء المتوازن

( ، ) BSCو نظام التكاليف عمى أساس األنشطة (  ) ABCفي تطوير أداء المصارف الفمسطينية " ،
دراسة تطبيقية بنؾ فمسطيف  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التجارة  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة .

* الغالبي  ،طاىر  /إدريس  ،وائؿ (  " : ) 2007اإلدارة االستراتيجية  ،منظور منيجي متكامل " دار وائؿ
لمنشر ،عماف .
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* الغالبي  ،طاىر  /إدريس  ،وائؿ (  " : ) 2008دراسات في االستراتيجية و بطاقة التقييم المتوازن " دار
ىرف لمنشر و التوزيع  ،عماف .
ز ا
* الغروري  ،علي )  " : ( 1998نحو نظام متكامل لمقاييس األداء في منشآت األعمال "  ( ،دراسة
تجريبية (  ،المجلة العلمية لكلية التجارة  ،المجلد الخامس عشر  ،العدد الخمسون  ،جامعة األزهر  -فرع

البنات .

* فتح اهلل  ،غانـ (  " : ) 2009بطاقؤة التصؤويب المتؤوازنة و استراتيجية أسفؤؤل إلؤى أعمؤؤى كأداة

لتحسؤين األداء "  ،دراسة غير منشورة جامعة القدس المفتوحة  ،فمسطيف .
* الفضؿ ،مؤيد  /عبد الناصر ،نور (  " :) 2002المحاسبة اإلدارية " ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع،
الطبعة األولى ،عماف.
* قاسـ  ،ابراىيـ  /السقا  ،زياد (  " : ) 2003نظام المعمومات المحاسبية "  ،وحدة الحدباء لمطباعة و
النشر  ،كمية الحدباء الجامعية  ،الموصؿ  ،العراؽ .
* قاسـ ،عبد الرازؽ محمد (  " :) 2006تحميل و تصميم نظام المعمومات المحاسبية " الطبعة األولى،
اإلصدار الثاني ،دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،عماف ،األردف.
* قريشي  ،نجاة (  " : ) 2006القيم التنظيمية و عالقتيا بفعالية التنظيم "  ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،قسـ عمـ االجتماع  ،جامعة بسكرة  ،الجزائر .
* كموب  ،ديما (  " : ) 2013استخدام خصائص المعمومات النوعية في قياس جودة التقارير المالية

لمقطاع المصرفي في فمسطين "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة اإلسالمية  ،كمية التجارة  ،قسـ
المحاسبة و التمويؿ  ،غزة  ،فمسطيف .
* كيسو  ،دونالد  /جيري  ،ويجانت (  " : ) 2005المحاسبة المتوسطة "  ،الجزء األوؿ  ،تعريب أحمد
حامد حجاج  ،دار المريخ لمنشر  ،السعودية .
* لطفي ،أميف السيد أحمد (  " :) 2005نظرية المحاسبة " ،منظور التوافؽ الدولي ،الدار الجامعية لمنشر
و التوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.
* المجيمي  ،ناصر (  " : ) 2009خصائص المعمومات المحاسبية  ،و أثرىا في إتخاذ الق اررات "  ،دراسة
حالة مؤسسة اقتصادية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الحاج لخضر ( باتنة )  ،كمية العموـ

االقتصادية و عموـ التسيير .
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* محمد  ،إلياـ صديؽ (  " : ) 1995اإلفصاح في النظام المحاسبي لمشركات المساىمة بالعراق " ،
رسالة ماجستير غير منشورة في المحاسبة  ،كمية اإلدارة و االقتصاد  ،جامعة الموصؿ  ،العراؽ .
* محمود ،مناؿ (  " :) 2003أساسيات اإلدارة " ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.
* المدىوف  ،منى  /وآخروف (  " : ) 2013التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن " ،
دراسة تطبيقية عمى مركز التدريب المجتمعي و إدارة األزمات  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة
اإلسالمية  ،معيد التنمية المجتمعية  ،غزة  ،فمسطيف .
* مشجؿ  ،ىاني حميد (  " : ) 1998أثر متغيرات البيئة الخارجية في نظم المعمومات المحاسبية " ،
دراسة تطبيقية في عينة مف شركات المقاوالت في القطاع االشتراكي  ،أطروحة دكتوراه فمسفة في المحاسبة
غير منشورة  ،كمية اإلدارة و االقتصاد  ،جامعة بغداد .
البعد اإلعالمي لمفيوم مواءمة البيانات المحاسبية ال تخاذ الق اررات " ،
* مطر  ،محمد ( ُ " : ) 1987
مجمة المحاسب  ،نقابة المحاسبيف و المدققيف العراقييف  ،العدد الثاني  ،بغداد
* مطر  ،محمد عطية  /السيوطي  ،موسى (  " : ) 2008التأصيل النظري لمممارسات المينية لممحاسبة
في مجاالت القياس و العرض و اإلفصاح "  ،الطبعة الثانية  ،دار وائؿ لمنشر و التوزيع  ،عماف .
* المغربي  ،عبد الحميد عبد الفتاح  /غربية  ،رمضاف فييـ (  " : ) 2006التخطيط االستراتيجي مقياس

بطاقة األداء المتوازن " المكتبة العصرية لمنشر و التوزيع  ،مصر .

* مموح  ،سيير (  " : ) 2012دراسة أثر الخصائص النوعية لمقوائم المالية عمى جودة المعمومات

المحاسبية " دراسة ماجستير غير منشورة  ،تخصص دراسات محاسبية و جبائية  -عموـ تجارية جامعة
ورقمة  ،الجزائر .

* ميجز  ،روبرت  ،و آخروف (  " : ) 2006المحاسبة عمى أساس لق اررات األعمال "  ،ترجمة مكرـ عبد

المسيح  ،و محمد عبد القادر الديسيطي  ،دار المريخ  ،السعودية .

* النجار  ،جميؿ (  " : ) 2013أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن عمى تعزيز المركز التنافسي

االستراتيجي "  ،دراسة تطبيقية عمى قطاع المؤسسات المالية العاممة في قطاع غزة  ،مجمة جامعة القدس
المفتوحة لألبحاث و الدراسات  ،العدد التاسع و العشروف .
* النجار  ،فايز جمعة )  " : ) 2005نظم المعمومات اإلدارية "  ،دار حامد لمنشر و التوزيع  ،عماف .
* نديـ  ،مريـ (  " : ) 2013تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن "  ،دراسة اختباريو في
الطيرف األردنية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية األعماؿ  ،جامعة الشرؽ األوسط .
ا
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المالحــــــــــــــــــق

A

ممحق رقم ( ) 1
ج ـامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة األزىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر – غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة
ع ـمـ ـ ـ ـ ـادة الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات العميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
كمية االقتصاد و العموم اإلدارية
قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسبـة

طمـــب تحكيــــــــم استبيـــــــان
الدكت ـ ـ ـ ــور ................................. /

المحترم ،،،

تحي ـ ـ ـ ـ ــة طيب ـ ـ ـ ـ ــة و بع ـ ـ ـ ـ ـ ــد،،،،،،

الموضوع  :تحكيم استبيان بحث عممي لمحصول عمى درجة الماجستير .
يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية عمى البنوك التجارية العاممة في قطاع غزة بعنوان :
" الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية و أثرىا عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن "
و لكي تحقق الدراسة التطبيقية أىدافيا بشكل حقيقي  ،خصوصاً فيما يتعمق بقياس متغيراتيا بالشكل العممي

الذي يتناسب مع فرضياتيا  ،كان ال بد أن يتم تحكيم االستبيان لموصول إلى أداة فعالة و سميمة لعممية

القياس  ،و نظ اًر لخبرتكم الواسعة في مجال البحث العممي فإنو يشرفني أن يقوم حضرتكم بتحكيميا .

و لكم جزيل الشكر نظير تعاونكم المخمص ،و وقتكم الثمين ،لمموافقة عمى التحكيم ،و ذلك في خدمة طالب
العمم ،تعزي اًز لمجاالت البحث العممي.

و تفضلوا بقبول ف ائق االحترام و التقدير،،،،،،،،،،،،

الباحث  /مازن يوسف العجرمي

B

مالحظة :دليل تعبئة األىمية النسبية يتم الداللة عميو من خالل درجة ( النسبة المئوية  ) %لكل فقرة .

االســم

الدرجة العممية

الصفة األكاديمية

الجامعة

-----------------------------------------------------------

المحكم لمباحث ( اضافة أو حذف فقرات):
مالحظات و توصيات من ُ

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

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

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

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

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

C

ج ـامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة األزىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر – غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة
ع ـمـ ـ ـ ـ ـادة الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات العميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
كمية االقتصاد و العموم اإلدارية
قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسبـة

" استبيـــــــــان "

المحترم  /ة ،،،،،

السيد  /ة ............................

يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الباح ـ ـ ــث بد ارسـ ـ ـ ــة بعنوان :
" الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية  ،و أثرىا عمى كفاءة وفعالية بطاقة األداء المتوازن "
و لكي تحقق الدراسة أىدافيا فقد تم اختياركم لممساىمة في تعبئة ىذا االستبيان  ،و لكم الشكر لمساىمتكم

في ىذه الدراسة من خالل اإلجابة عمى فقرات االستبيان  ،و إعادتيا لمباحث  ،لكي يتسنى تحميل ىذه

اإلجابات  ،و التي تعتبر أىم األسس التي تعمل عمى إثراء معمومات الدراسة عمما بأن جميع البيانات سوف

يتم التعامل معيا بالسرية التامة  ،خصوصا ألنيا تستخدم ألغراض البحث العممي فقط .

مالحظة :في حالة وجود أي استفسار بخصوص االستبيان يمكنكم االستفسار من خالل اال تصال عمى رقم الجوال أدناه.

و تفضموا بقبول فائق االحترام و التقدير،،،،،،،،،،
الباحـث :
مازن يوسف العجرمي

جوال 0599482162 /

D

الجزء األول :معمومات توضيحية ( مصطمحات االستبيان ):

تعريفات لممبحوثين بشكل مختصر ألىم مصطمحات االستبيان:
* بطاقة األداء المتوازن:أحد أىم أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،تقوم عمى مقاييس مالية و أخرى غير مالية ،و
تحتوي عمى العديد من األبعاد أىميا:

البعد المالي :يتعمق بالجوانب المالية و يقوم عمى مؤشرات قياس تعتمد عمى معمومات القوائم المالية.
 ُ ُبعد العميل :يتعمق بجوانب العمالء و اإلبقاء عمييم ،و الوصول لعمالء جدد. ُبعد العمميات الداخمية :يتعمق بأنشطة المؤسسة ( البنك ) و عممياتيا الداخمية. ُبعد النمو و التعمم  :ييتم بالعاممين و الموظفين لممؤسسة ( البنك )  ،و عمميات تطويرىم و تحفيزىم و عقددورات ليم .
البعد البيئي  :يتعمق باحتساب التكاليف البيئية المرتبطة بالتخمص من المخمفات التي تؤثر عمى البيئة  ،و إعداد
 ُقوائم ليا  ،و االعتراف بيا  ،و تقديم خدمات صديقة لمبيئة .
* الخصائص النوعية الرئيسية لممعمومات المحاسبية :السمات التي يجب توفرىا في المعمومات المحاسبية لموصول

لجودة تمك المعمومات ،و تنقسم إلى:

خاصية المالءمة  :و تشتمل عمى (  -1القيمة التنبؤية  -2 ،القيمة التأكيدية أو " التغذية الراجعة " )خاصية التمثيل الصادق :و تشتمل عمى (  -1االكتمال – 2 ،الحيادية – 3 ،الخمو من األخطاء ).* كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن  :و تعبر عن مجموع كفاءة و فعالية أبعاد البطاقة .
كفاءة بطاقة األداء المتوازن  :تحقيق أىداف استخدام بطاقة األداء المتوازن بأقل تكمفة ممكنة .
فعالية بطاقة األداء المتوازن :تحقيق أىداف استخدام بطاقة األداء المتوازن.

E

الجزء الثاني :معمومات عامة
 –1اسم المؤسسة (البنك) التابع ليا............................................ :
الرجاء وضع عالمة (

) أمام اإلجابة المناسبة :

 -2المؤىل العممي:
ب – ماجست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير

أ  -بكال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ــوس

ث – أخرى ،حددىا.........

ت – دكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراه
 -3التخصص العممي:
أ – محاسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ب  -إدارة أعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

ت – عموم ماليـ ــة و مص ـ ـرفية

ث – أخرى  ،حددىا .........

 -4المسمى الوظيفي:
أ – مح ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

ب – رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ت -مدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ث – مدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

 -5عدد سنوات الخبرة
أ – أقـ ـ ــل من  5س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات

ب – من  5إلى أقل من 10

ت -من  10إلى أقل من 15

ث  15 -سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثر

 –6الفئة العمرية
أ –أق ـ ـ ـ ــل من  30سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ب – من  30إل ـ ـ ـ ــى أقل من 40

ت– من  40إلى أقل من 50

ث – 50سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثر

 –7دورات شاركت بيا تتعمق بأسموب بطاقة األداء المتوازن (.)BSC
أ – ال يوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ب – دورة واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

ت – دورت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين

ث  -أكثر من دورتين  ،عددىا .....

F

الجزء الثالث :اختبار فرضيات الدراسة ( مجاالت الدراسة )
) أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة من وجيو نظرك "

" الرجاء وضع عالمة (

المجال األول:أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن.
األىمية
الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

م.

النسبية
%

البعد المالي
المحور األول :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُ

1

تعمل خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى زيادة كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن.

2

عدم توفر القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) في المعمومات المحاسبية الواردة في البعد المالي لبطاقة
األداء المتوازن يؤثر سمباً عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن .

3

كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن يرتبط بالتنبؤ بالنسب المالية و تحميل القوائم المالية.

4

توفر خاصية القيمة التنبؤية لممعمومات المحاسبية تعمل عمى زيادة كفاءة و فاعمية البعد المالي لبطاقة

5

األداء المتوازن .
تزداد كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن من خالل التنبؤ بالحصة السوقية لمبنك و إمكانية

زيادتيا .
المحور الثاني :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميل

6

تزداد كفاءة و فعالية بعد العميل لبطاقة األداء المتوازن من خالل توفر خاصية القيمة التأكيدية ( التغذية
الراجعة ) في المعمومات .

7

تؤثر خاصية القيمة التنبؤية لممعمومات المحاسبية عمى بعد العميل من خالل التنبؤ بمستقبل العمالء

8

يمكن قياس كفاءة و فعالية بعد العميل لبطاقة األداء المتوازن من خالل معرفة أعداد العمالء أو إجمالي

9

10

الحاليين و المرتقبين .

األرباح المحققة منيم.
ييتم البنك بشكل كبير في تقديم معمومات مالئمة لمعمالء تساعدىم في اتخاذ ق ارراتيم ،مما يعمل عمى
زيادة كفاءة و فعالية بعد العميل لبطاقة األداء المتوازن.
توفر معمومات محاسبية ذات مالءمة في القوائم المالية يعمل عمى الوصول لنتائج أفضل لبعد العمالء في
البنك.

G

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

م.

األىمية
النسبية
%

11
12

المحور الثالث :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية

توفر خاصية المالءمة في المعمومات المحاسبية مفيد في اتخاذ الق اررات المتعمقة ببعد العمميات الداخمية
لبطاقة األداء المتوازن.
خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر عمى كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء
المتوازن .

13

كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية يتحقق عندما يتم تصحيح انحرافات المخرجات الغير مرغوب فييا

14

بعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن ييتم بعمميات اإلدارة لتحقيق أىدافيا االستراتيجية حيث يتطمب

15

باستخدام خاصية القيمة التأكيدية .

كفاءة و فعالية ىذا البعد التنبؤ بالمستقبل .
كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية تتحقق من خالل استخدام معمومات محاسبية تتصف بخاصية القيمة
التأكيدية ( التغذية الراجعة ) .
المحور الرابع :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمم

16

إجراء دورات تدريبية و تحفيز لمعاممين يعمل عمى زيادة كفاءة و فعالية بعد النمو و التعمم .

17

يحقق البنك الرؤية االستراتيجية فيما يتعمق بكفاءة و فعالية بعد النمو و التعمم من خالل استخدام معمومات
محاسبية تتميز بالمالءمة .

18

يحقق بعد النمو و التعمم أىدافو من خالل استخدام معمومات محاسبية يتم التنبؤ بيا بصورة سميمة.

19

بعد النمو و التعمم ييتم بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) فيما يتعمق بالعاممين و الموظفين لدى

20

البنك .
خاصية القيمة التأكيدية تؤثر عمى بعد النمو و التعمم من خالل التعرف عمى نتائج الدورات التدريبية و
التعميمية لمعاممين و الموظفين  ،و تعديل األخطاء السابقة .
البعد البيئي
المحور الخامس :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُ

21

االىتمام بالبعد البيئي و احتساب تكاليفو في القوائم المالية يساىم في الوصول لمعمومات أكثر مالءمة في

22

التنبؤ بمعمومات عن التكاليف البيئية في المستقبل و التعرف عمى قيمتيا بصورة سميمة يعمل عمى زيادة

23
24

اتخاذ الق اررات.

كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن.
البعد البيئي من أبعاد بطاقة األداء المتوازن التي يجب احتساب تكاليفيا وفقا لمعمومات تتميز بخاصية
القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) .
عدم احتساب التكاليف البيئية داخل البنك يعمل عمى تضخيم األرباح داخل البنك  ،مما يؤثر ذلك عمى
كفاءة و فعالية البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازن .

H

المجال الثاني :أثر خاصية التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن .

األىمية
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

م.

البعد المالي
المحور األول :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُ
1
2

التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية يعمل عمى زيادة كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن
من خالل زيادة االعتماد عمييا.
البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن يعتمد عمى معمومات التقارير المالية ،حيث يعتمد كفاءة ىذا البعد عمى
صدق تمثيل تمك المعمومات.

3

كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن يزداد عند استخدام مؤشرات قياس صحيحة و سميمة.

4

يزيد خمو القوائم المالية من األخطاء من كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن .

5

إعداد القوائم المالية بشكل محايد يعمل عمى رفع كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن.
المحور الثاني :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميل

6
7

يقدم البنك المعمومات الممثمة بصدق لمعمالء حيث يعمل ذلك عمى رفع كفاءة و فعالية بعد العمالء لبطاقة
األداء المتوازن.
يزداد اعتماد العمالء عمى القوائم المالية التي تم إعدادىا بشكل حيادي ،مما يعمل عمى زيادة كفاءة و
فعالية بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن.

8

كفاءة و فعالية بعد العميل لبطاقة األداء المتوازن تتأثر بدرجة خمو المعمومات المحاسبية من األخطاء.

9

التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية يزيد من اعتماد العمالء عمييا مما يؤثر عمى كفاءة و فعالية بعد

10

يزداد عدد عمالء البنك من خالل تقديم اإلدارة لمعمومات تتمثل بصدق التمثيل لمواقع ،حيث يزيد ذلك من

العمالء لبطاقة األداء المتوازن .

كفاءة و فعالية بعد العميل من أبعاد بطاقة األداء المتوازن.

المحور الثالث :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
11

12

تزداد كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن بزيادة التمثيل الصادق لممعمومات
المحاسبية الواردة في التقارير المالية .
كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية يرتبط بخاصية الحيادية المتوفرة في األشخاص الذين يقومون بإعداد
القوائم المالية.
I

النسبية
%

م.

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

13

خمو المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية من األخطاء يؤثر عمى كفاءة و فعالية بعد العمميات

األىمية
النسبية
%

الداخمية لبطاقة األداء المتوازن .

14

توفر خاصية االكتمال في المعمومات يزيد من كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن

15

ترتبط كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية بكفاءة و فعالية بعد العميل لبطاقة األداء المتوازن  ،من حيث
إن كالً من البعدين ييتم بخمق قيمة لمعميل .
المحور الرابع :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمم

16

يؤثر توفر خاصية التمثيل الصادق في المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية عمى كفاءة و

17

اكتمال المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية يزيد من كفاءة و فعالية بعد النمو و التعمم لبطاقة

فعالية بعد النمو و التعمم لبطاقة األداء المتوازن .
األداء المتوازن .

18

تتحقق كفاءة و فعالية بعد النمو و التعمم المرتبطة بالعاممين عند االعتماد عمى قوائم مالية غير متحيزة.

19

بعد النمو و التعمم يعتمد عمى مقاييس بعضيا مستمد من القوائم المالية ،و كفاءة و فعالية ىذا البعد يعتمد

20

عمى خمو القوائم المالية من األخطاء.
الخمو من األخطاء من الخصائص المحاسبية التي تؤثر عمى كفاءة و فعالية بعد النمو و التعمم لبطاقة

األداء المتوازن .

المحور الخامس :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية البعد البيئي
21
22

خمو قوائم التكاليف البيئية من األخطاء يزيد من االعتماد عمييا  ،مما يؤثر ذلك عمى كفاءة و فعالية البعد
البيئي لبطاقة األداء المتوازن .
فصل التكاليف البيئية عن التكاليف األخرى في قوائم خاصة بالتكاليف البيئية يعمل عمى تمثيل المعمومات
بشكل صادق ليزيد من كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن.

23

اكتمال المعمومات و إعداد قوائم التكاليف البيئية يزيد من كفاءة و فعالية البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازن

24

قوائم التكاليف البيئية تحتوى عمى معمومات يتم من خالليا احتساب مؤشرات البعد البيئي لذلك يجب إعداد
ىذه القوائم وفقا لخاصية التمثيل الصادق لممعمومات.

و لكــم جزيــل الشــكر و التــقديــر،،،،،،،،

J

ممحق رقم ( ) 2
ج ـامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة األزىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر – غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة
ع ـمـ ـ ـ ـ ـادة الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات العميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
كمية االقتصاد و العموم اإلدارية
قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسبـة

" استبيـــــــان لمبنوك "

المحترم  /ة ،،،،،

السيد  /ة ............................

يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الباح ـ ـ ــث بد ارسـ ـ ـ ــة بعنوان :
" الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية  ،و أثرىا عمى كفاءة وفعالية بطاقة األداء المتوازن "
و لكي تحقق الدراسة أىدافيا فقد تم اختياركم لممساىمة في تعبئة ىذا االستبيان  ،و لكم الشكر لمساىمتكم
في ىذه الدراسة من خالل اإلجابة عمى فقرات االستبيان  ،و إعادتيا لمباحث  ،لكي يتسنى تحميل ىذه
اإلجابات  ،و التي تعتبر أىم األسس التي تعمل عمى إثراء معمومات الدراسة  ،عمما بأن جميع البيانات

سوف يتم التعامل معيا بالسرية التامة  ،خصوصا ألنيا تستخدم ألغراض البحث العممي فقط .

مالحظة  :في حالة وجود أي استفسار بخصوص االستبيان يمكنكم االستفسار من خالل اال تصال عمى رقم الجوال أدناه .

و تفضموا بقبول فائق االحترام و التقدير،،،،،،،،،،،،
الباحـث :
مازن يوسف العجرمي

جوال 0599482162 /

K

الجزء األول :معمومات توضيحية ( مصطمحات االستبيان ):

تعريفات لممبحوثين بشكل مختصر ألىم مصطمحات االستبيان:
* بطاقة األداء المتوازن:أحد أىم أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،تقوم عمى مقاييس مالية و أخرى غير مالية ،و

تحتوي عمى العديد من األبعاد ،أىميا:

البعد المالي :يتعمق بالجوانب المالية و يقوم عمى مؤشرات قياس تعتمد عمى معمومات القوائم المالية.
 ُ ُبعد العميل :يتعمق بجوانب العمالء و اإلبقاء عمييم ،و الوصول لعمالء جدد. ُبعد العمميات الداخمية :يتعمق بأنشطة المؤسسة ( البنك ) و عممياتيا الداخمية. ُبعد النمو و التعمم  :ييتم بالعاممين و الموظفين لممؤسسة ( البنك )  ،و عمميات تطويرىم و تحفيزىم و عقددورات ليم .
البعد البيئي  :يتعمق باحتساب التكاليف البيئية المرتبطة بالتخمص من المخمفات التي تؤثر عمى البيئة  ،و إعداد
 ُقوائم ليا  ،و االعتراف بيا  ،و تقديم خدمات صديقة لمبيئة .
* الخصائص النوعية الرئيسية لممعمومات المحاسبية :السمات التي يجب توفرىا في المعمومات المحاسبية لموصول

لجودة تمك المعمومات و تنقسم إلى:

خاصية المالءمة  :و تشتمل عمى (  -1القيمة التنبؤية  -2 ،القيمة التأكيدية أو " التغذية الراجعة " ) .خاصية التمثيل الصادق :و تشتمل عمى (  -1االكتمال – 2 ،الحيادية – 3 ،الخمو من األخطاء ).* كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن  :و تعبر عن مجموع كفاءة و فعالية أبعاد البطاقة .
كفاءة بطاقة األداء المتوازن  :تحقيق أىداف استخدام بطاقة األداء المتوازن بأقل تكمفة ممكنة .
فعالية بطاقة األداء المتوازن :تحقيق أىداف استخدام بطاقة األداء المتوازن.

L

الجزء الثاني :معمومات عامة
 –1اسم المؤسسة (البنك) التابع ليا............................................ :
الرجاء وضع عالمة (

) أمام اإلجابة المناسبة :

 -2المؤىل العممي:
أ  -بكال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ــوس

ب – ماجست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير
ث – أخرى ،حددىا.........

ت – دكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراه
 -3التخصص العممي:
أ – محاسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ب  -إدارة أعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

ت – عموم ماليـ ــة و مص ـ ـرفية

ث – أخرى  ،حددىا .........

 -4المسمى الوظيفي:
أ – مح ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

ب – رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ت -مدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ث – مدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

 -5عدد سنوات الخبرة
أ – أقـ ـ ــل من  5س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات

ب – من  5إلى أقل من 10

ت -من  10إلى أقل من 15

ث  15 -سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثر

 –6الفئة العمرية
أ –أق ـ ـ ـ ــل من  30سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ب – من  30إل ـ ـ ـ ــى أقل من 40

ت– من  40إلى أقل من 50

ث – 50سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثر

 –7دورات شاركت بيا تتعمق بأسموب بطاقة األداء المتوازن (.)BSC
أ – ال يوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ب – دورة واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

ت –دورت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين

ث  -أكثر من دورتين ،عددىا.....

M

الجزء الثالث :اختبار فرضيات الدراسة ( مجاالت الدراسة )
" الرجاء وضع عالمة (

) أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة من وجيو نظرك "

المجال األول:أثر خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن .
موافق موافق محايد غير
الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

م.

بشدة

غير

موافق موافق
بشدة

1
2

البعد المالي
المحور األول :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُ

تعمل خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية عمى زيادة كفاءة و فعالية
البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن .

عدم توفر القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) في المعمومات المحاسبية
الواردة في البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن يؤثر سمباً عمى كفاءة و
فعالية بطاقة األداء المتوازن .

3

كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن يرتبط بالتنبؤ بالنسب

4

توفر خاصية القيمة التنبؤية لممعمومات المحاسبية تعمل عمى زيادة

5

المالية و تحميل القوائم المالية.

كفاءة و فاعمية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن .
تزداد كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن من خالل التنبؤ

بالحصة السوقية لمبنك و إمكانية زيادتيا .
المحور الثاني :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميل

6
7
8
9

تزداد كفاءة و فعالية بعد العميل لبطاقة األداء المتوازن من خالل توفر
خاصية القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) في المعمومات .
تؤثر خاصية القيمة التنبؤية لممعمومات المحاسبية عمى بعد العميل من
خالل التنبؤ بمستقبل العمالء الحاليين و المرتقبين .
يمكن قياس كفاءة و فعالية بعد العميل لبطاقة األداء المتوازن من خالل
معرفة أعداد العمالء أو إجمالي األرباح المحققة منيم.
ييتم البنك بشكل كبير في تقديم معمومات مالئمة لمعمالء تساعدىم في
اتخاذ ق ارراتيم ،مما يعمل عمى زيادة كفاءة و فعالية بعد العميل لبطاقة
األداء المتوازن.

10

توفر معمومات محاسبية ذات مالءمة في القوائم المالية يعمل عمى
الوصول لنتائج أفضل لبعد العمالء في البنك.
N

موافق موافق محايد غير

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
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غير
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11
12

المحور الثالث :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية

توفر خاصية المالءمة في المعمومات المحاسبية مفيد في اتخاذ الق اررات
المتعمقة ببعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن.
خاصية مالءمة المعمومات المحاسبية تؤثر عمى كفاءة و فعالية بعد
العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن .

13

كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية يتحقق عندما يتم تصحيح

انحرافات المخرجات الغير مرغوب فييا باستخدام خاصية القيمة
التأكيدية .

14

بعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن ييتم بعمميات اإلدارة
لتحقيق أىدافيا االستراتيجية حيث يتطمب كفاءة و فعالية ىذا البعد التنبؤ
بالمستقبل .

15

16
17
18

كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية تتحقق من خالل استخدام
معمومات محاسبية تتصف بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة )

المحور الرابع :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمم

إجراء دورات تدريبية و تحفيز لمعاممين يعمل عمى زيادة كفاءة و فعالية
بعد النمو و التعمم .

يحقق البنك الرؤية االستراتيجية فيما يتعمق بكفاءة و فعالية بعد النمو و
التعمم من خالل إستخدام معمومات محاسبية تتميز بالمالءمة .
يحقق بعد النمو و التعمم أىدافو من خالل استخدام معمومات محاسبية
يتم التنبؤ بيا بصورة سميمة.

19

بعد النمو و التعمم ييتم بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) فيما

20

خاصية القيمة التأكيدية تؤثر عمى بعد النمو و التعمم من خالل التعرف

يتعمق بالعاممين و الموظفين لدى البنك .

عمى نتائج الدورات التدريبية و التعميمية لمعاممين و الموظفين و تعديل
األخطاء السابقة .
البعد البيئي
المحور الخامس :أثر خاصية المالءمة عمى كفاءة و فعالية ُ

21
22

االىتمام بالبعد البيئي و احتساب تكاليفو في القوائم المالية يساىم في
الوصول لمعمومات أكثر مالءمة في اتخاذ الق اررات.
التنبؤ بمعمومات عن التكاليف البيئية في المستقبل و التعرف عمى
قيمتيا بصورة سميمة يعمل عمى زيادة كفاءة و فعالية بطاقة األداء
المتوازن.
O

23

البعد البيئي من أبعاد بطاقة األداء المتوازن التي يجب احتساب تكاليفيا

24

عدم احتساب التكاليف البيئية داخل البنك يعمل عمى تضخيم األرباح

وفقا لمعمومات تتميز بخاصية القيمة التأكيدية ( التغذية الراجعة ) .

داخل البنك مما يؤثر ذلك عمى كفاءة و فعالية البعد البيئي لبطاقة
األداء المتوازن .

المجال الثاني :أثر خاصية التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية عمى كفاءة و فعالية بطاقة األداء المتوازن.

م.

موافق موافق محايد غير
بشدة

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

البعد المالي
المحور األول :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُ
1

التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية يعمل عمى زيادة كفاءة و فعالية

2

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن يعتمد عمى معمومات التقارير المالية

3
4
5

البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن من خالل زيادة االعتماد عمييا.
حيث تعتمد كفاءة ىذا البعد عمى صدق تمثيل تمك المعمومات.

كفاءة و فعالية البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن يزداد عند استخدام
مؤشرات قياس صحيحة و سميمة.
يزيد خمو القوائم المالية من األخطاء من كفاءة و فعالية البعد المالي
لبطاقة األداء المتوازن .
إعداد القوائم المالية بشكل محايد يعمل عمى رفع كفاءة و فعالية البعد
المالي لبطاقة األداء المتوازن.
المحور الثاني .أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد العميل

6
7
8
9
10

يقدم البنك المعمومات الممثمة بصدق لمعمالء حيث يعمل ذلك عمى رفع
كفاءة و فعالية بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن.
يزداد اعتماد العمالء عمى القوائم المالية التي تم إعدادىا بشكل حيادي
مما يعمل عمى زيادة كفاءة و فعالية بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن.
كفاءة و فعالية بعد العميل لبطاقة األداء المتوازن تتأثر بدرجة خمو
المعمومات المحاسبية من األخطاء.
التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية يزيد من اعتماد العمالء عمييا
مما يؤثر عمى كفاءة و فعالية بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن .
يزداد عدد عمالء البنك من خالل تقديم اإلدارة لمعمومات تتمثل بصدق

التمثيل لمواقع حيث يزيد ذلك من كفاءة و فعالية بعد العميل من أبعاد
بطاقة األداء المتوازن.
P
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المحور الثالث :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد العمميات الداخمية
11
12
13
14

15

تزداد كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن بزيادة
التمثيل الصادق لممعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية .
كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية يرتبط بخاصية الحيادية المتوفرة
في األشخاص الذين يقومون بإعداد القوائم المالية.
خمو المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية من األخطاء يؤثر
عمى كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن .
توفر خاصية االكتمال في المعمومات يزيد من كفاءة و فعالية بعد
العمميات الداخمية لبطاقة األداء المتوازن .
ترتبط كفاءة و فعالية بعد العمميات الداخمية بكفاءة و فعالية بعد العميل
لبطاقة األداء المتوازن من حيث إن كالً من البعدين ييتم بخمق قيمة
لمعميل

المحور الرابع :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية ُبعد النمو و التعمم
16

يؤثر توفر خاصية التمثيل الصادق في المعمومات المحاسبية الواردة في
التقارير المالية عمى كفاءة و فعالية بعد النمو و التعمم لبطاقة األداء

المتوازن .
17

اكتمال المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية يزيد من كفاءة و

18

تتحقق كفاءة و فعالية بعد النمو و التعمم المرتبطة بالعاممين عند

19

بعد النمو و التعمم يعتمد عمى مقاييس بعضيا مستمد من القوائم المالية،

20

الخمو من األخطاء من الخصائص المحاسبية التي تؤثر عمى كفاءة و

فعالية بعد النمو و التعمم لبطاقة األداء المتوازن .

االعتماد عمى قوائم مالية غير متحيزة.

و كفاءة و فعالية ىذا البعد يعتمد عمى خمو القوائم المالية من األخطاء.
فعالية بعد النمو و التعمم لبطاقة األداء المتوازن .

Q

المحور الخامس :أثر خاصية التمثيل الصادق عمى كفاءة و فعالية البعد البيئي
21
22

خمو قوائم التكاليف البيئية من األخطاء يزيد من االعتماد عمييا  ،مما
يؤثر ذلك عمى كفاءة و فعالية البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازن .
فصل التكاليف البيئية عن التكاليف األخرى في قوائم خاصة بالتكاليف
البيئية يعمل عمى تمثيل المعمومات بشكل صادق ليزيد من كفاءة و
فعالية بطاقة األداء المتوازن.

23
24

اكتمال المعمومات و إعداد قوائم التكاليف البيئية يزيد من كفاءة و فعالية
البعد البيئي لبطاقة األداء المتوازن
قوائم التكاليف البيئية تحتوى عمى معمومات يتم من خالليا احتساب

مؤشرات البعد البيئي ،لذلك يجب إعداد ىذه القوائم وفقا لخاصية التمثيل
الصادق لممعمومات.

و لكــم جزيــل الشــكر و التــقديــر،،،،،،،،
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ممحق رقم ( )3
قائمة بأسماء المحكمين
م

االســم

الدرجة العممية

المنصب الوظيفي

الجامعة

1

جبر إبراىيم الداعور

أستاذ دكتور المحاسبة

قسم المحاسبة

األزىـــــــــــر– غزة

2

عمي سميمان النعامي

أستاذ المحاسبة المشارك

قسم المحاسبة

األزىـــــــــــر– غزة

3

مفيد الشيخ عمي

أستاذ المحاسبة المساعد

قسم المحاسبة

األزىــــــــــر– غزة

4

ماىر درغام

أستاذالمحاسبة المشارك

قسم المحاسبة و

اإلسالمية – غزة

5

سالم حمس

أستاذ دكتور المحاسبة

قسم المحاسبة و

اإلسالمية – غزة

6

نافز محمد بركات

أستاذاإلحصاء المساعد

قسم اإلحصاء

اإلسالمية – غزة

7

حمدي زعرب

أستاذ دكتور المحاسبة

قسم المحاسبة و

اإلسالمية – غزة

8

نضال عبد اهلل

أستاذالمحاسبة المساعد

قسم المحاسبة

األقصــــــى– غزة

9

أكرم ابراىيم حماد

أستاذ المحاسبة المساعد

وزارة التعميم العالي

األقصـــــى – غزة

10

يوسف محمود جربوع

أستاذ دكتور المحاسبة

عميد البحث العممي

فمسطـــــين – غزة

11

عمر عيد الجعيدي

أستاذ المحاسبة المساعد

قسم المحاسبة

الكمية الجامعية

S

التمويل
التمويل

التمويل

لمعموم التطبيقية

ممحق رقم ( ) 4
سمطة النقد الفمسطينية
كتاب تسييل ُميمة ُموجو ل ُ
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