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محاسبة نظام بطاقة القياس المتوازن لألداء فى تفعيل ل اإلستراتيجى دورال

 ستراتيجى: دراسة نظرية وميدانيةإولية على أساس المسئ

 

 Abstractمستخلص 

زن لبااحت تبهااط اةواااي لباياوو لب تاالل لإلسات لتيىا لباارل يتناول  لباوثااى هاا اااحل لباثاى 

ا ااو تار ااط  اان تاا ل إ ت ى ااي  ساات لتيىيي لب نفااوإ لبااا  ااارلٌ  لا ااو  (BSC)بااارل  

اهااور تى اا   ااو اااين  اااوييو ليرل  لب وبيااي ليياا  لب وبيااي لا ااو  تار ااط  اان  نتاال ل   ل 

 ليرل  لالسااات لتيىا اياااووكوثااار نتااا  تث باااط  ااان نلل ااا  نىاااوش ثوسااا ي بب نفاااوإ  ل

(SPMSs) لبيي نباااا  ساااوو لسااات لتيىا ي لب سااابنتاااو   ثوساااا هاااا تلهيااا    لحبااا

(SBRA) هااا تثرياار لتفااكي  لبهنوااا  ليسوساايي ب ثوساااي لب ساابلبيي هو  للسااتارل  

ثيى يهرٌ لباثى لبا ايون للبته ٌ نبا رل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  ها تلهيا  

  سوو  ست لتيىا  ن اال  لإلىواي نبا نرإ  ساببي اثيياي نتو   ثوساي لب سؤلبيي نبا

بًا    يهار كوهياو  هاا  نفا   لين او   لبثاوبا تت ي  هاا  اا  نتاو   ثوسااي لب سابلبيي

ايااوو لتااالي  ليرل  لباارلابا ب لااا  اةواااي لبايااوو لب تااللزن بااارل  تتاايٌ  ؤفاا ل  

باارل  هاا ل اوييو  هت  بايوو ليرل  لبارلابا ب لاا   رااو  اةوااي لباياوو لب تالزلن 

للنت ر لباوثاى نباا ثز اي لباا ل    ن ليرل  لبرلابا بنتو   ثوساي لب سبلبيي يثسن  

هااا تثبياا  لبايونااو  لب ى هااي  اان لساات و ل    (  ) SPSS Versionلإلثاااوبيي 

ك لناااااو    -لالستااااااو  بتثايااااا  ااااارلٌ لباثااااى  اااان اااااال  لسااااتارل   لاتاااااو   بلااااو

Cronbach's Alpha تثبيااا   ااارت لبتىاااونو ااااين لبانااالر لب ساااتار ي هاااا اياااوو ب

ببثك  نبا  رت اال   ل  ها  ها ل   T ل   للبتلزيهو  لبتك ل يي  للاتاو  لب تًي

اثي ها ل  لباثاى لبيالياي ااون نتاو  لبار  يات  نتوب  لالاتاو ل  لإلثاوبيي لباثىب 

)نتاو   ثوسااي لب سابلبيي نباا  لب ةااا هاا لبفا كو   ثا  لبر لساي ثوساي لب سابلبيي 

ا بًا   اياوو لتاالي  لتثساين ليرل    سوو لتيلا  لنبا  سوو لبنفاوة  ييا  كاوه

ل ن لبفااا كو   ثااا  لبر لساااي تلتااا  لالنت اااور نباااا اةوااااي لباياااوو لب تاااللزن باااارل  

تسااونر هااا تثسااين ن بيااي ايااوو ليرل   ل ن ىرياارإ الكتفااوٌ  اااوييو ل ؤفاا ل   رل  

تةاياااا لبفااا كو  باةوااااي لباياااوو لب تاااللزن باااارل  ل ثوسااااي لب سااابلبيي نباااا  ساااوو 

ا سيثساان  اان ليرل  ليزياار  اان تلهياا  نتااو   ثوساااي لب ساابلبيي نبااا  سااوو  ساات لتيى

  ست لتيىاب   

 Key Wordsلب اةبثو  لب ستار ي   

   ثوسااي لب سابلبيي نباا Responsibility Accounting (RA)لبيي  ثوسااي لب ساب] 
  Functional-Based Responsibility Accounting  (FBRA) ساوو لتيلاا 
 Activity-Based Responsibilityبلبيي نبااااا  سااااوو لبنفااااوة  ثوساااااي لب ساااا

Accounting  (ABRA)ساات لتيىا  لبيي نبااا  سااوو     ثوساااي لب ساابStrategic-
Based Responsibility Accounting  (SBRA)  اةواي لباياوو لب تاللزن باارل  

Balanced-Scorecard (BSC)سااات لتيىا   نتااا  اياااوو ليرل  لإلStrategic 
Performance Measurement Systems (SPMSs)  ] 
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 . مقدمة 0

 Performance اوبهرير  ان لبتةال ل  اار    ان تاياي  ليرل     ن بيي ايوو ليرل      

Evaluation  لباا اياوو ليرل  Performance Measurement  لبااا  رل إ ليرل 

Performance Management    لبى ا   يا  وبيايك و ار   اوبت كيز نبا لب ااوييو لب

لبت كياز نباا لياارلٌ اااي إ ليىا    نلبتثل  لكحب  اين لب اوييو لب وبيي ليي  لب وبيي  

سات لتيىا نثال اياوو لبتلىاط لإل ل ن بلبا لبت كيز نبا ليارلٌ لإلست لتيىيي ةليبي ليىا 

 سابلبيي نبا ار إ لب نفاوإ نثال تاناا هبسالي لنتاو   ثوسااي لبل رل إ ليرل  كون بط  ي  كاي  

 Strategic- Based Responsibility Accounting  ساات لتيىانبااا  سااوو 

(SBRA)    لتثرير نتو  لبيللب للبهاوب ببهو بين رلا  لب نفوإ   و كون بط  ي  نباا زياورإ

     لبار إ لبتنوهسيي بب نفوإب  

لب ااوييو لب وبياي  ه نح لبي ونينو   ن لبا ن لب وتاا لب ايالرت للإلرل إ باريهو لاتناون ااون     

تساا ل بااةرل إ اوبلااال  لبااا لبر ىااي لب  يلاااي  اان لبلهوبيااي هااا  اللبتابيريااي بايااوو ليرل  

اثىي  ن نباا لإلرل إ  ن تتاا  كا   ان  ي  اون يث   ثبهو  اوييو تفًيبييلىو  لبتلك  ليرل 

ليرل     اا  ننواا  باياوو  Kaplan & Nortonلب اوييو لب وبيي للبتفًيبيي  لار لات ش 

  كيليي  باو  لبتل  نبا ن ال  لبف كي   لياوو حب   ن اال  نرإ  اوييو  ي  هت إ األول

  كيااٌ تتلاالا لبفاا كي  اتثرياار الثااانى  Quality  للبىاالرإ Lead Timesلبتنليااح لبكبااا 

لبه بيااو  للبكلااو ل  لبهو ااي ببفاا كي  لياااوو حباا   اان اااال  ناارإ  اااوييو  ياا  ز اان رل إ 

  كياٌ ي كان الثالا   Employees Skillsلبهاو بين    ل هو ل Cycle Timeلبتفًي  

لابااا لباي ااي   اان اااال  لبااار إ نبااا لاتكااو   لب ساات   ببفاا كي  للااابي ن بيااو  لبتثسااين

   او لباحت تار اط الرابا لبتفًي   ن بيو   نتىو  ىريرإ  لابا اي ي ببه ي   لتثسين كلو إ 

ن اال لإ  اااوييو  ياا  لبتاارهاو  لبناريااي  لبفاا كي ب سااوا يهو   لياااوو حباا   اان اااال  ناار

لبهوبار لزياورإ ثااي لبفا كي هاا لبسالا  لراا  لبتفاًي  لباا لبتلزيهاو   نساي للب ايهو   

 Balancedنبااا ثاااالا لب بكيااايب لااااحل  اااو يتتااا نط اةوااااي لباياااوو لب تاااللزن باااارل  

Scorecard (BSC)  ناا  نكا  لبتثسن لبحت تثاا هاا  ارل  لبتا تتيل بةرل إ  ه هي

نبا  ن لب نفوإ ساتكلن هاا لتا   Kaplan & Norton ن لبهنوا  لي اهي ثيى يؤكر 

تهتاا  اةوااي تثايا  رل    ي  ها ك  ننا   ن لبهنواا  لبل نياي  لنبياط  اال   هت   ن

لبايوو لب تللزن بارل  تى ي  بكوهي لبهنوا  لبهو ي إلسات لتيىيي لبفا كي  ان  ىا  لبتثساين 

للبه اا  ااا لش لبل يااا نبااا لب سااتلت لبكبااا  Continuous Improvementلب ساات   

 ب   (     ,Kaplan & Norton) للبتا تتيل بب نفوإ  ثرلى تللا نبا  نوهسيهو

لبت كيز نبا  لبليو   لبهو   لبثوس  بنىوش  ست لتيىيي لب نفوإ بيو اوبت ل إل     

اي  ن لبا ل ل  لبتا ترن  لب نوهسي  لبكن كيٌ يت  ت ى ي احه ليلبليو  لبا  ى لني  تس

اوإلست لتيىيي لبهو ي  هوالات و ، (     ,Boyer and McDermott)تب  ليلبليو  

سيكلن بط  (BSC)بب نفوإ للبه   نبا تثاياهو  ن اال  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  
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ار هب (SBRA) ي  كاي  نثل تلهي  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا 

لبتا تى ت بتثرير رلله   Psychological researchلباثلى لبنلسيي تلاب  

لب ري ين لبا  ن تايي  لتلسي  لب ري ين ببايونو  يت  اة ا تتلا لتنسى      يلبه  

لتلتيالته    و يزير  ن  ي  لب ري ين لبا لبلال  لبا لالستنتوىو  لبتا تنسى     

 ب    (     ,Kunda)تلتيالته  

 

 العام للبح  . اإلطار 4

 . مشكلة البح  والباع  على الدراسة 4-0

لبتلىااط نثاال لالات ااو  التاا   ساات لتيىيي بب نفااوإ تلتاال  ؤيااي ل سااوبي ل ااارلٌ  تهاا      

 زيورإ ثرإ لب نوهسي اين لب نف    لت ل إ لالات او  اهلل ا  لبنىاوش لبثوسا يلب نفوإ نتيىي 

Critical Success Factors (CSFs) باحب   ااال  بياي  ل ييا   وبيايسالل  كونا   و

لات ثهاو  لبتاا  Balanced- Scorecard (BSC) تانا اةوااي لباياوو لب تاللزن باارل 

Kaplan & Norton  ت ل إ بك  لب نف  ب 

 ن كاو  لب سبلبين لبتنليحيين اوب نفوإ  اال باريه   ر ل  ااون نتاو  لباياوو سايؤي  نباا      

وييو لب وبيي  ي  لبهوبر نبا لالستي و  ل اثيي لبساه  اار سبل  لب ري ين للبهو بين  ل ن لب ا

تهةاا  فااو ل   تاببي ببلااال  لباا تةاالي   ساات   للاتكاو   نفااةي تت وفاا  اا   تةباااو  

لبايبي لبتنوهسيي  ه اوييو ليرل  لب اوبا لبتابيرياي بهاو  يا  ىيار لبكنهاو تاا ا نان نةاوا تن ياي 

لااال   بيهااو  اان اااال  لباارل ل  لبتر يايااي لب هااو ل  للبكلااو ل  لبتااا تثااول  كاا   نفااوإ لب

ببهااو بين  هوبتلىااط  اااال يتىااط نثاال تاا ل إ تثسااين لب اااوييو لبتفااًيبيي  ياا  ز اان رل إ 

نبا  سوو  ن لالات او  اتبا   Defect Ratesل هرال  لب هيب  Cycle Timeلبتفًي  

نلسهو هاا  لااٌ لب اوييو لبتفًيبيي سيتاهط نتوب   وبيي  هت       الثتي  ال تت  لإلرل إ 

للبتفاًيبيي  للب الثتاي لبه بياي ببفا كو  تكتفاٌ ااون لبللاا   لالاتيو  اين لب ااوييو لب وبياي

لبه بااا يفااي  لبااا  ن لإلرل إ لبتنليحيااي ال تهت اار نبااا  ى لنااي للثاارإ  اان لب اااوييو لتتاا   

ا لب ى لني ليا ت  ل ااال بارت لإلرل إ  ر ل  اوناط بايو اناو   اياوو للثار باارل  يثاا

التاالش لبهاارٌ لب  ىاال  اان لسااتارل ط لنبيهااو  ن تااا  لبااا تااللزن اااين لب اااوييو لب وبيااي 

 للبتفًيبييب      

هنت ل  النتاور ك   ن ليكوري يين للب هنيين نبا  رت ةلي  لستارل   اوييو ليرل       

ببب   ت لبترها لبنارلنساي اوها لب ال  للبهوبر نبا لالستي و   للبتابيريي )اوها لب ال  

نبا  سوو  نهو يي  كوهيي التاوح لبا ل ل  ها ايبي لين و  لبثوبيي  ين لالنت ور ها 

لبلا  لبثوبا نبا  اوييو ليرل  لب وبيي ال يهكو  ا يي لتويي  لبا ل ل  لب  تاةي 

ل نح لبي ونينيو   ن لبا ن لب يالرت لب وتا اوب لل ر لبثوبيي نبا ليرل  لب وبا لب ستاابا  

(    s)  للبهرير  ن لبُكتوب للب ؤبلين يفي لل ها  ؤبلوته  لبا  ا يي لالنت ور نبا

لب نف   اوا يي   نت ه  لبهرير  ن لب اوييو يي  لب وبيي ها  رل إ لتايي  لب نف    ك و
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تزلير نتيىي  (s    )لب اوييو يي  لب وبيي  نح لبا سينو   ن لبا ن لب يالرت لب وتا 

 Total Quality Managementوب يي لتهل   رل إ لبىلرإ لبفو بي ثرإ لب نوهسي لبه

(TQM) زلر  لبثوىي لبا  اوييو ليرل  يي  لب وبيي  ثيىNonfinancial 

Performance Measures ب بحب  ته   رنلل  نثل ت ل إ  ثرلى تللزن اين

لبا  9992لب اوييو ها  نت ي ايوو ليرل    و رنا ك   ن كواالن لنل تلن ها نو  

للبتا ت  لستارل هو نبا نةوا للس  ها  (BSC)اةواي لبايوو لب تللزن بارل  تاري  

ى ي   نثو  لبهوب   ن اال  تى ي  لبهرير  ن لب اوييو يي  لب وبيي  بارل  اىونب لب اوييو 

ت ي  لبا لبتلىط  ثيىلب وبيي  للبتا ت كز افك  للتل نبا لب اة اين لبا ل ل  للبنتوب  

ةلي  لتنليح لتلاي   ست لتيىيي لب نفوإ  ك و تسونر ها انو  لتلهي   هبل و  نثل ت

لبتا ي كن بةرل إ لالنت ور نبيهو ها  اواي لتايي  ليرل   Feedbackلبتًحيي لبهكسيي 

(Malina,     )    ب 

نبا  ن  ثوساي لب سبلبيي بيس  ه ن آاا   ان ها لن لب ثوسااي   Fowzia  لار  كر     

لبتكاوبيٌ  ثوساي لب وبيي ل ثوساي لبتكاوبيٌ  اا  ااا  رلإ  اواياي  ان االبهاو يات  تتاا  ي  لب 

لثتااا لااا  ا يااب كوناا   هتاا  نتاا  لبتكااوبيٌ  ااا  ي اااالي  تاهااو  ب ااري ت لإلرل ل ب 

 سوسيي بتى ي  لبتكوبيٌ اًا   لبلاال  لباا تكبلاي لب نات   ا  لبت كياز ااالي نو اي نباا 

 اوايااي  توثااي  اا  لبتوكياار نبااا  اواااي كاا   اان لبتكااوبيٌ  اواااي لبتكااوبيٌ  اان اااال   رلل  

  هنتااو   ثوساااي  Period Costsللبتكااوبيٌ لبرل يااي Product Costsلبساابهيي 

لبتكوبيٌ لب لىاط نثال لإلنلاوا نىال افاك  ىيار هاا  تهاو   او اال  اباى لإلنلاوا لباحت يىاب 

بحت ينلا لب اباى باحب  هفا   نلواط  ل ين ينلا احل لب ابى    ال  نط ب  يثرر  سبلبيي لبفاص ل

نتو   ثوساي لبتكوبيٌ افكبط لبتابيرت ها تثرير لب سبلبيي لبفاايي نن  نلاوا لب او   ثياى 

لتسها  ثوسااي   ال يثرر اراي لبفاص لب سبل  نن لإلنلوا لهف  ها تثرير تب  لب سبلبيي

لاي لب نتىاو  لباا لبتثل   ن لبت كيز نبا تكبلبا لب سبلبيي  ن  ى  لبتًبب نبا تب  لبايلر 

   ب(     ,Fowzia)ايوو  رل  لياسو  

 ال  نط ل   تةل  ايبي لين و  لبثوبيي ار   تته   نللن  اتبلي  ان  ثوسااي لب سابلبيي      

-Financial or Functional ثوساي لب سبلبيي نباا  ساوو  اوبا )لتيلاا  تت ي  ها  

based responsibility accounting   لبيي نبااا  سااوو لبنفااوة  ثوساااي لب سااب

Activity-based responsibility accounting     ثوسااي لب سابلبيي نباا  ساوو 

ليااات  تثريااار     Strategic-based responsibility accountingلسااات لتيىا 

للاتيو  نتو   ثوساي لب سبلبيي لبحت يتالب     ايبي لين و  لبتا ته   لب نفاوإ هاا نةواهاو  

كاون نتاو   ةللبت كيز نباا لب نتال  لب اوبا هاالبايبي تتس  اوإلستا ل  للبن ةيي ههنر و كون  

 اال تلىط لب نف   نثال  ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  وبا/ لتيلا  نوسب  لبكن ننر و 

لباثى نن لبتثساين لب سات   به بيوتهاو  ان ااال  لساتارل  لب ؤفا ل  لب وبياي لييا  لب وبياي 

نتو   ثوساي لب سبلبيي نباا ته   وبا ل نتل  لبه بيو  لبرلابييلب نتل  لب للبت كيز نبا 
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 سوو لبنفوة  لننر و ته   لبثوىي لباا تا ل إ ت ى اي لسات لتيىيي لب نفاوإ لباا  اارلٌ 

ل اوييو تفًيبيي بتثايا ا ل   لبتثساين لب سات    ان ااال  لبت كياز نباا لب نتال  لب اوبا 

 نتاال  لبااتهب  للبن اال تهاا  نتااو   ثوساااي ل نتاال  لبه ياا  ل نتاال  لبه بيااو  لبرلابيااي ل

 لب سبلبيي نبا  سوو لست لتيىاب 

اةوااي لباياوو لبارل  لباحت ي كان  ن تبهااط لتنا   فكبي لباثى  ن  ثولبي لبته ٌ نبا      

لر لساي  يا  حبا     ست لتيىالب تللزن بارل  ها تلهي  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو 

 اي لب سبلبييب ك  ننا   ن ننوا   ثوس نبا
 

 . هدف البح  4-4

ارل  هاا اةوااي لباياوو لب تاللزن باب لإلسات لتيىا رل لبا ر لساييهرٌ لباثى  سوسو  لباا     

   بلبيي نبا  سوو  ست لتيىاتلهي  نتو   ثوساي لب سب

 ولتحقيق هدف البح  يجب اإلجابة على األسئلة البحثية اآلتية: 

  تةباااو / ي  اااو يلااا نفاا   لين ااو  وبيااو  الب ةاااا ثااا  نتااو   ثوساااي لب ساابلبيي   9)

  ب بتب  لب نف   ايوو لتالي  ليرل  لبرلابا

ااا  اةواااي لبايااوو لب تااللزن بااارل  تتاايٌ  ؤفاا ل  ل اااوييو  هتاا  بايااوو ليرل    2)

 لبرلابا ب 

ا  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا يلاا  كيا  ااوي    تةبااو / اياوو   3)

 با ب لتالي  ليرل  لبرلا

ا   راو  اةواي لبايوو لب تلزلن باارل  هاا نتاو   ثوسااي لب سابلبيي يثسان  ان ليرل    4)

   لبرلابا ب
 

 . فروض البح  4-3

 ن  فكبي لباثى لارٌ لباثى لليسببي لباثييي يستابص لباوثاى  ى لناي لبلا ل       

 لبتوبيي  

 كوهيااو  يياا  يهاار   لين ااو   نفاا ا لب ةاااا ثوبيااو   نتااو   ثوساااي لب ساابلبيي  ن الفاارض األول:

   باتب  لب نف   ليرل لتثسين بً   ايوو لتالي  

 سالٌ ياؤي   يىواياو  نباااةواي لبايوو لب تاللزن باارل  تةايا لب نف   ب ن  الفرض الثانى:

 باتب  لبف كو  ليرل ن يتثس

نباا  بلبيياةواي لبايوو لب تلزلن بارل  لنتو   ثوساي لب سالبتكو   اين  ن  الفرض الثال :

ليزياار  اان تلهياا  نتااو   لباارلابا ببفاا كو  يثساان  اان ليرل   سااوو  ساات لتيىا

 ب ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا
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 . منهج البح  4-2

بتثايااا ااارٌ لباثااى  ل ثولبااي لإلىواااي نبااا  ى لنااي ليسااببي لباثييااي لبتااا لتااههو     

اوثاى الاتااو  ها ل  لباثاى لساتار  لباوثى  للبتا ت ي  ىلا  لب فاكبي  لهاا  ثولباي لب

 لباوثى  

نتاااو  كلوياااي  ااارت ببتهااا ٌ نباااا   Inductive Approach أوال: المااانهج اإلساااتقرائى

ي   اياوو لتاالي  ليرل  ببلهاو  ااوهاا  نفا   لين او   لب ةاا ثوبيو    ثوساي لب سبلبيي

  ب تللزن باارل لبرلابا  للبته ٌ نبا لب ؤف ل  للب اوييو لبتا تتيلهو اةواي لبايوو ل

بتى ياا  ايونااو  ناان  اارت تةايااا نتااو   ثوساااي لب ساابلبيي لكيليااي  ل ىاا ل  ر لسااي  يرلنيااي

لستارل   رلل  لب ثوساي لإلرل يي لبثرييي ) ي  اةواي لبايوو لب تللزن باارل   هاا تةالي  

إ لتلهي  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا     لالنت اور نباا لالساتايون كاورل

اثى الستكفوٌ  رت تةايا لبف كو  بنتاو   ثوسااي لب سابلبيي نباا  ساوو  سات لتيىا  

ين لتلهياا  نتااو   ثوساااي لكيليااي لالسااتلورإ  اان اةواااي لبايااوو لب تااللزن بااارل  هااا تثساا

 لب سبلبيي  ل ى ل  لبتثبيال  لإلثاوبيي لبالز ي الاتاو  ه ل  لباثىب 
   

ببلال  لباا  او يىاب  ن   Deductive Approach ثانياً: استخدام المنهج االستنباطي

 تثايااا نتااو   ثوساااي لب ساابلبيي بار ااي تثايااا  ساات لتيىيي لب نفااوإ  اان اااال يكاالن نبيااط 

لبتكو ااا  ااااين اةوااااي لباياااوو لب تاااللزن باااارل  لنتاااو   ثوسااااي لب سااابلبيي نباااا  ساااوو 

  ست لتيىاب 
 

 . أهمية البح  4-5

 بباثى  ا يي نب يي لن بيي 

لياي إ تةل  سا ي  هاا  ساوبيب ل رلل  لب ثوسااي لإلرل ياي فهر  لبهالر ، العلمية األهمية

بتللكب ت لٌ لب نوهسي لبف سي لبتا تته   بهو  نف   لين و  ها لبلا  لبثوبا  للبتا 

 ن آيو او لباثى نن نلل   نىوش ثوسا ي تساونر لب نفا   نباا لباا لر للباااو  هاا ناوب  

ا يي اياوو لتاالي  ليرل  لبارلابا  ان  ىا  لبتثساين لب سات   هاا لب نوهسي  بحب  ىو  رل   

ى ي   نوثا ال  ليرل  ل و ت تب نبيط  ن ت ل إ لالات و  ا ااوييو ليرل  ييا  لب وبياي 

لالساتلورإ  ان اةوااي لباياوو لب تاللزن  تهارٌ لباااىونب لب اوييو لب وبيي  للبر لساي لبثوبياي 

ببتكو ا    ةاو   اتا شلتاري  بلبيي نبا  سوو لست لتيىا تلهي  نتو   ثوساي لب سبارل  ها 

ت يا   اين اةوااي لباياوو لب تاللزن باارل  لنتاو   ثوسااي لب سابلبيي نباا  ساوو  سات لتيىا

 يستلير  نهو لباوثيين ها لستك و  ر لسو   ا ت بهحل لب لتلنبي كن  ن  ا يي نب يي 

اا ز  ا ياي لرل  اةوااي لباياوو لب تاللزن لبحت ي ن تةايا لإلةو  لب ات ش   األهمية العملية

 يليااري كاان  ن  اي لب ساابلبيي نبااا  سااوو لساات لتيىابااارل  هااا تلهياا  لتثسااين نتااو   ثوساا

لبفا كو  لي اراو اوسابلب ىريارإ يساونراو هاا لساتك و  رل ااو هاا لبسالا لباحت  لبهرير  ن

ب  اوك باط  لي ار لتس  ها نوب  لبيل  ل اال ي ي  بيو ىز   ن لبهاوب  اا   ااال يفا   لبهاو
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ليرل  للبتها ٌ نباا  ناوةا لبتاهٌ  ل رل إ لبف كو  اوسوبيب ل لواي   كي  تةل ل  بايوو

 للبالإ  ن  ى  تثسين  رل  لبف كو ب

 

 . خطة البح  4-6

ها  ةو   ثولبي لباثى بةىواي نن  ى لناي ليساببي لباثيياي  لبتثاياا اارٌ لباثاى  ااو   

 بنثل لآلتي  لباوثى اتنتي  اةي لباثى نبا ل

   لبر لسو  لبسواايب 

  لبتلىط لالست لتيىا باةواي لبايوو لب تللزن بارل ب 

  ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لست لتيىاب  

 ب  لإلةو  لب ات ش  

   لبر لسي لب يرلنيي الاتاو   رت تثاا ه ل  لباثىب 

 نتوب  لتلايو  لباثى   
 

 . الدراسات السابقة3

اةواااي  نبااا لبهرياار  اان لب  لىاا  لبهب يااي لبتااا تنولباا   لتاالناااو  لباوثااى اااوالةالن      

لااار تنااول  لباوثااى لباياوو لب تااللزن بااارل   ل ثوسااي لب ساابلبيي نبااا  سااوو  سات لتيىا  

 لبر لسو  لبسوااي نبا لبنثل لبتوبا 
 

 (BSC)أوالً: دراسات تناولت بطاقة القياس المتوازن لألداء 

      Kaplan & Norton ( دراسة0)

فا كي  ان لبفا كو  لبتاا بهاو  92 ى ي  احه لبر لسي لبتا لست    ثللبا نو  نباا      

 Balancedاةواي لبايوو لب تللزن بارل   لباوثيون لب يورإ ها  ىو  ايوو ليرل  للات ثو

Scorecard (BSC)   كورلإ تى    ى لني  ن لب اوييو لبتا تهةا باةرل إ لىهاط نتا

لين و  لبتا ياوو  رلبهو  ثيى تتت ن اةواي لبايوو لب تاللزن فو بي لس يهي ها  ىوال  

 ى لنااي  اان لب اااوييو لب وبيااي لبتااا تلتاال نتااوب   ااو تاا   اوإلتااوهي لبااا  (BSC)بااارل  

لب اوييو لبتفًيبيي إلتهو   رت  تو لبه ي  ل رت تثسن لبه بيو  لبرلابياي ل ارت تثساين 

بارل  لب وبا ها لب ستاا   هوبتهايارل  لبتاا لتةلي  لينفةي للبتا تهتا  لب ث   لب بيسا 

تثية اكيليي  رل إ لب نفوإ تتةبب  ن لإلرل إ  ن تكلن اور إ نبا  تهاو  ليرل   ان  نتال  

   ب ىوال  نرإ ها آن للثر

لب نتل ل  لي اهاي  تهةا بةرل إ  ن اال لبتا   هبل و لتلاب  لبر لسي لبا  ن لب     

تااال  اتابياا  لبهااب  لبزلباار  (BSC)لبايااوو لب تااللزن بااارل اةواااي  هاااب ؤفاا ل  ليرل  

بب هبل او   ان اااال  لبثار  ان ناارر لب ااوييو لب سااتار ي  هوب نفا   يوبااو   ااو يكالن بااريهو 

 ؤف ل   تهررإ بارل  لي كنهاو  ن تتايٌ  ؤفا ل  ىريارإ ننار و تتًيا  ةايهاي لتا لٌ 

تت ياز اونهاو ت كاز نباا نارر  ان لبه   لتته  لات لثو  او اي تؤااح هاا لبثسااون  لباحب  
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لب اوييو ليكي   ا يي  ل يات  لبتىو ب هاا لبهريار  ان لب نفا    ن لساتارل  اةوااي لباياوو 

   لثتيوىو   رل يي نريرإ  ي  يلب تللزن بارل  سيسونر لإلرل إ ها  للىه

تى اا  هااا تا ياا   رل ت للثاار لبهرياار  اان  (BSC) ن اةواااي لبايااوو لب تااللزن بااارل      )

نوااا  لبتااا تااارل  نهااو  تاوينااي   ياا  لبت كيااز نبااا ار ااي لبه ااال   لاااا  ز اان لبه

لالسااتىواي ببه ااال   لتثسااين لبىاالرإ  للبتفاارير نبااا لبه اا  ااا لش لبل يااا لبى ااونا  

 لتابي  ز ن تهل   نتىو  ىريرإ  ببب  

ياي تث ا  ن لبتنوا  لبحت ينفاو  ان لي يب (BSC))ب   ن اةواي لبايوو لب تللزن بارل   

   ن اال  تلىيط نتا  لإلرل إ ين توااح هاا لالنتااو   Suboptimizationلبل نيي 

ى ي  لب اوييو لبتفاًيبيي لبهو اي للبتها ٌ نباا  او  حل كاون اناو  تثسان هاا  ىاو   ل 

 كي  لا  احل لبتثسن كون نبا ثساوب لبتا   ا ىاو  آاا     الب ههباا سااي  لب ياو  

ببسالا اةاا ياتين ا ااو    او تثسااين  رل إ تاااري   ي كان بب نفااوإ تالاي  ز اان لالسااتىواي

 نتىو  ىريرإ  ل  ى ل  تهري  ةليٌ نبا لب نتىو  لبثوبيي لة ثهو ببسلا ك نتىاو  

  ب   تةل إ

      Boyer & McDermott( دراسة 4)

احه لبر لسي هثص لبثى  لبنت يي ثل  ب وحل يكلن لبتللها نباا لإلسات لتيىيي تنولب       

فااا كو   7 ل يي  ااان ااااال  تااااري  ر لساااي لستكفاااوهيي بتثبيااا  ايوناااو  ن بياااي او اااي لتااا

انونيي  ل لتث   ن  ثر ناوة لبتهٌ ها لإلسات لتيىيي تفاي  لباا  ن يوباياي لبر لساو  

تهت ر نبا  رلر  ار اي  ان ها ر للثار بكا  فا كي اال لب سابل  نان لب هبل او  لب  تاةاي 

فا كو   تااااي هاا  7يوناو   ان اوإلست لتيىييب للستار   لبر لسي يي ل  ى ا  لبا

انوني لب هورن ك   ن لبر لسي لب سثيي لر لسي لبثوبي  لىو   نتاوب  لبر لساي تفاي  لباا 

لىلر لاتالهو  ىلا يي اين لب ساتليو  لإلرل ياي لب اتبلاي هاا لبفا كي ثال  لبتللهاا نباا 

 بين لإلساات لتيىيي  ل اان اااال  نينااي لبر لسااي لتتاال  ن انااو  لتىااوه يياا   تىااونو ببهااو

لب فًبين نثل لالستي و ل  ها لبتكنلبلىيو ار ىي  نبا  ان لب اري ين  لاوإلتاوهي لباا ااحل 

لالاتالٌ لب نهىا  كفل  ر لسو  لبثوبي لبل ريي ااون اناو  تنواتاو  كايا إ هاا  لبلياو  

لبتااني  اااين كاا   اان لبهااو بين لب فااًبين ل ىااو  لإلرل إ   ااو يفااي  لبااا ناار  لىاالر تللهااا 

ست لتيىيي  ناللإ نبا حبا   لتاث  لب نهىياي لب ساتار ي هاا ااحه لبر لساي اينه  ثل  لإل

 لب را  لبحت يث ز ف لبيي للستىواي  كا  نن  ست لتيىيي لبتفًي  لبتا يىب  تاونهوب 

      Pinenoودراسة        .Figge, et al( دراسة 3)

ها اةواي لبايوو   ا يي  راو  لباهر لبايبا للالىت ونا ليلبا تنولب  لبر لسي     

لب تللزن بارل   لكون لبهرٌ  نهو تثرير  رت  الب ي لب را  لبتابيرت باةواي لبايوو 

ا نتل لتط لي اهي )لب وبا  للبه ي   للبه بيو  لبرلابيي  للبتهب   (BSC)لب تللزن بارل  

 للات لش  را  ىرير  ةبا Sustainability Managementللبن ل  إلرل إ لالسترل ي 

 Sustainability Balancedنبيط اةواي لبايوو لب تللزن بارل  اوسترل ي 
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Scorecard (SBSC)   ي لنا لب نتل  لبايبا للالىت ونا ت  تةاياط نبا لثرإ  ن و

  هينيب 

 (SBSC)او   لبر لسي نبا ايويي اةواي لبايوو لب تللزن بارل  اوسترل ي ل     

لبايبيي للالىت ونيي    لبسيوسي لبهو ي إلرل إ لثرإ  اة ياي تلتل كيٌ ي كن ر   لباتويو

لين و   ث  لبر لسي  لت  تا ي  احه لبه بيي اة ياي ُت كن  ن   كونيي تةاياهو اً  

لبنت  نن  و  حل كون  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  تابيريي )لب نتل ل  لي اهي هاة     

ه  احه لباةواي تتس  اوب  لني  ن ثيى اهر ر   لب نتل  لبايبا للالىت ونا    و يى

  كونيي  توهي  تًي ل  ل اوييو  ا ت  لتلاب  لبر لسي لبا  ن لب نف   لبتا لنت ر  

 ببىللنب لبايبيي للالىت ونيي نبا  ست لتيىيي لسترل ي للتثي سيكلن بهو رل   كي   ا يي

  ب(SBSC)ننر تةايا اةواي لبايوو لب تللزن بارل  اوسترل ي 

لتوكياارل  ببر لسااي ليلبااا تااله  لبر لسااي لبيونيااي  هبل ااو   سوساايي ناان  لهاال  لالسااترل ي      

 (BSC)لسااتىواي بب اااور ل  لبهوب يااي لهااا تاال  لسااتارل  اةواااي لبايااوو لب تااللزن بااارل  

لاو   لبر لسي اتى ي  تاو ي  لالسترل ي ي ا  ىو هو     ر لساي  او ناي تا يا  لالساترل ي 

اوبتاااو ي  هااا لبىو هااو  لبياليااي ليااا ت  لىااو   اان  ااارلٌ  North Carolinaبىو هااي 

 توهي  نتل  ااو و نباا  نتال ل  اةوااي لباياوو لب تكو ا   North Carolinaىو هي 

بااارل  ثتااا تاااال اةواااي ليرل  لب تااللزن افااكبهو لبىرياار هااا تكو اا   لتاا   ىاا ل  ر لسااي 

او نااي اااحل لإلىاا ل   اا  لإلىاا ل ل  لنتاوريااي ببتهاا ٌ نبااا  زليااو لنياالب اااحل لبتكو اا  ل 

اوبىو هااو  لبياليااي  ثاا  لبر لسااي لتلاااب  لبر لسااي يا يااي  تااوهي  نتاال  اااو و ي ياا  

 لبهلل   لبايبيي للالىت ونيي بت ون لالسترل يب      

      Chenhall( دراسة 2)

 لتث  لبر لسي  ن انو  لات و  ثل  رل  نت  ايوو ليرل  لالست لتيىا      

(SPMSs)   ي  اةواي لبايوو لب تللزن بارل (BSC)   ها  سونرإ لإلرل إ ها تةلي

  ل ن لبس ي لب  يزإ بنت  ايوو Competitive Strategiesلإلست لتيىيو  لبتنوهسيي 

اا لبى   اين لب اوييو لب وبيي للب اوييو يي  لب وبيي  (SPMSs)ليرل  لالست لتيىا 

ا تلهي  لسيبي بت ى ي لإلست لتيىيي لبا  ى لني بتًةيي لىهو  نت   اتبلي للبه   نب

 كيليي ت كيب لبنت  لإلست لتيىيي  ت لاةي  ن  اوييو ليرل   ثيى ته  تاوين كاي  ثل 

نت ل  باب  لبر لسو  لبتا تنولب  تثرير نلنيي لااوبص لب هبل و  لبتا ار تسونر ها 

    تلسي  كيٌ يكلن بتب  لبنت  لإلست لتيىيي نتوب   ليرإب  

 (SPMSs)تنولب  لبر لسي تثرير لباهر لب بيسا بنت  ايوو ليرل  لالست لتيىا ل     

لنلنيي لب هبل و  لبتكو بيي    احه لبنت   للبرل  لبلهو  ها  سونرإ لإلرل إ نثل تثايا 

نتوب   ست لتيىيي  يىوايي  ثيى او   نبا تثرير ياليي  اهور  ت لاةي ل تكو بي بنت  ايوو 

 تت ي  ها  (SPMSs)لالست لتيىا ليرل  
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   ن لب اة اين ليارلٌ لإلست لتيىيي لليارلٌ لبتفًيبيي ال لبهو   لبهو  لبحت البعد األول

يىسر  رت لتسون لف لبيي لبنت  بتلهي  تكو   اين لإلست لتيىيي للبه بيو  لتكو   اين 

 ننوا  سبسبي لباي يب 

يز نبا تلةير لب للاة لنالاو  لبياي  هط  ن اال    لبتلىط نثل لبه ي  للبت كالبعد الثانى

 لب اوييو لب وبيي ل اوييو لبه ي ب 

  لبتلىط نثل لب ل رين ل يىور نالاو  لةيرإ  هه   ن اال   اوييو لبه بيو  البعد الثال 

 لبرلابيي ل اوييو لبتهب  للبن لب 

تةلي    لتيىيي لبالثرإ  ن و   ست 81 ن اال   ى ل   سل نبا لبر لسي  لتلاب      

لبار إ لبتنوهسيي   نن لحا يتلا  اون نت  ايوو ليرل  لالست لتيىا لب تكو بي سلٌ تهزز 

 تب  لبنت  سيكلن بهو تويي  يي   اوف  نبا لبنتوب  لإلست لتيىييب     ل نلإلست لتيىيي بب نفوإ  

        DeBusk & Crabtree( دراسة5)

ل   سل نبا  نتو  ها  نواب  رل يي ا ههر لب ثوساين او   احه لبر لسي نبا  ى      

او  يكو  ل فو    Institute of Management Accounting (IMA)لإلرل يين 

 (BSC):  ن لب نتت ين ها لستارل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  88لبر لسي لبا  ن 

لب سل لبحت ت  نبا  يهتارلن  نهو تسونر ها تثسين ليرل  لبتفًيبا  نبا نكو  و ىو  ها

لاا  ن  ثر  كوتب  - (KPMG)لب ستفو ين لإلرل يين ها ف كي كيط اا    ىا 

اون نساي لبلف  لبهو  ها لستارل  اةواي لبايوو  -لب ثوساي للب  لىهي لي اهي لبهوب يي

: لاوبتوبا تلاب  لبر لسي 71ها تثسين ليرل  ار تا  لبا  (BSC)لب تللزن بارل  

 اي  ثللهي اوب اوة  بب اة اين  ارلٌ ايوو ليرل     تثسين احل ليرل ب   لبا لىلر نس

      Tayler( دراسة 6)

تهتا  احه لبر لسي  ن لبر لسو  لبتى يايي لبتا تستار  بلثص  و  حل كون انو  ترلا       

 ن  ى   (BSC)لب تللزن بارل   لبايوول فو كي اين  ى لنو   تهررإ إلنىوز اةواي 

 لبايوو يٌ ثرإ آيو  لبرلله  لب تابلي اين لإلرل يين اوب نفوإ لبتا تىه   ن اةوايتال

ارل   نهو ا يواي  رلإ  ست لتيىيي لبيو  ى ر تللزن اين  ى لني  ن لب اوييو  لب تللزن ب

ل ته   لبنتوب  اون لب ري ين لب فو كين ها اةلإ لاتيو  لإلست لتيىيي سيكلن بريه  لبرله  

نىوش  كي    ن ب  يفو كلل ها ن بيي لاتيو  لإلست لتيىيي )تسىي   رل  ههبا  نثل تثايا

 يوا  ب

ههحه لبر لسي كفل  نن نتوب   فو كي لب ري ين ها لاتيو   اوييو ليرل  ااةواي       

لثيه  نبا  ا يي لىلر  ةو  بهالاو  لبساايي اين  اوييو  (BSC)لبايوو لب تللزن بارل  

ااةواي لبايوو لب تللزن بارل  للبتا ي كن  ن تثر  ن آيو  رلله  لب ري ين  نتل ل  ليرل  

لتهةا تايي و   كي  تلوؤال  لتثاا نىوش إلست لتيىيي لب نفوإ  ليتتل  ن لبايونو  لب تلبرإ 

 ن لب ري ين لبحين فو كلل ها  نرلر للاتيو   (BSC) ن اةواي لبايوو لب تللزن بارل  

ن  كي  نىوثو   ن لب ري ين لبحين ب  يفو كلل ها ن بيي  نرلر للاتيو  لإلست لتيىيي سيكلنل
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لإلست لتيىيي  لىو   لبنتوب  تباا لبتل  نبا  ا يي لىلر  ةو  بهالاو  لبساايي اين 

 اوييو ليرل  لبتا تؤكر نبا تويير اةواي لبايوو لب تللزن بارل   ي  هف  لب  و سين 

 و  فو   نتوب  لبر لسي لبا لبتلا  لبا تاليٌ ثرإ آيو  لباوب ين نبا لبتنليح لبه با  ك

لبيي لاتيو   اوييو ليرل  نن ة يا  نل لب ري ين  سب لبرلله  لب تابلي بةرل يين اوب نفوإ

لبل نيي رلا  لب نتل ل  لي اهي باةواي لبايوو لب تللزن بارل   لب  تىر لبر لسي ربي  

بارل  يكلا ببتًبب نبا رلله  لب ري ين لب اتبلي ها نبا  ن لبت كيز نبا نالاو  لبساايي 

  ه ي تايي  لإلست لتيىييب     
 

        Aranda & Arellano ( دراسة7)

 Strategicتنول  لباوثيون ها احه لبر لساي  نهىاين بانت  اياوو ليرل  لالسات لتيىا      

Performance Measurement Systems (SPMSs) كياا  نىوثااو  هااالي 

 اري ين ثال  تبا  سات لتيىيي  ا  تثاياا تللهاا ااين لبو لبهاو بين اوب نفاوإ اوإلاالاي  ل تل

بب اة اين لب ااوييو  (BSC)  لستارل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  9ست لتيىيي ا و  )لإل

  تاا ي  ااري  بنتاو  ايااوو ليرل  2للب ى لناو  لب تهاررإ هاا لبتسبسا  لبه  اا بب نفاوإ  )

 Strategic Performance Measurement Systemsلالسااات لتيىا 

(SPMS)  ياس   اوييو ليرل  لبا  اوييو  وبيي ليي   وبياي بتبا  لب ااوييو لبتاا ياا  هيهاو

 لبت لاة رلا  لبتسبس  لبه  ا بب نفوإب  

ل ى ي  لبر لسي لب يرلنيي نباا انا  لرااو  لتا  لاتياو   ى النتين  ان  اري ت لإلرل إ      

ب اار تاا هه   ان ااال  لبه ا  اكا   انه   ان  نهىاا نتا  اياوو ليرل   لبلسةا اوبانا 

  تتثااا ىلا ياي  كاا  هاا لبتللهاا ااين 9) تفاي  لباا لالست لتيىا  لىو   نتوب  لبر لسي 

 (BSC)لإلرل إ لبلسةا للإلرل إ لبهبياو ننار لالنت اور نباا اةوااي لباياوو لب تاللزن باارل  

  2  ) (SPMS)بنتااو  ايااوو ليرل  لالساات لتيىا  ننهااو نناار لالنت ااور نبااا تااا ي  اااري 

تزرلر ر ىاي لبتللهاا ننار لالنتااو  ااين  نتال ل  اةوااي لباياوو لب تاللزن باارل  لباا  سال  

) ت  ن لب نتل  لب وبا لبا  نتل  لبه ي  لبا  نتل  لبه بيو  لبرلابيي لباا  نتال  لباتهب  

   ن اهاا  3تاةااي اويىاا  لبةلياا   )للبن اال  ثيااى تكاالن يوبايااي لب اااوييو يياا   وبيااي ل  

ارلن ااا إ ل ناط ال يثااا  (SPMS)رل  لالست لتيىا لي لب ري ين يتهو بلن    نتو  ايوو

 ك   ن لبت لاة لب ةبلب اين  اوييو ليرل  للبتللها اين لبهو بينب  

ك ااو تلاااب  لبر لسااي لبااا  ن لآليااو  لب ت تاااي نبااا ن بيااي تااا ي  نتااو  ايااوو ليرل       

 تت ي  ها  (SPMS)الست لتيىا ل

لبتا ي  نن ر ىي ت لاة  اوييو ليرل  ها لبتسبسا  لبه  اا ننار و يااال نتاو  اياوو   9)

 ست لتيىييب كورلإ ههوبي بتلاي  لإلليرل  لالست لتيىا  ا   

ثرلى لاتالٌ ها تلسي  لب ري ين بةسات لتيىيي لب تلبارإ نتيىاي تاهٌ ايكا  لبتا لاة   2)

 ىي  كا   ن لبىهر لبنوت  نن آ ل  لب ري ين ثال  ايكا  لبتا لاة اين  اوييو ليرل  ار

 لب لال ننطب   
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        Pineno ( دراسة8)

ل لهل   (BSC)تال  احه لبر لسي نبا تةايا اةواي لبايوو لب تللزن بارل       

اال  رل إ ثيوإ لب نت    ن اال  تثبي   ثر  لواي   Sustainabilityلالسترل ي 

 Time-Drivenرل يي  ي  نتو  لبتكوبيٌ نبا  سوو لبنفوة لب لىط اوبلا  لب ثوساي لإل

Activity-Based Costing (TDABC)  بتلهي   نه   تكو   للاهاب 

لار تلاب  لبر لسي لبا لت   لزلن ت ىيثيي بك   نتل   ن  نتل ل  اةواي      

وإ لب نت   هلا ك    ثبي  ن   لث  رل إ ثي  اال (BSC)لبايوو لب تللزن بارل  

:  21:  31:  41:  91تاري  لب نت  تكلن ليلزلن لبنسايي نبا لبتللبا  ي  ثب

  ل نتل  لبه ي   ل نتل  لبه بيو  لبرلابيي  ل نتل  لبتهب  للبن ل  لها بب نتل  لب وبا

بب نتل  :  31:  21:  31:  21لبن ل تكلن ليلزلن لبنسايي نبا لبتللبا  ي  ثب

  لبه ي   ل نتل  لبه بيو  لبرلابيي  ل نتل  لبتهب  للبن ل  اين و ها   ل نتللب وبا

بب نتل  :  41:  91:  21:  31لبنتلا تكلن ليلزلن لبنسايي نبا لبتللبا  ي  ثب

 ي  ل نتل  لبه ي   ل نتل  لبه بيو  لبرلابيي  ل نتل  لبتهب  للبن ل    و ها   ثبلب وبا

  بب نتل  لب وبا:  51:  21:  91:  21ا لبتللبا لبترال  تكلن ليلزلن لبنسايي نب

 يل نتل  لبه ي   ل نتل  لبه بيو  لبرلابيي  ل نتل  لبتهب  للبن ل  ل اي ل  ها   ثب

:  51:  31:  91:  91لبتابص  ن لب نت  تكلن ليلزلن لبنسايي نبا لبتللبا 

  تل  لبتهب  للبن لبلبرلابيي  ل ن   ل نتل  لبه ي   ل نتل  لبه بيو بب نتل  لب وبا

ليالثت  ن احه لبنتوب   ن ها   ثبتا تاري  لب نت  للبتابص  ن لب نت  تكلن      

:  ين ها 91ليلزلن لبت ىيثيي ب اوييو لب نتل  لب وبا  ا   ن لب  لث  ليا ت )

اوتين لب  ثبتين يتلا  نوبر تيٌ  ن لب نت  ليكلن لبلزن لبت ىيثا ب اوييو لب نتل  

:  ها   ثبي لبنتلا ين ها احه لب  ثبي تكلن  ايهو  31ها  نبا  ستلت ) لب وبا

 لب نت  ها  نبا ثوبيب  

        Clinton & Clinton( دراسة9)

 Microfinance Institutionsاو   احه لبر لسي نبا  ؤسسو  لبت لي  لباًي إ      

(MFIs)  ت تسها بابا اي ي ل ته    ن احه لب ؤسسو   ي  يي او  ن لب نف   ليا

ببه ال    ال  ن لبر لسي  لتث   ن انو  لاتالهو  اينهو لاين لب نف   ليا ت  ثيى 

تللىط  ؤسسو  لبت لي  لباًي إ ااهلاو   كي  بتثايا لإلست لتيىيي للبتثاا  ن اثي 

لنىوزاو  ن اال  لب اوييو لب نوساي  ك و تللىط تب  لب ؤسسو  اتثريو  كاي إ بتاسية 

 Corrupt andلبحت يت يز ااهلاو  اساب لبلسور لباي لا لةي لبثكل ي  لبه  

Bureaucratic Governments للينت ي لإلرل يي لبرلابيي يي  لبلهوبي  

Inefficient Internal Management Systems للبناص لبفرير ها لب لل ر  

Severely Lacking Resources  لىه  لبه ال  Uneducated Clients ا ه
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للبتنليح  ن اا   اه  ليثيون  لةل  هت إ لبه   لبفوا لبتا ت تا اين ةباو  لبه ال 

 لبىهي لب ونثيب

سيكلن  كي   (BSC) ن لستارل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  لبا لتلاب  لبر لسي      

  اوإلتوهي لبا لستارل (MFIs)هوبرإ ها تب  لبايبي لبتا ت يز  ؤسسو  لبت لي  لباًي إ 

كورلإ تك يبيي تسونر تب   Activities to Metrics Mappingا لبة  اوييو لينفةي 

لب ؤسسو  ها  اة لينفةي لبتا تابا اي ي اإست لتيىيي لب نفوإ  نن ة يا تلىيط نت  

 اهو رلا  ى ي   رل ل  لب ؤسسيبلبهو بين نثل كيليي لنىوز لإلست لتيىيي لهه هو لتةاي

        ,.Ebrahimi et al دراسة( 01)

ها تايي  ليرل  او   احه لبر لسي نبا لستارل   (IS)نت ل  يا يي نت  لب هبل و       

 Informationن لحا تكنلبلىيو  هبل و  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  

Technology Balanced Scorecard (ITBSC)    ها ايوو ليرل   لر لسي نت

انو  نبا  رل  لبنت   ن  ى  ايويي نت  لب هبل و   هبل و  لإلرل إ لإلست لتيىيي 

لإلست لتيىيي نبا  سوو  رل  لبنت   ليت  تثبي  نت   هبل و  لإلرل إ لإلست لتيىيي انو  

 ب    (BSC)نبا ر ىي لبك و  ها ن لحا اةواي لبايوو لب تللزن بارل  

اين نت   هبل و  لىو  ارٌ لبر لسي لإلىواي نبا سؤل   ا  انو  نالاي ىلا يي      

لإلرل إ لإلست لتيىيي نبا  سوو اةواي لبايوو لب تللزن بارل  ل رل  نت  لب هبل و    

 نفوإ ها  31لبةىواي نبا احل لبسؤل  لاتو  لباوثيلن ها احه لبر لسي نيني  كلني  ن 

 كو  لبهوا ي لإلي لنيي انو  نبا ر ىي لكت و  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  برت احه لبف

لب اتو إ هي لبهيني لر ىي  رل  نت  لب هبل و  اتب  لبف كو   لتلاب  لبر لسي لبا  ن 

ل تلون  ستلت نت   هبل و  لإلرل إ لالست لتيىيي نبا  سوو اةواي لبايوو لب تللزن 

 بارل  يؤرت لبا ل تلون  رل  نت  لب هبل و  للبهكو اثيلب  

        Malina ( دراسة00)

 (BSC)ه لبر لسي نبا تى ي  لب هبل و  نن اةواي لبايوو لب تللزن بارل  او   اح     

نو   لت  تى ي  لبايونو  لبلاليي للبك يي لبتا تتهبا ااةواي  95با سلن ف كي ب رإ 

   و لبحت تًي  9ها فك  نرإ  سببي اثييي تت ي  ها  ) (BSC)لبايوو لب تللزن بارل  

   ب وحل لست   حب  ب 3ي  ا  ل  لبز ن  )   و لبحت ب  يت2ًا  ل  لبز ن  )

ب  تتوي    (BSC)نتوب  لبر لسي تؤكر نبا  ن اةواي لبايوو لب تللزن بارل  لىو        

اوبتًي ل  ها لبهيك  لبتنتي ا  لابي لبت كيز للالنالو  ها لب رت لبز نا  لتا ي  

ً    ن اةواي لبايوو لبه بيو   لنتو  لبتهليتو   لتلاب  لبا نلل   تفي  لبا  ن لب

ت  يوا  ا  ل  لبز ن ثيى لستار   كورلإ بتايي  ليرل   (BSC)لب تللزن بارل  

لتثرير  هت  لب  و سو   ك و ثرر  لبر لسي نلل   لست  ل  اةواي لبايوو لب تللزن 

كورلإ تهب  لتللا  اين لبهو بين اوب نفوإ لار تهو نبا لبتويي  ها لبسبل    (BSC)بارل  

و تلاب  لبر لسي  يتو  لبا  ى لني  ن نلل   لبنىوش لب بيسيي لبتا تستار  بانو  ك 
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باوثيين للبف كو  نثل تا ي  لتسونر  Scorecardللب ثوهتي نبا اةواي ليرل  

 ب (BSC)للستارل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  

        Rababah( دراسة04)

ٌ نبا نساي لبف كو  لبانونيي لي رنيي لبتا او   احه لبر لسي نبا  ثولبي لبته      

  للنت ر  نبا لستارل  لستايون ببلالٌ (BSC)تةاا اةواي لبايوو لب تللزن بارل  

  ك و لستار   لب اواال  لبفاايي (BSC)نبا نساي لبف كو  لبتا تةاا احل لب را  

سي تفي  لبا  ن ب ه هي لبهلل   لبتا تؤي  ها تنليح حب  لب را ب لىو   نتوب  لبر ل

:  ن لبف كو  لبانونيي  ث  لبر لسي تةاا اةواي لبايوو لب تللزن بارل  83ثللبا 

(BSC) لكفل  لب اواال  لبفاايي نن  ا  لبهلل   لبتا تؤي  ها ىه  لبف كو  تتىط  

للبتا تت ي  ها  رن  لإلرل إ لبهبيو  (BSC)نثل تةايا اةواي لبايوو لب تللزن بارل  

Top Management Support  زيورإ تكنلبلىيو لب هبل و  لHigher 

Information Technology  نلب ي لب ستهب  لGlobalization of 

Consumer  زيورإ لب نوهسي لIncreased Competition ب 

لبتا تللىط لبف كو  ننر تةايا  Barriersك و  لتث  لبر لسي  ى لني لبهللبا      

زن بارل  ل ا هو  ل تلون تكبلي تةايا احل لب را  لايونتط   را  اةواي لبايوو لب تلل

لناص لب هبل و  لب ةبلاي بهحل لب را   لنر  تلله  ثز  ا ل   برن  تةايا حب  

 ن اا   Misunderstandingsلب را   ل اول ي لبتًيي   ن اا  لبهو بين  لسل  لبله  

 ب  (BSC)ي لبايوو لب تللزن بارل لبهو بين ثل  لبهالاي اين  ست لتيىيي لب نفوإ لاةوا
 

 ثانياً: دراسات تناولت محاسبة المسئولية

      Fowzia ( دراسة 0)

لباثى نن نتو   ثوساي لب سبلبيي لبحت ي كن  تاونط ها لينللن نبا احه لبر لسي  او       

و  لب اتبلي ب نف   لبار و  ها رلبي انىالريش     لبت كيز نبا  ستلت لب تو ثل  نت

 نفوإ ار يي   88 ثوساي لب سبلبيي  لبتثايا احه ليارلٌ  ى ي  ر لسي  سثيي نبا 

ل فو   نتوب  لبر لسي لبا  نط بيو انو   نفوإ تتا  نتو  لثير ب ثوساي لب سبلبيي  ن اين 

-Functionalنرإ نت  ب ثوساي لب سبلبيي لاا  ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لتيلا 

Based Responsibility Accounting  ل ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لبنفوة  

Activity-Based Responsibility Accounting لنتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  

  ك و لىر  Strategic-Based Responsibility Accounting سوو لست لتيىا 

ب سبلبيي  لبر لسي  ن  ستليو  لب تو نن ننوا  نتو   ثوساي لب سبلبيي لي اهي )تثرير ل

تثرير لب كوه    اا نلسهو لايوو ليرل    تالي /للت   اوييو ليرل /لب اوييو لب  ىهيي  ل

ها ك  لب نف    ث  لبر لسي اوستينو  تثرير لب سبلبييب للستار   لبر لسي لبن لحا 

ون لببليو يت ا بر لسي تويي  لب تًي ل  نبا لب تًي  لبتوا  ينوبا لبتل نب ل فو   لبنتوب  ا
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لب تو لبكبا نن نتو   ثوساي لب سبلبيي يتوي  اتثرير لب سبلبيي ل اوييو ليرل  لتثرير نتو  

 بلب كوه  

      Ocansey & Enahoro ( دراسة 4)

او اا  اااحه لبر لسااي نبااا هكاا إ  ن اتاايي لإلفاا لٌ لناار إ لب االل ر  ر  لبااا تاا ل إ      

لينت اي لب اا  ي للباوب اي نباا  لبيي اوينفةي  ثياى  تها   لبر لساي هفا  سب باوا لب

تى ي  لبتكوبيٌ لب تلاهي بً   تثرير لبتكوبيٌ لبسبهيي للبرل يي ها تاةية   اوش  اري   

لبيي لب سابلبين نان ثارلى ااحه لبتكاوبيٌ  هاار ساه  لبر لساي لباا  ساته ل  لب سب  لكز 

هاااا   Controllability Principleلب لتااالنو  لبتاااا تنولبااا   اااار    كونياااي لباااتثك  

ببتاةية با اوش  لار نت  نن احه لبر لسي  ن  ار    كونياي  ثوساي لب سبلبيي كهو    ثرر 

لبااتثك  يؤسااو ليااا   نالاااو  لبساااايي اااين  نفااةي  ثااررإ يااال  اهااو لب ااري ين ل رل  اااحه 

  ال  ن احه لبر لسي ب  تتنول  لب نتل  لإلست لتيىا ب ثوساي لب سبلبييبلينفةيب 

 

      Al-shomaly ( دراسة 3)

تهرٌ احه لبر لسي  با لبكفٌ نن ليسوبيب لبتي يت  لستارل هو بتايي  ليرل  هاي اةاون      

ل ن  ىا  تثاياا ااحل لبيي   ثوسايي لب سبلب نويي لبةايي هي لي رن ل رت نالاتهو ا اورئ 

ةاياي ت  تا ي  لستايون ببثال  نبا لب هبل و   ن لبهيني لبتاي ت يا  لب ؤسساو  لب لبهرٌ

هي ف و  لي رن )لب نت و  ييا  لبثكل ياي للباةاون لبااوص   لاباا  لبر لساي  باا  ن 

لبيي هاي تاياي  لب ساب لب ؤسسو  لبةايي هي ف و  لي رن تتانا ىزبيو  سوسيو  نتو   ثوساي

لىالر ايوكا  تنتي ياي  ثاررإ   أوال رلبهو لبكن افك  ييا   سا ي  ليارن  ااحل لالساتنتوا  

يياوب  نهىياي  ثانيااً   لكاز )   لكاز لبتكبلاي للبا ال   لهااو بتبا  لبهيوكا   ثيى ت  تاساي  لب

كااون لب ياا  نثاال لبال  كزيااي  ثالثاااً  ناارلر لب للزنااو  بكاا    كااز  اان   لكااز لب سااؤلبيي  

)تللي  لبسبةي  هي احه لب ؤسسو  تهيلي  ثياى كاون اناو  تاويي  كايا   ان ااا  لإلرل إ 

 ايي  ليرل  هي لب  لكز لنبا  ستلت لب نت ي اوك بهوبلبهبيو هي ن بيي لتاوح لبا ل ل  لت

 ال  ن احه لبر لسي  ي  ثرليتهو ب  تتنول   ثوساي لب سبلبيي  ال  ان لب نتال  لبالتيلا      

لبتابياارت هاااة  لباا  تتنااول   اان ا يااب  ل  اان اهياار اهاار لبه بيااو  لبااحت  تااوهط لبتلىااط نثاال 

 ت  توهط لبتلىط لإلست لتيىا ب ثوساي لب سبلبييب  لينفةي  ل اهر لبه ي  للبتهب  للبن ل لبح
 

 (BSC) ثالثاااً: دراسااات تناولاات الااربط بااين بطاقااة القياااس المتااوازن لااألداء

   (SBRA)ومحاسبة المسئولية على أساس استراتيجى 

 ب  يىر لباوثى ر لسو  كوهيي لا يثي ت اة اين اةواي لبايوو لب تللزن بارل      

(BSC) ست لتيىابلبيي نبا  سوو ل ثوساي لب س  (SBRA)  لبابي   ن لب اوال  ال 

 لبكتب لبتا ت ي    لى   ي  ل

(Hansen et al.     ; Hansen et al.     )  ( ؛ 2193  لبنفو للبهباولت 

   2113بنفو   ل
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او   نبا  اتا لش ن الحا يايايو تاويي  نالااو  لبسااايي ااين  لبتا 4113دراسة النشار ففى 

رل   ن  ى  تثايا  تةباو   ثوساي لب سابلبيي نباا  ساوو  سات لتيىا هاا تال   اوييو لي

اناو  ن الحا تاةيةاا بب نفاوإ يساوا  هاا  ارٌ لبر لسي لكون را  لبايوو لب تللزن بارل   

تثرير لب سااو  يي  لب وبيي ببنتوب  لب وبيي لبتا تثااهو لب نفوإ ها  ةو  لساتارل   ارا  اةوااي 

ارل  لناان ة يااا  ااا لز  ياا  لبتًياا ل  هااا لب اااوييو يياا  لب وبيااي نبااا لبايااوو لب تااللزن باا

لاار ىاو   نتاوب  لبر لساي تؤكار نباا  ن ايااوو  لب ااوييو لب وبياي نباا  ساتلت لب نفاوإ ككا ب

تويي  نالاو  لبساايي اين  اوييو ليرل  سلٌ يثاا  تةباو   ثوساي لب سابلبيي نباا  ساوو 

لسي  ن اال  لبن لحا لب اتا ش لباا   كونياي تثليا    ك و تلاب  لبر (SBRA) ست لتيىا 

  ن الحا ببتاةاية لب اوبا ولسايبي لتااو  لباا كلنها واةواي لبايوو لب تاللزن باالرل   ان كلنها

ثيى يس ل باةرل إ هاا كوهاي لب ساتليو  لإلرل ياي لهاا  اتباٌ لثارل  لين او  لبل نياي  ن 

اتبلاي نباا لينفاةي لب وبياي  لحبا   ان تار  لبتويي ل  لبنوتىي نان لبتًيا ل  هاا لينفاةي لب 

اااال  تاااري  لآليااو  لبت لك يااي اساااب لب اااوييو لباابيااي لكااحب  لبتًياا ل  هااا لب ايااوو لباهاارت 

    اساب لب اوييو لباابييب 

اةواي لبايوو للباوثى يثول  لالستلورإ  ن لب اة لبحت ت  ها تب  لب  لى  اين      

ها  (SBRA) سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىال ثوساي لب  (BSC)لب تللزن بارل  

لبتلا  لبا رالبي  ثاوبيي تؤكر اثي  ل نر  اثي  ن اةواي لبايوو لب تللزن بارل  

(BSC)  سوو  ست لتيىا ستله  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا (SBRA)   ب 
 

 . الدور االستراتيجى لبطاقة القياس المتوازن لألداء  2

 (BSC)لمتوازن لألداء مفهوم بطاقة القياس ا. 2-0

   ن اا   لا   كواالن لريلير BSCت   راو   لهل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  )     

   لىو   لبل تيي ليسوسيي باةواي لبايوو لب تللزن بارل   9992نل تلن ها نو  

(BSC)   تال  نبا  ن لبنتوب  لب وبيي لثراو ال ي كن  ن تثاا ابا اي ي  ن لينفةي

 Lagging توتا اهر هت إ  اةو  هنا  ن لب اوييو لب وبيي تها  نن  ؤف ل  ا

Indicators بيس  ههوبي هي تثرير لب سااو   ل لينفةي لبتا تؤي  نبا لبنتوب  ل

بحب  لات ش كواالن لنل تلن نبا لب نف    نط    لستارل    (     ,Pineno)لب وبيي

بي  ن لب اوييو لإلتوهيي ك ؤف ل  تالر  ل لب اوييو لب وبيي  يناًي لت   ى لني فو 

تتناو اويرل  لب وبي لاو و اتانيٌ لب ؤف ل  ها   اهي  نتل ل  تت ي  ها  لب نتل  

 لبرلابيي ل نتل  لبتهب  للبن لب لب وبا ل نتل  لبه ي  ل نتل  لبه بيو 

نتو  اونهو  (BSC)اةواي لبايوو لب تللزن بارل   DeBusk & Crabtree ولالل     

 لباوبرإيى   اين لب اوييو لب وبيي ليي  لب وبيي لبحت يهكو لبتللزن اين  ؤف ل  ليرل  

Leading  لتب  لبتا توتا اهر هت إ  اةو Lagging   للبتللزن اين  اوييو لب ا ىو

Outcome Measures   للب اوييو لب سااي بارلMeasures that Drive 

Performance (DeBusk & Crabtree,     )   ب 
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 Kaplan & Nortonلبتا لات ثهو  (BSC)لتهتا  اةواي لبايوو لب تللزن بارل       

 رلإ  رل يي تسونر ها رن  تنليح  ست لتيىيي لب نفوإ انىوش  ثيى ت   نوافتهو لر لستهو نبا 

نةوا للس   ن اا  لباوثيين للب  و سين  ن اال   اة  نفةي لب نفوإ لبتفًيبيي ليي  

يي اإست لتيىيتهو لب بيسيي ها ليى  لبةلي  لتثرير نالاو  لبساايي اين تب  لينفةي  لب وب

ك و  نهو ترن  تاةية ل رل إ ك   نفةي لب نفوإ لهاو  يا يتهو لإلست لتيىيي  ك و  نهو تواح 

ها لالنتاو  نلل   لبنىوش ليا ت يي  لب وبيي لبتا تؤي  اال إ ىلا يي ها نىوش 

ي كن  ن  (BSC)اون اةواي لبايوو لب تللزن بارل   .Figge, et al توٌ لب نفوإ  لار 

تكلن ناةي لنةالا او ي بتت ين لبىللنب لبايبيي للالىت ونيي ها لبنتو  لب بيسا إلرل إ 

ها ت  تةايا اةواي  Sustainability Managementلب نفوإ  هإرل إ لالسترل ي 

ها لبتًبب نبا  لىط لباال  ها لب نه  ار تسونر  (BSC)لبايوو لب تللزن بارل  

لبتابيرت بنت  لإلرل إ لبايبيي للالىت ونيي  ن اال  ر   لب كوبز ليسوسيي بالسترل ي ها  رلإ 

 ب (     .Figge, et al)للثرإ لفو بي إلرل إ لإلست لتيىيي 

  لتسونر ال تزل  لبلسيبي لبىيرإ بايوو ليرل (BSC)اةواي لبايوو لب تللزن بارل  ه     

لب نف   نبا تثايا  ارلههو  للبتثرت لبحت يللىط لإلرل إ ال لبت كيز نبا ت كياي  الب ي 

ب ى لني  ن ليارلٌ للبًويو  للبتا  ن فونهو تؤرت لبا تهتي  لبهوبر لب وبا بب نفوإ  

ه نتىو   ت  نفوإ ال ي كن  ن ترا  لبا لبسلا اسهلبي  ل تا ا  نط هىوإ ل ن و ت   

  لتستار   رل إ لب نفوإ اةواي Product Life Cycleت ي  رل إ ثيوإ لب نت   ا  لث 

بب سونرإ ها نىوش لب نت   ن اال   س  لإلست لتيىيو   (BSC)لبايوو لب تللزن بارل  

 ب   (     ,Pineno)بك    ثبي  ن   لث  رل إ ثيوإ لب نت 

ي لبايوو لب تاللزن باارل   لىط لباالايي ها اةوا Kaplan & Nortonلبار ثررل      

 ب   ( .Kaplan & Norton,     , p)نبا لبنثل لبتوبا   

 نهو تهكو  سوبي ل ست لتيىيي لبف كي  ن  نبا يسل  نبا نكو  هت  لب اوييو لبتا   9)

لب ست رإ  ن لينفاةي للبه بياو  لبرلابياي للبتاا يوبااو  لتواح  سو ل   ن  سل  لبا  نبا 

 ست لتيىيي لبفو بي بب نفوإب  و تكلن يي   الب ي بة

 نهاااو  رلإ تةبهياااي تتناااول  لبه ااا  نباااا تثاياااا نىاااوش هاااا لبلاااا  لبثاااوبا للب ساااتاابا    2)

هوب اوييو لب وبيي تاٌ  رل  لبف كي اال  لبلت إ لياي إ لبتا  نر ننهو لبتاو ي  لب وبياي 

 رلن  ن تفي  لبا كيليي تثسين ليرل  ها لبلت إ لباور يب 

  اااين لب اااوييو لباو ىيااي للبرلابيااي   اان اااال   سااونرإ لإلرل إ هااا  نهااو تثاارى تكو اا  3)

لب لوتبي اين  اوييو ليرل  لبتا لستار   ها لبلت ل  لبسوااي بت ون تثايا نىوش هاا 

 لب ستاا ب 

 ثياى  ن نهو  رلإ ت كز نبا لب اوييو لبتا  ن فونهو تثايا نىاوش  سات لتيىيي لبفا كي    4)

تتةبااب  اان لإلرل إ لبتلااا  لبااا لتلااوا افااون  (BSC)ل  اةواااي لبايااوو لب تااللزن بااار

 لب اوييو ليكي   ا يي بنىوش  ست لتيىيي لبف كيب       
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 (  .Pineno,     , p)  بب نف   لتله  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  لبلللبر لبتوبيي

 لبتفىي  نبا ايويي لتنليح  ست لتيىيو  لب نفوإب 

 و  لب نفوإ لىهبهو للتثيب لبتثريى لب ست   إلست لتيىي  9)

 تثسين ن بيي لالتاو  اين لبهو بين اوب نفوإب   2)

 تثسين لبتللها اين ليارلٌ لبفاايي ببهو بين ل ارلٌ ل ست لتيىيو  لب نفوإب   3)

 لبتللها اين لباةة لبتفًيبيي لبسنليي  ل ااي إ ليى     لإلست لتيىيو  ةليبي ليى ب   4)

 للإلست لتيىيو  ةليبي ليى ب  لبتللها اين  اوييو تايي  ليرل   5)

 ي   نهو تهر  ايوسو  او و   (BSC)ت لباه   ن اةواي لبايوو لب تللزن بارل  لي      

لفو ال  يرل  لب نت و   ال  نهو ال تته  التلش لبكيليي لبتا تسوا  اهو ها تثسين ليرل   

ل  لتيلتهو افك   كي  بحب  يىب تكو بهو    نتو  ببىلر لبتثسين ليرل  يسونراو ها  ر

 اوبل)كلو إ لههوبيي بتتثاا ن بيي تالي  ليرل  للبتا تتت ن لبايوو للبتثسين لب ست   

  ل   حب  ي ت لباوثى  ن اةواي لبايوو لب تللزن بارل   و زلب  تار    2193لآا لن 

    هبل و  او ي  ن اال  لب نتل ل  لي اهي لبتا تل ز نلنيي  ن  ؤف ل  ليرل  تى

اين لب اوييو لب وبيي ليي  لب وبيي ت تاة اإست لتيىيي لب نفوإ  للبتا تؤي  ها تثسين ليرل  

حب   ن اال  ل ن ي  زيورإ تلهي  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا  ل

  لالستلورإ  ن ايونو  لبتًحيي لبهكسييب 
 

 المنشؤة ستراتيجيةوإ (BSC). بطاقة القياس المتوازن لألداء 2-4

 . مفهوم اإلستراتيجية2-4-0

انااو  نبااا  (BSC)ارل  باا لب تااللزنلبايااوو  بكااا تسااتةي  لبفاا كو  تةاالي  اةواااي     

لست لتيىيوتهو هيىب  ن تثرر التلش  و لب ااالر اوإلسات لتيىيي  هوإلسات لتيىيي تنىاز  ان 

 (   .Atkinson, et al.     , p)اال  لتيلتين  سوسيتين ا و  

ابااا  ياازإ تنوهساايي ناان ة يااا   كااز لبفاا كي هااا لبساالا لباااو ىا  اان  األولااى:الوظيفااة 

اال   لل راو لار لتهو لبرلابيي لتاري   نتىو  لار و  به البهو  هتا   ان ل اتبلاي نان 

  نوهسيهوب 

لت   ست لتيىيي للتثي تسونر ها تلىيط لب الل ر لبرلابياي لتاايااهو  الوظيفة الثانية:

كين لبهو بين التاوح لبا ل ل  للنىوز لبسيوسو  لبتاا تثااا لتارن  نبا لثرل  لب نفوإ لت 

 لب  كز لبتنوهسا بب نفوإ ها لبسلا لباو ىاب  

لنبااا لباا ي   اان  ن لب نفااوإ بااريهو لالاتيااو   اان اااين لساات لتيىيو  نرياارإ  ال  نااط بكااا      

 توبيي تكلن لإلست لتيىيي ىيرإ يىب  ن تثتلت نبا لينين  ن لب كلنو  ليسوسيي لب

ايون للتل اوب يزإ لبتنوهسيي ببف كي ها لبسلا   و لباحت تلهباط لبفا كي  ل تنالت لباياو    9)

 اط افك   اتبٌ لنبا نثل  هت   ل ه ير اوب او ني    لب نوهسينب
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نةااوا لإلساات لتيىيي   ااو اااا لب نااوةا لبتااا تنااوهو هيهااو لبفاا كي اااالإ    ااو فاا لبل    2)

بلىياو    ل ار اي  ناوةا ىً لهياي   ل تلساي   ستهرهي  ان لبه اال    ل لساتارل  تكنل

 اةلة لنتواب    

هإحل كون  لإلست لتيىيي تهت ر نبا ايو  لثرإ لين و  اواتيو  اةون  ن لبسلا      

تثرير لبه بيو  لبرلابيي    يىب نبا  رل إ لب نفوإل ى لني  ن لبه ال  للبت كيز نبيه

يهو لتاري   ات ثو  ببه ال  ها اةونو  للبهو ي لبتا يىب نبا لثرإ لين و  لبتللا ه

لبسلا لب ستهرهي لتثرير لبار ل  لبل ريي للبتنتي يي لب ةبلاي بتثايا كلو إ لبه بيو  

 لبرلابيي ل تةباو  لبه ال  لليارلٌ لب وبييب 

ليت  لت   ؤيي ل ست لتيىيي لب نفوإ  ن اال   نتل ل  ليرل  لي اهي ااةواي لبايوو      

نبا  ن يت ى  ك   نتل  لبا نرإ  ارلٌ تسها لب نفوإ اى ي   (BSC)بارل  لب تللزن 

نثل تثاياهو  ن اال  لت   ى لني  ن لب اوييو  لتسهيال   كلنوتهو  ن  رل ل  ل ه لر

 ستهرٌ تثاياهو  ي  لتاوح ك   لت  اي لبتا تاييو  رت تثايا ليارلٌ ها تل  

لب اوييو ل ن ي  ليارلٌ لاوبتوبا تثايا  ؤيي  لبتا تسونر ها تثايا لإلى ل ل  لب اربيي

  بل ست لتيىيي لب نفوإ
 

 نظم قياس األداء االستراتيجى. 2-4-4

 ن لبهرياار  اان لبااا ل ل  تتاااح افااك  ياال ا نبااا  سااتلت لإلرل إ لبلسااةا  للبفاا ة      

ت   ليسوسا ين تتاح تب  لبا ل ل  الهوبيي  ن يكلن برت لإلرل إ لبلسةا لتلاوا لهها   فا

ثاال   ساات لتيىيي لب نفااوإ  ههاار  لبلهاا  لبكااوها إلساات لتيىيي لب نفااوإ  اان اااا   ىااو  لإلرل إ 

لبلسةا ار يؤرت لبا تنليح  سات لتيىيي  اتبلاي ت و او  نان تبا  لإلسات لتيىيي لب ااالرإ  ان 

اا  لإلرل إ لبهبياو  ثياى اار تاؤرت لباا اياو  لبهاو بين اتثليا  لب نفاوإ لباا لتىوااو   اتبلاي 

(Aranda & Arellano,     )    باااحب   ااان لب تلاااا   ن ينااات  نااان سااال  ههااا

لإلست لتيىيي لإلت ل  اويرل  اين و لبله  لب فت   بهو سيهزز ليرل   ن اال  ثى  نتاو  

 .Rapert, et al)للبتلااوا  هي ااو اياانه   Cohesivenessلب نفااوإ نبااا لبت وساا  

ب  لسااتارل  نتاا  ايااوو ليرل  لااار سااو  ىاار  هااا لبر لسااو  لبسااوااي ثاال  نتااوب (    

هاااا  نهاااو ليهتااا  لليكيااا  لنتفاااو ل  هاااا تلااااي  لياااارلٌ  (SPMSs)لالسااات لتيىا 

 ,Chenhall)لإلست لتيىيي  ل ن ي  هه   هت  ب سو  لبه   لبالز  بتثايا نىاوش لب نفاوإ 

       ب(    

سات لتيىا كلسايبي لتنولب  اه  لبر لسو  لبتى يايي تثبي  ههوبيي نت  ايوو ليرل  لال     

بتلاااي  لإلساات لتيىيي رلااا  لب نفااوإ  ثيااى ااا   لباااه   نااط ساايثرى زيااورإ هااا  تااو 

   ال  نها  با  يىارلل  او يارن  (BSC)لب ري ين ننر لستارل  اةواي لباياوو لب تاللزن باارل  

 ب (     ,Malina & Selto) يا  ههوبياي تلااي  لإلسات لتيىيي ااين لبهاو بين اوب نفاوإ 

هااا (SPMSs) ن لب نفاا   ي كاان بهااو لسااتارل  نتاا  ايااوو ليرل  لالساات لتيىاهوبهرياار  اا

لب  و ساو  لبه بياي لبكان اوهكاو   اتبلاي  ه نهااو  ان يارنا تةاياا اةوااي لباياوو لب تااللزن 
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 ,     ,Kaplan & Nortonرلن  ن يتاناا ليهكاو  لبتاا ناورت اهاو  (BSC)باارل  

     (Ittner, et al.     ) رللها  لب اري ين يات   نةاوبه  رإ آياولببتالياٌ  ان ثا  

ارل    ال  ن احل يثرى هااة لبايوو لب تللزن بلبيي لاتيو  لب اوييو لبتا تثتليهو اةواي  سب

نبا  سوو نالاو  لبساايي لب لت تي ااين  (BSC)ها  ةو  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  

كا   نتال  ااال إ  نلاابي   اوييو ليرل  اوب نتل ل  لي اهي لبيو لبنتا  لباا  ااوييو

(Tayler,     )ب    
 

 . عالقات السببية بين المنظورات األربعة لبطاقة القياس المتوازن لألداء2-3

  لببتها ٌ نباا ااحل لبا اة  نفاوإ ن  اة لب اوييو اوإلست لتيىيي اال  ساوو نىاوش  ت      

 يت  تنول  ليسببي لبياليي لبتوبيي  

اااين لب ؤيااي للإلساات لتيىيي  كيااٌ ياات  لبنتاا  اااال إ   حل نىثاا  لإلرل إ هااا لباا اة  9)

 اتبلي بك   ن لب سوا ين للبه ال   للبه بيو  لبرلابيي للباو ىياي  للباار إ نباا 

 لالاتكو  للبن ل  

 ااو اااا نلل اا  لبنىااوش لبهو ااي هااا لب نتاال ل  لي اهااي باةواااي لبايااوو لب تااللزن   2)

 بارل   

ا  ه هي  و  حل ت  تنول  نلل   لبنىاوش ك او  و اا لب اوييو لب بيسيي لبتا تسونر ه  3)

 ال  اةة بط    ال    

  لبكان لب نفاوإل  لبتها ٌ نباا  يا  لب ااوييو نباا  رل  ووإلرل إ ها لبلا  لبثوبا تثاه     

ههباا  ن لبنور   ن تلك  لإلرل إ ها  ن تىه  تب  لب اوييو كىز   سوسا  ان  سات لتيىيتهو  

إ  سات لتيىيو  ىريارإ لن بياو  تفاًيبيي  اتكا إ بتثاياا  رل  لإلرل ى رساي  لب يو  ار تساتث

يا  يات  لالسات  ل  هااا لساتارل  نلاو لب ؤفا ل  لب وبيااي لبتاا كونا  تساتار هو بايااوو  هتا  

  9)فاك   اا  للبفك  لبتوبا  . (     ,Kaplan & Norton) ليرل  ها ليى  لبااي 

 بساايي اهو يان  ةو  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  لنالاو  ل
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      .Tayler,     , p)لب ار                                                     

لر نالاي  يىوايي اين  نتل  لبتهب  للبن ل ى  ل2ليته  لبفك  لبسواا )فك   ا      

ل نتل   ه بيو  لبرلابييلبل نتل  لبه بيو  لبرلابيي  ك و تلىر نالاي  يىوايي اين  نتل  

  لنبيط تتللىر لبه ي   ك و تكلن انو  نالاي  يىوايي اين  نتل  لبه ي  للب نتل  لب وبا

ثيى سيكلن انو   ي  نبا    2113لبنفو   )آيو  ت لك يي اساب  اوييو  رل  اابيي 

بتهب   اوييو ليرل  لب  تاةي ا نتل  لبه بيو  لبرلابيي نوتىي  ن لبتثسن ها  اوييو ل

للبن ل  ك و سيكلن انو   ي  نبا  اوييو ليرل  لب  تاةي ا نتل  لبه ي  نوتىي  ن 

لبتثسن ها  اوييو لبتهب  للبن ل ل اوييو لبه بيو  لبرلابيي  ك و سيكلن انو   ي  نبا 

 اوييو ليرل  لب  تاةي اوب نتل  لب وبا نوتىي  ن لبتثسن ها  اوييو لبتهب  للبن ل 

 ب لاحل  و  ته   ا يي لبا لبة لإلست لتيىيييو  لبرلابيي ل اوييو لبه ي   ل اوييو لبه ب
 

 . بطاقة القياس المتوازن لألداء والخرائط اإلستراتيجية2-2

تا ي   Balanced Score Card (BSC)ت ي  اةواي لبايوو لب تللزن بارل       

اا   نتل  لبتهب  ها   ا   نتل ل   (CSFs) ثوساا يتت ن نلل   لبنىوش لبثوس ي 

 

 وعالقبد اىظججيخ ثيِ اىَْظىراد األرثعخ  ادا ىأل اىقيبص اىَزىاسُ ( يجيِ إطبر ثطبقخ1 شنو رقٌ )

اىَْظىراد األرثعخ ىجطبقخ 

 اىقيبص اىَزىاسُ ىألادا 

اىَْظىراد األرثعخ عالقبد اىظججيخ ثيِ 

 ىجطبقخ اىقيبص اىَزىاسُ ىألادا 

 اىَجبادرح اإلطززاريديخ 
إطززاريديخ خىادح 

 اىَنىّبد

 اىَْظىر

  اىَبىً
 ٍدَو اىزثر

ٍْظىر 

  اىعَيو
 عبئد ىيعَال 

ٍْظىر 

اىعَييبد 

  اىداخييخ
اىزظييٌ فً 

 اىىقذ اىَسداد

ٍْظىر 

  اىزعيٌ واىَْى
االززفبظ 

 ثبىعبٍييِ

  اىَْظىر اىَبىً
 ٍدَو اىزثر

  ٍْظىر اىعَيو
 عبئد ىيعَال 

ٍْظىر اىعَييبد 

  اىداخييخ
 اىزظييٌ فً اىىقذ اىَسداد

  يٌ واىَْىٍْظىر اىزع
 االززفبظ ثبىعبٍييِ

اىَجبادرح 

 اإلطززاريديخ 
إطززاريديخ 

خىادح 

 اىَنىّبد

 رشيز اىً افززاض وخىاد عالقخ إيدبثيخ+ 

 + 

 + 

 + 

 + 
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للبن ل  ل نتل  لبه بيو  لبرلابيي  ل نتل  لب ستهب  )لبه ي    للب نتل  لب وبا  اين و 

لبة ياي لبتا تستنر لبا اةواي لبايوو  Strategy Mapت ي  لبا لبة لالست لتيىيي 

للبتا تتلبا لب اة اين لب نتل ل  لي اهي ها ال إ نالاو   (BSC)لب تللزن بارل  

 (BSC)ته   اةواي لبايوو لب تللزن بارل    ل  2193لبنفو  للبهباولت  )لنتيىي ساب 

  ب ا نتل لتهو لي اهي نبا لبتثسين اال إ  ست  

وبهالاااي اااين لب نتاال ل  لي اهااي لتثرياار  سااوبي ل ؤيااي للساات لتيىيي لب نفااوإ نالاااي ه     

للتااال ب ساااوبي ل ؤياااي تكو بياااي ل سااات  إ ثياااى ياااؤي  كااا   نهاااو هاااي لآلاااا   هوبتثريااار لب

للست لتيىيي لب نفوإ سيؤي  ها لب تل  لب وبا   او ياؤي  هاا  نتال  لبه يا  لاوبتاوبا ياؤي  

هي  نتل  لبه بيو  لبرلابيي لارل ه يؤي  هي  نتل  لبتهبي  للبن ل  ل ان لبنوثياي لب ىهياي 

Feedback  تال   ن ااوييو ليرل  انىر  ن لالات او  ا نتال  لباتهب  للبن ال سيثسان  ان

 ان  ااوييو  نتل  لبه يا  لاوبتاوبا يثسان ا  اوييو ليرل  لبه بيو  لبرلابيي   و يثسن  ن

 وب نتل  لب وبا   و يسونر هي تثايا  سوبي ل ؤيي للست لتيىيي لب نفوإب ليرل  ا

ا نتل لتهااو  (BSC) بااارل  لب تااللزن لبايااوولتاا ت  هتاا  لب نفاا    ن تنليااح اةواااي      

ا لبلال  لبا لالست لتيىيي لباثيثي بهو  هوب نف   لبتا تستار  اةوااي لي اهي ستؤرت لب

كنتو  بباياوو ته ا  نباا تتاا  لبنتاوب  لب وبياي لبكان  يتاو   (BSC) بارل  لب تللزن لبايوو

لباياوو لب وبيي  هوب اوييو لب وبيي لبتاا يتنولبهاو لب نتال  ليل  باةوااي يي  ت لنا لب اوييو 

  ين تلاااٌ اونهااو  تااوا إ ناان لالساات لتيىيي  ثيااى تلتاال ليياا  ارل  ت ياالب تااللزن باا

  او  و  ت ا   ان هتا ل  ساوااي لب وبا نبا لباا ل ل  لبتاا تتااح بب ساتاا   ان ااال  ن بيا

لب تاللزن  لباياوولب اوييو ييا  لب وبياي لبتاا ت يبهاو لب نتال ل  لبيالياي لياا ت هاي اةوااي 

) ؤفاا ل  ناان لبه ياا   للبه بيااو  لبرلابيااي   بااارل  تااار   ؤفاا ل  او ااي ال ي كاان تىوابهااو

لبتهب  للبن ل   لتثسين تب  لب ؤف ل  ياؤرت لباا تثاياا  رل   اوبا  هتا  هاي لب ساتاا   ل

 اين و  ا و  تب  لب ؤف ل  لنااهو يؤرت لبا تثايا  رل   وبا تهيٌ هي لب ستاا ب  

 وبيي ليي  لب وبيي لبتا تنتت هاو لبايون كيليي لب اة اين  ست لتيىيي لب نفوإ للب اوييو لب     

اةواااي لبايااوو لب تااللزن بااارل  ناان ة يااا لبااا لبة لإلساات لتيثي  نهةااا  يااو  بفاا كي 

 انونيي اًي إ لبثى   ل يو  آا  بف كي ةي لنب

  يلتااال لبا يةاااي لالسااات لتيىيي ببااا اة ااااين لياااارلٌ 2وبفاااك  لبتاااوبا )فاااك   اااا ه     

 لباياوو  رلاا  كا   نتال   ان  نتال ل  اةوااي للب اوييو بف كي اانونيي ااًي إ لبثىا

تب  لبف كي هي  "تثاياا  كوساب  ان ااال  لإلنتاوا   ست لتيىي  ثيى ت ي  بارل  لب تللزن

اتكبلي  ا  لاىلرإ نوبيي للبتسبي  ببه ال  هي لبلا  لب ثرر"  لتتثاا تب  لإلسات لتيىيي  ان 

اوييو لبتا تايو ر ىي لبنىوش هاي اال  تثرير لبهرٌ لب بيسا بك   نتل  للب ايوو  ل لب 

 لب نتل ب 
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 بااارل  لب تااللزن لبايااوولي كاان  اااة  اااوييو ليرل  نااا  لب نتاال ل  لي اهااي باةواااي      

بف كي ةي لن تتانا  ست لتيىيي تنوهسيي تت يا  هاا  "تااري   ساهو  تاحلك   التاي لتلااي  

    3 فك  لبتوبا )فك   ا لب كوب ها لبلا  لب ثرر  ن اال  لب

 اىخزيطخ االطززاريديخ                                   األهداف                               اىَقبييض                

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                               

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورطىيز رسظيِ 

 اد اىعبٍييٍِهبر
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رقديٌ أطعبر 

 رْبفظيخ

رظييٌ 
اىَْزدبد في 
 اىىقذ اىَسداد

 االززفبظ ثبىعَال 

سيبادح اىقيَخ 
 هَيِىيَظب

 ِسيبادح اىقيَخ ىيَظبهَي  اىعبئد عيً زقىق اىَينيخ 

  االززفبظ ثبىعَال 

   رظييٌ اىَْزدبد في اىىقذ

  اىَسداد

 رقديٌ أطعبر رْبفظيخ 

  ّظجخ رنزار اىعَال 

  ٍعده َّى ٍجيعبد اىعَال 

  ّظجخ اىزظييٌ في اىىقذ

 اىَسداد

 األطعبر ٍع  ٍقبرّخ

 اىَْبفظيِ

   
  رخفيط سٍِ ادورح

 اىزشغيو 

 ظيِ خىادح اىعَييبد رس 

  ّظجخ رسظيِ سٍِ ادورح

 اىزشغيو

 ٍعدالد اإلّزبج اىَعيت 

 ٍعده رسظيِ عبئد اىعَييبد 

  ِرطىيز ٍهبراد اىعبٍيي

ورسظيِ عَييبرهٌ 

 اىزشغيييخ

  ِّظجخ ردريت اىعبٍيي

وزصىىهٌ عيً شهبادح 

رسظيِ اىعَييبد اىً إخَبىً 

 عداد اىعبٍييِ

ىيزثظ ثيِ األهداف واىَقبييض ىشزمخ صْبعيخ صغيزح ( اىخزيطخ االطززاريديخ 2شنو رقٌ )

 اىسدٌ ٍِ ٍْظىر ثطبقخ اىقيبص اىَزىاسُ ىألادا  
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   SBRA ستراتيجىإ. محاسبة المسئولية على أساس 5

 . مفهوم محاسبة المسئولية5-0

 ثوساي لب سبلبيي اا نتو  فو   يهت ار نباا تاساي  لب نفاوإ لباا نارإ   لكاز  سابلبيي      

نبااا تلاالي  لبساابةو   لبيينتااو   ثوساااي لب سااب اًاا   تااالي   رل  تباا  لب  لكااز  ليهت اار

ثتا ي كن تثرير لب سو بي هي تل  لبسبةو  لب للتي  لاوبتوبا ال ار  ان تالله   اار  ااو  

ال  لبتللزن اين لبسبةي للب سبلبيي  ليتهباا ااحل لب لهال  اا اة انالر لبتكاوبيٌ للإليا لرل  

بتكااوبيٌ اوبفاااص لبااحت يتاااح لبااا ل ل  لبتااا تااؤي  هااا اااحه لباناالر  لكااحب  ااا اة اناالر ل

   ب  للإلي لرل  اوينفةي لب وريي

تهتااا  لب ياازإ ليسوساايي بنتااو   ثوساااي لب ساابلبيي  ن يثاارر بكاا   ااري   ساابلبيتط ناان ل     

 ى لني لينفاةي لبتاا تاا  تثا  تثك اط لساية تط  ا  اياوو نتاوب  تاا هوتط ل ههوباط هاا 

نتو   اا   بتى يا   فك   ي لرل  يثااهو رلا  اس ط  لته ٌ  ثوساي لب سبلبيي نبا  نهو

ليث اا  كاا   ااري  اوبتكااوبيٌ لبتااا تااا    لتا ياا  لبتكااوبيٌ تاهااو  ب سااتليو  لب ساابلبيي لبل ريااي

نتااو   تثك  هيهااو اللسااةي حباا  لب ااري   ههاااتثاا   ساابلبيتط لكااحب  لبتكااوبيٌ لبتااا ي كاان لباا

 اىخزيطخ االطززاريديخ ىألهداف                           األهداف                               اىَقبييض       

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                               

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عَييبد ردريت رسظيِ 

  ورسفيش طبقٌ اىطبئزح

رخفيط سٍِ ادوراُ 

 اىززالد اىدىيخ
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رقديٌ أطعبر 

 ٍخفضخ

اىىصىه في 
 اىىقذ اىَسداد

اىقدرح عيً خذة اىَشيد 
 ٍِ اىعَال  واالززفبظ ثهٌ

د عيً واىعبئ سيبادح األرثبذ  سيبادح األرثبذ وعبئد االطزثَبر

 االطزثَبر

 َّى اإليزااداد 

 اىزشغيو ثؤقو عداد ٍِ اىطبئزاد 

 ادخو اىزشغيو 

 ٍعده اىعبئد عيً االطزثَبر 

 ىنو ٍيو ّظجخ اىشيبادح فً اإليزااداد 

 ّظجخ اإليزااداد اىً األصىه 

   خذة اىَشيد ٍِ اىعَال

 واالززفبظ ثهٌ

  وصىه اىززيخ في اىىقذ

 اىَسداد 

 رقديٌ أقو األطعبر 

  عيً اىشزمخ رنزار اىعَال 

 اىىصىه في اىىقذ اىَسداد 

  األطعبر ٍقبرّخ ٍع

 اىَْبفظيِ

   

  ُرخفيط سٍِ ادورا

 اىززالد اىدىيخ

  ٍزىطظ اىىقذ اىذي رقضيه

 اىطبئزح عْد ثىاثخ ادخىه اىزمبة

 ّظجخ اىَغبادرح في اىىقذ اىَسداد 

  رسظيِ عَييبد ردريت

ورسفيش طبقٌ اىطبئزح عيً 

 األرض وفً اىدى

 ٍييِ اىً اىَالك ّظجخ طبقٌ اىعب
 ثبىشزمخ

  ٍِ طبعبد اىزدريت ىنو فزاد
 اىطبقٌ

   ّظجخ اىَدرميِ الطززاريدخ
 اىشزمخ 

 ( اىخزيطخ االطززاريديخ ىجطبقخ األادا  اىَزىاسُ في شزمخ طيزا3ُشنو رقٌ )

عداد أقو ٍِ 
 اىطبئزاد

 َّى اإليزااداد
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ي بب اواي لإلرل يي يال  نبا  ااورئ تلالي  لبسابةي لتثريار لب سابلبيي  ثياى تلال  لبسابة

بي كاا    كااز  ساابلبيي انااو  نبااا لبساابةي لبتااا   كااز  ساابلبيي لياات   ثوساااي ل سااو بكاا  

هلتاا   اان اااا   ثيااى يهةااا بب ااري ين ساابةي لتاااوح لبااا ل  ل ساابلبيي لبه اا  ناان ى ياا  

لينفةي لبتا تا  تث  سية إ ك   ري   لتهتا   ثوساي لب سبلبيي  ثر  سوبيب لساتارل و  

لاياوو  إلرل ياي للبتاا بهاو  ا ياي كايا إ لرل  ااو ز هاا لب اواايلب ثوساي لإلرل ياي بب اوااي ل

 ب   رل  لياسو  لب اتبلي اوب نفوإ

 ن لبًا    ان  ثوسااي لب سابلبيي اال  نفااو  لاياون نالااي لبسااايي ااين لينفاةي لبتااا      

يؤريهااو  ااري ت لإلرل ل  للبنتااوب  لب وبيااي لب ت تاااي نبااا  رل  تباا  لينفااةي  لبتثايااا اااحل 

  (   .Fowzia,     , p)  يتةبب لي   تةايا  لهل ين  سوسيين ا و   لبً 

يىااب  ن يات  تااا ي  نتاو   ثوساااي لب سابلبيي اثيااى يهكاو نتااوب  لبتفااًي   المفهاوم األول:

نفااو    لكااز لب ساابلبيي رلااا  لبكاا  اةااون تنتي ااا  ل  ناات   ل ار ااي  ليسااونر حباا  هااا 

 لب نفوإب 

  لبتكاوبيٌ للإليا لرل  بكا    كاز  سابلبيي ةاااو  ب لهال  يىب تثريار ى يا المفهوم الثانى:

 ب  controllabilityلباوابيي ببتثك  للبسية إ 
 

 . عناصر محاسبة المسئولية5-4

ننوااا   4لبيي اااا  رلإ  سوساايي بب اواااي لإلرل يااي لتهاا ٌ  اان اااال   ثوساااي لب سااب     

  لتا   ااوييو Assigning Responsibility (  2لبيي   تثرير لب سب9 سوسيي اا  )

 Establishing Performance Measures orليرل   ل لب اااوييو لب  ىهيااي 

Benchmarks (  3  تااااالي  ليرل  Evaluating Performance (  4 تثرياااار  

ب للبهاارٌ  اان  ثوساااي لب ساابلبيي ااال لبتااويي  نبااا  Assigning Rewardsلب كوهاا   

 ها لنثيوز نثل تثاياا اارٌ ناو   ل نارإ  اارلٌلبسبل  اة ياي تىه  ليه لر للبتنتي و  

(Hansen e al.     )ب 
 

 محاسبة المسئولية أنواع. 5-3

  نللن ب ثوساي لب سبلبيي ا    3يلىر 

-Financial or Functional ثوساااي لب ساابلبيي نبااا  سااوو  ااوبا )لتيلااا    9)

Based Responsibility Accounting (FBRA) 

 Activity-Based Responsibilityا  سااوو لبنفااوة  ثوساااي لب ساابلبيي نباا  2)

Accounting (ABRA)  

 Strategic-Based Responsibility ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لست لتيىا   3)

Accounting (SBRA) 

ليةاا نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  وبا / لتيلا ننر و تتس  ايبي لين و       
رلبهو اوستارل  لب ؤف ل  بيي لبلثرل  لبتنتي يي لياوو  اوالستا ل   ثيى تثرر  سبل

لستارل   (FBRA)لب وبيي  لاوبتوبا يؤكر ن لحا  ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  وبا 
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 هويي   وبيي يواتي بتايي   رل  لبلثرل  لبتنتي يي لتثرير لب كوه    لاوبتوبا يهت ر احل 
ن لحا  ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لبن لحا نبا لب نتل  لب وبا هاة  اين و يتيٌ 

 نتل  لبه بيو  لبرلابيي اىونب لب نتل  لب وبا  ها ثين  ن ن لحا  (ABRA)لبنفوة 
يال  نبا ت ى ي  ست لتيىيي لب نفوإ  (SBRA) ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لست لتيىا 

  إلرل إ نتو (BSC)لبا  ارلٌ ل اوييو تفًيبيي  لت ي  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  
 a Strategic-Based Performanceليرل  نبا  سوو  ست لتيىا 

Management System   لبحت يال  نبا تثرير  ارلٌ ل اوييو ليرل   ن اال
ل نتل   Financial Perspective  اهي  نتل ل   اتبلي اا لب نتل  لب وبا 

 Internal Processل نتل  لبه بيو  لبرلابيي   Customer Perspectiveلبه ي  
Perspective  ل نتل  لبتهب  للبن لLearning and Growth Perspective  ب 

 
 أسباب اللجوء إليها. محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى: 5-2

ل ثوساي لب سبلبيي نبا  /  وبالبل ا اين  ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لتيلا يت ي      
    4نبا  سوو  ست لتيىا ها لبفك  لبتوبا )فك   ا   سوو لبنفوة ل ثوساي لب سبلبيي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍسبطجخ 
اىَظئىىيخ 
عيً أطبص 
 وظيفً/ ٍبىً
(FBRA) 

ٍسبطجخ 
ئىىيخ اىَظ

عيً أطبص 
 اىْشبط

(ABRA) 

ٍسبطجخ 
اىَظئىىيخ 
عيً أطبص 
 إطززاريدً
(SBRA) 

افززاض ثجبد اىظزوف 
 اىخبرخيخ

 اديْبٍينيخ افززاض 
 اىظزوف اىخبرخيخ

 اديْبٍينيخ افززاض 
 اىظزوف اىخبرخيخ

 إىً ٍِ إىً ٍِ

 إىً ٍِ إىً ٍِ

ٍسىر اىززميش ورسديد 
 اىَظئىىيبد رجعب  

 ظئىىيخىَزامش اىَ

ٍسىر اىززميش ورسديد 
اىَظئىىيبد رجعب  
 ىألّشطخ واىعَييبد

ٍسىر اىززميش ورسديد 
اىَظئىىيبد رجعب  
 إلطززاريديخ اىَْشؤح

 إىً ٍِ إىً ٍِ

 إزبادي اىجعد 
 اىَْظىر اىَبىً فقظ

 ثْبئً األثعباد
 اىَْظىر اىَبىً 
 ٍْظىر اىعَييبد

 رثبعً األثعباد 
 اىَْظىر اىَبىً 

 اىعَيو ٍْظىر 
 ٍْظىر اىعَييبد 
 ٍْظىر اىزعيٌ واىَْى

 إىً ٍِ إىً ٍِ

 اىزقبثخ عيً األادا  
Performance 

Control 

 إادارح األادا 
Performance 
Management 

 إادارح األادا 
Performance 
Management 

 إىً ٍِ إىً ٍِ

 أطبص اىْشبط وعيً أطبص إطززاريدً( ٍقبرّخ ثيِ ٍسبطجخ اىَظئىىيخ عيً أطبص وظيفً وعيً 4شنو رقٌ )
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   ن  ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لتيلا/ 4ثيى يتتل  ن لبفك  لبسواا )فك   ا       

تنت  ها ايبي تلت   ياو  لبت لٌ لباو ىيي  لت كز نبا تثرير  (FBRA) وبا 

رلا  لب نفوإ  لتال  نبا لب نتل  لب وبا هاة  ن لب سبلبيو  تاهو  ب  لكز  سبلبيي  ثررإ 

اال  لبت كيز نبا لب اوييو لب وبيي اهرٌ لب اواي نبا  رل    لكز لب سبلبيي انو  نبا 

لبسبةو  لبتا  نث  بهو  لننر و تًي   لبت لٌ لبا ت ل إ لبتثسين لب ست   به بيو  

لبتا تت فا     هت ل  ل (ABRA) لب نفوإ ته    ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لبنفوة

  للبتا ت كز نبا تثرير لب سبلبيو  تاهو  بانفةي للبه بيو   رينو يكيي لبت لٌ لباو ىيي

لتال  نبا  راو   نتل  لبه بيو  لبرلابيي اىونب لب نتل  لب وبا اهرٌ  رل إ ليرل   

ي اىونب لننر و تًي   لبت لٌ للبنت إ لبا ت ل إ لالستلورإ  ن ليال  يي  لب ب لس

 للالات و  الت   ست لتيىيي نو ي بب نفوإ يبتٌ ثلبهو ى ي  لبهو بين  ليال  لب ب لسي

للبتا تتللها     (SBRA) ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا اار  تهل   و يس ا 

 هت ل  رينو يكيي لبت لٌ لباو ىيي  للبت كيز نبا تثرير لب سبلبيو  تاهو  إلست لتيىيي 

اىونب  لبتهب  للبن لللبه   كل يا  لتال  نبا  راو   نتل  لبه ي  ل نتل  لب نفوإ 

لب نتل  لب وبا ل نتل  لبه بيو  لبرلابيي بالستلورإ  ن ليال  يي  لب ب لسي اهرٌ 

  رل إ ليرل ب 

تثرت كاي  يت ي  ها كيليي لبلال  لبا  زي  سبي   ان لب ااوييو للىه  لإلرل إ بحب       

ناالر نريارإ ل لب ايالرت   لب وبيي يرل   هو   تهررإ  هااال  لباا ن لبتوسا  نفا لب وبيي ليي

لبهف ين كونا   هتا  لبفا كو  تساتار  لب ااوييو لب وبياي هااة باياوو ليرل  اهاو   ن لبا ن 

يات  لالنت اور نباا  ااوييو  Financial Control Systemsهلا نت  لب اوااي لإلرل ياي 

 Return on للبهوباار نبااا لالسااتي و  Operating Income ياا  رااا  لبتفااًي  

Investment (ROI)  بتثليز لتايي  ليرل   للب اوييو لب وبيي بارل  كونا   نوسااي ننار و

كوناا  ليااال  لب بيساايي لب وريااي  ياا  لبهاااو ل  للآلال  للب هاارل  للب ااازلن لليل لا 

ااا ن لبهفاا ين لب اايالرت لب وبيااي للالسااتي و ل  اااا لبتااا تلباار نوباار ببفاا كي  ل اا  نهويااي لب

 تتل  ن لب نف   ال ي كان بهاو  ن تاباا اي اي  ان لياال  لب ورياي للب وبياي هااة  ل ااال 

انو  ثوىي لبا ابا اي ي  ن اال   البهو يي  لب ب لسي  ن اال  لالات او  ار ىاي لال  

فاًيبيي  لبه ال  للبايو  اهالاو  ليياط  هه   للبه ا  نباا زياورإ كلاو إ لىالرإ لبه بياو  لبت

للالات ااو  ازيااورإ ر ىااي  هااو ل  لبهااو بين لتثلياازا   للالات ااو  االلناار لبايونااو  لنتاا  

لب هبل ااو   ليي اااوب ه اا  لىاالر  ياا  اااحه لبتًياا ل  لبتااا تااؤرت لبااا نىااوش لب نوهسااي اااين 

 رل ب ليلبف كو  تاال لب اوييو لب وبيي يي  كوهيي بايوو ل رل إ 

 ب لساي  ان  ن تتاحاو لبف كي بتهزيز  االبهو ييا  لبلار ته   نرإ  ى ل ل  يىب      

 (   .Atkinson, et al.,     , p) اال  لإلنلوا لبثوبا 

 تةلي   هو ل  لبهو بين للبه   نبا تثليزا ب   9)

 لبتلس  هي تى ي  لبايونو  لب تهباي اوبه بيو  للبه ال  للب ل رينب   2)
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 لباثى للبتةلي ب  لبه   نبا س ني تاري   نتىو  ىريرإ  ن اال  ن بيو   3)

 تثسين ىلرإ لس ني لبه بيو  لب تهباي اوإلنتوا للبتلزي  لتاري  لبار و ب   4)

 تهزيز نالاو  ياي اليي    لبه ال  ليكي   اثيي  للب ل رين ليا  تكبليب   5)

اباا اي اي بب نفاوإ   ال  ن لبنتاو   هااههبا لب ي   ن  ن احه لإلى ل ل  سالٌ تساونر      

 Periodيهاوب  لالنلاوا نباا تبا  لإلىا ل ل  نباا  نهاو تكاوبيٌ رل ياي لب ثوسااا لب اوبا 

Cost  تاااص لبلتاا إ لبتااا ثااري  هيهااو  بااحب  يثاارى لنالااو  هااي  اثيااي لب نفااوإ ل رلبهااو

لب وبا هي تب  لبلت إ لبتا  نلا هيهو نباا تبا  لإلىا ل ل   اين او هاي لبللاا  يكالن اار ثارى 

ي  هاياو  لب نفاوإ اوإلنلاوا نباا تار يب لبهاو بين زيورإ هي اي ي  ال  لب نفاوإ ييا  لب ب لسا

بااريهو ساالٌ يهاازز نتااو  لب هبل ااو  بااريهو ليثساان لبه بيااو  لبتفااًيبيي ليسااونر هااي تةاالي  

 نتىو  ىريرإ لانو  ر ىي ياي للال     ن البهاوب هتالاي  لالنلاوا نباا تبا  لالىا ل ل  

 ال  ناط ياؤرت لباا لنالاو    ROI ي   نط يؤرت لبا زيورإ لبرا  للبهوبار نباا لالساتي و  

لاوبتاوبا  Competitive Capabilitiesاي اي لب نفاوإ اسااب لنالاو  اار تهو لبتنوهسايي 

 تلف  لبتاو ي  لب وبيي هي  ن تهكو التلش لبتًي ل  لبتا تثرى ها اي ي لب نفوإب 

 (SBRA) ل اان  ااا   ساااوب لببىاال  لبااا  ثوساااي لب ساابلبيي نبااا  سااوو  ساات لتيىا     

 نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لتيلا/  اوبابك   ن  ن لإلنتاورل  لبتا لىه   لبهرير

(FBRA) لنتو   ثوسااي لب سابلبيي نباا  ساوو لبنفاوة (SBRA)   ن للبتاا  ان  ا هاو 

لب ًاواله ياؤرت لباا   (FBRA)لستارل  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  ساوو لتيلاا/  اوبا 

ته   لب نفاوإ ب فاكبي لب يوبياي لبىزبياي نتيىاي لبتهو ا  ل ها لبت كيز نبا لب اوييو لب وبيي 

تىوا  لب اوييو ييا  لب وبياي  يا  كلثرإ  ستابي  نلابي نن لب نفوإ  ل      كز لب سبلبيي

اين ااو لسااتارل  نتااو   ثوساااي لب ساابلبيي نبااا   لبىاالرإ ل تااو لبه ياا  لز اان رل إ لبتفااًي 

لب ست    ن ااال   نتال  لبه بياو    ن ىهلر لبتثسين يؤرت لبا (ABRA) سوو لبنفوة 

 تكاالن   تاةااي اوساات لتيىيي لب نفااوإ نهااو هفااب  هااا  ن   لFragmentedتكاالن  ىااز إ 

 ب  2193لبنفو  ل لبهباولت)
 

. محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى: الفرق بينها وبين محاسبة المسئولية 5-5

 على أساس النشاط

ثرإ سلل  تانا  لب نفاوإ نتاو   ثوسااي لب سابلبيي نباا  ن ننوا   ثوساي لب سبلبيي لل     

 ساااوو لتيلاااا/  اااوبا  ل نتاااو   ثوسااااي لب سااابلبيي نباااا  ساااو لبنفاااوة   ل نتاااو   ثوسااااي 

لتااا   ااااوييو ليرل   ل للب سااابلبيي نباااا  ساااوو  سااات لتيىا  لااااا  تثريااار لب سااابلبيي  

يي تثريار كا  نناا  ياتباٌ لب اوييو لب  ىهيي  لتايي  ليرل   لتثرير لب كوه     ال  ن كيل

 و ن نتو  آلاا   للبىارل  لبتاوبا يها    او ناي ااين نتاو   ثوسااي لب سابلبيي نباا  ساو

هااا كاا  ننااا   اان ننوااا    ساات لتيىالبنفااوة لنتااو   ثوساااي لب ساابلبيي نبااا  سااوو 

  ثوساي لب سبلبييب
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عناصر 

محاسبة 

 المسئولية

محاسبة المسئولية على أساس 

 النشاط

مسئولية على أساس محاسبة ال

 إستراتيجى

تحديد 

 المسئولية

 

 

 

 

 

   بيو انو   اة اوإلست لتيىييب 9)

   كلو إ  نتل ي لبه  ب 2)

   لب سو بي انو  نبا ه يا لبه  ب   3)

   لب نتل  لب وباب 4)

    نتل  لبه بيو  لبرلابييب 5)

   انو   اة اوإلست لتيىييب 9)

   كلو إ  نتل ي لبه  ب 2)

 سو بي انو  نبا ه يا لبه  ب     لب 3)

   لب نتل  لب وباب 4)

    نتل  لبه بيو  لبرلابييب 5)

    نتل  لبه ي ب 6)

    نتل  لبتهب  للبن لب 7)

وض  مقاييس 

األداء أو 

المقاييس 

 المرجعية

 

 

  لبتلىط نثل لبه بيو  9)

 للب هويي  لب وبييب 

    هويي  لباي ي لب توهيب 2)

 يكييب      هويي  رينو 3)

    هويي  لي يبييب 4)

   هويي  بك   نتل   ن 9)

 لب نتل ل  لي اهيب 

   لستارل  لست لتيىيي لبتللا ب 2)

   لب سونرإ ها تاةية ليارلٌب   3)

    اة لإلست لتيىيي اويارلٌب 4)

    اوييو  تللزنيب  5)

 تقييم األداء 

 

 

 

 

 

 

   لبه   نبا تالي  لبلا ب 9)

 بىلرإب   تثسين ل2)

   تالي  لبتكبليب   3)

   ايوو لالتىوهب 4)

   لبه   نبا تالي  لبلا ب9)

   تثسين لبىلرإب 2)

   تالي  لبتكبليب   3)

   ايوو لالتىوهب 4)

   لبتلس  ها  ى لني لب اوييوب 5)

   ارلٌ   ترإ بك   نتل   ن 6)

 لب نتل ل  لي اهيب 

 تحديد المكافآت 

 

 

 

 

 

 

يكلن انو  نبا    تايي  ليرل 9)

 اهرين  ل  كي ب 

  لب كوهو   انو  نبا ن   2)

 لب ى لنيب 

   زيورإ لب  تاو ب   3)

   نتو  لبت ايو ب 4)

  نتو  لبهاللل  للب فو كي 5)

 ها لي اوش للب كوسبب 

  تايي  ليرل  يكلن انو  نبا 9)

   اهي  اهور  ل  كي ب 

  لب كوهو   انو  نبا ن   2)

 لب ى لنيب 

 زيورإ لب  تاو ب     3)

   نتو  لبت ايو ب 4)

  نتو  لبهاللل  للب فو كي ها 5)

 لي اوش للب كوسبب 

 (ABRA) َقبرّخ ثيِ ٍسبطجخ اىَظئىىيخ عيً أطبص اىْشبطاى( يجيِ 1رقٌ ) خدوه

 (SBRA) وٍسبطجخ اىَظئىىيخ عيً أطبص اطززاريدً
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 . محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى: دور بطاقة القياس المتوازن لألداء5-6

لياي اال  " ن لباياوو  ن لب ار  ليسوسا  ن  اورئ لب ثوساي لإلرل ياي للباحت ي يا  ليلب     

ست لتيىيي لن بيو  لب نفوإ"  هإحل ب  تايو لبفا ال ي كان  ن تاري ه لتثسانط ن يرن   يىب  

If you don’t measure it, you can't manage and improve it  هبكاا  

ي كن بب نف    ن تابا اي ي اإرل إ لتثسين  االبهو ييا  لب ب لساي هيىاب  ن يكالن باريهو 

 نتو  بايوو ك  نلن  ن  البهوب 

لااااار لات ثاااا   ةاااا  نرياااارإ بايااااوو ليرل  افااااك   لساااا   ياااا  تباااا  لبتااااا  رابتهااااو       

(Atkinson, et al.     , p.   ) 

 National and Internationalلبااا ل   لبلةنيااي للبرلبيااي إلرل إ لبىاالرإب    9)

Quality Management Programs 

 European Foundation forن لحا لبت يز بب ؤسسي ليل ايي إلرل إ لبىلرإ    2)

Quality Management (EFQM) Excellence Model 

ه ن اين لب ات ثو  لب اتبلي بتثسين  نت ي ايوو  رل  لبف كو   نتو  لب ثوساي      

  لبحت لنتف  نبا نةوا BSCلإلرل يي لباوب  نبا  سوو اةواي لبايوو لب تللزن بارل  )

تللزن بارل   ةو  بايوو لبنتوب  لب وبيي للس  هي ى ي   نثو  لبهوب ب لتله  اةواي لبايوو لب 

ست لتيىيي لب نفوإ  لال  اال إ  ست  إ اوإلتوهي لبا لب اوييو يي  لب وبيي لب ست رإ  ن 

  نبا ف كو  لباةون لباوص لبتا BSCارل  )لبايوو لب تللزن بياتا  لستارل  اةواي 

 ب ال لف كو  لباةون لبهو ب  تهرٌ بب ال  ا  ل تر لستارل هو لبا لب نف   لبتا ال تهرٌ ب

 Performance Measurementلتساااتار  لب نفااا    نت اااي اياااوو ليرل       

Systems       بتوريي  رلل  نريرإ  ي(Atkinson, et al.     , p.   ) 

 تلاي  ليارلٌ لالست لتيىيي ببف كيب   9)

   ست لتيىييبنرإ لبف كي نبا تثايا  ارلههو لإلتثليز لبهو بين ها  سو  2)

 تايي   رل  لب ري ين للبهو بين للثرل  لبتفًي ب   3)

  سونرإ لإلرل إ هي  ن تااص  لل راو نبا لبل ص ليكي   نتوىيي ل اثييب  4)

هاي لبتها ٌ نباا  او  Feedback سونرإ لإلرل إ  ن ااال  ايوناو  لبتًحياي لبهكسايي   5)

 ب سوا ينب  حل كون  لبف كي تثاا تار  هي تثسين لبه بيو  لتبايي تلاهو  لبه ال  لل

بحب  ا ز رل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  ها تةلي   ثوساي لب سبلبيي ل اة لبهو بين 

ا  لكز لب سبلبيي اإست لتيىيي نو ي بب نفوإ يت  تلايبهو افك  ههو  رلا  لب نفوإ يبتٌ 

  لإلست لتيىيي لبهو ي بب نفوإ  للبىرل   تثاياىا لش لبل يا  ن   لثلبهو لبى ي  ليه بل

ك   نتل  للبتا ستؤي  افك  ههو  ها  يتنولبهولبتوبا يه   باارلٌ للب اوييو لبتا 

  (     .Hansen et al) ننوا   ثوساي لب سبلبيي لتىهبهو حل  تلىط  ست لتيىا 
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 المقاييس األهداف  المنظورات 

المنظور 

 المالى

 

 

 

 

 

 نمو اإليرادات

   زيورإ نرر لب نتىو  لبىريرإب  9)

   ابا تةاياو  ىريرإب 2)

  لبكفٌ نن ن ال  ل سللا 3)

 ىررب    

   تانا  ست لتيىيي تسهي  ىريرإب 4)

 خفض التكلفة 

   ال  تكبلي لبلثرإ  ن لب ن ب9)

  ال  تكبلي لبلثرإ  ن 2)

 لبه ي ب

   ال  تكبلي انلل  لبتلزي ب3)

 منفعة األصول 

   تثسين  نلهي ليال ب 9)

 نمو اإليرادات

 ساي لإلي لرل   ن لب نتىو  لبىريرإب   ن9)

   نساي لإلي لرل   ن لبتةاياو  لبىريرإب 2)

  نساي لإلي لرل   ن لبه ال  لليسللا 3)

 لبىررب   

    اثيي لب نتىو  للبه ال ب 4)

 خفض التكلفة

   تكبلي لبلثرإ  ن لب ن ب  9)

   تكبلي لبلثرإ  ن لبه ي ب 2)

   لبتكبلي بك  انوإ تلزي ب3)

 

 منفعة األصول 

   لبهوبر نبا لإلستي و ب 9)

   لباي ي لإلاتاوريي لب توهيب 2)

منظور 

 العميل

ثيى تاوو 

لباي ي ببه ي  

اوبل ا اين 

اي ي لب نوه  

لب ثااط بط 

) ت  و 

يستب ط  

لاي ي 

لبتتثيي 

لبتا يتث بهو 

) ت  و 

 رههط 

 الجوهرية

   زيورإ لبثاي لبسلاييب  9)

لالثتلوت    زيورإ لبار إ نبا2)

 اوبه ي ب 

   زيورإ كسب ن ال ب    3)

   زيورإ  تو لبه ال ب 4)

   زيورإ  اثيي لبه ال ب5)

 قيمة األداء

   ال  لبسه ب9)

   ال  تكوبيٌ  و اهر لبف ل ب2)

   تثسين لتوبٌ لب نت ب 3)

   تثسين ىلرإ لب نت ب4)

   زيورإ راي  للنير لبتسبي ب5)

 ب   تثسين ال إ لس هي لب نت 6)

 الجوهرية

   نساي لبثاي لبسلاييب 9)

  نساي ن ل للىلر لبه ال  لنساي 2)

 تك ل ا ب 

 

   نرر لبه ال  لبىررب   3)

   ر لسو   ستااوبيي نبا لبه ال ب 4)

    اثيي لبه ال ب5)

 قيمة األداء

   لبسه ب  9)

   تكوبيٌ  و اهر لبف ل ب 2)

   ر لسو   ستااوبيي نبا لبه ال ب3)

 لب  رلرل ب   نساي 4)

   نساي لبتسبي  ها لبلا  لب ثرر للبىرلبيب 5)

   ر لسو   ستااوبيي نبا لبه ال ب6)

    

بكل منظور من منظورات بطاقة القياس  الخاصة األهداف والمقاييس( 2رقٌ ) خدوه
 (BSC) المتوازن لألداء
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منظور 

العمليات 

 الداخلية

 

 

 

 

 

 اإلبتكار والتجديد

   زيورإ نرر لب نتىو  لبىريرإب  9)

 

  زيورإ لب نتىو  لبتا ت تبكهو 2)

 لب نفوإب 

  تالي  ز ن رل إ لبتفًي  3)

 ب ةل إب    بب نتىو  ل

 التشغيل

   زيورإ ىلرإ لبه بيو ب9)

 

   زيورإ كلو إ لبه بيو ب2)

 

   تالي  ز ن لبه بيو ب 3)

 

 خدمات ما بعد البي 

   زيورإ ىلرإ لبار و ب9)

   زيورإ كلو إ لبار و ب2)

   تالي  لا  لبار يب 3)

 اإلبتكار والتجديد

  نساي نرر لب نتىو  لبىريرإ لبا  ى وبا 9)

    لتكوبيٌ لباثلى للبتةلي ب لب نتىو

  نساي لإلي لرل   ن لب نتىو  لب  بلكي 2)

 بب نفوإ  لا ل ل  لالات لن لب تلاهيب 

  ز ن لال  لب نتىو  ببسلا )لبلا  3)

  ن ارليي لبتاني  ثتا لالنتهو   ن لبتاني  ب   

 التشغيل

  تكوبيٌ لبىلرإ  نوبر لب نتىو   نساي 9)

 لبلثرل  لب هيايب  

 ي  تكبلي لبلثرإ  نساي لب راال  لبا   2)

 لب ا ىو ب 

  ز ن رل إ لبتفًي   س ني رل إ 3)

 ب(MCE)لبتفًي   كلو إ رل إ لبتفًي  

 خدمات ما بعد البي 

   نوبر لبار ي ليلباب 9)

  لتىواو  لبتكبلي  نساي لب راال  لبا 2)

 لب ا ىو ب 

   ز ن رل إ لبار يب   3)

منظور 

 التعلم والنمو

 

 

 

 

 

   زيورإ ار ل  لبهو بينب9)

 

 

  

   زيورإ تثليز للنتتو  لبهو بينب 2)

 

   زيورإ ار ل  نت  لب هبل و ب   3)

  

  ر ىي  تو لبهو بين  ل هر  رل لن 9)

نرر ÷لبهو بين  ل نتوىيي لبهو بين )لإلي لرل 

لسونو  لبتر يب  نساي لبتًةيي لبهو بين   

 تةباو  ست لتيىيي ببلتيلي ) هر  فً  لبلإل

 لبهو ي ببلتيلي ب 

  لات لثو  ك  نو    للالات لثو  2)

 لب نلحإ بك  نو  ب 

   هر  ار إ نتو  لب هبل و  نبا لب ى  3)

)لبتًحيي لبهكسيي  ها لبلا  لب الب   نساي 

 لبهو بين ها  اوا  لبه ال ب   
 

محاسابة المسائولية نظاام . اإلطار المقترح للتكامل بين بطاقاة القيااس المتاوازن لاألداء و6

 ستراتيجى إعلى أساس 

 Balanced اةواي لبايوو لب تللزن بارل يتنول  لإلةو  لب ات ش ببتكو   اين      

Scorecard (BSC) لنتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا Strategic- 
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Based Responsibility Accounting (SBRA)   كيليي لالستلورإ  ن اةواي

ب تللزن بارل  ك ايوو بارل  ها تلهي  ننوا   ثوساي لب سبلبيي لىهبهو حل  لبايوو ل

تلىط  ست لتيىا يار   ست لتيىيي لب نفوإ ليسونر ها تثاياهو  ه ثوساي لب سبلبيي اوب ي 

 نتل ل   ل    اهيننوا   سوسيي  لاةواي لبايوو لب تللزن بارل  اوب ي نبا    اهينبا 

اي لب سبلبيي نبا  سوو لست لتيىا نتيىي لبثوىي لبا ت ل إ   لته  نتو   ثوس اهور

ت ى ي لست لتيىيي لب نفوإ لبا  ارلٌ ل اوييو تفًيبيي بتثايا ا ل   لبتثسين لب ست    

 ا هو ل كي او فيلنو  اةواي لبايوو لب تللزن بارل    ن اال   رلإ بايوو ليرل  ليتثاا حب 

Balanced Scorecard (BSC) ثهو لبتا لات Kaplan & Norton   9992نو   

لبتا تللىط ن وحا ايوو  ب هوبىي  فكبي تثايا لبتكو   اين لب اوييو لب وبيي ليي  لب وبيي

 ليرل  ليا تب 

 ليت يز لإلةو  لب ات ش اوآلتا      

  كونيي تى ي   زليو ك   ن اةواي لبايوو لب تللزن بارل   (BSC) لنتو   ثوساي

تثسين  رل  لبهو بين بالستلورإ  نهو ها  (SBRA)وو  ست لتيىا لب سبلبيي نبا  س

 اوب نفوإ  ن اال   اةه  اإست لتيىيي نو ي يه   لبى ي  ليثلز نثل تثاياهوب

   تلهي  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا  ن اال  لالستلورإ  ن ايونو

 ب  (Feedback)لبتًحيي لبهكسيي 

 ةو  لب ات ش اهلل بط ل تًي لتط ببر لسي للبتثبي  لبنت تب   كونيي  اتون ننوا  لإل 

  كونيي  اتون ننوا  لإلةو  لب ات ش اهلل بط ل تًي لتط بالاتاو ل  لإلثاوبيي  ن  

 اال  لبر لسي لب يرلنييب

  لين و ب  نف    كونيي لبتةايا لبلهبا بةةو  لب ات ش نبا 
 

 . متغيرات اإلطار المقترح 6-0

 ننوا  لإلةو  لب ات ش نبا لبنثل لبتوبا  ي كن تاسي  

 ولية.عناصر محاسبة المسئ 

  تثرير لب سبلبييب 

  اوييو ليرل   ل لب اوييو لب  ىهييب  

  تالي   ل ايوو ليرل ب 

   تثرير لب كوه  ب 

 .منظورات بطاقة القياس المتوازن لألداء 

  لب نتل  لب وباب 

       نتل  لبه ي ب  

 ييب     نتل  لبه بيو  لبرلاب 

   نتل  لبتهب  للبن لب  
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 )الخرائط اإلستراتيجية )عالقات السببية  . 

 ب  ؤف ل  ليرل  لباوبرإ 

 ب  ؤف ل  ليرل  لبتواهي 

   .نظام التغذية العكسية 

  نتو  لبتًحيي لبهكسيي كثباي للثرإب 

  نتو  لبتًحيي لبهكسيي كثباي  زرلىيب 

   .تحسين اإلداء 

 لية على أساس إستراتيجى.  تفعيل نظام محاسبة المسئو 
 

بطاقااة القياااس المتااوازن لااألداء ونظااام . الهيكاال العااام ل طااار المقتاارح للتكاماال بااين 6-4

 محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى

 اة  اوييو ليرل  اإست لتيىيي لب نفوإ يهت ر لإلةو  لب ات ش ها ىز   نط نبا لسوب       

 والتى تتمثل فى  (     .Hansen et al)لبتا لات ثهو

  تال  نبا تلتيل نالاو  لبساايي  Strategy Mapلإلست لتيىيي  لبا لبة  9)

 ب اة لإلست لتيىيي اوينفةي لبتفًيبييب   

  لاحل لبنتو    Single-Loop Feedbackنتو  لبتًحيي لبهكسيي كثباي للثرإ   2)

لإلست لتيىيي ي كز نبا ههوبيي لالنث لهو  لبتا تنت  نن لبل ا اين لب هويي  

 للبتنليح لبلهباب 

  لاحل  Double-Loop Feedbackنتو  لبتًحيي لبهكسيي كثباي  زرلىي   3)

لبنتو  ي كز نبا ك   ن ههوبيي تنليح لإلست لتيىيي لاثي لبل ل  لبتا اني  

نبيهو لإلست لتيىيي  ثيى تى ت لاتاو ل  ببل ل  لبتا اني  نبيهو لإلست لتيىيي 

 ست لتيىيي  ل تًيي اوب     ن  ى  لبتكيٌ    لإل

  ياين لإلةو  لبهو  لب ات ش ببتكو   اين اةواي لبايوو لب تللزن 5للبفك  لبتوبا )فك   ا  

  بارل  ل ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىاب
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طجخ عْبصز ٍسب
عيً  اىَظئىىيخ

 أطبص إطززاريدً
 

ثطبقخ اىقيبص اىَزىاسُ ىألادا  
 )اىَْظىراد(

 

 اىخزائظ اإلطززاريديخ 
 

ٍقبييض األادا  أو 
 اىَقبييض اىَزخعيخ  

  ٍقبييض ٍزىاسّخ 

 اىزثظ ثبإلطززاريديخ 

 رىصيو اإلطززاريديخ 

 االّسيبس ّسى األهداف 

   رسديد اىَظئىىيخ

 ًاىَْظىر اىَبى  

  اىعَيوٍْظىر 

  ٍْظىر اىعَييبد

 اىداخييخ

 ٍْظىر اىزعيٌ واىَْى 

رسديد اىَنبفآد ثشنو 
فزادي ثْب  عيً أادا  

   ٍزعداد األثعباد

 عالواد  

 سيبادح اىَزرجبد 

 رزقيبد 

 ٍشبرمخ فً األرثبذ 

   رقىيٌ أو قيبص األادا 

 ًاىَْظىر اىَبى  

 ٍْظىر اىعَيو 

  ٍْظىر اىعَييبد

 اىداخييخ

 ٍْظىر اىزعيٌ واىَْى 

ىر ٍْظ

 اىعَييبد

ٍْظىر 

اىعَيو 

 )اىَظزهيل(

اىزعيٌ ٍْظىر 

 واىَْى

اىَْظىر 

 اىَبىً
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ٍؤشزاد أادا  

 اىعَييبد

 ٍؤشزاد أادا 

 اىعَيو

 ٍؤشزاد أادا 

 اىزعيٌ واىَْى

ٍؤشزاد 
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 ربثعخأادا  

ٍؤشزاد 
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 ربثعخأادا  

ٍؤشزاد 
 أادا  قبئدح

ٍؤشزاد 
 ربثعخأادا  

 رسظيِ األادا 

 

 رفعيو ّظبً ٍسبطجخ اىَظئىىيخ عيً أطبص إطززاريدً
 
يخ ( اإلطبر اىَقززذ ىيزنبٍو ثيِ ثطبقخ اىقيبص اىزىاسُ ىألادا  وّظبً ٍسبطجخ اىَظئىى5شنو رقٌ ) 

 عيً أطبص إطززاريدً
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القيااس المتاوازن لاألداء ونظاام  بطاقاةللتكامال باين . النظرة التحليلية ل طار المقترح 6-3

 محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى

يتنول  لباوثى ها لبنت إ لبتثبيبيي بةةو  لب ات ش ببتكو   ااين اةوااي لباياوو لب تاللزن      

ب توا  لبترلا  اين  تًيا ل  اةوااي  نبا  سوو  ست لتيىا بارل  لنتو   ثوساي لب سبلبيي

  لآيااو  نبااا  سااوو  ساات لتيىي نتااو   ثوساااي لب ساابلبييننوااا  ل  للبايااوو لب تااللزن بااار

 نباا  ساوو  سات لتيىا لبتكو   اين اةواي لبايوو لب تللزن بارل  لنتو   ثوسااي لب سابلبيي

 نبا لبنثل لبتوبا 
 

بطاقاة القيااس المتاوازن لاألداء ونظاام محاسابة أوالً: مظاهر التداخل باين متغيارات 

 على أساس استراتيجى المسئولية

ثول  لباوثى  ن اال  لإلةو  لب ات ش  تهاو  اها  نااوة لبا اة للبتكو ا  ااين اةوااي ي    

  نباا  سااوو  ن نباا  سااوو  سات لتيىا لباياوو لب تاللزن باارل  لنتااو   ثوسااي لب سابلبيي

 ًي   انوو لب تاللزن باارل  هاا ننواا   ثوسااي لب سابلبيي ساي راو   نتل ل  اةواي لبايا

لهت ل  ياو     رينو يكيي لبت لٌ لب ثيةي اوب نفاوإ  ل ثال  لبت كياز لتثريار لب سابلبيي  

لنلنيي  اوييو ليرل   ل اواي     رل إ ليرل     و يثال  نتا إ لب نفاوإ لباا ليىا  لبةليا  

للباثااى هااا  هااويي  بلتاا   ساات لتيىيي لب نفااوإ للبلاا ل  لبتااا تااال  نبيهااو تباا  لب هااويي  

 ي  نبا لبنثل لبتوبا لإلست لتيىي
 

 . تحديد المسئولية0

  لتتلااٌ ن بياي يهتا  تثريار لب سابلبيي لبهناا  ليل   ان ننواا   ثوسااي لب سابلبيي     

تثرير لب سبلبيي نبا نتو   ثوساي لب سبلبيي لبحت يةاا  هلا نتو   ثوسااي لب سابلبيي نباا 

ل  لبلثاارإ لبتنتي يااي  تتثاارر لب ساابلبيي نبااا  سااوو   لهاا (FBRA) سااوو لتيلا/ ااوبا 

للب ساابلبيي لبل ريااي  للبكلااو إ لبتفااًيبيي  للبنتااوب  لب وبيااي  اين ااو هااا تاال  نتااو   ثوساااي 

تتثاارر لب ساابلبيي نبااا  سااوو  لبه بيااي  له يااا  (ABRA)لب ساابلبيي نبااا  سااوو لبنفااوة 

وو تال  نتاو   ثوسااي لب سابلبيي نباا  ساهاا سبسي لباي اي  للبنتاوب  لب وبياي    او للبه    

تتثرر لب سبلبيي نبا  سوو  نتل ل  اةواي لبايوو لب تللزن باارل   (SBRA) ست لتيىا 

(BSC)   نبا لبنثل لبتوبا 

)   لب نتل  لب وبا  لبحت ي كز نبا لبنتاوب  لب وبياي ليثارر  ارت لب سابلبيي نثال تثاياا 

 نتوب   وبيي   تييب 

ثاارر  اارت لب ساابلبيي نثاال )ب   نتاال  لبه ياا   لبااحت ي كااز نبااا لىااط نتاا  لبه ياا  لي

 ل تو  لبه ي ب 

)ا   نتل  لبه بيو  لبرلابيي  لبحت ي كز نبا لبه بيو  لبتفًيبيي رلا  لب نفاوإ ليثارر 

  رت لب سبلبيي نثل تثايا كلو إ لبتفًي  ببه بيو  لبرلابييب 

)ر   نتل  لبتهب  للبن ل  لبحت ي كز نباا لبهاو بين ليثارر  ارت لب سابلبيي نثال تثاياا 

 و إ لبالت لبهو بي رلا  لب نفوإ  ن اال  تر ياو   ست  إ بتثسين  رلبه ب كل
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لبحب  يهت ر تثرير لب سبلبيي نبا  سات لتيىيي نو اي بب نفاوإ تاسا  لباا  اارلٌ ل ااوييو  ان 

 اال   نتل ل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل ب  
 

 . مقاييس األداء أو المقاييس المرجعية4

رل   ل لب ااااوييو لب  ىهياااي لبهناااا  لبياااونا  ااان ننواااا   ثوسااااي تهتاااا   ااااوييو لي    

لب ساابلبيي  لتتلاااٌ  اااوييو ليرل  نبااا نتااو   ثوساااي لب ساابلبيي لبااحت يةاااا  هلااا نتااو  

نبااا  سااوو    اااوييو ليرل تتثاارر  (FBRA) ثوساااي لب ساابلبيي نبااا  سااوو لتيلا/ ااوبا 

  ل هاويي  ىو ياي ي كان تثاياهاو  ساوكنيل هاويي    لبلثرإ ل للزني  نتو  لبتكوبيٌ لب هيو يي

  ااوييو ليرل تتثارر  (ABRA)اين و ها تل  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  ساوو لبنفاوة 

  للبتلىاط نثال لبه بياو   لب تاوهي لباي ايل  ل هويي  لي يبياي   هويي  رينو يكيينبا  سوو  

 اااوييو تتثاارر  (SBRA)تاال  نتااو   ثوساااي لب ساابلبيي نبااا  سااوو  ساات لتيىا هااا   ااو 

 نبا  سوو   ليرل 

تى   اين لب ااوييو لب وبياي للب ااوييو ييا  لب وبياي للبتاا تثتليهاو    اوييو  تللزني)   

 ب   نتل ل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل 

ثيااى تثاارر  اااوييو ليرل  لبتااا تااار  لإلساات لتيىيي لبهو ااي   لباا اة اوإلساات لتيىيي)ب  

 ب  بب نفوإ

 ن اال   ااالو لبهاو بين اوب نفاوإ اوإلسات لتيىيي لبتاا يىاب    لتيىييتلاي  لإلست)ا  

 ب  لبه   نبا تثاياهو

لبلااال  لبااا  هااا اااوييو  نتاال ل  ليرل   تسااونرثيااى   لإلنثيااوز نثاال ليااارلٌ)ر  

 نتال ل  ليرل  ااةوااي كا   نتال   ان تثايا ليارلٌ لبل نيي لبتا تنار ا تثا  

 ب  لبايوو لب تللزن بارل 
 

 تقويم أو قياس األداء. 3

يهتااا  تااالي   ل ايااوو ليرل  لبهنااا  لبيوبااى  اان ننوااا   ثوساااي لب ساابلبيي  لتتلاااٌ     

ن بياي تااالي   ل ايااوو ليرل  نبااا نتااو   ثوساااي لب سابلبيي لبااحت يةاااا  هلااا نتااو   ثوساااي 

  تهت اار ن بيااي تااالي   ل ايااوو ليرل  نبااا (FBRA)لب ساابلبيي نبااا  سااوو لتيلا/ ااوبا 

  للبكلاااو إ لبتفاااًيبيي  لبكلاااو إ لب وبياااير ىاااي ل  لبتكاااوبيٌ لبتاااا ي كااان لباااتثك  هيهاااولهااال   

 (ABRA)لب وبيي  اين او هاا تال  نتاو   ثوسااي لب سابلبيي نباا  ساوو لبنفاوة  للب اوييو

لتالاي    لتالاي  ز ان لبتفاًي   تثسين لبىالرإ  تهت ر ن بيي تالي   ل ايوو ليرل  نبا

تاال  نتااو   ثوساااي لب ساابلبيي نبااا  سااوو  ساات لتيىا هااا     ااو تىااوهل اااوييو لال  لبتكبلااي

(SBRA)  تهت ر ن بيي تاالي   ل اياوو ليرل  نباا لب ااوييو لبتاا يثتليهاو كا   نتال   ان

    نتل ل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  نبا لبنثل لبتوبا 

 ااا  اااوها   ياا  لاااا لب اااوييو لبتااا ت كااز نبااا لبنتااوب  لب وبيااي  لب اااوييو لب وبيااي)   

للبتارها لبناارت  للبزياورإ ل هر  لبهوبر نبا لالستي و     لنساي اوها لب ال  لب ال

 ب  ها  سهو  ليسه 
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 ياا   تااو  لىااط نتاا  لبه ياا  لبه ياا   لاااا لب اااوييو لبتااا ت كااز نبااا  اااوييو )ب  

 ل اثياي ال  لبىرر  لزيورإ لبثااي لبسالايي لبه ي   للال  لبه ي   لزيورإ نرر لبه 

 ب  لبه ي 

 كز نبا لبه بيو  لبتفاًيبيي رلاا  ت لاا لب اوييو لبتالبه بيو  لبرلابيي    اوييو)ا  

  لز اان رل إ تةاالي  لب ناات   إرياا ياا  نساااي لإلياا لرل   اان لب نتىااو  لبىرلب نفااوإ 

 ب لس ني لالستىواي بةباو  لبه ي   لنوبر لبه بيو  لبرلابيي  لههوبيي رل إ لبتفًي  

 بهاو بينتثايا كلاو إ لههوبياي ب كز نبا لاا لب اوييو لبتا تتهب  للبن ل  لب  اوييو)ر  

 ب    ل هر  رل لن لبهو بيناوب نفوإ  ي  سونو  لبتر يب  ل تو  لبهو بين
 

 . تحديد المكافآت2

 يهتا  تثرير لب كوها   لبهناا  لب لاا   ان ننواا   ثوسااي لب سابلبيي  لتتلااٌ ن بياي     

تو   ثوساي لب سبلبيي لبحت يةاا  هلا نتاو   ثوسااي لب سابلبيي نباا لب كوه   نبا ن تثرير

تتثرر لب كوها   افاك  ها رت لاناو  نباا ليرل  لب اوبا نباا  (FBRA) سوو لتيلا/ وبا 

 ساوو  لبهاااللل   للبت ايااو   لزياورإ لب  تاااو   للب فااو كي هااا لي ااوش  اين ااو هااا تاال  

تتثارر لب كوها   افاك  ها رت لاناو   (ABRA)نتو   ثوساي لب سبلبيي نباا  ساوو لبنفاوة 

  ي كز نبا لب نتل  لب وبا ل نتال  لبه بياو  لبرلابياي نباا  ساوونبا  رل   تهرر لياهور 

تل  نتو   ثوساي ها لبهاللل   للبت ايو   لزيورإ لب  تاو   للب فو كي ها لي اوش    و 

  ها رت لاناو  نباا  رل  تتثارر لب كوها   افاك (SBRA)لب سبلبيي نبا  سوو  سات لتيىا 

نبااا  سااوو   ي كااز نبااا  نتاال ل  اةواااي لبايااوو لب تااللزن بااارل  لي اهااي  تهاارر لياهااور

تثرير لب كوها    لبهاللل   للبت ايو   لزيورإ لب  تاو   للب فو كي ها لي اوش  لانو يكلن

وييو لب وبياي لييا  اوب  نبا تثايا تار  لزيورإ لن ل ها لب البليرل   تهرر لياهور  انو  نبا

 لب وبيي لبتا ينتت هو  نتل ل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل ب 
 

بطاقااة القياااس المتااوازن لااألداء ونظااام محاساابة المساائولية علااى بااين  التكاماالثانياااً: اثااار 

 إستراتيجىأساس 

 ااين اةوااي لباياوولبتها ٌ نباا آياو  لبتكو ا  يثول  لباوثى  ن اال  لإلةو  لب ات ش      

للبتاا يتلاا   ن تكالن هاا  نبا  ساوو  سات لتيىا بارل  لنتو   ثوساي لب سبلبيي لب تللزن

 ال إ  

  تثسين ليرل ب 

  ب   ست لتيىازيورإ تلهي  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو 

 ليتثاا حب   ن اال   اة  اوييو ليرل  اوإلست لتيىيي لبهو ي بب نفوإ نن ة يا 

 إلساات لتيىيي لبتااا تااال  نبااا ر لسااي نالاااو  لبساااايي اااين لالسااتلورإ  اان لبااا لبة ل

  ؤف ل  ليرل ب 

  لالستلورإ  ن  هبل و  لبتًحيي لبهكسيي كثباي للثرإ  ل كثباي  زرلىيب 
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 ليت  حب   ن اال  لبتثبي  لبتوبا  

 وتحليل عالقات السببية Strategy Map . الخرائط اإلستراتيجية0

يي لسايبي او اي بر لساي نالااو  لبسااايي ااين  ؤفا ل  ليرل  تهتا  لبا لبة لإلسات لتيى     

رلا  لب نتل ل  لي اهي ااةوااي لباياوو لب تاللزن باارل   ثياى تاسا   ؤفا ل  ليرل  لباا 

   ياليي  نللن ا 

 Lead Indicators)أ( مإشرات األداء القائدة  

  ثياى تكالن  ؤفا ل  اا  ى لني  ؤف ل  ليرل  لبتا ينت  ننهو تثايا نتوب   هيني     

 نتل  لبتهب  للبن ل ل ؤف ل   نتل  لبه بيو  لبرلابياي ل ؤفا ل   نتال  لبه يا  ا يوااي 

نىاوش  ل هفا   ؤف ل  تالر لبا لتثاا  ؤف ل  ليرل  لب اوبا  ههاا  ساااو   رل  بتثاياا 

تاال  لبنتااوب  لب وبياي  هوبنىااوش هاا  نتاال  لبااتهب  للبن ال ل نتاال  لبه بياو  لبرلابيااي ل نهاا 

  رت لبا لبنىوش ها لب نتل  لب وبابلبه ي  يؤ

 Lag Indicators)ب( مإشرات األداء التابعة  

للبتاا تكالن تواهاي ب ؤفا ل   لاا  ؤف ل  ليرل  لبتاا تتثااا اهار هتا إ  اةاو   هيناي     

 رل  اوبرإ  لت ي  نتيىي ثت يي ب و ثرى ها  ؤف ل  ليرل  لباوبرإ  ه ؤفا ل  ليرل  لب اوبا 

ا  ؤفاا ل   رل  تواهااي تثاارى اهاار هتاا إ  اان لبه اا  لبىااور هااا  نتاال ل  ليرل  لبياليااي ااا

لإلا ت  هبن يتثاا نىوش ها لب نتل  لب وبا ك ؤف ل   رل  تواهي  ال  ن اال  لبنىوش هاا 

  ؤف ل   رل  لبتهب  للبن ل للبه بيو  لبرلابيي للبه ي ب 

 فى نفس الوقت  Lagوالتابعة Lead)ج( مإشرات األداء القائدة 

   للبااوص اوإلةاو  لب اتا ش   يالثات  ن 5ك و ال  اين ها لبفك  لبسواا )فك   اا       

لبه بيااو  لبرلابيااي ك ؤفاا ل   رل  تواهااي يثاارى هيهااو نىااوش اهاار هتاا إ  اان  ؤفاا ل   نتاال  

لبه   نبا نىوش  ؤف ل   رل   نتل  لبتهب  للبن ل  هوبتر يب لبىور ببهو بين اار يكالن  ثار 

اوب نىوش  ؤف ل  لبه بيو  لبرلابيي  ن تثسين كلاو إ لبتفاًي  لتثساين لبىالرإ  لباحب   س

تاااال  ؤفاا ل   رل  لبه بيااو  لبرلابيااي  ؤفاا ل   رل  تواهااي  للبتااا ت ياا  هااا نلااو لبلااا  

 ؤف ل   رل  اوبرإ ب ؤف ل   رل  تواهي بهو ااا  ؤفا ل   رل   نتال  لبه يا   هبان يثارى 

ت يةبااط لبه يا   ك او  ن  ؤفا ل  ال  تثايا ىالرإ هاا لب نات  لباح ن ا ال  ببه ال  تو  

 رل  لبه ياا  سااتكلن هااا نلااو لبلااا   ؤفاا ل   رل  اوباارإ ب ؤفاا ل   رل  تواهااي بهااو اااا 

  ؤف ل  ليرل  لب وباب 

 ه ؤف ل  ليرل  لبتا تهتا  ا يواي  ؤف ل   رل  تواهي لاوبرإ ها نلو لبلا  اا   

 هااا  ؤفاا ل   رل  تواهااي ب ؤفاا ل   رل  لبااتهب  هرلابيااي  ؤفاا ل   رل  لبه بيااو  لب

 للبن ل  لاوبرإ ب ؤف ل   رل  لبه ي ب 

   ؤفا ل   رل  لبه بياو  لبرلابياي  بهاا  ؤفا ل   رل  تواهاي ه ؤف ل   رل  لبه يا 

 لاوبرإ ب ؤف ل  ليرل  لب وباب 
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ؤفا ل  لبااتهب  ليالثات  ن اناو   يا  ت لك ااا ب ؤفا ل  ليرل  نتيىاي  ن لبتثساان هاا       

للبن ل ستساب تثسن ها  ؤف ل   نتل  لبه بياو  لبرلابياي للبتاا اارل او ستسااب تثسان 

 ها  ؤف ل   نتل  لبه ي  للبتا ارل او ستساب تثسن ها  ؤف ل  لب نتل  لب وباب 

  Feedback. نظام التغذية العكسية 4

يارإ ىارل  بتهاري  لبللاا  لتاسا  يار  نتو  لبتًحيي لبهكسيي ها لإلةو  لب ات ش  هبل و   ل     

 لبا  

 نظام التغذية العكسية كحلقة واحدة Single-Loop Feedback   لاحل  

لبتا ساا لتههو  ن اا   رل إ  ييىلبنتو  ياتا  نبا  او ني لب هويي  لإلست لتي

لبلهبا  سل  ننط لبتنليح      و  لب نفوإ للبتا ت ي   ؤيي ل سوبي  سوسيي بب نفوإ

 ؤيي للب سوبي  لتهري  لب هويي  لإلست لتيىي  ل تثسين لبتنليح لبلهباببتب  لب 

 نظام التغذية العكسية كحلقة مزدوجة Double-Loop Feedback  لاحل  

لبنتو  ي كز نبا ك   ن ههوبيي تنليح لإلست لتيىيي لاثي لبل ل  لبتا اني  

يهو لإلست لتيىيي نبيهو لإلست لتيىيي  ثيى تى ت لاتاو ل  ببل ل  لبتا اني  نب

 تكيٌ    لإلست لتيىيي  ل تًيي او  ل ن ي  يال  نبا  ى لبين ا و   ن  ى  لب

 او ني لب هويي  لإلست لتيىيي لبتا ساا لتههو  ن اا   رل إ لب نفوإ  اإلجراء األول:

للبتا ت ي   ؤيي ل سوبي  سوسيي بب نفوإ      و لسل  ننط لبتنليح لبلهبا 

  بي  لتهري  لب هويي  لإلست لتيىي  ل تثسين لبتنليح لبلهباببتب  لب ؤيي للب سو

 او ني لب هويي  لإلست لتيىيي لبتا ساا لتههو  ن اا   رل إ لب نفوإ  اإلجراء الثانى:

 رت اثي لبل ل  لبتا للبتا ت ي   ؤيي ل سوبي  سوسيي بب نفوإ     

تهري  لبل ل   نبيهو لإلست لتيىيي  لتهري  لب هويي  لإلست لتيىي  ل اني 

 لبتا اني  نبيهو لإلست لتيىييب
 

 . الدراسة الميدانية 7

لب يرلنيااي نبااا لسااتارل  اوب ااي لالستااااو  كلساايبي بى اا   لبر لساايلنت اار لباوثااى هااا      

لنتاو   ثوسااي  اةواي لبايوو لب تللزن باارل لبايونو  لبالز ي بر لسي لبهالاو  لبتاوربيي اين 

تثسااين ليرل  لزياااورإ تلهياا  نتااو   ثوسااااي  اان  ىاا   ت لتيىالب ساابلبيي نبااا  سااوو  سااا

  للبتاا ال تانىل هيهاو ها نا  يتسا  ازياورإ ثارإ لب نوهساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا

 ال لب نف   لبتا تت  بنلسهو  ست لتيىيي ة لثي ةليبي ليى  تثول  تثاياهو  لتثسان  ان 

بل ااو  لبتًحيااي لبهكساايي بتهااري  لب هااويي   ه اان ليرل  افااك   ساات    اان اااال  لالسااتلورإ 

 ل  نورإ لبنتا  هاا  ساوبيب  لإلست لتيىيي  ل لبل ل  لبتا اني  نبيهو لب هويي  لإلست لتيىيي

  -لبتثايا نرإ  ارلٌ اا ب لبتنليح لبلهبا إلست لتيىيي لب نفوإ

 ب اوا يي لت   ست لتيىيي نو يلبتوكر  ن  رت  ه هي لبهو بين اوبف كو    9)

 ر  ن تلاي  لإلست لتيىيي لبهو ي بى ي  لبهو بين اوب نفوإب لبتوك  2)
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لبتوكر  ن  ارت  ه هاي لبهاو بين اوبفا كو  ا ااوييو ليرل  لب وبياي لييا  لب وبياي لبتاا   3)

  تنتت هو اةواي لبايوو لب تللزن بارل  ب  

 بباةواي لبايوو لب تللزن بارل لبتوكر  ن تةايا لبف كو    4)

 ببنتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىان لبتوكر  ن  ه هي لبهو بي  5)

   ب ا يي لبا لبة لإلست لتيىيي ها  اة  اوييو ليرل  اإست لتيىيي لبف كيلبتوكر  ن   6)

لبتوكاار  اان  ا يااي  هبل ااو  لبتًحيااي لبهكساايي هااا تهااري   ساات لتيىيي لبفاا كي لتثسااين   7)

    ىابليرل  لزيورإ تلهي  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتي
 

 . أده جم  البيانات7-0

لنت ر لباوثى نبا اوب ي لالستااو  كلسيبي بى   لبايونو  لبالز اي بتثاياا نارإ  اارلٌ      

للبتاا ساتؤرت لباا تثاياا لبهارٌ لبهاو   )ليساببي لباثيياي  تت ي  ها ليارلٌ لبل نيي بباثى

 بباثىب   

 Five- Pointيكا   لبا وساا ليت  تا ي  لسات و إ لالستاااو  نباا  ساوو  اياوو ب    

Likert Scale ( لباا 5 ان  ىا  تثريار  ىوااو   ها لر نيناي لباثاى اثياى تفاي  لبر ىاي  

نار    لباا 2  للبر ىاي )لبثياور  لبا 3  للبر ىي )لب للهاي  لبا 4  للبر ىي )افرإ لب للهاي

 ب  نر  لب للهاي افرإ  لبا 9  للبر ىي )لب للهاي
   

 . عينة البح  7-4

ت  لاتيو  نيني لباثى  ن  ى لني  ن لبف كو  اوب  بكي لبه ايي لبسهلريي  اهتهو      

 395 توا  باةون لين و  لبهو  لاهتهو لآلا  توا  بباةون لباوص  ثيى ت  تلزي  نرر

ف ب  نيني لباثى نررل   ن للست و إ لستااو  نبا نيني نفللبيي  ن لب نف   لبسهلرييب 

ف   لبتىو يي؛ للبانل ؛ للب نف   لبار يي؛ لف كو  لبتو ين؛ لب نف   لبانونيي؛ للب ن

لبتا يته  هيهو  ا يي لت   ست لتيىيي نو ي  لتل هيهو  ؤيي للب نف   لباثي؛ 

ل سوبي ل ارلٌ لب نفوإ  ن اال  ا لبة  ست لتيىيي تلتل حب     و يسونر ها لا لز 

 ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو و  نت ا يي لرل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  ها تلهي  

  ست لتيىاب

نرر  ن لب رن لبسهلريي لب بيسييب لار ت  لبثال  نبا لار ت  تلزي  لالستايونو  ها      

:  ن  ى وبا نرر لست و ل  39اوب ي لستااو  اوبثي ببتثبي  للبتا ت ي   98نرر 

بب رلر  هالال   او ني  لالستااو  لبتا ت  تلزيههو نبا  ل رل  لبهينيب ليهر احل لب هر 

اوياثوى لب  ويبي لبتا ت   ها احل لب ىو ب لبار ت  تثبي  لبايونو  لبتا ت  تى يههو 

؛ لبةاهي لبسورسي نف إ SPSSاوستارل  ا نو   ثز ي لبا ل   لبىوازإ ببهبل  لالىت ونيي 

(SPSS, Version   ) 

ل ن  Unbiased  تثيزإ لبار  لنا ها لاتيو  نيني لباثى  ن تكلن نيني يي      

بب ىت   لبحت سثا   نطب ثيى ت  لاتيو  نيني نفللبيي  Representativeتكلن   يبي 

ف ب  لهرإ  رن ها لب  بكي لبه ايي لبسهلرييب ا  اتبٌ اةونو   لبسهلريي  ن  ن لب نف 
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 نفوإ تىو يي  22ل :  ن  ى وبا لب رلر 9884انونيي ت ي   وإ نف 98 لبر لسينيني 

  نفوإ 27:  ن  ى وبا لب رلر  ل9182ت ي   انل  91ل  ن  ى وبا لب رلر : 2284 ت ي 

:  ن  ى وبا 9182ف كو  تو ين ت ي   91ل :  ن  ى وبا لب رلر 2786ار يي ت ي  

 ب:  ن  ى وبا لب رلر9982ت ي    نفوإ اثيي 99  للب رلر 

:  ن  ى وبا لبا رلر  2886 ن لب فو كين ها لالستااو  ) 28لتىر  لإلفو إ  با  ن      

:  اان 2485 اان لب فااو كين هااا لالستااااو  ) 24كااونلل يه باالن ك ثوسااالن  ااوبيلن؛ ل ن 

 ان لب فاو كين هاا لالستاااو   96 ى وبا لب رلر  كونلل يه بالن ك ثوسااا تكاوبيٌ؛ اين او 

 لب فاو كين ان  22:  ن  ى اوبا لبا رلر  كاونلل يه بالن ك ا لىهين رلابياين؛ اين او 9683)

:  ن  ى وبا لب رلر  كونلل يه بلن ك ؤسو   اسو ؛ اين او ي ونياي  ان لب فاو كين هاا 2284)

:  ن  ى وبا لب رلر  كونلل يه بلن ك ري ين ن ل يينب ل ن ي  هإنط ي كان 882لالستااو  )

لبال  اون نينط لباثى تهر نيني   يباي ببهيكا  لبالتيلا هاا لب نفا   لبساهلريي )ىارل   اا  

 ل نوافي نتوب  لبر لسي ها لياسو  لبتوبييب ب لسلٌ يت  ن   3

 

 نيني لباثى ثسب لبلتيلي نيني لباثى ثسب نلن لبانوني 

 لبنساي  لبهرر  لبلتيلي  لبنساي لبهرر  نلن لب نفوإ 

  نفوإ انونيي 

  نفوإ تىو يي 

 ان  

  نفوإ ار يي 

 ف كي تو ين 

  نفوإ اثيي 

98 

22 

91 

27 

91 

99 

9884 

2284 

9182 

2786 

9182 

9982 

  ثوسب  وبا 

  ثوسب تكوبيٌ

   لى  رلابا 

  بيو اس 

  ري  نو 

 

28 

24 

96 

22 

8 

 

2886 

2485 

9683 

2284 

882 

 

 91181 98  91181 98 لإلى وبا
 

 قائمة االستقصاء   تضمنتها. نوعية األسئلة التى 7-3

  سببي نو ي ثل  نلن لب نفوإ لنرر لب ثوساين للبهو بين للب س ا لبلتيلا 

لسنلل  لباا إ ل رت لبتسىي  ها سلا ليل لا لب وبيي لبسهلريي ل رت تةايا 

 لإلةو  لب ات شب

   ا يي لت   ست لتيىيي نو ي ببف كيب  سببي ثل  

   ا يي تلاي  لإلست لتيىيي لبهو ي بى ي  لبهو بين اوب نفوإب  سببي ثل  

  نبا  سوو ت ي  ننوا   ثوساي لب سبلبيي  سببي ثل   ا  لب تًي ل  لبتا

  ست لتيىاب 

  ت ي   ؤف ل   رل   وبيي ليي   وبيي ا نتل ل   سببي ثل   ا  لب تًي ل  لبتا

 باةواي لبايوو لب تللزن بارل  لي اهي

 يْخ اىجسثع( يجيِ 3رقٌ ) خدوه
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  لإلست لتيىيي ببته ٌ نبا نالاو  لبساايي اين   س  لبا لبة يي سببي ثل   ا

 ب ؤف ل  ليرل  ب نتل ل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل 

   تنت   ن لبتكو   اين اةواي لبايوو لب تللزن بارل  سببي ثل   ا  لب تًي ل  لبتا

 بلنتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا

  هبل و  لبتًحيي لبهكسيي ها  نورإ لبنت  ثل   هويي   يي سببي ثل   ا 

 ب ست لتيىيي لبف كي للبل ل  لبتا اني  نبيهو

 ًحيي لبهكسيي ها زيورإ تثسين ليرل  لزيورإ تلهي   سببي ثل   ا يي  هبل و  لبت

  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىاب
 

 . أسلوب تحليل البيانات 7-2

هاا تثبيا    (  ) SPSS Versionنت ار لباوثاى نباا ثز اي لباا ل   لإلثااوبيي       

  لسااتارل  لبايونااو  لب ى هااي  اان لساات و ل  لالستااااو  بتثايااا  ااارلٌ لباثااىب  اان اااال

   -لالاتاو ل  لآلتيي 

 ارت لبتىاونو  لاتااو ييا ل   Cronbach's Alphaك لنااو    -لاتااو   بلاو  9)

 اين لبانلر لب ستار ي ها ايوو لب تًي ل ب 

 لبتلزيهو  لبتك ل ييب   2)

 ببثك  نبا  رت اال   ل  ه  ه ل  لباثىب  Tلاتاو    3)

الاتاو  ه ل  لباثاى سايؤرت لباا ز ي بتى ي  لبايونو  لباللتا ي  لست و إ لستااو       

لبلااال  لبااا  ى لنااي نتااوب  تااار   اارت   كونيااي  ل ناار    كونيااي تةايااا لإلةااو  لب اتاا ش  

 ل رت لستلورإ  ل نر  لستلورإ لبف كو   ن تةايا لإلةو  لب ات شب   
 

 . نتائج الدراسة الميدانية 7-5

   Reliability Analysis. اختبار تحليل المصداقية 7-5-0

 Cronbach's Alphaك لنااو    -يات  ااحل لالاتااو  نان ة ياا لساتارل  لاتااو   بلاو    

لبحت ياين  رت تىونو انلر لب تًي ل  لب ستار ي ها اياوو تاوا إ  هيناي  لهاا تال  ااحل 

يرله ى   لبايونو   ليكلن اناو  تىاونو للتساوا  Reliabilityلالاتاو  تتلله  لب ارلايي  

 ن لبللثر لبااثيل  اين او يكالن اناو  نار   Alpha  كب و لات ا  اي ي كاي  اين لب تًي ل

  ن لبال ب Alphaتىونو كب و لات ا  اي ي 

 

 أوالً: مدى تجانس مجموعة المتغيرات المستخدمة ككل 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.       

 ىيَزغيزاد منو  مزوّجبش -ّزبئح اخزجبر أىفب( 4رقٌ ) خدوه
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 تًياا  لتاار  نتيىااي لاتاااو ل   41تًياا ل  ككاا    نىاار  ن ناارر لب 4 اان لبىاارل   ااا  )     

 ى لنااي  تًياا ل  لبر لسااي  ن انااو  ر ىااي نوبيااي  اان لبتىااونو للالتسااوا تهكسااهو اي ااي 

Alpha  و ير  نبا ثسن لاتيو   ى لني  تًي ل  لبر لسي كك ب8489للبتا تابى   :  

 

   (RA) محاسبة المسئوليةثانياً: مدى تجانس المتغيرات المرتبطة بنظام 

 

 

 

 

 

 96  نىاار  ن ناارر لب تًياا ل  لب  تاةااي انتااو   ثوساااي لب ساابلبيي 5 اان لبىاارل   ااا  )     

 تًي  لتر  نتيىي لاتاو ل   ى لناي  تًيا ل  لبر لساي لباوااي انتاو   ثوسااي لب سابلبيي 

:   او 9588للبتاا تاباى  Alphaللالتساوا تهكساهو اي اي  ن انو  ر ىي نوبيي  ن لبتىونو 

   ير  نبا ثسن لاتيو   ى لني  تًي ل  نتو   ثوساي لب سبلبييب
 

   (BSC)ثالثاً: مدى تجانس المتغيرات المرتبطة ببطاقة القياس المتوازن لألداء 

 

 

 

 

 

 ااةوااي لباياوو لب تاللزن باارل   نىار  ن نارر لب تًيا ل  لب  تاةاي 6ن لبىرل   ا  )      

ااةوااااي لباياااوو  تًيااا  لتااار  نتيىاااي لاتااااو ل   ى لناااي  تًيااا ل  لبر لساااي لباوااااي  95

للبتاا  Alpha ن اناو  ر ىاي نوبياي  ان لبتىاونو للالتساوا تهكساهو اي اي لب تللزن بارل  

   باةواي لبايوو لب تللزن بارل لاتيو   ى لني  تًي ل  :   و ير  نبا ثسن 8783تابى 
 

رابعاً: مدى تجانس المتغيرات المرتبطة بنظام محاسبة المسئولية علاى أسااس إساتراتيجى 

(SBRA)   
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 ىَزغيزاد ٍسبطجخ اىَظئىىيخ  مزوّجبش -ّزبئح اخزجبر أىفب( 5رقٌ ) خدوه

 

 ىَزغيزاد ثطبقخ اىقيبص اىَزىاسُ ىألادا   مزوّجبش -ّزبئح اخزجبر أىفب( 6رقٌ ) خدوه

 

 ىَزغيزاد ّظبً ٍسبطجخ اىَظئىىيخ عيً أطبص إطززاريدً  بشمزوّج -ّزبئح اخزجبر أىفب( 7رقٌ ) خدوه
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 تاةاي انتاو   ثوسااي لب سابلبيي نباا   نىار  ن نارر لب تًيا ل  لب 7 ن لبىارل   اا  )     

 تًيا ل  لتار  نتيىاي لاتااو ل   ى لناي  تًيا ل  لبر لساي لباواااي  9 ساوو  سات لتيىا 

انتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا  ن انو  ر ىي نوبيي  ن لبتىونو للالتساوا 

 ل  نتاو  :   و ير  نبا ثسان لاتياو   ى لناي  تًيا89للبتا تابى  Alphaتهكسهو اي ي 

    ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىاب

 . تحليل متغيرات الدراسة فى شكل تكرارات ونسب  7-5-4 

  ببتكا ل ل  للبنساب ا الثاا لباثاى  ن يوباياي لبفا كو   ثا  8يلتل لبىرل  ) اا       

نتااو   ثوساااي لب ساابلبيي نبااا  سااوو الباواااي يللهااالن نبااا  تًياا ل  لبر لسااي ال لبر لسااي 

  ن نساب لب للهااي نباا ليتتل حب  نبا ساي  لب يو    و يبا   يلا لنبا  سوو لبنفوةلت

:  9583للبتاا تت يا  هاا   نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  ساوو لتيلاا لنباا  ساوو لبنفاوة

لباحين ال  ن   ل سوو لبلثارإ لبتنتي ياي  ل لبه بيايتثرر لب سبلبيي نبا يللهالن نبا  ن تهاة 

  ن  ى وبا  ل رل  لبهينيب  :8286 يللهالن نبا حب 

  ببتكاا ل ل  للبنسااب ا الثااا لباثااى  ن يوبايااي لبفاا كو  8ك ااو يلتاال لبىاارل  ) ااا       

 ثاا  لبر لسااي يللهااالن نبااا  تًياا ل  لبر لسااي لباواااي ااةواااي لبايااوو لب تااللزن بااارل  

ب تااللزن ليتتاال حباا  نبااا ساااي  لب يااو    ااو يبااا    ن نسااب لب للهاااي نبااا اةواااي لبايااوو ل

 ن لب ه  لت   ست لتيىيي نو ي ببف كي :   يللهالن نبا  ن 9981بارل  للبتا تت ي  ها  

 ب  هاة: 981  للبحين ال يللهالن نبا حب  تلتل  ؤيتهو ل سوبتهو للارلههو

  ببتكاا ل ل  للبنسااب ا الثااا لباثااى  ن يوبايااي لبفاا كو  8ك ااو يلتاال لبىاارل  ) ااا       

با  تًي ل  لبر لسي لباواي انتاو   ثوسااي لب سابلبيي نباا  ساوو  ث  لبر لسي يللهالن ن

 ست لتيىا ليتتل حب  نباا سااي  لب ياو    او يباا    ن نساب لب للهااي نباا نتاو   ثوسااي 

هااا نتااو  :  يللهااالن نبااا  ن 9881لب ساابلبيي نبااا  سااوو  ساات لتيىا للبتااا تت ياا  هااا  

سااابلبيي انااو  نباااا لب نتاال  لب اااوبا  ثوساااي لب ساابلبيي نباااا  سااوو  سااات لتيىا تتثاارر لب 

 اا   الثتااي لهتاا ل    ل نتال  لبه ياا  ل نتاال  لبه بيااو  لبرلابيااي ل نتال  لبااتهب  للبن اال

 لباوثى اون ى ي   تًي ل  لبر لسي  تسوليي ها ليا يي لبنساييب  

 

 . اختبار فروض البح  7-5-3

 اختبار الفرض األول 

لب ةااا ثوبياو  ا نفا   لين او  يهار ييا  كوهياو   نتاو   ثوسااي لب سابلبيي  ن الفرض األول :

   بً   ايوو لتالي  لتثسين ليرل  اتب  لب نف  ب

لثسااب تااا ي  لساات و إ لالستااااو  ي كاان بباوثااى لاتاااو  اااحل لبلاا    اان اااال       

  نبااا  سااوو لبنفااوةل  سااوو لتيلااا  ثوساااي لب ساابلبيي نبااالب تًياا ل  لب  تاةااي انتااو  

لإلثاااوبيي ياات  ااايويي اااحل لبلاا   هااا فااك  لبلاا   لبهاار ا ليياا ل  لالاتاااو ل  

 للبل   لباري  ك و يبا   
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 نف   لين و  كوها بً   ا لب ةاا ثوبيو   ثوساي لب سبلبيي نتو     Hالفرض العدمى 

       ايوو لتالي  لتثسين ليرل ب

ي  كوها يلب ةاا ثوبيو  ا نف   لين و   ثوساي لب سبلبيي نتو     Haالفرض البديل 

       بً   ايوو لتالي  لتثسين ليرل ب

 تًي   ليتتل  ن لبنتوب   96ليايو احل لبل   نرر  ن لب تًي ل  يت ي  ها      

  ا الثا لباثى  نط يىب  ه  ه   لبهر  لاال  لبل   9لبلل رإ اوبىرل   ا  )

ل هإن نتوب  لاهح 1815لباري  ثيى ىو    تًي ل  لبر لسي ننر  ستلت  هنليي  ا   ن 

اثي لبل   ليل  بهحل لباثى  لنبيط يستنت  لباوثى  ن  لبا لالاتاو  لإلثاوبي تؤرت

تهت ٌ اون نتو   ثوساي لب سبلبيي لبحت تةااط احه لبنتوب   ن لبف كو   ث  لبر لسي 

يي  كوها بً   ثوبيو  )نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لتيلا  لنبا  سوو لبنفوة  

 ب   لتثسين ليرل ايوو لتالي
 

 اختبار الفرض الثانى 

تةايا لب نف   باةواي لبايوو لب تاللزن باارل  سالٌ ياؤي   يىواياو  نباا  ن  الفرض الثانى:

 تثسين ليرل  اتب  لبف كو ب

لثسااب تااا ي  لساات و إ لالستااااو  ي كاان بباوثااى لاتاااو  اااحل لبلاا    اان اااال       

  ليي ل  لالاتااو ل  لإلثااوبيي يات   تللزن بارل ااةواي لبايوو لبلب تًي ل  لب  تاةي 

 ايويي احل لبل   ها فك  لبل   لبهر ا للبل   لباري  ك و يبا   

تةايااا لب نفاا   باةواااي لبايااوو لب تااللزن بااارل  ساالٌ ال يااؤي   ن     Hالفاارض العاادمى 

  يىوايو  نبا تثسين ليرل  اتب  لبف كو ب

نف   باةواي لباياوو لب تاللزن باارل  سالٌ ياؤي   يىواياو  تةايا لب  ن    Haالفرض البديل 

 نبا تثسين ليرل  اتب  لبف كو ب

ااةوااي لباياوو  تًيا    تاةاي  95ليايو ااحل لبلا   نارر  ان لب تًيا ل  يت يا  هاا      

  ا الثاا لباثاى   ناط يىاب 91ليتتل  ن لبنتوب  لبلل رإ اوبىرل   اا  )  لب تللزن بارل 

لاااال  لبلاا   لباااري  ثيااى ىااو    تًياا ل  لبر لسااي نناار  سااتلت  هاا  هاا   لبهاار  

ااثي لبلا   لبياونا لباا لاهحل هإن نتوب  لالاتاو  لإلثاوبي تؤرت  1815 هنليي  ا   ن 

تةايااا لب نفاا   باةواااي لبايااوو بهااحل لباثااى  لنبيااط يسااتنت  لباوثااى  اان اااحه لبنتااوب   ن 

 يرل  اتب  لبف كو بلب تللزن بارل  سلٌ يؤي   يىوايو  نبا تثسين ل
 

 اختبار الفرض الثال  

اةواي لبايوو لب تلزلن بارل  لنتو   ثوساي لب سابلبيي نباا  ن لبتكو   اين  الفرض الثال :

 سااوو  ساات لتيىا يثساان  اان ليرل  لباارلابا ببفاا كو  ليزياار  اان تلهياا  

 نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىاب

الستااااو  ي كاان بباوثااى لاتاااو  اااحل لبلاا    اان اااال  لثسااب تااا ي  لساات و إ ل      

ا يااو  لبتكو اا  اااين اةواااي لبايااوو لب تااللزن بااارل  لنتااو   ثوساااي لب تًياا ل  لب  تاةااي 
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ليياا ل  لالاتاااو ل  لإلثاااوبيي ياات  ااايويي اااحل لب ساابلبيي نبااا  سااوو  ساات لتيىا  

 لبل   ها فك  لبل   لبهر ا للبل   لباري  ك و يبا   

اةوااي لباياوو لب تالزلن باارل  لنتاو   ثوسااي لب سابلبيي لبتكو   ااين    Hلعدمى الفرض ا

نباااا  ساااوو  سااات لتيىا ال يثسااان  ااان ليرل  لال يزيااار  ااان تلهيااا  نتاااو  

  ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىاب

اةواي لبايوو لب تلزلن بارل  لنتو   ثوساي لب سبلبيي لبتكو   اين    Haالفرض البديل 

 سوو  ست لتيىا يثسن  ن ليرل  ليزير  ن تلهي  نتو   ثوساي  نبا

 لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىاب

 ي نه    تاة تًي   95 تًي    24ليايو احل لبل   نرر  ن لب تًي ل  يت ي  ها      

ا يو  لبتكو   اين اةواي لبايوو  تًي ل    تاةي  لتسهي  ااةواي لبايوو لب تللزن بارل 

ليتتل  ن لبنتوب  لبلل رإ   ل ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا ن بارل لب تللز

  ا الثا لباثى   نط يىب  ه  ه   لبهر  لاال  لبل   لباري  99اوبىرل   ا  )

لاهحل هإن نتوب  لالاتاو   1815ثيى ىو    تًي ل  لبر لسي ننر  ستلت  هنليي  ا   ن 

ى بهحل لباثى  لنبيط يستنت  لباوثى  ن احه اثي لبل   لبيوبلبا لإلثاوبي تؤرت 

باةواي لبايوو لب تللزن بارل  ل ثوساي لب سبلبيي  لبسهلرييلبنتوب   ن تةايا لبف كو  

نبا  سوو  ست لتيىا سيثسن  ن ليرل  ليزير  ن تلهي  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا 

 ب   سوو  ست لتيىا
  

 . نتائج وتوصيات البح  8

 البح  أوالً: نتائج 

 & Kaplanلبتا لات ثهو  (BSC)تهتا  اةواي لبايوو لب تللزن بارل    9)

Norton لال تزل  لبلسيبي    رلإ  رل يي تسونر ها رن  تنليح  ست لتيىيي لب نفوإ انىوش

ست لتيىيي ل نهو تهكو  سوبي ل   تثايا  ارلههو هالبىيرإ بايوو ليرل  لتسونر لب نف   

ا نكو  هت  لب اوييو لبتا تواح  سو ل   ن  سل  لبا  نبا  لبف كي  ن  نبا يسل  نب

تثايا نىوش ها لبلا  لبثوبا للب ستاابا  لتثرى تكو   اين لب اوييو  نبالتسونر 

لباو ىيي للبرلابيي   ن اال   سونرإ لإلرل إ ها لب لوتبي اين  اوييو ليرل  لبتا 

ب ستاا   لتسونر ها لبتثريى لستار   ها لبلت ل  لبسوااي بت ون تثايا نىوش ها ل

لب ست   إلست لتيىيو  لب نفوإ لىهبهو للتثي  لتثسين ن بيي لالتاو  اين لبهو بين 

ارلٌ لبفاايي ببهو بين ل ارلٌ تللها اين ليلتسونر ها  ثرلى اوب نفوإ  

تللها اين لباةة لبتفًيبيي لبسنليي  ل ااي إ ليى     تثرى ل  ست لتيىيو  لب نفوإل 

   ت لتيىيو  ةليبي ليى بلإلس

ابا  يزإ  : ن اال  لتيلتين  سوسيتين ا و يت لنىوز لإلست لتيىيي لبهو ي بب نفوإ    2)

تنوهسيي نن ة يا   كز لبف كي ها لبسلا لباو ىا  ن اال   لل راو لار لتهو 

لت   لبرلابيي لتاري   نتىو  لار و  به البهو  هت   ن ل اتبلي نن  نوهسيهو 
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للتثي تسونر ها تلىيط لب لل ر لبرلابيي لتااياهو نبا لثرل  لب نفوإ  ست لتيىيي 

لت كين لبهو بين التاوح لبا ل ل  للنىوز لبسيوسو  لبتا تثاا لترن  لب  كز لبتنوهسا 

 بب نفوإ ها لبسلا لباو ىاب  

تا ي   Balanced Score Card (BSC)ت ي  اةواي لبايوو لب تللزن بارل    3)

ها   ا   نتل ل  اا   نتل   (CSFs)  لبنىوش لبثوس ي  ثوساا يتت ن نلل 

لبتهب  للبن ل  ل نتل  لبه بيو  لبرلابيي  ل نتل  لب ستهب  )لبه ي    للب نتل  لب وبا  

لبة ياي لبتا تستنر لبا اةواي لبايوو  Strategy Mapاين و ت ي  لبا لبة لالست لتيىيي 

ين لب نتل ل  لي اهي ها ال إ نالاو  للبتا تتلبا لب اة ا (BSC)لب تللزن بارل  

 ساب لنتيىيب

يلىر ياليي  نللن ب ثوساي لب سبلبيي ا    ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  وبا )لتيلا     4)

Financial or Functional-Based Responsibility Accounting 

(FBRA) ل ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لبنفوة  Activity-Based 

Responsibility Accounting (ABRA)  ل ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  

 ب Strategic-Based Responsibility Accounting (SBRA)لست لتيىا 

يةاا نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  وبا / لتيلا ننر و تتس  ايبي لين و     5)

ل  اوالستا ل   ثيى تثرر  سبلبيي لبلثرل  لبتنتي يي لياوو  رلبهو اوستارل  لب ؤف 

لب وبيي  لاوبتوبا يهت ر احل لبن لحا نبا لب نتل  لب وبا هاة  اين و يتيٌ ن لحا 

 ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لبنفوة  نتل  لبه بيو  لبرلابيي اىونب لب نتل  لب وبا  

ست لتيىا يال  نبا ت ى ي  ست لتيىيي  ها ثين  ن ن لحا  ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو 

 اوييو تفًيبيي  لت ي  اةواي لبايوو لب تللزن بارل  نتو  إلرل إ لب نفوإ لبا  ارلٌ ل

ليرل  نبا  سوو  ست لتيىا لبحت يال  نبا تثرير  ارلٌ ل اوييو ليرل   ن اال  

ل نتل  لبه بيو  لبرلابيي    اهي  نتل ل   اتبلي اا لب نتل  لب وبا ل نتل  لبه ي 

 ل نتل  لبتهب  للبن لب 

 (SBRA) ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىا نتو  ىل  لبا  ن  ا   ساوب لبب   6)

لبهرير  ن لإلنتاورل  لبتا لىه  بك   ن نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لتيلا/ 

للبتا  ن  (ABRA)لنتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لبنفوة  (FBRA) وبا 

يؤرت   (FBRA)وبا  ا هو   ن لستارل  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لتيلا/  

لبا لب ًواله ها لبت كيز نبا لب اوييو لب وبيي  لته   لب نفوإ ب فكبي لب يوبيي لبىزبيي 

نتيىي لبتهو        كز لب سبلبيي كلثرإ  ستابي  نلابي نن لب نفوإ  لتىوا  لب اوييو 

وساي يي  لب وبيي  ي  لبىلرإ ل تو لبه ي  لز ن رل إ لبتفًي ب اين و لستارل  نتو   ث

يؤرت لبا  ن ىهلر لبتثسين لب ست    ن اال   (ABRA)لب سبلبيي نبا  سوو لبنفوة 

  ل نهو هفب  ها  ن تكلن   تاةي Fragmented نتل  لبه بيو  تكلن  ىز إ 

 اوست لتيىيي لب نفوإب  
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 Balanced يتنول  لإلةو  لب ات ش ببتكو   اين اةواي لبايوو لب تللزن بارل    7)

Scorecard (BSC)  لنتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو  ست لتيىاStrategic- 

Based Responsibility Accounting (SBRA)   كيليي لالستلورإ  ن اةواي

لبايوو لب تللزن بارل  ك ايوو بارل  ها تلهي  ننوا   ثوساي لب سبلبيي لىهبهو حل  

 ب تلىط  ست لتيىا يار   ست لتيىيي لب نفوإ ليسونر ها تثاياهو

لنت ر نبيهو لإلةو  لبتا   اة  اوييو ليرل  اإست لتيىيي لب نفوإلسوب   ن  ا    8)

تال  نبا تلتيل نالاو   لبتا Strategy Mapلإلست لتيىيي لبا لبة لب ات ش  

نتو  لبتًحيي لبهكسيي كثباي للثرإ لتيىيي اوينفةي لبتفًيبيي  للبساايي ب اة لإلست 

Single-Loop Feedback  كز نبا ههوبيي لالنث لهو  لبتا تنت  نن لبل ا ي لبحت 

نتو  لبتًحيي لبهكسيي كثباي  زرلىي   لإلست لتيىيي للبتنليح لبلهبا  لاين لب هويي

Double-Loop Feedback ي كز نبا ك   ن ههوبيي تنليح لإلست لتيىيي  لبحت

لبتا  لاثي لبل ل  لبتا اني  نبيهو لإلست لتيىيي  ثيى تى ت لاتاو ل  ببل ل 

 اني  نبيهو لإلست لتيىيي  ن  ى  لبتكيٌ    لإلست لتيىيي  ل تًيي اوب    

اا  ى لني  ؤف ل  ليرل  لبتا ينت   Lead Indicators ؤف ل  ليرل  لباوبرإ   9)

ننهو تثايا نتوب   هيني  ثيى تكلن  ؤف ل   نتل  لبتهب  للبن ل ل ؤف ل   نتل  

ه ي  ا يواي  ؤف ل  تالر لبا لتثاا  ؤف ل  لبه بيو  لبرلابيي ل ؤف ل   نتل  لب

ليرل  لب وبا  هها  سااو   رل  بتثايا نىوش  ل هف  ها لبنتوب  لب وبيي  هوبنىوش ها 

 نتل  لبتهب  للبن ل ل نتل  لبه بيو  لبرلابيي ل نتل  لبه ي  يؤرت لبا لبنىوش ها 

  لب نتل  لب وباب

اا  ؤف ل  ليرل  لبتا تتثاا اهر  Lag Indicators ؤف ل  ليرل  لبتواهي     91)

هت إ  اةو   هيني للبتا تكلن تواهي ب ؤف ل   رل  اوبرإ  لت ي  نتيىي ثت يي ب و ثرى ها 

 ؤف ل  ليرل  لباوبرإ  ه ؤف ل  ليرل  لب وبا اا  ؤف ل   رل  تواهي تثرى اهر هت إ 

وش ها لب نتل  لب وبا  ن لبه   لبىور ها  نتل ل  ليرل  لبياليي لإلا ت  هبن يتثاا نى

ك ؤف ل   رل  تواهي  ال  ن اال  لبنىوش ها  ؤف ل   رل  لبتهب  للبن ل للبه بيو  

  لبرلابيي للبه ي ب

 ؤف ل  ليرل  اا  ها نلو لبلا   Lagللبتواهي Lead ؤف ل  ليرل  لباوبرإ   99)

تتثاا اهر لبتا ينت  ننهو تثايا نتوب   هيني لها نلو لبلا  اا  ؤف ل  ليرل  لبتا 

ه ؤف ل   نتل  لبه بيو   هت إ  اةو   هيني للبتا تكلن تواهي ب ؤف ل   رل  اوبرإ 

لبرلابيي ك ؤف ل   رل  تواهي يثرى هيهو نىوش اهر هت إ  ن لبه   نبا نىوش  ؤف ل  

 رل   نتل  لبتهب  للبن ل  هوبتر يب لبىور ببهو بين ار يكلن  ثر  ساوب نىوش  ؤف ل  

لابيي  ن تثسين كلو إ لبتفًي  لتثسين لبىلرإ  لبحب  تاال  ؤف ل   رل  لبه بيو  لبر

لبه بيو  لبرلابيي  ؤف ل   رل  تواهي  للبتا ت ي  ها نلو لبلا   ؤف ل   رل  اوبرإ 

 ال  ببه ال ب ؤف ل   رل  تواهي بهو اا  ؤف ل   رل   نتل  لبه ي   هبن يثرى  تو  
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ت يةباط لبه ي   ك و  ن  ؤف ل   رل  لبه ي  ستكلن  ن اال  تثايا ىلرإ ها لب نت  لبح

 ها نلو لبلا   ؤف ل   رل  اوبرإ ب ؤف ل   رل  تواهي بهو اا  ؤف ل  ليرل  لب وباب 

تفي  لبا اثي ه ل  لباثى لبياليي ثيى  يات   Tىو   نتيىي لاتاو ل    92)

ب سبلبيي لبحت لبر لسي لإلثاوبيي  ن لبف كو   ث  لبر لسي تهت ٌ اون نتو   ثوساي ل

تةااط ثوبيو  )نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لتيلا  لنبا  سوو لبنفوة  يي  كوها 

اةواي لبايوو بلبف كو   ث  لبر لسي تةايا بً   ايوو لتالي  لتثسين ليرل   ل ن 

 ن تةايا ل  سلٌ يؤي   يىوايو  نبا تثسين ليرل  اتب  لبف كو لب تللزن بارل  

لريي باةواي لبايوو لب تللزن بارل  ل ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو لبف كو  لبسه

 ست لتيىا سيثسن  ن ليرل  ليزير  ن تلهي  نتو   ثوساي لب سبلبيي نبا  سوو 

  ست لتيىاب   

 

 ومقترحات ألبحا  قادمة ثانياً: توصيات البح 

و كاا  لالات ااو  اتاا ل إ لتاا   ساات لتيىيي نو ااي بب نفااوإ  ل لب ؤسسااي يبتااٌ ثلبهاا  9)

 لتكلن لبرله  نثل لبتث   لبا ليهت بلبهو بين اهو لتلايبهو ابًي يله هو لبى ي  

زيورإ لالات و  ا اوييو اةواي لبايوو لب تاللزن باارل  اكا   نتال  كا  ثساب ةايهاي   2)

 ن   لب نفوإ ل ارلههوب

  ناط لبسااي  لب بيساا نثال اونتااو لبنت  لبا ايوو ل رل إ ليرل  للبه   نبا تثساينط   3)

 تار  لب نفوإ للست  ل او لااوبهوب 

  لب اا يييلاا لباوثى اتةايا نتوب  لبر لسي لب يرلنيي لبتاا ااو  اهاو نباا لب نفا     4)

 نت ل  باتلن نلنيو   اتبلي  ن  ىوال  لين و  ببر لسي لب يرلنييب

يلاا لباوثى اإى ل  لب زير  ن لبر لسو  نبا نلنيي  ا ت  ن  ىوال  لين او     5)

 ات  ببر لسي لب يرلنيي  ن اا  لباوثىب لبتا ب  ت

لساااتط سااايى و لكاااويزن  اةوااااي لباياااوو لب تاااللزن باااارل   ىااا ل  ر لساااي تااا اة ااااين   6)

 )لبتثسين لب ست   ب

لبتكو ا  ااين اةوااي رل  نتو  لبتكوبيٌ نبا  سوو لبنفوة لب لىط اوبلاا  هاا  ثارلى   7)

 رل إ ثيوإ لب نت ب للبايوو لب تللزن بارل  

   بكو   إلرل إ ليرل  اوستارل  اةواي لبايوو لب تللزن بارل انو   ةو   ت  8)

لبهرياار  اان لبفاا كو   ىاا ل  ر لسااي  او نااي باانت   ثوساااي لب ساابلبيي لب ةااااي هااا   9)

 للبلالٌ نبا  ساوب لتىوه لبف كو  نثل تةايا نتو  لت   نتو  آا ب 
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 معلومات عامة  
 

 يضم بيان:هي Card Score Balanced (BSC) لقياس المتوازن لألداءبطاقة ا

 نجاح عوامل تمثل التى المالية وغير المالية األداء ومقاييس مإشرات من مجموعة

 العمليات ومنظور العميل، ومنظور المالى، المنظور هى: منظورات أرب  فى للشركات

  للشركة. عامة إلستراتيجية ةترجم تمثل والتى والنمو، التعلم ومنظور الداخلية،

 القياس بطاقة على مبنى تصوير: هى Map Strategy (SM)الخرائط اإلستراتيجية 

 سببية، عالقات صورة فى األربعة األداء منظورات بين للربط (BSC) لألداء المتوازن

 .للشركة العامة اإلستراتيجية تحقيق فى للمساعد والتابعة القائد األداء مإشرات توضح

Based-Strategic محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى 

(SBRA) Accounting Responsibility عن للتقرير محاسبى نظام: هي 

 بطاقة بمنظورات مرتبط بشكل تحدد التى المسئولية عناصر من مجموعة على مبنى األداء

  للشركة. العامة اإلستراتيجية تحقيق لمراعاة لألداء المتوازن القياس
 

 " على المرب  الذى تختاره لكل سإال على حدةمن فضلك ض  عالمة " 
 -هل تعمل حالياً فى: -0

منشؤة  تجارية             منشؤة صناعية  

منشؤة خدمية                بنك  

منشؤة صحية           شركة تؤمين  

 كم عدد المحاسبين الذين يعملون حالياً بالمنشؤة؟ -4

  6 - 01     0 - 5  

  06 - 41      00 - 05  

41أكثر من        

 كم عدد العاملين الذين يعملون حالياً بالمنشؤة ؟ -3

  50 - 011     0 - 51  

  450 - 511      010 - 451  

511أكثر من         

 ما هو المسمى الوظيفى لعملك الحالى بالمنشؤة؟ -2

    محاسب تكاليف    ب مالىمحاس 

    مراج  داخلى    رئيس قسم  

     مدير عام 

   
 كم عدد سنوات الخبرة التى قضيتها فى مزاولة عملك الحالى؟   -5

أقل من سنة     سنوات 5وأقل من  -أكثر من سنة    

سنة    05وأقل من  -سنوات  01أكثر من      سنوات 01وأقل من  -سنوات  5أكثر من   

سنة    41أكثر من      سنوات  41وأقل من  -سنوات  05أكثر من 
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 هل الشركة مسجلة فى سوق األوراق المالية السعودية؟:  -6
الشركة مسجلة فى سوق األوراق المالية السعودية    -نعم                
الشركة غير مسجلة فى سوق األوراق المالية السعودية       -ال                

 
لمفيد تطبيق اإلطار المقترح للتكامل بين بطاقة القياس المتوازن لألداء ونظام من ا -7

 محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى.   
        أوافق بشدة     أوافق            محايد    ال أوافق         ال أوافق

      بشدة       
 
 

ولية سبة المسئزن لألداء فى تفعيل نظام محابطاقة القياس المتوال اإلستراتيجى دورال     

 على أساس إستراتيجى: دراسة نظرية وميدانية
 

 " على المرب  المناسب الذى تختاره لكل سإال على حدة.من فضلك ض  عالمة " 
  

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

 (RA)  بمحاسبة المسئوليةمعلومات مرتبطة 
 وعلى أساس النشاط على اساس وظيفى

     

تتحدد المسئولية على أساس الوحدة  .0
    .  التنظيمية أو العملية

     

تتحدد المسئولية بناء على المسئولية  .4
 .     الفردية

     

تتحدد المسئولية بناء على الكفاءة التشغيلية  .3
 .  أو سلسلة القيمة

     

      .  تتحدد المسئولية بناء على النتائج المالية .2
تتحدد مقاييس األداء أو المقاييس المرجعية  .5

على أساس التكاليف المعيارية أو على 
 . أساس مقاييس ديناميكية

     

تتحدد مقاييس األداء أو المقاييس المرجعية  .6
بناء على موازنة الوحدة أو بناء على معيار 

 األمثلية.

     

تتحدد مقاييس األداء أو المقاييس المرجعية  .7
على معايير ساكنة أو بناء على التوجه بناء 

  نحو العمليات. 

     

تتحدد مقاييس األداء أو المقاييس المرجعية  .8
بناء معايير جارية يمكن تحقيقها أو بناء 

 على مفهوم القيمة المضافة.

     

تقويم أو قياس األداء يتم على أساس  .9
التكاليف التى يمكن التحكم فيها أو تحسين 

 .تالعملياجودة 
 

     

تقويم أو قياس األداء يتم بناء على تحقيق  .01
 .الكفاءة المالية أو تخفيض زمن التشغيل
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أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

تقويم أو قياس األداء يتم بناء على الكفاءة  .00
 التشغيلية أو تخفيض التكاليف.

     

تقويم أو قياس األداء يتم بناء على  .04
 المقاييس المالية أو مقاييس االتجاه.

     

آت العاملين بشكل فردى بناء على تحدد مكاف .03
 . األداء المالى فقط

     

تحدد مكافآت العاملين بشكل فردى بناء على  .02
  . األداء المالى وكفؤة أداء العمليات الداخلية

     

مقاييس ومإشرات األداء المالى فقط كافية  .05
 ن األداء. يللحكم على تحس

     

مقاييس ومإشرات األداء المالى والخاصة  .06
ن يبالعمليات الداخلية كافية للحكم على تحس

 األداء.

     

معلومات مرتبطة ببطاقة القياس المتوازن لألداء  
(BSC) 

     

من المهم وض  إستراتيجية عامة للشركة  .07
 توضح رإيتها ورسالتها وأهدافها.     

     

من المهم توصيل اإلستراتيجية العامة  .08
 للشركة لجمي  العاملين.     

     

ال بد من ترجمة اإلستراتيجية العامة للشركة  .09
الى أهداف واضحة تكون قابلة للتحقيق 

 بواسطة العاملين.  

     

المنظور المالى ومنظور العميل ومنظور  .41
العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو هى 
أبعاد بطاقة القياس المتوازن لألداء وتترجم 

 إستراتيجية الشركة من خاللها. 

     

ال بد من تحديد منظورات األداء األربعة  .40
المنبثقة عن بطاقة القياس المتوازن لألداء 

 بشكل واضح. 

     

ال بد من تحديد مقاييس األداء بكل منظور  .44
 بشكل واضح.  

 

     

من أهم مقاييس ومإشرات األداء بالمنظور  .43
المالى: صافى الربح، ونسبة صافى الربح، 

مار، والتدفق النقدى، والعائد على االستث
 والزيادة فى أسعار األسهم. 

 
 

     

من أهم مقاييس ومإشرات األداء بمنظور  .42
العميل: رضاء العميل، ووالء العميل، 
وزيادة عدد العمالء الجدد، وزيادة الحصة 

 السوقية،  وربحية العميل.
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أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

من أهم مقاييس ومإشرات األداء بمنظور  .45
اإليرادات من  العمليات الداخلية: نسبة

المنتجات الجدد، وزمن دورة تطوير المنتج، 
وسرعة االستجابة لطلبات العميل، وعائد 

 العمليات الداخلية، وفعالية دورة التشغيل.

     

من أهم مقاييس ومإشرات األداء بمنظور  .46
التعلم والنمو: ساعات التدريب، ورضاء 

 العاملين، ومعدل دوران العاملين.

     

مإشرات األداء غير المالية مقاييس و .47
)منظور العميل، ومنظور العمليات الداخلية، 
ومنظور التعلم والنمو( هى مسببات أداء 

 لمقاييس ومإشرات األداء المالى.    

     

ال يمكن النجاح فى المقاييس والمإشرات  .48
المالية إال من خالل النجاح فى المقاييس 

 والمإشرات غير المالية.  

     

اح فى مقاييس ومإشرات التعلم والنمو النج .49
يإدى الى نجاح فى مقاييس ومإشرات 

 العمليات الداخلية.

     

النجاح فى مقاييس ومإشرات العمليات  .31
الداخلية يإدى الى نجاح فى مقاييس 

 ومإشرات العميل.  

     

النجاح فى مقاييس ومإشرات العميل يإدى  .30
 ية.الى نجاح فى المقاييس والمإشرات المال

     

معلومات عن اثار التكامل بين بطاقة القياس 
ومحاسبة المسئولية  (BSC) المتوازن لألداء

 (SBRA)على أساس إستراتيجي 

     

فى نظام محاسبة المسئولية على أساس  .34
إستراتيجى تتحدد المسئولية بناء على 
المنظور المالى ومنظور العميل ومنظور 

 . علم والنموالعمليات الداخلية ومنظور الت

     

فى نظام محاسبة المسئولية على أساس  .33
إستراتيجى تتحدد مقاييس األداء أو 
المقاييس المرجعية بناء على توصيل 
اإلستراتيجية للعاملين بالمنشؤة والربط 
باإلستراتيجية واالعتماد على مقاييس 
متوازنة بين منظورات األداء األربعة لبطاقة 

وبناء على االنحياز  القياس المتوازن لألداء
 نحو تحقيق األهداف.

     

فى نظام محاسبة المسئولية على أساس  .32
إستراتيجى يتم تقويم أو قياس األداء بناء 
على مقاييس مالية ومقاييس مرتبطة 
بالعميل ومقاييس مرتبطة بالعمليات الداخلية 

 ومقاييس مرتبطة بالتعلم والنمو. 
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أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

على أساس فى نظام محاسبة المسئولية  .35
إستراتيجى تتحدد مكافآت العاملين بشكل 
فردى بناء على أداء متعدد األبعاد يضم 
المنظور المالى ومنظور العميل ومنظور 

 العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو.

     

بين منظورات األداء األربعة  عالقات السببية .36
من خالل  ببطاقة القياس المتوازن لألداء

ستراتيجية تحدد مإشرات األداء الخرائط اإل
 .                 التى تسبب تحسن فى األداء

     

من المهم التعرف على مإشرات األداء  .37
القائدة )التى تسبب النجاح( ومإشرات 
األداء التابعة )النجاح الناتج( لتحديد مناطق 

 .التحسن فى األداء

     

التحسن فى منظورات األداء األربعة ببطاقة  .38
لقياس المتوازن لألداء من خالل الخرائط ا

اإلستراتيجية يإدى الى زيادة تفعيل نظام 
 محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى. 

     

مقارنة التنفيذ الفعلى لنظام محاسبة  .39
المسئولية على أساس إستراتيجى بمعايير 
وض  اإلستراتيجية العامة للمنشؤة من خالل 

يفيد إما فى تعديل  معلومات التغذية العكسية
المعايير اإلستراتيجية أو تعديل التنفيذ 
الفعلى مما يإدى الى تحسن األداء ويزيد 
من تفعيل نظام محاسبة المسئولية على 

  .  أساس إستراتيجى

     

مقارنة التنفيذ الفعلى بالمعايير اإلستراتيجية  .21
ثم مقارنة المعايير اإلستراتيجية بمدى صحة 

يت عليها اإلستراتيجية من الفروض التى بن
خالل معلومات التغذية العكسية يفيد إما فى 
تعديل المعايير اإلستراتيجية أو تعديل 
الفروض التى بنيت عليها اإلستراتيجية أو 
تعديل التنفيذ الفعلى مما يإدى الى تحسن 
األداء ويزيد من تفعيل نظام محاسبة 

 المسئولية على أساس إستراتيجى. 
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 : نتائج الدراسة الميدانية(4لحق )م
 
 

 المتغيرات
أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

معلومات مرتبطة بمحاسبة 
على  (RA)المسئولية  

أساس وظيفى وعلى أساس 
 النشاط

          

على  تتحدد المسئولية
أساس الوحدة التنظيمية أو 

 العملية.     

1 1,1 14 14,3 2 2,1 61 61,2 21 21,4 

تتحدد المسئولية بناء على 
 المسئولية الفردية.     

1 1,1 4 4,1 5 5,1 62 63,3 26 26,5 

تتحدد المسئولية بناء على 
الكفاءة التشغيلية أو سلسلة 

 القيمة.  

1 1,1 12 12,2 5 5,1 51 51,1 31 31,6 

تتحدد المسئولية بناء على 
 النتائج المالية.  

1 1 9 9,2 6 6,1 54 55,1 29 29,6 

تتحدد مقاييس األداء أو 
المقاييس المرجعية على 
أساس التكاليف المعيارية 
أو على أساس مقاييس 

 ديناميكية. 

1 1 13 13,3 9 9,2 44 44,9 32 32,7 

تتحدد مقاييس األداء أو 
جعية بناء المقاييس المر

على موازنة الوحدة أو بناء 
 على معيار األمثلية.

1 1 11 11,2 11 11,2 45 45,9 32 32,7 

تتحدد مقاييس األداء أو 
المقاييس المرجعية بناء 
على معايير ساكنة أو بناء 
 على التوجه نحو العمليات.  

1 1,1 9 9,2 13 13,3 51 51,1 25 25,5 

تتحدد مقاييس األداء أو 
ييس المرجعية بناء المقا

معايير جارية يمكن تحقيقها 
أو بناء على مفهوم القيمة 

 المضافة.

1 1 12 12,2 11 11,2 43 43,9 33 33,7 

تقويم أو قياس األداء يتم 
على أساس التكاليف التى 
يمكن التحكم فيها أو 

 تحسين جودة العمليات.

1 1,1 9 9,2 11 11,2 49 51,1 29 29,6 

ألداء يتم تقويم أو قياس ا
بناء على تحقيق الكفاءة 
المالية أو تخفيض زمن 

 التشغيل.

2 2,1 8 8,2 11 11,2 45 45,9 32 32,7 

تقويم أو قياس األداء يتم 
بناء على الكفاءة التشغيلية 

 أو تخفيض التكاليف.

3 3,1 8 8,2 9 9,2 51 51,1 28 28,6 

تقويم أو قياس األداء يتم 
 بناء على المقاييس المالية

1 1 6 6,1 11 11,2 52 53,1 29 29,6 

 ( اىزنزاراد وّظجخ اىزنزاراد ىَزغيزاد اىدراطخ 8خدوه رقٌ )
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 المتغيرات
أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 أو مقاييس االتجاه.

تحدد مكافآت العاملين بشكل 
فردى بناء على األداء 

 المالى فقط.

1 1 3 3,1 12 12,2 59 61,2 24 24,5 

تحدد مكافآت العاملين بشكل 
فردى بناء على األداء 
المالى وكفؤة أداء العمليات 

 الداخلية.  

2 2,1 11 11,2 9 9,2 51 51,1 26 26,5 

مقاييس ومإشرات األداء 
المالى فقط كافية للحكم 

 على تحسين األداء. 

1 1 2,1 11 8,2 9 62 63,3 26 26,5 

مقاييس ومإشرات األداء 
المالى والخاصة بالعمليات 
الداخلية كافية للحكم على 

 تحسين األداء.

1 1,1 5 5,1 11 11,2 57 58,2 25 25,5 

قة معلومات مرتبطة ببطا
القياس المتوازن لألداء  

(BSC) 

          

من المهم وض  إستراتيجية 
عامة للشركة توضح 

 رإيتها ورسالتها وأهدافها.     

43 43,9 54 55,1 1 1 1 1,1 1 1 

من المهم توصيل 
اإلستراتيجية العامة للشركة 

 لجمي  العاملين.     

48 49,1 51 51,1 1 1 1 1 1 1 

ال بد من ترجمة 
ستراتيجية العامة للشركة اإل

الى أهداف واضحة تكون 
قابلة للتحقيق بواسطة 

 العاملين.  

48 49,1 49 51,1 1 1,1 1 1 1 1 

المنظور المالى ومنظور 
العميل ومنظور العمليات 
الداخلية ومنظور التعلم 
والنمو هى أبعاد بطاقة 
القياس المتوازن لألداء 
وتترجم إستراتيجية الشركة 

 ا. من خالله

31 31,6 67 68,4 1 1,1 1 1 1 1 

ال بد من تحديد منظورات 
األداء األربعة المنبثقة عن 
بطاقة القياس المتوازن 

 لألداء بشكل واضح. 

33 33,7 64 65,3 1 1,1 1 1 1 1 

ال بد من تحديد مقاييس 
األداء بكل منظور بشكل 

 واضح.  

31 31,6 63 64,3 3 3,1 1 1,1 1 1 

ومإشرات من أهم مقاييس 
األداء بالمنظور المالى: 
صافى الربح، ونسبة صافى 
الربح، والعائد على 
االستثمار، والتدفق النقدى، 
 والزيادة فى أسعار األسهم. 

31 31,6 62 63,3 4 4,1 1 1,1 1 1 
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 المتغيرات
أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

من أهم مقاييس ومإشرات 
األداء بمنظور العميل: 
رضاء العميل، ووالء 
العميل، وزيادة عدد العمالء 

، وزيادة الحصة الجدد
 السوقية،  وربحية العميل.

32 32,7 62 63,3 3 3,1 1 1,1 1 1 

من أهم مقاييس ومإشرات 
األداء بمنظور العمليات 
الداخلية: نسبة اإليرادات 
من المنتجات الجدد، وزمن 
دورة تطوير المنتج، 
وسرعة االستجابة لطلبات 
العميل، وعائد العمليات 
الداخلية، وفعالية دورة 

 لتشغيل.ا

31 31,6 61 61,2 6 6,1 2 2,1 1 1 

من أهم مقاييس ومإشرات 
األداء بمنظور التعلم 
والنمو: ساعات التدريب، 
ورضاء العاملين، ومعدل 

 دوران العاملين.

25 25,5 66 67,3 5 5,1 2 2,1 1 1 

مقاييس ومإشرات األداء 
غير المالية )منظور 
العميل، ومنظور العمليات 

ظور التعلم الداخلية، ومن
والنمو( هى مسببات أداء 
لمقاييس ومإشرات األداء 

 المالى.    

25 25,5 64 65,3 8 8,2 1 1,1 1 1 

ال يمكن النجاح فى 
المقاييس والمإشرات 
المالية إال من خالل النجاح 
فى المقاييس والمإشرات 

 غير المالية.  

29 29,6 63 64,3 4 4,1 2 2,1 1 1 

النجاح فى مقاييس 
شرات التعلم والنمو ومإ

يإدى الى نجاح فى مقاييس 
ومإشرات العمليات 

 الداخلية.

32 32,7 61 62,2 4 4,1 1 1,1 1 1 

النجاح فى مقاييس 
ومإشرات العمليات 
الداخلية يإدى الى نجاح فى 
 مقاييس ومإشرات العميل.  

33 33,7 58 59,2 6 6,1 1 1,1 1 1 

النجاح فى مقاييس 
ى الى ومإشرات العميل يإد

نجاح فى المقاييس 
 والمإشرات المالية.

31 31,6 61 61,2 6 6,1 1 1,1 1 1 

معلومات عن اثار التكامل 
بين بطاقة القياس المتوازن 

ومحاسبة  (BSC)لألداء 
المسئولية على أساس 

 (SBRA)إستراتيجي 
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 المتغيرات
أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

فى نظام محاسبة المسئولية 
على أساس إستراتيجى 

اء على تتحدد المسئولية بن
المنظور المالى ومنظور 
العميل ومنظور العمليات 
الداخلية ومنظور التعلم 

 والنمو. 

21 21,4 76 77,6 2 2,1 1 1 1 1 

فى نظام محاسبة المسئولية 
على أساس إستراتيجى 
تتحدد مقاييس األداء أو 
المقاييس المرجعية بناء 
على توصيل اإلستراتيجية 
للعاملين بالمنشؤة والربط 

ستراتيجية واالعتماد باإل
على مقاييس متوازنة بين 
منظورات األداء األربعة 
لبطاقة القياس المتوازن 
لألداء وبناء على االنحياز 

 نحو تحقيق األهداف.

27 27,6 68 69,4 3 3,1 1 1 1 1 

فى نظام محاسبة المسئولية 
على أساس إستراتيجى يتم 
تقويم أو قياس األداء بناء 
 على مقاييس مالية
ومقاييس مرتبطة بالعميل 
ومقاييس مرتبطة بالعمليات 
الداخلية ومقاييس مرتبطة 

 بالتعلم والنمو. 

27 27,6 65 66,3 6 6,1 1 1 1 1 

فى نظام محاسبة المسئولية 
على أساس إستراتيجى 
تتحدد مكافآت العاملين 
بشكل فردى بناء على أداء 
متعدد األبعاد يضم المنظور 
ل المالى ومنظور العمي

ومنظور العمليات الداخلية 
 ومنظور التعلم والنمو.

26 26,5 69 71,4 2 2,1 1 1 1 1,1 

عالقات السببية بين 
منظورات األداء األربعة 
ببطاقة القياس المتوازن 
لألداء من خالل الخرائط 
اإلستراتيجية تحدد 
مإشرات األداء التى تسبب 

 تحسن فى األداء.                 

24 24,5 63 64,3 11 11,2 1 1 1 1 

من المهم التعرف على 
مإشرات األداء القائدة 
)التى تسبب النجاح( 
ومإشرات األداء التابعة 
)النجاح الناتج( لتحديد 
 مناطق التحسن فى األداء.

23 23,5 62 63,3 11 11,2 1 1,1 2 2,1 

التحسن فى منظورات األداء 
األربعة ببطاقة القياس 

خالل المتوازن لألداء من 
الخرائط اإلستراتيجية يإدى 

32 32,7 62 63,3 4 4,1 1 1 1 1 
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 المتغيرات
أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

الى زيادة تفعيل نظام 
محاسبة المسئولية على 

 أساس إستراتيجى. 
مقارنة التنفيذ الفعلى لنظام 
محاسبة المسئولية على 
أساس إستراتيجى بمعايير 
وض  اإلستراتيجية العامة 
للمنشؤة من خالل معلومات 

يفيد إما فى  التغذية العكسية
تعديل المعايير اإلستراتيجية 
أو تعديل التنفيذ الفعلى مما 
يإدى الى تحسن األداء 
ويزيد من تفعيل نظام 
محاسبة المسئولية على 

 أساس إستراتيجى.     

22 22,4 69 71,4 4 4,1 3 3,1 1 1 

مقارنة التنفيذ الفعلى 
بالمعايير اإلستراتيجية ثم 
مقارنة المعايير 

تيجية بمدى صحة اإلسترا
الفروض التى بنيت عليها 
اإلستراتيجية من خالل 
معلومات التغذية العكسية 
يفيد إما فى تعديل المعايير 
اإلستراتيجية أو تعديل 
الفروض التى بنيت عليها 
اإلستراتيجية أو تعديل 
التنفيذ الفعلى مما يإدى الى 
تحسن األداء ويزيد من 
تفعيل نظام محاسبة 

ى أساس المسئولية عل
 إستراتيجى. 

24 24,5 68 69,4 3 3,1 3 3,1 1 1 

 
 
 

 المتغير
 قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

الجوهر
 ية

متوسط 
 االنحرافات

 :95فترة الثقة عند 

 الحد األدنى الحد األعلى

تتحدد المسئولية على أساس الوحدة 
 التنظيمية أو العملية.     

22,246 97 1,111 2,12245 2,3118 1,9331 

تتحدد المسئولية بناء على 
 المسئولية الفردية.     

24,957 97 1,111 1,89796 2,1489 1,7471 

تتحدد المسئولية بناء على الكفاءة 
 التشغيلية أو سلسلة القيمة.  

21,542 97 1,111 2,12141 2,2156 1,8252 

تتحدد المسئولية بناء على النتائج 
 المالية.  

22,592 97 1,111 1,94898 2,1212 1,7778 

تتحدد مقاييس األداء أو المقاييس 
المرجعية على أساس التكاليف 
المعيارية أو على أساس مقاييس 

 ديناميكية. 

21,541 97 1,111 2,13161 2,2268 1,8344 

تتحدد مقاييس األداء أو المقاييس 
المرجعية بناء على موازنة الوحدة 

21,296 97 1,111 1,98981 2,1752 1,8144 

 ( يجيِ ّزبئح اخزجبر اىَزغيزاد اىَزرجطخ ثبىفزض األوه9خدوه رقٌ )
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 المتغير
 قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

الجوهر
 ية

متوسط 
 االنحرافات

 :95فترة الثقة عند 

 الحد األدنى الحد األعلى

 أو بناء على معيار األمثلية.

تتحدد مقاييس األداء أو المقاييس 
المرجعية بناء على معايير ساكنة أو 

 بناء على التوجه نحو العمليات.  

22,499 97 1,111 2,19184 2,2764 1,9173 

تتحدد مقاييس األداء أو المقاييس 
المرجعية بناء معايير جارية يمكن 

هوم القيمة تحقيقها أو بناء على مف
 المضافة.

21,547 97 1,111 2,11121 2,2144 1,8161 

تقويم أو قياس األداء يتم على 
أساس التكاليف التى يمكن التحكم 

 فيها أو تحسين جودة العمليات.

21,498 97 1,111 2,12141 2,2169 1,8339 

تقويم أو قياس األداء يتم بناء على 
تحقيق الكفاءة المالية أو تخفيض 

 التشغيل.زمن 

21,325 97 1,111 2,11121 2,2165 1,8139 

تقويم أو قياس األداء يتم بناء على 
الكفاءة التشغيلية أو تخفيض 

 التكاليف.

21,551 97 1,111 2,16122 2,2613 1,8622 

تقويم أو قياس األداء يتم بناء على 
 المقاييس المالية أو مقاييس االتجاه.

23,697 97 1,111 1,93878 2,1112 1,7764 

تحدد مكافآت العاملين بشكل فردى 
 بناء على األداء المالى فقط.

27,389 97 1,111 1,93878 2,1793 1,7983 

تحدد مكافآت العاملين بشكل فردى 
بناء على األداء المالى وكفؤة أداء 

 العمليات الداخلية.  

21,145 97 1,111 2,11224 2,3115 1,9131 

المالى مقاييس ومإشرات األداء 
 فقط كافية للحكم على تحسين األداء. 

28,631 97 1,111 1,85714 1,9859 1,7284 

مقاييس ومإشرات األداء المالى 
والخاصة بالعمليات الداخلية كافية 

 للحكم على تحسين األداء.

24,134 97 1,111 1,97959 2,1424 1,8168 

 

 

 

 المتغير

 قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

متوسط  الجوهرية
 نحرافاتاال

 :95فترة الثقة عند 

الحد 
 األعلى

 الحد األدنى

من المهم وض  إستراتيجية 
عامة للشركة توضح رإيتها 

 ورسالتها وأهدافها.     

78,854 97 1,111 2,20837 2,5496 2,3174 

من المهم توصيل اإلستراتيجية 
 العامة للشركة لجمي  العاملين.     

88,257 97 1,111 2,28981 2,5915 2,3890 

ال بد من ترجمة اإلستراتيجية 
العامة للشركة الى أهداف 
واضحة تكون قابلة للتحقيق 

 بواسطة العاملين.  

82,918 97 1,111 2,27959 2,5823 2,3729 

المنظور المالى ومنظور العميل 
ومنظور العمليات الداخلية 
ومنظور التعلم والنمو هى أبعاد 

لألداء  بطاقة القياس المتوازن

88,260 97 1,111 2,49594 2,3943 2,0995 

 ( يجيِ ّزبئح اخزجبر اىَزغيزاد اىَزرجطخ ثبىفزض اىثب11ًّخدوه رقٌ )



- 69 - 
 

 المتغير

 قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

متوسط  الجوهرية
 نحرافاتاال

 :95فترة الثقة عند 

الحد 
 األعلى

 الحد األدنى

وتترجم إستراتيجية الشركة من 
 خاللها. 

ال بد من تحديد منظورات األداء 
األربعة المنبثقة عن بطاقة 
القياس المتوازن لألداء بشكل 

 واضح. 

86,943 97 1,111 2,34653 2,2453 2,4477 

ال بد من تحديد مقاييس األداء 
 ل واضح.  بكل منظور بشك

72,568 97 1,111 2,46530 2,3788 2,0508 

من أهم مقاييس ومإشرات 
األداء بالمنظور المالى: صافى 
الربح، ونسبة صافى الربح، 
والعائد على االستثمار، والتدفق 
النقدى، والزيادة فى أسعار 

 األسهم. 

74,636 97 1,111 2,45501 2,3702 2,0388 

من أهم مقاييس ومإشرات 
اء بمنظور العميل: رضاء األد

العميل، ووالء العميل، وزيادة 
عدد العمالء الجدد، وزيادة 
الحصة السوقية،  وربحية 

 العميل.

72,410 97 1,111 2,47550 2,3899 2,0600 

من أهم مقاييس ومإشرات 
األداء بمنظور العمليات الداخلية: 
نسبة اإليرادات من المنتجات 
الجدد، وزمن دورة تطوير 

نتج، وسرعة االستجابة الم
لطلبات العميل، وعائد العمليات 
 الداخلية، وفعالية دورة التشغيل.

62,876 97 1,111 2,41218 2,3347 2,1755 

من أهم مقاييس ومإشرات 
األداء بمنظور التعلم والنمو: 
ساعات التدريب، ورضاء 
العاملين، ومعدل دوران 

 العاملين.
 

68,435 97 1,111 2,06347 2,4822 2,1244 

مقاييس ومإشرات األداء غير 
المالية )منظور العميل، ومنظور 
العمليات الداخلية، ومنظور 
التعلم والنمو( هى مسببات أداء 
لمقاييس ومإشرات األداء 

 المالى.    

68,735 97 1,111 2,05316 2,4731 2,1330 

ال يمكن النجاح فى المقاييس 
والمإشرات المالية إال من خالل 

جاح فى المقاييس والمإشرات الن
 غير المالية.  

68,100 97 1,111 2,40249 2,3373 2,1903 

النجاح فى مقاييس ومإشرات 
التعلم والنمو يإدى الى نجاح فى 
مقاييس ومإشرات العمليات 

 الداخلية.

74,480 97 1,111 2,46530 2,3842 2,0284 

النجاح فى مقاييس ومإشرات 
الى  العمليات الداخلية يإدى

68,552 97 1,111 2,45501 2,3783 2,0309 
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 المتغير

 قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

متوسط  الجوهرية
 نحرافاتاال

 :95فترة الثقة عند 

الحد 
 األعلى

 الحد األدنى

نجاح فى مقاييس ومإشرات 
 العميل.  

النجاح فى مقاييس ومإشرات 
العميل يإدى الى نجاح فى 

 المقاييس والمإشرات المالية.

69,096 97 1,111 2,43269 2,3564 2,0034 

 

 
 قيمة  المتغير 

 ت
درجات 
 الحرية

متوسط  الجوهرية
 االنحرافات

 :95الثقة عند  فترة

الحد 
 األعلى

 الحد األدنى

من المهم وض  إستراتيجية 
عامة للشركة توضح رإيتها 

 ورسالتها وأهدافها.     

78,854 97 1,111 2,20837 2,5496 2,3174 

من المهم توصيل اإلستراتيجية 
 العامة للشركة لجمي  العاملين.     

88,257 97 1,111 2,28981 2,5915 2,3890 

ال بد من ترجمة اإلستراتيجية 
العامة للشركة الى أهداف 
واضحة تكون قابلة للتحقيق 

 بواسطة العاملين.  

82,918 97 1,111 2,27959 2,5823 2,3729 

المنظور المالى ومنظور العميل 
ومنظور العمليات الداخلية 
ومنظور التعلم والنمو هى أبعاد 
بطاقة القياس المتوازن لألداء 

م إستراتيجية الشركة من وتترج
 خاللها. 

88,260 97 1,111 2,49594 2,3943 2,0995 

ال بد من تحديد منظورات األداء 
األربعة المنبثقة عن بطاقة 
القياس المتوازن لألداء بشكل 

 واضح. 

86,943 97 1,111 2,34653 2,2453 2,4477 

ال بد من تحديد مقاييس األداء 
 بكل منظور بشكل واضح.  

 

72,568 97 1,111 2,46530 2,3788 2,0508 

من أهم مقاييس ومإشرات 
األداء بالمنظور المالى: صافى 
الربح، ونسبة صافى الربح، 
والعائد على االستثمار، والتدفق 
النقدى، والزيادة فى أسعار 

 األسهم. 

74,636 97 1,111 2,45501 2,3702 2,0388 

من أهم مقاييس ومإشرات 
عميل: رضاء األداء بمنظور ال

العميل، ووالء العميل، وزيادة 
عدد العمالء الجدد، وزيادة 
الحصة السوقية،  وربحية 

 العميل.

72,410 97 1,111 2,47550 2,3899 2,0600 

من أهم مقاييس ومإشرات 
األداء بمنظور العمليات الداخلية: 
نسبة اإليرادات من المنتجات 
الجدد، وزمن دورة تطوير 

الستجابة المنتج، وسرعة ا
لطلبات العميل، وعائد العمليات 

62,876 97 1,111 2,41218 2,3347 2,1755 

 زض اىثبىث( يجيِ ّزبئح اخزجبر اىَزغيزاد اىَزرجطخ ثبىف11خدوه رقٌ )
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 قيمة  المتغير 
 ت

درجات 
 الحرية

متوسط  الجوهرية
 االنحرافات

 :95الثقة عند  فترة

الحد 
 األعلى

 الحد األدنى

 الداخلية، وفعالية دورة التشغيل.
من أهم مقاييس ومإشرات 
األداء بمنظور التعلم والنمو: 
ساعات التدريب، ورضاء 
العاملين، ومعدل دوران 

 العاملين.

68,435 97 1,111 2,06347 2,4822 2,1244 

ييس ومإشرات األداء غير مقا
المالية )منظور العميل، ومنظور 
العمليات الداخلية، ومنظور 
التعلم والنمو( هى مسببات أداء 
لمقاييس ومإشرات األداء 

 المالى.    

68,735 97 1,111 2,05316 2,4731 2,1330 

ال يمكن النجاح فى المقاييس 
والمإشرات المالية إال من خالل 

يس والمإشرات النجاح فى المقاي
 غير المالية.  

68,100 97 1,111 2,40249 2,3373 2,1903 

النجاح فى مقاييس ومإشرات 
التعلم والنمو يإدى الى نجاح فى 
مقاييس ومإشرات العمليات 

 الداخلية.

74,480 97 1,111 2,46530 2,3842 2,0284 

النجاح فى مقاييس ومإشرات 
العمليات الداخلية يإدى الى 

مقاييس ومإشرات نجاح فى 
 العميل.  

68,552 97 1,111 2,45501 2,3783 2,0309 

النجاح فى مقاييس ومإشرات 
العميل يإدى الى نجاح فى 

 المقاييس والمإشرات المالية.

69,096 97 1,111 2,43269 2,3564 2,0034 

فى نظام محاسبة المسئولية على 
أساس إستراتيجى تتحدد 
 المسئولية بناء على المنظور
المالى ومنظور العميل ومنظور 
العمليات الداخلية ومنظور التعلم 

 والنمو. 

92,324 97 1,111 2,08367 2,4707 2,1957 

فى نظام محاسبة المسئولية على 
أساس إستراتيجى تتحدد مقاييس 
األداء أو المقاييس المرجعية 
بناء على توصيل اإلستراتيجية 
للعاملين بالمنشؤة والربط 

يجية واالعتماد على باإلسترات
مقاييس متوازنة بين منظورات 
األداء األربعة لبطاقة القياس 
المتوازن لألداء وبناء على 

 االنحياز نحو تحقيق األهداف.

82,467 97 1,111 2,42291 2,3229 2,0229 

فى نظام محاسبة المسئولية على 
أساس إستراتيجى يتم تقويم أو 
قياس األداء بناء على مقاييس 

ية ومقاييس مرتبطة بالعميل مال
ومقاييس مرتبطة بالعمليات 
الداخلية ومقاييس مرتبطة 

 بالتعلم والنمو. 

76,966 97 1,111 2,40249 2,3431 2,0156 

فى نظام محاسبة المسئولية على 
أساس إستراتيجى تتحدد مكافآت 

74,172 97 1,111 2,40249 2,3313 2,1984 
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 قيمة  المتغير 
 ت

درجات 
 الحرية

متوسط  الجوهرية
 االنحرافات

 :95الثقة عند  فترة

الحد 
 األعلى

 الحد األدنى

العاملين بشكل فردى بناء على 
أداء متعدد األبعاد يضم المنظور 

نظور العميل ومنظور المالى وم
العمليات الداخلية ومنظور التعلم 

 والنمو.
عالقات السببية بين منظورات 
األداء األربعة ببطاقة القياس 
المتوازن لألداء من خالل 
الخرائط اإلستراتيجية تحدد 
مإشرات األداء التى تسبب 

     تحسن فى األداء.             

69,851 97 1,111 2,03465 2,4510 2,1054 

من المهم التعرف على مإشرات 
األداء القائدة )التى تسبب 
النجاح( ومإشرات األداء التابعة 
)النجاح الناتج( لتحديد مناطق 

 التحسن فى األداء.

53,384 97 1,111 2,15014 2,4106 3,9112 

التحسن فى منظورات األداء 
قياس المتوازن األربعة ببطاقة ال

لألداء من خالل الخرائط 
اإلستراتيجية يإدى الى زيادة 
تفعيل نظام محاسبة المسئولية 

 على أساس إستراتيجى. 

78,967 97 1,111 2,48570 2,3932 2,0781 

مقارنة التنفيذ الفعلى لنظام 
محاسبة المسئولية على أساس 
إستراتيجى بمعايير وض  

من  اإلستراتيجية العامة للمنشؤة
خالل معلومات التغذية العكسية 
يفيد إما فى تعديل المعايير 
اإلستراتيجية أو تعديل التنفيذ 
الفعلى مما يإدى الى تحسن 
األداء ويزيد من تفعيل نظام 
محاسبة المسئولية على أساس 

 إستراتيجى.     

66,510 97 1,111 2,04425 2,4255 2,9992 

مقارنة التنفيذ الفعلى بالمعايير 
إلستراتيجية ثم مقارنة المعايير ا

اإلستراتيجية بمدى صحة 
الفروض التى بنيت عليها 
اإلستراتيجية من خالل معلومات 
التغذية العكسية يفيد إما فى 
تعديل المعايير اإلستراتيجية أو 
تعديل الفروض التى بنيت عليها 
اإلستراتيجية أو تعديل التنفيذ 
الفعلى مما يإدى الى تحسن 

يزيد من تفعيل نظام األداء و
محاسبة المسئولية على أساس 

 إستراتيجى. 

66,836 97 1,111 2,05316 2,4762 2,1497 

 
 
 
 
 
 
 
 


