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تكمــن أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة دور املؤسســات العامــة الســعودية التــي تقــدم خدمــات غي ــر هادفــة للربــح وبالتالــي
قيــاس جــودة وقيمــة الخدمــة حتــى تحقــق رضــا العاملي ــن ،والعمــاء ،واملجتمــع ككل .ويهــدف هــذا البحــث إلــى معرفــة اســتخدام
ُ
بطاقــة األداء املتــوازن فــي تطوي ــر وتحسي ــن أداء املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح .ولتحقيــق هــدف الدراســة،
قامت الباحثة بتطوي ــر استبيان لجمع البيانات الرئيسة لهذه الدراسة ً
بناء على الدراسات السابقة في هذا املجال والتحقق
مــن صدقهــا وثباتهــا مــن خــال عرضهــا علــى مجموعــة مــن املتخصصي ــن فــي املجــال وتوزيعهــا علــى عينــة اســتطالعية مــن ًخــارج
عينــة الدراســة قوامهــا ( )30محاسـ ًـبا مــن موظفــي املؤسســات العامــة الســعودية حيــث تــم توزيــع االســتبانة عشــوائيا علــى
( )200مــن منســوبي إدارات وأقســام املحاســبة فــي املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح بمدينــة الريــاض .ومــن
أهــم نتائــج الدراســة التأكيــد علــى أهميــة تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن حيــث تكمــن أهميــة تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن فــي
املؤسســات العامــة غي ــر الهادفــة للربــح فــي كونهــا تحســن وتعــزز جوانــب األداء؛ واالست ـراتيجية ،وتخصيــص املــوارد ،واتخــاذ
الق ـرارات ،والقــدرة التنافســية .وأشــارت النتائــج إلــى وجــود ضعــف فــي التعــاون الكافــي بي ــن إدارات املؤسســة وهــو مــا أث ــر علــى
تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن فــي املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح وعــدم اهتمــام اإلدارات العليــا بإنفــاق
املــوارد املاليــة الخاصــة بتطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن فــي املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح .كمــا لــم تظهــر
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يمكــن الحديــث عنهــا بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة ومتغي ـرات الدراســة .وتو�صــي الدراســة بإجـراء
قيــاس دوري لرضــا العمــاء ،وعقــد الــدورات التدريبيــة التأهيليــة لجميــع املوظفي ــن العاملي ــن مــع تخصيــص املــوارد املاليــة
وغي ــرها مــن املــوارد لتطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن.
الكلمات املفتاحية :األداء املالي ،العالقات مع العمالء ،العمليات الداخلية ،التعلم والنمو ،القطاع العام.

املقدمة

يعتمد نجاح أي مؤسسة باختالف طبيعة نشاطها  -صناعي ،أو تجاري ،أو خدمي  -وباختالف طبيعة ملكيتها  -حكومي أو
خاص  -على كيفية قياس كفاءة أداء أنشطة املؤسسة والعامليـن فيها ،ويتم ذلك من خالل أنشطة ُت ّ
حقق أهداف املؤسسة.
ـروقراطية الطويلــة ،وتوســيع دائــرة
لذلــك أتــت رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  ،2030التــي تهــدف إلــى تخفيــف اإلجـراءات البي ـ ُ
ً
الخدمات اإللكت ــرونية ،إضافة إلى اعتمادها على الشــفافية واملحاســبة الفورية؛ ومن ثم فقد أن�شــئ مركزا يقيس أداء الجهات
الحكوميــةُ ،ويســاعد علــى ُمســاءلتها عــن أي تقصي ــر ،وســيعمل هــذا الجهــاز بــكل شــفافية وصراحــة علــى الكشــف عــن اإلخفــاق
والنجــاح ،وسـ ُـتقبل كل اآلراءُ ،ويســتمع إلــى جميــع األفــكار؛ وكل ذلــك مــن أجــل مجتمــع حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر ،ووطــن طمــوح.
ويعـ ُّـد رفــع كفــاءة األداء فــي الجهــاز اإلداري للدولــة أحــد القضايــا ال ـ ُـم ّ
لحة التــي تواجــه اإلدارة العامــة فــي كافــة الــدول التــي
تبحــث عــن التمي ــز؛ لذلــك ينبغــي تحديــث أداء الجهــاز اإلداري للدولــة وتطوي ــره؛ بهــدف تدعيــم قدرتــه علــى الوفــاء ب ــرسالته
األساســية ،لتحقيــق النهضــة التنمويــة املأمولــة ،ورفــع املشــقة عــن املواطني ــن عنــد التعامــل مــع أجهــزة الدولــة وغي ــرها ،وال يمكــن
*
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ُ
استخدام بطاقة األداء املتوازن في تطوير وتحسين أداء املؤسسات العامة ...

بلــوغ هــذا الهــدف إال مــن خــال حصــر املشــكالت التــي ت ـراكمت علــى الجهــاز اإلداري ،ووضــع القواعــد ملعالجــة هــذه املشــكالت؛
ً
بهــدف تحديــث نظــم اإلدارة الحكوميــة ،وصــول إلــى رفــع كفــاءة األداء (أحمــد.)2016 ،
ُ
وتســتخدم املؤسســات عــادة ُمؤش ـرات تمـ ّـد اإلدارة بمعلومــات عــن مســتقبل املؤسســة .وتعـ ُّـد هــذه املؤش ـرات مهمــة
وأساســية لقيــاس نجــاح املؤسســات .وقــد فــرض االتجــاه الحديــث فــي قيــاس أداء األنشــطة علــى املؤسســات أن تســتخدم
ّ
ُمؤشرات غيـر مالية ،باإلضافة إلى ال ُـمؤشرات املالية؛ لتمكنها من مواجهة املشكالت ومعالجتها قبل وقوعها؛ حيث إن اعتماد
املؤسسات على مقياس وحيد ُمصاغ بشكل جيد ليس ً
نظرا للتغي ــر الذي يحدث في البيئة ،ومن َّ
كافيا لنجاحها؛ ً
ثم التغي ــر في
كل العوامــل املحيطــة (املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة.)2008 ،
ّ
يتضمــن مجموعــة
ومــن أهــم مــا نتــجّ عنــه اتبــاع االتجــاه الحديــث فــي قيــاس أداء األنشــطة؛ بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن ،الــذي
مــن مقاييــس األداء تتعلــق بأربعــة مجــاالت ،وهــيُ :بعــد األداء املالــيُ ،وبعــد العالقــات مــع العمــاءُ ،وبعــد العمليــات الداخليةُ ،وبعد
التعليــم والنمــو باملؤسســة (أبــو خشــبة.)2001 ،
وتعـ ُّـد بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن إحــدى أهــم األدوات الحديثــة التــي ظهــرت مؤخـ ًـرا لقيــاس األداء فــي املؤسســات والشــركات
ُ
واملشــروعات .وأهــم مـ ًـا ُي ّميــز هــذه البطاقــة أنهــا تســهم فــي قيــاس األداء وتقييمــه ألعمــال املؤسســات ،مــن خــال نظــرة شــاملة مــن
عــدة زوايــا ومحــاور بــدل مــن االعتمــاد علــى جانــب واحــد ُ(بعــد األداء املالــي) ،كمــا كان سـ ً
ـابقا فــي األدوات التقليديــة لقيــاس األداء
(األبيــض والريانــي.)2017،
حيــث كان هنــاك تحـ ّـول نموذجــي فــي القطــاع العــام نحــو مزيــد مــن املســاءلة واعتمــاد «اإلدارة العامــة الجديــدة» ،التــي تعـ ُّـد
أكث ــر انسـ ً
ـجاما مــع أنظمــة إدارة املشــروعات الخــاص ()Chang, 2007؛ ممــا أدى إلــى تبنــي أنظمــة إدارة أداء أكث ــر تطـ ً
ـورا ،مثــل:
بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن ( ،)BSCالتــي تــم تبنيهــا علــى نطــاق واســع مــن قبــل كل مــن الشــركات الربحيــة واملنظمــات غي ــر الربحيــة فــي
جميــع أنحــاء العالــم (.)Gadenne and Sharma, 2009
وفي اململكة العربية السعودية تؤدي املؤسسات العامة غيـر الهادفة للربح ً
دورا ًّ
مهما في مساعدة الحكومة على صياغة
السياســات ،وتقديــم الخدمــات ،وتعزي ــز املرونــة ،وخ ّفــة الحركــة فــي عمليــات اإلدارة العامــة .ومــن أهــم هــذه املؤسســات الــوزارات
للمتطلبــات التــي ّ
الخدميــة ،التــي تمتثــل بوصفهــا كيانــات عامــة ُ
حددتهــا الحكومــة؛ لذلــك تحتــاج هــذه املؤسســات إلــى آليــة دعــم
ملســاعدتها  -ضمــن اإلطــار القانونــي -علــى تأمي ــن التمويــل مــن املؤسســات العامــة والخاصــة ،وإدارة العقــود ،وشـراء الســلع مــن
األســواق الداخليــة والخارجيــة .إلــخ.
فعلــى الرغــم مــن تطوي ــر أســاليب قيــاس األداء واســتخدامها بنجــاح مــن قبــل العديــد مــن املؤسســات التجاريــة،
واملؤسســات الحكوميــة ،واملؤسســات غي ــر الربحيــة؛ لكــن وبســبب ســرعة ّ
التغي ـرات التــي تحــدث فــي بيئــة معظــم املؤسســات؛
ُ
فــإن هــذه األســاليب تنتقــد بشــكل متكــرر مــن قبــل األكاديميي ــن واملمارسي ــن .وقــد ب ــرز عــدد مــن التحديــات فــي الســنوات األخي ــرة؛
ممــا ّأدى إلــى تعقيــد عمليــة قيــاس األداء .وتشــمل بعــض هــذه التحديــات :تأثي ــر العوملــة والتجــارة اإللكت ــرونية ،وتنويــع القــوى
َّ ُّ
التعلــم ،والتقــدم التكنولو ًجــي السـريع ،واللوائــح الحكوميــة ،وزيــادة القــوى التنافســية؛ ممــا حــدا بالعديــد مــن
العاملــة ومنظمــة
املؤسســات إلــى البحــث عــن نظــم أكث ــر شــمول لقيــاس األداء فيهــا.

مشكلة البحث

تتبلــور مشــكلة البحــث فــي قيــاس بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن ،ودراســة فعاليــة اســتخدامها وتطبيقهــا لتحقيــق األهــداف
املطلوبــة باملؤسســات ّ العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح؛ حيــث تتنـ ّـوع أهــداف هــذه املؤسســات واست ـراتيجياتها ،ثــم
تقديــم اقت ـراحات تتعلــق بتطوي ــر تطبيــق أداء بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن فــي املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح.
ُ
وبذلــك يهــدف هــذا البحــث املســتل مــن رســالة املاجستي ــر بعنــوان «اســتخدام بطاقــة األداء املتــوازن فــي تطوي ــر وتحسي ــن أداء
ٌ
ٌ
املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح :دراســة ميدانيــة» فــي جامعــة امللــك عبــد العزي ــز إلــى معرفــة اســتخدام بطاقــة
ُ
األداء املتــوازن فــي تطوي ــر وتحسي ــن أداء املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح.

أهداف البحث

يهدف البحث إلى معرفة استخدام بطاقة األداء ال ـ ُـمتوازن في تطوي ــر وتحسي ــن أداء املؤسسات العامة السعودية غي ــر
الهادفــة للربح.
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أهمية البحث

تنبع أهمية البحث من أهمية املحاور التالية:
	-أهميــة بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن وتطبيقهــا ،مــن حيــث قيــاس األنشــطة املاليــة وغي ــر املاليــة ،التــي يمتــد قيــاس أدائهــا
إلى املستقبل ،وتأخذ بعي ــن االعتبار األبعاد ال ـ ُـم ّ
تعددة :املالية وغي ــر املالية ،وامللموسة وغي ــر امللموسة ،والداخلية
والخارجيــة ،كمــا تهتــم باملجــاالت املعنويــة كالتعلــم والنمــو.
ُ
ّ
	-أهميــة مجــال التطبيــق ،وهــو املؤسســات العامــة الســعودية التــي تقــدم خدمــات غي ــر هادفــة للربــح؛ وبالتالــي قيــاس
جــودة الخدمــة وقيمتهــا؛ حتــى ّ
تحقــق رضــا العاملي ــن ،والعمــاء ،واملجتمــع ككل.
ربما ّ
ً
مرجعا للباحثي ــن في مجال املحاســبة ونظم قياس األداء في املؤسســات العامة غي ــر الهادفة
تعد هذه الدراســة
	-
للربــح ،خاصــة فــي دول الخليــج العربــي ،والــدول العربيــة منهــا.
	ُ -تســهم هــذه الدراســة  -مــن خــال مــا ّ
توصلــت إليــه مــن النتائــج والتوصيــات -فــي تقديــم املســاعدة ل ـ ُـمتخذي القـرار علــى
مســتوى الدولــة ،حــول اســتخدام بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن؛ األمــر الــذي ســينتج عنــه معلومــة واضحــة ل ــمتخذي القـرار.

املواد وطرق العمل

اســتخدمت الباحثــة املنهــاج الوصفــي التحليلــي ،الــذي يحــاول معرفــة اســتخدام بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن فــي تطوي ــر
وتحسي ــن أداء املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح .وبمــا أن عمليــة التصميــم الخــاص بالدراســات العلميــة
تعتمــد علــى طبيعــة املشــكلة واألهــداف التــي ُينتظــر تحقيقهــا عنــد إتمــام معالجــة املشــكلة املطروحــة؛ لــذا اعتمــدت الباحثــة
ـجاما فــي إنجــاز الد اســة الحاليــة .وتــم اســتخدام قوائــم االســتبيان ال ـ ُـم ّ
أســلوب الدراســة امليدانيــة؛ بوصفــه األكث ــر انسـ ً
عدة
ر
ًّ
لهــذا الغــرض ،بوصفهــا وســيلة أساســية لجمــع البيانــات ،وتحليلهــا إحصائيــا؛ للوصــول إلــى األجوبــة الخاصــة بأســئلة الدراســة.

مجتمع البحث وعينته

ُ
يتكـ ّـون مجتمــع البحــث مــن عينــة عشــوائية اختي ــرت مــن الــوزارات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح واملؤسســات
ُ
ّ
تتوقــع الباحثــة أنهــا ُت ّ
طبــق بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن ،وتعـ ُّـد أحــد أعمــدة الدولــة فــي مجــال الخدمــات ،ولهــا
التابعــة لهــا ،التــي
مســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ويبلــغ عددهــا ( )17جهــة ،وهــي :وزارة الثقافــة ،وزارة اإلعــام ،وزارة املاليــة،
وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،وزارة العــدل ،وزارة الخدمــة املدنيــة ،وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة ،وزارة التعليــم ،وزارة الشــئون
البلديــة والقرويــة ،وزارة الصحــة ،وزارة النقــل ،وزارة التجــارة واالســتثمار ،املؤسســة العامــة للتقاعــد ،مؤسســة الب ــريد
الســعودي ،املؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة ،املؤسســة العامــة للحبــوب ،املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة،
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
ُ
ّ
يخص عينة الدراســة ،فقد اختي ــرت عينة عشــوائية من منســوبي إدارات املحاســبة وأقســامها من محاسبي ــن،
أما فيما
ّ
ُ
ومديـري ــن ،ورؤســاء أقســام في املؤسســات العامة الســعودية غي ــر الهادفة للربح بمدينة الرياض ،حيث وزعت ( )200اســتبانة
علــى أفـراد عينــة الدراســة ،بنـ ًـاء علــى عــدد املوظفي ــن فــي كل جهــة .وبلــغ عــدد االســتبانات ال ُـمست ـ َّ
ـردة ( ،)141ولــم ُيســتبعد أي
اســتبانة؛ وعلــى ذلــك أصبــح عــدد االســتبانات ال ـ ُـمستوفاة والجاهــزة للتحليــل ( )141اســتبانة ،بنســبة إجابــة عامــة .%71

صدق أداة الدراسة

ّ
ّ
للتحقق من صدق األداة على ثالث طرق تتمثل في اآلتي:
اعتمدت الباحثة
ّ
	-الطريقة األولى :الصدق الظاهري ( :)Face validityوتعتمد على عرض االستبانة على مجموعة من ال ُـمتخصصيـن
الخبـراء في املجال.
	-الطريقــة الثانيــة :االتســاق الداخلــي ( :)Internal Consistencyوتقــوم علــى حســاب معامــل االرتبــاط بي ــن كل وحــدة
مــن وحــدات االســتبانة واالســتبانة ككل.
ّ
ّ
للتحقــق مــن ثبــات االســتبانة اســتخدمت الباحثــة معادلــة ( .)Cronbach Alphaحيــث يوضــح الجــدول
	-الطريقــة الثالثــة:
رقــم ( )1معامــات الثبــات الناتجــة باســتخدام هــذه املعادلــة.
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ُ
استخدام بطاقة األداء املتوازن في تطوير وتحسين أداء املؤسسات العامة ...

يتضــح مــن جــدول ()1؛ أن قيــم ُمعامــات
الثبــات ملحــاور االســتبانة جــاءت عاليــة؛ إذ
ت ـراوحت فــي االســتبانة بي ــن (،)0.888-0.811
وبلــغ معامــل الثبــات الكلــي لالســتبانة ()0.905؛
معامل
عدد
املحور
ُ
العبارات ألفاكرونباخ
العدد النسبة
وتشي ــر هــذه القيــم العاليــة إلــى صالحيــة
املئوية %
0.813
6
جاهزية تطبيق BSC
االســتبانة للتطبيــق ،وإمكانيــة االعتمــاد علــى
املرحلة التعليمية
0.879
7
أهمية تطبيق BSC
نتائجهــا والوثــوق بهــا.
ُ ّ
%12.1 17
ثانوية عامة
0.811
مقومــات تطبيــق 6 BSC
جدول رقم ()1
ُمعامالت ثبات أداة الدراسة
ً
طبقا ملحاورها املختلفة

األســاليب اإلحصائيــة املســتخدمة فــي
الدراســة

لتحقيــق األهــداف
أهم صعوبات تطبيق BSC
االستبانة ككل

7
26

0.888
0.905

ُجمعــت البيانــات مــن عينــة الدراســة مــن
خــال أداة االســتبيان ،املكونــة مــن  5قيــم ً
وفقــا ملقيــاس ليكــرت الخما�ســي .Likert Scale
ولحســاب درجــة املوافقــة مــن حيــث قوتهــا أو ضعفهــا ملقيــاس ليكــرت الخما�ســي؛
ُ
ـبت القيــم (األوزان) ثــم ُحـ ّـدد االتجــاه ملقيــاس ليكــرت الخما�ســي .Likert Scale
حسـ ُ
وقــد أجــري التحليــل اإلحصائــي إلجابــات عينــة البحــث عــن اســتمارات االســتبيان
التــي ُو ّزعــت علــى العينــة ،مــن خــال االســتعانة بب ــرنامج الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم
االجتماعيــة (ُ ،)Statistical Package for the Social Sciencesويرمــز إليــه باختصــار
 .SPSSوباإلضافــة إلــى مــا ســبق اســتخدامه لتقني ــن أداة الدراســة معامــل االرتبــاط ل ـ
«بي ــرسون» ( ،)Person Product-moment Correlationومعامــل «ألفــا كرونبــاخ»
(.)Cronbach Alpha

النتائج

ً
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغيـرات الديموغر افية
بســؤال أف ـراد عينــة الدراســة عــن املتغي ـرات الديموغرافيــة ،تــم حســاب التك ـرارات
والنســب املئويــة ألف ـراد عينــة الد اســة ً
وفقــا لهــا كمــا تبينــه النتائــج بجــدول رقــم (.)2
ر
وتســتخلص الباحثــة ممــا ســبق؛ أن أف ـراد العينــة ّ
يتمتعــون بمســتوى تعليــم جيــد؛
ألن األغلبيــة العظمــى منهــم حاصلــون علــى البكالوريــوس بنســبة ( .)%63.1باإلضافــة ارتفــاع
نســبة مســتوى التعليــم؛ فاألغلبيــة كانــوا مــن الحاصلي ــن علــى البكالوريــوس .كمــا ّ
تميــزت هــذه
العينــة بأنهــم مــن خريجــي قســم املحاســبة؛ ممــا يـ ّ
ـدل علــى وجــود نســبة جيــدة مــن املوظفي ــن
املؤهلي ــن لتطبيــق بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن .كمــا إن نســبة أفـراد العينــة مــن ناحيــة الوظيفــة
الحاليــة معظمهــم مــن املحاسبي ــن؛ ونظـ ًـرا للوعــي واإلدراك بأهميــة األبحــاث العلميــة ،ورغــم
انشــغال املوظفي ــن فــي اإلدارات العليــا؛ لكــن لــم يمنعهــم ذلــك مــن تعبئــة االســتمارات .إال
أن خب ـرات أف ـراد العينــة متفاوتــة والغالبيــة العظمــى منهــم تمتلــك خب ــرة ت ــزيد علــى ()10
ســنوات .ومــن خــال متغي ــر الــدورات التدريبيــة يمكــن القــول إن االهتمــام بتطوي ــر قــدرات
املوظفي ــن علــى كيفيــة تطبيــق بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن محــدودة ،وأن الــدورات التدريبيــة فــي
هــذا املجــال اقتصــرت علــى عــدد محــدود مــن املوظفي ــن .ويتضــح ً
أيضــا ارتفــاع نســبة الذي ــن
لــم يحضــروا دورات تدريبيــة علــى كيفيــة تطبيــق بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن؛ ممــا يـ ّ
ـدل علــى قلــة
الوعــي باالهتمــام بتدريــب املوظفي ــن علــى بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن فــي املؤسســات العامــة غي ــر
الهادفــة للربــح بالســعودية.
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جدول رقم ()2
التك ـرارات والنســب املئويــة
ألف ـراد عينــة الدراســة موزعي ــن
ً
وفقا للمتغيـرات الديموغر افية

%12.1 17
دبلوم
%63.1 89
بكالوريوس
%11.3 16
ماجستيـر
%1.4 2
دكتوراه
املجموع %100 141
التخصص العلمي
%56.7 80
محاسبة
%14.9 21
إدارة أعمال
%1.4 2
اقتصاد
%9.9 14
إدارة عامة
أخرى
%17.0 24
املجموع %100.0 141
املسمى الوظيفي
%65.2 92
محاسب
%6.4 9
مديـر
%5.0 7
مديـر عام
رئيس قسم
%6.4 9
أخرى
%17.0 24
املجموع %100.0 141
عدد سنوات الخبـرة
أقل من ( )5سنوات %19.1 27
من ()6
سنوات إلى (%27.0 38 )10
من
سنة( )11إلى (%22.0 31 )15
من
سنة( )16إلى (%14.2 20 )20
أكثـر من ( )20سنة %17.7 25
املجموع %100 141
عدد الدورات التدريبية التي
تم حضورها عن تطبيق بطاقة
األداء املتوازن
%59.6 84
ال يوجد
( )5دورات فأقل %22.7 32
من ( )6إلى (%11.3 16 )9
دورات
( )10دورات فأكثـر %6.4 9
املجموع %100 141

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،41ع  - 1مارس (آذار) 2021

تحليل نتائج أسئلة الدراسة
بســؤال أفـراد عينــة الدراســة عــن األســئلة التاليــة للتأكــد مــن آراء موظفي ــن املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة
للربــح مــن أفـراد عينــة الدراســة ،فقــد تــم الحصــول علــى الجــداول مــن ( )3إلــى (.)6

السؤال األول -ما هي جاهزية تطبيق  BSCباملؤسسات العامة السعودية غيـرالهادفة للربح؟
جدول رقم ()3
استجابات أفراد العينة حول جاهزية تطبيق بطاقة األداء املتوازن باملؤسسات العامة السعودية
غيـرالهادفة للربح ،مرتبة حسب معامالت االختالفات.
العبارة
يتم االهتمام بجودة الخدمات أو املنتجات املقدمة للعمالء
يتم االهتمام بتطويـر املنتجات أو الخدمات ملقابلة حاجات العمالء
يتم االهتمام بتنوع الخدمات املقدمة للعمالء
يتم االهتمام بتسليم املنتجات أو الخدمات في الوقت املحدد
يتم االهتمام بخدمة توصيل املنتجات أو الخدمات للعمالء
يتم االهتمام بتكويـن فريق عمل متخصص في البحوث والتطويـر ملواكبة الحديث
العبارات ككل

املتوسط النسبة
االنحراف التـرتيب
الحسابي املئوية املعياري
2
0.779 %75
4.01
1
0.797 %76
4.04
4
0.882 %72
3.88
5
0.929 %72
3.88
6
0.947 %70
3.79
3
0.978 %73
3.91
0.726 %73
3.92

مــن خــال النتائــج الجــدول رقــم ( ،)3يتضــح أن جاهزيــة تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن باملؤسســات العامــة الســعودية
غي ــر الهادفــة للربــح مــن وجهــة نظــر أف ـراد عينــة الدراســة جــاءت باملتوســط الحســابي الكلــي ( 3.92مــن  ،)5كمــا يتضــح مــن
النتائــج ،أن هنــاك ً
تفاوتــا فــي موافقــة أفـراد البحــث علــى عبــارات تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن باملؤسســات العامــة الســعودية
غي ــر الهادفــة للربــح حيــث ت ـراوحت متوســطات موافقــة أفـراد البحــث علــى العبــارات مــا بي ــن ( 3.79إلــى  4.04مــن  .)5وجــاءت
العبــارة (يتــم االهتمــام بتطوي ــر املنتجــات أو الخدمــات ملقابلــة حاجــات العمــاء) ،باملرتبــة األولــى مــن حيــث اســتجابة أف ـراد
البحــث بمتوســط حســابي ( )4.04وبنســبة مئويــة بلغــت ( .)%76وجــاءت العبــارة (يتــم االهتمــام بجــودة الخدمــات أو املنتجــات
املقدمــة للعمــاء) ،باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث اســتجابة أف ـراد البحــث عليهــا بمتوســط حســابي ( )4.01وبنســبة مئويــة بلغــت
( .)%75بينمــا جــاءت العبــارة (يتــم االهتمــام بخدمــة توصيــل املنتجــات أو الخدمــات للعمــاء) ،باملرتبــة السادســة واألخي ــرة مــن
حيــث اســتجابة أفـراد البحــث عليهــا بمتوســط حســابي ( )3.79وبنســبة مئويــة بلغــت (.)%70
وتســتخلص الباحثــة ممــا ســبق؛ أن حصــول العبــارة( :يتــم االهتمــام بتطوي ــر ال ـ ُـمنتجات أو الخدمــات؛ ملقابلــة حاجــات
العمــاء) علــى املرتبــة األولــى؛ يعــود إلــى أســباب عديــدة منهــا :أن هــذه املؤسســات ُوجــدت بوصفهــا مؤسســات خدميــة هدفهــا
األول العميــل ،وتطوي ــر خدماتهــا ومنتجاتهــا لخدمتــه وتلبيــة احتياجاتــه .وقــد يعــود الســبب كذلــك إلــى مرونــة هــذه املؤسســات،
بحيــث تســعى إلــى التغيي ــر والتطــور لتحقيــق أهدافهــا .أمــا حصــول عبــارة( :يتــم االهتمــام بخدمــة توصيــل ال ـ ُـمنتجات أو
الخدمــات للعمــاء) علــى الت ــرتيب األخي ــر؛ فقــد يعــود  -فــي رأي الباحثــة  -إلــى طبيعــة هــذه املهــام ،وابتعادهــا عــن است ـراتيجيات
املؤسســات األساســية ،وتعـ ّـدد الجهــات املســئولة عــن توصيــل الخدمــات واملنتجــات للعمــاء.

السؤال الثاني  -ما هي أهمية تطبيق بطاقة األداء ال ُـمتوازن باملؤسسات العامة السعودية غيـرالهادفة للربح؟
مــن خــال نتائــج الجــدول رقــم ( ،)4املوضــح أعــاه يتضــح أن أهميــة تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن باملؤسســات العامــة
الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح ،مــن وجهــة نظــر أف ـراد عينــة الدراســة جــاءت باملتوســط الحســابي الكلــي ( 3.87مــن )5؛ كمــا
يتضــح مــن النتائــج ،أن هنــاك ً
تفاوتــا فــي موافقــة أفـراد البحــث علــى عبــارات أهميــة تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن باملؤسســات
العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح ،حيــث ت ـراوحت متوســطات موافقــة أف ـراد البحــث علــى العبــارات مــا بي ــن ( 3.68إلــى
 4.00مــن  .)5وجــاءت العبــارة (إيجــاد شــبكات تواصــل فعالــة مــع العمــاء) ،باملرتبــة األولــى مــن حيــث اســتجابة أف ـراد البحــث
بمتوســط حســابي ( ،)4.00وبنســبة مئويــة بلغــت ( .)%75بينمــا جــاءت العبــارة (إجـراء قيــاس ملــدى شــعور العمــاء بالســعادة
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جـراء حصولهــم علــى الســلع والخدمــات) ،باملرتبــة الســابعة مــن حيــث اســتجابة أفـراد البحــث عليهــا بمتوســط حســابي (،)3.68
وبنســبة مئويــة بلغــت (.)%67
جدول رقم ()4
يوضح استجابات أفراد العينة حول أهمية تطبيق بطاقة األداء املتوازن باملؤسسات العامة السعودية
غيـرالهادفة للربح ،مرتبة حسب معامالت االختالفات.
املتوسط
الحسابي
3.81
3.96
3.77
3.68
4.00
4.00

العبارة
ً
توضيح املؤسسة لعمالئها الخدمات التي تـرغب بتقديمها مسبقا
تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات واملنتجات التي تقدمها هذه املؤسسات
إيجاد نظام لتحديد مدى رضا العمالء عن الخدمات املقدمة
إجراء قياس ملدى شعورالعمالء بالسعادة جراء حصولهم على السلع والخدمات
إيجاد شبكات تواصل فعالة مع العمالء
اإلسهام في استجابة املؤسسة لشكاوى العمالء ومحاولة حل مشكالتهم في أقصرمدة
ـة
ـ
ي
ـراءات
االهتمــام بالقــدرات الفكريــة للعاملي ــن ومســتويات مهاراتهــم ونظــم املعلومــات واإلجـ
اإلدار
3.87
داخــل املؤسســة
3.87
العبارات ككل

النسبة
االنحراف التـرتيب
املئوية املعياري
5
0.948 %70
3
0.818 %74
6
1.046 %69
7
1.044 %67
1
0.902 %75
2
1.014 %75
%72

1.057

%72

0.779

4

وتفســر الباحثــة حصــول العبــارة( :إيجــاد شــبكات تواصــل ّ
ّ
فعالــة مــع العمــاء) علــى الت ــرتيب األول ،بدرجــة اســتجابة
ّ
(أوافــق)؛ بحــرص هــذه املؤسســات علــى إيصــال املعلومــات الخاصــة بمنتجاتهــا وخدماتهــا للعمــاء فيمــا يتعلــق بالجــودة
واألســعار وغي ــرها؛ ممــا ُيسـ ّـهل مــن مهمــة هــذه املؤسســات ،إليصــال الخدمــة أو ال ـ ُـمنتج املناســب للعميــل املناســب .كمــا تــؤدي
ًّ
شــبكات التواصــل مــع العمــاء ً
محوريــا فــي بنــاء الثقــة والــوالء مــن قبــل العمــاء ،وزيــادة رضاهــم عــن تلــك املؤسســات.
دورا
وربمــا ي ــرجع حصــول العبــارة( :إج ـراء قيــاس ملــدى شــعور العمــاء بالســعادة؛ ج ـراء حصولهــم علــى الســلع والخدمــات)
علــى الت ــرتيب األخي ــر ،بدرجــة اســتجابة (أوافــق) إلــى عــدة أســباب ،منهــا :قناعــة هــذه املؤسســات بعــدم فاعليــة هــذه الدراســات
ال ـ ُـمعتمدة علــى االســتبانات ،والقناعــة األكب ــر بأهميــة التغذيــة ال ـ ُـمرتجعة مــن العمــاء ،كمــا يمكــن أن ت ــرجع هــذه النتيجــة إلــى
عــدم توافــر املــوارد الالزمــة أو اإلمكانــات لهــذا النــوع مــن القيــاس.

الســؤال الثالث  -ما هي ُم ّ
قومات تطبيق بطاقة األداء ال ـ ُـمتوازن باملؤسســات العامة الســعودية غي ــرالهادفة للربح
لتحقيق أهدافها؟
جدول رقم ()5
استجابات أفراد العينة حول ما هي مقومات تطبيق بطاقة األداء املتوازن باملؤسسات العامة السعودية غيـرالهادفة للربح
لتحقيق أهدافها ،مرتبة حسب معامالت االختالف.
العبارة
يتوفر لدى املؤسسة موظفيـن ذو الخبـرات واملهارات الالزمة لتطبيق BSC
وجود املوظفيـن املؤهليـن القادريـن على التعامل مع BSC
إلزام املوظفيـن بااللتحاق بالدورات التدريبية لتدريبهم على كيفية تطبيق BSC
االهتمام بتطويـر أداء املوظفيـن من خالل االلتحاق بالدوارات التدريبية املتخصصة
عقد الدورات التدريبية التي يقوم عليها متخصصون في مجال تطويـر أداء املؤسسات
يتم استخدام نظام الحوافز؛ لتشجيع املوظفيـن على تحقيق أهداف املؤسسة املرجوة
العبارات ككل

املتوسط النسبة
االنحراف التـرتيب
الحسابي املئوية املعياري
5
0.898 %72 3.88
1
0.855 %77 4.06
6
1.055 %71 3.85
4
1.000 %75 4.01
2
0.974 %76 4.04
3
1.089 %76 4.03
0.806 %75 3.98

مــن خــال نتائــج الجــدول رقــم ( ،)5املوضــح أعــاه يتضــح أن ُم ّ
قومــات تطبيــق بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن باملؤسســات
العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح لتحقيــق أهدافهــا ،مــن وجهــة نظــر أف ـراد عينــة الدراســة جــاءت باملتوســط الحســابي
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الكلــي ( 3.97مــن  ،)5كمــا يتضــح مــن النتائــج أن هنــاك ً
تفاوتــا فــي موافقــة أفـراد العينــة علــى عبــارة مــا مقومــات تطبيــق بطاقــة
األداء املتوازن باملؤسسات العامة السعودية غي ــر الهادفة للربح لتحقيق أهدافها؛ حيث ت ـراوحت متوسطات موافقة أفراد
البحــث علــى العبــارات مــا بي ــن ( 3.85إلــى  4.06مــن  .)5وجــاءت العبــارة (وجــود املوظفي ــن املؤهلي ــن القادري ــن علــى التعامــل مــع
 ،)BSCباملرتبــة األولــى مــن حيــث اســتجابة أفـراد البحــث بمتوســط حســابي ( ،)4.06وبنســبة مئويــة بلغــت ( .)%77بينمــا جــاءت
العبــارة (إل ـزام املوظفي ــن بااللتحــاق بالــدورات التدريبيــة لتدريبهــم علــى كيفيــة تطبيــق  ،)BSCباملرتبــة السادســة مــن حيــث
اســتجابة أف ـراد البحــث عليهــا بمتوســط حســابي ( ،)3.85وبنســبة مئويــة بلغــت (.)%71
ّ
وتؤكــد الباحثــة ممــا ســبق؛ حصــول العبــارة( :وجــود املوظفي ــن املؤهلي ــن القادري ــن علــى التعامــل مــع  )BSCعلــى الت ــرتيب
األول ،جــة اســتجابة (أوافــق)؛ ممــا ي ــرجع إلــى املســتوى العلمــي والخب ـرات العاليــة التــي ّ
يتمتــع بهــا املوظفــون العاملــون
بدر
فــي املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح .وحصــول العبــارة( :إل ـزام املوظفي ــن بااللتحــاق بالــدورات التدريبيــة؛
ُ
ً
اهتماما
لتدريبهم على كيفية تطبيق  )BSCعلى الت ــرتيب األخي ــر ،بدرجة اســتجابة (أوافق) .ويبدو أن هذه املؤسســات ال تولي
كبي ـ ًـرا بتأهيــل املوظفي ــن للتعامــل مــع بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن .وت ــرى الباحثــة أن هــذه النتيجــة ت ــرجع إلــى عــدم إدراك اإلدارة
العليــا فــي هــذه املؤسســات ألهميــة بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن ،أو لتوافــر الكفــاءات التــي تحتاجهــا هــذه املؤسســات ،ورؤيتهــا بعــدم
ضــرورة عقــد مثــل هــذه الــدورات .كمــا يمكــن أن تعــود هــذه النتيجــة إلــى عــدم وجــود املوظفي ــن املؤهلي ــن القادري ــن علــى التعامــل
دواع لعقــد مثــل هــذه الــدورات.
مــع  ،BSCوعــدم وجــود ٍ
السؤال الرابع :ما هي أهم صعوبات تطبيق بطاقة األداء ال ُـمتوازن في املؤسسات العامة السعودية غيـرالهادفة للربح؟
جدول رقم ()6
يوضح استجابات أفراد العينة حول أهم صعوبات تطبيق بطاقة األداء املتوازن باملؤسسات العامة السعودية
غيـرالهادفة للربح ،مرتبة حسب معامالت االختالف
املتوسط النسبة االنحر
اف التـرتيب
العبارة
الحسابي املئوية املعياري
5
0.899 %62 3.50
صعوبة توفيـر املقومات الالزمة لتطبيق  BSCلدى املؤسسة
2
0.941 %67 3.70
الخوف من التغييـر أحد أسباب اإلبقاء على املقاييس املالية التقليدية
4
0.945 %63 3.53
ال يتناسب مستوى الجودة للمنتجات أو الخدمات املقدمة مع مقدار التكاليف
3
0.919 %65 3.58
ال يتم االعتماد على استـراتيجية لتخفيض التكاليف في طرح املنتجات أو الخدمات املقدمة
1
0.902 %70 3.81
عدم وجود التعاون الكافي بيـن إدارات املؤسسة من أسباب تعثـر تطبيق BSC
6
0.929 %59 3.37
تصنف عملية صياغة املقاييس واملعاييـر التي تشمل عليها  BSCبالشاقة؛ الصعبة؛ املعقدة
ى
7
تكاليف تطبيق  BSCأكبـر من املنافع املتوخاة منه ،ومن ثم شعور إدارة املؤسسة بعدم جدو تطبيقه 1.051 %54 3.18
0.615 %63 3.52
العبارات ككل

مــن خــال نتائــج جــدول ( ،)6املوضــح أعــاه يتضــح أن أهــم صعوبــات تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن باملؤسســات العامــة
الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح ،مــن وجهــة نظــر أف ـراد عينــة الدراســة جــاءت باملتوســط الحســابي الكلــي ( 3.52مــن  ،)5كمــا
يتضــح مــن النتائــج؛ أن هنــاك ً
تفاوتــا فــي موافقــة أف ـراد العينــة ،علــى عبــارات أهــم صعوبــات تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن
باملؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح؛ حيــث ت ـراوحت متوســطات موافقــة أفـراد العينــة علــى العبــارات مــا بي ــن
( 3.18إلــى  3.81مــن  .)5جــاءت العبــارة (عــدم وجــود التعــاون الكافــي بي ــن إدارات املؤسســة مــن أســباب تعث ــر تطبيــق ،)BSC
باملرتبــة األولــى مــن حيــث اســتجابة أفـراد العينــة بمتوســط حســابي ( ،)3.81وبنســبة مئويــة بلغــت ( .)%70بينمــا جــاءت العبــارة
(تكاليف تطبيق  BSCأكب ــر من املنافع املتوخاة منه ،ومن ثم شعور إدارة املؤسسة بعدم جدوى تطبيقه) ،باملرتبة السابعة
مــن حيــث اســتجابة أفـراد العينــة عليهــا بمتوســط حســابي ( ،)3.18وبنســبة مئويــة بلغــت (.)%54
ّ
ُوت ّ
فسر الباحثة حصول العبارة( :عدم وجود التعاون الكافي بيـن إدارات املؤسسة؛ من أسباب تعثر تطبيق  )BSCعلى
الت ــرتيب األول ،بدرجــة اســتجابة (أوافــق)؛ إلــى وجــود املنافســة بي ــن األقســام املختلفــة ،كمــا يعــود الســبب إلــى ضعــف شــبكات
التواصل بي ــن األقســام املختلفة ،وضعف التنســيق الذي ينشــأ من سياســات العمل الفردي ،وضعف روح الجماعة والوالء
للمؤسســة والحــرص علــى نجاحهــا .وربمــا ي ــرجع حصــول العبــارة( :تكاليــف تطبيــق  BSCأكب ــر مــن املنافــع ال ـ ُـمتوخاة منــه؛ ومــن
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ثـ ّـم شــعور إدارة املؤسســة بعــدم جــدوى تطبيقــه) علــى الت ــرتيب األخي ــر ،بدرجــة اســتجابة (محايــد)؛ إلــى عــدم وعــي اإلدارة
العليــا بأهميــة تطبيــق بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن ،وعــدم اســتيعاب النتائــج الكبي ــرة ،التــي يمكــن أن ُت ّ
حســن أداء هــذه املؤسســات؛
وبالتالــي رؤيــة أن اإلنفــاق عليهــا �شــيء يعــود بالخســارة علــى املؤسســة ،ويمكــن أن يعــود الســبب كذلــك إلــى ضعــف املــوارد املاليــة
ال ـ ُـم ّ
خصصة لعمليــات التطوي ــر والتغيي ــر فــي هــذه املؤسســات.

السؤال الخامس :هل تختلف أهمية استخدام بطاقة األداء ال ُـمتوازن في تطويـرأداء املؤسسات العامة السعودية غيـر
ّ
تبعا لبعض ال ُـم ّ
ّ
الهادفة للربح وتحسينها ألفراد عينة الدراسةً ،
والتخصص العلمي،
تغيرات ال ُـمستقلة( :املرحلة التعليمية،
ّ
واملسمى الوظيفي ،وعدد سنوات الخبـرة ،وعدد الدورات التدريبية للتدريب على كيفية تطبيق بطاقة األداء ال ُـمتوازن)؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال أجــرت الباحثــة اختبــار تحليــل التباي ــن األحــادي (أنوفــا)؛ لتحديــد داللــة الفــروق ألهميــة
اســتخدام بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن فــي تطوي ــر وتحسي ــن أداء املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح ألف ـراد عينــة
ّ
تبعــا لبعــض ال ـ ُـم ّ
ّ
والتخصــص العلمــي ،وال ـ ُـم ّ
الدراســةً ،
سمى الوظيفــي ،وعــدد ســنوات
تغيرات ال ـ ُـمستقلة( :املرحلــة التعليميــة،
الخب ــرة ،وعــدد الــدورات التدريبية للتدريــب علــى كيفيــة تطبيق بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن) .والجــدول ( )7يعــرض أهــم النتائــج
املتصلــة بالســؤال:
يتضح من نتائج الجدول رقم ( )7التالي:
	-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05بي ــن محــاور الدراســة األربعــة ومتغي ــري
التخصــص العلمــي واملرحلــة التعليميــة.
	-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05بي ــن محــاور الدراســة األربعــة ومتغي ــري
التخصــص العلمــي واملســمى الوظيفــي.
	-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05بي ــن محــاور الدراســة (أهميــة تطبيــق ،BSC
ومقومــات تطبيــق  BSCلتحقيــق األهــداف ،أهــم صعوبــات تطبيــق  )BSCومتغي ــر عــدد ســنوات الخب ــرة.
	-توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05بي ــن محــور الدراســة (جاهزيــة تطبيــق )BSC
ومتغي ــر عــدد ســنوات الخب ــرة.
	-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05بي ــن محــاور الدراســة (أهــم صعوبــات تطبيــق
 ،BSCمقومــات تطبيــق  BSCلتحقيــق األهــداف) ومتغي ــر عــدد الــدورات التدريبيــة لبطاقــة األداء املتــوازن.
	-توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05بي ــن محــور الدراســة (جاهزيــة تطبيــق ،BSC
أهميــة تطبيــق  )BSCومتغي ــر عــدد الــدورات التدريبيــة لبطاقــة األداء املتــوازن.

املناقشة
تتوافــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســات( :أبــو خشــبة )2001 ،و(النعيمــي وســليمان )2010 ،فــي أهميــة تطبيــق بطاقــة
األداء ال ـ ُـمتوازن ،بوصفهــا أحــد أهــم املداخــل الحديثــة لقيــاس األداء ،مــع تأكيــد أن تتصــف بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن بالوضــوح
والســهولة لــكل مــن يســتخدمها .وأوضحــت الدراســة أن غالبيــة املوظفي ــن باملؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح؛
ّ
كان مســتوى تحصيلهــم مــن املرحلــة الجامعيــة فأعلــى؛ حيــث ُيشــكلون نســبة ( )%75.8مــن إجمالــي العينــة ،وكان لهــذا أث ــر فــي
مســتوى وعيهــم وإدراكهــم لألنظمــة ّ
الفعالــة ،كنظــام بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن.
ً
تهتــم بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن بــاألداء فــي األجلي ــن القصي ــر والطويــل ،وتعـ ُّـد ً
َّ
يتضمــن
نظامــا متكامــا لقيــاس األداء،
مجموعــة مــن املقاييــس املاليــة وغي ــر املاليــة ،مــن خــال االعتمــاد علــى مجموعــة مــن األبعــاد( :األداء املالــي ،والعالقــات مــع
َّ ُّ
والتعلــم والنمــو) .حيــث اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســتي( :جمعــة وشــعبان،)2008 ،
العمــاء ،والعمليــات الداخليــة،
و( )Pasaribu et al., 2016علــى قصــور النظــم التقليديــة لقيــاس األداء ،التــي تعتمــد بشــكل رئيــس علــى النتائــج املاليــة ،وأن
َّ
ُ ّ
مقاييــس األداء املاليــة التقليديــة أصبحــت غي ــر مالءمــة ،وال تتوافــق مــع ُمتطلبــات بيئــة التصنيــع الحديثــة؛ ألنهــا مقاييــس تركــز
بالدرجــة األولــى علــى النتائــج املاليــة فقــط دون االهتمــام ب ـ ُـم ّ
سببات األداء.
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جدول رقم ()7
نتائج تحليل اختبارالتبايـن االحادي (انوفا)
املتوسط االنحراف قيمة مستوى
العدد الحسابي املعياري (ف) الداللة

املحور
جاهزية
تطبيق
BSC
أهمية
تطبيق
BSC
مقومات
تطبيق
BSC
لتحقيق
األهداف
أهم
صعوبات
تطبيق
BSC
جاهزية
تطبيق
BSC
أهمية
تطبيق
BSC
مقومات
تطبيق
BSC
لتحقيق
األهداف
أهم
صعوبات
تطبيق
BSC

جاهزية
تطبيق
BSC
أهمية
تطبيق
BSC

ثانوية عامة
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
ثانوية عامة
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
ثانوية عامة
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
ثانوية عامة
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

املؤهل العلمي
17
17
89
18
17
17
89
18
17
17
89
18
17
17
89
18

4.24
4.14
3.92
3.38
4.30
3.93
3.87
3.40
4.22
4.22
4.02
3.34
3.82
3.55
3.52
3.21

املحور

مقومات
0.543
تطبيق
BSC *0.002 5.354 0.654
0.690
لتحقيق
األهداف
0.861
0.612

0.773
أهم
 *0.006 4.281 0.760صعوبات
تطبيق
0.813
BSC
0.639
0.615
*0.002 5.220 0.763
1.023
0.636
0.639
*0.033 3.005
0.609
0.488

العدد املتوسط
الحسابي
3.96 92
4.00 9
4.12 7
4.13 9
3.94 24
3.50 92
3.67 9
3.53 7
3.73 9
3.48 24

محاسب
مديـر
مديـر عام
رئيس قسم
أخرى
محاسب
مديـر
مديـر عام
رئيس قسم
أخرى
عدد سنوات الخبـرة
27
38
31
20
25
27
38
31
20
25
27
38
31
20
25
27
38
31
20
25

أقل من ( )5سنوات
جاهزية من ( )6إلى ( )10سنوات
*0.031 2.747
تطبيق من ( )11إلى ( )15سنة
 BSCمن ( )16إلى ( )20سنة
أكثـر من ( )20سنة
أقل من ( )5سنوات
أهمية من ( )6إلى ( )10سنوات
التخصص العلمي
0.433 0.958
تطبيق من ( )11إلى ( )15سنة
0.772 3.97 80
محاسبة
 BSCمن ( )16إلى ( )20سنة
0.730 3.79 21
إدارة أعمال
أكثـر من ( )20سنة
0.461 0.909 0.471 4.67 2
اقتصاد
مقومات أقل من ( )5سنوات
0.441 3.88 14
إدارة عامة
تطبيق من ( )6إلى ( )10سنوات
أخرى
0.703 3.81 24
0.231 1.418
 BSCمن ( )11إلى ( )15سنة
0.825 3.90 80
محاسبة
لتحقيق من ( )16إلى ( )20سنة
0.774 3.75 21
إدارة أعمال
 0.725 0.515 0.909 4.36 2األهداف أكثـر من ( )20سنة
اقتصاد
أقل من ( )5سنوات
0.525 3.98 14
إدارة عامة
أهم من ( )6إلى ( )10سنوات
أخرى
0.765 3.77 24
0.078 2.149
صعوبات من ( )11إلى ( )15سنة
0.840
3.98
80
محاسبة
تطبيق
 BSCمن ( )16إلى ( )20سنة
0.849 3.83 21
إدارة أعمال
أكثـر من ( )20سنة
0.446 0.934 0.236 4.83 2
اقتصاد
عدد الدورات التدريبية التي تم حضورها عن تطبيق بطاقة األداء
0.625 4.15 14
إدارة عامة
املتوازن
أخرى
0.755 3.94 24
0.685 4.01 84
ال يوجد
0.556
3.53
80
محاسبة
جاهزية ( )5دورات فأقل 0.721 3.81 32
0.744 3.37 21
إدارة أعمال
*0.019 3.426
تطبيق
 BSCمن ( )6إلى ( )9دورات 0.625 3.99 16
0.743 0.490 0.101 3.36 2
اقتصاد
( )10دورات فأكثـر 0.983 3.26 9
0.534 3.63 14
إدارة عامة
0.710 4.02 84
ال يوجد
أخرى
0.751 3.57 24
أهمية ( )5دورات فأقل 0.681 3.67 32
الوظيفي
املسمى
*0.007 4.168
تطبيق
 BSCمن ( )6إلى ( )9دورات 0.905 3.81 16
0.763 3.88 92
محاسب
( )10دورات فأكثـر 1.081 3.22 9
1.044 3.72 9
مديـر
0.767 4.11 84
ال يوجد
 0.480 0.876 0.567 4.29 7مقومات
مديـر عام
تطبيق ( )5دورات فأقل 0.822 3.71 32
رئيس قسم
0.423 4.13 9
 BSCمن ( )6إلى ( )9دورات 0.103 2.101 0.865 3.91 16
أخرى
0.549
3.94
24
لتحقيق
األهداف ( )10دورات فأكثـر 0.856 3.85 9
0.819 3.84 92
محاسب
0.974 3.67 9
مديـر
0.578 3.51 84
ال يوجد
أهم
مديـر عام
 0.682 0.574 0.426 4.04 7صعوبات ( )5دورات فأقل 0.675 3.44 32
0.493 0.805
رئيس قسم
تطبيق من ( )6إلى ( )9دورات 0.772 3.73 16
0.535 4.14 9
أخرى
 )10( BSCدورات فأكثـر 0.385 3.52 9
0.705 3.92 24

89

3.99
3.90
3.58
4.15
4.09
3.86
3.83
3.71
3.92
4.10
3.91
3.78
3.99
4.13
4.23
3.26
3.46
3.61
3.69
3.65

االنحراف قيمة مستوى
املعياري (ف) الداللة
0.816
0.975
0.960 0.155 0.416
0.701
0.866
0.596
0.769
0.783 0.435 0.442
0.616
0.692
0.622
0.574
0.832
0.843
0.701
0.683
0.744
0.846
0.821
0.809
0.712
0.899
0.911
0.662
0.675
0.729
0.587
0.566
0.697
0.427
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اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسات )Greiling, 2010( :و(الكعبي وعمران )2011 ،و(،)Northcott& Taulapapa, 2012
التــي اتفقــت علــى أهميــة تطبيــق بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن فــي املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح؛ حيــث إن اســتخدامها
فــي القطــاع العــام يمكــن أن تكــون مفيــدة ،مــن حيــث تحسي ــن وتعزي ــز جوانــب األداء ،واالست ـراتيجية ،وتخصيــص املــوارد ،واتخــاذ
الق ـرارات ،باإلضافــة إلــى القــدرة التنافســية .بينمــا اختلفــت نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســات ،)Kong, 2010( :و(القحطانــي
والنســور ،)2010 ،و(الفاي ــز ،)2011 ،التــي ّ
توصلــت إلــى أن بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن أقــل فعاليــة فــي مؤسســات الخدمــات
ُّ
االجتماعيــة غي ــر الهادفــة للربــح؛ لعــدم تكامــل أبعادهــا فــي هــذه املؤسســات ،وأن االهتمــام بقيــاس رأس املــال الفكــري يعــد إطـ ًـارا
لــإدارة االست ـراتيجية ّ
الفعالــة فــي مؤسســات الخدمــات االجتماعيــة غي ــر الهادفــة للربــح.
ُ
ً
اهتماما كبي ًـرا بتطويـر ال ُـمنتجات أو الخدمات؛
أظهرت النتائج أن املؤسسات العامة السعودية غيـر الهادفة للربح تولي
ّ
ملقابلــة حاجــات العمــاء .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســات( :همــام ،)2013 ،و(الضحــاوي واملليجــي ،)2011 ،التــي أكــدت
ارتبــاط التطـ ّـور الــذي تقــوم بــه املؤسســات فــي مجــال الخدمــات واملنتجــات بالعمــاء ،وتحقيــق حاجاتهــم .ال يتــم االهتمــام بشــكل
كبي ــر بخدمــة توصيــل ال ـ ُـمنتجات أو الخدمــات للعمــاء بالشــكل الكافــي؛ ُلبعــد آليــات التوصيــل عــن است ـراتيجيات املؤسســات
األساســية ،وتعـ ّـدد الجهــات املســئولة عــن توصيــل الخدمــات أو ال ـ ُـمنتجات للعمــاء فــي دراســة (الضحــاوي واملليجــي،)2011 ،
وهــذا عكــس مــا ّ
توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة؛ التــي أوضحــت أن ( )%72يهتمــون بتســليم ال ـ ُـمنتجات أو الخدمــات فــي الوقــت
املحــدد ،ويتوافــق هــذا مــع دراســتي (أبــي خشــبة )2001،و(الفايــدي )2015 ،وأن هنــاك جهـ ً
ـودا مبذولــة للوصــول بهــذا املســتوى.
ُ
ً
اهتماما لقياس مدى شعور العمالء بالسعادة ّ
جراء حصولهم
ال تولي املؤسسات العامة السعودية غيـر الهادفة للربح
علــى الســلع والخدمــات؛ وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع دراســتي (الضحــاوي واملليجــي ،)2011 ،و(القحطانــي والنســور،)2010 ،
اللتي ــن ّ
أكدتــا عــدم حــرص املؤسســات العامــة علــى قيــاس رضــا عمالئهــا .جــاءت دراســة (الفايــدي )2015 ،علــى عكــس مــا
ّ
توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة ،مــن خــال انخفــاض نســبة الــدورات التدريبيــة لبطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن فــي املؤسســات العامــة؛
وأن املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح ال تهتــم بإلـزام املوظفي ــن بااللتحــاق بالــدورات التدريبيــة؛ لتدريبهــم علــى
ً
ُ
ً
اهتمامــا كبي ـرا بتأهيــل املوظفي ــن للتعامــل مــع بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن.
كيفيــة تطبيــق  .BSCويبــدو أن هــذه املؤسســات ال تولــي
ّ
هناك ضعف في التعاون الكافي بيـن إدارات املؤسسة؛ وهو ما أثر في تطبيق بطاقة األداء ال ُـمتوازن باملؤسسات العامة
السعودية غيـر الهادفة للربح؛ حيث تتفق هذه الدراسة  -وبنسبة عالية تصل إلى ( - )%70مع دراسة (الفايـز )2011،في أن
ّ
عدم وجود التعاون الكافي بيـن إدارات املؤسسة؛ ُّ
يعد من أسباب تعثر تطبيق بطاقة األداء ال ُـمتوازن .عدم اهتمام اإلدارات
العليا بإنفاق املوارد املالية الخاصة بتطبيق بطاقة األداء ال ُـمتوازن في املؤسسات العامة السعودية غيـر الهادفة للربح.
تتفــق هــذه الدراســة بنســبة عاليــة تصــل ل ـ ( )%75مــع دراســات (الضحــاوي واملليجــي )2011،و(الهنينــي وزيــادات)2014 ،
فــي أن املؤسســات تســتجيب لشــكاوى العمــاء ،وتحــاول احتوائهــا بشــكل مســتمر ،وفــي أقصــر وقــت .وأوضحــت الدراســة أن
املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح ،تمتلــك است ـراتيجية واضحــة فــي مجــال خدمــة العميــل ،مــن خــال إيجــاد
شــبكات تواصــل ّ
فعالــة ،واإلســهام فــي حـ ّـل مشــكالتهم ،وتســهيل إج ـراءات الحصــول علــى الخدمــات أو ال ـ ُـمنتجات بســهولة؛
ومــن ثـ َّـم تحقيــق النجــاح املالــيّ .
توصلــت هــذه الدراســة بنســبة تصــل إلــى ( )%73إلــى أنــه يتــم االهتمــام بتكوي ــن فريــق عمــل
تخصــص فــي البحــوث والتطوي ــر؛ ملواكبــة الحديــث ،وهــذا عكــس مــا ّ
ُم ّ
توصلــت إليــه دراســة (الفاي ــز )2011،بانخفــاض دعــم
املؤسســات فــي البحــوث والتطوي ــر.

التوصيات

في ضوء النتائج التي ّ
توصلت إليها الباحثة؛ فإنها تو�صي باآلتي:
 1توحيــد املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح للجهــات واآلليــات املســئولة عــن إيصــال الخدمــاتلعمالئهــا ،وتضمي ــن هــذه اآلليــات فــي الخطــط االست ـراتيجية ،التــي تهــدف إلــى تحسي ــن الخدمــات أو ال ـ ُـمنتجات
ال ـ ُـم َّ
قدمة للعمــاء وتطوي ــرها.
 2إج ـراء قيــاس دوري لرضــا العمــاء عــن خدمــات املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح ومنتجاتهــا،وتخصيــص كل املــوارد الالزمــة لهــا ،واســتخدام نتائجهــا مصـ ً
ـدرا أساسـ ًّـيا للمعلومــات؛ لتطوي ــر خدماتهــا ومنتجاتهــا.
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 3عقد الدورات التدريبية التأهيلية لجميع املوظفيـن العامليـن في املؤسسات العامة السعودية غيـر الهادفة للربح؛لزيــادة وعيهــم فيمــا يختـ ّ
ـص بأهميــة بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن؛ لتأهيلهــم مــن أجــل تطبيقهــا فــي عملهــم.
 4تخصيــص املــوارد املاليــة وغي ــرها لتطبيــق بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازن فــي املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــةللربــح ،مــع االســتفادة مــن النمــاذج الناجحــة فــي القطــاع الخــاص الســعودي ،ومحاولــة عمــل ش ـراكات فــي هــذا الشــأن.
 5توعيــة اإلدارات العليــا فــي املؤسســات العامــة الســعودية غي ــر الهادفــة للربــح بأهميــة تطبيــق بطاقــة األداء ال ـ ُـمتوازنونتائجهــا علــى أداء هــذه املؤسســات.
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ABSTRACT
The importance of this study lays in the importance of the role of Saudi public institutions that provide non-profit services and thus evaluate the quality and value of service to achieve the satisfaction of
employees, customers and society as a whole. The aim of this study is to know the importance of using
BSC in developing and improving the performance of Saudi non-profit public institutions. A questionnaire
was developed to collect the main data where it was presented to a group of specialists in the field besides
distributing the questionnaire to an exploratory sample from outside the study sample composed of (30)
employees in Saudi public institutions.
The questionnaire was randomly distributed on (200) members from the departments of accounting
in the Saudi non-profit organizations in Riyadh. The results of the study emphasized on the importance of
applying BSC where the importance of applying a balanced performance card in public non-profit institutions is to improve and enhance aspects of performance; strategy, resource allocation, decision making, and
competitiveness.
The results showed that there is a lack of adequate cooperation between the departments of the institution and a lack of interest of the top management to spend the financial resources for the application
of BSC. Moreover, there were no statistically significant differences between demographic variables and
study variables. The study recommended periodic evaluations of customer satisfaction, and holding training courses for all employees working with the departments of financial resources and other resources to
implement BSC.

Keywords: Financial performance, customer relationships, internal processes, learning and growth,
public sector
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