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السمخص
تيجف ىحه الجراسة إلى تحميل إمكانية استخجام بظاقة األداء الستؾازن في اتخاذ الق اخرات وتخشيجىا في البشؾك
األردنية ,ولتحقيق أىجاف الجراسة قام الباحث بإعجاد استبانو تؼ ترسيسيا وتظؾيخىا اعتسادا عمى اإلطار الشغخؼ

لمجراسة ,وتؼ تؾزيعيا عمى مجتسع الجراسة الحؼ يتكؾن مؽ البشؾك األردنية وذلػ مؽ خالل عيشة الجراسة السكؾنة
مؽ ثالثة عذخ بشكا ,وتؼ اختبار الفخضيات بتظبيق اختبار ( ,)Tوأعيخت نتائج الجراسة انو يؾجج مجسؾعة مؽ

العؾامل تتعمق بحاجة البشؾك األردنية ,ومتخحؼ الق اخرات بيحه البشؾك لترسيؼ وتفعيل دور بظاقة األداء الستؾازن,

مسا يعكذ ضخورة وأىسية استخجام بظاقة األداء الستؾازن في قظاع البشؾك األردنية ,حيث بمغت ندبة التأثيخ

ليحه العؾامل مجتسعو ( ,)%72,77وعمى ضؾء نتائج ىحه الجراسة قجم الباحث بعض التؾصيات  ,والتي مؽ

أىسيا ضخورة التخكيد عمى تظبيق واستخجام بظاقة األداء الستؾازن مؽ قبل البشؾك األردنية باعتبارىا نغاما
متكامال لإلدارة االستخاتيجية ,حيث إن تظبيقيا يحقق العجيج مؽ السدايا التي تداىؼ في تعديد السخكد التشافدي
لمبشػ ,وأن تعسل ىحه البشؾك عمى استقظاب الكؾادر والخبخات الفشية السؤىمة والقادرة عمى تظبيق بظاقة األداء

الستؾازن ,وإعجاد البخامج والجورات التجريبية.

الكمسات الدالة :بظاقة األداء الستؾازن ,أتخاذ الق اخرات ,تخشيج الق اخرات.
السقدمة Introduction
شكل قظاع البشؾك في األردن ركيدة أساسية في دعؼ االقتراد الؾطشي وتشسيتو ,ويعتبخ مؽ القظاعات اليامة

في االقتراد األردني ,وقج شيجت الدشؾات األخيخة تظؾ اًر في طبيعة ونؾع الخجمات التي تقجميا البشؾك ,ولتحقيق

ىحا التظؾر بكفاءة وفاعمية عيخت أىسية قياس وتقييؼ أداء البشؾك وذلػ لتحجيج الجؾانب التي ىي بحاجة ماسة
لمتغييخ والتظؾيخ والتحديؽ السدتسخ .وعيخت الحاجة إلى أساس مشيجي واضح لقياس األداء ليقيذ الشتائج

السالية وغيخ السالية (عبجالمظيف وتخكسان ,) 7226 ,وقج اقتخح كل مؽ  Kaplan and Nortonمشيجا يعتسج
عميو كشغام لقياس وتقييؼ األداء يتزسؽ مجسؾعة مؽ السقاييذ وسسي "بظاقة األداء الستؾازن" Balanced

) Scorecardعبج السمػ )7226 ,وبيحا تعج بظاقة األداء الستؾازن مشيج تفكيخ متؾازن وأداة عسل تشفيحية

تُسكؽ السشغسة في حال تبشييا مؽ تحقيق أىجافيا االستخاتيجية ومؽ تقييؼ أدائيا التذغيمي والسالي واالستخاتيجي
وفق إطار متكامل مؽ السقاييذ السالية وغيخ السالية بذكل متؾازن بحيث تؾفخ معمؾمات شاممة عؽ أدائيا(
درغام وأبؾ فزة.)7229 ,وعميو يقؾم الباحث في ىحه الجراسة بتشاول امكانية استخجام بظاقة األداء الستؾازن في
اتخاذ الق اخرات الستعمقة في قظاع البشؾك التجارية االردنية وتخشيجىا باستخجام مؤشخات ومعاييخ وبخامج تخظيظية
تدتشج إلى البيانات السالية والبيانات غيخ السالية وتؤدؼ إلى تخشيج الق اخرات في قظاع البشؾك األردنية.
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مذكمة الدراسةResearch Problem :
بيجف الحفاظ عمى السخكد التشافدي لمبشؾك ,ولؾجؾد فخوق بيؽ أسعار الخجمات الستساثمة التي تقجميا البشؾك
األردنية السختمفة تعتبخ بظاقة األداء الستؾازن األداة األفزل لتقييؼ وقياس األداء نغ اًخ لكؾنيا تأخح بعيؽ

االعتبار عجة أبعاد لتذتسل عمى اىتسامات البشػ ,وكحلػ تعتبخ مؾجو لتحقيق األىجاف اإلستخاتيجية لمقيام
باتخاذ ق اخرات رشيجة ,وعميو تتمخص عشاصر مذكمة الجراسة مؽ خالل اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 .0ما مجػ تؾفخ السقؾمات األساسية الستخجام بظاقة األداء الستؾازن في البشؾك األردنية؟
 .7ما مجػ إمكانية استخجام بظاقة األداء الستؾازن في مجال اتخاذ الق اخرات وتخشيجىا في البشؾك األردنية؟
أىسية الدراسةResearch Significance :
تشبع أىسية ىحه الجراسة مؽ كؾنيا تبحث في استخجام بظاقة األداء الستؾازن مؽ أجل أتخاذ وتخشيج القخارت في
البشؾك األردنية ,وىحا يأتي في وقت زادت فيو حجؼ التحجيات التي تعرف بالسشذآت السالية نتيجة الستخجام

األساليب التقميجية ,وإن استخجام بظاقة األداء الستؾازن ال ييجف إلي تقييؼ أداء البشػ مؽ أجل التقييؼ فقط ,ولكؽ
لتبيان مخاكد القؾة ومخاكد الزعف والقرؾر وذلػ مؽ أجل اتخاذ ق اخرات ,والقيام بإجخاءات مؽ شأنيا تحديؽ
وضع البشػ مسا يداىؼ بتحديؽ الؾضع التشافدي لمبشػ عمى السجػ البعيج ,والجراسة بسا ستكذف عشو مؽ نتائج
وتؾصيات ستعسل عمى زيادة االىتسام باستخجام بظاقة األداء الستؾازن بقظاع البشؾك.
اىداف الدراسةResearch Objectives :
تيجف ىحه الجراسة إلى تحميل إمكانية استخجام بظاقة األداء الستؾازن في اتخاذ الق اخرات وتخشيجىا في البشؾك

األردنية ,وبشاء عميو تدعى الجراسة إلى تحقيق األىجاف التالية:

 .1التعخف عمى البيئة السالئسة والسقؾمات األساسية الالزمة الستخجام بظاقة األداء الستؾازن في البشؾك
األردنية.

 .7التعخف عمى مجػ إمكانية تظبيق بظاقة األداء الستؾازن في إتخاذ الق اخرات وتخشيجىا في البشؾك األردنية.
فرضيات الدراسةResearch Hypothesis :
تحاول الجراسة اختبار الفخضيات التالية:

الفرضية األولى" :ال تتؾفخ السقؾمات األساسية الالزمة الستخجام بظاقة األداء الستؾازن في البشؾك األردنية".

الفرضية الثانية" :ال يؾجج إمكانية الستخجام بظاقة األداء الستؾازن في أتخاذ الق اخرات وتخشيجىا في البشؾك األردنية".
مشيجية الدراسةResearch Methodology :

مؽ اجل تحقيق أىجاف الجراسة تؼ استخجام السشيج الؾصفي التحميمي ,استشاداً إلى طبيعة السؾضؾع وإلى

الجراسات الدابقة والجوريات والسخاجع العمسية والسعمؾمات التي تؼ الحرؾل عمييا سؾاء عؽ طخيق االستبيانات

أو السقابالت الذخرية ,حيث ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة إمكانية استخجام بظاقة األداء الستؾازن في أتخاذ
الق اخرات وتخشيجىا في البشؾك األردنية.
الدراسات الدابقةReview of Related Literature :
 .0دراسة أبه قسر) (2009بعشهان ":تقهيم أداء بشك فمدطين السحدود باستخدام بطاقة األداء الستهازن"
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ىجفت ىحه الجراسة إلى تقؾيؼ أداء بشػ فمدظيؽ السحجود باستخجام بظاقة األداء الستؾزان ,لقج تؼ استخجام
السشيج الؾصفي التحميمي ,واعتسجت الجراسة عمى إستبانة تؼ ترسيسيا خريراً لخجمة ىجف الجراسة ,وتؼ

استخجام الشدب والتكخار واختبار سبيخمان .ومؽ أىؼ نتائج الجراسة:


إن إدارة بشػ فمدظيؽ تأخح بأسباب اإلدارة اإلستخاتيجية وال تأخح بسشيجية بظاقة األداء



إن األىجاف اإلستخاتيجية لبشػ فمدظيؽ تتخكد حؾل أبعاد بظاقة األداء الستؾازن .

الستؾازن كشغام متكامل وشامل لإلدارة اإلستخاتيجية.

ومؽ أىؼ تؾصيات الجراسة :أن تدعى إدارة بشػ فمدظيؽ إلى تبشي بظاقة األداء الستؾازن وأن يعسل بشػ
فمدظيؽ عمى تظبيق بظاقة األداء الستؾازن باعتبارىا نغاماً متكامالً لإلدارة االستخاتيجية.

 .8دراسة درغام وأبه فزة ) (2009بعشهان ":أثر تطبيق أنسهذج األداء الستهازن في تعزيز األداء
السالي االستراتيجي لمسرارف الهطشية الفمدطيشية العاممة في قطاع غزة".
ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة أثخ تظبيق أنسؾذج األداء الستؾازن ضسؽ جؾانبو األربعة :السالي ,العسيل,
العسميات الجاخمية ,والشسؾ والتعمؼ ,في تعديد األداء السالي اإلستخاتيجي لمسرارف الؾطشية الفمدظيشية العاممة في
قظاع غدة .وقج أوصت الجراسة :إن السرارف الؾطشية الفمدظيشية يتؾفخ لجييا اإلدراك الجيج بأن نجاحيا يتظمب
العسل بذكل حثيث وججؼ؛ يسكؽ استخجام أنسؾذج األداء الستؾازن ) (BSCبجؾانبو األربعة معاً كل عمى حجة؛

لتعديد األداء السالي اإلستخاتيجي لمسرارف ,ومؽ أىؼ تؾصيات الجراسة ضخورة تبشي السرارف الؾطشية أنسؾذج

األداء الستؾازن وضخورة استخجام السرارف أنسؾذج االداء الستؾازن كؾسيمة لتخشيج ق اخرات السجيخيؽ وتؾجيو
سمؾكيؼ وتقؾيؼ االداء.

 .3دراسة عهض) (2009بعشهان" :تأثير الربط والتكامل بين مقياس األداء الستهازن في تطهير أداء
السرارف الفمدطيشية ونظام التكاليف عمى أساس األنذطة دراسة تطبيقية -بشك فمدطين".
ىجفت ىحه الجراسة إلى تبيان أثخ الخبط والتكامل بيؽ نغام التكاليف عمى أساس األنذظة في تظؾيخ أداء بشػ

فمدظيؽ ومقياس األداء الستؾازن .وخمرت الجراسة إلى نتائج أىسيا :إن استخجام السعمؾمات السالية والتذغيمية

لسخخجات نغام التكاليف عمى أساس األنذظة ومقياس األداء الستؾازن يذيخ إلى وجؾد تكامل فعمي بيؽ

الشغامييؽ السحكؾريؽ ,وإن نغام التكاليف عمى أساس األنذظة أكثخ مالءمة لسعالجة وتخريص التكاليف غيخ
السباشخة .وقج أوصت الجراسة :ضخورة تظؾيخ أنغسة التكاليف والسحاسبة االدارية في السرارف الفمدظيشية
لتؾفيخ البيانات الالزمة لجعؼ القجرة التشافدية لمسرارف في بيئة األعسال الحجيثة ,وضخورة إجخاء السديج مؽ
الجراسات التظبيقية حؾل تكامل مقياس األداء الستؾازن.

 .4دراسة جهدة ( ) 2008بعشهان" :تطبيق نظام قياس األداء وأثره في االلتزام السؤسدي في شركات
األلسشيهم األردنية :دراسة ميدانية".
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى تأثيخ بظاقة األداء الستؾازن في االلتدام السؤسدي لمعامميؽ في شخكات
األلسشيؾم األردنية ,ومؽ أىؼ نتائج الجراسة :أن ىشاك تأثي ًاخ معشؾياً لتظبيق بظاقة األداء الستؾازن في االلتدام
السؤسدي بذكل عام ,وكحلػ في أبعاد االلتدام السؤسدي والتي تذسل االلتدام العاطفي وااللتدام االستسخارؼ

وااللتدام األخالقي ,وقج أوصت الجراسة :ضخورة نذخ مفيؾم بظاقة األداء الستؾازن مؽ خالل السؤتسخات والشجوات
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العمسية وتشفيح الجورات التجريبية ,وضخورة تبشي السدؤوليؽ في السشغسات نغخة أكثخ شسؾلية لسفيؾم الخقابة
اإلستخاتيجية .
 .5دراسة )  (2010 , Aryanezhadaبعشهان:
“A BSC-DEA approach to measure the relative efficiency of service industry: A case
study of banking sector ".
يقتخح الباحث في ىحه الجراسة طخيقة الستخجام بظاقة األداء الستؾازن ,كأداة لترسيؼ تقييؼ مؤشخات األداء
لمذخكة ,مؽ خالل دراسة تظبيقية في قظاع البشؾك طبقت ىحه الجراسة عمى البشؾك االيخانية وبالتحجيج بشػ

 Samanالسؾجؾد في طيخان ,وتؼ اختيار  74فخع مؽ فخوع البشػ ,استشادا عمى معمؾمات البشػ الستعمقة بالعام
 ,7229 & 7228وتؼ معالجة ىحه السعمؾمات باستخجام تحميل ( ,)AHPومؽ أىؼ الشتائج التي تؾصل الييا
الباحث :اقتخاح نسؾذج ججيج ( ) BSC –DEAلقياس الفعالية في قظاع البشؾك ,وتؼ اعتساد اربعة عؾامل رئيدية
في  BSCتظبيقيا مؽ خالل  , DEAوتؼ استخجام ىحا الشسؾذج في قظاع البشؾك االيخانية ,ويؾصي الباحث
باستخجام ىحا الشسؾذج القظاعات السالية االخخػ.
 "Balanced scorecard development in Lithuanianبعْىاُ(2008, Jakobsen:دساست ( 6.
companies: – Case study of the Lithuanian consulting engineering company".
ىجفت ىحه الجراسة إلى تظبيق بظاقة األداء الستؾازن عمى الذخكات اليشجسية االستذارية في ليتؾانيا وذلػ
لتحقيق الكفاءة والفاعمية وتعديد السخكد التشافدي لتمػ الذخكات ,ومؽ أىؼ الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة:

أن تظبيق بظاقة األداء الستؾازن يؤدؼ إلى تحديؽ جؾىخؼ في العسميات الجاخمية ,تظبق الذخكات اليشجسية

االستذارية أسمؾب اإلدارة السؾجو بالسيام ,وقج خمرت الجراسة إلى عجة تؾصيات أىسيا :إن استخجام طخيقة

"مؽ أسفل إلى أعمى" في تظؾيخ بظاقة األداء الستؾازن تعتبخ طخيقة فعالة ,حيث تبادر اإلدارة العميا بترسيؼ
البظاقة ويتؼ االعتساد عمى أراء السؾعفيؽ في تظؾيخ البظاقة مؽ خالل التغحية العكدية .

 ) "Performance Evaluation of Palestinianبعْىاُ2007 , AL Shaikh Ali:دساست ( 7.
”Telecommunication Corporations by using Balanced Scorecard approach
ىجفت ىحه الجراسة إلى تقؾيؼ أداء شخكتي )جؾال واالتراالت الفمدظيشية) في ضؾء األبعاد األربعة لبظاقة
األداء الستؾازن كسا قجرىا العاممؾن في الذخكتيؽ والسداىسؾن ,ومؽ أىؼ الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة:

ىشاك عالقة ارتباط طخدية قؾية ,ذات مغدػ بيؽ درجة كل بعج مؽ أبعاد بظاقة األداء الستؾازن األربعة والجرجة
الكمية لمبظاقة .وقج خمرت الجراسة إلى عجة تؾصيات أىسيا :ضخورة تحديؽ وتظؾيخ البخامج التجريبية
والعسميات التذغيمية الجاخمية ,ضخورة القيام بأنذظة حذج وتؾاصل لزسان دعؼ كل مؽ السعشييؽ الجاخمييؽ
والخارجييؽ.

ما يسيز ىذه الدراسة عن الدراسات الدابقة:
تعتبخ ىحه الجراسة أشسل مؽ خالل بحثيا في امكانية تظؾيخ بظاقة األداء الستؾازن.
 .1عجم االقترار فقط عمى تحديؽ األداء اإلدارؼ بالبشؾك ,بل التظخق لألداء السالي أيزاً ,والبحث
بإمكانية استخجام بظاقة األداء الستؾازن لقياس األداء غيخ السالي.
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 .2جاءت عيشة الجراسة أشسل مؽ خالل عيشة أكبخ وأشسل وعجم االقترار عمى بشػ واحج ,والتعخف عمى

إمكانية استخجام بظاقة قياس األداء الستؾازن في اتخاذ الق اخرات وتخشيجىا بالبشؾك األردنية ,وليذ

االقترار عمى ق اخرات التكاليف والتدعيخ.
 .3السحاولة في ىحه الجراسة لمؾصؾل لق اخرات رشيجة مؽ خالل إمكانية استخجام بظاقة األداء الستؾازن

وعجم الؾقؾف فقط عمى تأثيخ العؾامل السؤثخة والستسثمة بي العؾامل البيئية والتشغيسية والدمؾكية وبخامج

الحاسؾب السدتخجمة.
 .4تقجيؼ إطار عسمي الستخجام بظاقة األداء الستؾازن بذكل تفريمي.

االطار الشظريConceptual Framework :
تعريف بطاقة األداء الستهازن:
عخف (  )Horngrenبظاقة األداء الستؾازن بأنيا طخيقة لتحؾيل رسالة السشغسة واستخاتيجيتيا إلى مقاييذ أداء,

وإن أساس بظاقة األداء الستؾازن يقؾم عمى وضع مقاييذ لكل بعج مؽ أبعادىا ,وإجخاء عسمية القياسات لسقارنة
األداء الفعمي باألداء السخظط (جؾدة ,) 7228,ويعخف البعض بظاقة األداء الستؾازن بأنيا :أول عسل نغامي

حاول ترسيؼ نغام لتقييؼ األداء ييتؼ بتخجسة استخاتيجية السشغسة إلي أىجافا محجدة ومقاييذ ومعاييخ مدتيجفة
ومبادرات لمتحديؽ السدتسخ .كسا أنيا تؾحج جسيع السقاييذ التي تدتخجميا السشغسة (السغخبي وغخبية .)7226,
أبعاد بطاقة األداء الستهازن:
 -1البعج السالي :ويعتبخ البعج السالي البعج األول في بظاقة األداء الستؾازن لقياس األداء اإلستخاتيجي,
ويتزسؽ عجداً مؽ السعاييخ اإلستخاتيجية مشيا :معيار تحقيق الخبح العادل والحؼ يذكل ىجفاً إستخاتيجياً تدعى
معغؼ السشغسات لمؾصؾل إليو ,ومعيار الشسؾ الستؾازن لسديج اإليخادات مؽ الشذاطات االستثسارية ,ومعيار
تخفيض التكاليف إلى أقرى حج مسكؽ وذلػ لتحقيق أقرى فاعمية مسكشة ,ومعيار تعغيؼ الثخوة لمسداىسيؽ

والسؾدعيؽ مؽ خالل تحقيق عؾائج حقيقية عمى االستثسار ,ومعيار تحقيق قيسة اقترادية مزافة (درغام
وأبؾفزة .)7229,
 -7بعج العسالء :لقج أكج كل مؽ( )Kaplan and Atkinson,1998عمى أىسية ىحا البعج في أن إدارة الذخكة

تدعى في الؾصؾل إلى تحقيق أعمى درجة إلرضاء العسالء ,إذ أن درجة الخضا تؤثخ في ندبة الحرؾل عمى

عسالء ججد وإمكانية السحافغة عمى العسالء الحالييؽ مؽ ثؼ حرة السشغسة في الدؾق ,وتدتظيع السشغسة مؽ

خالل ىحا البعج أن تحرل عمى اإلجابة عؽ الكيفية التي يشغخ بيا العسالء إلييا (البذتاوؼ.)7224 ,
 -3بعج العسميات الجاخمية :يخكد ىحا البعج عمى العؾامل واإلجخاءات التذغيمية الجاخمية السيسة التي تُسكؽ
السشغسة مؽ التسيد وبالتالي تؤدؼ إلى تحقيق رغبات العسالء الستؾقعة مشيا بكفاءة وفاعمية ,وأيزاً إلى تحقيق

نتائج مالية متسيدة مخضية لمسداىسيؽ .ويجخل أيزاً في ىحا الجانب االختخاعات واالبتكارات والتي تؤدؼ إلى
إدخال مشتجات وخجمات ججيجة تحقق رضاء العسالء الحالييؽ والججد (عؾض.)7229 ,

 -4بعج التعميؼ والشسؾ :إن بعج التعميؼ والشسؾ يزسؽ لمسشغسة القجرة عمى التججيج حيث يعتبخ الذخط األساسي
لالستسخار والبقاء عمى السجػ الظؾيل ,وييجف ىحا البعج إلى تؾجيو األفخاد نحؾ التظؾيخ والتحديؽ السدتسخ
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الزخورؼ وفي ىحا البعج تجرس السشغسة ما يجب أن تفعمو لالحتفاظ بالسعخفة التقشية السظمؾبة لفيؼ وإشباع

حاجات العسالء  ,وتظؾيخ تمػ السعخفة إلى جانب اىتساميا بجراسة كيفية االحتفاظ بالكفاءة واإلنتاجية الزخورية
لمعسميات التي تخمق قيسة لمعسيل( .السغخبي.(7226 ,
 -5البعج االجتساعي :وججت مشغسات األعسال لتداىؼ في تظؾيخ السجتسع واالىتسام بستظمباتو ,وال يفتخض أن
يقترخ دورىا عمى خجمة مرالحيا الحاتية ومرالح السالك  ,فقج تؾسع الجور االجتساعي لسشغسات األعسال

وفق اعتبارات تظؾر قجراتيا مؽ جانب وازدياد الزغؾط مؽ قبل فئات متعجدة في السجتسع مؽ جانب أخخ ,حيث
تظؾرت مشغسات األعسال بذكل كبيخ وتؾسعت وازداد تأثيخىا عمى مختمف نؾاحي الحياة واىتساميا بسختمف
فئات السجتسع (الغالبي وإدريذ.( 2007 ,
مزايا استخدام بطاقة األداء الستهازن:
ال لتخجسة
تعج بظاقة األداء الستؾازن مؽ أىؼ أنغسة قياس األداء التي تؼ تظؾيخىا حجيثاً ,حيث تقجم إطا اًر شام ً

األىجاف االستخاتيجية إلى مجسؾعة متكاممة مؽ السقاييذ التي تشعكذ في صؾرة مقياس أداء االستخاتيجية,
تعسل عمى إشباع عجة احتياجات إدارية ألنيا تجسع في تقخيخ واحج أج ادء عجيجة مؽ استخاتيجية السشغسة ,وتسج
اإلدارة برؾرة شاممة عؽ عسميات السشغسة ,وتتزسؽ العجيج مؽ التؾازنات ,فسقاييذ األداء تتزسؽ مؾازنة بيؽ
األىجاف طؾيمة السجػ وقريخة السجػ ,والتؾازن بيؽ السقاييذ السالية وغيخ السالية ,وتؾازن السقاييذ الخارجية

والجاخمية .وتعسل عمى تؾفيخ مبادغ تؾجييية لمتشسية مؽ خالل التخكيد عمى الفؾائج الستؾقعة ,و تسكؽ السشغسة
مؽ إدارة متظمبات األطخاف ذات العالقة (السداىسيؽ ,العسالء ,السؾعفيؽ) ,وتدود اإلدارة تغحية عكدية
إستخاتيجية وبالتالي تداعج عمى التعمؼ (عبجالحميؼ.)7225 ,
الدراسة السيدانية:
مجتسع الدراسة :يتكؾن مجتسع الجراسة مؽ البشؾك األردنية والتي يبمغ عجدىا ( )16بشكا ويتفخع مشيا ()432

فخعاً و ( )153مكتباً.

عيشة الدراسة ووحدة التحميل :تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ثالثة عذخ بشكاً ,وىي (بشػ اإلسكان لمتجارة والتسؾيل,
البشػ العخبي ,البشػ األىمي األردني ,البشػ اإلسالمي األردني ,البشػ العخبي اإلسالمي الجولي ,البشػ التجارؼ
األردني ,البشػ األردني الكؾيتي ,بشػ القاىخة عسان ,بشػ األردن ,بشػ السؤسدة العخبية السرخفية ,بشػ السال,

بشػ االتحاد لالدخار واالستثسار ,البشػ األردني لالستثسار والتسؾيل) ,وتكؾنت وحجة التحميل ضسؽ ىحه الجراسة
مؽ ( )752مؾعفاً ,مؾزعيؽ عمى كل بشػ مؽ خالل السخكد الخئيدي والفخوع التابعة لو والتي تؼ التعامل معيا.
طرق جسع البيانات :اعتسجت ىحه الجراسة عمى عجة طخق لجسع البيانات:
أ -السرادر الثانؾية :وتتسثل في الكتب والجوريات والؾثائق الخسسية وغيخىا ,إضافة لجسع البيانات
الخاصة بالجراسة مؽ أبحاث ودراسات بالمغتيؽ العخبية واألجشبية.

ب -السرادر األولية  :وتقؾم عمى جسع البيانات مؽ مشابعيا األولية بؾاسظة استبانو خاصة صسست
وطؾرت خريرا ألغخاض ىحه الجراسة.
أداة الدراسة  :تؼ تظبيق االستبانة كأداة لجسع البيانات  ,وقج اشتسمت االستبانة عمى:
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 .1خظاب مؾجو إلى أفخاد العيشة التي شسمتيؼ الجراسة يؾضح أىجاف الجراسة والغخض مشيا.
 .7مجسؾعة مؽ األسئمة (  )6-1والستزسشة الفقخات التالية (الفئة العسخية ,سشؾات الخبخة الؾعيفية,
السؤىل الع مسي ,التخرص ,شيادة السيشة) لجسع البيانات الجيسؾغخافية عؽ الذخص الحؼ يقؾم بسلء
االستبانة لتحجيج إطار الجراسة.
األساليب اإلحرائية السدتخدمة :استخجم الباحث ألغخاض تحميل البيانات واختبار فخضيات الجراسة واألساليب

اإلحرائية التالية:
-1

اختبار ( .)T

-8

أساليب اإلحراء الؾصفي وىي( :الؾسط الحدابي ,االنحخاف السعيارؼ ,معامل االختالف,

ندبة التأثيخ).

االختبارات الخاصة بأداة القياس :وألغخاض تظبيق ىحه األداة تؼ استخخاج الخرائص الديكؾمتخية (الرجق

والثبات).

ثبات األداة :ويقرج بثبات األداة :إمكانية الحرؾل عمى البيانات نفديا عشج إعادة الجراسة بتظبيق أداة القياس

نفديا ,عمى األفخاد أنفديؼ ,في عل الغخوف نفديا  ,واستخجم الباحث اختبار (كخونباخ ألفا) (Cronbach's

) , alphaإلجابات الحيؽ اختبخوا مؽ عيشة الجراسة والبالغ عجدىؼ ثالثة عذخ ,وقج بمغت قيسة (إلفا) لستغيخات
الجراسة مجتسعة حؾالي ( ,)%91.23حيث أن الشدبة السقبؾلة لمجاللة عمى ثبات أداة الجراسة ىي اكبخ مؽ
(.)%62
إجراءات تطبيق أداة القياس (االستبانة) :وزعت االستبانة عمى مؾعفي الجوائخ السالية اإلدارية والتكاليف في

البشؾك األردنية ,مؾزعيؽ عمى ثالثة عذخ بشػ ,ىحا وقج وزع الباحث ( )752استبانو ,وقج أستخد الباحث (724
) استبانة ,أؼ بشدبة إرجاع بمغت (.)%81.6
اختبار ومشاقذة الفرضيات:
الفرضية األولى :وتشص الفرضية العدمية عمى أنو" :ال يؾجج إمكانية الستخجام بظاقة األداء الستؾازن في

أتخاذ الق اخرات وتخشيجىا بالبشؾك األردنية“ .والختبار ىحه الفخضية تؼ اختبار العيشة باالعتساد عمى األسئمة (-1
 ,)14كسا ىؾ مؾضح بالججول رقؼ (: )1
ت
.1
.2
.3
.4
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السؤال
حىفش بطاقت األداء اىَخىاصُ قذسة حخطٍطٍت
حساعذ اإلداسة فً صٍاغت وحصٌٍَ اىخطط
اىَسخقبيٍت ىيبْل.
حىفش بطاقت األداء اىَخىاصُ سقابت حشغٍيٍت
حساعذ اإلداسة باىقٍاً بىظائفها بنفاءة
ٌخٌ وضع بعض اىخطط فً اىبْل اسخْادا
عيى اىَعيىٍاث اىخً حىفشها بطاقت األداء
اىَخىاصُ.
اسخخذاً بطاقت األداء اىَخىاصُ ٌساهٌ فً
ححذٌذ األّشطت اىَؤدٌت ىيخذٍاث راث اىقٍَت
اىَضافت واحخار اىقشاساث اىَخعيقت بها

الوسط
الحسببي

االنحراف
المعيبري

معبمل
االختالف*

نسبة التأثير*

3.6154

1.1209

%31.003

%72.31

4

0.5774

%14.434

%80

4.1539

0.5547

%13.354

%83.08

2.6154

1.0439

%39.914

%52.30
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.5
.6
.7
.8
.9
11
11
12

13

14

وحششٍذها .
حىفش بطاقت األداء اىَخىاصُ فً اىبْل
ٍعيىٍاث سقابٍت ىخقٌٍٍ األداء وحصحٍح
االّحشافاث .
حساهٌ ٍعيىٍاث بطاقت األداء اىَخىاصُ فً
حصحٍح اىقشاساث وحعضٌضها واىخأمذ ٍِ
مفاءحها .
ٌسعى ٍخخزي اىقشاساث باىبْىك األسدٍّت
ىخششٍذ قشاساحهٌ ٍِ خاله اسخخذاً بطاقت
األداء اىَخىصاُ.
ٌىفش اسخخذاً بطاقت األداء اىَخىاصُ
ٍعيىٍاث حناىٍفٍت حساعذ فً احخار وحششٍذ
اىقشاساث.
ٌىاجه ٍخخزي اىقشاساث باىبْىك األسدٍّت
ٍعىقاث بخقٌٍٍ األداء ىعذً اسخخذاً بطاقت
األداء اىَخىصاُ.
اسخخذاً بطاقت األداء اىَخىاصُ ٌىفش
ٍعيىٍاث وٍعاٌٍش وٍؤششاث سقابٍت حَنِ
اإلداسة ٍِ امخشاف االّحشافاث.
ٌساهٌ اسخخذاً بطاقت األداء اىَخىاصُ فً
احخار وحششٍذ وٍساّذة اىقشاساث اىَخعيقت
باالسخغاله األٍثو ىيَىاسد اىَخاحت فً اىبْل.
حعخَذ اإلداسة باىبْل عيى ٍعيىٍاث بطاقت
األداء اىَخىاصُ ىخقذٌش أسقاً اىَىاصّاث
اىخخطٍطٍت .
اسخخذاً بطاقت األداء اىَخىاصُ ٌىفش
ٍعيىٍاث و حقاسٌش سقابٍت عِ أداء
اىَسخىٌاث اإلداسٌت اىَخخيفت عيى وجه
اىسشعت بحٍث حخَنِ ٍِ احخار اإلجشاءاث
واىقشاساث اىَالئَت بشأّها فً اىىقج
اىَْاسب.
حعخبش حنيفت اسخخذاً بطاقت األداء اىَخىاصُ
اقو ٍِ اىفائذة اىَخحققت ٍْها.
األسئلة مجتمعة
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3.6923

0.7510

%20.341

%73.85

3.6923

0.6304

%17.074

%73.85

3.1538

0.9870

%31.298

%63.08

3.4615

0.6602

%19.073

%69.23

3.7692

0.7250

%19.235

%75.38

3.9230

0.6405

%16.327

%78.46

3.7692

0.8321

%22.075

%75.38

2.4615

0.6602

%26.822

%49.23

3.0769

0.7596

%24.686

%61.54

3.7692

0.5991

%15.896

%75.38

3.5110

0.3581

%10.201

%70.22

يالحع مؽ الججول( )1ما يمي :بمغ الؾسط الحدابي لألسئمة مجتسعة ( )3,511وىؾ أكثخ مؽ متؾسط أداة

القياس التي اعتسجت في ىحه الجراسة وىؾ ( ,)3وتؼ اختبار الفخضية األولى أيزاً باستخجام اختبار( One
 ,)Sample T-Testلقياس مدتؾػ داللة الفخق بيؽ الؾسط الحدابي لألسئمة الستعمقة بإمكانية استخدام بظاقة
األداء الستؾازن مجتسعة والتي بمغت ( )3,5112ومتؾسط أداة القياس التي اعتسجت في ىحه الجراسة وىؾ (,)3
عشج مدتؾػ الجاللة ( ,)2,25وتشص قاعجة القخار عمى انو :إذا كانت مدتؾػ الجاللة اقل مؽ ( )2,25نخفض
الفخضية العجمية ونقبل بالفخضية البجيمة ,والججول ( )7يؾضح نتائج اختبار(  )tلمفخضية األولى:
المتغير المستقل

قيمة ()t
المحسوبة

درجبت
الحرية()df

مستوى
الداللة
()1.15

نتيجة
الفرضية

اىعىاٍو اىَخعيقت بئٍناٍّت اسخخذاً بطاقت األداء
اىَخىاصُ فً أحخار اىقشاساث وحششٍذها باىبْىك
األسدٍّت

5.144

12

0.00

سفض
اىفشضٍت

بسا أن مدتؾػ داللة (  )tيقتخب مؽ الرفخ وىؾا قل مؽ ( )2.25نخفض الفخضية العجمية ,وىحا يجل عمى
وجؾد داللة إحرائية لمفخق بيؽ الستؾسط الحدابي لمفخضية ,ومتؾسط أداة القياس وىي (  ,)3وبالتالي نخفض
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الفخضية العجمية ونقبل بالفخضية البجيمة وىحا يعشي أنو" :يهجد إمكانية الستخدام بطاقة األداء الستهازن في
أتخاذ الق اررات وترشيدىا بالبشهك األردنية".
الفرضية الثانية :تشص الفرضية العدمية عمى أنو" :ال تتؾفخ السقؾمات األساسية الالزمة الستخجام بظاقة األداء

الستؾازن في البشؾك األردنية" ,حيث تؼ اختبار ىحه العؾامل ,باالعتساد عمى األسئمة مؽ ( ,)72-15كسا ىؾ

مؾضح بالجدول رقم (:)3
ت
.15
.16
.17
.18
.19

السؤال
ٌسهو حىافش اىَىاسد اىبششٌت اىَؤهيت السخخذاً بطاقت
األداء اىَخىاصُ باىبْىك.
اسخخذاً ّظاً ٍحاسبً ٍحىسب فً اىبْىك ٌساعذ
باسخخذاً بطاقت األداء اىَخىاصُ .
ٌسهو حىفش إجشاءاث وأّظَت ٍحاسبٍت حخٍَض باىَشوّت
السخخذاً بطاقت األداء اىَخىاصُ.
حىافش خبشاء ٌَنِ االسخعاّت بهٌ  ,ىَعشفت مٍفٍت اسخخذاً
بطاقت األداء اىَخىاصُ .
حقىً إداسة اىبْل بعقذ دوساث حذسٌبٍت وفق أّظَت
ٍحاسبٍت ٍخقذٍت .
األسئلة مجتمعة

الوسط
الحسببي

االنحراف
المعيبري

معبمل
االختالف

نسبة
التأثير

431538

038987

%21364

%83308

4

035773

%14343

%80

333846

038697

%25370

%6737

330769

130377

%33373

%61353

338462

038987

%23337

%76392

326923

125979

%16.2

%73.85

يالحع مؽ الججول( )3ما يمي :بمغ الؾسط الحدابي لألسئمة مجتسعة ( )3,6973وىي اكبخ مؽ متؾسط أداة
القياس التي اعتسجت في ىحه الجراسة وىي(.)3
والجدول رقم ( )4يؾضح نتائج اختبار(:)t
المتغير المستقل

قيمة ()t
المحسوبة

درجبت
الحرية
()df

مستوى
الداللة
()1.15

نتيجة
الفرضية

اىعىاٍو اىَخعيقت باىَقىٍاث اىالصٍت السخخذاً بطاقت
األداء اىَخىاصُ

43175

12

0.001

سفض
اىفشضٍت

بسا أن مدتؾػ داللة ( )tىؾ ( )2,21وىؾ اقل مؽ ( )2,25نخفض الفخضية العجمية ,وىحا يجل عمى وجؾد

داللة إحرائية لمفخق بيؽ الستؾسط الحدابي لمفخضية ومتؾسط أداة القياس  ,وبالتالي نخفض الفخضية العجمية
ونقبل بالفخضية البجيمة وىحا يعشي أنو" :تتؾفخ السقؾمات األساسية الالزمة الستخجام بظاقة األداء الستؾازن في

البشؾك األردنية".

نتائج الدراسةResults :
عمى ضؾء الجؾانب الشغخية والتظبيقية الؾاردة في الجراسة  ,ويسكؽ تمخيص أبخز وأىؼ ىحه الشتائج باألتي:
 -1تتؾفخ لجػ البشؾك األردنية السقؾمات األساسية الالزمة الستخجام بظاقة األداء الستؾازن .حيث بمغت ندبة
التأثيخ ليحه العؾامل الستعمقة بالسقؾمات مجتسعة ( ,) % 73,85وتعكذ ىحه الشتيجة ان ىحه البشؾك تسثل بشية

تحتية مشاسبة الستخجام بظاقة األداء الستؾازن .
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 -7أن إلمكانية استخجام بظاقة األداء الستؾازن تأثيخ عمى اتخاذ الق اخرات في البشؾك األردنية وتخشيجىا ,حيث
بمغت ندبة التأثيخ ليحه العؾامل الستعمقة بإمكانية االستخجام مجتسعة (  , )% 72,77وبشاء عميو ضخورة وأىسية

استخجام بظاقة األداء الستؾازن في قظاع البشؾك األردنية.

 -3إن تؾافخ السؾارد البذخية السؤىمة ,وأنغسة السحاسبة الستقجمة في قظاع البشؾك األردنية ,يعظي مؤشخات
ايجابية عمى وجؾد بشية تحتية الستخجام بظاقة األداء الستؾازن.

 -4إن التجريب السالئؼ والتأىيل مؽ السدائل الجؾىخية لشجاح استخجام بظاقة األداء الستؾازن في قظاع البشؾك
األردنية.
التهصياتRecommendations :
بشاء عمى نتائج الجراسة ونتائج التحميل اإلحرائي ,يؾصي الباحث بسا يمي:
 -0ضخورة استخجام بظاقة األداء الستؾازن مؽ قبل البشؾك األردنية ,وأىسية التعامل معيا كأداة إدارية ومالية
وغيخ مالية شاممة ,تعسل عمى تقميل التكاليف وزيادة الخبحية وتخشيج الق اخرات.

 _8ضخورة قيام البشؾك األردنية في إعجاد البخامج التجريبية التي تعسل عمى زيادة فيؼ وإدراك العامميؽ بكافة

السدتؾيات الستخجام بظاقة األداء الستؾزان ,واستقظاب الخبخات الفشية السؤىمة والقادرة عمى االستخجام ,بحيث
يديج ذلػ مؽ مخونة ىحه البشؾك في اتخاذ وتخشيج ق اخراتيا.

 -3العسل عمى متابعة ومخاقبة خظؾات تظبيق واستخجام بظاقة األداء الستؾازن ,لسعخفة درجة فعاليتيا وقجرتيا
في تحقيق األىجاف السخجؾة.

 -4ضخورة التخظيط لعسمية استخجام بظاقة األداء الستؾازن بذكل جيج ,عؽ طخيق االستعانة بخبخاء ومدتذاريؽ
مؤىميؽ ومستخرريؽ ولجييؼ الخبخة الكافية في مجال االستخجام.
 -5إجخاء مديج مؽ الجراسات عمى قظاع البشؾك في األردن ,التي تبحث في إمكانية استخجام بظاقة األداء
الستؾزان ,ومجػ أىسية تبشي ىحه البشؾك لسثل ىحه األداة.
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Making “The Possibility of Implementation the Balanced Scorecard on
”Rationalizing the Decisions in Jordanian Banks &
Abstract
This study aims to analyze the effect of implementing Balance Scorecard on making
& rationalizing of the decisions in Jordanian banks. The balance scorecard is
considered one of the modern tools in banks management to improve banks
performance and rationalized its decisions.
To determine the level of achieving the purposes of this study, the researcher has
proposed two main hypotheses which will be tested in this study. For collecting the
data, the researcher used a questionnaire that was developed based on the previous
studies and the theoretical framework of the study. The result shows that there are
many factors affecting the implementing of balance scorecard on making &
rationalization of the decisions in Jordanian banks, the most important factors are as
follows: 1. Factors related to barriers of implementing balance scorecard on making
& rationalization of the decisions in Jordanian banks. 2- Factors related to the effect
of implementing and use of balance scorecard.
Finally, the study provides some recommendations such as the Jordanian bank
should adopt the balanced scorecard as it considered a complete system for strategic
management in order to enhance the banks competitive position, and improve the
banks decisions and profitability.
Keywords: Balanced Scorecard –Making Decisions – Decisions Rationalization.
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