
 8102يونيو    عشر ثاينالعدد ال مييةالبحوث األكادجملة 

545 

 

على املصارف  دراسة ميدانية - تقييم فاعلية نظم قياس األداء يف املؤسسات املالية
 –وشركات التأمني الليبية 

جامعة  –كلية االقتصاد والعلوم السياسية   –حماضر بقسم احملاسبة  - مصطفى أنور دمحم فياضد. 
 ليبيا –درنو  –عمر املختار 

  
 امللخص: 

. تعترب ىذه الدراسة إضافة نظم قياس األداء يف ادلؤسسات ادلالية فاعلية تقييمهتدف ىذه الدراسة إىل 
األداء. إضافة إىل ذلك، تعترب  قياس نظم بفاعلية اىتمتلألدب احملاسيب نظراً حملدودية الدراسات اليت 

. نظم قياس األداء يف ادلؤسسات ذات النشاط ادلايل فاعلية زبتربىذه الدراسة من أوىل الدراسات اليت 
عن طريق التحليل االحصائي للبياانت  فاعلية نظم قياس األداء يف ادلؤسسات ادلالية الليبيةمت اختبار 

زيعو على اعضاء رلالس ادارات ادلصارف وشركات التأمٌن ادلتحصل عليها من االستبيان الذي مت تو 
. النتائج ادلتحصل عليها من الدراسة تقدم أدلة إحصائية تؤكد ادلدرجة يف سوق األوراق ادلالية اللييب

 .للفاعلية ادلنشودة ادلؤسسات ادلالية الليبية افتقار نظم قياس األداء ادلستخدمة من قبل
 الكلمات املفتاحية: 

 األىداف االسرتاتيجية –األداء غًن ادلايل  –األداء ادلايل  –اس األداء نظم قي
  املقدمة:

 فروعأحد أىم  (Performance Measurement Systems)تعترب نظم قياس األداء 
. حيث ربتاج ادلنظمات تقييم اصلازات ادلنظمات ومدى ربقيقها ألىدافهاب زبتصاحملاسبة اإلدارية اليت 

. أدائها بشكل دوري ووضع االسرتاتيجيات الالزمة لضمان االستقرار واالستمرار يف ادلنافسةإىل تقييم 
وقد اعتمدت ىذه النظم على مقاييس األداء ادلالية لفرتة طويلة من الزمن، إال أن التقدم التكنولوجي 

عليو، فقد ظهرت  االعتماد على تلك ادلقاييس ادلالية. زلدودية أظهر والتغًن يف بيئة االعمال اذلائل
ربسٌن  من أجلأخذت يف احلسبان قياس األداء غًن ادلايل  اليت العديد من النظم ادلتطورة لقياس األداء

 ;Kennerley & Neely, 2002: 1123-1125)طويل.ادلنظمات على األمد الأداء 
Salameh et al., 2009: 1)  
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احملاسبة اإلدارية  مفاىيمات ادلالية، إال أن نشاط ادلؤسس ادلالية اليت تصبغوعلى الرغم من الطبيعة 
عين الرتكيز على األىداف قصًنة يعلى مؤشرات األداء ادلايل  ادلطلق تؤكد على أن االعتماداحلديثة 
بيئة اليت تعمل هبا الالطويل. ففي ظل  األمد علىادلنظمات استمرار األمر الذي ال يضمن  األجل

تضمن ربقيق األىداف  متطورةإدارية  مناىج ب علي ىذه ادلؤسسات تبين حاليا غل ادلؤسسات ادلالية
غل ب االىتمام أكثر ابألداء غًن ادلايل عن طريق  االسرتاتيجية . ولتحقيق ىذه األىدافاالسرتاتيجية

ربسٌن جودة مثل تبين نظم أكثر تطورًا لقياس األداء تساعد على ربقيق األىداف التشغيلية اجلديدة 
ربسٌن  مثل على مقاييس األداء ادلالية قصًنة األجل ادلنفرددلقدمة للعمالء بداًل من االعتماد اخلدمات ا

 األصول.العائد على 
 

  :الدراسةمشكلة 
 االعتماد ادلبالغ فيو على الرغم من أعلية استخدام ادلقاييس ادلالية يف قياس اداء ادلؤسسات ادلالية، فإن

 غًن أصول أخرى وإعلال األجل قصًنة مقبولة نتائج بتحقيق االىتمام يعين ادلايل األداء قياس على
ضمان بقاء ىذه ادلؤسسات وتعزيز قدرهتا على  على قادرة( ادلوظفٌن، اجلودة، العمالء) ملموسة
  .ادلنافسة

وتؤكد االذباىات احلديثة يف رلال احملاسبة االدارية أن ادلنظمات تؤدي بشكل أفضل عندما تتم إدارهتا 
 Kaplan & Norton, 2001: 102; Bititci)خالل مقاييس أداء متوازنة ومتكاملة من

et al., 2004: 28).  حيث ظهرت العديد من  لذلك تزايد االىتمام مؤخرا ابألداء غًن ادلايل
النظم ادلتطورة لقياس األداء اليت ركزت على قياس األداء غًن ادلايل، القت بعضها قبوال واسعا سواء 

ستوى األكادميي أو على مستوى رلتمع األعمال مثل منظومة قياس األداء ادلتوازن على ادل
(Balanced Scorecard)  وىرم األداء ،(Performance Prism). 

إال إن رلرد تبين ىذه النظم ادلتطورة ال يعىن حبد ذاتو أن األداء سيتحسن، فقد تقع ادلنظمات يف أخطاء 
دلقاييس ادلالئمة، عدم التكامل بٌن ادلقاييس، عدم تعديل ادلقاييس عند عند تطبيقها، مثل عدم اختيار ا

تغيًن االسرتاتيجية، وغًنىا من األخطاء. فالعديد من ادلنظمات تبنت نظم متوازنة لقياس األداء ولكنها 
مل تبذل العناية الكافية للتأكد من فاعلية ىذه النظم. وقد أكدت العديد من األحباث أن الفشل يف 
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 & Bititci et al, 2004; Kennerley)بيق ىذه النظم ادلتطورة ىو أمر مألوف تط
Neely, 2002).  

إن النظام الفّعال لقياس األداء يعترب عنصرًا رئيسيا يف عملية ربسٌن األداء بوجو خاص، ويف ربقيق 
لتساؤل األىداف طويلة األجل بوجو عام. وعليو، ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف االجابة على ا

 الرئيسي التايل:
 ما مدى فاعلية نظم قياس األداء ادلستخدمة من قبل ادلؤسسات ادلالية الليبية ؟
 ولإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة مت صياغة التساؤالت الفرعية التالية:

 ىل يرتبط منهج قياس األداء ادلستخدم بعوامل ربقيق األىداف االسرتاتيجية ؟ -5
 بٌن ادلقاييس ادلالية وادلقاييس غًن ادلالية ادلستخدمة ؟ىل ىناك توازن  -5
 ىل توفر قواعد بياانت ادلؤسسات ادلالية بياانت كافية ذات عالقة ابألداء ادلتوازن ؟ -3
 

 :الدراسة ىدف
 الليبية ادلؤسسات ادلالية يف األداء قياس نظم تقييم فاعلية إىل أساسية بصفة الدراسة ىذه هتدف

 :التالية الفرعية األىداف بتحقيق الدراسة ذلك ستقوم سبيل . ويف)ادلصارف وشركات التأمٌن(
 قياس مدى ارتباط منهج قياس األداء ادلستخدم بعوامل ربقيق األىداف طويلة األجل. -1
 قياس مدى التوازن بٌن ادلقاييس ادلالية وغًن ادلالية ادلستخدمة. -2
 العالقة ابألداء ادلتوازن يف قواعد بياانت ادلؤسسات ادلالية الليبية.قياس مدى توفر البياانت ذات  -3
 

 :الدراسة أمهية
 من ادلؤسسات ىذه تواجهو دلا ونتيجة. ادلؤسسات ادلالية أحد أىم أركان النظام االقتصادي للدولة سبثل

 البعد على على ىذه ادلؤسسات الرتكيز وج ب ادلتزايدة، وادلنافسة األسواق يف عودلة متمثلة ضغوط
 تظهر ذلك ولتحقيق. االسرتاتيجي الذي يساعد على ضمان االستقرار وربقيق األىداف طويلة األجل

تقوم الدراسة بتقييم فاعلية نظم  .ادلالية وغًن ادلالية األبعاد تشمل األداء فعالة لقياس نظم تبين أعلية
قياس األداء يف ادلؤسسات ادلالية الليبية مع أخذ األداء غًن ادلايل يف احلسبان، حيث يعترب األداء غًن 

 ادلايل أكثر ارتباطا ابألىداف طويلة األجل وابالذباىات احلديثة يف بيئة األعمال.  



 8102يونيو    عشر ثاينالعدد ال مييةالبحوث األكادجملة 

543 

 

 :الدراسة فروض
ألداء ادلستخدمة يف ادلؤسسات ادلالية الليبية غًن فّعالة. سيتم نظم قياس وتقييم ا أن الباحث يرى 

 اليت ابألسس من خالل االسرتشاد األداء لتقييم فاعلية نظم قياساختبار ذلك عن طريق إجراء استبيان 
طبيعة عمل  لتالءم، وذلك بعد تعديل ىذه األسس  (Brown, 1996) عن طريق طرحهامت 

 . ادلؤسسات ادلالية
 :كالتايل الرئيسي يكون الفرض فإن عليو،

 يف ادلؤسسات ادلالية الليبية غًن فّعالة. قياس األداء نظم: الرئيسي الفرض
 :التالية الفرعية الفروض وضع مت الفرض الرئيسي ىذا وربت    

منهج قياس األداء يف ادلؤسسات ادلالية الليبية ال يرتبط بعوامل ربقيق األىداف : األول الفرعي الفرض
 االسرتاتيجية.

  مقاييس األداء اليت تستخدمها ادلؤسسات ادلالية الليبية غًن متوازنة. :الثاين الفرعي الفرض
قواعد بياانت ادلؤسسات ادلالية الليبية ال توفر بياانت كافية ذات عالقة ابألداء : الثالث الفرعي الفرض
 ادلتوازن.

 
 :الدراسة منهج-6

استعراض ما ورد يف األدب احملاسيب خبصوص نظم قياس  يف تقرائياالس ادلنهج على الدراسة تعتمد
لغرض  السابقة والدراسات األداء والعوامل ادلؤثرة على فاعليتها، وذلك ابلرجوع إىل الكت ب والدورايت
                        وضع إطار نظري للموضوع، الذي يشكل األساس العلمي للدراسة العملية.

من خالل القيام بدراسة ميدانية لتقييم فاعلية نظم قياس  االستنباطي ادلنهج كذلك علىوتعتمد الدراسة  
األداء يف ادلؤسسات ادلالية الليبية وذلك بتجميع البياانت وادلعلومات ادلتعلقة دبشكلة البحث من الواقع 

مث استخالص  العملي، مث وضع الفروض واختبارىا ابستخدام أسالي ب التحليل اإلحصائي ادلناسبة ومن
 .وتفسًن النتائج
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 :السابقة والدراسات األحباث
  (Kaplan & Norton, 1992)دراسة  -1

وذلك بعد دراسة  (Balanced Scorecard)مت يف ىذه الدراسة تقدًن نظام قياس األداء ادلتوازن 
نظم قياس األداء يف عدد من الشركات الرائدة. ىذه ادلنظومة ادلتوازنة لقياس األداء تسمح لإلدارة بتقييم 

 أداء ادلنظمة عرب أربعة أبعاد رئيسية وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:
الوقت، واجلودة، كيف يراان العمالء؟ )بعد العميل(: حيث ينص ب اىتمام العمالء على  - أ

 والتكلفة، واخلدمات ادلقدمة.
فيما غل ب أن تتميز عملياتنا الداخلية ؟ )البعد الداخلي(: حيث غل ب أن تركز ادلنظمة على  - ب

 العمليات الداخلية األساسية اليت سبكنها من مقابلة احتياجات العمالء.
ادلنظمة على االبتكار  كيف نتمكن من االستمرار يف التطور؟ )بعد التعلم والنمو(: إن قدرة - ج

والتعلم تتيح ذلا تقدًن منتجات جديدة وربسٌن منتجاهتا احلالية ابستمرار، ومن مث ميكنها الدخول 
 إىل أسواق جديدة والتوسع يف أسواقها احلالية وربقيق إيرادات أكرب دلالكها. 

تيجية وطريقة تنفيذىا كيف ننظر إىل ادلالك؟ )البعد ادلايل(: يوضح اجلان ب ادلايل مساعلة االسرتا - د
 يف الوصول إىل األىداف ادلالية ادلنشودة اليت تؤدي إىل خلق قيمة دلالك ادلنظمة. 

 
 (Brown, 1996)دراسة  -2

حبيث يتم اختيار  ادلنظمات،عوامل صلاح و أعلية الربط بٌن مقاييس األداء  أكدت ىذه الدراسة على
وادلالك وادلوظفٌن.  العمالءأقل يف العدد ولكنها تتمتع خبصائص مرتبطة ابحتياجات  لألداء مقاييس

على ضرورة تناسق ادلقاييس مع بعضها البعض، وقابليتها للتغًن يف حال مت تغيًن  ت أيضاً وأكد
 .نظمةادل اسرتاتيجية

ة ومدى حاجة ظملتقييم فاعلية نظام قياس األداء الذي تستخدمو أي من ظلوذجاً  الباحثوقد وضع 
للتطوير. يتكون ىذا النموذج من ثالث رلموعات من األسئلة تتعلق دبنهج القياس،  النظامىذا 

وادلقاييس ادلستخدمة، وربليل البياانت. سلرجات ىذا النموذج عبارة عن رلموعة من أربعة شرائح ميكن 
 من خالذلا ربديد مدى فاعلية نظام قياس األداء ادلستخدم. 
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  (Hussain & Hoque, 2002)دراسة  -3
ىدفت ىذه الدراسة إىل ربديد العوامل اليت تؤثر على تصميم واستخدام ادلقاييس غًن ادلالية يف 
ادلصارف. مت إجراء ىذه الدراسة ادليدانية على عينة من أربعة مصارف ايابنية. وقد توصلت الدراسة إىل 

معينة لقياس وتقييم األداء. وفيما يلي عرض  رلموعة من العوامل اليت تدفع ادلصارف إىل تطبيق نظم
 ألىم ىذه العوامل:

الظروف االقتصادية: كلما ازدادت الضغوط االقتصادية )الركود االقتصادي( كلما زاد اىتمام اإلدارة  -أ
 ابدلقاييس ادلالية على حساب ادلقاييس غًن ادلالية.

 االىتمام ابدلقاييس غًن ادلالية.ادلنافسة: كلما ازدادت ادلنافسة بٌن ادلصارف ازداد  -ب
 اإلدارة العليا: معتقدات وميول اإلدارة العليا تؤثر على مدى االىتمام ابدلقاييس غًن ادلالية. -ج
 
 (2006دراسة )السعدي،  -4

ىدفت الدراسة إيل تطوير نظم قياس األداء يف اخلطوط اجلوية السعودية. إال أن دراسة الباحث 
اضلصرت يف تطوير تلك النظم يف قطاع اخلدمات التموينية التابعة للخطوط اجلوية السعودية. ويف سبيل 

خدام أسس ربقيق ىدف الدراسة قام الباحث بتقييم فاعلية نظم قياس األداء يف ذلك القطاع ابست
 .(Brown, 1996)تقييم فاعلية نظم قياس األداء اليت اقرتحها 

وقد توصلت الدراسة إىل أن نظام قياس األداء يف قطاع اخلدمات التموينية التابع للخطوط اجلوية 
السعودية ىو نظام غًن فّعال حيث يوجد ضعف يف قياس درجة رضا العمالء، وبياانت جودة 

جد اىتمام ابدلقاييس اليت هتتم ابألداء طويل األجل. وعليو، فقد اقرتح الباحث اخلدمات، كما أنو ال يو 
 تطوير نظام قياس وتقييم األداء يف ىذا القطاع ابستخدام نظام قياس األداء ادلتوازن.

 
 (2010 دمحم، نبيل)  دراسة -5

 :اآليت إىل الدراسة ىذه ىدفت
 .التقليدية ادلالية ادلقاييس ابستخدام وتقييمو األداء قياس يف القصور نواحي بيان -1
 وتقييم لقياس مقرتح إطار تقدًن عرب ادلصرية للمصارف التنافسية والقدرة األداء ربسٌن زلاولة -2

 . لألداء ادلتوازن القياس بطاقات مدخل خالل من األداء
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 ادلايل،)  ادلتوازن القياس لبطاقات األربعة ابألبعاد اخلاصة ادلقاييس استخدام أن إىل الدراسة وتوصلت
 .التنافسية اسرتاتيجياهتا وعلى ادلصارف أداء على إغلاابً  تؤثر( والتعلم النمو الداخلية، العمليات العميل،

 تقيم ادلصارف أن أرادت إذا ادلايل وغًن ادلايل األداء من كل الرتكيز على بضرورة الدراسة أوصت وقد
 . وادلنافسة النمو يف االستمرار من ميكنها بشكل أدائها

 
  (Munir et al, 2011)دراسة  -6

وقد  .ادلايلالقطاع يف األداء  ىدفت ىذه الدراسة إىل اختبار العوامل ادلؤثرة على تغيًن أنظمة قياس
يعتمد على عوامل  ادلايلتوصلت الدراسة إىل إطار لتحليل التغًنات يف أنظمة قياس األداء يف القطاع 

ىذا اإلطار لتحليل  بتوسيع استخداموقد أوصت الدراسة  وثقافية. ،وتكنولوجية ،وسياسية ،اقتصادية
 .ادلايلالتغًنات يف أنظمة قياس األداء يف قطاعات أخرى غًن القطاع 

 تعليق الباحث على الدراسات السابقة:
أعلية اىتمت بنظم قياس األداء و على الدراسات السابقة تبٌن تعدد الدراسات اليت  االطالعمن خالل 

تطويرىا لرتكز على اجلان ب غًن ادلايل الذي يضمن ربقيق مكاس ب مستقبلية وميزة تنافسية على األمد 
الطويل. إال أنو قد مت يف مقدمة ىذا ادلبحث إيضاح أن رلرد تبين نظام أكثر تطوراً لقياس وتقييم األداء 

داء. فتحقيق اذلدف ادلطلوب من ال يعين يف حد ذاتو ربقيق اذلدف ادلطلوب من نظم قياس وتقييم األ
 ,Brown)أي نظام لقياس األداء يتطل ب أن يكون ىذا النظام فّعاالً. ويف ىذا السياق فإن دراسة 

قد وضعت أسسًا لتقييم فاعلية نظام قياس األداء يف أي منظمة، وعلى نفس ىذه األسس  (1996
م األداء يف قطاع التموين يف ( يف تقييم فاعلية نظم قياس وتقيي2006سارت دراسة )السعدي، 

اىتمت بتقييم فاعلية  –إىل حد علم الباحث  –اخلطوط اجلوية السعودية. إال أنو ال توجد دراسات 
نظم قياس األداء يف القطاع ادلايل. وعليو، ستقوم ىذه الدراسة بتقييم فاعلية نظم قياس األداء يف 

بعد إجراء بعض  (Brown, 1996)ادلؤسسات ادلالية الليبية اسرتشادًا ابألسس اليت وضعها 
 التعديالت الضرورية اليت تستلزمها طبيعة النشاط ادلايل.
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 ر النظري للبحث:االطا
 تعريف نظم قياس األداء::  1

على الرغم من استحواذ رلال قياس األداء على اىتمام غًن مسبوق من قبل األكادمييٌن وشلارسي ادلهنة 
-Franco)، إال أن (Bititci et al., 2004: 28)على حد سواء وخباصة يف العقود األخًنة 

Santos et al., 2007: 785)   يرى أنو ال يوجد اتفاق بٌن األكادمييٌن حول تعريف زلدد ذلذه
النظم. ويعود عدم االتفاق على تعريف زلدد لتلك النظم إىل اختالف ادلنظور الذي يستخدمو 

 ,.Neely et al) األكادمييون يف تعريفهم لنظم قياس األداء. فمن ادلنظور التشغيلي، عّرف 
نو رلموعة من ادلقاييس اليت تستخدم لقياس كفاءة وفاعلية نظام قياس األداء أب(1229 :2005

تصرفات ادلنظمة، حيث حدد الفاعلية يف ىذا السياق أبهنا مدى مقابلة متطلبات العمالء، بينما حدد 
الكفاءة أبهنا االقتصادية يف استخدام ادلوارد للوصول إىل مستوى معٌن من رضا العمالء. كما عرّفو 

(Garengo et al., 2005:25)  أبنو نظام متوازن وديناميكي يدعم عملية ازباذ القرار من
 خالل ذبميع وربليل ادلعلومات ادلطلوبة. 

( النظام االسرتاتيجي (Ittner et al., 2003: 717أما من ادلنظور االسرتاتيجي، فقد عّرف 
اف قابلة للتحقيق، والذي لقياس األداء أبنو النظام الذي يساعد على ترمجة اسرتاتيجية ادلنظمة إىل أىد

يتضمن رلموعة من ادلقاييس ادلالية واالسرتاتيجية والتشغيلية اليت ربدد مدى مقابلة ادلنظمة دلستهدفاهتا.  
أبنو رلموعة من ادلقاييس، واألىداف طويلة وقصًنة األمد،  (Webb, 2004: 925)كما عرفو 

 حيد تصرفات اإلدارة مع اسرتاتيجية ادلنظمة.اليت ترتابط مع بعضها وفق عالقات سببية، وادلصممة لتو 
 
 : أمهية قياس األداء:2

سبثل عملية اختيار مقاييس األداء أحد أىم التحدايت اليت تواجو ادلنظمات يف بيئة األعمال ادلعاصرة. 
(Ittner & Larcker, 1998: 205)   فنظم قياس وتقييم األداء تلع ب دورًا زلوراًي يف تطوير

 & Nelsien)تيجية، وتقييم مدى ربقيق ادلنظمة ألىدافها، وربديد مكافئات اإلدارة. اخلطط االسرتا
Nelsien, 2012: 436)   

وترجع أعلية تبين نظام متطور لقياس وتقييم األداء إىل العديد من العوامل، أعلها الدور الذي تلعبو تلك 
النظم يف ترمجة اسرتاتيجية ادلنظمة إىل أىداف قابلة للفهم وتوصيلها إىل سلتلف أرجاء ادلنظمة، وتوحيد 
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وارد ادلنظمة دبا يدعم ربقيق أىداف األفراد الشخصية مع أىداف ادلنظمة، وادلساعدة على زبصيص م
األىداف االسرتاتيجية، وربط نظام ادلكافئات دبقاييس األداء ادلالية وغًن ادلالية، ابإلضافة إىل توفًن 
التغذية العكسية االسرتاتيجية اليت سبّكن من مراجعة وتعديل االفرتاضات اليت قامت عليها االسرتاتيجية. 

(Kaplan & Norton, 2007; Tung et al., 2011) 
 
 : وظائف نظم قياس األداء:3

تقوم نظم قياس األداء ابلعديد من الوظائف يف خدمة ادلنظمة لتحقيق أىدافها طويلة وقصًنة األجل. 
مخسة فئات للوظائف اليت يقوم هبا نظام قياس  (Franco-Santos et al., 2007)وقد عرض 

 وتقييم األداء، وىي:
 وظيفة قياس وتقييم األداء ومراقبتو. قياس األداء: تتضمن ىذه الفئة -1
 إدارة االسرتاتيجية: تتضمن ىذه الفئة وظائف التخطيط، وصياغة االسرتاتيجيات وتنفيذىا. -2
 التواصل: وتتضمن ىذه الفئة وظائف التواصل، وضمان االلتزام ابلقوانٌن ادلنظمة للنشاط. -3
 كافئات، وإدارة العالقات.التأثًن على السلوك: وربتوي ىذه الفئة على وظائف زبصيص ادل -4
 التعلم والتطوير: وربتوي ىذه الفئة على وظائف التغذية العكسية، وربسٌن األداء. -5
 
 : احلاجة إىل تطوير نظم قياس األداء يف املؤسسات املالية. 4

قدراً  يعترب قياس األداء أحد ادلوضوعات اذلامة اليت توليها ادلؤسسات ادلالية اىتمامًا كبًنًا وتستثمر فيها
اتضح أن ادلصارف يف الوالايت ادلتحدة األمريكية  1996كبًناً من ادلوارد، ففي دراسة أجريت يف عام 

 & Coit)% من إمجايل أصوذلا على ربسٌن نظم قياس األداء  0.015تنفق سنواًي ما يعادل 
Karr, 1997)م قياسو، . حيث تعاين ادلؤسسات ادلالية ابستمرار من مشكلة ربديد ما غل ب أن يت

فهي ربتاج إىل قياس وتقييم أدائها من جوان ب متعددة، ولكنو من غًن ادلرجح أن يستطيع نظام واحد 
 ,Karr) أن يقيس أداء ادلؤسسة ادلالية من مجيع اجلوان ب حبيث يقدم صورة صادقة وشاملة لألداء.

2005)  
إن احلاجة لنظام متكامل لقياس األداء يف ادلؤسسات ادلالية ال ميكن ذباىلها، حيث ربتاج ىذه 
ادلؤسسات إىل اىتمام خاص كوهنا تستخدم أموال اجلمهور بشكل أساسي يف شلارسة أعماذلا 
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(Purohit & Mazumder, 2006).  فبعكس حال غًنىا من ادلنظمات ربتاج ادلؤسسات
ها من جوان ب متعددة خبالف جان ب الرحبية. فنظرًا للدور احملوري الذي يلعبو ادلالية لقياس أدائ

االستقرار يف القطاع ادلايل يف ضمان االستقرار االقتصادي للدولة، فإن احلكومات الوطنية وادلؤسسات 
عامل، الدولية توليو اىتماما خاصاً. فاألزمة ادلالية األخًنة سببت مشاكل اقتصادية كبًنة على مستوى ال

شلا أدى إىل اطلفاض يف معدل النمو العادلي، وارتفاع حاد يف معدالت البطالة، وانتشار الشعور بعدم 
األمان يف معظم دول العامل. ولكن أثر ىذه األزمة ادلالية اختلف حبس ب متانة القطاع ادلايل لكل دولة. 

نو ػلدد مدى أتثًن األزمات ادلالية على ترجع إىل كو  -خباصة النظام ادلصريف–فأعلية متانة النظام ادلايل 
االقتصاد القومي. فهو ميثل سدًا منيعًا لتحول ادلشاكل ادلالية إىل مشكلة على مستوى اقتصاد الدولة. 

(Christopoulos et al., 2011; Siraj & Pillai, 2011) 
 

 :للدراسة االطار العملي
 أواًل: ىدف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل تقييم فاعلية نظم قياس األداء يف ادلصارف وشركات التأمٌن الليبية من خالل 
استطالع رأي أعضاء رلالس إدارات تلك ادلؤسسات حول ما تقدمو نظم قياس وتقييم األداء 

 ,Brown)ادلستخدمة. وسيتم تقييم فاعلية تلك النظم اسرتشاداً أبسس تقييم الفاعلية اليت اقرتحها 
ظلوذجًا لتقييم فاعلية  (Brown)بعد تعديلها لتالءم طبيعة النشاط ادلصريف، حيث وضع  (1996

نظم قياس وتقييم األداء يف ادلنظمات على اختالف أشكاذلا. يتكون ىذا النموذج من استبيان يتم 
موافق ما بٌن " - (Likert Scale)وفقًا دلقياس ليكرت  –اإلجابة على أسئلتو إبجاابت ترتاوح 

بشدة" وسبنح ىذه اإلجابة مخس درجات، و"أختلف بشدة" وسبنح ىذه اإلجابة درجة واحدة. وينقسم 
 ىذا االستبيان إىل ثالث أجزاء، ىي:

 اجلزء األول: وىو يغطي منهج القياس بصفة عامة ومدى ارتباطو بعوامل النجاح.
لى أداء ادلنظمات ابختالف أشكاذلا اجلزء الثاين: وىو يتناول مقاييس تتعلق جبوان ب متعددة تؤثر ع

وىي: العميل، وادلوظفٌن، واجلان ب ادلايل، واجلان ب التشغيلي، وادلورد، واجلودة، وجان ب السالمة 
 وادلسئولية البيئية. 

 اجلزء الثالث: وىو يغطي جوان ب ذبميع وربليل البياانت، طريقة التقرير عنها. 
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 اثنيا: جمتمع وعينة الدراسة:
الدراسة يف مجيع ادلصارف وشركات التأمٌن الليبية، أما عينة الدراسة فتتمثل يف ادلصارف  يتمثل رلتمع

وشركات التأمٌن ادلدرجة يف سوق ادلال اللييب، واليت أبدت رغبة يف التعاون مع الباحث. عليو، قام 
كونة لعينة استمارة استبيان على اعضاء رلالس ادارات ادلؤسسات ادلالية ادل 53الباحث بتوزيع عدد 

% من امجايل 71.7استمارة صاحلة للتحليل االحصائي سبثل  38البحث. تلقى الباحث منها عدد 
 استمارات االستبيان ادلوزعة. 

 
 اثلثا: األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

 اختبارات التأكد من صالحية أدوات الدراسة: -1
 Cronbach's)مت اختبار االستبيان عن طريق احتساب معامل كرونباخ الفا معامل الثبات:  - أ

Alpha) وقد اظهرت نتائج التحليل االحصائي بواسطة حزمة الربامج االحصائية .SPSS  أن
 وىو معامل ثبات مقبول احصائيا. 0.706قيمة معامل الثبات تساوي 

فقرات االستبيان مت احتساب الختبار صدق االتساق الداخلي ل صدق االتساق الداخلي:  - ب
متوسط اجاابت كل مشارك يف االستبيان لكل جزء من أجزاء االستبيان الثالث وكذلك متوسط 
اجاابتو جلميع فقرات االستبيان. مت ادخال متوسطات مجيع ادلشاركٌن يف االستبيان إلجراء اختبار 

 ادلعدل الكلي لالستبيان.لالرتباط بٌن معدالت اجزاء االستبيان وكذلك  (Pearson)بًنسون 
أنو فيما عدا  SPSSوقد اظهرت نتائج التحليل االحصائي بواسطة حزمة الربامج االحصائية 

االرتباط بٌن اجلزء األول واجلزء الثالث من االستبيان، فإن معامالت االرتباط بٌن معدالت أجزاء 
وذات داللة إحصائية وذلك االستبيان مع بعضها البعض ومع ادلعدل الكلي ىي معامالت مقبولة 

 (.0.01عند مستوى معنوية )
 
 اختبار فروض الدراسة: -2

دبقارنة متوسط اإلجاابت  (one sample test)على عينة واحدة  tمت استخدام اختبار توزيع 
. SPSS( وذلك من خالل حزمة الربامج اإلحصائية 3ابلقيمة احملايدة يف مقياس ليكرت وىي )
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يعتقد أن نظم قياس وتقييم األداء يف ادلؤسسات ادلالية الليبية غًن فعالة فقد مت وضع وحيث أن الباحث 
 فروض العدم والفروض البديلة على الصيغ التالية:

 3 ≤فرض العدم: متوسط اإلجاابت 
  3 >الفرض البديل: متوسط اإلجاابت 

حزمة الربامج اإلحصائية  )احلسابية( ادلتحصل عليها من خالل تشغيل tعليو، فقد مت مقارنة قيمة 
SPSS  مع قيمةT  احلرجة ادلتحصل عليها من جدول توزيعt  عند درجة معنويةα = 0.05   وعند

 = df 37درجات حرية 
( 3وحيث أن فرض العدم ينص على أن متوسط اإلجاابت ىو أكرب من أو يساوي القيمة احملايدة )

 Lower- tailed)لية ذات القيمة األدىن فقط اجلدو  Tاحلسابية سيتم مقارنتها بقيمة  tفإن قيم 
test). 
T(0.05, 37) = -  1.6871 

فيتم قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل، أما إذا   (1.6871-) ≤احلسابية  tفإذا كانت قيمة 
 فيتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل. (1.6871-) >احلسابية  tكانت 

 رابعا: نتائج اختبارات الفروض: 
اىتمت اجملموعة األوىل من أسئلة االستبيان دبنهج القياس بصفة عامة ومدى ارتباطو بعوامل النجاح. 

 وتتكون ىذه اجملموعة من مخسة أسئلة. 
سؤال تتناول مقاييس تتعلق بسبعة جوان ب ىي:  35أما اجملموعة الثانية من األسئلة فهي عبارة عن 

ان ب التشغيلي، وادلورد، واجلودة، وجان ب السالمة وادلسئولية العميل، وادلوظفٌن، واجلان ب ادلايل، واجل
البيئية. إال أن الباحث يرى أن جان ب ادلورد، وجان ب السالمة وادلسئولية البيئية تعترب جوان ب مهمة يف 
أنشطة أخرى غًن النشاط ادلايل )مثل النشاط الصناعي( وأن عدم قياس أداء ادلصارف وشركات التأمٌن 

نبٌن ال يؤثر على فاعلية نظم قياس األداء ادلصريف. عليو، فقد استبعد الباحث األسئلة يف ىذين اجلا
 سؤااًل فقط.  25العشرة ادلتعلقة هباذين اجلانبٌن ليصبح عدد األسئلة يف ىذا اجلزء ىو 

 أسئلة تتعلق بكيفية ربليل البياانت وطرق التقرير عنها. 10اجملموعة الثالثة من األسئلة تتكون من 
يقوم الفرض الرئيسي على عدم فاعلية نظم قياس وتقييم األداء يف ادلؤسسات اختبار الفرض الرئيسي: 

 ادلالية الليبية. والختبار صحة ىذا الفرض مت ذبزئتو إىل الفروض الفرعية التالية:
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الية يقوم ىذا الفرض على أن منهج قياس وتقييم األداء يف ادلؤسسات ادل اختبار الفرض الفرعي األول:
الليبية ال يساعد على ربقيق األىداف االسرتاتيجية. عليو، مت صياغة فرض العدم والفرض البديل كما 

 يلي:
فرض العدم: منهج قياس وتقييم األداء ادلستخدم يساعد على ربقيق األىداف االسرتاتيجية )متوسط 

  H0: µ ≥ 3(        3 ≤إجاابت العينة 
يم األداء ادلستخدم ال يساعد على ربقيق األىداف االسرتاتيجية الفرض البديل: منهج قياس وتقي

 H1: µ < 3(        3 >)متوسط إجاابت العينة 
( يف استمارة االستبيان ابختبار الفرض الفرعي األول. ويوضح 5( إىل )1وقد اختصت األسئلة من )

 ( نتيجة االختبار اإلحصائي لألسئلة ادلتعلقة هبذا الفرض.1اجلدول )
 

 التحليل اإلحصائي لألسئلة املتعلقة ابلفرض الفرعي األول (1جدول )
رقم 

 التفسري القرار احلسابية T السؤال

 رفض فرض العدم 25.226- 1
عدم اقتناع غالبية العينة بوجود ارتباط بٌن سلرجات قواعد 

 البياانت وعوامل النجاح والتميز عن ادلنافسٌن.

 رفض فرض العدم 22.040- 2
اقتناع غالبية العينة أبن بناء قواعد البياانت يتم وفق خطط عدم 

 مدروسة.

 قبول فرض العدم 7.133 3
اقتناع غالبية العينة أبن االدارة العليا تقوم دبراجعة ماال يزيد عن 

 .مقياس لتقييم األداء 20

 قبول فرض العدم 12.187 4
يف االدارة اقتناع غالبية العينة بثبات مقاييس األداء ادلستخدمة 
 .الرئيسية وكذلك الفروع ووحدات النشاط

 رفض فرض العدم 11.455- 5
عدم اقتناع غالبية العينة أبن نظام قياس االداء ادلستخدم يتمتع 

 ابلشمول
 ادلصدر: من إعداد الباحث

ادلالية يقوم ىذا الفرض على أن مقاييس األداء ادلستخدمة من قبل ادلؤسسات  :الثاين الفرعي الفرض
الليبية ىي مقاييس غًن متوازنة. ولغرض القيام ابالختبار اإلحصائي مت صياغة فرض العدم والفرض 

 البديل كما يلي:
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(                                  3 ≤فرض العدم: مقاييس األداء ادلستخدمة ىي مقاييس متوازنة )متوسط إجاابت العينة 
H0: µ ≥ 3 

(                         3 >األداء ادلستخدمة ىي مقاييس غًن متوازنة )متوسط إجاابت العينة الفرض البديل: مقاييس 
H1: µ < 3 

( يف استمارة االستبيان ابختبار الفرض الفرعي الثاين. ويوضح 30( إىل )6وقد اختصت األسئلة من )
 ( نتيجة االختبار اإلحصائي لألسئلة ادلتعلقة هبذا الفرض.2اجلدول )

 

 التحليل اإلحصائي لألسئلة املتعلقة ابلفرض الفرعي الثاين (2جدول )
رقم 

 السؤال
T التفسري القرار احلسابية 

 عدم اقتناع غالبية العينة بتوفر مقاييس تتعلق برضا العميل رفض فرض العدم 14.204- 6

 رفض فرض العدم 17.449- 7
بياانت حول عدم اقتناع غالبية العينة بقيام ادلؤسسات بتجميع 

 .رضا العميل

 رفض فرض العدم 15.154- 8
عدم اقتناع غالبية العينة بسعي ادلؤسسات إلسعاد عمالئهم بدل 

 من إرضائهم فقط

 رفض فرض العدم 12.522- 9
عدم اقتناع غالبية العينة بقيم ادلؤسسات ابلبحث عن أىم 

 متطلبات العمالء
 غالبية العينة بتوفر مؤشر إمجايل لقياس رضا العمالءعدم اقتناع  رفض فرض العدم 20.777- 10

 رفض فرض العدم 16.078- 11
عدم اقتناع غالبية العينة بقيام ادلؤسسات بدراسات سنوية لقياس 

 رضا ادلوظفٌن

 رفض فرض العدم 17.507- 12
عدم اقتناع غالبية العينة أبن نسبة ردود ادلوظفٌن على الدراسات 

 %75السنوية تفوق 

 رفض فرض العدم 24.338- 13
عدم اقتناع غالبية العينة بقيام ادلؤسسات بتحديد أولوايت 

 ادلوظفٌن قبل إجراء الدراسات السنوية
 عدم اقتناع غالبية العينة بتوفر مقاييس بديلة تتعلق برضا ادلوظفٌن رفض فرض العدم 10.886- 14
 بتوفر مؤشر إمجايل لقياس رضا ادلوظفٌنعدم اقتناع غالبية العينة  رفض فرض العدم 11.274- 15
 اقتناع غالبية العينة بتوفر عدد زلدود من ادلقاييس ادلالية الرئيسية قبول فرض العدم 37.000 16

 رفض فرض العدم 12.158- 17
عدم اقتناع غالبية العينة بتوفر خليط متوازن من ادلقاييس طويلة 

 وقصًنة األجل لقياس النجاح ادلايل
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رقم 
 التفسري القرار احلسابية T السؤال

 قبول فرض العدم 9.947 18
اقتناع غالبية العينة بثبات ادلقاييس ادلالية عرب الفروع ووحدات 

 النشاط
 عدم اقتناع غالبية العينة بتوفر بياانت مالية حول ادلنافسٌن رفض فرض العدم 12.928- 19
 اقتناع غالبية العينة بتوفر ملخصات إحصائية مالية رلمعة قبول فرض العدم 10.021 20
 عدم اقتناع غالبية العينة بتوفر مقاييس تشغيلية كافية رفض فرض العدم 12.254- 21

 رفض فرض العدم 17.072- 22
عدم اقتناع غالبية العينة ابرتباط مقاييس التشغيل ادلستخدمة 

 خبصائص اخلدمة

 رفض فرض العدم 17.218- 23
كمقياس عدم اقتناع غالبية العينة ابستخدام دورة اصلاز اخلدمة  

 تشغيلي رئيسي

 رفض فرض العدم 10.295- 24
عدم اقتناع غالبية العينة أبن ادلقاييس التشغيلية ادلستخدمة 

 تساعد على منع حدوث ادلشاكل

 رفض فرض العدم 21.257- 25
عدم اقتناع غالبية العينة بتوفر معايًن قابلة للقياس تغطي 

 العمليات الرئيسية

 قبول فرض العدم 7.647 26
اقتناع غالبية العينة أبن خصائص اخلدمة اليت يتم قياسها ىي 

 األكثر أعلية ابلنسبة للعميل

 قبول فرض العدم 18.582 27
اقتناع غالبية العينة أبن اخلدمات ادلقدمة يتم اختبارىا للتأكد من 

 مقابلتها للمعايًن
 داء يتم آلياعدم اقتناع غالبية العينة أبن قياس األ رفض فرض العدم 12.825- 28

 قبول فرض العدم 10.975 29
اقتناع غالبية العينة ابرتباط مقاييس أداء اخلدمة ابإلصلاز عوضا 

 عن السلوك

 قبول فرض العدم 0.941 30
اقتناع غالبية العينة أبن مقاييس جودة اخلدمات يتم التعبًن عنها 

 أبرقام عوضاً عن النس ب
 ادلصدر: من إعداد الباحث

يقوم ىذا الفرض على أن قواعد بياانت ادلؤسسات ادلالية الليبية ال توفر  :الثالث الفرعي الفرض
بياانت كافية ذات عالقة ابألداء ادلتوازن. ولغرض القيام ابالختبار اإلحصائي مت صياغة فرض العدم 

 والفرض البديل كما يلي:
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(                                                3 ≤العينة فرض العدم: قواعد البياانت توفر بياانت كافية )متوسط إجاابت 
H0: µ ≥ 3 

(                                     3 >الفرض البديل: قواعد البياانت ال توفر بياانت كافية )متوسط إجاابت العينة 
H1: µ < 3 

الفرض الفرعي الثالث. ويوضح ( يف استمارة االستبيان ابختبار 40( إىل )31وقد اختصت األسئلة من )
 ( نتيجة االختبار اإلحصائي لألسئلة ادلتعلقة هبذا الفرض.3اجلدول )

 

 التحليل اإلحصائي لألسئلة املتعلقة ابلفرض الفرعي الثالث (3جدول )
رقم 

 التفسري القرار احلسابية T السؤال

 قبول فرض العدم 11.684 31
مجيع التقارير يف تقرير رلمع يسلم لإلدارة اقتناع غالبية العينة أبنو يتم دمج 

 العليا
 اقتناع غالبية العينة أبن البياانت يتم عرضها يف أشكال بيانية سهلة الفهم قبول فرض العدم 18.580 32

عدم اقتناع غالبية العينة أبن البياانت غًن ادلالية يتم مراجعتها بنفس تكرار  رفض فرض العدم 13.832- 33
 اانت ادلالية والتشغيليةمراجعة البي

عدم اقتناع غالبية العينة أبنو يتم القيام بعمل حبوث لبيان أثر رضا العمالء  رفض فرض العدم 25.226- 34
 على األداء ادلايل

 اقتناع غالبية العينة بفهم اإلدارة العليا للعالقات بٌن مقاييس األداء الرئيسية قبول فرض العدم 13.639 35
 اقتناع غالبية العينة ابستخدام البياانت ادلتعلقة ابألداء يف ازباذ القرارات قبول فرض العدم 8.504 36

 رفض فرض العدم 22.040- 37
عدم اقتناع غالبية العينة ابرتباط مقاييس األداء الرئيسية برسالة ادلصرف 

 وقيمو وأىدافو االسرتاتيجية

 رفض فرض العدم 21.257- 38
العينة بقيام ادلصارف بعملية تطوير مستمرة دلقاييس األداء عدم اقتناع غالبية 

 وطرق ذبميع البياانت والتقرير عنها

 رفض فرض العدم 11.733- 39
عدم اقتناع غالبية العينة بقيام ادلؤسسات ابلفحص ادلستمر ألدوات قياس 

 األداء اآللية والبشرية
 أثناء عملية التخطيطالعينة ابستخدام مقاييس األداء  اقتناع غالبية قبول فرض العدم 5.970 40

 ادلصدر: من إعداد الباحث
يتضح من اختبارات الفروض أن نظم قياس وتقييم األداء يف ادلؤسسات ادلالية الليبية تعاين قصورًا كبًناً وخباصة 

 يف اجملاالت غًن ادلالية، وأن ىناك تركيز أكرب على ادلقاييس ادلالية. 
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 والتوصيات النتائج
 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 
 نظم قياس األداء ادلستخدمة يف ادلؤسسات ادلالية الليبية ىي نظم غًن فعالة بوجو عام. -1
أن ادلنهج ادلستخدم من قبل ادلؤسسات ادلالية الليبية يف قياس األداء ال يرتبط بعوامل النجاح  -2

 ال يساعد على ربقيق األىداف االسرتاتيجية. والقدرة على ادلنافسة، وىو ابلتايل
مقاييس األداء ادلستخدمة من قبل ادلؤسسات ادلالية الليبية ال تتمتع ابلتوازن بٌن اجلان ب ادلايل وغًن  -3

 ادلايل.
قواعد بياانت ادلؤسسات ادلالية الليبية ال توفر بياانت كافية ذات عالقة ابألداء غًن ادلايل، وعليو  -4

  اهتا ال تساعد ىذه ادلؤسسات على قياس األداء بشكل شامل.فإن سلرج
 يف ضوء النتائج السابقة اليت توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:

ضرورة تطوير قواعد بياانت ادلؤسسات ادلالية الليبية بشكل جذري وفق خطة معينة تربطها  -1
 دلقاييس غًن ادلالية مثل رضا العمالء وادلوظفٌن.ابألىداف االسرتاتيجية وذبعلها أكثر تركيزاً على ا

ضرورة تبين مقاييس تشغيلية أكثر تطورًا ترتبط مباشرة خبصائص اخلدمات ادلقدمة حبيث تساعد  -2
 على منع حدوث ادلشاكل عوضاً عن معاجلتها.

 ب األخطاء ضرورة قيام ادلؤسسات ادلالية ابالعتماد على القياس اآليل لألداء، كلما أمكن، لتجن -3
 النامجة عن االجتهاد البشري.

ضرورة قيام اإلدارات العليا للمؤسسات ادلالية بتحديد رسالة وقيم ىذه ادلؤسسات وأىدافها  -4
االسرتاتيجية أواًل لتكون منطلقًا لوضع االسرتاتيجيات، ومن مث يتم ربديد مقاييس األداء اليت تساعد 

  على ربقيق االسرتاتيجيات ادلوضوعة.
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Abstract: 
This study aims to evaluate the effectiveness of financial 
institutions' performance measurement systems. The study 
contributes to the limited empirical research regarding 
performance measurements systems' effectiveness. In addition, 
this study is one of the first studies to examine the effectiveness of 
performance measurement systems of financial sector 
organizations. Using data from questionnaires that were 
distributed to board of directors of banks and insurance 
companies listed in the Libyan stock market, the effectiveness of 
performance measurement systems of Libyan financial 
institutions were examined. Obtained results show statistical 
evidences confirming that performance measurement systems 
used by the Libyan financial institutions lack the desired 
effectiveness. 


