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 ورأس املتوازن األداء بطاقة بني التكامل خالل من التنافسية امليزة لدعم مقرتح طارإ
 الفكري املال

 أ. سرور بشري الطويل    السريىت مفتاح املهدى. د
 جامعة مصراتة -كلية االقتصاد                                                   

  مقدمة: 
يعد رأس ادلال الفكري أحد اجملاالت األساسية لتعزيز ادليزة التنافسية للشركات إذل جانب      

لقة إبدارتو إدارة اجلودة الشاملة، ونظرا لتطور مكوانت رأس ادلال الفكري ازدادت ادلشكالت ادلتع
وتوجيهو ضلو حتقيق اذلدف األساسي وىو تعزيز ادليزة التنافسية، وترجع ىذه ادلشكالت إذل قصور 
عمليات القياس من منطلق أن من ال ديكن قياسو ال ديكن إدارتو، وعلى ىذا األساس البد من البحث 

 احلارل. عن أداة للقياس، وتعد بطاقة األداء ادلتوازن أىم ىذه األدوات ُب الوقت
وتقوم بطاقة األداء ادلتوازن على أربع أبعاد ىي البعد ادلارل، والعالقات مع العمالء، وبعد      

العمليات الداخلية، وبعد التعلم والنمو، كما تعتمد على رلموعة من مؤشرات األداء األساسية واليت 
ادلتعلقة هبذه األبعاد،   االسًتاتيجيةتنقسم إذل مؤشرات أداء اتبعة وأخرى قائدة، وتربط بُت األىداف 

كما تربط بُت مؤشرات األداء لقياس فعالية األداء من خالل عالقة السبب والنتيجة )زغلول، 
 (.2، ص2010

من ىذا ادلنطلق وعلى الرغم من العالقة األساسية بُت رأس ادلال الفكري وبطاقة األداء      
يئية احمللية تتناول ىذه العالقة، ولذا جاءت ىذه الدراسة ادلتوازن، إال أنة ال توجد دراسات ُب الب

إلعطاء رؤية عن أمهية التكامل بُت رأس ادلال الفكري مبكوانتو ادلختلفة وبطاقة األداء ادلتوازن من 
 منطلق أن رأس ادلال الفكري يعترب ادلسبب األساسي ُب أبعاد بطاقة األداء ادلتوازن.

للموارد البشرية من  االسًتاتيجيةأزداد إدراك الشركات ابألمهية وأتسيسا على ما سبق فقد      
منطلق التحول ُب تقييم األداء من األبعاد ادلالية إذل األبعاد غَت ادلالية وختطي النظرة التقليدية القائمة 
على اعتبارىا عنصر من عناصر اإلنتاج، لذلك أصبح رأس ادلال الفكري أحد مصادر ثروات 

يعترب رأس ادلال الفكري نقطة االرتكاز األساسية لنجاح الشركة وذلك لالستفادة من  الشركات، وحيث
ادليزة التنافسية خالل تدعيم اإلمكانيات والطاقات البشرية، شلا يدفع أبمهية التكامل بُت بطاقة األداء 

األداء من  ادلتوازن ورأس ادلال الفكري حىت ديكن االستفادة من منافع رأس ادلال الفكري ُب حتسُت
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 رأس ادلال الفكري ضمن مكوانهتا. اجل رفع قيمة الشركات وذلك من خالل إدراج
 السابقة: الدراسات  1-2

 (.2005دارسة )جهاد رحبي الناطور، 
ىدفت ىذه الدراسة إذل استخدام معايَت غَت مالية إذل جانب ادلعايَت ادلالية كنموذج متكامل      

مؤشرات غَت تسعى اذل استخدام غالبية الشركات أن  رلموعة من النتائجوتوصلت اذل  ،لتقييم األداء
، ابإلضافة إذل الرغبة الشديدة جلميع الشركات تطبيق إطار بطاقة األداء وتقييم األداءمالية ُب قياس 

يؤدي استخدام معايَت بطاقة كما   حتقيق أىداف تلك الشركات. اسًتاتيجيةادلتوازن ُب إجياد مقاييس 
ادلتوازن لتحقيق ادلوضوعية ُب اختاذ القرارات اخلاصة ابدلشاريع واالستثمارات ادلستقبلية شلا يؤثر  األداء

الصناعية، وابلتارل فإن استخدام معايَت غَت مالية ُب تقييم األداء  للمنشآتإجيابيا على األداء ادلارل 
استخدام معايَت النموذج الشامل  أنابإلضافة إذل  يؤدي إذل زايدة رحبية الشركات الصناعية األردنية.

" يؤدي إذل حتسُت القرار االستثماري ُب ادلشاريع األردنية اليت م األداء "بطاقة األداء ادلتوازنلقياس وتقي
 تستخدم تكنولوجيا اإلنتاج.    

 (.2006، بوفضةدراسة )مروان 
ُب  االسًتاتيجيداء استندت الدراسة بشكل رئيس إذل تطوير نظام متوازن وفاعل لقياس األ     

ادلؤسسات ادلصرفية اإلسالمية، وذلك عرب إعادة تركيب ىذا النظام أببعاده التقليدية األربعة )ادلارل، 
والعميل، وعمليات الداخلية، والنمو والتعليم(، من خالل إعادة النظر ُب مقاييس األداء اليت حتتويها، 

 دلؤسسات ادلصرفية اإلسالمية.وتعديلها وتكييفها مبا يالئم طبيعة العمل ُب ا
 التالية: وًب التوصل إذل النتائج 

أن ىناك حاجة ماسة إذل بناء مناذج قياس لألداء العادل للمنظمة احلديثة بشكل عام ولألداء 
بشكل خاص، دتكن من تتبع األداء ادلارل، وُب ذات الوقت متابعة بناء القدرات واألصول  االسًتاتيجي
 غَت مالية. 

 من طبيعة األداء الذي تقسو. تنبثقذج قياس األداء يتميز بطبيعة خاصة أن منا
نظام القياس الذي يتم تطويره ليطبق ُب مؤسسة أو منطقة ما، ال بد وأن يتوافق مع طبيعة 

 ىذه ادلنظمة.
 (2009دراسة )رضا صاحل، 

نظمات وكذلك براز مفهوم وأمهية رأس ادلال الفكري ودوره ُب ادلاتناولت ىذه الدراسة      



 العدد السادس                                          إطار مقرتح لدعم امليزة التنافسية - جملة البحوث األكادميية

- 181 - 

التعرف على مكوانتو األساسية، وتوضيح مفهوم ادليزة التنافسية للمنظمة وحتديد سلتلف العوامل ادلؤثرة 
 عليها.
 وًب التوصل إذل النتائج اآلتية:      

ادلال الفكري ىو الركيزة األساسية لبناء التقدم االقتصادي بصفة عامة وصلاح  إن رأس
 ادلنظمات بصفة خاصة. 

أس ادلال احلقيقي الذي دتلكو ادلنظمات ىو رأس ادلال الفكري وادلتمثل ُب ادلعرفة اليت إن ر 
 قيمة.ديكن حتويلها إذل 

ألهنا وسيلة لتحقيق أىداف  اسًتاتيجيةأن القرارات ادلتعلقة برأس ادلال الفكري ىي قرارات 
 ادلنظمة.

 إلمكانيات اليت يقدمها ُب رلال التنافس.        ادليزة التنافسية مفهوم مركب يتطلب فهم جوىره، واالقتناع اب
 ( 2010دراسة )جودة زغلول، 

استهدفت الدراسة لتقدمي منوذج قياس متعدد ادلسارات يقوم على أساس دمج األصول 
الفكرية مع ابقي األصول ادلنظورة ُب عملية القياس، ٍب تطبيق ىذا النموذج كدراسة حالة على إحدى 

ا، اقتصاد وادلعرفة والتكنولوجي ىما يسمالوحدات التنظيمية لقطاع األعمال، واليت يندرج نشاطها حتت 
 والذي يتميز بكثافة سيطرة األصول الفكرية على النشاط.

 التالية: وًب التوصل إذل النتائج   
تزايد األمهية النسبة لألصول الفكرية مقارنة ابألصول ادلادية ادلنظورة السيما ُب االقتصادايت 

 القائمة على أساس ادلعرفة. 
ة وماىية مكوانهتا األساسية كأساس ادلفاىيم اليت حتدد ماىية األصول الفكريو قلة األطر 

 عنها.لقياس األصول الفكرية والتقرير 
ُب ادلدى الزمٍت  االسًتاتيجيتقدمي مسار القياس الكمي القبلي القائم على الربط بُت األداء 

طويل األجل ابستخدام كل من األصول الفكرية ومقياس األداء ادلتوازن وبُت األداء التشغيلي ُب ادلدى 
قصَتة األجل ابستخدام نظام ادلوازانت التقديرية، وذلك عن طريق ربط تقديرات الشاملة أبحد  الزمٍت

 مؤشرات األداء األساسية ادلالية.
 (2011،دارسة )آيت عمرـ محدي معمر

خصصت الدراسة للتعرف على إدارة رأس ادلال الفكري وتوضيح كيفية استثماره ُب      
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 .ادلنشآت
   إليها: اليت ًب التوصل  ومن أىم النتائج     

أىم مورد جلميع نواحي احلياة  ابعتبارهتركيز مفهوم رأس ادلال الفكري على أمهية اإلنسان، 
 بكل أشكاذلا بشكل خاص. للمنشآتبشكل عام 

رغم أن ادلورد البشري يعترب دون أدين شك أىم موارد للمنشأة، إال إن كونو سللوق ال ديكن 
 امتالكو وال خيضع للقوانُت اليت ختضع ذلا أصول ادلنشأة األخرى فمن الصعب قياس ىذا ادلورد. 

إن عملية الًتكيز على ىذا النوع من رؤوس األموال ما ىو إال زلاولة من قبل مجيع اجلهات 
 إلضافية للمؤسسة، وابلتارل قد يكون عامل مساند عند رغبت مالك ادلنشأة ببيعها ُب السوق.ا

الدراسات السابقة ُب كوهنا اعتمدت على توضيح التكامل بُت  الدارسة علىوختتلف ىذه      
ُب مدينة بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري ودوره ُب تعزيز ادليزة التنافسية للشركات الصناعية 

 .مصراتو
  الدراسة: مشكلة 

نظرا لتزايد الضغوطات اليت تواجهها الكثَت من الشركات ُب الوقت الراىن ضلو االستثمار ُب     
ادلوارد البشرية، والذي يفرض تزايد االىتمام برأس ادلال الفكري ابعتباره من أىم مسببات ادليزة 

 التنافسية.
ادلال الفكري وازدايد ادلشكالت ادلتعلقة إبدارتو وتوجيهو ضلو  وإضافة إذل تطور مكوانت رأس     

حتقيق اذلدف األساسي وىو تعزيز ادليزة التنافسية، وَب ىذا الصدد فإن ادلشكالت ترجع إذل وجود 
قصور ُب عمليات القياس من منطلق أن من ال ديكن قياسو ال ديكن إدارتو، وعلى ىذا األساس البد 

قياس، وتعد بطاقة األداء ادلتوازن أىم ىذه األدوات ُب الوقت احلارل، وُب ىذا من البحث عن أداة لل
  التارل: ديكن صياغة مشكلة الدراسة ُب التساؤل  االجتاه

ىل يؤدى التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري إذل تعزيز ادليزة التنافسية 
 مصراتو؟للشركات الصناعية ُب مدينة 

 الدراسة: اف أىد 1-4
حتديد أمهية التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس يتمثل ُب من الدراسة  اذلدف الرئيس      

 التالية: األىداف حتقيق ُب تعزيز ادليزة التنافسية للشركات الصناعية من خالل ودوره ادلال الفكري 
التعرف على مفهوم بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري، ابعتبارمها من أىم ادلفاىيم 
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  احلالية.احلديثة ُب البيئة 
للشركات  االسًتاتيجيةتوضيح أثر بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري على األىداف 

 التنافسية.ومن ًب على ادليزة 
أبمهية التكامل بُت بطاقة  مصراتوالشركات الصناعية ُب معرفة إدراك القائمُت على إدارة 

 األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري لتحسُت مستوايت األداء وزايدة ادليزة التنافسية.
 الدراسة: فرض  1-5

  التارل: تقوم الدراسة من أجل حتقيق الفرض      
إن التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري يؤدي إذل تعزيز ادليزة التنافسية للشركات 

  مصراتو.الصناعية ُب مدينة 
 الدراسة: أمهية  1-6

دتثل ادلسامهة العملية للدراسة ُب الًتكيز على موضوع من أىم ادلوضوعات احلديثة ُب تقييم      
هار أمهية التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري، وبشكل وحتسُت األداء من خالل إظ

 ٌب:ح أمهية الدراسة من خالل اآلعام ديكن توضي
زايدة ادلعرفة العلمية ُب رلال بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري ودوره ُب تعزيز ادليزة 

 التنافسية.  
التحسُت ادلستمر ُب أداء الشركات من أجل اكتساب إن تقييم األداء ديثل أداة ىامة لتحقيق 

 مزااي التنافسية.
ادليزة دعم إبراز اجيابيات التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري ودوره ُب 

 .  مصراتوفعالية وكفاءة تقييم األداء ُب الشركات الصناعية ُب  زايدةتنافسية و 
ة من خالل الًتكيز على ادلوارد البشرية اليت تقود إذل ادلساعدة ُب دعم القدرة التنافسي

 .االسًتاتيجيةاألىداف 
 هفتح اجملال أمام دراسات وأحباث أخرى تتناول ادلوضوع من جوانب سلتلفة مكملة ذلذ

 الدراسة.
  الدراسة: منهج  1-7

ُب رلال  الدراسات السابقةاالطالع على اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي، من خالل       
 احملاسبة عن التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري.
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أما ُب الدراسة ادليدانية فتم مجع البياانت من خالل استمارات االستبيان، ُب زلاولة التعرف      
 شركاتالتنافسية للعلى التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري ودوره ُب تعزيز ادليزة 

لغرض الوصول إذل نتائج ومن ًب تقدمي  فرض الدراسة، وذلك الختبار صحة مصراتوالصناعية ُب 
 التوصيات ادلناسبة. 

 الدراسة: حدود  1-8
بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري ولن  على التكاملًب ُب ىذه الدراسة التعرف      

إذل بقية األدوات احلديثة كاجلودة الشاملة أو التكلفة ادلستهدفة أو التكلفة على أساس  يتم التطرق
تنافسية للشركات الصناعية ُب الالنشاط أو اإلدارة وغَتىا من األدوات اإلدارية، وذلك لتعزيز ادليزة 

   مصراتو.
   ادلتوازن: األداء  بطاقة 2-1
  توازن: ادلاترخيية عن بطاقة األداء  حملة 2-1-1

ليكون  1950عام  الكًتيكصمم أول نظام لبطاقة األداء ادلتوازن من قبل شركة جنرال      
قدم روبرت كابالن وديفيد نورتن مبدأ بطاقة األداء ادلتوازن  1990نظام لقياس األداء، وُب بداية عام 

شركات على كإطار لقياس أداء الشركات، يؤدى تطبيقو للتخفيف من االعتماد الكلى لذي ال
م من قبل روبرت كابالن وديفيد نورتن حيت تزود 1991ادلقاييس ادلالية، ٍب قدمت كأداة إدارية عام 

 ابلثروة.ادلدراء ومتخذي القرارات ابدلقدار على تطوير ادلقاييس اليت تنبئ 
يد ادلديرين وقد أقًتح ىذا النظام كمنهج لقياس األداء بدمج ادلؤشرات ادلالية وغَت ادلالية لتزو      

منها ابلتحديد، وذلك  االسًتاتيجيةمبعلومات ثرية وأكثر مالءمة عن أداء الشركة فيما يتعلق ابألىداف 
أن اعتماد نظام بطاقة األداء على ادلؤشرات ادلالية وحدىا دل يعد كافيا، حيث أبقى النظام على 

أىداف عملية قياس األداء وربطها  مقاييس األداء ادلارل وأضاف ذلا مقاييس غَت مالية أدت إذل تطور
شلا أاتح مناقشة عدة قضااي حديثة منها اجلودة ونظام التكاليف على أساس األنشطة  ابالسًتاتيجية

 (.  44، ص2005)الناطور، وغَتىا 
م ظهرت 1925ويرى البعض أنو نظرًا لعدم تطور أساليب الرقابة ادلالية التقليدية مند عام       

احلاجة إذل ظهور بطاقات األداء ادلتوازن دلواجهة القصور ُب أنظمة الرقابة ادلالية التقليدية، واليت يتمثل 
انية أتثرت القرارات اإلدارية دورىا الرقابة ُب التأكد من كفاءة األداء الشركة، وبعد احلرب العادلية الث

ابدلقاييس ادلالية نتيجة لتعقد أداء شركات األعمال بفعل استخدام األساليب التكنولوجية وتعقد 
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عمليات اإلنتاج هبا شلا كان لو األثر أيضًا ُب زلاولة البحث عن أداة لتطوير أساليب الرقابة ادلالية 
 .االسًتاتيجيةالقرارات  دال ختاوحدىا ُب االسًتشاد هبا التقليدية اليت عجزت فيها ادلقاييس ادلالية 

وُب الثمانيات توصلت البحوث اليت أجريت إذل رلموعة من ادلفاىيم واألدوات اليت قد حتقق      
 Total Qualityإدارة اجلودة الشاملة أمثلتهاالتطور ادلنشود ُب أساليب الرقابة، وكان من 

Management ،ىندسة العمليات، قياس التكاليف على أساس نشاط ةإعاد Activity Based 

Costing اإلدارة على أساس نشاط ،Activity Based Management ،Kaizen .إخل ... 
ولغرض احلصول على ادلنافع ادلستهدفة من تلك األساليب كان البد من استخدام رلموعة      

من األدوات ادلدعمة ذلا من بينها استخدام بطاقة قياس األداء ادلتوازن وذلك هبدف أهنا تعمل على 
 (.15ص، 2009واضحة يتم ترمجتها إذل نظام دلقاييس األداء )العمري، اسًتاتيجيةتكوين أىداف 

  ادلتوازن: مفهوم بطاقة األداء  2-1-2
تعترب بطاقة األداء ادلتوازن من أىم مقاييس األداء اليت ًب تطويرىا حديثا، حيث تعتمد على      

 رلموعة من ادلفاىيم اإلدارية اليت تساعد اإلدارة على ترمجة رويتها. 
شامل لقياس ( أبهنا نظام Kaplan and Norton,1992بواسطة ) BSCوعّرف بطاقة      

ومقياس  اسًتاتيجيةتنظم األعمال إذل أىداف  اسًتاتيجيةيتم مبوجبو ترمجة  اسًتاتيجياألداء من منظور 
 (.10، ص2009،بوفضة)درغام، واضحة وقيم مستهدفة وخطوات إجرائية دتهيدية 

( أبهنا ليست رلرد أسلوب لقياس األداء لكنها طريقة جيدة Newing,1995كما عرّفها )      
إلدارة الشركة، تستهدف حتسُت الرحبية وإحداث حتسينات مهمة ُب األداء، وتساعد الشركة على 
 حتقيق أعلى رحبية وزايدة القدرة التنافسية ُب األجل الطويل من خالل ضمان التوازن ينب ادلسببات

  (.43 ص، 2009،ادلختلفة للربح )دمحم
أحدث األساليب  أبهنا-توازن: ادلوأتسيسا على ما سبق ديكن تعريف بطاقة األداء 

والتقنيات اإلدارية اليت تساىم ُب تقييم األداء ادلارل والتشغيلي للشركات وابلتارل فهي مقياس شامل ضلو 
 حتقيق األىداف االسًتاتيجة.

   أىداف بطاقة األداء ادلتوازن: 2-1-3
  :(36، ص2009مر،اف التالية: )أبو قتسهم بطاقة األداء ادلتوازن ُب حتقيق األىد     

 حتديد وتطوير إسًتاتيجية الشركة.
 تعميم إسًتاتيجية الشركة على مجيع أضلاء الشركة "إسًتاتيجية االتصال".
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جتزئة األىداف اإلسًتاتيجية إذل أىداف فرعية، وترتيبها على مراحل متتالية ليتم من خالذلا 
 حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية للشركة.

 اإلسًتاتيجية طويلة األجل وقصَتة األجل.الربط بُت األىداف 
 مراجعة دورية ألداء الشركة، وذلك للتعرف على مواطن القصور من أجل معاجلتها.

 :أمهية بطاقة األداء ادلتوازن 2-1-4
إن الفكرة األساسية ُب ىذه البطاقة ىي الًتكيز على مجيع اجملاالت اليت هتم الشركة لتجنب      

ادلالية فقط، واخلطوة الثانية ىي زلاولة الوصول إذل مؤشرات مناسبة واليت ديكن  الًتكيز على الناحية
 .شركة إذل األىداف ادلرجو حتقيقهااستخدامها للقياس ُب حالة وصول ال

 ،)رستم وتتميز بطاقة األداء ادلتوازن عن غَتىا من أدوات قياس األداء بعدة نواحي أمهها  
  (:68-67ص ،2010

ة رسالة وإسًتاتيجية الشركة إذل أىداف ومؤشرات منظمة ُب أربعة زلاور أهنا تقوم بًتمج
 ، عمليات التشغيل الداخلية، التعلم والنمو(."العمالء")ادلارل، الزابئن 

تعترب نظام قياس أداء شامل يعتمد على أنواع من ادلؤشرات تناسب التعقيدات ُب بيئة 
بطاقة األداء ادلتوازن ىي مؤشرات خارجية  األعمال واختالف مسامهات ادلوظفُت، فمؤشرات 

 وداخلية.
أهنا طريقة جديدة لقياس األداء هتتم ابدلؤشرات على مجيع ادلستوايت والوظائف ادلختلفة ُب 

 .الشركة وال هتتم ابدلؤشرات ادلالية فقط
تعترب نظاما لقياس األداء مشتقا من رؤاي وإسًتاتيجية الشركة وتعكس أىم مالمح العمل 

ث يتم تنفيذ اخلطط وادلبادرات من خالل تعاضد تصرفات مجيع أفراد الشركة حول فهم مشًتك حبي
 .ألىدافها ومن خالل إجياد أساس تقييم اجلهود ولرفع مستوى الوعي

تربط األىداف وادلؤشرات ُب بطاقة األداء ادلتوازن بُت عالقات سببية لنجاح مهمة الشركة 
 .للشركة حبيث حتقق اخلطط اإلسًتاتيجية

 تعرب بطاقة األداء ادلتوازن نظاماً تعليمياً واتصالياً وإبالغياً وليس نظام مراقبة ومساءلة.
 .توحد األىداف لتوجو مجيع ادلؤشرات ادلستخدمة إذل حتقيق إسًتاتيجية متكاملة

توفر لإلدارات العليا صورة واضحة ودقيقة عن أداء اإلدارات واألقسام وتعرض صورة أدائهم 
 .وتقييم مسامهاهتم ُب حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية للشركة



 العدد السادس                                          إطار مقرتح لدعم امليزة التنافسية - جملة البحوث األكادميية

- 181 - 

تركز على االستثمار ُب ادلوارد البشرية لتحقيق ادليزة التنافسية للشركة وحتسُت اصلازاهتا 
 ادلستقبلية. 

لك فإن أمهية بطاقة األداء ادلتوازن تكمن ُب كونو أسلوب يقوم بتزويد اإلدارة ابإلضافة إذل ذ     
مبعلومات تتناسب والتغَتات احلديثة ُب بيئة األعمال وذلك لتحقيق األىداف اإلسًتاتيجية للشركات، 

 . ظيم العائد وزايدة احلصة السوقيةومن ًب تع
  :جوانب بطاقة األداء ادلتوازن 2-1-5

ذا ادلدخل اجلديد على عدم كفاية مقاييس األداء ادلالية وحدىا لقياس وتقييم أداء يركز ى     
الشركات لألغراض الداخلية واخلارجية ُب ظل ادلتغَتات البيئة ادلعاصرة والتطورات التكنولوجية احلديثة 

 )عبد مها مبقاييس أداء أخري غَت ماليةوظروف ادلنافسة العادلية الشديدة، وأنو جيب تدعي
  .(49ص ،2010احلميد،

( بكوهنا متوازنة عند BSCوقد أرجعت الدراسات وصف بطاقة مقاييس األداء )     
 موعة األسباب الرئيسية التالية:استخدامها ُب عملية تقييم األداء إذل رل

أواًل: توازن بطاقة األداء ادلتوازن بُت كل من مقاييس األداء ادلالية، ومقاييس األداء الغَت   
 مالية.

 اثنياً: تتضمن بطاقة مقاييس األداء ادلتوازن كل من مقاييس كمية، ومقاييس األداء الوصفية.
 اثلثاً: توازن بطاقة مقاييس األداء ادلتوازن بُت كل من مقاييس األداء القائدة، والتابعة.

وتتضمن بطاقة مقاييس األداء ادلتوازن أربعة جوانب أساسية ىي جانب ادلارل، جانب 
 ,Kaplan, Norton ).ات الداخلية، جانب النمو والتعلملعمالء، جانب العمليا

2007,p153) 
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 ادلتوازن األداء لبطاقة األربعة اجلوانب( 1) الشكل
Kaplan.R, S, Norton.D.P, (2007) , p.153. 

ادلارل، اجلانب  ( اجلوانب األربعة لبطاقة مقاييس األداء ادلتوازن وادلتمثلة ُب1) يوضح الشكل
جانب العمالء، جانب العمليات الداخلية، جانب النمو والتعلم، ويالحظ أن كل جانب من ىذه 

  :اجلوانب جيب أن حيتوي على
 .وىي األىداف الرئيسية اليت يلزم حتقيقها مثل منو الرحبية :األىداف
دف فمثال وىي ادلقاييس ادللموسة اليت سوف تستخدم لقياس التقدم ضلو حتقيق اذل :ادلقاييس

 .إذا كان اذلدف منو الرحبية قد يقاس من خالل النمو أو الزايدة ُب اذلامش اإلمجارل للربح
% منوًا ُب ىامش الربح 2زايدة ىي القيم احملددة ادلطلوب حتقيقها، مثل  :القيم ادلستهدفة

 .اإلمجارل
وىي الربامج اليت يلزم إعدادىا والقيام هبا لتحقيق ما ىو مستهدف وفيما يلي  :ادلبادرات

 تفصيل كل جانب.   
  اجلانب ادلارل: -أوال

( على اجلانب ادلارل حيث يعترب القياس ادلارل BSCتعتمد مقاييس بطاقة األداء ادلتوازن )     
للشركة من خالل البنود اليت تتعامل معها   ضمن ادلؤشرات ادلالية األساسية لتقييم األداء اإلسًتاتيجي

كاألصول الرحبية، السيولة، ادلوارد، كما يساىم ىذا اجلانب بربط أىداف الشركة ادلالية ابإلسًتاتيجية 
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اليت تضعها حيث تبدأ ابألىداف ادلالية طويلة األجل ٍب ربطها بسلسلة من األفعال اليت ترتبط 
يات الداخلية، التعليم والنمو، كما ديثل اجلانب ادلارل أحد اجلوانب ابلعمليات ادلالية، العمالء، العمل

مقياس بطاقة األداء ادلتوازن الذي يركز على قياس األداء ُب األجل القصَت، إظهار نتائج األحداث 
، 2005فوده، \والقرارات اليت يتم اختاذىا ابلفعل وليس مسببات وزلركات ىذه النتائج )

       .(24،25ص
) أبو قمر، -للمنظمات حتقيق إسًتاتيجيتها من خالل ثالثة أساليب رئيسو ىي: وديكن

 (40، ص2009
 جانب العمالء: -اثنيا

وهتتم العديد من الشركات ُب الوقت احلاضر ابحملافظة على عمالئها احلاليُت وزلاولة جدب      
كة ُب الوقت احلاضر تتجو واكتساب ادلزيد من العمالء اجلدد، وأصبحت األولوية من اىتمامات الشر 

ضلو إرضاء العمالء والوفاء ابحتياجاهتم واكتساب ثقتهم وذلك من خالل تقدمي رلموعة كبَتة ومتنوعة 
من ادلنتجات اجلديدة وادلتطورة، وأيضا ضرورة التحديد واالبتكار ُب ادلنتجات اليت تقدمها الشركة إذل 

 .ءعمالئها حىت ديكنها احملافظة على ىؤالء العمال
وتوجد رلموعة من اخلصائص اليت تتحكم ُب زلركات القيمة من وجهة نظر العميل ُب      

 (:42،43، ص2009)أبو قمر،  الشركات ادلختلفة وىي
 مسات أو خصائص ادلنتج أو اخلدمة.

 العالقة مع العميل.
 .السمعة أو الشهرة

  جانب العمليات الداخلية: -اثلثا
مسببات حدوث التكلفة )ادلقاييس غَت ادلالية ( اليت تعكس كيفية يركز ىذا اجلانب على      

قيام الشركات بًتمجة وحتويل مدخالت إذل سلرجات ذات قيمة ابلنسبة للعمالء، وتشجيع الشركات 
على إعادة صياغة ىيكل عملياهتا التشغيلية لتحديد ما جيب أن تتميز وتتفوق فيو لكي تصبح أكثر 

ضافة إذل مساعدة تلك الشركات ُب البحث عن العمليات واألنشطة اليت صلاحا وتطور، وىذا ابإل
 (.    55ص،2010تكون حرجة وحيوية ابلنسبة ذلا )عبد احلميد،

ويتطلب بناء العمليات التشغيلية الداخلية بشكل سليم وفعال، حتليل العمليات التشغيلية      
ة كل منها ُب بناء القيمة اليت يكتسبها ادلنتج، إذل رلموعة من األنشطة ادلكونة هبا وحتديد درجة مسامه
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شلا يعٍت ضرورة إعادة النظر ُب كل األنشطة اليت تؤدي داخل الشركة وتقييم أمهيتها ومدى احلاجة إليها 
وادلقارنة بُت القيمة ادلتولدة منها وبُت تكلفة أداء ىذه األنشطة، وإذا كان يقصد جبانب العمليات 

مدخالت )ادلوارد االقتصادية ادلتاحة للشركة ( إذل سلرجات ذات قيمة للشركة،  الداخلية عملية حتويل
فإن عملية التحويل ىذه تتم من خالل مراحل سلسلة القيمة، حيث تتحدد ثالث مراحل رئيسية فيما 

 بُت حتديد احتياجات العميل وبُت حتقيق رضاء العمالء. 

 
 ( منوذج سلسلة القيمة2الشكل رقم )

(Kaplan.R.S,Norton.D.P, 1996,p96) 

ومن أىم ادلؤشرات ادلستخدمة دلراقبة أداء العمليات الداخلية ىي مصاريف إدارية، العوائد 
الكلية، وقت عملية اإلنتاج، عمليات التسليم تتم ُب الوقت احملددة معدل الوقت الالزم لتطوير ادلنتج، 

القرار، تطوير الوقت الالزم لتجهيز الطلبية، الوقت الالزم لإلنتاج، معدل الوقت الالزم الختاذ 
اإلنتاجية، سعة نظم ادلعلومات، معدل اإلنتاج التالف، دورة ادلخزون، دورة العمل، عدد الوحدات، 

 (.  75، ص 2010ادلشًتاة غَت ادلطابقة للمواصفات إذل عدد الوحدات ادلشًتاة اجلديدة )رستم، 
، 2005دة، و لي:) فويتضح لدينا أن ىناك مقاييس عديدة تستخدم ُب قياس أداء العمل التشغي

 (.28ص
 معدل التالف )الفاقد ُب استخدام ادلوارد األولية (.

 .معدل اإلنتاج التالف ادلعيب
 نسبة كفاءة دورة التصنيع )الدورة اإلنتاجية(.

 معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية.
 عدد الوحدات ادلشًتاة عَت ادلطابقة للمواصفات إذل عدد الوحدات ادلشًتاة اجليدة.

 .ة الفاقد )التالف( ُب كمية ادلوارد األولية ادلستخدمة ُب اإلنتاجنسب
 .معدل األعطال غَت ادلخططة

 جانب التعلم والنمو:  -بعاار 
دفعت ادلنافسة العادلية الشديدة شركات األعمال احلديثة إذل التوجو ضلو التطوير والتحسُت      

ادلستمر ُب ادلنتجات والعمليات، وتقدمي منتجات جديدة ومتميزة لألسواق ُب أسرع وقت شلكن 
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 (.57، ص2010وأبعلى جودة شلكنة وأبقل تكلفة شلكنة )عبد احلميد، 
و األساس اليت جيب أن تتبناه الشركة لتحقيق األىداف ُب األجل ويعترب التعلم والنمو ى    

الطويل، إذ إن عدم قيام الشركات لالستثمار ُب ادلوارد البشرية لتأىيلها أتىيال علميا وعمليا عاليا 
وتطوير تقنيات إنتاج ادلعلومات ادلساندة  وتغَت اإلجراءات الروتينية التنظيمية لتعميق روح العصر فإهنا 

تكون قادرة على حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية للعمالء والعمليات الداخلية وابلتارل من احملتمل لن 
 .عدم قدرهتا ُب حتقيق األىداف ادلالية

  :ويتمثل زلور التعلم والنمو ُب ثالثة رلاالت أساسية ىي
رات إن قدرات ومهارات العاملُت ُب الشركة من حيت إمكانياهتم اإلدارية ومها األفراد:

التعامل مع احلاسب اآلرل ونوعية اللغات اليت يتقنها العاملون وبرامج احلاسبات اآللية ادلتاحة وكيفية 
استيعاهبا، مجيعها دتثل عناصر أساسية ُب مدى إمكانية مسامهة عملية التعليم ُب حتقيق منو جيد داخل 

 (.75، ص 2010فتوح )رستم، الشركة االستيعاب التكنولوجيا احلديثة أو الفكر االسًتاتيجي ادل
دتثل اإلمكانيات ادلتاحة من نظم ادلعلومات داخل الشركة  -نظم ادلعلومات ادلتاحة ابلشركة:

وكيفية تطبيقها بشكل يتفق مع ظروف احلال ادلتاحة عاماًل أساسياً ومهماً ُب صلاح عملية التعلم والنمو 
انت ىذه اإلمكانيات مناسبة ألي توسع تقوم بو داخل نظام التقييم ادلتوازن األداء الشركة، فكلما ك

الشركة، وكلما كان من ادلمكن تفهم العاملُت الستخدام ىذه اإلمكانيات مع كل منو أدي ذلك إذل 
 (.75،ص 2010حتسُت أداء الشركة بشكل واضح )رستم، 

املُت إن توفر الدافع لذي الع م ابلعمل )اإلجراءات التنظيمية(:احلوافز والدوافع االلتزا
اباللتزام بقواعد ونظم العمل وحتفيزىم على حتسُت مستوايت األداء وتعلم كل ما يفيد ُب حتقيق منو 
جيد لنشاط الشركة بعد أيضا عامال مشًتكا ُب حتقيق مراحل النمو داخل نظام التقييم ادلتوازن األداء 

قياس مركب يتضمن ثالثة الشركة، وديكن قياس مدى حتقق أىداف العاملُت داخل الشركة من خالل م
زلاور أساسية دتثل زلركات ذات أتثَت واضح على سلرجات األداء ذلؤالء العاملُت داخل الشركة )رستم، 

 (.75، ص 2010
وبذلك جيب على الشركة أن تتعامل مع ادلنافسة ومن خالل حتليل إسًتاتيجيات ادلنافسُت       

لعمالء، والقيام بتحسينات مستمر على ادلنتجات ودراسة مدى جودة السلع واخلدمات اليت تقدم ا
واخلدمات والعمليات احلالية من أجل ضمان التميز ُب تقدمي السلع واخلدمات للعمالء وضمان 

 .والءىم وزايدة حصة السوقية للشركة
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 :رأس ادلال الفكري 2-2
  :مفهوم رأس ادلال الفكري 2-2-1

وادلهارات وادلعرفة التقنية والعالقات وكذلك  ديكن تعريف رأس ادلال الفكري أبهنا ادلوىبة
 (4،ص2011ادلاكينات اليت جتسدىا وادلمكن استخدامها خللق الثروة.) بورانن، بوخلخال،

كما يعرف أبنو عبارة عن قدرة منفردة حتقق تكامل ادلهارات ادلختلفة اليت تتفوق هبا الشركة على 
للعمالء، كما تعد تلك القدرة من أىم مصادر ادليزة  منافسيها حبيث تسهم ُب زايدة القيمة ادلتقدمة

 (.  5، ص2011،التنافسية )فَتوز، كنزه
وعلى ىذا األساس فإن رأس ادلال الفكري يتمثل ُب رلموعة ما ديلكو األفراد من القدرات       

واألفكار وادلعرفة اليت ديكن توظيفها واليت دتكنهم من اإلسهام ُب أداء الشركات اليت يعملون هبا وابلتارل 
 اإلسهام ُب تطوير رلتمعاهتم. 

  :أمهية رأس ادلال الفكري 2-2-2
 (382، ص2011)الشعباين،  -:ص أمهية رأس ادلال الفكري ُب النقاط اآلتيةديكن تلخي     

يشكل رأس ادلال الفكري ميزة تنافسية للشركة دتكن ُب قابلية العاملُت على التعلم بشكل أسرع وديثل 
 القوة اخلفية اليت تضمن ذلا البقاء والتطور.

واستخراجو للوجود وادلمارسة، وتعد ديثل رأس ادلال الفكري كنز حيتاج إذل من يبحث عنو 
 .عملية نشر ادلعرفة إحدى أساليب استخراجو لتعزيز القدرات العلمية اليت تبٍت وحتافظ على العمل

رأس ادلال الفكري ديتلك ادلعارف وادلهارات واخلربات فأنة قادرة على استيعاب التغَتات احلاصلة ُب 
 ظل بيئة تتسم ابدلنافسة والتغَت.

  وانت رأس  ادلال الفكري:مك 2-2-3
 :رأس ادلال البشري

يتمثل ُب مجيع ادلوارد البشرية ذات اإلمكانيات ادلتميزة ُب شغل الوظائف اإلدارية والفنية،      
واليت لديها فدارت إبداعية وإبتكارية وتفوقيو، وتشمل معارف العاملُت ادلنظورة اخلربات ادلًتاكمة، 

ا العاملُت ومعنوايهتم ودتاسكهم كفريق عمل متكامل، ويتميز يكون منجز ادلهارات التقنية والفنية رض
إنتاجية يتصاعد بنفس اجتاه ازدايد معارفو ومهاراتو وعمره االعتباري متجدد يتغَت العصر وادلستجدات 

 (. 6، ص2011البيئية)فالق _ بوقجاين،
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 رأس ادلال ادلعلوماٌب:
يضم سلتلف ادلعلومات حول آليات عمل الشركة حول احملفظة اإلسًتاجتية لتكنولوجيا      

ادلعتمدة لديها، إضافة إذل البنية التحتية اليت دتتلكها الشركة واليت تدعم العمليات الداخلية، وتشمل 
تية البنية التحتية احلواسيب وشبكات االتصال، اخلربة لذي ادلوظفُت ادلسؤولُت عن البٍت التح

 قاهتا، وىناك نوعان من التطبيقاتالتكلولوجية، وإجراءات اآلمن حلماية شبكات الشركة وتطبي
التكنولوجية ويتمل األول ُب التطبيقات ادلبنية على البٍت التحتية التكنولوجية وادلتمثلة ُب تطبيقات 

ت  التحليلية وادلرتبطة بتعزيز معاجلة ادلعامالت مثل نظام ختطيط موارد الشركة، ويتمثل الثاين ُب التطبيقا
وحتليل وتفسَت ادلعامالت، وتقاسم ادلعلومات وادلعرفة بُت التشكيالت الداخلية للشركة )فالق _ 

 (.6، ص2011بوقجاين،
 رأس ادلال التنظيمي:

يتمثل ُب مجيع األولوايت اإلسًتاتيجية للشركة اليت تساىم ُب حتقيق أىدافها، إضافة الثقافة       
مدة داخل الشركة ورلموعة القيم ورؤية الشركة ورسالتها الالزمة لتنفيذ إسًتاتيجياهتا، فمن أجل ادلعت

حتقيق الشركة دلختلف إسًتاتيجياهتا تقوم القيادة داخلها حبشد كافة ادلوارد ادللموسة وغَت ملموسة 
 .(7، ص2011)فالق _ بوقجاين،

 
 :خطوات عملية  إدارة رأس ادلال الفكري 2-2-4

أن اإلدارة والتسيَت الفعال لرأس ادلال الفكري كخيار اسًتاتيجي مكون من أربعة خطوات       
 (10، 9أساسية: ) طبايبية، ثجبل، ص

 َب اخلطوة األوذل: تًتكز أساسا ُب التعرف على دور ادلعرفة كقوة زلركة ومدى االعتماد عليها
دادت أمهيتها كلما حققت إدارهتا عائدا الشركة، ومسامهتها ُب إعطاء فائض القيمة، حيث كلما از 

ومردودا أكرب، والعكس من ذلك دل تكن الشركة ذات كثافة معرفية كان السبيل إذل حتقيق مردود أكرب 
 .ُب حتسُت إدارة األصول ادلادية أو ادلالية

اولة مطابقة اإليرادات اليت ًب الوصول إليها ابألصول ادلعرفية ادلنتجة ذلا، وزل اخلطوة الثانية:
 .إجياد رأس ادلال الفكري ادلنتج للمزااي اليت اكتشفها ُب اخلطوة السابقة

وضع إسًتاتيجية لالستثمار ُب األصول الفكرية واستغالذلا، خاصة اليت تعمل  :اخلطوة الثالثة
على زايدة الكثافة ادلعرفية للشركة، مبعٌت وضع خطط لالستخدام األمثل لألصول ادلعرفية واالستثمار 
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 .يها لزايدة قيمتهاف
دتثل ىذه اخلطوة ُب زايدة إنتاجية األصول ادلعرفية والعاملُت ادلعرفيُت، فالبد  :اخلطوة الرابعة

 أوال من البحث عن مقاييس جديدة غَت تقليدية لقياس إنتاجية األصول ادلعرفية.     
  ادليزة التنافسية: 2-3
  :مفهوم ادليزة التنافسية 2-3-1

ادليزة التنافسية أبهنا تتمثل ُب الوضع ادلتفوق الذي حتصل علية الشركة، ىذا التفوق عرفت      
الذي يكون ُب شكل إضافة قيمة لدى ادلستهلك، واليت أتخذ شكل أسعار أقل مقارنة أبسعار 
ادلنافسُت، أو ُب شكل منتج متميز، وذلك هبدف زايدة احلصة السوقية أو البقاء ُب السوق على األقل 

 (.4، ص2006د الرؤوف،)عب
  أبعاد حتقيق ادليزة التنافسية: 2-3-2

 (23،ص2009،) صاحل-يرتبط حتقيق ادليزة التنافسية ببعدين أساسُت مها:    
مبعٌت قيام الشركات ابستغالل اإلمكانيات ادلختلفة ُب حتسُت  :القيمة ادلدركة لدى العميل

تقدمها تلك الشركات، شلا يسهم ُب بناء ادليزة القيمة اليت يدركها العميل للسلع واخلدمات اليت 
التنافسية ذلا، حيث يتضمن مفهوم القيمة اإلضافة إذل السعر واجلودة، مدى االقتناع ابدلنتج أو اخلدمة 
وخدمات ما بعد البيع، وتؤدي إدارة رأس ادلال الفكري دورا مهما ُب تدعيم مفهوم القيمة لدى العميل 

والذي يتمثل ساسية لتحقيق ادليزة التنافسية من خالل الًتكيز على مكوانهتا الذي يعد من الدعائم األ
 .ُب رأس ادلال الفكري

ديكن حتقيق ادليزة التنافسية أيضا من خالل عرض سلعة أو خدمة ال يستطيع  التميز:
دلالية، ادلنافسون تقليدىا أو عمل نسخة منها، وىناك عدة مصادر للوصول إذل التميز من أمهها ادلوارد ا

 رأس ادلال الفكري واإلمكانيات التنظيمية.
ودوره ُب حتقيق ادليزة جوانب التكامل بُت رأس ادلال الفكري وبطاقة األداء ادلتوازن   2-5

  التنافسية:
 ري وجوانب بطاقة األداء ادلتوازن:التكامل بُت مكوانت رأس ادلال الفك -أوال

تكاد تتطابق مكوانت رأس ادلال الفكري مع جوانب بطاقة األداء ادلتوازن ابستثناء منظور      
األداء ادلارل، حيث أن رأس ادلال البشري يقابل التعلم والنمو، كما أن رأس ادلال التنظيمي يقابل 

مع العمالء، عمليات التشغيل الداخلية، وأيضا فإن رأس ادلال ادلعلوماٌب الناجتة من تفاعل العالقات 



 العدد السادس                                          إطار مقرتح لدعم امليزة التنافسية - جملة البحوث األكادميية

- 111 - 

تقابل منظور العالقات مع العمالء، ويبقي منظور األداء ادلارل كنتاج لكل من مكوانت رأس ادلال 
 ،يزة التنافسية بُت الشركات)زغلولالفكري وما يقابلها من جوانب مقياس األداء ادلتوازن، شلا حيقق ادل

 (.14،ص 2010
 سًتاجتي:التكامل اإل -اثنيا

دلال الفكري فإن تنافسية تنظيم األعمال أتٌب بصفة مبدئية من داخلة، من منظور رأس ا      
مبعٍت أن اىتمام تنظيم األعمال جيب أن ينصب على التطوير ادلستمر للقدرات التأىيلية اليت دتكنو من 
الوصول إذل درجة معينة من التنافسية، وعلية فإن رأس ادلال الفكري تقوم على أساس إسًتاتيجية 

لتأىيلية ادلستمدة من فلسفة نظرية الشركة القائمة على أساس ادلوارد، أما جانب بطاقة األداء القدرات ا
ادلتوازن فإن تنافسية تنظيم األعمال أتٌب بصفة مبدئية من اخلارج، بعٍت أن اىتمام تنظيم األعمال جيب 

ة األداء ادلتوازن يقوم أن ينصب على دعم العالقات مع العمالء وفهم أدوار ادلنافسُت، وعلية فإن بطاق
على أساس إسًتاتيجية تنافسية تتيح لو السيطرة على السوق وحتقيق مركز تنافسي، متقدم وابلطبع فإن 
القدرات التأىيلية تعد مطلبا أساسيا لتحقيق ادليزة التنافسية، ابإلسًتاتيجية القائمة على أساس ادلوارد 

لسوق، وذلك من خالل حتليل عناصر القوة والضعف تلعب دورا مكمال لإلسًتاتيجية ادلستمدة من ا
والفرص والتهديدات، حيث أن االسًتاتيجة القائمة على أساس السوق تدعم التحليل ادلرتبط ابلفرض 
والتهديدات، ُب حُت أن اإلسًتاتيجية القائمة على أساس ادلوارد تدعيم التحليل ادلرتبط بعناصر القوة 

 (.14،15ص، 2010والضعف)زغلول،
 جو ضلو بناء القيمة:التكامل ُب التو  -اثلثا

يسعي رأس ادلال الفكري وبطاقة األداء ادلتوازن إذل حتقيق قيمة مضافة للعميل، فالرأس ادلال       
الفكري دتثل شبكة قيمة، وتنظر إذل تنظيم األعمال على أنة شبكة من ادلوارد ادلعرفية والقدرات 

ة معينة إذل ادلستخدم النهائي وىو العميل، ُب حُت أن بطاقة األداء التأىيلية اليت دتكنو من توصل قيم
ادلتوازن ديثل سلسلة قيمة، وينظر إذل تنظيم األعمال على أنو سلسلة من العالقات اليت هتدف إذل 
احتواء الفجوة بُت متطلبات العميل وسلرجات تنظيم األعمال، وعلية فإن ىناك تكامال بُت رأس ادلال 

اقة األداء ادلتوازن ُب التوجو ضلو بناء القيمة للعميل، شلا يساعد ُب حتقيق ادليزة التنافسية الفكري وبط
 (.15،ص2010،وذلك من خالل سد الفجوة بُت العميل ورلرجات الشركة. )زغلول

  اجتاه مسار العالقات االتصالية:التكامل ُب -رابعا
على الدوائر التصورية اليت تكاد تكون أتخذ مكوانت  رأس ادلال الفكري شكل رلموعة من      
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 التنسيق بُت ىذه ادلكوانت أبخذ شكل عالقات اتصالية جانبية، وُب ٍبنفس الدرجة من األمهية، ومن 
حُت أن بطاقة األداء ادلتوازن يركز على تفاصيل إسًتاتيجية تنظيم األعمال، حبيث تصبح ىذه 

ٍب فإن التنسيق بُت جوانب بطاقة األداء ادلتوازن  اإلسًتاتيجية ىي عمل كل فرد داخل التنظيم، ومن
أبخذ شكل عالقات اتصاالت رأسية أتخذ مسارا درجيا من أعلي إذل أدين، وعلية فإن التكامل بُت  
كل من االتصاالت اجلانبية دلكوانت رأس ادلال الفكري واالتصاالت الرأسية جلوانب بطاقة األداء 

لتنفيذي اإلسًتاتيجية  تنظيم األعمال وابلتارل حيقق ادليزة التنافسية ادلتوازن يؤدي إذل تفعيل التوجو ا
 (.15، ص2010،)زغلول

 تكامل ادلؤشرات األساسية: -خامسا
ينظر إذل مؤشرات األداء على أهنا أدوات بنائية، ومن ٍب فإن ىناك اختالف بُت مؤشرات      

رتبطة بطاقة األداء ادلتوازن، وينبع ىذا االختالف األداء ادلرتبطة ابلرأس ادلال الفكري ومؤشرات األداء ادل
من طبيعة كل نوع ومن كيفية نظريو إذل تنظيم األعمال، حيث أن مؤشرات األداء ادلرتبطة ابلرأس ادلال 
الفكري تنظر إذل تنظيم األعمال على أنة نظام طبيعي، وتلعب دورا أساسيا تربير خطوات تنظيم 

تو التأىيلية ُب حُت أن مؤشرات األداء ادلرتبطة مبقياس األداء ادلتوازن األعمال ضلو دعم وتطوير قدرا
تنظر إذل تنظيم األعمال على أنو نظام ميكانيكي، وتلعب دورا أساسيا ُب دفع خطوات تنظيم 
األعمال ضلو دعم قدراتو التنافسية، ورغم ىذا االختالف غَت ادلؤثر ُب النظر إذل طبيعة مؤشرات األداء 

م كل منظومة، إال أنو ديكن رصد زاويتُت تتكامل فيها مؤشرات األداء لكل من رأس ادلال اليت حتك
 كري ومقياس األداء ادلتوازن مها:الف

التكامل النوعي بُت ادلؤشرات األداء، حيث أن رأس ادلال الفكري وبطاقة األداء ادلتوازن 
يعتمدا على تكامل ادلؤشرات ادلالية وادلؤشرات غَت ادلالية لقياس مدى التقدم ضلو حتقيق األىداف 

 ية.اإلسًتاتيجية الفرعية الالزمة لتنفيذ إسًتاتيجية تنظيم األعمال لتحقيق ادليزة التنافس
التكامل ُب مصادر اشتقاق مؤشرات القياس، حيت ديثل مصدر اشتقاق ادلؤشرات غَت 
ادلالية لرأس ادلال الفكري من العالقات التكاملية اليت دتيز حزمة من رأس ادلال الفكري، ُب حُت ديثل 

داء ادلتوازن إذل  مصدر اشتقاق ادلؤشرات ادلالية وغَت ادلالية من العالقات السببية ودتيز درجيو مقياس األ
 (.16-15، ص2010)زغلول،  كسب ميزة تنافسية

 ل الدور اإلشراُب لإلدارة العليا:تكام -سادسا
يتمثل دور اإلدارة العليا ابلنسبة لرأس ادلال الفكري ُب حتقيق دور تكاملي، بُت رأس ادلال      
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األغراض بناء القيمة، ُب حُت  الفكري  لتحقيق أىداف ختيلية من ادلنافع غَت ادللموسة الكامنة فيها
يتمثل دور اإلدارة العليا ابلنسبة دلقياس األداء ادلتوازن ُب حتقيق دور توجيهي بُت ادلنظورات ادلختلفة 
للمقياس لتحقيق أىداف تفضيلية ترتبط  بتنفيذ جزيئات إسًتاتيجية تنظيم األعمال حيقق ذلك ميزة 

 (.16ص2010،تنافسية)زغلول
ألساس ومن حتليل ادلالمح ادلميزة لكل من رأس ادلال الفكري وبطاقة األداء وعلى ىذا ا     

ادلتوازن نستنتج أن كال ادلنظومتُت  تكاد تكوان متكاملتُت، وىذا ما دفع إذل التقرير أبن مقياس األداء 
س نظام ادلتوازن يعد عنصرا مكماًل لرأس ادلال الفكري، ونظرا ألن بطاقة األداء ادلتوازن ىى ُب األسا

لقياس وإدارة األداء اإلسًتاتيجي، فإن تكامل كاًل من رأس ادلال الفكري وبطاقة األداء ادلتوازن ديكن 
 أن يوفر أرضية مالئمة لتعزيز ادليزة التنافسية.

 اجلانب العملى:
  :رلتمع وعينة الدراسة 3-1

ؤساء األقسام يشتمل رلتمع الدراسة على أعضاء رللس اإلدارة ومديري اإلدارات ور      
وادلوظفُت ُب الشركات الصناعية العاملة ُب مدينة مصراتة ابعتبارىم من ذوى اخلربة والدراية أبمهية 
تكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري وقد ًب إجراء الدراسة على األطراف ادلذكورة ُب 

حيث ًب  ،ة عن طريق استمارة االستبيانست شركات صناعية ُب مدينة مصراتة، ودتت الدراسة ادليداني
استمارة استبيان على ادلشاركُت ُب الدراسة بشكل عشوائي، ووجد أن عدد االستمارات  70توزيع 

استمارة وتعترب مناسبة إلجراء التحليل اإلحصائي عليها واعتمادىا كعينة للدراسة  65القابلة للتحليل 
 استمارات. 5وبلغت استمارات االستبيان الغَت مستلمة 

  نسبة استجابة عينة الدراسة الستمارات االستبيان ادلوزعة (3ويبُت اجلدول )
 البيان
 

 إمجارل
 نسبة االستجابة عدد االستمارات

 %100 70 استمارة االستبيان ادلوزعة
 %92.8 65 استمارات االستبيان ادلستلمة

 %92.8 65 استمارات االستبيان القابلة للتحليل اإلحصائي
 %7.2 5 استمارات االستبيان غَت ادلستلمة
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 مجع البياانت وحتليلها: 3-2
تشمل ىذه ادلرحلة بيان للطريقة اليت ًب إتباعها جلمع البياانت واألساليب اإلحصائية     

 ادلستخدمة.
 أسلوب مجع البياانت: 3-3

ُب احلصول على البياانت استندت الدراسة ادليدانية ُب مجع البياانت على استمارة االستبيان      
 الالزمة الختبار الفرض وحتقيق أىداف الدراسة.

  ساليب التحليل اإلحصائي للبياانت:أ 2-4
واألساليب اإلحصائية اليت  "SPSS" ًب حتليل البياانت إحصائيا إبستخدام الربانمج اجلاىز

 ىداف وفرض الدراسة وذلك كما يلي:تتفق مع أ
 التوزيع التكراري للبياانت.

 حساب االضلراف ادلعياري والوسيط للردود على أسئلة استمارة االستبيان.
 Wilcox on Signed Rank Testاختبار ولكوكسن 

يعترب اختبار ولكوكسن من االختبارات اإلحصائية الالمعلمية اليت جترى عندما تكون 
( الذي جيرى عندما  Sample t1) tالبياانت ال تتبع التوزيع الطبيعي، وىو اختبار مقابل الختبار

 Wilcox on تتبع البياانت التوزيع الطبيعي، وُب ىذا الدراسة ًب استخدام اختبار ولكوكسن }
Signed Rank Test.} 

 : اختبار الفرض التارل ُب ىذه الدراسةًبوقد 
 }زلايد{. 3أن وسيط درجة ادلوافقة حول عبارة يساوي  :H0الفرض الصفري  -
}موافق أو غَت  3وسيط درجة ادلوافقة حول عبارة ال يساوي  أن :H1الفرض البديل  -

 موافق{.
  :صدق أداة الدراسة 3-5

ًب التأكد من وضوح فقرات قائمة االستبيان ابالعتماد على حكم بعض أعضاء ىيئة       
 جامعة مصراتة متخصصُت ُب احملاسبة، وذلك من خالل اخلطوات التالية: –التدريس بكلية االقتصاد

 -من أعضاء ىيئة التدريس بكلية االقتصاد 10وزيع نسخ من قائمة االستبيان على ت -
 جامعة مصراتة.

 إجراء مقابلة مع كل زلكم دلناقشة تعليقاهتم فيما يتعلق بوضوح استمارة االستبيان. -
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 تعديل صياغة بعض األسئلة، كما ًب إلغاء البعض اآلخر طبقا ألراء احملكمُت. -
 الدراسة واستخالص النتائج:ر فرض اختبا 3-6

 (4جدول رقم )

 
 ارةـــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-

value 

 Sum ofرلموع الرتب 

Ranks 

 
 القرار

يقوم رأس ادلال الفكري على أساس 
التطوير ادلستمر للقدرات التأىيلية ُب 

 أداء ادلتوازن مفعلو.ظل وجود بطاقة 

 
65 

 
 

6.688- 
 

0.000 
 

أكرب من 
 الوسيط

1726 
 
 

من  أصغر قبول
 الوسيط

44 

 ( وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد4من خالل اجلدول رقم)
P-value}( شلا يشَت إذل رفض الفرض الصفري وقبول 0.05( أقل من )0.000{ تساوي )

الفرض البديل، أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من الوسيط أكرب من اليت 
أصغر من الوسيط، فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، شلا يعٍت أن رأس ادلال الفكري يعمل على تطوير 

 ات التأىيلية للعاملُت وذلك ُب ظل وجود بطاقة األداء ادلتوازن مفعلو.القدر 
 (5جدول رقم )

 
 رةـــــــــــــــــــــــــــــاـالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum ofرلموع الرتب 

Ranks 

 
 القرار

تبٌت بطاقة األداء ادلتوازن على دعم 
العالقات مع العمالء وفهم أدوار 
ادلنافسُت، مع وجود استثمار جيد 

 ُب رأس ادلال الفكري.

 
65 
 

6.439- 0.000 
 1582.5 أكرب من الوسيط

 
 

 قبول
 44 أصغرمن الوسيط

( وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى 5من خالل اجلدول رقم )
( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) {{P-value ادلعنوية ادلشاىد
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الصفري وقبول الفرض البديل، أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من 
الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، شلا يعٍت وجود عالقة طردية بُت 

و رأس ادلال الفكري شلا يساعد ذلك على فهم أدوار ادلنافسُت ودعم العالقات مع بطاقة األداء ادلتوازن 
 العمالء.

 (6جدول رقم )
( وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى 6من خالل اجلدول رقم )

( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } {ادلعنوية ادلشاىد 
الصفري وقبول الفرض البديل، أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من 

فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، شلا يعٍت أن اإلسًتاتيجية القائمة الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط 
على ادلوارد تعلب دورًا مكمال اإلسًتاتيجية ادلستمدة من السوق على أساس حتليل عناصر القوة 

 والضعف وذلك لتحقيق مزااي تنافسية.    
 
 
 
 
 

 
 ارةــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum ofرلموع الرتب 

Ranks 

 
 القرار

القائمة على ادلوارد تلعب  اإلسًتاتيجية
دورًا مكماًل لإلسًتاتيجية ادلستمدة من 
السوق من خالل حتليل عناصر القوة 
والضعف والفرص والتهديدات وذلك 

 لتحقيق مزااي تنافسية.

 
65 
 

5.610- 

 
 

0.000 
 1216 أكرب من الوسيط

 
 

 قبول

 110 أصغرمن الوسيط
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 (7جدول رقم )
وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى  (7من خالل اجلدول رقم )

( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } {ادلعنوية ادلشاىد
ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من  الصفري وقبول الفرض البديل، أي أن اإلجتاة

الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، ىذا يعٍت تكامل بُت بطاقة 
األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري ُب الشركات، يساعد على حتقق ميزة التنافسية وذلك من خالل 

 التكلفة األقل. 
 (8جدول رقم )

 
 ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum ofرلموع الرتب 
Ranks 

 
 القرار

هتدف الشركات إذل حتقيق ادليزة التنافسية 
من خالل التميز ابدلنتج، وىذا التميز انتج 
 من وجود أفكار جيدة طموحو مع وجود

 .تطور ُب األداء بشكل متوازن
65 
 

6.430- 

 
 

0.000 

  1657 أكرب من الوسيط
 

 54.00 أصغرمن الوسيط قبول

وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى  (8)من خالل اجلدول رقم   
( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } { ادلعنوية ادلشاىد

الصفري وقبول الفرض البديل أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من 

 
 ارةــــــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
 القرار

هتدف الشركات إذل حتقيق ادليزة 
التنافسية من خالل التكلفة األقل، 
وىده التكلفة تقل ُب ظل وجود 
تكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن 

 .ورأس ادلال الفكري

 
65 
 

5.407- 

 
 

0.000 

  1093.5 أكرب من الوسيط
 

 قبول
 82.5 أصغرمن الوسيط
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الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، شلا يعٍت التميز ُب ادلنتج يساعد 
  .ية وذلك من خالل األفكار والتطور ُب األداء الشركاتعلى حتقيق ميزة تنافس

 (9جدول رقم )

 
 ارةــــــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
القرا

 ر

هتدف الشركات إذل حتقيق ادليزة التنافسية 
ُب حتقيق أقل مستوي من من خالل التميز 

 ادلصروفات التسويقية والتشغيلية واإلدارية.
 

65 
 

4.296- 

 
 

0.000 
 916.00 أكربمن الوسيط

 
 

 قبول
 أصغرمن الوسيط

165.00 
 

( وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى 9من خالل اجلدول رقم )
( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } {ادلعنوية ادلشاىد

الصفري وقبول الفرض البديل أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من 
الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، ىذا يعٍت أن التميز بُت الشركات 

 ستوى أقل ُب ادلصروفات التسويقية والتشغيلية واإلدارية. يساعد ذلك على حتقيق م
 (10جدول رقم )

 
 ارةــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
 القرار

إن كفاءة وفعالية ادلوارد البشرية 
ادلطلوبة يؤدى إذل حتقيق األىداف 
 ومن ًب رفع وحتسُت األداء.

 
65 
 

 
6.571- 

 

 
0.000 

 

 أكرب من الوسيط
1831.5 

 
 قبول

 59.50 أصغرمن الوسيط

وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى  (10من خالل اجلدول رقم )
( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } {ادلعنوية ادلشاىد
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الصفري وقبول الفرض البديل أي أن االجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من 
الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، إن الكفاءة وفعالية للموارد 

 ذل حتقيق األىداف ادلطلوبة ومن ًب حتسُت األداء الشركات. البشرية ُب الشركات يؤدي إ
 (11جدول رقم )

 
 ارةـــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum ofرلموع الرتب 

Ranks 

 
 القرار

إن حتسُت األداء وحتقيق اجلودة العالية 
ادلنافسة من جهة، ورضا يسمح مبواجهة 

 .العنصر البشرى من جهة أخري

 
65 
 

 
6.758- 

 
0.000 

 

 1596 أكرب من الوسيط
 

 قبول

 0.00 أصغرمن الوسيط
( وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى 11من خالل اجلدول رقم )

( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value }  {ادلعنوية ادلشاىد
الصفري وقبول الفرض البديل أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من 
الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، شلا يعٍت أن حتسُت األداء ُب 

جلودة العالية دلواجهة ادلنافسة من جهة ورضا العنصر البشري من جهة الشركات يؤدي إذل حتقيق ا
 .أخرى

 (12جدول رقم )

 
 ارةــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
 القرار

تستخدم الشركات اآلالت واألجهزة ادلتطورة 
 لتخفيض التكاليف وحتقيق وفورات احلجم.

 
65 
 

 
6.005- 

 
0.000 

 

  1403.0 أكربمن الوسيط
 قبول

 82.00 أصغرمن الوسيط

( وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى 12من خالل اجلدول رقم )  
( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } { ادلعنوية ادلشاىد
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الصفري وقبول الفرض البديل أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من 
الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، أن استخدام األجهزة وآلالت 

 تخفيض التكاليف وحتقيق وفورات ُب احلجم.ادلتطورة ُب الشركات يؤدي ل
 (13جدول رقم )

 
 ارةــــــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
 القرار

دتثل بطاقة األداء ادلتوازن سلسلة قيمة 
متطلبات هتدف إذل احتواء الفجوة بُت 

 العميل وسلرجات الشركة.

 
65 
 

 
5.138- 

 
0.000 

 

  675 أكرب من الوسيط
 قبول

 28 أصغر من الوسيط

( وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى ادلعنوية 13من خالل اجلدول رقم )
( شلا يشَت إذل رفض الفرض الصفري 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } {ادلشاىد

وقبول الفرض البديل أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من الوسيط أكرب 
من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، أن بطاقة األداء ادلتوازن دتثل سلسلة من القيمة 

 دف إذل احتواء الفجوة بُت متطلبات العميل وسلرجات الشركة.اليت هت

 (14جدول رقم )
مستوى ( وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة 14من خالل اجلدول رقم )

( شلا يشَت إذل رفض الفرض الصفري 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value ادلعنوية ادلشاىد

 
 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
 القرار

ديثل رأس ادلال الفكري شبكة من 
ادلوارد ادلعرفية والقدرات التأىيلية 

 لتحقيق قيمة معينة إذل العمالء.  

 
65 
 

 
5.804- 

 
0.000 

 

  1244 أكرب من الوسيط
 قبول

 82 أصغر من الوسيط
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وقبول الفرض البديل أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من الوسيط أكرب 
كري ديثل شبكة من من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، وذلك ألن رأس ادلال الف

  .ادلوارد ادلعرفية والقدرات التأىيلية لتحقيق قيمة معينة إذل العمالء

 (15جدول رقم )
، يتضح لنا أن قيمة مستوى ( وابستخدام اختبار ولكوكسن15من خالل اجلدول رقم )  

( شلا يشَت إذل رفض الفرض الصفري 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value ادلعنوية ادلشاىد 
وقبول الفرض البديل أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من الوسيط أكرب 

قق التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، حي
 ادلال الفكري إذل بناء قيمة للعميل ومن ًب حتقيق ميزة التنافسية للشركة.

 (16جدول رقم )
، يتضح لنا أن قيمة مستوى ( وابستخدام اختبار ولكوكسن16من خالل اجلدول رقم )

( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } {ادلعنوية ادلشاىد 

 
 ارةـــــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
 القرار

ورأس التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن 
ادلال الفكري يؤدى إذل بناء قيمة للعميل 

 .ومن ًب حتقيق ميزة التنافسية للشركة

 
65 
 

 
6.052 - 

 
0.000 

 

 أكرب من الوسيط
 

1016 
 

 قبول
 18.5 أصغر من الوسيط

 
 ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
 القرار

التكامل بُت مؤشرات األداء ُب بطاقة األداء 
ادلتوازن ورأس ادلال الفكري يؤدى إذل حتقيق 

 .األىداف اإلسًتاتيجية

 
65 
 

 
6.085- 

 
0.000 

 

  1185 أكرب من الوسيط
 قبول

 40 أصغر من الوسيط
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الصفري وقبول الفرض البديل أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من 
ىذا يعٍت التكامل بُت مؤشرات  الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة،

 .األداء ُب بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري يؤدي إذل حتقيق األىداف اإلسًتاتيجية
 (17جدول رقم )

 
 ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
 القرار

إن حتقيق الشركة ألىدافها اإلسًتاتيجية 
ومن ًب  يؤدى إذل امتالك شهرة ومكانة،

 تعزيز ادليزة التنافسية.

 
65 
 

 
6.344 - 

 
0.000 

 

  1750 أكرب من الوسيط
 قبول

 80 أصغر من الوسيط
، يتضح لنا أن قيمة مستوى ( وابستخدام اختبار ولكوكسن17من خالل اجلدول رقم )

( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } {ادلعنوية ادلشاىد 
الصفري وقبول الفرض البديل، أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من 

، ذلك ألن حتقيق الشركة ألىدافها الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة
 اإلسًتاتيجية ديكنها من امتالك شهرة ومكانة وبتارل تعزيز ادليزة التنافسية.

 (18جدول رقم )

 
 ارةـــــــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
 القرار

يتوقف مدى صلاح الشركة ُب السوق وقدرهتا على  
االستمرار ُب ادلنافسة على مدى التحسُت والتطوير 
ادلستمر الذي حتققو ُب ادلستوايت األداء ادلتعلقة 
ابجملاالت األربعة لبطاقة األداء ادلتوازن وكذلك مدى 

 االستفادة من رأس ادلال الفكري داخل الشركة.

65 6.344 - 
 

0.000 
 

 1750 من الوسيط أكرب
 قبول

 80 أصغرمن الوسيط

( وابستخدام اختبار ولكوكسن، يتضح لنا أن قيمة مستوى 18من خالل اجلدول رقم )
( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } {ادلعنوية ادلشاىد 
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ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من  الصفري وقبول الفرض البديل أي أن اإلجتاة
الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة، إن صلاح الشركة ُب السوق 
واستمرارىا ُب ادلنافسة يتوقف على التحسُت والتطوير ادلستمر ُب قدراهتا وذلك يتحقق ُب ادلستوايت 

األربعة لبطاقة األداء ادلتوازن وكذلك مدى االستفادة من رأس ادلال الفكري األداء ادلتعلقة ابجملاالت 
 داخل الشركة.

 (19جدول رقم )

 
 ارةـــــــــــــــــــــــــالعب

حجم 
 العينة

N 

 إحصاءه
 االختبار

Z 

 مستوى
 ادلعنوية

 ادلشاىد
P-value 

 Sum of Ranksرلموع الرتب 

 
 القرار

على اإلدارة  تساعد بطاقة األداء ادلتوازن 
الفعالة للموارد البشرية من خالل حتفيز 
ادلوظفُت على أساس األداء وابلتارل يزداد 

 االستثمار اإلجيايب ُب رأس ادلال الفكري.

 
65 
 

 6.421 - 
 

0.000 
 

  1500 أكرب من الوسيط
 

 40 أصغرمن الوسيط قبول

، يتضح لنا أن قيمة مستوى ( وابستخدام اختبار ولكوكسن19من خالل اجلدول رقم )
( شلا يشَت إذل رفض الفرض 0.05( أقل من )0.000تساوي ) P-value } {ادلعنوية ادلشاىد 

الصفري وقبول الفرض البديل أي أن اإلجتاة ضلو ادلوافقة، ونظرا الن رلموع الرتب اليت أكرب من 
ىذا يعٌت أن وجود بطاقة األداء  الوسيط أكرب من اليت أصغر من الوسيط فهذا يعٌت قبول ىذه العبارة،

 ادلتوازن ُب الشركات يساعد على إدارة ادلوارد البشرية وابلتارل يزداد االستثمار ُب رأس ادلال الفكري. 
 نتائج الدراسة: 3-7

من خالل دراسة التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري ودوره ُب تعزيز ادليزة 
  التوصل إليها على النحو التارل:التنافسية للشركات الصناعية ُب مصراتة، ديكن عرض النتائج اليت ًب

د بطاقة أداء متوازن يقوم رأس ادلال الفكري على أساس التطوير ادلستمر للقدرات التأىيلية ُب ظل وجو 
 مفعلو.

تساعد بطاقة األداء ادلتوازن على دعم العالقات مع العمالء مع وجود استثمار جيد ُب رأس 
 ادلال الفكري.

االسًتاتيجة القائمة على ادلوارد تلعب دورا مكمال لإلسًتاتيجية ادلستمدة من السوق لتحقيق 
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 ميزة تنافسية.
وازن ورأس ادلال الفكري يساعد على حتقيق ادليزة التنافسية أن التكامل بُت بطاقة األداء ادلت

 من خالل اإلنتاج بتكلفة أقل وكذلك التميز ُب ادلنتج.
أن الكفاءة والفعالية ُب ادلوارد البشرية يساعد على حتقيق األىداف ادلطلوبة ومن ًب رفع 

 مستوى األداء الشركات.
 لفجوة بُت متطلبات العميل وسلرجات الشركة.أن بطاقة األداء ادلتوازن تساعد على احتواء ا

إن حتسُت األداء وحتقيق اجلودة العالية واستخدام اآلالت واألجهزة ادلتطورة يسمح مبواجهة 
 ادلنافسة من جهة، ورضا العنصر البشري من جهة أخرى.

التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري يؤدي إذل بناء قيمة للعميل ومن ًب 
 حتقيق ادليزة التنافسية واألىداف اإلسًتاتيجية للشركة.

أن حتقيق الشركة أىدافها اإلسًتاتيجية يؤدى إذل امتالك شهرة ومكانة ومن ًب تعزيز ادليزة 
 التنافسية.   

لسوق وقدرهتا على االستمرار ُب ادلنافسة يتوقف على التحسُت والتطوير أن صلاح الشركة ُب ا
 ادلستمر ُب أدائها من خالل االستفادة من بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري داخل الشركة.  

دلوارد البشرية من خالل حتفيز العاملُت ا زايدة فعاليةأن بطاقة األداء ادلتوازن تساعد على 
 زايدة االستثمار ُب رأس ادلال الفكري. وابلتارل 

 :توصيات الدراسة 3-8 
 :اسة ًب اقًتاح التوصيات اآلتيةعلى ضوء نتائج الدر 

العمل على زايدة االىتمام برأس ادلال الفكري الن ذلك يؤدي إذل زايدة القدرات التأىيلية 
 .وابلتارل زايدة قيمة الشركات الليبية ُب األسواق احمللية والعادلية

جيب أن تعمل الشركات الليبية على حتقيق الكفاءة والفعالية للموارد البشرية شلا يؤدي إذل 
 حتقيق ميزة تنافسية. 
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حتقيق ىدف ضرورة التكامل بُت بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري ألنو يساعد على 
 اإلنتاج والتميز ابدلنتج ومن ًب حتقيق ميزة تنافسية بُت الشركات الليبية. ختفيض تكلفة 

بطاقة األداء ادلتوازن ورأس ادلال الفكري شلا يؤدى  إذل صلاح الشركات  تطبيقالعمل على 
 أدائها.   وحتسُت مستوىالليبية 

بشكل إجياىب األمر الذى ينعكس و ضرورة توضيح األىداف اإلسًتاتيجية ُب الشركات الليبية 
  َب تقييم أداء الشركات الليبية.
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 :املصادر
، رأس ادلال الفكري ودوره ُب حتقيق ادليزة التنافسية (2011) يوسف بوخلخان - إبراىيم بورانن -1

ُب منظمات، ادلتلقي الدورل حول رأس ادلال الفكري ُب منظمات األعمال ُب ظل االقتصادايت 
 ديسمرب. 13/14احلديثة 

طرق ومناذج قياس رأس ادلال الفكري، متلقي دورل حول  (2011) محدي معمر، -عمر آايت -2
 ديسمرب.  14-13رأس ادلال الفكري ُب منظمات األعمال العربية ُب االقتصادايت احلديثة، 
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