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 المم ّخص



يهػػدؼ ػػذث ثلى ػػث يلػػط ثل اريػػؼ ىىمتو ػ ثل ءيػػيـ ثلط ػػاثزف لػػردثهم اهلي ػ مىيءهػػتم اث هػػتر طي هػػتم اط ػػت ط هت
ى ايؿ ث ثر يجي ثلطن ط يلط لغ طش رك م ي كمطهت جطيع فرثد ثلطن ط ل ءديـ صارة اثض م اشػتطم م ا ػريا
دثه ثلطن ط ما ذلؾ طف خػلؿ رجطػ

لم

ػف

ػذال ثر ػ ثر يجي يلػط ػدثؼ ط ػددةم ا طءػتييسم اطاػتيير ط ػ هدف م ا طىػتدرثت

يف ثلط طر.
كطت يهدؼ ثلى ث لطارف طدى ث خدثـ طءتييس ط تار ذال ثلىمتو ل ءييـ دثه ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري.
ا ل ءيػػؽ ذلػػؾ طػػت صػػيتر اػػلث فرضػػيتتم ا صػػطيـ ث ػ ىيتفم ػػـ

ثإل صتئي لماماـ ثرج طت ي (.)SPSS

ميمػ رخ ىػػتر ثلضرضػػيتت ىاث ػػم ثلرزطػ

ا اصػؿ ثلىت ػػث يلػط ػػدة ن ػػتئا ا اصػيتتم طهػػت ضػرارة مىيػػؽ ىمتوػ ثل ءيػيـ ثلط ػاثزف لػردثه ىشػػكؿ ط كتطػػؿ
فػػا ثلطصػػرؼ ثلاءػػتري كىدثي ػ م ن ػ يمىػػؽ طضػػت يـ ػػذال ثلىمتو ػ
ط كتطؿم ا طف اـ اطيـ ثل جرى

نػػد ءيػػيـ دثئ ػ م الكن ػ ر يمىءهػػت ىشػػكؿ ن ػػتـ طنهجػػا

مط ىتوا ثلطصترؼ ثل كاطي ثل اري .

كممات مفتاحية :ىمتوػ ثل ءيػيـ ثلط ػاثزف لػردثه م ثلط ػار ثلطػتلا م ط ػار ثلاطػله م ط ػار طميػتت ثل شػغيؿ ثلدثخميػ م

ط ار ثل امـ ا ثلنطا.
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ABSTRACT



This research tries to define the Balanced Scorecard (BSC), explain its
implementation mechanism, and show its importance and contribution to the
transformation of the organization strategy into a common language understood by all its
individuals. In so doing, it provides a clear, inclusive, and immediate image about the
performance of the organization, translating the strategy into definite objectives, measures,
targeted standards, initiatives for continuous improvement.
This research also seeks to know how far the Syrian Real Estate Bank uses the
perspectives measures of Scorecard to evaluate its performance. To achieve that, three
hypotheses were formed, and a questionnaire was designed and analyzed by (SPSS) to test
these hypotheses.
This research has reached many results and recommendations, the most important of
which is the necessity of implementing BSC in an integrated way in the Syrian Real Estate
Bank by developing the current traditional measuring standards used by the bank. This
practice can then be adopted by other banks in Syria.
Keywords: Balanced Scorecard, Financial Perspective, Customer Perspective, Internal
Business Process Perspective, Learning and Growth Perspective.
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مقدمة:

ه ـ ثلطصترؼ ىطاضاع ءييـ ث دثه ىشكؿ كىير فا صر ثلطاماطتتم يث نتفس ثلطصػترؼ فػا ف
ػتلـ طض ػاح

طف داف داد.
الـ اد طءتييس ث دثه ثل ءميدي وتدرة مػط ي مػته صػارة ط كتطمػ

ػف ث دثه فػا ثلطصػترؼم يضػتف لاػدـ وػدر هت

مط افير طؤشرثتم ط ّكف مؾ ثلطصترؼ طف ويتسم ا ءييـ دثئهت ثلدثخما اثلخترجا مط ثلطدى ثلءصير اثلمايؿ افؽ

ث يتجت هت ثر ػ ثر يجي  .ا صػىال رىػد طػف ث ػ خدثـ فضػؿ ا شػطؿ مػرؽ ويػتس ث دثه ل ػافير طاماطػتت دويءػ م خصاصػتً

ثلطءدط م ارضػته ثلاطيػؿم
فيطت ي امؽ ىتلىيئ ثلخترجي ثل ا شطؿ ثلطنتف يفم ا راؼ ثل اؽم اثر طتـ ىجادة ثلخدطتت ّ
اطت ي ممى ذلؾ طف ث طتـ ىتل دريبم ا ءيؽ ثلنطا اثل مارم ل ءيؽ ثل اثزف ىيف جاثنب ث دثه ثلطخ مض .

اطف ـ ثر جت تت فا طجتؿ ءييـ ث دثهم ثل ا رّكػز مػط كتطػؿ طءػتييس ث دثه ثلطتليػ م اريػر ثلطتليػ م نطػاذج

ثل ءيػيـ ثلط ػاثزف لػردثه (BSC) Balanced Scorecardم ثلػذي لضػت ثن ىػتال كػؿ طػف ثلطهنيػيف اث كػتديطييف .ا شػترت
ثلاديد طف ثلد ثر تت ثلطيدثني فا ارىت ا طريكت يلط مىيؽ طا ـ ثلداؿ لهذث ث

ماب.

ط كتطم طف طءتييس ث دثه ثلطتليػ م اريػر ثلطتليػ لطخ مػؼ نػاثع

يف ماب ثل ءييـ ثلط اثزف لردثهم يافّر طجطا
ءدـ اصضتً ف ن تئا ث دثث ثلطتضػي م اثلطءػتييس ريػر
ثلطن طتت؛ يث ي ضطف ذث ث ماب .ثلطءتييس ثلطتلي ثل ا ّ
ثلطتلي (رضط ثلاطله ..ثلخ) ثل ا اطؿ كطؤشرثت لردثه ثلط ءىما .اىتل تلا فإف ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لػردثهم ػطال

ىتخ ىػػتر ثلطن ط ػ افػػؽ رىا ػ ط ػػتار طخ مض ػ

ػػا :ثلط ػػار ثلطػػتلام ط ػػار ثلاطػػلهم ط ػػار طميػػتت ثل شػػغيؿ ثلدثخمي ػ م

ط ار ثل امـ اثلنطام اذلؾ ىهدؼ ي مته صارة شتطم
ان ػ ثًر

طيػ

ػػذث ث

ف دثه ثلطن ط م ل طكف ثلطن ط طف ث ختذ ثلء ثررثت ثلطنت ى .

ػػماب فػػا ءيػػيـ دثه ثلطن طػػتتم ػػي نتاؿ ػػذث ثلى ػػث اثوػػع ءيػػيـ دثه ثلطصػػترؼم اثطكتنيػ

مايرال فا ضاه نطاذج ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه (ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري تل

طمي ).

أىمية البحث ،وأىدافو:

ض ءػػر ثلطصػػترؼ ثل ػػاري ثل كاطيػ يلػػط ن ػػتـ شػػتطؿ ط كتطػػؿم يطكػػف ف يءػػيس ثل طيػػز فػػا دثئهػػتم يذ يف ث ػ خدثـ

ثلطؤشرثتم اثلن ب ثلطتلي فءمم ر يكضا ل ءييـ دثئهت ا ل صنيؼ ذال ثلطصترؼ.
ءيػؽ رضػط ث مػرثؼ ثلطخ مضػ م

ثلطمال صطيـ ن تـ ل ءيػيـ دثه ثلطصػترؼ ثل ػاري وػتدر مػط
الذلؾ صىال طف
ّ
اياما صارة شتطم ف دثئهت ى يػث ي ػ ا ب كػؿ جاثنػب ث دثهم خصاصػتً طػع ثزيػد ثلطنتف ػ فػا ثل ػت
ىتزديتد

ثلطصػرفي

دثد ثلطصترؼ ثلختص م ىطت فيهت ثلطصترؼ ثإل لطي ثل ا اطؿ فا اري .

اطف نت يسعى البحث لتحقيق األىداف التالية:
-1
-2

طمي ).

ثلطمىؽ تليتً (ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري تل
د ثر ن تـ ءييـ دثه ثلطصترؼ ثل اري
ّ
ثل اريػػؼ ىنطػػاذج ثل ءيػػيـ ثلط ػػاثزف لػػردثهم اىيػػتف كيضيػ ط ػػت ط فػػا ايػػؿ ث ػ ثر يجي ثلطن طػ يلػػط لغػ

طش رك م ي خدطهت كؿ فرثد ثلطن ط م طف خلؿ صيتر طءتييس لردثه افؽ ثلط تار ثلطتلي ارير ثلطتلي .
-3
-4

ثل اري.

اضيال ضرارة ّد ثلضجاة فا ءييـ ث دثه ثل ءميدي ثلذي يركز مط ثلطءتييس ثلطتلي فءم.
طارف ػ طػػدى ث ػ خدثـ ىمتو ػ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثه فػػا ءيػػيـ ث دثه ثر ػ ثر يجا فػػا ثلطصػػرؼ ثلاءػػتري
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فرضيات البحث:

يخ ىر ثلى ث ثلضرضيتت ثل تلي :
-1
-2

يف مىيؽ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثهم يرىم طءتييس ث دثه ىت ثر يجي ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري.

يف ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه BSCم ضيؼ لمطءتييس ثلطتلي م طءتييس خرى

ت د ثلطن ط فا ىماغ

ثلطيزثت ثل نتف ي .
-3

يءيـ ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري دثهال طف طن ار ط تار ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه.
ّ

طريقة البحث ومواده:

ّـ ث طتد ثلطنها ثلاصضا ثل ميمام ا ّـ ازيع ثلى ث يلط و طيف:
ثلء ػػـ ث اؿ :ثلء ػػـ ثلن ػػريم اي ضػػطف طرثجا ػ ثلط ثرجػػع ثلامطي ػ ثلطخ مض ػ ذثت ثلصػػم ىطاضػػاع ثلى ػػثم ىهػػدؼ

ثرملع مط ثإل هتطتت ثلامطي ثل ا نتال هت.
ثلء ػػـ ثلاػػتنا :ثلء ػػـ ثلاطمػػام ث طػػد مػػط جطػػع ثلىيتنػػتت اثلطاماطػػتت طػػف خػػلؿ ثلطءػػتىلت ثلشخصػػي طػػع ىا ػ
ثلط ئاليف فا ثلطصػرؼ ثلطػدراسم يضػتف يلػط صػطيـ ث ػ ىيتفم ضػطف ثلجاثنػب ثلرئي ػ لط ػاى ثلى ثماوػد ػـ يدرثج

ىنػػاد ثر ػ ىيتف فػػا طم ػػؽ ىتلى ػػث ماي كػػاف ثر ػ ىيتف طػػف ( )25ىنػػدثًم ءػػيس ػػذال ثلىنػػاد الا ػ ط ػػتار غمػػا فرضػػيتت
ثلى ثم ا ا:
-1

المحور األول :ي امؽ ىءيتـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه ىتلرىم ىيف طءتييس ث دثهم اث ثر يجي ثلطن ط .

-3

المحوور الثالووث :يهػػدؼ يلػط طارفػ طػدى ويػػتـ ثلطصػرؼ ثلاءػػتري ثل ػاري ى ءيػػيـ دثئػ طػػف طن ػار ط ػػتار

-2

المحور الثاني :يءيس ثناكتس ث خدثـ ثلطءتييس رير ثلطتلي

مط ثلطاوع ثل نتف ا لمطصرؼ.

ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه (ط ار ثلاطلهم ثلط ار ثلطتلام ط ار طميتت ثل شغيؿ ثلدثخمي م اط ار ثل امـ اثلنطا).

اود ـ يخضتع ذث ثر ىيتف رخ ىتر ثلطاااوي طف ثلنت ي ثلامطي م اثإل صتئي لم أكد طػف طػدى صػل ي  .فءػد
مػػط طجطا ػػ طػػف ث كػػتديطييف اث فػػرثد ثلطشػػطاليف ىاين ػ ثلى ػػث لرخػػذ ىطل

ُ ػػر

ػػت هـم اوػػد جريػػت ثل اػػديلت

ثللزط .
كطت ـ ثخ ىتر صدؽ دثة ثلى ث (ثر ىيتف) ىػإجرثه ثخ ىػتر ثلاىػتت مػط ىنػاد ثر ػ يىتفم اذلػؾ ىت

ػتب طاتطػؿ

ثر ىتم ىير اف ثلذي ىمغ %66م ططت يدؿ مط ف دثة ثلى ث ذثت اىتت طءىاؿ.

طت فيطت ي امؽ ىتخ ىتر ثلضرضيتتم فءد ث طد ثلىت ث مػط ثلرزطػ ثإل صػتئي لمامػاـ ثرج طت يػ  SPSSل ميػؿ

ثلىيتنتتم يث ث خدـ ثلطؤشرثت ثإل صتئي ثل تلي :
-

ثلن ب ثلطئاي اثل ك ثررثت.
ثلط ا متت ثل

ثخ ىتر (ت)

تىي م اثرن رثفتت ثلطايتري .

يادنت لاين اث دة .One Sample "T" Test

ا ػػـ ث طػػتد ط ػ اى طاناي ػ  0005لءىػػاؿ ا رف ػ

ثلضرضػػيتتم ا ػػا طػػف ثلط ػ ايتت ثلطاناي ػ ثلط ضػػؽ ميهػػت فػػا

ثخ ىتر ثلضرضيتت فا ثلاماـ ثرج طت ي .
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مجتمع الدراسة وعينتيا:

ثخ تر ثلىت ث ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري طيدثنتً لهذال ثلد ثر م يث يا ىر ذث ثلطصرؼم ا ثلطصػرؼ ثل ثرئػد فػا

مىيؽ ثل ءنيتت ثل ديا م ا ءديـ ثلخدطتت ثلطصرفي ثل ديا م فػا ػاري م طػت فػرثد ثلاينػ ثلػذيف از ػت مػيهـ ث ػ ىيتنتت
ثلد ثر م فكتناث :طديري ثإلدثرثت ثلاميت اثإلدثرثت ثلا مطم اثلاػتطميف فػا طاثوػع طخ مضػ خػرى طػف ثلطصػرؼ .ا ّػـ ازيػع
 53ث ىيتنتًم ث ايد طنهت  41ث ىيتنتًم ي ف ن ى ثر اتدة كتنت .%77

الجانب النظري لمبحث:

مفيوم بطاقة التقييم المتوازن لألداء وأىميتيا:

ودـ  Robert Kaplanا David Nortonفا ػن  1992ن ػتـ وي ف
ػتس
ّ
" "Balanced Scorecardاكػػتف ػػذث ط تال ػ طنهط ػت لاػػلج ػػترت ثلاجػػز ثلطاراف ػ طنػػذ اوػػت مايػػؿ فػػا يدثرة
ػطيتال ىمتوػ ثل ءيػيـ ثلط ػاثزف لػردثه

ثلطن ط فءم ىت خدثـ ثلطءتييس ثلطتلي ثل ءميدي (طاؿ ثلاتئد مط ثل ػهـم ا طاػدؿ ثلاتئػد مػط ث صػاؿ ثلط ػ اطرة) طػع

ف ثلطءتييس ثلطتلي كتف لهػت دار ػت ثلجيػد فػا ثلاصػر ثلصػنت ا ير نهػت ا ّػد طءػتييس ريػر كتفيػ م طػع ط تالػ ثلشػركتت
ييجتد ثلطهترثت اثلكضتهثت فا ثلىيئ ثل تلي ثلطنتف ثل ا اثجههت ثلشركتت ثآلف.
فتلػ ػ  BSCكػػاف طػػف طجطا ػ طػػف ثلطءػػتييس ثلطتلي ػ ثل ءميدي ػ ثل ػػا شػػير يلػػط ث
جتنب طجطا

طػػتؿ ثل ػػا طػػت ىتلضاػػؿم يلػػط

طف ثلطءتييس ثل شغيمي ثل ا ا طؤشرثت مط ث دثه ثلطتلا فا ثلط ءىؿ.

اطت يطيز ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه نهت ىد ىت ثر يجي ثلطن ط م ا ضع ث ػدثؼ ثل شػغيمي م اطءػتييس ث دثه

فا طاثزثة طع ث ثر يجي ثلطن ط .

ايا ىر ذث ثلنطاذج ث طريكا لءيتس ث دثه كأدثة لإل لـ ثلطػتلام اريػر ثلطػتلا دثخػؿ ثلطن طػتت لط ػت دة ثإلدثرة
مط ويتس ث دثهم ا رشيد طمي ث ختذ ثلء ثررثتم اذلؾ ى رجط رؤي ار تل اث ثر يجي ثلطن طػ يلػط ػدثؼم اطءػتييس
دثهم اطىتدرثت ضطف رىا ط تار

ت ي طر ىم ىالوتت ثل ىىي (ثل ىب اثلن يج )م ا:

-1

ط ار ثل امـ اثلنطا.

-2

ط ار طميتت ثل شغيؿ ثلدثخمي .

-3

ط ار ثلاطله.

-4

ثلط ار ثلطتلا.

ايطكػػف اريػػؼ ىمتو ػ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثه ىأنهػػت :قطجطا ػ طػػف ثلطءػػتييس ثلطتلي ػ م اريػػر ثلطتلي ػ م ءػػدـ لػػإلدثرة

ثلاميت صارة اثض
ايارؼ ثلىا

اشتطم ا ريا

دثه ثلطن ط ق(Kaplan and Norton, p71) .

ىمتو ثل ءيػيـ ثلط ػاثزف لػردثه ىأنهػت :ق اؿ طػؿ ن ػتطام ػتاؿ صػطيـ ن ػتـ ل ءيػيـ ث دثهم اثلػذي

يهػ ـ ى رجطػ ث ػ ثر يجي ثلطنشػػأة يلػػط ػػدثؼ ط ػػددة اطءػػتييس اطاػػتيير ط ػ هدف اطىػػتدرثت لم
ا ّ د ىيف جطيع ثلطءتييس ثل ا

خدطهت ثلطنشأةق( .ثلطغرىام ص)278

محاور بطاقة التقييم المتوازن لألداء:
يطك ػػف ث ػ ػ ا ثر

ػػيف ثلط ػ طرم كطػػت نهػػت

ثلط ػػتار ث رىاػ ػ م اثل ػػا ء ػػيس افءه ػػت ىمتوػ ػ ثل ءي ػػيـ ثلط ػ ػاثزف ل ػػردثهم ث دثه ثلش ػػتطؿ لطن طػ ػ
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طي ث خدثـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه فا ثلطصترؼ
(د ثر

ث

ثلءتضام ثلاطترم ثلزرير

مىيءي فا ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري)

طتؿ ىشكؿ طاجز كتل تلا:
 -0المحور المالي:

يه ـ ذث ثلط ار ىت دثؼ ىايدة ثلطدى لمطن ط م ايشػير يلػط طػدى ي ػهتـ نضيػذ ث ػ ثر يجي ثلطن طػ فػا ثل

ثلط ػ طر

ػف

ػدثفهت ا طميت هػتم ايا ىػػر ػذث ثلط ػار ػا ثلط صػػم ثلنهتئيػ لكتفػ ثل غيػرثت ثل ػػا ػ ـ فػا ثلط ػتار ث خػػرىم
يف ط اى ث رىتح.

ينصب ثل ّ ف فيهت فا نهتي ث طر يلط
يث يف جطيع ذال ثلط تارم
ّ
اي ضػػطف ػػذث ثلط ػػار ثلكايػػر طػػف ثلطءػػتييس ثلطتلي ػ ثل ءميدي ػ ثلطا طػػدة مػػط روػػتـ ثلط ت ػػى ثل تريخي ػ م فتلن ػػتئا
ثلطتلي م اكس ط اى ث دثه فا ثلطجترت ث خرىم لذلؾ كطؿ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه ثلطءتييس ثلطتلي طف اػلث
ػر ط ػ ءىميتً لػػردثه ثلطػػتلا لرجػػؿ ثلمايػػؿ ( .ىػػد ثلط
زاثيػػت خػػرىم ايا ىػػر ث دثه فػػا ثلط ػػتار ثلالاػ ث خػػرى طؤشػ ثً

ػػفم

ص)326

 -9محور العمالء:

ديػد طءػتييس دثه ثلطن طػ فػا طجػتؿ ثلاطػله اث

ي ـ فا ذث ثلط ػار

ػاثؽ ثل ػا مػرح فيهػت ثلطن طػ ين تجهػت

اخدطت هتم ايمءا ط ار ثلاطله ثلضاه مط( :كيؼ ين ر ثلاطيؿ يلط طن ط نت) .اىشكؿ تـ ءتس ثلطجترت ثل تلي فا
ط ار ثلاطله:
-

رضته ثلاطيؿ.

-

رى ي ثلاطيؿ.

-

ثر ضت ىتلاطيؿ.

-

نصيىنت فا ثل اؽ.

-

طت يش ري ثلاطيؿ.

اي ـ ذلؾ طف خلؿ ث خدثـ ثلطؤشرثتم اثلطءتييس ثل ا ضصال ف:
-

طؤشرثت ف دد ا جـ ثلاطله ثلجدد.

طؤشرثت اؿ درج ثر ضت ىتلاطله اارئهـ لمطن ط .
طدى ثل

ف فا شري

ثل اؽ ثلختص ىتلطن ط ( .يا ؼم ص)138

 -3محور عمميات التشغيل الداخمية:

ايركز ذث ثلط ار مط ثلاطميتت ثل شغيمي ثل ا طيز ىهت ثلطن ط م اثل ا لهػت ويطػ كىيػرة فػا دفػع ثلطن طػ ن ػا

ينجػػتز ػػدثفهت ثر ػ ثر يجي م ايل ػ

ف ثل اتطػػؿ طػػع طميػػتت ثل شػػغيؿ ثلدثخمي ػ فػػا ػػؿ ثلن ػػتـ ثل ءميػػدي ل ءيػػيـ ث دثهم

يخ مػػؼ ن ػ فػػا تل ػ ن ػػتـ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثهم فضػػا ػػؿ ثلن ػػتـ ثل ءميػػديم يكػػاف ثل ركيػػز مػػط ىيػػتف طػػدى ثلنجػػتح
ثلط ءػػؽ فػػا ط ثر ػػؿ ثل شػػغيؿ ثلءتئطػ فاػلًم طػػت فػػا ػػؿ ن ػػتـ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثهم فإن ػ يء ػػرح ط ثر ػػؿ جديػػدة يضػػتف
ل ماير ثلط ثر ؿ ثلءتئط ىشكؿ يطكف ثلطن ط طف ف مىا ث يتجتت ثلاطيؿ.
اي كاف جتنب ثلاطميتت ثلدثخمي طف الا ىاتد فر ي

مط ثلن ا ثل تلا:

-

طمي ثرى كتر :ي خمؽ ثلطن جتتم اثلخدطتتم اثلاطميتت ثل ا

-

طمي ثل شغيؿ :طاؿ طميتت ثإلن تجم ا اصيؿ ثلطن ام اثلخدطتت ثلطءدط لماطله اثلطىػتدرثت ث

ثر ثر يجي لمطن طتت ثلرثئدة فا:
-

يف جادة ثل صنيع.
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ءتىؿ ث يتجتت ثلاطله.
ت ػي

طجم جتطا شريف  ثلاماـ ثرو صتدي اثلءتناني ثلطجمد ( )29ثلادد (Tishreen University Journal. Eco. & Leg. Sciences Series 2007 )4

ب-

ءميؿ اوت ثل اصيؿ لماطله.

ت-

طءتىم اوتت ثل اصيؿ ثلط ددة.

-

خدط طت ىاد ثلىيعم ا ءديـ ثلخدط ( .ثلطغرىام ص)281

 -4محور التعمم والنمو:

يطاػػؿ ػػذث ثلط ػػار ثلءت ػػدة ث

يػ لمطن ط ػ م اثل ػػا ي ػ ـ ىنتؤ ػػت طػػف خػػلؿ وػػدرثتم اثطكتنيػػتت

ت ػػي م ا ثلىني ػ ثل

ثلطن ط ػ ثلطا طػػدة مػػط ث صػػاؿ ثلطمطا ػ م اريػػر ثلطمطا ػ (ثل كنالاجيػػت ا ن ط ػ ثلطاماطػػتت)م اذلػػؾ طػػف جػػؿ
ث دثؼ ثلاميت لمطن ط م اثلط طام ىتلنطا فا ث طد ثلىايد طف جه م اثلءدرة مط ثلىءته اثلطنتف
ءؽ طف خلؿ الث ركتئز

ت ي

ءيػػؽ

ىتو دثر طف جه خرى.

ا:

اود ّدد  Kaplanا Nortonف ذال ث دثؼ
ثر ػ ػ اطتر ثلط ػ ػ طر ف ػػا نطيػ ػ ثلط ػػا ضيف طط ػػت ي ػػؤدي لرف ػػع كض ػػته هـ اطه ػػتر هـ ا ءي ػػؽ ثر ػ ػ ط ثرري ف ػػا
ثرملع مط طت ا ط جد فا خصصت هـ فا ذال ثلىيئ ثلط غيرة ىت ػ طرثرم ا ػذث ىػدارال يػناكس ييجتىػتً مػط ثلطن طػ

فا

ءيؽ ارئهـ ارضت ـم اثر ضتدة ثلءصاى طف ين تجي هـ.

ب-
ت-

ثلطءدرة مط ثر خدثـ ث فضؿ ل كنالاجيت ثلطاماطتتم اث ن ط ثإلدثري م اثلطاماطت ي .

هيئػ طنػػتخ ثلطن طػ طػػف خػػلؿ ثلػرىم ىػػيف ثلركيػػز يف ثل ػػتىء يف ىػػتلخماثتم اثإلجػرثهثت ثإلدثريػ ثل ػػميط م

اىطت ي اثفؽ طع ويـ ااءتف ثلطن ط (Kaplan and Norton, p373-374) .

عالقات السبب والنتيجة  Cause and Effectفي بطاقة التقييم المتوازن لألداء:

يف ثلءي ػػتس ثلط ػ ػاثزف ل ػػردثهم يج ػػب ف يء ػػاـ م ػػط طجطا ػ ػ طخ ممػ ػ ط ػػف طء ػػتييس ثلنػ ػاث ام اط رك ػػتت دثه م ػػؾ

ثلناث ام ث طر ثلذي ياكس م م طف لوتت ثل ىب اثلن يج

خمؿ ثلط تار ث رىا لهذث ثلءيتس.

ايطكف ثل اىير ػف لوػتت ثل ػىبم اثلن يجػ ىطجطا ػ ط تىاػ طػف ىػتر ا قيذث ػ نػد تق ""if- thenم ي يذث

دث غير فا نصر طت ي دث غير هخر فا ثلانصر ثلذي ير ىم ى م ايا طد مي .
اي ـ فا ؿ ذال ثلالو

ديد طؤشر لءيتس ثلهػدؼ فػا ضػاه ثلطخرجػتت ثل ػا طػت كن يجػ لمجهػد ثلطىػذاؿ فػا

دثه ثلاطؿ ثلط ىب فا داث ذال ثلن يج .
ايطكف رجط

ذال ثلالوتت طف خلؿ ثلطاتؿ ثل تلا:

يف نطي ثلطهترثت ثر ثر يجي لماتطميفم اثلاطؿ مط افير ثلطاماطػتت ثر ػ ثر يجي لمطن طػ م ػيؤدي يلػط ضهػـ

ث يتجػػتت ثلاطػػله (ط ػػار ثلػ امـ اثلنطػػا)م اثف طارفػ ث يتجػػتت ثلاطػػلهم ػػيءاد يلػػط ثى كػػتر طن جػػتت اخػػدطتتم
ػػذال ثر يتجػػتت طػػف خػػلؿ رفػػع كضػػتهة دثه ثلاطمي ػ ثإلن تجي ػ م اثلاطػػؿ مػػط خض ػ

ءػػؽ

طشػػتكؿ ثل شػػغيؿ اثإلن ػػتج (ط ػػار

طميػػتت ثل شػػغيؿ ثلدثخمي ػ ) ططػػت ػػيؤدي يلػػط زيػػتدة رضػػت ثلاطػػله (ط ػػار ثلاطػػله)م اىتل ػػتلا

ءيػػؽ ا

(ط ار طتلا) ى ىب ثل ركيز مط ثلطن جتتم اثلخدطتت ثل ا مىا ث يتجتت ثلاطلهم ازيتدة ثلطىياتت.

ػػيف ثلرى ي ػ

اي ـ اضيال لوتت ثل ػىب اثلن يجػ ىػيف ثلط ػتار ث رىاػ ىت ػ خدثـ ثلخػرثئم ثر ػ ثر يجي Strategy mapsم
اثل ا مىءهت  Kaplanا Nortonمط ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه ى يث ا طد ذال ثلخريم

مط ثلط تار ث رىا م

ػػهـ ثل ػػا اا ػػؽ ثل م ػػم ثلهرطيػ ػ م ا ش ػػىك ثل ػػأايرثتم اثل ىاي ػػتت ل ءي ػػؽ ثر ػ ػ ثر يجي .

ا ه ػػر ثلالو ػػتت ىاث ػػم ث
)(Nair, p27
ا ط ّكػػف ثلخ ػرثئم ثر ػ ثر يجي ثلطمىء ػ فػػا ىمتو ػ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثه ثلطن طػػتت طػػف اصػػيؼ ث صػػاؿ ريػػر
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طي ث خدثـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه فا ثلطصترؼ
(د ثر

ثلءتضام ثلاطترم ثلزرير

مىيءي فا ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري)

ثلطمطا م ا لو هت ىخمؽ ثلءيط ثلطضتف ثل ا كاف طنهت ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه.
كطػػت رىػػم  Kaplanا Nortonطي ػ ثلخترم ػ ثر ػ ثر يجي ىػػتل اؿ طػػف ثرو صػػتد ثلص ػػنت ا ثلطا طػػد مػػط
ث صػاؿ ثلطمطا ػ (ثلطػاثد ثلخػتـ ػ ثلطاػدثت ػ ثلطصػتنع) يلػط صػر ثرو صػتد ثلجديػد  New Economyاثلػذي يا طػد
مط ث صاؿ رير ثلطمطا

(ثل كنالاجيتم ا ن ط ثلطاماطتتم اثرى كترثتم اطهترثت ثلطا ضيف)م اطف نت ضال طيػ

ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثهم اثلخترم ثر ثر يجي فا اصيؼ ذال ث صػاؿ ريػر ثلطمطا ػ م ادار ػت فػا خمػؽ ثلءيطػ
ثلطضتف لمطن ط (FASB, p1-3) .
اثلشػػكؿ روػػـ ( )1ياضػػال ثلالوػػتت ثلط رثىمػ ىػػيف طكانػػتت ط ػػتار ىمتوػ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثهم اثل ػػا مخصػػهت

ثلخترم ثر ثر يجي م كطت ياضال لو ثل ىب اثلن يج ىيف ػذال ثلطكانػتتم اكيضيػ اصػيؼ ث صػاؿ ريػر ثلطمطا ػ م
اط ت ط هت فا خمؽ ثلءيط ثلطضتف لمطن ط .

متطمبات تطبيق بطاقة التقييم المتوازن لألداء في مختمف المنظمات:
 -1د ـ ثإلدثرة ثلاميت ل مىيؽ ثلىمتو ىشكؿ جدي

 -2ثش رثؾ ثلطديريف مط دة ط ايتت ل شد طمي ثل م ؿ فا ثلجهدم ا ا يؼ ومتع ري
 -3ركيز ا ن يؽ ث طتـ صنت

ثلءرثر مط دثؼ ثلشرك

طف ثلطا ضيف

 -4ي دثد ثلىمتوػ ىشػكؿ طلئػـ مػط ط ػ اى اجهػد كػؿ شػخصم ا ف كػاف طضهاطػ م اوتىمػ لمػ كـ مػط ط ػ اى
ثلطن ط
 -5كػػايف فػػرؽ طػػؿم ا ػػتدة كػػاف ػػذال ثلضػػرؽ فػػا ثإلدثرة ثلا ػػمط ثل ػػا اػػد صػػم ثلاصػػؿ ىػػيف ثإلدثرة ثلاميػػتم
اثإلدثرة ثل نضيذي (جطا اهخراف مص)9

فوائد تطبيق بطاقة التقييم المتوازن لألداء:
يطكف مخيص ـ فاثئد ت ىطت يما :

ػػدثؼ فر يػ ػ لكتفػ ػ ثلط ػ ػ ايتت ثإلدثريػ ػ م طط ػػت يجا ػػؿ كتفػ ػ

 -1رجط ػ رؤيػ ػ م ا يت ػ ػ م اث ػ ػ ثر يجي ثلطن طػ ػ
ثلاتطميف فا ثلطن ط م ياطماف ىت جتال اث د
 -2افير

تس جيد ر ختذ ثلء ثررثت

 -3ي ت د فا ن يـ طءتييس ث دثه ثلرئي
 -4ي مته ثإلدثرة فكرة شتطم م ا ريا

طع ث ثر يجي ثلطن ط
طت يجري فا ثلطن ط

 -5ثك شتؼ نءتم ثلضاؼ فا دثه ث و تـ ثلطخ مض
 -6ضايؿ طمي ثر صترتم ا ثلط ت ط فا فهـ دثؼ ثلطن ط م اث ثر يجي هت طف وىؿ ثلاتطميف فيهت
 -7ازيز ثلطرثجاتت ثلداري ثلطن ط ر ثر يجي ثلطن ط ىهدؼ ماير ت(جادة مص)6

حاالت عممية حول تطبيق بطاقة التقييم المتوازن لألداء في المصارف:

 و ػ ػػتـ ثل ػ ػػدك ار ط ط ػ ػػد ى ػ ػػد ثلا ػ ػػتب ثلاػ ػ ػزثاي ى مىي ػ ػػؽ ىمتوػ ػ ػ ثل ءي ػ ػػيـ ثلط ػ ػ ػاثزف ل ػ ػػردثه ف ػ ػػا240
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ثلارثوي (طصرؼ ثلرشيد)م اثر كز ند صطيـ ثلىمتو

مط ث مرثؼ ثر ثر يجي ذثت ثلالو ىتلطصػترؼ ا ـ :صػ تب

رس ثلطتؿمثلطاد افمثلطء رضافمثلطصرؼ ثلطركزيمثلاتطماف ىتلطصرؼ.

ت ػػي ر

ا ػػدد ث طيػ ثلن ػػىي لمط ػػتار ثلرئي ػ فػػا ثلىمتوػ ىت طػػتد ثلطءترنػ ثلزاجيػ ىػػيف ثلطكانػػتت ث

ػػتب

طيػ كػػؿ طنهػػت اذلػػؾ ىت ػ خدثـ ث ػ ىيتف ازع مػػط ػػدد طػػف ثلخى ػرثه ثلطصػػرفييف اث كػػتديطييف فػػا طجػػتؿ ثلامػػاـ ثلطتلي ػ
اثلطصرفي مكطت دد ثلطؤشرثت ثل ا ث خدطهت فا كؿ ط ار طع ث طي ثلن ىي لكؿ طنهت .
ا صػػؿ ثلػػدك ار ػزثاي طػػف خػػلؿ مىيء ػ لمىمتو ػ فػػا طصػػرؼ ثلرشػػيد مػػط ءيػػيـ كتطػػؿ دثه ثلطصػػرؼ خػػلؿ

ثل ػػناثت ط ػػف 1995ا ػػط  2000ا اص ػػؿ يل ػػط

ػػىتب ثنخض ػػت

ثلطؤشرثت ثل ا ث خدطهت فا ثلىمتو مكطت اصؿ يلط ن يج

ما

ػػف ث دثه خ ػػلؿ ػػذال ثل ػػناثت ط ػػف خػ ػػلؿ

تط م ا ا ف مىيؽ ذث ثلنطاذج فا ويتس دثه طصرؼ

ثلرشيدم يؤكد مط يطكتني ث خدثط م ا مىيء فا طصترؼ خرىم اذلؾ ىاد افير ط مزطتت نجت
 -مىؽ ميطتف

.

يف ثلىشػ تاي ىمتوػ ثل ءيػيـ ثلط ػاثزف لػردثه مػط ىنػؾ ث ردف م ا ػاي ثلىمتوػ ثل ػا صػططهت

ثلىت ثم امىءهت مط ثلطؤشرثت ثل تلي :

مقاييس األداء االستراتيجية

األىداف االستراتيجية
ارً:ثلط ار ثلطتلا:

-

 -ثلاتئد مط ثر اطتر

يف ثلااثئد لمخدطتت ثلطصرفي ثلطءدط لمزىتئف

 ماير طزيا ثإليرثدثت طف ثلخدطتت ثلىنكي -خضي

 نطا ثإليرثدثت -خضي

يكؿ كتليؼ كؿ خدط

اتنيتً:ط ار ثلزىتئف:

 زيتدة رضط ثلزىتئف ف خدطتت ثلىنؾم امريء ءديـ ثلخدط -زيتدة رضط ثلزىتئف ىاد ءديـ ثلخدط

 ص ثل اؽ -اره ثلزىتئف

اتلاتً:ط ار ثلاطميتت اثلط ثر ؿ ثلدثخمي :
 ي دثث خدطتت طصرفي جديدة -خضي

كمض ثلخدطتت ذثت ط ايتت ثلرى ي ثلط دني

 ييرثدثت ثلخدطتت ثلجديدة -طادؿ ثلخمأ لكؿ خدط

طشتكؿ ءديـ ثلخدطتت

رثىاتً:ط ار ثل امـ اثلنطا:

 -ثلدارثت ثل دريىي

 -ماير ثلطهترثت ثر ثر يجي لدى ثلاتطميف

 -ن ـ ثؿ ABC/M

 -ىنته ن ـ إلن تج طاماطتت ث ثر يجي

اصػػؿ ثلىش ػ تاي طػػف خػػلؿ ثلىمتو ػ يلػػط ءيػػيـ شػػتطؿ دثه ىنػػؾ ث ردفم اث ػ متع ف ي ػػدد ػػـ ثلطشػػكلت
اوػػد ً
ثلط ط ػػارة ف ػػا رى يػ ػ ثلخ ػػدطتتم ا يك ػػؿ ثل ك ػػتليؼ مكط ػػت ثو ػػرح ثل اص ػػيتت ثللزطػ ػ م لي ػ ػ ميع ىن ػػؾ ث ردف ج ػػتاز ػػذال
ثلطشكلتم لي طكف طف ثلطنتف

ىءاة اثلىءته فا ثل اؽم اىنضس ثلاوػتم ف ي ءػؽ ررىػتت ا ػدثؼ ث مػرثؼ ذثت ثلصػم

ىتلطصرؼ.
ا يرى ثلىت ث ن يطكف لمطصرؼ ثلاءتري ثل اري ثر ضتدة طف ػذال ثل جػترب ثلنتج ػ فػا مىيػؽ ىمتوػ ثل ءيػيـ

ثلط ػاثزف لػػردثهم ر ػػيطت ا ف ثلطصػػرؼ ثلاءػػتريم يءػػاـ ى مىيػػؽ طضػػت يـ ػػذال ثلىمتوػ
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نػػد ءيػػيـ دثئػ م الكػػف لػػيس ىشػػكؿ

طي ث خدثـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه فا ثلطصترؼ
(د ثر

ثلءتضام ثلاطترم ثلزرير

مىيءي فا ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري)

طنهجام ا ذث طت اصؿ يلي ثلىت ث طف خلؿ ثر ىيتف ثلذي وتـ ى ماي ممب مىيؽ ثلىمتوػ د ػـ ثإلدثرة ثلاميػت لػذلؾم
ا ػػذث طػػت لط ػ ثلىت ػػث طػػف خػػلؿ ثلطءػػتىلت ثل ػػا ج ثر ػػت طػػع ثإلدثرةم كطػػت ي ممػػب ذلػػؾ طاثفءػ ثلجهػػتت ثلاصػػتئي لمىػػده
ىإ دثد فريؽ طؿ طؤ ؿ ل صطيـ ثلىمتو م ا مىيءهت يضتف لمطاثفء

مط رصد ثلطىتلغ ثلضراري لذلؾ.

تقييم أداء المصارف السورية الحكومية:

ياد ثل ميؿ ثلطتلا ىت خدثـ ثلن ب ثلطتلي طف ث داثت ثلجيدة فا ءييـ دثه ثلطصترؼم ا ا طت ال ثلطصػترؼ
ّ
ثل اري طي ختص ىت خدثـ ثلن ب اثلطؤشرثت ثلطتلي اثل ا يطكف مخيصهت ىطت يما:
-

طؤشرثت ثل يال .

-

طؤشرثت طصتدر ث طاثؿ.

-

طؤشرثت ثل كتليؼ اثلرى ي .

-

طؤشرثت ثل ا يضتت اثر اطترثت ثلطتلي .

يف طي ث خدثـ ثل ميؿ ثلطتلام ر اػتر

طػع ءيءػ ف ثلط ػ جدثت ثلاتلطيػ م اطػت يشػهدال ثلءمػتع ثلطصػرفا

طف مارثت طتلي طخ مض م جامت ثلصيغ ثل ءميدي لم ميؿ ثلطتلا رير وتدرة مط ي مته صارة ط كتطم

ف ث دثه.

فن ى ثلاتئد مط ث طػاثؿ ثلط ت ػ لل ػ اطتر ررػـ طي هػتم رىػد ا ف ػد ـ ىطؤشػرثت يضػتفي م ي طػف ثلضػراري

اضع مر ط كتطم ل ءييـ دثه ثلطصترؼم كاف شتطم فا طؤش ثر هت لكؿ جاثنب ث دثهم ا ا طت يصاب
ثلصيغ ثل ءميدي لم ميؿ ثلطتلا لادـ جتنس ثلطؤشرثت ثلطتلي م ا دـ كضتي هت.

242

ءيء فا ؿ

طجم جتطا شريف  ثلاماـ ثرو صتدي اثلءتناني ثلطجمد ( )29ثلادد (Tishreen University Journal. Eco. & Leg. Sciences Series 2007 )4

الخارطة االستراتيجية

المحور المالي

زيتدة ثلءيط لطصم

طم ث

هـ

ث ثر يجي نطا ثإليرثدثت
طن جتت ا طله جدد

ث ثر يجي ثإلن تجي
رى ي ثلاطله

يف يكؿ

يف ث خدثـ ث صاؿ

ثل تلييف

ثل كمض

محور العمالء

ثط لؾ ثلاطله

ثر ضت ىتلاطله

رضت ثلاطله

طن جتت ططيزة

ثلندرة  /ثلجادة  /ثل ار  /ثر رثؼ  /ثل اويت  /ثلالط ثل جتري  /ثلاء  /ثلط ؤالي
محور عمميات

التشغيل الداخمية
خدط ثلطج طع ثلط ما

طميتت شغيمي ططيزة
شخيص ثل اؽ  /صطيـ ثلطن ا ا ثلخدط  /صنيع ثلطن ا ا ثلخدط /

ايؽ ثلطن ا ا ثلخدط  /خدط ثلاطله

محور التعمم
والنمو

طنتخ ثلطن ط

طنتخ ثل كنالاجيتم ا ن ط ثلطاماطتت

الشكل رقم ()0المصدر(Kaplan and Norton, p10) :

243

نطي ثلطا ضيف

طي ث خدثـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه فا ثلطصترؼ
(د ثر

ثلءتضام ثلاطترم ثلزرير

مىيءي فا ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري)

الجانب العممي لمبحث:
أوالً :لمحة عن المصرف العقاري السوري:
ثلطصػرؼ ثلاءػتري ثل ػاري طؤ ػ

دطشؽ مايءاـ ىططتر

تطػ م اي كػاف طػف يدثرة تطػ م ا 19فر ػتً فػا ػاري طنهػػت خط ػ فػا طدينػ

جطيع ثلاطميتت ثلطصرفي طنهت:

 -1طنال ورا

لرفرثد طف جؿ ينشتهم ا يكطتؿم ا شرثه ثلط تكفم اثلطكت ب ثل جتري م اثلامطي م اثلطهني

 -2طنال وػرا

كضترت طصرفي

شخصػي ىضػطتنتت ءتريػ م ا ػهيلت ىتل

رػ ثر

ػتب ثلجػتري ثلطػديف ىضػطتنتت ينيػ ا

 -3وىاؿ ثلادثئع ىأناث هتم اطنال ثلكضترت
 -4يصدثر ىمتوتت طصرفي ط مي م اوىاؿ ثلىمتوتت ثلاتلطي
 -5يصدثر شهتدثت ثإليدثع
 -6شرثه اىيع ثلءمع ث جنىا
-7

صيؿ ثل ندثتم اث ارثؽ ثل جتري اثلطتلي

 -8ءػػديـ خدطػ نءػػتم ثلىيػػعم ا ػػا ثلطصػػرؼ ثلا يػػد فػػا ػػاري ثلػػذي يءػػدـ ػػذال ثلخدط ػ (ن تـ ثلاطميػػتت لمطصػػرؼ
ثلاءتري ثل اري مص)7

ثانياً:خصائص أفرد عينة البحث:

نتاؿ ثلىت ث خصتئص فرثد ين ثلى ث طف رىع ناث ا ا:

أ و المؤىل العممي:

يىيف ثلجداؿ روـ ( )1ف طم ثإلجتزة ثلجتطاي م ود ش ّكماث

مط ن ى طف ثلاين م اود ىمغت %6509م طت ثلن ى

ث وؿم فكتنت ل طم شهتدة ثلطتج يرم اطت فاؽم يث ىمغت ن ى هـ  %409طف ثلاين .
الجدول رقم ()0توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي:

المؤىل العممي

التكرار
Frequency

النسبة المئوية
Percent

شهتدة اتناي

3

7.3

طاهد ط ا م

9

22.0

يجتزة جتطاي

27

65.9

طتج ير اطت فاؽ
Total

2
41

4.9
100.0

ب و االختصاص العممي:

يىيف ثلجداؿ روـ ( )2ازيع فرثد ثلاين
ث

طتؿم ارير ذلؾ.

ايشير ثلجداؿ روـ ( )2يلط ف

ب ثرخ صتص ثلامطام ا ا :ثلط ت ى م ثرو صتدم ثلطصترؼم يدثرة

مط ن ى كتنت طف ث فرثد ذاي ثخ صتصتت رير جتري م يث ش ّكمت ن ػى هـ
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 %4105طف طجطاع فرثد ثلاين م طت طم شهتدة فا ثخ صتص ثلط ت ى م فءد ىمغت ن ى هـ  %3606طف طجطاع فرثد
ثلاين م طت ثلن ػى ث وػؿم فءػد كتنػت لرفػرثد ذاي ثرخ صػتص :ثرو صػتدم ثلطصػترؼم اثدثرة ث

فيطت ىينهـ ط تاي م اىمغت  %703طف طجطاع فرثد ثلاين .

طػتؿم فءػد كتنػت ثلن ػى

الجدول رقم ()9توزيع أفراد العينة حسب االختصاص العممي:

االختصاص العممي

التكرار
Frequency

النسبة المئوية
Percent

15

36.6

3

7.3

3

7.3

3

7.3

17
41

41.5
100.0

ط ت ى

ثو صتد

طصترؼ

يدثرة طتؿ
رير ذلؾ
Total

ج و عدد سنوات الخدمة:

ب طدة ثلخدط فا ثلاطؿ ثلطصرفام يلط الث فئتتم كطت

هر فػا ثلجػداؿ روػـ (.)3

ّـ ء يـ فرثد ثلاين م
اوػػد ثش ػ طمت ثلاين ػ مػػط  %22طػػف طجطػػاع ف ػرثد ثلاين ػ م كتنػػت طػػدة خػػدط هـ فػػا ثلاطػػؿ ثلطصػػرفام ػرثاح ىػػيف ثل ػػن

اثلخطػػس ػػناثتم طػػت ثلػػذيف كتنػػت خػػدط هـ كاػػر طػػف  10ػػناثت فػػا ثلاطػػؿ ثلطصػػرفام فءػػد كتنػػت ن ػػى هـ  %61طػػف

طجطاع فرثد ثلاين .

الجدول رقم ()3توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخدمة:

عدد سنوات الخدمة

التكرار
Frequency

النسبة المئوية
Percent

9

22.0

7

17.1

25
41

61.0
100.0

طف  1-5ناثت

طف 5-10ناثت

كار طف  10ناثت
Total

د و طبيعة العمل:

ّـ ء يـ فرثد ثلاين م ب مىيا طمهػـ فػا ثلطصػرؼم يلػط فئ ػيفم ثلضئػ ث الػطم اتطػؿ طىتشػرةً طػع ثلاطػلهم
اث خػػرى ر اتطػػؿ طىتش ػرةً طػػع ثلاطػػله .اي هػػر ثلجػػداؿ روػػـ ( )4ف ن ػػى ثلػػذيف ي اػػتطماف طػػع ثلاطػػله طىتش ػرة ػػا

 %6509طف طجطاع فرثد ثلاين م طت الئؾ ثلذيف ر ي اتطماف طىتشرة طع ثلاطلهم فءد ىمغت ن ى هـ فػا ثلاينػ %3401
طف طجطاع فرثد ثلاين .
الجدول رقم ()4توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل:

عدد سنوات الخدمة

التكرار
Frequency

النسبة المئوية
Percent

27

65.9

14
41

34.1
100.0

ي اتطؿ طع ثلاطله طىتشرة

ر ي اتطؿ طع ثلاطله طىتشرة
Total
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طي ث خدثـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه فا ثلطصترؼ
(د ثر

ثلءتضام ثلاطترم ثلزرير

مىيءي فا ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري)

ثالثاً :تحميل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات:

الفرضية األولى :رىم طءتييس ث دثه ىت ثر يجي ثلطصرؼ طف خلؿ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه:
ضطنت ذال ثلضرضي د ثر

رىا ط تار:

ا و ربط مقاييس أداء محور التعمم والنمو باالستراتيجية:
طت غمي

فرثد ثلاينػ م ا ى ّػيف ف يجتىػتت فػرثد

ذث ثلط ار ىتلىناد (15م 21م  )22طف ىناد ثر ىيتف ثلطاج

ثلاين ػ م ؤكػػد ف مىيػػؽ ىمتو ػ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثهم يػػؤدي يلػػط رىػػم طءػػتييس دثه ط ػػار ثل ػ امـ اثلنطػػا ىت ػ ثر يجي
ثلطصرؼم يث ي هر ثلجداؿ روػـ ( )5ف ط ا ػم ث ػ جتىتت فػرثد ثلاينػ

مػط ىنػاد ػذث ثلط ػار ىمػغ  7017درجػ طػف

اد ذال ثر جتى م ث جتى ً ييجتىي .
صؿ  9درجتتم ىتن رثؼ طايتري ودرال 108م ي طت ن ى %7907م اىتل تلا ّ
الجدول رقم ()5ربط مقاييس محور التعمم والنمو باالستراتيجية

القيمة

عدد

االستجابات
N
41

القيمة
العظمى
الصغرى
Maximu
Minimu
m
m
9
3

مجموع

النسبة

المتوسط

االنحراف

االستجابات
Sum

الحسابي
Mean

المئوية
Percent

المعياري
Std.
Deviation

294

7.17

79.7

1.815

9و ربط مقاييس أداء محور عمميات التشغيل الداخمية باالستراتيجية:

طت غمي ذث ثلط ار ىتلىنديف (6م  )9طف ىناد ثر ىيتف ثلطاج فرثد ثلاين م ا ّىيف ف يجتىػتت فػرثد ثلاينػ م
ؤكد ف مىيؽ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثهم يؤدي يلط رىم طءػتييس دثه ط ػار طميػتت ثل شػغيؿ ثلدثخميػ ىت ػ ثر يجي
ثلطصرؼم يث ي هر ثلجداؿ روػـ ( )6ف ط ا ػم ث ػ جتىتت فػرثد ثلاينػ

مػط ىنػاد ػذث ثلط ػار ىمػغ  5039درجػ طػف

اد ذال ثر جتى م ث جتى ً ييجتىي .
صؿ  6درجتتم ىتن رثؼ طايتري ودرال 00919م ي طت ن ى %8908م اىتل تلا ّ
الجدول رقم ()6ربط مقاييس محور عمميات التشغيل الداخمية باالستراتيجية

عدد

االستجابات
N
41

القيمة

القيمة
العظمى
الصغرى
Maximu
Minimu
m
m
6
3

مجموع

المتوسط

النسبة

االنحراف

االستجابات
Sum

الحسابي
Mean

المئوية
Percent

المعياري
Std.
Deviation

221

5.39

89.8

0.919

3و ربط مقاييس أداء محور العمالء باالستراتيجية:

طت غمي ذث ثلط ار ىتلىناد (18م 20م  )25طف ىناد ثر ىيتف ثلطاج فرثد ثلاينػ م ا ى ّػيف ف يجتىػتت فػرثد
ثلاين م ؤكد ف مىيؽ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثهم يؤدي يلط رىم طءتييس دثه ط ار ثلاطله ىت ػ ثر يجي ثلطصػرؼم
يػث ي هػػر ثلجػػداؿ روػـ ( )7ف ط ا ػػم ث ػ جتىتت فػرثد ثلاينػ

مػػط ىنػاد ػػذث ثلط ػػارم ىمػغ  6022درجػ طػػف صػػؿ 9

اد ذال ثر جتى م ث جتى ً ييجتىي .
درجتتم ىتن رثؼ طايتري ودرال  1992ي طت ن ى 69011م اىتل تلا ّ
الجدول رقم ()7ربط مقاييس محور العمالء باالستراتيجية
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عدد
االستجابات
N
41

القيمة

القيمة
العظمى
الصغرى
Maximu
Minimu
m
m
9
3

مجموع

المتوسط

النسبة

االستجابات
Sum

الحسابي
Mean

المئوية
Percent

المعياري
Std.
Deviation

255

6.22

69.11

1.92

4و ربط مقاييس أداء المحور المالي باالستراتيجية:
طت غمي

االنحراف

ػذث ثلط ػار ىتلىنػديف (1م  )24طػف ىنػاد ثر ػ ىيتف ثلطاجػ

فػرثد ثلاينػ م طػف ىنػاد ثر ػ ىيتف ثلطاجػ

فرثد ثلاين م ا ّىيف ف يجتىتت فرثد ثلاين م ؤكد ف مىيؽ ىمتو ثل ءيػيـ ثلط ػاثزف لػردثهم يػؤدي يلػط رىػم طءػتييس دثه
ط ػػار ثلاطػػله ىت ػ ثر يجي ثلطصػػرؼم يػػث ي هػػر ثلجػػداؿ روػػـ ( )8ف ط ا ػػم ث ػ جتىتت ف ػرثد ثلاين ػ مػػط ىنػػاد ػػذث
ثلط ارم ىمغ  5942درجػ طػف صػؿ  6درجػتتم ىػتن رثؼ طايػتري وػدرال  0959ي طػت ن ػى  %90924اىتل ػتلا ا ّػد ػذال
ثر جتى م ث جتى ً ييجتىي .
الجدول رقم ()8ربط مقاييس المحور المالي باالستراتيجية

عدد

االستجابات
N
41

القيمة

الصغرى
Minimu
m
4

القيمة

العظمى
Maximu
m

االستجابات
Sum

المتوسط

الحسابي
Mean

النسبة

المئوية
Percent

االنحراف المعياري
Std.
Deviation

مجموع

6

222

5.42

90.24

0.59

ىنته مط ثلن تئا ثل تىء م ءىؿ ثلضرضي ث الطم اثل ا ؤكد مط ف مىيؽ ىمتوػ ثل ءيػيـ ثلط ػاثزف لػردثهم يػؤدي
ً
يلط ثلرىم ىيف طءتييس ث دثه لمط تار ث رىا لمىمتو طع ث ثر يجي ثلطصرؼ.
الفرضية الثانية :يضتف ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لػردثه طءػتييس خػرى لطءػتييس ثلطتليػ م

ثلطيزثت ثل نتف ي :

ـ ثخ ىتر ذال ثلضرضي ىتلىناد (17م 19م  )23طف ىنػاد ثر ػ ىيتف ثلطاجػ
ف فرثد ثلاين م يػراف ف ىمتوػ ثل ءيػيـ ثلط ػاثزف لػردثهم

ػت د ثلطصػرؼ فػا ىمػاغ

فػرثد ثلاينػ م ا هػرت ن ػتئا ثل ميػؿ

ػت د ثلطصػرؼ فػا ىمػاغ ثلطيػزثت ثل نتف ػي طػف خػلؿ يضػتف

طءتييس خرى رير طتلي لمطءػتييس ثلطتليػ م يػث ي هػر ثلجػداؿ روػـ ()9م ف ط ا ػم ث ػ جتىتت فػرثد ثلاينػ

مػط ىنػاد

ذث ثلط ار ىمغ  7929درج طف صؿ  9درجتتم ىتن رثؼ طايػتري وػدرال  1923ي طػت ن ػى 90م5م اىتل ػتلا ا ّػد ػذال
ثر جتى م ث جتى ً ييجتىي .
الجدول رقم ()9الميزات التنافسية

عدد

االستجابات
N
41

القيمة

الصغرى
Minimu
m
5

القيمة
العظمى
Maximu
m

االستجابات
Sum

المتوسط

الحسابي
Mean

النسبة

المئوية
Percent

االنحراف المعياري
Std.
Deviation

مجموع

9

299

7.29

90.5

1.23

ا ميػ ءىػػؿ ثلضرضػػي ثلاتنيػ م ططػػت يانػػا ف ىمتوػ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثهم ضػػيؼ طءػػتييس ريػػر طتليػ لمطءػػتييس

ثلطتلي م

ت د ثلطصرؼ فا ىماغ ثلطيزثت ثل نتف ي .
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طي ث خدثـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه فا ثلطصترؼ
(د ثر

ثلءتضام ثلاطترم ثلزرير

مىيءي فا ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري)

الفرضية الثالثة :ءييـ ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري دثئ طف طن ار ط تار ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه:
ضطنت ذال ثلضرضي د ثر

رىا ط تار:

او محور التعمم والنمو:
طت غمي

ذث ثلط ار ىتلىناد (13م 14م  )16طف ىناد ثر ىيتف ثلطاج

فرثد ثلاينػ م ا ى ّػيف ف يجتىػتت فػرثد

يءيـ دثهال طف طن ار ط ار ثلػ امـ اثلنطػام يػث ي هػر ثلجػداؿ روػـ ()10م
ثلاين م ؤكد ف ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اريم ّ
ف ط ا م ث جتىتت فػرثد ثلاينػ

مػط ىنػاد ػذث ثلط ػار ىمػغ  7.85درجػ طػف صػؿ  9درجػتتم ىػتن رثؼ طايػتري وػدرال

اد ذال ثر جتى م ث جتى ً ييجتىي .
1059م ي طت ن ى %87026م اىتل تلا ّ

الجدول رقم ()00تقييم المصرف العقاري ألدائو من منظور محور التعمم والنمو

القيموووووووووووووووووة

مجمووووووووووووووووووووووووع المتوسوووووووووووووووووط النسووووووووووووووووبة

عوووووووووووووووووووووووووووودد
القيموووووووووووووووووة العظمى
المئوية
الحسابي
االستجابات
االستجابات
Maximu
الصغرى
Percent Mean
Sum
N
m
Minimu
m
87.26
7.85
322
9
3
41

االنحوووووووووووووووووووووووراف

المعياري

Std.
Deviation
1.59

9و محور عمميات التشغيل الداخمية:

طت غمي ذث ثلط ار ىتلىناد (10م 11م  )12طف ىناد ثر ىيتف ثلطاج فرثد ثلاينػ م ا ى ّػيف ف يجتىػتت فػرثد
يءيـ دثهال طف طن ار ط ار طميتت ثل شغيؿ ثلدثخمي م يث ي هر ثلجػداؿ
ثلاين م ؤكد ف ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اريم ّ

روػػـ ()11م ف ط ا ػػم ث ػ جتىتت فػرثد ثلاينػ

مػػط ىنػػاد ػػذث ثلط ػػار ىمػػغ 7م 12درجػ طػػف صػػؿ  9درجػػتتم ىػػتن رثؼ

اد ذال ثر جتى م ث جتى ً ييجتىي .
طايتري ودرال  1954ي طت ن ى %79013م اىتل تلا ّ

الجدول رقم ()00تقييم المصرف العقاري ألدائو من منظور محور عمميات التشغيل الداخمية

القيمة

عدد

االستجابات
N
41

القيمة
العظمى
الصغرى
Maximu
Minimu
m
m
9
3

مجموع

المتوسط

النسبة

االنحراف

االستجابات
Sum

الحسابي
Mean

المئوية
Percent

المعياري
Std.
Deviation

292

7.12

79.13

1.54

3و محور العمالء:

طػػت غمي ػ ػػذث ثلط ػػار ىػػتلىناد (5م 7م  )8طػػف ىنػػاد ثر ػ ىيتف ثلطاج ػ ف ػرثد ثلاين ػ م ا ىػ ّػيف ف يجتىػػتت ف ػرثد
ثلاين م ؤكػد ف ثلطصػرؼ ثلاءػتري ثل ػاريم يء ّػيـ دثهال طػف طن ػار ط ػار ثلاطػلهم يػث ي هػر ثلجػداؿ روػـ ( )12ف
مط ىناد ذث ثلط ار ىمغ  7071درج طف صؿ  9درجتتم ىتن رثؼ طايتري ودرال 1944

ط ا م ث جتىتت فرثد ثلاين

اد ذال ثر جتى م ث جتى ً ييجتىي .
ي طت ن ى %85964م اىتل تلا ّ

الجدول رقم ()09تقييم المصرف العقاري ألدائو من منظور محور العمالء

عدد

القيمة

القيمة

مجموع
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المتوسط

النسبة

االنحراف
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العظمى
الصغرى
Maximu Minimu
m
m
9
3

االستجابات
N
41

االستجابات
Sum

الحسابي
Mean

المئوية
Percent

316

7.71

85.64

4و المحور المالي:
طت غمي

ذث ثلط ار ىتلىناد (2م 3م  )4طف ىنػاد ثر ػ ىيتف ثلطاجػ

المعياري
Std.
Deviation
1.44

فػرثد ثلاينػ م طػف ىنػاد ثر ػ ىيتف ثلطاجػ

فرثد ثلاين م ا ّىيف ف يجتىتت فرثد ثلاين م ؤكد ف ثلطصرؼ ثلاءتري ثل ػاريم يء ّػيـ دثهال طػف طن ػار ثلط ػار ثلطػتلام
يث ي هر ثلجداؿ روـ ( )13ف ط ا م ث جتىتت فرثد ثلاينػ مػط ىنػاد ػذث ثلط ػارم ىمػغ  8915درجػ طػف صػؿ 9

اد ذال ثر جتى م ث جتى ً ييجتىي .
درجتتم ىتن رثؼ طايتري ودرال 1032م ي طت ن ى %90051م اىتل تلا ّ
الجدول رقم ()03تقييم المصرف العقاري ألدائو من منظور المحور المالي

عدد

االستجابات
N
41

القيمة

القيمة
العظمى
الصغرى
Maximu
Minimu
m
m
9
5

مجموع

المتوسط

النسبة

االنحراف

االستجابات
Sum

الحسابي
Mean

المئوية
Percent

المعياري
Std.
Deviation

334

8.15

90.51

1.315

ػته مػػط ثلن ػػتئا ثل ػػتىء م يػ ـ وىػاؿ ثلضرضػػي ثلاتلاػ م ا ػػذث يانػػا ف ثلطصػرؼ ثلاءػػتري ثل ػػاريم يءػّػيـ دثهال طػػف
اىن ً
طن ار ط تار ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لػردثهم ايؤيػد ػذال ثلن يجػ ثلطءػتىلت ثلشخصػي ثل ػا جر هػت ثلىت اػ طػع ػدد طػف
ثلط ػػؤاليفم اثإلدثريػػيف فػػا ثلطصػػرؼ ثلاءػػتري ثل ػػاريم يػػث ينهػػـ ي ػ خدطاف طءػػتييس طتلي ػ م اريػػر طتلي ػ ل ءيػػيـ دثه
ثلطصرؼ ىشكؿ ي ضؽ طػع طءػتييس ءيػيـ ث دثه لط ػتار ىمتوػ ثل ءيػيـ ثلط ػاثزف لػردثهم مػط ثلػررـ طػف ػدـ اجػاد ىمتوػ
ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه لديهـ.

 دراسوووة الفوووروق بوووين متوسوووطات اسوووتجابات أفوووراد العينوووة حسوووب المؤىووول العمموووي،االختصاص العممي ،عدد سنوات الخدمة ،طبيعة العمل في المصرف:

ػـ ث ػ خدثـ ثخ ىػتر (ت) ػ يادنت لاينػ اث ػدة  One Sample "T" Testلد ثر ػ ثلضراوػتت ىػيف ط ا ػمتت

ثلطءدـ لهـ.
ث جتىتت فرثد ثلاين افؽ ثلط غيرثت ثل ا ث طدت فا ثر ىيتف ّ
 0و المؤىل العممي:
ي هر ثلجداؿ روـ ( )14ويط (ت)

يادنت لءيتس ثلضراوتت ىيف ث جتىتت ف ثرد ثلاين

ب ثلطؤ ؿ ثلامطا:

الجدول رقم ( )04اختبار (ت) ستيودنت لقياس الفروق بين متوسطات استجابات حسب المؤىل العممي
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طي ث خدثـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه فا ثلطصترؼ
(د ثر

ثلءتضام ثلاطترم ثلزرير

مىيءي فا ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري)

ثلط ا م

ثرن رثؼ

تىا

ثلطايتري

ويط (ت)
)(t

درجتت ثل ري
)(df

شهتدة اتناي

3

58

5.3

08.9

9

0.003

طاهد ط ا م

9

63.00

9.9

90.7

8

0

يجتزة جتطاي

97

69.7

6.7

48.5

96

0

طتج ير اطت فاؽ

9

65

9.9

39.5

0

0.09

ثلطؤ ؿ ثلامطا

دد
ثر جتىتت

ثل

ثلدرل

()1

)(Sig

ي ى ّػيف طػػف خػلؿ ثلىيتنػػتت ثل ػا ي هر ػػت ثلجػداؿ روػػـ ( )14ف وػػيـ ط ػ اى ثلدرلػ )(Sigم وػد ىمغػػت ويطػتً وػػؿ طػػف
ػػب ثلطؤ ػػؿ
0005م ططػػت ي ػػدؿ مػػط ػػدـ اجػػاد فػػراؽ ذثت درل ػ ي صػػتئي ىػػيف ط ا ػػمتت ث ػ جتىتت فػ ػرثد ثلاين ػ
ثلامطا.
 9و االختصاص العممي:

ي هػػر ثلجػػداؿ روػػـ ( )15ويط ػ (ت) ػ يادنت لءيػػتس ثلضراوػػتت ىػػيف ث ػ جتىتت ف ػرثد ثلاين ػ

ػػب ثرخ صػػتص

ثلامطا:
الجدول رقم ( )05اختبار (ت) ستيودنت لقياس الفروق بين متوسطات استجابات حسب االختصاص العممي

ثرخ صتص

دد

ثلامطا

ثر جتىتت

ط ت ى

05

60.0

ثو صتد

3

68

3.6

طصترؼ

3

66.3

5.8

09.9

3

64

4.4

95.4

9

07

60.9

7.3

34.8

06

يدثرة

طتؿ

رير ذلؾ

ثلط ا م

ثرن رثؼ

تىا

ثلطايتري

ويط (ت)
)(t

درجتت ثل ري
)(df

ثلدرل
)(Sig

7.7

30.9

04

0

39.7

9

0.000

9

0.003
0.009
0

ثل

ي ّىيف طف خلؿ ثلىيتنتت ثل ػا ي هر ػت ثلجػداؿ روػـ ()15م ف وػيـ ط ػ اى ثلدرلػ )(Sigم وػد ىمغػت ويطػتً وػؿ طػف
ػب ثرخ صػتص
 0005م ططت يدؿ مط دـ اجػاد فػراؽ ذثت درلػ ي صػتئي ىػيف ط ا ػمتت ث ػ جتىتت فػرثد ثلاينػ
ثلامطا.
 3و عدد سنوات الخدمة:

ي هػػر ثلجػػداؿ روػػـ ( )16ويط ػ (ت) ػ يادنت لءيػػتس ثلضراوػػتت ىػػيف ث ػ جتىتت ف ػرثد ثلاين ػ

ػػب ػػدد ػػناثت

ثلخدط :
الجدول رقم ( )06اختبار (ت) ستيودنت لقياس الفروق بين متوسطات استجابات حسب عدد سنوات الخدمة

دد ناثت ثلخدط

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ثلط ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ثرن ػ ػ ػ ػ ػ ػرثؼ ويط (ت)

درجتت ثل ري

() 1

( :Significanceط ػ اى ثلدرلػ ) ػا ىػػترة ػػف ث طػتؿ

ث

تس فا يورثر اجاد فراؽ دثل ي صتئيتً ـ ر .فاندطت نا طػد ط ػ اى ثلاءػ %95م فإننػت نن ػر فػا ويطػ ط ػ اى ثلدرلػ

ا وؿ طف  0005فإننت نءرر دـ

ثلدرل

ػػتاي ثلط ا ػػمتت .اثل ءػؿ ثلػػذي ي ػػاي مػط ويطػ ط ػ اى ثلدرلػ م ػػا ثل ءػػؿ
ػذثم فػإذث كػتف ي ػتاي

ءؽ فرضي ثلادـ (ثلضرضي ثلصضري )؛ انءرر ىتل تلا اجاد ثلضراؽ ثإل صتئي م اثلاكس ىتلاكس.
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تىا

ثلطايتري

)(t

)(df

)(Sig

ثر جتىتت

ثل

99.7

8

0

طف  5-1ناثت

9

58.9

5.9

6

0

طف  10-5ناثت

7

69.9

9.5

07.4

94

0

كار طف  10ناثت

95

64.04

6.9

50.9

ي ّىيف طف خلؿ ثلىيتنتت ثل ػا ي هر ػت ثلجػداؿ روػـ ()16م ف وػيـ ط ػ اى ثلدرلػ )(Sigم وػد ىمغػت ويطػتً وػؿ طػف
ػب ػدد ػناثت
 0005م ططت يدؿ مػط ػدـ اجػاد فػراؽ ذثت درلػ ي صػتئي ىػيف ط ا ػمتت ث ػ جتىتت فػرثد ثلاينػ
ثلخدط .
 4و طبيعة العمل:

ي هر ثلجداؿ روـ ( )17ويط (ت)

يادنت لءيتس ثلضراوتت ىيف ث جتىتت فرثد ثلاين مىيا ثلاطؿ:

الجدول رقم ()07اختبار (ت) ستيودنت لقياس الفروق بين متوسطات استجابات حسب طبيعة العمل

ثلط ا م

ثرن رثؼ

تىا

ثلطايتري

ويط (ت)
)(t

درجتت ثل ري
)(df

ثلدرل
)(Sig

ي اتطؿ طع ثلاطله طىتشرة

97

64.07

6.4

50.7

96

0

ر ي اتطؿ طع ثلاطله طىتشرة

04

59.6

7.5

99.8

03

0

مىيا ثلاطؿ

دد
ثر جتىتت

ثل

ي ّىيف طف خلؿ ثلىيتنتت فػا ثلجػداؿ روػـ ()17م ف وػيـ ط ػ اى ثلدرلػ م وػد ىمغػت ويطػتً وػؿ طػف 0005م ططػت يػدؿ
ب مىيا ثلاطؿ.
مط دـ اجاد فراؽ ذثت درل ي صتئي ىيف ط ا متت ث جتىتت فرثد ثلاين

االستنتاجات والتوصيات:
أوالً:االستنتاجات :

 -1اػػد ءني ػ ىمتو ػ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثه ث دثة ث ن ػػب لءيػػتس دثه ثلطن ط ػ مفهػػا ث دثة ث كاػػر طاضػػا ي

ى ىب طنهجهت ثلامطا فا
ا طدال ثلن ـ ثلط خدط

ديد ث طيػ ثلن ػىي لمطاػتيير ا ثلطؤشػرثتم كطػت نهػت ر ا طػد مػط ثل كػـ ثلشخصػا طامطػت
تليتً .

 -2يف ثلصيغ ثلطاجادة تليػتً فػا ثلطصػترؼ ثل ػاري ل ايػؿ ث دثه ثلضامػا يلػط درجػتتم ػا صػيغ ضػايض م ر

ت د مط صنيؼ دويؽ لمطصترؼمار طكف طف ىع دثه ثلطصرؼ ثلاث د ىر م م زطني م ططت ي هر ثل تج يلط
ىنا نطتذج ءييـ جديدة .
-3

ػػت د ىمتو ػ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثه ثلطصػػترؼ ثل كاطي ػ ثل ػػاري فػػا زيػػتدة ص ػ هت طػػف ثل ػػاؽم اثل طيػػزم

اثل ضاؽ مط ثلطنتف يف ثلذيف ي زثيد دد ـ ىت ػ طرثر فػا ثل ػاؽ ثلط ميػ م اي ى ّػيف ذلػؾ طػف خػلؿ
ثل ػػا

هػػرت ف ط ا ػػم ث ػ جتىتت ف ػرثد ثلاين ػ

درجتتم ي طت ن ى %9095م ا ا ن ى

ميػؿ ثلضرضػي ثلاتنيػ

مػػط ثلىنػػاد ثل ػػا ءػػيس ػػذال ثلضرضػػي م ىمػػغ  7929درج ػ طػػف صػػؿ 9

تلي م اىت ثلضرضي ثلطاضا

طف وىؿ ثلىت ا .

 -4اىت ثلى ث دـ اجاد مىيؽ ط كتطؿ لىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه فا ثلطصرؼ ثلاءػتري ثل ػاري م ا لكػف
ي افر لدى ذث ثلطصرؼ ثلركتئز ث

ت ػي ل مىيػؽ ػذث ثلن ػتـ م ااجػد ثلىت ػث طػف خػلؿ طءػتىلت شخصػي طػع ىاػ

ثلط ؤاليف فا ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اريم ا طف خلؿ ثر ىيتفم نهـ يػراف ف نػتؾ ط ثزيػت ديػدة ل مىيػؽ ػذث ثلن ػتـم
ا لكف نتؾ صااىتتم

اؿ داف مىيء ماطف ذال ثلصااىتت :ثلكمض ثلطر ضا ل مىيؽ ثلن تـم ا دـ افر ثلخىرثت
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طي ث خدثـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه فا ثلطصترؼ
(د ثر

ثلءتضام ثلاطترم ثلزرير

مىيءي فا ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري)

ثلضني ثلطمماى ل صطيـ ثلىمتو ا مىيءهت مط ثل ت ب ميضتف يلط دـ افر كاثدر وتدرة مط دريب ثلاتطميف مي .
 -5اجػػد ثلىت ػػثم ف ف ػرثد ين ػ ثلى ػػثم ياثفءػػاف مػػط ف ىمتو ػ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثهم ػرىم طء ػتييس ث دثه
ىت ثر يجي ثلطن ط م اي ّىيف ذلؾ طف خلؿ

ميؿ ثلضرضي ثلاتني ثل ا

هرتم ف ط ا م ث جتىتت فرثد ثلاين

مػط

ثلىنػػاد ثل ػػا ءػػيس ػػذال ثلضرضػػي (اثلىتلغ ػ  10ىنػػاد)م ىمػػغ  2492درج ػ طػػف صػػؿ  30درج ػ م ي طػػت ن ػػى %80066م
تلي م اىت ثلضرضي ثلطاضا

اان ى

طف وىؿ ثلىت ث.

اثف رى ػػم طءػ ػػتييس ث دثه ىت ػ ػ ثر يجي ثلطن ط ػ ػ م ياػ ػػزز طػ ػػف طميػ ػ ءيػ ػػيـ ث دثهم اي ػ ػػت ـ فػ ػػا

ءيػ ػػؽ ث ػ ػػدثؼ

ثر ثر يجي .
ثانياً :التوصيات:

 -1ضػػرارة مىيػػؽ ثلطصػػرؼ ثلاءػػتري ثل ػػاري لىمتو ػ ثل ءيػػيـ ثلط ػاثزف لػػردثهم يػػث ي ػػافر لػػدى ػػذث ثلطصػػرؼ

ثلطءاط ػػتت ثلض ػػراري م ايا ى ػػر ػػذث ثلطص ػػرؼم ػػا ثل ثرئ ػػد ف ػػا ػػاري ى مىي ػػؽ ك ػػؿ ط ػػت ػػا جدي ػػد ف ػػا ػػتلـ ثلطص ػػترؼ

اث

طتؿم اطف اـ يطكف نءؿ ذال ثل جرى م ا اطيطهت مط ىتوا ثلطصترؼ ثل اري ثل كاطي .
 -2ذليؿ ثلصااىتت ثل ا

اؿ داف مىيؽ ن تـ BSCم اذلؾ طف خلؿ:

ػ رصد طىتلغ كتفي فا طاثزن ثلطصترؼ لاضع ن تـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه.
ب ػ أ يؿ ثلطا ضيفم ا دريىهـ مط كيضي صطيـم ا شغيؿ ن تـ ثلىمتو م اذلؾ طػف خػلؿ ير ػتؿ ثلطػا ضيف يلػط
ثلطصترؼ ثل ا ءاـ ى مىيؽ ن تـ BSCم ا ءد دارثتم اث دثد ىرثطا لطا ضا ثلطصرؼ طف وىؿ فرثد ط خصصيف.
 -3افير ط مزطتت نجتح ن تـ BSCم اثل ا طاؿ فيطت يما:
ػ اضع ن تـ لجطع ثلطاماطتت ثللزط لاطمي ثل ءييـ.
ب ػ افير ثلطاثرد ثلىشري م اثلطتدي ثللزط ل شغيؿ ثلن تـ.
ج ػ افير ثلن تـ ىاد ا ى م اثىلغ ثلطصترؼ ىتل اديلت مي ىشكؿ ط طرم
د ػ افير ثل جلت ل ءديـ ث دل

مط ثل متىؽ طع ثلن تئا.

 4ػ خذ اجهتت ن ر ثلطصترؼ ىايف ثر ىتر اؿ ي تدة ثلن ر ىطؤش ثر هتم ا طي هت ثلن ىي ىشكؿ داري.
-5ث ءمتب ثلخىرثت ثلطصرفي ثلءػتدرة مػط يدخػتؿ ن طػ ثلاطػؿ ثل دياػ فػا ثلطصػترؼم اثل ضػت
ثلطؤ م ى ءديـ اثفز طتدي اطاناي طرضي لهت.

ممحق :
بنود االستبيان :

استبيان لقياس أىمية بطاقة التقييم المتوازن لألداء في المصارف
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مػط ثلكػاثدر
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"دراسة تطبيقية في المصرف العقاري السوري"

أعوود ىووذا االسووتبيان لغوورب إعووداد بحووث عممووي ،ويعتموود الباحووث فووي تطبيووق الجانووب العممووي ليووذا البحووث عمووى

استخراج مؤشرات ،تساعد في إثبوات ،أو نفوي الفرضويات الموضووعة مون خوالل تحميول ىوذا االسوتبيان ،يرجوو الباحوث
اإلجابة عن الفقرات المطروحة في االستمارة بأكبر قدر من الدقة والوضوح ،ليتمكن من تقديم نتائج صادقة عمماً بوأن

المعمومات ،ستعامل فقط ألغراب البحث العممي .
بيانات عامة
المؤىل العممي:

طاهد ط ا م 

شهتدة اتناي 

االختصاص العممي:

ط ت ى 

ثو صتد

يجتزة جتطاي 
طصترؼ 

عدد سنوات الخدمة:

 5 -1

يدثرة

طتج ير اطت فاؽ 
طتؿ 

10-5

طبيعة العمل:

اتطؿ طع ثلاطله طىتشرةً 

رير ذلؾ 
كار طف  10

ر اتطؿ طع ثلاطله طىتشرةً 

بنود االستبيان:
رقم

موافق

البنود

البند
1
يف ءيؽ رىتح تلي م يؤار فا دثه ثلطصرؼ ط ءىلً
2
يركز ثلطصرؼ مط ث تب طادؿ نطا دد ثلاطله
3
ياػػد طاػػدؿ ثلاتئػػد مػػط رس ثلطػػتؿ ثلط ػ اطر طؤش ػ ثًر ياي ػتً ل ءيػػيـ دثه
ثلطصرؼ

ػػتب ثلرى ي ػ افػػؽ فئػػتت ثلاطػػله اثلخػػدطتت ثلطءدطػ م ياػػد ط ػ ثًر

4

يف ث

5

يف ط اى ثلخدطػ ثلطءدطػ لماطػلهم يػناكس ييجتىػتً مػط كػرثر اتطػؿ

6

ما ػػب ج ػػادة خ ػػدطتت ثلطص ػػرؼ دا ثًر كى ػػر م ػػط ثلط ػػدى ثلماي ػػؿ ف ػػا

7

ماػػب ثلخمضي ػ ثرج طت ي ػ م اثلط ػ اى ثلطػػتدي لماطػػله دا ثًر طهط ػتً فػػا

ضراريتً ىتلن ى لمطصرؼ
ثلاطيؿ طع ثلطصرؼ

ريؾ ثلرى ي ويت تً ىخض

اتر ثلضاثئد اثلاطارت

ديد ط اى اتطمهـ طع ثلطصرؼ

8
9

ي ميع ثلاطيؿ
يج ػػري

ديد جادة ثلخدط ثل ا ي صؿ ميهت طف ثلطصرؼ

دي ػػد طمي ػػتت ثل ػػديث ف ػػا ثلطص ػػرؼ ف ػػا ض ػػاه ث يتج ػػتت
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غير
موافق

ال أدري

طي ث خدثـ ىمتو ثل ءييـ ثلط اثزف لردثه فا ثلطصترؼ
(د ثر

ثلءتضام ثلاطترم ثلزرير

مىيءي فا ثلطصرؼ ثلاءتري ثل اري)

ثلاطله
ثل اؽ وىؿ ف يءدـ خدطتت جديدة

10

يءاـ ثلطصرؼ ىد ثر

11

يف خدطتت طت ىاد ءيـ ثلخدط لماطلهم ؤار فا دثه ثلطصرؼ

12

يف ش ػػكيم ثلخ ػػدطتت ثلطصػ ػرفي ثلطءدطػ ػ م ضػػػا ىتر يتج ػػتت ثل تليػ ػ
لماطله

13

يف ثلءت دة ثل كنالاجي ثلط ت م ضيدنا فا د يـ ود ثر ام اخى ثر ا

14

ياد نجت تً شخصيتً ىتلن ى لا
يف ءيؽ ثلطصرؼ دثف م ُ
يف ثل ػػدريب ثلػػذي صػػؿ مي ػ طػػف ثلطصػػرؼ كػ ف
ػتؼ لطاجه ػ

16

يف ثلطنتف ػ ثلءتئطػ ىػػيف فػرثد فريءػػا فػػا ثلاطػػؿم ػػا طنتف ػ ييجتىيػ م

15

ثل اؿ اثل ماير

ػػراؼ

ا د ـ ثلاطؿ
17

ءد ف رمب ثلاطله طضمراف لم اتطؿ طع ثلطصرؼ ثلاءتري داف
ريرال

18

يغير ثلطصرؼ طف دثف ثر ثر يجي ىاتً لشرثئال ثلاطله ثلط ػ هدف
ّ
(شرثئال ثلاطله طف يث ط اى دخمهـم اط اث ـ ثلامطا).

19

يءدـ ثلطصرؼ ثلخدطتت ثللزط م لي ءؽ ثلنجتحم اي تف

20

يف ثلاطؿ ثإل لنا لمطصرؼم يصؿ يلط كتف شرثئال ثلطج طع

21

مي

ءد ننا درؾ ثر ثر يجيتت ثل ا ي ىنت ت ثلطصرؼ
طتؿ ثلياطي ثل ا واـ ىهتم رجـ ث ثر يجيتت ثلطصرؼ

22

يف ث

23

(ختص ىتإلدثرييف) افر ثلطاماطتت اثلىيتنتت ثللزطػ ر خػتذ ثلءػ ثررثت
فا ثلطاثوؼ ثلطخ مض

24

(خػػتص ىػػتإلدثرييف) يء ػاـ ثلطصػػرؼ ىد ثر ػ ثرن ثرفػػتت ػػف ث ػػدثؼ
ثلطخمم لطاتلج ثلءصار فا ثلاوت ثلطنت ب

25

غما فراع ثلطصرؼ ث يتجتت ثلطنتمؽ كتف
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