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 المستخلص
 

المتالحقة في البيئة المحيطة بالوحدات االقتصادية تحول االهتمام فيي مايال قييا   فرضت التغيرات
األداء إلى استخدام المقايي  غير المالية إلى اانب المقايي  المالية، بحيث يتالءم نظام قيا  األداء مع هذه 

حييث فييي اييدم قييدر  المتغييرات ليسييااد الوحييدات االقتصييادية اقيى تحقيييي اسييتراتياياتشا، وتتم ييل م ي قة الب
شم فيي تطيوير األداء، لشيذا تنياول البحيث أبمياد ديية اقيى تيوفير الممقوميات التيي تسيأنظمة قيا  األداء التققي

واود تأ ير لقمقايي  المالية وغير الماليية بصيهتشا متغييرات مسيتققة اقيى ى لإقيا  األداء، وخقص الباحث 
 .ا  ابمت ا  األداء المالي الحالي والمستقبقي بصهته متغير

 
 المقاييس غير المالية.، ، المقاييس الماليةمنظمات ميةخد ،داء المتوازنبطاقة األ مفتاحية:الكلمات ال

 
Abstract 
 

 Imposed changes subsequent to the environment surrounding units economic shift attention in 

the area of performance measurement to use measurements of non-financial as well as financial 

metrics, so consistent performance measurement system with these variables to help economic 

units to achieve their strategies, The research problem is the inability of performance measurement 

systems traditional to provide information that contributes to the development of performance, this 

dealt with the dimensions of performance measurement, the researcher concluded because of the 

impact of the measures of financial and non-financial as independent variables on the financial 

performance of the present and future as the dependent variable. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, service organizations, financial measures, non- financial 

metrics.       



 [141] كتلو 

 

 المقدمة
االقتصييادية وفييي ظييل فييي ظييل االتايياه الحييالي نحييو الخييروا مييم الحييدود ا ققيمييية لقوحييدات 

سميشا نحو ا تساب أسواي اديد  اقيى مسيتوا الميالم، أصيبحت الوحيدات االقتصيادية الييوم بحااية 
إلييى ممقومييات ذات طبيميية تييتالءم مييع االحتيااييات الاديييد  التييي تم نشييا مييم الييدخول فييي األسييواي 

منافسة المحدود  النطياي ، فالبيئة المحيطة قد تغيرت مم الة وتحقيي الحصة السوقية المن ود المالمي
أ  ير  زبيائمبمتطقبات محدود  إلى  زبائمإلى المنافسة المالمية التي ال تحدها قيود أو ضوابط، ومم 

وبالتييالي ال بييد مييم ، وايييا  وبمتطقبييات غييير محييدود ، ومييم األسييواي المحقييية إلييى األسييواي المالمييية
مقوميات وتأخيذ بااتبارهيا نيواحي أخيرا ليم إيااد مقايي  اديد  لتقييم األداء، تسااد اقى تيوفير الم

وإنميا تأخيذ فيي ااتبارهيا المواميل  ،تأخذها المقايي  المالية، حيث ال تر ز اقى النتيائ  الماليية فقيط
المحد ييية لقت قهييية والمييي  ر  ب ييي ل أساسيييي اقيييى األداء، فيييال  ير ميييم الوحيييدات االقتصيييادية ترسيييم 

غييياب الوسييائل واألدوات التييي تم نشييا مييم قيييا  ل دوذلييي يمييواالسييتراتيايات والققيييل منشييا ينهييذها، 
 .الوسائل األسا  في تنهيذ االستراتيايات دهيذ تقي االستراتيايات، حيث تمومتابمة االتااه نحو تن

ال تمطييي الخطييوات المطقوبيية لتقييييم بيئيية المنافسيية  المسييتخدمة سييابقا  م المقييايي  المالييية إإذ 
قبقية ايم المواميل التوقمات التي تمّ م ا دار  مم إاطياء نظير  مسيت الحالية، فالقوائم المالية ال تقدم

أم يييتم النظيير إلييى إدار  األداء بااتبارهييا مهتييا  ذ ياييب إ، (Shamk, 1993, 138)ء المسييببة ليي دا
داخقية في المنظمات الخدمية، وبالتالي سوف تقود الوحيدات لتحقييي المالقات الخاراية والممقيات ال

 .  (Institute Of Management Accounting, 1995,1-7)بة  أهدافشا المطقو
مات ايم مسيتوا األداء  دورا  في توفير الممقوتقييم األداء التققيدية التي ت دي واقيه فمقايي  

 :(Longyi Li, 2009, 22)يتتصف بما يأت

 تر ز اقى قيا  األداء التاريخي. .1
دورا  حاسيما  فيي  المحيطية والتيي تي ديلبيئية تر ز اقيى الممقييات الداخقيية الت يغيقية متااهقية ا .2

 ناا  الوحدات االقتصادية.
تر ز اقى الناحية المالية في الوقت الذي وِاشيت انتقيادات   يير  السيتخدام وحيد  النقيد لقتقريير  .3

 حيث وصهت بأنشا مقايي  مطاطية. ،ام النتائ  في ظل ما توااشه وحد  النقد مم تققبات
 مشكلة البحث

االقتصيادية فيي نقيص الممقوميات التيي تقيوم المحاسيبة  لمنظمياتة فيي ايسيقة الرئتتم ل الم  
ا دارية بتوفيرها، حيث تشتم بإنتاا الممقومات المالية متااهقة الممقومات غير المالية، فالممقوميات 
المالية المتولد  ايم مقيايي  تقيييم األداء التققيديية قيد تمطيي إ يارات مضيققة ايم األداء، تي دي إليى 

 ادم قدر  متخذ القرار اقى اتخاذ القرار الصحيح  دار  األن طة إدار  ايد .
الحديديية السيورية قيد يرايع إليى ايدم إتبيا  أسيقوب  منظمية الخطيوطفانخهاض مسيتوا أداء 

 المالية وغير المالية. ا ستراتيايةمحدد وواضح في تقييم األداء، يأخذ بميم االاتبار النواحي 
 أهمية البحث
فيي قييا  وتقيييم  أهمية البحث ميم  ونيه يسيااد اقيى تاياوز الوسيائل واألدوات التققيدييةتنبع 

أننييا فييي اصيير باتييت فيييه التطييورات متتابميية ومتسيياراة، األميير الييذي يتطقييب أم األداء، والسيييما 
توا ب المحاسبة ا دارية هذه التطيورات ايم طرييي تطيوير الوسيائل واألسياليب التيي تمتميد اقيشيا 

 .الممقومات في توليد
 
 
 



 [       141]                                                                                                                              ... لقياس األداءاملتوازن  األداء بطاقة
 

 أهداف البحث
 الخدميية ظمياتتطوير أساليب تقيييم األداء المسيتخدمة فيي تقيييم أداء المنيشدف هذا البحث إلى 

اختييييار أسييياليب لتقيييييم األداء ماليييية وغيييير ماليييية التيييي يم يييم اسيييتخدامشا لتقيييييم أداء ميييم ناحيييية، و
 .خرامم ناحية أ الخدميةظمات المن
 

 البحث ياتفرض
هنيياي االقيية ارتبيياط ممنوييية بيييم المقييايي  المالييية وغييير المالييية لتقييييم األداء مييم  :ولاألالفررر  

 الحديدية السورية مم ناحية أخرا. لمنظمة الخطوطناحية، واألداء المالي الحالي 
هنيياي االقيية ارتبيياط ممنوييية بيييم المقييايي  المالييية وغييير المالييية لتقييييم األداء مييم  الفررر  النرراني:

 الحديدية السورية مم ناحية أخرا. لمنظمة الخطوطداء المالي المستقبقي ناحية، واأل
 .Yالحديدية السورية  منظمة الخطوط صافي ربح أو خسار  يم لالمتغير التابع:  -
 ي:أتوغير المالية التي تتم ل فيما ي هي المقايي  المالية :المتغيرات المستققة -

  لالمم بأداءالمقايي  غير المالية الخاصة.  X1 

 المقايي  غير المالية الخاصة بالممال . X2 

 زبائمالمقايي  غير المالية الخاصة بال. X3 

  باألسوايالمقايي  غير المالية الخاصة. X4 

  الحديدية السورية منظمة الخطوطالمقايي  المالية التي تمتمدها. X5 

وضييحة فييي الدراسيية أمييا المتغيييرات الهراييية الخاصيية ب ييل بمييد مييم األبميياد السييابقة م
 .الممقية

 
 تقييم األداء عمليةأهمية 

 :(lichiello, Turnock, 14) اآلتيةبالنقاط  األداءامقية تقييم  أهمية يم م تحديد
 منما  لت رارها. التصحيحيتم ل ف االنحرافات وممرفة أسبابشا،ا ت ا .1
حة، وهل  ام اردها المتاتر يد ا نهاي ام طريي متابمة  يهية استخدام الوحد  االقتصادية لمو .2

 دوم هدر أو ضيا  أو اطل.مم هذا االستخدام 
 .اقى بيانات مطابقة لقواقع ا  ااتمادخاذ القرارات، وذلي مسااد  المدراء اقى ات .3
  .تمزيز ا حسا  بالمس ولية ورفع مستوا الواي لدا المامقيم .4

ما إذا  انت ت بع حااات تمرف فياللوحد  االقتصادية امم خالل تقييم األداء يم م  دار   .5
ممرفة التحسينات  اقى فشم اميع األن طة والممقيات المنهذ ،تشا سااد، ومامالئشا ورغباتشم

 .(232، 2222)الحسيني وآخروم،  اوالتطورات الحقيقية التي حققتش

 
 أسباب تقييم األداء

مم أهم تقي األداء األسباب التي تدفع الوحد  االقتصادية إلى القيام بتقييم  هناي المديد مم
 :(Kourtit,Wall, 2009,2) ييأت األسباب ما

 التأ د مم سالمة األداء المام لقوحد  االقتصادية.  .1
 فمالة. إستراتيايةترامة ر ية الوحد  إلى  .2
 زياد  فمالية نظام التغذية الم سية. .3
 ة.الل مراقبة م  رات األداء الرئيستأسي  نظام إنذار مبّ ر وذلي مم خ .4

  والتنظيم بيم األهداف المامة واألهداف الهراية لقوحد  االقتصادية.التنسيي  .5
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 المقاييس المستخدمة في تقييم األداء
تقييم األداء، حيث يتوقف ذليي اقيى طبيمية الوحيد  االقتصيادية في تتمدد المقايي  المستخدمة 

فيي المقيايي  المسيتخدمة أهيم  يييأت مياالتي يراد تقييم أدائشا إضافة إلى األهداف المراد تحقيقشيا، وفي
 تقييم األداء:

  ، مقايي  الهمالية: وت ير هيذه المقيايي  إليى دراية تحقييي الوحيد  االقتصيادية ألهيدافشا المحيدد
 أي ت ير إلى مدا توافي المخراات )النتائ ( مع المتطقبات.

  الايييود : وت يييير هيييذه المقيييايي  إليييى ميييدا قيييدر  الوحيييد  االقتصيييادية اقيييى تيييوفير  مقيييايي
 .زبائمابقة لرغبات وتوقمات النتاات/الخدمات مطالم

  ناياز المشيام إميدا قيدر  الوحيد  االقتصيادية اقيى المقايي  الزمنية: وت يير هيذه المقيايي  إليى
الوقيت المحدد  بال  ل الصحيح والوقت المناسب، وهذا بيدوره يتطقيب ميم إدار  الوحيد  تحدييد 

 .زبائمرغبات الو قباتباالاتماد اقى متط المناسب ل ل وحد  امل،

  مقايي  ا نتااية: تيربط هيذه المقيايي  بييم المنتايات / الخيدمات )المخرايات( ميم اشية وبييم
   .اناصر ا نتاا )المدخالت( مم اشة أخرا

 قوحد  االقتصاديةليي  إلى مدا سالمة األداء المام مقايي  األمام: وت ير هذه المقا. 

 تحقييي األهيداف  ميدا قيدر  الوحيد  االقتصيادية اقيى مقايي  ال هاء : وت ير هذه المقيايي  إليى
  المطقوبة باستخدام أقل موارد مم نة.

 
 المنشآت الخدمية تقييم أداءالمستخدمة في االتجاهات الحدينة 

أدا التحييول فييي أسييقوب إدار  الوحييدات االقتصييادية إلييى تزايييد حاايية ا دار  إلييى ممقومييات 
وهيذا ينطبيي اقيى النظيام التققييدي ، دها اقيى تحقييي أهيدافشاتم نشا مم إدار  وحداتشا بطريقة تسياا

لتحقييي  لقيا  وتقييم األداء الذي أصيبح االاتمياد اقييه يمترييه بميض الينقص اليذي البيد ميم تالفييه
أم األسقوب التققيدي في تقيييم األداء  يام مناسيبا  انيدما  انيت الوحيدات والسيما احتيااات ا دار ، 

تميد اقيى فيرض المنتايات اقيى ود ضييقة تتم يل فيي التسيويي اليداخقي المماالقتصادية تممل في حد
ورغباتشم سواء مم حييث الايود  أو السيمر،  زبائمدوم األخذ في االاتبار احتيااات المم ، زبائمال

إال أنه مع تزايد حد  المنافسة  يئا  ف يئا  خاصية فيي ظيل المنيادا  بالتايار  الحير  والتبيادل التاياري 
إلى التاديد والتنو  في ا نتياا أو  -االهتمام بتخهيض الت اليف فضال  ام –نتقل االهتمام الحر فقد ا

وذليييي لموااشييية التغييييرات فيييي الطقيييب وتقويييية المر يييز التنافسيييي لقوحيييدات  ،فيييي تقيييديم الخيييدمات
   االقتصادية.

قوب امقشا في ظل وقد   قت هذه الظروف ضغطا  اقى الوحدات االقتصادية لتطوير أس
 : (3-2، 2222)مصطهى سميد،  يأتتتصف بما ي بيئة
  تماظم ا نهاي اقى الم رواات االست مارية، وهذا يتطقب بالضرور  هيا ل تنظيمية ونظم

 أهدافشا.إدارية مماصر  تستطيع إدار  هذه االست مارات لتحقيي 
  في استخدام آليات السوي والخروا إلى االقتصاد الحر وما يتبع ذلي مم تحوالت هي قية

 االقتصاد القومي تنم   اقى أساليب األداء.

 مما يستواب ضرور  تحسيم ا نتااية  ،تغيير هي ل سوي الممل بمد أم أصبحت سوقا  االمية
 في ظل المتغيرات الحالية ونظم الاود  ال قية.

ونتياة لقصهات الاديد  التي أخذت تتصف بشا البيئية االقتصيادية، أخيذت المالقية بييم البيائع  
لم تري تتغير  يئا  ف يئا ، فبمد أم  ام اقى قمة اهتمامات الم تري هو السمر األقل  أسا  فيي وا

امقية المهاضقة بيم البدائل، أصبحت الاود  تم ل قمة اهتماميات الم يتري واألسيا  فيي المهاضيقة 
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ييير بيييم البييدائل، ألم ااتبييارات الاييود  أخييذت تتبقييور، ممييا يتطقييب مييم الوحييدات االقتصييادية تغي
 .استراتياياتشا لتتالءم مع الظروف الاديد 

 
 متطلبات نظام تقييم األداء الجيد

أم ترااي الدقة اند تصميم نظام لتقييم األداء، حييث يم يم تحدييد مم االقتصادية بد لقوحد  ال
    ي:بما يأت الايد األداءنظام تقييم  الوااب توافرها فيالمتطقبات الايد  

 مة والضرورية لمتخذ القرار.البيانات الالز أم يوفر .1

ميع الميوارد المتاحية  ا  يايب أم ي يوم متوافقي ما  ،أم ي وم مهشوما  وواضحا  مم قبل مستخدميه .2
 لقوحد . 

سييشولة االسييتخدام مييم حيييث اسييتخدام المقيييا  ووضييوحه واالنخهيياض النسييبي لقوقييت والاشييد  .3
 .(Bititic,2005,340)المستغري في امقية القيا 

وذليي لتقيييم  ،  غير المالية باانب المقيايي  الماليية المسيتخدمة فيي تقيييم األداءاستخدام المقايي .4
 األ ر اقى األداء في األال الطويل.

 بالوحد  االقتصادية. المتمققة( ميع النواحي )الداخقية والخارايةأم ي مل ا .5

 يوضح المالقة بيم مقايي  األداء المتنواة.، وةدقبأم يقوم بقيا  النتائ   .6

)أحمييد  زبيائمتي  ر ب ي ل مبا يير اقيى رضييا ال التيييتقيييم نتييائ  الممقييات  م التر ييز اقييىأم ييت .7
 (.52، 2221خضير، 

 
 ةجديدال األداءظم تقييم ن  في  التحديات التي تواجهها الوحدات االقتصادية

 االقتصادية، واحتقت رغباتشمي  قوم ضغطا  قويا  اقى الوحدات  زبائمأصبح ال :زبائنال 
 .ايا ، وأصبحت رغباتشم محدد  بدقةأ  ر و زبائمإذ أصبح ال ،األسواي الصدار  في

 :قمالمية، حيث أصبح المنافسوم أ  ر قو  وضغطا  لانطققت المنافسة مم المحقية  المنافسون
 .أواب تطوير أساليب تقييم األداء مما ،وتأ يرا  اقى الوحدات االقتصادية

 :أسر ،  ما أصبحت التغيرات القانونية أ  ر تأ يرا  أصبحت المتغيرات الت نولواية  المتغيرات
 . (Institute Accounting,1995,1-7) تآاقى المن 

 
  التغيير في أبعاد نظم تقييم األداء

نظم قيا  األداء وسيقة لتحقيي غاية وهي تنهيذ االستراتيايات، لذلي ياب أم ت وم  دتم
مقدرتشا اقى تحديد  فضال  امة ومهشومة، ممقومات واضحقادر  اقى تحويل االستراتيايات إلى 

االتااه نحو تحقيي االستراتيايات، لذا فإم التغيير في اتااه مقايي  تقييم األداء يرافقه تغيير في 
 أبماد نظم تقييم األداء ومنشا:

 ،تتم ييل امقييية تقييييم األداء وفقييا  ل سييقوب التققيييدي بمقارنيية األداء الهمقييي بالممييياري األهررداف:. 1
أمييا فييي ظييل بيئيية ، ذلييي لتحديييد المسيي ولية ألغييراض تمييديل الخطييط واألهييداف أو الممقييياتو

فرضييت أسيياليبشا فقييد تحولييت امقييية تقييييم األداء مييم أسييقوب رقييابي إلييى نظييام لتطييوير األداء 
 وتحسينه خالل دور  حيا  المنت  بال امل.

مميا يي دي إليى زيياد   ،األايل تر يز األسياليب التققيديية اقيى المقيايي  قصيير  :يالمرد  الزمنر. 2
االهتمام بالنتائ  قصير  األال اقيى حسياب مسيتقبل الوحيد  االقتصيادية، ليذلي  يام لزاميا  اقيى 

 نظم تقييم األداء أم تحتوي اقى مقايي  متوازنة في االهتمام في األال القصير والطويل. 



 [131] كتلو 

 

ء إليى التر ييز اقيى األن يطة التيي تسمى األساليب التققيديية فيي امقيية تقيييم األدا :نطاق التقييم. 3
يم م التمبير ام أدائشا ماليا ، مميا أدا إليى التر ييز اقيى مقيايي  ا نتاايية، اليذي أدا بالتبميية 
إلى زياد  المخزوم متااهقة األن طة األخيرا والتيي تمتبير األسيا  فيي امقيية ا نتياا وامقيية 

، قتصياديةألن طة التيي تقيوم بشيا الوحيد  االتصريهه، لذلي البد مم اتسا  نطاي التقييم إلى  افة ا
 وحااة الماتمع.  زبائمأن طة المنافسيم ورغبات ال فضال  ام

تمتمييد األسيياليب التققيدييية فييي امقييية تقييييم األداء اقييى مقييايي  وم  ييرات  األسررلوب والمررنه :. 4
يية لقمدييد مالية يتم مقارنتشا بالم  يرات الممياريية، اقيى اليرغم ميم تميرض الم  يرات المميار

، فييي الوقييت الييذي تحتيياا فيييه البيئيية الحدي يية إلييى فييي ظييل البيئيية الحدي ييةمييم االنتقييادات خاصيية 
 .ة والدقة في قيا  األداء الداخقيمقايي  تتمتع بالموضواي

 
  أنر مقاييس تقييم األداء على األداء المالي

 ،فيي إايداد تقيارير األداء  طويقة، تمتمد اقى المقيايي  الماليية مدظقت المحاسبة ا دارية، ول
وذلي اقى ااتبيار أم تحقييي أ بير ربيح وتخهييض الت ياليف إليى أدنيى حيد يم يم أم ي يوم فقيط ميم 
خالل االاتماد اقى المقايي  المالية، إال أم النمو واالستمرار فيي بيئية ا يتدت فيشيا المنافسية يمتميد 

ميا ف يقت المقيايي  الماليية فيي تقيديم اقى قدر  الوحدات االقتصادية اقى تحقيي أربا  مسيتقبقية، ول
فقد بيدأ البحيث ايم وسييقة مسياند  لشيذه المقيايي ، ووايد  ،و يهية مقايي  تهيد في تحقيي هذا الشدف

أ ر األبمياد غيير الماليية اقيى التيأ ير  1ذلي في المقايي  غير المالية ب افة أبمادها، ويوضح ال  ل 
 .لتواه االستراتياي لقيا  األداء المتوازما 2اقى األداء المالي. في حيم يوضح ال  ل 
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 1  ل ال

 االقة  ل بمد مم مقايي  األداء غير المالية مع إدار  الوحد  االقتصادية
 بتصرف: المصدر

    Bull, R, 1993, “A Window On Performance of Management”, Management Accounting London, 

vol.71,No.4, April, P.P.29-30. 

 
م النتياية النشائيية لقح يم اقيى وايد الباحيث بيأ 2وال ي ل  1مم خالل دراسة وتحقييل ال ي ل 

أداء أييية وحييد  اقتصييادية هييي ممييدل التوزيمات/التوزيمييات/ حقييوي المق ييية، أو بتمبييير آخيير مقييدار 
فضيال  ايم طيوير والتحسييم امياد الت األربيا  تميد متحققشا الوحدات االقتصادية، إذ غ األربا  التي

 . (Barfield,Raiborn,1998,968)أم المقايي  غير المالية تمتبر أفضل في التنب  بالتدفقات النقدية 

داخل المدييد ميم المواميل يرا الباحث أم تحقيي هذه األربا  إنما يتم بت 1وبنظر  فاحصة لق  ل 
 ي:تي تتأ ر بما يأتقى تقي األربا  والفي التأ ير ا التي ت دي دورا  رئيسا  

ت  ر هذه المقيايي  اقيى  يلن ميم إدار  الميوارد ميم  :المقاييس غير المالية من المنظور الداخلي -
خالل ال يهية التي يتم فيشيا اسيتغالل الميوارد لتحقييي ال هياء  فيي االسيتخدام، وإدار  األصيول ميم 

دار  القيمية المضيافة ميم خيالل خالل ال يهيية التيي ييتم فيشيا ت يغيل األصيول لتحقييي األربيا ، وإ
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هنا التطيوير واالبت يار ألسياليب ادييد  دورا   ي ديالن اط التسويقي لتحقيي المبيمات المن ود ، و
 بارزا  في تحسيم الممقيات وتطويرها.

 

 
 

 2  ل ال
 التواه االستراتياي لقيا  األداء المتوازم و يهية التأ ير اقى األداء المالي

 المصدر:
Kaplan, R. S & Norton, D. P., 2000, "Having Trouble With Your Strategy? Then Map It", 

Harvard Business Review, September- October, PP.168. 

 
: لقزبيائم والسيوي تيأ ير حاسيم اقيى الوحيدات المقاييس غير المالية من منظور الزبائن والسوق -

انيي منيه الوحيدات االقتصيادية  ميم اشودهيا وبالتيالي التيي ت فشميا المصيدر اليرئي  ،االقتصادية
 .3األربا   ما هو موضح بال  ل 
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 3  ل ال

 المالقة بيم المقايي  غير المالية  رضاء الزبائم و لن مم ا يرادات والت اليف
Source: Banker, R. D., Potter, G & Srinirasan, D, 2000,“An Empirical Investigation Of  Incentive Plan That 

Includes Nonfinancial Performance Measures” ,The Accounting Review, Vol.75, No.1, January, P.73 

 

المالقية بيييم إرضياء المييامقيم واألربييا  موابية فاييود  الممقيييات الداخقيية تحييدد وتواييه  مإ إذ
  نتاايية، وإنتاايية الميامقيم تحيدد وتوايه القيمية،رضاء المامقيم ووالئشم ورضياهم يحيدد ويوايه ا

، وهييذا مييا هييو يحييدد ويواييه والء الزبييائم زبييائم، ورضيياء الوالقيميية تحييدد وتواييه رضييا الزبييائم
 .4موضح بال  ل 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  ل ال

 األداء المالي خاصة بالممقية وإرضاء الزبائم امأ ر المقايي  غير المالية ال
Source: Banker R. D., Konstans, C & Mashruwala, R, 2000, A Contextual Study Of Links Between 

Employee Satisfaction,Employee Turnover, Customer Satisfaction And Financial Performance, 

Note Research. Last Revised: November 10,  2000, P.26. 
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لتي يشتم بشا بالدراة األولى المساهموم وهي تتيأ ر بالمقيايي  المالية الحصيقة ا المقايي  تمد
 السابقة الذ ر وت  ر بدورها اقى األربا .

م المقايي  غير المالية تقوم بقيا  الممقيات المسيببة لقت ياليف أو ويخقص الباحث إلى القول إ
ام دورا  حاسيما  ي دييلقيذيم المولد  لإليرادات ومتابمتشا، وبالتالي لشا أ ر اقى ا يرادات والت ياليف ا

 في ناا  الوحدات االقتصادية.
 أبعاد نظم تقييم األداء المتوازن

 ويتألف القيا  المتوازم ل داء مم أربمة أبماد:
 Financial Perspective البمد المالي -

 Customer Perspective الزبائم بمد -

 Internal Business Perspective بمد الممقيات الداخقية -

 Learning and Growth Perspective بمد التمقم والتطور -

 البعد المالي -أوال  
هذا البمد يأخذ بميم االاتبار األهداف المالية قصير  األال وطويقة األال، ويسيشم هيذا البميد 
فييي تحقيييي نتييائ  األبميياد األخييرا، وياييب أم ت ييوم األهييداف والمقييايي  الخاصيية باألبميياد األخييرا 

 .(Hansen, Mowen, 2000, 400-401)ة باألهداف المالية مرتبط
 المتميز  في هذا البمد  االستراتيايةالاوانب  تمدو

 :(Hansen, Mowen, 2000, 400-401)هي
إبييدا  اسييتخدامات اديييد  لقمنتاييات المواييود ،  نمييو ا يييرادات )زييياد  اييدد المنتاييات الاديييد ، .1

 وأسواي اديد ....(. زبائم سب 
 ) تخهيض ت اليف وحد  المنت ، وحدات التوزيع......(.  اليفتخهيض الت .2

اسييتممال األصييول )تطييوير اسييتخدام األصييل، يسييتخدم مقيييا  المائييد مييم االسييت مار النيياام اييم  .3
 الناامة ام استخدام األصل.....(. استخدام األصل أو القيمة المضافة

 زبائنبعد ال -نانيا  

والتييي تتحقييي مييم خييالل  االسييتراتيايةر األامييال اييوه تمييد زبييائمم القيميية التييي تتحقييي لقإ
 لخدمية أو المنيت ، واالقيات الزبيائم، وايروض الوحيد ، وزيياد  رضياالخصائص التي تنهيرد بشيا ا

، والتيي تمتبير المقيدمات التيي تحيدد فضال  ام زياد  االستاابة لقزبائمادد  زبائموا تساب  زبائمال
لييربط الزبييائم األساسييية قي المنافسيييم، وتمتبيير قيييم ال يهييية التييي سييوف تتميييز بشييا الوحييد  اييم بييا

 ,Kaplan, Norton) زبائنشياالممقيات الداخقية مم أال الحصول اقى مخراات تتوافي ميع رغبيات 

2000, 172). 
 بعد العمليات الداخلية -نالنا  

وحيامقي األسيشم، ويتطقيب هيذا البميد تحدييد  زبيائمالبميد األسيا ف فيي خقيي قيمية لق هيذا يمتبير
(، فالمقيايي  الممتميد  )إرضياء الزبيائم زبيائملممقيات المطقوبة لتحقيي األهداف المالية وأهيداف الا

 ,Kaplan)زبيائمإال أنشا ياب أم تترام في المقايي  الداخقية لتحقيي متطقبات ال ،هامة زبائماقى ال

Norton, 1992, 95) . 
 : (Hansen, Mowen, 2000, 402-405)تت وم مم الممقيات الداخقية و
 لت يييف الممقييات لتحقييي متطقبيات  زبائمابت ار أو تاديد الممقيات: وهذا يتطقب تحديد متطقبات ال

 .الزبائم
 .امقيات الت غيل: زياد  الاود  وال هاء  الت غيقية، وتخهيض وقت الممقيات 

 بمد البيع: زياد  اود  الخدمة و هاء  الخدمة، وتخهيض وقت الخدمة. امقيات خدمة ما 
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 بعد التعلم والتطور -ابعا  ر
تمييز الوحيدات ة، فالمنافسية المالميية تتطقيب يمتبر هذا البمد األسا ف فيي االسيتمرار والمنافسي

ام غيرها ببمض المزايا، وهذا ال يتم إال مم خالل ا بدا  والتطيوير فيي  افية النيواحي سيواء فيي 
 ما يتصل:

  تطيوير اسيتخدام المميدات واآلالت، أو تطيوير ببمد الممقيات الداخقية و ل ما يندرا تحت هذا مم
 األم ل. وحد  ومشاراتشم لتحقيي االستخدامقدرات المامقيم لدا ال

 تطيوير المنيت  نهسيه أو  ، أوالزبيائمي اديد  لخدمة ائام طريي إبدا  وابت ار طر زبائمأو ببمد ال
 ابت ار منتاات اديد .

  لزياد  ا يرادات. أو بالبمد المالي ام طريي البحث ام أسواي اديد 

ويمتبيير القيييا  المتييوازم ليي داء الوسيييقة األهييم التييي تم ييم الوحييدات االقتصييادية مييم تحقيييي 
المتيوازم تاييب اقيى األسيئقة  األهداف واالستراتيايات وتحديد اتااهشيا، فاسيتراتياية قييا  األداء

 :(Kaplan, Norton, 1992, 95)ية اآلت
 (.بائمالز؟ )بمد  يف ينظر إلينا الزبوم 
 .)في أي ماال ياب أم نتهوي؟ )البمد الداخقي 
 .) هل يم ننا االستمرار في خقي القيمة؟ )بمد التمقم وا بدا 
 .)يف يرانا المساهموم؟ )البمد المالي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5  ل ال

   المالقة بيم  لن مم الر ية واالستراتياية وأبماد القيا  المتوازم ل داء 
Source: Kaplan , R. S. & Norton, D. P., 1996, "Using The Balanced Scorecard To Strategic Management 

System", Harvard Business Review, January- February, P.76 

 
أنميوذا قييا  األداء والباحث ي يد هذه اله ير  فيي تقيييم أداء الوحيدات االقتصيادية باسيتخدام 

مقايي  متميدد  األبمياد فيي تقيييم األداء يمتبير أ  ير ادالية ل يلن ميم ا دار  م استخدام المتوازم، إذ إ

 بعد العمليات الداخلية

 األهداف المقاييس المستهدف مالتقد

    
كيف  لتحقيق أهداف المالك والزبائن

 ننفذ أعمالنا؟

الرؤية 

 واالستراتيجية

 البعد المالي

 األهداف المقاييس المستهدف التقدم

    
لتحقيق النجاح المالي كيف نبدو في 

 أعين المالك؟

 الزبائنبعد 

 األهداف المقاييس المستهدف التقدم

    
كيف  حقيق أهداف المالك والزبائنلت

 ننفذ أعمالنا؟

 بعد التعلم والنمو

 األهداف المقاييس المستهدف التقدم

    
لتحقيق رؤيتنا كيف سوف نتطور 

 ونغير؟
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الي مييم اواقييب األحييداث الخاراييية التييي ال يم ييم حيييث يمطييي حماييية لييإلدار  تايياه الميي ،والمييالي
الييتح م بشييا، إال أم الباحييث يييرا ضييرور  أم يتييألف نظييام قيييا  األداء مييم خمسيية أبميياد، يم ييم 

 .(Hoque, Alam, 2001, 25)ما بمد توضيحشا بالتتابع في
،   آنهيا  روذ ميال وتقيييم األداء فيي االتااهياتويرا الباحث ضرور  أم ييتم تطيوير نظيم قييا  

ضرور  أم تيتم امقيية المقارنية بييم نتيائ  هيذه  لم ت م مألوفة مم قبل، فضال  ام بحيث تشتم بنوا   
سيواء اقيى المسيتوا - هنهسيرائد في الماال ونقصد بالطبع المناف  ال ،المقايي  ومقايي  المنافسيم
 )إضافة إلى االستر اد بنتائ  قيا  األداء لقهترات الماضية(. -المحقي أو المستوا المالمي

فالمطقوب استخدام المقايي  المالية وغير المالية في تقييم األداء لضيمام تنهييذ االسيتراتيايات، 
تم الح م اقى  هاء  األداء فال بيد ميم أم ت يوم متغيير  أما فيما يتمقي بالممايير والتي اقى أساسشا ي

بتغير الظروف، وأفضل الممايير هي التي يتم الحصول اقيشا مم األسواي واقى مستوا الصينااة 
اانييب المقييايي  المالييية وغييير إلييى  Benchmarkingتخدام أسييقوب قيييا  األداء المقييارم  أي اسيي–

منافسييم لقح يم اقيى  هياء  األداء هيو الوسييقة لقتربيع اقيى المالية، فاستخدام الممقومات الخاصية بال
هييرم المنافسيية وا مسيياي بزمييام السييوي، فاسييتخدام المقييايي  المالييية وغييير المالييية والمقارنيية مييع 

التي تحتاا إلى تحسييم  -بيم الوحد  االقتصادية والسوي -المنافسيم يسااد في توضيح فاو  األداء 
ا بييدا  والته ييير لتطييوير المنييت  أو الخدميية لتايياوز المنافسيييم،   ونييه محييريفضييال  اييم وتطييوير، 

 زبييائمحيييث يمتبيير التحسيييم المتواصييل لقممقيييات األسييا  المنطقييي والمواييه نحييو االحتهيياظ بال

ادد وما ينام ام ذليي ميم تحقييي أربيا ، وميم هنيا تنبيع أهميية دراسية األسيواي  زبائمواستقطاب 
 والمنافسيم.

 س غير المالية الخاصة باألسواقبعد المقايي -خامسا  
تمتبر امقية قيا  وتقييم األداء ال ريام الذي يمد امقية اتخاذ القرارات بالممقوميات الالزمية 

بميا يحتويييه ميم فيرص ومخيياطر، فيي ظييل بيئية سييريمة  -لقتققييل ميم مخيياطر المسيتقبل، فالمسييتقبل
ادية، وذليي بواسيطة القيرارات يايب أم يوايه ميم قبيل الوحيد  االقتصي -التحول متميدد  المتغييرات

التي تمتمد اقى الممقومات المسيتمد  ميم توصييف البيئية الخارايية المحيطية بتقيي الوحيدات، ليذلي 
فمقى الوحدات االقتصادية التمرف اقى األسواي التي سوف تممل فيشا لتحيدد طبيمية تقيي األسيواي 

تيي تم نشيا ميم ت يويم ف ير  ايم وطبيمة المنافسيم، وذلي لقمميل اقيى اميع الممقوميات الالزمية ال
ال يهية والوسيقة التي سوف تتمامل بشا مع هذه األسيواي، وايدد المنافسييم ومسيتوا أدائشيم و يهيية 
 ،أدائشم الخدمة أو تقديم المنت ، فشي ياب أم تتميرف اقيى منافسييشا  أنشيا مال ية لق ير ة المنافسية

أداء الخدمية أو تقيديم المنيت ، وبالتيالي  ل ي تيتم م ميم ممرفية الاوانيب التيي يتمييز المنافسيوم فيي
وتتهوي اقيشم فت وم القائد  لقمنافسة والمبيادر  فيي  ،منافسيشامع لتااري اتممل اقى تحسيم أدائشا 

 .التغيير، ال أم يهرض اقيشا التغيير في سوي ا تدت فيه المنافسة
 :للخطوط الحديدية السوريةأداء المؤسسة العامة تقييم 

الماليرة وغيرر الماليرة لتقيريم  المقاييسهناك عالقة ارتباط معنوية بين  األول:اختبار الفر   - أ
مررن ناحيررة  المررالي للمؤسسررة العامررة للخطرروط الحديديررة السررورية واألداء مررن ناحيررة، األداء
 .أخر 

 طدراسة عالقات االرتبا -أوال  
 ميم ناحيية، المميلبيأداء ة بيم المقايي  غير المالية لتقيييم األداء الخاصيدراسة االقات االرتباط  -

تم حسياب مميامالت مم ناحية أخرا،  المالي لقم سسة المامة لقخطوط الحديدية السورية واألداء
إذ  .1و انييت مخراييات الحاسييب  مييا تظشيير فييي الاييدول  ،SPSSاالرتبيياط باسييتخدام برنييام  

الي ا سييا، وهيذا ، مرتبطام باألداء المX12، وX11م أم المتغيريم المستققي 1يالحظ مم الادول 
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م الم سسة قد خسرت فيي السينوات الم ير والباحث يمزو االرتباط السالب إلى أ ا   المتوقع،
رحالت اقيى اليرغم ميم  رأنشا تقوم بتسيي ي نقل الر اب والبضائع، فضال  امشا فزبائن ةالماضي

اقيى اليرغم -ادم تحقيي نسبة االمتالء ال امل، أما التحسم في الربح فيرايع إليى أسيباب أخيرا 
ميع  ط االهتميام بنيوا   غيير تققيديية فيي السيابي، إضيافة إليى أم االرتبيا -مم انخهياض ا نتاايية

 المتغير التابع غير ممنوي.
دراة االرتبياط وممنويية االرتبياط ل يل متغيير مسيتقل  1ما باقي المتغيرات فيوضح الادول أ

 مع المتغير التابع.
 

 1ادول ال
)األداء المالي الحالي( وبيم المتغيرات الهراية المستققة الخاصة ببمد  لربحممامالت االرتباط بيم ا

 أداء الممل

 الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
معامل 
 االرتباط

درجة 
 المعنوية

  X11 -21315 قاطرات الر اب إنتااية

  X12 -21210 قاطرات البضائع إنتااية

 * X13 -21645 الطاقة غير المستغقة

 ** X14 -21052 ف ل القاطراتممدل 

  X15 -21361 ممدل الشدر في نقل الر اب )الهرصة الضائمة(

 * X16 -21600 ممدل الشدر في نقل البضائع

 ** X17 21761 األمامممدل 

  X18 21257 ا نتاايةممدل استغالل الطاقة 

 ** X19 21703 ممدل أداء الخدمة

لطاقيية غييير ا  ممييدل اله ييل فييي أداء الخدميية )ممييدل
 (المستغقة

X110 -21543  

  X111 21376 ممدل تحقيي خطة المبيمات لقر اب

 * X112 21724 ممدل تحقيي خطة المبيمات لقبضائع.

 * X113 21507 ممدل االهتمام بالممدات

  X114 21467 ل الر ابممدل التطور في نق

  X115 -21224 ممدل التطور في نقل البضائع

 .SPSSاات الحاسب اآللي برنام  مم مخر المصدر:
 %.05*توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل 

 %.00** توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل 

 
 م مييم ناحييية،بالمييامقيبيييم المقييايي  غييير المالييية لتقييييم األداء الخاصيية دراسيية االقييات االرتبيياط  -

ميم ناحيية أخيرا، تيم حسياب مميامالت  المالي لقم سسة المامة لقخطوط الحديدية السيورية واألداء
 .2و انت مخراات الحاسب  ما تظشر في الادول ، SPSSاالرتباط باستخدام برنام  
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 2ادول ال

ة المستققة الخاصة ببمد )األداء المالي الحالي( وبيم المتغيرات الهراي ممامالت االرتباط بيم الربح
 أداء المامقيم

 الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
معامل 
 االرتباط

درجة 
 المعنوية

 * X21 -21610 ممدل دورام المامقيم

 ** X22 -21016 ممدل غياب المامقيم

  X23 -21304 المامقيم اممدل   او

 ** X24 21024 ممدل إرضاء المامقيم.

م ميم المزاييا المينيية التيي ممدل استهاد  المامقي
 تقدمشا الم سسة

X25 21367  

 * X26 -21633 ممدل المقوبات

  X27 -21325 ممدل إنتااية المامل في نقل الر اب

  X28 21361 ممدل إنتااية المامل في نقل البضائع.

  X29 -21312 ممدل إنتااية اامل ا نتاا في نقل الر اب

  X210 21375 ي نقل البضائعممدل إنتااية اامل ا نتاا ف

 ** X211 21756 ممدل التأهيل والتدريب

  X212 21564 ممدل  هاء  برام  التدريب

  X213 21140 ممدل الخبر 

  SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   :المصدر
 %.05*توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل 

 %. 00نوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل ** توضح أم مم

 
،  X27 مميدل إنتاايية الماميل فيي نقيل الر يابم المتغييريم المسيتققي مأ 2يالحظ مم الايدول  

مرتبطام باألداء المالي بمالقية ارتبياط سيقبية اقيى  X29 ممدل إنتااية اامل ا نتاا في نقل الر اب
 ةم الم سسيية قييد خسييرت فييي السيينوات الم يير الماضيييث يمييزو السييبب إلييى أ  المتوقييع، والباحييا يي
رحيالت اقييى الييرغم ميم اييدم تحقيييي نسييبة  رأنشيا تقييوم بتسييييفضييال  اييم  ،شيا فييي نقييل الر يابزبائن

 2مييا بيياقي المتغيييرات فيوضييح الاييدول ، إال أم ممييامالت االرتبيياط غييير ممنوييية، أاالمييتالء ال امييل
 رتباط ل ل متغير مستقل مع المتغير التابع.دراة االرتباط وممنوية اال

 واألداء مم ناحيية، زبائمبالبيم المقايي  غير المالية لتقييم األداء الخاصة دراسة االقات االرتباط  -
مم ناحية أخرا، تيم حسياب مميامالت االرتبياط  المالي لقم سسة المامة لقخطوط الحديدية السورية

 .3ت الحاسب  ما تظشر في الادول و انت مخرااSPSS باستخدام برنام  
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 3الادول 

 ممامالت االرتباط بيم الربح )األداء المالي الحالي( وبيم المتغيرات الهراية المستققة 
 الزبائمالخاصة ببمد ب

 معامل االرتباط الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
درجة 
 المعنوية

 ** X31 2700 مستوا اود  الخدمة

  X32 21412 تحسيم في الاود مستوا ال

 ** X33 21765 الزبائمممدل االستاابة لرغبات 

 ** X34 21721 ممدل االهتمام بالتطوير والتحسيم

  X35 -21100 ممدل ا  غال لمربات الر اب

  X36 -21230 متوسط نسبة ا  غال لقرحقة 

  X37 -21207 متوسط نسبة ا  غال المخططة لقرحقة الواحد  

  X38 -21272 وسط نسبة ا  غال ل امل الطاقة لقرحقة الواحد مت

  X39 21302 ممدل ا  غال إلى الخطة

  X310 21226 ممدل ا  غال إلى  امل الطاقة

 SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   المصدر:
 %.00** توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل 

 

 دراة االرتباط وممنوية االرتباط ل ل متغير مستقل مع المتغير التابع. 3 ضح الادوليو
 واألداء بالسيوي ميم ناحيية،بيم المقايي  غير المالية لتقييم األداء الخاصة دراسة االقات االرتباط  -

اط مم ناحية أخرا، تيم حسياب مميامالت االرتبي المالي لقم سسة المامة لقخطوط الحديدية السورية
 .4و انت مخراات الحاسب  ما تظشر في الادول  SPSSباستخدام برنام  

 
 4ادول ال

 )األداء المالي الحالي( وبيم المتغيرات الهراية المستققة  ممامالت االرتباط بيم الربح
 الخاصة ببمد األسواي

 معامل االرتباط الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي

 X41 -21510 نقل الر اب. حصة الوحد  مم السوي في خدمة

 X42 -21276 حصة الوحد  مم السوي في خدمة نقل البضائع 

 X43 21313 سمر الخدمة المقارم في خدمة نقل الر اب 

 X44 21234 سمر الخدمة المقارم في خدمة نقل البضائع

 SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   :المصدر

 
، إذ دراة االرتباط وممنوية االرتباط ل ل متغير مستقل مع المتغيير التيابع 4يوضح الادول 

 .ع بمالقة ارتباط ممنوية مع المتغير التابعتم المتغيرات المستققة ال تتميتبيم بأ
الميالي لقم سسية  واألداء ميم ناحيية،بييم المقيايي  الماليية لتقيييم األداء دراسة االقات االرتبياط  -

مييم ناحييية أخييرا، تييم حسيياب ممييامالت االرتبيياط باسييتخدام  ة لقخطييوط الحديدييية السييوريةالماميي
 .5و انت مخراات الحاسب  ما تظشر في الادول  SPSSبرنام  

 دراة االرتباط وممنوية االرتباط ل ل متغير مستقل مع المتغير التابع. 5يوضح الادول 
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 5الادول 

 المالي الحالي( وبيم المتغيرات الهراية المستققة ممامالت االرتباط بيم الربح )األداء 
 الخاصة بالبمد المالي

 SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   :المصدر

 %.00** توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل 
 %.05*توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل 

 
 6الادول 

مامالت االرتباط بيم المتغيرات المستققة ل بماد الخمسة لمقايي  تقييم األداء واألداء المالي م
 %00% و05الحالي الممنوية اند دراة 

 الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
معامل 
 االرتباط

درجة 
 المعنوية

 * X13 -21645 الطاقة غير المستغقة

 ** X14 -21052 ممدل ف ل القاطرات

 * X16 -2160 مدل الشدر في نقل البضائعم

 ** X17 21761 األمامممدل 

 ** X19 21703 ممدل أداء الخدمة

 * X112 21724 ممدل تحقيي خطة المبيمات لقبضائع.

 * X113 21507 ممدل االهتمام بالممدات

 * X26 -21633 ممدل المقوبات

 ** X211 21756 ممدل التأهيل والتدريب

 ** X22 -21016 مامقيمممدل غياب ال

 * X21 -21610 ممدل دورام المامقيم

 الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
 معامل
 االرتباط

درجة 
 المعنوية

  X51 -21127 ممدل تطور المبيمات بالقير  السورية

 ** X52 21040 ممدل تنهيذ الخطة بالقير  السورية

 * X53 21615 ة إنتااية المامل بالقير  السوري

  X54 21214 ممدل تطور إنتااية المامل

  X55 21401  أاورالقير   إنتااية

  X56 21215  أاورالقير   إنتاايةممدل تطور 

  X57 21302 القير  مواد إنتااية

  X58 21426 القير  مواد إنتاايةممدل تطور 

 * X59 21623 القير  إهالي إنتااية

  X510 -21242 لقير  إهالي ا إنتاايةممدل تطور 

  X511 21100 ال ابتة األصولممدل تغطية 

 * X521 21665 ممدل األاور إلى إامالي الت اليف

  X522 21124 ممدل المزايا المينية إلى إامالي األاور

  X523 -21450 ممدل الدااية وا االم إلى الت اليف

  X524 21535 سقميةممدل ت قهة الوقود والزيوت إلى المستقزمات ال

  X525 21102 ممدل التطور الت نولواي
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 الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
معامل 
 االرتباط

درجة 
 المعنوية

 ** X24 21024 ممدل إرضاء المامقيم

 ** X31 2700 مستوا اود  الخدمة

 ** X33 21765 الزبائمممدل االستاابة لرغبات 

 ** X34 21721 ممدل االهتمام بالتطوير والتحسيم

 ** X52 21040 ممدل تنهيذ الخطة بالقير  السورية

 * X53 21615 إنتااية المامل بالقير  السورية 

 * X59 21623 القير  إهالي إنتااية

 * X521 21665 ممدل األاور إلى إامالي الت اليف

 .SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   المصدر:        
 %.00** توضح أم دراة الممنوية بممدل  مالحظة:        

 %.05دراة الممنوية بممدل * توضح أم                
 

اوامييل هاميية، لشييا االقيية ارتبيياط ممنوييية انييد  6تمتبيير المتغيييرات الموضييحة فييي الاييدول 
% ميع المتغيير التيابع المتم يل بياألداء الميالي، وبالتيالي هنياي االقية ارتبياط 00% و05دراة  قة 

سيييواي، وذليييي لميييدم تيييوفر ممنوييية بييييم األداء الميييالي وأبمييياد تقيييييم األداء المقترحييية، اييدا بميييد األ
فيالمالحظ أنيه  -اء المياليهذا البميد ذا تيأ ير اقيى األد حيث يمد- افية لت ويم المقايي  الممقومات ال
االقات ارتباط بييم األداء الميالي والمواميل الشامية التيي تي  ر اقيى األداء الميالي ب ي ل  قد ُوادت
 .6الادول ضحة في ألول بالنسبة لقموامل الموحيث  بت صحة الهرض ا ،ممنوي

الماليية وغيير  المقيايي هناي االقة ارتباط ممنويية بييم في أم صحة الهرض  توبالتالي  بت
 واألداء ،6بالنسبة لبمض المتغيرات المستققة الموضحة في الايدول  -مم ناحية  المالية لتقييم األداء

 .مم ناحية أخرا المالي لقم سسة المامة لقخطوط الحديدية السورية
 
 المقاييس المالية وغير المالية على األداء الماليتأنير دراسة  -نيا  نا

 يير المتغيييرات المسييتققة والمتغييير التييابع، حييدار لتوضيييح أ ييم قييام الباحييث بإاييداد ممادليية االن
ظشييير وقيييد أ REGRESSIONواألمييير  SPSSباسيييتخدام برنيييام   ENTER وذليييي بطريقييية ا دخيييال

 .7بالادول الحاسب ممادلة االنحدار الموضحة 
 7ادول 

 ممادلة االنحدار الخاصة ألبماد تقييم األداء الخمسة في االقتشا مع األداء المالي الحالي
 )األرقام باآلالف(                                                     

المتغيرات 
 المستقلة

 X14 X16 X22 X31 X52 المقدار النابت

 3010 0060 81618 103025- 30568- 1605601- المعامل

 **F 22201 قيمة)ف(

 .SPSSتم الحصول اقى بيانات الادول مم مخراات الحاسب اآللي برنام   :المصدر
 %.05%،   * توضح أم دراة الممنوية بممدل 00** توضح أم دراة الممنوية بممدل  

 
، R  /21032وباالطال  اقيى مخرايات الحاسيب اآلليي وايد الباحيث أم: مماميل االرتبياط

R ممامل التحديد
م ممادلة االنحدار ممنوية انيد إذ إ 21753ممامل التحديد الممدل / ، 21065/  2
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م المتغيرات التي تحتيوي اقيشيا الممادلية تهسير أي إ 21065% وممامل التحديد يبقغ 00دراة  قة 
التهسيير لقتغييرات % مم التغيرات في المتغير التابع المتم ل في األداء المالي الحالي، ونسبة 0615

لمقيايي  تقيييم األداء المقترحية  -البميد الرابيع ءباسيت نا-في األداء المالي الذي تهسره األبماد الخمسية
ماتممة تمتبر أاقى مم نسب التهسير لقممادالت السابقة الخاصة ب ل بميد اقيى حيد ، فهيي الهيرض 

%، والهيرض الهرايي 6615 %، والهرض الهراي ال ياني0312الهراي األول  انت نسبة التهسير 
% 00وليم ي يم هنياي ممادلية ممنويية انيد دراية  قية  ،%، والهيرض الهرايي الرابيع6310ال الث 

%، وبالتالي يم م االاتماد اقيى الممادلية الموضيحة فيي 7211% والهرض الهراي الخام  05و
 في تهسير وتقدير التغيرات في األداء المالي وبالتالي الربح. 7الادول 

هناك عالقة ارتباط معنوية بين المقاييس المالية وغيرر الماليرة لتقيريم  الفر  الناني:اختبار  - ب
األداء من ناحية، واألداء المالي المستقبلي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السرورية مرن 

 ناحية أخر .

سسيية أ يير المقييايي  المالييية وغييير المالييية اقييى األداء المييالي المسييتقبقي لقم و االقيية لدراسيية
سسة المامة لقخطيوط  لربح الم إزاحةسوف يقوم الباحث بممقية  ،المامة لقخطوط الحديدية السورية

تقابيل الم  يرات الماليية  (2220 ميا )مي الايام  أربيا  مإبحييث  ،اياميم السورية بمقيدارالحديدية 
ات الماليية وذليي لدراسية المالقية بييم الم  ير ،(2226بماميم سابقيم )مي ال وغير المالية الخاصة 

المالي المستقبقي باستخدام ممامالت االرتباط وتحقييل االنحيدار لقتنبي  بممادلية  واألداءوغير المالية 
مشا ربيا  ييتم رسيم خطيط األاألربا  لمد  اياميم ليي  أ  ير هيو أ، والسبب في إزاحة قةالم ل المت

 ال.آلاال متوسطة وليست طويقة األ
 طدراسة عالقات االرتبا -أوال  
 ميم ناحيية، المميلبيأداء بيم المقايي  غير المالية لتقيييم األداء الخاصية راسة االقات االرتباط د -

مم ناحية أخرا، تم حسياب  لقم سسة المامة لقخطوط الحديدية السورية المستقبقي المالي واألداء
 .0و انت مخراات الحاسب  ما تظشر في الادول  SPSSممامالت االرتباط باستخدام برنام  

 
 0ادول ال

)األداء المالي المستقبقي( وبيم المتغيرات الهراية المستققة الخاصة  ممامالت االرتباط بيم الربح
 ببمد أداء الممل

 معامل االرتباط الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
درجة 
 المعنوية

  X11 -21622 قاطرات الر اب إنتااية

  X12 -21230 قاطرات البضائع إنتااية

  X13 -21222 اقة غير المستغقةالط

 * X14 -21602 ممدل ف ل القاطرات

  X15 -21610 ممدل الشدر في نقل الر اب )الهرصة الضائمة(

  X16 -21176 ممدل الشدر في نقل البضائع

 ** X17 21700 األمامممدل 

  X18 21205 ا نتاايةممدل استغالل الطاقة 

 * X19 21726 ممدل أداء الخدمة

 * X110 -21736 (ةغير المستغقالطاقة  دل اله ل في أداء الخدمة )ممدلمم

 * X111 21603 ممدل تحقيي خطة المبيمات لقر اب

  X112 21560 ممدل تحقيي خطة المبيمات لقبضائع.
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 معامل االرتباط الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
درجة 
 المعنوية

 ** X113 21062 ممدل االهتمام بالممدات

  X114 21270 ممدل التطور في نقل الر اب

 * X115 21655 ضائعممدل التطور في نقل الب

 مهرد  12لمينة حامشا  SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   المصدر:

 %.00** توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل 

 %.05*توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل 
 

أنيه قيد اختقهيت المتغييرات المسيتققة )التيي  1ارنية ميع الايدول وبالمق  0يالحظ مم الايدول 
ضيرور   رتتمقي ببمد أداء المميل( والتيي تي  ر اقيى األداء الميالي فيي  قتيا الحيالتيم، وهيذا ميا يهسي

شاشيا تأخيرا ل يي تتناسيب ميع االسيتراتيايات التيي تنفي مقيايي  تقيييم األداء ميم فتير  إليى النظر 
ظشرت بمض المتغييرات الادييد  ذات المالقية الممنويية ميع األداء الميالي الوحدات االقتصادية، فقد 

تفحيّول بميض فضيال  ايم وهي غير تقيي التيي ظشيرت انيد تحقييل الهيرض األول،  ،في هذا الهرض
المتغيرات التي  انت ممنوية فيي الهيرض الهرايي األول ميم الهيرض األول إليى غيير ممنويية انيد 

دراية االرتبياط وممنويية االرتبياط  0ويوضيح الايدول ض، % في هذا الهير05% و00دراة  قة 
 ل ل متغير مستقل مع المتغير التابع.

 مييم ناحييية، زبييائمبالبيييم المقييايي  غييير المالييية لتقييييم األداء الخاصيية دراسيية االقييات االرتبيياط  -
ب مم ناحية أخرا، تم حسيا لقم سسة المامة لقخطوط الحديدية السورية المستقبقي المالي واألداء

 .0و انت مخراات الحاسب  ما تظشر في الادول ، SPSSممامالت االرتباط باستخدام برنام  

 0الادول 
 ممامالت االرتباط بيم الربح )األداء المالي المستقبقي( وبيم المتغيرات الهراية المستققة 

 الخاصة ببمد المامقيم

 الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
معامل 
 االرتباط

درجة 
 عنويةالم

  X21 -21401 ممدل دورام المامقيم

 ** X22 -21700 ممدل غياب المامقيم

 ** X23 -21024 المامقيم اممدل   او

 * X24 21762 ممدل إرضاء المامقيم

  X25 21510 ممدل استهاد  المامقيم مم المزايا المينية التي تقدمشا الم سسة

 * X26 -21714 ممدل المقوبات

  X27 -21614 المامل في نقل الر ابممدل إنتااية 

  X28 21473 ممدل إنتااية المامل في نقل البضائع.

  X29 -21624 ممدل إنتااية اامل ا نتاا في نقل الر اب

  X210 21414 ممدل إنتااية اامل ا نتاا في نقل البضائع

 ** X211 21771 ممدل التأهيل والتدريب

 ** X212 21020 ممدل  هاء  برام  التدريب

  X213 -21202 ممدل الخبر 

 SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   المصدر:

 %.00** توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل 
 %.05*توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل 
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أنه قد اختقهت المتغيرات المسيتققة )التيي  2 ة مع الادولبالمقارن 0 يالحظ مم الادولحيث 
تتمقي ببمد المامقيم(، التي ت  ر اقى األداء الميالي الحيالي ايم المتغييرات المسيتققة التيي تي  ر فيي 
األداء المييالي المسييتقبقي فييي  قتييا الحييالتيم، فقييد ظشييرت بمييض المتغيييرات الاديييد  ذات المالقييية 

فضيال  الهيرض األول،  فييفي هذا الهرض، وهي غيير تقيي التيي ظشيرت الممنوية مع األداء المالي 
تحّول بمض المتغيرات التي  انت ممنويية فيي الهيرض الهرايي ال ياني ميم الهيرض األول إليى ام 

دراية  0يوضيح الايدول ا الهيرض، و% فيي هيذ05% و00متغيرات غير ممنوية انيد دراية  قية 
 مع المتغير التابع. االرتباط وممنوية االرتباط ل ل متغير مستقل

 مييم ناحييية، زبييائمبالبيييم المقييايي  غييير المالييية لتقييييم األداء الخاصيية دراسيية االقييات االرتبيياط  -
مم ناحية أخرا، تم حسياب  لقم سسة المامة لقخطوط الحديدية السورية المستقبقي المالي واألداء

 مييا تظشيير فييي  بـت مخراييات الحاسييـييـو ان، KSPSSممييامالت االرتبيياط باسييتخدام برنييام  
 .12الادول 

 أم: 12يالحظ مم الادول 
ذو االقة ارتباط ا سية باألداء المالي المستقبقي، إال أنشا  X35 ممدل ا  غال لمربات الر اب -

االقة ارتباط غير متوقمة وغير منطقية، والسبب في ذلي يراع في الواقع إلى ادم االهتمام 
 .الزبائماع في ادد م   هنالي ترا، بل اقى الالزبائمباذب 

 
 12الادول 

 ممامالت االرتباط بيم الربح )األداء المالي المستقبقي( وبيم المتغيرات الهراية المستققة 
 الزبائمالخاصة ببمد ب

 الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
معامل 
 االرتباط

درجة 
 المعنوية

 * X31 21606 مستوا اود  الخدمة

  X32 21435 مستوا التحسيم في الاود 

 * X33 21663 الزبائمممدل االستاابة لرغبات 

 * X34 21657 ممدل االهتمام بالتطوير والتحسيم

 * X35 -21651 ممدل ا  غال لمربات الر اب

  X36 -21425 متوسط نسبة ا  غال لقرحقة 

  X37 -21506 متوسط نسبة ا  غال المخططة لقرحقة الواحد  

  X38 -21316 ل امل الطاقة لقرحقة الواحد متوسط نسبة ا  غال 

 * X39 21601 ممدل ا  غال إلى الخطة

  X310 -21476 ممدل ا  غال إلى  امل الطاقة

 SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   المصدر:     

 %.05* توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل                    
 
ممييدل ، X37متوسييط نسييبة ا  ييغال المخططيية لقرحقيية الواحييد  ، X36متوسييط نسييبة ا  ييغال لقرحقيية  -

، أظشير X38 متوسيط نسيبة ا  يغال ل اميل الطاقية لقرحقية الواحيد  ،X310 ا  غال إلى  اميل الطاقية
المسيتقبقي،  نه هناي االقية ارتبياط ا سيية غيير منطقيية لشيذه المتغييرات ميع األداء المياليالتحقيل أ

، بل اقى الم   هناليي تراايع فيي ايدد الزبائموالسبب في ذلي هو في الواقع ادم االهتمام باذب 
 .الزبائم
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مما تقدم نالحيظ أنيه قيد توضيحت االقيات االرتبياط بييم األداء الميالي والمواميل الشامية التيي تي  ر 
تي  ر اقيى األداء الميالي التي اقى األداء المالي المستقبقي ب  ل ممنوي )وهي تختقف ام الموامل 

 الحالي(.
 باألسييواي مييم ناحييية،بيييم المقييايي  غييير المالييية لتقييييم األداء الخاصيية دراسيية االقييات االرتبيياط  -

ميم ناحيية أخيرا، تيم حسياب  لقم سسة المامة لقخطيوط الحديديية السيورية المستقبقي المالي واألداء
 .11 ات الحاسب  ما تظشر في الادولت مخراو ان ،SPSSممامالت االرتباط باستخدام برنام  

 
 11ادول ال

 )األداء المالي المستقبقي( وبيم المتغيرات الهراية المستققة  ممامالت االرتباط بيم الربح
 الخاصة ببمد األسواي

 ممامل االرتباط الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي

 X41 -21407 حصة الوحد  مم السوي في خدمة نقل الر اب.

 X42 -21227 حصة الوحد  مم السوي في خدمة نقل البضائع 

 X43 -21620 سمر الخدمة المقارم في خدمة نقل الر اب 

 X44 -21231 سمر الخدمة المقارم في خدمة نقل البضائع

 SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   :المصدر    

 
تتمتييع بمالقيية  ال ببمييد األسييوايالمتغيييرات المسييتققة والخاصيية  أم 11ويالحييظ مييم الاييدول 

 المالي. األداءارتباط ممنوية مع المتغير التابع 
 قبقيتسييالم المييالي واألداء مييم ناحييية،بيييم المقييايي  المالييية لتقييييم األداء دراسيية االقييات االرتبيياط  -

مييم ناحييية أخييرا، تييم حسيياب ممييامالت االرتبيياط  لقم سسيية الماميية لقخطييوط الحديدييية السييورية
 .12و انت مخراات الحاسب  ما تظشر في الادول  SPSSم برنام  باستخدا

 
 12الادول 

 ممامالت االرتباط بيم الربح )األداء المالي المستقبقي( وبيم المتغيرات الهراية المستققة 
 الخاصة بالبمد المالي

 الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
معامل 
 االرتباط

درجة 
 المعنوية

 * X51 -21600 ت بالقير  السوريةممدل تطور المبيما

  X52 21442 ممدل تنهيذ الخطة بالقير  السورية

  X53 21520 إنتااية المامل بالقير  السورية 

  X54 -21360 ممدل تطور إنتااية المامل

  X55 -21454  أاورالقير   إنتااية

  X56 21210  أاورالقير   إنتاايةممدل تطور 

  X57 -21374 القير  مواد إنتااية

  X58 21256 القير  مواد إنتاايةممدل تطور 

 * X59 21734 القير  إهالي إنتااية

  X510 -21276 القير  إهالي  إنتاايةممدل تطور 

  X511 21123 ال ابتة األصولممدل تغطية 

 ** X521 21020 ممدل األاور إلى إامالي الت اليف

  X522 21321 اورممدل المزايا المينية إلى إامالي األ
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  X523 -21326 ممدل الدااية وا االم إلى الت اليف

  X524 21623 ممدل ت قهة الوقود والزيوت إلى المستقزمات السقمية

  X525 21517 ممدل التطور الت نولواي

 SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   المصدر:         
 %.00لمتغير المستقل والمتغير التابع بممدل ** توضح أم ممنوية االرتباط بيم ا        
 %.05*توضح أم ممنوية االرتباط بيم المتغير المستقل والمتغير التابع بممدل    

 
أنه قد اختقهت المتغيرات المسيتققة )التيي  0بالمقارنة مع الادول  12حيث  يالحظ مم الادول 

حالي ايم المتغييرات المسيتققة التيي تي  ر اقيى تتمقي بالبمد المالي( والتي ت  ر اقى األداء المالي ال
األداء المالي المستقبقي في  قتا الحالتيم، فقد ظشرت متغيرات اديد  ذات االقة ارتباط ممنويية ميع 

 داء المالي الحالي.في االقتشا مع األ، وهي غير تقي التي ظشرت المستقبقياألداء المالي 
هامية، لشيا االقية ارتبياط ممنويية انيد دراية  اواميل 13المتغيرات الموضحة في الايدول  تمد
% مع المتغير التابع المتم ل بياألداء الميالي، وبالتيالي هنياي االقية ارتبياط ممنويية 00% و05 قة 

فر ابيييم األداء المييالي المسييتقبقي وأبميياد تقييييم األداء المقترحيية، اييدا بمييد األسييواي، وذلييي لمييدم تييو
 -ث يمتبير هيذا البميد ذا تيأ ير اقيى األداء الميالي المسيتقبقيحيي-الممقومات ال افيية لت يويم المقيايي 

فالمالحظ أنه قد توضحت االقات ارتباط بيم األداء الميالي المسيتقبقي والمواميل الشامية التيي تي  ر 
 بييت صييحة الهييرض األول بالنسييبة لقموامييل الموضييحة فييي  إذ ،اقييى األداء المييالي ب يي ل ممنييوي

 .13الادول 
الماليية وغيير  المقيايي هناي االقة ارتباط ممنويية بييم في أم لهرض صحة ا توبالتالي  بت
 ،13بالنسييبة لييبمض المتغيييرات المسييتققة الموضييحة فييي الاييدول  -مييم ناحييية  المالييية لتقييييم األداء

 .مم ناحية أخرا المالي لقم سسة المامة لقخطوط الحديدية السورية واألداء
 

 13ادول ال
يرات المستققة ل بماد الخمسة لمقايي  تقييم األداء واألداء المالي ممامالت االرتباط بيم المتغ

 %00% و05المستقبقي الممنوية اند دراة 

 الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
معامل 
 االرتباط

درجة 
 المعنوية

 * X14 -21602 ممدل ف ل القاطرات

 ** X17 21700 األمامممدل 

 * X19 21726 ممدل أداء الخدمة

 * X110 -21736 (الطاقة غير المستغقة ل اله ل في أداء الخدمة )ممدلممد

 * X111 21603 ممدل تحقيي خطة المبيمات لقر اب

 ** X113 21062 ممدل االهتمام بالممدات

 * X115 21655 ممدل التطور في نقل البضائع

 ** X22 -21700 ممدل غياب المامقيم

 ** X23 -21024 المامقيم اممدل   او

 * X24 21762 ممدل إرضاء المامقيم.

 * X26 -21714 ممدل المقوبات

 ** X211 21771 ممدل التأهيل والتدريب

 ** X212 21020 ممدل  هاء  برام  التدريب

 * X31 21606 مستوا اود  الخدمة
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 الرمز اسم المتغير المستقل الفرعي
معامل 
 االرتباط

درجة 
 المعنوية

 * X33 21663 الزبائمممدل االستاابة لرغبات 

 * X34 21657 ممدل االهتمام بالتطوير والتحسيم

 * X35 -21651 ممدل ا  غال لمربات الر اب

 * X39 21601 ممدل ا  غال إلى الخطة

 * X51 -21600 ممدل تطور المبيمات بالقير  السورية

 * X59 21734 القير  إهالي إنتااية

 ** X521 21020 ممدل األاور إلى إامالي الت اليف

 .SPSSمم مخراات الحاسب اآللي برنام   :المصدر   
 %.05%.  * توضح أم دراة الممنوية بممدل 00** توضح أم دراة الممنوية بممدل     

 
 نر المقاييس المالية وغير المالية على األداء الماليدراسة أ -نانيا  

 يير المتغيييرات المسييتققة والمتغييير التييابع، ليية االنحييدار لتوضيييح أ ييم قييام الباحييث بإاييداد مماد
ظشييير أوقيييد  REGRESSIONواألمييير  SPSSباسيييتخدام برنيييام   ENTER وذليييي بطريقييية ا دخيييال

 .14الحاسب ممادلة االنحدار الموضحة بالادول 
 

 14ادول ال
 أبماد تقييم األداء الخمسة في االقتشا مع األداء الماليممادلة االنحدار الخاصة ب

 باآلالف( )األرقام                      المستقبقي                                    

 
 .SPSSتم الحصول اقى بيانات الادول مم مخراات الحاسب اآللي برنام   المصدر:    

 %.05%،   * توضح أم دراة الممنوية بممدل 00** توضح أم دراة الممنوية بممدل  
 

، R /21000وبيياالطال  اقييى مخراييات الحاسييب اآللييي واييد الباحييث أم: ممامييل االرتبيياط
إم ممادلية االنحيدار هيذه ممنويية ، 21027ممامل التحديد المميدل / ، R2  /21076ممامل التحديد
م المتغييرات التيي تحتيوي اقيشيا الممادلية أي إ 21076% وممامل التحدييد يبقيغ 05اند دراة  قة 

% مم التغيرات في المتغير التابع المتم ل في األداء الميالي المسيتقبقي، ونسيبة التهسيير 0716تهسر 
لمقيايي  تقيييم األداء  -البميد الرابيع ءباسيت نا-داء المالي الذي تهسيره األبمياد الخمسيةلقتغيرات في األ

 ييره اقييى األداء المييالي ل يل بمييد اقييى حييد  فييي أالمقترحية ماتمميية تمتبيير أاقييى مييم نسييب التهسييير 
ببميد  مقايي  تقييم األداء ذات األبماد الخمسة ادا المقيايي  الماليية الخاصية وبالتالي تمدالمستقبقي، 

األسواي، ذات أ ر ممنوي اقى األداء المالي الحالي واألداء الميالي المسيتقبقي، إال أم المواميل ذات 
م مقيايي  تقيييم إذ إ التأ ير الممنوي  تختقف في األداء الميالي الحيالي ايم األداء الميالي المسيتقبقي،

الح م اقيى األداء الميالي حسب الغرض منشا، فيبأخرا، وتختقف   إلى تختقف مم مد المالي  األداء
 الحالي له مقايي  خاصة والح م اقى األداء المالي المستقبقي له أيضا مقايي  خاصة.
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 االستنتاجات
توصييل الباحييث إلييى أهمييية االاتميياد اقييى المقييايي  المالييية وغييير المالييية فييي قيييا  وتقييييم 

 ي:يأت وذلي مم خالل اختبار فروض هذه الدراسة إذ تبيم ما ،األداء
نه هناي تسيمة ية اقى األداء المالي الحالي، إذ واد الباحث أتأ ير المقايي  المالية وغير المال -أوال  

تتمتيع بمميامالت  6موضيحة بالايدول  –ا ر متغيرا  مسيتقال  )مقيايي  ماليية وغيير ماليية( 
 هييذه المتغيييرات فييي رأي مييالي الحييالي المتم ييل بييالربح، وتمييدارتبيياط ممنوييية مييع األداء ال

األ  يير أهمييية بالنسييبة ليي داء المييالي  بيياألداء المييالي، وبالتييالي تمييد الباحييث األ  يير ارتباطييا  
 الحالي.

المالييية اقييى األداء المييالي المسييتقبقي، حيييث واييد الباحييث أم  المالييية وغييير تييأ ير المقييايي  -نانيررا  
تتمتييع  13[ متغيييرا  مسييتقال  ) مقييايي  مالييية وغييير مالييية( موضييحة فييي الاييدول 21هنيياي  

الميالي  األ  ير ارتباطيا  بياألداء مع األداء المالي المسيتقبقي، إذ تميد بممامالت ارتباط ممنوية
 األ  ر أهمية بالنسبة ل داء المالي المستقبقي. وبالتالي تمد ،المستقبقي

ومم خالل المقارنة بيم المتغيرات المستققة الم  ر  اقى األداء الميالي الحيالي، والمتغييرات 
 ي:المالي المستقبقي يرا الباحث ما يأتمستققة الم  ر  اقى األداء ال
 واود اختالف بيم بمض المتغيرات الم  ر  اقى األداء المالي الحالي واألداء المالي المسيتقبقي ،

وهييذا إم دل اقييى  يييء فإنمييا يييدل اقييى اخييتالف المقييايي  تبمييا  ل هييداف المن ييود  مييم امقييية 
 القيا .

  المالية وغير المالية في التأ ير اقى األداء المالي الحالي والمستقبقي. ا تراي المقايي 
  إم اييدد المتغيييرات المسييتققة الممنوييية االرتبيياط مييع األداء المييالي الحييالي، والتييي تنتمييي لبمييد

المقايي  المالية، أقل مم ادد المتغيرات المستققة الممنوية االرتباط مع األداء الميالي المسيتقبقي، 
إم دل اقيى  ييء فإنميا ييدل اقيى ضيمف قيدر   اتنتمي أيضيا  لبميد المقيايي  الماليية، وهيذوالتي 

 المقايي  المالية في التنب  بالمستقبل وباألداء المالي المستقبقي.

  لييم ي ييم هنيياي ارتبيياط ممنييوي بيييم  ييلن مييم األداء المييالي الحييالي واألداء المييالي المسييتقبقي مييع
وذليي بسيبب ايدم القيدر  فيي الحصيول اقيى البيانيات  ،األسيوايالمقيايي  غيير الماليية الخاصية ب

 ال افية.

 التوصيات
لقممييل اقييى تحسيييم  هيياء  امقييية تقييييم األداء وتطييوير األداء باتايياه تحقيييي االسييتراتيايات 

 يقي: يوصي الباحث ما
اقييى تطييوير أسيياليب المحاسييبة ا دارييية فييي ماييال قيييا  وتقييييم األداء، لتييتالءم مييع  الممييل -1

االحتيااييات المتزايييد  والتغيييرات المتالحقيية، بحيييث تييوفر احتيااييات ا دار  ب افيية مسييتوياتشا، 
  الماليية وذلي باالنتقال فيي قييا  وتقيييم األداء إليى المقيايي  غيير الماليية إليى اانيب المقيايي

 ية:وذلي في إطار األبماد الخمسة اآلت
 .المقايي  غير المالية الخاصة باألسواي 

  الزبائمغير المالية الخاصة ب المقايي. 

 .المقايي  غير المالية الخاصة بالمامقيم 

 .المقايي  غير المالية الخاصة بأداء الممل 

 .المقايي  المالية 

أم تقوم الم سسة المامة لقخطيوط الحديديية السيورية باالهتميام بيالنواحي الخاصية بيأداء المميل،  .2
 :ذ ياب الممل اقىإحالي والمستقبقي، والتي لشا أ ر  بير اقى األداء المالي ال
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 وممدل ف يل القياطرات ومميدل الشيدر فيي نقيل البضيائع ممدل الطاقة غير المستغقة تخهيض 
 .األداء المالي بمالقة ا سيةبالرتباطه 

 الرتباطيه الطيردي ميع  مميدل االهتميام بالمميدات و مميدل أداء الخدمية و رفيع مميدل األميام
 ..األداء المالي

 قيدر ا م يام فيي مايال نقيل ممدل تحقيي خطة المبيميات لقبضيائع ط  ميا  ورفع تنهيذ المخط
 .البضائع لتأ يره ا ياابي اقى األداء المالي

  تأ ير إياابي اقى األداء المالي تذاألنشا تحقيي خطة المبيمات لقر اب. 
سيم فيي نايا  المنصير الب يري الماميل الحا  ر اقى  بير اقى األداء، إذ يمدلقمنصر الب ري أ  .3

الوحدات االقتصادية، ميم هيذا المنطقيي يوصيي الباحيث االهتميام بيالنواحي الخاصية بالميامقيم 
 :إذ يابوالتي لشا مم تأ ير  بير في األداء المالي الحالي والمستقبقي 

 لما  الممال و ممدل غياب الممال و ممدل   اوا الممل اقى تخهيض ممدل دورام المامقيم
 .ى األداء الماليله مم أ ر سقبي اق

 الممييل و ممييدل التأهيييل والتييدريب وممييدل  هيياء   الممييل اقييى زييياد  ممييدل إرضيياء الممييال
 لما لشذا الممدل مم أ ر إياابي في األداء المالي،  برام  التدريب

لتغطيية الت ياليف وتحقييي ا ييرادات،  اليرئي بالنسبة ألية وحد  اقتصادية المصيدر  زبائمال يمد .4
حديدييية السييورية االهتمييام منطقييي يوصييي الباحييث الم سسيية الماميية لقخطييوط الومييم هييذا ال

 ذ يايبالي والمسيتقبقي، إوالم  ر  تأ يرا   بيرا  في األداء المالي الح زبائمالخاصة بال بالنواحي
مميدل االهتميام بيالتطوير و زبيائمو ممدل االستاابة لرغبيات ال رفع مستوا اود  أداء الخدمة

 .لما له مم أ ر  بير في األداء المالي المتالء في خدمة نقل الر ابوالتحسيم ممدل ا
السوي والتطورات التي تطرأ اقيه، سواء مم حيث حصية الم سسية ميم سيوي خيدمات  دراسة .5

نقييل الر يياب أو البضييائع، ومقارنيية حصيية الم سسيية مييع حصيية المنافسيييم، وذلييي لقممييل اقييى 
 اء المالي.زياد  حصة الم سسة مم السوي لتحسيم األد

ت اليف الخدمات التي يقدمونشا، وذلي لقممل اقى االسيتهاد   ةدراسة إم انيات المنافسيم وتر يب .6
شاشييا الم سسيية، وذلييي لت ييوم السييباقة فييي تمييم هييذه الدراسييات فييي بييرام  التطييوير التييي تن

ماييال التطييوير، ممييا يييدفع بالم سسيية إلييى القميية فييي أداء الخييدمات، وبالتييالي تصييبح قائييد  فييي 
 صنااة خدمات نقل الر اب والبضائع.

الممل اقيى تنهييذ الخطيط التيي ترسيمشا لنهسيشا، وذليي لتأ يرهيا فيي مسيتقبل الم سسية، فتحقييي  .7
 الخطة التي ترسمشا يسااد اقى تحقيي األربا  وبالتالي االستمرار في التطوير والتحديث.

 تااية ا ياابي في األداء المالي.وذلي لتأ ير ا ن ،الممل اقى زياد  إنتااية الممال .0
م زيياد  ألايور ميم الت ياليف، إذ إالممل اقى تغيير هي ل الت ياليف بحييث ييزداد نصييب  تقية ا .0

 األاور بالنسبة إلى إامالي الت اليف لشا تأ ير إياابي في األداء المالي.
 
 صادرالم
 المصادر باللغة العربية -أوال  
 دار وائل لقن ر، امام. ،إدار  البنوي ،2222يد ابد الرحمم، م  ،فال  حسم والدوري ،الحسيني .1
الوحيييدات االقتصيييادية فيييي ظيييل  أداءمقتييير  لتقيييييم  إطيييار"-2221 ، احميييدمحميييد مرسيييي  ،خضيييير .2

 .غير من ور ، ااممة ايم  م  ،أبحاثرسالة مااستير .المتغيرات البيئية الحدي ة"
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)أداء الميييامقيم  األداء االسييتراتياي ، تقيييييم2221اييال أحمييد إصيييال  تراميية ايييم  ييري  ا ييتوم،  .3
، مر ز الخبرات المشنية لإلدار  بميي، القياهر ،  يالث The Balanced Scorecard (، الزبائموإرضاء 

 أازاء، الازء ال الث.
تقييييم األداء، مييي تمر المحاسيييبة اييم األداء، الامميييية المربيييية  ،2222، سيييميد اضييييوي  ،مصييطهى .4
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College Publishing, 3
rd

  Edition. 
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