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 مدى إسهام أبعاد بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية
 ) دراسة ميدانية على عينة من شركات االتصاالت يف ليبيا(
 * ســــــــــناصر ميالد بن يون .أ       

 **يـــالعال زتد مفتاح عبدأ. أ
 

 :المستخلص
ــــ وازن يف حتقيــــي اظتيــــفة التنال ــــية    ــــد هــــدلد الدراســــة إم معرلــــة مــــدا إســــءام أبعــــاد ب ا ــــة ا دا  اظتت

اعتمـدت الدراســة علــى اظتــنءي الوصــفي التطليلــي الســت الل ررا  عينــة الدراســة اظتتمرلــة يف عينــة مــن مــدير  
،  اسـتددم الباثرـان  اةمـة االسـتبانة صتمـي البيانـات بشـركات االتصـاالت يف ليبيـااإلدارات  رؤسا  ا   ام 

( اســتمارة،  بعــد التطليــا اإلثصــاةي 30الســتمارات اظتوزعــة  الصــاضتة )بعــد حتميمءــا، ثيــ  كانــد عــدد ا
مت الوصــول إم عــدة نتــاةي، مــن أأءــا: أن أبعــاد ب ا ــة ا دا  اظتتــوازن )البعــد اظتــا,، بعــد الــتعل   النمــو، بعــد 

ــء  يف حتقيــي اظتيــفة التنال ــية،  بنــا  علــى نتــاةي الدراســة   ــام الباثرــان العمليــات الدايليــة، بعــد الفبــاةن( ت ي
عقـــد  رش العمـــا  النـــد ات لتعريـــب اظتـــومهفة  البـــاثرة ب أيـــة ت بيـــي بتقـــدد عـــدة توصـــيات، مـــن أأءـــا: 

ب ا ة ا دا  اظتتوازن يف اظتؤس ات الصناعية  اطتدمية علـى ثـد سـوا ، االنفتـاح علـى مراكـف البطـ  العلمـي 
ة الالزمـة لتبـب ب ا ـة ا دا  اظتتـوازن لتطقيـي  اصتامعات مـن ألـا ت ـوير المفايـات العلميـة  اسـتق اب اظتعرلـ

 لودة اطتدمات  حتقيي اظتيفة التنال ية.

 مقدمة: -1
ـــــــ  ســـــــبعينيات  ـــــــا  أن مـــــــة اظتعلومـــــــات من ـــــــظ ثـــــــدتد يف غتـــــــال التمنولولي  لقـــــــد لروـــــــد الت ـــــــورات ال

 قيـــــي  ذتانينيــــات القــــرن اظتاوــــي منال ــــة عاظتيــــة ثــــادة بــــة الشــــركات، ا مــــر الــــ   ألفمءــــا ال ــــعي ؿتــــو حت
أ  جتــــا ز مؤشــــرات التنــــالس اظتءمــــة عنــــد تقــــدد اطتــــدمات  اظتنتيــــات،  ذلــــ  علــــى اظت ــــتوية: التشــــ يلي 
 االســتاتييي،  لتطقيــي اظتفايــا التنال ــية يف إهــار صــراعءا للبقــا   االســتمرار تبنــد الشــركات اســتاتيييات 

  التط ــــة اظت ــــتمر    هــــا مــــن  متنوعــــة دترلــــد يف يفــــا التمــــاليب  التميــــف  االبتمــــار  اظتر نــــة  النوعيــــة
 عواما النياح اظتءمة.

                                                           
 naser.youns77@gmail.com    احملاسبة  -م الته -كلية التيارة  اال تصاد اإلسالمي  -اصتامعة ا شترية  *
 ahmedmuftah84@gmail.com    احملاسبة  -م الته -كلية التيارة   اال تصاد اإلسالمي  -يةاصتامعة ا شتر   **
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 اســتيابة ظتت لبــات التنــالس  ــدمد احملاســبة اإلداريــة  ػتاســبة التمــاليب منــ  منتصــب الرمانينيــات مــن 
القرن اظتاوي عدداً من التقنيات الظ تضمند أبعاداً شـملد يف تناياهـا هر ـاً ؼتتلفـة لتطقيـي اظتفايـا التنال ـية 

 االت.يف ؼتتلب اجمل

 مشكلة الدراسة:  -2
تنبـــي مشـــملة الدراســـة ؽتـــا تشـــءد  شـــركات االتصـــاالت مـــن منال ـــة  عمـــا د  ب ؿتـــو تقـــدد يـــدمات 

مناســـبة عتـــا يف  اســـتاتيييةمت ـــورة تروـــي ر بـــات، الفبـــاةن  مـــا تعانيـــه شـــركات االتصـــاالت مـــن عـــدم  وـــي 
لتءـــا إم اســـتددام ا ســـالي   ا ن مـــة أعماعتـــا ظتواكبـــة الت ـــور المبـــ ،  هـــو مـــا حـــت  عليءـــا أن تـــدرك ثا

 اإلدارية اضتديرة يف إدارهتا  عماعتا،  بنا  عليه ميمن هرح ال ؤال الرةي ي التا,: 

ماااا مااادى إساااهام أبعااااد بطاقاااة األداء المتاااوازن فاااي تحقياااق الميااازة التنافساااية فاااي  ااا  ا  ا ت اااا   ) 
 الليبية(؟.

 اؤالت الفرعية التالية: لإللابة عن ال ؤال مت  وي غتموعة من الت 

 ما مدا إسءام البعد اظتا, لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبية؟. -1

ــتعل   النمــو لب ا ــة ا دا  اظتتــوازن يف حتقيــي اظتيــفة التنال ــية يف شــركات االتصــاالت  -2 مــا مــدا إســءام بعــد ال
 الليبية؟.

م بعـــــد العمليـــــات الدايليـــــة لب ا ـــــة ا دا  اظتتـــــوازن يف حتقيـــــي اظتيـــــفة التنال ـــــية يف شـــــركات مـــــا مـــــدا إســـــءا -3
 االتصاالت الليبية؟.

 ما مدا إسءام بعد الفبون لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبية؟. -4

 ف ضيا  الدراسة: -3
 ار  يف ه   الدراسة هو:إن الفرض الرةيس ال   سيت  ايتب

ء  أبعاد ب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبية .  ت ي

  يتفرل عن ه ا الفرض الرةي ي أربعة لر ض لرعية هي:

 ة. ي ء  البعد اظتا, لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبي -1

 ي ء  بعد التعل   النمو لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبية . -2
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 ي ء  بعد العمليات الدايلية لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبية.  -3

 ن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبية. ي ء  بعد الفبون لب ا ة ا دا  اظتتواز  -4

 :أهداف الدراسة -4

إن اعتدف الرةي ي للدراسة يتمرا يف  يـاس مـدا إسـءام أبعـاد ب ا ـة ا دا  اظتتـوازن يف حتقيـي اظتيـفة التنال ـية 
 يف شركات االتصاالت الليبية.

  يتفرل من ه ا اعتدف الرةي ي ست ة أهداف لرعية هي:

 التعريب بب ا ة ا دا  اظتتوازن. -1

 .ل ية يف شركات االتصاالت الليبية ياس مدا إسءام البعد اظتا, لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنا -2

 ياس مدا إسءام بعد الـتعل   النمـو لب ا ـة ا دا  اظتتـوازن يف حتقيـي اظتيـفة التنال ـية يف شـركات االتصـاالت  -3
 الليبية .

 يــــاس مــــدا إســــءام بعــــد العمليــــات الدايليــــة لب ا ــــة ا دا  اظتتــــوازن يف حتقيــــي اظتيــــفة التنال ــــية يف شــــركات  -4
 االتصاالت الليبية .

 .ل ية يف شركات االتصاالت الليبية ياس مدا إسءام بعد الفبون لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنا -5

 أهمية الدراسة: -5
أأيتءا من كوهنا دترا اإلهار الشاما لت بيي ب ا ة ا دا  اظتتوازن،  أترها يف حتقيي اظتيفة ت تمد الدراسة 

التنال ية، إذ دترا مدياًل يءدف إم إشبال ثالات الفباةن  ر باهت  من يالل االرتقا  مب توا اطتدمات 
الفبون  انتءاً  بتطقيي  اظتقدمة للفباةن ب سلوب علمي ثدي  يمفا حتقيي عدة أهداف، ابتداً  من إروا 

 أهداف اظتشر ل.

 حدود الدراسة: -6
، كما ا تصرت 2018ا تصرت الدراسة اظتيدانية على عينة من شركات االتصاالت يف ليبيا يالل عام: 

الدراسة على ا بعاد الرةي ة ا ربعة لب ا ة ا دا  اظتتوازن )البعد اظتا,، بعد العمال ، بعد العمليات الدايلية، 
 بعد التعل   النمو( د ن الت رق للبعد البيئي  االلتماعي.  
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 منهجية الدراسة: -7
اعتمدت الدراسة على )اظتنءي الوصفي التطليلي( لالهالل على الدراسات ال ابقة  المت   الد ريات، 

تطصا عليءا،  استددم الباثران أسلوب  اةمة االستبانة الست الل ررا  عينة الدراسة،  مت حتليا البيانات اظت
  ايتبار لرويات الدراسة الستدالص نتاةي الدراسة .

 الدراسا  السابقة والجانب النظ ي: -8
 أوً : الدراسا  السابقة: 

 تنا لد غتموعة من الدراسات ال ابقة مووول ب ا ة ا دا  اظتتوازن من عدة لوان .

د د باســتددام ب ا ــة  يــاس ا دا  ( إم تقــود أدا  بنــ  لل ــ ة احملــ2009ثيــ  هــدلد دراســة )أبــو مر، 
اظتتوازن، كما هدلد إم ت وير  ياس ا دا  اظتتوازن عن هريي إوالة بعد يامس  هو البعد االلتمـاعي  اظتتمرـا 
يف تبـب اظتن مــة لــد ر التمـاعي حقــي مــرد دا إءابيـا  تــرا  معنويــا كبـ ا علــى اجملتمــي، كمـا حقــي للمن مــة العديــد 

ت ـــــاه  يف تعفيــــف اظتركـــــف التنال ـــــي عتـــــا،  اعتمـــــدت الدراســــة علـــــى اظتـــــنءي الوصـــــفي التطليلـــــي، مــــن اظتفايـــــا الـــــظ 
 اســتددمد الدراســة أســلوب اظت ــ  الشــاما جملتمــي الدراســة ن ــراً لقلــة عــدد ألــراد غتتمــي الدراســة  اظتمــون مــن 

ــــــردا،  توصــــــلد الدراســــــة إم عــــــدة نتــــــاةي أأءــــــا: إن إدارة بنــــــ  لل ــــــ ة ت يــــــ  ب ســــــباب133) اإلدارة  ( ل
 ال ت ي  مبنءيية ب ا ة  ياس ا دا  اظتتوازن،  يلصد الدراسة إم عدة توصيات أأءـا: أن يعمـا  االستاتييية

بنــ  لل ــ ة علــى ت بيــي ب ا ــة  يــاس ا دا  اظتتــوازن باعتبارهــا ن امــا متمــامالً لــإلدارة االســتاتييية، ثيــ  أن 
  تعفيف اظتركف التنال ي للبن . ت بيقءا حقي العديد من اظتفايا الظ ت اه  يف

( لقد هدلد إم التعرف علـى د ر القيـاس اظتتـوازن لـ دا  يف تعفيـف اظتيـفة التنال ـية 2015أما دراسة ) ف ، 
يف   ـــال اظتـــوارد البشـــرية،  اعتمـــدت الدراســـة علـــى اظتـــنءي الوصـــفي التطليلـــي يف إعـــداد البطـــ ،  اســـتددمد 

 رتـــي ررا  عينـــة  الدراســـة الـــ   تمـــون مـــن مـــدير  اإلدارات يف اظتنشـــ ت الدراســـة أســـلوب  اةمـــة االســـتبيان يف
التابعـة لق ــال الصـناعات ال  اةيــة،  توصـلد الدراســة إم عـدة نتــاةي أأءـا: إن  يــاس  تقيـي  ا دا  يف اظتنشــ ت 

حتتــاج إم بصـفة عامــة  منشــ ت   ـال الصــناعات ال  اةيــة بصــفة ياصـة لــه د ر بــارز يف اإلشـارة إم اظتوا ــي الــظ 
ت ــوير  حت ــة  المشــب عــن موا ــي اطتلــا  ػتا لــة الت لــ  عليءــا ؽتــا يعــد الركيــفة ا ساســية الــظ يعتمــد عليءــا يف 
متابعـــة االســـتاتيييات  تنفيـــ ها  حتقيـــي أهـــدالءا ســـعيا  را  رلـــي كفـــا ة ا دا   زيـــادة القـــدرة التنال ـــية يف مهـــا 

 اظتت  ات اظتعاصرة .
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 ( إم ت ــــــليء الضــــــو  علــــــى ب ا ــــــة ا دا  اظتتــــــوازن  مــــــدا 2015ي عبــــــد: يف ثــــــة هــــــدلد دراســــــة )راهــــــ
لاعليتءــا يف يلــي اظتيــفة التنال ــية يف اظتصــارف ا هليــة العرا يــة،  توصــلد الدراســة إم عــدة اســتنتالات، أأءــا: 

ـــــة لقيـــــاس  تقيـــــي  ا دا  بشـــــما شـــــاما متضـــــمن االســـــتاتيييةتعـــــد ب ا ـــــة ا دا  اظتتـــــوازن مـــــن ا د ات  اً اضتدير
القياسات اظتالية     اظتالية من يالل اظتن ورات اعتامة بالن بة لـ دا  يف الشـركة،  أ صـد الدراسـة بضـر رة تبـب 
ب ا ــة ا دا  اظتتــوازن بوصــفءا ن امــاً لقيــاس أدا  اظتصــارف مــن يــالل اظتن ــورات ا ربعــة لتوالقــه مــي مبــادئ إدارة 

 اتصـــــال اســـــتاتييي مشـــــتك ارـــــاً عـــــن مؤشـــــرات ا دا   اصتـــــودة ب ـــــب  ربـــــء  يـــــادة اظتصـــــارف ب عضـــــاةءا عـــــر
 ا كرر لاعلية.

 ثانياً: الجانب النظ ي:

 مفهوم بطاقة األداء المتوازن:
ب ا ة ا دا  اظتتوازن مفءوم هُّور من  با )ر برت كابالن،  ديفيـد نـورتن( يف بدايـة الت ـعينيات،  هـو مـديا 

 اســتاتيييةاظتن مـة إم أهـداف  اسـتاتييية، يـت  مبولبـه تررتــة شـاما لقيـاس  تقيـي  ا دا  مـن من ــور اسـتاتييي
 اوطة، من ألا حتقيي أهداف اظتن مـة،  تُعـد ب ا ـة ا دا  اظتتـوازن أثـد اظتـدايا اظتءمـة الـظ مهءـرت يف ا  نـة 

ييس ا يــ ة نتييــة الت ــ ات اضتاليــة الــظ تشــءدها بيئــة ا عمــال، ثيــ  اضتالــة اظتلطــة إم حتــدي   ت ــوير مقــا
ا دا  التقليدية الظ ال تـتال م مـي مت لبـات البيئـة اضتديرـة،  تت لـ  التط ـينات اظت ـتمرة للمنتيـات  العمليـات 
 االبتمــارات،  الــتعل   التوســي يف ال ا ــة اإلنتاليــة،   ــف  ا ســواق احملليــة  العاظتيــة  إشــبال ر بــات  اثتيالــات 

 (.23-22، 2005العمال  )لودة: 

( (Nortpn And Kaplan :1992ات لب ا ــة ا دا  اظتتــوازن منءــا:  ــد عــرف  هنــاك عــدة تعريفــ
 اســتاتيييةب ا ــة ا دا  اظتتــوازن علــى أهنــا: من ــام شــاما لقيــاس ا دا  مــن من ــور اســتاتييي، يــت  مبولبــه تررتــة 

ــــة  اوــــطةم )عبــــداظتل :  اســــتاتيييةاظتنشــــاة إم أهــــداف  ، 2006 مقــــاييس   ــــي  م ــــتءدلة  ي ــــوات إلراةي
 (.95ص

(: مب هنــا ن ــام معلومــا  شــاما إلدارة  ر ابــة أدا  اظتنشــاة مــن يــالل تررتــة 84،ص2010 عرلءــا )اظت ــر : 
إم غتموعـــة مـــن اظتقـــاييس الـــظ تـــولر إهـــاراً لالتصـــال  القيـــاس،  ـــدف التط ـــة  االســـتاتيييةرؤيتءـــا  أهـــدالءا 

 اظت تمر يف أداةءا االستاتييي  تدعي  مركفها التنال يم.

( لقـــد عـــّرف ب ا ـــة ا دا  اظتتـــوازن ب هنـــا لـــيس غتـــرد أســـلوب لقيـــاس ا دا ،  لمنـــه (Newing1995أمـــا 
هريقة ليدة إلدارة تن ي  ا عمال ت تءدف حت ة الراية  إثداث حت ـينات مءمـة يف ا دا ،  ت ـاعد تن ـي  



 

  مدى مساهمت أبعاد بطاقت األداء المتوازن في تحقيق الميسة التىافسيت                 

 يالعال مفتاح عبد حمدأ. أ / سوواصر ميالد به يو أ.      
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ن يــــالل وـــمان التــــوازن بــــة ا عمـــال علــــى حتقيـــي أعلــــى رايـــة  زيــــادة القـــدرة التنال ــــية يف ا لـــا ال ويــــا مـــ
 (.341، ص 2004اظت ببات اظتدتلفة للرب  )البتانون: 

 االسـتاتييية( لقـد عـّرف ب ا ـة ا دا  اظتتـوازن مب هنـا: أداة مـن أد ات اإلدارة 52، ص2010أما )الناةا: 
  د يقـة تقـدم إهـار اطتاصـة باظتن مـة  رسـالتءا إم مقـاييس أدا االسـتاتيييةظت اعدة كيانات ا عمال على تررتـة 

 عما لن ام اإلدارة  القياس االستاتيييم.

 األبعاد المختلفة لبطاقة األداء المتوازن:
 البعد المالي: -1
ــءمون اظتن مــة، كمــا حــدد ا هــداف اظتاليــة   ءيــ  هــ ا البعــد عــن الت ــاؤل اظتتعلــي بالميفيــة الــظ يــرا  ــا اظت ي

اليـة النتـاةي الـظ دترـا ا دا  اظتـا, التـارظي للمن مـة،  مـدا ؾتـاح الظ ير    ا اظت ـاأون،  تعمـس اظتقـاييس اظت
 (.62، ص 2007)شءيد:  االستاتيييةاظتن مة يف حتقيي ا هداف 

 بعد العمالء: -2
يركـف بعـد العمـال  يف ب ا ــة ا دا  اظتتـوازن علـى ن ــرة العمـال  للمن مـة،  لمـي حتقــي اظتن مـة النيـاح يف هــ ا 

، 2006ورهتا اظترتقبـة جتـا  العمـال ، أ : كيـب تبـد  اظتن مـة يف ن ـر العمـال ؟ )التءـامي: البعد عليءـا حتديـد صـ
 (.265ص

 بعد العمليا  الداخلية: -3
 ، 2005يقصــــد بالعمليــــات الدايليــــة مــــا تقــــوم بــــه اظتن مــــة مــــن ألعــــال يف ســــبيا إروــــا  العميــــا )الليرــــي:  
 (.  310ص 

اييس الـظ تعـر عـن ث ـن اسـت الل اظتـوارد اظتتاثـة الـظ مـن   د يتضمن بعد العمليات الدايلية عدداً من اظتقـ
ش هنا أن تنعمس على درلـة روـا  العمـال   علـى ا دا  اظتـا, أيضـاً،  منءـا: معـدل تقـدد منتيـات )يـدمات( 
لديـــدة،  زمـــن توصـــيا اطتدمـــة للعمـــال ،  عـــدد العمليـــات الـــظ تـــت  بصـــورة رليـــة،  ت ـــوير  تنميـــة ا عمـــال مـــي 

 (.23، ص 2005 )عبد اضتلي : اخل.العمال ..

 بعد التعلم والنمو: -4
، لمـــن يــالل هـــ ا اظتن ــور لـــدن اظتــديرين حـــدد ن  ـــدرات اســـتاتيييةميرــا بعـــد الــتعل   النمـــو ا ســاس     

،  أن االسـتاتييية مءارات العاملة،  التقنيات اظتناسبة لدع  تلـ  القـدرات،  كـ ل  منـاخ اظتنشـ  الـالزم لـدع  



            

 م8102يناير  (3)العدد  مىتدى األكاديمي مجلت ال                  
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 االسـتاتيييةمُيّمُن اظتن مة مـن توليـه مواردهـا البشـرية  تمنولوليـا اظتعلومـات لتتوالـي مـي مت لبـات ه ا التطديد 
 (.158، ص 2005للعمليات الدايلية ا ساسية عال ات العمال . )عبد الفتاح: 

نشــ ة للمنشــ ة،  هــو العمــا علــى اســتمرارية اظت االســتاتييية يءــت  بعــد الــتعل   النمــو بتطقيــي أثــد ا هــداف 
 (.314، ص 2003من يالل الت وير اظت تمر للمنتيات  ا دا  اإلدار   التش يلي. )شاهة: 

 :الجانب العملي-9
يف هــ ا اصتــف  ســـوف يــت  الت ـــرق إم ال ــرق  ا ســالي  اإلثصـــاةية الــظ مت اســـتددامءا يف الدراســة لتطليـــا 

 كما سيت  عرض نتاةي الدراسة:  البيانات اجملمعة بواس ة االستبيانات اظتوزعة على اظتشاركة،

 . الط ق واألساليب اإلح ائية المتبعة:1
مـن ألــا حتقيــي أهــداف الدراسـة  ايتبــار لروــياهتا مت اســتددم مقيـاس )ليمــرت( اطتماســي لإللابــات عــن   

عبــارات الدراســـة، ثيــ  أع يـــد كـــا إلابــة اظتقيـــاس التــا,: ) ـــ  موالـــي بشــدة التتيـــ  اطتــامس،   ـــ  موالـــي 
ــــ  ا  ل(،  كــــ ل  مت التت ــــال،  موالــــي بشــــدة التتي ــــي التتيــــ  الر ــــ ،  موال ــــد التتيــــ  الرال ــــي،  ػتاي يــــ  الراب

 ذلــ  بايتيــار االيتبــارات اظتناســبة منــه مــن ألــا  spssاســتددام برنــامي اضتفمــة اإلثصــاةية للعلــوم االلتماعيــة 
ــــة ال ــــى عين ــــات اظتتطصــــا عليءــــا مــــن االســــتبيانات اظتوزعــــة عل ــــا البيان ــــار  اســــتددام حتلي ــــ  مت ايتي دراســــة، ثي

 االيتبارات التالية:

  أسلوب الن   اظتئوية  اظتتوس ات اضت ابية اظترلطةMeans .  االؿتراف اظتعيار  
 ( )( &ايتبار )ألفا كر نباخCronbach’s alpha Test .لقياس تبات لقرات االستبانة 
  ايتبارOne-Sample  T-Test  (.0.05)عند م توا داللة 

 وعينة الدراسة: مجتمع
يتمون غتتمي الدراسة من مدير  اإلدارات  رؤسا  ا   ام باإلدارة العامـة لشـركظ  االتصـاالت الليبيـة ليبيانـا 

(، مت ايتيــار عينــة الدراســة مــن مــدير  اإلدارات  رؤســا  ا   ــام بشــركظ االتصــاالت 82 اظتــدار  بلــد عــدده  )
 (.30(  بلد عدده  )الليبية ليبيانا  اظتدار )اإلدارة العامة

  



 

  مدى مساهمت أبعاد بطاقت األداء المتوازن في تحقيق الميسة التىافسيت                 

 يالعال مفتاح عبد حمدأ. أ / سوواصر ميالد به يو أ.      
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 ا ختبار الخاص بأداة الدراسة وهو )الثبا  وال دق اإلح ائي(:
( يبـة  يمـة معامـا 1مت ايتبار تبات االستمارة من يالل استعمال ايتبار  ياس الربات  الصدق  اصتـد ل )

 .الصدق  الربات

(1جدول )  

عدد  المحور
 العبارا 

معامل 
 الثبا 

 معامل ال دق

 0.830 0.689 4 اظتا, يف حتقيي اظتيفة التنال يةي ء  البعد 

 0.939 0.881 4 ي ء  بعد التعل   النمو يف حتقيي اظتيفة التنال ية

 0.844 0.713 5 ي ء  بعد العمليات الدايلية يف حتقيي اظتيفة التنال ية

 0.941 0.885 5 ي ء  بعد الفباةن يف حتقيي اظتيفة التنال ية

 0.932 0.868 18 ارةرتيي عبارات االستم

 
( أن رتيي نتاةي الربات  الصدق إللابات ألراد العينة على العبارات 1يتض  من نتاةي اصتد ل ر  : )     

(  هو ما يدل على أن %60اظتتعلقة بما ػتور من ػتا ر الدراسة،  على االستبانة كاملة كاند أكر من: )
أ راض البط ،  ءعا التطليا اإلثصاةي سليماً  االستبانة كاملة تتصب بالربات  الصدق،  هو ما حقي

  مقبواًل.
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 التحليل ا ح ائي 
 أوً : البيانا  الشخ ية 

( يبة التوزيي التمرار   التمرار اظتئو  لعينة الدراسة  لقا ظتت   )اظتؤها العلمي ــ التدصص ــ اظتركف 2اصتد ل )
 الومهيفي(.

 (2جدول )
 الن بة % لعددا اظتؤها العلمي اظتت   الر  

 اظتؤها العلمي 1

 6.7 2 مال ت 
 40.0 12 دبلوم عا,
 50.0 15 شءادة لامعية
 3.3 1 مؤها رير

 التدصص 2

 30.0 9 ػتاسبة
 33.3 10 إدارة أعمال
 16.7 5 هندسة
 13.3 4 ثاسوب
 6.7 2 أيرا

 اظتركف الومهيفي 3
 90.0 27 رةيس    
 10.0 3 أيرا

 اصتد ل ال ابي يالثظ:  من
 %.40%، مث الدبلوم العا, 50أن ن بة زتلة الشءادات اصتامعية هي ا على، ثي  بل د:  -1
% مث الـــ ين ختصصــــء  33.3أن ا لـــ  ألـــراد الدراســـة ختصصــــء  إدارة أعمـــال، ثيـــ  بل ــــد ن ـــبتء :  -2

 %.30ػتاسبة، ثي  بل د ن بتء : 
 % .90د ن بتء : أن ا ل  ألراد الدراسة رؤسا  أ  ام، ثي  بل  -3

  



 

  مدى مساهمت أبعاد بطاقت األداء المتوازن في تحقيق الميسة التىافسيت                 

 يالعال مفتاح عبد حمدأ. أ / سوواصر ميالد به يو أ.      
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 ( يبة التوزيي التمرار  لعينة الدراسة  لقا ظتت   اطترة العملية. 3اصتد ل: )

(3جدول )  
 النسبة % العدد الخب ة العملية 

سنوات 5أ ا من  4 13.3 
سنوات 10 أ ا من  5من   6 20.0 
 36.7 11 سنة 15 أ ا من  10من 
 26.7 8 سنة 20إم أ ا من  15من 

 3.3 1 ة ل كررسن 20
 100.0 30 اجملمول

 

سـنة بن ـبة  15سـنوات إم أ ـا مـن  10يتض  من اصتد ل ال ابي أن أ ل  ألراد الدراسة لديء  يرة مـن 
 %.26.7سنة بن بة  20سنوات إم أ ا من  15%، مث من لديء  يرة من 36.7

 ثانياً: التحليل الوصفي للعبارا 
البعد اظتا, االؿتراف اظتعيار   م توا ا أية  درلة اظتوالقة لعبارات إسءام ( يبة اظتتوسء اظترل    4اصتد ل )

 يف حتقيي اظتيفة التنال ية.

(4جدول )  

اظتتوسء  العبارة
 اظترل 

االؿتراف 
 اظتعيار 

م توا 
 درلة اظتوالقة ا أية

 موالي 1 0.4 1.9 زيادة منو اإلرباح اإلرتالية ال نوية.
 موالي 2 0.52 1.93 مرتفعة يف ا رباح الصالية سنوياً.حتقيي لشركة ظتعدالت 

 موالي 4 0.79 2.3 زيادة منو اظتولودات اظتالية لدا الشركة سنوياً.
اعتماد الشركة على إستاتييية سياسة التماليب يف 

 موالي 3 0.73 2.13 تقدد يدمات الشركة.

 

ارات اظت تددمة يف ه   الدراسة للطم  على ( أن أ ل  العب4يالثظ من النتاةي الواردة يف اصتد ل )     
مدا إسءام البعد اظتا, يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات مووول الدراسة حتصلد على متوسء ث ابيي 

(، ا مر ال   يش  إم أن اظت تيوبة يوالقون على تل  3(  هو أص ر من )213 1.9يتا ح بة: )
 ،  كاند ا أية ث   ا  :العبارات،  إن كان بدرلات متفا تة
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 زيادة منو ا رباح اإلرتالية ال نوية. -1
 حتقيي الشركة ظتعدالت مرتفعة يف ا رباح الصالية سنوياً. -2
 اعتماد الشركة على إستاتييية سياسة التماليب يف تقدد يدمات الشركة. -3
 زيادة منو اظتولودات اظتالية لدا الشركة سنوياً. -4

بعد التعل  اظترل   االؿتراف اظتعيار   م توا ا أية  درلة اظتوالقة لعبارات إسءام  ( يبة اظتتوسء5اصتد ل )
  النمو يف حتقيي اظتيفة التنال ية.

(5جدول )   

 العبارة
المتوسط 
 الم جح

ا نح اف 
 المعياري

مستوى 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

 موالي 2 0.74 2.00  يام الشركة بتن ي  د رات لت هيا العاملة اصتدد.

مة لت وير أدا  العاملة  يام الشركة بتن ي  د رات متقد 
 موالي 4 0.83 2.00 .القدامى

زيادة منو ن بة اظتومهفة ال ين يشما  لوده  يف الشركة  يمة 
 موالي 3 0.80 2.00 مضالة عتا.

تبب الشركة لمرة تنمية ال ا ات اظتبدعة  ختصص لواةف 
 موالي 1 0.85 1.97 لى نشرها.ل لمار اظتبدعة  اظت اعدة ع

 

( أن أ ل  العبارات اظت تددمة يف ه   الدراسة للطم  على 5يالثظ من النتاةي الواردة يف اصتد ل )
مدا إسءام بعد التعل   النمو يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف الشركات مووول الدراسة حتصلد على متوسء 

(، ا مر ال   يش  إم أن اظت تيوبة يوالقون على 3ر من )(  هو  أص 2.00ــ 1.97ث ايب يتا ح بة: )
 تل  العبارات،  إن كان بدرلات متفا تة،  كاند ا أية ث   التا,:

 تبب الشركة لمرة تنمية ال ا ات اظتبدعة  ختصيص لواةف ل لمار اظتبدعة  اظت اعدة على نشرها. -1
  يام الشركة بتن ي  د رات لت هيا العاملة اصتدد. -2
 زيادة منو ن بة اظتومهفة ال ين يشما  لوده  يف الشركة  يمة مضالة عتا. -3
  يام الشركة بتن ي  د رات متقدمة لت وير أدا  العاملة القدامى. -4



 

  مدى مساهمت أبعاد بطاقت األداء المتوازن في تحقيق الميسة التىافسيت                 

 يالعال مفتاح عبد حمدأ. أ / سوواصر ميالد به يو أ.      
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بعد ( يبة اظتتوسء اظترل   االؿتراف اظتعيار   م توا ا أية  درلة اظتوالقة لعبارات إسءام 6اصتد ل )
 .اظتيفة التنال يةالعمليات الدايلية يف حتقيي 

(6جدول )  

 العبارة
المتوسط 
 الم جح

ا نح اف 
 المعياري

مستوي 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

مالةمة م توا لودة اطتدمات اظتقدمة من  با الشركة 
 مي مقدار التملفة.

 موالي 5 0.82 2.23

 موالي 3 0.84 2.10 سعى الشركة إم تقدد يدماهتا يف الو د اظتالة .
شركة بت ويي اثدث التقنيات يف عملياهتا  يام ال
 موالي 4 0.77 2.23 الدايلية.

سعي الشركة إم حت ة معدالت استرمار اظتوارد  ال ا ة 
 موالي بشدة 1 0.61 1.68 اظتتاثة بالماما.

 موالي بشدة 2 0.76 1.71  يام الشركة بت ءيا عملية اضتصول على اطتدمة.
 

( أن أ ل  العبارات اظت تددمة يف ه   الدراسة للطم  على 6اصتد ل: ) يالثظ من النتاةي الواردة يف
مدا إسءام بعد العمليات الدايلية، يف حتقيي اظتيفة التنال ية شركات مووول الدراسة حتصلد على متوسء 

(، ا مر ال   يش  إم أن اظت تيوبة يوالقون 3(،  هو  أص ر من )2.23ــ 1.68ث ايب يتا ح بة: )
 كاند ا أية ث   التا,:   ة للعبارات الرابعة  اطتام ة،  البا ي موالقة.بشد
 سعي الشركة إم حت ة معدالت استرمار اظتوارد  ال ا ة اظتتاثة بالماما. -1
  يام الشركة بت ءيا عملية اضتصول على اطتدمة. -2
 سعي الشركة إم تقدد يدماهتا يف الو د اظتالة . -3
 تقنيات يف عملياهتا الدايلية. يام الشركة بت ويي أثدث ال -4
 مال مة م توا لودة اطتدمات اظتقدمة من  با الشركة مي مقدار التملفة. -5
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 ( يبة اظتتوسء اظترل   االؿتراف اظتعيار   م توا ا أية  درلة اظتوالقة لعبارات إسءام 7اصتد ل ) بعد
 الفباةن يف حتقيي اظتيفة التنال ية.

(7جدول )  

المتوسط  العبارة
م جحال  

ا نح اف 
 المعياري

مستوي 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

موالي  1 0.94 1.73 الفبون عن يدماهتا. اامتالك الشركة معلومات عن مدا رو
 بشدة

 يام الشركة بالدعاية  اإلعالن طتدماهتا من يالل     ؼتتص 
 موالي 4 0.87 2.00 ب ل .

 موالي 5 0.91 2.27 مادية.سعي الشركة لم   روا الفبون من يالل تقدد ثوالف 
امتالك الشركة اظتءارات  القدرات العملية الظ ت اعده  يف ك   

 موالي 3 0.96 1.97 زباةن لدد.

 يام الشركة بدراسة  حتديد لودة اطتدمات اظتقدمة للفباةن من  با 
 موالي 2 0.82 1.87     ؼتتص باصتودة

 

أ ل  العبارات اظت تددمة يف ه   الدراسة للطم  على  ( أن7يالثظ من النتاةي الواردة يف اصتد ل )
مدا إسءام بعد الفباةن يف حتقيي اظتيفة التنال ية بالشركات مووول الدراسة حتصلد على متوسء ث ايب 

(، ا مر ال   يش  إم أن اظت تيوبة يوالقون بشدة 3(  هو أص ر من )2.27ــ 1.73يتا ح بة: )
 ة،  البا ي موالقة،  كاند ا أية ث   التا,:للعبارات ا  م  الراني

 امتالك الشركة معلومات عن مدا روا الفبون عن يدماهتا. -1
  يام الشركة بدراسة  حتديد لودة اطتدمات اظتقدمة للفباةن من  با     ؼتتص باصتودة. -2
 امتالك الشركة اظتءارات  القدرات العملية الظ ت اعده  يف ك   زباةن لدد. -3
 ركة بالدعاية  اإلعالن طتدماهتا من يالل     ؼتتص ب ل . يام الش -4
 سعي الشركة لم   روا الفبون من يالل تقدد ثوالف مادية. -5

 ثالثاً: التحقق من الف ضيا : 
ء  البعد اظتا, لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الفروية الصفرية:  -1 ي ي

 الليبية.



 

  مدى مساهمت أبعاد بطاقت األداء المتوازن في تحقيق الميسة التىافسيت                 

 يالعال مفتاح عبد حمدأ. أ / سوواصر ميالد به يو أ.      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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ء  البعد اظتا, لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت ال ة البديلة: الفروي -2 ي ي
 الليبية. 

  t( يبـــة متوســـء إلابـــات ألـــراد العينـــة عـــن ػتـــا ر البطـــ   االؿتـــراف اظتعيـــار    يمـــة االثصـــا ة8اصتـــد ل )
  م توا اظتعنوية اظتشاهدة.

  (8جدول )

ء  البعد اظت ا, لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبيةي ي  

اظتتوسء  الف ضية
 اظترل 

االؿتراف 
م توا اظتعنوية  t اظتعيار 

 اظتشاهدة
 القرار

3
:1

3:
0

  HVSH 2.07 0.45 -11.25 1.00 
 بول لرض 
 الصفرية

 

 يتض  من اصتد ل ال ابي مايلي:

،   كانــــــد إثصــــــا ة االيتبــــــار 0.45 بــــــاؿتراف معيــــــار :  2.07لابــــــات البعــــــد اظتــــــا, هــــــو: متوســــــء إ -
%،  هـ ا يعـب  بـول الفروـية الصـفرية، 5%،  هو أكر من 100(  مب تو  معنوية مشاهدة -11.25)

 أ : أن البعد اظتا, ي ء  يف حتقيي اظتيفة التنال ية.
ـــء  بعــــد الـــتعل   النمـــو لب االفروـــية الصـــفرية:  -2  ـــة ا دا  اظتتــــوازن يف حتقيـــي اظتيـــفة التنال ـــية يف شــــركات ي ي

 االتصاالت الليبية.

ــــء  بعــــد الــــتعل   النمــــو لب ا ــــة ا دا  اظتتــــوازن يف حتقيــــي اظتيــــفة التنال ــــية يف شــــركات الفروــــية البديلــــة:  - ال ي ي
 .االتصاالت الليبية

  



            

 م8102يناير  (3)العدد  مىتدى األكاديمي مجلت ال                  
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(  (t االؿتـراف اظتعيـار    يمـة اإلثصـا ة( يبة متوسء إلابات ألراد العينة عـن ػتـا ر البطـ  9اصتد ل ر  : )
  م توا اظتعنوية اظتشاهدة.

  (9لد ل )

ء  بعد التعل    النمو لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبية  ي ي

اظتتوسء  الف ضية
 اظترل 

االؿتراف 
م توا اظتعنوية  t اظتعيار 

 اظتشاهدة
 القرار

3
:1

3:
0

  HVSH 1.99 0.69 -8.03 1.00  بول لرض 
 الصفرية

 

 يتض  من اصتد ل ال ابي مايلي:

ـــ متوســء إلابــات البعــد اظتــا, هــو:  (، -8.03،  كانــد إثصــا ة االيتبــار )0.69 بــاؿتراف معيــار   1.99ـ
أ : أن ي ــء  %  هــ ا يعــب  بــول الفروــية الصــفرية، 5%،  هــو أكــر مــن 100 مب ــتو  معنويــة مشــاهدة 

 بعد التعل   النمو لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبية.

ء  بعـد العمليـات الدايليـة لب ا ـة ا دا  اظتتـوازن يف حتقيـي اظتيـفة التنال ـية يف شـركات الفروية الصفرية:  -3 ي ي
 .االتصاالت الليبية

ــء  بالفروــية البديلــة:  - عــد العمليــات الدايليــة لب ا ــة ا دا  اظتتــوازن يف حتقيــي اظتيــفة التنال ــية يف شــركات ال ي ي
 .االتصاالت الليبية

  t( يبة متوسء إلابات ألراد العينـة عـن ػتـا ر البطـ   االؿتـراف اظتعيـار    يمـة اإلثصـا ة10اصتد ل ر  : )
  م توا اظتعنوية اظتشاهدة.

  (10لد ل )
ء  بعد العمليات ال دايلية لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبيةي ي  

اظتتوسء  الف ضية
 اظترل 

االؿتراف 
م توا اظتعنوية  t اظتعيار 

 اظتشاهدة
 القرار

3
:1

3:
0

  HVSH 2.01 0.54 -9.95 1.00 
 بول لرض 
 الصفرية



 

  مدى مساهمت أبعاد بطاقت األداء المتوازن في تحقيق الميسة التىافسيت                 

 يالعال مفتاح عبد حمدأ. أ / سوواصر ميالد به يو أ.      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 يتض  من اصتد ل ال ابي مايلي:

ـــ مت ( -9.95،  كانــد إثصــا ة االيتبــار )0.54،  بــاؿتراف معيــار  2.01وســء إلابــات البعــد اظتــا, هــو: ـ
ـء  5%،  هو أكر من 100 مب توا معنوية مشاهدة  %  هو مـا يعـب  بـول الفروـية الصـفرية، أ : أن ي ي

 االتصاالت اللييب.بعد العمليات الدايلية لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات 

ـء  بعــد الفبـون لب ا ـة ا دا  اظتتـوازن يف حتقيــي اظتيـفة التنال ـية يف شـركات االتصــاالت الفروـية الصـفرية:  -4 ي ي
 .الليبية

ــــــء  بعــــــد الفبــــــون لب ا ــــــة ا دا  اظتتــــــوازن يف حتقيــــــي اظتيــــــفة التنال ــــــية يف شــــــركات الفروــــــية البديلــــــة:  - ال ي ي
 .االتصاالت الليبية

  t( يبة متوسء إلابات ألراد العينـة عـن ػتـا ر البطـ   االؿتـراف اظتعيـار    يمـة اإلثصـا ة11اصتد ل ر  : )
  م توا اظتعنوية اظتشاهدة.

  (11لد ل )

ء  بعد الفبون لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبية  ي ي

اظتتوسء  الف ضية
 اظترل 

االؿتراف 
 ر اظتعيا

t  م توا اظتعنوية
 اظتشاهدة

 القرار

3
:1

3:
0

  HVSH 1.97 0.75 -7.58 1.00  بول لرض 
 الصفرية

 

 يتض  من اصتد ل ال ابي ما يلي:

ـــ متوســء إلابــات البعــد اظتــا, هــو:  (، -7.58 كانــد إثصــا ة االيتبــار ) 0.75 بــاؿتراف معيــار :  1.97ـ
ـء  5 من %،  هو أكر100 مب توا معنوية مشاهدة  %  هو مـا يعـب  بـول الفروـية الصـفرية، أ : أن ي ي

 بعد الفبون لب ا ة ا دا  اظتتوازن يف حتقيي اظتيفة التنال ية يف شركات االتصاالت الليبية.

  



            

 م8102يناير  (3)العدد  مىتدى األكاديمي مجلت ال                  
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 نتائج وتوصيا  الدراسة -11

 أوً : نتائج الدراسة:
ألقسااااام بشاااا  ا  يمكاااان اسااااتخالص مجموعااااة ماااان النتااااائج وفقااااا ءراء ماااادي ي اإلدارا  ور ساااااء ا

 ا ت ا   الليبية على النحو التالي:
ء  البعد اظتا, يف حتقيي اظتيفة التنال ية،  ذل  من يالل اهتمام شركات  -1 بتطقيي معدالت مرتفعة ي ي

إال أن هناك  صوراً يف االهتمام  يف ا رباح الصالية سنوياً،  ك ل  زيادة منو ا رباح اإلرتالية ال نوية،
 .ات اظتالية لدا الشركة سنوياً بنمو اظتولود

ء  بعد التعل   النمو يف حتقيي اظتيفة التنال ية،  ذل  من يالل اهتمام الشركات  -2 بتنمية ال ا ات ي ي
 يام الشركات بتن ي  د رات  ،  ك ل اظتبدعة  ختصيص لواةف ل لمار اظتبدعة  اظت اعدة على نشرها

بتن ي  د رات متقدمة لت وير أدا  العاملة يف االهتمام ، إال أن هناك  صورًا لت هيا العاملة اصتدد
 .القدامى

ء  بعد العمليات التش يلية يف حتقيي اظتيفة التنال ية،  ذل  من يالل اهتمام الشركات  -3 بتط ة ي ي
 ك ل   يام الشركات بت ءيا عملية اضتصول على ، معدالت استرمار اظتوارد  ال ا ة اظتتاثة بالماما

 ك ل  سعى ، بت ويي أثدث التقنيات يف عملياهتا الدايلية أن هناك  صوراً يف االهتمام، إال اطتدمة
 .الشركات إم تقدد يدماهتا يف الو د اظتالة 

ــــــ  مــــــن يــــــالل اهتمــــــام الشــــــركات -4 ــــــفة التنال ــــــية،  ذل ــــــي اظتي ــــــاةن يف حتقي ــــــء  بعــــــد الفب  بامتالكءــــــا  ي ي
ــــد لــــودة اطتــــدمات اظتقدمــــة   كــــ ل  دراســــة، معلومــــات عــــن مــــدا روــــا الفبــــون عــــن يــــدماهتا   حتدي

 بم ــــ  روــــا الفبــــون مــــن  إال أن هنــــاك  صــــوراً يف االهتمــــامبــــاصتودة،  للفبــــاةن مــــن  بــــا   ــــ  ؼتــــتص
 كـ ل   يــام الشــركات بالدعايـة  اإلعــالن طتـدماهتا مــن يـالل   ــ  ؼتــتص  ،يـالل تقــدد ثـوالف ماديــة

 .ب ل 

 ثانياً: التوصيا 

صتامعات من ألا ت وير المفايات العلمية  استق اب اظتعرلة االنفتاح على مراكف البط  العلمي  ا -1
 الالزمة لتبب ب ا ة ا دا  اظتتوازن  لتطقيي لودة اطتدمات  حتقيي اظتيفة التنال ية.

 استاتيييةالت كيد على أن ب ا ة ا دا  اظتتوازن  سيلة لتطقيي  يلي اظتيفة التنال ية،  اللتة تعم ان  -2
تا بنا  ا دا  اظتتميف،  العال ة مي الفبون  حت ة ا دا ، لضاًل عن روا العاملة، التن ي ،  أهنما  َصفي 

  أن تل  اظتؤشرات سوف تدع  ثتماً  ياس كفاية الشركة  لاعليتءا.



 

  مدى مساهمت أبعاد بطاقت األداء المتوازن في تحقيق الميسة التىافسيت                 

 يالعال مفتاح عبد حمدأ. أ / سوواصر ميالد به يو أ.      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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عقد  رش العما  الند ات لتعريب اظتومهفة  الباثرة ب أية ت بيي ب ا ة ا دا  اظتتوازن يف اظتؤس ات  -3
 على ثد سوا . الصناعية  اطتدمية

، ظتا عتا من د ر  امتالك الشركة اظتءارات  القدرات العملية الظ ت اعده  يف ك   زباةن لدد ور رة -4
 كب  يف حتقيي اظتيفة التنال ية.

  



            

 م8102يناير  (3)العدد  مىتدى األكاديمي مجلت ال                  
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  مدى مساهمت أبعاد بطاقت األداء المتوازن في تحقيق الميسة التىافسيت                 

 يالعال مفتاح عبد حمدأ. أ / سوواصر ميالد به يو أ.      
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