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 ملخص:ال
 ن هددت ه هددلد است اىلددس كش اىلمدىددوف  ددتو اددو مل اراو ددوّ مارلتددملاّ اسّق  ددس سمملتودد   ملو ددس ا  ا  ارمددوا

اعُممت ارنهج اسوصفي اسمحلولي سمحاود  ههدتا هو، كمدو  أ عو هو ارخملفس يف تملكوّ صنوعس  وا  استنو  يف سوتوو، م 
 دددل اسعدددو ل   6>هُعدددتّ اىلدددممو ي اىلدددمتوون اعممدددو ا  علددد    اىلدددوّ ىلدددو اس، م عددده علددد  عوندددس عىدددوا وس  ل ددده 

كددق   دددل@ اردددت ا  اسعدددو ا ، م دددت ا  اسىدددلمن    ددا ا اّ ايتندددة عىدددملي تدددملكس  دددل تددملكوّ صدددنوعس  دددوا  استندددو    لددده
اإل ا يددس ماروسوددس، م ددت ا  ك ا اّ اسموددوي ، م ددت ا  ك ا اّ اطددو ي ماسمخملددوط ماستحددو  ماسمملددويمل ،  لدد  ارودد    
ماسصوحل سلمحلول  نهو كحتو مه  ع  اىلدممو ي،   للولهدو  وىلدمختام هىلدوسوص كحصدو وس  نوىلدتس م ق مدس سوصد  

انمهددي كش  اددوا مل اراو ددوّ مارلتددملاّ اسددة  ماخمتددو   ملاددووّ است اىلددسل ماوصددله است اىلددس كش  مددو ج  آ ا  اسعونددس
اووعت عل  املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن  أ عو هو ارخملفس  استعت اروص، م عت اسعمق ، م عت اسعملودوّ استاخلودس، 

 صنوعس  وا  استنو  يف سوتوول م عت اسمعلم ماسنمو، ماستعت استوئي ماال مموعي  ستو تملكوّ

 اسدلموّ استاسس@  ملو س ا  ا  ارموا ن، ااووم ا  ا ل
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 مقدمة الدراسة ومشكلتها:. 1
سددددي يدددممدل اردددت ا   دددل ك ا ي ارلىلودددوّ  دفدددو ي م وعلودددس علدددوهم هن يدو دددوا  دددو  يل علددد  ااودددوم ه ا  الددد  

 ا  اردوص  من هردمد  دل اطوا دص، ميف يدل ا دماّ ارلىلووّ  ىدل  وت، مكش عهت  مليص كون اس كوز عل  ا 
 وئددس ا عمددول اةتيصددس هصددت  سزا ددو  املددويمل هىلددوسوص ااوددوم ه ا  ارلىلوددوّ تمودد  ه واعهددو،  اددت اعملادده اراددويو  
ما  ماّ اروسوددددس سماوددددوم ا  ا  ال ماددددو اّ كتددددمي  رددددو س اواكددددص اسمملددددو اّ ارموددددو عس يف استوئددددس اةتيصددددس   ددددت ، 

 Kaplan and David Norton ، ميف اسمودددعونووّ  دددل اسادددملن اروادددي  دددتم كدددل  دددل  8679
Robert هىلددددلو و  حددددتيصو  ةددددل  ىدددددلس اال ماددددو اّ اسددددة م هدددده سءىلددددوسوص اسمالوتيددددس سماوددددوم ا  ا ، هددددلا  

  اسددة اعددت  ددل ا ىلددوسوص اةتيصددس سماوددوم Balanced Scorecardا ىلددلوُس مُسددي  تملو ددس ا  ا  ارمددوا ن  
 ا  ارلىلوددوّ، مهددو هىلددلوُس هرددم االوددتمل شمدد   دد  ارلتددملاّ اروسوددس مهرددم اروسوددس سماوددوم ا  ا ، ميوددوعت ك ا ي ه

ارلىلوس عل  اختوذ اساملا اّ ارملاتملس  محاود  ا هدتاف االىلد ااوجوس  دو،  هدو   ددوم ك ا مل يهدتف كش  ودوعتي 
ا هدتاف ماساووىلدوّ ماسدجا ج ارملاتملدس، حودع س يعدت  ك ا ي ارلىلوس عل  املمجس اصو هو م ملاجمهدو كش جمموعدس  دل

اسمامليمل اروص ميصل اسململياس اسوحودتي اسدة اودمملو  ارلىلودوّ  دل خق دو ااودوم ه ىدملمهو م ىلدم لملكولدو ارودماتلوس  
  ل<<8، ص =867  وسوس، 

عددت اسعملوددوّ استاخلوددس، مامدددون  ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن  ددل دوددس ه عددو  هددي@ استعددت ارددوص، م عددت اسعمددق ، م  
م عددت اسددمعلم ماسنمددو، ماستعددت استوئددي ماال ممددوعي اسددلمل هاددو  الحاددو ، م منددومل يف هددلد است اىلددس اراو ددوّ اسددة 

 يومنت كسوهو املتو  هلا ا ىللوُس، مكلس  ارلتملاّ اسة ميدل هن اومختم سماووم ه ا  ارلىلووّ اسصنوعوسل

  كش ازايدددت اسدددوعي  أقوددس ارادددويو  هردددم Jusoh2006ارصددول  ساددت هتدددو  اسعتيددت  دددل استدددوحص   علدد  ىلدددتول
اروسوس يف خل   ومس عل  ارتو اسملويل،    اس كوز عل  االىل ااوجووّ طويلس ا  ل ماأيتمهو علد  ه ا  اسىدملكس، 

عملس يف  ماعمددج  ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن  ددل ا  ماّ ارعممددتي يف ااوددوم م وددون ا  ا ، مهددي  ددل ههددم ا  ماّ اروددم
، 8678كدجو ارلىلوددوّ اسعوروددس، ميمل دد  ذسد  كش  ددو حاامدد  استملو ددس  دل قوحددوّ يف جمددول اسماوددوم   قىلددد ،

 ؛ سادددت حددددي  وادددوأل  ملو دددس ا  ا  ارمدددوا ن  وهممدددوم استدددوحص   دددل عدددتي  وا دددص، مادددأ  هدددلد است اىلدددس 8?ص 
 أل  دددل املدددو  يف استوئدددس اسلوتودددس، علوددد   دددان سِمودددّلط اس دددو  علددد  تدددملكوّ صدددنوعس  دددوا  استندددو  ردددو يىدددهتد هدددلا اساملدددو 

 ىدلس است اىلس اةوسوس ادمل يف اإل و س عل اسمووؤل اسموص@ هدل امدو مل  او دوّ م لتدملاّ املتود   ملو دس ا  ا  
 ارموا ن سماووم ا  ا  يف اسىملكوّ اسلوتوس سصنوعس  وا  استنو ؟
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 أهداف الدراسة:. 2
س ملم يس سمملتو   ملو س ا  ا  ارموا ن م تو او ملهو يف لتف هلد است اىلس كش   اىلس اراو وّ ا

تملكوّ صنوعس  وا  استنو  يف سوتوو، كمو اوع  كش  وون  تو او مل ارلتملاّ هم اراويو  اسة اومنت كسوهو  ملو س 
 ا  ا  ارموا ن  أ عو هو ارخملفس يف ال  اسىملكوّل

 أهمية الدراسة:. 3
س  ودددون ا  ا  االىلددد ااوجي سلىدددملكوّ، ماسدددلمل يعدددت  دددل ههدددم  وادددوعوّ انتددد  هقودددس هدددلد است اىلدددس  دددل هقوددد 

احملوىلددددتس اإل ا يددددس اةتيصددددس، كمددددو اوددددممت هددددلد است اىلددددس هقومهددددو  ددددل اةو ددددس كش املددددويمل ه ماّ  وددددون ا  ا  يف 
ارلىلوددددوّ اسصددددنوعوس يف سوتوددددو سمىددددمل كو ددددس اطوا ددددص اروسوددددس مهرددددم اروسوددددس، ماو ودددد  ك ا اّ الدددد  اسىددددملكوّ كش 
االهمموم  أىللوُس  ملو س ا  ا  ارموا ن، م دو قااد   دل  زايدو يف ااودوم ا  ا  االىلد ااوجي سلىدملكوّ اسصدنوعوس يف 

 يل  وئس اسمصنو  اةتيصسل

  فرضيات الدراسة:. 4
 سإل و س عل اسولال اسلمل اململح  هلد است اىلس   صووهرس اسفملاوم  اسموسوم @

 تنو   وستوئس اسلوتوس  او وّ املتو   ملو س ا  ا  ارموا نلال امو مل ستو تملكوّ صنوعس  وا  اس* 
ال امددو مل سددتو تددملكوّ صددنوعس  ددوا  استنددو   وستوئددس اسلوتوددس ارلتددملاّ ماراددويو  اسددة يعممددت علوهددو املتودد   ملو ددس * 

 ا  ا  ارموا ن  أ عو هو اخلموسل
 الدراسة: منهجية. 5

ههددددتاف است اىلددددس،  وددددمخت   ه اي االىلددددمتوون طمدددد   اعممددددت استددددوحصون ارددددنهج اسوصددددفي اسمحلولددددي سمحاودددد 
استوو دددوّ ا مسودددس سمحاوددد  ههدددتاف است اىلدددس يف  و تهدددو ارودددتاء، م عممدددتيل علددد   دددو  دددو  يف است اىلدددوّ اسودددو اس 

 إليتملا  اطو ص اسندململ سلمواوألل 

 الدراسات السابقة:. 6
ادويو  ا  ا  ارمدوا ن   دملل اسمدو دل   هت ه استا ىلس كش ا  اح جمموعدس  دل  =866  دراسة عبد الرحمن* 

    اراويو  اروسوس مهرم اروسوس يف صنوعس ا مستي ماسدوموميدوّ ارصدمليسل ماىلدُمختم  اردنهج اسوصدفي اسمحلولدي 
سمحاودد  ذسددد ، هدددلا م ددت اوصدددله استا ىلدددس كش هن تددملكوّ صدددنوعس ا مسدددتي ماسدوموميددوّ اعممدددت علددد  استعدددت 

، مهمصه است اىلس   دملم ي اس كودز علد  ا  عدو  هردم اروسودس يف ااودوم ا  ا   دل ه دل اروص  اط يف ااووم ا  ا 
 .لاو  اس ا ط    اراويو  ارخملفس ماىلمجو س الحموو وّ  وئس اسمصنو  اةتيصس
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هددت ه كش اسمعددملف علدد   ددتو ك دو وددس اىلددمختام  ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن  (2212دراســة البرقلــي  )* 
وعوس اسلوتودس يف يدل  ودموو ك  اك  دتيململ اإل ا اّ  وهدو رفهدوم استملو دس م وا دت اىلدمختا هو، يف اسىملكوّ اسصن

م ودددموو ادددو مل استوو دددوّ اسق  دددس الىلدددمختام استملو دددس يف الددد  اسىدددملكوّ، ماىلدددمختم اردددنهج اسوصدددفي سمحاوددد  
يهدددمّل  مدددو ج ههدددتاف است اىلدددس، كمدددو   اىلدددمختام ه اي االىلدددمتوون طمددد  استوو دددوّ  دددل عوندددس است اىلدددس، م دددت ه

است اىلددس هن  ددتيململ اإل ا اّ يف اسىددملكوّ اسصددنوعوس اسلوتوددس اروددوقس يددت كون  فهددوم  ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن، مهن 
 .استوو وّ اسق  س الىلمختام استملو س  موا ملي يف اسىملكوّ اسصنوعوس اسلوتوس

ا  ارمددوا ن يمنوىلددص  دد  هددت ه  ىدددل   ددو  كش ااددت  حددوذا  ادد ح ستملو ددس ا  ( 2212دراســة المطــري  )* 
هدلا طتوعس م وئس اسىملكوّ اسومنوس سصنوعس ا  ميس، مكش  عمل س  تو اوا مل اراو وّ مارلتدملاّ اسّق  دس سمملتود  

اسنمدددوذا، م دددت اىلدددمختم استوحدددع اردددنهج االىلدددماملا ي الىلدددماملا  اسوا ددد   دددل خدددقل اطو دددص اسعملدددي سلت اىلدددس، 
خصددوس طمدد  استوو دددوّ اسّق  ددس سمحاودد  ههدددتاف   اىلددم ، ماوصدددله  وددمخت و  ه اي االىلددمتوون مارادددو قّ اسى

است اىلدس كش اسعتيددت  ددل اسنمدو ج هقهددو@ م ددو   صددو   ودتص اال مصددو  علدد  ا ىلدوسوص اسمالوتيددس ساوددون مااوددوم 
ا  ا  اسىدو ل يف اسىدملكوّ اسومنوددس سصدنوعس ا  ميدس، كمددو كىدفه  مددو ج است اىلدس عدل هن هنددوك حو دس سمملددويمل 

وددددون مااوددددوم ا  ا  يف اسىددددملكوّ اسومونوددددس سء ميددددس، مهىلددددفمّل اسنمددددو ج هي ددددو  عددددل اددددوا مل اراو ددددوّ هىلددددوسوص  
 مارلتملاّ اسة ميدل االعممو  علوهو يف املتو   ملو س ا  ا  ارموا نل

  هددت ه است اىلددس كش استحددع يف  ددتو  وددوقس  ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن يف ;867  دراســة حجــان وبــن زينــو* 
ا  ا  االىل ااوجي يف  لىلوس  فملدول اسنفملودس  دوطزا مل، م دت اعممدتّ  مدو ج استحدع علد  للودل عملوس ااووم 

ما ددد  ا  ىدددملس مارمو ىلدددوّ اسدددة  و ددده عدددو اسىدددملكس،   دددق عدددل  عددد  ارادددو قّ اسدددة   ك ملاؤهدددو، مكدددلس  
العددص  م ا  همددو  يف ارلتددملاّ اروددمخمل س  ددل ميتددو   اسىددملكس؛ ماوصددله است اىلددس كش كن  ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن 

ااودوم ا  ا  االىلدد ااوجي سلملىلودس لددل است اىلدس، خصوصددو علدد  اردتو اسملويددل، كمدو اوصددله كش كن  ملو ددس 
ا  ا  ارموا ن اووعت عل  املويمل اسفهدم اسمدوم سدوفودس  ودون ا  ا  االىلد ااوجي  دل خدقل  لتدملاّ كدل لدو  

 . ل لوم  استملو س
ه كش  ودددون  دددتو ادددوا مل اراو دددوّ اسّق  دددس سمملتوددد   اودددون  ملو دددس ا  ا  هدددت  (2215ملـــو العـــين ) دراســـة* 

ارمدددوا ن يف اساملدددوأل ارصدددمليف اسودددعو مل، مسمحاوددد  هدددلا ا دددتف اعممدددتّ است اىلدددس علددد   اردددنهج اسوصدددفي  دددل 
   فدمل ي  دو دس  دل  دتيململ اإل ا اّ ارخملفدس  ورصدو ف اسمجو يدس ?;خقل اىلماصو  آ ا  عونس  لد  عدت هو  

 يس، م ددت اوصددله است اىلددس كش كن اراو ددوّ اسق  ددس سنجددوح املتودد  حددوذا اساوددون ارمددوا ن سددء ا  امددوا مل اسوددعو 
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 ورصو ف اسمجو يدس اسودعو يس، كمدو اوصدله است اىلدس كش هن ارصدو ف اسودعو يس المدزم  مملتود  حدوذا 
اسىددملاكس امممعوددس كش  اساوددون ارمددوا ن سددء ا   أ عددو د ا   عددس ا ىلوىلددوس، مخلصدده كش هن كاددو س  ُعددت

ا  عو  ا   عس ا ىلوىلوس ىلوف يودهم يف لود   دو ي  ودون ا  ا  يف ارصدو ف اسمجو يدس،  دل خدقل ادو مد 
 رلتملاّ  تيتي اعد  عق س ارصو ف اسوعو يس  وممم  يف كطو   ولمسومهو اال مموعوسل

ودددس ااودددوم ا  ا  اسىدددو ل  وىلدددمختام  ملو دددس هدددت ه است اىلددس كش ك دددملا  هق( 2217دراســـة كواشـــي   بـــودود  )* 
ا  ا  ارموا ن ارومتام، كمو   ىله آسوس املتو   ملو س ا  ا  ارمدوا ن  ارودمتام م ودون  دتو كىلدهو هو يف انفودل 
اىلددد ااوجوس ارلىلودددس، مذسددد   دددل خدددقل صدددووهرس  ادددويو  ا  ا  م ادددو  سء عدددو  اسدددة ام دددمنهو هدددلد استملو دددسل 

 ودددوقس اراو  دددس ارمل عودددس يف لوددد   ودددموو ه ا  ارلىلودددس ماال اادددو   ددد  رودددمويوّ  مهمادددحه است اىلدددس كوفودددس
ه  ددددلل مخلصدددده است اىلددددس كش ا دددد اح حددددوذا سماوددددوم ا  ا  اسىددددو ل سلملىلوددددس، حوددددع اىلددددمختم  استوحصددددون 
ودددس هىلدددلوُس   اىلدددس اةوسدددس، م و دددو  مملتوددد   ملو دددس ا  ا  ارمدددوا ن ارودددمتام علددد   لىلودددس اخلدددزف اسصدددحي  ورول

 .اطزا مليس م او  مهو  مل عوو   أ ا  ارلىلوس ارنو وس  ارلىلوس اطتيتي سلخزف اسصحي  وس زماّ 
هددت ه است اىلدددس كش ا دد اح حددوذا سمملتودد   ملو دددس ا  ا  ارمددوا ن يف تددملكس ىلدددو وسوك   (2217دراســة ماليــة )* 

  ددس سمملتودد  استملو ددس يف اسىددملكس لددل سصددنوعس اسعملددو  م ددوا  اسمجموددل  ددوطزا مل، م وددون  ددتو اددو مل اراو ددوّ اسقّ 
است اىلددس، اىلدددمنتّ است اىلدددس كش للوددل ما ددد  ا  ىدددملس مارلتددملاّ ارودددمخمل س  دددل ميتددو   اسىدددملكس يف اسفددد ي  دددل 

،  موّصددددلس  كش عددددتم اددددو مل اراو ددددوّ اسّق  ددددس سمملتودددد  استملو ددددس سعددددت   ددددل ا ىلددددتوُس هقهددددو >867كش  8679
 اسمفدم اسمالوتمل سلمت ا ل 

  هدددددت ه است اىلدددددس كش اادددددت  ا ىلددددد  اسعلمودددددس ماسعملودددددس ستملو دددددس ا  ا  ارمدددددوا ن <867  ة أبوعجيلـــــةدراســـــ* 
 وإلاو س اش  عمل دس  دتو ك دو ودس اىلدمختام  ملو دس ا  ا  ارمدوا ن سماودوم ه ا  ارصدو ف اسمجو يدس اسلوتودس م عمل دس 

حلولدي، مه اي االىلدمتوون، م دت اوصدله ههم ارعو وّ اسة اوا   اسمملتو ، مذس   وىلدمختام اردنهج اسوصدفي اسم
كش جمموعدددس  دددل اسنمدددو ج هقهدددو@ هن سدددتو ارصدددو ف اسمجو يدددس اسلوتودددس االىلدددمعتا  اسدو دددل سمملتوددد   ملو دددس ا  ا  

  ارموا ن، كمو اوصله كش م و  استوو وّ مارعلو وّ اسق  س سمملتو   ملو س ا  ا  ارموا ن يف ااووم ا  ا ل
كش هن املتوددد   ملو دددس ا  ا  ارمدددوا ن يدددل مل كش اسدددمل ط  ددد   ادددويو  ا  ا  ماىلدددد ااوجوس كمدددو هتدددوّ  است اىلدددس   

 ارندمس، م ت هتوّ  اسنمو ج كش م و   عو وّ اوا   املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن يف اساملوأل ارصمليفل
  ارمدوا ن  وسىدملكس هدت ه كش  ودون  دتو ك دو ودس املتود  ه عدو   ملو دس ا  ا( 2219دراسة األبيض والرياني )* 

اسعو دس سلمودود ماسصدملف اسصدحي يف سوتودو، ماىلدمخت ه است اىلدس هىلدلوُس   اىلدس اةوسدس ماوصدله كش كن اسىددملكس 
لل است اىلس ال املت   ملو س ا  ا  ارموا ن سعتم معي اإل ا ي  أقومهدو، م دل  و دص آخدمل اوصدله است اىلدس كش 

 او دددوّ مه عددددو   ملو ددددس ا  ا  ارمددددوا ن ا   عددددس،  استعددددت ارددددوص،  كن اسىدددملكس كملدددد  استوئددددس ارق مددددس مامددددو مل  وهددددو
 .ماسعمق ، ماسعملووّ استاخلوس، ماسمعلم ماسنمو 
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هت ه كش اخمتو   تو ك  اك  تيململ اسىملكوّ اسصنوعوس اسلوتودس سلمادويو  ( 2222دراسة عتيق ) *
صددفي اسمحلولددي، حوددع   كعددتا  ماو يدد  ارخملفددس ستملو ددس ا  ا  ارمددوا ن،  وددمخت س سمحاودد  ذسدد  ارددنهج اسو 

اىلددممو ي اىلدددمتوون علدد  عوندددس عىددوا وس  دددل ارددتيمليل  دددوإل ا اّ اسعلوددو، ماردددتيمليل ارددوسو  ماسمنفودددلي   دددوإل ا اّ 
اسوىلددمل  سلىددملكوّ اسصددنوعوس اسلوتوددس  ورنملاددس اس مل وددس سلوتوددو، م ددت اوصددله است اىلددس كش  مددو ج هقهددو هن  ددتيململ 

سعو دددس اسلوتودددس يدددت كون ارادددويو  ارخملفدددس سددددل  دددل  استعدددت اردددوص، ماسعمدددق ، ماسعملودددوّ اسىدددملكوّ اسصدددنوعوس ا
 استاخلوس، ماسمعلم ماسنمو ل

 ددل اسعددملل اسوددو   سلت اىلددوّ اسوددو اس يم دد  اخددمقف است اىلددس اةوسوددس عددل مجودد  است اىلددوّ اسوددو اس،  أرددو 
 ارموا ن يف اسىملكوّ اسلوتوس سصنوعس  وا  استنو ل انفمل   ت اىلس  تو او مل  او وّ م لتملاّ املتو   ملو س ا  ا 

 اإلطار النظري للدراسة:. 7
يمو دد  قددوح اسىددملكوّ علدد  لاودد  ا هددتاف، مذسدد  يوددملزم مادد  اخلملددط ماسعمددل علدد  لاواهددو  ددل خددقل 

ا يس يدمم  وهدو   اسماووم مارمو عس  أرو  ملحلس  ل  ملاحل اسعملوس اإل =866اسماووم مارمو عسل حوع عمّلف اسعو ململ  
 او  س ا  ا  اسفعلي مبلتملاّ لت ي  ل ه ل اسو وف علد  اساصدو  هم اسمدتء يف ا  ا ، م وسمدوص اختدوذ اسادملا اّ 

   هن ااووم ا  ا  يعمل عل   لاو   و يلي@?867اسّق  س مارنوىلتس سمصحو  اساصو ل ميملو حو   
  هوليعمج  اووىلو  رتو قوح اسىملكس يف لاو  ههتا -
يدددو مل  علو دددوّ سدددإل ا ي مبخملددد   ودددمويولو سلاودددوم  عملودددس اسمخملدددوط ماسمل و دددس ماختدددوذ اسادددملا اّ ارعممدددتي علددد   -

  علو وّ  واوعوسل
يعملدددي صدددو ي ما عودددس ردددو لاددد   دددل قوحدددوّ هم  صدددو   دددل خدددقل  او  دددس ا  ا  اسفعلدددي   نودددو   او  ودددو   م ددد   -

  صوقلو  ل اسىملكوّل
  ا  هي عتو ي عل  ت ي اسىدملكس علد  لاود  ههدتا هو طويلدس ا  دل، م دت لو علد  اىلدم قل كن عملوس ااووم ا

 وا  هددو  ىدددل يوددهم يف لاودد   ؤيددس اسىددملكس مههددتا هو اروددماتلوس، ميمحادد  ذسدد   ددل خددقل ااددو يمل م لتددملاّ 
 اوا   اوط اساوي ماس ع  يف ا  ا ، ااَتم سإل ا ي اسعلوو رعوطس اساصو ل 

قددوح عملوددس ااوددوم ا  ا  يف اسىددملكس  ملهددون مبملاعولددو مموعددس  ددل االعمتددو اّ ماسىددملمط اطوهمليددس  كددلس ،  ددان
  @?867هقهو@  صوحل؛ ار و مل، 

 اسمحتيت است و  سءهتافل -
  وون ا توو  اسصحوحسل -
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 اسندمل سعملوس اسماووم كوىلولس مسووه هرويسل -
  م يس ما مدوم عملوس اسماوومل  وإلاو س كش هن عملوس اسماووم اممللص  ملاعوي -

  عم اإل ا ي سعملوس اسماووم معتم ا مصو  اسعملوس عل  اكمىوف االحنملا وّل -
م دملا  سعتم  تمو االعممو  عل  ارلتملاّ اروسوس  اط سلمعتم عل ماعوس اسىملكس مكقول  دو ي ارلتدملاّ  ادت 

سمالوتيددس كوردددو كحددتو مىلدددو ل ااوددوم ا  ا  اةتيصدددس، يهددمّل  ملو دددس ا  ا  ارمددوا ن روا هدددس اساصددو  يف ا  دمدددس ا
ماسة اومنت عل   لوفس مااحس يف  ودون  ودموو اسمادتم يف ا  ا   و دود لاود  ا هدتافل سدلس  اعمدج استملو دس 
 دو و اىلد ااوجوو ، يدمم مبو تد  املمجدس اىلد ااوجوس اسىدملكس كش ههدتاف مخملدواّ انفوليدس اعمدل مجوعدو  علد  كحدتا  

  ا هدتاف طويلدس م صدمي ا  دل  دل خدقل  ادويو   وسودس مهردم  وسودسل م دت  دمّل  ملو دس ا  ا  ارمدوا ن اوا ن  د
 عددتي  ملاحددل  نددل  ددتايمهو،  اددت كو دده يف ارملحلددس ا مش عتددو ي عددل  صددفو س ذاّ ه  عددس  لتددملاّ ساوددون ا  ا ، 

اسوددتص ماسنموجددسل ه ددو ارملحلددس اسصو وددس  م عهددو  ددتهّ  دددملي ك دو وددس   ددط الدد  ا  عددو   أهددتاف اسىددملكس م نددو  عق ددس
 ات ا ماله استملو دس  وهدو  دل كوردو  دو دو  سمحود  ا  ا  كش ه اي كددل ك ا ي اسىدملكس  دل  وا  دس ههدتا هو  صدمي 
مطويلددس ارددتو، ه ددو يف ارملحلددس اسصوسصددس  اددت هصددت   فهددوم اسعق ددس  دد  اسوددتص ماسنموجددس هكصددمل ماددوحو  ددل خددقل 

  ل9<-==ص  <867  لا ، ا  ا  االىل ااوجي  وسىملكس  احموا  اساصو  يف
عل  كردو كطدو   Kaplan and Norton  >??7  ملو س ا  ا  ارموا ن،  عمل هو م ت اعت ّ اعمليفوّ 

عملددي يهددتف كش لودد  ا  ا  اةددوص ماروددماتلي  ددل خددقل  اددويو  اددمل ه  عددس ه عددو  اىددمل  عددت اسعمددق ، 
   اددت عمل هددو =:->:، ص ?867وددوّ استاخلوددس م عددت اسددمعلم ماسنمددول ه ددو حودد   ماستعددت ارددوص، م عددت اسعمل

علدد  هرددو  دددوم ساوددون مااوددوم ا  ا  االىلدد ااوجي يىددمل  لتددملاّ  وسوددس مهرددم  وسوددس، مي ملددي ه  عددس ه عددو @ هددي 
م  ودون  مدو دل استعت اردوص م عدت اسعمدق  م عدت اسعملودوّ استاخلودس م عدت اسدمعلم ماسنمدو ادو يودم   وعمتو هدو  ددو

 قمفظ  وراويو  اروسوس سء ا  ارواي، ميعمل عل  لاو  ا  ا  اروماتليل  

 Kaplan and Nortonيلكددت   Karathanos & Karathanos (2005)م ادق  عددل 
هن ارندمددوّ عنددت اىلددمختام ارلتددملاّ اروسوددس شددص هن املددو  جمموعددس تددو لس  ددل ارلتددملاّ اإلاددو وس  (1992)
 هو كملتملاّ هىلوىلوس هم انتئوس سء ا  اروصلالىلمختا 

" Kaplan and Norton (1992), suggested that organizations, while using 
financial measures, should develop a comprehensive set of additional 
measures to use as leading indicators, or predictors, of financial 
performanceل Karathanos & Karathanos (2005, p222) 

   ه عو   ملو س ا  ا  ارموا ن يف كطو د ارا ح كش@?867م ّوم كتقن  
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رعمل س كو  شص هن  تتم ه وم ارووق   دل خدقل  يدو ي اإليدملا اّ مخفد  اسمددوسو   بعد مالي. 1
م  دل خدقل اعددوم يتدملمي ارودوق ،  يدو ي اسعو دت ماالىلمختام ا  صل سءصول     ملاعوي ارخوطمل احملمملدس، ميدم

 عل  ا صول،  يو ي اسعو ت عل  حاوق ارلدوس ملو  اسملا عس اروسوسل
رعمل س كو  شص هن  دهمل ه وم اسعمدق   دل خدقل ك ادو  اسعمدق  م يدو ي  دتي االحمفدو  عدم،  بعد العمالء. 2

و ودوس  دل حودع اطدو ي ماسودعملل مهدو يعمدل علد  م لُس ارزيت  نهم  ل خقل اادت   نمجدوّ مخدت وّ ان
لاوددد  اسعتيدددت  دددل ا هدددتاف  نهدددو@  يدددو ي مال  اسعمدددق  رنمجدددوّ مخدددت وّ اسىدددملكس، احملو ددددس علددد  اسعمدددق ، 

 م يو ي اال مدو  يف ارنمجوّ ماخلت وّ مختفو   وتس اسىدومول   
سدددة شدددص هن  مفدددوق  وهدددو، ماسعمدددل علددد   دددل خدددقل  عمل دددس اسعملودددوّ اسمىددد ولوس ا بعـــد العمليـــات التشـــ يلية. 3

اسمملويمل ماال مدو ، ماالودل اسفو دت يف اردتخقّ  د  احملو ددس علد  اطدو ي، سمحاود  استوئدس ارق مدس صدحوو  م نودو  
ماافددول اسفو ددت  ددل ارددوا  اخلددوم ماىلددم قل ه صدد   سلعددو ل ، ماافددول ادددوسو  اإل مددوا  دد  االسمددزام  ددوطو ي،

 طو س  موحسل
سمحاو   ؤيس اسىملكس يف اةفو  عل  اسات ي عل  اسم وم ماسمحو ،  دل خدقل  والنمو واالبتكار التعلم بعد. 4

املددويمل  هددو اّ م ددت اّ اسعددو ل  اسفنوددس ماإل مو وددس، ملددتيع  دددم ارعلو ددوّ ما ودددل اسمندومددي سلمنىددأي م دد  
و  اإلاو وّ اسمانوس م ملا اّ االخد األ، امحا  ا هتاف اسموسوس@  يو ي االىلمصمو  يف  هن ارول استىململ، مل

 م    ه ا  اسعو ل ل
استوئدددي ماال ممدددوعي  سلعمدددل علددد  لاوددد  اس ويدددوّ ارمل دددوي  دددل خدددقل   ددد  مال  اسعدددو ل  بعـــد االســـتدامة ). 5

سلىملكس،  يو ي اسجا ج اسصدحوس،  د   تدول اسىدملكس ا مموعودو ، م تدول ارودوعتاّ ماإلعو دوّ  دل استمسدس، م يدو ي  
 و ي م وعلوس  ملا ج احملو دس عل  استوئس م    كفو ي اسىملكس يف ارىو كس امممعوس  وحملوطلكف
أىلوودو علد   دو ىلدت  اعدت  ملو دس ا  ا  ارمدوا ن حوذ دو  هدو ا   دل  دل  د  اسنمدوذا ارمعدت ي ا  عدو  سماودوم ا

ىلدددد ااوجوس كش ههددددتاف اىدددد ولوس ا  ا ، هت دددد  كددددد  اسىددددملكس  ددددل لاودددد  ههددددتا هو عددددل طمليدددد  املمجددددس اسملؤيددددس ماال
م لتملاّ عملوس ملو  االاصوالّ استاخلوس ماخلو  وسل م دلس  ميددل هن لاد   ملو دس ا  ا  ارمدوا ن ا هدتاف 

  @  ?867اسموسوس   ا  و  ماسمليوء، 
 للاسمل ط    اسمل و س اسمى ولوس عل  ارتو اساصم،    اوا ن اسملؤيس االىل ااوجوس عل  ارتو اسملويهل 

  ملا تس اسعملووّ اسوو وس مهيتملهو عل  اسمملو اّ اروماتلوسلُسل 
 اس كوز عل  ه عو  اسموا ن اسمل وعي سء ا  ارلىلويل ال 
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 اعزيمل م وو تي اسفوا ت ارتت وس ارمحااس  ل االىل ااوجوسل  ل
 اوحوت مااويس االاصول    ا طملاف ذممل ارصلحس يف اسىملكسلهدل 

 ا مل سوىمل كو س اطوا ص مك خول  عت االىلمتا س  استعت استوئي ماال مموعي  يف اسمل ي  وسنىوط اإلمل 
 اسعملووّ اسمى ولوس سلىملكسل

 اس كوز عل  االىلمصمو  يف اروا   استىمليس سمحاو  اروزي اسمنو ووس سلىملكس ملو  كقو الو اروماتلوسل ل 

اددملم ي اددو مل اسعتيددت  ددل ارممللتددوّ   ?Chavan   866  مكددلس  ?866كمددو همادد  اس ددوسي مك  يدد   
سلتددت   وىلددمختام  ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن يف اسىددملكوّ ماسددة اىدددل اساوعددتي ا ىلوىلددوس سلنجددوح يف اسمتدد  ماسمنفوددل، 

 مهلد ارممللتوّ هي@

م ددو  اىلدد ااوجوس مااددحس ارعددوس م ت مىلددس  عنويددس، م عددد  ذسدد  ىلوصددت  اسعمددل هددو جمددمل   مودد  رعملوددوّ  -
وسودس ال ادملاتط  وسا دويو االىلد ااوجوس ارهمدس سلىدملكس، مهندو يلعدص اسودتص ماسنموجدس  م ا هىلوىلدوو يف  وسوس مهرم  

 مص  اطوا ص االىل ااوجوس ارهمس ماسنمو ج ارومهت س  نهول 
 نوعددس م عددم اإل ا ي اسعلوددو سمتدد   ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن، اددو ىلددوعملي  ددملا ج اسعمددل  عدد  لددت ا  معماددو  حاواوددو    -

   .هم يف قوح اىلمختام استملو سيو
لتيدت اةو دس اسفعلودس م ا  اىلدمختام  ملو دس ا  ا  ارمدوا ن، مكددلس  اخمودو  ارلتدملاّ اسمل وودس يف كدل  عدت  ددل   -

 ه عو  استملو سل
ارىددو كس ماسددتعم  ددل  تددل اسعددو ل  يف املدد  اإل ا اّ، اددو يوددهم يف افعوددل عملوددس صددنوعس اساددملا ، ميزيددت  ددل  -

 مل يس ماطموعوس، مقا  اسمموز يف ا  ا ل ارتو  اّ اسف
 ددل ارفدد ل هن اعمددل اسىددملكس  أ ىددملمهو ارخملفددس علدد  اال ااددو   ددو  ا   ددل خددقل مادد  اىلدد ااوجوس ملتيددت  -

 اسعمق ، ماواو  اسعملووّ مهىلوسوص اسعمل، مهن اعمل يف كطو  ماا  ملت  ارعوسل
    معدددت ي سمعملدددي  عددد  لدددت  ساووىلدددوّ ا  ا ، ماستوو دددوّ ادددملم ي ادددو مل استوو دددوّ اسدو ودددس ماست وادددس  دددل  صدددو -

 يف ل هن الخل يف كطو   ت لو ما اتوطهو مبممللتوّ ارعويم مارلتملاّ اسوا  ي يف  ملو س ا  ا  ارموا نل
م ددو   دددوم ك ا مل امددو مل سدد  ارددوا   اسدو وددس تددملط هىلوىلددي ماددملم مل سنجددوح اسعمددل ماال ااددو   ددو  ا ،  أ  ددل  -

ّ ستملو س ا  ا  ارموا ن املاتط  و و   ملق مه ملا   و  يل عل  االاصدول  ودهوسس سمعزيدز ا دتف ارىد ك اسمملتواو
   .ملاوا   صو ي  مموزي
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 الدراسة الميدانية. 8
 منهج الدراسة الميدانية: 1.8

اعممددددت استددددوحصون ارددددنهج اسوصددددفي اسمحلولددددي سمحاودددد  ههددددتاف است اىلددددس،  وددددمخت   ه اي االىلددددمتوون طمدددد  
ستوو دددوّ ا مسودددس اسق  دددس سمحاوددد  الددد  ا هدددتاف يف  و تهدددو ارودددتاء، م عممدددتيل علددد   دددو  دددو  يف است اىلدددوّ ا

 اسوو اس إليتملا  اطو ص اسندململ سلمواوألل

 مجتمع وعينة الدراسة: 2.8
 ، يمدون جممم  است اىلس  ل كٍل  دل اردت ا  اسعدو ا ، م دت ا  اسىدلمن اإل ا يدس ماروسودس، م دت ا  ك ا اّ اسمودوي

م ت ا  ك ا اّ اطو ي ماسمخملوط ماستحو  ماسمملويمل،  م ت   اس كوز عل  هلد اإل ا اّ سعق مهو ارتوتدملي  واد  
االىلد ااوجووّ مانفودلهو، ماطدو ي م  اىلدس اسودوق مارنو ودد ، مكدلس  اسعمدق  ل ادل يىدو كون يف ك ا ي تددملكوّ 

اسعدوم هم اخلددوص يف يتدق   ددتن هدي@  صددملاا  م سود  ماخلمدد ل  صدنوعس  دوا  استنددو   وستوئدس اسلوتوددس ىلدوا ا يف اساملددوأل
 6>تملكس  مخصصس يف صنوعس  وا  استنو   ورتن ارلكو يل  د  او يد  عدت   78م  هخل عونس عىوا وس كصله يف 

 مل8688اىلممو ي اىلمتوون خقل اسف ي  ل تهمل  و ن كش رويس ه مليل  ل عوم 

 أدا  جمع البيانات:  3.8

أل عل  ارملا   ماست اىلوّ اسوو اس   اصموم اىلمتو س طم  استوو وّ ا مسودس سلت اىلدس، م دت اعممدت  عت االطق
  ،  وإلادو س كش عدت   دل است اىلدوّ ارمعلادس 8676استوحصون يف كعتا هو  ىدل   و  علد    اىلدس  ارملدململ ، 

تدمل سلفئددوّ ارىددو كس، م ومددو   ، مم عده االىلددممو ي  ىدددل  تو;867مبوادوأل است اىلددس  صددل   اىلدس   لددو اسعدد ، 
   اسلمل يوا  او ي  االىلمتو وّ م   س االىلمجو س  ل  تل ارتحويت ل7يلي اطتمل   م  

  وون  عت  االىلمتوو وّ ارو عس عل  عونس است اىلس (1جدول )

عت  االىلمتو وّ  استوددددون
 ارو عس

االىلمتوو وّ 
 ارو  عس

االىلمتوو وّ اس م 
  و  عس

االىلمتوو وّ 
ارومتعتي  ل 
 اسمحلول

االىلمتوو وّ 
 اخلواعس سلمحلول

 7: = 78 <: 6> اسعددت 
 %9ل<> %=ل77 %86 %6< %766 اسنوتددس
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ماسددلمل   Five likert scaleساددت   كعددتا  االىلددمتو س حوددص  اوددون سودددمّل اخلموىلددي 
الىلددمتو س مذسدد  كمدددو يمدددون  ددل ددد     دددوّ سمحتيددت    ددس ادددو مل اراو ددوّ هم ارلتددملاّ اسددوا  ي يف  ادددملاّ ا

  @  8يم    وطتمل   م  
  اوون    وّ سودمّل اخلموىلي ارومخت س يف اىلممو ي االىلمتوون( 2جدول ) 

هرم  مو مل   تا ل اإل و س
  مللاو

  مو مل كش حت كتم  مو مل  مو مل كش حت  و هرم  مو مل

 ; : 9 8 7 است  س
 

 -مكو ه  املاّ االىلمتو س عل   وم   كوسموص@

 -مي ددم  اددملاّ  معلاددس مبعلو ددوّ عددل ا  ددملا  ارىددو ك  يف است اىلددس كصلدده    ارلهددل اسعلمددي ســم األول: الق
 اسويوفس اةوسوس  –ىلنواّ اخلجي 

ميمعلددد   وخمتدددو   ملادددوة است اىلدددس، حودددع ُ ودددم كش لدددو يل، ا مل يمعلددد  مبدددتو ادددو مل اراو دددوّ القســـم اليـــاني: 
 ادملي ؛ ه دو احملدو  اسصدوء  ومعلد  مبدتو ادو مل عدت   دل   <7وا ن، مي دم هدلا احملدو  اسق  س سمملتو   ملو س ا  ا  ارمد

 املي،  و عس عل  دودس ه عدو ، كمدو ىلدوأ    ?8ارلتملاّ ارومخت س يف  ملو س ا  ا  ارموا ن، مي م هلا احملو  
  وورو كن تو  اهللل

 اختبار صدق وثبات االستبانة:  4.8
كو دده ااددو   وماددعه ساووىلدد ،  ددل خددقل ماددوحهو، م و ددو سدددل اسعنوصددمل اسددة   عمددج االىلددمتو س صددو  س كذاا

اددتخل يف عملوددس اسمحلوددل، ممبددو  ددتم ههددتاف است اىلددسل مياصددت  صتددوّ ه اي اساوددون   ددتو  ددت لو علدد  كعملددو  
 ، اددو يعدد  االىلددماملا  ?86، صل8679 مددو ج اويتلددس كذا  ددو طُتادده لدده  فدد  اسدددملمف ماسىددملمط    م يددل، 

 ا م اسنمو ج م لس عوا ل ارصو  س ماسعىوا وس عل   مو ج ا  ايل  معتم

 ، Cronbach's Alphaمسلمأكددت  ددل يتتددوّ االىلددمتو س يف هددلد است اىلددس اىلددُمختم اخمتددو  هسفددو كملم تددو  
 ,Sekaran%  ددأكصمل  60حوددع ادددون االىلددمتو س ذاّ يتتددوّ  اتددول كذا كو دده  ومددس  عو ددل هسفددو كملم تددو  

2006, p311يوا   ومس  عو ل هسفو كملم تو   سدل لو  يف االىلمتو س@9تمل   م   ، ماط   

 



 
        "من وجهة نظر العاملين بالشركات الليبية لصناعة مواد البناء" استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم األداء المستدام          

 مد لربشمنصور مح              محمد مفتاح الطرلي          ميالد رجب اشميلة                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

[88] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ISSN 2710-::=> (enilnO)                                                                 8=76 NSSI  -446× (Print) 
 

 

 

  مو ج اخمتو  يتتوّ اىلمتو س است اىلس ( 3جدول )

 لموو احملو  احملو 
عت  
 اسعتو اّ

 عو ل اسصتوّ 
 استاخلي

 ;6?ل6 <7 اراو وّ اسة اووعت عل  املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن ا مل
 8:?ل6 ?8 س ا  ا  ارموا ن جمممعس لتملاّ ه عو   ملو  اسصوء
 :;?ل6 =: است  س اسدلوس طمو   املاّ االىلمتوون 

  هعددددقد علدددد   ومددددس اسصتددددوّ اراددددت  ستوو ددددوّ اراددددويو   وىلددددمختام اسصتددددوّ اسددددتاخلي هسفددددو 9قمددددومل اطددددتمل      
 ددل كمددو يم دد     اددملي، =:معددت  اسفاددملاّ  :;?ل6ميقحددظ هن  ومددس اسصتددوّ طمودد   اددملاّ االىلددمتو س جمممعددس 

 ، ادددو يلكدددت >ل6هن  ومدددس  عو دددل هسفدددو كملم تدددو  سددددق احملدددو يل مسلت  دددس اسدلودددس كو ددده هكدددج  دددل    9اطدددتمل  
 صتق ميتتوّ االىلمتو س مصقحومهو سلمحلول مالخمتو   ملاووّ است اىلس اسة ماعه  ل ه لهو ال  اسفاملاّل

 خصائص عينة الدراسة: 5.8
اىلددددس  ددددل خددددقل  مودددد  استوو ددددوّ ارمعلاددددس  وسعوا ددددل  اسويوفددددس، ارلهددددل   اسمعددددملف علدددد  خصددددو   عونددددس است  

 اسعلمي، ىلنواّ اخلجي ل
 أواًل: المؤهل العلمي: 

   او ي  ارومجوت   ل ه ملا  عونس است اىلس حوص  لهقلم ا كو ميوس@:يوا  اطتمل  

 يت  ارلهقّ اسعلموس سلمومجوت   ل ه ملا  عونس است اىلس (  4الجدول )

 اسنوتس اسعت  ارلهل اسعلمي
 68.3 28  و عي
 24.4 10  و ومم
 7.3 3 هخملو
 100.0 41 اإلمجوص



    
                                    2222 وليوي( 2العدد ) (6)المجلد                                                              مجلة المنتدى األكاديمي                 
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%  ددل ارىددو ك  قملددون  ددلهق   و عوددو   مددو  ددوق 6?  هن هكصددمل  ددل :يقحددظ  ددل اطددتمل  
مهدددلا يىدددم كش كمددد  ه دددملا  اسعوندددس  وسمأهودددل اسعلمدددي، م دددل   يدددتسل علددد   دددت لم علددد   هدددم لمدددوو 

 ىلممو ي االىلمتوون، معل  ك دو وس االعممو  عل  آ ا هم حول  املالولا
 ثانياً: عدد سنوات الخبر :

   او ي  ارومجوت   ل ه ملا  عونس است اىلس حوص عت  ىلنواّ اخلجي يف جمول ميو فهمل ;يوا  اطتمل  
 اسعملوس ييت  او ي  ارومجوت   ل ه ملا  عونس است اىلس حوص عت  ىلنواّ اخلج  (5جدول )

 اسنوتس% اسعت   ئوّ ىلنواّ اخلجي
 9.8 4 ىلنواّ ;ه ل  ل 

 22.0 9 ىلنواّ 76ىلنواّ كش ه ل  ل  5 ل 
 31.7 13 ىلنس15  ل ه ل كش ىلنوا10ّ  ل
 9.8 4 ىلنس 20  ل ه ل كش ىلنس15  ل

 26.8 11  أكصمل ىلنس 20  ل
 100% 41 اإلمجوص

 

ىلدنواّ كش ه دل  ددل  ;ارودمجوت  سدتيهم خدجي عملوددس  دل    ددمل ا  دل 88  هن عدت  ;يقحدظ  دل اطدتمل  
ىلدنس  دأكصمل ، همل  دو  ;7 مل ا  ل ارومجوت  ستيهم خدجي  دل   ;7% ، مهن =ل9;ىلنس ، همل  و  وتم    ;7

%، مهددلا يعددد  هن ههرلددص اروددمجوت  يمممعدددون سددجي افدددوق اخلمدد  ىلددنواّ، ادددو يلكددت هن  عددددم >ل>9 وددتم  
 جي عملوس كو وس سقعممو  عل  آ ا هم حول  واوأل است اىلسلارومجوت  يمممعون س
 ثالياً: الوظيفة الحالية:
   او ي  ارومجوت   ل ه ملا  عونس است اىلس حوص ميو فهم اةوسوسل >يوا  اطتمل  

 يت  او ي  ارومجوت   ل ه ملا  عونس است اىلس حوص ميو فهم اةوسوس( 6جدول )
 اسنوتس اسعت  اسويوفس

 2.4 1 مل عوم اسىملكس تي
 22.0 9  تيمل عوم اسىلمن اإل ا يس ماروسوس

 17.1 7  تيمل ك ا ي اطو ي
 12.2 5  تيمل ك ا ي اسمخملوط
 22.0 9  تيمل استحو  ماسمملويمل

 24.4 10 هخملو
 100.0 41 اإلمجوص
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اتط  عق ددس  توتددملي اىلددمهت ه االىلددمتو س جمموعددس  ددل اسويددو   اسمل ووددس  وسىددملكوّ، ماسددة يُعماددت هرددو اددمل 
  وا  االىل ااوجووّ مانفولهو، ماطو ي م  اىلس اسووق مارنو و ، مكلس  اسعمق ل 

ه دملا  ميصلدون اسفئدس  76  هعقد هن ارومجوت  ميصلدون اسويدو   ارودمهت س  وإلادو س كش >يم    ل اطتمل  
 ا اّ اروسوددس  وسىددملكوّ، م وسمددوص %  م ددت كددون  عدمهددم  ددل اسعددو ل  يف اإل:ل:8اسوو ىلددس  هخددملو   نوددتس  

 آ اؤهم ذاّ هقوس رواوأل است اىلسل 

 نو   عل   و ااتملل يمأكت ه    وإل دون االعممو  عل  ك و وّ ا  دملا  ارىدو ك  يف است اىلدس ماعمومهدو علد  
 جمممعهو ما خل  نمو جهول

 تحليل النتائج واختبار الفرضيات: 5.8
س  مدو ج است اىلدس اروتا ودس حدول  دتو ادو مل  او دوّ م لتدملاّ املتود   ملو دس يم مل هلا اطز  عدملل م نو ىد

 ا  ا  ارموا ن سماووم ا  ا  يف تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئس اسلوتوسل 

 أواًل: مدى توفر مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
وا  استنددو   وستوئددس اسلوتوددس  او ددوّ صددو ه اسفملاددوس اسمل ووددس ا مش كمددو يلددي@ ال امددو مل سددتو تددملكوّ صددنوعس  دد

 املتو   ملو س ا  ا  ارموا نل

سادت    وددون  ددتو اددو مل  او دوّ املتودد   ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن  ددل خدقل طلددص آ ا  اروددمجوت  حددول  ددتو 
 املي  له ههم اسعوا ل هم اراو دوّ اسدة اودوعت علد  املتود   ملو دس ا  ا  ارمدوا ن يف اسىدملكوّل  <7او مل عت  

  اإلحصددو اّ اسوصددفوس   ا  عونددس است اىلددس حددول  ددتو اددو مل  او ددوّ املتودد   ملو ددس ا  ا  =ميوادد  اطددتمل  
 حول آ ا  اسعونس@ tارموا ن يف اسىملكوّ اسصنوعوس لل است اىلس، كمو يت  اطتمل اخمتو  
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 اراو وّ هم اسعوا ل اسة اووعت عل  املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن (7جدول )

  وّاراو 
ارموىلط 
 اةوويب

االحنملاف 
 ارعوو مل

T-
test 
Sig 

املاوص اسفاملاّ 
 حوص ارموىلط

 <7 000. 7986. 3.366 سلىملكس اىل ااوجوس مااحس ارعوس  هتا هول ل7
 > 000. 8951. 3.732 استعم ارومممل  ل  تل اإل ا ي اسعلوو سعملووّ اسمملويمل ماسمحو ل ل8
 و   عل  لاو   ؤيمهو  يو ت  وسىملكس  دوم لوىلي  وت ملوىلص ل9

  فعوسوسل
3.732 .6334 .000 ; 

 7 000. 6477. 3.927 تتدس ااصول انىمل ارعلو وّ    مجو  ه زا  اسىملكسل ل:
 8 000. 7002. 3.902 هودل ك ا مل يموم  وهوسس االاصول ه اوو  م هىلوو ل ل;
 78 000. 8910. 3.610 االعممو  عل   لتملاّ ا  ا  يف اختوذ اساملا اّ  ل  تل اإل ا ي اسعلوول ل>
اسمت يص ماسمأهول ارومممل سلدوا   اإل ا يس رواكتس ارومجتاّ يف  ل=

 اسعملوس اإل ا يسل
3.805 .8130 .000 9 

يمم ااو  اسعملووّ استاخلوس سمحاو  اسدفو ي اسعوسوس يف اسعملوس  ل<
 اإل مو وسل

3.780 .8807 .000 : 

 ? 000. 7886. 3.683 م اسىملكسلاُعت اطو ي مخت س اسعمول  ل همسويوّ اهممو ل?
 76 000. 6617. 3.634 االسمزام  ورعويم ماساوا   اسنو لي سلمحو دس عل  استوئسل ل76
االحمفو   توو وّ   واس عل  او اسعمق  متدواهم مادملا  اسمعو ل  ل77

  عهم هم  اتارمل 
3.610 .7910 .000 77 

 >7 000. 8937. 3.415 ات س  ل اسىملكسلاىلمملقأل آ ا  اسعمق  حول  و ي ارنمج ماخلت س ار ل78
 = 000. 7824. 3.707 كوز اسدو   اسويوفي  ورهو اّ اسعلموس ماسعملوسل ل79
اسمت يص ماسمأهول ارومممل م يو ي اسوعي ستو اسعو ل  رواكتس  ل:7

 ارومجتاّل
3.683 .7225 .000 > 

 ;7 000. 9246. 3.537 ّل ىو كس اسعو ل  سإل ا ي اسعلوو يف ك تا  اسملهمل ماختوذ اساملا ا ل;7
 79 000. 8055. 3.585 عتم اسمفمليط  وسدوا   اسويوفوس ارلهلس ستو اسىملكسل  ل>7
 =7 000. 8330. 3.390 يمم ااو  ا  ا  اروص  وسىملكس  ل خقل اسمل ط    اسملؤيس ما هتافل ل=7
 :7 000. 8937. 3.585 يمم ااو   او اسعمق  عل ارنمجوّ اسة اات هو اسىملكسل ل<7

     000. 4996. 3.649 جمموأل اراو وّ  اسفملاوس اسمل ووس ا مش 

   هعقد  و يلي@=يم    ل اطتمل  

 =8?ل9  م7سلفادددملي   دددم    3.366كن  دددوم ارموىلدددط اةودددويب سلفادددملاّ اسدددوا  ي يف اطدددتمل املامحددده  ددد   -
، ; ددل هصددل  9 ، مهددلا يعدد  هن مجودد  اسفاددملاّ  ددت لصددله علدد   موىلددط حوددويب هعلدد   ددل :سلفاددملي   ددم  
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سلعونددس اسواحددتي، حوددع  لدد   وددموو ارعنويددس ارىددوهت طمودد  اسفاددملاّ  tمهددو  ددو الكددتد  موجددس اخمتددو  
لدددد  اخددددمقف  عنددددومل سلمموىلددددط   مهددددلا يددددتل ع;6ل6  مهددددي ه ددددل  ددددل  وددددموو ارعنويددددس  666ل6 ومددددس  

 او يتل عل  او مل هلد اراو وّ م ت  وّ  ماو  سل ل9اةوويب طمو  اسفاملاّ عل 
  مهدي اعدج عدل ادو مل تدتدس ااصدول انىدمل ارعلو دوّ  د  مجود  ه دزا  اسىدملكس يف ارملاتدس : و ّ اسعتدو ي   دم   -

 مدددو م تدددتدس  علو دددوّ  اخلودددس  ، مهدددلا يدددتل علددد  اهممدددوم اسىدددملكوّ =8?ل9ا مش مبموىلدددط حودددويب  لددد   
  ماسدة اعددج عدل اددو مل هودددل ك ا مل ;مك خدول اانوددس اةوىلدوُس يف املدد  ه ىدملمهول كمددو  ددو ّ اسفادملي   ددم  

ل مهدلد اسنموجدس امفد   د  68?ل9يموم  وهوسس االاصدول ه اودو  م هىلدوو ، يف ارملاتدس اسصو ودس مبموىلدط حودويب  لد  
هممددوم اسىددملكوّ  ددوسندم ما ووكدل اإل ا يددس سموادد  ماوددهل عملوددس ، مهددو  ددو يدتل علدد  ا8676  اىلدس ارملددململ 

 اسمواصل ماالاصول م    ومويوّ اسولملس مارولمسوسل
مهدددي اعدددج عدددل ادددو مل اىلددد ااوجوس ماادددحس  >>9ل9  ارملاتدددس ا خدددمي مبموىلدددط حودددويب 7احملددده اسعتدددو ي   دددم   -

 ارعوس رو لتف كسو  اسىملكسل
طمو  اسفاملاّ اسوا  ي تتمل اراو وّ مجوعهو ه ل  ل اسواحت اسصدحو  ادو  يقحظ هن  وم االحنملاف ارعوو مل -

 يتل عل  ااو ُس آ ا  ارومجوت  حول كل  املي م لس اسمتويل ماسمىمه    ك و ولمل

 ، كمو  ل  االحنملاف ارعوو مل سلفادملاّ جمممعدس ?:>ل9 ل  هس هخملو،  ل  ارموىلط اسعوم سلفاملاّ جمممعس  
م هي ددو  كش م ددو  اافددوق  دد  اروددمجوت  حددول اددو مل  او ددوّ املتودد   ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن مهددو يىدد >??:ل6

 ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئس اسلوتوسل 

  سلعونددس اسواحددتي، م ددت  ل دده  ومددس  وددموو (tمالخمتددو  اسفملاددوس اسمل ووددس ا مش اعممددت استددوحصون علدد  اخمتددو 
يددمم   دد   ددملل اسعددتم  ;6ل6سفاددملاّ احملددو  جمممعددس، محوددع كرددو ه ددل  ددل    سلمموىلددط اسعددوم666ل6ارعنويددس  

تتــوفر لــدى شــركات صــناعة مــواد البنــاء بالبيقــة الليبيــة مقومــات تطبيــق بطاقــة  م تددول اسفددملل استددتيل اساو ددل@
 األداء المتوازن.
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 ثانياً: مدى توفر المؤشرات التي تساعد على تطبيق بطاقة األداء المتوازن:
عل اسى  اسصوء  ل اسودلال اسدمل و  سلت اىلدس    ودون  دتو ادوا مل ارلتدملاّ اسدة اودوعت علد  املتود   سإل و س

 ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن  ددل خددقل آ ا  اموتدد  علدد  االىلددمتو س، حوددع هرملّدده االىلددممو ي ا  عددو  اخلموددس سلتملو ددس، 
 مصو ه اسفملاوس اسمل ووس اسصو وس كمو يلي@  

 ددوا  استنددو   وستوئددس اسلوتوددس ارلتددملاّ ماراددويو  اسددة يعممددت علوهددو املتودد   ملو ددس  ال امددو مل سددتو تددملكوّ صددنوعس
 ا  ا  ارموا ن  أ عو هو اخلموسل

 م  اتماوق د   ملاووّ  ملعوس  ل اسفملاوس اسمل ووس اسصو وس صو ه عل  اسنحو اسموص@

 الفرضية الفرعية األولى: * 
وئدس اسلوتودس ارلتدملاّ مارادويو  اسدة يعممدت علوهدو يف  ودون استعدت ال امو مل سدتو تدملكوّ صدنوعس  دوا  استندو   وست

 اروص كأحت ه عو   ملو س ا  ا  ارموا نل
 الفرضية الفرعية اليانية:* 

ال امددو مل سددتو تددملكوّ صددنوعس  ددوا  استنددو   وستوئددس اسلوتوددس ارلتددملاّ ماراددويو  اسددة يعممددت علوهددو يف  وددون  عددت 
 ا  ا  ارموا نلاسعمق  كأحت ه عو   ملو س 

 الفرضية الفرعية اليالية:* 
ال امددو مل سددتو تددملكوّ صددنوعس  ددوا  استنددو   وستوئددس اسلوتوددس ارلتددملاّ ماراددويو  اسددة يعممددت علوهددو يف  وددون  عددت 

 اسعملووّ استاخلوس كأحت ه عو   ملو س ا  ا  ارموا نل
 الفرضية الفرعية الرابعة:* 

تنددو   وستوئددس اسلوتوددس ارلتددملاّ ماراددويو  اسددة يعممددت علوهددو يف  وددون  عددت ال امددو مل سددتو تددملكوّ صددنوعس  ددوا  اس
 اسمعلم ماسنمو كأحت ه عو   ملو س ا  ا  ارموا نل

 الفرضية الفرعية الخامسة:* 
ال امو مل سدتو تدملكوّ صدنوعس  دوا  استندو   وستوئدس اسلوتودس ارلتدملاّ مارادويو  اسدة يعممدت علوهدو يف  ودون استعدت 

 ال مموعي كأحت ه عو   ملو س ا  ا  ارموا نلاستوئي ما
 م ومو يلي عملل م نو ىس اسنمو ج ارمعلاس مبلتملاّ  ملو س ا  ا  ارموا ن@
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 المؤشرات المتعلقة بالبعد المالي: -
انددومل هددلا اطو ددص عددت ا   ددل ارلتددملاّ اروسوددس اسددة يعماددت هرددو اوددوعت يف عملوددس كعددتا  استعددت ارددوص  ددل  ملو ددس 

    مو ج للول هلا اطو ص@<ا  ارموا ن، ميت  اطتمل   م  ا  

  لتملاّ استعت اروص اسة اووعت عل  املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن (8جدول )

ارموىلط  ارلتملاّ
 اةوويب

االحنملاف 
 ارعوو مل

T-test 
Sig 

املاوص اسفاملاّ 
 حوص ارموىلط

 كمجوص÷  عتل اسعو ت عل  االىلمصمو  صويف اسمل    ل7
 9 000. 7424. 3.732 ا صول  

 عتل اسعو ت عل  حاوق ارلدوسل صويف اسمل    عت  ل8
 8 000. 8337. 3.829 حاوق ارلدوس ÷ اس ملا ص 

÷  عتل اسعو ت عل  ارتوعوّل صويف اسمل    عت اس ملا ص  ل9
 9 000. 7424. 3.732 ارتوعوّ 

÷   عتل  حبوس اسىملكسل  صويف اسمل    تل  اس ملا ص  ل:
 7 000. 8234. 3.854 وعوّ صويف ارت

 : 000. 8070. 3.732 اسم م يف اإليملا اّ  او  س حبجم كيملا اّ اسعوم اروايل ل;
  000. 6945. 3.776 جمموأل  لتملاّ استعت اروص

   كش مصٍ    ا  عونس است اىلس  دل خدقل ارموىلدط اةودويب ماالحندملاف ارعودو مل حدول <يىم اطتمل   م  
سلعونددس اسواحددتي رعمل ددس  ددو كذا كددون هنددوك   tاستعددت ارددوص، كمددو يىددم هي ددو  كش  مددو ج اخمتددو   ددتو اددو مل  لتددملاّ

  <م ددل   اخمتددو   ملاددوس است اىلددس، م ددل خددقل اسنمددو ج اسددوا  ي يف اطددتمل    9اخددمقف  ددوهململ عددل ارموىلددط 
 يم    و يلي@

  :;<ل9  م;سلفادددملي   دددم    3.732 كن  دددوم ارموىلدددط اةودددويب سلفادددملاّ اسدددوا  ي يف اطدددتمل املامحددده  ددد  -
 ; ددل هصددل  9 ، مهددلا يعدد  هن مجودد  اسفاددملاّ  ددت لصددله علدد   موىلددط حوددويب هعلدد   ددل :  ددم   سلفاددملي

 سلعوندددس اسواحدددتي حودددع  لددد   ودددموو ارعنويدددس ارىدددوهت طموددد  اسفادددملاّ  ومدددس   tمهدددو  دددو الكدددتد  موجدددس اخمتدددو  
 
 



    
                                    2222 وليوي( 2العدد ) (6)المجلد                                                              مجلة المنتدى األكاديمي                 
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مهددلا يددتل علدد  اخددمقف  عنددومل سلمموىلددط  ، ;6ل6  مهددي ه ددل  ددل  وددموو ارعنويددس  666ل6 
 او يتل عل  او مل هلد ارلتملاّ م ت  وّ  ماو  سل ل9اةوويب طمو  اسفاملاّ عل 

 =8?ل9يف ارملاتدس ا مش مبموىلدط حودويب  لد    عدتل  حبودس اسىدملكسل   مهدي اعدج عدل : و ّ اسعتدو ي   دم  
، يف ارملاتدس   عدتل اسعو دت علد  حادوق ارلدودس   ماسدة اعدج عدل8   دوّ، كمدو  دو ّ اسفادملي   دم   ; دل هصدل 

 ل?8<ل9اسصو وس مبموىلط حوويب  ل  

م دددنف  االحندددملاف  98=ل9  يف ارملاتدددس اسصوسصدددس مبموىلدددط حودددويب سدلوهمدددو  لددد  9م  7 دددو ّ اسعتو ادددون   دددم  
 ارعوو ملل 

ف  عوددو مل يزيددت عددل مسدددل  ددوحنملا  98=ل9  ارملاتددس اسملا عددس ما خددمي مبموىلددط حوددويب ;احملدده اسعتددو ي   ددم  
 اسعتو ا  اسوو ام ل

 ، كمدو  لد  االحندملاف ارعودو مل سلفادملاّ >==ل9يقحظ هي و ، هن ارموىلط اسعوم سفادملاّ احملدو  جمممعدس  لد   
مهو يىم كش م دو  اافدوق  د  ارودمجوت  حدول ادو مل  لتدملاّ استعدت اردوص  دل ه عدو   ملو دس  ;:>?ل6جمممعس 

 ا  ا  ارموا نل 

  سلعونس اسواحدتي، حودع  ل ده  ومدس  ودموو (tتو  اسفملاوس اسفملعوس ا مش اعممت استوحصون عل  اخمتو  مالخم
يدمم   د   دملل اسعدتم م تدول  ;6ل6  سلمموىلط اسعوم سفاملاّ احملو  جمممعس، ممبو هرو ه ل  ل 666ل6ارعنويس  

سلوتودس ارلتدملاّ مارادويو  اسدة يعممدت علوهدو اسفملل استتيل اساو ل@ امو مل ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئدس ا
 يف  وون استعت اروص كأحت ه عو   ملو س ا  ا  ارموا نل

 المؤشرات المتعلقة ببعد العمالء: -
انددومل هددلا احملددو  عددت ا   ددل ارلتددملاّ اسددة اوددوعت يف عملوددس كعددتا   عددت اسعمددق  ستملو ددس ا  ا  ارمددوا ن ميتدد  

 لول هلا اطو ص@   مو ج ل?اطتمل   م  
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  لتملاّ  عت اسعمق  اسة اووعت عل  املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن (9جدول )

ارموىلط  ارلتملاّ
 اةوويب

االحنملاف 
 ارعوو مل

T-test 
Sig 

املاوص اسفاملاّ 
حوص 
 ارموىلط

 : 000. 9422. 3.366    س  او اسعمق    عل طملي  االىلماصو   ل7
÷ اسىدومو اروملمس    س  او اسعمق   عل طملي    ل8

 9 000. 8092. 3.537 عت  اسمللتووّ ارتوعس 

 عتل االحمفو   وسعمق ل   وتس عت  اسعمق  اسليل  ل9
 ; 000. 7342. 3.244 املكوا اسمعو ل كش كمجوص عت  اسعمق  

 عتل اسنمو يف ارتوعوّ   ومس ارتوعوّ سلعمق  اةوسو   ل:
 7 000. 7408. 3.585  او  س  ورتوعوّ اسوو اس 

 عتل اسنمو يف عت  اسعمق  اطت  كش كمجوص عت   ل;
 8 000. 7762. 3.561 عمق  اسىملكسل

  000. 6391. 3.459 جمموأل  عت اسعمق 

   حصول  كل عتو اّ احملو  علد   موىلدط حودويب  هعلد   دل ?يقحظ  ل اسنمو ج اسوا  ي يف اطتمل   م  
  مبودموو  عنويدس  ىدوهت ?;:ل9  ممبموىلط عوم سلمحو   3.585 – 3.244 ت  وّ  ماو  س  و       9

 ت  دددس ارمعلادددس  تعدددت اسعمدددق    ، ا  دددمل اسدددلمل يىدددم كش هن ارودددمجوت  يدددملمن ادددو مل ارلتدددملاّ;6ل6ه دددل  دددل  
  موىلملسل

   مهدي اعدج عدل  عدتل اسنمدو يف ارتوعدوّ   ومدس ارتوعدوّ:  كش كن اسفاملي   م  ?هي و ، يىم اطتمل   م  
، م ددو ّ  ;<;ل9سلعمددق  اةددوسو   او  ددس  ورتوعددوّ اسوددو اس   ددو ّ يف ارملاتددس ا مش مبموىلددط حوددويب  لدد   

  ماسددة اعددج عددل  عددتل االحمفددو   ددوسعمق ل   وددتس عددت  اسعمددق  اسددليل املكددوا اسمعو ددل كش كمجددوص 9اسفاددملي   ددم  
 ل::8ل9اطو ص مبموىلط حوويب  ل   عت  اسعمق  ، يف ارملاتس اخلو وس ما خمي عل   وموو هلا

 ، كمددددو  لدددد  االحنددددملاف ارعوددددو مل ?;:ل9سفاددددملاّ اطو ددددص جمممعددددس  لدددد    يقحددددظ كددددلس  هن ارموىلددددط اسعددددوم
 مهو يىم كش م و  اافوق    ارومجوت  حول او مل  لتملاّ  عت اسعمق ل  7?9>ل6سلفاملاّ جمممعس 
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   سلعوندس اسواحدتي، حودع  ل ده (tحصون علد  اخمتدو  مالخمتو  اسفملاوس اسفملعوس اسصو وس اعممت استدو
يدددمم   ددد   ;6ل6  سلمموىلدددط اسعدددوم سفادددملاّ احملدددو  جمممعدددس، ممبدددو هردددو ه دددل  دددل 666ل6 ومدددس  ودددموو ارعنويدددس  

 ددددملل اسعددددتم م تددددول اسفددددملل استددددتيل اساو ددددل@ امددددو مل سددددتو تددددملكوّ صددددنوعس  ددددوا  استنددددو   وستوئددددس اسلوتوددددس ارلتددددملاّ 
 علوهو يف  وون  عت اسعمق  كأحت ه عو   ملو س ا  ا  ارموا نل ماراويو  اسة يعممت

 المؤشرات المتعلقة ببعد العمليات الداخلية: -
انددومل هددلا اطو ددص عددت ا   ددل ارلتددملاّ اسددة اوددوعت يف عملوددس كعددتا   عددت اسعملوددوّ استاخلوددس ستملو ددس ا  ا  

    مو ج اسمحلول@76ارموا ن ميت  اطتمل   م  
  لتملاّ  عت اسعملووّ استاخلوس اسة اووعت عل  املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن (12جدول )

ارموىلط  ارلتملاّ
 اةوويب

االحنملاف 
 ارعوو مل

T-test 
Sig 

املاوص اسفاملاّ 
حوص 
 ارموىلط

 عتل ارنمجوّ اطتيتيل  ارتوعوّ  ل ارنمجوّ  ل7
 كمجوص ارتوعوّ  ÷ اطتيتي 

3.488 1.0517 .000 5 

كموس اإل موا ÷ فو ت  كموس اسفو ت  وتس اس ل8
 اسدلوس ل

3.683 0.8497 .000 4 

÷  عتل ادوسو  اطو يل  ادوسو  اإل موا ارعوص  ل9
 ادوسو  اإل موا اسدلوس  

3.707 0.9809 .000 3 

  عتل االحنملاف يف كموس اإل موال ل:
كموس اإل موا ÷ اسدموس ارومهت س   – اسدموس اسفعلوس 

 ارومهت سل
3.829 0.9976 .000 1 

 عتل اىلم قل اسملو س اإل مو وسل  اإل موا اسفعلي  ل;
 2 000. 0.8518 3.781 اسملو س اإل مو وس اسدلوس ل÷ 

  000. 0.7087 3.698 جمموأل  عت اسعملووّ استاخلوس

 
   حصددول  كددل عتددو اّ هددلا اطو ددص علدد   موىلددط حوددويب  76يقحددظ  ددل اسنمددو ج اسددوا  ي يف اطددتمل   ددم  

  مبوددددموو  عنويددددس <?>ل9  ممبموىلددددط عددددوم  3.829 – <<:ل9 ددددت  وّ  ماو  ددددس  ددددو  دددد     9هعلدددد   ددددل 
ارمعلاددس  تعددت اسعملوددوّ   ، ا  ددمل اسددلمل يىددم كش هن اروددمجوت  يددملمن اددو مل ارلتددملاّ;6ل6 ىددوهت ه ددل  ددل  

 استاخلوسل
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   هي و   و يلي@76يقحظ  ل اطتمل   م  

اسدمودددس  – عددتل االحندددملاف يف كمودددس اإل مددوا  اسدمودددس اسفعلودددس   مهددي اعدددج عدددل ادددو مل : ددو ّ اسعتدددو ي   دددم  
   ددوّ،  ; ددل هصددل  ?8<ل9كموددس اإل مددوا اروددمهت س، يف ارملاتددس ا مش مبموىلددط حوددويب  لدد   ÷ اروددمهت س  

كمجددوص ÷   ماسددة اعددج عددل  عددتل ارنمجددوّ اطتيددتيل  ارتوعددوّ  ددل ارنمجددوّ اطتيددتي 7م ددو ّ اسفاددملي   ددم  
 ل<<:ل9، يف ارملاتس اخلو وس ما خمي عل   وموو  عت اسعملووّ استاخلوس مبموىلط حوويب  ل  ارتوعوّ 

 ، كمدو  لد  االحندملاف ارعودو مل <?>ل9سفادملاّ هدلا اطو دص جمممعدس  لد    ميقحظ كدلس  هن ارموىلدط اسعدوم
 عدددت اسعملودددوّ  مهددلا يىدددم كش م دددو  اافددوق  ددد  اروددمجوت  حدددول ادددو مل  لتددملاّ =<6=ل6سلفاددملاّ جمممعدددس 

 استاخلوسل 

  سلعونددس اسواحددتي،  تل دده  ومددس  وددموو ارعنويددس (tمالخمتددو  اسفملاددوس اسفملعوددس اسصوسصددس اىلددمختم استددوحصون اخمتددو 
يدمم   د   دملل اسعدتم م تدول  ;6ل6  سلمموىلط اسعوم سلفاملاّ جمممعس، محوع كردو ه دل  دل 666ل6ارىوهت  

نوعس  وا  استنو   وستوئدس اسلوتودس ارلتدملاّ مارادويو  اسدة يعممدت علوهدو اسفملل استتيل اساو ل@ امو مل ستو تملكوّ ص
 يف  وون  عت اسعملووّ استاخلوس كأحت ه عو   ملو س ا  ا  ارموا نل

 المؤشرات المتعلقة ببعد التعلم والنمو: -
 دس ا  ا  ارمدوا ن انومل هدلا اطو دص عدت ا   دل ارلتدملاّ اسدة اودوعت يف عملودس كعدتا   عدت اسدمعلم ماسنمدو ستملو

    مو ج للول هلا اطو ص@77ميت  اطتمل   م  
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  لتملاّ  عت اسمعلم ماسنمو اسة اووعت عل  املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن (11جدول )

ارموىلط  ارلتملاّ
 اةوويب

االحنملاف 
 ارعوو مل

T-test 
Sig 

املاوص اسفاملاّ 
حوص 
 ارموىلط

÷ ت يصل  ادوسو  اسمت يص  وتس ادوسو   ملا ج اسمعلوم ماسم ل7
 : 000. 0.8674 3.439 كمجوص ادوسو  اإل موا 

 8 000. 0.8971 3.537 اىلماصو   او اسعو ل ل ل8
÷  عتل  م ان اسعو ل ل  عت  اسعو ل  اسليل املكوا اسىملكس  ل9

 كمجوص عت  اسعو ل   وسىملكس 
3.512 0.8978 .000 9 

  و  ماردو آّ  عتل ا م ا  و  ماردو آّ ماةوا زل  ا ل:
 ا  و  ماردو آّ ماةوا ز يف اسونس اسوو اس ÷ ماةوا ز يف اسونس 

3.659 0.9646 .000 7 

  000. 0.7877 3.537  املاّ  عت اسمعلم ماسنمو جمممعس
 9  حصددول مجودد  اسفاددملاّ علدد   موىلددط حوددويب  هعلدد   ددل 77يم د   ددل اسنمددو ج اسددوا  ي يف اطددتمل   ددم  

  مبودددموو  عنويدددس  ىدددوهت ه دددل  دددل =9;ل9  ممبموىلدددط عدددوم  3.659 – =9;ل9و  ددد    دددت  وّ  ماو  دددس  ددد
 لارمعلاس  تعت اسمعلم ماسنمو  ، ا  مل اسلمل يىم كش هن ارومجوت  يملمن او مل ارلتملاّ;6ل6 

  مهددي اعددج عددل اددو مل  عددتل ا ددم ا  ددو  ماردو ددآّ :  هن اسعتددو ي   ددم  77كمددو يمدد   ددل اطددتمل   ددم  
ا  و  ماردو آّ ماةدوا ز يف اسودنس اسودو اس ،  دت  دو ّ يف ÷  ز،  ا  و  ماردو آّ ماةوا ز يف اسونس ماةوا

  ماسدة اعدج عدل ادو مل  ودتس اددوسو   دملا ج 7، م و ّ اسفاملي   م   ?;>ل9ارملاتس ا مش مبموىلط حوويب  ل   
يف ارملاتددس اسملا عدس ما خدمي  علدد   ودموو استعددت كمجدوص ادددوسو  اإل مدوا ، ÷ اسمعلدوم ماسمدت يص  ادددوسو  اسمدت يص 

 ل=9;ل9مبموىلط حوويب  ل  
 ، كمدددو  لددد  االحندددملاف ارعودددو مل سلفادددملاّ 3.537سلفادددملاّ جمممعدددس  لددد    يقحدددظ هي دددو ، هن ارموىلدددط اسعدددوم

 مهلا يىم كش م و  اافوق    ارومجوت  حول او مل  لتملاّ  عت اسمعلم ماسنمول  0.7877جمممعس 
   سلعونس اسواحدتي،  تل ده  ومدس  ودموو ارعنويدس (tتو  اسفملاوس اسفملعوس اسملا عس اىلمختم استوحصون اخمتو  مالخم

يدمم   دد   ددملل اسعددتم م تددول  ;6ل6  سلمموىلدط اسعددوم سفاددملاّ اطو ددص جمممعدس، محوددع كرددو ه ددل  ددل 666ل6 
ودس ارلتدملاّ مارادويو  اسدة يعممدت علوهدو اسفملل استتيل اساو ل@ امو مل ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئدس اسلوت

 يف  وون  عت اسمعلم ماسنمو كأحت ه عو   ملو س ا  ا  ارموا نل
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 المؤشرات المتعلقة بالبعد البيقي واالجتماعي: -
انومل هلا اطو ص عت ا   ل ارلتملاّ اسة اووعت يف عملوس كعتا  استعت استوئي ماال مموعي ستملو س ا  ا  

    مو ج اسمحلول@78  اطتمل   م  ارموا ن ميت
  لتملاّ استعت استوئي ماال مموعي اسة اووعت عل  املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن (12جدول )

 استعت استوئي ماال مموعي  لتملاّ
ارموىلط 
 اةوويب

االحنملاف 
 ارعوو مل

T-test 
Sig 

املاوص اسفاملاّ 
 حوص ارموىلط

كش  وزا وس   وتس  و ه ف  عل  هحبو  االول اسملو  ل7
 ; 000. 1.0277 3.512 ا حبو ل

 وتس االىلمصمو  يف ارىو ي  استوئوس  االىلمصمو  يف  ل8
 > 000. 1.0752 3.512 كمجوص االىلمصمو اّ ÷ ارىو ي  استوئوس 

 وتس ادوسو  محويس استوئس  ل اسملو  كش ادوسو   ل9
 8 000. 1.0966 3.561 اإل موال

اخلوس   وئس اسعمل   وتس ادوسو  محويس استوئس است ل:
 9 000. 1.1191 3.561 كش اسمدوسو  اسدلوس ةمويس استوئسل

 وتس ادوسو  محويس استوئس اخلو  وس  استوئس احملوملس  ل;
 = 000. 1.0752 3.488  ورنىأي  كش اسمدوسو  اسدلوس ةمويس استوئسل

 لتمل  وون  تو  ووقس ارندمس يف او م ا  ل  ل>
عت  ÷   اةوا   اسة اا  اسصنوعي سلعو ل  = عت
 ىلوعوّ اسعمل اسفعلوسل

3.707 0.8138 .000 7 

 وتس االىلمصمو  يف ا  ىملس اخلميس كش كمجوص  ل=
÷ االىلمصمو اّ   وتس االىلمصمو  يف ا  ىملس اخلميس 

 كمجوص االىلمصمو اّ 
3.415 0.6315 .000 ? 

 وتس االىلمصمو  يف استنوس اسمحموس كش كمجوص  ل<
 76 000. 0.7940 3.341 ّلاالىلمصمو ا

 < 000. 0.9233 3.439  لتمل اات  ااو يمل ا  ا  استوئيل ل?
 : 000. 0.8978 3.512  لتمل اات  ااو يمل ا  ا  اال مموعيل ل76

  000. 0.7321 3.505 جمموأل استعت استوئي ماال مموعي
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وىلدط حوددويب     حصدول  كدل اسعتدو اّ علد   م78يقحدظ  دل اسنمدو ج اسدوا  ي يف اطدتمل   ددم  
  ;6;ل9  ممبموىلددط عددوم سلمحددو   =6=ل9 – 9:7ل9 ددت  وّ  ماو  ددس  ددو  دد     9هعلدد   ددل 

ارمعلاددس   ، ا  ددمل اسددلمل يىددم كش هن اروددمجوت  يددملمن اددو مل ارلتددملاّ;6ل6مبوددموو  عنويددس  ىددوهت ه ددل  ددل  
 ل وستعت استوئي ماال مموعي

 لتمل  وون  تو  ووقس ارندمدس يف ادو م ا  دل اسصدنوعي    ارعّجي عل او مل>ميمت  كلس  هن اسفاملي   م  
عدت  ىلدوعوّ اسعمدل اسفعلودس ،  دو ّ يف ارملاتدس ا مش مبموىلدط حودويب  لد  ÷ سلعو ل   عت  اةوا   اسة اا  

  ماسددددددة اعددددددج عددددددل ادددددو مل  وددددددتس االىلددددددمصمو  يف استنوددددددس اسمحموددددددس كش كمجددددددوص <، م دددددو ّ اسفاددددددملي   ددددددم   =6=ل9
 ل 9:7ل9يف ارملاتس اسعوتملي ما خمي عل   وموو هلا استعت مبموىلط حوويب  ل   االىلمصمو اّ،

يقحددظ هنددو هن  ددوم االحنددملاف ارعوددو مل سلفاددملاّ اخلمدد  ا مش يف علدد  هرددم  ددو سددوحظ يف ا  عددو  اسوددو اس، 
 حدول الد  اطتمل هعقد هكج  ل اسواحت اسصحو  او يتل علد   يدو ي اسمىدمه ماالخدمقف يف آ ا  ارودمجوت 

اسفاملاّ، مميدل هن يعزو هلا كش حتايتس اهمموم كصم  ل اسىملكوّ علا اطو ص، ماهمموم اطهدوّ اةدو ودس  مبدو 
    مملتو  اساوا   ارمعلاس  ورولمسوس استوئوس سلىملكوّل

لفادملاّ  ، كمدو  لد  االحندملاف ارعودو مل س;6;ل9سفادملاّ استعدت جمممعدس  لد    يقحظ هي و ، هن ارموىلط اسعدوم
 ىم كش م و  اافوق    ارومجوت  حول او مل  لتملاّ استعت استوئي ماال مموعيل مهو  و ي 0.7321معس جمم

   سلعوندددس اسواحدددتي،  تل ددده  ومدددس  ودددموو (tمالخمتدددو  اسفملادددوس اسفملعودددس اخلو ودددس اىلدددمختم استدددوحصون اخمتدددو  
يدمم   د   دملل اسعدتم م تدول  ;6ل6ه دل  دل   سلمموىلدط اسعدوم سلفادملاّ جمممعدس، محودع كردو 666ل6ارعنويس  

اسفملل استتيل اساو ل@ امو مل ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئدس اسلوتودس ارلتدملاّ مارادويو  اسدة يعممدت علوهدو 
 يف  وون استعت استوئي ماال مموعي كأحت ه عو   ملو س ا  ا  ارموا نل

 نية التي تنص على :ولتلخيص النتائج حول اختبار الفرضية الرئيسة اليا
ال امددو مل سددتو تددملكوّ صددنوعس  ددوا  استنددو   وستوئددس اسلوتوددس ارلتددملاّ ماراددويو  اسددة يعممددت علوهددو املتودد   ملو ددس 

 ا  ا  ارموا ن  أ عو هو اخلموسل

  اسدددلمل يلخددد   مدددو ج اخمتدددو  اسفملادددووّ اسفملعودددس اخلمددد  ارنتصادددس  دددل اسفملادددوس اسمل وودددس 79 دددو   اطدددتمل  
 اسصو وس@
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  مو ج اخمتو  اسفملاوس اسمل ووس اسصو وس ماسفملاووّ اسفملعوس ارنتصاس  نهو   79ل   تم 

 .Mean Std اسفملاوس
Deviation 

T-
test 
Sig 

 اساملا 

ال امو مل ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئس اسلوتوس ارلتملاّ ماراويو  
     000. 69454. 3.7756 اسة يعممت علوهو يف  وون استعت اروصل

ال امو مل ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئس اسلوتوس ارلتملاّ ماراويو  
     000. 63913. 3.4585 اسة يعممت علوهو يف  وون  عت اسعمق ل

ال امو مل ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئس اسلوتوس ارلتملاّ ماراويو  
     000. 70869. 3.6976 اسة يعممت علوهو يف  وون  عت اسعملووّ استاخلوسل

ال امو مل تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئس اسلوتوس ارلتملاّ ماراويو  اسة 
     000. 78772. 3.5366 يعممت علوهو يف  وون  عت اسمعلم ماسنمول

ال امو مل ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئس اسلوتوس ارلتملاّ ماراويو  
ن استعت استوئي ماال مموعي كأحت ه عو   ملو س اسة يعممت علوهو يف  وو

 ا  ا  ارموا نل
3.5049 .73210 .000     

ال امو مل ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئس اسلوتوس ارلتملاّ ماراويو  
     000. 55466. 3.5812 اسة يعممت علوهو املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن  أ عو هو اخلموسل

 ، كمدو 7<;ل9 لتدملا    دت  لد    ?8  هن ارموىلط اسعوم سفاملاّ ارلتملاّ جمممعس  79  يم    ل اطتمل
مهدو يىدم كش م دو  اافدوق  د  ارودمجوت  حدول ادو مل  لتدملاّ املتود   >>:;;ل6 ل  االحنملاف ارعوو مل  و  

   سلعوندس اسواحدتي، (tج اخمتدو  ملو س ا  ا  ارموا ن ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئس اسلوتوسل م ندو   علد   مدو 
  سلمموىلددط اسعددوم سفاددملاّ ارلتددملاّ جمممعددس، محوددع كرددو ه ددل 666ل6اسددة هماددحه هن  ومددس  وددموو ارعنويددس  

يددمم   دد   ددملل اسعددتم م تددول اسفددملل استددتيل اساو ددل@ امددو مل سددتو تددملكوّ صددنوعس  ددوا  استنددو   وستوئددس  ;6ل6 ددل 
 علوهو املتو   ملو س ا  ا  ارموا ن  أ عو هو اخلموسلاسلوتوس ارلتملاّ ماراويو  اسة يعممت 
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 النتائج:
امددوا مل سددتو تددملكوّ صددنوعس  ددوا  استنددو  يف سوتوددو اراو ددوّ اسددة اوددوعت علدد  املتودد   ملو ددس ا  ا  ل 7

ارمدددوا ن، م دددل هقهدددو@ ادددو مل تدددتدس ااصدددول انىدددمل ارعلو دددوّ  ددد  مجوددد  ه دددزا  اسىدددملكس،  مهوددددل ك ا مل يمودددم 
ل ه اودددو  م هىلدددوو ، مادددو مل اسمدددت يص ماسمأهودددل ارودددمممل سلددددوا   اإل ا يدددس رواكتدددس ارودددمجتاّ يف  ودددهوسس االاصدددو

سعملودوّ استاخلودس سمحاود  اسدفدو ي اسعوسودس يف اسعملودس اإل مو ودس مم دو   ددوم لوىلدي ااسعملوس اإل ا يس، مااو  
 ل  تل اإل ا ي اسعلودو سعملودوّ اسمملدويمل   وت ملوىلص ميدل االعممو  علو ،  وإلاو س كش او مل استعم ارومممل

 ماسمحو ل
ستو تملكوّ صنوعس  وا  استنو   وستوئس اسلوتوس ارلتملاّ ماراويو  اسة اووعت علد  املتود   ملو دس ا  ا  امو مل ل 8

 ، م ل ههم  مو ج اسمحلول سصوص ارلتملاّ  و يلي@ ارموا ن  أ عو هو اخلموسل
هقهو@  عتل  حبوس اسىملكس؛ م عدتل اسعو دت علد  حادوق ارلدودس، م عدتل اسعو دت  او مل  لتملاّ استعت اروص م ل -

 عل  ارتوعوّل
اددو مل  لتددملاّ  عددت اسعمددق  م ددل هقهددو@  عددتل اسنمددو يف ارتوعددوّ م عددتل اسنمددو يف عددت  اسعمددق  اطددت  كش  -

عددددت   \ملمس كمجددددوص عددددت  عمددددق  اسىددددملكس،  وإلاددددو س كش    ددددس  اددددو اسعمددددق  عددددل طمليدددد   اسىدددددومو ارودددد
 اسمللتووّ ارتوعس ل

او مل  لتملاّ  عت اسعملووّ استاخلوس م ل هقهدو@  عدتل االحندملاف يف كمودس اإل مدوا، م عدتل اىلدم قل اسملو دس  -
 اإل مو وس، مكلس    عتل ادوسو  اطو يل

سعدو ل ، او مل  لتملاّ  عت اسمعلم ماسنمو م ل هقهو@  عتل ا م ا  و  ماردو آّ ماةوا ز ماىلماصدو   ادو ا -
 م عتل  م ان اسعو ل ل

ادددو مل  لتدددملاّ استعدددت استوئدددي ماال ممدددوعي م دددل هقهدددو@  لتدددمل  ودددون  دددتو  ودددوقس ارندمدددس يف ادددو م ا  دددل  -
اسصددنوعي سلعددو ل  م وددتس ادددوسو  محويددس استوئددس  ددل اسملددو  كش ادددوسو  اإل مددوا، م وددتس ادددوسو  محويددس استوئددس 

اسدلوس ةمويس استوئدس  وإلادو س كش  لتدمل اادت  اادو يمل ا  ا  اال ممدوعي، استاخلوس   وئس اسعمل  كش اسمدوسو  
 م وتس  و ه ف  عل  هحبو  االول اسملو  كش  وزا وس ا حبو ل

 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة صي ت التوصيات التالية:
مل عل  صووهرس اىل ااوجوس مااحس ارعوس سءهدتاف اسدة عل  اإل ا اّ اسعلوو سىملكوّ صنوعس  وا  استنو  اسعل 7

 اوع  كش لاواهول
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اددددملم ي املددددويمل هىلددددوسوص ااوددددوم ا  ا  يف تددددملكوّ صددددنوعس  ددددوا  استنددددو ،  ددددل خددددقل اسعمددددل علدددد  ل 8
 اىلمختام  ملو س ا  ا  ارموا ن  وعمتو هو هحت هىلوسوص احملوىلتس اإل ا يس اةتيصسل

ّ ارخملفدددس سىدددملكوّ صدددنوعس  ددوا  استندددو  علددد  اىلدددمختام ا ىلدددوسوص اةتيصدددس سماودددوم اددت يص اسعدددو ل   دددوإل ا ال 9
 ا  ا ، مخصوصو   ملو س ا  ا  ارموا نل

 عات ارلكملاّ ماسنتماّ سلمعملي   أقوس ات  اسىملكوّ سءىلوسوص اةتيصس سماووم ا  ا لل :

 المراجع:
 ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن سماوددوم ا  ا  يف استنددوك    ددتو ك دو وددس اىلددمختام 8678ه ددو عجولددس،    ددون عصمددون   -

 اسمجو يس اسلوتوس،  ىلوسس  و ومم هرم  نىو ي يف احملوىلتس، كلوس ا عمول،  و عس اسىملق ا مىلطل 
   م   ملو ددددددس ا  ا  ارمدددددوا ن يف ااودددددوم ه ا  ?867ا  دددددو ، تدددددعلس ه دددددو اساوىلدددددم؛ ماسمليدددددوء، هىلدددددو س ىلدددددوس،   -

 - ?;8، ص ;8، جملددددس اطددددو عي، اسعددددت  س اسعو ددددس سلموددددود ماسصددددملف اسصددددحياسىدددملكوّ   اىلددددس حوسددددس اسىددددملك
 ل=<8

   دددتو ك دو ودددس اىلدددمختام  ملو دددس ا  ا  ارمدددوا ن  سماودددوم ا  ا  يف اسىدددملكوّ 8676اسج لدددي، لمدددت حودددل   -
 اسصنوعوس اسلوتوس ارووقس،  ىلوسس  و ومم هرم  نىو ي، هكو ميوس است اىلوّ اسعلوو، سوتوول

   و لودددددس املتوددددد   ملو دددددس ا  ا  ارمدددددوا ن كدددددأ اي سماودددددوم االىلددددد ااوجوس يف ارلىلودددددوّ 8678حل   قىلددددددس، صدددددو -
 اطزا ملل –  اىلس حوسس،  ىلوسس  و ومم هرم  نىو ي،  و عس  ملحوّ عتون ىلملو   –اال مصو يس اطزا مليس 

  االىلدددد ااوجي    م   ملو ددددس ا  ا  ارمددددوا ن يف ااوددددوم ا  ا;867حجددددوا، عتددددت اسددددملؤمف؛  ددددل  ينددددو هحددددقم   -
 ل<:7 – ;79رلىلووّ  فملول، املس اطزا مليس سلمنموس اال مصو يس، اسعت  اسصوسعل صل 

 ، اىلددددددمختام  ملو ددددددس ا  ا  ارمددددددوا ن يف  وددددددون مااوددددددوم ا  ا  ارلىلوددددددي يف ?867حودددددد ،  ا ددددددز    ددددددون   -
، اسعددت  اسملا دد ، 76وي ، املددتارندمددوّ اسعو ددس، املددس اسعلموددس سلت اىلددوّ اسمجو يددس ماستوئوددس،  و عددس  نددوي اسودد

 ل>=-<8اطز  ا مل، صل 
،  ا  ارودمي سلنىدمل  SPSS ، اسمحلودل اإلحصدو ي ارمادتم سلتوو دوّ  وىلدمختام 8679 م يدل، محدزي لمدت   -

 ماسمو ي  ماسملتوعس، عمون ، ا   نل
 ن يف  ودون مااودوم ه ا    اىلدمختام  ملو دس ا  ا  ارمدوا?867صدوحل، مسم لمت؛ ار دو مل، لمدت عتدت اسنعدوم   -

ا وئددوّ اال مصددو يس اةدو وددس   اىلددس املتواوددس علدد  اسجيددت ارصددململ، جملددس است اىلددوّ اسمجو يددس ارعوصددملي، اسعددت  
 ل=;7-798اسوو ن، صل 
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 ل ، اإل ا ي ما عمول،  ا  ما ل سلنىمل ماسمو ي ، ا   ن=866اسعو ململ، صوحل   -

 ددس ا  ا  ارمددوا ن كنمددوذا سلمدو ددل  دد  اراددويو  اروسوددس مهرددم    ملو=866عتددت اسددملمحل، لمددت كمددول اسددتيل   -
 اروسوس، جملس اسىملمق سلعلوم اسمجو يس، هكو ميوس اسىملمق، اسعت  ا ملل

   دتو ك  اك  دتيململ اسىدملكوّ اسصدنوعوس اسلوتودس سلمادويو  ارخملفدس ستملو دس ا  ا  8686عمو ، اعلووي محزي   -
  صملااسل -س  و ومم هرم  نىو ي،  وم احملوىلتس  و كو ميوس اسلوتوسارموا ن يف ااووم ا  ا ،  ىلوس

  ارندددو  االىلدد ااوجي ستملو ددس ا  ا  ارمددوا ن،  ا  ما ددل ?866اس ددوسي، طددوهمل لوددل؛ ك  يدد ، ما ددل لمددت   -
 سلنىمل، ا   نل

ا  ا  اروددددمتام    حدددوذا  اددد ح الىلدددمختام  ملو ددددس ا  ا  ارمدددوا ن يف اادددو <867 دددلا ، ادددوو  عدددو  اسددددتيل   -
 رىملكوّ ارووقس،  ىلوسس  و ومم،  و عس ا  هملل

  كطو   ا ح سمعتيل ه عو   ملو دس ا  ا  ارمدوا ن  و دود لود  ه ا  ه ىدملس ?867كتقن،  عمز عتت اةموت   -
 ل><7-7=7، ص ;8االىلمتا س، جملس اطو عي، اسعت  

حدوذا  اد ح سلدمل ط  د   ملو دس ا  ا  ارمدوا ن ارودمتام   =867كواتي،  ملا   ا   م  و م ي،  مل  اسوعوت،   -
ماراو  دددس ارمل عودددس سماودددوم ا  ا  اسىدددو ل سلملىلودددس@   اىلدددس حوسدددس  لىلودددس اخلدددزف اسصدددحي  ورولودددس مارلىلودددس 

-899، صل 8، اسعدددت  79اطتيدددتي سلخدددزف اسصدددحي  دددوس زماّ، املدددس ا    ودددس يف ك ا ي ا عمدددول، املدددت 
 ل<;8

   م   ملو س ا  ا  ارمدوا ن يف ااودوم ه ا  ارلىلودس@ ا د اح حدوذا ستملو دس ا  ا  ارمدوا ن =867لس،   وسوس، ىللو -
 ، جملدددس >867 – 8679سصددنوعس اسعملددو  م ومح ددملاّ اسمجموددل اطزا مليددس   8666يف تددملكس ىلددو وسوك  

 ل  >?8 -=<8 ، صل 7  ;9 –اسعت  اال مصو مل  –اةاوق ماسعلوم اإل وو وس 
  اىلددمختام  ملو ددس ا  ا  ارمددوا ن عددتف اددتعوم اىلدد ااوجووّ اسىددملكوّ 8676وسددت صددوحل ارملددململ  ارملددململ، خ -

 اسومنوس سصنوعس ا  ميس، هطملمحس  كمو اد هرم  نىو ي،  وم احملوىلتس كلوس اال مصو ،  و عس   ى ل
رصدمليف اسودعو مل   اىلمختام اساوون ارموا ن  سء ا  سماودوم خدت وّ اساملدوأل ا;867 لو اسع ، عق  لمت   -

يف يددل حوكمددس ا  ا  االىلدد ااوجي  ددوسمملتو  علدد  استنددوك اسمجو يددس اسوددعو يس، جملددس   اىلددوّ اسعلددوم اإل ا يددس، 
 ل=98-=96، صل 7، اسعت  8:املت 

 ، ااوددددوم ا  ا  ارددددوص  وىلددددمختام  ملو ددددس ا  ا  ارددددوص ارمددددوا ن    اىلددددس 8679 ددددت ،  ددددمل  تدددددململ لمددددو ،   -
 كس طمان ارلدوس ا    وس ،  ىلوسس  و ومم ،  و عس اسىملق ا مىلطلاخمتو يس يف تمل 
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Applying the balanced scorecard to assess sustainable 
performance in the Libyan building materials industry 

Milad Rajab Ishmela1 
Mohamed Miftah Altruli2 
Mansor M. larbesh3 
 
Abstract: 

This study aims to explore the availability of the necessary ingredients 
and indicators for applying the balanced scorecard with its various 
dimensions in the building materials companies in Libya. 

In order to achieve the study objectives the descriptive and analytical 
approaches were used and the data obtained through a questionnaire. 
Forty-one forms were analyzed using appropriate statistical methods to 
describe the opinions of the sample and to test the hypotheses of the study. 

The study concluded that: The building materials companies in Libya 
have the ingredients and indicators that help in applying the balanced 
scorecard with its different dimensions (financial dimension, customer 
dimension, internal operations dimension, learning and growth dimension, 
environmental and social dimension). 
Keywords: balanced scorecard, assess sustainable performance 
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