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الملخص:

تكمن مشكلة الدراسة في قصور أساالي

تواويا ااداو لالرقا اة اليوليدياة لالياي أغاب م ايار مماسابة لموا اة اليغيا ار فاي ئي اة

ااعمال ال ديثة  ،،،،عليه يمكن غيااة تساؤل الدراسة في اآلتي :هل إسايخدا أ عااد موااييط ةاقاة اآلداو المياوانن ياؤرر فاي تواويا

ااداو الماالي فاي مؤسساة البصار الخيرياة العالمياة – الساودان  .لغالم الد ارساة إلا أن الفار

ااساساي قاد ت وا  ،ل لا ئو اود

عالقة إرتباط طردي قوي ئين إسايخدا مؤسساة البصار الخيرياة العالمياة ل ُبعاد (الُبعاد الماالي ُ ،عاد العماالو ُ ،عاد العملياا
ار مساايول ل توااويا ااداو المااالي للمؤسسااة كميغياار تااا و تألغاام الد ارسااة اارلرة أن
ُعااد الممااو لالاايعلا  ،ال ُبعااد اإل يماااعي) كميغيا ا
تهاايا مؤسسااة البصاار الخيريااة العالميااة – السااودان عل ا ضاارلرة تةبي ا ةاقااة ااداوالمي اوانن المؤسسااة لعيبارهااا اداة فاعلااة ليمفيا ا
الداللياة ،

اإلساايراتيةية  ،لاإلهيمااا اا عاااد اياار الماليااة فالئااد أن تهاايا ةااودة الخاادما
الوادام لاإلهيماا شااكالي العماالو لمعالةيهااا فاي الوقام المماسا

إل ساايوةاا العمااالو الةاادد لالم اف ااة عل ا العمااالو

 ،لت ساين العمليااا

الداللياة  ،لتأهيال لتاادري

الكاوادر ،لاليأكيااد

عل أهمية دلر المؤسسة في المس ولية المةيمعية ت

الكلمات المفتاحية  :ةاقة االداو الميوانن  ،توويا ااداو المالي  ،المؤسسا

اير الرب يةت

المحور األول
اإلطار العام للدراسة
المقدمة:

ُح يم ةاقة ااداو الميوانن اهيما ميزايد في اآللنة االيرة في المةالين العلمي لالعملي في الدلل الميودمة إال َّ
أن ه ا
ااسلوا ما نال في مراحله االل في الدلل العربية لاافريوية ،لتُعد ةاقة ااداو الميوانن إحدى اادلا االسيراتيةية اليي تسيخد
في توييا أداو المم ما ؛ حيث تيا تر مة رؤية لاسيراتيةية المم مة إل مةموعة من اإل راوا

العملية الوائلة للوياس لفواً اهدافها

()Kaplan & Norton , 2001, P 21ت تعيبر ةاقة ااداو الميوانن أحد مواييط ااداو اليي تشيمل عل مةموعة ميةانسة من
مواييط ااداو تركز عل الةان
اير الرب ية ت

المالي لالةان

اير المالي  ،ل ل الئد من معرفة مدى أررها في توويا ااداو المالي المؤسسا

مشكلة الدراسة:
المهمية المم مة لمهمة الم ار عة ةودة ااداو المهمي لاالسيفادة من المواييط ال ديثة

هماك اهيما ميزايد من قبل الةمعيا

اليي تهيا الةوان المالية  ،لاير المالية في توييا ااداو لاغة ُعد فشل المواييط المالية( ،المليةي ،) 2011 ،لأن عد أل
الةوان اير المالية في توويا ااداو قد ُيفود عملية اليوييا دلاها ،لاغة لأن أالبية مم ما ااعمال السودانية تركز عل
الةوان المالية (عبد الرحيا لممصور ،) 2015 ،عليه فيكمن مشكلة الدراسة في ضعف إهيما المؤسسا الخاغة السودانية
اا عاد اير المالية لتركيزها عل ال ُبعد المالي فوط حي ُعد ظهور ةاقة ااداو الميوانن اليي تركز أ عادها عل الةوان
لاير المالية  ،،،عليه يمكن غيااة تساؤل الدراسة في اآلتي :هل إسيخدا أ عاد مواييط ةاقة ااداو الميوانن يؤرر في توويا
المالية

ااداو المالي في مؤسسة البصر الخيرية العالمية  -السودان ؟ لتيفرع ممها االس لة اليالية:
 .1هل يؤرر ُعد ااداو المالي في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية ؟
 .2هل يؤرر ُعد العمالو في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية ؟

الداللية يؤرر في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية ؟

 .3هل يؤرر ُعد العمليا
 .4هل يؤرر ُعد الممو لاليةوير في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية ؟

 .5هل يؤرر ُعد المس ولية اال يماعية في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية ؟

أهمية الدراسة:

تيمثل أهمية الدراسة في اآلتي:
أو ال :األهمية العلمية:
تيمثل في سد الفةوة في الدراسا
للمؤسسا

السا وة اليي تماللم ةاقة ااداو الميوانن من لالل ربط أ عادها ئيوويما ااداو المالي

اير الهادفة للربح من لالل االسيفادة من تةارا العديد من الدلل في اسيخدا

ااكاديميين لربط الةان

ةاقة ااداو الميوانن ،للفم انيباه

العلمي العملي ،لمعرفة كيفية توويا ااداو اسيخدا ةاقة ااداو الميوانن إل راو مزيد من اا اث في

ظ االهيما ااكاديمي صورة فاعلة في السودانت
ه ا المةال ال ي لا ي َ

ثانيا :األهمية العملية:

يسها الب ث في ترشيد اليةبي العملي السيخدا ةاقة ااداو الميوانن في المؤسسا

االعيماد عل

مؤش ار

اير مالية ،إضافة للمؤش ار

اير الهادفة للربح من لالل تعزيز

المالية  ،لمساعدة مؤسسة البصر الخيريةموضو اليةبي

ةاقة ااداو الميوانن في توييا ااداو ،للضو الخةط االسيراتيةية لي وي ااهدافت

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلي قياس أرر اسيخدا

في االسيفادة من

ةاقة ااداو الميوانن في توويا ااداو المالي لمؤسسة البصر الخيرية – السودان،

معرفة كيفية إسيخدا ةاقة ااداو الميوانن في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية – السودان ،معرفة العوامل اليي تؤرر

عل إسيخدا ةاقة ااداو الميوانن في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية – السودانت

منهجية الدراسة:

ييبو الباحثان فيها الممهج العلمي الشامل لةمو ال وائ

الممهج الياريخي  ،لعر
لفرضيا
فرضيا

الدراسا

الدراسة لاليعرف عل

السا وة ا

العلمية اليي ترتبط مشكلة لأهداف لفرضيا

الدراسة من لالل

العالقة موضوع الدراسة  ،لالممهج اإلسيمباطي ،في ت ديد اليصور الممةوي

أنماط المشكلة المرتبةة موضوع الدراسة لكيفية معالةيها  ،الممهج اإلسيورائي ،إلليبار غ ة

الدراسة  ،لالممهج الوغفي الي ليلي  ،لوغف ال اهرة لت ليل الدراسة الميدانيةت
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فرضيات الدراسة :تختبر الدراسة الفرضيات التالية :

الفرضية الرئيسية  ،إستخدام بطاقة األداء المتوازن يؤثر في تقويم األداء المالي بمؤسسة البصر الخيرية العالمية -السودان

وتتفرع منه الفرضيات التالية:

1ت يو د ارر ل داللة إحصائية للُبعد المالي في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية العالميةت
2ت يو د ارر ل داللة إحصائية ل ُبعد العمالو في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية العالميةت

الداللية في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية العالميةت

3ت يو د ارر ل داللة إحصائية ل ُبعد العمليا
للبعد المالي ل ُبعد الممو لاليةوير في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية العالميةت
4ت يو د ارر ل داللة إحصائية ُ
5ت يو د ارر ل داللة إحصائية ل ُبعد المس ولية اال يماعية في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية العالميةت
مصااادر عمااب البيانااات :البيانااا

لاإلنيرنم لالرسائل الةامعيةت

االليااة :عاان طري ا اإلساايبانة لالمالح ااة ،البيانااا

لالاادلريا

الثانيااة :الكي ا

لالمةااال

العلميااة

حدود الدراسة :ال دلد المكانية :مؤسسة البصر الخيرية العالمية-السودان ،ال دلد الزمانية 2016 :ت
التعريف اإلعرائي لمتغيرات الدراسة :

المتغير المستقل بطاقة األداء لمتوازن  :هي ن ا إداري يهدف إل مساعدة الممشأة عل تر مة رؤييها ل سيراتيةياتها إل مةموعاة
من ااهداف لالوياسا

اإلسيراتيةية المي ار ةة

المتغيار التاابب تقااويم األدا الماالي بالمؤسسااات غيار الربحيااة :هاو د ارسااة ااهاداف المرساومة مااو ماا تاا ت ويوااه فعاالً  ،غياة معرفااة

االن رافا

سواو كانم ايةائية أل سلبية  ،ماو اإلشاارة إلا ااساباا الياي أد

إلا لقاوع السالبية ممهاا مان أ ال تصا ي ها أل اإل وااو

عل االيةائية لها من أ ل االسيمرار في تةوير مشاريو المم مة ت
ليمكن توضيح ميغي ار الدراسة الشكل اليالي:
نموذج متغيرات الدراسة
البعد المالي

بعد العمالء
تاقاااويااام األداء المالي
بالمؤسسات غير

بعد العمليات الداخلية

الربحية
بعد النمو والتطوير

بعد المسئولية العتماعية

تنظيم الدراسة :
يعر

الباحثان الدراسة من لالل اربعة م الر  ،الم ور االلل االطار العا للدراسة  ،الم ور الثاني االطار الم ري للدراسة ،

الم ور الثالث الدراسة الميدانية  ،الم ور ال ار و الميائج لاليوغيا ت
الدراسات السابقة :يعر

الباحثان عدد من الدراسا

للممهج الياريخي من ااقد ال ااحدث ل ل كما يلي:

ا

العالقة موضوع الدراسة لاليي تماللم ةاقة ااداو الميوانن لفواً
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 دراسة)1992م  :(Kaplan &Nortonبعنوان The Balanced Scorecard– Measures that Drive, Perfermance
ألض م الدراسة أن ت سين ااغول اير الملموسة يؤرر في ااداو المالي من لالل عالقا السب لالمييةة ل ل عل
الم و اآلتي  :االسيثمار في تدري

الموظفين تؤدي إل

ت سيما

في نوعية الخدمة  ،ت سين نوعية الخدمة يؤدي إل

رضاو

لالهوامشت أكد

الدراسة

العمالو العالي  ،رضا العمالو العالي يؤدي إل نيادة لالو العمالو  ،نيادة لالو العمالو يولد نيادة العائدا

عل أهمية ربط أ عاد ةاقة ااداو الميوانن اإلسيراتةية من لالل لريةة إسيراتيةية لبةاقة ااداو الميوانن  ،لتماللم الكيفية اليي

يمكن من لالها اسيخد ةاقة ااداو الميوانن في المم ما لالهي ا ال كومية اير الهادفة لي وي اارباحت
 دراسةة (2004م  : (M.Braam and J.Nijssenبعنةوان Performance effects of using The Balanced
:Scorecard : a note On the Dutch Experience
هدفم الدراسة إل المساهمة في فها كيفية اسيخدا ةاقة ااداو الميوانن لعل ن و فعال ل إفساح المةال ليفسي ار مخيلفة
لاكيشاف الةريوة الي

يؤرر ئها اسيخدا

ةاقة ااداو الميوانن  ،ل ل

من لالل اادلة اليةريبية للشركا

الهولمدية  ،للصم

الدراسة إل أن اسيخدا ةاقة ااداو الميوانن ال ي سن من أداو الشركة تلوائيا إال إ ا تا اسيخدا م الره اسيخدا امثل ل أما إ ا

كان االسيخدا اير امثل يعة إسيراتيةية ممخف ه السيخدا ةاقا ااداو الميواننت
 دراسةة (2006م :(Abe Taijiبعنةوان The Role of the Balanced Scorecard for Improvement of
: Management Systems in Japanese Companies
هدفم الدراسة إل معرفة كيفية إدراك لتوقو مم ما ااعمال اليا انية من اسيخدا ةاقة ااداو الميوانن ،للصم الدراسة
إلي أن الدلر ال ي تلعبه ةاقة ااداو الميوانن في الشركا

اليا انية تيمثل في أنها حووم إسيراتيةية ملموسةت ( ت سن لل الودرة

دالل المم مة  ،تعزن عولية إسيراتيةية لدي العاملين لباليالي حل ميو المسائل اإلدارية ،لبيمم ه ه اادلار أل ه الوصور في
ن ا إدارة الشركا

اليا انية لمكميها من حل ه ه المشاكلت

 دراسة(،عودة 2008 ،م):بعنوان :تطبيق نظام قياس األداء المتوازن وأثره في اللتزام المؤسسي للعاملين في شاراات اللمنياوم
األردنية:

تمثلم مشكلة الدراسة في اا وبة عل ااس لة اليالية  ،ما هو مسيوى اإللي از المؤسسي لدى الشركا

همال

تأرير معموي لم ا قياس ااداو الميوانن في اإللي از المؤسسي ،تهدف الدراسة إل توديا المرتك از

موضوع الدراسة  ،لهل
الم رية لالعملية لم ا

قياس ااداو الميوانن لك ل مفهو اإللي از المؤسسي  ،اليعرف عل مسيوى اإللي از المؤسسي للعاملين في الشركا

موضوع الب ث

 ،أظهر الميائج أن همال تأري اًر معمويًا ليةبي ن ا قياس ااداو الميوانن في اإللي از المؤسسي شكل عا  ،لك ل
اإللي از المؤسسي لاليي تشمل اإللي از العاطفي لاإللي از اإلسيمراري لاإللي از االالقيت

في أ عاد

 دراسة (،العمري 2009 ،م)  ،بعنوان :منهجية تطبيق بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات السعودية:
تمثلم مشكلة الدراسة في موا هة المؤسسا
لميغي ار

المعاغرة العديد من الميغي ار

البي ية المعودة ممها ميغي ار

البي ة الداللية

البي ة الخار ية ،تمثلم ااهمية أن هماك ضوا ط لوياس ااداو لاليي تيلخص في غيااة أهداف اإلدا ار

العاملة

المؤسسة في شكل نيائج م ددة للاض ة قائلة للوياس الكمي ،لل ود لةط لبرامج عمل قائلة ليمفي مخيلف اانشةة ،لل ود
مؤش ار

قياس أداو تيماس

مو أنشةة المؤسسة لأهدافها ،لل ود ن ا معلوما

مخيلف المةاال  ،لقيادة ل دارة فاعلة في مخيلف المسيويا

ال ديثة ميمثلة في طرق قياس أداو المؤسسا

لالمم ما

ااداو الميوانن عل ت سين مؤش ار ااداو للمم ما

دقيوة لسليمة ،لكفاوا

لمها ار

اإلداريةت هدفم الدراسة إل توضيح أهمية تةبي

ميخصصة في
أسالي

اإلدارة

المملكة كآلية لبماو الود ار اليمافسية ،اليعرف عل أهمية إسيخدا ةاقة

لالمؤسسا

المملكة العربية السعودية ت
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 دراسااة(،مظهر2011 ،م)  ،بعن اوان :مراععااة وقياااس وتقااويم األداء المت اوازن فااي منظمااات األعمااال وتاايثير ذلاا عل ا نظريااة
المراععة:

تمثلم مشكلة الدراسة في اليساؤال

اليالية ،هل يساها مدلل نمو ج اليوويا الميوانن لألداو اإلسيراتيةي في رفو در ة كفاوة

لتةوير ااداو المهمي للم ار و؟ ،هل يساها مدلل نمو ج اليوويا الميوانن لألداو اإلسيراتيةي في توضيح أ عاد الويمة الم افة اليي
ت ودمها إدا ار
عل

الم ار عة لمم ماتها؟ ،هدفم الدراسة إل الويا ئدراسة ت ليلية لةبيعة لنوعية أرر اليوويا الميوانن لألداو االسيراتيةي،

در ة كفاوة ااداو المهمي للم ار و لمسيوى مساهمة مهمة الم ار عة ،في مساعدة إدا ار

مووما

إطار حوكم ة الشركا  ،للصم الدراسة إل إربا

غ ة ميو فرل

ااعمال عل

مم ما

االلي از

الدراسةت

 دراسة( ،دودين 2011،م) ،بعنوان :درعة ممارسة بطاقة األداء المتوازنة بوصفها أداة للتخطيط الستراتيجي في الجامعات
األردنية الخاصة:

تيمثل مشكلة الدراسة في اإل ا ة عن اليساؤال

اآلتية ،ما مدى تةبي

ةاقة ااداو الميواننة في الةامعا

ااردنية الخاغة؟ ،

هدفم الدراسة إل معرفة در ة ممارسة ةاقة ااداو الميواننة ئوغفها أداة لليخةيط اإلسيراتيةي في الةامعا
للصم الدراسة إل
لالعمليا

ممها ،أهمية اليوسو في تةبي

عدة توغيا

الداللية ،لالممو لاليعلا) في الةامعا

الميواننة في مؤسسا

ةاقة ااداو الميواننة أ عادها ااربعة (المالي ،لالعمال ،

اعيبارها أداة لليخةيط اإلسيراتيةي ،إل

اإلسيراتيةي لن امًا لإلدارة اإلسيراتيةية ،أهمية الربط ئين ميغي ار

ااردنية الخاغة،

كونها أداة ليوويا ااداو

ان

الةودة الشاملة ،لاليخةيط اإلسيراتيةي ،لتةبي

ةاقة ااداو

اليعليا العالي ،لي وي الميزة اليمافسية ت

 دراسة(،الحسن 2014،م) ،بعنوان :مدى فعالية أبعاد بطاقة األداء المتوازن في المصارف التجارية السودانية:

تمثلم مشكلة الدراسة في ضعف اهيما المصارف اليةارية السودانية اا عاد اير المالية لتركيزها عل ال ُبعد المالي فوط حي
ُعد ظهور ةاقة ااداو الميوانن اليي تركز أ عادها عل الةوان المالية لاير المالية  ،هدفم الدراسة إل توضيح مدى فعالية أ عاد
ةاقة ااداو الميوانن في المصارف اليةارية السودانية  ،توغلم الدراسة إل أن الفر ااساسي قد ت و  ،ألغم الدراسة
رلرة أن تهيا المصارف ا ليةارية السودانية اا عاد اير المالية فالئد أن تهيا ةودة الخدما

الةدد لالم اف ة عل

العمالو الودام

لاإلهيما

المصرفية السيوةاا العمالو

شكالى العمالو لمعالةيها في الوقم المماس  ،لاليأكيد عل الدلر اال يماعي

للمصارفت

 دراسة (عبد الرحيم ومنصور ،)2015 ،بعنوان :بطاقة األداء المتوازن ودورها في تقويم األداء بالصندوق القومي للمعاشات:
تمثلم مشكلة الدراسة في قصور أسالي

توويا ااداو لالرقا ة اليوليدية لاليي أغب م اير مماسبة لموا هة اليغي ار

في ئي ة

ااعمال ال ديثة ،لبالراا من ظهور مواييط ةاقة ااداو الميوانن اليي تسيخد المواييط المالية لاير المالية إال أن مم ما

ااعمال السودانية توا ه مشكلة في تفعيل أ عاد ةاقة ااداو الميوانن في عملية توويا ااداواليي لتوغلم الدراسة ال أن ةاقة

ااداو الميوانن توفر مةموعة المؤش ار
الميبعة في الم ار عة الداللية ل اال

اليي يمكن موارنيها مر عياً مو المم ما

عد المةا وة لخريةة اإل راوا

االرى العاملة في نفط المةالت لاإل راوا

تساها في غيااة االسيراتيةيا

الصمدلق الوومي

للمعاشا .

 دراسة( ،العريني وإدغيش2016،م) ،بعنوان :مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء شبكة األقص اإلعالمية
في قطاع غزة:

تمثلم مشكلة الدراسة في أن اإلعيماد عل ااسالي

اير كافية عن ااداو الفعلي للممشآ

مما ييرت

المالية المشيوة من الي ليل المالي دلن ايرها من المؤش ار

عليه ق ار ار

لاط ة ،لهدف الدراسة ال اليعرف عل إمكانية تةبي

الميوانن ا عاده المخيلفة في توييا أداو شبكة ااقص اإلعالمي ،توغلم الدراسة ال أنه تيوافر مووما

الميوانن الخمسة كأداة ليوييا أداو شبكة ااقص اإلعالمية ئدر ة مرتفعة لال يو د فرلق ا
المب ورين حول مدى توافر مووما

يؤفر معلوما
ةاقة ااداو

تةبي أ عاد ةاقة ااداو

داللة إحصائية في ميوسط اسيةا ا

أ عاد ةاقة ااداو الميوانن كأداو ليوييا أداو شبكة ااقص اإلعالميةت
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تعقيب الباحثان عل الدراسات السابقة:

اسيفادة الباحثان من الدراسا
تركيزها عل المؤسسا

السا وة في غيااة مشكلة الدراسة لاإلطار الم ري ،لتخيلف دراسة الباحثان عن ه ه الدراسا

في

اليي التهدف للربح في السودانت

المحور الثاني

الطار النظري للدراسة

أولا :مفهوم بطاقة القياس المتوازن :هي مةموعة من اليدائير لاليي يودمها كبارالمديرين للكمها تود رؤية شاملة للعمل ،لتشمل
اليدائيرالمالية لنيائج اإل راوا اليي اتخ بالفعل) ،)kaplan&Norton,1992:p70كما ُعرفم أنها أسلوا يساعد عل تر مة
االسيراتيةية إل عمل فعلي يبدأ من ت ديد رؤية المم مة لاسيراتيةييها  ،لت ديد المواييط اليي تساعد عل لضو ااهداف ،
لقياس ت ويوها المسبة لالسيراتيةيا (عبد اللةيف لتركمان ،2006 ،ص)143ت

ثاني ا :أهمية بطاقة األداء المتوازن :تيمثل أهمية ةاقة ااداو الميوانن في أنها تمد اإلدارة صورة شاملة عن عمليا
لتمكن المم مة من إدارة ميةلبا ااطراف ا العالقة لتعمل عل تسهيل لت سن طريوة تدف المعلوما لتوغيل فها أهداف
المشرلع ،

العمل لكل مسيويا

المم مة ك ل

ت سن الم ا اليوليدية للرقا ة لالم اسبة إدلال ال وائ

(السكارنة : 2010،ص ،)355إضافة إلي ل
المةاال

اير المالية لااكثر نوعية

تي مثل أهمييها في ئيان الرؤية لاإلسيراتيةية للضعها في ئؤرة االهيما لليط

المالية فوط (ي يالي : 2009،ص)9ت

يستنج الباحثان أن أهمية بطاقة األداء المتوازن تتمثل في:

1ت تير ا اإلسيراتيةية إلي أهداف قائلة للوياست

2ت تةمو ئين أداو الفرد لأهداف المم مة لالعمالو لالمةيمو ت

3ت الرابة في إعداد ةاقة ميكاملة مم البداية يؤدي إلي شلل كامل في العملية ،ليمكن تفادي ه ا الفشل عن طري
لتةوير ةاقة ااداو الميوانن ت

ت سين

ثالثا :أبعاد بطاقة األداء المتوازن :تيمثل أ عاد ةاقة ااداو الميوانن في أربعة أ عاد مي ار ةة مو ع ها البعض تيمثل في االتي:

1ت البعد المالي :يهيا ه ا المم ور االهداف عيدة المدى للمم مة المرتبةة ئي وي االرباح لال صة السوقية لتوليد اليدفوا

المودية

الي ت سن رب ية المم مة (نليلف: 2005،ص )21ت

2ت بعد العمالء :تسيلز عل المؤسسا

في الوقم ال اضر لضو ميةلبا

لحا ا

لرابا

العمالو في غميا اسيراتيةييها  ،لما

يشكله من اهمية كبيرة تمعكط عل نةاح المؤسسة مو ممافسيها لبوائها لاسيم اررية نشاطها في السوق ليعيمد ل عل قدرتها ئيوديا

السلو لالخدما

ةودة عالية لاسعار معيدلة (م اد: 2011،ص)82ت

3ت بعد العمليات الداخلية :يعيمد ه ا الةان
لالةان

عل العمليا

الداللية الي تؤيد كال من ان

المال ئواسةة نيادة ررلة المساهمين ،ليركز ه ا الةان

عل عمليا

العميل عن طري لل قيمة للعمالو،

اإلئيكار لاليشغيل لالي ويل لك ل الخدما

المودمة

للعميل ( السكة : 2012 ،ص )29ت
 .4بعد النمو والتطوير :يعبر عن ااسط اليي ية

أن تيبماها المم مة لخل الممو لالي سيما

المةلوبة لي وي ااهداف في

ال علميًا لعمليًا عاليًا لتةوير
اا ل الةويل ،كما يعكط ه ا ال ُبعد قدرة المم مة في االسيثمار في المورد البشرية ليأهيلها تأهي ً
توميا إنياج المعلوما المساندة لتغييراإل راوا الرلتيمية اليم يمية (شعبان:ص )197ت

ممها أن تساها في

 .5بعد المسئولية العتماعية  :تشكل مم ما ااعمال زاو مهمًا من المةيمو ال ي تعمل فيه مما ييةل
ت وي رفاهية ل المةيمو حفاظًا عل اسيمرار نةاحها الراا من كونها ال تمثل المس ول الوحيد عن ل للكن عليها أن تةعل
في ألل اهيماماتها ميا عة مسؤللياتها اال يماعية لضمان كونها تساها في اسيمرار ل

للدما

لبأسعار معوولة ف الً عن توديا لدما

من لالل توفير مميةا

ةودة عالية

تة ا رضاو العمالو (الغبان،حسين:ص )13ت
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رابعا :تقويم األداء المالي بالمؤسسات غير الربحية:

مفهوم تقويم األداء المالي :يعﺭﻑ عل ﺃنه قياﺱ ﺍلعالقة ئيﻥ ﺍلعناغﺭ ﺍلمﻜﻭنة للمﺭﻜﺯ ﺍلماالي للمشﺭﻭﻉ ( ﺍاغﻭل ،ﺍلمﻁلﻭئاﺕ،

حوﻭﻕ ﺍلمساهميﻥ  /ﺍلنشاﻁ ﺍلتشغيلي ) للﻭقﻭﻑ علا ﺩﺭ اة ﺍلتﻭﺍﺯﻥ ئيﻥ هﺫه ﺍلعناغﺭ ،ﻭئالتالي ،تحﺩيﺩ مﺩﻯ متانة ﺍلمﺭﻜﺯ ﺍلمالي
للمشﺭﻭﻉ (احمد لالكسار: 2009 ،ص.)7

خامسا :أهداف تقويم األداء المالي  :تهدف عملية توييا ااداو إل
الرقا ة من مسيوى الب ث عن االةاو لتص ي ها ل ئداو المالح ا

ت سين لتةوير ااداو المالي في الممشآ

الي

ترتفو فيها

مسيوى دراسة المشاط ككل في م اللة لمعرفة

شأنها إل

مسيوى ت ويوه اهدافه  ،لمدى تأسيط إدارته إل قواعد الكفاوة لاليوفير من حيث اليم يا لاليشغيل لغوالً للميائج المسيهدفة مو

ئيان المعوقا

لاالن رافا

الي يسفرعمها اليوويا لدراسة أسبائها لمن را الوغول للوسائل الكفيلة عال ها لتةم

ضرلرة ال رص عل اسيمرار تل ااسباا لالوسائل لالعمل عل تةويرها في الممشآ

تكرارها  ،مو

ميعها(الماطور: 2005،ص )33ت

سادس ا :أهمية تقويم األداء المالي :توفرعملية توويا ااداو المالي موياساً لمةاح المم مة من لالل سعيها لمواغلة نشاطها غية
ت وي

يةمو ئين الفاعلية لالكفاوة لمن را فهو اشمل من أي ممهما في تعزيز أداو المم ما

أهدافها فالمةاح موياس مرك

مواغلة البواو لاالسيمرار في العمل(العبيدي: 2010،ص  )33ت
يرى الباحثان ان المؤسسا

اير الرب ية الراا من هدفها ااساسي هو لدمة المةيمو اإل انها ئيهيا ئيوييا ااداو المالي

صورة مسيمرة ل ل لعدة أسباا ممها:
1ت توييا مدي االسيم اررية في توديا الخدما
التبرعا

اشرتاكا

من لالل توقو اإليرادا

اليي ييا غرفها ا الخدما

ال أي موارد ألرىت

2ت لضو لةط اسيراتيةية لليوسو في توديا لدماتا تشمل اكبر قدر من المةيمو ل ل ييةل
ل ل فان ةاقة ااداو الميوانن يمكن ان تكون أداة توييا غال ة للمؤسسا

اير المالية مو الةان

سواو كانم إيرادا

اي او توييا الموارد الماليةت

اير الرب ية النها تأل في االعيبار الةوان

الماليت

المحور الثالث
الدراسة الميدانية
أو ال :مجتمب وعينة الدراسة:
ييكون مةيمو الدراسة ااغلي من زو من موظفي ل داريين مؤسسة البصر الخيرية العالمية من لي اإلليصاص ت أما عيمة
الدراسة فود تا إلييارها ةريوة عشوائية من مةيمو الدراسة  ،حيث قا الباحث ئيونيو عدد ( )100إسيمارة إسيبيان عل المسيهدفين
من عض موظفي ل داريين مؤسسة البصر الخيرية العالمية من لي اإلليصاص  ،ل سيةاا ( )98فردًا أي ما نسبيه ()%98

توريبًا من المسيهدفين  ،حيث أعادلا اإلسيبيانا
البحث كما يلي:

ُعد مل ها كل المعلوما

المةلوبة وكانت نتائج تحليل الخصائص األساسية لعينة

عدول رقم ( :)1الخصائص األساسية ألفراد عينة الدراسة
المتغير
المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي

فئات الخاصية
دبلوم وسيط
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
أخرى
اإلجمالي
مدير ادارة
رئيس قسم
محاسب
مدير مالي
مراجع داخلي

التكرار
6
63
13
8
8
98
8
21
26
4
1

النسبة
6.1
%64.2
%13.3
%8.2
%8.2
%100
%8.2
%21.4
%26.5
%4.1
%1.0
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مراجع خارجي
موظف اداري
أخرى
المجموع
أقل من  5سنوات
من  10-5سنة
من 15-10سنة
من  15سنة  20-سنة
 20سنه فأكثر
اإلجمالي

سنوات الخبرة

3
21
14
98
31
43
11
5
8
98

%3.1
%21.4
%14.3
%100
%31.6
%43.9
%11.2
%5.1
%8.2
%100.0

يالحظ الباحثان من لالل الةدلل رقا (:)1


أن افراد عيمة الدراسة مؤهلين علمياً لان ال ين مؤهلها كالريوس فما فوق يشكلون نسبة  %85.7عد اسيبعاد الدئلو
لألرى ممايشير ل لياهيلها لالمامها مصةل ا الدراسةت



أن افراد عيمة الدراسة مسماها الوظيفي ل عالقة أداو الشركة لم ار عيهت



أن افراد عيمة الدراسة لديها لبرة عالية حيث ئلغم نسبة ال ين تفوق لبرتها  5سموان  %69.4ليمعكط ل ايةا اً عل

الدراسةت

ثاني ا:األساليب اإلحصائية:
تا االعيماد عل

الوغفي لميغي ار

البرنامج اإلحصائي ) ،(spssفود تا حساا الوسط ال سائي لاالن راف المعياري في الي ليل

الدراسة لتا اسيخدا معامل الفا كرلنباخ لوياس ربا

أداة الدراسة ،لت ليل االن دار الخةي البسيط لالميعدد

لمعرفة أرر الميغي ار المسيولة في اليا عةت
ثالث ا ،الصدق والثبات ألداة الدراسة:

لليأكد من الصدق ال اهري اداة الدراسة لغالحية عباراته من حيث الصيااة لالوضوح قا الباحث عر

عل

االسيبيان

عد د من الم كمين ااكاديميين لالميخصصين مةال الدراسة لالبالغ عددها ( )5م كمين لتا إ راو اليعديال

اقيرحم عليهات كما تا قياس ربا

أداة الدراسة من لالل حساا معامل الفا كرلنباخ كما في الةدلل رقا ( )2اليالي:

عدول رقم( :)2الثبات والصدق اإلحصائي إلعابات أفراد العينة

الم ور

معامل االرتباط
البعد االل
ُ

البعد الثاني
ُ

االل

البعد الثالث
ُ
البعد ال ار و
ُ
الثاني

اليي

البعد الخامط
ُ

االسيبيان كامالً

معامل الثبا

معامل الصدق ال اتي

0.85

0.92

0.96

0.89

0.94

0.97

0.79

0.93

0.94

0.60

0.78

0.87

0.80

0.89

0.94

0.81

0.87

0.92

0.79

0.88

0.93

يي ح من الةدلل رقا ( )2أن معامل ألفا كرلنباخ للم ور االل ككل ئلغ 0.88
رابعا ،اإلحصاء الوصفي لبيانات الدراسة:
تا حساا الوسيط لكل عبارة من عبا ار االسيبيان لاليي تبين آراو عيمة الدراسة  ،حيث تا إعةاو الدر ة ( )5كونن لكل إ ا ة "
ألاف

شدة " ،لالدر ة ( )4كونن لكال إ ا ة "ألاف " ،لالدر ة ( )3كونن لكل إ ا ة " م ايد " ،لالدر ة ( )2كونن لكل إ ا ة "

الألاف " ،لالدر ة ( )1كونن لكل إ ا ة " الألاف

شدة "ت
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للبعد المالي في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية العالمية -السودان.
الفرضية األول  :يو د أرر ل داللة إحصائية ُ
عدول ( :)3الوسيط إلعابات أفراد عينة الدراسة عل عبارات الفرضية األول

الوس

اليفسير

1

ييا توفير الموارد المالية لي وي ااهداف االسيراتيةية للمؤسسة ت

4

ألاف

2

ييا ميا عة الموقف المالي من لالل قياس ااداو الفعلي ما هو مخةط المواننة اليوديرية ت

4

ألاف

4

ألاف
ألاف

العبا ار

يط

3

ئماو علي حةا الخدما
ييا توفير الموارد المالية الكافية ً
ييا توفير في الموارد المالية لف الخةة الموضوعة ت

4

5

توو المؤسسة ئيرشيد الصرف االداري لف ما هو مخةط ت

4

ألاف

6

تهيا إدارة المؤسسة ئيرشيد الصرف االداري لف ما هو مخةط لمةان المواننة اليوديريةت

4

ألاف

4

ألاف

4

المودمة للعمالو ت

ميو العبا ار

ييبين من الةدلل رقا ( )3أنه ئلغم قيمة الوسيط إل ا ا

أفراد عيمة الدراسة عل

الويمة أن االبية أفراد عيمة الدراسة موافوين عل ما او عبا ار

ميو عبا ار

الفرضية االل ( ،)4لتعمي ه ه

الفرضية االل ت

الفرضية الثانية :يو د أرر ل داللة إحصائية ُلبعد العمال في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية العالمية -السودانت
عدول رقم ( :)4الوسيط إلعابات أفراد عينة الدراسة عل عبارات الفرضية الثانية

الوسيط

العبا ار
يو د المؤسسة غمدلق لمويرحا

1

المؤسسة اليغي ار

لشكالي العمالوت

المسيمرة في مةال توديا الخدمة ت

2

تواك

3

ييا توري المعلوما

4

تيبمي المؤسسة اي تغيير مةلوا في رابا

الخاغة العمالو ضمانا للوفاو احييا اتها ت

اليفسير

5

ألاف

5

ألاف

4

ألاف

4

ألاف

5

الخدما

المودمة للعمالو ت من اسيوةاا عمالو دد ت

4

ألاف

6

توو المؤسسة ئبماو حوا ار مو العمالو شفافية ليةوير لدميها ت

4

ألاف

4

ألاف

العمالو ت

ميو العبا ار

ييبين من الةدلل رقا ( )4أنه ئلغم قيمة الوسيط إل ا ا

أفراد عيمة الدراسة عل

الويمة أن االبية أفراد عيمة الدراسة موافوين عل ما او عبا ار
الفرضية الثالثة :يو د أرر ل داللة إحصائية ُلبعد االعمليا
السودانت

ميو عبا ار

شدة
شدة

الفرضية الثانية ( ،)4لتعمي ه ه

الفرضية الثانيةت
الداللية في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية العالمية -

عدول ( :)5الوسيط إلعابات أفراد عينة الدراسة عل عبارات الفرضية الثالثة
الوسيط

اليفسير

1

ييا إشيراك ميو العاملين في ت وي االهداف المرسومة ت

4

ألاف

2

ييا تةوير الوسائل الالنمة ليوديا الخدمة ت

4

ألاف

3

تيصف االدراة في المؤسسة إئيكار لدما

4

ألاف

4

ألاف

4

ألاف

4

ألاف

4

ألاف

العبا ار

4

ييا تصميا اال راوا

طبية ديدة ت

ما ييالئا مو ودة الخدمة ت

الةبية ةودة عالية ت

5

ييا توديا الخدما

6

تهيا المؤسسة ئيوفير ئي ة عمل غ ية للعاملين ت
ميو العبا ار

ييبين من الةدلل رقا ( )5أنه ئلغم قيمة الوسيط إل ا ا

أفراد عيمة الدراسة عل

الويمة أن االبية أفراد عيمة الدراسة موافوين عل ما او عبا ار

ميو عبا ار

الفرضية الثالثة ( ،)4لتعمي ه ه

الفرضية الثالثةت
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الفرضية الرابعة :يو د أرر ل داللة إحصائية ُلبعد الممو لاليةوير في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية العالمية -
السودانت
عدول ( :)6الوسيط إلعابات أفراد عينة الدراسة عل عبارات الفرضية ال ار عة
العبا ار
1

الوسيط

اليفسير

4

ألاف

4

ألاف
ألاف

تود المؤسسة ئرامج تدريبية كافية ليةوير قد ار الموظفين لف احييا اتها االسيرتيةية ت

2

تهيا المؤسسة الكفاوة المهمية العالية موارنة المؤسسا

3

تود المؤسسة ن ا أ ور لحوافز فعال مما يؤدي الي توليل معدل دلران العمالة الم ورية ت

4

4

تيها المؤسسة ئي سين معدل الرضاو العا للعاملين صورة مسيمرة ت

4

ألاف

4

ألاف

4

ألاف

4

ألاف

في نيادة ودة الخدما

المثلية ت

ت

5

يساها العائد من اليدري

6

تليز المؤسسة ئيمفي الفرص اليدريبية لف ما هو مخةط لها المواننة السموية ت
ميو العبا ار

أفراد عيمة الدراسة عن ميو عبا ار

ييبين من الةدلل رقا ( )6أنه ئلغم قيمة الوسيط إل ا ا

الفرضية ال ار عة ( ،)4لتعمي ه ه

الويمة أن االبية أفراد عيمة الدراسة موافوين عن ما او عبا ار الفرضية ال ار عةت
الفرضية الخامسة :يو د أرر ل داللة إحصائية ُلبعد المس ولية اال يماعية في توويا ااداو المالي مؤسسة البصر الخيرية العالمية -
السودان
عدول ( :)7الوسيط إلعابات أفراد عينة الدراسة عل عبارات الفرضية الخامسة
الوسيط

العبا ار
1
2

تهيا المؤسسة المساهمة في إنشاو مشرلعا

الةبية ت

4

الةبية للمماط االكثر حو ة ت

5

ألاف

الباحث اال يماعي المؤسسة الدعا الالن للشرائح ال عيفة المةيمو ت

5

ألاف

تهيا المؤسسة ئيوغيل الخدما

الخدما

3

تود مكات

4

تهيا المؤسسة مراكز الب وث العلمية ت

5

تود المؤسسة الدعا الالن للمشاريو الةبية المخيلفة البالد من لالل المخيما

6

اليفسير

تييح المؤسسة فرص الدراسا

4
5

العال ية ت

اليةبيوية للةالا لتوديا الدعا الالن لهات

ميو العبا ار

ييبين من الةدلل رقا ( )7أنه ئلغم قيمة الوسيط إل ا ا

أفراد عيمة الدراسة عل

الويمة أن االبية أفراد عيمة الدراسة موافوين عل ما او عبا ار

خامس ا ،اختبار فرضيات الدراسة:

تحليل النحدار الخطي المتعدد:حيث ييا اليبار فرضيا
دراسة العالقة ئين ميغير تا و لميغي ار

مسيولة ،غر

الفرضية الخامسةت

ميو عبا ار

ألاف
شدة
شدة

ألاف
ألاف

4

ألاف

4

ألاف

شدة

الفرضية ال ار عة ( ،)5لتعمي ه ه

الب ث من لالل اسيخدا أسلوا االن دار الميعدد لال ي يسيخد عمد
اليمبؤ الويا الميوسةة للميغير اليا و معلومية الميغي ار

المسيولة

(البعد الماليُ ،عد العمالوُ ،عد العمليا الدالليةُ ،عد الممو
(إسماعيل ،2016 ،ص )17حيث تو د  5ميغي ار مسيولة هي ُ
لبعد المس ولية اال يماعية)ت لميغير تا و هو ودة أداو ااداو المهمي لمكات الم ار عةت حيث ييا تةبي لمعادلة اليالية،
لاليةويرُ ،

(عبد الرحمن ،2013،ص :)216

𝝐 𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑿𝟏 + 𝜷𝟐 𝑿𝟐 + 𝜷𝟑 𝑿𝟑 + 𝜷𝟒 𝑿𝟒 + 𝜷𝟓 𝑿𝟓 +
حيث أن:
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𝒀

توويا ااداو المالي

𝟏𝑿

البعد المالي
ُ
ُعد العمالو

𝟐𝑿

ُعد العمليا
ُعد الممو لاليةوير

𝟑𝑿
𝟒𝑿

الداللية

ُعد المس ولية اال يماعية
الخةأ

𝟓𝑿
𝝐

عدول ( :)8نتائج تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد.
أليبار ()t

الويمة االحتمالية))Sig

اليفسير

معامال

1.059

5.667

0.000

معموية

0.386

10.544

0.000

معموية

0.236

6.884

0.000

معموية

0.223

5.398

0.000

معموية

Bˆ 4
ˆB

0.323

7.106

0.000

معموية

0.240

5.041

0.000

معموية

معامل االرتباط ( ) R

0.75

معامل الي ديد ( ) R

0.56

ألييار ( ) F

39.297

Bˆ 0
ˆB
1

Bˆ 2
ˆB
3

5

2

االن دار

الممو ج معموي

yˆ  1.059  0.386x 1  0.236x 2  0.223x 3 0.323x 4 +0.240x 5

الممو ج

يي ح من دلل رقا ( )8مايلي:
 أظهر نيائج اليودير ل ود أرر ايةائي ئين توويا ااداو المالي في المؤسسا ل ُعد ال ُبعد المالي لُبعد العمالو لُبعد العمليا
الداللية لُبعد اليعلا لالممو ال ُبعد اال يماعي  ،حيث ئلغم قيا معامل االرتباط الميعدد ()0.75ت

 ئلغم قيمة معامل الي ديد (  ،)0.56( ) Rه ه الويمة تدل عل ان ُعد ال ُبعد المالي ل ُعد ُعد العمالو ل ُعد ُعد العمليا
الداللية ل ُعد ُعد اليعلا لالممو ل ُعد ال ُبعد اال يماعي كميغي ار مسيولة مةيمعة تساها ( ) %56في توويا ااداو المالي في
المؤسسا (الميغير اليا و)ت
2

 نمو ج االن دار الميعدد معموي حيث ئلغم قيمة أليبار ( )39.297( (Fلهي دالة عن مسيوى داللة ()0.000ت

 من الميائج أعاله نةد أن ميو معامال االن دار( )Bمعموية ُعد ال ُبعد المالي  ،ئلغم قيمة ( )tالم سوبة ( )10.54لهي عمد
مسيوى أقل (ُ ،)0.000عد ُعد العمالو ئلغم قيمة ( )tالم سوبة ( )6.88لهي عمد مسيوى أقل من (000ت  ،)0ل ُعد ُعد

العمليا الداللية ئلغم قيمة ( )tالم سوبة ( )5.39لهي عمد مسيوى أقل من (000ت  ،)0ل ُعد ُعد الممو لاليعليا ئلغم قيمة
( )tالم سوبة ( )7.11لهي عمد مسيوى أقل من (ُ ،)0.000عد اال يماعيي ئلغم قيمة ( )tالم سوبة ( )5.04لهي عمد
مسيوى أقل من (000ت  )0ت له ه المييةة تدل عل ل ود تأرير معموي من قبل الميغي ار المسيولة (ُعد ال ُبعد المالي ل ُعد

ُعد العمالو ل ُعد ُعد العمليا
المالي في المؤسسا )ت

الداللية ل ُعد ُعد الممو لاليعليا ل ُعد الُبعد اال يماعي) عل الميغير اليا و (توويا ااداو

تقييم النموذج:
للياكد من انه اليعاني من مشكلة اليعدد الخةي االرتباط ال اتي ئين االةاو العشوائية قا

إ راو اليبار االرتباط ال اتي

لاليدالل الميعدد لاليونيو الةبيعي اللةاو كما في الةدلل اليالي:
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عدول ( :)9أختبار الرتباط الذاتي و التدخل الخطي المتعدد والتوزيب الطبيعي
الميغي ار

اليباين المسموح ه

معامل الي خا

معامل االليواو

الخةا

نسبة معامل االليواو

Durbin-

المسيولة

Tolerance

اليباين VIF

Skewness

المعياري

ال الخةأ المعياري

Watson

)(x1

0.447

2.236

0.786

0.788

0.997

2.100

)(x2

0.317

3.153

0.208

0.263

)(x3

0.514

1.944

1.291

1.638

)(x4

0.671

1.491

1.100

1.395

)(x5

0.447

2.236

0.634

0.804

 أليبار االرتباط ال اتي) :)Auto correlationتا إ راو اليبار االرتباط ال اتي لاللةاو العشوائية إسيخدا إحصائية داربن
لاتسن( )DWمسيوى داللة  %5لدر ة حرية  n=98و p=5فان إحصائية  DW=2.100تشير ال

عد ل ود ارتباط

اتي ئين االلةاو العشوائيةت
 أليبار االرتباط االخةي الميعدد ) :)Multi-collinearityللي و من مشكلة اليدالل الخةيبين الميغي ار
االليبار ئواسةة أحصائية ( )Variance Inflation Factor/ VIFنةد ميو قيا  VIFللميغي ار
له ا يعمي ان الممو ج اليعاني من مشكلة اليدالل الخةي اي عد ل ود ارتباط عال ئين الميغي ار
 أليبار اليونيو الةبيعي ) :)Normal Distributionللي و من ان تونيو البيانا
المعياري لنةد أن نسبة معامل االليواو ال الخةأ المعياري لةميو الميغي ار

المسيولة إ راو

المسيولة أقل من 10

المسيولةت

طبيعاً تا قسمة معامل االليواو ال الخةأ

المسيولة توو ضمن المدى (2ل )-2يشير ل

ال أن الميغي ار المسيولة تيونع طبيعيًات

المحور الرابب

النتائج والتوصيات
أو ال :النتائج:
الفر االساسي قد تا ارباته  ،ل ل ئو ود أرر ايةائي السيخدا مؤسسة البصر الخيرية العالمية ل ُبعد ( ال ُبعد المالي ُ ،عد
العمالو ُ ،عد العمليا الداللية ُ ،عد الممو لاليةوير  ،ال ُبعد اال يماعي) كميغير مسيول في توويا ااداو المالي في المؤسسة
كميغير تا و حيث أكد الدراسة :
المسيمر للعاملين في توويا ااداو المالي لمؤسسة البصر الخيرية العالمية ت

 .1ل ود أرر ايةائي لليةويرلاليدري

 .2أن توفير الموارد المالية لي وي ااهداف االسيراتيةية للمؤسسة يساعد في توويا ااداو المالي المؤسسةت
 .3أن ل ود غمدلق المؤسسة لمويرحا
 .4أن تصميا اال راوا

لشكالي العمالو يؤدي ال توويا ااداو المالي المؤسسةت

ما ييالئا مو ودة الخدمة يؤدي ال توويا ااداو المالي المؤسسةت

 .5أن اهيما المؤسسة ئيوغيل الخدما

الةبية للمماط االكثر حو ة يؤدي ال توويا ااداو المالي المؤسسةت

لب ل تيف ني ج الدراسة ال الية مو نيائج اال
المؤسسا

لمدي اهيما المؤسسا

الدراسا

السا وة اليي أكد

أ عادها كدراسة (ال سن ) 2014،اكد

الميوانن ،لدراسة( ،عبد الرحيا لممصور ،) 2015،حيث اليي اكد
ااداو الميوانن لتاريرها في اا داوت
ثاني ا :التوصيات:

عل دلر ةاقة ااداو الميوانن في توويا أداو

اهيما المؤسسا

السودانية أ عاد ةاقة ااداو

اعيماد الصمدلقالوومي للمعاشا

كةهة لدمية عل

ةاقة

اآلتية:

ئماو عل الميائج اليي تا اليوغل لها يوغي الباحثان اليوغيا
ً
1ت ضرلرة تةبي ةاقة االداوالميوانن المؤسسة لعيبارها اداة فاعلة ليمفي اإلسيراتيةيةت
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2ت اإل هيما ئي صيل المساهما

إحييا ا

اليةوير لالمواكبة ت

3ت العمل عل

من المرض لمسبة تصل إل  %100لإلسيفادة ممها في سداد إليزاما

اسيم اررية المؤسسة في ت سين عملياتها الداللية من لالل تفعيل ئرامج تومية المعلوما

ت وي السرعة في توديا الخدما
لدي المرض ت
4ت العمل عل

المؤسسة لاإليفاو
للعمل الفمي ئهدف

لت سين ودة الخدمة المودمة للمرض اامر ال ي يمعكط إيةا ًا علي نيادة معدال

اسيم اررية إدارة المؤسسة في تةوير قد ار

الرضاو

العاملين لت شةيو ن ا االئيكار لاليعلا من لالل إقامة الدل ار

اليدريبة في مخيلف تخصصاتها للاغة في مةال ةاقة ااداو الميوانن للصوغاً في المسيويا

ت سين ااداو ت

الدنيا ما يمعكط إيةا اً علي

المراعب:
أو ال :المراعب العربية:

1ت احمد ،م مود الل،الكسار ،طالل ، ) 2009(،اسيخدا مؤش ار

المس

المالية في توويا االداو المالي لاليمبؤ االنما

المالية ،المؤتمر العلمي الدلل السا و  ،امعة الزرقاو الخاغة،كلية االقيصاد لالعلو اإلداريةت
2ت إسماعيل ،م مد عبد الرحمنت ()2016ت "ت ليل االن دار الخةيت الريا

"ت معهد اإلدارة العامةت

3ت ال سن  ،عمر السر  ، 2014 ،مدى فعالية أ عاد ةاقة ااداو الميوانن في المصارف اليةارية السودانية  ،لرقة علمية مودمة
في مؤتمر امعة الميلين  ،الخرطو ت
4ت السكارنة ،الل للف ( ،)2010اليخةيط االسيراتيةي (عمان :دار المسيرة للمشر لاليونيو)ت

5ت العبيدي  ،عل قاسا حسن  ،لآلرلن ( ، ) 2010أرر عملية لفض كلفة المزيج اليسويوي في توويا أداو مم ما

ااعمال ،

مةلة ائل للعلو اإلنسانية  ،امعة كربالو ،غداد  ،كلية اإلدارة لاالقيصاد439-407:)2( 18 ،ت

ةاقة ااداو الميوانن ليوييا أداو شبكة

6ت العريمي ،ئهاو الدين احمد ،ل دايش ،احمد ائراهيا ،) 2016( ،مدى إمكانية تةبي
ااقص اإلعالمية في قةاع ازة ،مةلة الةامعة اإلسالمية للدراسا

7ت العمري  ،هاني عبد الرحمن  ، ) 2009(،ممهةية تةبي

اإلقيصادية لاإلدارية ،ازة46- 21 :)3( 24،ت

ةاقة ااداو الميوانن في المؤسسا

لليممية اإلدارية ن و أداو ميميز في الوةاع ال كومي  ،معهد اإلدارة العامة  ،الريا

السعودية  ،المؤتمر الدللي

 4- 1 ،نوفمبرت

8ت الغالبي ،مةيد م سن( ، ) 2003اسيخدا اليكامل ئين المعايير المالية لاير المالية ليوييا أداو الممشأة ، ،امعة الكوفة ،
غداد كلية االدارة لاالقيصادت

9ت الغبان ،رائر غبري ،حسين ،نادية شاكر ، 2009،اليكامل ئين تومييي ةاقة العالما
توويا ااداو االسيراتيةي في الوحدا

الميواننة لالموارنة المر عية اا ار

االقيصادية ،مةلة كلية غداد للعلو االقيصادية الةامعة26-5 :)22( ،ت

10ت الملية  ،أماني م مد أحمد السيدت ()2011ت قياس ااداو الميوانن لأرره عل الم اسبة لالم ار عة في الوةاع المصرفي في
مهورية مصر العربية ت رسالة دكيوراه في الم اسبة اير ممشورةت امعة أ درمان اإلسالميةت السودانت

11ت الماطور ،هاد رب ي عبد الوادر ، ) 2005( ،أرر تةبي معايير ةاقة ااداو الميوانن عل الورار االسيثماري في الشركا
الصماعية االردنية ،رسالة ما سيير اير ممشورة ،قسا الم اسبة  ،امعة آل البيم  ،عمان  ،كلية ادارة المال لاالعمال ت
12ت السكة  ،غالح  ، ) 2012(،قائلية تةبي

ةاقة ااداو الميوانن كأداة ليوييا اإلسيراتيةية في المؤسسة االقيصادية الةزائرية،

رسالة ما سيير إدارة إسيراتيةية اير ممشور  ،امعة فرحا

عباس – سةيف  ،كلية العلو االقيصادية لاليةارية لعلو

الييسير ،الةزائرت

13ت ودة ،م فوظ أحمد  ، ) 2008 (،تةبي ن ا قياس ااداو الميوانن لأرره في االلي از المؤسسي للعاملين في شركا

االلمميو

االردنية ،المةلة االردنية للعلو اليةبيوية  ،امعة العلو اليةبيوية الخاغة  ،عمان 293- 273:)2(11 ،ت
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14ت دلدين  ،أحمد يوسف  ،) 2012(،در ة ممارسة ةاقة ااداو الميواننة ئوغفها أداة لليخةيط االسيراتيةي في الةامعا
ااردن ية الخاغة،مةلة الزرقاو للب وث لالدراسا

االنسانية  ،امعة الزرقاو  ،كلية االقيصاد لالعلو االدارية - 134 :)1(12،

152
الميواننة في توويا االداو

15ت نليلف إنعا م سن حسن  ،نور  ،عبد الماغر  ، 2005 ،اهمية لمدى اسيخدا ةاقة العالما
،المةلة االردنية في ادارة االعمال  ،امعة عمان  ،االردن  ،المةلد االلل  ،العدد الثاني ت
16ت سعد عبد الرحمن ( :) 1998الوياس المفسي -الم رية لاليةبي  ،-الواهرة ،دار الفكر العربي ،ط3ت
17ت شعبان  ،عبد المةيد الةي

ليبيا204-189 :)1(15 ،

 ،) 2013(،توييا ااداو من مم ور إسيراتيةي ،المةلة الةامعة كلية اإلقيصاد ،امعة الزالية،

18ت عبد الرحيا ،معيصا ف ل لممصور ،فيح الرحمن ال سنت ()2015ت " ةاقة ااداو الميوانن لدلرها في توويا ااداو الصمدلق
الوومي للمعاشا "ت

ث ممشور في مةلة العلو االقيصادية ،امعة السودان للعلو لاليكمولو يا77-57 :)2(16 :ت

19ت عبد الرحمن ،طارق عةية)2013( ،ت "دليل تصميا لتمفي الب وث في العلو اال يماعية"ت الريا

 :معهد اإلدارة العامةت

20ت عبدالدائا  ،عبد هللا ( :) 1984اليربية اليةريبية لالب ث اليربوي  ،ئيرل  ،دار العلا للماليين ،ط2ت
21ت عبد اللةيف ،عبد اللةيف ،لتركمان ،حمانت () 2006ت " ةاقة اليصوي
للدراسا

الميواننة كأداة لوياس ااداو"ت مةلة امعة تشرين

لالب وث العلميةت سلسلة العلو االقيصادية لالوانونيةت كلية االقيصاد156-141 :)1(28 :ت

22ت م اد  ،عريوة  ، ) 2011(،دلر ةاقة االداو الميوانن في قياس لتوييا االداو المسيدا المؤسسة الميوسةة للصماعة الغ ائية،
رسالة ما سيير اير ممشورة  ،قسا ادارة االعمال لليممية المسيدامة ،امعة فرحا

لالعلو اليةارية لعلو الييسيرت

عباس سةيف  ،كلية العلو االقيصادية

23ت م هر ،م مد م مد أحمد ، ) 2011( ،م ار عة لقياس لتوويا ااداو الميوانن في مم ما

ااعمال لتأرير ل عل ن رية

الم ار عة ،رسالة دكيوراة الفلسفة في الم اسبة ،اير ممشورة ،امعة أ درمان اإلسالمية ،الخرطو  ،كلية إدارة ااعمالت
24ت ي يالي ،نعيمة ( ،) 2009ةاقة الوياس الميوانن لأداو لفعالية المم مة ،المليوي العلمي الدللي ،أداو لفعالية المم مة في ظل
اليممية المسيخدمة ،ل انرة اليعليا لالب ث العلمي امعة م مد ئوضياف المسلة ،الةمهورية الةزائريةت
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Abstract
The problem of the study lies in the insufficiency that found in the performance amendment
methods and the traditional control which have become unsuitable for facing changes in the modern
business environment,,,, Eventually, the question of the study can be formulated as follows: Does the
use of the standards dimensions of the Balanced Scorecard affect the Financial Performance
Evaluation in Al-Basar International Foundation – Sudan ? The study found that the basic
assumption has been achieved, and that is for the presence of a strong extrusive correlation between
the use of Al-Basar International Foundation for the Balanced Scorecard through (financial
dimension, customers dimension, internal processes dimension, growth and education dimension and
the social dimension) as an independent variables, and the Financial Performance Evaluation of the
Foundation as a dependent variable . The study recommended that Al-Basar International Foundation
must concerns on the application of the Balanced Scorecard in the Foundation, and regard it as an
effective tool to implement the strategy, and to concern on non-financial dimensions, it must
concerns on the quality of services in order to attract new customers, maintain old customers, also
the Foundation must care for the complaints of customer, and manage it in a timely manner, improve
the internal processes, rehabilitate and training of cadres and emphasize the importance of the
Foundation role in the social responsibility.
Keywords: the balance scorecard (BSC), Financial Performance Evaluation, Non-profit
organizations .
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