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أثر استخذام بطاقت األداء الوتوازى ػلى اإلبذاع التنظٍوً فً الشركاث الصناػٍت السودانٍت
د.انبٍظاًَ انُابهظً ٌٕطف
لظى ئدارة األػًال /كهٍت اإللخصاد ٔانؼهٕو اإلدارٌت  -جايؼت انمضارف

د .صدٌك بهم ئبزاٍْى
لظى ئدارة األػًال/كهٍت اندراطاث انخجارٌت  -جايؼت انظٕداٌ نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕجٍا

هستخلص
تناولت الدراسة موضوع  :اثر إستخدام بطاقة األداء المتوازن عمى اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية
السودانية  ،ركزت مشكمة الدراسة عمى اإلجابة عن السؤال التالي  :ما ىو أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن
عمى اإلبداع التنظيمي الشركات الصناعية السودانية .تمثمت أىم أىداف الدراسة في التعرف عمى مستوى

استخدام بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء في الشركات الصناعية السودانية  ،وما إذا كانت ىنالك عالقة

إحصائية بين استخدام بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء واإلبداع التنظيمي في الشركات السودانية .تم استخدام

المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة و طبقت الدراسة عمى عينة مكونة من ( )150مدير شركة صناعية

بواسطة إستبانة أعدت لذلك  ،تم إستخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSفي تحميل البيانات من خالل مجموعة

من األساليب اإلحصائية منيا :كرونباخ ألفا ،الوسط الحسابي ،اإلنحراف المعياري  ،اإلرتباط واالنحدار المتعدد
 .توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج منيا  :اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع بعض الدراسات األخرى السابقة
في جانب استخدام بطاقة األداء المتوازن حيث أن أغمب المديرين يركزون عمى المحور المالي أكثر من باقي
المحاور األخرى  ،أيضاً اختبرت الدراسة العالقة بين بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التنظيمي (تكنولوجي

واداري) ،حيث بينت وجود عالقة إحصائية بين محاور بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التكنولوجي  ،كذلك بينت
الدراسة وجود عالقة إحصائية بين محاور بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري (إبداع العاممين  ،االبتكار

التسويقي  ،الييكل التنظيمي ومناخ اإلبداع) .توصمت الدراسة إلى العديد من التوصيات وعرضت العديد من

المقترحات المرتبطة بالدراسات المستقبمية .

Abstract
This study addresses the Impact of Using Balanced scorecard on Organizational
Innovation at Sudanese Industrial Companies, The problem of the study was
concentrated on the question :What is the Impact of using Balanced scorecard on
Organizational Innovation at Sudanese Industrial Companies .
The research aims to identifying the extent of use the balanced scorecard for
managing performance by Sudanese industrial companies, is there statistical relation
between using balanced scorecard and organizational innovation in Sudanese
companies ,also identifying the impact of supportive organizational culture on the
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relation between using balanced scorecard and organizational innovation in Sudanese
companies,
The study adopted the descriptive analytical method ,Sources of main information
come from questionnaire filled by directors of Sudanese industrial companies, We
used statistical program (SPSS) for Data analysis to find out Alpha Cronbachs ,mean
,standard deviation, correlation and multi regression .
The most important results of this study are: The result of using balanced scorecard
agreed with other studies specially the importance of financial perspective to
directors more than other perspectives ,The study examined the statistical relation
between balanced scorecard and organizational innovation (Technical ,managerial),It
found there is statistical relation between balanced scorecard perspectives and
technical innovation, also there is statistical relation between balanced scorecard
perspectives and managerial innovation(employees innovation, Marketing creativity
,Organizational structure and climate for innovation) . Finally the study introduced
some recommendations and suggestions for future studies.
ٍّكهًاث يفخاح
)ًاإلبداع انخكُٕنٕج،اإلبداع اإلداري، ًًٍاإلبداع انخُظ، ٌ(بطالت األداء انًخٕاس
:  مقدمة/1
 إنتشر استخداميا بصورة واسعة، ) بطاقة األداء المتوازنKaplan & Norton( بعد أن قدم كابمن ونورتن
في قطاع األعمال بغض النظر عن حجم الشركة أو أنيا تعمل في القطاع العام أو الخاص وحتى في
 أيضاً قدم كابمن ونورتن مقال عن إستخدام بطاقة األداء المتوازن لقياس،
،

)2(

)1(

المنظمات غير اليادفة لمربح

 ورأس المال التنظيمي،  ورأس المال المعموماتي،  رأس المال البشري: األصول غير الممموسة المتمثمة في

)qualitative and quantitative( إن بطاقة األداء المتوازن تحتوي عمى عدد من العوامل الكمية والكيفية
 في حين أن نتائج المدى القصير قد، التي تقود لمتابعة النتائج عمى المدى الطويل وتقييم أداء مدراء الشركات
 ولكن بالرغم من اإلنتشار الواسع إال أن العديد من المنظمات لم تستخدم، تقود إلى حكم ضعيف عمى األداء
.

)3 (

بطاقة األداء المتوازن من أجل تحسين األداء والبعض األخر فشل في تطبيقيا
2
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أيضاً يعتبر اإلبداع التنظيمي بشقيو التكنولوجي واإلداري ذو أىمية كبيرة لمشركات الصناعية ،خاصة مع التسارع
التكنولوجي في منظمات الدول الصناعية من أجل اإلستمرار عمى المدى الطويل  ،ولكن الشركات في الدول
النامية تعاني من تيديدات مستمرة نتيجة لضعف قدرتيا عمى التحول  ،وتطوير مناخ لدعم اإلبداع  ،وتعود
ضعف مقدرة الشركات بالدول النامية عمى التحول لعدد من المعوقات المرتبطة بنواحي اإلبداع الفني واإلداري ،
وترتبط ىذه المعوقات بضغوط إضافية متعمقة بالنواحي اإلقتصادية لمدولة مثل معدالت الفقر العالية  ،والفجوات
الكبيرة في البنية التحتية  ،والحاجة الممحة لمنمو اإلقتصادي وتوفير فرص العمل ،كل ىذه العوامل جعمت
المنظمات في الدول النامية عبارة عن مستقبل لمتكنولوجيا من الدول المتطورة صناعياً (.)4
 /2مشكمة الدراسة :
تعتمد العديد من الشركات والمنظمات في عصرنا الحالي عمى اإلبداع التنظيمي لما لو من دور
ىام وأساسي في اإلستمرار والبقاء  ،وتزيد أىميتو في القطاع الخاص ألنو مبني عمى اإلبتكار والتجديد سواء
كان ذلك في المنتجات أو العمميات (اإلبداع التكنولوجي) أو من خالل زيادة إبداع العاممين واإلبداع التسويقي
وتييئة مناخ اإلبداع والييكل التنظيمي المناسب (اإلبداع اإلداري)

( )5

في بيئة تتسم بالمنافسة والسعي لتقديم

األفضل والعمل عمى أرضاء حاجات الزبائن (إدارة العالقات مع الزبائن)،بعد أن قدم كابمن ونورتن ( Kaplan
 )& Nortonمقاليما في عام 1992م عن بطاقة األداء المتوازن ،كانت تركز البطاقة عمى وضع األىداف
وتحديد المقاييس  ،وأصبحت البطاقة من أكثر المفاىيم تبنياً من قبل مدراء الشركات والمنظمات خاصة وأن
المقاييس المالية تعاني من الكثير من القصور والمشاكل ،حيث تعمل بطاقة األداء المتوازن عمى حل ىذه
المشاكل وتركز عمى اإلتزان والربط بين رسالة واستراتيجية المنظمة مع محاور البطاقة  ،والنظر إلى أداء
المنظمة من خالل المقاييس الموجودة داخل المحاور ومدى تحقيق الغايات واألىداف التي تسعى المنظمة
لتحقيقيا .و أشارت الدالئل أن  %70من الشركات المتوسطة والكبيرة في الواليات المتحدة وأوربا تنفيذ بطاقة
األداء المتوازن تقريباً باإلضافة إلى العديد من األقسام الحكومية
3
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إلدارة األداء ومن ىذه اإلستخدامات  :ربط األداء باإلستراتيجية ،نظام إدارة األداء اإلستراتيجي ،التركيز عمى
الخرائط اإلستراتيجية  ،التركيز عمى اإلدارة اإلستراتيجية ونظام الرقابة ،التقييم اإلستراتيجي لألصول غير
الممموسة  ،التخطيط اإلستراتيجي في مجال رأس المال الفكري...الخ ( ،)7ال توجد دراسة تربط بين إستخدام
بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التنظيمي حسب إطالع الباحث ،باإلضافة لذلك التزال تجربة الشركات الصناعية
السودانية حديثة نسبياً في إستخدام بطاقة األداء المتوازن وتحتاج إلى المزيد من الدراسة واجراء البحوث مما
يسيم في تذليل العقبات التي تعترض تمك الشركات واإلستفادة القصوى من اإلستخدامات المختمفة لمبطاقة
خاصة في إدارة األداء.
لكل األسباب السابقة الذكر ولمدور الكبير الذي تمعبو بطاقة األداء المتوازن ركزت الدراسة عمى أثر استخدام
بطاقة األداء المتوازن عمى اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية السودانية.
 /3تساؤالت الدراسة:
تتمحور ىذه الدراسة حول السؤال الرئيس التالي :
ما هو أثر إستخدام بطاقة األداء المتوازن عمى اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية السودانية ؟
وتتفرع منو األسئمة الفرعية التالية :
أ /ما مستوى إستخدام بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء في الشركات الصناعية السودانية ؟
ب/ىل توجد عالقة إحصائية بين إستخدام بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء واإلبداع التنظيمي في الشركات
الصناعية السودانية ؟
 /4أهداف الدراسة:
يمكن تمخيص أىم أىداف الدراسة في التعرف عمى مستوى إستخدام بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء في
الشركات الصناعية السودانية،أيضاً التعرف عمى ما إذا كانت ىنالك عالقة إحصائية بين إستخدام بطاقة األداء
المتوازن إلدارة األداء واإلبداع التنظيمي في الشركات السودانية.
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 /5أهمية الدراسة :
تتمثل أىمية الدراسة في المساىمة في معرفة مستوى إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن  ،وأي
المحاور األربعة أكثر إستخداماً بالنسبة لمشركات الصناعية السودانية  ،أيضاً المساىمة في معرفة العالقة بين
إستخدام بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء واإلبداع التنظيمي في الشركات السودانية .كذلك اإلسيام في وضع
بع ض التوصيات والمقترحات لمدراء الشركات السودانية فيما يتعمق باإلبداع التنظيمي واستخدام بطاقة األداء
المتوازن.
 /6نموذج البحث :
بعد اإلطالع عمى العديد من الدراسات المتعمقة ببطاقة األداء المتوازن واإلبداع التنظيمي خمص الباحث إلى
تكوين نموذج الدراسة كما في الشكل (.)1
الشكل ( )1نموذج الدراسة المقترح
انًخغٍز انخابغ
انًخغٍز انًظخمم

اإلبذاع التنظٍوً

بطاقت األداء الوتوازى

اإلبذاع التكنولوجً:
 ئبداع انًُخج . -ئبداع انؼًهٍت.

الوحور الوالً
هحور الؼوالء
هحور الؼولٍاث
الذاخلٍت
هحور النوو والتؼلن

(المصدر  :أعداد الباحث )

اإلبذاع اإلداري :
 ئبداع انؼايهٍٍ . اإلبخكار انخظٌٕمً انٍٓكم انخُظًًٍ ٔيُاخاإلبداع.

 /7منهج الدراسة :
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي حيث تم الرجوع إلى الكتب واألبحاث والدراسات واألدبيات
المتخصصة في ىذا المجال التي ستثرى البحث في جانبيو النظري والتطبيقي  .ىذا المنيج ال يقف عند حد
وصف الظاىرة فحسب  ,بل يحمل واقعيا  ,ويفسر نتائجيا من خالل معالجة بيانات الدراسة  ,أما الوصول إلى
5
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تفسيرات يمكن تعميميا لزيادة رصد المعرفة عن تمك الظاىرة قيد الدراسة  ,فالمنيج الوصفي يعتمد عمى تجميع
الحقائق والمعمومات ومقارنتيا وتحميميا وتفسيرىا وصوالً إلى تعميمات مقبولة  ,ومن أشكالو :المسح  ,ودراسة
الحالة  ,وتحميل الوظائف  ,والدراسة التتبعية لمراحل معينة من النمو(.)8
 /8مجتمع وعينة البحث:
يتكون مجتمع البحث من مدراء الشركات الصناعية في السودان ويبمغ عدد ىذه الشركات ()900
شركة  ،تم اإلعتماد عمى العينة الميسرة (غير إحتمالية) ألنيا تتيح لمباحث جمع البيانات من أعضاء المجتمع
الموجودين في ظروف مريحة لمباحث لجمع البيانات ( ،)9تم تحديد حجم العينة عمى أساس أن حجم العينة
 %10إذا كان المجتمع كبي اًر

()10

وتتكون العينة من ( )150شركة صناعية تعمل في قطاعات مختمفة .

 /9طرق جمع البيانات:
تم جمع البيانات من خالل مصدرين ىما :المصادر الثانوية والمصادر األولية  ،أعتمدت
الدراسة عمى الكتب والمراجع المتخصصة ،والنشرات والدوريات ،ومجالت األبحاث العربية واألجنبية وغيرىا،
ومواقع اإلنترنت والرسائل واألُطروحات واألبحاث المنشورة وغير المنشورة كمصادر ثانوية لجمع البيانات.أما
المصادر األولية فتمثمت في اإلستبانة الموجو لمدراء الشركات الصناعية في السودان حيث تم توزيع
()150إستبانة أسترجع منيا ()140إستبانة .
يوضح الجدول أدناه المتغيرات وعدد فقرات اإلستبانة التي تم من خالليا قياس متغيرات الدراسة كما
في الجدول( )1أدناىـ:

6
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الجدول ( )1متغيرات اإلستبيان وعدد فقرات اإلستبانة
عدد العبارات

المتغير
إستخدام بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء

24

اإلبداع التنظيمي

23

العدد الكمي لمعبارات

47

(المصدر :إعداد الباحث)
/11إختبار ثبات وصدق أداة اإلستبانة :
 1-11ثبات األداة  :تم إستخدام طريقة ألفا كرونباخ ( )Alpha Cronbachsلتحديد حد أعمى من الحد
المقبول وىو  ،%60تم توزيع عينة إستطالعية مكونة من 25إستبانة لمتاكد من صدق وسالمة اإلستبانة وتم
الحصول عمى  23إستبانة  .وكانت قيمة ألفا كرونباخ لفقرات اإلستبانة لمدراسة المبدئية كما في الجدول ()2
كاآلتي :

7
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الجدول ( )2قيمة ألفا كرونباخ لفقرات اإلستبيان لمدراسة المبدئية(حجم العينة)23:
المتغيرات الدراسة

عدد

قيمة معامل ألفا كرونباخ ( Alpha

مكونات المتغيرات

الفقرات

)Cronbachs

6

0.96

محور العمالء

6

0.97

محور العمميات الداخمية

6

0.96

محور النمو والتعمم

6

0.98

اإلبداع التكنولوجي (إبداع المنتج)

4

0.95

اإلبداع التكنولوجي (إبداع العممية)

4

0.95

اإلبداع اإلداري (إبداع العاممين)

6

0.98

اإلبداع اإلداري (اإلبتكار التسويقي)

4

0.96

اإلبداع اإلداري (الييكل التنظيمي

5

0.97

المحور المالي
إستخدام بطاقة األداء المتوازن
إلدارة األداء

اإلبداع التنظيمي

ومناخ اإلبداع)

(المصدر :إعداد الباحثان 2013م )
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 2-11صدق األداة  :تعني مدى قدرة اإلستبانة عمى قياس المتغيرات التي صممت اإلستبانة لقياسيا وألجل ذلك
عرضت عمى ( )6محكمين من ذوي الدراية والخبرة بيدف التأكد من صدقيا.
/11الدراسات السابقة :
يمكن توضيح أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسات السابقة المتعمقة ببطاقة األداء المتوازن
والدراسات السابقة المتعمقة باإلبداع التنظيمي كما في الجدولين( )3و (.)4
الجدول ( )3ممخص الدراسات السابقة لبطاقة األداء المتوازن
المؤلف

الدراسة

أهم نتائج الدراسة

مكان إجراء
الدراسة

A CASE STUDY OF BALANCED
SCORECARD
IMPLEMENTATION:THE
HIDDEN PROBLEMS

مركز

المستقبمية
 -الوسائل اإلدارية بما  -ربط نظام األداء

التدريب-شركة فييا بطاقة األداء المتوازن
اإلتصاالت

Othman, et al :2003

الماليزية

مقترحات لمبحوث

بمبادرات التحسين

ليست العالج الحاسم لكل

في بطاقة األداء

األمراض التنظيمية .

المتوازن.

 أن المديرين في حاجة  -المسئولية اإلداريةلفيم

المحددات

وكيفية

من

األدوات

إكماليا
األخرى .

 ضرورة توفر نظاملممعمومات ونظام لممحاسبة
داخل الشركات .

9

من خالل بطاقة
األداء
المتوازن)11(.
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Between Balanced Scorecard and

دراسة تحميمية
مقارنة

Jovanović , et al: 2008

`Management System Quality
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 أن كال النظامين (بطاقة  -إستخداماألداء المتوازن ونظام إدارة

األداء

الجودة) يسعى إلى تحسين

وسجما

ستة

أداء الشركات ولكن بطاقة

لتحسين

أداء

األداء المتوازن من دون

الشركات(.)12

شك أداة تتضمن نظام
إدارة الجودة.
 إستخدام كال النظامينال يمغي أحدىم األخر ،ألن
كل نظام يمأل الفراغات
التي تحدث في النظام
اآلخر.
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Balanced Scorecard in Indian
Companies
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الشركات

 -أن تبني بطاقة األداء  -تحديد مؤشرات

اليندية

األداء األساسية

المتوازن بمعدل  42.3في

Anand et al: 2005

الشركات

اليندية

والتي

تعتبر جيدة مقارنة بمعدل

األداء المتوازن

التبني في الواليات المتحدة

لمشركات

(.)43.90

الصناعية(.)13

 يعتبر المنظور الماليأكثر أىمية  ،يميو منظور
الزبون ،ثم المساىمين ،
العمميات الداخمية ،النمو
والتعمم  ،البيئة والنواحي
اإلجتماعية والعاممون.

11
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A comprehensive Performance
Evaluation of Jordanian Customs
Department Using the Balanced
Scorecard

قسم الجمارك

 -أن األداء المالي لقسم  -مستوى إدراك

في المممكة

الجمارك األردني إيجابي

مدراء الدوائر

األردنية

خالل فترة الدراسة (1996

الحكومية

الياشمية

. )2005 -

بالمقاييس غير

العاممين

Ababneh:2008

-

الجمارك

في

لدييم

قسم

المالية في بطاقة

مستوى

األداء المتوازن .

معتدل من الرضا نحو  -إستخدام بطاقة
العمميات الداخمية ونمو

األداء المتوازن

وتعمم المنظمة.

كأداة لإلدارة
اإلستراتيجية في
الوحدات
الشرطية(. )14

Universities Strategic Evaluation

Nayeri et al :2008

Using Balanced Scorecard

كميات إدارة

 -تم اإلستفادة من نتائج  -إدارة التغيير في

األعمال في

مؤسسات التعميم

إيران

الدراسة

لتطوير

خطط

إستراتيجية وتوضيح أماكن

العالي.

القوة والضعف في محاور  -النماذج
بطاقة األداء المتوازن لتمك

اإلستراتيجية لقياس

الكميات .

األداء في
مؤسسات التعميم
العالي(.)15

(المصدر  :إعداد الباحث)
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الجدول ( )4ممخص الدراسات السابقة المتعمقة باإلبداع التنظيمي
المؤلف

الدراسة

مكان إجراء

أهم نتائج الدراسة

الدراسة
DETERMINANTS OF

الشركات

SUCCESSFUL

مقترحات لمبحوث
المستقبمية

 -أتضح من البحوث التي جمعتيا  -دور اإلبداع

ORGANISATIONAL

وحممتيا ىذه الدراسة أنيا تركز عمى

التنظيمي في

INNOVATION: A REVIEW

اإلبداع التنظيمي وقطاع التصنيع،

زيادة فاعمية

OF CURRENT RESEARCH

وأوصت الدراسة بضرورة العمل عمى

المصانع

Read: 2000

تكوين نموذج متكامل لإلبداع يأخذ  -نموذج مقترح
في اإلعتبار األبعاد األساسية والقاء

لزيادة اإلبداع

نظرة شاممة عمى المنظمات .

التنظيمي في
الشركات
الصناعية(16
)
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Key factors influencing
organizational innovation in
small rural food industries
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الصناعات

 -أن التغيرات الجذرية أكثر من

الغذائية

التغيرات الداعمة ،وأن العوامل التي

التكنولوجي في

الصغيرة في

توثر في دعم اإلبداع التنظيمي ذو

شركات المواد

مؤشر سمبي ،

الغذائية .

إيران
Soltani & Hosseini:2012

 -تنوع المنتجات ومقدرة الشركة

 -اإلبداع

 -أثر تنوع

عمى أنتاج منتجات جديدة ذو مؤشر

منتجات الشركة

إيجابي.

عمى اإلبداع

 -أن الصناعات الصغيرة أكثر

التكنولوجي .

مرونة وأقل بيروقراطية وأقل صرامة

 -العوامل البيئية

في إتخاذ الق اررات ويمكنيا اإلستجابة

المؤثرة عمى

بسرعة لمفرص الجديدة والميددات.

اإلبداع
التكنولوجي17(.

الموسوي 2009 :

)
تأثير اإلبداع التكنولوجي في تطوير

الشركة العامة

 -تعتمد الشركة عمى االتجاىات

 -دور قسم البحث

منتجات الشركة

لمصناعات

الرسمية كأساس ،وعدم إبداء االىتمام

والتطوير في

الكيربائية –

الكافي إلى التحديث واألتمتة في

الشركة في

العراق

منتجاتيا  ،وضعف الدعم المادي

اإلبداع

والمعنوي واإلسناد ألفكار العاممين .

التكنولوجي
كميزة
تنافسية()18
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اإلبداع اإلداري وأثره عمى األداء الوظيفي

مدارس وكالة

مدراء المدارس يعتبر مرتفعا .

اإلداري باألداء

الغوث الدولية

 -وجود عالقة طردية بين مستوى

الوظيفي في قطاع

 -قطاع غزة

اإلبداع اإلداري وبين األداء الوظيفي

السياحة و

لدى مدراء المدارس.

الفندقة)19(.

اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي

دراسة تطبيقية

 -أن المديرين بو ازرات قطاع غزة

 -دور الصفات

لمديري القطاع العام

عمى و ازرات

يمتمكون جميع القدرات المميزة

الشخصية في

لمشخصية المبدعة بدرجة .

تعزيز اإلبداع

العجمة 2009 :

جبر2012 :

 -أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى

 -عالقة اإلبداع

مديري

قطاع غزة

اإلداري(.)21

(المصدر :إعداد الباحث من الدراسات السابقة )
 /12بطاقة األداء المتوازن:
إن بطاقة األداء المتوازن تعتبر بمثابة الحجر األساس لمنجاح الحالي والمستقبمي لممنظمة،
عكس المقاييس المالية التي تيتم بما حدث في الماضي وال تشير إلى كيفية االستفادة منيا في تحسن األداء
مستقبال  ،كذلك تمكن من ربط إستراتيجية المنظمة البعيدة المدى مع نشاطاتيا القريبة المدى ،وتتكون بطاقة
األداء المتوازن من المحاور الرئيسية التالية (:)21
أ /المحور المالي  : Financial Perspectiveيركز ىذا المحـور عمـى الجوانـب الماليـة فـي أداء المنظمـة  ،أي
كيف ننظر إلى مساىمينا ؟ .ويختمف اليدف المالي بين القطاع العـام والخـاص,ففي القطـاع الخـاص عمومـاً فـ ن
األىداف المالية في المدى البعيد تسعى لتعظيم صافي الـربح ,بينمـا النجـاح فـي القطـاع العـام يقـاس بمـدى فعاليـة
وكفاءة ىذه المنظمات في مقابمة احتياجات زبائنيا بأقل تكمفة ممكنة وبأقصر وقت ممكن .
ب /محور العمالء  : Customer Perspectiveييتم ىذا المحور بالطرق التي تخمق القيمة لمزبائن ,ومـا ىـي
القيمة التي ترضي الزبون ؟ ولماذا سيكون راغب بالدفع عندىا ؟ إذاً يقـوم ىـذا المحـور بتوجيـو العمميـات الداخميـة
15
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والمحــاوالت لتطــوير المنظمــة وبــذلك يعتبــر ىــذا الجــزء مــن العمميــة ىــو قمــب بطاقــة األداء  ,ألنــو إذا لــم تســتطع
المنظمة تسميم اإلنتاج المناسب والخدمات بشكل يحقق ليا الربح في المدى القصير والطويل فأنيا ستتالشى.
ج /محــور العمميــات الداخميــة  : Internal Business Process Perspectiveيركــز ىــذا المحــور عمــى
العمميــات الداخميــة التــي تعــزز كـالً مــن محــور الزبــائن بخمــق قيمــة لمزبــائن والمحــور المــالي بزيــادة ثــروة مســاىمينا.
وتحديد الحمقات التي سوف تحسن األىداف ويساعد عمـى معالجـة االنح ارفـات وتطـوير األداء والعمميـات الداخميـة
سـعياً إلرضـاء الزبـائن والمسـاىمين  .د /محـور الـتعمم والنمـو  : Learning& Growth Perspectiveيضـمن
محــور الــتعمم والنمــو لممنظمــة قــدرتيا عمــى التجديــد فــي المــدى البعيــد ,الشــرط األساســي لمبقــاء فــي المــدى البعيــد,
وييــدف ىــذا المحــور إلــى توجيــو األف ـراد نحــو التطــوير والتحســين المســتمر الضــروري لمبقــاء .ويجــب إن تســعى
المنظمــة لــيس فقــط لتطــوير الخب ـرة لمعرفــة وفيــم حاجــات الزبــون المرضــية ولكــن أيض ـاً لمعالجــة الكفــاءة ومعــدل
اإلنتاج كخمق قيمة الزبون في الوقت الحاضر .

16
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الشكل ( )2محاور بطاقة األداء المتوازن
الوحور الوالً
نخحمٍك
رؤٌخُا ..كٍف
ٌجب أٌ َبدٔ
أياو
انًظاًٍٍْ؟

األْداف

انًماٌٍض

انًظخٓدف

انًبادراث

هحور الؼولٍاث الذاخلٍت
نكً َزضً
ػًالئُا .أي
انؼًهٍاث
أٌ
ٌجب
َخفٕق فٍٓا؟

األْداف

انًظخٓدف

انًماٌٍض

هحور الؼوالء

انًبادراث

الرسالت
واإلستراتٍجٍ
ة

األْداف

انًماٌٍض

انًظخٓدف

انًبادراث

نخحمٍك
رؤٌخُا كٍف
ٌجب أٌ َبدٔ
َظز
فً
ػًالئُا؟

هحور النوو والتؼلن
األْداف

انًماٌٍض

انًظخٓدف

انًبادراث

نخحمٍك رؤٌخُا كٍف
َظخزًز لدرحُا ػهى
انخغٍٍز ٔانخطٌٕز؟

(source: Kaplan & Norton ,Strategic Learning & The Balanced Score Card ,P20, Strategy & Leadership ,Sep/Oct
)1996

 /13اإلبداع التنظيمي:
صنف

()23

من خالل مراجعتيم ا لألدبيات المنشورة عن اإلبداع التنظيمي إلى :عممية أو نتيجة ،

إذا إعتبارنا اإلبداع التنظيمي كعممية ف ن األبعاد المكونة لو تركز عمى سؤال "كيف" ،أما في حالة إعتبار
17
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اإلبداع كنتيجة يجب أن يجب عمى سؤال"ماذا " أو "ما ىو نوع " ،في ىذه الدراسة أعتمدنا عمى التقسيم من
ناحية النوع حيث يمكن تقسيم اإلبداع التنظيمي إلى اإلبداع تكنولوجي وابداع إداري.
أ /اإلبداع التكنولوجي  :تمجأ المنشآت إلى تحقيق إبداع تكنولوجي وتحمل المخاطرة لمعديد من األسباب والتي تكاد
تكون مشتركة في جميع المنظمات سواء ذات اإلنتاج السمعي أو الخدمي وىي:
 /1المنافسة الحادة في السوق  :إن البيئة التي تعمل فييا المنشآت عمى اختالف أنواعيا ىي بيئة ديناميكية متحركة
اما عمى المنشآت المجوء إلى اإلبداع وتحمل مخاطره
وال يكاد يمر يوم دون أن تكون ىناك تغيرات ،وعميو أصبح لز ً
من أجل الحفاظ عمى الحصة السوقية .
 /2الثورة العممية (التكنولوجية) :أدت الثورة العممية إلى التطبيق الفوري تقر ًيبا لنتائج األبحاث واالكتشافات التي
تتعمق باإلنتاج والتصميم وتحسين الجودة.
 /3إمكانية اإلنتاج بأحجام كبيرة  :ىذا يعني كميات كبيرة من األرباح وانخفاض أكبر بالتكاليف نتيجة لتقسيم
التكاليف الثابتة عمى عدد أكبر من الوحدات ومن ثًم إمكانية البيع بأسعار منافسة ومن ثم المنافسة بشكل أفضل.
 /4أزمة الطاقة :إن ىذا العامل كان لو فضل كبير عمى تطوير الكثير من المنتجات وتقديم عدد ىائل من المنتجات
الكيربائية والميكانيكية التي تساعد عمى االقتصاد باستيالك الطاقة .
 /5التسييالت والمساعدات الحكومية  :تُقدم الحكومات الدعم لعمميات اإلبداع التكنولوجي سواء كانت في شكل
خصوصا
مساعدات فنية أو مالية ،حيث ال يكاد يخمو بمد من بعض المنظمات التي ترعى المنشآت المبدعة
ً
الصغيرة منيا.
 /6تكنولوجيا المعمومات :إن التطور اليائل في ىذا النوع من الوسائل قد أدى إلى الكثير من اإلضافات؛ منيا ما
ىو بشكل سمع وخدمات كتمك التي تقدميا اإلنترنت أو في شكل تصميم سيل وسريع لمئات بل آالف المنتجات.
ب /اإلبداع اإلداري :يمكن إجمال اإليجابيات التي توفرىا ظاىرة اإلبداع في التنظيمات عمى النحو التالي:

18
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- ١القدرة عمى االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة ،مما يجعل التنظيم في وضع مستقر إذ يكون لديو االستعداد
لمواجية ىذه التغيرات بشكل ال يؤثر عمى سير العمميات التنظيمية.
- ٢تحسين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع عمى التنظيم والفرد.
- ٣المساىمة في تنمية القدرات الفكرية والعقمية لمعاممين في التنظيم عن طريق إتاحة الفرصة ليم في اختبار تمك
القدرات.
-4االستغالل األمثل لمموارد المالية عن طريق استخدام أساليب عممية تتواكب مع التطورات الحديثة.
- 5القدرة عمى إحداث التوازن بين البرامج اإلنمائية المختمفة واإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
- 6حسن استغالل الموارد البشرية واالستفادة من قدراتيم عن طريق إتاحة الفرصة ليا في البحث عن الجديد في
مجال العمل والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق مع التغيرات المحيطة .
 /14تحميل البيانات:
أ /المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة  :يوضح الجدول ( )5المتوسطات واالنحرافات المعيارية
لكل متغيرات الدراسة فنجد ان االنحراف المعياري لجميع المتغيرات أقرب إلى الواحد وىذا يدل عمى التجانس بين
إجابات أفراد العينة عن جميع عبارات المتغيرات  ،كما يتضح لنا أن المتوسط لكل المتغيرات اقل من الوسط
الفرضي وىو (. )3
الجدول ( )5المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة
نوع المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اسم المتغير
المحور المالى

مستقل

4.4

0.80

محور العمالء

مستقل

4.4

0.77

محور العمميات الداخمية

مستقل

4.3

0.80

محور النمو والتعمم

مستقل

4.0

0.91

تابع

4.1

1.0

إبداع المنتج
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إبداع العممية

تابع

4.2

0.87

إبداع العاممين

تابع

4.1

0.90

االبتكار التسويقي

تابع

4.2

0.88

الييكل التنظيمي ومناخ اإلبداع

تابع

4.3

0.84

المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية ()2013
ب /تحميل االرتباط (:)Person Correlation
تم استخدام تحميل االرتباط بين متغيرات الدراسة بيدف التعرف عمى العالقة االرتباطية بين
المتغيرات المستقمة و المتغير التابع ،فكمما كانت درجة االرتباط قريبة من الواحد الصحيح ف ن ذلك يعني أن
االرتباط قوياً بين المتغيرين وكمما قمت درجة االرتباط عن الواحد الصحيح كمما ضعفت العالقة بين المتغيرين
وقد تكون العالقة طردية أو عكسية  ،وبشكل عام تعتبر العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من
( )0.30ويمكن اعتبارىا متوسطة اذا تراوحت قيمة معامل االرتباط بين ( ) 0.70 – 0.30اما اذا كانت قيمة
االرتباط أكثر من ( )0.70تعتبر العالقة قوية بين المتغيرين  ،وقد أوضح اختبار تحميل االرتباط بين العالقة
االرتباطية بين المتغيرات المستقمة(المحور المالي،محور العمالء ،العمميات الداخمية،النمو والتعمم) والمتغير التابع
اإلبداع التنظيمى (ابداع المنتج ،ابداع العممية ،ابداع العاممين ،االبتكار التسويقي،الييكل التنظيمي) فان جدول
تحميل االرتباط ( )6يوضح أ ن ىناك ارتباط قوى بين كل محاور بطاقة األداء المتوازن و جميع أبعاد اإلبداع
التنظيمي.
جدول ( )6تحميل االرتباطات بين متغيرات الدراسة (حجم العينة )141:
تابع2

المتغيرات

تابع1

ابداع المنتج

1

ابداع العممية

**.965

1

ابداع العاممين

**.976

9.97

**

تابع3

تابع4

1

20

تابع5

مستقل1

مستقل2

مستقل3

مستقل 4
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االبتكار التسويقي

**.972

**

**.976

الهيكل التنظيمى

**.960

**

81.9

**

**

84.9

86.9

1
81.9

1

المحور المالى

**.977

**.974

**.963

**.979

**.964

1

محور العمالء

**.954

**.962

**.950

**.975

**.960

**.979

1

العمميات الداخمية

**.980

**.984

**.975

**.984

**.972

**.990

**.976

النمو والتعمم

**.969

**

**.989

**

**.983

**.965

**

77.9

67.9

* p < .05

58.9

1
**.975

1

** p < .01

المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة ()2013
 /15إاختبار الفروض:
أ/الفرضية الرئيسية األولى :
تتعمق الفرضية األولى ب ستخدام الشركات الصناعية في السودان محاور بطاقة األداء المتوازن
إلدارة األداء.حيث إحتوت اإلستبانة عمى  24سؤال متعمق بمحاور بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء .ويبين
الجدول ( )7مستوى إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء.
الجدول ( )7مستوى إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن (حجم العينة)141 :
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى اإلستخدام

الترتيب

المحور
المحور المالى

4.4

0.80

مرتفع

()1

محور العمالء

4.4

0.77

مرتفع

()2

محور العمميات الداخمية

4.3

0.80

مرتفع

()3

محور النمو والتعمم

4.0

0.91

مرتفع

()4

المتوسط

4228

1282

مرتفع

المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية ()2013
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كما يشير الجدول ( )7وحسب مقياس الدراسة الذي يعطي موافق بشدة  5وموافق  4ومحايد  3وال
أوافق  2وال أوافق بشدة  ، 1ف ن إجابات المبحوثين كانت متقاربة وبمتوسطات حسابية تبمغ ( )4.4لممحور
المالي وانحراف معياري ( )0.80أما محور العمالء يبمغ المتوسط ( )4.4وانحراف معياري ( )0.77أما محور
العمميات الداخمية فالمتوسط ()4.3واإلنحراف المعياري ( )0.80بينما محور النمو والتعمم فالمتوسط ()4.0
واإلنحراف المعياري (. )0.91
ب/الفرضية الرئيسية الثانية :
توجد عالقة إيجابية بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء واإلبداع التنظيمي في
الشركات الصناعية السودانية.
أ /الفرضية الفرعية األولي  :توجد عالقة

إحصائية بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن واإلبداع

التكنولوجي في الشركات الصناعية السودانية .وتتفرع منيا :
 /1توجد عالقة إ يجابية بين إستخدام المحور المالي في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التكنولوجي (إبداع
المنتج) في الشركات الصناعية السودانية .
 / 2توجد عالقة إيجابية بين إستخدام محور العمالء في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التكنولوجي (إبداع
المنتج) في الشركات الصناعية السودانية .
 / 3توجد عالقة إيجابية بين إستخدام محور العمميات الداخمية في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع
التكنولوجي(إبداع المنتج) في الشركات الصناعية السودانية.
 / 4توجد عالقة إيجابية بين إستخدام محور النمو والتعمم في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التكنولوجي (إبداع
المنتج) في الشركات الصناعية السودانية .
لقــد تــم اســتخدام اختبــار تحميــل االنحــدار المتعــدد والــذي ييــدف إلــى التعــرف عمــى تــأثير محــاور بطاقــة األداء
المتوازن عمى اإلبداع التنظيمي(إبداع المنتج) كما في الجدول ( . )8تم االعتماد عمـى معامـل ( )Betaلمعرفـة
22
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التغير المتوقع في المتغير التابع بسبب التغير الحاصل في وحدة واحـدة مـن المتغيـر المسـتقل  ،كمـا تـم االعتمـاد
عمــى( )R²لمتعــرف عمــى قــدرة النمــوذج عمــى تفســير العالقــة بــين المتغيـرات المســتقمة والمتغيــر التــابع  ،باإلضــافة
إلى استخدام اختبار  Fلتعرف عمى معنوية نموذج االنحدار .وقـد تـم االعتمـاد عمـى مسـتوى الداللـة  0.05لمحكـم
عمــى مــدى معنويــة التــأثير ،حيــث تــم مقارنــة مســتوى المعنويــة المحتســب مــع قيمــة مســتوى الداللــة المعتمــد ،وتعــد
التأثيرات ذات داللة احصائية إذا كانت قيمة مستوى الداللة المحتسب أصغر مـن مسـتوى الداللـة المعتـد ()0.05
والعكس صحيح ومن خالل تحميل االنحدار تم التوصل إلى أن ىنالك عالقـة ايجابيـة بـين المحـور المـالي وابـداع
المنـتج  .فقـد بمغـت قيمـة بيتـا لممتغيـر ( )0.501ومسـتوى الداللـة ( )0.000بينمـا توجـد عالقـة سـمبية بـين محــور
العمــالء وابــداع المنــتج حيــث بمغــت بيتــا ( ) -.227-مســتوى المعنويــة ( ، )0.005كمــا أن ىنــاك عالقــة بــين
العمميــات الداخميــة وابــداع المنــتج حيــث بمغــت بيتــا ( )0.408مســتوى المعنويــة ( )0.002وان ىنــاك عالقــة بــين
النمو والتعمم وابداع المنتج بقيمة بيتا ( )0.305مستوى المعنوية (. )0.000
الجدول ( )8االنحدار لمكونات بطاقة األداء المتوازن وابداع المنتج )(Beta coefficient
معامل بيتا

مستوى المعنوية

المتغيرات

المحور المالي

.501

.000

محور العمالء

-.227

.005

العمميات الداخمية

.408

.002

النمو والتعمم

.305

.000

النسب اإلحصائية:
.968

R²
Adjusted R²

967***0.
.968

∆ R²

1022.18

F change

Note: Level of significant: *p<0.10, **p<0.05,***p<.01
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المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة ()2013
 / 5توجد عالقة إيجابية بين إستخدام المحور المالي في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التكنولوجي (إبداع
العممية) في الشركات الصناعية السودانية .
 /6توجد عالقة إيجابية بين إستخدام محور العمالء في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التكنولوجي (إبداع
العممية) في الشركات الصناعية السودانية .
 / 7توجد عالقة إحصائية بين إستخدام محور العمميات الداخمية في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التكنولوجي
(إبداع العممية) في الشركات الصناعية السودانية.
 / 8توجد عالقة إحصائية بين إستخدام محور النمو والتعمم في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التكنولوجي (إبداع
العممية) في الشركات الصناعية السودانية .
من خالل تحميل االنحدار تم التوصل إلى أنو ال توجد عالقة بين المحور المالي وابداع العممية
كما في الجدول( .)9فقد بمغت قيمت بينا لممتغير ( )0.006ومستوى الداللة ( )0.956بينما التوجد عالقة بين
محور العمالء وابداع العممية حيث بمغت بيتا ( )0.003مستوى المعنوية ( ، )0.972كما ان ىناك عالقة
ايجابية بين العمميات الداخمية وابداع العممية حيث بمغت بيتا ( )0.529مستوى المعنوية ( )0.000وان ىناك
عالقة بين النمو والتعمم وابداع المنتج بقيمة بيتا ( )0.355مستوى المعنوية (. )0.000
الجدول ()9االنحدار لمكونات بطاقة األداء المتوازن وابداع العممية )(Beta coefficient
قيمة بيتا

مستوى المعنوية

المتغي ارت

المحور المالي

.006

.956

محور العمالء

.003

.972

**.529

.000

** .355

.000

العمميات الداخمية
النمو والتعمم
النسب اإلحصائية:

24
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R²

.974

Adjusted R²

.9730

∆ R²

.974
1246.8

F change

Note: Level of significant: *p<0.10, **p<0.05,***p<.01
المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة ()2013
ب /الفرضية الفرعية الثانية  :توجد عالقة إحصائية بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري
في الشركات الصناعية السودانية .وتتفرع منيا :
 /1توجد عالقة إيجابية بين إستخدام المحور المالي في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري/إبداع العاممين
في الشركات الصناعية السودانية.
 / 2توجد عالقة إيجابية بين إستخدام محور العمالء في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري/إبداع العاممين
في الشركات الصناعية السودانية .
 /3توجد عالقة إيجابية بين إستخدام محور العمميات الداخمية في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري/إبداع
العاممين في الشركات الصناعية السودانية .
 / 4توجد عالقة إيجابية بين إستخدام محور النمو والتعمم في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري/إبداع
العاممين في الشركات الصناعية السودانية.
من خالل تحميل االنحدار تم التوصل إلى أنو ال توجد عالقة بين المحور المالي وابداع العاممين كما في
الجدول ( . )10فقد بمغت قيمت بينا لممتغير الرسالة ( )-0.004ومستوى الداللة ( )0.968بينما توجد عالقة
سمبية بين محور العمالء و ابداع العاممين حيث بمغت بيتا ( )-0.117مستوى المعنوية ( ، )0.059كما ان
ىناك عالقة ايجابية

بين العمميات الداخمية وابداع العممية حيث بمغت بيتا ( )0.315مستوى المعنوية

( )0.002وان ىناك عالقة بين النمو والتعمم و ابداع العاممين بقيمة بيتا ( )0.797مستوى المعنوية ()0.000
.
25
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الجدول ( )11االنحدار لمكونات بطاقة األداء المتوازن و ابداع العاممين)(Beta coefficient
قيمة بيتا

مستوى المعنوية

المتغيرات

المحور المالى

-.004

.968

محور العمالء

-.117

.059

**.315

.002

** .797

.000

العمميات الداخمية
النمو والتعمم
النسب اإلحصائية:
R²

.980

Adjusted R²

.98

∆ R²

.980
1649.30

F change

Note: Level of significant: *p<0.10, **p<0.05,***p<.01
المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة ()2013
 / 5توجد عالقة إيجابية بين إستخدام المحور المالي في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري/اإلبتكار
التسويقي في الشركات الصناعية السودانية.
 / 6توجد عالقة إيجابية بين إستخدام محور العمالء في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري/اإلبتكار
التسويقي في الشركات الصناعية السودانية.
 / 7توجد عالقة إحصائية بين إستخدام محور العمميات الداخمية في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع
اإلداري/اإلبتكار التسويقي في الشركات الصناعية السودانية .
 / 8توجد عالقة إحصائية بين إستخدام محور النمو والتعمم في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري/اإلبتكار
التسويقي في الشركات الصناعية السودانية.
من خالل تحميل االنحدار تم التوصل إلى انو ال توجد عالقة بين المحور المالي واالبتكار
التسويقي كما في الجدول ( ،)11فقد بمغت قيمت بينا لممتغير الرسالة ( )0.097ومستوى الداللة ( )0.374بينما
26
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توجد عالقة بين محور العمالء و االبتكار التسويقى حيث بمغت بيتا ( )0.216مستوى المعنوية (، )0.000
كما ان ىناك عالقة ايجابية بين العمميات الداخمية واالبتكار التسويقي حيث بمغت بيتا ( )0.512مستوى
المعنوية ( )0.002وان ىناك عالقة بين النمو والتعمم و االبتكار التسويقي بقيمة بيتا ( )0.123مستوى
المعنوية ().058
الجدول ( )11االنحدار لمكونات بطاقة األداء المتوازن و االبتكار التسويقى)(Beta coefficient
قيمة بيتا

مستوى المعنوية

المتغيرات

المحور المالى

.097

.374

محور العمالء

.261

.000

**.512

.000

** .123

.058

العمميات الداخمية
النمو والتعمم
النسب اإلحصائية:
R²

.972

Adjusted R²

.9730

∆ R²

.972
1217.00

F change

Note: Level of significant: *p<0.10, **p<0.05,***p<.01
المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة ()2013
 / 9توجد عالقة إحصائية بين إستخدام المحور المالي في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري /الييكل
التنظيمي ومناخ اإلبداع في الشركات الصناعية السودانية.
 /10توجد عالقة إحصائية بين إستخدام محور العمالء في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري /الييكل
التنظيمي ومناخ اإلبداع في الشركات الصناعية السودانية .
 / 11توجد عالقة إحصائية بين إستخدام محور العمميات الداخمية في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري/
الييكل التنظيمي ومناخ اإلبداع في الشركات الصناعية السودانية .
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 / 12توجد عالقة إحصائية بين إستخدام محور النمو والتعمم في بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري /الييكل
التنظيمي ومناخ اإلبداع في الشركات الصناعية السودانية.
من خالل تحميل االنحدار تم التوصل إلى أنو ال توجد عالقة بين المحور المالي و الييكل
التنظيمي ومناخ اإلبداع كما في الجدول ( ،)12فقد بمغت قيمت بينا لممتغير ( )-.028ومستوى الداللة
( )0.803بينما توجد عالقة بين محور العمالء و الييكل التنظيمي ومناخ اإلبداع حيث بمغت بيتا ()0.164
مستوى المعنوية ( ، )0.027كما أنو ال توجد عالقة بين العمميات الداخمية والييكل التنظيمي ومناخ اإلبداع
حيث بمغت بيتا ( )0.157مستوى المعنوية ( )0.199وان ىناك عالقة بين النمو والتعمم و الييكل التنظيمي
ومناخ اإلبداع بقيمة بيتا ( )0.700مستوى المعنوية (. )0.000
الجدول ()12االنحدار لمكونات بطاقة األداء المتوازن و الهيكل التنظيمي ومناخ اإلبداع (Beta
)coefficient
قيمة بيتا

مستوى المعنوية

المتغيرات

المحور المالى

-.028

.803

محور العمالء

0.164

.027

العمميات الداخمية

.157

.199

** .700

.000

النمو والتعمم
النسب اإلحصائية:
R²

.972

Adjusted R²

.9710

∆ R²

.972

F change

1165.3

¤

Note: Level of significant: *p<0.10, **p<0.05,***p<.01
المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة ()2013
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 /16نتائج الدراسة:
 /1مستوى إستخدام بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء :
أتضح م ن خالل التحميل أن معظم الشركة الصناعية السودانية تستخدم أو عمى إلمام بمحاور
بطاقة األداء المتوازن ،وبذلك ترتيب محاور بطاقة األداء المتوازن وفقاً لمستوى اإلستخدام بأن المحور المالي
أكثر استخداما يميو محور العمالء ثم بعد ذلك محور العمميات الداخمية ،وأخي اًر محور النمو والتعمم ،ولكنيا تركز
عمى المحور المالي وىذا يتفق مع النتائج التي توصمت ليا دراسة ( )Anand et al: 2005ودراسة( Braam
 )& Nijssen:2008ودراسة ( ، )Pessanha et al, Undated studyوبذلك ترتيب محاور بطاقة األداء
المتوازن وفقاً لمستوى اإلستخدام بأن المحور المالي أكثر إستخداماً يميو محور العمالء ثم بعد ذلك محور
العمميات الداخمية ،وأخي اًر محور النمو والتعمم .
 /2العالقة بين محاور بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التنظيمي :
أوضح تحميل إرتباط بيرسون( )Person's Correlationأن عالقة اإلرتباط قوية بين محاور بطاقة
األداء المتوازن وأبعاد اإلبداع التنظيمي حيث أنيا تزيد أن  %90مما يشير إلى أن ىنالك إرتباط قوي .وقد تم
إختبار الفرضية الرئيسية الثانية التي تنص عمى وجود عالقة إيجابية بين محاور بطاقة األداء المتوازن واإلبداع
التنظيمي (التكنولوجي واإلداري) من خالل فرضيتين فرعيتين ىما :العالقة بين إستخدام محاور بطاقة األداء
المتوازن واإلبداع التكنولوجي ،العالقة بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري.
أ /العالقة بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن واإلبداع التكنولوجي :
تم إختبار الف رضية التي تنص عمى وجود عالقة إحصائية بين إستخدام محاور بطاقة األداء
المتوازن واإلبداع التكنولوجي (إبداع المنتج وابداع العممية) في الشركات الصناعية السودانية من خالل مجموعة
من الفرضيات الفرعية :
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.1العالقة بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن و إبداع المنتج :أشارت نتائج الدراسة إلى الدعم الكامل
لمعالقة اإليجابية بين المحور المالي وابداع المنتج  ،كذلك الدعم الكامل لمعالقة اإليجابية بين محور العمالء
وابداع المنتج ،إيضاً الدعم الكامل لمعالقة اإليجابية بين محور العمميات الداخمية وابداع المنتج  ،وأخي اًر الدعم
الكامل لمعالقة اإليجابية بين محور النمو والتعمم وابداع المنتج .وبالتالي دعمت ىذه الفرضية بالكامل.
 .2العالقة بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن و إبداع العممية :أشارت نتائج الدراسة إلى عدم دعم
العالقة اإليجابية بين المحور المالي وابداع العممية  ،كذلك لم تدعم العالقة اإليجابية بين محور العمالء وابداع
العممية  ،بينما دعمت العالقة اإليجابية بين محور العمميات الداخمية وابداع العممية  ،أيضاً دعمت العالقة
اإليجابية بين محور النمو والتعمم وابداع العممية  .وبالتالي دعمت ىذه الفرضية بصورة جزئية.
ب /العالقة بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن واإلبداع اإلداري :
تم إختبار الفرضية التي تنص عمى وجود عالقة إحصائية بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن
واإلبداع اإلداري (إبداع العاممين ،اإلبتكار التسويقي  ،الييكل التنظيمي ومناخ اإلبداع) في الشركات الصناعية
السودانية من خالل مجموعة من الفرضيات الفرعية.
.1العالقة بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن و إبداع العاممين :أشارت نتائج الدراسة إلى عدم دعم
العالقة اإليجابية بين المحور المالي وابداع العاممين  ،بينما دعمت العالقة اإليجابية بين المحاور الثالث
األخرى (محور العمالء  ،محور العمميات الداخمية  ،محور النمو والتعمم) وابداع العاممين  ،وبالتالي دعمت ىذه
الفرضية بصورة جزئية.
.2العالقة بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن و اإلبتكار التسويقي  :أشارت نتائج الدراسة إلى عدم دعم
العالقة اإليجابية بين المحور المالي واإلبتكار التسويقي  ،بينما دعمت العالقة اإليجابية بين المحاور الثالث
اآلخرى (محور العمالء  ،محور العمميات الداخمية  ،محور النمو والتعمم) واإلبتكار التسويقي  ،وبالتالي دعمت
ىذه الفرضية بصورة جزئية.
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.3العالقة بين إستخدام محاور بطاقة األداء المتوازن و الييكل التنظيمي ومناخ اإلبداع :أشارت نتائج الدراسة
إلى عدم دعم العالقة اإليجابية بين المحورين (المحور المالي،محور العمميات الداخمية) والييكل التنظيمي ومناخ
اإلبداع  ،بينما دعمت العالقة اإليجابية بين المحورين(محور العمالء ،محور النمو والتعمم) والييكل التنظيمي
ومناخ اإلبداع ،وبالتالي دعمت ىذه الفرضية بصورة جزئية.
 /17التوصيات :
يوصى البحث باآلتي :
 /1االىتمام بقسم البحث والتطوير في الشركات الصناعية لما لو من دور كبير في إنتاج منتجات جديدة أو
تحسين المنتجات الموجودة مما يسيم في بقاء واستمرار الشركة .
 /2تمعب الدولة دو اًر كبي اًر دور في دعم وترقية األداء بالشركات المتوسطة والصغيرة من خالل سن القوانين
والتشريعات المشجعة عمى االستثمار.
/ 3التركيز عمى محور النمو والتعمم في بطاقة األداء المتوازن لما لو من دور كبير في زيادة مقدرة العاممين
عمى التعمم واإلبتكار وتقديم أفكار جديدة تسيم في بقاء واستمرار الشركات الصناعية بالسودان.
 / 4يمكن لمشركات الصناعية التي تتخوف من تطبيق بطاقة األداء المتوازن عمى كل الشركة أن تطبقيا عمى
أحد األقسام كمرحمة أولى قبل البدء بالتطبيق الكمي عمى جميع أجزاء الشركة .
 /18الخاتمة :
اىتمت ىذه الورقة بمناقشة وتفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة من خالل إختبار فروض
الدراسة ،وتم إجراء ىذه الدراسة عمى ( )140شركة صناعية سودانية ،أيضاً تم قياس مستوى إستخدام بطاقة
األداء المتوازن إلدارة األداء في الشركات الصناعية السودانية  .كذلك تم قياس العالقة بين إستخدام بطاقة األداء
المتوازن إلدارة األداء (المتغير المستقل) واإلبداع التنظيمي (المتغير التابع).أشارت الدراسة إلى أىمية إستخدام
بطاقة األداء المتوازن بالنسبة لمشركات الصناعية السودانية أما بصورة كاممة أو حتى من خالل التطبيق الجزئي
31

5102 العدد الثالث

مجلة جامعة القضارف للعلوم واآلداب

 كما اتضح من الدراسات السابقة أن تطبيق،في بعض األقسام تمييداً لمتطبيق الكامل في كل أجزاء الشركة
بطاقة األداء المتوازن ليس مرتبط بالشركات في الدول الصناعية الكبرى فقط ولكنيا مطبقة حتى في الدول
.النامية
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