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تعتبر المحاسبة من المهن التي تخدم اإلدارة في الوحدات االقتصادية في عملية إحصاء الممتلكات 

والمحافظة عليها ، وتحديد النتائج ومعرفة المديونية والدائنية بين الوحدات والعمالء والموردين ، وهي 

ً التخاذ في حقيقتها  ً أساسيا قياس ، وحيث أن القياس وتقييم األداء يمثل جوهر عملية الرقابة ومطلبا

القرارات الرشيدة ، لهذا يجب أن تكون نظم القياس المعمول بها شاملة قادرة على توفير المعلومات 

عقيدات من تالكافية والدقيقة .ونظراً للمتغيرات الحديثة التي ظهرت في بيئة األعمال ، وما صاحبها 

وضغوط أدت إلى تغير مماثل في النظم المحاسبية المرتبطة ببيئة األعمال بحركة ديناميكية توصف 

بالتغير والتطوير واالستمرار .لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل االتجاهات الحديثة لنظم 

هذه النظم ، فإن هذه الدراسة  القياس وتقييم األداء ، وحيث أن نموذج األداء المتوازن يعتبر من أحدث

أهداف  تناولت نموذج األداء المتوازن لقياس وتقييم األداء في تحسين األداء المالي،ولتحقيق

الدراسةاستخدم الباحث المنهج االستقرائي الستقراءالموضوعات ذات العالقة من خالل األبحاث السابقة 

والكتب والدوريات لهذا الموضوع كما استخدم الباحث صحيفة االستبيان الستقصاء آراء المتخصصين 

اء وتحليل نتائج االستقصفي مجال المحاسبة والممارسين لها باألقسام المالية بالوحدات الصناعية . 

باستخدام المقاييس اإلحصائية المالئمة ، وقد هدفت الدراسة الميدانية الختبار الفرضية الرئيسية 

والفرضيات المساعدة ، وقد أسفر تحليل بيانات الدراسة الميدانية إلى أهم النتائج اآلتية :يرى المشاركون 

وث والتطوير والتدريب يزيد من مهارات العاملين ، في االستقصاء بأن زيادة الموارد المخصصة للبح

مما يترتب عليه تخفيف العبء عن كاهل العاملين ، وانخفاض معدل دورانهم ، مما يؤدي إلى جودة 

المنتج .ابتكار طرق تصنيع مرنة وسهلة وتحديد السلطات والمسئوليات يؤدي لتحسين األداء وتقليل 

ضاء العمالء واستقطاب عمالء جدد والسعر األقل يؤدي إلر بالجودةالتكاليف .اإلنتاج المتميز 

االستغالل األمثل للموارد ، واستبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة يؤدي إلى تقليل التكاليف ، 

ويزيد من العائد على رأس المال .وبناًء على النتائج السابقة يوصي الباحث باآلتي :ضرورة 

متوازن لقياس وتقييم األداء في المنظمات االقتصادية على االهتمام بتطبيق أسلوب األداء ال

اختالف أشكالها من أجل العمل على إنجاح اإلستراتيجيات التي تتبناها تلك المنظمات .ضرورة 

تأهيل كوادر لتكون قادرة على تصميم واستخدام بطاقة األداء المتوازن.ضرورة تطوير العاملين 

ً وفنيين ، من خالل التركيز على الدورات التدريبية والمحاضرات المهنية والتثقيفية  مهنيا

 .واالهتمام بكافة العوامل الداخلية والخارجية ، والبحث عن نواحي القوة والضعف بالمنظمة


