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A B S T R A C T 

In this paper, we planned to realize the marketing managers' perceptions through their perception of 

Strategic Performance Dimension of view and the Balanced scorecard (BSC) technique for  the 

Measurement of the Strategic Performance.The respondents in this study were a group of Marketing 

managers working in the Hospitality Sector (Experiences in number of years ) of Madina, Saudi Arabia 

Hospitality. It has been observed  trough literature and a limited Marketing Managers' survey that only 

financial perspective measures are used with objectives. Balanced Score Card (BSC) enables to measure 

objectives across four perspectives: (1) the financial perspective, (2) the customer perspective, (3) the 

internal business process perspective, and (4) the learning and growth perspective. Hypothesis is 

formulated about the relationship between perception of managers about the Dimension of view and the  

Balanced Score Card (BSC) and the years of Experience. We also designed a questionnaire that was 
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  مقدمة .1

لمنظمات من منظور بطاقة األداء المتوازن في تكمن أهمية قياس األداء اإلستراتيجي التسويقى ل
أنها تختلف عن غيرها من نظم قياس األداء األخرى ، حيث أن معظم أدوات القياس التي 

تستخدمها الشركات في تقييم األداء تعتمد على قياس األداء المالى فقط ، فى الوقت الذى توجد 
قياسها بواسطة األداء المالي ، ولذا فان  هناك العديد من مهام بعض األقسام في الشركة ال يمكن

أساليب القياس التي تعتمد على المقاييس المالية فقط غير مناسبة لتقييم أداء مثل هذه األقسام ، 
وإستخدام بطاقة األداء المتوازن كوسيلة للقياس تركز على البعد المالي وغير المالي مثل: رضاء 

 ).  Lee et al., 2008العمالء ومنظور التعلم والنمو، (

من منظور بطاقة  ومن أسباب إهتمام العديد من الباحثين بقياس األداء اإلستراتيجي للمنظمات
األداء المتوازن أن العديد من مدراء شركات األعمال يقومون بتقييم أداء الشركات باإلعتماد على 
تقييم البيانات المالية فقط ، وإستخدام قياس األداء اإلستراتيجي من منظور بطاقة األداء المتوازن 

مو والتعلم جعلها أداة لتطوير نظم كمقياس له أبعاد غير مالية مثل: منظور العمالء ، ومنظور الن
 ).Producao, 2006 , Huang, 2009قياس األداء الفعال في تلك الشركات (

وانطالقاً من أن فهم وإدراك إدارات التسويق بالمنشآت السياحية بالمملكة ألبعاد قياس األداء 
قياس األداء  اإلستراتيجي من منظور بطاقة األداء المتوازن يمثل أداة حديثة لتطوير نظم

االستراتيجي في تلك المنشآت ، وأن أي قصور في إدراك هذه األبعاد ينعكس سلباً على أداء  تلك 
المنشآت ، ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية والتي تحاول الكشف عن مدى إدراك مدراء 

بطاقة األداء  التسويق بالمنشآت السياحية السعودية ألبعاد قياس األداء اإلستراتيجي من منظور
  المتوازن.

ومن أبعاد تميز بطاقة األداء المتوازن كوسيلة للقياساإلستراتيجى هو إحتوائها على البعد غير 
) قدرات 1المالي مثل : بعد التعلم والنمو فى المنظمات والذى يؤكد على ثالث قدرات وهى : (

) 2الت دوران العمالة (، ومعدمستويات مهاراتهم ، ورضاء الموظفالعاملين والتي تقاس ب
) التحفيز والمكافآت: وتقاس 3، (تقاس بنسبة من موظفين الصف األولقدرات نظام المعلومات و

 ).Fried, 2010بعدد إقتراحات كل موظف ومعدل تطبيقها (
 
 
 

لقطاعات الحيوية القتصاد المملكة، ومع تنامي دور هذا ويعد قطاع السياحة والفنادق من ا
ً ، تعد الالقطاع ، لذا يسعى في هذا القطاع  حسب نوع اإلقامة فنادق أكثر مرافق اإليواء استخداما

، وذلك بهدف تطوير هذا سياحية في مجال الفنادق بالمملكةهذا البحث بالتطبيق على المنشات ال
 القطاع .

 ةالسياح ، مشروع تنميةاألمانة العامة –وتُظهر بيانات تقرير الهيئة العامة لتنشيط السياحة 
 صناعة حاليا تعد المملكة في السياحة أن ) هـ ١٤٢٢-١٤٤١( السعودية العربية الوطنية  للمملكة

 هذا من المملكة تعد ذإ المملكة تستقبلهم الذين وعدد السياح المنشآت يخص فيما وذلك ،وزن ذات
 في ارجيةالخ للسياحة مولد أكبر أيًضا وهي الشرق األوسط، في السياحية الوجهات أكبر المنطلق

  .المنطقة 
بليون ر.س, وهو   93.8حيث يقدر إجمالي اإلنفاق السياحي في المملكة العربية السعودية بـ 

%) من الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة , حيث كان نصيب السياحة  4.6ما يشكل نسبة (
 36.5بمقدار  مونبليون ر.س, في حين آسهم السياح القاد 37.6الداخلية من اإلنفاق السياحي 

بليون ر.س وهذا يوضح  19.7، و كان نصيب السياحة المغادرة من اإلنفاق السياحي بليون ر.س
 .   )1(األهمية النسبية  لقطاع السياحة الداخلية 

 حين في ه، ١٤٤١ عام بحلول بليون لایر ٧٨,٣ إلى المحليين السياح نفقات معدل وسيرتفع

 وبالتالي،  .ه ١٤٤١ عام في لایر بليون ٢٣ إلى الخارج من نالقادمي السياح نفقات نسبة ستزداد
 عام في لایر بليون ١٠١,٣إلى  الثابتة باألسعار المملكة في السياح نفقات يزداد حجم أن يتوقع

 . ) 12ه ( ١٤٤١
 في للسياحة المحتملة اإلمكانات توضيح المتوقع على بالنمو المتعلقة المؤشرات هذه وتساعد
 و العام القطاعين من كل ستواجه التي التحديات حول الضوء تسليط على أيًضا تعمل المملكة، كما

 ولعل ما يضفى أهمية على هذا البحث ما يلي : .  التطوير في عملية الخاص
أن القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية أصبح يمثل ركيزة أساسية وأداة مهمة 

 ستديمة , فهو من  أسرع القطاعات نموا في اغلب األحيان.  لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والم

 

 

 

، : الهيئة العامة للسياحة واآلثارم ( المملكة العربية السعودية 2008اإلحصاءات السياحية ) 1(
.  5-4، ص ص م )1/8/2009 سامركز م  

األمانة العامة ، مشروع تنمية –الهيئة العامة لتنشيط السياحة (  العربية الوطنية  للمملكة السياحة 
– (السعودية ١٤٢٢ -١٤٤١ ) هـ   .  7، ص   

Marketing Measures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المفتاحيةالكلمات 
 األداء المتوازن

  بطاقة األداء المتوازن
 قياس األداء

 قياس التسويق
 

distributed to a population of 130  Marketing managers in the field of Hospitality. The year of study was 

2011, with Marketing managers' survey instruments that measure Balanced Score Card Dimension. The 

result of the study shows that there are significant differences between the three types of Hospitality 

Marketing managers' (Experience in number of years:1-3years, 3-6years, more than 6years). After 

discussing the findings, some policy implications are suggested for the Hospitality, as well to practitioners 

seeking an understanding of a practical managerial tool. Limitations of the study are highlighted and 

further research discussions  are suggested. 
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 ملخص

: دراسة قياس األداء االستراتيجي للمنشآت السياحية بالمملكة العربية السعودية من منظور بطاقة األداء المتوازنإستهدفت هذه الدراسة 
) 3(، ) منظور العمالء2() المنظور المالي، 1وهى: (أبعاد والتى تقاس من خالل أربعة  BSCمن منظور بطاقة األداء المتوازنتطبيقية 

وتحديد فيما إذا كانت هناك عالقة بين المتغيرات الخاصة بمدة خبرة مدراء التسويق ، ) منظور التعلم والنمو4(، منظور العمليات الداخلية
، ية وإدراكهم ألبعاد البطاقة أم ال. ولتحقيق أهداف الدراسةالعاملين فى المنشآت السياحية بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعود

بالشركات ، كما تم تنفيذ دراسة ميدانية على عينة صغيرة من مدراء التسويق لسابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةمراجعة الدراسات ا تتم
ل أهمية كبيرة فى قياس األداء د المالى مازال يمثّ ل الباحث إلى مجموعة من مظاهر المشكلة ومنها أن البعتوصّ الصناعية محل الدراسة. و

قام الباحثان بتصميم قائمة إستبيان تم توزيعها عن طريق المقابلة  ،الدارسة الميدانية وإلجراء ة بالمقاييس غيرالمالية األخرى.مقارن
لت نتائج الدراسة إلى وجود توصّ  ،لبياناتوبعد تحليل اوالتى تمثل مجتمع الدراسة. من مدراء التسويق بتلك الفنادق  130 الشخصية مع

تقدم الباحث بمجموعة من التوصيات  ،وبناًء على نتائج الدراسة .فروق معنوية بين إدراك مدراء التسويق فى الفنادق وفقاً لمدة الخبرة
قام الباحث بوضع  ،وأخيراً تسويقية. الالمقدمة لمدراء التسويق فى المنشآت السياحية وذلك لتدعيم نظم قياس األداء اإلستراتيجى لألنشطة 

مجموعة من المقترحات البحثية المستقبلية فى مجال البحوث والدراسات الخاصة بقياس األداء اإلستراتيجى من منظور بطاقة األداء 
 المتوازن .
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