مستخلة البحث
باهلل ،زاهدة  4102الرسالة " :تطبيق بطاقة املتوازن الطريقة للحصول على املعيار األعمال رقائق األداء يف املنشآت الصغرية و
املتوسطة احلجم (الدراسات املقارنة يف متب رقائق شركة " "ABADIماالنج و الفاكهة شيبس الصناعة " PUTRA
 "FAJARباتو)".
املشرفة :أولفي كارتيكا أوكتافينا املاجسترية
الكلمات الرئسيسية :األداء و بطاقة األداء املتوازن ،الصف األداء
===============================================================
املنافسة يف جمال معاجلة األطعمة بلدة صغرية منوذجية من ماالنج و باتو رقائق البطاطس و رقائق املتفحم هي مثرة صارمة
للغاية .وبالتايل ،فإن االبتكار و اإلبداع الالزمة لصناعة الرقائق يف مدينة ماالنج و املناطق احمليطة هبا من أجل البقاء و تكون قادرة
على تلبية الطلب يف السوق .رؤية الشروط املذكورة أعاله ،و حنن حباجة إىل قياس األداء الشامل ،وسيلة لقياس األداء من حيث
املالية و غري املالية .و كان الغرض من هذه الدراسة لوصف قايس األداء رقائق املتفحم الشركة " "ABADIماالنج و رقائق
البطاطس الفواكه شركة " "PUTRA FAJARاحلجر عند قياسه مع أاسلوب بطاقة األداء املتوازن.
هذه البحث تستخدم منهج البحث الكمي مع املنهج الوصفي .بتنفيذ و مقارنة نتائج قياسات أداء األعمال من رقائق
الصغرية و املتوسطة احلجم و باستخدام بطاقة األداء القائم على تقييم األداء املتوازن و يقاس باستخدام معيار القيمة لكل جهة نظر
يف تقييم ما يسمى الصف أداء سجل النتائج املتوازن .و جهات نظر أربعة يف سجل النتائج املتوازن تقاس يف هذه الدراسة هي وجهة
النظر املالية و تتألف من زيادة اإليرادات خفض التكاليف ,وزيادة األرباح ,ويتكون منظور العمالء من رضا العمالء و احملافظة على
العمالء ،يتكون منظور العمليات التجارية الداخلية التسليمية يف الوقت احملدد و ابتكار املنتجات ،و منظر التعلم و النمو يتكون من
استبقاء املوظفني و رضا املوظفني.
نتائج البحث باستخدام أربعة وجهات النظر يف بطاقة األداء املتوازن ,فحصلت النتائج من الشركتني .أداء رقائق املتفحم
الشركة بأكملها " "ABADIمباالنج حصول على الدرجة  ،5103يف جدول معايري األداء (الصف األداء) و تصنف إما بطاقة
األداء املتوازن .مث كله رقائق األداء صناعة الفواكه " "PUTRA FAJARللحصول على درجة من  ،5103يف جدول معايري
األداء (الصف األداء) وتصنف إما بطاقة األداء املتوازن .ولكن من منظور مايل الزيادة يف األرباح يف " "ABADIأعلى من
" ،"PUTRA FAJARمن وجهة نظر العميل عن احملافظة على العمالء " "PUTRA FAJARأعلى من
" ،"ABADIمن وجهة نظر األعمال الداخلية ابتكار املنتجات " "ABADIأقل من " ،"PUTRA FAJARمن
منظورالنمو و التعلم من األداء " "ABADIأعلى من "."PUTRA FAJAR

