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احلُد هلل َبدع االْطإَ ،صيٓ٘ بايعكٌ وايًطإ ،وايصالة وايطالّ عًى َعًِ اخلًل ضيدْا حمُد واي٘ وصحب٘
أمجعني؛

فبعد احلُد وايشهس يًُوىل ايكديس جٌ شأْ٘ ،وَصداقا يكوي٘ تعاىل:
(ابساٖيِ اآلية )07؛
أتكدّ بايشهس اجلصيٌ وخباي

االَتٓإ وايتكديس إىل نٌ َٔ وجّ٘ يي ايٓصيحة أو يطّس يي ايطبٌ ،ويف َكدَتِٗ

األضتاذ ايفاضٌ ًَياْي حهيِ ايري تفطٌ باإلشساف عًى ٖرا ايبحح ومل يبدٌ عً ّي بتوجيٗات٘ ايكيُّة َٔ أجٌ
إمتاَ٘؛
شهسا يهٌ األضاترة احملهُني واملكيُّني ،ايرئ َٓحوْي َٔ وقتِٗ وجٗدِٖ ايهجري فهإ إلزشاداتِٗ ايعًُية
األثس ايهبري ،فجصاِٖ اهلل عٓا خري اجلصاء ايوفري؛
شهسا يهٌ َٔ شزع ايتفاؤٍ يف دزبٓا ،يهٌ َٔ قدّ يٓا يد ايعوٕ َٔ قسيب أو َٔ بعيد ويو بهًُة طيبة.
شهسا يو ،يا َٔ تسعى ايٓشء واألخالم طًعت٘ ،تشفي ايطكيِ مباء ايعصّ إٕ شسبا ،متطي ايًيايي يف ايتحطري َسحتال
بني املساجع جواال وحمتجبا ...شهسا إىل َٔ عًُوْا بٓوز احلرب األشزم نيف خنطط بايكًِ وْتأيل ...شهسا أضاترتي
احملرتَني أمجعني؛

شهس َطبوم ألضاترتي أعطاء جلٓة املٓاقشة ايرئ ضيطاُٖوٕ يف إثساء ٖرا ايعٌُ؛
ويف اخلتاّ ايًِٗ إٕ نٓت قد أفًحت يف َكصدي فٗو َٔ عٓدى ضبحاْو ،وإ نٓت قد أخفكت فيُا ضعيت
فٗو َٔ عٓدي ،ايًِٗ أضأيو ايفالح وايطداد وإٔ يهوٕ عًُي ٖرا ْفع يبًدي احلبيب اجلصائس ،وايشهس هلل أوال
وآخسا...واحلُد هلل زب ايعاملني.

احلُد هلل ايري تواضع يعظُت٘ نٌ شيء ،احلُد هلل ايري ذٍّ يعصت٘ نٌ شيء ،احلُد هلل ايري خطع ملًه٘
نٌ شيء ،وصًى اهلل عًى ضيدْا ايصادم األَني وآي٘ وصحب٘ أمجعني إىل يوّ ايدئ ،وبعد:
أٖدي مثسة جٗدي ٖرا
ٌ يف حمهِ تٓـصيً٘
إىل َٔ قاٍ فيُٗا عّص وج ّ
(االضساء اآلية)23؛ ...أَي  ...أبي ايػاييني ،بازى اهلل يف عُسُٖا وزشقين بسُّٖا؛
إىل ضٓدي ودعاَيت ...إىل َٔ شازنين عٓاء املشواز  ...شوجي ايعصيص ؛
إىل شٖستاي ،حبيبتاي ،قسة عيٓاي ،ابٓتايَ ...ياز وأضيٌ؛
إىل ايعيوٕ اييت زافكتين مبحبة وأٌَ  ...إخوتي األعصاء؛
إىل ايرئ قامسوْي َكاعد ايدزاضة ،إىل أحيائِٗ وإىل ذنسى َٔ زحًوا َٔ داز املُسّ إىل داز املكسّ وِٖ
يف زبيع ايعُس؛
إىل نٌ ايصديكات ،وإىل نٌ َٔ وضعِٗ قًيب ومل تطعِٗ وزقيت.
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 الفرص كالتهديدات، الضعف، نقاط القوةStrengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats
بية للتقييس٤بنظمة العا٤ اInternational Organization for
Standardization
بودة الشاملة١ إدارة اTotal Quality Management

بعتمد للمحاسبْب االداريْب٤بعهد ا٤ اChartered Institute of Management
Accountants
باِف للنتيجةٝبراؼ اإل٫ االtotal Deviation of the Result

المختصرات
SWOT
ISO
TQM
CIMA
DR

بقيقية٢ النتيجة اReal Result

RR

 النتيجة التقديريةEstimated Result.

ER

 رقم األعماؿ الفعليreal turnover
بقيقية٢ مصاريف التوزيع اReal Distribution Cost
بباعة٤بقيقية للوحدات ا٢ تكلفة االنتاج اReal Production Cost
بقيقية لئلدارة٢ التكاليف اReal Costs of Management

RT
RDC
RPC
RCM

 الكمية الفعليةReal Quantity

RQ

 السعر الفعليReal price

RP

 التكلفة الفعليةReal Cost

RC

بقدرة٤ الكمية اEstimated Quantity

EQ

بقدر٤ السعر اEstimated Price

EP

بقدرة٤ مصاريف التوزيع اEstimated Distribution Cost

EDC

بقدرة لئلدارة٤ التكاليف اEstimated Costs of Management

ECM

 معدؿ العائد على االستثمارReturn On Investment
 النتيجة الصافيةNet Result

ROI
NR

 تكلفة االستثمارCost of Investment

CI

بتبقي٤ الدخل اResidual Income

RI

 صايف ربح التشغيل بعد الضرائب كدكف خصم الفوائدNet Operating Profit After Tax
باؿ٤ تكلفة رأس اWeighted Average Cost of Capital
بالية٤ العمليات احملاسبية اFinancial Accounting Operations

NOPAT
WACC
FAO

باصة٣ تكاليف تقدير تكلفة االقَباض كاألمواؿ اCosts of Estimating the Cost of
Debts and Equity
 الفائدةInterest

 التعديبلتAdjustments
بستثمر٤باؿ ا٤ رأس اCapital invested
برة٢ التدفقات النقدية اFree Cash Flows
 القيمة السوقيةMarket Value
بضافة٤ القيمة االقتصادية اEconomic Value Added
 نتيجة االستغبلؿ قبل الفائدة كالضريبةEarnings Before Interest and Taxes
 الضرائب على أرباح الشركاتCorporate Income Tax
بستثمرة٤ مردكدية األمواؿ اReturn On Capital Invested

CECDE
INT
ADJ
CI
FCF
MV
EVA
EBIT
CIT
ROCI

 عائد التدفق النقدم على االستثمارCash-Flow Return On Investment

CFROI

 التدفقات النقدية لبلستغبلؿCash Flows for Exploitation

CFE

بستثمرة٤بموع األمواؿ ا٦ Capital Employed

CE

بردكدية االقتصادية٤ اEconomic Profitability

EP

باِف للسهمٝ العائد االTotal Sharholder Return

TSR

بضافة٤ القيمة السوقية اMarket Value Added

MVA

 القيمة السوقية لؤلسهمMarket Value of Equity

MVE

بالكْب٤بقوؽ ا٢  القيمة الدفَبيةBook Value of Equity
 أسلوب اإلنتاج يف الوقت احملددJust – In – Time
برف٤ نظاـ التصنيع اFlexible Manufacturing System
باسب اآلِف٢بتكاملة مع ا٤ نظم التصنيع اComputer Integrated Manufacturing
 العائد على السهم العادمEarning Per Share
 التكلفة على أساس النشاطActivity Based Costing
بودة الشاملة١ ضبط اTotal Quality Control

BVE
JIT
FMS
CIM
EPS
ABC
TQC

بستهدفة٤ التكلفة اTarget Coste

TC

 العيوب الصفريةZero Defect

ZD

بودة١ دكائر اQuality Circles
بستمر٤ التحسْب اContinuous Improvement
بودة اإلنتاجية١ بركز األمريكي٤ اAmerican Productivitg Qulity

Council
 عمل كمسؤكليات، متغّبات، أىداؼObjectifs, Variables, d’action,
Responsabilité

QC
CI
APQC
OVAR

 اإلدارة على أساس األنشطةActivity Based Management
بتوازف٤ بطاقة األداء اBalanced Scorecard
 عوامل النجاح األساسيةKey Success Factors
 برنامج التحليل االحصائي يف العلوـ االجتماعيةStatistical Package for Social
Sciences
بربعات الصغرل٤ برنامج مقاربة اSmart Partial Least Squares

ABM
BSC
KSFs
SPSS
SmartPLS

يشهد العاَف اليوـ تغّبات متسارعة على ٝبيع األصعدة خاصة منها االقتصادية كالتكنولوجية ،األمر الذم
انعكس على منظمات األعماؿ إذ صعب ذلك كنوع أعما٥با خاصة يف ظل الرغبة يف البقاء كاالستمرارية ،لذلك
ا٘بهت ىذه األخّبة إُف إتباع أسلوب التأثر بتلك ا٤بتغّبات البيئية من منطلق أهنا نظاما مفتوحا يتفاعل مع ىذه
األخّبة ٕبيث يؤثر كيتأثر هبا يف آف كاحد.
فالعاَف دخل يف عصر جديد ٠بي بعصر ما بعد الصناعة أك عصر ا٤بعلومات ،ككاف ذلك يف بداية تسعينيات
القرف ا٤باضي ،حيث اتسمت معا٤بو بثورة ا٤بعلومات كاالتصاالت الٍب أثرت على البُب االرتكازية يف عاَف الصناعة
كاألعماؿ ،فأدل ذلك إُف تزايد درجة تعقيد كتداخل ا٤بعلومات ككذا حدة ا٤بنافسة ،باإلضافة إُف التغيّب ا٤بستمر
يف نظم ا١بودة...كغّبىا من التطورات ،فازداد االىتماـ بتطوير نظم تقييم أداء ا٤بؤسسات باعتبارىا ا٤برتكز
األساسي لوجودىا ككذا الفرض الضمِب أك الصريح ألغلب عملياهتا.
لقد ظل احملاسبوف كا٤بختصوف بتقييم األداء على مر السنْب يبحثوف عن الكيفية الٍب يستطيعوف هبا االرتقاء
باألداء من خبلؿ تطوير معايّب كمقاييس أكثر دقة كمشولية ،فكاف االىتماـ يف إدارة ا٤بؤسسات يف ا٤باضي
( )1980-1850مرتكزا على مقاييس األداء ا٤بالية كاحملاسبية ،حيث كاف الَبكيز يف البداية على األرباح كتراكمها
باعتبار أهنا ٛبثل انعكاسا لنمو األعماؿ كتوسعها من جانب ،ك٪باح اإلدارة من جانب آخر ،كعند ٦بيء الثورة
الصناعية أصبح ىناؾ توجها مغايرا ،إذ انصب االىتماـ على نظم ٧باسبية أكثر حداثة من األكُف ،لعبت فيها
مؤشرات التحليل ا٤باِف خاصة منها النسب ا٤بالية الدكر األساسي كأساليب كطرؽ لتقيم األداء ا٤باِف ٤بنظمات
األعماؿ ،كيف النصف األكؿ من القرف العشرين مت تطوير مؤشرات تعكس ا١بانب ا٤باِف بصورة أكثر مشولية
كمؤشر العائد على االستثمار  ،ROIمؤشر العائد على حقوؽ ا٤بلكية  ،ROEكنسب التحليل ا٤برتبطة با٤بوازنات
التشغيلية كالنقدية لتليب متطلبات اإلدارة آنذاؾ.
غّب أف ما يؤخذ على ىذه األساليب كا٤بؤشرات أهنا أدكات تشخيص للمشاكل الٍب تعَبض ا٤بؤسسة كال توفر
صورة دقيقة عن مقدار مساٮبة اإلدارة فيما اصطلح على تسميتو بػ«خلق القيمة للمساٮبْب» ،ىذا األخّب الذم
كاف نتاج افرازات البيئة ا٤بالية ا١بديدة ،أصبح ا٤بسار االسَباتيجي ألغلب ا٤بؤسسات خاصة ا٤بتمركزة منها يف
الدكؿ ا٤بتطورة ،كمن مث عملت ا٤بؤسسات على تبِب القياس االقتصادم كالتحرر من أداء بعض األنظمة ذات
الطابع احملاسيب ،كذلك بتطوير مقاييس للقيمة كمؤشر العائد اإلٝباِف للسهم  ،TSRمؤشر عائد التدفق النقدم
على االستثمار  ،CFROIمؤشر القيمة السوقية ا٤بضافة ،MVAكغّبىا من األساليب كالٍب على رأسها مؤشر
القيمة االقتصادية ا٤بضافة ،EVAكالٍب على الرغم من حداثتها على الصعيدين األكادٲبي العلمي كالتطبيقي
أ

العملي إال أهنا أصبحت األكثر شيوعا كانتشارا لدل ٨بتلف ا٤بؤسسات الستعما٥با يف عدة ميادين أٮبها التقييم
السليم لؤلداء ا٤باِف للمؤسسات.
إف ظهور األساليب ا٢بديثة ا٤ببنية على القيمة لتقييم األداء جعل من التحليل ا٤باِف ا٤ببِب على النسب ا٤بالية
كغّبىا من األساليب الكبلسيكية ماضيا يؤرخ بو كحلقة من حلقات تطور نظم تقييم األداء ،كلكن على الرغم
من ىذا فهي ال تستطيع اجَباح ا٤بعجزات ،فلقد أشارت العديد من الدراسات ككاقع ا٢بياة العملية ٤بنظمات
األعماؿ إُف قصور كضعف ا٤بؤشرات ا٤بالية لوحدىا ،سواء تلك التقليدية أـ ا٢بديثة يف ا٢بكم على صحة كدقة
عمل ا٤بؤسسة كتطورىا.
إف ىذه ا٤بآخذ كأكجو القصور يف ا ٤بقاييس ا٤بالية لتقييم األداء برزت بشكل أكرب كتفاقمت يف ظل بيئة
األعماؿ ا٢بديثة ،فالنظاـ التقليدم ا٤ببِب على ىذه ا٤بقاييس أصبح غّب قادر يف الوقت الراىن على إعطاء صورة
متكاملة على األداء يف منظمات األعماؿ أك حٌب ٙبديد أكثر دقة لواقع ا٤بؤسسة ا٢باِف كتوجهاهتا ا٤بستقبلية،
خصوصا كأف ىذا النظاـ اىتم فقط بفجوة التنفيذ الٍب يقصد هبا التحقق من مدل مطابقة األداء الفعلي
با٤بستهدؼ كذلك من جانب معْب من جوانب تقييم األداء ،دكف االىتماـ ٗبساٮبة األداء الفعلي يف ٙبقيق
اسَباتيجية ا٤بؤسسة كىو ما أطلق عليو بػ«فجوة الربط» ،كالٍب تنتج عن عدـ ربط نظم تقييم األداء باالسَباتيجية
الٍب تضعها ا٤بؤسسة ،كما ركز ىذا النظاـ على ا١بوانب ا٤بالية فقط كأٮبل ا١بوانب غّب ا٤بالية كالٍب قد ٛبثل نقاط
ضعف الكثّب من منظمات األعماؿ ،كاستنادا إُف ما سبق تتضح ضركرة تطوير نظم تقييم األداء التقليدية كربط
عملية التقييم باألىداؼ كاالسَباتيجيات الٍب تسعى ا٤بؤسسة إُف ٙبقيقها.
إف ىذا ا٤بطلب ا٤بتمخض يف عصر ا٤بعلوماتية فرض على نظم تقييم األداء اعتماد إجراءات كأساليب قياس
للجوانب غّب ا٤بالية فضبل عن ا١بوانب ا٤بالية ٤با ٥با من مزايا غّب ٧بدكدة ،فهي تزكد اإلدارة ٗبعلومات ىامة ٚبص
على سبيل ا٤بثاؿ زمن االستجابة لطلب العميل ،زمن انتقاؿ ا٤بنتج أك مرحلة التصميم إُف مراحل اإلنتاج كالتسليم،
مستول ا١بودة مقارنة مع منتجات منافسة ،مستول رضا العمبلء عن ا٤بنتجات كا٣بدمات ا٤بقدمة ٥بم...اٍف،
كبتبِب ا٤بؤسسات ألساليب القياس غّب ا٤بالية إُف جانب ا٤بقاييس ا٤بالية ستتمكن ىذه األخّبة من اكتساب ا٤بيزة
التنافسية كاالحتفاظ هبا ألطوؿ فَبة ٩بكنة ،كما سيساعدىا ذلك يف اختيار كتطبيق كتقييم االسَباتيجيات الٍب
تتبناىا.
نتيجة ٥بذه ا٢باجة ا٤بتزايدة يف ظل بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،مت يف أكاخر القرف العشرين تطوير أساليب عدة
لتقييم األداء أساسها التكامل بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية ،كاف أبرزىا ما ابتكره كل من
 & David P. Nortonسنة  ،1992حيث طورا نظاما متكامبل يستخدـ عدة أبعاد يوجو إدارة ا٤بؤسسات الٚباذ
قرارات رشيدة ٙبقق من خبل٥با أىدافها التشغيلية كاالسَباتيجية كٛبكنها من ا٢بفاظ على ميزهتا التنافسية يف
Robert S. Kaplan

ب

السوؽ ،ىذا النظاـ ٘باكز النظرة التقليدية لؤلداء كالٍب تركز على ا٤بؤشرات ا٤بالية الٍب ٙبقق مصاٌف ا٤بساٮبْب فقط
كبدأ يف التعامل مع ا٤بؤشرات غّب ا٤بالية الٍب ٙبقق مصاٌف كافة األطراؼ ذكم العبلقة با٤بؤسسة (ا٤بوظفْب،
العمبلء ،ا٤بوردين...اٍف) ،فخلق القيمة كالذم يعترب ا٥بدؼ الرئيسي للمؤسسات ا٤بعاصرة ال يتحقق إال من خبلؿ
رضا كل األطراؼ ا٤برتبطة با٤بؤسسة كأف ا٤بقياس ا٤باِف ٥بذه األخّبة سواء أكاف يقاس من خبلؿ ا٤بؤشرات ا٤ببنية
على القيمة أك عن طريق ا٤بقاييس ا٤بالية التقليدية فإنو من ا٤بفركض دائما أف ٲبثل مؤشرات نتائج ،معُب ذلك أنو
ٯبب فهم ا٤بؤشرات الدافعة كىذا ما ال يتحقق إال من خبلؿ ىذا النظاـ ،ىذا النظاـ ىو ما أطلق عليو بػ
»  ،»Balanced Score Cardأم «بطاقة األداء

ا٤بتوازف ).»(BSC

لقد جاء ىذا العمل-بطاقة األداء ا٤بتوازف " -"BSCليمثل ا٪بازا ٛبخض بعد ٕبث مع  12منظمة كربل يف
الو.ـ.أ استغرؽ عاما كامبل ٖبصوص ٙبديد متطلبات ا٤بديرين ٤بقاييس األداء ،فاعتربت بطاقة األداء
ا٤بتوازف ) (BSCبأهنا ٦بموعة من ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية تقدـ ٤بديرم اإلدارات العليا صورة كاضحة كشاملة
على األداء التشغيلي كاالسَباتيجي ،على أف تبوب ىذه األخّبة يف أربعة أبعاد ترتبط ببعضها البعض كما ترتبط
باسَباتيجية ا٤بؤسسة كىي ا١بانب ا٤باِف ،جانب العمبلء ،جانب العمليات الداخلية كأخّبا جانب التعلم كالنمو.
على ضوء ما تقدـ ،كانطبلقا ٩با يفرضو الوضع الراىن من تغّبات كتطورات سريعة يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة
كالٍب أثرت على كمية كنوعية ا٤بعلومات الٍب ٙبتاج إليها ا٤بؤسسات يف قياس كتقييم األداء لتحقيق األىداؼ
االسَباتيجية ،نظرا لوجود فجوة بْب االسَباتيجيات ا٤بخططة كاالسَباتيجيات ا٤بطبقة على أرض الواقع ،كالٍب
ٙبتاج لسدىا إُف استخداـ نظاـ معْب يساعد على ترٝبة االسَباتيجية إُف خطط عمل من جهة كقياس متوازف
ألكثر من ٧بور من ٧باكر األداء على مستول ا٤بؤسسة من جهة أخرل ،فإف ا٤بؤسسات ا١بزائرية خاصة تلك
الناشطة يف القطاع الذم يتصف با٤بعرفة العالية كمؤسسات القطاع االلكَبكٓف كغّبىا من ا٤بؤسسات العا٤بية
ليست يف منأل عن ىذا التغيّب ،بل يتوجب عليها لضماف بقائها كاستمراريتها مواكبة ىذه التطورات العا٤بية،
كعلى ىذا األساس تتبلور اشكالية الدراسة كما يأيت:
ٲبكن صياغة اشكالية البحث كفقا ٤با مت طرحو أعبله ،يف التساؤل الرئيسي التاِف:
ما أثر التكامل بين المقاييس المالية وغير المالية (بطاقة األداء المتوازن)

)(BSC

على تقييم األداء

االستراتيجي لمؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرو منزلية لواليتي سطيف وبرج بوعريريج في ظل بيئة
األعمال الحديثة؟
يف الواقع إف ىذه االشكالية ماىي إال حوصلة ١بملة من التساؤالت ،أٮبها:

ج



ىل تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات
األساسية بنوعيها (التنظيمية-االسَباتيجية كالفنية) البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف )(BSC؟



ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بْب اجابات أفراد عينة الدراسة يف مدل توافر مقومات تطبيق بطاقة
األداء ا٤بتوازف ) (BSCحسب ا٤بؤسسة؟
ىل يؤدم ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد ا٤بختلفة لبطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCا٤بقَبحة إُف ٙبقيق
األىداؼ االسَباتيجية العامة يف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج



بوعريريج؟

لئلجابة على التساؤؿ الرئيسي ا٤بطركح كعلى األسئلة الفرعية ،فإننا سنحاكؿ حصر ٕبثنا ىذا يف الفرضيات
التالية:
الفرضية الرئيسية :التكامل بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية (بطاقة األداء ا٤بتوازف) ) (BSCيف بيئة األعماؿ ا٢بديثة
يؤدم إُف ٙبقيق األداء االسَباتيجي ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج.
تتفرع الفرضية الرئيسية إُف ثبلث فرضيات كذلك ،كما يلي:


تتوافر لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ا٤بقومات



األساسية بنوعيها (التنظيمية-االسَباتيجية كالفنية) البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف )(BSC؛
ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بْب اجابات أفراد عينة الدراسة يف مدل توافر مقومات تطبيق بطاقة
األداء ا٤بتوازف ) (BSCحسب ا٤بؤسسة؛



ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد ا٤بختلفة لبطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCا٤بقَبحة يؤدم إُف ٙبقيق
األىداؼ االسَباتيجية العامة لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج.

انطبلقا من ٧باكلة االجابة على األسئلة ا٤بطركحة كاختبار الفرضيات ،تتجلى لنا أىداؼ البحث بشقيو
النظرم كالتطبيقي فيما يلي:
 التعرؼ على ا٤بفاىيم النظرية ا٤بتعلقة باألداء االسَباتيجي كتقييمو؛
 التعرؼ على ا٤بقاييس غّب ا٤بالية ا٤بستخدمة يف تقييم األداء االسَباتيجي ،فضبل عن ا٤بقاييس ا٤بالية
كالتأكيد على أٮبية تطبيق أساليب اإلدارة ا٢بديثة؛
د

 لفت االنتباه ألٮبية التكامل بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كا٤بقاييس غّب ا٤بالية يف تقييم األداء االسَباتيجي
للمؤسسات؛
 تقدٔف ا٤برتكزات النظرية كالعلمية كالتطبيقية لبطاقة األداء ا٤بتوازف )(BSC؛
 اختبار مدل توافر ا٤بقومات األساسية لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCيف مؤسسات الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج؛
 بلورة كبناء ٭بوذج متكامل لتقييم األداء االسَباتيجي ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب
سطيف كبرج بوعريريج يوازف بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية يعتمد على نظاـ بطاقة األداء
ا٤بتوازف)(BSC؛
 اختبار النموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCكالذم يفَبض كجود عبلقة بْب تطبيقو كٙبقيق
األىداؼ االسَباتيجية العامة ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج ،أم ٗبعُب فعاليتو يف ٙبقيق األداء االسَباتيجي ٥بذه ا٤بؤسسات.

تنبع أٮبية البحث من خبلؿ ٙبديد مكانة ا٤بوضوع على ا٤بستويْب :النظرم كا٤بيدآف ،على النحو التاِف:
يشكل موضوع األداء االسَباتيجي كتقييمو أحد ا٤بواضيع ا٤بهمة يف ٦باؿ اإلدارة

االسَباتيجية ،ذلك أنو أخذ اىتماـ العديد من الباحثْب كا٤بختصْب كال يزاؿ ٢بد اآلف يشغل حيزا كبّبا
من االجتهادات ،خاصة يف ظل افرازات بيئة األعماؿ ا٢بديثة أين أصبح التوجو ٫بو اعتماد أساليب
ادارية حديثة تعتمد على التكامل بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كا٤بقاييس غّب ا٤بالية أمرا حتميا ال رجوع فيو ،لذلك
يعترب موضوع البحث ٧باكلة إلثراء ا٤بادة العلمية فيما ٱبص األداء االسَباتيجي من ناحية ،كاألساليب
ا٤بتبعة يف تقييمو من ناحية أخرل ،كيف ىذا الصدد سيتم الَبكيز على أحد أىم كأشهر األساليب الٍب
فرضت نفسها كالٍب يتم ٗبوجبها ترٝبة اسَباتيجية ا٤بؤسسة إُف أىداؼ اسَباتيجية ك٧بركات أداء كمقاييس
كقيم مستهدفة ،ىذا األسلوب ىو ما يعرؼ بػ "بطاقة األداء ا٤بتوازف ) ،"(BSCليكوف بذلك أرضية فكرية
ٛبكن من دعم دراسات سابقة أك مستقبلية يف ىذا ا٤بوضوع؛
يندرج موضوع البحث ضمن االشكاليات الرئيسية الٍب تواجو ا٤بؤسسات

ا١بزائرية ،خاصة كأهنا تعمل اليوـ كغّبىا من ا٤بؤسسات العا٤بية يف بيئة متطورة بشكل مستمر ،لذلك فإنو
يتوجب عليها أف تدرؾ أف ا٤بقاييس التقليدية غّب كافية لبيئة األعماؿ ا٢بديثة ،كأف استخداـ مقاييس
أخرل غّب مالية تكمل ىذه األخّبة كالٍب تشكل إُف جانبها ما يعرؼ ببطاقة األداء ا٤بتوازف )(BSC
أصبح ضركرة حتمية ،طبعا من ا٤بهم أف ٙباكؿ ا٤بؤسسة ا١بزائرية زيادة األرباح كالعائد على االستثمار،

ه

كلكن ٯبب أف ٙبافظ على التميز فيما تقوـ بو كأف هتتم بعامل الوقت كا١بودة كإرضاء العمبلء كٙبقيق
النمو كالتطور حٌب ال تفاجأ بأهنا غّب قادرة على البقاء كا٤بنافسة مستقببل ،فكما قاؿ " Kaplanإف
الذم يعتمد يف تقييم أداء ا٤بؤسسات على األداء ا٤باِف فقط فإنو كالذم يقود السفينة كىو ينظر إُف
ا٣بلف" ،كبالتاِف فإف الدراسة ا٤بيدانية ستحاكؿ اختبار ما إذا كانت ا٤بؤسسات ا١بزائرية كبالتحديد
مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج تتوافر على ا٤بقومات
األساسية الٍب يتطلبها تطبيق نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCمن جهة ،كبناء ٭بوذج ٥بذا األخّب ٲبكن
اعتماده لتقييم أدائها االسَباتيجي من جهة أخرل.

على أساس ما تقدـ ،كانطبلقا من ٙبديد أىداؼ كأٮبية البحث على ا٤بستويْب النظرم التطبيقي ،فإف دكاعي
اختيارنا ٤بوضوع البحث تتلخص يف اآليت:


كىي أسباب شخصية دفعت بالباحثة إُف معا١بة موضوع البحث ،كتتمثل يف:
 الرغبة يف تناكؿ ا٤بواضيع ا٢بديثة نسبيا سواء على الصعيد األكادٲبي العلمي أـ على الصعيد
التطبيقي العملي ،كالٍب تشكل ٙبديا فكريا بالنسبة للباحثة ،كعدـ االنسياؽ كراء ا٤بواضيع
ا٤بستهلكة؛
 االىتماـ ٗبوضوع األداء كأساليب تقييمو بصفة عامة ،كٗبنظوره االسَباتيجي على كجو
ا٣بصوص ،كالرغبة يف توسيع ا٤بعارؼ الفكرية كالنظرية يف ىذا اجملاؿ؛



كتتمثل يف الدكافع الٍب تؤكد أٮبية ا٤بوضوع ،كىي:
 األٮبية النظرية كالتطبيقية ٤بوضوع األداء االسَباتيجي يف ظل االفرازات البيئية ا٢بديثة يف ٦باؿ
األعماؿ ،ككذا ألساليب تقييمو كعلى كجو ا٣بصوص نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف )(BSC؛
 التوجو الكبّب للمؤسسات العا٤بية ٫بو اعتماد نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCكأداة
اسَباتيجية لتحقيق عدة مزايا ،أٮب ها تقييم األداء االسَباتيجي عوضا عن تلك ا٤بمارسات
احملاسبية اإلدارية التقليدية٩ ،با حفز الباحثة على دراسة ا٤بوضوع؛
 ضعف االىتماـ بالنماذج كاألساليب ا٢بديثة لتقييم كٙبسْب األداء االسَباتيجي يف ا٤بؤسسات
ا١بزائرية ،كاقتصارىا فقط على ا٤بقاييس ا٤بالية ا٤بضللة٩ ،با دفع بالباحثة إُف تبِب فكرة اقَباح
٭بوذج لبطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCٲبكن تطبيقو يف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك
منزلية ا١بزائرية كبالتحديد يف تلك الناشطة بواليٍب سطيف كبرج بوعريريج لتقييم أدائها
االسَباتيجي؛

و

 قلة الدراسات ا٤بيدانية الٍب تناكلت مدخل بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCكأداة لتقييم األداء
االسَباتيجي يف بيئة األعماؿ ا١بزائرية ،كىو ما مثل حافزا لتقدٔف أرضية كأسس تطبيقية ٥بذا
النظاـ يف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج.
كىي تتضمن طبيعة ا٤بنهج ا٤بتّبع يف البحث ،مصادر ٝبع البيانات ،كحدكد الدراسة ا٤بيدانية ،كما سيتم
توضيحو فيما يلي:

بغرض اإلجابة على اإل شكالية ا٤بطركحة مت االعتماد على ا٤بنهج الوصفي الذم يعتمد على دراسة الظاىرة
كما توجد يف الواقع ،كيعرب عنها كيفيا بوصفها كتوضيح خصائصها ،ككميا بإعطائها كصفا رقميا من خبلؿ أرقاـ
كجداكؿ توضح مقدار الظاىرة ا٤بدركسة أك حجمها أك درجة ارتباطها مع الظواىر األخرل ،كمت اللجوء إُف ىذا
ا٤بنهج باعتباره مظلة كاسعة كمرنة تتضمن عددا من ا٤بناىج الفرعية ا٤بساعدة كالدراسات ا٤بيدانية ،ا٤بسوح
االجتماعية كمنهج دراسة حالة ،كال يقف ىذا ا٤بنهج عند ٝبع البيانات حوؿ الظاىرة ،كإ٭با يتعدل ذلك إُف
التشخيص كالتحليل كالربط كالتفسّب ٥بذه البيانات كتصنيفها ،كبياف نوعية العبلقة بْب متغّباهتا كأسباهبا كا٘باىاهتا
كاستخبلص النتائج منها كمن مث الوصوؿ إُف تعميمات بشأف الظاىرة ا٤بدركسة.

اعتمدت الباحثة يف ٝبع ٨بتلف البيانات كا٤بعلومات على مصدرين ،ٮبا:
 :حيث مت اللجوء إُف البحث ا٤بكتيب لتغطية بعض ا١بوانب النظرية للموضوع كذلك من
خبلؿ ٝبع أكرب عدد ٩بكن من الكتب باللغتْب العربية كاألجنبية ،كما ٛبت االستعانة بالبحوث
كالدراسات ا٤برتبطة ٗبوضوع البحث ارتباطا مباشرا أك غّب مباشر ،كببعض مواقع االنَبنيت ا٤بعركفة
كا٤بقبولة كمصدر للمعلومات؛
كتتمثل يف استبيانْب مت اعدادٮبا خصيصا لئلجابة على اشكالية البحث ا٤بطركحة
كاختبار الفرضيات ا٤بطركحة.

كىي تبْب اتساع البحث كقدرات الباحثة يف تغطية الدراسة ا٤بيدانية ،كاآليت:

ز

مت إجراء الدراسة ا٤بيدانية يف كل ا٤بؤسسات الناشطة يف الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية
بواليٍب سطيف كبرج بوعريريج كالبالغ عددىا ( )19مؤسسة حسب احصائيات غرفٍب التجارة بالواليتْب؛
ٕبكم أف الدراسة ا٤بيدانية تقوـ على مرحلتْب ،أم تطلبت توزيع استبيانْب على ا٤بؤسسات
ا٤بستهدفة ،فإف الزمن ا٤بستغرؽ يف ذلك كاف يف حدكد أربعة أشهر -جويلية ،أكت ،سبتمرب ،أكتوبر-
من سنة 2017؛
مت توجيو االستبيانْب إُف مديرم كإطارات مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية
لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج؛
 :تقتصر الدراسة على اختبار مدل توافر مقومات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف

ٗبؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،كمن مث اقَباح ٭بوذج
للبطاقة كاختبار قدرتو على ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية العامة ٥بذه ا٤بؤسسات.
)(BSC

كوهنا أسلوب حديث لتقييم األداء االسَباتيجي ،فقد شكلت بطاقة األداء ا٤بتوازف

)(BSC

موضوعا د٠با

للبحث فيو ،فتعددت كتنوعت ال ّدراسات السابقة الٍب تطرقت للموضوع باللغتْب العربية كاألجنبية ،األمر الذم
جعل من الصعب جدا بل كيكاد يكوف مستحيبل تناك٥با كٙبليلها ٝبيعها يف موضوع ٕبثي كاحد ،لذلك سنركز
فيما يلي على تلك الدراسات ا٤برجعية الٍب اعتمدت عليها الباحثة أكثر من غّبىا خاصة فيما ٱبص تطوير
النموذج االفَباضي للدراسة.

 دراسة سليمان البشتاوي  " :4002إطار عملي لجمع المقاييس المحاسبية المالية وغير المالية
(التشغيلية) لألداء في ضوء المنافسة وعصر المعلوماتية (دراسة ميدانية في البنوك االردنية)

1

ىدفت الدراسة إُف ٙبديد دكر ا٤بنافسة كتكنولوجيا ا٤بعلومات على أنظمة قيػاس أداء البنوؾ األردنية ،كٙبديد
مستويات االنتفاع من ا٤بقػاييس احملاسػبية ا٤باليػة كغيػر ا٤باليػة من قبل مديرم ا٤بصارؼ األردنية ،كأىم النتائج الٍب
توصلت إليها ىذه الدراسة :أف مقاييس األداء ا٤باِف لتقييم أداء البنك َف تعػد كافية يف ضوء متطلبات العصر
ا٢باِف ،كعليو على إدارة البنوؾ أف تستخدـ مقاييس أداء غيػر مالية (تشغيلية) باإلضافة إُف مقاييس األداء ا٤بالية،
لتصبح مع بعضها مقاييس أداء شاملة تتمثل يف بطاقة قياس األداء ا٤بتوازف ) ،(BSCكقد خلصت الدراسة إُف
 1سليماف البشتاكم" ،إطار عملي ١بمع ا٤بقاييس احملاسبية ا٤بالية كغّب ا٤بالية (التشغيلية) لؤلداء يف ضوء ا٤بنافسة كعصر ا٤بعلوماتية (دراسة ميدانية يف
البنوؾ االردنية)"٦ ،بلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية كالقانونية ،جامعة دمشق ،اجمللد  ،20العدد األكؿ ،سوريا.2004 ،

ح

عدة توصيات أٮبها :ضركرة ابتكار خدمات مصرفية جديػدة كتطوير طريقة تقدٔف ا٣بدمات ا٤بالية لغرض احملافظة
على العميل كجذب العمبلء ا١بػدد ،كاالىتماـ بتطػوير كتػدريب كتوسيع إدراؾ العاملْب يف البنك كتطوير قدراهتم
اإلبداعية كاالبتكارية.
 دراسة شوقي السيد فودة " :2005إطار مقترح لتقييم األداء االستراتيجي في بيئة االنتاج الحديثة
من خالل مقياس بطاقة األداء المتوازن :دراسة نظرية وتطبيقية"

1

استهدفت الدراسة بناء إطار مقَبح لقياس كتقييم األداء االسَباتيجي يف بيئة اإلنتاج ا٢بديثة من خبلؿ تطبيق
أسلوب بطاقة قياس األداء ا٤بتوازف ) (BSCلبعض الشركات الصناعية يف بيئة االعماؿ ا٤بصرية ،كتوصلت الدراسة
إُف عدة نتائج كاف من أٮبهاٛ :بثل عملية قياس كتقييم األداء االسَباتيجي يف ا٤بقاـ األكؿ عملية مستمرة كهتدؼ
إُف الرقاب ة كاٚباذ القرار الرشيد يف ظل البيئة التنافسية ،ٲبثل مدخل قياس األداء ا٤بتوازف ) (BSCأحد ا٤بداخل
ا٢بديثة ا٤بقَبحة لقياس كتقييم األداء التشغيلي كا٤باِف كاالسَباتيجي ٤بنظمات األعماؿ ،حيث يهتم باألداء يف
االجل القصّب كالطويل ،قدرة ا٤بقاييس غّب ا٤بالية يف توفّب البيانات كا٤بعلومات الٍب تعد أساسا ٤بدخبلت عملية
التخطيط االسَباتيجي ٤بنظمات األعماؿ يف بيئة التصنيع ا٢بديثة.
 دراسة عمر إقبال توفيق " :4002دور بيئة التصنيع الحديثة على تطوير مقاييس األداء :دراسة
تطبيقية في الشركات الصناعية التحويلية اليمنية"

2

ىدفت ا لدراسة إُف معرفة أىم االنتقادات ا٤بوجهة إُف مقاييس األداء ا٤بالية ،كالتعرؼ على ا٤بقاييس ا١بديدة
لؤلداء الٍب ٙبقق التكامل يف بيئة التصنيع ا٢بديثة ،كمعرفة مدل استخداـ ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بمهورية اليمنية
لكل من ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية يف تقييم األداء ،كمن أىم النتائج الٍب توصل إليها البحث أف التغّبات يف بيئة
التصنيع ا٢بديثة ساٮبت يف تطوير مقاييس األداء ،كأف ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بمهورية اليمنية تستخدـ كبل من
ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية يف تقييم األداء كلكن مع تركيز أكرب للمقاييس ا٤بالية.
...........
.........
...............

 1شوقي السيد فودة" ،إطار مقَبح لتقييم األداء االسَباتيجي يف بيئة االنتاج ا٢بديثة من خبلؿ مقياس بطاقة األداء ا٤بتوازف :دراسة نظرية كتطبيقية"،
اجمللة العلمية التجارة كالتمويل ،جامعة طنطا ،اجمللد األكؿ ،العدد الثآف.2005 ،
 2عمر إقباؿ توفيق" ،دكر بيئة التصنيع ا٢بديثة على تطوير مقاييس األداء :دراسة تطبيقية يف الشركات الصناعية التحويلية اليمنية"٦ ،بلة تكريت للعلوـ
االدارية كاالقتصادية ،جامعة تكريت ،اجمللد ا٣بامس ،العدد  ،15العراؽ.2009 ،

ط

 دراسةة وحيةد رثعةان الختاتنةة ومنصةور إبةراىيم السةعايدة " :4000نمةوذج معةدل لبطاقةة األىةدا
المتوازنة للشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية"

1

قدمت الدراسة ٭بوذجا معدال لقياس األداء االسَباتيجي كتقييمو يف الشركات الصناعية ا٤بساٮبة العامة
األردنية ،مكونا من ٟبسة أبعاد رئيسة ىي األبعاد األربعة األساسية يف بطاقة األىداؼ ا٤بتوازنة ) (BSCباإلضافة
إُف بعد بيئة ا٤بؤسسة ،كقد اشتمل النموذج ا٤بعدؿ على صياغة لكل بعد على شكل أىداؼ اسَباتيجية رئيسة،
ك٧بركات أداء إل٪باز ىذه األىداؼ ،كمقاييس أداء لتقييم مستول اإل٪باز لكل ىدؼ ،كمن مث اختبار مدل
مبلءمة ىذا النموذج ا٤بعدؿ للتطبيق من قبل مديرم الشركات الصناعية ا٤بساٮبة العامة األردنية ،كتوصلت الدراسة
إُف عدة نتائج كاف أبرزىا أف مديرم الشركات الصناعية ا٤بساٮبة العامة األردنية يقدركف بدرجة عالية أٮبية
استخداـ ٝبيع مقاييس بطاقة األىداؼ ا٤بتوازنة )(BSCعند التخطيط االسَباتيجي كتقييم األداء ،كاستنادا إُف
نتائج الدراسة فقد مت تقدٔف عدة توصيات أٮبها :ضركرة تبِب مديرم الشركات الصناعية ا٤بساٮبة العامة األردنية
لنموذج بطاقة األىداؼ ا٤بتوازنة )(BSCا٤بقَبح يف ىذه الدراسة ككل ،كالَبكيز على استثمار ىذا النموذج ٗبا يفيد
يف إ٪باح عملية ربط األىداؼ االسَباتيجية للمؤسسة مع ٧بركات األداء كمقاييس اال٪باز أثناء قياـ اإلدارة
بالتخطيط االسَباتيجي.

 دراسة نبيل عبد الرؤو إبراىيم ":4000إطار مقترح لتقويم أداء الخدمات الضريبية االلكترونية
باستخدام بطاقة القياس المتوازن لألداء (دراسة ميدانية)"

2

ىدفت ىذه الدراسة إُف كضع إطار لتقييم أداء ا٣بدمات الضريبية االلكَبكنية باستخداـ بطاقة القياس
ا٤بتوازف لؤلداء ) (BSCلَبشيد تكلفة ا٣بدمات ا٤بقدمة للممولْب الكَبكنيا ،كزيادة العوائد كاإليرادات من خبلؿ
ٙبسْب جودهتا ا٤بقدمة عرب بوابة ا٢بكومة االلكَبكنية ،كأظهرت الدراسة أف بطاقة القياس ا٤بتوازف لؤلداء )(BSC
تعمل على تقييم أداء ا٣بدمات الضريبية االلكَبكنية على النحو الذم يساىم يف تعظيم اإليرادات الضريبية ،ترشيد
تكلفة تقدٲبها ،تعظيم رضا ا٤بموؿٚ ،بفيض زمن تقدٔف ا٣بدمة الضريبية ،كتنمية مهارات العاملْب على النحو الذم
ينعكس على رفع كفاءهتم كزيادة فاعليتهم.
...
................................................
 1كحيد رثعاف ا٣بتاتنو كمنصور إبراىيم السعايدة" ،٭بوذج معدؿ لبطاقة األىداؼ ا٤بتوازنة للشركات الصناعية ا٤بساٮبة العامة األردنية"٦ ،بلة دراسات،
العلوـ اإلدارية ،ا١بامعة األردنية ،اجملّلد  ،37العدد ،2عماف ،األردف.2010 ،
 2نبيل عبد الرؤكؼ إبراىيم" ،إطار مقَبح لتقؤف أداء ا٣بدمات الضريبية االلكَبكنية باستخداـ بطاقة القياس ا٤بتوازف لؤلداء (دراسة ميدانية)" ،اجمللة
العلمية لبلقتصاد كالتجارة ،جامعة عْب مشس ،مصر.2011 ،

ي

 دراسة بسام زاىر ،غادة بواط

:4002

"تقويم أداء المصر التجاري السوري من منظور بطاقة

األداء المتوازن :دراسة ميدانية على فروع المصر التجاري السوري في مدينة الالذقية"

1

قدـ البحث دراسة للواقع ا٢باِف للمصرؼ التجارم السورم كآلية تنفيذ عملياتو كاألىداؼ الٍب يتوخى
ٙبقيقها ،من خبلؿ بطاقة األداء ا٤بتوازف ) ،(BSCتوصلت الدراسة إُف النتائج التالية :أف ا٤بصرؼ ٪بح يف ٙبقيق
أىدافو يف الرٕبية كاألماف ا٤بصريف ،إال أنو َف ينجح يف ارضاء العمبلء ،كَف ينجح يف ٙبقيق ىدؼ ٙبسْب العمليات
الداخلية ،كما أنو َف ينجح يف ٙبقيق التطوير كالتعلم كاالبداع يف األنظمة كاالجراءات كا٤بوظفْب ،كقدـ البحث
٦بموعة من التوصيات منها :تبِب مفهوـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCيف قياس كتعميق مفهومو يف ثقافة ا٤بصرؼ،
ضركرة االىتماـ بالعمبلء كمقَبحاهتم كٙبقيق رضاىم ،ضركرة االىتماـ بتحسْب جودة العمليات ا٤بصرفية كتقدٔف
ا٣بدمات ببل أخطاء كبأسرع كقت ٩بكن ،كتركيز االىتماـ با٤بوارد البشرية يف ا٤بصرؼ كٛبكينها يف العمل لزيادة
درجة رضا ا٤بوظفْب كٙبسْب انتاجيتهم.
حجاج ،أحالم بن رنو ":2015دور بطاقة األداء المتوازن في تقييم األداء

 دراسة عبد الرؤو

االستراتيجي للمؤسسات النفطية -دراسة حالة مؤسسة نفطال -مقاطعة الوقود حاسي مسعود
(")4002 – 4000

2

ىدؼ البحث إُف توضيح دكر بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCيف تقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسة النفطية،
كاختّبت مؤسسػة نفطاؿ ٦باال للبحث كفق دراسة ا٢بالة ،كلقد مت اختيار ا٤بؤسسة لسببْب األكؿ :ىو قلة
الدراسات يف قطاع النفط ،كالثآف باعتبارىا من بْب ا٤بؤسسات ا١بزائرية الفاعلة يف االقتصاد ا١بزائرم ،استندت
نتائج البحث إُف ٙبليل كاقع األنشطة كا٤بمارسات الٍب قامت هبا ا٤بؤسسة يف الفَبة ( ،)2014-2011كأظهرت
النتائج بأف ا٤بؤسسة تعتمد على ٧بورين ٮبا :ا٤باِف كالعمبلء بدرجة عاليػة ،مقارنػة ٗبحػورم العمليػات الداخلية،
التعلم كالنمو بدرجة أقل ،تساعد بطاقة األداء ا٤بتوازف على تطوير الفهم التاـ لكيفية قياس األداء االسَباتيجي
كذلك من خبلؿ مؤشػرات يف كل ٧بور من ٧باكر ىذه البطاقة.
...........
................

 1بساـ زاىر ،غادة بواط " ،تقؤف أداء ا٤بصرؼ التجارم السورم من منظور بطاقة األداء ا٤بتوازف :دراسة ميدانية على فركع ا٤بصرؼ التجارم السورم يف
مدينة البلذقية"٦ ،بلة جامعة تشرين للبحوث كالدراسات العلمية ،سلسلة العلوـ االقتصادية كالقانونية ،جامعة تشرين ،اجمللد  ،36العدد الثآف ،البلذقية،
سوريا.2014 ،
 2عبد الرؤكؼ حجاج ،أحبلـ بن رنو" :دكر بطاقة األداء ا٤بتوازف يف تقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسات النفطية -دراسة حالة مؤسسة نفطاؿ-
مقاطعة الوقود حاسي مسعود ( ،")2014 – 2011اجمللة ا١بزائرية للتنمية االقتصادية ،جامعة كرقلة ،العدد الثالث ،ا١بزائر ،ديسمرب .2015

ك

 دراسة منصف شرفي وعز الدين بن تركي " :2016بطاقة األداء المتوازن كأسلوب حديث لتقييم
أداء المؤسسات الجزائرية :دراسة حالة وحدات انتاج الحليب ومشتقاتو"

1

جاءت ىذه الدراسة لتتناكؿ ما أصبح يشوب األدكات اإلدارية التقليدية من عجز عن استيعاب ا٤بتغّبات
ا١بديدة الٍب صارت ٛبيز أعماؿ ا٤بؤسسة ،فقامت الدراسة بتوضيح مفهوـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCكمدل
استخدامها يف تقييم أداء كحدات انتاج ا٢بليب كمشتقاتو يف ا١بزائر ،كمت الَبكيز على تلك الوحدات ا٤بتمركزة شرؽ
الوطن كالٍب تعآف كحداهتا عجزا كبّبا يف تلبية متطلبات السوؽ ،كقد أظهرت النتائج أف ىناؾ اىتماما الستخداـ
بطاقة األداء ا٤بتوازف يف تقييم أداء ا٤بؤسسات من طرؼ عينة الدراسة.

 دراسة

(« The Balanced ScoreCard Measures That :(R.Kaplan and D.Norton 1992

Drive Performance »2

يف ىذه الدراسة مت طرح بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCألكؿ مرة ،من طرؼ الباحثْب ،حيث مت تقدٲبها
بأهنا نظاما يتضمن ٦بموعة من ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية ،كذلك من أجل توفّب معلومات شاملة إلدارة
ا٤بؤسسات بغرض ٙبقيق ا٤بيزة التنافسية ،يتضمن ىذا ا٤بنهج ا٤بقَبح أربع أبعاد أساسية ىي البعد ا٤باِف ،بعد
العمبلء ،بعد العمليات الداخلية كأخّبا بعد التعلم كالنمو ،كقاـ الباحثْب بإظهار أٮبية بطاقة األداء
ا٤بتوازف ) (BSCككيف أهنا تزكد ا٤بدراء التنفيذيْب بإطار شامل يعمل على ترٝبة األىداؼ االسَباتيجية
للمؤسسة إُف ٦بموعة متماسكة من مقاييس األداء.
 دراسة

(«Linking The Balanced Scorecard to :(R. Kaplan and D. Norton 1996

Strategy»3

عا١بت الدراسة استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCلَبٝبة اسَباتيجية الوحدات االقتصادية يف ٦بموعة
متكاملة من ا٤بؤشرات ا٤بالية كغّب ا٤بالية ،كتقدٔف ىيكلية لتطبيق اسَباتيجية الوحدة باالعتماد على عبلقة
السبب كالنتيجةٗ ،با يسمح ٥با أف تتجاكب يف تكيفها مع الوحدات ا٤بنافسة كمع التغّبات ا٤بستجدة يف بيئة
األعماؿ ،كتوصلت ىذه الدراسة إُف أف بطاقة األداء ا٤بتوازنة ) (BSCىي أداة لتقييم أداء اسَباتيجية الوحدة
االقتصادية ،من خبلؿ ربط االسَباتيجية مع األىداؼ كمع فريق العمل كربط ا٢بوافز كا٤بكافآت مع مؤشرات
 1منصػف شػرفػي كعزالدين بن تركي" ،بطاقة األداء ا٤بتوازف كأسلوب حديث لتقييم أداء ا٤بؤسسات ا١بزائرية :دراسة حالة كحدات انتاج ا٢بليب
كمشتقاتو"٦ ،بلة دراسات اقتصادية ،جامعة قسنطينة  ،2العدد الثالث ،ا١بزائر.2016 ،
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Robert S. Kaplan and David P. Norton, « The Balanced ScoreCard Measures That Drive Performance »,
Harvard Business Review, USA, January-February 1992.
3
Robert S. Kaplan and David P. Norton, «Linking The Balanced Scorecard to Strategy», California Management
Review, Vol 39, N1, USA, 1996.

ل

األداء ا٤بالية ،كما أكدت ىذه الدراسة على ضركرة اعادة النظر يف بيانات األداء ذات العبلقة باالسَباتيجية
عن طريق االعتماد على عملية التفاعل بْب ٝبيع ا٤بستويات اإلدارية.
 دراسة

(« The effects of alternative :)William N. Dilla, Paul John Steinbar 4002

supplementary display formats on balanced scorecard judgments »1

حاكلت ىذه الدراسة التطرؽ إُف مدل أٮبية بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCذات األكجو متعددة البدائل
كاالستخدامات يف تقييم األداء ،هبدؼ ترشيد قرارات صناع القرار ا٤بعتمدة على مؤشرات قياس موضوعية مت
اختيارىا بعناية لتحقيق رسالة ا٤بؤسسة ،معتمدة يف ذلك على بيانات مستخرجة من كل قسم كإدارة لكل مستول
تنظيمي جنبا إُف جنب مع بيانات اإلدارة ا٤بالية لتعظيم ا٤بردكد ا٤باِف للمنتجات كا٣بدمات الٍب تقدمها ا٤بنشأة
على مستول البيع كالتحصيل٩ ،با يزيد من معدالت دكراف رأس ا٤باؿ العامل ،على النحو الذم ينعكس على
تعظيم الرٕبية كالعائد على رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر ،كما قدمت الدراسة عددا من مؤشرات القياس غّب ا٤بالية أمكن
للباحث االعتماد على جزء منها عند إعداد كعرض مقاييس األداء.
 دراسة

(« Bundling and diffusion of management accounting :)Christian.A 2005

innovations—the case of the balanced scorecard in Swede »2

تناكلت الدراسة أٮبية استخداـ أسلوب بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCيف تقييم األداء جملموعات من األفراد
العاملْب يف احملاسبة كاإلدارة داخل ا٤بؤسسة ،كذلك فيما ٱبص قدرهتم على اإلبداع كعرض تشكيلة متجددة من
ا٤بنتجات تراعى ا٤بزيج السلعي للمؤسسة لدخوؿ أسواؽ جديدة كبأفكار متجددة ،ككذا أٮبية البطاقة يف ٙبديد
تكلفة ا٤بنتج هبدؼ ترشيد التكلفة ٗبا ينعكس على تعظيم موارد ا٤بؤسسة ،كأشارت الدراسة إُف أف بطاقة األداء
ا٤بتوازف ) (BSCغّبت مفاىيم كمنظور تقييم األداء فساعدت على اإلبداع كتطوير قياس تكلفة ا٤بنتج.
 دراسة

(« Does the Balanced :)Gerald K. Debusk, Aaron D. C Rabtree 4002

ScoreCard improve performance? »3

تفاعلت الدراسة مع األسئلة الٍب تدكر يف ذىن كل باحث كتطبيقي حوؿ ىل استخداـ بطاقة األداء
ا٤بتوازف )ٰ (BSCب سن األداء فعبل؟ كجاءت اإلجابة عليها من خبلؿ الدراسة التطبيقية الٍب قاـ هبا الباحثاف،
حيث كجدا أف  %88من إجابات ا٤بستقصيْب ا٤بديرين يف ٦باؿ تقدٔف ا٣بدمات االلكَبكنية البنكية أظهرت كجود
عبلقة قوية بْب الفَبة الزمنية الستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCكبْب ارتفاع مؤشرات الرٕبية كمعدالت العائد
1
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3
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م

على حقوؽ ا٤بلكية٩ ،با يعُب أف استخدامها ساىم يف ٭بو معدالت األداء الرتقاء ا٣بدمات ا٤بقدمة للعمبلء من
ناحية ،كاالىت ماـ بتدريب العاملْب كزيادة كفاءة العمليات الداخلية من الناحية األخرل ،كاختتمت الدراسة
بتوصية ىامة مفادىا ،أف على ا٤بديرين ٩بن يريدكف اإلبداع االىتماـ استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف كخاصة للموارد
البشرية.
 دراسة( «Pilotage Stratégique de L’entreprise: le Rol du :) Guerra Fabienne 2007
Tableau de Bord Prospectif »1

ىدفت الدراسة إُف ٙبديد العناصر الٍب يكوف ٥با تأثّب يف نظاـ القيادة ألم مؤسسة كانت ،كوف ا٤بؤشرات
ا٤بالية كانت إُف حد كبّب تشكل األساس ١بداكؿ القيادة لبلعتماد عليها يف عملية الفحص كالتدقيق ،كقد
خلصت الدراسة إُف أف كصوؿ ا٤بؤسسة إُف مستول التحسْب ا٤بطلوب عن طريق األخذ بعْب االعتبار ا٤بؤشرات
غّب ا٤بالية سيؤدم بشكل جيد إُف ٙبديد القيم ا٤بستهدفة من طرؼ ا٤بؤسسة ،كما تناكلت الدراسة ربط جدكؿ
القيادة بالتنمية ا٤بستدامة عن طريق إضافة ٧بور خامس يشمل ا٤بسؤكلية االجتماعية ك٨بتلف ضوابط التقييس من
أجل تشكيل جدكؿ استشراقي مستداـ.
 دراسة (« The effects of adopting the :)Aaron D. Crabtree, Gerald K. DeBusk 4002
Balanced Scorecard on shareholder returns »2

تناكلت الدراسة تأثّب تبُب بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCللتعديبلت ا٤بستمرة ٤بؤشرات تقييم األداء على عوائد
ا٤بساٮبْب ،كتوصلت الدراسة إُف أٮبية التعديل ا٤بستمر يف مؤشرات كمقاييس األداء على مستول كل منظور
للبطاقة ،فتلك التعديبلت تساىم بطريق مباشر كغّب مباشر على تطوير ا٣بدمة ا٤بقدمة من ا٤بؤسسة أيا كانت
صناعية أك خدمية أك ٘بارية ،عمومية أك خاصة ،فمنظور تطوير ا٣بدمة أك السلعة كاالىتماـ برضا العميل يعد من
العوامل ا٤بؤثرة ٛباما على ٭بو إيراداهتا ،كمن مث زيادة العائد ٩با ينعكس على رضا ا٤بساٮبْب.
 دراسة

(:)Carol J. Mc Nair-Connolly, Ted Watts 4002

« The Integration of

Balanced Score Card Models3

ىدفت ىذه الدراسة إُف إلقاء الضوء على أٮبية اندماج مقاييس األداء ا٤بالية كغّب ا٤بالية لتقييم األداء
للمشركعات ا٣بدمية كخاصة إنتاج ا٣بدمات االلكَبكنية ،حيث أشارت الدراسة إُف أف دكر صناع القرار ال
يتوقف على ٦برد مقَبحات كدعم لصناعة القرار كلكن يتوقف على مؤشر اال٪باز للوحدة االقتصادية لتحقيق
أىدافها من خبلؿ األداء ا٤بتوازف لبطاقة األداء ا٤بتوازف ) ،(BSCكما ساٮبت الدراسة يف تطوير ا٤بقاييس الداعمة
1
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ن

لتقييم األداء ،كتطوير أساليب ترشيد تكلفة ا٣بدمة ا٤بقدمة للعميل من خبلؿ تطوير ا٤بقاييس غّب ا٤بالية جملموعة
مركبة من النماذج ساٮبت يف ابتكار مقاييس جديدة ،كمصفوفة الَبكيز على مقَبحات كمتطلبات ٙبديث
خدمات العميل ا٤بتكاملة بأقل تكلفة ٩بكنة.
تأيت ىذه الدراسة لتسليط الضوء على أٮبية التكامل بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية ٩بثلة يف نظاـ بطاقة األداء
ا٤بتوازف ) (BSCيف تقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسة يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،كمن خبلؿ عرض الدراسات
السابقة ٪بد أف ىذه الدراسة:
 من جهة ،متفقة مع الدراسات السابقة فيما أصبح يشوب األدكات اإلدارية التقليدية من عجز عن
ا٤بلحة إُف استخداـ
استيعاب ا٤بتغّبات ا١بديدة الٍب صارت ٛبيز أعماؿ ا٤بؤسسة ا٢بديثة ،كا٢باجة ّ
تكمل ا٤بقاييس ا٤بالية للوصوؿ إُف التقييم السليم ألداء ا٤بؤسسات االقتصادية
مقاييس غّب مالية ّ
خ صوصا من منظوره االسَباتيجي ،كىو ما أدل بالضركرة إُف االتفاؽ حوؿ أٮبية بطاقة األداء
ا٤بتوازف )- (BSCباعتبارىا نظاما ٯبمع بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كا٤بقاييس غّب ا٤بالية -يف تقييم األداء
االسَباتيجي للمؤسسة كدكرىا يف التحسْب ا٤بستمر ألداء ىذه األخّبة ،باإلضافة إُف االتفاؽ حوؿ

إضافة بعد خامس إُف األبعاد األساسية األربعة لبطاقة األداء ا٤بتوازف
كاالجتماعي يف ىذه الدراسة؛
ملمة شاملة
 كمن جهة ثانية٪ ،بد أف ما ٲبيّز ىذه الدراسة عن غّبىا من الدراسات السابقة ىو أهنا ّ
لكافة ما يتعلق ٗبوضوع البحث سواء من حيث اإلطار النظرم ،أـ من حيث الدراسة التطبيقية ،على
عكس الدراسات السابقة الٍب اكتفت بالتطرؽ إُف أحد جوانب موضوع البحث فقط ،ففيما ٱبص
ا١بانب النظرم ٛبثل الدراسة مرجعا ثريا كأساسا نظريا ٲبكن االعتماد عليو يف ٨بتلف البحوث كالدراسات
الٍب ٛبس موضوع البحث ،ذلك أهنا حاكلت التطرؽ كبتعمق لكل ما يتعلق با٤بوضوع بدءا بتأطّب األداء
)(BSC

كا٤بمثل بالبعد البيئي

االسَباتيجي من ٨بتلف زكاياه ،مركرا ٗبقاييس تقييمو ا٤بالية كغّب ا٤بالية ،ككصوال إُف ٨بتلف األساليب
ا٢بديثة ا٤بعتمدة يف تقييمو كالٍب كاف من بينها نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ) ،(BSCأما فيما ٱبص ا١بانب
التطبيقي فقد كاف على مرحلتْب ،مت يف ا٤برحلة األكُف صياغة استبياف لدراسة مدل توافر مقومات تطبيق
بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCيف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج ،كالذم يعترب يف بعض الدراسات السابقة موضوع الدراسة األساسي يف حْب أنو ٲبثل مرحلة
تشخيصية فقط يف ىذه الدراسة ،أما يف ا٤برحلة الثانية فقد اقَبحت الدراسة ٭بوذجا لبطاقة األداء
ا٤بتوازف ) (BSCيشمل ا٤بقاييس ا٤بالية كا٤بقاييس غّب ا٤بالية قاببل للتطبيق من طرؼ مؤسسات عينة
الدراسة ،كيكوف منطلقا ٤بؤسساتنا الوطنية لتقييم أدائها االسَباتيجي كالنهوض هبا للوصوؿ إُف مصاؼ

س

نظّباهتا العا٤بية ،كحسب علم الباحثة كمن خبلؿ اطبلعها على الدراسات السابقة الٍب ٛبس موضوع
البحث ،ليس ىناؾ دراسة سابقة قامت باقَباح ٭بوذجا لبطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCٲبكن تطبيقو يف
مؤسسات القطاع االلكَبكٓف كالكهرك منزِف يف بيئة األعماؿ ا١بزائرية.
كىي تتضمن ٭بوذج الدراسة االفَباضي ،التصميم العاـ للبحث ،خطة البحث كصعوباتو ،كذلك كما يلي:
ٲبثل الشكل ا٤بواِف ٭بوذج الدراسة الذم مت تطويره بناء على ٙبليل الدراسات السابقة كالتحليل النظرم
كا٤بفاىيمي لؤلداء االسَباتيجي كبطاقة األداء ا٤بتوازف):(BSC

البعد المالي
بعد العمالء

بعد العمليات
الداخلية

بعد التعلم والنمو

بطاقة األداء المتوازن
للمؤسسات الناشطة
في القطاع االلكتروني
والكهرو منزلي

تقييم األداء االستراتيجي
للمؤسسات الناشطة في
القطاع االلكتروني
والكهرو منزلي

البعد البيئي

واالجتماعي
المصدر :من اعداد الباحثة

يربط النموذج االفَباضي للدراسة بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية ا٤بكونة لبطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCكمتغّب
مستقل ،كتقييم األداء االسَباتيجي كمتغّب تابع ،فبالنسبة للمتغّب ا٤بستقل ٛبثلو األىداؼ االسَباتيجية ألبعاد
بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCكالٍب تتمثل يف األىداؼ االسَباتيجية لػ :البعد ا٤باِف ،بعد العمبلء ،بعد العمليات
الداخلية ،بعد التعلم كالنمو ،كالبعد البيئي كاالجتماعي ،أما ا٤بتغّب التابع فيتمثل يف األىداؼ االسَباتيجية العامة
٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج.

ع

يبْب الشكل التاِف التصميم العاـ للبحث بداية من ا٤بقدمة العامة ،مركرا بفصولو ،كانتهاء با٣باٛبة العامة:

مقدمة عامة
.1تقدٔف اشكالية البحث؛
.2ا٤بعا١بة ا٤بنهجية للبحث؛
.3عرض كٙبليل الدراسات
السابقة؛
.4ىيكلة البحث كخطتو.

الفصل األول :ا٤بنظور
االسَباتيجي لتقييم األداء

ا٤بفاىيم النظرية لئلدارة االسَباتيجية كاألداء االسَباتيجي كتقييمو
الفصل الثاني :مقاييس
تقييم األداء االسَباتيجي
يف ظل بيئة األعماؿ
ا٢بديثة
ا٤بقاربة ا٤بالية كغّب ا٤بالية لتقييم األداء االسَباتيجي ك٭باذج التكامل بينهما
الفصل الثالث :التأصيل
النظرم لبطاقة األداء
ا٤بتوازف
ا٤بفاىيم النظرية كالتطبيقية لبطاقة األداء ا٤بتوازف كأداة ٘بمع بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية

الفصل الرابع :الدراسة
ا٤بيدانية
خاتمة عامة
.1تلخيص البحث؛
.2نتائج البحث؛
.3تطبيقات نتائج البحث؛
.4توصيات البحث؛
.5آفاؽ البحث.
.3آفاؽ البحث

االطار ا٤بنهجي كالتمهيدم للدراسة ا٤بيدانية كالتحليل الكمي الستبيآف الدراسة

المصدر :من اعداد الباحثة

ف

باإلضافة إُف مقدمة عامة كخاٛبة عامة سيتم تقسيم ىذا البحث إُف أربعة فصوؿ ،كذلك كما يلي:
 مقدمة عامة :كىي تتضمن تقدٔف اشكالية البحث ،ا٤بعا١بة ا٤بنهجية للبحث ،عرض كٙبليل الدراسات
السابقة ،كأخّبا ىيكلة البحث كخطتو؛
 الفصل األول :كٰبمل عنواف "ا٤بنظور االسَباتيجي لتقييم األداء" ،يتضمن ثبلثة مباحث ،يتعلق ا٤ببحث
األكؿ ٗبدخل إُف اإلدارة االسَباتيجية كيتضمن مفاىيم أساسية حوؿ اإلدارة االسَباتيجية ،عناصر اإلدارة
االسَباتيجية كمفاىيم أساسية حوؿ الرقابة االسَباتيجية ،أما ا٤ببحث الثآف فهو معنوف باإلطار ا٤بفاىيمي
لؤلداء االسَباتيجي كيشمل مدخل عاـ إُف األداء ،مدخل إُف األداء االسَباتيجي ،كأساليب استمرارية
كٙبسْب األداء االسَباتيجي ،يف حْب يتطرؽ ا٤ببحث الثالث إُف تقييم األداء االسَباتيجي كيتضمن
مفهوـ تقييم األداء االسَباتيجي ،خطوات عملية تقييم األداء االسَباتيجي كتصنيف مقاييس األداء
كأخّبا فجوة األداء االسَباتيجي؛
 الفصل الثاني :كىو ٰبمل عنواف مقاييس تقييم األداء االسَباتيجي يف ظل بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،يشتمل
ىو اآلخر على ثبلثة مباحث أيضا ،يتعلق ا٤ببحث األكؿ با٤بقاربة ا٤بالية لتقييم األداء االسَباتيجي

كيتضمن ا٤بقاييس ا٤بالية التقليدية ،خلق القيمة ،كا٤بقاييس ا٤بالية ا٢بديثة (مقاييس خلق القيمة) ،أما
ا٤ببحث الثآف فهو يتمحور حوؿ تقييم األداء االسَباتيجي يف ظل بيئة األعماؿ ا٢بديثة كيتطرؽ إُف
خصائص بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،أثر بيئة األعماؿ ا٢بديثة على نظم تقييم األداء كا٢باجة إُف تطويرىا،
كا٣بصائص الواجب توافرىا يف مقاييس األداء يف ظل مستجدات بيئة األعاؿ ا٢بديثة ،كبالنسبة للمبحث
الثالث فهو معنوف با٤بقاييس غّب ا٤بالية سند مكمل للمقاييس ا٤بالية ،كيتمحور حوؿ أىم ا٤بقاييس غّب
ا٤بالية ا٤ببلئمة لبيئة األعماؿ ا٢بديثة٩ ،بيزات ا٤بقاييس غّب ا٤بالية كمعوقات تطبيقها ،ك٭باذج التقييم ا٤ببنية
على التكامل بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية؛
 الفصل الثالث :بناء على التحليل النظرم يف الفصلْب األكؿ كالثآف سيتم يف الفصل الثالث التطرؽ إُف
التأصيل النظرم لبطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCكأسلوب حديث لتقييم األداء االسَباتيجي ،حيث سيتم
التطرؽ إُف ثبلثة مباحث كذلك ،فا٤ببحث األكؿ ٱبتص ٗبدخل إُف بطاقة األداء ا٤بتوازف )(BSC
كيتضمن مفهوـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ،مراحل تطور بطاقة األداء ا٤بتوازف ) ،(BSCكأخّبا خصائص ،فوائد

كاستخدامات بطاقة األداء ا٤بتوازف ) ،(BSCيف حْب أف ا٤ببحث الثآف كا٤بعنوف با٣بطوات ا٤بنهجية
لتصميم كتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCيتضمن أبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف ) ،(BSCخطوات إعداد
كتنفيذ بطاقة األداء ا٤بتوازف ) ،(BSCكا٤بقومات األساسية لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCكمعوقاهتا،
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كأخّبا ا٤ببحث الثالث ا٤بعنوف ببطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCكأداة لتقييم األداء االسَباتيجي ،كيتضمن
مفهوـ ا٣برائط االسَباتيجية ،تصميم ا٣برائط االسَباتيجية كدكر بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCيف تقييم
األداء االسَباتيجي؛
 الفصل الرابع :كىو موسوـ بالدراسة ا٤بيدانية ،يشتمل على أربعة مباحث ،يتعلق األكؿ باإلطار ا٤بنهجي
كالتمهيدم للدراسة ا٤بيدانية كىو يتضمن تقدٔف النموذج االفَباضي للدراسة ا٤بيدانية كمتغّباتو ،اإلجراءات
ا٤بنهجية للدراسة ا٤بيدانية ،ككاقع مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر ،أما الثآف فهو

يتعلق بعرض كٙبليل نتائج االستبياف رقم ( )01كاختبار الفرضيات ،كيتضمن عرض نتائج البيانات
الوصفية العامة لبلستبياف رقم( ،)01عرض كٙبليل نتائج االستبياف رقم ( )01كاختبار الفرضة الرئيسية
األكُف ،كأخّبا ترتيب مؤسسات عينة الدراسة حسب توافرىا على مقومات تطبيق بطاقة األداء
ا٤بتوازف ) (BSCكاختبار الفرضية الرئيسية الثانية ،يف حْب أف ا٤ببحث الثالث يتعلق بعرض مضموف
االستبياف رقم ( )02كٙبليل نتائجو ،كيتضمن عرض ٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف ) (BSCا٤بقَبح
للمؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية العتماده يف تقييم أدائها االسَباتيجي ،عرض نتائج
البيانات الوصفية العامة لبلستبياف رقم ( ،)02كعرض كٙبليل نتائج االستبياف رقم ( ،)02كأخّبا ا٤ببحث
الرابع الذم يتعلق باختبار الفرضيات كالنموذج ا٤بقَبح ،كىو يتضمن اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة من
خبلؿ النمذجة با٤بعادلة البنائية كاختبار النموذج.
 خاتمة عامة :تتضمن النتائج العامة للبحث ،كما سيتم الوقوؼ على ا٤بساٮبات ا٤بتوصل إليها كعلى
التوصيات كأخّبا آفاؽ البحث.

 على المستوى النظري :كاجهت الباحثة نظريا:

 تشعب مفهوـ األداء االسَباتيجي ٩با أدل إُف صعوبة حصره نظريا؛
 قلة ا٤براجع ا٤بتعلقة باألداء االسَباتيجي ،كاف كجدت فاإلشارة إليو تكوف بصورة عابرة كموجزة؛

 على المستوى الميداني :ميدانيا كاجهت الباحثة صعوبة يف توزيع كٝبع االستبيانات ،خاصة كأف
الباحثة اعتمدت إلثبات أك نفي فرضيات البحث على استبيانْب اثنْب ،مت توزيعهما على مرحلتْب
متعاقبتْب٩ ،با ضاعف الوقت كا١بهد ا٤ببذكلْب.

ق

يتطلب التعامل مع التغّبات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة منهجا إداريا متكامبل يتسم با٤بركنة كالشموؿ
كاالستعداد للمستقل٤ ،بواكبة التطورات ا٤بتسارعة يف البيئة الداخلية كا٣بارجية للمؤسسة ،كذلك لتتمكن ىذه
األخّبة من احملافظة على موقعها هبدؼ تطويره كٙبسينو إُف مركز تنافسي كاسَباتيجي.
كبالتاِف فإف االدارة بفكرىا االسَباتيجي ىي ا٤بسؤكلة عن العبلقة بْب ا٤بؤسسة كبيئتها من جهة كبْب حاضرىا
كمستقبلها من جهة أخرل ،كىي منوطة با٢بفاظ على ىذه العبلقة باستمرار ،كذلك من خبلؿ األداء
االسَباتيجي ،حيث أف ٚبمْب ٪باح أك فشل ا٤بؤسسات يف قراراهتا كخططها االسَباتيجية يعتمد على ىذا األخّب،
أم من حيث القدرة على استغبلؿ ا٤بوارد كتوجيهها ٫بو ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة كالقدرة على التكيف
كاالستجابة كا٤بتابعة للمتغّبات البيئية.
كيعد قياس كتقييم األداء االسَباتيجي من أىم األسس الٍب توفر اعتبارات كمنطلقات ىامة من أجل إحداث
التطوير كٙبقيق االرتقاء باإل٪بازات كتصحيح ا٤بسار االسَباتيجي للمؤسسات على كافة أ٭باطها ،األمر الذم
يتطلب ضركرة توافر األدكات الٍب تستطيع ا٤بؤسسات من خبل٥با القياـ بذلك.
على اثر ما تقدـ ،سيخصص ىذا الفصل لتوسيع كتعزيز الفهم حوؿ األداء االسَباتيجي كتقييمو ،من خبلؿ
التطرؽ إُف العناصر التالية:
 المبحث األول :مدخل إُف اإلدارة االسَباتيجية؛
 المبحث الثاني :اإلطار ا٤بفاىيمي لؤلداء االسَباتيجي؛
 المبحث الثالث :تقييم األداء االسَباتيجي.
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إف التطور ا٥بائل كا٤بستمر كا٤بتسارع الذم ٰبدث يف العاَف كيف ٝبيع اجملاالت أكضح ا٢باجة إُف كجود نظاـ
إدارم متميز يواكب ىذا التطور ،ألف اإلدارة ا٢بالية التقليدية بعملياهتا ككسائلها كإجراءاهتا غّب قادرة على مواجهة
متطلبات ذلك التطور ،لذلك أصبحت اإلدارة االسَباتيجية ضركرة حتمية كملحة للمؤسسات على اختبلؼ
أنشطتها كوهنا ٛبثل منهجا فكريا يتميز با٢بداثة كالريادة ،كيتسم من خبلؿ عملياتو كطريقة تفكّبه بالقدرة على
مواجهة التحديات الٍب تعيشها ا٤بؤسسة.
سنحاكؿ من خبلؿ ىذا ا٤ببحث اإلحاطة ٗبوضوع لئلدارة االسَباتيجية من خبلؿ التطرؽ إُف ما يلي:


المطلب األول :مفاىيم أساسية حوؿ اإلدارة االسَباتيجية؛



المطلب الثاني :عناصر اإلدارة االسَباتيجية؛



المطلب الثالث :مفاىيم أساسية حوؿ الرقابة االسَباتيجية.
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ٲبثل مفهوـ اإلدارة االسَباتيجية ٭بوذج اإلدارة ا٢باِف كا٤بستقبلي ٤بنظمات األعماؿ الذم ٲبكنها من ٙبديد
قدراهتا كإمكانياهتا التنافسية ،كإدارة تلك القدرات ٗبا يضمن ٥با النجاح يف ٙبقيق أىدافها ضمن اعتبارات البيئة
ا٣بارجية ا٤بتغّبة كالفرص كالتهديدات ا٤بوجودة فيها.
إف اإلدارة االسَباتيجية ليست علما دقيقا كالفيزياء أك الكيمياء أك الرياضيات ،بل ىي علم اجتماعي ينطبق
عليو ما ينطبق على سائر العلوـ االجتماعية من صعوبة دراسة الظاىرة ٗبوضوعية ك٘برد ،كحيث أنو يصعب ا٣بركج
لدل دراستها بقوانْب ٧بكمة سنحاكؿ فيما يلي تأطّب مفهومها كذلك بالتطرؽ إُف تعريف االسَباتيجية ،تعريف
اإلدارة االسَباتيجية كمن مث أٮبيتها.
يعود مصطلح االسَباتيجية إُف الكلمة اليونانية » «Stratosالٍب تعِب ا١بيش ك» «ageinالٍب تعِب القيادة أم
القيادة العسكرية كمعناىا (ا١بنراؿ) ،كقد ظلت كلمة االسَباتيجية حكرا على اجملاؿ العسكرم حٌب سنة
أين أدخ ل أستاذ التاريخ اإلدارم يف جامعة ىارفارد األمريكية  Alfred Chandlerكألكؿ مرة مصطلح االسَباتيجية
إُف علم االقتصاد كالتسيّب ،1كقد أكرد العديد من الباحثْب كا٤بفكرين تعاريف ٨بتلفة لبلسَباتيجية كل حسب زاكية
1962

نظره ،يف ىذا السياؽ سيتم عرض ٝبلة من التعاريف ٥بذا ا٤بفهوـ كاآليت:
عرفها  Alfred Chandlerبأهنا "ٙبديد األىداؼ كالغايات طويلة ا٤بدل للمؤسسة ،كاٚباذ اجراءات معينة
كٚبصيص ا٤بوارد الضركرية للوصوؿ إُف ىذه األىداؼ".2
كعرفها  Marchesnayعلى أهنا "الكل ا٤بكوف من تصورات ،قرارات كتصرفات هتدؼ إُف ٙبديد الغايات
العامة كاألىداؼ كالوسائل الٍب تسمح بتحقيق تلك األىداؼ كتنفيذ التصرفات كاألنشطة ،كبالتاِف مراقبة األداء
الناتج عن ىذا التنفيذ".3

1

Bernard Espinasse, « Stratégie d’entreprise, Systèmes d’Information et Alignement », Ecole Polytechnique
Universitaire de Marseille, France, Novembre 2014, P.5.
2
Ibid. p.6.

 3عبد ا٤بليك مزىوده " ،مساٮبة إلعداد مقاربة تسيّبية مبنية على الفارؽ االسَباتيجي دارسة حالة قطاع الطحن با١بزائر" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة،
كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيّب ،جامعة ا٢باج ٣بضر باتنة ،ا١بزائر ،2007 ،ص.25.
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يف حْب عرفها  Igor Ansoffعلى أهنا "تصور ا٤بؤسسة عن العبلقة بينها كبْب بيئتها ٕبيث يوضح لنا ىذا
التصور نوع العمليات الٍب ٯبب القياـ هبا على ا٤بدل البعيد ،كا٤بدل الذم ٯبب أف تذىب إليو ا٤بؤسسة كالغايات

الٍب ٯبب أف ٙبققها".1
بينما عرفها  Porterعل أهنا "فن تشكيل ا٤بزايا التنافسية مع استمرارية ا٢بفاظ عليها".2
كيرل  Mintzbergأف حقل اإلدارة االسَباتيجية ال ٲبكن أف يستند إُف التسليم بوجود تعريف كاحد
لبلسَباتيجية ،لذلك قدـ مفهوما ٨بتلفا عن ا٤بفكرين اآلخرين يتضمن ٟبسة تعاريف لبلسَباتيجية أحدٮبا مكمل
لآلخر أطلق عليها  ،Five Psىي:
 االستراتيجية كخطة

3

as a plan

 :Strategyحيث ينظر إُف االسَباتيجية على أهنا نشاط مقصود

للتعامل مع ا٤بواقف ا٤بختلفة ،كٛبتلك ا٣بطة صفتْب أساسيتْب ،أك٥بما أهنا تعد قبل النشاطات الٍب طورت
من أجلها كثانيها أهنا أعدت لتحقيق ىدؼ ٧بدد؛

 االستراتيجية كمناورة

as a poly

 :Strategyاالسَباتيجية كخطة ٲبكن أف تكوف عامة (متعلقة

باألىداؼ) أك خاصة حملاكلة خداع ا٤بنافسْب ،كا٤بناكرة ىنا تأخذ مفهوما أضيق يكوف أقرب إُف التكتيك

منو إُف االسَباتيجية؛
 االستراتيجية كنمط

as a pattern

 :Strategyال ٲبكن النظر إُف االسَباتيجية على أهنا خطة أك

مناكرة ٗبعزؿ عن السلوؾ الناجم عنها ،كىذا يعِب ضركرة النظر إُف االسَباتيجية كنمط يف عملية التعلم
التنظيمي كليست نتاج قرار كاحد؛
 االستراتيجية كمركز  :Strategy as a positionحيث يتوجو االىتماـ ىنا إُف ا٤بنتجات أك ا٣بدمات
الٍب تقدمها ا٤بؤسسة كاألسواؽ الٍب تتعامل هبا ،كا٤بركز الذم ٙبصل عليو ا٤بؤسسة يف السوؽ يعكس
ا١بهود الٍب تبذ٥با يف منح منتجاهتا قيمة ٩بيزة من كجهة نظر الزبائن؛

 االستراتيجية كتصور

as a perspective

 :Strategyحيث تعرب االسَباتيجية عن غرض ا٤بؤسسة

كا١بوانب الٍب تركز عليها ،كبالتاِف فإهنا ترتبط برسالة ا٤بؤسسة كقيمتها ا١بوىرية الٍب يشَبؾ فيها العاملْب
سواء من خبلؿ تفكّبىم أك من خبلؿ أفعا٥بم.

على ضوء ما جاء يف التعاريف السابقة ٲبكن تعريف االسَباتيجية بأهنا "خطة شاملةٙ ،بدد التصور
ا٤بستقبلي للمؤسسة  ،من خبلؿ ٙبديد األىداؼ طويلة ا٤بدل ككافة الوسائل الٍب تساىم يف ٙبقيقها ،بأكثر كفاءة

 1أٞبد ببلِف" ،األٮبية االسَباتيجية للتس ويق يف ظل ٙبديات بيئة األعماؿ الراىنة"٦ ،بلة الباحث ،جامعة كرقلة ،العدد السادس ،ا١بزائر ،جواف
 ،2008ص.101.
Bernard Espinasse, Op.cit. P.9.

2

 3جعفر عبد اهلل موسى ادريس" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،خوارزـ العلمية للنشر ،الطبعة األكُف ،جدة ،ا٤بملكة العربية السعودية ،2013 ،ص.25.
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كفعالية ٗبا يتناسب مع ٧بيط ا٤بؤسسة كيتيح ٥با متابعة كمراقبة نتائج األداء الفعلي ،كتصحيح اال٫برافات إف
كجدت".
يعد مفهوـ اإلدارة االسَباتيجية من أكثر ا٤بفاىيم اإلدارية غموضا كتعقيدا ،حيث ال يوجد تعريف جامع
كمانع ٥بذا ا٤بصطلح ،نظرا لطبيعتو ا٤بتعلقة بتحليل بيئة ا٤بؤسسة ككضعيتها ا٤بستقبلية ،لذا تعددت التعاريف الٍب
تطرقت إُف ىذا ا٤بفهوـ ،كسندرج ٝبلة منها فيما يلي:
يعرفها  Davidبأهنا "صياغة كتطبيق كتقييم القرارات كاألعماؿ الٍب من شأهنا أف ٛبكن ا٤بؤسسة من كضع

أىدافها موضع التنفيذ".1
كعرفها كل من  Pearce & Robinsonعلى أهنا "٦بموعة من القرارات كاإلجراءات الناٝبة عن صياغة
كتطبيق االسَباتيجيات ا٤بصممة لتحقيق غايات منظمة ما".2
أما  Thompsonفيعرفها بأهنا "رسم اال٘باه العاـ ا٤بستقبلي للمؤسسة كغايتها على ا٤بدل البعيد ،كاختيار
3

النمط االسَباتيجي ا٤ببلئم يف ضوء متغّبات البيئة الداخلية كا٣بارجية مث تنفيذ االسَباتيجية كتقييمها".
بينما يعرفها  Porterبأهنا "االختيار الصحيح للطريقة الٍب يتم هبا ا٪باز األنشطة ا٤بختلفة للمؤسسة كالٍب
تتميز عن طريقة ا٤بنافسْب اآلخرين ،كذلك من أجل رفع أداء ا٤بؤسسة".4
من خبلؿ التعاريف السابقة يتضح عدـ اتفاؽ الكتاب كا٤بختصْب كالباحثْب يف ٦باؿ اإلدارة االسَباتيجية
على تعريف كاحد للمفهوـ كذلك بسبب تعدد الزكايا الٍب مت النظر منها إُف ا٤بصطلح ،باإلضافة إُف اختبلؼ
كجهات النظر كىذا أمر طبيعي يف العلوـ اإلنسانية ،كرغم ذلك فإف ىذا ال ٲبنع من استخبلص تعريف لئلدارة
االسَباتيجية ٲبثل ا٤برتكزات األساسية الٍب تقوـ عليها ،فهي "منهجا كأسلوبا كليا يف إدارة ا٤بؤسسة ،تتبُب نظرة
طويلة ا٤بدل كتعُب باألىداؼ الكلية ،كتأخذ يف ا٢بسباف عوامل التأثّب البيئية الداخلية كا٣بارجية ككيفية التكيف
مع ىذه العوامل البيئية ا٤بتغّبة".

 1سليماف سبلمة أبو خزمة" ،التخطيط االسَباتيجي كاإلدارة االسَباتيجية كدكرٮبا يف تطوير القطاع العاـ" ،كرقة عمل مقدمة يف ا٤بؤٛبر العريب األكؿ
بعنواف "إدامة التميز كالتنافسية يف مؤسسات القطاع العاـ كا٣باص" ،عماف ،األردف ،أفريل  ،2008ص ،5.متوفر على
 ،https://search.mandumah.comتاريخ االطبلع18 :أفريل .2014
 2كاظم نزار الركايب" ،اإلدارة االسَباتيجية :العو٤بة كا٤بنافسة" ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف ،2004 ،ص.58.
٠ 3ببلمي ٰبضيو" ،أثر التسيّب االسَباتيجي للموارد البشرية كتنمية الكفاءات على ا٤بيزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة،
كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيّب ،جامعة ا١بزائر ،ا١بزائر ،2005 ،ص.11.
 4نور الدين حاكش ،رفيقة حاكش" ،علم اإلدارة من ا٤بدرسة التقليدية إُف ا٥بندرة"  ،دار األياـ للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2015 ،ص.177.
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لئلدارة االسَباتيجية أٮبية كبّبة يف ٪باح ا٤بؤسسات كمواكبتها للتغّبات ا٢باصلة يف البيئة الٍب تعمل فيها،
كتتبلور ىذه األٮبية بنجاح من خبلؿ ا٤بنافع الٍب تعود على ا٤بؤسسة من جراء تطبيق ا٤بفاىيم كاألساليب
ا٤بستخدمة يف ىذا اجملاؿ اإلدارم ا٥باـ ،إذ تتيح ٥با أف تكوف مبادرة أكثر منها مستجيبة عند تشكيل ا٤بستقبل،
1

كبالتاِف السيطرة نسبيا على مصّبىا ،كٲبكن تلخيص أٮبية اإلدارة االسَباتيجية يف النقاط التالية:
 توفر ١بميع ا٤بستويات اإلدارية فرص ا٤بشاركة يف ٚبطيط األىداؼ٩ ،با يقوم ا٢بوار كالتفاىم بْب العماؿ
كشعورىم بااللتزاـ لتحقيق األىداؼ ا٤بسطرة؛
 تساىم يف بناء رؤية اسَباتيجية للمؤسسة ،كما تدعم التفكّب االسَباتيجي لدل ا٤بدراء؛
 تساعد ا٤بؤسسة على بناء نظاـ معلومات ٲبكنها من ٙبليل بيئتها الداخلية كا٣بارجية ،كبالتاِف يسمح ٥با
من معرفة نقاط قوهتا كضعفها كٙبديد الفرص ا٤بتاحة كالتهديدات ٩با ٰبد من حالة عدـ التأكد عند اٚباذ
القرار كترشيده؛
 تساىم يف ٚبصيص ا٤بوارد كاإلمكانيات بطريقة فعالة كذلك من خبلؿ التخطيط الطويل ا٤بدل لكيفية
ا٢بصوؿ عليها كاستخدامها يف تلبية احتياجات ا٤بؤسسة ٤بواجهة ندرة ا٤بوارد الطبيعية؛
ٙ بد من مقاكمة التغيّب لدل العماؿ ،كتشجعهم على تكوين تفكّب إٯبايب ا٘باىو؛
ٛ بثل طريقة فعالة ٢بل ا٤بشاكل كإدارة ا٤بخاطر يف ا٤بؤسسة.
إف ظهور مفهوـ اإلدارة االسَباتيجية كاف نتيجة إسهامات مت نشرىا من قبل عدة مفكرين اقتصاديْب مثل
"االسَباتيجية كا٥بيكل التنظيمي" لػ  Chandlerسنة " ،1962سياسة العمل -مواضيع كحاالت" لػ ،Learned
 Andews ،Christensenو  Guthسنة  1965كاسَباتيجية ا٤بؤسسة" لػ  Ansoffسنة .21965
لقد تطورت اإلدارة االسَباتيجية منذ ظهورىا من حيث ا٤بفهوـ كمن حيث التطبيق ،ففي سنوات الستينيات
من القرف العشرين ركزت اإلدارة االسَباتيجية على عمليات التخطيط ،كخبلؿ سنوات السبعينيات كالثمانينيات مت
ربط ا٤بفهوـ بالتحليل البيئي ،كمنذ سنوات التسعينيات اٚبذ التفكّب االسَباتيجي كاإلدارة االسَباتيجية أشكاال
متنوعة ك٨بتلفة ،3عموما ٲبكن توضيح مراحل تطور اإلدارة االسَباتيجية فيما يلي:

 1عبد البارم إبراىيم درة ،ناصر٧-بمد مسعود -جرادات" ،األساسيات يف اإلدارة االسَباتيجية :منحُب نظرم تطبيقي" ،دار كائل للنشر كالتوزيع،
الطبعة األكُف ،عماف ،األردف ،2014 ،ص ص.37 - 35.
Ulrike Mayrhofer, « Management Stratégique », Bréal édition, France, 2007, PP. 13-14.
Ibid. P.14.
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تشمل ىذه ا٤برحلة فَبة الستينيات من القرف ا٤باضي ،حيث كاف اىتماـ ا٤بؤسسة منصبا على إعداد كتنفيذ
ا٤بيزانية السنوية ،كقد استندت اإلجراءات الٍب كانت تقوـ هبا ا٤بؤسسات من أجل إعداد ىذه ا٤بيزانيات على التنبؤ
باألىداؼ ا٤بالية (اإليرادات كالتكاليف ا٤بتوقعة) كالٍب تسعى ا٤بؤسسة جاىدة لتحقيقها ،كيكوف الَبكيز موجها
على األنشطة الوظيفية للمؤسسة ،قد تكوف لئلدارة العليا با٤بؤسسة بعض االسَباتيجيات يف ىذه ا٤برحلة لكنها
غّب ٧بددة أك مت تصميمها كلكنها ال تظهر للوجود خاصة يف ا٤بؤسسات الناشئة حديثا أك صغّبة ا٢بجم.1

يف ىذه ا٤برحلة بدأ ا٤بدراء بالتفكّب االستقرائي للتوجهات السابقة ،كحاكلوا التنبؤ بالتأثّب ا٤بستقبلي للبيئة
حسن
ا٣بارجية على ا٤بؤسسة ،كما أف األطر الزمنية لتقييم نتائج القرارات أطوؿ من ا٤برحلة السابقة ،كلقد ّ
التخطيط طويل األجل من القرارات التنظيمية (مثل ٙبسْب اإلنتاجية أك االستفادة الفضلى من رأس ا٤باؿ).2
تعترب ىذه ا٤برحلة حلقة كصل بْب ا٤برحلة األكُف الٍب اىتم الفكر فيها بالتخطيط طويل ا٤بدل ككضع
السياسات التنظيمية بعيدة ا٤بدل كبْب ا٤برحلة الثالثة الٍب ظهر فيها االىتماـ بتحليل عناصر البيئة احمليطة بشكل

أكسع ،كقد مشلت ىذه ا٤برحلة فَبة الستينيات كالسبعينيات.3

يسمي البعض ىذه ا٤برحلة بالتخطيط االسَباتيجي ،كىي تتميز ٗبحاكلة فهم حقيقة السوؽ ،كيكوف االعتماد
األساسي يف التنبؤ على األساليب األكثر استجابة للمستهلكْب كالسوؽ كٙبوالهتما ،كٛبثل ىذه ا٤برحلة بداية
التفكّب االسَباتيجي ا٢بقيقي ،لكن عدـ كجود التكامل الدقيق يف ا١بهود التخطيطية للوحدات التنظيمية ا٤بختلفة

با٤بؤسسة يعترب أىم نقطة ضعف يف ىذه ا٤برحلة كالٍب امتدت إُف غاية سنوات التسعينيات من القرف ا٤باضي.4

أدل إخفاؽ ا٤بؤسسات يف تنفيذ االسَباتيجية ،نتيجة الَبكيز على اإلدارة العليا يف صياغة االسَباتيجية دكف
االىتماـ ٗبدخبلهتا إُف ا٤بزج بْب التخطيط االسَباتيجي كاإلدارة التقليدية٩ ،با أدل إُف ظهور مفهوـ اإلدارة
٧ 1بمد حنفي ٧بمد نور تبيدم" ،أثر اإلدارة االسَباتيجية على كفاءة كفعالية األداء (دراسة قطاع االتصاالت السودانية)" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة،
قسم إدارة األعماؿ ،مدرسة العلوـ اإلدارية ،جامعة ا٣برطوـ ،السوداف ،2010 ،ص.36.
 2كاظم نزار الركايب ،مرجع سبق ذكره ،ص.63.
 3جعفر عبد اهلل موسى إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص.43.
٧ 4بمد حنفي ٧بمد نور تبيدم ،مرجع سبق ذكره ،ص.37.
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االسَباتيجية الٍب تركز على ٝبيع ا٤بستويات اإلدارية لصياغة االسَباتيجية ،كىذا ما أدل إُف كجود توافق بْب
ا١بهود التخطيطية ،كبالتاِف ٙبقيق األىداؼ بأكثر كفاءة كفعالية ،1تعترب ىذه ا٤برحلة من أعقد ا٤براحل الٍب مرت
هبا اإلدارة االسَباتيجية كىي ا٤برحلة ا٤بعاصرة كا٤بتوقع كذلك أف تسود مستقببل.

من أجل تسهيل عملة تنفيذ االسَباتيجية كٙبقيق التوافق بْب ا١بهود االسَباتيجية مت تقسيمها حسب
الوحدات اإلدارية ،حيث مت التمييز بْب ثبلث مستويات لئلدارة االسَباتيجية ىي اسَباتيجية ا٤بؤسسة ككل،
االسَباتيجية التشغيلية كاسَباتيجية الوظائف.
يوضع يف ىذا ا٤بستول االسَباتيجية الكلية الٍب تتعلق با٤بؤسسة كٙبديد ا٘باىاهتا يف التعامل مع البيئة
ا٣بارجية ،كتقوـ اإلدارة العليا بإتاحة الفرصة لرؤساء الوحدات االسَباتيجية كرؤساء األنشطة الرئيسية للمشاركة يف
كضع التصور االسَباتيجي للمؤسسة ككل ،كا٤بسؤكلية األساسية ٥بذا ا٤بستول ىي التفكّب يف استخداـ نقاط القوة
كالضعف للمؤسسة يف اٚباذ قرارات اسَباتيجية عامة كاالندماج مثبل ،كما أف االسَباتيجية يف ىذا ا٤بستوم تتميز
بطوؿ أجلها.2

تتوُف اإلدارة االسَباتيجية يف ىذا ا٤بستول صياغة كتنفيذ ا٣بطة االسَباتيجية ا٣باصة بكل كحدة أعماؿ،
انطبلقا من ٙبليل متغّبات البيئة الداخلية للوحدة كالبيئة ا٣بارجية احمللية ،كٙبديد إمكانيات الوحدة كاألىداؼ
االسَباتيجية ا٤بطلوب تنفيذىا ،كبصورة عامة اإلدارة االسَباتيجية يف ىذا ا٤بستول تكوف مسؤكلة عن ٚبطيط
كتنظيم كل األنشطة ا٣باصة بالوحدة كاٚباذ القرارات البلزمة لتنفيذىا.3
يف ىذا ا٤بستول يتم صياغة االسَباتيجية ا٣باصة بكل ٦باؿ كظيفي ،كاٚباذ القرارات البلزمة لتنفيذىا ،كتتميز
بأهنا تكوف على ا٤بدل القصّب (أقل من سنة) ،كتتجسد اجملاالت الوظيفية للمؤسسة يف :التسويق ،اإلنتاج،

 1كاظم نزار الركايب ،مرجع سبق ذكره ،ص.65.
٧ 2بمد أٞبد عوض" ،اإلدارة االسَباتيجية :األصوؿ كاألسس العلمية" ،الدار ا١بامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2004 ،ص.20.
 3سعد غالب ياسْب" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2002 ،ص ص.34-33.
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التمويل ،ا٤بوارد البشرية ...اٍف ،كا٥بدؼ منها ىو ا٢بفاظ على االسَباتيجية التشغيلية للمؤسسة يف كل ٦باؿ
كظيفي من أجل دعم اسَباتيجية ا٤بؤسسة ككل.1
كٲبكن تلخيص مستويات اإلدارة االسَباتيجية يف الشكل ا٤بواِف:

المركز الرئيسي

مستوى المؤسسة (الرئيس التنفيذم،

٦بلس اإلدارة ،كبار ا٤بديرين)

القطاع A

القطاع B

القطاع C

مستوى وحدات األعمال

وظائف

وظائف

وظائف

المستوى الوظيفي (ا٤بديركف الوظيفيوف)

سوق A

سوق B

سوق C

(مدراء األقساـ)

المصدر :شارلزىل ،جارديث جونز ،ترٝبة٧ :بمد سيد أٞبد عبد ا٤بتعاؿ ،إ٠باعيل علي بسيوٓف" ،اإلدارة االسَباتيجية :مدخل متكامل" ،دار ا٤بريخ
للنشر ،الرياض ،ا٤بلكة العربية السعودية ،2008 ،ص.36.

من خبلؿ الشكل نبلحظ أف اسَباتيجية ا٤بؤسسة ككل تتم على مستول اإلدارة العليا كهتتم بتحليل البيئة
ا٣بارجية للمؤسسة كاٚباذ القرارات طويلة األجل ،يف حْب أف االسَباتيجية التشغيلية أك األنشطة تتم على مستول
اإلدارة الوسطى كهتدؼ إُف ٙبديد كيفية القياـ باألنشطة كاٚباذ القرارات البلزمة لتنفيذىا ،بينما يتم على مستول
اإلدارة الدنيا صياغة اسَباتيجية الوظائف من أجل تفادم اال٫برافات يف تنفيذ اسَباتيجية األنشطة كبالتاِف دعم
اسَباتيجية ا٤بؤسسة ككل.
تعددت النماذج الٍب تناكلت عناصر أك مكونات اإلدارة االسَباتيجية ،فهنالك من يسبق اإلدارة
ضم نها ىذه ا١بوانب التحليلية ،إال أف معظم الباحثْب قد اتفقوا
االسَباتيجية ٗبراحل ٙبليلية ٨بتلفة كىنالك من يُ ّ
 1بوىبلؿ فاطمة" ،التوافق االسَباتيجي كا٥بيكل التنظيمي كتأثّبه على فعالية ا٤بؤسسة" ،رسالة دكتوراه غّب منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية كالتجارية
كعلوـ التسيّب ،جامعة مصطفى إسطنبوِف معسكر ،ا١بزائر ،2015 ،ص.39.
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على أف اإلدارة االسَباتيجية تشتمل على أربع عناصر أساسية ىي :صياغة االسَباتيجية ،التحليل البيئي ،تنفيذ
االسَباتيجية كتقييمها ،يف حْب اختلفوا بشكل أك بآخر على ا٤بكونات الفرعية لكل عنصر أساسي ،كا١بدير
بالذكر أف ىذه العناصر األساسية مرتبطة مع بعضها البعض ،كفيما يلي نتناكؿ شرح مبسط لكل عنصر:
يقصد هبا إعداد خطة طويلة األجل يف ضوء ما ٛبلكو ا٤بؤسسة من نواحي القوة كالضعف كىي تتضمن الرؤية
االسَباتيجية ،رسالة ا٤بؤسسة ،أىداؼ ا٤بؤسسة كالسياسات ،كما يلي:
تعرؼ الرؤية االسَباتيجية للمؤسسة على أهنا "صورة ذىنية تتطلع ٥با ا٤بؤسسة ،تعمل من أجل الوصوؿ إليها
يف ا٤بستقبل" ،1كتؤثر يف الرؤية الكثّب من العناصر ٲبكن اختصارىا يف ثبلث عناصر رئيسة كما يوضحها الشكل
التاِف:

المهام الرئيس
المهام
الرئيسيةية

القيم الرئيسية

ا٤بؤسسة موجودة
٤باذا ا٤بؤسسة
٤باذا
موجودة

٩بيزات ا٤بؤسسة عن اآلخرٌن

رؤية المؤسسة

األىدا
ما تسعى ا٤بؤسسة
المصدر٦ :بيد الكرخي" ،التخطيط االسَباتيجي" ،دار ا٤بناىج لنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2009 ،ص.82.

كيشّب العديد من الباحثْب إُف أف خصائص الرؤية الفعالة كا١بيدة ٯبب أف تتصف باآليت:

2

 ٯبب أف تكوف ٨بتصرة كبسيطة ككاضحةٙ ،بمل يف طياهتا حلما كبّبا ٯبسد كاقعية ملموسة؛
 تثّب التحدم للمؤسسة بصورهتا العامة ،حيث يرل ا١بميع أف العمل ا١باد كا٤بثابر سيجعل من ا٤بؤسسة
حالة متميزة تليب طموحاهتم كرغباهتم باإل٪باز ا٤ببدع؛
 أف تليب كل تطلعات كطموحات ا٤بتعاملْب كالفئات مع ا٤بؤسسة؛
٦ 1بيد الكرخي" ،التخطيط االسَباتيجي" ،دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2009 ،ص.78.
 2جعفر عبد اهلل موسى إدريس" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.84-83.
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 أف تكوف منسجمة مع رسالة ا٤بؤسسة كقيمها ،تفاديا لتبديد ا١بهود كىدر ا٤بوارد؛
 أف تعطي إمكانية استخداـ مؤشرات للفحص كالتأكد من صدؽ التوجو لتحقيقها كالعمل يف إطارىا،
حٌب ال تصبح ٦برد شعارات ال يتحسسها أم طرؼ من األطراؼ ذات ا٤بصلحة؛
 ٲبكن نقلها كترٝبتها إُف اسَباتيجيات كأىداؼ مَبابطة ترسم الصورة ا٤بستقبلية ا٤برغوبة للمؤسسة؛
٥ با قوة إيصاؿ كاسعة لكي تشكل جزء أساسيا من ثقافة ا٤بؤسسةٕ ،بيث تصبح منظورا يتقا٠بو ا١بميع
كيتم فهمو بصورة موحدة؛
 ٯبب أف ال تكوف ٦برد شعارات مستقبلية بعيدة عن الواقع القائم ،بل يفَبض أف تكوف عملية تكامل
بْب ا٢باضر كا٤بستقبل.
تعرؼ رسالة ا٤بؤسسة بأهنا "قائمة تتضمن إعبلف ا٤بؤسسة لرؤيتها كفلسفتها ،أىدافها كاجملاؿ الذم تعمل فيو
كالذم ٲبيزىا عن غّبىا من ا٤بؤسسات  ،سواء كاف يتعلق با٤بنتجات الٍب تنتجها أك بأنواع ا٤بستهلكْب الذين ترغب
يف تلبية احتياجاهتم أك با١بانب التكنولوجي ا٤بستخدـ" ،1كعادة ما تشمل رسالة ا٤بؤسسة العناصر الٍب يوضحها
الشكل التاِف:

ا٣بدمات ا٤بقدمة

ا٤بستفيدين

فلسفة ا٤بؤسسة
صورة اجملتمع

نطاؽ العمل
بقاء ا٤بؤسسة

مؤىبلت ا٤بؤسسة

مكونات الرسالة
التكنولوجيا
ا٤بستخدمة

العاملْب

المصدر٦ :بيد الكرخي" ،التخطيط االسَباتيجي" ،دار ا٤بناىج لنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2009 ،ص.109.

كبالتاِف فإف رسالة ا٤بؤسسة ٯبب أف تغطي عنصرا أك أكثر من العناصر السابقة ،كيوضح ا١بدكؿ التاِف ىذه
العناصر مع ما يقابل كل منها من تساؤالت ٯبب أف تثّبىا اإلدارة العليا لغرض ا٢بكم على فاعلية الرسالة:
 1نبيل حامد مرسي صقر" ،التخطيط االسَباتيجي" ،ا٤بكتب العريب ا٢بديث ،اإلسكندرية ،مصر ،2008 ،ص.31.
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التساؤالت

العناصر
العمالء

من ىم عمبلء ا٤بؤسسة؟

المنتجات

ما ىي السلع كا٣بدمات الٍب تقدمها ا٤بؤسسة؟

األسواق

أين تتنافس ا٤بؤسسة؟

التكنولوجيا

ما ىي أسس التكنولوجيا الٍب تعتمد عليها ا٤بؤسسة؟

االىتمام بالبقاء /النمو /الربحية

ما ىي التزامات ا٤بؤسسة ٫بو ٙبقيق األىداؼ االقتصادية؟

الفلسفة

ما ىي قيم كمعتقدات ا٤بؤسسة كأكلويات اىتماماهتا؟

مؤىالت المؤسسة

ما ىي أبرز نواحي قوة ا٤بؤسسة كمزاياىا التنافسية؟

االىتمام بالصورة العامة

ما ىي انطباعات ا١بمهور عن ا٤بؤسسة؟

االىتمام بالعاملين

ما ىي ا٘باىات ا٤بؤسسة ٫بو العاملْب؟

المصدر:مؤيد سعيد ساَف" ،أساسيات اإلدارة االسَباتيجية" ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف ،2005 ،ص.75.
1

كينبغي أف تتوافر يف الرسالة ا١بيدة ٦بموعة من ا٣بصائص كا٤بواصفات ،ىي:
 ٯبب أف تتميز بالوضوح كدقة التعبّب كاإلٯباز يف الصياغة ،كأف تكوف سهلة الفهم كقصّبة يسهل تذكرىا؛
 ينبغي أف تصف ا٤بؤسسة من حيث ٙبديد أىدافها كٝبهورىا ،ككيف ٲبكنها ٙبقيق ما تريد؛
 من الضركرة أف تتميز بقابليتها للتحويل إُف خطط كبرامج عمل ،كيف ذات الوقت تركز على ٧بور
اسَباتيجي ٧بدد ككاضح؛
 ٯبب أف تعرب عن ٛبيز ا٤بؤسسة عن غّبىا من ا٤بؤسسات ،كيف نفس الوقت تعمل على ٙبقيق التكامل
بْب ٨بتلف كحدات العمل با٤بؤسسة؛
 ضركرة أف ٛبثل ا٤برجع الدائم للقرارات داخل ا٤بؤسسة ،مع مراعاة عوامل النمو كالتوسع ا٤بتوقعة يف
ا٤بستقبل؛
 ٯبب أف ٙباكي أعراؼ كفلسفة كقيم كمعتقدات كتقاليد ا٤بؤسسة ،كتراعي الظركؼ اجملتمعية كالبيئية
ا٢بالية كا٤بتوقعة؛
 ٯبب أف تتميز بإمكانية التطبيق؛
 من الضركرم أف يتم صياغتها بطريقة تدفع ا١بميع لتبنيها كرسالة للمؤسسةٕ ،بيث ٲبكنها إشباع
احتياجات العاملْب با٤بؤسسة كا٤بستفيدين من خدماهتا.
222222
 1عبد البارم إبراىيم الدرة ،ناصر ٧بمد سعود جرادات" ،اإلدارة االسَباتيجية يف القرف ا٢بادم كالعشركف :النظرية كالتطبيق" ،دار كائل للنشر ،الطبعة
األكُف ،عماف ،األردف ،2014 ،ص ص.104-103.
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ىناؾ حكمة يونانية قدٲبة تقوؿ" :لو أف قائد السفينة ال يعرؼ ما ىو ا٤بيناء الذم ٯبب أف ٰبط رحالة فيو
فإنو لن يستطيع االستفادة من ا٘باىات الرياح كلن تنفعو كفاءتو الشخصية  ...اٍف ،كيف الغالب فإنو لن يرسو
على أم ميناء".
ٛبثل الغايات النتائج النهائية العامة الٍب تنوم منظمة األعماؿ ٙبقيقها على ا٤بدل البعيد ،لذلك فإهنا أىدافا
عامة توضع بصورة ٦بردة كٙباكؿ منظمات األعماؿ االقَباب منها ،كيدخل يف إطارىا تعظيم الربح ،النمو
كالتوسع ،االلتزاـ با٤بسؤكلية االجتماعية كا١بوانب األخبلقية ،لذلك فإهنا ترتبط ارتباطا كثيقا باالسَباتيجية الكلية
٤بنظمة األعماؿ ،كبالتاِف فإف اإلدارة العليا ىي ا٤بسؤكلة عن ٙبديدىا.1
كتتسم الغايات االسَباتيجية بأهنا أكثر ٙبديدا من بياف الرسالة ،غّب أهنا تبقى عامة إُف ا٢بد الذم تكفي فيو
للتحفيز على اإلبداع ،كىي تشّب إُف التغيّبات العامة الٍب ستكوف قد حدثت يف منظمة األعماؿ مع هناية ا٣بطة
االسَباتيجية ،كعموما فإف الغايات االسَباتيجية تصف الصورة ا٤بستقبلية ٤بنظمة األعماؿ يف ذلك اجملاؿ احملدد
الذم تعكسو رؤيتها كرسالتها ،لذلك فإهنا تكوف كاسعة ،كىي الٍب ترسم بشكل كاضح ا٘باه ا٤بؤسسة.2
3
ىناؾ يف ىذا اجملاؿ ٦بموعة من ا٤بعايّب كالٍب تساعد يف تقييم الغايات االسَباتيجية ،تتمثل باآليت:
 أف تكوف الغايات االسَباتيجية منسجمة مع رؤية منظمة األعماؿ كرسالتها كقيمها؛
 أف تساىم يف ٙبقيق رسالة ا٤بؤسسة؛
 أف تعاًف األكلويات كنتائج التقييم الداخلي كا٣بارجي ،كٲبكن تطويرىا استجابة للقضايا االسَباتيجية؛
 الغايات االسَباتيجية تعاًف الثغرات أك الفجوات مابْب مستول ا٣بدمة ا٢باِف كا٤برغوب؛
 الغايات االسَباتيجية ٛبثل النتيجة ا٤بطلوبة ٤بنظمة األعماؿ؛
 الغايات االسَباتيجية ترسم ا٘باىا كاضحا للمؤسسة ،غّب أهنا ال ٙبدد اسَباتيجيات أك مرتكزات ٧بددة،
إذ أف ما يقوـ بذلك ىو األىداؼ كا٣بطط التشغيلية؛
 الغايات االسَباتيجية تشكل جانب ٙبدم كاضح ،غّب أهنا كاقعية كقابلة للتحقيق.
222222
 1خالد ٧بمد طبلؿ بِب ٞبداف ،كائل ٧بمد إدريس" ،االسَباتيجية كالتخطيط االسَباتيجي :منهج معاصر" ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع،
عماف ،األردف ،2007 ،ص.147.
 2ا٤برجع نفسو.
 3ا٤برجع نفسو ،ص.148.
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تعرب األىداؼ عن نتائج مطلوب الوصوؿ إليها ،كبالتاِف فهي تشّب إُف النتائج النهائية لؤلنشطة ،كيعرؼ
ا٥بدؼ بأنو حالة مرغوبة أفضل من الوضع ا٢باِف كا٤بطلوب الوصوؿ إليها خبلؿ فَبة زمنية معينة ،1كٛبثل األىداؼ
االسَباتيجية أىدافا مشتقة على مستول التخطيط العاـ كالتشغيلي كتكوف أكثر تفصيبل كٙبديدا من الغايات،
كتعرؼ على أهنا تلك ا٤بستويات احملددة كالقابلة للقياس من أجل ٙبقيق الغايات االسَباتيجية.2
إذا األىداؼ االسَباتيجية ىي األىداؼ الٍب ترتبط مباشرة برسالة ا٤بؤسسة كترتبط ارتباطا كثيقا بعناصرىا،
كىناؾ ٦بموعة من الشركط الواجب توافرىا يف األىداؼ االسَباتيجية يشار إليها اختصارا باللغة اال٪بليزية
بػ :Smart3
 :Sأف تكوف كاضحة ك٧بددة ()Specific؛
 :Mأف تكوف قابلة للقياس ()Measurable؛

 :Aيوجد اتفاؽ بْب ٝبيع أفراد ا٤بؤسسة عليها ()Agreed؛
 :Rأف تكوف كاقعية ،أم ٲبكن ٙبقيقها ()Realistic؛
 :Tأف يكوف ٥با زمن ٧بدد لتحقيقها ( .)Time limit
عموما تصاغ األىداؼ االسَباتيجية على ثبلث مستويات ،ىي :األىداؼ االسَباتيجية ،األىداؼ التكتيكية
كاألىداؼ التشغيلية ،فاألكُف يتم كضعها من قبل اإلدارة العليا كتَبكز حوؿ النتائج الكلية ا٤بطلوب ٙبقيقها أم
أهنا تصاغ بشكل عاـ كتتصف بأهنا طويلة األجل ،يف حْب أف الثانية يتشارؾ يف صياغتها كبل من اإلدارة العليا،
كالوسطى كيتم صياغتها على مستول اإلدارات الرئيسية يف ا٤بؤسسة كتتصف بأهنا متوسطة األجل كتكوف أكثر
ٙبديدا من األىداؼ االسَباتيجية كتشتق منها ،أما الثالثة فيتشارؾ يف صياغتها كبل من اإلدارة الوسطى كاإلشرافية
كيتم صياغتها على مستول األقساـ كالوحدات كاألفراد ،كىي أكثر تفصيبل كٙبديدا من األىداؼ التكتيكية

كتشتق منها ،كتتصف بأهنا قصّبة األجل.4
من خبلؿ ما تقدـ يتضح أف األىداؼ االسَباتيجية ليست عينها الغايات االسَباتيجية ،فاألىداؼ ىي
بيانات ٧بددة كقابلة للقياس كذات حدكد زمنية معينة لئل٪باز أك النتائج ،لذلك فهي ٛبثل تلك اال٪بازات ا٤بباشرة
كالضركرية لتحقيق الغايات االسَباتيجية.
كٲبكن إيضاح العبلقة بْب الرؤية كالرسالة كأىداؼ ا٤بؤسسة ،يف أف كل من ىاتْب األخّبتْب ٧بتواة يف الرؤية
االسَباتيجية للمؤسسة  ،فالرسالة ٙباكؿ جعل الرؤية أكثر ٙبديد ،أما األىداؼ فتستعمل لتفعيل الرسالة كجعلها
 1عبد البارم إبراىيم الدرة ،ناصر ٧بمد سعود جرادات ،مرجع سبق ذكره ،ص.106.
 2خالد ٧بمد طبلؿ بِب ٞبداف ،كائل ٧بمد إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص.152.
 3ا٤برجع نفسو ،ص.109.
 4ا٤برجع نفسو ،ص.108.
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أكثر تركيزا ،ألف ٪باح الرسالة يتعلق بتحويلها إُف أىداؼ كٲبكن إبراز ىذه العبلقة أكثر من خبلؿ ا٤بعادلة
1
التالية:
الفلسفة ا٤بوجهة  +الصورة ا٢بقيقية للمؤسسة = الرؤية
حيث:
الفلسفة ا٤بوجهة للمؤسسة = ا٤بعتقدات كالقيم األساسية  +األىداؼ
الصورة ا٢بقيقية للمؤسسة = الرسالة  +الوصف ا٢بيوم كالشامل
تعترب القيم ٗبثابة موجهات ٲبكن ا٢بكم هبا على ما ىو خّب أك شر ،حسن أك قبيح ،ما ٯبوز أك ما ال ٯبوز،
ما ىو مرغوب أك غّب مرغوب ،كيف الغالب ما تكوف ىذه القيم مستمرة نسبيا كيشَبؾ يف مراعاهتا أفراد ٝباعة من
ا١بماعات ،كعندما ٙبرص ا٤بؤسسة على كضع قيم جوىرية فإهنا ٙبدد القيم الرئيسية لتكوف موجهات ٥با كلتفكّب
العاملْب فيها ،كيف الواقع أف ىذه القيم ٙبدد عبلقات األفراد مع بعضهم البعض يف ا٤بؤسسة ،ككيفية اٚباذ
القرارات كاألشخاص الذين يتفاعلوف معهم ،ككيف يتم التعامل مع الزبائن ،ككيف يسلك العاملوف سلوكا أخبلقيا
يف ا٤بؤسسة ،كتنمو القيم يف ا٤بؤسسة بشكل تدرٯبي كتتغّب نسبيا عرب الزمن بفعل قادهتا كتأثّب ا٢بوادث كاألزمات
الٍب تشكل ثقافة كسلوؾ األفراد.2

ٲبثل التحليل االسَباتيجي خطوة مهمة من خطوات اإلدارة االسَباتيجية فبل ٲبكن اٚباذ قرارات سليمة دكف
أف يكوف ىناؾ فهم كاضح لكل من عوامل البيئة الداخلية كا٣بارجية للمؤسسة ،كمعرفة كٙبديد كل من نقاط القوة
الٍب تقدمها البيئة الداخلية ،ككذلك ٙبديد كٙبليل الفرص كالتهديدات الٍب ٙبملها البيئة ا٣بارجية.
كتبدأ عملية التحليل االسَباتيجي بعمل مسح أك رصد بيئي ،كالذم يعِب ٝبع ا٤بعلومات كمتابعة كتقييم ما
ٰبصل يف البيئتْب الداخلية كا٣بارجية للمؤسسة كمتطلبات مهمة لتحديد االسَباتيجية ا٤بناسبة ،كيقصد بالعوامل
البيئية ا٣بارجية تللك العوامل ا٤بهمة الٍب تؤثر يف ا٤بؤسسة كلكنها خارج نطاؽ ٙبكمها ،يف حْب يقصد بالعوامل
البيئية الداخلية تلك العوامل داخل ا٤بؤسسة كالٍب ٛبلك السلطة عليها.3
يهتم التحليل البيئي الداخلي بتحديد موارد ا٤بؤسسة ا٤بختلفةٗ ،بعُب تدقيق ا٣بصائص الداخلية هبدؼ ٙبديد
العوامل االسَباتيجية الداخلية ،أم جوانب القوة كجوانب الضعف كذلك من خبلؿ عدة مداخل ،كا٤بدخل

٦ 1بيد الكرخي ،مرجع سبق ذكره ،ص.78.
 2عبد البارم إبراىيم الدرة ،ناصر ٧بمد سعود جرادات ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.113-112.
 3ا٤برجع نفسو ،ص.127.

16

الوظيفي ا٤بستند إُف رصد كفحص ا٤بوارد كالقدرات الوظيفية ،مدخل ا٤بوارد ا٤بستند إُف تقييم موارد ا٤بؤسسة
لتحديد كفاياهتا ا١بوىرية كمدخل سلسلة القيمة لتحديد نقاط القوة كالضعف يف السلسلة.1
أما التحليل البيئي ا٣بارجي فهو يتم من خبلؿ ٙبليل ٦بموعة القول البيئية ا٣بارجية الٍب تؤثر على ا٤بؤسسة
كا٤بتمثلة يف العوامل االقتصادية ،العوامل التكنولوجية ،العوامل السياسية كالقانونية كالعوامل االجتماعية كالثقافية،
كتسمى ىذه العوامل ٦بتمعة بالبيئة ا٣بارجية العامة ،كالٍب تؤثر على ٝبيع ا٤بؤسسات الٍب تعمل يف اجملتمع بصرؼ
النظر عن النشاط الذم تقوـ بو ،كىناؾ أيضا ما يسمى بالبيئة ا٣بارجية ا٣باصة (البيئة الصناعية) كا٤بتمثلة يف

العمبلء ا٢باليْب كا٤برتقبْب ،ا٤بوردين ،ا٤بنافسْب ،السلع كا٣بدمات البديلة...اٍف.2
كالشكل التاِف يربز مكونات بيئة ا٤بنضمة بقسميها الداخلية كا٣بارجية:

البيئة العامة

القول التكنولوجية

البيئة الخاصة

ا٤بوردكف-العاملْب

القول االقتصادية
النقابات-االٙبادات التجارية

البيئة الداخلية
ا٥بيكل التنظيمي -الثقافة-ا٤بوارد

ا٤بساٮبوف-ا٢بكومة-الدائنوف-العمبلء -اجملتمعات احمللية
القول االجتماعية كالثقافية

القول السياسية كالقانونية

المصدر :بلقيدكـ صباح" ،أثر تكنولوجيات ا٤بعلومات ككسائل االتصاالت ا٢بديثة ) (NTICعلى التسيّب االسَباتيجي للمؤسسات االقتصادية"،
أطركحة دكتوراه غّب منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيّب ،جامعة قسنطينة ،2ا١بزائر ،2012 ،ص.68.

كيقصد بػ:

3

 الهيكل التنظيمي :االتصاالت ،السلطة ،كسلسلة القيادة كالذم يتم كصفو يف ا٣بريطة التنظيمية؛
 الثقافة :ا٤بعتقدات كالتوقعات كالقيم ا٤بشَبكة ،فيما بْب أعضاء ا٤بؤسسة؛
 الموارد :كافة أصوؿ ا٤بؤسسة من أصوؿ مادية كمهارات كقدرات بشرية كمواىب إدارية.

كيعترب ٙبليل  SWOTمن أىم كسائل التحليل البيئي ألنو يهتم بتحديد نقاط القوة كنقاط الضعف ،كذلك من
خبلؿ ٙبليل البيئة الداخلية للمؤسسة كٙبديد الفرص كالتهديدات الٍب تطرحها البيئة ا٣بارجية ،مث ا٤بزج بْب ىذه
 1ا٤برجع نفسو ،ص ص.128-127.
 2عبد البارم إبراىيم الدرة ،ناصر ٧بمد سعود جرادات ،مرجع سبق ذكره ،ص.147.
٧ 3بمد ىآف ٧بمد" ،اإلدارة االسَباتيجية ا٢بديثة" ،دار ا٤بعتز للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف ،2004 ،ص.58.
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العوامل من أجل استنتاج التوجهات االسَباتيجية للمؤسسة٩ ،با ٯبعلها أكثر قدرة على ا٤بنافسة كأكثر أمنا،1
2
كيفرز ىذا التحليل أربعة أ٭باط ٨بتلفة يف ٦باؿ ا٤بواءمة ما بْب أكضاع ا٤بؤسسة الداخلية كا٣بارجية ،ىي:
 الخلية األولى ( :(S/Oتبْب ىذه اجملموعة نقاط قوة ا٤بؤسسة كفرصها ،كمن حيث األساس كا١بوىر ٯبب
أف تسعى ا٤بؤسسة إُف تعظيم قوهتا كاالستفادة من الفرص ا١بديدة٩ ،با ٯبل ا٤بؤسسة تتبع اسَباتيجية
ذات توجو ٫بو النمو أم اسَباتيجيات ىجومية للحصوؿ على أفضل موقع يف السوؽ؛

 الخلية الثانية

):(S/T

تبْب ىذه اجملموعة نقاط قوة ا٤بؤسسة مع أخذ التهديدات من ا٤بنافسْب بعْب

االعتبار ،كمن حيث األساس ٯبب على ا٤بؤسسة استخداـ قوهتا من أجل تقليل التهديدات٩ ،با ٯبعلها
تتبع اسَباتيجية التنويع؛
 الخلية الثالثة ) :(W/Oىذه اجملموعة تبْب نقاط ضعف ا٤بؤسسة بشكل تراديف مع الفرص ،أم ٗبعُب
٧باكلة ا٤بؤسسة السيطرة على نقاط ضعفها من خبلؿ استغبلؿ أقصى الفرص ا٤بتاحة أمامها٩ ،با ٯبعلها
تتبع اسَباتيجية التدكير أك التحوؿ؛
 الخلية الرابعة ) :(W/Tكىي تعد أكثر األكضاع سوءا ،فهي تبْب نقاط ضعف ا٤بؤسسة با٤بقارنة مع
التهديدات ا٣بارجية ،كىنا ٯبب أف تكوف االسَباتيجية دفاعية لتقليل نقاط الضعف الداخلية كتفادم
التهديدات ا٣بارجية.
يتم ا٤بفاضلة كاالختيار بْب البدائل االسَباتيجية ا٤بطركحة على ضوء ٙبليل البيئة الداخلية كا٣بارجية ،كيرل
3
البعض أف االسَباتيجية ا١بيدة ٯبب أف تتوافر فيها ا٤بعايّب التالية:
 الوضوح من حيث الصياغة كالقابلية للتطبيق العملي؛
 أف تتضمن مزايا تنافسية إٯبابية؛
 متسقة مع باقي االسَباتيجيات يف ا٤بؤسسة؛
 أف تتمتع بدرجة كافية من ا٤بركنة؛
 تتفق مع رؤية كرسالة ا٤بؤسسة كأىدافها طويلة األجل؛
 أف تكتسب تأييد أعضاء ا٤بؤسسة؛
 تنطوم على درجة ٨باطرة مقبولة من جانب أصحاب ا٤بصاٌف؛
 1بوىبلؿ فاطيمة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.45-43.
 2طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،دار زىراف للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف،
 ،2009ص ص.236-235.
 3مدحت ٧بمد أبو النصر" ،مقومات التخطيط كالتفكّب االسَباتيجي ا٤بتميز ،الطبعة األكُف" ،اجملموعة العربية للتدريب كالنشر ،القاىرة ،مصر،
 ،2009ص ص.136-135.
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 تعكس العوامل البيئية كالقدرات ا٣باصة با٤بؤسسة؛
٘ بمع بْب الكفاءة كالفاعلية.
يقصد بتنفيذ االسَباتيجية ٝبيع العمليات الٍب يتم من خبل٥با تنفيذ اسَباتيجيات ا٤بؤسسة ،كا٤بتمثلة يف كضع
ا٥بيكل التنظيمي كاألىداؼ السنوية ،ككضع السياسات ،الربامج...اٍف ،1كتتضمن عملية تطبيق االسَباتيجية
العناصر الٍب يبينها الشكل ا٤بواِف:

توفّب قادة تنظيمْب ٲبتلكوف

كضع أك تعديل ا٥بيكل

مهارات كقدرات عالية

التنظيمي

توزٌع الموارد

برنامج تطبيق االستراتيجية

خلق مناخ تنظيمي

ماىي األعماؿ الٍب ٯبب تنفيذىا اآلف ،كما

مناسب

ىي األعماؿ الٍب يتم تأجيلها؟
ما ىي األعماؿ الٍب ٙبتاج إُف كقت أكرب
كعماؿ أكثر؟

بناء تسهيبلت

بناء السياسات

ما ىي األعماؿ الٍب ٲبكن تفويضها؟

جديدة

إحداث التغّبات اإلدارية
الضركرية

مراجعة خطط ا٤بكافآت كا٢بوافز كربطها
ٕبجم األداء كبدرجة ٙبقيق االسَباتيجية

المصدر :منصور ٧بمد إ٠باعيل العريقي" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،جامعة العلوـ كتكنولوجيا ،الطبعة الثانية ،صنعاء ،اليمن ،2011 ،ص.297.

كيف الوقع فإف تنفيذ االسَباتيجية كصياغتها يسّباف جنب إُف جنب كٲبكن تصوير العبلقة الوثيقة الٍب
تربطهما من خبلؿ الشكل التاِف:

 1منصور ٧بمد إ٠باعيل العريقي" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،جامعة العلوـ كالتكنولوجيا ،الطبعة الثانية ،صنعاء ،اليمن ،2011 ،ص.296.
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صياغة االستراتيجية
نجاح

مشكلة

مخاطرة

فشل

جيدة
ضعيفة

تنفيذ االستراتيجية
جيد

ضعيف

المصدر :منصور ٧بمد إ٠باعيل العريقي" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،جامعة العلوـ كتكنولوجيا ،الطبعة الثانية ،صنعاء ،اليمن ،2011 ،ص.297.

من خبلؿ الشكل السابق نبلحظ بأنو ٯبب االىتماـ بصياغة االسَباتيجية كتنفيذىا بنفس الدرجة كي
تتفادل ا٤بؤسسة الوقوع يف ا٤بشكبلت االسَباتيجية.
بعد مرحلة تنفيذ االسَباتيجية تأيت عملية الرقابة كالتقييم ،كىذه العملية هتدؼ بالدرجة األكُف إُف التأكد من
صحة التفكّب كدقة التخطيط ككفاءة التنفيذ ،كىذه العملية ٛبتد من التأكد من جودة التفكّب االسَباتيجي كا٣بطة
االسَباتيجية إُف غاية التأكد من جودة األداء الفعلي ،كما أف كل اسَباتيجية ٚبضع لعملية التقييم هبدؼ معرفة
مدل تناسبها مع التغّبات ا٤بستمرة يف البيئة الداخلية كا٣بارجية ،كمدل دقة التنبؤات الٍب ٙبتويها ا٣بطط ،كيتطلب
ىذا مقارنة النتائج الفعلية باألىداؼ ا٤بسطرة ،كبالتاِف اكتشاؼ اال٫برافات سواء كانت يف التصميم ،أك يف تطبيق

االسَباتيجية.1
من خبلؿ ما تقدـ يتضح مدل ترابط عناصر اإلدارة االسَباتيجية مع بعضها البعض ،كذلك ما نوضحو يف
الشكل التاِف:

 1إياد علي الدجِب" ،دكر التخطيط االسَباتيجي يف جودة األداء ا٤بؤسسي -دراسة كصفية ٙبليلية يف ا١بامعات النظامية الفلسطينية" ،أطركحة دكتوراه
غّب منشورة ،قسم ا٤بناىج كطرائق التدريس ،كلية الَببية ،جامعة دمشق ،سوريا ،2010 ،ص.70.
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ٙبليل البيئة ا٣بارجية
الفرص كالتهديدات
تحليل الفرص

والتهديدات وجوانب

القوة والضعف (التحليل

( )1صياغة
االسَباتيجيات

الرباعي)

ٙبليل البيئة الداخلية
جوانب القوة كالضعف
رسم فلسفة المؤسسة
كضع الرؤية

()4
التغذية

كضع الرسالة
كضع األىداؼ كالغايات
كضع القيم الرئيسية

العكسية

اختيار االسَباتيجيات كبناؤىا

( )2تنفيذ
االسَباتيجيات
( )3تقييم

اإلسَبا٘بيات

تنفيذ االسَباتيجيات

تقييم االسَباتيجيات

المصدر :عبد البارم إبراىيم درة٧ ،بمد سعود جرادات" ،األساسيات يف اإلدارة االسَباتيجية :منحى نظرم تطبيقي" ،الطبعة األكُف ،دار كائل للنشر،
عماف ،األردف ،2014 ،ص.40.

حيث يتم ا٤بسح البيئي لكل من البيئة ا٣بارجية كالداخلية لتحديد الفرص كالتهديدات ككذلك البيئة الداخلية
لتحديد نواحي القوة كالضعف يف ا٤بؤسسة ،بعدىا يتم ٙبديد العوامل االسَباتيجية يف ضوء ٭بوذج  ،SWOTكبناء
على تقييم التفاعل بْب ىذه العوامل يتم ٙبديد الرؤية ا٤بستقبلية كرسالة ا٤بؤسسة ،كالٍب يف ضوئهما تقوـ ا٤بؤسسة
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بتحديد أىدافها كاالسَباتيجيات كالسياسات التنظيمية ،تقوـ ا٤بؤسسة بتنفيذ ىذه االسَباتيجيات كالسياسات من
خبلؿ الربامج كا٤بيزانيات ،مث أخّبا يتم تقييم األداء االسَباتيجي من خبلؿ ما يعرؼ بالرقابة االسَباتيجية.
يتوقف ٪باح أك فشل ا٤بؤسسة على مدل ٙبقيقها لرسالتها كغاياهتا كأىدافها ،كىذا يتطلب كضع اسَباتيجية
معينة كالسعي لتنفيذىا يف ظل التغّبات ا٤بختلفة احمليطة با٤بؤسسة ،كالوسيلة الوحيدة أماـ ا٤بؤسسة ٤بتابعة تنفيذ
اسَباتيجيتها أك تعديلها ىي قيامها بعملية التقييم كالرقابة االسَباتيجية.
تعترب كظيفة الرق ابة آخر الوظائف يف العملية اإلدارية كآخر ا٤براحل يف ٭بوذج اإلدارة االسَباتيجية ،كمع أهنا
تبدك كذلك إال أف كاقع ا٢باؿ يشّب إُف أف العملية الرقابية تتصف باالستمرارية كتبدأ حٌب قبل البدء بأم مرحلة
من مراحل اإلدارة االسَباتيجية باعتبارىا الضماف البلزـ لصحة السّب با٘باه األىداؼ ا٤براد ٙبقيقها.
تعددت التعاريف الٍب تطرقت إُف مفهوـ الرقابة االسَباتيجية فعلى سبيل ا٤بثاؿ تعرؼ بأهنا "عملية السيطرة
ا٤بستمرة على تطبيق اسَباتيجية ا٤بؤسسة بكفاءة كفعالية كٗبا يضمن ٙبقيق رسالة ا٤بؤسسة كاألىداؼ االسَباتيجية
٥با دكف ىدر ا٤بوارد كالقدرات ا٤بادية كالتنظيمية" ،1كما تعرؼ بأهنا "نظاـ للتعرؼ على مدل تنفيذ اسَباتيجيات
ا٤بؤسسة  ،أم مدل ٪باحها يف الوصوؿ إُف أىدافها ،كذلك من خبلؿ مقارنة ما مت تنفيذه فعبل ،مع ما ىو ٨بطط
لتعديل االسَباتيجية على أساس نتائج التنفيذ ،كبذلك ٙبسْب قدرة ا٤بؤسسة على إ٪باز أىدافها" ،2كتعرؼ الرقابة
االسَباتيجية أيضا على أهنا "جهد نظامي لوضع معايّب اإل٪باز يف ضوء األىداؼ التنظيمية كتصميم أنظمة
معلوماتية للتغذية العكسية كمقارنة اإل٪باز الفعلي با٤بعايّب ا٤بوضوعة من قبل ،كٙبديد أم كجود لبل٫برافات
كاألخطاء كالٚباذ الفعل اإلدارم ا٤بطلوب للتأكد من أف كل ا٤بوارد قد استخدمت بصورة كفؤة للغاية كبطريقة
فعالة إل٪باز األىداؼ" ،3كىناؾ من ٱبتصر الرقابة االسَباتيجية بأهنا "العملية الٍب هتتم باإلجابة على التساؤلْب:
ىل تسّب االسَباتيجية كفقا ٤با ىو ٨بطط ٥با؟ ىل النتائج الناٝبة عن االسَباتيجية ىي النتائج ا٤برغوبة؟".4

 1جعفر عبد اهلل موسى إدريس ،مرجع سبق ذكره  ،ص.297.
 2مناؿ خلف اهلل جبارة اهلل ٞبد" ،التخطيط االسَباتيجي كأثره على أداء ا٤بوارد البشرية لقطاع النفط دراسة حالة شركة سودابت" ،أطركحة دكتوراه غّب
منشورة ،كلية الدراسات العليا كالبحث العلمي ،جامعة الرباط الوطِب ،السوداف ،2015 ،ص.132.
٧ 3بمد حنفي ٧بمد نور تبيدم ،مرجع سبق ذكره ،ص.116.
4

Steven Solieri, « Strategic Control System and Firm Performance: a multiple case study Approach »,
dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in
Business Administration, State University of New York State, USA, 2000, P.12.
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من خبلؿ التعاريف السابقة ٲبكن تعريف الرقابة االسَباتيجية بأهنا "جهد نظامي بشكل دكرم كمستمر،
يهدؼ إُف ضماف تنفيذ اسَباتيجية ا٤بؤسسة بشكل صحيح ،كذلك من خبلؿ رصد األخطاء كاال٫برافات ا٢باصلة
يف عملية التنفيذ عن طريق مقارنة نتائج األداء الفعلي مع النتائج ا٤بخطط ٥با يف ضوء اسَباتيجية ا٤بنضمة ،كاٚباذ
التدابّب كالقرارات التصحيحية ٗبا يتناسق مع رسالة ا٤بؤسسة كأىدافها كىذا ما يضمن االستخداـ األمثل للمواد،
كبالتاِف ٙبقيق أىداؼ ا٤بؤسسة بصورة فعالة كضماف التغذية العكسية لباقي مراحل اإلدارة االسَباتيجية".
تعرؼ الرقابة ا٤بالية بأهنا "عملية تتبع كدراسة األعماؿ ا٤بالية ا٣باصة كا٢بالية للتأكد من أف حركة األمواؿ تسّب
طبقا للخطة ا٤بوضوعة ،كيشمل ذلك كضع ا٤بعايّب الرقابية كٙبديد اال٫برافات ا٤بتوقعة كمعرفة أسباهبا بقصد كضع
العبلج البلزـ ٥با كيف الوقت ا٤بناسب" ،1كعلى الرغم من بساطة نظاـ الرقابة التقليدية كسهولة تطبيقو ،إال أنو غّب
2
فعاؿ يف تطبيق الرقابة االسَباتيجي لعدة أسباب ،منها:
 إف ٭بوذج التغذية العكسية غّب كاؼ للتعامل مع عوامل عدـ التأكد أك تعقيد بيئة األعماؿ ،أك يف
مواكبة التغّبات الٍب ٙبصل بْب مرحلة صياغة االسَباتيجية كتطبيقها كانتظار النتائج للتأكد من فعالية
ككفاءة التطبيق؛
 النموذج التقليدم غّب فعاؿ ٤براقبة ا٣بطط االسَباتيجية ا٣باصة با٤بنافسة ،أك للتحسْب ا٤بستمر كالتجديد
يف عمليات تصنيع ا٤بنتجات أك ا٣بدمات بسبب عدـ مركنة أدكات ا٤براقبة التقليدية يف التغّب استجابة
للتغّبات الٍب ٙبصل يف ا٣بطط كاالسَباتيجيات؛
 إف النجاح يف تطبيق نظاـ الرقابة التقليدية يعتمد على سبلمة تصميم معايّب اال٪باز ،موضوعية كدقة
قياس اال٪باز ،صحة ا٤بعلومات الٍب ترافق خطوات تنفيذ عملية الرقابة ،باإلضافة إُف اعتماد ىذا النظاـ
على التفسّبات الذاتية للمدراء يف إطار العبلقات التنظيمية الر٠بية احملددة با٥بيكل التنظيمي؛
 عند تطبيق نظاـ الرقابة التقليدية يظهر يف معظم األحياف ا٘باه ٫بو الَبكيز على معيار موضوعي منفرد
لقياس األداء الفعلي بدال من االعتماد على عدة معايّب كذلك بسبب سهولة القياس كا٤بيل إُف توخي
الدقة كتفضيل معايّب كمية تفيد يف ٙبديد نتائج األعماؿ لفَبة قصّبة األجل.
باإلضافة إُف ما سبق فعلى الرغم من أٮبيتها بالنسبة للمؤسسة ،إال أف الرقابة ا٤بالية التقليدية تعرضت يف
أكاخر القرف العشركف إُف عدة انتقادات متنامية تتمحور حوؿ ضيق ٦باؿ ا٤بقاييس ا٤بالية ،كذلك بسبب خصائص

 1عبد القادر موفق" ،الرقابة ا٤بالية على البلدية يف ا١بزائر :دراسة ٙبليلية كنقدية" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية كالتجارية كعلوـ
التسيّب ،جامعة ٢باج ٣بضر باتنة ،ا١بزائر ،2014 ،ص.36.
 2جعفر عبد اهلل موسى إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.297-296.
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بيئة األعماؿ ا٢بديثة الٍب ٚبتلف عن بيئة األعماؿ الٍب نشأت فيها الرقابة اإلدارية التقليدية ،كمن أىم ىذه
1
االنتقادات ما يلي:
 تزكد ٗبعلومات مضللة الٚباذ القرارات ،معلومات حوؿ التكاليف ،الدخل ،الرٕبية ،حيث إف ا٤بقاييس
ا٤بالية التقليدية تعتمد على نتائج النشاطات ا٤باضية كىذا قد يتضارب مع األىداؼ االسَباتيجية؛
 ال تفي ٗبتطلبات االسَباتيجية ٤بنظمات اليوـ ،كذلك بسبب ثبات اعتبارات ا٤بقاييس ا٤بالية٩ ،با يؤدم
إُف ٘باىل بعض االعتبارات غّب ا٤بالية كرضا الزبوف ،كما أهنا تعطي إرشادات مضللة حوؿ الفعالية
كالرٕبية؛
 تشجع على التفكّب قصّب األمد ،ألهنا تواجو مشكلة التشاؤـ بالنسبة للوقت كالتحدم ا٢برج يف ٙبقيق
التوازف بْب ا٤بدل الطويل كالقصّب؛
 تزكد ٗبعلومات مضللة حوؿ توزيع التكاليف كالرقابة على االستثمارات ،فتقليديا رقابة التكاليف ال ٙبلل
كيف ٘برم التكلفة ،فهي تشّب فقط إُف مقدار التكلفة كإُف القاعدة التقليدية لتوزيع التكلفة إُف
تكاليف مباشرة كغّب مباشرة ك الٍب تغّبت بسبب ازدياد النفقات؛
 تزكد ٗب علومات نظرية حوؿ ا٤بستخدمْب ،كىذه ا٤بعلومات غّب مهمة بالنسبة ١بزء كبّب من ا٤بؤسسة ،فقد
ال يرل ا٤بستخدمْب عبلقة بْب عملهم كبْب األرقاـ ا٤بوضحة يف التقارير الشهرية كالفصلية ا٤بتعددة؛
 ضعف االىتماـ ببيئة العمل ،إذ تتجاىل ٧بور الزبوف ك٧بور ا٤بنافسْب ،أم أهنا تركز على العوامل الداخلية
كتتجاىل التأثّبات ا٣بارجية ،فهي تُستخدـ فقط إلجراء مقارنات مع الفَبات السابقة كيصعب بواسطتها
مقارنة ا٤بؤسسة مع ا٤بنافسْب؛
 رٗبا تعطي معلومات مضللة ،حيث ٲبيل القادة إُف استخداـ التقارير الشهرية كالفصلية كىو ما يؤدم إُف
تأييد قرارات االستثمار قصّبة األجل.
نتيجة ىذه ا٤بآخذ ،مت االنتقاؿ من الرقابة ا٤بالية إُف الرقابة االسَباتيجية كالٍب ٛبثل نظاما شامبل يغطى
٨بتلف مستويات االسَباتيجية ،بدءا بالرقابة قبل التنفيذ كالٍب هتدؼ باألساس إُف منع حدكث ا٤بشاكل أك
ظهورىا ،كذلك من خبلؿ ا لَبكيز على ا٤بدخبلت كالتأكد من سبلمتها ( كىذا ما يفَبض أف يكوف الدكر األىم
لئلدارة االسَباتيجية) ،مث بعد ذلك الرقابة ا٤بتزامنة مع التنفيذٗ ،بعُب حل ا٤بشاكل حاؿ ظهورىا دكف إبطاء من
خبلؿ الَبكيز على العمليات ا٤بستمرة ككيفية تنفيذىا ،كأخّبا الرقابة البلحقة (بعد التنفيذ) كالٍب يفَبض أف ٙبل
ا٤بشاكل بعد حدكثها من خبلؿ الَبكيز على ا٤بخرجات ،كا١بدكؿ التاِف يبْب الفرؽ بْب الرقابة ا٤بالية
كاالسَباتيجية:
 1عبد اللطيف عبد اللطيف ،حناف تركماف" ،الرقابة االسَباتيجية كأثرىا على زيادة فعالية أداء ا٤بؤسسات"٦ ،بلة جامعة تشرين للدراسات كالبحوث
العلمية-سلسلة العلوـ االقتصادية كالقانونية ،اجمللد  ،27العدد  ،4سوريا ،2005 ،ص.141.
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معيار التفرقة
المدى الزمني

الرقابة االستراتيجية

الرقابة المالية

طويلة األجل ،حيث ٛبتد من سنة إُف قصّبة األجل ،كعادة ما تكوف أقل من
سنة.
عشر سنوات.

نوعية المعايير

تعتمد على ا٤بعايّب الكمية كالنوعية معا.

نطاق التركيز

يَبكز نشاطها على العمليات الداخلية يرتكز نشاطها على العمليات الداخلية
فقط.
كا٣بارجية.

فترة تحقق النشاط التصحيحي

نشاطها التصحيحي ٲبثل حالة متواصلة نشاطها التصحيحي رٗبا يتحقق بعد
انتهاء فَبة الرقابة.
كمستمرة.

تعتمد على ا٤بعايّب الكمية فقط.

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على :جعفر عبد اهلل موسى إدريس" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،الطبعة األكُف ،دار خوارزـ العلمية للنشر كالتوزيع،
جدة ،ا٤بلكة العربية السعودية ،2013 ،ص.297.

من خبلؿ ما سبق يتضح أف ا٤بدخل التقليدم للرقابة كالذم ٲبثل نظاما للتغذية العكسية ىو نظاـ رقايب

٨بصص أساسا للرقابة التشغيلية كال يصلح ألف يكوف مدخبل مناسبا للرقابة االسَباتيجية ،ذلك أنو ٱبتلف يف
فلسفتو كأسلوبو عن فلسفة كأسلوب ىذه األخّبة ،خاصة إذا تعلق األمر باألداء االسَباتيجي الذم ال تظهر
نتائجو يف األمد القصّب بل ٙبتاج إُف فَبات زمنية طويلة ،كحٌب لو مت اعتماد الرقابة التقليدية ٖبطواهتا ا٤بعركفة من
كضع ا٤بعايّب ،قياس األدا ء الفعلي كمقارنتو با٤بعايّب ا٤بوضوعة كمن مث تصحيح اال٫برافات إف كجدت فإف األمر
يتطلب تفعيلها بشكل ٨بتلف للرقابة االسَباتيجية ،بل إف ذلك يتطلب تطوير معايّب تساعد يف التأكد من التوجو
االسَباتيجي أثناء عملية التنفيذ.
معُب ما سبق أنو يفَبض بالنظاـ الرقايب يف ا٤بؤسسات أف يكوف نظاما رقابيا شامبل ٤بختلف مستويات
االسَباتيجية كما يبينو الشكل التاِف:
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ا٤بدخبلت

العمليات مستمرة التنفيذ

ا٤بخرجات

الرقابة قبل التنفيذ
(تتفادل ا٤بشاكل قبل حدكثها)

الَبكيز على

الرقابة ا٤بتزامنة مع التنفيذ

الَبكيز على

(حل ا٤بشاكل عند حدكثها)

الرقابة بعد التنفيذ

الَبكيز على

(حل ا٤بشاكل بعد حوثها)

المصدر :طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي ادريس" ،اإلدارة االسَباتيجية :منظور منهجي متكامل" ،دار كائل للنشر ،الطبعة االكُف،
عماف ،األردف ،2007 ،ص.471.

تعددت اآلراء حوؿ ٙبديد ا٤براحل كا٣بطوات الرئيسية الٍب ٛبر هبا الرقابة االسَباتيجية ،فقد قسمها البعض إُف
أربع مراحل بينما قسمها آخركف إُف ٟبس مراحل أك أكثر ،كٲبكننا تلخيص تلك ا٤براحل يف ا١بدكؿ التاِف:
Designing
Strategic control
systems
 ٙبديد ا٤بعايّب كاألىداؼ. خلق ا٤بقاييس كأنظمةالتوجيو.
 مقارنة األداء الفعلي معاألىداؼ ا٤بوضوعة.
 تقييم النتائج كاٚباذاألعماؿ التصحيحية يف
حاؿ كجود ضركرة.

Boone،Kurtz
)(1992,445
 كضع معايّب األداء. قياس األداء الفعلي.مقارنة األداء الفعليمع ا٤بعايّب ا٤بوضوعة.
 التقييم ك اٚباذاإلجراءات التصحيحية
يف حالة كجود اختبلؼ
بْب األداء الفعلي
كا٤بخطط.

Stahl
)(1995,413
 ٙبديد األىداؼ. تأسيس ا٤بقاييسا٤بالية كاالقتصادية.
 الوقت. قياس األداء. ا٤بقارنة. اٚباذ اإلجراءاتالتصحيحية يف حاؿ
كجود ا٫برافات.

Helen
()02200990
ٙبدد ما ىو ا٤براد قياسو كضع معايّب قياسيةمسبقة
 إجراء قياس األداء ىل يتطابق األداءالفعلي مع األداء النمطي
 اٚباذ اإلجراءاتالتصحيحية.

Wright
)(1992,202
ٙبديد ما ىو ا٤بطلوبللتقييم كالرقابة من خبلؿ
رسالة ا٤بؤسسة كأىدافها
كغاياهتا.
كضع ا٤بعايّب.قياس األداء.مقارنة األداء مع ا٤بعايّب.اٚباذ إجراءات تصحيحيةيف حاؿ عدـ تطابق األداء
مع ا٤بعايّب ا٤بوضوعة.

المصدر :عبد اللطيف عبد اللطيف ،حناف تركماف" ،الرقابة االسَباتيجية كأثرىا على زيادة فعالية أداء ا٤بؤسسات"٦ ،بلة جامعة تشرين للدراسات
كالبحوث العلمية ،سلسلة العلوـ االقتصادية كالقانونية ،اجمللد  ،27العدد  ،4سوريا ،2005 ،ص.134.
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من خبلؿ ما تقدـ يتضح أنو رغم االختبلؼ حوؿ عدد كخطوات الرقابة االسَباتيجية ،إال أنو ىناؾ شبو
إٝباع حوؿ مضموف ىذه ا٣بطوات كتسلسلها ا٤بنطقي كالذم يبدأ بتحديد ا٤بعايّب كينتهي باٚباذ اإلجراءات
التصحيحية ،كٲبكن تلخيص خطوات الرقابة االسَباتيجية يف الشكل التاِف:

ٙبديد ا٥بدؼ من الرقابة

ٙبديد كصياغة معايّب القياس

قياس ما مت ا٪بازه فعبل

عدـ اٚباذ إجراءات تصحيحية
بسبب تطابق النتائج

نعم

مقارنة النتائج مع األىداؼ

التغذية

(ىل تتطابق النتائج مع األىداؼ؟) ال

اٚباذ إجراءات تصحيحية

العكسية
المصدر:

ناصر ٧بمد سعود جرادات" ،اإلدارة االسَباتيجية منظور تكاملي حديث" ،دار إثراء للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف،

 ،2013ص .331
من خبلؿ ىذا الشكل نبلحظ أف الرقابة االسَباتيجية ٟبس خطوات رئيسية ،سنتناك٥با بشيء من التفصيل
يف ا٤ببحث الثالث ا٤بخصص للشق الثآف من عملية الرقابة االسَباتيجية كىو التقييم االسَباتيجي لؤلداء.
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يعد األداء مفهوما جوىريا بالنسبة ٤بنظمات األعماؿ بشكل عاـ ،كىو ٲبثل القاسم ا٤بشَبؾ الىتماـ علماء
اإلدارة ،كيكاد يكوف الظاىرة الشمولية ١بميع حقوؿ كفركع ا٤بعرفة اإلدارية ٗبا فيها اإلدارة االسَباتيجية ،فضبل عن
كونو البعد األكثر أٮبية ٤بختلف منظمات األعماؿ كالذم يتمحور حولو كجود ا٤بؤسسة من عدمو.
كعلى الرغم من كثرة البحوث كالدراسات الٍب تتناكؿ األداء سواء بشكلو العاـ أك ببعده االسَباتيجي ،إال أف
ىذا األخّب ال يزاؿ ٦باال خصبا للبحث كالدراسة الرتباطو الوثيق ٗبختلف ا٤بتغّبات كالعوامل البيئية كتشعب تلك
ا٤بتغّبات كتأثّبىا ا٤بتبادؿ معو.
لذلك سنحاكؿ اإل٤باـ فيما يلي ٗبفهوـ األداء االسَباتيجي ،كذلك من خبلؿ التطرؽ إُف:
 المطلب األول :مدخل عاـ إُف األداء؛
 المطلب الثاني :مدخل إُف األداء االسَباتيجي؛
 المطلب الثالث :أساليب استمرارية كٙبسْب األداء االسَباتيجي.
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ٰبظى األداء بأٮبية كربل يف منظمات األعماؿ ،كىذا من منطلق أنو ٲبثل العنصر األساسي لوجود أم منظمة
من عدمو ،ذلك أف ٨برجاتو ستحدد إذا ما استطاعت ىذه األخّبة تعزيز قدرهتا التنافسية كٙبقيق ىدفها الرئيسي
أال كىو البقاء كاالستمرارية.
إف األداء مفهوـ كاسع ك٧بتوياتو متجددة بتجدد كتطور أم مكوف من مكونات ا٤بؤسسات على اختبلؼ
أنواعها ،لذلك سنحاكؿ فيما يلي ضبط مصطلح ىذا األخّب كذلك بالتطرؽ إُف مفهومو ،أبعاده كمكوناتو.
على الرغم من شيوع استخداـ مصطلح األداء يف األدب التسيّبم ،كعلى الرغم من كثرة الدراسات الٍب
تتناكلو ،إال أ ّف ذلك َف يؤد إُف إزالة الغموض الذم يكتنفو ،كَف يتم التوصل إُف إٝباع حوؿ مفهوـ ٧بدد لو،
حيث ال يزاؿ الباحثْب مشغولْب ٗبناقشتو كمصطلح فِب كذلك لتعدد كجهات النظر حوؿ مدلولو.
قبل اإلسهاب يف شرح ىذا األخّب نشّب بادئ ذم بدء إُف أف األداء ىو "الَبٝبة اللغوية للكلمة اال٪بليزية
 Performanceكالٍب تعِب ا٪باز العمل ،أك الكيفية الٍب يبلغ هبا التنظيم أىدافو".1
ٱبتلف مفهوـ األداء باختبلؼ ا٤بعايّب كا٤بقاييس الٍب تعتمد يف دراستو كقياسو من طرؼ ا٤بدراء كا٤بؤسسات،
كنتيجة لذلك فإنو ال يسعنا يف ىذا الشأف عرض كٙبليل أراء كل الكتاب كالباحثْب يف حقل االقتصاد كالتسيّب،
األمر الذم ٰبتم علينا االقتصار على ٦بموعة ٧بددة من التعاريف كالٍب من شأهنا تعزيز فهم مصطلح األداء كما
يلي:
 التعريف األول" :األداء ينتج مباشرة عن عنصر العمل ،كبالتاِف فإف كل عامل يعطي األداء الذم
يتناسب مع قدراتو ،كمع طبيعة عملو".2

 التعريف الثاني" :األداء ىو كل ما يساىم يف ٙبسْب الثنائية (القيمة-التكلفة) ،أم ىو كل ما يساىم يف
التقليل من التكلفة أك الرفع يف القيمة ،بعبارة أخرل ىو كل ما يؤدم إُف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية
للمؤسسة".3

1

عبد ا٤بليك مزىودة" ،األداء بْب الكفاءة كالفعالية :مفهوـ كتقييم"٦ ،بلة العلوـ اإلنسانية ،جامعة بسكرة ،العدد األكؿ ،ا١بزائر ،2001 ،ص.86.
2

Leteurtre, Herve et Joe Michl Caveng, « L’évaluation des Performances du Personale », édition ESF, Paris,
France, 1991, PP.18-19.
3
Lorino Philippe, « Méthodes et Pratiques de la Performance », édition d’organisation, Paris, France, 1998,
PP.18-20.
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 التعريف الثالث" :األداء ىو ٧بصلة قدرة ا٤بؤسسة يف استغبلؿ مواردىا كتوجيهها ٫بو ٙبقيق األىداؼ
ا٤بنشودة ،فاألداء ىو انعكاس لكيفية استخداـ ا٤بؤسسة ٤بواردىا ا٤بادية كالبشرية كاستغبل٥با بالصورة الٍب

٘بعلها قادرة على ٙبقيق أىدافها".1

 التعريف الرابع" :األداء ىو النتائج ا٤بتحققة نتيجة تفاعل العوامل الداخلية على اختبلؼ أنواعها
كالتأثّبات ا٣بارجية ،كاستغبلؿ ىذه النتائج من قبل ا٤بؤسسة يف ٙبقيق أىدافها".2

 التعريف الخامس" :األداء ىو قدرة ا٤بؤسسة على االستمرارية كالبقاء٧ ،بققة التوازف بْب رضا ا٤بساٮبْب
كالعماؿ".3

 التعريف السادس" :األداء ىو الكيفية الٍب تستخدـ هبا الوحدة اإلنتاجية مواردىا ا٤بالية كالبشرية يف
سبيل ٙبقيق األىداؼ احملددة".4
من خبلؿ استعراض ا٤بفاىيم السابقة ٲبكن أف نستخلص ما يلي:
 ىناؾ اختبلؼ ملحوظ يف كجهات نظر الباحثْب كا٤بهتمْب حوؿ ٙبديد مفهوـ دقيق لؤلداء ،حيث ركز
بعضهم على أداء ا٤بؤسسة ككل ،كركز بعضه م اآلخر على األداء على مستول الوحدة التنظيمية ،يف
حْب ركز آخركف على أداء ا٤بوظف أك العامل؛
 اقتصر مفهوـ األداء لدل العديد من الباحثْب على إسهامات ا٤بورد البشرم دكف غّبه من ا٤بوارد األخرل
يف ٙبقيق أىداؼ ا٤بؤسسة ،كذلك من خبلؿ درجة ٙبقيق كإٛباـ ا٤بهاـ ا٤بوكلة إليهم ،لكن يف حقيقة
األمر فإف أداء الفرد كإف كاف جزء ال يتجزأ من أداء ا٤بؤسسة ككل ،إال أنو ال يعرب عنو لوحده دكف
إدماج أداء ا٤بوارد األخرل كوف أف ا٤بؤسسة ال ٙبقق أىدافها إال من خبلؿ تفاعل ٨بتلف مواردىا؛
 األداء يركز بصفة أساسية على النتيجة النهائية لنشاطات ا٤بؤسسة مع األخذ بعْب االعتبار مٌب ككيف
يتم ٙبقيق ىذه النتيجة ،معُب ذلك أف األداء يرتبط بالطريقة الٍب بواسطتها تتمكن ا٤بؤسسة من الوصوؿ
إُف أىدافها؛
 اختلف الباحثوف يف إعطاء تعريف موحد لؤلداء ،فأحيانا يربطو البعض ٗبدل بلوغ ا٤بؤسسة إُف أىدافها
(الفعالية) ،كأ حيانا أخرل ٗبدل االقتصاد يف استخداـ مواردىا ا٤بتميزة بالندرة النسبية (الكفاءة) ،ليصبح
مفهوـ األداء مرتكزا على عاملْب ٮبا الفعالية كالكفاءة ،حيث "يقصد بالفعالية القدرة على الوصوؿ إُف
األىداؼ كبالتاِف فهي تقاس بالعبلقة بْب النتائج احملققة كاألىداؼ احملددة مسبقا ،يف حْب يقصد
بالكفاءة القدرة على زيادة الكمية النتيجة انطبلقا من قدر ٧بدكد من ا٤بوارد ،أك تدنية مستويات
 1عدادم ا٢بسْب ،فبلح حسن" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،دار كائل للنشر ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف ،2000 ،ص.231.
 2كائل ٧بمد صبحي إدريس ،طاىر ٧بسن منصور الغاليب" ،اإلدارة االسَباتيجية :منظور منهجي متكامل" ،مرجع سبق ذكره ،2007 ،ص.39.
 3الشيخ الداكمٙ" ،بليل األسس النظرية ٤بفهوـ األداء"٦ ،بلة الباحث ،جامعة بسكرة ،العدد السابع ،ا١بزائر ،2010-2009 ،ص.218 .
 4عبد ا٤بليك مزىودة" ،األداء بْب الكفاءة كالفعالية :مفهوـ كتقييم" ،مرجع سبق ذكره ،ص.87.
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استخداـ ا٤بوارد دكف ا٤بساس باألىداؼ ا٤بسطرة الٍب تقاس بالعبلقة بْب النتائج كا٤بوارد ا٤بستخدمة"،1
لكن الواقع يثبت أف كبل من الكفاءة كالفعالية كجهاف متبلزماف كذلك عندما يتعلق األمر بقياس
اإل٪بازات حيث يعرؼ األداء انطبلقا من البعدين معا كذلك بأنو العبلقة بْب النتيجة كاجملهود كىو أيضا
معلومة كمية يف أغلب األحياف تبْب حالة أك درجة بلوغ الغايات كاألىداؼ كا٤بعايّب كا٣بطط ا٤بتبعة من
طرؼ ا٤بؤسسة كقد أكد العديد من الباحثْب ىذا ا٤بفهوـ لؤلداء حيث عرؼ بأنو القدرة على اإلنتاج
بفعالية (باستهبلؾ القليل من ا٤بوارد) للسلع كا٣بدمات الٍب تستجيب لطلب السوؽ (نوعية ،سعر) ٗبا
يسمح بتحقيق فائض لتحريك النظاـ االقتصادم.
من خبلؿ ما تقدـ ٲبكن إعطاء تعريف شامل ٤بفهوـ األداء بأنو انعكاس ٤بدل ٪باح أك فشل ا٤بؤسسة كذلك
من خبلؿ مستول اال٪باز الذم تصل إليو مقارنة بأىدافها ا٤بسطرة ،فهو تعبّب عن مستول معْب من األىداؼ
احملققة سواء كانت اسَباتيجية أك تشغيلية ٗبستول معْب من ا٤بوارد أك التكاليف ،معُب ذلك أنو يشمل مفهومي
الكفاءة كالفعالية ،كٲبكن توضيح ىذا ا٤بفهوـ يف ا٤بخطط التاِف:

النتائج
مخرجات
األداء

نشاط

وسائل

المدخالت

الموارد

التكاليف

الفعالية :النتائج
الكفاءة :التكاليف

Source : Selmer C,"Concevoir le tableau de bord", Dunod, Paris, France, 1998, P. 41.

من خبلؿ ما تقدـ يتضح أف األداء يتميز ٗبجموعة من ا٣بصائص جعلت من إمكانية ضبط تعريفو أمرا
2
صعبا ،ىذه ا٣بصائص تتمثل يف النقاط التالية:
1

Malo J-L et Mathe J-C, « L’essentiel du contrôle de Gestion », Edition d’organisation, 2éme édition, Paris,
France , 2000, P.106.

 2عبد الفتاح بوٟبخمٙ" ،بليل كتقييم األداء االجتماعي يف ا٤بنشأة الصناعي-دراسة ميدانية على اإلطارات الوسطى كالدنيا يف منشآت صناعة النسيج
بالشرؽ ا١بزائرم٦ ،"-بلة كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيّب ،جامعة قسنطينة ،العدد  ،18ا١بزائر ،ديسمرب  ،2002ص ص.127-126.
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ٱبتلف مدلوؿ األداء باختبلؼ ا١بماعات أك األفراد الذين يستخدمونو ،فبالنسبة ٤بالكي ا٤بؤسسة قد يعِب
األرباح ،أما بالنسبة للقائد اإلدارم فقد يعِب ا٤بردكدية كالقدرة التنافسية كأما بالنسبة للفرد العامل فقد يعِب األجور
ا١بيدة أك مناخ العمل ا٤ببلئم ،يف حْب قد يعِب بالنسبة للزبوف نوعية ا٣بدمات كا٤بنتجات الٍب توفرىا لو ا٤بؤسسة،
كلذا يبقى األداء مسألة إدراؾ ٱبتلف من فرد إُف آخر كمن ٝباعة ألخرل ،كمن منظمة أخرل ،كىذا ما يطرح
إشكالية صعوبة ضبطو كقبولو كفقا ٤بعايّب معتمدة من ٝبيع الفاعلْب داخل كخارج ا٤بؤسسة ،كما قد ٲبنع ذلك
ا٤بؤسسة من أف تكوف يف كضعية جيدة على كل ا٤بعايّب.
إف مكونات األداء تتطور عرب الزمن ،إذ أف ا٤بعايّب الٍب يتحدد األداء على أساسها سواء كانت معايّب داخلية

للمؤسسة أك تلك الٍب ٙبددىا البيئة ا٣بارجية تكوف متغّبة ،فالعوامل الٍب تتحكم يف ٪باح ا٤بؤسسة يف ا٤برحلة
األكُف لدخوؿ السوؽ ٲبكن أف تكوف غّب مبلئمة للحكم على أداء منظمة ٛبر ٗبرحلة النمو أك النضج ،كما أنو
قد توجد توليفة معينة من العوامل البشرية ،التقنية ،ا٤بالية كالتنظيمية ٘بعل األداء مرتفعا يف موقف أك ظرؼ من
دكف أف يكوف ذلك يف موقف أك ظرؼ آخر ،ألف ىذه التوليفات متعددة كمتغّبة عرب الزمن ،لذلك فإف التحدم
األساسي الذم يواجو القادة اإلداريْب ىو إٯباد التوليفة ا٤بناسبة لتحقيق األداء ا٤برتفع.
إف األداء ٙبدده ٦بموعة من العوامل منها ما يكمل بعضها البعض ،كمنها ما يكوف متناقضا ،ك يظهر ىذا
التناقض مثبل عندما يسعى القادة اإلداريوف إُف ٙبقيق ىدؼ خفض تكاليف اإلنتاج ،كالسعي يف نفس الوقت إُف
ٙبقيق ىدؼ ٙبسْب النوعية يف ا٣بدمات كالسلع ،أك السعي ٣بفض تكاليف كأعباء العاملْب كا٢بفاظ يف نفس
الوقت على الركح ا٤بعنوية العالية لديهم ،لذلك فإف مكونات األداء تتطلب أحكاما مستدٲبة ،فهي ليست كلها
على نفس القدر من األٮبية النسبية ،كباعتبار البعد االقتصادم ىو ا٤بسيطر فإف ا٤بؤسسة يف مرحلة معينة من
تطورىا أك ٙبت تأثّب مديرىا ٲبكنها أف تعطي األكلوية لبعد معْب من أبعاد األداء األخرل ،بعد ا٤بوارد البشرية أك
بعد إشباع حاجات كرغبات ذكم ا٤بصلحة ا٣بارجية...اٍف ،فاألداء إذا نظاـ متعدد األبعاد.
من منطلق أف األداء مفهوـ شامل فإنو يتضمن عدة أبعاد ك٦باالت ٨بتلفةٛ ،بارس فيها ا٤بؤسسة عادة
نشاطها ،ىذه األبعاد ىي :البعد االقتصادم ،البعد االجتماعي كالبعد التنظيمي ،نتناك٥با بإٯباز فيما يلي:
ٱبتص األداء االقتصادم بتطبيق ا٤ببادئ االقتصادية كسرياهنا بالنسبة للمؤسسة كبيئتها احمليطة هبا ،كيتم قياسو
عادة باستخداـ مقاييس الرٕبية بأنواعها ا٤بختلفة ،كيعتمد قياسو على سجبلت كدفاتر ا٤بؤسسة ككذلك على ما
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تعده من قوائم كتقارير ،1غّب أف ىذا ا٤بفهوـ سرعاف ما انتقل من الَبكيز على ا١بانبْب ا٤باِف كاالقتصادم إُف
ا١بانب االسَباتيجي للمؤسسة كذلك من خبلؿ "دراسة حديثة أجراىا  J.Cabyكآخركف سنة  1996كالٍب تؤكد
البعد االسَباتيجي ٥بذا ا٤بفهوـ ،حيث أكد على أف خلق القيمة للمؤسسة للمبلؾ يتم اما من خبلؿ زيادة
النشاط أك من خبلؿ ترشيد سياسة توزيع األرباح ،كىذا باالعتماد على االستثمارات ا٤بستقبلية للمؤسسة طبعا".2
ينبع ىذا البعد من مساٮبات مدرسة العبلقات اإلنسانية للمؤسسة ،يف سنة  1981أشار
 RE.Quinnإُف أف ىذا ا٤بدخل ال يهمل ا٤بدخل السابق (االقتصادم) لكنو يوِف أٮبية كبّبة للنشاط االجتماعي
السائد يف ا٤بؤسسة ،خاصة مدل ٙبقيق الرضا عن أفراد ا٤بؤسسة على اختبلؼ مستوياهتم كالَبكيز على األخبلؽ
J.Rohrbugh,

كالتماسك االجتماعي داخل ىذه األخّبة باعتباره (ا١بانب االجتماعي) ا٤بعيار النهائي لقيمتها ،كذلك مرتبط
بفرضية رئيسية مؤداىا أف ٙبقيق األىداؼ االجتماعية سوؼ يسمح بتحقيق األىداؼ االقتصادية للمؤسسة"،3
كوف أف األداء الكلي ٥با قد يتأثر سلبا على ا٤بدل البعيد إذا ما إذا اقتصرت ا٤بؤسسة على ٙبقيق ا١بانب
االقتصادم على حساب ا١بانب االجتماعي ٤بواردىا البشرية ،فكا ىو معركؼ يف أدبيات التسيّب أف جودة
التسيّب يف ا٤بؤسسة ت رتبط ٗبدل تبلزـ الفعالية االقتصادية مع الفعالية االجتماعية ،لذلك ينصح بإعطاء أٮبية
معتربة للمناخ االجتماعي يف ا٤بؤسسة.4
يقصد باألداء التنظيمي الطرؽ كالكيفية الٍب تعتمدىا ا٤بؤسسة يف اجملاؿ التنظيمي بغية ٙبقيق أىدافها ،كمن
مث يكوف لدل مسّبم ا٤بؤسسة معايّب يتم على أساسها قياس فعالية اإلجراءات التنظيمية ا٤بعتمدة كأثرىا على
األداء ،مع اإلشارة إُف أف ىذا القياس يتعلق مباشرة با٥بيكلة التنظيمية كليس بالنتائج ا٤بتوقعة ذات الطبيعة
االجتماعية كاالقتصادية ،كىذا يعِب أنو بإمكاف ا٤بؤسسة أف تصل إُف مستول فعالية آخر ناتج عن ا٤بعايّب
االجتماعية كاالقتصادية ٱبتلف عن ذلك ا٤بتعلق بالفعالية التنظيمية.5
يظهر التحليل السابق كجود نوعْب أك منظورين لؤلداء:
 ا٤بنظور ا٤باِف كالذم يعكسو البعد االقتصادم حيث يعرب األداء حسب ىذا البعد على ٙبقيق أىداؼ
ا٤بساٮبْب داخل ا٤بؤسسة كالٍب ٲبكن التعبّب عنها ٗبؤشرات مالية؛
 1منصور حامد ٧بمود ،ثناء عطية فراج" ،ا٤براجعة اإلدارية كتقييم األداء" ،جامعة القاىرة ،مصر ،1994 ،ص.88.
2

Claire Gauzente, « Mesure la Performance des entreprises en L’absence d’indicateurs objectifs : Quelle
validité? Annalyse de la pertinence de certains indicateurs », Finance Contrôle Stratégie, Vol.3, N.2, juin, 2000,
P.147.
3
Idem.

 4الشيخ الداكم ،مرجع سبق ذكره ،ص.219.
 5ا٤برجع نفسو.
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 ا٤بنظور غّب ا٤باِف كالذم يعكسو البعدين االجتماعي كالتنظيمي ،فالبعد االجتماعي لؤلداء يضيف
جانب االىتماـ بالفرد داخل ا٤بؤسسة أما البعد التنظيمي فيهتم بكافة القدرات الٍب ٛبلكها ا٤بؤسسة دكف
استثناء ،ىذين ال بعدين ال ٲبكن التعبّب عنهما إال بقياسات كيفية ال هتم ا٤بساٮبْب بالدرجة األكُف كإ٭با
هتم أفرادا غّبىم .كىذا ما سنتطرؽ إليو الحقا.
لقد تعددت أساليب الباحثْب االقتصاديْب عند تصنيفهم للعوامل ا٤بؤثرة على أداء ا٤بؤسسات ،ذلك أف ىذا
األخّب يعترب دالة تابعة للعديد من العوامل الٍب تؤثر فيو سواء بالسلب أك باإلٯباب ،كالٍب ٯبب ٙبديدىا كحصرىا
على ٫بو ٲب ّكن من التعامل معها سواء تعلق األمر بتعظيم أثارىا اإلٯبابية أك التقليص يف تلك السلبية.
يف ىذا الصدد ا٘بو أغلب الباحثْب يف تصنيف العوامل ا٤بؤثرة على األداء كفقا ٤بعايّب ٨بتلفة إُف ٦بموعات
متجانسة ،حيث اعتمد الكثّب منهم على معيار مصدر العوامل ،فقسموىا إُف عوامل خارجية كأخرل داخلية ،مث
قسموا العوامل ا٣بارجية حسب طبيعتها إُف عوامل اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية ،تكنولوجية...اٍف ،أما العوامل
الداخلية فقد قسموىا إُف عوامل بشرية ،تقنية كتنظيمية.
كبالرغم من أف ىذا التصنيف لقي إٝباعا كقبوال من طرؼ العديد من الباحثْب إال أنو يطرح إشكالية ا٢بدكد
الفاصلة بْب ما ىو داخلي كما ىو خارجي أم بْب ا٤بؤسسة كاحمليط ،ذلك أف مدخبلت ىذه األخّبة تعترب امتدادا
حمليطها فيها ك٨برجاهتا تعترب امتدادا ٥با يف ٧بيطها ،لذلك فإننا كلتفادم إشكالية ا٢بدكد الفاصلة بْب ا٤بؤسسة
ك٧بيطها سنقسم العوامل ا٤بؤثرة يف األداء حسب إمكانية التحكم فيها إُف عوامل خاضعة لتحكم ا٤بؤسسة كأخرل
غّب خاضعة لتحكمها ،حيث تقابل األكُف إُف حد ما العوامل الداخلية يف حْب تقابل الثانية العوامل ا٣بارجية.
تنتج ىذه العوامل عن تفاعل ٨بتلف العناصر الداخلية يف ا٤بؤسسة فهي بصفة عامة تشمل ٨بتلف ا٤بتغّبات
أك القول ا٤بؤىلة للتأثّب على األداء سلبا أك إٯبابا كالٍب قد ٲبكن للمسّب أف ٰبدث فيها التغّبات الٍب تسمح

بتخفيف أك إلغاء أثارىا السلبية كتعظيم أثارىا اإلٯبابية ،1عموما ٲبكن حصر ىذه العوامل يف ثبلث ٦بموعات
ىي كالتاِف:
كتظم ٨بتلف ا٤بتغّبات ا٤برتبطة با١بانب التقِب يف ا٤بؤسسة ،نذكر منها:
 نسبة االعتماد على اآلالت مقارنة مع عدد العماؿ؛

2

 1عبد ا٤بليك مزىودة" ،األداء بْب الكفاءة كالفعالية :مفهوـ كتقييم" ،مرجع سبق ذكره ،ص.93.
 2ا٤برجع نفسو.
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 تصميم ا٤بؤسسة من حيث ا٤بخازف ،التجهيزات ،الورشات...اٍف؛
 نوعية ا٤بنتوج ،شكلو كمدل مناسبة التغليف لو؛
 التناسب بْب طاقٍب التخزين كاإلنتاج يف ا٤بؤسسة؛
 نوعية ا٤بواد ا٤بستخدمة يف عملية اإلنتاج؛
 مستويات األسعار.
كتتعلق بأسلوب عمل الفرد داخل ا٤بؤسسة ،كمدل توظيفو لقدراتو الفكرية كا١بسمية يف أداء عملو مقابل
إشباع رغباتو  ،كيرل علماء النفس أف الفرد العادم يندفع إُف العمل أكثر كلما كجد فيو ما ٰبقق رغباتو كيشبع
حاجاتو ،كبصفة عامة ٲبكن ذكر ٝبلة من ا٤بتغّبات الٍب تؤثر على استخداـ ا٤بورد البشرم يف ا٤بؤسسة ،نذكر
1
منها:
 مستول تأىيل األفراد؛
 التوافق بْب مؤىبلت العماؿ كا٤بناصب الٍب يشغلوهنا كالتكنولوجيا ا٤بستخدمة؛
 ا١بو السائد بْب العماؿ كالعبلقة السائدة بْب ا٤بشرفْب كا٤بنفذين؛
 نظامي ا٤بكافآت كا٢بوافز.
يف ىذا الصدد يشّب  porter et Lawler 1967إُف أف األداء ٰبدده ا١بهد ا٤ببذكؿ يف العمل متفاعبل مع
قدرات الفرد كإدراكو ٤بكونات كمتطلبات دكره الوظيفي ،أما ا١بهد ا٤ببذكؿ فتحدده قيمة العوائد كدرجة توقع الفرد

٢بصولو عليها إذا ما بذؿ ا١بهد ا٤ببذكؿ ،2فاإلشباع الذم ٙبققو عوائد معينة كالرضا الذم يتحقق منها يؤدم إُف
ٙبسْب األداء ،كمن جهة أُخرل ٪بد أف الرضا يتحدد بناء على قيمة ما ٰبصل عليو الفرد من عوائد كتقديره ٤بدل
عدالة ىذه األخّبة ،أما العوائد الٍب ٰبصل عليها الفرد فهي تتحدد على أساس ما ٰبققو الفرد من أداء ،كبالتاِف
فإف رضا الفرد بأدائو يتم من خبلؿ ما يعطى من عوائد نتيجة ىذا األداء.
كٲبكن توضيح ىذه العبلقة يف النموذج الذم قدمو  porter et Lawlerكالتاِف:

 1عبد ا٤بليك مزىودة" ،األداء بْب الكفاءة كالفعالية :مفهوـ كتقييم" ،مرجع سبق ذكره ،ص.94.
 2أٞبد صقر عاشور" ،إدارة القول العاملة :األسس السلوكية كأدكات البحث التطبيقي" ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ،الطبعة الثانية ،بّبكت،
لبناف ،1999 ،ص.59 .
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إدراؾ الفرد لعدالة العوائد

الرضا

العوائد

القدرات كا٣بصائص الفردية

قيمة العوائد

األداء

ا١بهد ا٤ببذكؿ

إدراؾ الفرد لدكره

إدراؾ الفرد للعبلقة السببية

الوظيفي

بْب ا١بهد والعوائد

المصدر :أٞبد صقر عاشور" ،إدارة القول العاملة :األسس السلوكية كأدكات البحث التطبيقي" ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ،الطبعة الثانية،
بّبكت ،لبناف ،1999 ،ص.60.

ىي ٦بموعة السياسات كاإلجراءات كالنظم السائدة داخل ا٤بؤسسة ،كالٍب تؤثر على فعالية األداء ،ىذا
باإلضافة إُف عوامل تتعلق بالقياد ة اإلدارية ،الثقافة التنظيمية السائدة كا٥بيكل التنظيمي ،فضبل عن بيئة العمل
كا٢بوافز كنظم العمل كنظم التطوير اإلدارم ككسائل تنمية ا٤بوارد البشرية كاٚباذ القرارات كمدل تفاعل تلك
العوامل لتحديد مستول أداء ا٤بؤسسة ،1كيعترب ا٥بيكل التنظيمي أحد أىم ىذه العوامل حيث ٯبسد أسلوب
التنظيم ا٤بعتمد يف ا٤بؤسسة كالذم يعمل على تنظيم كتنسيق عمل األفراد مع بعضهم البعض بكفاءة لتحقيق
األىداؼ ا٤برجوة.
ٛبثل ٧بيط ا٤بؤسسة ٗبختلف أبعاده ،كالذم يعرب عنو  H.Mintezbergبأنو كل ما ىو خارج ا٤بؤسسة ،األمر
الذم ٰبتم على ا٤بؤسسة التعامل مع ىذه ا٤بتغّبات على ٫بو يسمح ٥با بتقليص ٨باطر ىذه األخّبة أك استغبل٥با
٣بلق فرص جديدة تساعدىا على ٙبقيق األىداؼ ،كلذلك فإف اختبلؼ درجة كفاءة أك ٪باح ا٤بؤسسات يف
ٙبقيق أىدافها أك باألحرل رفع مستويات أدائها يرجع يف جانب منو إُف قدرهتا على تكييف أك التكيف مع
متغّبات عوامل ٧بيطها ،فرصا كانت أك ٨باطر ،خاصة كأف أٮبية احمليط كتأثّبه على ا٤بؤسسة يزداداف كلما ٛبيزت
عواملو بعدـ الثبات ،التعقد كتنوع األسواؽ ،يف ىذا الصدد ٲبكن تصنيف ىذه العوامل حسب طبيعتها إُف:
 1فليو فاركؽ عبده ،السيد ٧بمد عبد اجمليد" ،السلوؾ التنظيمي يف ادارة ا٤بؤسسات التعليمية" ،دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف،
األردف ،2005 ،ص.292.
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ىي األكثر تأثّبا على األداء نظرا لطبيعة نشاط ا٤بؤسسة ،كتنقسم بدكرىا حسب مشوليتها إُف عوامل
اقتصادية عامة كأخرل قطاعية ،حيث تتمثل األكُف يف الفلسفة االقتصادية للدكلة كمعدالت ٭بوىا االقتصادم،
معدالت التضخم ،أسعار الفائدة...اٍف ،أما الثانية فهي تتمثل يف ا٤بواد األكلية ،الطاقة ،ا٤بنافسة ،األيدم العاملة
ا٤بؤىلة ،ىيكل السوؽ...اٍف ،كالٍب تتميز بتأثّبىا ا٤بباشر على أداء ا٤بؤسسة كيف األجل القصّب ،عكس األكُف الٍب

تتميز بتأثّبىا غّب ا٤بباشر كالٍب ٛبتد إُف أجل طويل.1

كىي ال تقل أٮبية عن العوامل االقتصادية كذلك نظرا ألٮبية البعد االجتماعي يف ٧بيط ا٤بؤسسة من جهة،
كمساٮبة عواملو يف كثّب من األحياف يف تغيّب العوامل األخرل (االقتصادية كالسياسية) من جهة ثانية ،كلقد حاكؿ
العديد من ا٤بفكرين كضع إطار ٥بذه العوامل ،فكانت أبرز ىذه ا٤بساٮبات ما جاء بو Koontz & O'donnell
كالٍب مفادىا أف العوامل االجتماعية تتكوف من ا٤بواقف كالرغبات كمستول الذكاء كالَببية كقناعات كعادات
األفراد الذين يكونوف ٦بموعة أك ٦بتمعا ما ،أما فيما ٱبص العوامل الثقافية فّبل
كالقيم األخبلقية كالفنية كالتيارات الفكرية للمجتمع الذم تقع فيو ا٤بؤسسة.2

G.Bressy

أهنا ٭باذج ا٢بياة

كتشمل جانب القرارات السياسية للدكلة ،كاالستقرار السياسي ،ا٢برب ،ا٢بضر على نشاط بعض
ا٤بؤسسات ،االنقبلبات....اٍف ،كا٤بنظومة القانونية السائدة كالقوانْب ا٣باصة بتنظيم عبلقة ا٤بؤسسة بالعاملْب،
القوانْب ا٤بتعلقة بالبيئة ،القوانْب الٍب تعمل على الدفاع على حقوؽ ا٤بستهلكْب...اٍف ،كلها عوامل تؤثر على أداء

ا٤بؤسسة .3

كتشمل معدالت اإلنفاؽ على عمليات البحث كالتطوير ،تطور كسائل االتصاالت كأنظمة ا٤بعلومات،

كاالخَباعات ا١بديدة كغّبىا من القول الٍب تساىم يف ٙبسْب أداء ا٤بؤسسة ،4ذلك أف نوعية التكنولوجيا الٍب
تستخدمها ىذه األخّبة تساىم إُف حد بعيد يف ٚبفيض أك تضخيم حجم التكاليفٙ ،بديد نوعية ا٤بنتوجات٩ ،با
يساىم كلو يف تدنية أك تعظيم مستويات األداء كعليو ٯبب على ا٤بؤسسة متابعة التطورات التكنولوجية كالتنبؤ هبا
كتقييمها كٙبديد أثارىا.
 1عبد ا٤بليك مزىودة" ،األداء بْب الكفاءة كالفعالية :مفهوـ كتقييم" ،مرجع سبق ذكره ،ص.92 .
 2ا٤برجع نفسو.
٧ 3بمد أكرـ العدلوٓف" ،العمل ا٤بؤسسي" ،دار ابن حزـ ،الطبعة األكُف ،بّبكت ،لبناف ،2000 ،ص.203.
 4ا٤برجع نفسو.
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كرغم ٧باكلة حصر ىذه العوامل كإدراجها ضمن ما ٲبكن للمؤسسة التحكم فيها كما ال ٲبكن ٥با التحكم
فيها ،إال أف ىذا ال ٲبنع كجود بعض العوامل الٍب تؤثر أيضا على أداء ا٤بؤسسة كالٍب ال تنتمي ال إُف العوامل
األكُف كال إُف الثانية ،كذلك لكوف معيار الفصل بْب العوامل حسب التحكم فيها يبقى بدكره صعب الضبط
كالتدقيق ،يف ىذا الصدد نذكر على سبيل ا٤بثاؿ حجم ا٤بؤسسة كالذم يؤثر بشكل مباشر على أداء ىذه األخّبة
إال أنو َف يدرج ضمن العوامل السابقة الذكر.
عموما ٲبكن حصر العوامل ا٤بكونة لؤلداء كاألكثر تأثّبا عليو يف ما يعرؼ بػ "شجرة األداء" ،كالٍب تنقسم إُف
ثبلثة أجزاء كالتاِف:

1

 جذور األداء :كتشمل التكوين ،االستثمار ،الشركاء ،األسواؽ ،تدفق ا٤بعلومات ،مستول تأىيل
األشخاص كتكاليف الصيانة.

 اجراءات التسيير :كىي تعِب إجراء ٙبويبلت على ا١بذكر بواسطة عملية خلق القيمة.
 فواكو األداء :كتتمثل يف النتيجة على ا٤بدل القصّب من جهة مثل حصة السوؽ كا٤بردكدية ،كالقدرة
االسَباتيجية من جهة ثانية كرضا الزبائن ،ا٤بركنة كنوعية ا٤بنتجات كا٣بدمات.
الشكل رقم ( :)12.1شجرة األداء
النتيجخ ػلي الوذى
القصيز
حصة
السوق

الكفاءة والقدرة االستراتيجية
رضاالزبائن
النوعية

المرونة

المردودية
السنوية

إجراءات
التسيير

تأهيل األشخاص
االستثمارات
األسواق

الصيانة

التكوين
الشركاء

تدفق المعلومات

Source: Bughin-Maindiaux. C et Finet. A, "Les mesures non financière
performance", Revue des Sciences de Gestion, n° 175-176, 1ers trimestres, France, 1999, P.50.

Bughin -Maindiaux C. et Finet A, "Les mesures non financières de la performance", Revue des Sciences de
Gestion, n° 175-176, 1ers trimestres, France, 1999, P.50.
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لقد استفاد علم اإلدارة من الَباكم ا٤بعريف العميق احملتول كالواسع األفق فيما ٱبص موضوع أداء ا٤بؤسسة،
حيث سعى الباحثوف إُف اع تماد منهج االنتقاء عند اختيار أدكات تقييم األداء االسَباتيجي مرجحْب تلك الٍب
تصلح أداة يستدؿ هبا على مستول ذلك األداء ٤بدة تَباكح بْب ٟبسة كٟبسة كعشرين سنة ( 25-5سنة) ،كيكوف
ذلك ركيزة للتنبؤ ٗبستوياتو كمعدالتو آلفاؽ مستقبلية يتناسب مع دكرة حياة ا٤بؤسسة كمراحلها ،كٰبدد األىداؼ
كيرسم معاَف التوجو االسَباتيجي كما يليو من ٙبليل كاختيار اسَباتيجي حاضرا كمستقببل.
لقد كاف ينظر لؤلداء قدٲبا من ناحية القيمة ا٤بالية الٍب ٙبققها ا٤بؤسسة أم من الناحية ا٤بالية فقط ،لكن
أغلب ا٤بؤسسات كجدت بأف ىذا ا٤بنظور ال يسمح ٥با باستمرارية كفعالية أدائها كوهنا ركزت على القيمة ا٤بالية
فقط كالٍب ٙبقق ٥با أداء فعاال على ا٤بدل القصّب كليس على ا٤بدل البعيد ،كمن ىذا ا٤بنطلق جاءت عدة دراسات
عملت على توضيح تلك الفكرة كالٍب أكضحت بأف كثّبا من ا٤بؤسسات كانت تطمح لتحقيق أىداؼ معينة على
الرغم من أف مواردىا كإمكاناهتا ال تسمح بذلك ،لكن مع مركر الوقت كجدت نفسها قد ٪بحت يف كل
ا٤بستويات ككصلت إُف ما كانت تطمح إليو ،إذ تبْب أف إرادة ا٤بؤسسة كاألساليب ا٤بستخدمة يف ٙبقيق ما ترغب
فيو تلعب دكرا كبّبا يف ذلك كلعل من بْب تلك األساليب اإلدارة االسَباتيجية ،ىذه األخّبة ىي الٍب ٙبدد كما
سبق القوؿ التوجهات ا٤بستقبلية الٍب تضمن ٙبقيقا فعاال ألىداؼ ا٤بؤسسة كذلك على ا٤بدل البعيد آخذة بعْب
االعتبار ما ىو متوفر لدل ا٤بؤسسة من موارد كما ىو سائد يف احمليط.
فاألداء يتعلق ٗبج موعة من العناصر الٍب من شأهنا أف تَبجم كافة العوامل الداخلية كا٣بارجية الٍب تتأثر أك
تؤثر فيها ا٤بؤسسة ،فلم يقتصر األداء على اإلدارة أك فرد دكف آخر من أفراد ا٤بؤسسة ،بل تعدل ذلك ليشمل
كافة األفراد يف ٝبيع ا٤بستويات التنظيمية للمؤسسة كحٌب األفراد خارجيا ،كذلك من خبلؿ ترٝبتو لبلسَباتيجية
ا٤بعتمدة من قبل ا٤بؤسسة كقد كاف ذلك سببا كراء سعي الباحثْب إُف ٙبقيق إدارة اسَباتيجية لؤلداء ،ىذه اإلدارة
الٍب تعرؼ على أهنا شكل خاص من أشكاؿ التسيّب االسَباتيجي كالذم يسمح بالتكيف مع األحداث ا٢باصلة
يف بيئة ا٤بؤسسة كالٍب غالبا ما تكوف ىجومية ،كا٤بؤسسة الٍب تطبق إدارة اسَباتيجية ال ٲبكن ٥با أف تبقى دكف
حراؾ يف مواجهة اإلبداع الذم ٙبققو ا٤بؤسسات ا٤بنافسة ،1فاإلدارة ما ىي إال امتداد لبلسَباتيجية يف شكل
أفعاؿ عملية مع األخذ بعْب االعتبار ا٣بربة الٍب من شأهنا أف تقدـ معلومات على ا٤بستول العملي خاصة يف ظل
التعقيدات الديناميكية كعدـ التأكد الذم ٲبيز البيئة ،ىذه ا٤بعلومات ٘بعل االسَباتيجية يف النهاية أكثر مركنة
كاستجابة ألية تغّبات قد ٙبصل.2
Avenier Marie Josée, "Le pilotage de l’entreprise", les presse de CNRS, Paris, France, 1988, P.135.
Lorino Philippe, "Méthodes et Pratiques de la performance: le guide du pilotage", édition d’Organisation, 3ème
tirage, France, 1998, PP.21-22.
1
2
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معُب ما سبق أف إدارة األداء تسمح بإحداث ذلك التواصل بْب ا٤بستويْب العملي الذم تَبٝبو النتائج
احملاسبية كاالسَباتيجي ا٤بَبجم يف شكل مؤشرات تأخذ يف االعتبار كافة نقاط القوة كالضعف ك٨بتلف الفرص
كالتهديدات ،ليصبح بذلك األداء اسَباتيجيا كالذم يسمح بتحقيق األىداؼ االسَباتيجية للمؤسسة ،فالعبلقة
بْب األداء كاالسَباتيجية تتجسد من خبلؿ "أنو ٲبكن معرفة نسبيا موقع ا٤بؤسسة يف بيئتها التنافسية من خبلؿ
مقارنة أدائها بأداء منافسيها ،كنقوؿ أف ا٤بؤسسة ذات أداء فعاؿ إذا ٛبكنت من ٙبقيق األىداؼ ا٤بسطرة ٥با يف
اسَباتيجيتها ،باإلضافة إُف أف االختبلؼ يف بناء االسَباتيجيات التنافسية ىو السبب الرئيسي الذم يؤدم إُف
االختبلؼ يف أداء ا٤بؤسسات  ،كما أف تكريس ا٤بوارد االسَباتيجية ٙبت رقابة ا٤بسّبين يعترب من العوامل األساسية
الٍب تؤدم إُف ٙبقيق األداء الفعاؿ".1
كخبلصة القوؿ أف األداء كاالسَباتيجية مفهوماف مرتبطاف كمتكامبلف إذ أف ٪باح األكؿ يعتمد على ٪باح
الثآف ،فاألداء ما ىو إال نتيجة اختبار فعلي ككاقعي ٤بصداقية االسَباتيجية (أك التوجو االسَباتيجي) ا٤بتبعة من
طرؼ ا٤بؤسسة كا٤بوضحة ألبعاد كحاالت تكيف ا٤بؤسسة مع بيئتها ،كما أف ٪باح األداء يعتمد على مدل كفاءة
ا٤بؤسسة كقدرهتا يف إعداد االسَباتيجيات ا٤بناسبة ككذا التنفيذ ا١بيد ٥با.
لقد أكضحنا سابقا أف األداء مفهوـ كاسع إذ يشمل العديد من ا٤بفاىيم ا٤بتعلقة بالنجاح كالفشل ،الكفاءة
كالفعالية ،ا٤بخطط كالفعلي ،الكمي كالنوعي كغّبىا من العوامل ا٤بتعلقة بو ،لذلك فإف األداء كما سبق التطرؽ اليو
ٲبثل ذلك النشاط الشامل ا٤بستمر كالذم يعكس ٪باح ا٤بؤسسة كاستمراريتها كقدرهتا على التكيف مع البيئة ،أك
فشلها كانكماشها كفق أسس كمعايّب ٧بددة تضعها ىذه األخّبة ،ككفقا ٤بتطلبات نشاطها كعلى ضوء أىدافها
طويلة األجل.
أما على صعيد اإلدارة االسَباتيجية ،فإف األداء قد حضي باىتماـ استثنائي كذلك لكونو يعكس حقيقة
التوجو االسَباتيجي ا٤بعتمد ،كما أنو يوضح أبعاد كحاالت التكيف االسَباتيجي للمؤسسة مع بيئتها ،فاألداء
االسَباتيجي من األمور ا٥بامة ٤بنظمات األعماؿ ،كيظهر ذلك بشكل كاضح يف ظل كجود سوؽ تنافسية كاضحة
األبعاد كا٤ببلمح ،إذ يت طلب من ىذه األخّبة أف تعمل بشكل مستمر من أجل اختيار األىداؼ كاالسَباتيجيات
من خبلؿ األداء ا٤بتحقق.
كعلى الرغم من كثافة الَباكم ا٤بعريف يف ىذا اجملاؿ ،إال أنو من الصعب تأطّب مفهوـ األداء االسَباتيجي
بتعريف ٧بدد كذلك بسبب تباين الفلسفات كا٤بداخل ،كىو ما أدل إُف غياب تعريف ٨بصص من الباحثْب ،إُف
 1عبو عمر ،عبو ىودة" ،دكر االسَباتيجيات العامة للتنافس يف ٙبقيق األداء يف ا٤بؤسسة" ،ا٤بلتقى الدكِف الرابع حوؿ :ا٤بنافسة كاالسَباتيجيات التنافسية
للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملركقات للدكؿ العربية ،كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيّب ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،ا١بزائر ،نوفمرب
 ،2010ص ص ،5-4.متوفر على http//scholar.google.fr :تاريخ االطبلع.2014/10/22 :
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جانب تركيز ىؤالء على مفهوـ األداء بشكلو العاـ نظرا لكوف ىذا ا٤بصطلح أكثر تسليطا على ا٤بمارسة العملية
من ا٤بفاىيم النظرية ،كما أنو مفهوـ شامل لكل ما يتعلق باألداء يف ا٤بؤسسة سواء تعلق األمر باألداء التشغيلي أك
األداء االسَباتيجي.
كا١بدكؿ ا٤بواِف يدرج إسهامات بعض الكتاب كالباحثْب حوؿ تعريف األداء االسَباتيجي:
المصدر
أحمد يوسف دودين

تعريف األداء االستراتيجي
1

الَبكيز على األداء ا٤بستقبلي للمؤسسات كقدرهتا يف ٙبقيق مزايا تنافسية ألنشطتها األساسية
كا٤بتمثلة يف العمليات ،التسويق ،ا٤بوارد البشرية ،التمويل كالبحث كالتطوير.

2
 Miller & Dessدرجة مساٮبة األنشطة الوظيفية ا٤بختلفة يف ٙبقيق رسالة ا٤بؤسسة
3
 Davidنتائج األنشطة الٍب يتوقع أف تقابل األىداؼ ا٤بوضوعة.

 venkatramanنتيجة لدالة العمليات كا٤براحل االسَباتيجية ا٤بختلفة كأم خلل أك إخفاؽ يف أم من ىذه
ramanujam4
يؤشره األداء االسَباتيجي كالذم يعد مرآة كجوىر
العمليات أك ا٤براحل البد كأف يعكسو أك ّ
كقلب اإلدارة االسَباتيجية.
5
 Pitts R. & Lei Dما تتمتع بو ا٤بؤسسة من جوانب القوة كما تتصف بو من جوانب الضعف مقارنة با٤بؤسسات
األخرل الٍب تعمل يف نفس اجملاؿ ،إذ ٲبكن من خبلؿ ٙبليل نقاط القوة كالضعف كالفرص
كالتهديدات أف تضع ا٤بؤسسة االسَباتيجية ا٤بناسبة ٥با ،كذلك من خبلؿ االستفادة من
جوانب القوة كمعا١بة نقاط الضعف لكسب أفضل الفرص ا٤بتاحة ٥با ،ك٘بنب التهديدات
من أجل ٙبقيق التفوؽ يف أدائها االسَباتيجي.
6
 Wheelen & Hungerالنتيجة النهائية لنشاط ا٤بؤسسة كىو انعكاس لكيفية استخداـ ا٤بؤسسة ٤بواردىا ا٤بادية
كالبشرية لغرض ٙبقيق أىدافها

 1أٞبد يوسف دكدين" ،بطاقة األداء ا٤بتوازنة كمعوقات استخدامها يف منظمات األعماؿ" ،دار جليس الزماف للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف،
األردف ،2010 ،ص.17.
2

Samson, D. & Terziovski M. "The Relationships Between Total Quality Management Practices And
Operational Performance", Journal of Operations Management, Vol. 17, Netherlands, 1999, P.398.
3
David, Fred R, "Strategic management :concept and cases", 8éme edition, Prentice Hall, New Jersey,
USA ,2001, P.308.

 4فبلح حسن عدادم ا٢بسيِب" ،اإلدارة االسَباتيجية :مفاىيمها -مداخلها -عمليات معاصرة" ،دار كائل للنشر ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف،
 ،2000ص.232.
Pitts R. & Lei D. "Strategic Management", Building & Sustaining Competitive Advantage West Pub. USA ,

5

1996, P.10.
6

Wheelen ,Thomas L, Hunger, J. David, " Strategic Management and Business Policy", 12éme edition, Pearson
Education,Inc.,Prentice Hall , New Jersey, USA, 2010, P.380.
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1
 Czepeيتمحور األداء االسَباتيجي بشكل عاـ حوؿ قدرة ا٤بؤسسة على ٚبفيض التكاليف أك القيمة
ا٤بقدرة للمشَبين مقارنة با٤بنافسْب ،كيتحقق ذلك عندما يكوف اإلقباؿ على شراء منتجات
ا٤بؤسسة بشكل أفضل من البدائل ا٤بنافسة ،كوف األداء االسَباتيجي ٲبثّل دالة لؤلداء ا٤باِف
كاإلنتاجي كالتسويقي كأداء األفراد كعبلقات ا٤بؤسسة مع البيئة.

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ا٤بصادر ا٤بذكورة أعبله

من العرض السابق يتضح أف األداء االسَباتيجي مفهوـ كاسع كمتشعب كذلك نظرا لتباين الفلسفات
كا٤بداخل كاالىتمامات ،كمع ذلك ىناؾ اتفاؽ ضمِب للتعبّب عن األداء االسَباتيجي بأنو "قدرة ا٤بؤسسة يف ٙبقيق
األىداؼ كالغايات الٍب ٚبتلف باختبلؼ التوجهات االسَباتيجية للمؤسسة كرؤية إدارهتا كحركية بيئتها" ،2فهل
يقاس األداء االسَباتيجي بقدرة ا٤بؤسسة يف اكتساب ا٤بوارد؟ أـ بكفاءهتا يف ٙبويل ا٤بدخبلت إُف قيم مضافة
جوى رية؟ كتكمن اإلجابة على ىذه األسئلة كغّبىا إذا مت النظر لؤلداء ٗبنظور ٰبقق ا٤بوازنة بْب متطلبات البقاء،
حيث ٲبثل مؤشر األداء التنافسي قدرة ا٤بؤسسة يف النمو كالبقاء يف األمد ا٤بنظور كذلك االسَباتيجي ،كبدرجة
أكرب ٩با يعطيو مؤشر األداء ا٤باِف كالتشغيلي ،كالشكل التاِف يوضح ىذه ا٤بوازنة كذلك بَبتيب أسبقيات األداء
االسَباتيجي كفقا ٤بؤشرين ٮبا دكرة حياة الصناعة كمستول الرٕبية:
الربحية

عالية

رضا الزبوف
رضا العاملْب
ا٤بسؤكلية االجتماعية
الرٕبية
النمو

رضا الزبوف
رضا العاملْب
الرٕبية
النمو
ا٤بسؤكلية اإلجتماعية

متوسطة

الرٕبية
النمو
رضا الزبوف

مستوى البقاء

رضا العاملْب
دورة حياة الصناعة

المرحلة ()3

المرحلة ()2

المرحلة ()1

المصدر :زكريا الدكرم ،أٞبد علي صاٌف" ،الفكر االسَباتيجي كانعكاساتو على منظمات األعماؿ :قراءات كٕبوث" ،دار اليازكرم العلمية للنشر
كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2009 ،ص.378.

 1حاكم أحسوٓف مكركد ا ٤بياِف" ،دكر إدارة ا٤بعرفة يف استثمار رأس ا٤باؿ البشرم لتحقيق األداء االسَباتيجي :دراسة تطبيقية يف معمل ٠بنت الكوفة"،
٦بلة الغرم للعلوـ االقتصادية كاإلدارية ،جامعة الكوفة ،اجمللد السابع ،العدد  ،21العراؽ ،2011 ،ص.151.
 2زكريا الدكرم كأٞبد علي صاٌف" ،الفكر االسَباتيجي كانعكاساتو على ٪باح منظمات األعماؿ :قراءات كٕبوث" ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع،
عماف ،األردف ،2009 ،ص.377.
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من خبلؿ ما تقدـ ٲبكننا تعريف األداء االسَباتيجي بأنو "قدرة ا٤بؤسسة على ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية
٣بلق ميزة تنافسية ألنشطتها األساسية هبدؼ النمو كالبقاء يف األمد ا٤بنظور كذلك االسَباتيجي".
1

احتل موضوع األداء يف األدب االسَباتيجي أٮبية كبّبة العتبارات عدة ،ٲبكن إبرازىا فيما يلي:
 ٲبثل األداء االسَباتيجي ٧بورا مركزيا لنجاح أك فشل ا٤بؤسسات يف قراراهتا كخططها االسَباتيجية؛
 تواجو دراسة األداء ٙبديات عديدة السيما يف ا٤بواضيع االسَباتيجية ،تتمثل يف تباين ا٤بفهوـ كمؤشرات
قياسو على كفق تباين أىداؼ ا٤بؤسسات كطبيعتها كاختبلؼ أىداؼ األطراؼ ا٤برتبطة هبا٩ ،با يستلزـ
ٙبديد ماى ية ا٤بقاييس ا٤بناسبة الٍب ٲبكن استخدامها يف قياس األداء ،كمصدر ا٤بعلومات ا٤بعتمدة يف
القياس ،ككيفية دمج قياسات ٨بتلفة لتقدٔف صورة كاقعية عن ا٤بؤسسة.
كيف ىذا السياؽ كللتدليل على أٮبية األداء يرل العديد من الباحثْب أف الَبكيز على مستويات األداء
االسَباتيجي يف ا٤بؤسسات يعد من أكثر ٦باالت االىتماـ دراسة كٕبثا يف حقل اإلدارة االسَباتيجية ،إذ توِف
منظمات األعماؿ األداء أٮبية كبّبة توازم اإلدارة االسَباتيجية ،حيث أف أٮبيتو يف ىذا اجملاؿ ٲبكن أف تناقش من
خبلؿ ثبلثة أبعاد أساسية نظريا ك٘بريبيا كإداريا ،ىي:

2

 البعد النظري :ٲبثل األداء االسَباتيجي مركز اإلدارة االسَباتيجية ،حيث ٙبتوم ٝبيع ا٤بنطلقات اإلدارية
على مضامْب كدالالت ٚبتص باألداء ،سواء بشكل ضمِب أك بشكل مباشر ،كيعود السبب يف ذلك إُف
أف ىذا األخّب ٲبثل اختبارا زمنيا لبلسَباتيجية ا٤بتبعة من قبل اإلدارة؛
 البعد التجريبي :تظهر أٮبية األداء من خبلؿ استخداـ أغلب دراسات كٕبوث اإلدارة االسَباتيجية
األداء الختبار االسَباتيجيات ا٤بختلفة كالعمليات النا٘بة عنها؛

 البعد اإلداري :يظهر جليا من خبلؿ حجم االىتماـ الكبّب كا٤بميز من قبل إدارات ا٤بؤسسات باألداء

كنتائجو كالتحوالت الٍب ٘برم يف ىذه ا٤بؤسسات اعتمادا على نتائج األداء.
كلذلك فإف معظم ا٤بؤسسات هتتم بشكل كبّب بأدائها االسَباتيجي ،خاصة يف ظل توافر سوؽ تنافسية كىنا
يتم الَبكيز على األداء ا٤بستقبلي للمؤسسات كقدرهتا يف ٙبقيق مزايا تنافسية ألنشطتها األساسية ،كلذلك تلجأ
ب استمرار الختبار أىدافها كاسَباتيجياهتا من خبلؿ ا٤بتحقق من األداء ،كتسعى لتقليص الفجوة االسَباتيجية عند
ظهورىا من خبلؿ زيادة كفاءة كفعالية االنشطة االدارية ا٤بختلفة.

 1خالد ٧بمد طبلؿ بِب ٞبداف ،كائل ٧بمد ادريس ،مرجع سبق ذكره ،ص.384.
2
طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،اإلدارة االسَباتيجية :منظور منهجي متكامل" ،مرجع سبق ذكره ،ص.479.
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يصنف األداء االسَباتيجي إُف ثبلثة أنواع ىي :األداء ا٤باِف ،األداء التشغيلي كاألداء التنافسي ،كما يلي:

1

يعترب األداء ا٤باِف ا٤بفهوـ الضيق ألداء األعماؿ ذلك أنو يهتم بتحقيق ا٤بخرجات من األىداؼ ا٤بالية كيقاس
با٤بؤشرات ا٤بالية ،كما أنو ٲبثل كضع ا٤بؤسسة ا٤باِف كيصف األساليب الٍب مت استخدامها يف الوصوؿ إُف ىذا
الوضع ،من خبلؿ دراسة ٦بموعة من ا٤بتغّبات مثل االيرادات كا٤ببيعات ،األصوؿ كصايف الدخل.
يعرب األداء التشغيلي عن ا٤بفهوـ الواسع لؤلداء االسَباتيجي من خبلؿ اىتمامو بالعمليات التشغيلية
كالتمويلية ،ففي الوقت الذم تسعى فيو ا٤بؤسسات إُف تعظيم الرٕبية كقيمة االستثمارات تدرؾ العديد منها ا٢باجة
إُف ا٤بزيد من الكفاءة يف عملياهتا ،كىذا يعِب بالضركرة تقليص النفقات التشغيلية كرفع مؤشرات إنتاجية العاملْب
من خبلؿ استعماؿ األٛبتة يف أعما٥با االنتاجية كٙبسْب تدريب العاملْب ،كبالرغم من أنو ال توجد حدكد قاطعة
بْب األداء ا٤باِف كالتشغيلي ،كوهنما كجهْب لعملة كاحدة إال أف كفاءة العمليات التشغيلية عادة ترتبط بقدرة
العمليات التشغيلية يف خلق العائد ،أك بقدرة اإلدارة على ٚبفيض النفقات مقابل االرتفاع يف العوائد ،كبالعكس
فإف اال٬بفاض يف مستويات العائد بسبب التضخم مقارنة بالنفقات التشغيلية يعِب تدٓف اإلنتاجية كالكفاءة
التشغيلية للمؤسسات ،كىو يعِب بدكره ارتفاع ا٤بخاطر التشغيلية.
كيعكس رغبة الصناعة يف النمو كالبقاء كبناء ا٤بوقع التنافسي الريادم يف األسواؽ ،كإذا كاف األداء ا٤باِف
كالتشغيلي ٲبثبلف ا٤بنظور الداخلي قصّب األمد لؤلداء االسَباتيجي ،فإف األداء التنافسي ٲبثل ا٤بنظور االسَباتيجي
أك منظور السوؽ.
تنشأ ٝبيع ا٤بؤسسات يف بداية األمر كىي ٙبمل يف طياهتا أفاؽ كطموحات ٫بو ا٤بستقبل ،إذ تعمل جاىدة
بكل ما توفر ٥با من كسائل كإمكانيات يف سبيل ضماف بقاءىا ،ا٠براريتها كتطورىا ،لكن الذم تواجهو تلك
ا٤بؤسسات يف ٧بيطها التنافسي من هتديدات ،غموض كعدائية ،التغّب كالتعقيد ،حاؿ دكف ٙبقيق ما تسعى إليو
كلذلك كجب عليها التفكّب يف أساليب جديدة توجو إمكانيات كموارد ا٤بؤسسة كاستثمارىا ٫بو اغتناـ الفرص
كٙبقيق الرؤل كاألىداؼ بأقل التكاليف كاألخطار ،أم أساليب لتحقيق فعالية لؤلداء االسَباتيجي كٙبسينو.

 1زكريا الدكرم ،أٞبد علي صاٌف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.386-383 .
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عموما ٚبتلف أساليب ٙبسْب األداء االسَباتيجي كتتفاكت بدءا من احملاكالت الفردية غّب ا٤بخططة ككصوال
إُف ٧باكالت إعادة البناء الشامل ،لكن ٲبكن حصر أىم ىذه األساليب يف :إدارة األداء ،إدارة ا١بودة الشاملة،
اإلبداع التكنولوجي كاليقظة التنافسية.
تعترب إدارة األداء مفهوـ حديث ٯبعل للمؤسسة سيطرة على مستويات األداء ،كىي بالرغم من ذلك ال ٛبثل
ا٢بل لكل ا٤بشاكل الٍب تواجو ىذه األخّبة ،كلكنها تتمثل يف كاحد فقط من األنظمة الٍب ال بد من استخدامها
بكفاءة يف أم مؤسسة يف حالة الرغبة يف ٙبقيق النجاح على ا٤بستول القريب كالبعيد.
ىناؾ عدد من التعريفات ا٤بختلفة لعملية إدارة األداء ،فهناؾ من يعرفها على أهنا "عملية تواصل مستمر بْب
ا٤بوظف كا٤بشرؼ ا٤بباشر كعبارة عن تغذية عكسية مباشرة عن العمل ا٤بنجز كاألنشطة الٍب يقوـ هبا ا٤بوظف كبْب
ا٤بشرؼ ٥بذا ا٤بوظف ،هتدؼ إُف الوصوؿ إُف فهم كاضح لؤلعماؿ الٍب ٯبب إ٪بازىا كتتم بصورة تعاكنية كتشارؾ
فعاؿ بْب ا٤بوظف كا٤بشرؼ ،أم ىي الوسيلة الٍب يضمن من خبل٥با ا٤بدير أك ا٤بشرؼ بأف ا١بهود الٍب يبذ٥با
العاملوف كالنتائج الٍب ٰبققوهنا ٙبقق أىداؼ ا٤بؤسسة" ،1كىناؾ من يرل بأهنا "عملية إدارية مت تصميمها للربط
بْب أىداؼ ا٤بؤسسة كأىداؼ الفرد بطريقة ٲبكن من خبل٥با ضماف أف يتم توحيد أىداؼ الفرد كأىداؼ ا٤بؤسسة
قدر ا٤بستطاع".2
من خبلؿ ما سبق ٲبكن تعريف عملية إدارة األداء بأهنا "رؤية مشَبكة ألىداؼ ا٤بؤسسة من خبلؿ االعتماد
على النتائج كاالستفادة القصول من طاقات ا٤بوظفْب من أجل ٙبقيق مستويات عالية من األداء" ،كيف ىذا
3
الصدد ،ٲبكن ٙبديد ثبلثة عناصر لعملية إدارة األداء ،ىي:
 تحديد األداء :حيث ٯبب ٙبديد جوانب األداء الوظيفي الٍب ٚبدـ كٙبقق أىداؼ ا٤بؤسسة ،كٲبكن أف
يتم ذلك من خبلؿ عملية ٙبليل ككصف الوظائف يف بداية كضع ا٥بيكل التنظيمي للمؤسسة؛

 تقييم األداء :كىي عملية قياس األداء كتقييمو للتأكد من ٙبقق األداء ا٤بستهدؼ؛
 التغذية العكسية لألداء :كيقصد هبا تزكيد العاملْب بنتائج أعما٥بم سواء كانت سلبية أك إٯبابية ،من
خبلؿ جلسات تقييم األداء ،كالعمل على تطوير كتعديل السلوؾ الوظيفي ٗبا يتماشى مع أىداؼ
ا٤بؤسسة.

 1أٞبد السيد كردم" ،إدارة األداء الفعاؿ ٗبنظمات األعماؿ" ،ص ص ،14-13.متوفر على  ،www.investintech.comتاريخ االطبلع:
.2014/11/05
 2األكادٲبية العربية اإل٪بليزية للتعليم العاِف" ،ا٤بوارد البشرية" ،متوفر على  ،www.abahe.co.ukتاريخ االطبلع.2014/11/11 :
 3أٞبد السيد كردم ،مرجع سبق ذكره ،ص.14 .
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بناء على ا٤بنطق السابق ،تتكوف إدارة األداء من عدة عمليات متشابكة كمتكاملة هتدؼ إُف ضماف
كصوؿ األفراد إُف نتائج األداء ا٤بستهدفة كٗبا ٰبقق غايات ا٤بؤسسة ذاهتا ،كتضم إدارة األداء عمليات ٚبطيط
األداء ،توجيو األداء ،تشخيص األداءٙ ،بسْب األداء ،كتطوير األداء ،كتتوجو إدارة األداء من خبلؿ السيطرة
على أداء ا٤بوارد البشرية إُف السيطرة بالتاِف على أداء ٝبيع ا٤بوارد األخرل ا٤بستخدمة يف النشاط ،فالفرد الذم
يؤدم عمبل معينا يستخدـ فيو موارد مادية ،مالية ،تقنية ،كمعلوماتية كغّبىا سوؼ يطبق األساليب كا٤بعايّب
ا٤بعتمدة يف خطة األداء ٗبا يضمن االستخداـ األمثل لتلك ا٤بوارد ا٤بساعدة.1
إف توجو ا٤بؤسسات ٫بو نظاـ إدارة األداء يشّب إُف بدايات األداء االسَباتيجي كما سبق التطرؽ إليو ،من
خبلؿ النظرة التكاملية بْب أىداؼ إدارة األداء كأىداؼ ا٤بؤسسة ،حيث بدأت ا٤بؤسسات تدرؾ أكثر فأكثر أف
ربط التخطيط بقدرات األفراد كٛبكينهم لو كبّب األثر على األداء سواء ٗبستوياتو ا٤بتعلقة بالفرد أك با١بماعات.
كتتجو نظم إدارة األداء ليس فقط إُف ٙبريك األداء حسب ا٣بطط ا٤بعتمدة ،كلكنها فضبل عن ذلك ترمي
إُف ٙبقيق أىداؼ مهمة تتعلق ٗبستول ا١بودة كالكفاءة كالفعالية يف األداء ،فمن ناحية هتدؼ إدارة األداء إُف
احملافظة على األداء ا٤بتميز كصيانتو من أف ينحدر عن مستول التميز كٙبسْب األداء األقل ٛبيزا كالذم ال يصل إُف
ا٤بستويات احملددة يف خطط األداء ا٤بعتمدة ،مث هتتم إدارة األداء باالرتفاع باألداء إُف مستويات أفضل باستمرار
كتطوير عناصره لتحقيق قدرات تنافسية أعلى كا٢بصوؿ على ثقة العمبلء كتفضيلهم ما يؤكد كيدعم ا٤بركز
التنافسي للمؤسسة يف األسواؽ.2
كتنطلق إدارة األداء من أف العنصر ا٢باسم يف كفاءة األداء كفعاليتو ىو استثمار كتنمية قدرات األفراد
كحفزىم لئلجادة يف األداء ،كأف القدرة اإلنتاجية للمؤسسات تتكوف كتنمو بالتخطيط كاإلعداد كالعمل ا٤بستمر
للتحسْب كالتطوير يف كل ٦باالت األداء ،كأف العمل البشرم ا٤بنظم كا٤بخطط ىو أساس بناء تلك القدرات
4

اإلنتاجية ،3كبذلك يتحقق عن تطبيق نظاـ إدارة األداء النتائج اإلٯبابية التالية:
ٙ بسْب اإلنتاجية كاألداء طبقا للمواصفات ،كٙبسْب جودة العمليات كا٤بنتجات كحسن استخداـ كسائل
اإلنتاج ،كٚبفيض أك منع العيوب كاألخطاء؛
ٚ بفيض تكاليف اإلنتاج ،كترشيد تكلفة الصيانة كاإلصبلح كإعادة تشغيل ا٤بنتجات ا٤بعيبة؛

 1أٞبد السيد كردم" ،إدارة األداء ا٤بتميز للموارد البشرية يف منظمات األعماؿ العصرية" ،ص ،4.متوفر على  ،https://kenanaonline.comتاريخ
االطبلع.2014/12/08 :
 2ا٤برجع نفسو ،ص.25.
 3ا٤برجع نفسو ،ص.4.
 4ا٤برجع نفسو.
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 تطوير ا٤بنتجات كتنويع ٦باالت استخدامها كٚبفيض تكلفة تشغيلها كصيانتها بواسطة ا٤بستخدمْب،
كابتكار منتجات كأساليب كسائل إنتاج متطورة دائما.
كٲبكن تلخيص ما ٰبققو نظاـ إدارة األداء الفعاؿ من مزايا تسمح بتحسْب أداء ا٤بؤسسة فيما يلي:
مزايا نظام إدارة األداء للمؤسسة
تنسيق األىداؼ كتوجيو األداء يف اال٘باه الصحيح

مزايا نظام إدارة األداء للعاملين
توضيح ا٤بعدالت ا٤بطلوبة كشفافية معايّب التقييم كاحملاسبة عن
األداء

آلية مهمة لتخطيط األداء كمتابعتو كالكشف عن معوقاتو إتاحة الفرص للعاملْب للمشاركة يف ٚبطيط األداء كإبداء الرأم يف
ا٘باىات التطوير
كسلبياتو
آلية مهمة لتوفّب معلومات لتحسْب األداء كتطويره ،ك٘بنب تنمية التعاكف بْب العاملْب كتوثيق ركح الفريق لضماف ٙبقيق
األىداؼ ا٤بشَبكة
تكرار عيوب األداء
أساس موضوعي الٚباذ قرارات االستثمار يف التقنيات أك تعديل توفّب معلومات متجددة كصحيحة عن مستويات األداء كتقدير
اإلدارة ٥با ،كإتاحة الفرصة ٤بناقشة مشكبلت العمل مع ا٤بسؤكلْب
أكضاع العاملْب
توفّب النفقات ٗبنع اإلسراؼ كالفاقد يف ا٣بامات كالوقت

العدالة يف توزيع ا٢بوافز كا٤بكافآت على أساس نتائج األداء

المصدر :أٞبد السيد كردم" ،إدارة األداء ا٤بتميز للموارد البشرية يف منظمات األعماؿ العصرية" ،2010 ،ص ،7 .متوفر على
 ،https://kenanaonline.comتاريخ االطبلع2014/12/08 :

يف اآلكنة األخّبة أ٥ببت ا١بودة ٞباس كتفكّب الكثّب من الباحثْب كا٤بمارسْب ،كَف يتوقػف ىػػذا االىتماـ
ا٤بفػػرط عنػػد مسػػتول ٧بػػدكد ،بػػل ازداد تضػػاعفا بشػػكل غػػّب مسػػبوؽ خاصػػة يف العقود األخّبة بعػػد أف بػػدأت
أكُف ترٝبػػات الكتػػب اليابانيػػة إُف اللغػػة اإلنكليزيػػة ٘بتػػاح رفػػوؼ مكتبػػات إدارة األعمػاؿ ،كنظػرا للمتغػّبات ا٢بديثػة
الػٍب فرضػتها العو٤بػة كالتػدفقات الفكريػة البلمسػبوقة ،ككنتيجػة للػوعي ا٥بائػل للمسػتهلكْب كجػدت منظمػات
األعمػاؿ نفسػها مرغمػة علػى التفكػّب ٔبديػة حػوؿ موضػوع جػودة منتجاهتا ا٤بقدمة إُف ىذه األسواؽ الٍب أصبح
فيها ا٤بنافس كا٤بستهلك ا٢بكمْب على بقائها.
لقػػد تعػػددت مفػػاىيم ا١بػػودة كتباينػػت مشوليتهػػا ألف كػػبل منهػػا اقتصػػر علػػى إب ػراز بعػػض ا٣بصائص ا٤بعينة
دكف غّبىا كعلى الرغم من ىذه االختبلفات ،إال أف بعضها قد فػرض نفسػو علػى الفكػر اإلدارم.
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فهناؾ من يربطها بقدرة ا٤بؤسسة على مطابقة ا٤بواصفات ،كتعرؼ يف ىذا الصدد على أهنا "ذلك التجاكب
ا٤بستمر مع حاجات العميل كمتطلباتو" ،1كىناؾ من يربطها بالقدرة على تلبية رغبات ا٤بستهلكْب ،فتعرفها
ا٤بؤسسة الدكلية للمواصفات  ISOعلى أهنا "٦بموعة الصفات كا٣بصائص الٍب تؤثر على قدرة السلعة أك ا٣بدمة
على تلبية حاجة معينة لدل العميل".2
٩با سبق ٲبكن استخبلص تعريف للجودة بأهنا "ا٣بصائص الكلية للمنتج أك للخدمة كالٍب ٘بعلو مطابقا
للمعايّب ا٤بوضوعة من قبل ا٤بؤسسة ،أك لتلك ا٤بوضوعة من قبل العميل".
كقد أخذ مفهوـ ا١بودة يتطور عرب الزمن ليتبلور يف هناية الثمانينيات كبداية التسعينيات ٙبت مسمى إدارة
ا١بودة الشاملة –النظرة ا٢بديثة للجودة ،-لتصبح من بْب األساليب ا٢بديثة كا٤بهمة للمؤسسات الٍب بدأت
بتطبيقها بسبب التغّبات كالتحديات الٍب تواجهها ،كحٌب تتمكن من البقاء كاالستمرار يف أعما٥با بنجاح ،كَف يعد
اىتماـ إدارة ا١بودة الشاملة ٔبودة السلع كا٣بدمات فقط –النظرة التقليدية للجودة -كإ٭با ٔبودة كافة األنشطة
كالعمليات كذلك داخل ا٤بؤسسة ،3لذلك سنركز فيما يلي على دكر إدارة ا١بودة الشاملة يف استمرارية كٙبسْب
األداء االسَباتيجي.
تعترب دراسة العبلقة الٍب تربط إدارة ا١بودة الشاملة ( )TQMباألداء االسَباتيجي من أعقػد الدراسػات ،كيعػزل
سػبب ذلػك إُف ا٣بصػػائص ا٤بتغػػّبة الػػٍب يتمتػػع هبا كػبل ا٤بفهػومْب كطبيعػة الػركابط ذات التػأثّب ا٤بتبػادؿ الػٍب ٘بمػع
بينهما ،كٲبكن القوؿ أف تأثّب إدارة ا١بودة الشاملة على األداء لو فعػل ا٤بسػتحث ،فيػؤدم دكر الرافعة الٍب ٙبمل
يقر
األداء إُف التميز ا٤بطلػق عػن طريػق التطبيػق السػليم ٤ببادئهػا ،كلعػل ىػذا األسػلوب يف ٙبليل ىذه العبلقة ىو ما ّ
بو مؤيدك إٯبابيػة العبلقػة بػْب ا٤بفهػومْب كالػذم قػد ال ٯبػد قبػوال عنػد من يشككوف يف مدل كاقعية ىػذه الفلسػفة.
كرغم ىذا االختبلؼ يف كجهات النظر إال أف اال٘باه العاـ آلراء ا٤بفكرين ىو أف تبِب إدارة ا١بودة الشاملة
4

سيحقق عدد من ا٤بزايا للمؤسسة ،ىي:
ٙ بسْب ا٤بكانة التنافسية للمؤسسة؛
 تقوية العبلقات مع ا٤بوردين كالعمبلء؛
 1كوش ىيوا ،ترٝبة طبلؿ بن عابد" ،إدارة ا١بودة الشاملة :تطبيق إدارة ا١بودة الشاملة يف الرعاية الصحية" ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،ا٤بملكة
العربية السعودية ،2000 ،ص18.
 2فتحي أٞبد ٰبيا العاَف" ،نظاـ إدارة ا١بودة الشاملة كا٤بواصفات العا٤بية" ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2010 ،ص27.
 3أياد فاضل ٧بمد التميمي" ،إدارة ا١بودة الشاملة كأثرىا يف األداء" ،جامعة العلوـ التطبيقية ا٣باصة ،عماف ،األردف ،ص ،2.متوفر على
 ، http://abufara.comتاريخ االطبلع.2015/01/10 :
٧ 4بمد الطرِف" ،مدل تأثّب التغّبات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة يف أنظمة التكاليف"٦ ،بلة العلوـ االقتصادية كالسياسية ،ا١بامعة األ٠برية اإلسبلمية ،العدد
الثالث ،ليبيا ،2014 ،ص.266.
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 زيادة مستول جودة السلع كا٣بدمات ا٤بقدمة؛
 تنمية القدرات البشرية لتحمل متطلبات العمل كأعبائو؛
 زيادة قدرة ا٤بؤسسة على التطوير كاالستجابة للمتغّبات؛
 إدماج العاملْب كاإلدارة العليا يف كضع االسَباتيجيات كالسياسات كا٣بطط.
٩با تقدـ يتضح أف إدارة ا١بػودة الشاملة تؤدم إُف زيػادة العائػد علػى ا٤ببيعػات مػن خػبلؿ زيػادة رضػا العمبلء
كبنػاء ا٣بصػائص ا٤بناسػبة يف ا٤بنػتج كٙبسػْب التصػاميم ٗبػا يبلئػم احتياجات كتطلعات العميل ،كمػن جهػة ثانيػة
تظهػر انعكاسات إٯبابيػة يف زيػادة كفػاءة العمليػات عػن طريػق تقليػل تكػاليف الفحػص كالػتخلص مػن العيػوب
كالعمػل بالشػكل الصػحيح ألكؿ كىلػة.
كٲبكن تلخيص دكر إدارة ا١بودة الشاملة يف استمرارية كٙبسْب األداء االسَباتيجي يف ا٤ببادئ األساسية الٍب
تعتمد عليها فلسفتها كالٍب تساعد ا٤بؤسسة يف ٙبسْب كضعها التنافسي على الصعيد احمللي كالدكِف ،نتناكؿ أٮبها
فيما يلي:1
 األساس االستراتيجي :إف ا٤بؤسسات الٍب تطبق ا١بودة الشاملة تتوفر لديها خطة اسَباتيجية متماسكة،
كىي مصممة لتعطي تلك ا٤بؤسسة ميزة تنافسية ملموسة يف السوؽ؛

 التركيز على العميل :العميل ىو ا٤بوجو يف إدارة ا١بودة الشاملة كىنا ال تقتصر كلمة العميل على العميل
ا٣بارجي الذم ٰبدد جودة ا٤بنتوج ،بل ٛبتد إُف العميل الداخلي الذم يساعد يف ٙبديد جودة األفراد
كالعمليات كبيئة العمل ،لكوهنم األطراؼ الذين يقوموف بإنتاج ا٤بنتوج؛
 التحسين المستمر لألنظمة :حيث يتم تطكير كٙبسْب السلع كا٣بدمات من خبلؿ األفراد باستخداـ
إجراءات ضمن البيئة (النظم) فمن أجل التحسْب ا٤بستمر لكل من السلعة كا٣بدمة من حيث ا١بودة
ٯبب االستمرار بتحسْب األنظمة؛

 مشاركة العاملين :إف األساس الذم يستند عليو مشاركة العاملْب يف ا٤بؤسسة الذم أكدتو إدارة ا١بودة
الشاملة يبدأ ٖبطكة أساسية تتمثل ٗبعرفة كل عامل لدكره يف ٙبقيق ىذه الفلسفة بنجاح كبذلك يعترب
العاملوف مشَبكوف يف ا٤بسؤكلية كمن مث ٯبب إعطاؤىم ا٤بسؤكلية كالسلطة ا٤بناسبة ٤بباشرة مسؤكلياهتم عن

ٙبقيق ا١بودة الشاملة؛
 فريق العمل :يعترب العمل ا١بماعي ميزة خاصة من مبادئ تنفيذ نظاـ إدارة ا١بودة الشاملة باعتباره األداة
الٍب من خبل٥با يساىم ٝبيع األفراد العاملْب با٤بؤسسة يف ٙبقيق أىدافها.

 1يوسف حجم سلطاف الطائي كآخركف" ،مبادئ إدارة ا١بودة الشاملة كدكرىا يف التغيّب ا٤بنظمي باستخداـ ٭بوذج جونس  : Jonesدراسة تطبيقية يف
معمل نسيج ا٢بلة"٦ ،بلة مركز دراسات الكوفة ،العدد السادس ،العراؽ ،2007 ،ص ص.182-181.

49

يتجلى ٩با تقدـ كيفيػة تػأثّب إدارة ا١بػودة الشػاملة يف ٙبقيػق الفعاليػة كذلػك مػن خػبلؿ زيػادة ٭بػو ا٤ببيعػات
كمػا يظهر أيضا تأثّبىا على ٙبقيق الكفاءة كذلك مػن خػبلؿ ٚبفػيض التكػاليف غػّب ا٤بسػببة للقيمػة كالػٍب غالبػا ما
يكوف سببها العيوب ا٤بوجودة يف ا٤بنتجات ،كل ذلك سيساعد على زيادة القدرة التنافسية كتقدٔف مستوم متميز
من ا٣بدمة للعمبلء ٩با يؤدم إُف ٙبسْب األداء االسَباتيجي للمؤسسات.
أصبح التغيّب حقيقة يف حياة اجملتمعات كا٤بؤسسات ،فمحيط ا٤بؤسسات أصبح يتسم با٢بركة كالديناميكية،
لذا فا٤بؤسسات ا١بامدة ٯبب أف ٘بد الوسائل كاألساليب الٍب ٛبكنها من ٘بديد نشاطها كاالستفادة من قدراهتا
كذلك عن طريق اإلبداع كالتغيّب ،فنجاح ا٤بؤسسات يف ظل التغّبات ا٢باصلة يف بيئتها كباألخص تلك الٍب ٙبدث
يف ٦باؿ التكنولوجيا ،راجع ٤بدل تكيفها مع التطورات الصناعية ا٢باصلة ك٤بدل تقبلها لذلك ،فإذا تقبلت
ا٤بؤسسة ما ىو جديد أدل ذلك إُف زيادة فعالية أدائها كيف ٨بتلف مستوياهتا ،األمر الذم يؤدم إُف ٙبسْب أدائها
االسَباتيجي.
كثّبا ما يتم استعماؿ كلمة اإلبداع للداللة على كل شيء جديد كفريد من نوعو ،باإلضافة إُف ذلك فإنو
يشمل األفكار البارعة كالنّبة كالفنوف الرائعة ،إذا ٲبكن القوؿ أف اإلبداع ىو" كل األعماؿ الٍب يقوـ هبا األفراد
كا٤بؤسسات بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة للحصوؿ على نتائج إٯبابية يف كافة ا٤بيادين" ،1أما يف ما ٱبص كلمة
التكنولوجيا فإهنا تشّب إُف "ٝبلة ا٤بعارؼ كا٣بربات كا٤بمارسات التقنية كالعبلقات ا٤بتبادلة بْب األنظمة الفرعية
2
للعمل ،حيث تطبيقها يساىم يف إشباع ا٢باجات االقتصادية كاالجتماعية ،ا٢بقيقية كا٤بتوقعة"
نعرؼ اإلبداع التكنولوجي بأنو "تقدٔف ا٤بنتجات ا١بديدة كاألساليب الفنية
من خبلؿ ما تقدـ ٲبكننا اآلف أف ّ

لئلنتاج باإلضافة إُف التحسينات (التغّبات) التكنولوجية ا٤بهمة يف ا٤بنتجات كاألساليب الفنية ،كيكتمل اإلبداع
التكنولوجي عندما يتم إدخالو إُف السوؽ (إبداع منتج) أك استعمالو يف أساليب اإلنتاج (إبداع األساليب)"،3
معُب ىذا أنو ٲب كننا التمييز بْب نوعْب من اإلبداع التكنولوجي ،األكؿ يتعلق با٤بنتوج كالثآف يتعلق بالطريقة الفنية
لئلنتاج ،أم أف اإلبداع التكنولوجي ىو العملية الٍب ٲبكن من خبل٥با للمؤسسة تبِب أفكار كأساليب جديدة

٧ 1بمد القريشي" ،اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية ا٤بؤسسات االقتصادية"٦ ،بلة العلوـ اإلنسانية ،جامعة ا١بزائر ،العدد ،37ا١بزائر،
 ،2008ص.3
 2عطية خلف ا٤بوسوم" ،تأثّب اإلبداع ا لتكنولوجي يف تطوير منتجات الشركة :دراسة حالة يف الشركة العامة للصناعات الكهربائية"٦ ،بلة اإلدارة
كاالقتصاد ،جامعة بغداد ،العدد ،78العراؽ ،2009 ،ص.62.
OCDE, "Manuel d’Oslo- principes directeurs proposés pour le recueil et l’interprétation dés donnés sur

3

l’innovation technologique", 1ére édition, Paris, France, 1994, P. 36.
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كترٝبتها يف ميداف العمل إُف منتج جديد ،أك تطوير منتج قائم ،أك استخداـ عملية إنتاجية جديدة أك تطوير
1
عملية إنتاجية قائمة ،كلتوضيح ا٤بفهوـ أكثر ،ندرج فيما يلي خصائص اإلبداع التكنولوجي:
 إف اإلبداع التكنولوجي ىو نتيجة تطبيق معارؼ فنية أك تكنولوجية معَبؼ هبا ،كمعُب ىذا أف كل جديد
يقوـ على معلومات غّب دقيقة كالذم يؤدم إُف نتائج غّب فعالة ال ٲبكن اعتباره إبداعا تكنولوجيا؛
 أف يكوف اإلبداع مرتبطا باإلنتاج كاإلنتاجية ،أم أف كل إبداع ال يؤدم إُف ٙبسْب عملية اإلنتاج أك
استخداـ عناصر اإلنتاج ،كال حٌب يف توفّب منتجات جديدة أك ٙبسْب ا٤بنتجات ا٤بتواجدة ال يعترب
إبداعا تكنولوجيا با٤بعُب الصحيح؛
 إف اإلبداع التكنولوجي بدكف انتشاره يف األسواؽ يكوف ٧بدكد الفعالية كالكفاءة ،فهو عامل أساسي يف
ا٤بنافسة كبالتاِف يف ديناميكية السوؽ ا٢برة؛
 إف اجملهودات اإلبداعية الٍب تؤدم إُف عدـ التحكم يف التكاليف ليست إبداعات تكنولوجية ،كالنقطة
األساسية ىنا ىي أف اإلبداع التكنولوجي ٰبمل يف طياتو ا٤بنافسة يف التكلفة النهائية.
على ا٤بستول الكلي ،تشّب منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادم
 operation and Development OECDمن خبلؿ ٙبليلها لبل٘باىات االقتصادية إُف أف الدكؿ ا٤ببدعة على
مستول عاؿ ،تتمتع ٗبستول عاؿ من ا٤بعيشة ،فلقد كاف اإلبداع العامل األكثر أٮبية الذم ساىم يف النمو
االقتصادم يف التسعينيات ،كما يشّب اجمللس االستشارم الكندم إُف أف الشركات ا٤ببدعة تتمتع ٗبعدؿ أعلى من
Organisation for Economic Co-

ا٤ببيعات كأهنا األكثر رٕبا كما أهنا توفر فرص عمل أكثر من الشركات ضعيفة اإلبداع ،كاألمر نفسو ينطبق على
ا٤بستول ا١بزئي ،فحٌب تتمكن ا٤بؤسسة من البقاء كأخذ حصتها يف السوؽ ،فإف األمر يتطلب منها العمل بشكل
متواصل على ٙبسْب منتجاهتا كتعزيز أدائها من خبلؿ مواكبة التغّبات كٙبقيق النمو يف بيئتها التنافسية ،كٗبا أف
اإلبداع التكنولوجي يساىم يف ٙبسْب ا٤بنتجات فإنو سيؤدم إُف ٙبسْب تنافسية ا٤بؤسسة كبالتاِف ٙبسْب أدائها
2
االسَباتيجي كاستمراريتو ،كذلك من خبلؿ عدة نقاط أٮبها:
 العمل على ٚبفيض تكلفة الوحدة الواحدة ،حيث أف القياـ بتحسينات على ا٤بنتجات من شأنو التقليل
من التكاليف كبالتاِف ٙبقيق ىوامش ربح أكرب٩ ،با يؤدم إُف ضماف ا٢بفاظ على ا٤بيزة التنافسية
للمؤسسة كتنميتها؛

٧ 1بمد القريشي ،مرجع سبق ذكره ،ص.3.
 2عبد الرؤكؼ حجاج" ،دكر اإلبداع التكنولوجي يف تنمية ا٤بيزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية :دراسة مقارنة بْب مؤسسة كوندكر بربج بوعريريج
باستخداـ أسلوب ٙبليل مغلف البيانات خبلؿ الفَبة  ،" 2013-2004أطركحة دكتوراه يف علوـ التسيّب ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقلة ،ا١بزائر،
 ،2015ص ص.38-35.
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 إف تبِب التحسينات ا٤بستمرة على ا٤بنتجات ٛباشيا كمتطلبات السوؽ ٲبكن ا٤بؤسسة من كسب رصيد
العمبلء ا٢باليْب كٙبويلهم إُف عمبلء أكفياء ٤بنتجاهتا ،كىو ما يساىم زيادة كل من حجم ا٤ببيعات
كا٢بصة السوقية؛
 إف ا٤بؤسسات الٍب تقدـ منتجات جديدة ٔبودة عالية ٲبكنها كسب أرباح إضافية ،مقارنة بتكاليف
ا٤بدخبلت كىذا لتفردىا ٗبيزة ا٤بنتجات ا١بديدة؛
 إف قياـ ا٤بؤسسة بإبداعات تكنولوجية ال يتطلب توفر معرفة ،كإ٭با ٰبتاج إُف تلك ا٤بعرفة القابلة لبلبتكار
كالتجديد كالتحليل ،باإلضافة إُف تفاعل فرؽ العمل كتوجيو ا٤بعارؼ الٍب ٛبتلكها ا٤بؤسسة كيتم ذلك من
خبلؿ االستثمار يف ا٤بوارد الفكرية كٙبويلها إُف ٩بارسات كبالتاِف تعظيم ميزهتا التنافسية؛
 االبداع التكنولوجي يساىم يف تقليص فَبة التسليم ،حيث أكد كل من  Krajewsky and Rit manبأف
سرعة ا٤بؤسسة يف تقدٔف منتج جديد يعد ميزة تنافسية ىامة ،كىو ما أ ّكده  Noor and Radfordحيث
أكضح بأف ا٤بؤسسات الٍب تتمكن من إنتاج منتجات جديدة كتسليمها إُف الزبائن بشكل أسرع من
منافسيها ستتحصل على حصة سوقية أكرب ،كبالتاِف ستحقق ميزة تنافسية أكرب.

تتميز اليقظة التنافسية بأٮبية كبّبة لدل مديرم كمسّبم ا٤بؤسسات ،لكوهنا تساعد على تتبع ٨بتلف التغّبات
الٍب تطرأ على بيئة ا٤بؤسسة ،فهي تدعم عمليات التخطيط كا٤بتابعة من خبلؿ ا٤بعلومات الٍب توفرىا عن أداء
ا٤بؤسسة كمنافسيها ،كما تساىم أيضا يف التحقق من صحة الفرضيات الٍب تبُب عليها ٨بتلف القرارات ،خاصة
االسَباتيجية منها ،من خبلؿ التوقع كالتنبؤ بالنتائج الٍب قد تنجر عن تقلبات البيئة التنافسية.
إف مصطلح اليقظة ىو مصطلح استخدـ باللغة الفرنسية فهو ناتج عن مفهوـ ا٤براقبة بالرادار من أجل ٞباية
منطقة ما ،كالٍب تعِب العمل ا٤بنظم كا٤بستمر لرصد بيئة ا٤بؤسسة ،إذ هتتم بالكشف كالبحث عن ا٤بعلومات الٍب
تؤثر تأثّبا سريعا على ٭بو ىذه األخّبة ،كىي تلعب دكرا ىجوميا الكتساب ا٤بعارؼ حوؿ البيئة ،كدكرا دفاعيا
أيضا ٢بماية تلك ا٤بعارؼ ،كمصطلح اليقظة مأخوذ من التيقظ أم ٗبعُب االنتباه للشيء كأخذ ا٢بيطة كا٢بذر.1
أما عن تعريف اليقظة التنافسية فقد أٝبع ٨بتلف ا٤بفكرين على أهنا "ذلك النشاط الذم من خبللو تتعرؼ
ا٤بؤسسة على منافسيها ا٢باليْب كاحملتملْب كىي هتتم أيضا بالبيئػة الػٍب تتطور فيها ا٤بؤسسة ا٤بنافسة ،كىذا من

1

Baumard PH, « stratégie surveillance de l’environnement concurrentiel », édition Masson, Paris, France, 1991,
P.20.
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خبلؿ ٝبع ا٤بعلومات كا٤بتحصل عليها من ٙبليل الصناعة كٙبليل ا٤بنافسة (نقاط القوة كنقاط الضعف) من أجل
استخراج النتائج كاستخدامها يف اٚباذ القرارات با٤بؤسسة".1
2

كهتدؼ اليقظة التنافسية إُف معرفة:
 األداء ا٢باِف للمنافس؛
 اسَباتيجية ا٤بنافس؛
 أىداؼ كقدرات ا٤بنافس ا١بديدة؛
 الفرضيات الٍب ٙبكم عمل كقرارات ا٤بنافس؛
 ما ىي األشياء الٍب ال يستطيع ا٤بنافسوف القياـ بها أبدا؟
 كيف يركف ا٤بنافسوف مستقبلهم؟
كتعمل اليقظة التنافسية على ٕبث كفهم كل ما لو عبلقة با٤بؤسسة ا٤بنافسة كىذا من خبلؿ معرفة مثبل
منتجات ا٤بؤسسة ا٤بنافسة ،تقنية البيع كالتوزيع ،الشركاء ،اإلنتاج( نظاـ اإلنتاج كتكلفة اإلنتاج)؛ التكنولوجيات
كبراءات االخَباع ا٤بسجلة ،3كيعترب ٭بوذج  Porterحوؿ البيئة التنافسية ىو النموذج ا٤بعتمد يف ىذا اجملاؿ حوؿ
البيئة التنافسية التاِف:
هتديدات الداخلوف ا١بدد احملتملوف

قوة مساكمة ا٤بوردين

ا٤بنافسوف يف القطاع

قوة مساكمة العمبلء

التنافس بْب ا٤بؤسسات

هتديدات ا٤بنتجات البديلة
Institute For Strategy & Competitiveness, ―The Five Forces‖, https://www.isc.hbs.edu, consulted on 20/02/2015.

باإلضافة إُف ما ذكر آنفا ،فإف أىم ما ٙبققو ىذه األخّبة للمؤسسة ىو:

4

 1رتيبة حديد ،نوفيل حديد" ،اليقظة التنافسية كسيلة تسيّبية حديثة لتنافسية ا٤بؤسسة" ،ا٤بؤٛبر العلمي الوِف حوؿ األداء ا٤بتميز للمؤسسات
كا٢بكومات ،كلية ا٢بقوؽ كالعلوـ االقتصادية ،جامعة كرقلة 09-08 ،مارس  ،2005ا١بزائر ،ص.189.
 2ا٤برجع نفسو ،ص.190.
 3ا٤برجع نفسو.
 4كنوش ٧بمد" ،دكر الذكاء االسَباتيجي يف ٙبقيق كتعزيز ا٤بيزة التنافسية ا٤بستدامة للمؤسسة"٦ ،بلة اقتصاديات مشاؿ افريقيا ،جامعة الشلف ،العدد
 ،13ا١بزائر ،2015 ،ص.108.
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 إكساب ا٤بؤسسة موقع قوة من أجل طرح سلعها كخدماهتا ا٤ببتكرة يف السوؽ؛
 الزيادة من أثر التآزر كالتعاضد يف ا٤بؤسسة،
 ضماف االستجابة ٢باجيات الزبائن كالتحسْب ا٤بستمر للمنتجات كا٣بدمات ا٤بقدمة من ا٤بؤسسة؛
ٞ باية ا٤بيزة التنافسية كالعمل على استدامتها.
فاليقظة التنافسية تقرب ا٤بؤسسة من ٧بيطها كتعرفها عليو كتساعدىا يف ٙبليلو ،فهي تلعب دكرا فعاؿ يف
توفّب ا٤بعلومات البلزمة عن ٨بتلف ا٤بنافسْب ا٢باليْب كاحملتملْب من حيث منتجاهتم ،اسَباتيجيتهم التسويقية
كالتجارية ،التكنولوجيا ا٤بستعملة ككل ما يؤثر على التنافس ،بذلك فهي تساعد ا٤بسّبين يف صياغة االسَباتيجية
التنافسية كيف مراقبة مدل مبلءمتها مع البيئة التنافسية إُف غاية ٙبقيق نتائجها ،كبالتاِف أدائها االسَباتيجي.
كنستطيع القوؿ أف اليقظة التنافسية تلعب دكرا بارزا كفعاال يف ٙبقيق استمرارية األداء التنافسي ،كذلك بفضل
ا٤بعلومات ا٤بتوفرة عند ا٤بؤسسة كاجملمعة يف إطار ٲبس كل ما يؤثر على اسَباتيجيتها التنافسية كيف استمرارية أدائها،
كينبغي أف نشّب إُف أف فعالية اليقظة يف ا٤بؤسسة تظهر باعتبارىا عامبل أساسيا يف استمرارية األداء االسَباتيجي،
حيث أف ا٤بؤسسة توجو ا٤بعلومات بعد ٝبعها حسب طبيعتها إُف مستعمليها لتؤخذ بعْب االعتبار يف اٚباذ
القرارات كإعداد االسَباتيجيات ،ل تستطيع متابعة كل التحركات كالتغّبات الٍب ٙبدث يف بيئتها ا٣بارجية ،كتكوف
بذلك قد ساٮبت يف ٙبقيق أداء اسَباتيجي فعاؿ.1

 1زركخي فّبكز ،سكر فاطمة الزىراء" ،دكر اليقظة االسَباتيجية يف الرفع من تنافسية ا٤بؤسسات االقتصادية" ،ا٤بلتقى الدكِف الرابع حوؿ ا٤بنافسة
كاالسَباتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملركقات يف الدكؿ العربية ،جامعة الشلف ،ا١بزائر 9-8 ،نوفمرب  ،2010ص،12.
متوفر على  ،https://kantakji.comتاريخ االطبلع.2015/02/23 :
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يلعب القياس دكرا رئيسيا يف كافة ٦باال ت ا٢بياة ،فعلى سبيل ا٤بثاؿ "عندما تستطيع قياس ما تتحدث عنو
كتعرب عنو يف شكل أرقاـ ،فبل بد كأف تكوف على دراية بو ،كلكن عندما ال تستطيع القياس كال التعبّب عما
تتحدث عنو يف شكل أرقاـ فّبجع ذلك إُف أف ما لديك ىو قدر ضئيل كغّب مرض من ا٤بعرفة" ،ىذا التعليق
السابق الذم صرح بو عاَف الفيزياء " "William Thompsonيف إحدل احملاضرات الٍب ألقاىا يف معهد ا٥بندسة
ا٤بدنية سنة  ، 1883يعترب من أكثر االستشهادات ا٤بقتبسة يف ٦باؿ القياس ،كترجع فكرة ىذا التعليق إُف القرف
ا٣بامس قبل ا٤بيبلد للفيلسوؼ " "Velolallosالذم صرح قائبل" :بدكف كجود األرقاـ ال ٲبكننا قياس أك فهم أم
شيء".1
قياسا على ما سبق ،ال ٲبكن ٤بنظمات األعماؿ أف تكتفي باستخداـ األساليب ا٢بديثة لتحقيق ميزة تنافسية
من أجل استمراريتها ،بل ال بد ٥با من قياس كتقييم أدائها االسَباتيجي كمعرفة كضعها التنافسي مقارنة بباقي
ا٤بؤسسات العاملة يف قطاعها ،كللوقوؼ أكثر على تقييم األداء االسَباتيجي ،ارتأينا تقسيم ىذا ا٤ببحث إُف ما
يلي:
 المطلب األول :مفهوـ تقييم األداء االسَباتيجي؛
 المطلب الثاني :خطوات عملية تقييم األداء االسَباتيجي كتصنيف مقاييس األداء؛
 المطلب الثالث :فجوة األداء االسَباتيجي.

 1برنارد مار ،ترٝبة خالد العامرم" ،اإلدارة االسَباتيجية ٤بستويات األداء" ،دار الفاركؽ لبلستثمارات الثقافية ،الطبعة األكُف ،القاىرة ،مصر،2009 ،
ص ص.106-105.
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إف رفع تقييم األداء إُف ا٤بستول االسَباتيجي ىو أمر بالغ األٮبية ،فتقييم األداء االسَباتيجي لو مدلوالت
كانعكاسات متعددة األبعاد ،كيأخذ بعْب االعتبار الطبيعة الكلية الشاملة للمؤسسة ،كيستطيع التكيف مع ظركؼ
كمتغّبات بيئة العمل ،كما يعترب موضوعا تنافسيا يف حد ذاتو ،أما إذا مت اعتباره غّب ذلك أك إذا مت النظر إليو على
أنو ٦برد ا٘باه زائل أك ظريف ،فإف معُب ىذا تعريض مصلحة ا٤بؤسسة إُف ٨باطر كبّبة.
غالبا ما يذكر مصطلحي القياس كالتقييم مرتبطْب ببعضهما البعض ،حٌب يكاد يتبادر إُف الذىن أهنما
مَبادفْب أك أهنما يؤدياف إُف مفهوـ معنوم كاحد ،غّب أنو يف حقيقة األمر ىناؾ فرؽ كاضح بينهما ،كيف ىذا
اجملاؿ أجريت العديد من الدراسات ا٤بستفيضة لتوضيح الفرؽ كالعبلقة بْب ا٤بصطلحْب" ،فالقياس يتم عند التنفيذ،
أم قياس النتائج ،أما التقييم فهو الفرؽ بْب ا٥بدؼ كالقياس ،كما أف ىذا األخّب (القياس) كمي لكن التقييم ىو
إثراء لو أم يوضح القيم ا٤بقاسة" ،1أم أف القياس ىو تقدير األشياء كا٤بستويات تقديرا كميا كفق إطار معْب من
ا٤بقاييس كذلك بناء على القاعدة السائدة القائلة بأف "كل ما ٰبيط بنا يوجد ٗبقدار ،ككل مقدار ٲبكن قياسو"،
يف حْب أف التقييم ىو إصدار حكم لغرض ما على القيمة ا٤بقاسة لتقدير مدل كفاءة كفعالية الظاىرة ا٤بقاسة،
معُب ىذا أف القياس خطوة على الطريق ا٤بوصل إُف التقييم ،كأف ا٤بقياس الذم نقيس بو ٯبب أف يكوف ٧بددا
كمتفقا على صبلحيتو لدل كل األطراؼ حٌب يتم التسليم بعدالة حكم التقييم كمصداقية قراره.
كيف ىذا الصدد ،كمن خبلؿ ما تقدـ ٲبكننا استنتاج العبلقة كالفرؽ بْب القياس كالتقييم كإٯبازىا فيما يلي:
 التقييم مصطلح أعم كأمشل من القياس ،كأف القياس ىو إحدل األدكات الٍب يستخدمها التقييم يف تقدير
ككزف كإصدار حكم على الظواىر كاألحداث؛
 العبلقة بْب القياس كالتقييم عبلقة ا١بزء بالكل ،فالقياس (ا١بزء) ىو عملية تقدير كمية أك رقمية للظواىر،
أما التقييم (الكل) فهو تقدير كصفي ككيفي للظواىر كٙبليلها؛
 يف عملية التقييم يهتم القائم بالعملية بكافة ا١بوانب كبتفاعل كل ا٤بكونات كعبلقة كل منها بالنتائج،
بينما يقتصر القياس على جانب التحصيل فقط.
بإسقاط ىذه الفركؽ ا١بوىرية على األداء االسَباتيجي٬ ،بلص إُف أف قياس األداء االسَباتيجي ليس عينو
تقييم األداء االسَباتيجي ،كأف ىناؾ فركقا جوىرية بْب العمليتْب "فقياس األداء االسَباتيجي ىو خطوة من عملية
الرقابة االسَباتيجية بينما تقييم األداء ىو ا٤برحلة األخّبة من ىذه العملية".

 1ا٥باـ ٰبياكم" ،ا١بودة كمدخل لتحسْب األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية ا١بزائرية :دراسة ميدانية بشركة اال٠بنت عْب توتة –باتنة٦ ،"-بلة
الباحث ،جامعة كرقلة ،،العدد ا٣بامس ،ا١بزائر ،2007 ،ص.47.
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تشّب عملية تقييم األداء االسَباتيجي إُف عدة دالالت أبرزىا:
 التعريف األول" :نشاط ا٤بدراء ا٣باص ٗبقارنة النتائج ا٤بتحققة لبلسَباتيجية مع مستول األداء ا٤بتوقع
لؤلىداؼ" ،1كمنظمات األعماؿ ٯبب عليها العمل بشكل مستمر على اختيار األىداؼ
كاالسَباتيجيات من خبلؿ األداء ا٤بتحقق.

 التعريف الثاني" :تقدٔف ا٤بعلومات كالبيانات الٍب تستخدـ يف قياس مدل ٙبقيق أىداؼ ا٤بؤسسات

كبالتاِف التعرؼ على ا٘باىات األداء السابقة كالبلحقة ،كٗبا ٲبكننا من اٚباذ القرارات البلزمة لتحديد
مسّبة ا٤بؤسسة كأىدافها ككذا كل ما يتعلق بربا٦بها االسَباتيجية".2

 التعريف الثالث" :ىو نظاـ يسمح بَبٝبة اسَباتيجيات األعماؿ إُف نتائج ٲبكن ٙبقيقها ،إذ يضم
مؤشرات مالية ،تشغيلية كأخرل اسَباتيجية ،لتقييم مدل ٙبقيق ا٤بؤسسة ألىدافها".3

 التعريف الرابع " :ىو ٦بموعة من العمليات اإلدارية ا٤بتكاملة مع بعضها البعض ،كالٍب تقوـ بربط
االسَباتيجية بالتنفيذ".4

 التعريف الخامس" :ىو نظاـ ٧باسيب يستعمل لغرض تقييم أداء مديرم ا٤بؤسسات من كجهة نظر

اسَباتيجية كىذا النظاـ يستعمل عندما يتم تفويض ا٤بسؤكليات لئلدارة العليا إلدارة األعماؿ

االسَباتيجية".5
كما ٲبكن الوقوؼ على تقييم األداء االسَباتيجي من خبلؿ عدة تساؤالت ٛبثل يف حقيقتها معايّب لعملية
6
التقييم االسَباتيجي ىي:
 )1ىل تتناغم االسَباتيجية مع البيئة؟
 )2ىل تتماشى االسَباتيجية مع السياسات الداخلية ك أ٭باط اإلدارة كفلسفتها كإجراءات العمل؟
 )3ىل االسَباتيجية مناسبة من حيث ا٤بوارد ا٤بالية كا٤بادية كالبشرية؟
 )4ىل ٨باطر اعتماد ىذه االسَباتيجية مقبولة؟
 )5ىل تتوافق االسَباتيجية مع دكرة حياة ا٤بنتج كالسوؽ احملتملة؟
 1صاٌف عبد الرضا رشيد ،إحساف دىش جبلب" ،اإلدارة االسَباتيجية :مدخل تكاملي" ،دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف،2008 ،
ص.404.
 2أٞبد يوسف دكدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.17.

3

Franco-Santos Monika, "Towards a definition of business performance measurement system ", International
journal of operations production management, vol.27 , issue N.8, 2007,P.791.
4
Ibid, P.792

 5عبد الرؤكؼ حجاج أحبلـ بن رنو ،مرجع سبق ذكره ،ص.138.
 6صاٌف عبد الرضا رشيد كإحساف دىش جبلب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.405-404.
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 )6ىل ٲبكن تنفيذ االسَباتيجية بكفاءة كفعالية؟
كٲبكن تلخيص ىذه التساؤالت يف الشكل التاِف:
االستنتاجات
االتصال السًء

ال

لم ٌتم تؤمٌن
المستلزمات وإٌصال
نعم
االستراتٌجٌة بفعالٌة

نعم

التنفٌذ غٌر الجٌد
لالستراتٌجٌات

ال

الوالء الضعٌف من
قبل اإلدارة التشغٌلٌة

هل تتمٌز اإلدارة
بالوفاء لالستراتٌجٌات

عندما تكون
االفتراضات والمقدمات
صحٌحة

الفشل فً تؤسٌس نظام
التغذٌة العكٌسٌة
الصحٌح

تمت عملٌة رقابة
النتائج واالستراتٌجٌات
كما ٌنبغً

عندما تكون
السٌنارٌوهات البدٌلة قد
حددت وتم تقٌٌمها

افتراضات التخطٌط
غٌر السلٌمة أو عملٌة
الصٌاغة غٌر الدقٌقة

هل تؤثرت عملٌة
صٌاغة االستراتٌجٌة
بسوء

عندما تم تشخٌص
الموقف واالتجاهات
الحالٌة بشكل دقٌق

الخطط الوظٌفٌة غٌر
المتناسقة

تناغم االستراتٌجٌات
الوظٌفٌة مع
استراتٌجٌات
المإسسات
توزٌع الموارد بعدالة
وبما ٌتناسب مع
االستراتٌجٌة المختارة

التقٌٌم غٌر الدقٌق
لمتطلبات الموارد

ـ

ال

القضايا األساسية
هل تستطٌع االستراتٌجٌة
الحالٌة الوفاء بالنتائج
المرغوبة

نجاح االستراتٌجٌة

المصدر :صاٌف عبد الرضا رشيد ،إحساف دىش جبلب" ،اإلدارة االسَباتيجية :مدخل تكاملي" ،دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف،
 ،2008ص.406.
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كضمن إطار التساؤالت السابقة ،مت ٙبديد ثبل ث نشاطات رئيسية تتم ٗبوجبها عملية التقييم االسَباتيجي

ىي:

1

 مراجعة األسس الٍب مت بناء االسَباتيجية يف ضوئهاٗ ،بعُب مراجعة العوامل الداخلية بغية الوقوؼ على
حقيقة نقاط القوة كالضعف يف ا٤بؤسسة؛
 مقارنة النتائج ا٤بتوقعة مع النتائج الفعلية؛
 اٚباذ اإلجراءات التصحيحية لضماف مطابقة األداء ٤با ىو ٨بطط.
٩با سبق كمن خبلؿ ىذه النظرة ا٤بوجزة حوؿ تقييم األداء االسَباتيجي ،فإنو تربز ثبلث مبلحظات ىي:
 أف التغّب يف بيئة األعماؿ ىو الذم ٯبرب منظمات األعماؿ على إعادة التفكّب فيما تفعلو حياؿ أربعة
جوانب عريضة لؤلداء كالٍب ىي االسَباتيجية ،العمليات ،األفراد كنظم ا٤بعلومات؛
 تقييم األداء يكوف ٧بددا كموجها للتغيّب كالتحسْب حْب يتم تفسّبه اسَباتيجيا كإعادة ربطو كتنسيقو تبعا
لذلك ،ك٥بذا فإف تقييم األداء موضوع تنافسي يف حد ذاتو؛
 ٯبب أف يتم التقييم كٰبقق نتائجو يف سياؽ من التوقعات ا٤بتصاعدة من جانب أطراؼ عديدة كمتنوعة
(كالعمبلء ،العاملْبٞ ،بلة األسهم ،ا٤بوردين...اٍف) ،أم العمل من أجل البقاء كاالستمرارية.
كعليو ٲبكن تعريف تقييم األداء االسَباتيجي على أنو٦" :بموعة متكاملة من العمليات اإلدارية ا٤بَبابطة مع
بعضها البعض ،تعتمد على عدد من ا٤بؤشرات ٤بتابعة تنفيذ االسَباتيجية ا٤بوضوعة من طرؼ ا٤بؤسسة للوقوؼ
على مدل ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية ،كبالتاِف الكشف عن اال٫برافات الٍب حدثت أثناء عملية التنفيذ
كتصحيحها ،كقد يتطلب ىذا االجراء التصحيحي اعادة النظر يف االسَباتيجية الٍب مت اعتمادىا ،أك إعادة صياغة
األىداؼ االسَباتيجية بسبب عدـ كاقعيتها".
إف تقييم األداء االسَباتيجي ىو ا٤بوجو الفعلي للتغيّب الداخلي كٙبسْب األداء كاستغبلؿ القدرات يف ضوء
2
الظركؼ ا٣بارجية الٍب ال ٲبكن التنبؤ هبا ،كتربز أٮبية ىذه العملية للمؤسسات من خبلؿ عدة نقاط ،أٮبها:
ٙ بديد مدل ٪باح ا٤بؤسسة يف ٙبقيق أىدافها ،كذلك من خبلؿ ٙبديد مدل ٛبتع ا٤بؤسسة بالكفاءة
كالفعالية البلزمتْب؛
 تربير بذؿ ا١بهد كالوقت كا٤باؿ لبناء االسَباتيجيات كتنفيذىا؛
 تقرير االستمرار أك عدـ االستمرار يف بعض عناصر االسَباتيجيات؛
ٝ بع معلومات ٚبدـ عملية ٙبسْب اإلدارة االسَباتيجية؛
 1صاٌف عبد الرضا رشيد كإحساف دىش جبلب ،مرجع سبق ذكره ،ص.407.
 2عبد البارم إبراىيم درة ،ناصر ٧بمد سعود جرادات" ،األساسيات يف اإلدارة االسَباتيجية :منحى نظرم تطبيقي" ،مرجع سبق ذكره ،ص.249.
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ٙ بديد مدل مساٮبة ا٤بؤسسة يف عملية التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف اجملتمع الذم تعمل فيو ،من
خبلؿ تقدٔف منتجات ذات جودة عالية كبأسعار معقولة؛
 ا٤بساعدة يف عمليات التخطيط ،كإعادة التخطيط ،كاٚباذ القرارات اإلدارية السليمة؛
ٙ بسْب مستول ا٤بنافسة ،سواء بْب الدكائر كاألقساـ ا٤بختلفة للمؤسسة ،أك بْب ا٤بؤسسة نفسها
كا٤بؤسسات األخرل؛
ٙ بديد العناصر الكفأة لتعزيز مكانتها ،كالعناصر غّب ا٤باىرة للعمل على تأىيلها كتدريبها ،كبالتاِف كضع
نظاـ للحوافز كفقا ٢بجم اال٪باز ا٤بتحقق.
1
كما يفيد تقييم األداء االسَباتيجي يف ٙبقيق مكاسب أخرل من بينها:
 تشكيل ثقافة المؤسسة :رغم كجود عدد كبّب يف ا٤بؤسسة كا٤بنتشرين عرب أماكن جغرافية كاسعة ،فإف
تقييم األداء االسَباتيجي يساعد ا٤بؤسسة على ٘بميع كتعزيز اال٘باىات اإلٯبابية لدل العاملْب با٘باه
التغّب؛
 إبقاء التركيز على األىدا

االستراتيجية :تطور عمليات اإلدارة االسَباتيجية يف العادة خارطة لبل٘باه

التنظيمي ا١بديد على شكل خطة اسَباتيجية أساسية ،كلكن بعد االنتهاء من تطوير اال٘باه االسَباتيجي
الرؼ ،لكن كجود عملية قياس كتقييم األداء
فإف ىناؾ ٨باطرة من فقداف زخم العملية ككضع ا٣بطة على ّ
االسَباتيجي تساعد يف استمرارية تعزيز أكلويات ا٤بؤسسة من خبلؿ توصيل ىذه األكلويات للعاملْب؛
 تعزيز ثقة األطرا

الخارجية والعمالء :تعد عملية احملافظة على عبلقة اٯبابية متميزة مع العمبلء من

العمليات ا٥بامة للمؤسسة ،كىنا تلعب مقاييس األداء دكرا ىاما يف توصيل أكلويات ا٤بؤسسة كالتأكيد
على كجود عملية ا٤بساءلة للعاملْب فيها؛
 تحديد احتياجات العمالء وتلبيتها :يساعد تقييم األداء االسَباتيجي ا٤بؤسسة يف ٙبديد احتياجات
العمبلء كاالستجابة ٥با.
لكي تتم عملية تقييم األداء االسَباتيجي بنجاح ،فإنو ٯبب ٙبديد ا١بهة الٍب تتوُف العملية بشكل دقيق،
كبالتاِف ٙبقيق األىداؼ ا٤برجوة ،كما ينبغي ٙبديد األسس الٍب ٯبب توفرىا يف ىذه األطراؼ ،كذلك بأف تكوف
حريصة على القياـ بعملية التقييم ،كأف تسعى لتوفّب نظاـ كاضح ك٧بدد ٰبكم ىذه العملية ،إضافة إُف ضركرة

 1أٞبد يوسف دكدين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.19-18.
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ٙبديد معايّب للتقييم من حيث درجة ا٤ببلءمة كاالتساؽ كتوفر الوقت كالقابلية ،كغّبىا من ا٤بعايّب ،1كعموما ٲبكن
2
أف تتألف األطراؼ الٍب تتوُف عملية التقييم االسَباتيجي من:





٦بلس إدارة ا٤بؤسسة؛
ا٤بديركف التنفيذيوف؛
رؤساء كحدات األعماؿ كرؤساء الدكائر بالتعاكف مع العاملْب؛
مستشار خارجي.

يتطلب تنفيذ ا٣بطة االسَباتيجية كجود نظاـ فعاؿ للرقابة االسَباتيجية يقوـ ٗبقارنة األداء الفعلي بالنتائج
ا٤برغوب يف ٙبقيقها ،كاٚباذ االجراءات ا٤بناسبة لتحقيق رسالة ا٤بؤسسة مع توفّب تغذية عكسية مرتدة من
ا٤بعلومات الضركرية لئلدارة العليا لتقييم النتائج  ،ىذه ا٤براحل ىي ما يطلق عليها ٖبطوات تقييم األداء
االسَباتيجي كالذم لن يتم إال بوجود مقاييس األداء يتم االعتماد عليها لقياس نتائج األداء الفعلي ا٤بتحقق.
رغم كجود اختبلؼ حوؿ عدد كخطوات تقييم األداء االسَباتيجي ،إال أف ىناؾ شبو اتفاؽ حوؿ مضموف
ىذه ا٣بطوات كتسلسلها ا٤بنطقي كالذم يبدأ بتحديد ا٤بعايّب كينتهي باٚباذ إجراءات تصحيحية ،كٲبكن توضيح
3
مراحل عملية التقييم االسَباتيجي فيما يلي:
إف تنفيذ رسالة ا٤بؤسسة كأىدافها كغاياهتا يستدعي القياـ بالعديد من األنشطة ا٤بتكاملة كالرقابة على
تنفيذىا ،كٙبديد النشاط ا٤براد تقييمو كمراقبتو يسهل عملية الرقابة ،كذلك من خبلؿ اختيار نوعية الرقابة ىل ىي
كمية أك نوعية أـ كمية كنوعية معان كىل ىي رقابة سابقة أـ الحقة....اٍف.
أم البد بداية من ٙبديد أىداؼ األداء كالَبكيز على أكثر العناصر داللة يف كل عملية ،ك ٯبب قياسها
بشكل ثابت كموضوعي ،بعد ذلك ننتقل إُف كضع معايّب األداء.
انطبلقا من رسالة ا٤بؤسسة كأىدافها كغاياهتا يتم كضع معايّب األداء الستخدامها يف قياس األداء كا٤بعايّب ىي
"ا٤بستول احملدد من قبل اإلدارة كنموذج لتقييم األداء كتستخدـ كنقاط ٲبكن أف يقارف هبا األداء الفعلي" ،كتعرب
 1عبد البارم إبراىيم درة ،ناصر ٧بمد سعود جرادات" ،اإلدارة االسَباتيجية يف القرف ا٢بادم كالعشركف :النظرية كالتطبيق" ،مرجع سبق ذكره،
ص.277.
 2ا٤برجع نفسو.
 3عبد اللطيف عبد اللطيف ،حناف تركماف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.137-135.
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معايّب األداء عن تفاصيل األىداؼ االسَباتيجية كعن مدل ٙبقيقها بالشكل ا٤ببلئم ،كال بد أف ٙبتوم ا٤بعايّب
على حدكد للسماح ٕبيث تقبل اال٫برافات الواقعة ضمن ىذه ا٢بدكد.
كما يعترب صدؽ كدقة البيانات ركيزة أساسية يف عملية الرقابة كىذه الدقة كالصدؽ تتوقف على تصميم
ا٤بقاييس ا٤بستخدمة ،ىناؾ بعض االعتبارات كالضوابط ال بد من مراعاهتا عند تصميم معايّب األداء فعليها تتوقف
فاعلية كدقة ا٤بعلومات كمن ىذه االعتبارات:
 الصدق :أم العوامل الداخلية يف ا٤بقياس ٯبب أف تعرب عن تلك الٍب يتطلبها أداء العمل ال أكثر كال
أقل؛
 الموثوقية :يتعلق الثبات با٤بقياس كليس باألداء ،ألف أداء الفرد قد يتغّب أك ٱبضع لتقلبات ٩با قد يظهر
يف قيم متفاكتة تعطيها مقاييس األداء؛

 التمييز :أم قدرة ا٤بقياس على التفرقة بْب ا٤بستويات ا٤بختلفة لؤلداء حٌب بالنسبة للفركقات البسيطة؛
 عملي :البد من مراعاة سهولة استخداـ ا٤بقياس ككضوحو كالقصر النسيب للوقت كقلة ا١بهد الذم
تستغرقو عملية القياس.

إذا ٙبديد ا٤بعايّب بدقة يف كل ٦باؿ كظيفي ستتم فيو عملية الرقابة يسهم يف فعالية العملية الرقابية
االسَباتيجية ألف ا٤بعايّب تنطلق من رسالة ا٤بؤسسة ،فأف ٙبقيق ىذه ا٤بعايّب سيحقق للمؤسسة رسالتها كبقاءىا
كاستمرارىا.
بعد ٙبديد ا٤بعايّب الٍب سيتم هبا قياس األىداؼ تأيت مرحلة قياس األداء كجوىر خطوة القياس ىي ٝبع
ا٤بعلومات الٍب ٛبثل األداء الفعلي للنشاط أك لؤلفراد.
كيعتمد قياس األداء على ٝبع ا٤بعلومات حوؿ األداء الفعلي لبلسَباتيجية ،أم يقوـ على التغذية العكسية،
كىي عبارة عن معلومات منقولة بشكل معاكس للشكل األصلي إلرساؿ رسالة أك معلومة ،أم نقل ا٤بعلومات
حوؿ تنفيذ االسَباتيجية من ا٤بستول اإلدارم األدْف ا٤بسؤكؿ عن التنفيذ إُف ا٤بستول اإلدارم األعلى ا٤بسؤكؿ عن
كضع االسَباتيجية ،كقد يكوف ذلك على شكل تقارير حوؿ اجملاالت ا٤بختلفة لؤلداء كا٤بتعلقة بتقييم االسَباتيجية،
كالٍب تستخدمها اإلدارة العليا الٚباذ القرارات االسَباتيجية ،أم تكوين ما يسمى بنظاـ ا٤بعلومات اإلدارية كىو
النظاـ ا٤بختص ٔبمع تقارير كاملة كموثوقة كمستمرة حوؿ نتائج تنفيذ االسَباتيجية على ا٤بدل الطويل كٙبليل ىذه
البيانات كتصنيفها كحفظها الستخدامها كقت ا٢باجة ،كقد طورت معظم ا٤بؤسسات نظم ا٤بعلومات لديها
باستخداـ الكمبيوتر الذم يسهل عملية ٙبليل كتصنيف البيانات.
كلكن ما التوقيت ا٤بناسب إلجراء القياس؟ خصوصا يف حالة التخطيط االسَباتيجي طويل األجل ،مثبل يف
حالة كضع خطة اسَباتيجية ٣بمس سنوات ،ىل يتم القياس يف هناية ا٣بمس سنوات أـ يتم القياس خبلؿ ىذه
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الفَبة ألكثر من مرة؟ إذا مت القياس يف هناية ا٣بمس سنوات فإف تصحيح اال٫برافات سيكوف متأخرا جدا ،كقد ال
ٲبكن التصحيح أبدا ،كمن جهة إذا مت القياس قبل فقد ال تظهر نتائج التنفيذ كما ىو متوقع ،على كل حاؿ عند
كضع مقاييس األداء ٯبب مراعاة التوقيت الذم سيتم فيو القياس ،ىل ىو يف هناية ا٣بطة أـ خبل٥با؟ كٙبديد
النتائج ا٤برغوبة.
إذا التوقيت ا٤بناسب إلجراء القياس يتوقف على ا٥بدؼ من قياس األداء فهل ىو القياـ بالرقابة التوجيهية،
أم اكتشاؼ اال٫برافات عن ا٤بعايّب ا٤بوضوعة يف كل مرحلة لكي تقوـ اإلدارة بالتصحيح البلزـ كاالنتقاؿ إُف
ا٤برحلة اآلتية حٌب االنتهاء من العمل موضع الرقابة ،أـ ا٥بدؼ ىو تقييم العمل بشكلو النهائي ٗبراحلو ا٤بختلفة.
كأخّبا تتوقف فاعلية ىذه ا٣بطوة باعتبارىا خطوة أساسية يف عملية الرقابة على دقة كصحة ا٤بعلومات حوؿ
األداء الفعلي كعلى إجراء القياس يف الوقت ا٤بناسب.
يف ىذه ا٣بطوة تقوـ ا٤بؤسسة ٗبقارنة األداء الفعلي مع األداء ا٤برغوب لتحديد فيما إذا كاف ىناؾ تطابق
بينهما أـ ىناؾ اختبلؼ ،كىل ىذا االختبلؼ مقبوؿ أـ غّب مقبوؿ؟ فمن خبلؿ ا٤بقارنة بْب األداء الفعلي كاألداء
ا٤برغوب تستطيع ٙبديد الفجوة بينهما كٙباكؿ العمل على إغبلقها ٗبعرفة التغّبات الداخلية كا٣بارجية للمؤسسة،
إذا يف ىذه ا٣بطوة يتم التعرؼ على االختبلؼ بْب األداء الفعلي كا٤بخطط كىل ىذا االختبلؼ ذك أٮبية كٯبب
تصحيحو أك ٲبكن قبولو؟ كتبُب ا٤بقارنة على التغذية العكسية أم على نتائج األداء الفعلي.
كىي ا٣بطوة األخّبة يف عملية تقييم األداء االسَباتيجي ،كفيها نصل إُف خيارين:
 تطابق األداء الفعلي مع األداء ا٤بخطط ،يف ىذه ا٢بالة تتابع ا٤بؤسسة عملية التقييم كالرقابة؛
 كجود ا٫براؼ عن األداء ا٤بخطط يف ىذه ا٢بالة البد من اٚباذ اإلجراءات التصحيحية.
إذا يف حالة كجود ا٫براؼ يف األداء البد من اٚباذ اإلجراءات التصحيحية ،كيكوف ذلك بالبحث عن
األسباب الٍب أدت إُف اال٫براؼ من خبلؿ تشخيصو من جوانبو ا٤بختلفة للعمل على عبلجو كتصحيحو بعد
الكشف عن أسبابو ا٢بقيقية ،كلتقوـ ا٤بؤسسة بتحديد أىداؼ كاقعية يف ا٤بستقبل من خبلؿ تعديل األىداؼ أك
األساليب.
كٲبكننا تلخيص ا٣بطوات السابقة الذكر يف الشكل ا٤بواِف:
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إرساء المعايير واألهداف

قياس األداء

مقارنة األداء الفعلي باألهداف
الموضوعة
تقييم النتائج واتخاذ االجراءات
التصحيحية في حالة الضرورة

المرجع :من إعداد الباحثة

إذا عملية التقييم ىي عملية مستمرة طا٤با أف ىناؾ خطة للتنفيذ ،كانتقاء نقاط التقييم شيء أساسي يف
فاعلية ىذا األخّب ،كاإلدارة الواعية ىي الٍب تستطيع اختيار معايّب التقييم كٙبديد نوعها كنقاط ا٤براقبة كتكرار ىذه
الرقابة حسب نوع النشاط الذم تقوـ بو كتفرضو عليها بيئتها كظركفها احمليطة كٗبا يتبلءـ مع خططها كتنظيمها
كٯبعل أجزاءىا تسّب بشكل منسجم كمتناسق ٫بو أىداؼ ا٤بؤسسة كذلك لتجنب ظهور فجوة األداء االسَباتيجي
أثناء عملية التقييم.
من خبلؿ ما تقدـ يتضح أف مرحلة قياس األداء ىي عملية جد مهمة يف مراحل تقييم األداء االسَباتيجي،
حيث تتم من خبل٥با ا٤براقبة ا٤بستمرة إل٪بازات ا٤بؤسسة كتسجيل سّب التقدـ ٫بو ٙبقيق أىداؼ موضوعة مسبقا،
كيف ىذا الصدد يتم استخداـ مقاييس األداء لقياس ما ٙبققو ا٤بؤسسة من أىدافها ،كمن الناحية الكمية فإف
مقاييس األداء تعطي ا٤بؤسسة صورة كاضحة حوؿ ا٤بنتجات كا٣بدمات كالعمليات الٍب تؤدم إُف إنتاج تلك
ا٤بنتجات كا٣بدمات ،كٲبكن تصنيف معظم مقاييس األداء ضمن كاحد من التصنيفات الستة العامة التالية:1
 مقاييس الفعالية :تقيس مستول ٙبقيق األىداؼ؛
 مقاييس الكفاءة :تقيس حسن استخداـ ا٤بوارد؛
 مقاييس الجودة :تقيس مستول تلبية ا٤بنتوج أك ا٣بدمة ٤بتطلبات كتوقعات العمبلء؛
 مقاييس التوقيت :كىي تقيس مدل ا٪باز العمل بشكل صحيح كيف الوقت احملدد لو؛
 مقاييس االنتاجية :كىي القيمة ا٤بضافة من قبل العملية مقسومة على قيمة العمل كرأس ا٤باؿ ا٤بستهلك،
أم ىي عبلقة نسبية بْب ٨برجات كمدخبلت ا٤بؤسسة)؛

 1خالد ٧بمد طبلؿ بِب ٞبداف ،كائل ٧بمد إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص.390.
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 مقاييس السالمة :تقيس مدل االلتزاـ با٤بعايّب الصحية العامة كإجراءات السبلمة يف العمل.

كا١بدكؿ التاِف يوضح ماىية ىذه ا٤بقاييس ككيفية التعبّب عنها:
المقياس

يعبر عنو بالنسبة التالية

يقيس

الكفاءة

قدرة ا٤بؤسسة على استخداـ ا٤بوارد

ا٤بدخبلت الفعلية مقارنة با٤بدخبلت ا٤بخططة

الفعالية

مستول قدرة ا٤بؤسسة على ٙبقيق األىداؼ

ا٤بخرجات الفعلية مقارنة با٤بخرجات ا٤بخططة

الجودة

مدل إ٪باز كحدة العمل بشكل صحيحٙ ،بدد عدد الوحدات ا٤بنتجة بشكل صحيح مقارنة بإٝباِف
عدد الوحدات ا٤بنتجة
ا٤بعايّب حسب احتياجات العمبلء

التوقيت

مدل إ٪باز كحدة العمل يف الوقت احملددٙ ،بدد عدد الوحدات ا٤بنتجة يف الوقت احملدد مقارنة بإٝباِف
عدد الوحدات ا٤بنتجة
ا٤بعايّب حسب احتياجات العمبلء

اإلنتاجية

حجم ا٤بوارد الٍب تستخدـ إلنتاج كحدة عمل ا٤بخرجات مقارنة با٤بدخبلت
معينة
المصدر :ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم" ،إدارة األداء باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف" ،الوراؽ للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف،
 ،2009ص.36.

كما تقسم مقاييس األداء ٙبت مسميات عديدة مثل مقاييس النتائج ،مقاييس األسباب كا٤بقاييس
السلوكية ،1كىناؾ من قسمها إُف ٟبسة أنواع أساسية ،ىي:2
 مقاييس المدخالت :تستخدـ لقياس مقدار ا٤بوارد البشرية كا٤بالية الٍب تستخدـ لغرض الوصوؿ إُف
ا٤بخرجات كالنتائج ا٤بطلوبة؛

 مقاييس العمليات :تستخدـ لفهم ا٣بطوات ا٤بباشرة يف إنتاج ا٤بنتوج أك ا٣بدمة؛
 مقاييس المخرجات :تستخدـ لقياس ا٤بنتوج أك ا٣بدمة الٍب توفرىا ا٤بؤسسة للعمبلء مثل عدد الوحدات
ا٤بنتجة؛

 مقاييس المحصالت :تستخدـ لتقييم النتائج ا٤بتوقعة أك ا٤برغوبة أك الفعلية كتعرب عن أراء ا٤بستفيدين
حوؿ ا٤بنتج أك ا٣بدمة ا٤بقدمة من ا٤بؤسسة؛
 مقاييس التأثير :تستخدـ لقياس اآلثار ا٤بباشرة أك غّب ا٤بباشرة الٍب تنشأ عن ٙبقيق غايات كأىداؼ
ا٤بؤسسة.

كرغم تعدد مقاييس قياس األداء إال أنو ٯبب على ا٤بؤسسة الَبكيز على عدد ال بأس بو من ا٤بقاييس
بالشكل الذم يوفر ٥با مدخبل كاضحا للَبكيز على ا٣بطة االسَباتيجية كاألىداؼ ا٤بوضوعة ٩با يؤدم هبا يف النهاية
 1خالد ٧بمد طبلؿ بِب ٞبداف ،كائل ٧بمد إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص.393.
 2ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.36-35.
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إُف ٙبسْب أدائها ،فبل ٲبكن أف يكوف ىناؾ ٙبسْب من دكف قياس ،كإذا كانت ا٤بؤسسة ال تعلم أين ىي اآلف
من حيث كاقع عملياهتا ،ال ٲبكن أف تعرؼ ما ىو مستقبلها كبالتاِف ال ٲبكنها الوصوؿ إُف حيث تريد،
امتدادا ٤با سبق التطرؽ إليو ،كأثناء عملية التقييم االسَباتيجي لؤلداء قد ٰبدث كأف تظهر ما يسمى بالفجوة
االسَباتيجية ،ىذه األخّبة إف كجدت فهذا دليل على أف ىناؾ خلبل ما يتوجب على اإلدارة معا١بتو ،فما ىي
الفجوة االسَباتيجية؟ ككيف يتم تشخيصها؟
كردت عدة تعاريف للفجوة االسَباتيجية منها ما جاء بو  Bampcygerمن أهنا ٛبثل "الفرؽ بْب توقعات
ا٤بؤسسة الٍب تتم بتقدير التطور الذم سيصيب إمكانياهتا خبلؿ الفَبة االسَباتيجية ا٤بزمع تغطيتها يف ا٤بستقبل
كبْب األىداؼ الٍب مت التوصل لوصفها أك تطويرىا" ،1كعليو فإف الفجوة االسَباتيجية تعتمد على اآلفاؽ ا٤بستقبلية
أم على األىداؼ ا٤بطلوب إ٪بازىا مستقببل كعلى التطور ا٤بتوقع ألىداؼ ا٤بؤسسة (من خبلؿ إحداث إضافات
كتطورات متوقعة للموارد ا٢بالية) كالفرؽ بينهما ٲبثل الفجوة االسَباتيجية.
أما  Argentiفإنو ينظر إُف الفجوة االسَباتيجية من زاكية أف "الفجوة تنشأ من ا٤بقارنة بْب ا٥بدؼ كٙبقيقو أك
بْب مستول طموح إدارة ا٤بؤسسة ،كبْب التنبؤات األكلية با٤بستول اآليت كا٤بتوقع" ،2كذلك معناه أف ٙبليل الفجوة
ٲبثل الفرؽ بْب األداء ا٤بستهدؼ كىو كل ما يقع داخل نطاؽ التحكم غّب أنو يتجاكز الوضع الراىن ،كبْب األداء
ا٤بتوقع كالذم ٲبثل كل ما يقع خارج نطاؽ التحكم ،أم ىو شيء ما تعتقد ا٤بؤسسة بإمكانية حدكثو.
لكن ) Ansoff & Boseman (1965يعتقداف أف الفجوة االسَباتيجية ىي فجوة أىداؼ ،بافَباض أف
أبعادىا تتحدد بالفرؽ بْب النتائج ا٢بالية كاألىداؼ االسَباتيجية الٍب مت ٙبديدىا مسبقا ،بينما يؤكد كل
من) Jauch & Glueck (1998أف الفجوة االسَباتيجية تنجم عن حالتْب ،األكُف من الفرؽ بْب االستمرار
باالسَباتيجية ا٢بالية (ا٢بالة ا٤بتوقعة) كبْب اعتماد اسَباتيجية جديدة (ا٢بالة ا٤برغوبة) كبْب ا٢بالة ا٤بوجودة
كا٤بتحققة فعبل.3
رغم كل ىذه التوجهات فيما ٱبص ٙبديد الفجوة االسَباتيجية إال أنو ىناؾ شبو إٝباع حوؿ أهنا ٛبثل الفرؽ
بْب األداء الفعلي كذلك ا٤بتوقع طبقا لؤلىداؼ االسَباتيجية ا٤بتوقعة ،كما يبينها الشكل التاِف:
 1عبد العزيز صاٌف بن حبتور" ،اإلدارة االسَباتيجية :إدارة جديدة يف عاَف متغّب" ،دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف،2007 ،
ص ص.284-283.
 2ا٤برجع نفسو ،ص.286.
 3صبلح الدين عواد كرٔف الكبيس" ،العبلقة بْب فجوة ا٤بعرفة كفجوة األداء االسَباتيجيٕ :بث ٙبليلي"٦ ،بلة العلوـ االقتصادية كاإلدارية ،جامعة بغداد،
اجمللد  ،18العدد  ،65العراؽ ،2012 ،ص.37.
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األداء
C
فجوة األداء

B

A
الزمن
المصدر :أبو قحف عبد السبلـ" ،أساسيات اإلدارة االسَباتيجية" ،مكتبة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر ،1997،ص.201.

حيث ٲبثل ا٤بستقيم ( )ABمنحُب األداء يف ظل االسَباتيجية ا٢بالية كالظركؼ البيئية ا٤بتوقعة ،كٲبثل
ا٥بدؼ ،أما البعد ما بْب النقطتْب  Bك  Cفهو ٲبثل فجوة األداء.

C

1

كٲبكن حصر ثبلثة عوامل لتحديد ىذه الفجوة ىي:
 عدـ تبلؤـ االسَباتيجيات ا٢بالية مع التغّبات البيئية كالظركؼ الداخلية؛
 قلة ا٤بوارد ا٤بتاحة أماـ اإلدارة ك٧بدكديتها؛
 التنفيذ غّب الصحيح ٥بذه االسَباتيجيات من قبل اإلدارة.
2
كلشرح أسباب ىذه الفجوة بصورة أدؽ نتناكؿ التشخيصْب التاليْب:
كٲبثل تقييم اسَباتيجية ا٤بؤسسة ا١بارية كالعودة إُف ا٤براحل ا٤ببكرة كاألكلية من عملية االسَباتيجية كا٤بتمثلة يف
تقييم عناصر قوة ا٤بؤسسة كضعفها كالعناصر ا٤بتاحة ٥با كالتهديدات احمليطة هبا ،إضافة إُف فحص كتدقيق
االفَباضات الٍب مت استخدامها يف بناء اسَباتيجية ا٤بؤسسة ،كيف ظل ىذا التشخيص يتم كضع األسئلة ا٤بتعلقة
ٕبدكث الت غّبات يف البيئتْب الداخلية كا٣بارجية كالٍب أثرت بصورة سلبية على ٪باح االسَباتيجية ا٢بالية للمؤسسة،
كمنها:
 العوامل البيئية الٍب ساٮبت يف اجراء التغّبات يف بعض ا٤بواقف كقيم اجملتمع كالعوامل الدٲبغرافية ،أك
التطورات التكنولوجية يف الصناعة كمعدؿ الفائدة...اٍف؛
ٞ 1بزة ٧بمود الزبيدم" ،التحليل ا٤باِف :تقييم األداء كالتنبؤ بالفشل" ،دار الوراؽ للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2000 ،ص.82.
 2عبد العزيز صاٌف بن حبتور ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.289-287.
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 حدكث تغّبات يف اسَباتيجية ا٤بنافسْب ا٤بستثمرين اجملهزين؛
 حدكث تغّبات يف طبيعة الصناعة ،الطاقة ،اختبلفات يف ا٤بنتوج؛
 حدكث فرص أك هتديدات جديدة نتيجة لعملية التغيّب يف البيئة ا٣بارجية أك يف اسَباتيجية ا٤بنافسْب أك
الصناعة؛
 تغّب مفتاح النجاح األساسي يف الصناعة.
إف ٙبليل ىذه العناصر ٲبكن أف يعكس للمؤسسة كجوب تبِب اسَباتيجية جديدة مبلئمة للظركؼ البيئية
ا٣بارجية ،كعليو فإف التشخيص االسَباتيجي سيحدد ىل أف ا٤بنتج االسَباتيجي ا٢باِف ىو السبب ا٤بباشر يف
ظهور ىذه الفجوة؟ أم ىل أف ا٣بلل يكمن يف االسَباتيجية ذاهتا أـ يف برامج كأدكات التنفيذ؟
يهتم ىذا التشخيص بتقييم نتائج التنفيذ لبلسَباتيجية ا٢بالية ،إذ يركز على تقدير األداء ا٢باِف للمؤسسة مث
ٙبديد األسباب ا٤بؤدية إُف حدكث الفجوة ،كتكمن ا٤برحلة األكُف من ىذا التشخيص يف ٙبديد ٦باالت األداء
التشغيلي كمٌب تكوف ٙبت مستول القبوؿ –ٙبتاج إُف اجراء التعديبلت عليها.-
كلذلك فإف ظهور الفجوة قد يكوف بسبب كجود مشاكل يف ا١بوانب الوظيفية (ا٤بالية ،التسويق ،ا٤بوارد
البشرية...اٍف) ،كقد يعود إُف بعض ا٤بمارسات اإلدارية ا٣باطئة يف ٦باؿ التخطيط كالتنظيم أك يف نظاـ ا٢بوافز أك
يف نظم ا٤بعلومات كالرقابة ،كعند ٙبديد الفجوة القائمة بْب األداء الفعلي كا٤بخطط يبدأ البحث عن األسباب
ا٢بقيقية الٍب أدت إُف ظهور ىذه الفجوة ٛبهيدا الٚباذ االجراءات البلزمة لعبلج كمواجهة ا٤بوقف.
اعتمادا على ما تقدـ ،فإنو يتوجب أف تكوف االدارة مدركة كقادرة على تشخيص الفجوة كٙبديد مسبباهتا
لكي تتمكن من استخداـ نتائج ٙبليلها يف ٙبديد اختيارىا االسَباتيجي األفضل كأنسب البدائل االسَباتيجية،
هبدؼ غلق تلك الفجوة أك تقليصها على األقل عند ظهورىا ،كيف ىذا الصدد ٯبب أف نشّب إُف أنو غالبا ما
تكوف ىناؾ درجة تباين بْب األداء الفعلي كا٤بستهدؼ (كجود فجوة) ،فمن غّب ا٤بعقوؿ أف نتوقع بأف يكونا
متطابقْب بشكل فعلي ،لذلك فإنو يصبح من ا٢بكمة على كاضعي ا٤بعايّب كضع ا٢بدكد ا٤بقبولة كا٤بألوفة لذلك
التباين –حدكد دنيا كعليا على طريف األداء ا٤بستهدؼ-أم ا٫براؼ لؤلداء يعد مسموحا بو كمقبوال بو طا٤با ال
يتعدل ا٢بدكد ا٤بعقولة ا٤بتفق عليها ،كيف حالة إذا ٘باكز اال٫براؼ ا٤بستويات ا٤بقبولة كجب على اإلدارة ٙبسْب
أدائها ٗبحاكلة نقل األداء الفعلي الذم نتجت عنو الفجوة إُف مستول األداء ا٤بعيارم (ا٤بستهدؼ) أك إُف أداء
أفض ل على األقل ،كذلك بتشخيص األسباب ككضع ا٢بلوؿ ا٤بمكنة كاللجوء إُف مداخل ٙبسْب األداء
االسَباتيجي السابق التطرؽ إليها.
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على الرغم من كثرة البحوث الٍب تناكلت األداء ،إال أف ىذا األخّب ال يزاؿ ٦باال خصبا للبحث كالدراسة
الرتباطو الوثيق ٗبختلف ا٤بتغّبات البيئية كتشعب تلك ا٤بتغّبات كتأثّبىا ا٤بتبادؿ معو ،كمع ذلك ٲبكن إعطاء
تعريف شامل ٤بفهومو بأنو "انعكاس ٤بدل ٪باح أك فشل ا٤بؤسسة كذلك من خبلؿ مستول اال٪باز الذم تصل
إليو مقارنة بأىدافها ا٤بسطرة ،معُب ذلك أنو يشمل مفهومي الكفاءة كالفعالية" ،كمن منطلق أف األداء مفهوـ
شامل فإنو يتضمن عدة أبعاد ٨بتلفة ٛبارس فيها ا٤بؤسسة نشاطها ،ىذه األخّبة ٲبكن تصنيفها كفق منظوراف،
ا٤بنظور ا٤باِف الذم يعكسو البعد االقتصادم ،كا٤بنظور غّب ا٤باِف الذم يعكسو البعدين االجتماعي كالتنظيمي.
إف مفهوـ األداء سرعاف ما انتقل من الَبكيز على ا١بانبْب ا٤باِف كاالقتصادم إُف الَبكيز على ا١بانب
االسَباتيجي للمؤسسة ،كذلك من خبلؿ دراسات أكدت على أف خلق القيمة للمبلؾ ال يتم إال باالعتماد على
االستثمارات ا٤بستقبلية للمؤسسة ،فحضي األداء على صعيد االدارة االسَباتيجية باىتماـ استثنائي كذلك لكونو
يعكس حقيقة التوجو االسَباتيجي ا٤بعتمد ،كما أنو يوضح أبعاد التكيف االسَباتيجي للمؤسسة مع بيئتها ،كعلى
الرغم من كثافة الَباكم ا٤بعريف يف ىذا اجملاؿ ،إال أنو من الصعب تأطّب مفهوـ األداء االسَباتيجي بتعريف ٧بدد
كذلك بسبب تباين الفلسفات كا٤بداخل ،كمع ذلك ىناؾ اتفاؽ ضمِب للتعبّب عنو بأنو "قدرة ا٤بؤسسة على ٙبقيق
أىدافها االسَباتيجية ٣بلق ميزة تنافسية ألنشطتها األساسية هبدؼ النمو كالبقاء يف األمد ا٤بنظور كذلك
االسَباتيجي" ،كلقد سعى الباحثوف إُف اعتماد منهج االنتقاء عند اختيار أدكات تقييم األداء االسَباتيجي
مرجحْب تلك الٍب تصلح أداة يستدؿ هبا على مستول ذلك األداء ٤بدة تَباكح بْب ٟبسة كٟبسة كعشرين سنة
(25-5

سنة) ،كٲبكن تعريف تقييم األداء االسَباتيجي بأنو "٦بموعة متكاملة من العمليات اإلدارية ا٤بَبابطة مع

بعضها البعض ،تعتمد على عدد من ا٤بؤشرات ٤بتابعة تنفيذ االسَباتيجية ا٤بوضوعة من طرؼ ا٤بؤسسة للوقوؼ
على مدل ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية ،كبالتاِف الكشف عن اال٫برافات الٍب حدثت أثناء عملية التنفيذ
كتصحيحها ،كقد يتطلب ىذا االجراء التصحيحي اعادة النظر يف االسَباتيجية الٍب مت اعتمادىا ،أك إعادة صياغة
األىداؼ االسَباتيجية بسبب عدـ كاقعيتها" ،فبل ٲبكن أف يكوف ىناؾ ٙبسْب من دكف قياس كتقييم ،كإذا كانت
ا٤بؤسسة ال تعلم أين ىي اآلف من حيث كاقع عملياهتا ،ال ٲبكن أف تعرؼ ما ىو مستقبلها كبالتاِف ال ٲبكنها
الوصوؿ إُف حيث تريد.
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إف مقاييس األداء ا٤بالية التقليدية كالٍب عادة ما تستخدـ لتقييم أداء ا٤بؤسساتَ ،ف تعد كافية يف الوقت
ا٢باضر ،كذلك ألف ىذه ا٤بقاييس تعآف من بعض القصور كالسلبيات ،نتيجة العتمادىا على معلومات تارٱبية
أكال ،كألنو يتم استخراجها استنادا إُف تقارير مالية سنوية ٩با ٯبعلها تصنف كمقاييس قصّبة األمد ثانيا ،كثالثا
ألف ىذه ا٤بقاييس ال ٛبتلك القدرة على قياس العمليات التشغيلية بكفاءة ،باإلضافة إُف أف ىذه ا٤بقاييس ال
تعكس اسَباتيجية ا٤بؤسسة أك خططها ا٤بستقبلية ،كنتيجة للتطور كالنمو السريعْب يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،كزيادة
حدة التنافس احمللي كالعا٤بي بْب ا٤بؤسساتَ ،ف تعد كسائل حسم ا٤بنافسة تعتمد فقط على إنتاج السلع
كا٣بدمات التقليدية ،بل أصبحت تتعدل ذلك إُف تطوير مهارات العاملْب ،كاإلبداع يف العمليات اإلنتاجية
الداخلية ،كخلق سلع كخدمات جديدة ذات جودة عالية تبلئم ا٢باجات كالرغبات ا٤بختلفة للزبائن ،ضمن
التكلفة كالسعر ا٤بستهدفْب٩ ،با أدل إُف زيادة االىتماـ با٤بقاييس غّب ا٤بالية لتطوير األداء كتقييمو مثل رضا
الزبائن ،تفآف العاملْب ،جودة ا٤بنتجات ،نتيجة للحاجة ا٤بلحة ٤بعا١بة الثغرات ا٤بوجودة يف مقاييس األداء ا٤بالية
كلسد النقص فيها ،كالٍب شكلت ثورة فكرية يف احملاسبة اإلدارية ،كتغيّبا جوىريا يف طريقة تفكّب اإلدارة
كاستشراؼ ا٤بستقبل عند صياغة االسَباتيجيات كٙبويلها إُف خطط كعمليات تنفيذية.
كإلثراء ا٤بوضوع ،سيتم يف ىذا الفصل التطرؽ إُف العناصر التالية:
 المبحث األول :ا٤بقاربة ا٤بالية لتقييم األداء االسَباتيجي؛
 المبحث الثاني :تقييم األداء االسَباتيجي يف ظل بيئة األعماؿ ا٢بديثة؛
 المبحث الثالث :ا٤بقاييس غّب ا٤بالية سند مكمل للمقاييس ا٤بالية.
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لقد مر تقييم أداء ا٤بؤسسات ٗبراحل عدة ،تباينت حسب حركية ك٘بدد ا٤بعايّب كا٤بقاييس ا٤بعتمدة يف ىذا
التقييم ،إذ أف لكل فَبة معايّبىا ا٣باصة هبا ،ابتداء من معيار ا٢بجم يف سنوات الستينيات سواء تعلق ىذا األخّب
ٗبجموع أصوؿ ا٤بؤسسة أـ برقم أعما٥با ،مركرا ٗبعيارم الربح الصايف كمعدؿ العائد على االستثمار يف سنوات
السبعينيات كا٤بعايّب ا٤بعتمدة على التدفق النقدم يف الثمانينيات ،كصوال إُف ما تتبناه اال٘باىات ا٢بديثة يف ٦باؿ
اإلدارة ا٤بالية ،أم إُف ا٤بعايّب ا٤بعتمدة على مفهوـ خلق القيمة كالٍب ظهرت يف سنوات التسعينيات من القرف
ا٤بنصرـ٩ ،با أدل إُف ظهور ما يعرؼ بثورة مقاييس التقييم.
سنحاكؿ من خبلؿ ىذا ا٤ببحث اإلحاطة ٗبختلف ا٤بقاييس ا٤بالية من خبلؿ التطرؽ إُف ما يلي:
 المطلب األول :ا٤بقاييس ا٤بالية التقليدية؛


المطلب الثاني :خلق القيمة؛

 المطلب الثالث :ا٤بقاييس ا٤بالية ا٢بديثة (مقاييس خلق القيمة).
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اعتمدت ا٤بؤسسات االقتصادية كلفَبة طويلة يف تقييم أدائها على ا٤بقاييس ا٤بالية احملاسبية ،كالٍب تركز على
مدخل ٙبليل التكاليف كمدخل ٙبليل القوائم ،نتناك٥با بشيء من التفصيل فيما يلي:
يعتمد ىذا ا٤بدخل على ٙبليل األنشطة الٍب ٛبكن من قياس كتقييم أداء عناصر التكلفة ،كٙبقيق ىدؼ
ٚبفيض ىذه األخّبة باعتباره أحد األىداؼ االسَباتيجية ٤بؤسسات األعماؿ ،باإلضافة إُف تطبيق نظاـ التكاليف
ا٤بعيارية ك٧باسبة ا٤بسؤكلية لربط نظاـ الرقابة احملاسبية مع ا٥بيكل التنظيمي كمسؤكليات األقساـ كا٤بشرفْب ،كيتطلب
ىذا ا٤بدخل التحديد الواضح ٤براكز ا٤بسؤكلية كربط أدكات الرقابة احملاسبية من تكاليف معيارية كموازنات ٚبطيطية

كٙبليل ماِف هبذه ا٤براكز ،1كسنتطرؽ إُف أىم أساليب ىذا ا٤بدخل فيما يلي:

تعترب ا٤بوازنات التخطيطية من األدكات األساسية الٍب تستخدمها اإلدارة يف تقييم األداء كذلك ٤با تقدمو من
ٙبقيق رقابة فعالة على عمليات ا٤بؤسسة ،فاستخدامها ٲبكن اإلدارة من معرفة مدل مبلءمة ا٣بطط كاألىداؼ
كالسياسات ا٤بوضوعة مقدما كمقارنتها مع نتائج العمليات الفعلية ،كمن مث متابعة اال٫برافات الٍب قد ٙبدث بعد
التنفيذ الفعلي.2
كتعرؼ ا٤بوازنة التخطيطية بأهنا "ترٝبة مالية ٣بطة كمية تغطي ٝبيع أكجو نشاط ا٤بؤسسة لفَبة مستقبلية يف
صورة شاملة كمنسقة ،يوافق عليها ا٤بسؤكلوف كا٤بنفذكف كيرتبطوف هبا ،كتتخذ ىدفا يتم على أساسو متابعة نتائج
التنفيذ الفعلي كالرقابة عليها ،كٛبكن االدارة من اٚباذ االجراءات التصحيحية ٤بعا١بة اال٫برافات كالتوصل إُف
الكفاية القصول".3
عموما ىناؾ تعاريف متعددة للموازنة التخطيطية ،يركز كل تعريف منها على ناحية معينة ٚبتلف باختبلؼ
الكتاب كا٘باىاهتم الفكرية كالعملية ،كرغم اختبلفها يف التعبّب إال أهنا تتفق من حيث ا١بوىر يف أف ا٤بوازنة تعترب
خطة كمية تسعى إُف ٙبقيق االستغبلؿ األمثل للموارد االقتصادية ا٤بتاحة للمؤسسة ،خبلؿ فَبة مستقبلية كمن مث
تعترب كسيلة رقابية يتم من خبل٥با تقييم أداء ا٤بؤسسة من خبلؿ مقارنة األداء ا٤بتحقق مع األداء ا٤بخطط.

 1عمر إقباؿ توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص.57.
 2ا٤بهدم مفتاح السريٍب" ،مدل امكانية استخداـ مؤشرات تقييم األداء يف بيئة التصنيع ا٢بديثة يف القطاع الصناعي اللييب" ،اجمللة ا١بامعة ،جامعة
الزاكية ،اجمللد الثالث ،العدد  ،15ليبيا ،2013 ،ص.193.
 3جربائيل جوزيف كحالة ،رضواف حلوة حناف" ،احملاس بة اإلدارية مدخل ٧باسبة ا٤بسؤكلية كتقييم األداء" ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف،
 ،2009ص.38.
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٩با سبق ،كنظرا الرتباط التخطيط بالرقابة باعتبارٮبا كظيفتْب أساسيتْب من كظائف اإلدارة ا٤بعاصرةٙ ،بدد
1
للموازنة التخطيطية ثبلث أىداؼ رئيسية ىي:
 الموازنة التخطيطية أداة للتخطيط ،حيث تعد كسيلة أساسية لَبٝبة أىداؼ ا٤بؤسسة إُف ٦بموعة من
البيانات الكمية كا٤بالية ا٤بنسقة كا٤ببوبة يف جداكؿ فرعية تعطي اإلدارة صورة كاضحة عن النتائج الٍب ٲبكن
الوصوؿ إليها ،أضف إُف ذلك فهي تعرب عن خطة شاملة للمؤسسة بأكملها ،حيث ال تتعلق ىذه
ا٤بوازنة بقسم أك بنشاط معْب بل تغطي ٝبيع أقساـ كأنشطة ا٤بؤسسة كتربط بْب سياساهتا كبرا٦بها؛
 الموازنة التخطيطية أداة للتنسيق ،حيث أف اعتماد ا٤بؤسسة على ا٤بوازنات التخطيطية يتطلب تنسيق
العمل بْب أقسامها كأنشطتها ،كيعِب التنسيق توحيد جهود أقساـ ا٤بؤسسة كأنشطتها كتنسيق العمل بينها
ٕبيث يعمل كل قسم ككل نشاط بشكل متكامل مع األقساـ كاألنشطة األخرل ،إذ أف أم تعديل أك
تغيّب يف سياسة أك برنامج أم قسم أك نشاط سوؼ ٛبتد آثاره إُف سياسات كبرامج األقساـ كاألنشطة
األخرل ،ك٘بدر االشارة إُف أف التنسيق بْب األىداؼ كالربامج كالسياسات ا٤بختلفة ألقساـ ا٤بؤسسة
كأنشطتها سوؼ يساعد كثّبا على كشف مواطن الضعف فيها كيظهر األقساـ الٍب تتخلف دكف سواىا
عن أداء ا٤بهاـ ا٤بنوطة هبا كبياف ا٤بسؤكلْب عنها؛
 الموازنة التخطيطية أداة للرقابة ،حيث أف التخطيط دكف رقابة على تنفيذ الربامج كالسياسات ا٤بخططة
يعترب عمبل خاكيا ال يوصل إُف نتيجة كال ٰبقق ىدفا ،كتشمل الرقابة مقارنة النتائج احملققة يف هناية الفَبة
باألىداؼ احملددة ٥بذه الفَبة يف خطة كبرامج كسياسات أقساـ ا٤بؤسسة كأنشطتها ،كمن مث ٙبليل نتائج
ىذه ا٤بق ارنة بغية التقصي عن العوامل الٍب كاف ٥با أثر يف اختبلؼ النتائج احملققة عن األىداؼ ا٤بخططة،
كٙبديد ا٤بسؤكلية عن ىذه اال٫برافات كسبل معا١بتها ،كبذلك تعد ا٤بوازنة التخطيطية كسيلة ىامة تساعد
اإلدارة على ٩بارسة الرقابة كفقا لنظاـ ٧باسبة ا٤بسؤكلية –باعتبار مراكز ا٤بسؤكلية يف ا٤بؤسسة ٗبستوياهتا
ا٤بختلفة كانت قد التزمت بتحقيق ا٥بدؼ ا٤بخطط لكل منها.-
يعد ٙبليل التعادؿ أك كما يسمى أيضا ٙبليل العبلقات بْب التكاليف كحجم النشاط كالربح ،األداة الرئيسية
2
لتخطيط األرباح ،فتعمد اإلدارة إُف دراسة كٙبليل اآلثار على الرٕبية الٍب تنتجها التغّبات يف العوامل التالية:
 التغّبات يف أسعار البيع؛
 التغّبات يف حجم أك مستول النشاط؛
 التغّبات يف مستول التكاليف لكل من التكاليف ا٤بتغّبة كالثابتة؛
 1جربائيل جوزيف كحالة ،رضواف حلوة حناف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.40-38.
 2ا٤برجع نفسو ،ص.193.
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 التغّبات يف مزيج البضاعة ا٤بباعة أك ا٤بنتجة.
إف ىذه التغّبات تؤثر يف أرباح ا٤بؤسسة بصورة منفردة أك ٦بتمعة كبتأثّب متبادؿ فيما بينها ،لذلك يعد ٙبليل
التعادؿ من أىم األدكات التحليلية يف عملية التخطيط كالرقابة ،السيما أف ٧بور التحليل ىو العبلقات بْب
التكاليف كا٢بجم كالربح.
كقد عرؼ ا٤بعهد ا٤بعتمد للمحاسبْب االداريْب  CIMAمصطلح ٙبليل التكلفة  Costكا٢بجم
كالربح  Profitكالذم يعرؼ باختصار  CVPبأهنا "دراسة التأثّب على الربح ا٤بستقبلي نتيجة التغيّبات يف التكاليف
ا٤بتغّبة كالثابتة كسعر البيع ككمية ا٤ببيعات كمزيج ا٤ببيعات".1
Volume

كتعد نقطة التعادؿ احدل ا٤براحل ا٤بهمة يف ٙبديد العبلقة بْب التكلفة كا٢بجم كالربح  ،CVPحيث تعرؼ
على أهنا "ذلك ا٤بستول من النشاط الذم تتعادؿ عنده االيرادات االٝبالية مع التكاليف االٝباليةٕ ،بيث ال
يكوف ىناؾ ال ربح كال خسارة ،أم بعبارة أخرل ىي مستول النشاط الذم تكوف عنده األرباح تساكم الصفر"،2
كٙبسب كما يلي:

3

 نقطة التعادؿ بالوحدات = التكاليف الثابتة ( /سعر البيع الوحدكم-التكلفة ا٤بتغّبة للوحدة)
 نقطة التعادؿ بالقيمة = التكاليف الثابتة /نسبة ىامش التكلفة ا٤بتغّبة الوحدكم
إف ٙبليل التعادؿ ال يقتصر على ٙبديد نقطة التعادؿ فقط ،بل يتعداىا ليشمل دراسة سلوؾ النشاط
االنتاجي /التكاليفي كسلوؾ النشاط البيعي كتأثّبىا على مستول األرباح ،كيتم عرض ىذا التحليل بواسطة
خارطة التعادؿ ،كىي شكل بيآف يعكس العبلقة بْب تغّب ا٢بجم كتأثّبه على األرباح.4
كتنبع أٮبية ٙبليل التعادؿ من ٦بموعة االستخدامات الٍب يتيحها ىذا التحليل ،كالٍب تبدأ من عملية التخطيط
كاعداد ا٤بوازنات التخطيطية ا٤برنة كتنتهي يف الرقابة كتقييم األداء ،كما يلي:

5

 تحليل التعادل في مجال الموازنات التخطيطية ،حيث يوجد تأثّب متبادؿ بْب ٙبليل التعادؿ كنظاـ
ا٤بوازنات التخطيطية ،فمن ناحية يساعد ٙبليل التعادؿ على ٙبديد مقدار الربح احملتمل يف ظل أحجاـ
٨بتلفة للمبيعات ،إذ أنو ٰبدد سلوؾ التكاليف كسلوؾ االيرادات كبالتاِف سلوؾ األرباح للمستويات

االنتاجية كالبيعية ا٤بختلفة ،كما يساعد ٙبليل التعادؿ على ٙبديد نقطة التعادؿ ا١بديدة يف حاؿ زيادة
الطاقة االنتاجية ا٤بتاحة ،ألنو يدرس أثر تغّب التكاليف الثابتة ،كمن ناحية أخرل فإف البيانات التكاليفية
ٙ 1بليل العبلقة بْب التكلفة كا٢بجم كالربح ،متوفر على

 ،https://www.scribd.comتاريخ االطبلع.2016/03/14 :

2

Claude Janssens, «Le seuil de rentabilité», revue Accountancy & Tax, Numéro 3, Institut des ExpertsComptables et des Conseils fiscaux, septembre 2004, P.33.
3
Ibid. P.34.

 4جربائيل جوزيف كحالة ،رضواف حلوة حناف ،مرجع سبق ذكره ،ص.195.
 5ا٤برجع نفسو ،ص ص.197-195.
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كاإليرادية ا٤بستخدمة يف إعداد ا٤بوازنات التخطيطية كثّبا ما تستخدـ كنقطة انطبلؽ إلعداد خرائط
التعادؿ ،فإذا ما توضح أف النتائج َف تكن مرضية أمكن اجرء التعديبلت الضركرية لتحسْب تلك النتائج،
كنشّب أخّبا إُف أف امعاف النظر يف ٙبليل التعادؿ يوضح أف نقطة التعادؿ ىي عبارة عن موازنة ٚبطيطية
ثابتة معدة ٤بستول طاقة معْب ،بينما ٲبثل ٙبليل العبلقات بْب التكاليف كإيرادات البيع كاألرباح يف ظل
أحجاـ انتاجية كبيعية متعددة موازنة ٚبطيطية مرنة؛
 تحليل التعادل في مجال التخطيط ،حيث يستخدـ ٙبليل التعادؿ يف اٚباذ كثّب من القرارات اإلدارية
الٍب تدخل يف ٦باؿ التخطيط ،مثلٚ :بطيط كمية كقيمة كل من االنتاج كا٤ببيعات كدراسة عبلقتهما
بالتكاليف كاألرباحٚ ،بطيط األرباح عند مستويات ٨بتلفة من االنتاج كا٤ببيعات ،كضع سياسة سعرية
مبلئمة تتبلءـ مع تغّب ظركؼ ا٤بؤسسة كالسوؽ معاٙ ،بديد تشكيلة ا٤بنتجات كتشكيلة ا٤ببيعات ا٤بثلى
...كغّبىا؛
 تحليل التعادل في مجال الرقابةٗ ،با أف ا٤بعايّب االنتاجية كالتكاليفية ىي األساس يف إعداد ا٤بوازنة

التخطيطية ،كٗبا أف بيانات ىذه ا٤بوازنة ىي األساس يف إعداد خرائط التعادؿ ،فإف ٙبليل التعادؿ يعد
بصورة غّب مباشرة أداة رقابية تسمح بإجراء ا٤بقارنات األفقية كالرأسية لدراسة أثر التغّبات الفعلية يف

األسعار كالتكاليف على أرباح ا٤بؤسسة كاٚباذ اإلجراءات البلزمة الستبعاد اال٫برافات مستقببل.
ىي تكاليف ٧بددة بصورة مسبقة ،تبْب ما ٯبب أف تكوف عليو التكلفة أثناء سرياهنا كتعد استنادا إُف
دراسات مشَبكة من مهندسْب كاقتصاديْب كإداريْب ك٧باسبْب لكل عملية إنتاجية أك مرحلة من مراحل التصنيع
على حده ،كذلك ٙبت ظركؼ الكفاية اإلنتاجية الواقعية كا٤بمكنة ،بغية ٙبديد نوع كحجم اال٫برافات عن ا٥بدؼ
ا٤بعيارم حٌب تتمكن اإلدارة من اٚباذ القرارات التصحيحية البلزمة.1
ترتكز طريقة التكاليف ا٤بعيارية على ا٤بقاربة احملاسبية مع حساب لبل٫برافات ككذلك على ا٤بنطق االقتصادم
2
كا٤باِف كٛبر با٤براحل التالية:
إف حساب اال٫برافات مؤسس على أساس خوارزمية حسابية  ،Algorithmeكتوجد ثبلثة طرؽ لذلك ،ىي:
 الطريقة المحاسبية ،كالٍب ٛبيز بْب ا٫براؼ ا٤بواد ،ا٫براؼ اليد العاملة كا٫براؼ ا٤بصاريف غّب ا٤بباشرة؛
 1ا٤بهدم مفتاح السريٍب ،مرجع سبق ذكره ،ص.193.
 2السعيد بريش ،نعيمة ٰبياكم" ،أٮبية التكامل بْب أدكات مراقبة التسيّب يف تقييم أداء ا٤بؤسسات كزيادة فعاليتها :دراسة حالة ملبنة األكراس"٦ ،بلة أداء
ا٤بؤسسات ا١بزائرية ،جامعة كرقلة ،العدد األكؿ ،ا١بزائر ،2012-2011 ،ص ص.36-35.
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 الطريقة األمريكية ،كىي ا٤بستوحاة من ا٤بقاربات التحليلية كالٍب ٛبيز كذلك بْب ا٫براؼ ا٤بواد كا٫براؼ
اليد العاملة كالٍب تعد مصاريف متغّبة مباشرة كا٫براؼ ا٤بصاريف الثابتة؛

 طريقة مراقبة الموازنات ،كالٍب ٙبسب عددا كبّبا من اال٫برافات الضركرية لفهم اال٫برافات بالنسبة
للموازنة ،مع ضركرة ٙبليل كتفسّب ٝبيع اال٫برافات ،كيطلق عليها ا٫برافات (ا٢بجم -ا٤بردكدية -السعر-
ا٤بزيج).
إف أكؿ ا٫براؼ ٰبسب يف ا٤بؤسسة ىو ا٫براؼ النتيجة الٍب ٛبثل ا٥بدؼ العاـ ،مث ٘بزأ إُف ا٫برافات جزئية
لتحديد العوامل ا٤بؤثرة على ىذا ا٥بدؼ ،كٰبسب اال٫براؼ اإلٝباِف للنتيجة بالفرؽ بْب النتيجة الفعلية كالنتيجة
التقديرية كفقا للعبلقة التالية:
DR = RR- RP

 :DRاال٫براؼ اإلٝباِف للنتيجة؛
 :RRالنتيجة ا٢بقيقية؛
 :ERالنتيجة التقديرية.
كتتكوف النتيجة ا٢بقيقية من العناصر التالية:
RR= RT- RDC - RPC - RCM
RR= (RQ×RP)- RDC -(RQ×RC)- RCM

 :RTرقم األعماؿ الفعلي؛
 :RDCمصاريف التوزيع ا٢بقيقية؛
 :RPCتكلفة االنتاج ا٢بقيقية للوحدات ا٤بباعة؛
 :RCMالتكاليف ا٢بقيقية لئلدارة؛
 :RQكمية ا٤ببيعات الفعلية؛
 : RPسعر البيع ا٢بقيقي؛
 :RCتكلفة االنتاج ا٢بقيقية للوحدة ا٤بباعة.
كتتكوف النتيجة التقديرية من نفس العناصر السابقة ك٤بستويات تقديرية ،كعند ربط ىذه ا٤بكونات
باال٫برافات السابقة ٪بد العبلقة التالية:
]DR = [(RQ×RP)-( EQ×EP)]+[ EDC - RDC]+[(EQ×RC)-(RQ×RC)]+[ ECM - RCM

نبلحظ أف ا٫براؼ النتيجة يتكوف من ثبلث مكونات أساسية ،ىي:
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 ا٫برافات مرتبطة بوظيفة البيع؛
 ا٫برافات مرتبطة بوظيفة اإلنتاج؛
 ا٫برافات مرتبطة بوظيفة اإلدارة.
ككل ا٫براؼ من ىذه اال٫برافات سيتم ٘بزئتو بالشكل الذم يكيفو مع بنية ا٤بسؤكليات البلمركزية من جهة
كمن جهة ثانية ٗبا يسمح بتحديد طبيعة األسباب.
إف ا٫برافا موجبا ال يعِب بالضركرة أنو مبلئما ،فقد يكوف نتيجة لظركؼ مؤقتة كيؤدم إُف الزيادة ا٤بباشرة،
لكنو قد يؤدم يف ا٤بستقبل إُف آثار غّب مرغوب فيها ،كلقد مت التمييز بْب ٟبسة أنواع من اال٫برافات ،ىي:
 اال٫براؼ يف التنفيذ ،كالناتج عن عجز األفراد أك اآلالت يف تنفيذ العمل ،كبالتاِف ىناؾ احتماؿ كبّب
٢بذفو كإلغائو مباشرة بعد ٙبديده؛
 اال٫براؼ يف التنبؤ ،كىو عبارة عن خطأ يف التنبؤ بقيمة معلم يف ٭بوذج القرار؛
 اال٫براؼ يف القياس ،كالناتج عن خطأ عند قياس التكلفة ا٢بقيقية لتنفيذ العملية ،كمثل ىذه اال٫برافات
تنتج بسبب ا٢بسابات أك التسجيبلت؛
 اال٫براؼ يف النموذج ،كىو ٛبثيل كظيفي أك صياغة خاطئة لنموذج القرار ؛
 اال٫براؼ العشوائي ،كالناتج عن التباعد بْب التكلفة الفعلية كالتكلفة ا٤برغوبة (إحصائيا):.
يوجد نوعْب من األعماؿ التصحيحية كالتاِف:
 أعماؿ تنفذ قبل انتهاء العملية ،كتسعى إُف ٛبييل التقديرات األكلية للنتيجة ،كتسمى ىذه بالرقابة ا٤بسبقة
أك التوقعية؛
 أعماؿ تبحث عن كيفية التأثّب على النتائج البلحقة ،كىنا ال ٰبسب اال٫براؼ إال بعد انتهاء العملية
(كتسمى ىذه بالرقابة البلحقة) ،أما األعماؿ التصحيحية فتتعلق بتنفيذ ا٤بهاـ ا١بديدة.
كحٌب تكوف األعماؿ التصحيحية ذات فعالية ٯبب أف تكوف:
 سريعة ،فإذا مت القياس بعد فَبة طويلة فقد يؤدم ذلك إُف عدـ القدرة على تكييف األعماؿ التصحيحية
مع األكضاع ا١بديدة؛
 مكيفة ،ٯبب أف ال تكوف األعماؿ التصحيحية إال على متغّبات ٥با التأثّب ا٤بباشر كاحملدد على النتيجة.
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يعتمد ىذا ا٤بدخل على القوائم ا٤بالية األساسية كا٤بيزانية ،قائمة الدخل كقائمة التدفقات النقدية ،حيث يوفر
بيانات عن نتائج األنشطة ا٤بختلفة ألنو يستخدـ العديد من ا٤بؤشرات احملاسبية القادرة على إعطاء صورة كاضحة
عن أداء ا٤بؤسسة  ،إما على مدار الزمن (ٙبليل اال٘باه) ،أك مقارنتها مع ا٤بنافسْب (ٙبليل الصناعة) ،1كما أف ٥بذا
2
ا٤بدخل فوائد عدة تتمثل يف:
 بياف مستول الرٕبية ،كىو لتحليل قدرة ا٤بؤسسة على ٙبقيق األرباح؛
 بياف مستول السيولة ،كىي لقياس قدرة ا٤بؤسسة على تسديد ديوهنا قصّبة األجل؛
 بياف فعالية العمليات التشغيلية ،كىي لقياس فعالية ككفاءة العمليات اإلنتاجية يف ا٤بؤسسة كإظهار
العبلقة بْب عناصر ا٤بدخبلت كا٤بخرجات؛
 بياف درجة ا٤بخاطرة (ا٤بديونية) ،كىي لقياس قدرة ا٤بؤسسة على تسديد ديوهنا طويلة األجل.
كنظرا لكثرة ىذه ا٤بقاييس كتعددىا ،سنقتصر على أٮبها فيما يلي:
ظهر معدؿ العائد على االستثمار ) (ROIمع بداية القرف العشرين ،كىو يعد من أفضل الطرؽ لقياس رٕبية
ا٤بؤسسات كأدائها كأكثرىا انتشارا ،فهو مقياس أفضل من الربح نفسو حيث أنو يعترب أف االستثمارات ىي
األساس لتوليد الربح ،كيعرؼ على أنو "مقياس لؤلداء يستخدـ عند تقييم كفاءة االستثمار أك عند ا٤بقارنة بْب
عدد من االستثمارات".3

يتم حساب معدؿ العائد على االستثمار
4
االستثمار ،كما يلي:
NR
CI

)(ROI

بقسمة العائد على االستثمار (اإليرادات) على تكلفة

ROI 

 :NRالنتيجة الصافية
 :CIتكلفة االستثمار

 1عمر إقباؿ توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص.58.
 2أٞبد يوسف دكدكين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.23-22.

3

Alexei Botchkarev and Peter Andru, « A Return on Investment as a Metric for Evaluating Information
Systems: Taxonomy and Application », Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management,
Vol.6, Canada,2011, P.246.
4
Idem.
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إف ما جعل ىذا ا٤بؤشر ٰبوز على أٮبية كبّبة كٰبظى بانتشار كاسع يف بداية القرف العشركف ،نتج عن ثبلثة
1
أسباب رئيسية ىي:
 أخذه يف ا٢بسباف لؤلداء الكلي للمؤسسة ،يضاؼ إُف ذلك اعتباره أداة تؤدم لتوافق أىداؼ ا٤بؤسسة
كأىداؼ األفراد؛
 يقدـ معلومات ٚبص مردكدية األصوؿ ا٤بوجودة با٤بؤسسة ،كاالستثمارات ا١بديدة؛
 يسمح با٤بقارنة بْب مراكز ا٤بسؤكلية فيما بينها داخل ا٤بؤسسة ،كبْب ا٤بؤسسة كا٤بؤسسات ا٤بنافسة ٥با أك
بينها كبْب فرصة استثمارية أخرل.
كبالرغم من ا٤بزايا السابقة الذكر٪ ،بد أف مؤشر ) (ROIكاف يطرح عدة مشاكل ح ّدت من مزاياه ،كذلك
2
لسببْب رئيسيْب ٮبا:
 إمكانية انتاج الطرؽ ا٤بستعملة ا٤بختلفة ٢بساب قاعدة االستثمار (على سبيل ا٤بثاؿ استعماؿ التكلفة
التارٱبية أك قيمة السوؽ) ٤بعدؿ مردكدية مغلوط ،يؤدم إُف إضعاؼ العبلقة بْب رٕبية األقساـ
(الوحدات) كرٕبية ا٤بؤسسة؛
 البساطة الكبّبة كالسطحية ٥بذا ا٤بؤشر كأداة قياس تستعمل يف اٚباذ القرارات ا٤برتبطة باالستثمارات.
كمن بْب االنتقادات الٍب يوجهها بعض الدارسْب ٥بذا ا٤بؤشر٪ ،بد أف القياس السنوم للمردكدية يدفع
با٤بسّبين إُف تفضيل ا٤بشاريع ذات ا٤بردكدية اآلنية (فَبة اسَبداد قصّبة) ،كمعُب ذلك أف مردكدية األصوؿ الٍب
تتجاكز مدة ٙبقيقها السنة ٪بدىا -كفق ىذا ا٤بؤشر ٙ-بسب كيتم ا٢بكم عليها من خبلؿ سنة كاحدة ،كعليو
يعترب ذلك إجحافا لكثّب من االستثمارات ،كالٍب يف أغلبها تدر عوائد يف فَبة تفوؽ السنة ،كما أف بعض
االستثمارات ٪بد أف مدة إ٪بازىا تتجاكز السنة ،فباستعماؿ ىذا ا٤بؤشر باعتباره مقياس أداء للمسّبين سيعمل
على دفعهم الختيار استثمارات ال تتجاكز عوائدىا كمدة إ٪بازىا السنة ،لغرض ا٢بساب الدقيق للعائد ،فإذا ما مت
اختيار استثمار ٰبقق عوائد تتجاكز السنة ،فإف العوائد الٍب تتحقق خارج السنة األكُف ال يتم احتساهبا ضمن
ا٤بؤشر األمر الذم يعطي عائدا على االستثمار أقل من عائده ا٢بقيقي ،فهذا التوجو سيؤدم با٤بؤسسة إُف تضييع
فرص عدة تسمح بتحسْب أكضاعها.3
لقد دفعت اآلثار السلبية ا٤ببلحظة يف ىذا ا٤بؤشر لتطويره ،فبعد هناية ا٢برب العا٤بية الثانية ،تغّبت اسَباتيجية
ا٤بؤسسات ،إذ أصبحت تقوـ بتنويع أنشطتها كتلجأ إُف عمليات التوسع ا٣بارجي من خبلؿ حيازة مؤسسات

تابعة لقطاعات اقتصادية أخرل ،غّب أف ىذا االرتفاع ا٤بكثف يف حجم االستثمارات ا٤بصاحبة لعمليات التنويع
1ىوارم سويسي" ،دراسة ٙبليلية ٤بؤشرات قياس أداء ا٤بؤسسات من منظور خلق القيمة"٦ ،بلة الباحث ،جامعة كرقلة ،العدد السابع ،ا١بزائر-2009 ،
 ،2010ص.57.
 2ا٤برجع نفسو.
 3ا٤برجع نفسو ،ص ص.58-57.
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كثّبا ما أدل إُف إضعاؼ ٙبكم ا٤بسّبين يف النشاط األصلي ٥بذه ا٤بؤسسات فعلى إثر ىذه الوضعية ،أصبح
مؤشر ) (ROIالذم َف يكن سول أداة إحصائية تستعمل لقياس األداء يفرض نفسو بقوة كمؤشر اتصاؿ
داخلي يستعمل يف االستثمارات طويلة األجل(طابع اسَباتيجي) ،كما بات معيارا أك إشارة توجو من أعلى ا٥برـ
يف التسيّب إُف أسفلو قصد إلقاء ا٤بسؤكلية على عاتق مديرم األقساـ كمدرم ا٤بؤسسات الفرعية.1

بالرغم من التطور ا٢باصل يف ىذا ا٤بؤشر ا٤بصاحب لسلوؾ ا٤بؤسسات ا١بديد ،إال أنو َف يسلم من
االنتقادات ،كالٍب سجلت يف سنوات الستينيات من القرف ا٤باضي ،كالٍب من بينها-كبشكل أساسي -أنو ال يأخذ
يف االعتبار تكلفة رأس ا٤باؿ ،كقد بات أمر قصور ىذا ا٤بؤشر كعدـ صبلحيتو يف قياس ا٤بردكدية االقتصادية معركفا
لدل كثّب من ا٤بهتمْب ٗبقاييس أداء ا٤بؤسسات ،كأماـ ىذا الوضع ،برزت طريقة جديدة يف التسيّب تعتمد على
مؤشر منافس للعائد على االستثمار يسمى الدخل ا٤بتبقي.
يستند مفهوـ الدخل ا٤بتبقي على أنو حٌب ٲبكن ٙبقيق القيمة ٢بملة األسهم فإنو ٯبب على إدارة ا٤بؤسسة
استخداـ ا٤بوارد ا٤بتاحة لديها بصورة تؤدم إُف ٙبقيق عائد على األمواؿ ا٤بستثمرة أكرب من تكلفة ا٢بصوؿ على
ىذه األمواؿ سواء كانت أمواال ٩بلوكة أـ مقَبضة ،كعلى العكس من مفهوـ الربح احملاسيب الذم يأخذ يف ا٢بسباف
صايف الربح بعد خصم تكلفة األمواؿ ا٤بقَبضة فقط (الفوائد) ،فإف الدخل ا٤بتبقي -الربح االقتصادم -يأخذ
بعْب االعتبار إٝباِف تكلفة ا٢بصوؿ على األمواؿ ٩بلوكة كمقَبضة.2
إف مفتاح التمييز بْب الربح االقتصادم كالربح احملاسيب مرتبط إُف حد بعيد بفكرة االقتصاديْب الكبلسيك
حوؿ أف ا٤بؤسسة لن تكوف مرٕبة إال إذا كانت:

3

 إيراداهتا قد غطت نفقات التشغيل؛
 تقدـ عائد على رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر أكرب من تكلفة ىذا األخّب.
عرفو على
يعد  Alfred Marshallأكؿ من تناكؿ الدخل ا٤بتبقي (الربح االقتصادم) كذلك سنة  ،1890كقد ّ

أنو "رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر مضركبا يف الفرؽ بْب العائد على االستثمار كتكلفة رأس ا٤باؿ" ،4كما عرفو أيضا على أنو
"الربح ا٤بتبقي ا٤بتاح للمساٮبْب بعد ٚبفيض تكلفة رأس ا٤باؿ".5

 1ىوارم سويسي ،مرجع سبق ذكره ،ص.58.

2

James L. Grant, "Foundation of Economic Value Added", John Wily & Sons, INC, 2 nd Edition, New Jersey,
USA, 2003, P.3.
3
Idem.
4
Denis Dubois, "la création de valeur", IEF, Paris, 2000, p.4, http//:w w w .l’expansion. com, consulté le
02/04/2016.
5
Michal Alboy, "décision Financières et création de valeur", Economica, Paris, France, 2000, P. 367.
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طبقا ٤با تقدـ فإف الدخل ا٤بتبقي ألم مؤسسة ٲبكن التعبّب عنو بالفرؽ بْب قيمة صايف ربح التشغيل بعد
1
الضرائب كقيمة التكلفة ا٤بتوسطة ا٤برجحة لرأس ا٤باؿ ا٤بستثمر با٤بؤسسة ،كٲبكن التعبّب عنو كالتاِف:
)RI = NOPAT – (WACC × CI

 :RIالدخل ا٤بتبقي.
 :NOPATصايف ربح التشغيل بعد الضرائب كدكف خصم الفوائد.
 :WACCتكلفة رأس ا٤باؿ.
 :CIرأس ا٤باؿ ا٤بستثمر.
كلقد برز ىذا ا٤بؤشر كبدأ تطبيقو يف ا٤بيداف عقب هناية ا٢برب العا٤بية الثانية الٍب بدأ يشهد فيها مؤشر العائد
على االستثمار انتقادات الذعة كيعرؼ ٧بدكدية يف تقييم األداء كالتسيّب ،لكنو كاف قد استعمل من قبل يف
سنوات العشرينيات من القرف ا٤باضي من طرؼ مؤسسة جنراؿ موتورز ،لكن بشكل ثانوم فقط ٗبعية ا٤بؤشر
األساسي ا٤بعركؼ آنذاؾ كالذم كاف يف أكج شهرتو يف أكساط مسّبم ا٤بؤسسات كا٤بتمثل يف العائد على
االستثمار ،حيث مت تقدٔف مؤشر الربح ا٤بتبقي للتغلب على عيوب ىذا األخّبٕ ،بيث أنو يتضمن ٙبميبل على
الربح ٲبثل تكلفة رأس ا٤باؿ يف شكلها البدائي ،كا٤بتمثلة يف تكلفة الفرصة الداخلية ٩بثلة يف معدؿ فائدة داخلي
(ا٤بصاريف ا٤بالية الداخلية) -التعويضات ا٤برتبطة با٤بؤسسة حيث يتم احتساب معدؿ فائدة داخلي ٲبثل ا٤بردكدية
ا٤بطلوبة من طرؼ ا٤بؤسسة ،-إضافة لذلك٪ ،بده يعطي رقما مطلقا للربح بعد استبعاد تلك التكلفة احململة على
الربح ،كليس نسبة مئوية كما ىو ا٢باؿ ٤بؤشر العائد على االستثمار.2

ىذا كقد أشار ) Solomon (1965إُف أف الدخل ا٤بتبقي يعترب مقياسا جيدا لؤلداء الداخلي (التسيّب
الداخلي للمؤسسات ا٤ببِب على البلمركزية يف تسيّب الوحدات) ،بينما أشار ) Anthony (1973-1982إُف أنو
ٲبكن أف يستعمل كذلك كمقياس لؤلداء ا٣بارجي للمؤسسة.3

كبالرغم من مزاياه ،إال أف ٥بذا ا٤بؤشر أكجو قصور متعددة ،األمر الذم ساىم يف ظهور مؤشر القيمة
االقتصادية ا٤بضافة  EVAالٍب حاكلت تدارؾ أكجو ذلك القصور ،كالٍب سنتطرؽ إليها الحقا.

1

Cary. Biddle, Robert M. Bowen, James s. Wallace, "Evidence On EVA", Graduate school of Management,
University of California, USA, 1999, P. 2. http:// www.ssrn.com, consulted on 04/29/2016.

 2ىوارم سويسي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.59-58.
3

Anne M. Anderson, Roger P. Bey, Samerel C. Weaver, "Economic Value Added Adjustments: Much to do
about Nothing", John Wily & Sons, INC, 5th Edition, New Jersey, USA, 2004, P. 15. http:// www.ssrn.com,
consulted on 04/29/2016.
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إف إفرازات البيئة ا٤بالية ا١بديدة سواء فيما ٱبص تسارع كتّبة ا٤بنافسة بْب ا٤بتعاملْب االقتصاديْب ا٣بواص
منهم أك العموميْب يف سوؽ رأس ا٤باؿ ،أك فيما ٱبص الدكر ا٤بتنامي للمساىم كالذم برز بوضوح يف سنوات
التسعينيات من القرف ا٤بنصرـ ،كظهور عدة منظمات هتدؼ إُف تعزيز مكانتو ،حولت ا٤بسار االسَباتيجي
للمؤسسات إُف ماُ اصطلح على تسميتو بػ "خلق القيمة" ،كمع ظهور ىذا ا٤بفهوـ ظهرت با٤بوازاة عددا من
مقاييس تقييم األداء ٙبدد ما إذا كانت ا٤بؤسسة قد خلقت قيمة ٤بساٮبيها كألصحاب ا٤بصلحة اآلخرين أـ
حطمتها ،معتمدة يف ذلك على إجراء عملية تقييم كحيدة فقط عكس تلك الطرؽ التقليدية ا٤بعركفة كالٍب تتطلب
إجراء تقييمْب متعاقبْب حوؿ ا٤بؤسسة للحصوؿ على النتائج ا٤ببتغاة ،لكن قبل التطرؽ إُف ىذه ا٤بقاييس ٯبب أكال
توضيح مفهوـ خلق القيمة.
أخذ مصطلح "خلق القيمة  "value créationيف أكاخر القرف العشرين مكانة جوىرية كأساسية لدل
ا٤بؤسسات  ،فشغل باؿ ا٤بسّبين ،حيث أصبح ىدفهم األساسي ىو "خلق القيمة" كٙبوؿ ىذا األخّب إُف مسار
اسَباتيجي لعدد كبّب من ا٤بنشآت االقتصادية نظرا ٤با لو من مزايا كإٯبابيات.
يف ا٢بقيقة ال يعترب مفهوـ "خلق القيمة" حديثا ،ذلك أف  Alfred Marchallتناكلو ٙبت اسم "الربح
االقتصادم" كما تطرقنا لو سابقا ،معُب ىذا أف ٤بفهوـ خلق القيمة تاريخ طويل كشهّب ،فبعد Alfred Marchall
جاء العديد من االقتصاديْب الركاد يف ٦باؿ ا٤بالية يف سنوات ا٣بمسينيات كالستينيات ،ليضعوا األسس األكُف ٥بذا
ا٤بفهوـ كالذم حصل معظمهم على جوائز نوبل أمثاؿ ،Frein & Blume ،Black ،Jensen & scholes
.Sharpe ،Traynon & Fama ، Miller& Modigliani ،Markovitz

عموما كانت ىناؾ عدة أعماؿ رائدة يف ٦باؿ مالية ا٤بؤسسة كالٍب كضعت اللبنة األكُف ٤بفهوـ خلق القيمة،
لتفتح اجملاؿ أماـ االقتصاديْب يف اإلدارة ا٤بالية لبحث كتطوير ىذه األسس ،فكانت عدة مساٮبات من أمثلتها
كتب :اإلسَباتيجية ا٤بالية -دراسات يف خلقٙ ،-بويل كٙبطيم قيمة ا٤بساىم ( )1979لـ  ،Fruhanخلق القيمة
للمساىم ( )1986لـ  ،Rappaportالتقييم  -قياس كتسيّب قيمة الشركات
 ،Copelandأٮبية القيمة ( )1994لـ  ،Kontes & Mankinsكتسيّب قيمة ا٤بساىم ()1999لػ Black

( )1990لـ Kooller & Murrin
& Wright

 ،Bachmaإف كل ىذه األعماؿ ا ىتمت ٗبصطلح كاحد صغّب ،لكن أٮبيتو كبّبة إنو "القيمة" ،فما مفهوـ
القيمة؟
إف القيمة كلمة مكونة من ستة أحرؼ فقط ،لكنها مفهوـ متشعب ،ذلك أهنا أساس تقييم ا٤بؤسسة ،كلقد
عمل تعدد ا٤بنطلقات ٤بفهومها على كفرة ا٤بفاىيم من جهة كصعوبة يف التعريف من جهة أخرل ،ىناؾ يف ىذا
اجملاؿ عدة مداخل ٤بفهوـ القيمة أٮبها ا٤بدخل احملاسيب كا٤بدخل ا٤باِف.
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يعتمد ا٤بدخل احملاسيب أساسا على التكلفة التارٱبية ألصوؿ ا٤بؤسسة ،فإذا اعتربنا أف ا٤بؤسسة عبارة عن
٦بموعة من أصوؿ ،فإف قيمتها حسب ىذا ا٤بدخل تتوقف أساسا على نوعية القيمة ا١بارم قياسها كالتوقيت
الذم يتم فيو تقدير القيمة كالغرض من ىذا التقدير" ،فإذا أخذنا بفرض توقف ا٤بؤسسة عن نشاطها ،فإف قيمتها
يف ىذه ا٢بالة ستكوف األقل على اإلطبلؽ ،كتسمى يف ىذه ا٢بالة بػ "قيمة التصفية" ،أما إذا ما استمرت ا٤بؤسسة
يف مزاكلة نشاطها فإف قيمتها ٲبكن أف تأخذ عدة مفاىيم" ،1أٮبها :القيمة الدفَبية ،قيمة شهرة احملل ،القيمة
ا٤بتبقية ،قيمة التصفية...اٍف.
أما ا٤بدخل ا٤باِف ا٤بعاصر ،فهو يعتمد على ما ستحققو ىذه األخّبة من تدفقات نقدية يف ا٤بستقبل ،أم
قيمة ا٤بؤسسة ىي القيمة السوقية ٥با كالٍب تتوقف على التدفقات النقدية ا٤بستقبلية ا٤بتوقعة كالٍب تستطيع توليدىا
خبلؿ عمرىا االقتصادم ،كىو ما يأيت عكس ا٤بدخل احملاسيب الذم يعترب مقياسا مشوىا للقيمة ،كال ٲبكن من
خبللو فهم النشاط االقتصادم للقيمة.
فنتيجة للدكر ا١بديد الذم تضطلع بو اإلدارة ا٤بالية أصبح لزاما على ا٤بؤسسة أف تتخلص من النموذج
احملاسيب التقليدم كأف تلجأ إُف التقييم االقتصادم ،فنجاح ا٤بؤسسة ال يرتبط بقياس رٕبيتها أك رٕبية السهم،
كلكنو يرتبط بالقيمة ا٢بالية للتدفقات النقدية ،ذلك أف مالية ا٤بؤسسة كمنذ أكثر من نصف قرف كبالتحديد يف
سنة  1938كضعت القواعد األساسية ٤بفهوـ القيمة عن طريق االقتصادم J .B williamsكىي ال تزاؿ قائمة إُف
حد ىذا اليوـ ،حيث تعرؼ قيمة ا٤بؤسسة بأهنا "القيمة ا٢بالية للتدفقات النقدية ا٢برة
استثمارات ا٤بؤسسة ،ىذه التدفقات ٨بصوصة بتكلفة األمواؿ".2
كيعرؼ

van Horne

التدفقات النقدية ا٢برة

)(FCF

)(FCF

ا٤بتوقعة من

بأهنا التدفق النقدم ا٤بتبقي من اإليرادات ا٤بستقبلية

للمؤسسة بعد خصم تكاليف التشغيل كالتكاليف الرأ٠بالية ا٤بتوقعة البلزمة للمحافظة على مستول أدائها.3

من خبلؿ ما تقدـ يتضح أف من أحد أسباب خلق القيمة ،االستثمار يف أصوؿ يتولد عنها عائد أعلى من
4
تكلفة رأس ا٤باؿ كالذم يتطلب ضركرة إدارة األصوؿ من منظور أف:
 التدفقات النقدية ىي األىم كليس الربح احملاسيب؛
 االستثمار يف األصوؿ ا١بديدة ٯبب أف ٰبقق صايف قيمة حالية موجبة؛
 االستثمارات ا٢بالية مرىونة بأدائها االقتصادم ،كمن مث فإف تغيّب تشكيلة األصوؿ أمر كارد لتحقيق
ىدؼ تعظيم القيمة كالنمو.
1

Pierre Conso, Farouk Hémici, "léntreprise en 20 lecon: stratégie, gestion, fonctionnement", Dunod, 3 éme édition,
Paris, France, 2003, P.330.
2
Aswath Damodaran, "Finance déntreprise", beboek, 1ére édition, Paris, 2004, P.1083.
3
Van Horne," Financial Managenent and Policy", Englewoods Cliffs, 6 th édition, London, 1989, P. 157.

٧ 4بمد صاٌف ا٢بناكم ك جبلؿ ابراىيم العبد" ،اإلدارة ا٤بالية :مدخل القيمة كاٚباذ القرار" ،الدار ا١بامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2002 ،ص.480.
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يتجلى لنا أف القيمة االقتصادية للمؤسسة تعتمد على عدة عوامل منها:
 التدفقات النقدية للمؤسسة من عملياهتا يف األجل الطويل ،كالٍب تعتمد بدكرىا على جودة اإلدارة،
كموقفها التنافسي كقدرهتا على التكيف بسرعة مع الظركؼ احمليطة؛
 الفرص االستثمارية ا٤بستقبلية للمؤسسة يف األجل الطويل؛
 معدؿ العائد ا٤بطلوب يف السوؽ على ىذه الفرص أك ما يسمى بتكلفة األمواؿ.
1
إف قيمة ا٤بؤسسة حسب ا٤بدخل ا٤باِف ا٤بعاصر ٲبكن التعبّب عنها بػ:
FTDt
VTn

t
(1  WACC ) (1  WACC ) n

n

MV  
t 1

حيث:
 :MVالقيمة السوقية للمؤسسة.
 :FTDtالتدفق النقدم خبلؿ الفَبة  tكٰبسب.
 :WACCالتكلفة ا٤بتوسطة ا٤برجحة لرأس ا٤باؿ.
 :VTnقيمة ا٤بؤسسة يف هناية عمرىا كالٍب ٙبسب بػ:
FTDt
WACC  g

VT 

 :gمعدؿ ٭بو التدفقات النقدية.
إف إ٢باؽ كلمة خلق إُف القيمة يؤكد بأف القيمة ال تأيت من عدـ ،فخلق القيمة يتوافق مع حدكث ٙبسن يف
نوعية إدارة كتشغيل ا٤بؤسسة كبالتاِف يف األداء ،إذا ىذه العملية ىي أساس كجود ا٤بؤسسات ،لكنها تطرح يف
ا٤بقابل إشكالية معرفة من يتحصل على ىذه القيمة ،أك بتعبّب آخر خلق القيمة ٤بن؟
عموما ىناؾ مدخلْب أساسيْب يف ىذا الشأف ٮبا:
عندما يتحدث رجاؿ األعماؿ كا٤بستثمرين عن القيمة فإف معظم حديثهم ينصب على القيمة من كجهة نظر
ا٤بساىم ،فعرب العقود القليلة ا٤باضية تولدت ا٘باىات متعددة ،كلها تعِب أف دكر ا٤بساىم قد أصبح مهما بشكل

Felix Bogliolo, "La Création de Valeur", édition d'organisation, 2éme édition, Paris, France, 2001, PP.44 – 46.
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أكرب ،بل تتزايد أٮبيتو يوما بعد يوـ ،تتضمن تلك اال٘باىات مايلي:

1

 تراكم الثركة ا٤بتولدة عن التقدـ التكنولوجي كالتجارة العا٤بية ا٤بتزايدة؛
 ارتفاع العمر ا٤بتوسط ا٤بتوقع لئلنساف ،كالذم خلق بيئة ال تستطيع فيها ا٢بكومات أف تتحمل ا٤بسؤكلية
بالنسبة ٤بخصصات معاشات التقاعد ،األمر الذم يتطلب من األفراد التوفّب من أجل مستقبلهم ا٣باص؛
 عو٤بة األسواؽ الٍب توجد الفرصة للمنافسة بْب األسواؽ ،أك يف أسوء الظركؼ توجد الطلب على
اإلفصاح التاـ عن ا٤بعلومات من جانب ا٤بستثمرين.
كل ىذه اال٘باىات ٦بتمعة تعِب أمرا كاحدا ،كمن مث ترسل رسالة كاحدة ىي أف أم مؤسسة ترغب يف القياـ
بعملها على أكمل كجو  -كىذا يعِب االستمرار يف جذب ا٤بوارد ا٤بالية البلزمة لبلستثمار -ٯبب عليها أف تقدـ
نفسها بشكل جيد بالنسبة للمستثمرين ،أم ىؤالء الذين تستخدـ أموا٥بم كذلك إف َف تكن تستطع تغذية
احتياجاهتا من مواردىا الذاتية.
من خبلؿ ما تقدـ يتضح أف خلق القيمة ٢بملة األسهم يعترب ا٥بدؼ األساسي ا٤بنشود من طرؼ ا٤بسّبين يف
ا٤بؤسسة ذلك أف "مفهوـ خلق القيمة ىو نتيجة ك٧بصلة ٤بدخل تعاقدم ،فقد مت توكيل ا٤بسّبين من طرؼ
ا٤بساٮبْب بتسيّب أموا٥بم باالستثمار كباحتجاز جزء منها يف ا٤بؤسسة بالشكل الذم يؤدم إُف تعظيم قيمة
أسهمهم" ،2كبالتاِف تعظيم قيمة ا٤بؤسسة.
يعترب ىذا ا٤بدخل أكثر توسعا فباإلضافة إُف أخذه ٤بردكدية األمواؿ ا٤بستثمرة بعْب االعتبار فهو يهتم
ٗبتعاملْب آخرين كالعماؿ ،النقابات ،ا١بمعيات ،ا٤بمونْب ،العمبلء ...اٍف ،كحسب
"ا٤بتعاملوف أك األطراؼ أصحاب ا٤بصلحة ىم أكلئك الذين يستطيعوف التأثّب على ٙبقيق أىداؼ ا٤بؤسسة".3

)Freeman (1984

فا٤بؤسسة الٍب تدار من أجل القيمة كالٍب تركز بشكل أساسي على خلق القيمة للمساٮبْب ال ٲبكنها أف
تتحمل عواقب ٘باىل مصاٌف األطراؼ األخرل من ذكم االىتماـ با٤بؤسسة ،كالذين يتدخلوف بصفة أك بأخرل
يف ٙبديد أىداؼ ىذه األخّبة ،نتطرؽ فيما يلي إُف أٮبهم:
 العمالء :إف مفتاح خلق القيمة كاحملافظة عليها يف األجل الطويل ىو فهم ما ىي اجملاالت االسَباتيجية
لؤل عماؿ كاالستجابة ٢باجات كطلبات العمبلء ا٤بستهدفْب عن طريق توفّب ا٤بنتجات كتقدٔف ا٣بدمات
٥بم بأقل تكلفة ٩بكنة ،كٲبكن أف يتحقق ذلك عن طريق معرفة من ىم العمبلء الذين يتم التوجو إليهم،
1

Felix Bogliolo, "La Création de Valeur", édition d'organisation, 2 éme édition, Paris, France, 2001, PP.44 – 46.
Francois champarnaud, Carine Romey, "création de valeur actionnarial et communication financière ", étude et
développement du marché, Paris, France, 2004, P. 45. http:// www.ssrn.com, Consulté le 03/05/2016.
3
Octave. Jokung Ngeréna, Jean Luc Arrégle, Yves de Rongé, Wolfgang Ulage, "Introduction Au Management
de La Valeur", Dunod, Paris, 2001, P. 17.
2
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كأيضا معرفة كيف تصبح الشركة قادرة على االستجابة ٥بؤالء العمبلء بتوفّب ا٤بنتجات كتقدٔف ا٣بدمات
ا٤بطلوبة با١بودة كالنوعية ا٤بطلوبة من خبلؿ فعالية التكلفة ،مراحل تشغيل فعالة ،إدارة التقنية كالنظم عن
طريق الَبكيز على األنشطة الٍب تضيف قيمة ،كعلى العاملْب ذكم الصبلحيات الكافية.1
 العمال :يؤدم سعي العاملْب لتعظيم ثركاهتم إضافة مسؤكلية جديدة على إدارة ا٤بؤسسة ،فا٤بوارد ا٤بالية
ا٤بتاحة ال ينبغي أف ٚبصص بالكامل القَباحات استثمارية هتدؼ فقط إُف تعظيم ثركات ا٤ببلؾ ،بل
ينبغي ٚبصيص جزء منها إُف ٦باالت تسهم يف تعظيم ثركات العاملْب كرفع مستول األجور كاالستثمار

يف برامج األمن الصناعي ،يضاؼ إُف ذلك ضركرة مراعاة التعارض احملتمل بْب أىداؼ ا٤ببلؾ كأىداؼ
العاملْب ذلك أنو غالبا ما تَبؾ االستثمارات الٍب هتدؼ إُف تعظيم ثركة ا٤بساٮبْب أثارا سلبية على ثركة
العماؿ ، 2نذكر مثاال على ذلك قرار استبداؿ اآلالت القدٲبة بآالت حديثة كالذم قد يَبتب عنو
االستغناء عن عدد من العماؿ با٤بؤسسة ،لذلك يتوجب على اإلدارة العمل على ٚبصيص جزء من
األرباح لصاٌف العماؿ حٌب لو ترؾ ذلك أثرا سلبيا على ثركة ا٤بساٮبْب ،إذ أف ىذا يسرم فقط على
ا٤بدل القصّب ،أما يف ا٤بدل البعيد فيتوقع أف يكوف الىتماـ اإلدارة ٖبلق قيمة للعاملْب أثرا إٯبابيا على
أدائهم كبالتاِف على أداء ا٤بؤسسة.
 المسؤولية اتجاه المجتمع :يف الواقع ال تستطيع ا٤بؤسسات  -خاصة الكبّبة منها -أف تتجاىل
كاجباهتا كدكرىا يف اجملتمع ،لذلك كجب عليها االىتماـ كذلك ٖبلق قيمة ٥بذا ا٤بتعامل ،كىذا ال يعِب
بالضركرة إ٢باؽ الضرر با٤بساٮبْب ،فا٤بؤسسات الٍب تقوـ ٗبساٮبات كبّبة من أجل ا٤بنفعة االجتماعية
تكتسب ٠بعة جيدة يف اجملتمع ،كبالتاِف تستطيع ٙبقيق أقصى ثركة ٤بساٮبيها يف األجل الطويل.3
من خبلؿ ما سبق تتضح ا٤بسؤكلية ا٤بلقاة على عاتق ا٤بدير الناجح كالٍب تقتضي ٙبقيق االنسجاـ بْب
مصاٌف ٞبلة األسهم  Shareholderكأصحاب ا٤بنفعة اآلخرين  Stakeholderلضماف ٭بو كاستمرارية
ا٤بؤسسة ،لكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو كيف يتحقق ذلك؟
يف ىذا الشأف ىناؾ من يرل أف التطبيق السليم للمقاييس أك ا٤بعايّب كاألساليب الفعالة كالٍب تؤدم إُف
خلق قيمة ٢بملة األسهم كفيل لوحده ٖبلق قيمة ألصحاب ا٤بنفعة اآلخرين ،كىناؾ من يرل أف اعتماد
النموذج الشامل ٣بلق القيمة يعترب حبل مناسبا للسؤاؿ ا٤بطركح إذ يقتضي ىذا النموذج ٙبديد الوظائف
ا٣باصة بكل متعامل مع ا٤بؤسسة سواء كاف داخلها أك خارجها ،مث يقوـ ا٤بدير بعدىا بإدماج ا٤بوظفْب يف

 1جوِف مابرِف ،مرجع سابق ،ص.24.
 2منّب إبراىيم ا٥بندم" ،الفكر ا٢بديث يف ٦باؿ االستثمار" ،منشأة ا٤بعارؼ ،الطبعة األكُف ،اإلسكندرية ،مصر ،1999 ،ص.32.
 3فرد كيستوف كيوجْب برٯبهاـ ،تعريب عدناف داغستاف كعبد الفتاح السيد النعمآف" ،التمويل اإلدارم" ،ا١بزء األكؿ ،دار ا٤بريخ للنشر ،الرياض،
ا٤بملكة العربية السعودية ،2003 ،ص.33.
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عملية خلق القيمة ،1كلكن أغلب الباحثْب يف ىذا اجملاؿ ٯبمعوف على أف ىدؼ خلق قيمة للمساٮبْب ىو
ا٥بدؼ الشرعي للمؤسسة  ،حقا قد يبدك كجود تعارض يف ا٤بدل القصّب بْب ىدؼ ا٤بساٮبْب كأىداؼ
األطراؼ األخرل ،إال أف ىذا التعارض سرعاف ما يتحوؿ إُف توافق يف ا٤بصاٌف يف األجل الطويل.
إف خصوصية ا٤بقاييس الٍب تتبُب خلق القيمة تتمثل يف أهنا تدمج تكلفة األمواؿ كىذه األخّبة ال تأخذ هبا
مقاييس التقييم التقليدية ،كىي تصنف كفقا لعدة معايّب إال أننا سوؼ نعتمد على ٭باذج التقييم ا٤بالية الٍب تعتمد
على القياس الكمي لؤلداء ٤بعرفة قدرة ا٤بؤسسة على خلق القيمة من عدمها ،كىناؾ يف ىذا الصدد العديد من
ا٤بقاييس إال أننا سنقتصر على عرض األكثر استخداما كشيوعا كمؤشرم القيمة االقتصادية ا٤بضافة  EVAكعائد
التدفق النقدم على االستثمار  CFROمن جهة ،كمؤشرم العائد اإلٝباِف للسهم  TSRكالقيمة السوقية ا٤بضافة
 MVAمن جهة أُخرل ،فا٤بؤشرين األكليْب يعترباف أداتْب لقياس خلق القيمة من كجهة النظر الداخلية عكس
ا٤بؤشرين األخّبين الذين يستعمبلف من كجهة النظر ا٣بارجية.
ٛبثل القيمة االقتصادية ا٤بضافة  EVAأكثر مداخل قيػاس القيمػة كتقيػيم األداء شػيوعا لػدل ا٤بؤسسػات ،ذلػك
أهنػػا مبنيػػة علػػى فكػػرة أف ا٤بؤسسػػات ينبغػػي ٥بػػا أف ٙبتػػوم علػػى كػػل مػػن تكلفػػة التشػػغيل كتكلفػػة رأس ا٤بػػاؿ ،كتتمثػػل
الفكػػرة األساسػػية ٥بػػذا ا٤بؤشػػر يف االعتمػػاد علػػى ال ػربح االقتصػػادم كلػػيس ال ػربح احملاسػػيب ،إذ تتحػػرؾ قيمػػة ا٤بؤسسػػة
صعودا كىبوطا تبعا للربح االقتصادم الذم حققتو.
استنادا إُف مفهوـ الدخل ا٤بتبقي ،قاـ االقتصادياف األمريكياف  Stern & Stewartبتطوير مؤشر  EVAسنة
 ،1991حيث عرفاه بأنو "الفرؽ بْب نتيجة االستغبلؿ بعد الضريبة  NOPATكتكلفة األمواؿ ا٤بستثمرة" ،2أك ىو
الفرؽ بْب معدؿ ا٤بردكدية على األمواؿ ا٤بستثمرة كالتكلفة ا٤بتوسطة ا٤برجحة لرأس ا٤باؿ مضركبة يف مبلغ األمواؿ
ا٤بستثمرة ،كيكمن الفرؽ بْب مفهوـ الدخل ا٤بتبقي ك EVAيف الغرض من االستعماؿ ،حيث استعمل األكؿ
٣بدمة مسّبم ا٤بؤسسات يف سنوات الستينيات من القرف ا٤باضي كأداة لتقييم األداء الداخلي للمؤسسة ك٨بتلف
كحداهتا (مؤشر داخلي) ،بينما استعمل الثآف ٣بدمة ا٤بساٮبْب يف العقد األخّب من القرف ا٤باضي كأداة اتصاؿ
يستعملها ا٤بسّبكف لتمرير ا٤بعلومات للمساٮبْب حوؿ أداء ا٤بؤسسة ،يضاؼ إُف ذلك ،أف الربح ا٤بتبقي يأخذ يف
حسابو تكلفة الفرصة الداخلية (ا٤بصاريف ا٤بالية الداخلية) ،بينما تعتمد  EVAعلى مفهوـ تكلفة رأس ا٤باؿ،3
 1جويل ستّبف كجوف شيليٙ" ،بدم القيمة االقتصادية ا٤بضافة :مقياس أداء الشركة ا٢بقيقي" ،منشورات جوف كايلي كأبنائو ،جريدة القدس ،العدد
 ،11947الكويت 5 ،سبتمرب  ،2006ص ،Http//: www. Araby. Com ،33 .تاريخ االطبلع.2016/06/18 :
Grégory Denglos, "La Création de Valeur: Modèles, Mesure, Diagnostic", Dunod, Paris, France, 2003, P.24.
3

2
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كمعُب ىذا أف مؤشر  EVAحاكؿ تدارؾ أكجو القصور يف مؤشر الدخل ا٤بتبقي كجاء ليمثل كجو التطور كاالمتداد
الطبيعي لؤلكؿ.
كٲبكن توضيح العبلقة بْب مؤشر  EVAكالدخل ا٤بتبقي  RIكما يلي:

1

EVA = CFO + FAO + INT – CECDE + ADJ

الدخل قبل

الضريبة)(NI

صايف دخل التشغيل بعد الضريبة

)(NOPAT

الدخل ا٤بتبقي
القيمة االقتصادية ا٤بضافة

)(RI

EVA

 :CFOالتدفقات النقدية لبلستغبلؿ؛
 :FAOالعمليات احملاسبية ا٤بالية؛
 :INTالفائدة؛
 :CECDEتكاليف تقدير تكلفة االقَباض كاألمواؿ ا٣باصة؛
 :ADJتعديبلت  Stern Stewart & Coعلى  NOPATكرأس ا٤باؿ ا٤بستثمر.CI
لقد طور  Stern Stewartمؤشر  EVAبأخذٮبا بعْب االعتبار:

2

 عنصر عدـ التأكد بشأف ا٤بستقبل ،كىذا يعِب أهنما أخذا بعْب االعتبار على األقل مستول ا٤بخاطر
كتركيبة ا٥بيكل ا٤باِف؛
 التمييز بْب القيمة السوقية كالقيمة احملاسبية؛
 الضرائب.
من خبلؿ ما تقدـ ٲبكننا تعريف القيمة االقتصادية ا٤بضافة  EVAعلى أهنا الربح االقتصادم الكليٗ ،بعُب
أهنا ليست النتيجة احملاسبية الصافية التقليدية كلكنها الفائض الناتج بعد طرح تكلفة األمواؿ اإلٝبالية ٗبا فيها
1

Cary. Biddle, Robert M. Bowen, James s. Wallace, Op. cit. P.20.
Frédéric L'ordon ,"La création de valeur comme rhétorique et comme pratique", CNRS-CEPRE MAP, Paris,
France, 2000, P.132.
2
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تكلفة األمواؿ ا٣باصة ،القيمة االقتصادية ا٤بضافة  EVAإذا ،تساكم إذا الفرؽ بْب نتيجة االستغبلؿ بعد الضريبية

) (NOPATكالتكلفة الكلية ٤ببلغ األمواؿ ا٤بستثمرة ،1كيتم حساهبا من خبلؿ إحدل ا٤بعادلتْب التاليتْب:

2

)EVA = NOPAT – (CI × WACC)……(1
)EVA = (ROCI – WACC) × CI...........(2

 :NOPATصايف دخل التشغيل بعد الضريبة.
 :CIمبلغ األمواؿ ا٤بستثمرة.
 :WACCالتكلفة ا٤بتوسطة ا٤برجحة.
 :ROCIمعدؿ ا٤بردكدية على األمواؿ ا٤بستثمرة.
فا٤بؤسسة ٚبلق قيمة خبلؿ فَبة االستغبلؿ إذا كانت مردكدية األمواؿ ا٤بستثمرة أكرب من تكلفتها

> (EVA

) 0كٙبطمها يف ا٢بالة العكسية ).(EVA < 0
يتجلى لنا كبوضوح أف القيمة االقتصادية ا٤بضافة  EVAتعترب مقياسا حقيقيا لؤلداء االقتصادم للمؤسسة
كىي أيضا اسَباتيجية لتوليد األرباح ٢باملي األسهم كما أهنا كسيلة لتغيّب أكلويات ا٤بؤسسة كسلوكها من أعلى
ا٥برـ إُف أسفلو إذا طبقت كما ٯبب ،إذ أهنا ٙبرر قياس أداء ا٤بؤسسة من تقلبات مبادئ ا٢بسابات ا٤بالية التقليدية
كٙبقق االنسجاـ بْب مصاٌف ا٤بديرين كمصاٌف ٞبلة األسهم٩ ،با يضع حدا لصراع ا٤بصاٌف كالذم لطا٤با كاف
موجودا منذ عقود طويلة كالذم أثر سلبا على ا٤بؤسسات.3
من خبلؿ معادلة حساب القيمة االقتصادية ا٤بضافة  EVAتتجلى لنا بوضوح العناصر ا٤بكونة ٥با ،كىي:
 نتيجة التشغيل الصافية بعد الضريبة  :NOPATيطلق عليها كذلك مصطلح "النتيجة االقتصادية"،
كيقصد هبا نتيجة االستغبلؿ مطركحا منها الضريبة كلكن دكف األخذ يف ا٢بسباف التكاليف ا٤بالية ،كٲبكن
4
توضيح كيفية حساهبا كما يلي:

)NOPAT = EBIT (1 – CIT

 :EBITنتيجة االستغبلؿ قبل الفائدة كالضريبة.
 :CITالضرائب على أرباح الشركات.

Frédéric L'ordon ,"La création de valeur comme rhétorique et comme pratique", Op. cit. P.122.
Grégory Denglos, Op. cit. P.24.

1
2

 3جويل سَبف كجوف شيلي ،مرجع سبق ذكره ،ص.33.
Félix Bogliolo, Op. cit. P.87.
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 األموال المستثمرة  :CIكتسمى أيضا "األصوؿ االقتصادية" ،عموما ىناؾ مدخلْب لتقدير األمواؿ
ا٤بستثمرة ٮبا:

1

 مدخل الخصوم أو المصادر :حسب ىذا ا٤بدخل ،يتم حساب األمواؿ ا٤بستثمرة كما يلي:
األمواؿ ا٤بستثمرة = األمواؿ ا٣باصة  +الديوف ا٤بالية
 مدخل األصول أو االستخدامات :ىو األسهل كاألكثر استعماال خاصة يف ٦باؿ التسيّب

بالقيمة ،األمواؿ ا٤بستثمرة حسب ىذا ا٤بدخل تتمثل يف األصوؿ الثابتة الصافية مضافا إليها

احتياجات رأس ا٤باؿ العامل  ،BFREكما يلي:
األمواؿ ا٤بستثمرة = األصوؿ الثابتة الصافية بعد اإلىتبلؾ  +احتياجات رأس ا٤باؿ العامل
 التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال  :WACCتعرؼ تكلفة رأس ا٤باؿ بأهنا ا٢بد األدْف للمعدؿ
الذم ينبغي ٙبقيقو على االستثمارات الرأ٠بالية ا٤بقَبحة ،كىي ٛبثل تكلفة ا٤بوارد ا٤بستخدمة من طرؼ
ا٤بؤسسة يف ٛبويل احتياجاهتا التمويلية ،إذ ٲبكن تعريفها على أهنا ا٤بتوسط ا٢بسايب ا٤برجح لتكاليف

٨بتلف مصادر التمويل ،2كٲبكننا صياغة معادلة التكلفة ا٤بتوسطة ا٤برجحة لرأس ا٤باؿ كاآليت:
s
D
i
DS
Ds

3

WACC  K

 : Kتكلفة األمواؿ ا٣باصة.
 :iمعدؿ الفائدة على الديوف بعد الضريبة (تكلفة القركض).
 :Sالقيمة السوقية لؤلمواؿ ا٣باصة.
 :Dالقيمة السوقية لؤلمواؿ ا٤بقَبضة.
ىذا حسب ا٤بعادلة رقم ( ،)1أما حسب ا٤بعادلة رقم ( )2فإف العنصر األساسي ا٤بكوف ٥با إُف جانب
التكلفة ا٤بتوسطة ا٤برجحة لرأس ا٤باؿ فهو مردكدية األمواؿ ا٤بستثمرة .ROCI
 مردودية األموال المستثمرة  :ROCIكىي عبارة عن نسبة نتيجة التشغيل الصافية بعد الضرائب
 NOPATإُف األمواؿ ا٤بستثمرة  ،CIكما يلي:
NOPAT
CI

4

ROCI 

1

Félix Bogliolo, Op. cit. P.82.
Robert Cobbaut, « théorie financière », Economica, Paris, France, 4ème édition, 1997, P.373.
3
Pierre Conso, Farouk Hemici, Op. cit. P.53.
4
Grégory Denglos, Op. cit. P.26.
2
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إف حساب مردكدية األمواؿ ا٤بستثمرة ا٢بقيقية للمؤسسة يتطلب القياـ بتعديبلت كثّبة على كل من األمواؿ
ا٤بستثمرة  CIكصايف نتيجة التشغيل بعد الضرائب  ،NOPATكعموما سواء تعلق األمر ٕبساب مؤشر EVA
حسب ا٤بعادلة رقم ( – )1بداللة  -NOPATأك حسب ا٤بعادلة رقم (– )2بداللة  -ROCIفإنو ٯبب إجراء عدة
تعديبلت على ا٤بعطيات احملاسبية إلزالة التشوىات احملاسبية كالتوصل إُف القيمة االقتصادية ا٤بضافة
للمؤسسة.

EVA

طػور ىػذا ا٤بؤشػر مػن طػرؼ  Murrin & Koller, Copelandالتػابعْب ٤بكتػب االستشػارات  McKinseyسػنة
 ،1990كىػػو عبػػارة عػػن معػػدؿ ا٤بردكديػػة احملقػػق مػػن كػػل اسػػتثمارات ا٤بؤسسػػة ،1يقػػوـ ىػػذا ا٤بؤشػػر علػػى تعػػديل البنػػود
الٍب من شأهنا التأثّب على القيمة مستقببل ،ذلك أنو يأخذ بعْب االعتبار أثر التضخم.2
ٰبس ػػب مؤش ػػر  CFROIكنس ػػبة دخ ػػل العملي ػػات م ػػن الت ػػدفقات النقدي ػػة لبلس ػػتغبلؿ  CFEا٤بعدل ػػة بالتكلف ػػة
3
ا٤بتوسطة ا٤برجحة لرأس ا٤باؿ  WACCإُف ٦بموع األمواؿ ا٤بستثمرة  ،CEكذلك كما يلي:
)CFE(1  WACC
CE

CFROI 

يعترب مؤشر  CFROIالوجو الثآف ٤بعدؿ العائد الداخلي كالذم يستعمل يف ٦باؿ تقيػيم ا٤بشػاريع االسػتثمارية،
ذلػػك بأنػػو يعػػرؼ علػػى أنػػو ا٤بعػػدؿ الػػذم يسػػاكم مػػا بػػْب التػػدفقات النقديػػة ا٤بسػػتقبلية لبلسػػتغبلؿ  CFEك٦بمػػوع
األمواؿ ا٤بستثمرة ٕ ،CEبيث يكوف ىذين األخّبين معدلْب بطريقة تعكس آثار التضخم.
إف حس ػػاب مؤش ػػر  CFROIكقيم ػػة ال يعط ػػي أم م ػػدلوؿ اقتص ػػادم ،ب ػػل ٯب ػػب مقارنت ػػو بالتكلف ػػة ا٤بتوس ػػطة
ا٤برجحػػة ل ػرأس ا٤بػػاؿ  WACCوذلػػك أف ا٤بؤسسػػة ٚبلػػق القيمػػة إذا مػػا فػػاؽ مؤشػػر  CFROIىػػذه األخػػّبة ،أمػػا إذا
حدث العكس فا٤بؤسسة تكوف قد ىدمت القيمة.
إف ضػ ػػرب ىػ ػػذا الفػ ػػرؽ ( )CFROI -WACCيف ٦بمػ ػػوع األم ػ ػواؿ ا٤بسػ ػػتثمرة  CEسػ ػػيعطينا تقػ ػػدير للمردكديػ ػػة
االقتصادية  ،4EPكذلك كما يلي:
EP = )CFROI -WACC( ×CE

من ا٤بزايا الناٝبة كذلك عن استخداـ مؤشر  CFROIأنو ٲبكن من تتبع ا٘باىػات ا٤بؤسسػة يف األجػل الطويػل،
فمن خبلؿ التمثيل البيآف لعائد التػدفق النقػدم علػى االسػتثمار تكتسػب ا٤بؤسسػات خػربة كبػّبة يف ٙبديػد الفػَبات
1

Grégory Denglos, Op. cit. p.27.
A. Black, P.Wright, G.Bachman. "gestion de la valeur actionnariale: levier de la création de richesse", Dunod,
Paris, France, 1999,P.71.
3
Grégory Denglos, Op. cit. P.27
4
Ibid. P.28.
2
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الزمنيػػة الػػٍب ٛبثػػل مرحلػػة نضػػوج يف حيػػاة ا٤بؤسسػػة ،كالف ػَبات األخػػرل الػػٍب تتصػػف فيهػػا ا٤بؤسسػػة بتبػػاطؤ معػػدالت
النمو ،1كٲبكن القػوؿ أف مؤشػر عائػد التػدفق النقػدم علػى االسػتثمار  CFROIيعػد مػن األدكات األكثػر شػيوعا يف
ٙبديد قيمة ا٤بؤسسة ،فغالبا ما تستعملو ا٤بؤسسات يف اسَباتيجيات ا٥بيمنة على مؤسسة أخرل مستهدفة.
يستعمل لقياس خلق القيمة من كجهة النظر ا٣بارجية ،حيث يبْب ما تستطيع ا٤بؤسسة ا٤بسعرة يف البورصة
ٙبقيقو ٤بساٮبيها يف فَبة معينة ،2إذ يعترب ٗبثابة معدؿ للمردكدية الٍب يتحصل عليها ا٤بساٮبْب ،كىو يعطى بالعبلقة
اآلتية:
D1
g
P0

TSR 

 :D1األرباح ا٤بوزعة خبلؿ الفَبة.
 :P0سعر السهم يف بداية الفَبة.
 :gمعدؿ ٭بو األرباح ا٤بوزعة.
إف مقارنة معدؿ العائد احملقق من طرؼ ا٤بساٮبْب ) (TSRمع التكلفة ا٤بتوسطة ا٤برجحة لرأس ا٤باؿ
ٲبكننا من ٙبديد إذا ما استطاعت ا٤بؤسسة خلق قيمة أـ ال ،فإذا كاف:

WACC

 : TSR – WACC >0ىناؾ خلق للقيمة.
 : TSR – WACC < 0ىناؾ ىدـ للقيمة.
=0

 : TSR – WACCليس ىناؾ ال خلق كال ىدـ للقيمة.

يعترب مؤشر  MVAأداة خارجية لقياس خلق القيمة يف ا٤بؤسسة شأهنا يف ذلك شأف مؤشر  ،TSRفهي ٛبثل
الفرؽ بْب القيمة السوقية للمؤسسة كتكلفة أموا٥با ا٤بستثمرة ،3كما يلي:
 = MVAالقيمة السوقية للمؤسسة – تكلفة األمواؿ ا٤بستثمرة
إف ٙبليل مؤشر  MVAٲب ّكن من ا٢بكم على إدارة ا٤بؤسسة من حيث قدرهتا على خلق قيمة على ا٤بدل
البعيد من عدمها ،فإذا كاف ىذا ا٤بؤشر موجبا فهذا يعِب أف السوؽ يتوقع أف تكوف للمؤسسة مردكدية أعلى من
٧ 1بمد صاٌف ا٢بناكم كجبلؿ ابراىيم العبد" ،اإلدارة ا٤بالية :مدخل القيمة كاٚباذ القرار" ،الدار ا١بامعية ،االسكندرية ،مصر ،2002 ،ص.510.
2

C. Hoarau, R. Teller, "Création de valeur et management de l'entreprise", édition Vuibert, Paris, France, 2001,
P.32.
3
Octave Jokung-Nguéna, Jean-luc Arrégle, Yves de Rongé, Wolfgang Ulaga, OP.cit, P.155.
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تكلفة األمواؿ ،كبالتاِف قدرة ا٤بؤسسة على خلق قيمة ،أما إذا كاف ىذا ا٤بؤشر سالبا فالسوؽ يتوقع أف تكوف
مردكدية األمواؿ ا٤بستثمرة غّب كافية ٤بواجهة تكلفة رأس ا٤باؿ.
ىناؾ عدة طرؽ الحتساب القيمة السوقية ا٤بضافة ،كاختبلؼ الطرؽ يعتمد على االفَباضات ا٤بعتمدة يف
قياسها ،كما أف اختيار الطريقة ا٤بناسبة يعتمد بشكل أساسي على أىداؼ ا٤بستثمرين ك٧بللي األكراؽ ا٤بالية.
 طريقة صافي حقوق المالكين :1تستند ىذه الطريقة على افَباض ثبات القيمة السوقية للديوف طويلة
األجل كتكوف مساكية لقيمتها الدفَبية ،كعليو فاف

MVA

تكوف مساكية إُف الفرؽ بْب القيمة السوقية

ألسهم ا٤بؤسسة كالقيمة الدفَبية ٢بقوؽ ا٤بالكْب ،كما يلي:
MVA=MVE-BVE

 :MVAالقيمة السوقية ا٤بضافة؛
 :MVEالقيمة السوقية لؤلسهم؛
 :BVEالقيمة الدفَبية ٢بقوؽ ا٤بالكْب كما تظهر يف ا٤بيزانية ا٤بالية للمؤسسة.
كطبقا ٥بذه الصيغة فاف  MVAا٤بوجبة تعِب أف ا٤بؤسسة ٚبلق قيمة كتساعد على زيادة ثركة ا٤بساٮبْب،
كبالتاِف زيادة قيمة رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر يف حْب  MVAالسالبة تعِب فشل ا٤بؤسسة يف زيادة ثركة ا٤بساٮبْب كبالتاِف
سوؼ تنخفض قيمة رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر.
 طريقة خصم القيمة االقتصادية المضافة المتوقعة :من ا٢بقائق العلمية يف أدبيات الفكر ا٤باِف
ا٤بعاصر ،أف ا٤بؤسسة ٙبقق زيادة يف ثركة ا٤بساٮبْب عندما يكوف معدؿ العائد ا٤بتحقق اكرب من كلفة رأس
ا٤باؿ ،أم أف ا٤بؤسسة الٍب يباع سهمها يف السوؽ بعبلكة يكوف ٥با قيمة سوقية مضافة موجبة ،كالعكس
صحيح ،كطبقا ٥بذا ا٤بفهوـ فاف ا٤بؤسسة الٍب ٥با قيمة اقتصادية مضافة موجبة يكوف ٥با قيمة سوقية
مضافة موجبة كالعكس أيضا صحيح ،لذلك ككفقا ٥بذه العبلقة فاف القيمة السوقية ا٤بضافة ىي القيمة
ا٢بالية للقيمة االقتصادية ا٤بضافة ( )EVAللمؤسسة كا٤بتوقعة مستقببلٗ ،بعُب آخر كٗبوجب ىذه الطريقة
فانو يتم خص م التدفق النقدم ا٤بتحقق من القيمة االقتصادية ا٤بضافة (ٗ )EVAبعدؿ خصم مساكيا إُف

ا٤بتوسط ا٤بوزكف لتكلفة رأس ا٤باؿ،2كاآليت:
EVA
(1  WACC ) t

3

n


t 1

=MVA

 1عدناف تاية النعيمي ،ارشد فؤاد التميمي " ،التحليل كالتخطيط ا٤باِف ا٘باىات معاصرة" ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف ،االردف،2008 ،
ص.146.
 2ا٤برجع نفسو ،ص.148.
 3ا٤برجع نفسو.
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حيث يعترب مؤشر القيمة االقتصادية ا٤بضافة  EVAمؤشرا لقياس األداء خبلؿ فَبة مالية كاحدة أك من فَبة
ألخرل ،يف حْب ٲبكن النظر إُف مؤشر القيمة السوقية ا٤بضافة  MVAعلى أنو ٲبثل القيمة ا٢بالية لكل القيم
1
ا٤بستقبلية ٤بؤشر القيمة االقتصادية ا٤بضافة .EVA
إف ٙبليل مؤشر  MVAٲب ّكن من ا٢بكم على إدارة ا٤بؤسسة من حيث قدرهتا على خلق قيمة على ا٤بدل
البعيد من عدمها ،فإذا كاف ىذا ا٤بؤشر موجبا فهذا يعِب أف السوؽ يتوقع أف تكوف للمؤسسة مردكدية أعلى من
تكلفة األمواؿ ،كبالتاِف قدرة ا٤بؤسسة على خلق قيمة ،أما إذا كاف ىذا ا٤بؤشر سالبا فالسوؽ يتوقع أف تكوف
مردكدية األمواؿ ا٤بستثمرة غّب كافية ٤بواجهة تكلفة رأس ا٤باؿ.
كا١بدير بالذكر أف مؤشر  MVAيقوـ على افَباضْب أساسيْب يتوجب توفرٮبا معا كإال ترتب عن ذلك عدـ
2
إمكانية استخدامو أك اإلخبلؿ ٗبصداقيتو ،كٮبا:
 للمؤسسة أسهم عادية متداكلة يف السوؽ ،ك٥با بالتاِف قيمة سوقية؛
 السوؽ الذم تتداكؿ فيو تلك األسهم ىو سوؽ كفءٗ ،بعُب أف أسعار األكراؽ ا٤بالية ا٤بتداكلة فيو تعكس
األداء ا٤بستقبلي للمؤسسة.
أخّبا ٘بدر االشارة إُف أف الفكرة الرئيسية الٍب ٘بمع بْب ٨بتلف مقاييس خلق القيمة ىي أف ٙبقيق القيمة
للمساىم يتم فقط عندما ٰبصل فارؽ إٯبايب بْب ىامش الربح ك تكلفة رأس ا٤باؿ ،كالفائدة ا٤برجوة من كل مقياس
تتمثل يف استخدامو كمعيار لقياس األداء كفق كجهة نظر خلفية ككذا كفق كجهة نظر مستقبلية من أجل قياس
خلق القيمة للمساىم.

Grégory Denglos, Op. cit. P.24.

1

 2منّب ابراىيم ا٥بندم" ،اإلدارة ا٤بالية :مدخل ٙبليلي معاصر" ،ا٤بكتب العريب ا٢بديث ،الطبعة الرابعة ،االسكندرية ،مصر ،1999 ،ص.20.
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ال شك أف مؤسسات األعماؿ يف الوقت ا٢باِف تعمل يف ظل بيئة ديناميكية سريعة التغّب ،كقد كاف ٥بذه
التغّبات أثر بالغ على ىذه ا٤بؤسسات بشكل عاـ كعلى نظاـ تقييم األداء بشكل خاص ،حيث أكضحت ىذه
التغّبات كالتطورات عدـ مبلءمة كفعالية أنظمة تقييم األداء التقليدية يف ٙبقيق الدكر ا٤بطلوب منها خصوصا يف
ظل تبِب مؤسسات األعماؿ السَباتيجيات تنافسية ٘بعلها قادرة على البقاء كاالستمرار.
كلبلستفاضة يف الشرح أكثر ،سنتطرؽ فيما يلي إُف:
 المطلب األول :خصائص بيئة األعماؿ ا٢بديثة؛
 المطلب الثاني :أثر بيئة األعماؿ ا٢بديثة على نظم تقييم األداء كا٢باجة إُف تطويرىا؛
 المطلب الثالث :ا٣بصائص الواجب توافرىا يف مقاييس األداء يف ظل مستجدات بيئة األعاؿ ا٢بديثة.
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تشمل بيئة األعماؿ كل األنشطة ا٤بتعلقة باإلنتاج ،التجارة ،األعماؿ ا٤بصرفية ،التأمْب ،التمويل ،الطاقة،
التعبئة كالتغليف كالعديد من األنشطة األخرل ذات الصلة ،كنشّب يف البداية إُف أف ىناؾ تعريفات عدة لبيئة
األعماؿ ،فقد عرفها  Bayard Wheelerبأهنا "كل العوامل ا٣بارجية للمؤسسات كالصناعات كالٍب تؤثر على
تنظيمها كنشاطها" ،1كما تعرؼ بأهنا "تشمل كل العوامل الداخلية كا٣بارجية الٍب تؤثر على عمليات ا٤بؤسسة،
كىي تتضمن نقاط القوة ،نقاط الضعف ،توجهات ا٤بؤسسة ،طبيعة االقتصاد ،العوامل الثقافية كاالجتماعية،
العوامل الطبيعية ،العمبلء كا٤بوردين ،اال٘باىات العا٤بية العابرة للحدكد ،التطورات التكنولوجية كالقوانْب
ا٢بكومية" ،2كٲبكننا تعريفها بأهنا ٛبثل كل القول ذات التأثّب الفعاؿ على ا٤بؤسسة كأدائها.
تتسم بيئة األعماؿ ا٢بديثة ٗبجموعة من ا٤ببلمح كالسمات جعلتها ٚبتلف عن أم بيئة أعماؿ سادت يف فَبة
زمنية مضت ،كلعل أىم ما ٲبكن قولو عن ىذه البيئة اليوـ أهنا تشهد تغّبات سريعة كمتنوعة مشلت كل اجملاالت
كا١بوانب ،كفيما يلي ٧باكلة لتلخيص أىم ا٤ببلمح كا٣بصائص الٍب ٙبدد شكل بيئة األعماؿ ا٢بالية:
ٙبدث ا٤بنافسة العا٤بية عندما يكوف العمبلء مستعدين للتعامل مع موردين أجانب إُف جانب ا٤بوردين احمللْب،
كعندما تتوافر لدل ا٤بنتجْب الرغبة كالقدرة معا على التوريد لؤلسواؽ ا٣بارجية إُف جانب األسواؽ الداخلية ،كقد
نتج عن ىذه ا٤بنافسة اكتساب قطاعات كانت ٧بمية من القول التنافسية صفة ا٤بنافسة الشديدة ،3كما زادة حدة
ا٤بنافسة العا٤بية البدء يف تطبيق قرارات ا٤بؤسسة العا٤بية للتجارة الٍب أزالت ا٢بواجز بْب األسواؽ كحصرت قيود
ا٢بماية للمنتجْب ،فتحوؿ العاَف إُف سوؽ مفتوحة تتنافس فيو السلع كا٤بنتوجات بشدة.4
إف زيادة ا٤بنافسة العا٤بية سوؼ تؤثر على النظم احملاسبية األمر الذم ٰبتم ضركرة تكيف كتطوير احملاسبة
بصفة عامة كاحملاسبة اإلدارية بصفة خاصة ٗبا يتبلءـ مع التغّبات يف البيئة ا٤بعاصرة حيث يتطلب ذلك معلومات
أكثر دقة كمصداقية كمشولية ٗبا يتما شى مع احتياجات ا٤بستفيدين من ا٤بعلومات ،األمر الذم يتطلب تطوير
كتعديل يف نوعية كطبيعة ا٤بعلومات ال ٍب ينتجها النظاـ احملاسيب بصفة عامة كنظاـ احملاسبة اإلدارية بصفة خاصة
حيث َف يعد مطلوب من نظاـ احملاسبة اإلدارية توفّب معلومات مبلئمة لؤلغراض الداخلية فقط كإ٭با سيصبح
مطلوب منو توفّب معلومات مبلئمة لؤلغراض الداخلية كا٣بارجية كٗبا تتطلبو كٙبتاج إليو عمليات التخطيط كالرقابة
كاٚباذ القرارات يف ظل العو٤بة ،كىذا لن ٰبدث إال بالتعديل كالتطوير يف أدكات كأساليب احملاسبة اإلدارية.
P.Manoj Babu, "Business Environment‖, PP. 1-2. http://www.bitsvizagmba.com, consulted on 07/18/2016.
Ibid. P.2.

1
2

 3فليب سادلر ،ترٝبة عبل أٞبد إصبلح" ،اإلدارة االسَباتيجية"٦ ،بموعة النيل العربية ،الطبعة األكُف ،القاىرة ،مصر ،2008 ،ص.303.
 4ح سْب بلعجوز" ،تطور بيئة األعماؿ ا٢بديثة كتأثّبىا على ٧باسبة التسيّب"٦ ،بلة العلوـ االقتصادية كالتسيّب كالعلوـ التجارية ،جامعة ا٤بسيلة ،العدد
ا٣بامس ،ا١بزائر ،2011 ،ص.194.
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تعترب اليوـ تكنولوجيا ا٤بعلومات من أىم التحديات الٍب تطرح نفسها بقوة يف ٦باؿ إدارة األعماؿ نظرا لؤلٮبية
البالغة الٍب تكتسيها فهي تعد سبلحا اسَباتيجيا يساعد يف بناء كتعزيز اسَباتيجية ا٤بؤسسة من خبلؿ توفّب
البيانات كا٤بعلومات من داخل كخارج ا٤بؤسسةٗ ،با يساعدىا يف دعم عبلقتها مع الزبائن كا٤بوردين كا٤بؤسسات
1
األخرل.
كتكنولوجيا ا٤بعلومات تعرؼ بأهنا ا١بانب التكنولوجي لنظم ا٤بعلومات الذم يتضمن األجهزة كالرب٦بيات
كالشبكات كقواعد البيانات كتقنيات ا٤بعا١بة األخرل.

2

من خبلؿ ىذه التعريف نبلحظ أف تكنولوجيا ا٤بعلومات تتكوف من عدة أجزاء ٲبكن إبرازىا يف الشكل
ا٤بواِف:

تكنولوجيا ا٤بعلومات

األجهزة كا٤بعدات

الرب٦بيات

قواعد البيانات

Hardware

Software

Data Base

الشبكات

الذكاء االصطناعي

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على :عبد اهلل غاّف٧ ،بمد قريشي" ،دكر تكنولوجيا ا٤بعلومات يف تدعيم كتفعيل إدارة عبلقات الزبائن"٦ ،بلة
إٔباث اقتصادية كإدارية ،جامعة بسكرة ،العدد العاشر ،ا١بزائر ،ديسمرب .2011

إف ظهور تكنولوجيا ا٤بعلومات أدل إُف خلق ٙبديات جديدة للمؤسسة تتلخص باآليت:

3

 ظهور منافسْب ال ينتموف اُف القطاع نفسو؛
 ظهور الوسطاء غّب ا٤بعركفْب؛
 1عبد اهلل غاّف٧ ،بمد قريشي" ،دكر تكنولوجيا ا٤بعلومات يف تدعيم كتفعيل إدارة عبلقات الزبائن"٦ ،بلة إٔباث اقتصادية كإدارية ،جامعة بسكرة ،العدد
العاشر ،ا١بزائر ،ديسمرب  ،2011ص.139.
 2سهاـ كردكدم" ،استخداـ تكنولوجيا ا٤بعلومات كمدخل لتحسْب عملية ا٤براجعة التحليلية يف ا٤بؤسسة االقتصادية"٦ ،بلة إٔباث اقتصادية كإدارية،
جامعة بسكرة ،العدد  ،17ا١بزائر ،جواف  ،2015ص.163.
3

زٌاد هاشم ٌحٌى ،قاسم محسن الحبٌطً" ،تؤثٌر التطورات التكنولوجٌة والبٌئٌة على المحاسبة االدارٌة فً القرن الحادي والعشرٌن" ،ص،7.
متوفر على ،www.elbassair.net :تاريخ االطبلع.2016/08/02 :
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 ظهور ٙبالفات اسَباتيجية؛
 تغّب حجم السوؽ؛
 أصبح الدفع الكَبكنيا.
كيبلحظ أف التوجو ٫بو الصناعة اإللكَبكنية كالتجارة اإللكَبكنية يتوقع لو أف يزداد أكثر فأكثر٩ ،با يعِب زيادة
ا٢باجة إُف البيانات كا٤بعلومات الٍب ٯبب أف يوفرىا نظاـ احملاسبة اإلدارية بوصفو النظاـ الشامل للمعلومات يف
1
ا٤بؤسسة كالبلزمة لؤلغراض اآلتية:
 التنبؤ باألحداث ا٤بستقبلية ضمن ا٤بدل القصّب كالطويل األجل؛
 أسواؽ ا٤بنافسْب كا٤بنتجات الٍب يتعاملوف هبا حاليا كا٤بتوقع التعامل هبا مستقببل يف ظل التغّبات ا٤بتوقعة؛
 إمكانية تغّب أذكاؽ ا٤بستهلكْب ككيفية الوفاء باحتياجاهتم يف ضوء شركط ا٤بيزة التنافسية؛
 قرارات اإلنتاج للطلبيات ا٣باصة كالصغّبة ا٢بجم كتأثّباهتا على رٕبية ا٤بؤسسة كأىدافها األخرل؛
 اٚباذ القرارات ا٤بباشرة ٗبا يتعلق بعمليات البيع كالشراء يف ضوء ٨بتلف االحتماالت ا٤بتعلقة بظركؼ
ا٤بؤسسة كقدرهتا على تنفيذ تلك القرارات.
إف أىم التغّبات ا٢بديثة يف البيئة االدارية ىي ظهور تكنولوجيا التصنيع كالٍب تتمثل يف األساليب االدارية
ا٢بديثة ،كمن أٮبها:
تعترب ادارة ا١بودة الشاملة يف الوقت ا٢باِف أسلوب إدارم حديث ٤با حققت ا٤بؤسسات من ٪باحات كبّبة
إثر تطبيق ىذا األسلوب خاصة يف كل من الياباف ،كالواليات ا٤بتحدة األمريكية ،بريطانيا كفرنسا ،2كقد كردت
العديد من التعاريف ٥بذا ا٤بفهوـ فلقد عرفها  Edwards Demingعلى أهنا "فلسفة إدارية تقوـ على أساس إرضاء
العميل كٙبقيق احتياجاتو كتوقعاتو حاضرا كمستقببل".3

أما  Joseph R. Jablanskiفعرفها على أهنا "شكل تعاكٓف ألداء األعماؿ يعتمد على القدرات ا٤بشَبكة لكل
من العاملْب كاإلدارة هبدؼ ٙبسن ا١بودة كزيادة اإلنتاجية بشكل مستمر من خبلؿ فرؽ العمل".4
1

زٌاد هاشم ٌحٌى ،قاسم محسن الحبٌطً ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.8-7.

 2ناصر أمْب أٞبد على" ،أثر تطبيق إدارة ا١بودة الشاملة على أداء ا٤بؤسسات الصناعية العاملة يف ا٤بناطق ا٤بؤىلة صناعيا"٦ ،بلة علوـ االقتصاد كالتسيّب
كالتجارة ،جامعة ا١بزائر ،العدد  ،28اجمللد الرابع ،ا١بزائر ،2013 ،ص ص.115 -114.
 3عبد اهلل بن على التماـ" ،كاقع تطبيق إدارة ا١بودة الشاملة بالكليات التقنية ٗبنطقة ا٤بدينة ا٤بنورة"٦ ،بلة ا١بامعة اإلسبلمية ،العدد  ،167ا٤بملكة
السعودية العربية ،2014 ،ص.440.
 4الشريف بوفاسة" ،إدارة ا١بودة الشاملة كتنافسية ا٤بؤسسة االقتصادية"٦ ،بلة إٔباث اقتصادية كإدارية ،جامعة بسكرة ،العدد  ،15ا١بزائر ،جواف
 ،2014ص.238.
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يف حْب عرفها

 Stephen HawkingكRonald Brand

سنة  1993من خبلؿ ما يلي:

1

 اإلدارة :كتعِب التطوير كاحملافظة ،من أجل ٙبسْب ا١بودة بشكل مستمر؛
 الجودة :كتعِب الوفاء ٗبتطلبات ا٤بستفيد؛
 الشاملة :كتتضمن تطبيق مبدأ البحث عن ا١بودة ،يف أم مظهر من ا٤بظاىر بدءا من التعرؼ على
احتياجات ا٤بستفيد ،كانتهاء بتقييم ما إذا كاف ا٤بستفيد راضيا عن ا٤بنتج أك ا٣بدمات ا٤بقدمة لو.
كٲبكن تعريف إدارة ا١بودة الشاملة بأهنا "أسلوب إدارم يهدؼ إُف الوفاء ٗبتطلبات العميل من خبلؿ

التحسن ا٤بستمر للجودة كزيادة اإلنتاجية كبإشراؾ كافة القول العاملة يف ا٤بؤسسة".
كتطبيق ىذا األسلوب ٰبقق للمؤسسة عدة مزايا أٮبها ٙبسْب كاستمرارية األداء االسَباتيجي للمؤسسة كما
سبق كأف تطرقنا إليو يف الفصل األكؿ من ىذا البحث.
يعد نظاـ اإلنتاج يف الوقت احملدد ) (Just – In – Timeفلسفة حديثة ،برزت الفكرة األساسية ٥با يف
الصناعة اليابانية من شركة ) (Toyota Motorكيعرؼ نظاـ  JITبأنو "مدخل شامل لتحسْب اإلنتاجية الكلية
كإزالة الضياع كاٚب اذ اإلجراءات الوقائية لئلنتاج بتكلفة منخفضة ،مع تسليم األجزاء الضركرية بالكمية كا١بودة
2
ا٤بطلوبة ،كيف الوقت احملدد".
كيعرؼ بأنو "نظاـ يكوف العمل فيو مسحوبا بالطلب من العميل مركرا بعمليات الصنع مث إُف طلب ا٤بواد
األكلية من عند ا٤بورد كبالكميات كاآلجاؿ ا٤بطلوب دكف ظهور أم شكل من الضياع (ا٤بخزكف ،الوقت،
اإلجراءات ،كغّبىا)".

3

كما يعرؼ بأنو "نظاـ تكاليف ا٤بخزكف يف الوقت ا٤بناسب الذم يعمل على استبلـ ا٤بوارد اليوـ كاستخدامها
غدا ،كذلك من خبلؿ ضبط توقيت استبلـ ا٤بواد عند البدء يف استخدامها لئلنتاج ،كضبط توقيت االنتهاء منها
على كقت تسليم أك شحن التاـ".

4

 1نعيم إبراىيم الظاىر" ،أساسيات إدارة األعماؿ كمبادئها" ،عاَف الكتب ا٢بديث ،عماف ،األردف ،2010 ،ص ص.458 -457.
 2إٲباف صاٌف بن عبد الفتاح" ،األساليب اإللكَبكنية يف الت خطيط كالرقابة على ا٤بخزكف" ،ملتقى اال٘باىات ا٢بديثة يف إدارة ا٤بخازف كا٤بشَبيات كرشة
عمل الشراء اإللكَبكٓف ،القاىرة ،مصر 6 -2 ،ديسمرب  ،2007ص ص.24 -22.
 3مفيدة ٰبياكم ،مرفق عبد القادر" ،مؤشرات األداء لنظاـ اإلنتاج يف ا٤بؤسسة الصناعية ا١بزائرية" ،ا٤بؤٛبر العلمي الدكِف حوؿ األداء ا٤بتميز للمؤسسات
كا٢بكومات ،كلية ا٢بقوؽ كالعلوـ االقتصادية ،جامعة كرقلة ،ا١بزائر 09-08 ،مارس  ،2005ص.88.
 4نويلي ٪ببلء" ،استخداـ أدكات احملاسبة اإلدارية يف ٙبسْب األداء ا٤باِف للمؤسسة االقتصادية "،أطركحة دكتوراه غّب منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية
كالتجارية كعلوـ التسيّب ،جامعة ٧بمد خيضر بسكرة ،ا١بزائر ،2014 ،ص.117.
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من خبلؿ ما تقدـ ٲبكن تعريف نظاـ  JITبأنو "نظاـ إنتاجي يقوـ على أساس ٚبفيض الضياع كاإلنتاج
ا٤بسحوب بطلب العميل من خبلؿ ا٤بوافقة بْب كقت شراء ا٤بواد األكلية مع كقت استخدامها يف اإلنتاج ككذلك
موافقة كقت االنتهاء من اإلنتاج مع كقت شحنو للزبوف مع ضماف جودة ا٤بنتجات ا٤بسلمة".
إف تطبيق أسلوب التصنيع يف الوقت ا٤بناسب ٰبقق ا٤بزايا التالية:

1

ٚ بفيض حجم ٨بزكف ا٤بواد األكلية كاإلنتاج التاـ ألقل حد ٩بكن ككمية األمواؿ ا٤بستثمرة فيو كاألماكن
البلزمة لوضع كميات ا٤بخزكف الكبّبة؛
ٚبفيض نقل كمناكلة ا٤بخزكف؛
 زيادة اإليرادات من ا٤ببيعات نتيجة لسرعة استجابة العمبلء؛
ٚ بفيض عدد موردم ا٤بواد ا٣باـ ،حيث تتفق ا٤بؤسسة مع موردين ذكا السمعة الطيبة كا٤بوثوؽ هبم على
توريد ا٤بواد األكلية ٥با يف الوقت احملدد من قبلها؛
 إعادة تنظيم خطوط اإلنتاج ٕبيث يتم ٘بميع اآلالت البلزمة إلٛباـ العملية اإلنتاجية يف عدة ٦بموعات
تقوـ كل ٦بموعة بإنتاج نوع معْب كل نوع على حدم.
كبالتاِف فاف نظاـ االنتاج الفورم يهدؼ اُف تدعيم كتقوية ا٤بركز التنافسي للمؤسسة عن طريق رفع مستول
ا١بودة كخفض التكلفة كزيادة ا٤بركنة كسرعة االستجابة للمتغّبات السوقية.
تعود جذكر ظهور أسلوب التحسْب ا٤بستمر اُف الياباف إذ اعتمد من قبل بعض ا٤بؤسسات الصناعية لغرض
ٙبقيق التخفيض ا٤بستمر يف تكاليف اإلنتاج كٙبقيق ا٤بيزة التنافسية ،كمن بْب ا٤بؤسسات الصناعية الٍب اعتمدت
على التحسْب ا٤بستمر اُف جانب تقنية التكلفة ا٤بستهدفة مؤسسة توشيبا عاـ 1946ـ كمؤسسة تويوتا عاـ 1951ـ
2
كذلك للحفاظ على قوة ا٤بوقع التنافسي للمؤسسة كتعدد التعاريف ا٤بقدمة ٤بفهوـ التحسن ا٤بستمر:
إذ عرؼ  Kaplan& Atkinsonالتحسْب ا٤بستمر بأنو "تلك التقنية الٍب توجو أنظار اإلدارة العليا للتفكّب يف
الكيفية الٍب ٲبكن من خبل٥با ٙبفيز ا٤بدراء كالعاملْب لديها يف ٝبيع مستوياهتا با٘باه إٯباد طرؽ لتخفيض التكاليف
للمنتج أك ا٣بدمة".

 1زعركر نعيمة" ،األساليب ا٤بثلى لَبشيد تكاليف ا٣بدمات العامة" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية كالتجارية كعلوـ التسيّب،
جامعة ٧بمد خيضر بسكرة ،ا١بزائر ،2014 ،ص.121.
 2مهند عبد الرٞباف ،رشا عدناف أٞبد" ،أثر استخداـ التحسْب ا٤بستمر على كفاءة ا٣بدمة ا١بامعية"٦ ،بلة كلية بغداد للعلوـ االقتصادية ا١بامعة ،العدد
 ،36العراؽ ،2013 ،ص.231.
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يف حْب عرفو  Weetmanبأنو "عملية إحداث ٙبسينات على ا٤بدل القصّب يف مفردات صغّبة متكررة
ا٢بدكث قياسا بأحداث تغّبات أساسية كبّبة على ا٤بدل البعيد من خبلؿ ٚبفيض التكاليف ا٤بتغّبة ٗبعدالت
معينة".
أما  Mclancyفعرؼ التحسْب ا٤بستمر بأنو "طريقة إلجراء التحسينات بشكل مستمر يف مفردات التكاليف
من خبلؿ دراسة مراحل تصنيع ا٤بنتج بالشكل الذم ينعكس على ٚبفيض تكلفة الوحدة ا٤بنتجة أك ا٣بدمة
ا٤بقدمة".
من خبلؿ ما تقدـ ٲبكن تعريف التحسن ا٤بستمر بأنو "أسلوب إدارم يهدؼ إُف ٙبفيز ا٤بدراء كالعماؿ من
أجل إجراء ٙبسينات مستمرة على ٨بتلف مراحل تصنيع ا٤بنتج هبدؼ ٚبفيض تكلفة اإلنتاج".
كإف تطبيق ىذا األسلوب ٰبقق ميزتْب أساسيتْب ٮبا:

1

 كجهة النظر اإلدارية ٤بعايّب أداء ا٤بؤسسة :فبموجب أسلوب التحسْب ا٤بستمر تنظر إدارة ا٤بؤسسة إُف
مستول األداء بأنو سيتحدد بشكل مستمر كيرتقي بشكل متزايد؛
 طريقة النظر إُف إسهاـ القوة العاملة كأثرىا :إف مشوؿ العاملْب كجهود الفريق يف ا٤بؤسسات الناجحة
ىي مفتاح التحسْب ،أم اعتماد أسلوب التحسْب ا٤بستمر على نشر ثقافة التحسينات الصغّبة ا٤بستمرة
التعاكنية بْب أفراد ا٤بؤسسة ٝبيعهم.
نظاـ التصنيع ا٤برف ىو عبارة عن نظاـ متكامل يتكوف من ٦بموعة من العمليات الصناعية الٍب يتم ترٝبتها
آليا ،كتنفذ ىذه العمليات بواسطة ٦بموعة من اآلالت يتم التحكم فيها بواسطة ا٢باسب اآلِف ،باإلضافة إُف
استخداـ ٦بموعة من التجهيزات كا٤بعدات اآللية لنقل ا٤بواد كاألجزاء بْب العمليات الصناعية.2
من خبلؿ التعريف السابق ٲبكن ٙبديد ا٤بكونات الرئيسية لنظم التصنيع ا٤برنة ،كىي كما يلي:

3

٦ بموعة من اآلالت على درجة عالية من ا٤بركنة يف التشغيل؛
 نظاـ آِف ٤بناكلة ا٤بواد؛
 نظاـ رقابة كتوجيو من خبلؿ ا٢باسب اآلِف.
 1زعركر نعيمة ،مرجع سبق ذكره ،ص.133.
 2ا٤بهدم مفتاح السريٍب" ،مدل إمكانية اس تخداـ مؤشرات األداء يف بيئة التصنيع ا٢بديثة يف القطاع الصناعي اللييب"٦ ،بلة ا١بامعة ،العدد  ،15اجمللد
الثالث ،ليبيا ،2013 ،ص.191.
٧ 3بمد مفتاح الطرِف" ،مدل تأثّب التغّبات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة يف أنظمة التكاليف ا٢بالية"٦ ،بلة العلوـ االقتصادية كالسياسية ،ا١بامعة األ٠برية
االسبلمية ،العدد الثالث ،ليبيا ،2014 ،ص.260.
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كتسعى ىذه النظم إُف تطوير كٙبسْب أساليب كطرؽ أداء عمليات التصنيع من خبلؿ زيادة تدفق ا٤بعلومات
بصورة فورية كٚبفيض أكقات التصنيع كٚبفيض العمالة٩ ،با يؤدم إُف ٚبفيض تكلفة األعطاؿ كتقليل زمن بدء
التشغيل ،كبالتاِف ٙبقيق ا٤بركنة يف ٙبديد التكلفة با٘باه التخفيض.1
كيتفرع من ىذا النظاـ نظم التصنيع ا٤بتكاملة مع ا٢باسب اآلِف ) (CIMكالٍب ٛبثل قمة التكنولوجيا
ا٤بستخدمة يف التصنيع ،كىي عبارة عن شبكة متكاملة كمَبابطة من ا٢باسبات اآللية كاآلالت البلزمة لتنفيذ
العمليات اإلنتاجية ،كمن مث يكوف ىناؾ ارتباط كامل بْب كافة العمليات اإلنتاجية با٤بؤسسة الصناعية من خبلؿ
أجهزة ا٢باسب ،فضبل عن االرتباط القائم بْب كل عمليات تصميم ا٤بنتج كىندسة التصنيع كٚبطيط العمليات
اإلنتاجية با٤بصنع ،كيقوـ نظاـ التصنيع ا٤بتكامل مع ا٢باسب اآلِف بربط اجملموعات اآللية ا٤بختلفة يف ا٤بصنع يف
نظاـ كاحد متكامل هبدؼ الوصوؿ باألداء إُف ا٤بستول األمثل بالنسبة للمصنع ككل.2
من خبلؿ ما تقدـ ٲبكننا استخبلص مقارنة بْب بيئة األعماؿ التقليدية كبيئة األعماؿ ا٢بديثة كذلك يف
ا١بدكؿ التاِف:

وجو المقارنة
درجة التغير

بيئة األعمال التقليدية
اتسمت بالسكوف كاالستقرار

عمليات التخطيط والرقابة أسهل نسبيا

بيئة األعمال الحديثة
تتصف با٢بركة الشديدة كالتغّبات السريعة
أكثر صعوبة كأشد تعقيدا

واتخاذ القرارات
العمالء

لديهم انتماء ككالء ٫بو السلع الٍب
يستخدموهنا ،كما أف ا٤بعلومات ا٤بتاحة عن
ىذه السلع قليلة ،كبالتاِف كانت متطلبات
العمبلء ٧بدكدة كتفضيبلهتم معركفة ٩با
جعل من السهل نسبيا التنبؤ ٗبتطلبات
العمبلء كالوفاء هبا.

المنتجات

٧بدكدة العدد كقليلة التنوع كتتصف بدكرة زاد عددىا كتنوعت لتتمكن من كسب رضا
حياة أطوؿ كاالنتاج بكميات كبّبة لتيقن العميل ،كزادت ضركرة االبتكار كالتجديد يف
ا٤بنتجات للمحافظة على العمبلء ،كما أصبحت
ا٤بؤسسة بأف منتجها مطلوبا يف السوؽ.

اختلفت كتنوعت متطلبات العمبلء من السلع
كزادت توقعاهتم ا٤بستقبلية ٤با ٯبب أف تكوف عليو
ىذه السلع يف ا٤بستقبل ،كما أصبح من الصعب
التنبؤ باحتياجاهتم كبالتاِف من الصعب احملافظة
عليهم.

 1فؤاد أٞبد ٧بمد العفّبم" ،مدخل متكامل إلدارة التكاليف يف ظل ا٤بنافسة يف الشركات الصناعية" ،الندكة الثانية عشر لسبل تطوير احملاسبة يف
ا٤بملكة العربية السعودية ،كلية إدارة األعماؿ ،جامعة ا٤بلك فهد 19 -18 ،مام  ،2010ص.17.
٧ 2بمد مفتاح الطرِف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.261-260.
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دكرة حياة ا٤بنتجات غاية يف القصر ،كأصبح
اإلنتاج بكميات صغّبة لتلبية الطلب ا٢باِف يف
السوؽ خوفا من سرعة التقادـ.
األسواق

يغلب عليها الطابع احمللي ،صغر ا٢بجم ،عا٤بية ،مفتوحة ،متنوعة بسبب ثورة االتصاالت
التخصص يف سلع معينة ،سهولة ٙبديد كسهولة االنتقاؿ من سوؽ آلخر ،كما اختفت
السلع ا٤بعركضة كالكميات ا٤بطلوبة ،ككثرة األسواؽ الصغّبة ا٤بتخصصة كظهرت األسواؽ
العمبلقة الٍب يتداكؿ فيها أنواع ٨بتلفة من السلع
القوانْب السيادية.
كا٣بدمات ،باإلضافة إُف اختفاء ا٤بظاىر السيادية
من خبلؿ اتفاقيات ٙبرير التجارة.

المنافسة

أقل شدة نظرا حمللية ا٤بؤسسات ا٤بنافسة ،أكثر شدة ،فإُف جانب ا٤بؤسسات احمللية دخلت
كالٍب تواجو نفس الظركؼ يف البيئة احمللية ،مؤسسات عا٤بية تعمل يف ظركؼ بيئية أفضل،
كبالتاِف كاف من ا٤بمكن التنبؤ بردكد أفعاؿ تشجيع التجارة العا٤بية كفتح األسواؽ كإلغاء
القيود على تبادؿ السلع ٩با شجع على تدفق
ا٤بنافسْب.
االستثمارات ،ىذه الوضعية جعلت ا٤بؤسسات
الٍب تستطيع تقدٔف منتجات جديدة كبأسرع كقت
٩بكن كبأعلى جودة ٩بكنة كبأقل تكلفة ٩بكنة
تستمر كتبقى أما غّب ذلك فإف ا٤بؤسسة
ستختفي.

التكنولوجيا

مستقرة كتتطور ببطيء ،كقد ساعد ذلك
على استقرار عمليات اإلنتاج ،كٚبصص
ا٤بؤسسات يف منتجات معينة لعدـ كجود
مركنة يف عمليات االنتاج تسمح بتطوير
ا٤بنتجات.

حدثت طفرة تكنولوجية ىائلة أدت إُف زيادة
ا٤بنافسة بْب ا٤بؤسسات كزيادة ا٤بنافسة ،كحدثت
تطورات يف عمليات التصميم كاإلنتاج كالتخزين،
كما ا٘بهت ا٤بؤسسات ٫بو االلتزاـ ٗبعايّب ا١بودة
أثناء التصميم كاإلنتاج ،كأصبح الربط بْب كل
العمليات كالسيطرة عليها كتوجيهها باستخداـ
ا٢باسبات االلكَبكنية.

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على "احملاسبة االدارية ا٤بتقدمة" ،متوفر على  ، repository.rsu.edu.sdتاريخ االطبلع.2016/09/02 :

٩با سبق يتضح أف بيئة األعماؿ ٗببل٧بها ا٢بالية ٛبثل ٙبديا كبّبا ٤بنظمات األعماؿ ،ك٥بذا فمن الضركرم على
ا٤بؤسسة أف تعي أٮبية ىذه البيئة كتسعى بشكل جدم لدراستها من أجل التكيف كالتأقلم معها ،كاٚباذ كافة
اإلجراءات للتنبؤ ٗب تغّبات ىذه البيئة مستقببل كاستباقها ،كىذا هبدؼ اقتناص أكرب قدر من الفرص الٍب تقدمها
ىذه البيئة ،كيف الوقت نفسو ٧باكلة ٘بنب أكرب قدر من ا٤بخاطر الٍب ٯبلبها العمل يف ىذه البيئة.
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إف التغّبات كالتطورات السريعة يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،قد أثرت على كمية كنوعية ا٤بعلومات الٍب ٙبتاج
إليها ا٤بؤسسات يف قياس كتقييم األداء لتحقيق األىداؼ االسَباتيجية ،كأصبحت ىناؾ حاجة ماسة لتطوير
مقاييس األداء ا٤بالية لقصورىا عن مواكبة تلك التغّبات  ،لذا سنحاكؿ فيما يلي التطرؽ إُف ٨بتلف أكجو القصور
كالضعف يف ا٤بقاييس ا٤بالية الٍب سادت يف عملية تقييم األداء لسنوات طويلة مضت ،مقَبنة بإبراز تأثّب بيئة
األعماؿ ا٢بديثة على نظم تقييم األداء.
يف بداية سنوات الثمانينيات من القرف العشركف انتقد عدد كبّب من ركاد االقتصاد ،ا٤بقاييس احملاسبية
(ا٤بالية) ا٤بستخدمة يف تقييم أداء ا٤بؤسسات يف ظل بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،كالٍب تتسم بالتغّب ا٤بستمر كشدة
ا٤بنافسة كأكضحوا أهنا مقاييس ٧بدكدة كيربز ضعفها أكثر يف ا٤بؤسسات حديثة النشأة الٍب تعتمد على األصوؿ
غّب ا٤بلموسة كرأس ا٤باؿ الفكرم ،فهي مقاييس تارٱبية كال تعطي نظرة عن األداء ا٤بستقبلي كال تأخذ بعْب
االعتبار العناصر غّب ا٤بلموسة يف قيمة ا٤بؤسسة كال ترتبط باسَباتيجيتها ،باإلضافة إُف أنو ال ٲبكن إٯباد مفتاح
مؤشرات أداء ا٤بؤسسات يف البيانات ا٤بالية فقط ،فا١بودة ،رضا العمبلء ،االبتكار...اٍف ىي مؤشرات تعكس
بصورة أفضل الوضع االقتصادم للمؤسسة كآفاؽ ٭بوىا يف ا٤بستقبل أكثر ٩با تعكسو األرباح ا٤بعلنة.1
كقد أشار  Johnson & Kaplanإُف أف ىناؾ ثبلثة ٦باالت أساسية لفشل ا٤بقاييس ا٤بالية يف بيئة األعماؿ
ا٢بديثة ،ىي:

2

 مجال االستخدام :حيث أف ىناؾ فشل يف استخداـ ا٤بوازنات ا٤برنة يف تقييم ا٤بصاريف االختيارية
الثابتة أك يف استخداـ مقاييس مناسبة للرقابة على التكاليف الثابتة؛

 مجال المالءمة :حيث أف ىناؾ فشل يف مقاييس تطوير الرقابة على ا١بودة كعامل االنتاجية أك يف إلقاء
الضوء على تكلفة الفرصة البديلة؛
 مجال الرقابة :حيث أف ىناؾ فشل يف مراعاة العوامل غّب ا٤بالية كالَبكيز على مؤشرات األداء ا٤باِف يف
األجل القصّب كاالعتبارات احملاسبية ا٤بالية يف حساب التكاليف.

باإلضافة إُف  Johnson & Kaplanمت توجيو انتقادات عدة للمقاييس ا٤بالية من قبل مفكرين ٨بتصْب آخرين
أمثاؿ (Gomes & al (2004), Kennerley & Neely (2003), Said Hassab Elnaby &Wier (2003),
1

Josée St-Pierre, Benoit Lavigne, Hélène Bergeron « Les Indicateurs De Performance Financiere et Non
Financière:Complémentarité ou Substitution? Etude ´Exploratoire Sur Des PME Manufacturières »,
Comptabilité et Connaissances, France. PP.CD-Rom, May 2005, P.4.

 2ىيثم أٞبد حسْب عبد ا٤بنعم" ،٭بوذج ٧باسيب لقياس كتقييم األداء ا٤بؤسسي للمؤسسات"ٕ ،بث مقدـ إُف ا٤بؤٛبر العريب الثآف يف اإلدارة :القيادة
اإلبداعية يف مواجهة التحديات ا٤بعاصرة لئلدارة العربية ،القاىرة ،مصر 8- 6 ،نوفمرب  ،2001ص.293.
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،Medori & Steeple (2000), Cumby & Conrod (2001)1

ا٢بصر ما يلي:

2

كمن بْب ىذه ا٤بآخذ نذكر على سبيل ا٤بثاؿ ال

 عدم مالءمة النظام التقليدي لتقييم األداء لمتغيرات بيئة األعمال الحديثة :أصبحت النظم
التقليدية لتقييم األداء غّب قادرة يف الوقت الراىن على إعطاء صورة متكاملة عن األداء يف مؤسسات
األعماؿ ،خصوصا كأف معظم ىذه النظم اىتمت فقط بفجوة التنفيذ الٍب يقصد هبا التحقق من مدل
مطابقة األداء الفعلي با٤بستهدؼ كذلك يف جانب معْب من جوانب تقييم األداء ،دكف االىتماـ ٗبدل
مساٮبة األداء الفعلي يف ٙبقيق اسَباتيجيات ا٤بؤسسة ،كىو ما أطلق عليو بفجوة الربط كالٍب تنتج عن
عدـ ربط نظم تقييم األداء باالسَباتيجية الٍب تضعها ا٤بؤسسة ،كالٍب تَبجم فيما بعد إُف أىداؼ تسعى
ا٤بؤسسة إُف ٙبقيقها؛
 غياب البعد االستراتيجي في تقييم األداء :لدل كل مؤسسة غاية معينة كأىداؼ تسعى إُف ٙبقيقها
يف ضوء اسَباتيجية عمل طويلة األجل ،كيَبتب على ىذه االسَباتيجية تطلعات قد تتحقق مرحليا،
كمثل ىذه ا٤ببلمػح االسَباتيجية ال تتضمنها ا٤بقاييس ا٤بالية إطبلقا؛
 عدم الشمولية والموضوعية :فمقاييس األداء ا٤بالية التقليدية أك ا٢بديثة تركز على ا١بوانب ا٤بالية فقط
كهتمل ا١بوانب غّب ا٤بالية كىو ما يشكل نقطة ضعف للمؤسسات ،إذ هتدؼ يف ا٤بقاـ األكؿ إُف تقييم
رٕبية ا٤بؤسسة كىذا غّب مبلئم لتحقيق األىداؼ الٍب تسعى إُف ٙبقيق النجاح كالنمو يف بيئة األعماؿ
ا٢بديثة؛

Josée St-Pierre, Benoit Lavigne, Hélène Bergeron, OP. cit, P.4

1

 2أنظر لكل من:


ٞبدم شحده ٧بمود زعرب ،أمل بدر أبو حويلة" ،مدل استخداـ مقاييس األداء ا٤بالية كغّب ا٤بالية يف ظل بيئة التصنيع ا٢بديثة :دراسة
ميدانية على الشركات الصناعية العاملة يف قطاع غزة"٦ ،بلة جامعة فلسطْب لؤلٕباث كالدراسات ،العدد الثالث ،فلسطْب ،2012 ،ص
ص.278-277.
عمر إقباؿ توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.61-59.




عدناف تاية النعيمي ،ارشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.142-141.
٧بمد صاٌف ا٢بناكم ،هناؿ فريد مصطفى" ،اإلدارة ا٤بالية :التحليل ا٤باِف ٤بشركعات األعماؿ" ،الدار ا١بامعية ،اإلسكندرية ،مصر،
 ،2005ص.64.



Robert. Kaplan and David. Norton, "The Balanced Scorecard translating strategy into Action,
Boston,‖ Harvard Business School, USA, 1996, P. 20.
Christopher D. lttner and David F. Larcker, "Innovations in performance Measurement: Trendsand
Research Implications", University of pennsylvania, USA, Vol.10, 1998, P.217.
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 استنادىا على األداء التاريخي للمؤسسة واألنشطة :أم تقيس األداء بعد إٛبامو ٩با ٯبعلها مقتصرة
على تقييم أداء فَبة ماضية كىذا غّب مناسب يف بيئة التصنيع ا٢بديثة الٍب تتطلب االعتماد على مقاييس
دكرية طبقا لكل مستول إدارم ،فاإلدارة ال تستطيع االنتظار حٌب هناية السنة لتقييم أدائها؛

 تركز على قياس نتائج األداء في األجل القصير :فمعظم القرارات اإلدارية ذات تأثّب طويل األجل،
بل إف بعض القرارات ال تؤيت ٜبارىا إال بعد مركر مدة غّب قصّبة من كقت اٚباذ القرار ،خاصة قرارات
االستثمار كقرارات اقتناء األصوؿ كقرارات تبِب برامج للطوير؛

 تهتم بالنتائج فقط ال بالمسببات٩ :با يؤثر على الدكر الرقايب لنظم قياس كتقييم األداء؛
 تعرقل عملية التطوير والتحسين المستمر :حيث ينصب اىتماـ اإلدارة على حجم اإلنتاج دكف كضع
اعتبارات ١بودة ا٤بنتوج؛

 عدم وجود ارتباط بين مقاييس األداء المالية واستراتيجية التصنيع :حيث أف اسَباتيجية التصنيع
تركز على ٙبسْب ا١بودة كالدقة يف مواعيد التسليم كزيادة اإلنتاجية ،كمن مث فإف مقاييس األداء ٯبب أف
تكوف مرتبطة ارتباطا مباشرا هبذه االسَباتيجية ،خاصة كأف ا٤بؤسسات تواجو حاليا بيئة متغّبة تتصف
بالتعقيد يف رغبات العمبلء كا٤بتمثلة يف ا١بودة العالية كالتكلفة ا٤بنخفضة كالتسليم السريع؛
 تعطي المقاييس المالية أىمية كبيرة لعنصر العمل عند تقييم األداء :كالذم يكوف ثابتا يف بيئة
األعماؿ ا٢بديثة ،لذلك فإف ا٫برافات العمل لن تكوف ٥با أم قيمة لئلدارة كأف الَبكيز على ا٫برافات
كفاءة العمل قد يؤدم إُف زيادة ا٤بخزكف بدكف داع باإلضافة إُف قصور ٙبليل اال٫برافات عن الوفاء
ٗبتطلبات بيئة األعماؿ ا٢بديثة؛
 عدم قدرتها على مساعدة المستثمرين الحاليين والمرتقبين في اتخاذ قراراتهم االستثمارية :كذلك
بسبب ارتكاز ا٤بقاييس ا٤بالية التقليدية على ا٤بعلومات احملاسبية ا٤بعدة على أساس االستحقاؽ كالقيم

التارٱبية؛
 تجاىل ظرو عدم التأكد واحتماالت الخطر المختلفة عند قياس األداء :يعتمػد ا٤بػدخل ا٤باِف
لقياس األداء على افَباض ثبات ظركؼ البيئة احمليطة با٤بؤسسة ،مع عدـ افَباض الحتماالت التغّب
ا٤بفػاجئ أك غػّب ا٤بتوقع ،لذلك فإف قياس األداء يف ىذه الظركؼ يتجاىل أثر التغّبات الٍب حدثت أثناء
فَبة التنفيذ ٣بطط العمػل كطبيعة األخطار الٍب كاجهتها ا٤بؤسسة خبلؿ تلك الفَبة ،كمن مث فإف األمر
يتطل ب االستعانة بأسلوب أكثر قدرة على إدخاؿ مثل ىذه العوامل ضمن عملية اٚباذ القرار من خبلؿ
نظم التغذية العكسية؛
 تجاىل القيمة المالية لألصول غير الملموسة للمؤسسة :فا٤بقاييس ا٤بالية التقليدية تتجاىل تكاليف
البحث كالتطوير ،ا٤بوارد البشرية كالشهرة؛
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 عدم قدرة المقاييس المالية التقليدية على تحديد القيمة االقتصادية لثروة المالك :كالٍب تنعكس
على القيمة اال٠بية لؤلسهم ،فضبل عن ٘باىل تكلفة التمويل عن طريق ا٤بلكية يف حساب الربح
احملاسيب ،كىذا ما قد يولد انطباعا يف كثّب من األحياف أف أداء ا٤بؤسسة جيد يف حْب أنو لو مت أخذ

ىذه التكلفة بعْب االعتبار ستتغّب نتائج التقييم؛
 ال تساعد المديرين على إدراك العوامل التي توجو النجاح في مؤسساتهم :خاصة فيما يتعلق بتطور

مهارات العاملْب ككفاءة العمليات التشغيلية الٍب تبدع فيها ا٤بؤسسة ،لذا فاف ا٤بقاييس ا٤بالية ال تعرب

بشكل كاؼ عن أداء ا٤بؤسسة ،كٙبد من قدرة ا٤بديرين على اٚباذ القرارات الصائبة الٍب
توجو األداء ا٢باِف كا٤بستقبلي للمؤسسة إُف أفضل مستول تطمح إليو؛
 عدم مالءمة المقاييس التقليدية للمؤسسات الكبرى :إذ تتكوف ا٤بؤسسات الكربل -عادة – من
عدة كحدات تعمل كل منها يف ٦باؿ متخصص ٱبتلف عن اآلخر ،كىنا يصعب التوصل إُف نسب
معيارية ٲبكن استخدامها ألغراض ا٤بقارنة ،حيث تنتمي ا٤بؤسسة يف الواقع إُف عدة صناعات متنوعة
لذلك ٲبكن القوؿ بأف ٙبليل النسب ا٤بالية يصبح ذا معُب حقيقي يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتخصصة يف
حْب تقل فعاليتو يف ا٤بؤسسات الكربل؛
 خصوصية التطبيق التي تتصف بها بعض المقاييس المالية الحديثة :خاصة مؤشر

EVA

كالذم

بالرغم من مزاياه ا٤بتعددة إال أف ما يعاب عليو ىو القياـ بالعديد من التعديبلت على بيانات القوائم
ا٤بالية كما اقَبحها  Stewart & Sternلكن زيادة عددىا ٲبثل عقبة أماـ ا٤بؤسسة فهو يزيد من تعقيد
كتكلفة تطبيقو ،كىو األمر الذم يؤدم بالعديد من ا٤بؤسسات إُف ٘بنب تطبيقو ،علما أف  Stewarقد
رد على ىذا االنتقاد من خبلؿ توضيحو أف معظم الوحدات ال تطبق كل التعديبلت ،حيث يتم إجراء
حواِف  10تعديبلت فقط يف ا٢بياة العملية طبقا للظركؼ ا٤ببلئمة للمؤسسة ،ضف إُف ذلك ٧بدد
فركقات ا٢بجم إذ أف بعض ا٤بؤسسات يصعب ٥با التعامل مع ىذا ا٤بؤشر ال سيما ا٤بالية كحديثة
التأسيس ،ككذا ا٘باىاتو قصّبة األجل فهو ينظر اُف فَبات سابقة ،كعليو فإنو يتعامل مع نتائج حالية ال
تأخذ بعْب االعتبار دكر اإلبداع كاالبتكار يف تكنولوجيا ا٤بنتوج كالعمليات ،كالٍب ٙبتاج إُف أجل طويل
٣بلق القيمة كعليو إدخاؿ نفقات اإل بداع كاالبتكار ضمن الفَبة احملاسبية للقيمة االقتصادية ا٤بضافة
 EVAرٗبا ٱبفض من قيمتها االمر الذم يعكس نتائج غّب دقيقة لؤلداء؛
 ال تعكس الوضع التنافسي للمؤسسة :ألنو يف ظل البيئة الساكنة تكػوف ا٤بنافسػة ضػعيفة إف َف تكن
منعدمة كيف ظل بيئة التصنيع ا٢بديثػة فػإف ا٤بنافسػة تشػتد كتتسػع كتنطلػق مػػن ٦ب ػػرد احملليػػة إل ػػى العا٤بيػػة
ٗب ػػا ٰبػػتم أف تش ػػتمل مق ػاييس األداء ا٢بديثة على مقاييس جديدة لقياس ا٤بوقف التنافسي للمؤسسة.

٩با سبق ٪بد أف مقاييس األداء ا٤بالية بصورة عامة أصبحت غّب مبلئمة كال تتماشى مع متطلبات بيئة
األعماؿ ا٢بديثة ،كيتطلب األمر ضركرة تطوير نظم احملاسبة اإلدارية يف ا٤بؤسسة ٕبيث ال تقتصر ٨برجاهتا على
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٦برد تقدٔف مقاييس مالية بل ٲبتد نطاؽ تلك ا٤بخرجات ليشمل توليد مقاييس غّب مالية تساعد على رفع
مستويات كفاءة كفعالية ٝبيع أنواع ا٤بؤسسات سواء كانت صناعية أك خدمية بغض النظر عن حجمها كطبيعة
نشاطها ،فمقاييس األداء ا٤بالية كالٍب كانت تعتمد على الرٕبية يف السابق أصبحت حاليا مضللة يف ا٢بكم على
مدل التحسْب كالتطور ا٤بستمر يف ا٤بؤسسة٥ ،بذا البد من كجود مقاييس غّب مالية لقياس أداء ا٤بؤسسات يف
األجل الطويل كالٍب هتتم بقياس مسببات ك٧بركات األداء.
إف ا٣بصائص ا٤بميزة لبيئة األعماؿ ا٢بديثة قد انعكست على نظم تقييم األداء فأثرت فيها تأثّبا ىيكليا بالغا
امتد نطاقو إُف ٨بتلف ا١بوانب ا٤بتعلقة بتلك النظم ،سواء فيما يتعلق بطبيعة كماىية ا٤بفاىيم كاألساليب الفنية
كالطرؽ ا٤بتبعة يف ٙبديد التكلفة ،أك فيما ٱبتص بنوعية نظم التكاليف ذاهتا ،أك فيما يتعلق باألٮبية النسبية
لعناصر كمقومات تلك النظم ،كبالتاِف كاف ىناؾ تأثّب كاضح كملموس للبيئة ا٢بديثة للصناعة على نظم تقييم
األداء.
إف التتبع التارٱبي لؤلداء كاالىتماـ بو كتطوير مقاييس تقييمو قدٔف قدـ ا٢بضارة االنسانية ،فالشواىد كانت
تشّب إُف أف البابليوف كالفراعنة كقدامى الصينيوف كانوا يهتموف بتقدير غلة احملاصيل الزراعية كفق اعتبارات نوعية
الَببة كتوفر ا٤بياه كٞباس الفبلحوف كخربهتم يف العمل كاإل٪باز ،كلقد انطلقوا من حسابات بسيطة لكنها مفيدة يف
تقدير األشياء كمتابعة اال٪باز كٙبقيق األىداؼ.1

إف التطور ا٢باصل يف تقييم األداء جاء على مراحل متعاقبة ،سواء يف العاَف الصناعي أك يف القطاع ا٢بكومي،
كا٤ببلحظ أف ىذا التطور انصب يف اجملاؿ التطبيقي على ا٤بقاييس ا٤بالية أكال-يف بداية القرف العشركف -كذلك من
خبلؿ ٩بارسات ٧باسبية يغلب عليها طابع ربط األنشطة بتكاليفها ،كتوالت بعد ذلك احملاكالت كتراكمت
ا٤بعارؼ يف ىذا اجملاؿ ،تؤطرىا فكرة تطوير أداء العملٕ ،بيث ترتبط األنشطة كالعمليات ككذلك ا٤بخرجات
بالتكاليف ا٣باصة هبا ،2كلقد ركز تقييم األداء آنذاؾ على عدة مقاييس مالية مثل ٭بوذج  ،Dupontالدخل
ا٤بتبقي ،معدؿ العائد على االستثمار  ،ROIمعدؿ العائد على السهم العادم  ،EPSكغّبىا من ا٤بقاييس ا٤بالية
التقليدية ا٤ببنية على أسلوب التحليل ا٤باِف كالنسب ا٤بالية.3

 1كائل ٧بمد صبحي إدريس ،طاىر ٧بسن منصور الغاليب" ،أساسيات األداء كبطاقة التقييم ا٤بتوازف :سلسلة إدارة األداء االسَباتيجي" ،الطبعة األكُف،
دار كائل للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2009 ،ص.22.
 2ا٤برجع نفسو.
Josée St-Pierre, Benoit Lavigne, Hélène Bergeron, OP.cit.P.3
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كيف ٜبانينيات القرف ا٤باضي ٛبت ٘بربة عدد من ا٤ببادرات اإلنتاجية من قبل القطاع ا٣باص عرفت باسم حركة
إدارة ا١بودة الشاملة ،على اعتبار أف قياس األداء يهتم بأفكار جودة ا٣بدمة ،كرضاء العميل ،كاإلدارة بالنتائج
كمنذ الثمانينيات بدأ االىتماـ بقياس األداء الكمي كترٝبة العناصر غّب الكمية إُف عناصر كمية ٲبكن قياسها،
كقد أشار إُف ذلك  George S. Odiorneيف عاـ  ،1987كركز على ضركرة استخداـ نظم القياس الكمية،
كذكر أف ا٤بشكبلت الٍب تواجو ا٤بؤسسة تكوف نتيجة لعدـ قياس النواحي غّب ا٤بلموسة كعدـ ارتباط األىداؼ
كمقاييس األداء باسَباتيجية ا٤بؤسسة ،كأنو ٯبب إعادة النظر يف معايّب القياس ا٤بوجودة نظرا للمتغّبات ا٢بالية.1
كمنذ بداية التسعينيات زاد االىتماـ بقياس األداء الذم يركز على ا٤بعايّب غّب ا٤بالية مع االحتفاظ با٤بعايّب
ا٤بالية ،كذلك نتيجة للقصور الذم يواجو ا٤بؤسسات يف قياس األداء على أساس ا٤بعايّب ا٤بالية فقط ،نظرا ألهنا ال
تقدـ بيانات تساعد متخذ القرار يف ا٤بستقبل.2
فإذا كاف عصر الستينيات ىو عصر التسويق ،كعصر الثمانينيات ىو عصر ا٤ببادرات ا٣باصة با١بودة ،كعصر
التسعينيات ىو عصر خدمة العميل ،فيبدك أف بداية القرف ا١بديد ىو عصر قياس األداء ،كيرل البعض أف العاَف
ٙبوؿ من عملية العد إُف عملية احملاسبة كاآلف إُف قياس األداء.3
كٛبثل الفَبة الزمنية بْب أكاسط التسعينيات حٌب بدايات القرف ا٢بادم كالعشرين أحدث ما حصل للمحاسبة
من تطورات مازالت يف بداياهتا ،كىي ما يتوقع أف تساىم يف تطوير احملاسبة اإلدارية كنظم تقييم األداء ،حيث
حدثت ثورة يف االستخدامات ا٤بعتمدة على التكنولوجيا سواء فيما يتعلق باعتماد أساليب التصنيع ا٢بديثة أك يف
استخداماهتا ألغراض التجارة (التجارة اإل لكَبكنية) أك فيما يتعلق بكيفية ا٢بصوؿ على البيانات كتشغيلها من
خبلؿ االستفادة من تقنيات ا٢باسبات االلكَبكنية كإمكانية التعامل مع األنَبنيت ،كيبلحظ خبلؿ ىذه الفَبة
ظهور أساليب فنية كأدكات متطورة مثل أساليب احملاسبة عن التكاليف على أساس األنشطة  ،ABCكتقنية ضبط
الوقت  ،JITإدارة ا١بودة الشاملة  ،TQMضبط ا١بودة الشاملة  ،TQCالتكلفة ا٤بستهدفة  ،TCالعيوب
الصفرية ،ZDدكائر ا١بودة  ،QCأسلوب التحسْب ا٤بستمر  ،CIكبعض األساليب الفنية الٍب تساير نظم التصنيع
ا٢بديثة مثل نظم التصنيع ا٤برنة  ،FMSنظم التصنيع ا٤بتكاملة ا٤براقبة إلكَبكنيا يف ٝبيع مراحل التشغيل ،CIM
كغّبىا من النظم ،كيلخص ا١بدكؿ التاِف التطور التارٱبي ٤بقاييس األداء.4

 1عبدالرحيم ٧بمد" ،قياس األداء ا٤بتوازف كفلسفة إدارة األداء يف القطاع ا٢بكومي" ،ص ،5.متوفر على  ،http://dr-ama.comتاريخ االطبلع:
.2016/11/06
 2ا٤برجع نفسو ،ص.6.
 3عبدالرحيم ٧بمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.3.
 4زياد ىاشم ٰبٓب ،قاسم ٧بسن ا٢ببيطي ،مرجع سبق ذكره ،ص.6.
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لقد كاف لسمات بيئة األعماؿ ا٢بديثة العديد من اآلثار يف ٦باؿ قياس كتقييم األداء ،كباعتبار أف عملية
تقييم األداء تبدأ عند كضع ا٤بعايّب كتنتهي بتصحيح اال٫برافات ،فإف ىناؾ تغّبات عدة مست كل مراحل عملية
تقييم األداء ،نوجزىا فيما يلي:
تتمثل أىم مظاىر التغيّب يف كظيفة التخطيط يف:

1

 التغير في الهد  :أصبحت ا٤بؤسسات تغّب باستمرار من أىدافها الٍب أصبحت تقوـ على ا٢بركية طبقا
لظػركؼ البيئة الصناعية احمليطة كالٍب تتسم بالتغّب ،فقد يتحوؿ ىدؼ ا٤بؤسسات من ٙبقيق أقصى ربح
٩بكن إُف ٙبقيق الربح ا٤برضي لكافة األطراؼ ا٤بتعلقة بتلك ا٤بؤسسات مػن مػبلؾ كإدارة كعاملْب كعمبلء
كمستهلكْب كاجملتمع بصفة عامة ،باإلضافة إُف ٙبػسْب جػودة ا٤بنػتج كاحملافظة على البيئة ،كقد تغّب الَبكيز
من األىداؼ قصّبة األجل إُف األىداؼ طويلة األجػل ،إُف ٧باكلة إحداث توازف بينهما ،حيث أصبح
استقرار ك٭بو ا٤بؤسسات فلسفة تنظيمية أساسية ،أما من حيث البعد االسَباتيجي للهدؼ فقد أصبحت
األىداؼ أكثر شػمولية للػنظم الفرعيػة للمؤسسة لتحقيق ا٥بدؼ العاـ للنظاـ ،كما اختفت ظاىرة تعارض

 1فهمي علي ٧بمود" ،ا٤بفاىيم ا٢بديثة يف ٧باسبة التكاليف "،الطبعة األكُف ،جامعة القاىرة ،القاىرة ،مصر ،2009 ،ص.15.
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األىداؼ ا٤بعلنة عن األىػداؼ ا٢بقيقية للنظاـ كذلك لتوافر نظم ا٤بعلومات كقواعد البيانات ككسائل
االتصاؿ عالية الكفاءة؛
 التغير في تحديد البدائل المتاحة :ففي البيئة الصناعية ا٢بديثة َف يعد ىناؾ بديل كاحد مقبوؿ ٢بل
ا٤بشكلة ،كإ٭با ىنػاؾ بػدائل متعددة مقبولة يف مواقف عديدة تعتمد يف أغلبها علػى تعميػق فكػرة التنػوع
التكنولػوجي كأصبحت البدائل التكنولوجية ا٤بتاحة كا٤بتوقعة ٦باال للتوصيف الػدقيق طبقػا الحتمػاالت
ا٢بدكث ،كأصبحت عملية ٝبع كٙبليل كتقييم كٙبديد ا٤بعلومػات ا٤ببلئمػة مػن الوظػائف األساسية
للمحاسب اإلدارم باالستعانة بالنماذج كاألساليب العلمية لَبشيد االختيار ،كقد شػمل التغّب يف ىذا
العنصر اختيار البديل ا٤بناسب كليس أفضل بديل حيث تتعدد معايّب االختيػار لتعدد األطراؼ ا٤بتعلقة
بالنظاـ ٗبا قد يعُب ا٤بزج بْب أكثػر مػن بػديل ليحقػق األىػداؼ االسَباتيجية للمؤسسة يف ضوء التكيف
مع ا٤بتغّبات البيئية احمليطة؛
 اختيار البديل المناسب :كذلك يتطلب أيضا االعتماد على العوامل النوعية ٔبانب العوامل الكمية مثل
ا١بػودة ،كقػت التسليم ،ا٤بركنة ،االبتكار ،كالٍب َف تكن تلق االىتماـ الكاؼ من قبل ،حيػث أصػبحت
تلػك العوامل ٔبانب التكلفة من عناصر التميز يف البيئة الصناعية ا٢بديثة.

أما تقدير كتدبّب ا٤بوارد كإعداد ا٤بخطط كالربامج التنفيذية لكافة العمليات كاألنػشطة فػي بيئة اإلنتاج ا٢بديثة
فقد تأثر بشكل مباشر بظهور مفهوـ سلسلة القيمة ،نظاـ دفعػات اإلنتػاج ،نظاـ التصنيع ا٤بتكرر ،نظم تقنية إدارة
الوقت٩ ،با ترتب علية ارتباط ا٤بوازنة بفتػرة رقابيػة صغّبة للغاية ،كمن مث تقلص دكر ا٤بوازنات التقليدية يف التخطيط
كالرقابة.
لقد كاف لسمات الب يئة الصناعية ا٢بديثة العديد من االنعكاسات على ٧بددات كفاءة احملاسبة اإلدارية يف
٦باؿ الرقابة التشغيلية كتتمثل تلك االنعكاسات فيما يلي:

1

 أصبحت الرقابة التشغيلية مسؤكلية ا٤بستويات التنفيذية أثناء اإلنتاج ،كمت االبتعاد عن ٭بوذج الرقابة على
ا٫برافات التكاليف بعد التنفيذ (أصبحت تقارير اال٫برافات الدكريػة ليست ذات قيمة)٩ ،با تَبتب عليو
ضركرة التحوؿ من اسَباتيجية الَبكيز على ٙبليل اال٫برافات بعد التنفيذ إُف اسَباتيجية تقودىا مفهوـ
إدارة ا١بودة الشاملة  TQMكالٍب تستند إُف أٮبية تعظيم القيمة من خبلؿ زيادة رضا ا٤بستهلك؛

 1كليد ا١ببلي " ،بيئة التصنيع ا٢بديثة كأثرىا على سلوؾ التكاليف" ،متوفر على  https://maisamir77.blogspot.comتاريخ
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 إف أفضل طريقة للرقابة التشغيلية ٯبب أف يكوف من خبلؿ الرقابة على مسببات التكلفة (مثل أكامر
تغيّب ا٤بواصفات ا٥بندسية كتغيّب جدكلة اإلنتاج) نظرا ألف نظم التكاليف التقليدية ال ٙبدد بشكل مبلئم
تأثّب مسببات التكلفة على التكاليف الصناعية لكل عملية صناعية على حدة؛
 أدت البيئة التنافسية ا٤بتزايدة الطلب سريعة التغّب إُف اال٘باه لقصر دكرة حيػاة معظػم ا٤بنتجات ،كَف يعد
ىناؾ كقت كاؼ لبلسػتجابة للتغيػرات الػسوقية٩ ،با أدل إُف صػعوبة تصحيح األخطاء بل كصعوبة
تداركها يف كثّب من األحياف؛
 يف ظل التكنولوجيا العالية ،مت ٚبف يض زمن دكرة التشغيل الذم يعترب أحد أىم األىداؼ الرئيسية للنظم
الصناعية ا٢بديثة ،كما أف توفّب البيانات عند التشغيل يف الوقت ا٤ببلئم كتضمينها يف تقارير التكاليف
من خبلؿ تكنولوجيا تبادؿ ا٤بعلومات ،ٲبكن من االستفادة من بيانات التغذية العكسية ٗبا يدعم من
دكر نظم التكاليف كاحملاسبة اإلدارية يف ٦باؿ الرقابة التشغيلية؛
 توفّب ا٤بعلومات التكاليفية ا٤برتبطة بقياس العديد من جوانب األداء التشغيلي مثل ا١بودة ،كزمن التشغيل
كالتسليم؛
 األخذ يف االعتبار تطوير نظاـ التكاليف التقليدم ٕبيث يفرز معلومات تكاليفية تعكس كاقع العمليات
التشغيلية ا٢بديثة ،كتفيد يف ٦باالت التخطيط االسَباتيجي كمواجهة ا٤بنافسة.
من خبلؿ ما تقدـ يتضح تقلػص دكر أنظمة التكاليف التقليدية يف الرقابة على عناصر التكاليف لعدـ
مبلءمتها لبيئة األعماؿ ا٢بديثػة ،كمن مث ا٢باجة إُف تطوير نظم إدارة التكلفة كتفعيل دكرىا ٤بواكبة تلك ا٤بتغّبات،
حيث صممت نظم التكاليف التقليدية على أساس أف عنصر العمل البشرم ٲبثل جزء ىاما من إٝباِف التكاليف،
كجزء أساسيا من التكاليف الصناعية اإلضافية ا٤برتبطة بالعمل ا٤بباشر ،األمر الذم جعل منو أساسا لتوزيع كٙبميل
التكاليف الصناعية اإلضافية ،إال أف ا٢باؿ قد تغّب يف ظل بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،حيث أصبحت معظم العمليات
الصناعية تتم آليا ،كا٪بر عن ذلك ٙبوؿ معظم تكاليف العمل ا٤بباشر إُف العمل اآلِف ،إضافة إُف أف االعتماد
ا٤بتزايد على التقنيات ا٢بديثة يف اإلنتاج أدل إُف ٙبوؿ عدة بنود من تكاليف العمل ا٤بباشر إُف تكاليف إضافية،
كىناؾ من يرل أف أنظمة التكاليف التقليدية قد فقدت مبلءمتها ،ألهنا يف ظركؼ ا٤بنافسة العا٤بية َف تستطع أف
ٚبدـ أغراض إدارة التكلفة ،األمر الذم أدل إُف تزايد ا٢باجة إُف تصميم أنظمة تكاليف جديدة كمرنة ،كأنظمة
للرقابة كتقييم األداء ،كلقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات عدـ دقة بيانات التكاليف الٍب تعتمد يف قياسها
على األنظمة التقليدية ،كذلك لعدـ كجود عبلقة مباشرة منطقية بْب التكاليف ا٤بخصصة للمنتج كالتكاليف الٍب
حدثت فعبل من ناحية ،كمن ناحية أخرل فإف األسس التقليدية يف ٚبصيص التكاليف غّب ا٤بباشرة كٙبميلهاَف
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تعد تواكب طبيعة كخصائص بيئة األعماؿ ا٢بديثة كالٍب زاد فيها االعتماد على اآللية ٕبيث أصبح دكر العامل
البشرم ىامشيا.1
إف فشل الوحدات الصناعية يف إجراء التعديبلت ا٤بناسبة يف أنظمتها التكاليفية ٗبا يتبلءـ مع البيئة الصناعية
ا٢بديثة سوؼ يؤدم إُف عدـ دقة ٨برجات تلك األنظمة كعدـ مبلءمة ا٤بعلومات ا٤بتوافرة عنها الٚباذ القرارات،
2
كىذا بدكره سوؼ يؤدم إُف:
 فقداف نظم التكاليف ا٤بكانة الٍب تتبوؤىا باعتبارىا من أىم نظم ا٤بعلومات الفرعية على اإلطبلؽ إنتاجا
كتوريدا للبيانات كا٤بعلومات احملاسبية؛
 فقداف الوحدات الصناعية لقدرهتا التنافسية احمللية كالعا٤بية ألهنا ال ٛبتلك ا٤بعلومات الضركرية البلزمة
للتشغيل يف ظل تكنولوجيا اإلنتاج ا٤بتقدمة.
كٲبكن توضيح أثر استعماؿ تكنولوجيا التصنيع ا٤بتقدمة كاتباع اساليب التصنيع يف الوقت احملدد كنظم االنتاج
ا٤برف على ا١بوانب ا٤بختلفة لنظم التكاليف يف ا١بدكؿ التاِف:

التأثير في وظيفة نظم التكاليف

أصبحت أنظمة التكاليف مطالبة بتوفّب ا٤بعلومات الٍب تساعد
اإلدارة على اٚباذ القرارات يف ظل ا٤بتغّبات ا٢بديثة ،كأف تقوـ
بدكرىا الوظيفي بكفاءة كفعالية ،خصوصا كأف ا٤بعلومات الٍب
تقدمها أنظمة التكاليف التقليدية ال ٙبقق ا٤بنفعة ٤بستخدميها.

التأثير في أىدا أنظمة التكاليف

أصبح ا٥بدؼ األساسي ىو إدارة التكلفة ،كالَبكيز على ىدؼ
ٚبفيض التكلفة ،كتعظيم الرٕبية كالرقابة على ا١بودة كالتقييم
الشامل لؤلداء.

التأثير في ىيكل التكلفة ومكوناتو

 عنصر المواد :ما زالت ا٤بواد ٛبثل النسبة األكرب يف
ىيكل التكاليف كاستخداـ نظم التصنيع ا٢بديثة زاد من
األٮبية النسبية ا٤بعطاة ٥بذا العنصر.

 عنصر العمل :ا٬بفضت األٮبية النسبية لعنصر العمل يف
ظل التغّبات الٍب شهدهتا بيئة التصنيع ا٢بديثة األمر الذم
أدل إُف عدـ صبلحيتو كأساس لتخصيص التكاليف
اإلضافية.

٧ 1بمد مفتاح الطرِف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.268-267.
 2ا٤برجع نفسو ،ص.268.
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 عنصر التكاليف غير المباشرة :زادت األٮبية النسبية
للتكاليف غّب ا٤بباشرة نتيجة زيادة نسبتها إُف إٝباِف
التكاليف الصناعية.

التأثير في مداخل تحميل التكاليف

نظرا ال٬بفاض نسبة التكاليف ا٤بتغّبة إُف إٝباِف التكاليف تقل
درجة االعتماد على مدخل التكاليف ا٤بتغّبة لتحديد تكلفة
كحدة ا٤بنتج كتزداد درجة االعتماد على مدخل التحميل
الكلي ،خصوصا يف ظل اال٘باه إُف اإلدارة الشاملة للتكلفة أم
يف ٝبيع مراحل دكرة حياة ا٤بنتج كأحد أدكات إدارة التكلفة.

المصدر٧ :بمد مفتاح الطرِف" ،مدل تأثّب التغّبات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة يف أنظمة التكاليف ا٢بالية"٦ ،بلة العلوـ االقتصادية كالسياسية ،ا١بامعة
األ٠برية اإلسبلمية ،العدد الثالث ،ليبيا ،2014 ،ص.269.

لقد كاف لسمات بيئة األعماؿ ا٢بديثة العديد من اآلثار يف ٦باؿ قياس كتقييم األداء ،فباعتبار أف مقاييس
األداء تشتق من اسَباتيجية ا٤بؤسسة فإف التغيّب يف اسَباتيجيات ىذه األخّبة كالناتج عن التغّب يف بيئة العمل
يتطلب تغيّب يف مقاييس األداء ،كإال تصبح نظم قياس األداء معوقة ببل من كوهنا ٧بفزة ،1كمن بْب ىذه
2
االنعكاسات نذكر:
 ترتب على التغيّبات التكنولوجية زيادة االىتماـ باستخداـ ا٤بقاييس غّب ا٤بالية يف ٦باؿ قياس كتقييم
األداء الصناعي ،حيث تبْب أف قياس كتقييم األداء باستخداـ ا٤بقاييس ا٤بالية التقليدية ا٤بعركفة ،غالبا ما
يتناقض مع األىداؼ االسَباتيجية للمؤسسة ،حٌب أف بعض الباحثْب اعترب أف النظاـ التكاليفي التقليدم
ىو العدك األكؿ أماـ األداء الصناعي ا١بيد كاإلنتاجية ،كذلك نتيجة عدـ استخداـ ا٤بقاييس غّب ا٤بالية يف
٦باؿ تقييم األداء مثل ا١بودة كاحملاسبة على اإل٪باز كا٤بركنة كزمن دكرة التشغيل كمستويات ا٤بخزكف
كجدكلة اإلنتاج ،ىذا باإلضافة إُف أٮبية الرقابة الكلية على العمليات باستخداـ احملاسبة على اإل٪باز،
فعلى سبيل ا٤بثاؿ:
 يعترب متوسط زمن إعادة التجهيز من أىم ا٤بقاييس غّب ا٤بالية كالذل يتوافق مع بيئة األعماؿ
ا٢بديثة يف ٦باؿ تقييم األداء ،ككذلك مقياس فعالية التشغيل الصناعي كالذل يساكل زمن
التشغيل مقسوما على زمن أداء العمليات الداخلية ،كىذا ا٤بقياس ٰبفز على التخلص من كل
مظاىر الفاقد كالوقت ا٤بستنفذ يف تنفيذ أداء األنشطة الٍب ال تضيف قيمة العميل؛

 1عمر اقباؿ توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص.61.
 2كليد ا١ببلي ،مرجع سبق ذكره.
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 زيادة أٮبية مقياس أداء نشاط التسليم ،فنجاح ا٤بؤسسة سيكوف منخفض حٌب كلو قامت بإنتاج
منتج أفضل كلكن مت تسليمو يف كقت متأخر ،كىف ىذا اجملاؿ ظهرت ا٢باجة إُف مقاييس غّب
مالية لتقييم األداء مثل نسبة األكامر ا٤بسلمة يف الوقت احملدد إُف إٝباِف عدد األكامر ا٤بسلمة؛

 يَبتب على تطبيق نظاـ ٚبطيط االحتياجات من ا٤بواد األكلية كنظاـ اإلنتاج يف الوقت ا٤بناسب،
كأحد ٠بات بيئة األعماؿ ا٢بديثة ظهور مقياس أداء غّب ماِف يرتبط بااللتزاـ بتحقيق التوقيتات
ا٤بخططة ،كما كاف ٥بذه األنظمة تأثّبا على نظاـ إعداد ا٤بوازنات التخطيطية ،حيث أعتقد
مديرم ا٤براكز أف ارتباطهم ٔبداكؿ اإلنتاج ٯبعلها مفركضة عليهم ،ككاف من ا٤بفركض أف
تتكامل ىذه األنظمة مع نظاـ إعداد ا٤بوازنات التخطيطية؛

 حٌب ٲبكن للمؤسسات الصناعية مواجهة ا٤بنافسة ا٢بالية ،ٯبب الَبكيز على ٟبسة مناطق لقياس
كتقييم األداء التشغيلي كىى ا١بودة ،التسليم ،ا٤بخزكف ،تكلفة التلف ،األداء اآلِف ا٤برتبط
با٤بستول التكنولوجي ا٤بطبق.
 زيادة أٮبية التقرير عن تكاليف ا١بودة كالٍب تتمثل يف تكاليف منع كجود معيب ،تكاليف اكتشاؼ
الوحدات ا٤بعيبة ،تكاليف الفشل الداخلي (تكلفة إصبلح الوحدات ا٤بعيبة الٍب مت اكتشافها قبل البيع)،
تكاليف الفشل ا٣بارجي (تكلفة إصبلح الوحدات ا٤بعيبة الٍب مت اكتشافها بعد البيع) ،كاألكثر أٮبية يف
ىذا الصدد ىو توفّب معلومات تكاليفية عن ا٬بفاض مستول ا١بودة؛
 ظهور العديد من ا٤بفاىيم ا٢بديثة يف ٦باؿ قياس كتقييم األداء مثل مفهوـ القياس ا٤برجعي ،مفهوـ
التكاليف ا٤بستهدفة كاحملاسبة على اإل٪باز ،كىذا يعُب أف ا٤بعايّب ٯبب أف يعاد فيها النظر أك ٯبب أف
يعاد النظر يف التكاليف ا٤بستهدفة بسبب التغيّبات يف ظركؼ ا٤بنافسة الٍب حددت سعر البيع ،كبالتاِف
ٙبدد التكلفة كقيد ٯبب أف يتم تصميم ا٤بنتج يف ضوئها كالتغيّب ىنا أصبح أساس كضع ا٤بعايّب حيث
أصبحت ظركؼ ا٤بنافسة كالسوؽ ىي األساس كليست ا٤بفاكضات أك ا٤بشاركة بْب ا٤بستويات اإلدارية
(كما ىو ا٢باؿ يف ضوء األسلوب التقليدم إلعداد ا٤بوازنات)؛
 يف ظل بيئة األعماؿ ا٢بديثة من الضركرم التخلي عن مقاييس األداء التقليدية مثل ا٫برافات سعر ا٤بواد
ا٤بباشرة ،ا٫برافات األجر ،كفاءة العمل ا٤بباشر كا٫برافات ا٢بجم ،حيث تتناقض ىذه ا٤بقاييس مع
أىداؼ ٙبسْب ا١بودة كٚبفيض ا٤بخزكف كالزمن البلزـ لئل٪باز ،كمن مث فإف مقياس األداء الذل ٯبب أف
يلقى االىتماـ األكرب ،ٯبب أف يتمثل يف ٚبفيض الزمن البلزـ إل٪باز كل العمليات الداخلية ك٧باكلة أف
يتساكل ىذا الزمن مع زمن التشغيل ،كمن مث ٯبب أف ينصب مقياس تقييم األداء الصناعي مباشرة يف
٦باالت ا١بودة ،زمن التشغيل ،التسليم …إٍف باإلضافة إُف أم جانب أخر من جوانب األداء التشغيلي
الذل تريد اإلدارة تنميتو.
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ك٘بدر اإلشارة إُف أف نظم تقييم األداء ا٢بديثة (االسَباتيجية) ٯبب أف تأخذ بعْب االعتبار ٝبيع العناصر
ا٤بؤثرة يف األداء ا٤باِف كغّب ا٤باِف ،كما ٯبب عدـ االكتفاء بقياس النتائج فقط ،كىذا ٰبقق أمرين ىامْب ،فأك٥بما
التعرؼ على مسببات ك٧بركات األداء هبدؼ تطويرىا كىذا بالنسبة لتلك الٍب تؤثر على األداء باإلٯباب ،كتقليل
أك القضاء على احملركات كا٤بسببات الٍب تؤثر على األداء بالسلب ،أما الثآف فهو بث ركح ا٤بشاركة كالتعاكف
كٙبمل ا٤بسؤكلية كزيادة درجة الوالء للمؤسسة يف كل من ا٤بؤثرين كا٤بتأثرين باألداء.1
كللتوضيح أكثر ندرج فيما يلي أكجو ا٤بقارنة بْب نظم تقييم األداء التقليدية كنظم تقييم األداء االسَباتيجية:

نظم تقييم األداء االستراتيجية

نظم تقييم األداء التقليدية
تستند على أنظمة احملاسبة التقليدية

تستند على اسَباتيجية ا٤بؤسسة

تستند على التكلفة /الكفاءة

تستند على القيمة

ا٤ببادلة بْب األداء

توافق األداء

التوجو بالربح

التوجو بالعمبلء

التوجو قصّب األمد

التوجو بعيد األمد

الَبكيز على ا٤بؤشرات الفردية

الَبكيز على مؤشرات الفريق

الَبكيز على ا٤بؤشرات الوظيفية

الَبكيز على مؤشرات التحوؿ

ا٤بقارنة مع ا٤بعايّب
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المصدر :كائل ٧بمد صبحي إدريس ،طاىر ٧بسن منصور الغاليب" ،أساسيات األداء كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف،
عماف ،األردف ،2009 ،ص.100.

أخّبا ٬بلص إُف القوؿ أف التطػور التلقػائي ا٤بسػتمر فػي نظػاـ قيػاس كتقييم األداء ال يدعوا إُف ا٢باجػة إلػى
االسػتثمارات فػي ٘بهيػزات معقػدة جديػدة بقػدر ا٢باجػة إلػى ٙبػوؿ الَبكيػز كاالنتبػاه مػع التفكيػر كاإلدارة بطريقػة
٨بتلفػة ،كلعػل مػن أىػم مظػاىر ىػذا التحوؿ كىذا االختبلؼ ىو التحػوؿ مػن الَبكيػز علػى فحػص ا١بػودة بعػد
االنتهػاء مػن التصػنيع إلػى الَبكيػز علػى تصميم ا١بودة قبل البدء يف عملية التصنيع ،التحػػوؿ مػػن الَبكيػػز علػػى
تدنيػػو تكػػاليف ا٤بخػػزكف إلػػى الَبكيػػز علػػى الػػتخلص م ػػن ا٤بخزكف نفسو ،التحػوؿ مػن الَبكيػز علػى رقابػة التكلفػة
 1عمر اقباؿ توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص.63.
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بعػد التنفيػذ إلػى الَبكيػز علػى إدارة التكلفػة مػن ا٤بنبع قبل التنفيذ ،التحوؿ من استخداـ ٦بموعة كاحدة من
ا٤بقاييس ا٤بالية الداخلية إلػى تنويػع ا٤بقػاييس ٕبسب طبيعة األداء مع استخداـ مقاييس مالية كغّب مالية ،داخلية
كخارجية ،التحػػوؿ مػػن الَبكيػػز علػػى التنمػػيط كاالسػػتقرار كالثبػػات فػػي األداء إلػػى الَبكيػػز علػػى زيػادة ا٤بركنػػة كسػػرعة
االسػػتجابة للتغي ػرات فػػي احتياجػػات كطلبػػات العمػػبلء ،كزيػػادة ا٤بركنة كسرعة االستجابة للتطورات التكنولوجية.
توجد خصائص معينة ٯبب أف تتوافر يف مؤشرات كمقاييس تقييم األداء حٌب تكوف مبلئمة لبيئة األعماؿ
ا٢بديثة ،ىذه ا٣بصائص ىي:
إف ا٤بطلب األساسي الذم ٯبب توافره يف نظاـ قياس كتقييم األداء حٌب يكوف قاببل للطوير ىو أف يشتمل
على ٦بموعة مقاييس لؤلداء يتم اشتقاقها من اسَباتيجية ا٤بؤسسة ،أم ٯبب أف يكوف ىناؾ ترابط مباشر بْب
مقاييس األداء كبْب اسَباتيجية ا٤بؤسسة ٕ ،بيث إذا تغّبت ىذه االسَباتيجية تغّبت مقاييس األداء بشكل تلقائي
كٗبا يتبلءـ مع االسَباتيجية ا١بديدة ،حيث أنو ال ٯبب أف تصبح مقاييس أداء مثبطة بدال من كوهنا ٧بفزة أك أف
تكوف مانعة من ٙبقيق ا٥بدؼ ا٤بطلوب بدال من كوهنا أداة لتحقيق اسَباتيجية ا٤بؤسسة ،كترجع أٮبية ارتباط
مقاييس األداء باسَباتيجية ا٤بؤسسة يف ٦باؿ األعماؿ حسب رأم  Mc Nairإُف أف ا٤بؤسسات ال تعمل يف بيئة
ساكنة ،بل بيئة على درجة كبّبة من التغّب يَبتب عليها تغّب االسَباتيجيات من كقت آلخر مع مركر الزمن ،كىذه
صفة أساسية تتصف هبا بيئة التصنيع الٍب تسعى إُف التحسْب ا٤بستمر.1

ٯبب أف تكوف مقاييس األداء قادرة على ٙبديد األداء كمدل اال٫براؼ السليب أك اإلٯبايب احملقق ،لتكوف أداة
من أدكات التحفيز ٫بو التطوير ا٤بستمر ،كذلك بأف تكوف قادرة على عكس ا٤بعلومات الصحيحة كأف تكوف
إخبارية ٗبعُب ذات قيمة الستخدامها من قبل اإلدارات ا٤بختلفة الٚباذ القرارات ا٤ببلئمة.2
إف التوازف كا٤بركنة ضركرم لتدعيم التحسْب ا٤بستمر ،حيث ٯبب أف ٙبقق مقاييس األداء التوازف بْب
األىداؼ القصّبة كالطويلة األجل كذلك يف ظل التحسْب ا٤بستمر ،حيث إف قرارات الرقابة ىي قرارات ٧بسنة

 1عمر إقباؿ توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص.70.
 2أٞبد عبد الرحيم ٧بمد الدحيات" ،قي اس أداء شركات الوساطة ا٤بالية األرنية باستخداـ مؤشرات مالية كغّب مالية" ،أطركحة دكتوراه يف احملاسبة ،كلية
الدراسات اإلدارية كا٤بالية العليا ،جامعة عماف العربية للراسات العليا ،األردف ،2008 ،ص.14.
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كمطورة لؤلداء كليست مصححة لو –كما سبق التطرؽ إليو أعبله ،-لذا ٯبب أف تتصف با٤بركنة ٕبيث ٲبكن
تغيّبىا كتطويرىا بصورة تتبلءـ مع التغّبات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة.1
إف تنوع ا٤بقاييس يعطي فائدة أكرب للرقابة االسَباتيجية ،فمثبل كجود مقاييس تشغيلية ،مقاييس اسَباتيجية،
مقاييس مالية كغّب مالية من شأنو أف يوفر رقابة أكثر مشولية ،كما أنو من ا٤بهم أف تكمل ا٤بقاييس بعضها البعض
كال تتعارض مع بعضها.2

إف مقاييس األداء الداخلية تعد غّب كافية لضماف استمرارية ا٤بؤسسة ك٘باكهبا مع التغّبات يف البيئة التنافسية
ا٢بالية ،فالَبكيز على مقا ييس األداء كا٤بقارنات الداخلية فقط قد يؤدم إُف ا٬بداع إدارة ا٤بؤسسة ٗبا ٙبقق من
مكاسب ،بل قد يؤدم ذلك أحيانا إُف خركج ا٤بؤسسة من السوؽ ،فقد تظهر ا٤بقارنات الداخلية ٙبسينات
ملحوظة يف تكاليف ا٤بنتجات كلكن ٗبعدؿ أقل من معدالت اال٬بفاض يف التكاليف الٍب ٰبققها ا٤بنافسوف ،لذا
فمن الضركرم أف يشمل نظاـ قياس كتقييم األداء على مقاييس داخلية كخارجية لؤلداء ،كترجع أٮبية ا٤بقاييس
ا٣بارجية ٔبانب ا٤بقاييس الداخلية للتأكد من أف عمليات التطوير كالتحسْب للمؤسسة تسّب يف اال٘باه الصحيح
كتتفوؽ أك على األقل تعادؿ مثيبلهتا يف الصناعة ،كىي توفر إلدارة ا٤بؤسسة معلومات تغذية عكسية خارجية عن
نبض السوؽ كالتحركات يف البيئة احمليطة كالصناعة الٍب تعمل فيها ا٤بؤسسة.3
من متطلبات فعالية األداء ك٪باح نظاـ قياس األداء ضركرة أف يشمل النظاـ مقاييس توفر معلومات تغذية
عكسية يف الوقت ا٤بناسب كبصورة منتظمة ،4كتظهر أثار فعالية ك٪باح نظاـ تقييم األداء يف استفادة ا٤بؤسسة منو
ٗبيزتْب أساسيتْب ،ٮبا:

5

 تأكيد اإلدارة العليا يف ا٤بؤسسة من أف رؤيتها قد مت ترٝبتها إُف اسَباتيجيات كأىداؼ لئلدارة الوسطى
كإُف خطط تنفيذية لئلدارة التشغيلية ،كىنا تعد مقاييس األداء معلومات تغذية عكسية تساعد يف معرفة
األىداؼ الٍب مت ٙبقيقها ،فضبل عن نقاط الضعف الٍب تتطلب التدخل كاٚباذ القرارات الصحيحة؛
 1عمر إقباؿ توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص.71.
 2أٞبد عبد الرحيم ٧بمد الدحيات ،مرجع سبق ذكره ،ص.13.
 3عمر إقباؿ توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.71-70.
 4ا٤برجع نفسو ،ص.71.
 5ا٤برجع نفسو ،ص ص.72-71.
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 قدرة اإلدارة التشغيلية على اكتشاؼ كحل ا٤بشاكل أثناء تنفيذ عملية التصحيح كقت حدكثها دكف
ا٢باجة لبلنتظار لعدة أياـ حٌب يتم إعداد تقارير األداء كاستبلمها.
باإلضافة إُف ا٣بصائص السابقة ٯبب أف تكوف مقاييس األداء متدرجة خبلؿ ا٤بستويات كمتكاملة عرب
الوظائف ،كذلك من خبلؿ ا٥برمية يف قياس األداء ،فا٥برمية ٙبقق الَبابط بْب األىداؼ كاالسَباتيجيات من ناحية
كبْب األىداؼ كاالسَباتيجيات كما تقوـ بو األقساـ كا٤بستويات اإلدارية ا٤بختلفة من ناحية أخرل٩ ،با يسهل من
عملية قياس كتقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسة.
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ال يصح االدعاء بأف ا٤بقاييس غّب ا٤بالية قد اكتشفت حديثا ،أك أهناَف تكن مستخدمة يف عقود سابقة ،كإ٭با
ٲبكن القوؿ أف ما تغّب ىو الَبكيز على ىذه ا٤بقاييس بأساليب حديثة لقياس كتقييم األداء ،فبل أحد ينكر مثبل
أف اإلدارة يف العقود السابقة َف تكن تركز على تدريب العاملْب إل٪باز األعماؿ ٔبودة ،كلتحقيق زيادة يف
اإلنتاج...اٍف ،لكن ا٤بشكلة آنذاؾ كانت يف عدـ كجود ربط كاضح بْب ىذه األعماؿ كبْب النتائج ا٤بالية الٍب
تتحصل عليها ا٤بؤسسة ،أما اآلف كيف ظل بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،كمن أجل التحسْب ا٤بستمر يف أداء منظمات
األعماؿ تزايد االىتماـ با٤بقاييس غّب ا٤بالية ،كأصبح من الضركرم تطوير مقاييس جديدة لؤلداء تقوـ على ٙبقيق
األىداؼ التشغيلية ا١بديدة للمؤسسات مثل ارتفاع مستول ا١بودة ،زيادة ا٤بركنة كاالبتكاراتٙ ،بسْب أداء
التسليم ،تقصّب زمن اإلنتاج ،سرعة االستجابة لطلبات العمبلء كٚبفيض مستويات ا٤بخزكف لتكوف إُف جانب
مقاييس األداء ا٤بالية قصّبة األجل.
كلبلستفاضة يف ا٤بوضوع أكثر ،ارتأينا تقسيم ا٤ببحث كالتاِف:
 المطلب األول :أىم ا٤بقاييس غّب ا٤بالية ا٤ببلئمة لبيئة األعماؿ ا٢بديثة؛
 المطلب الثاني٩ :بيزات ا٤بقاييس غّب ا٤بالية كمعوقات تطبيقها؛
 المطلب الثالث :٭باذج التقييم ا٤ببنية على التكامل بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية.
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من أجل التحسْب ا٤بستمر يف أداء منظمات األعماؿ ا٢بديثة ،برزت أٮبية قياس كتقييم األداء التنظيمي
لتوضيح ا١بوانب الٍب ٙبتاج إُف التغيّب كالتطوير كالتحديث ا٤بستمر ،لذلك فقد أصبح من الضركرم تطوير مقاييس
جديدة لؤلداء تقوـ على ٙبقيق األىداؼ التشغيلية ا١بديدة للمؤسسات مثل ارتفاع مستول ا١بودة ،زيادة ا٤بركنة
كاالبتكاراتٙ ،بسْب أداء التسليم ،تقصّب زمن اإلنتاج ،سرعة االستجابة لطلبات العمبلء ،كٚبفيض مستويات
ا٤بخزكف لتكوف جنبا إُف جنب مع مقاييس األداء ا٤بالية قصّبة األجل ،كللتوضيح أكثر ،سنقوـ يف الفقرات التالية
بعرض أىم ىذه ا٤بقاييس ،كالٍب ىي:
إف ٙبسْب ا١بودة يعد من أىداؼ اسَباتيجية التصنيع ا٢بديثة ،ألف ا١بودة تعد إحػدل عناصر ا٤بيزة التنافسية
الٍب تساىم يف تعزيز ا٤بوقف التنافسي للمؤسسة ،كينظر إُف ٙبػسْب ا١بودة من جانبْب ،ا١بانب األكؿ يرتبط
بتخفيض التكاليف ا٤برتفعة للجودة الرديئة ،أما ا١بانب الثآف فّبتبط بتسليط الضوء على معا١بة مشاكل ا١بودة
الٍب تػسبب التكالػيف ا٤برتفعة هبدؼ ٙبسْب ا١بودة ،كيتطلب ٙبقيق ىذين ا١بانبْب التزاما مستمرا ٗبعايّب ا١بودة
الصارمة يف مراحل ثبلث (مرحلة بناء ا١بودة عند تصميم ا٤بنتج ،مرحلة مراقبة ا١بودة أثناء العمليات اإلنتاجيػة أك
التصنيع ،كمرحلة ضماف ا١بودة عند ا٤بصدر) ،1كيف ضوء ىذه ا٤براحل ٲبكػن أف تػشتمل ا٤بقاييس غّب ا٤بالية ألداء
2
ا١بودة على ثبلث فئات ،ىي:
 مقاييس جودة المدخالت ،كتركز ىذه ا٤بقاييس على قياس جودة ا٤بواد القادمة من ا٤بورد إلػى ا٤بػصنع
كالتػي أصبحت اآلف من مسؤكلية ا٤بورد ،حيث ٯبب أف يفحص ا٤بػواد كيتأكػد مػن اسػتيفائها ٤بتطلبات
ا١بودة قبل إرسا٥با إُف ا٤بصنع ،كمن ىذه ا٤بقاييس (مستول جػودة ا٤بػدخبلت ،تصنيف ا٤بوردين ٕبسب
مستويات جودة ا٤بدخبلت) ،ككثّبا ما يتم تسليط الضوء على تكلفة التالف من ا٤بواد بوصفو مادة
منفصلة قائمة بذاهتا بدال من إدراجها ضمن تكلفة ا٤بادة ا٤بباشرة ا٤بعيارية بوصفها تكلفة إنتاج طبيعية
كا٥بدؼ ىو خفض التالف من ا٤بواد إُف أدْف حد ٩بكن؛
 مقاييس الرقابة على الجودة أثناء التشغيل ،كتركز ىذه ا٤بقاييس على رقابة ا١بودة أثناء اإلنتاج للتأكػد
مػن االلتػزاـ ٗبواصػفات كمستويات ا١بودة عند ا٤براحل ا٤بختلفة لعملية اإلنتاج ،كٲبكن يف ىػذا الػصدد
اسػتخداـ ا٤بقاييس اآلتية (التعبّب الكمي عن الفاقد كاإلصبلح كالعيوب كنسبة من اإلنتاج مصنفة
ٕبسب طبيعة ا٤بنتج كالعملية اإلنتاجية)؛
 1خالص حسن يوسف الناصر" ،التكامل بْب مقاييس األداء ا٤بالية كغّب ا٤بالية يف ٙبقيق الرقابة على العمليات التشغيلية :دراسة تطبيقية يف معمل
األلبسة الوالدية يف ا٤بوصل"٦ ،بلة تنمية الرافدين ،جامعة ا٤بوصل ،اجمللد  ،32العدد  ،99العراؽ ،2010 ،ص.8.
 2ا٤برجع نفسو ،ص ص.9-8.
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 مقاييس جودة المخرجات (رضا العمالء) ،تركز ىذه ا٤بقاييس على قياس نظرة العمبلء إُف منتجات

ا٤بؤسسة ،فضبل عن ا٤بػشاكل الٍب يواجهها ىؤالء يف التعامل مع ا٤بؤسسة كمن أمثلة ىذه ا٤بقاييس (عدد
الػشكاكل التػي يقدمها العمبلء ،عدد طلبات الضماف على منتجات ا٤بؤسسة ،مردكدات ا٤ببيعات).

يف ظل نظم التصنيع ا٢بديثة فإف أىم الدعائم األساسية السَباتيجية التصنيع ا٢بديثة ىي مركنة اإلنتاج،
كيقصد با٤بركنة السرعة على تغيّب تشكيلة ا٤بنتجات كتقليل زمن اإلنتاج ،كعادة ترتبط ا٤بركنة بسرعة االستجابة
الحتياجات العمبلء ،كتتوقف مركنة االنتاج با٤بؤسسة على أداء نشاط ىندسة اإلنتاج بدرجة كبّبة ،أما االبتكار
فيقصد بو قدرة ا٤بؤسسة على تقدٔف سلع جديدة تساعد على زيادة ا٤بنافسة كزيادة حصة ا٤بؤسسة يف السوؽ،
كالقدرة على االستمرار يف التحسْب كاالبتكار من خبلؿ السرعة يف تقدٔف منتجات جديدة أك ٙبسْب كتطوير
ا٤بنتجات ا٢بالية كزيادة كفاءة العمليات االنتاجية.1

كٲبكن أف تشتمل مقاييس ا٤بركنة على عدد األجزاء كعمليات التشغيل ا٤بستخدمة ،عدد ا٤بستويات الفرعية
يف قائمة ا٤بواد ،سرعة تغّب تشكيلة ا٤بنتجات كنسبة التسليم يف الوقت احملدد ،أما مقاييس االبتكار فيمكن أف
تشتمل عدد ا٤بنتجات ا١بديدة الٍب مت تقدٲبها للسوؽ خبلؿ فَبة زمنية معينة ،الوقت ا٤بقدر لتقدٔف جيل جديد

من ا٤بنتجات كطوؿ فَبة التطوير كاالبتكار كالتجديد.2

تتعدد ىذه ا٤بقاييس كمنها مقياس كفاءة دكرة التصنيع كىي ناتج قسمة إٝباِف كقت التشغيل الفعلي على
كقت اال٪باز الكلي (من تصنيع ،مراقبة ،انتظار ،مناكلة) ،كا٤بقصود بالوقت الدكرم للتصنيع ىو الوقت البلزـ
لتحويل ا٤بواد ا٣باـ إُف منتجات جاىزة ،كالرقم ا٤بستهدؼ الذم تسعى إليو أغلب ا٤بؤسسات ىو ٧باكلة الوصوؿ
إُف الواحد الصحيح ،أك ٧باكلة تقريب زمن اال٪باز الكلي ليتعادؿ مع كقت التشغيل الفعلي ،كباإلضافة إُف ىذا
ا٤بقياس ٪بد مقاييس زمن ٘بهيز كإعداد اآلالت ،حيث تسعى ا٤بؤسسات إُف تقليل زمن التجهيز اآلالت لئلنتاج
كاال٘باه بو ٫بو الصفر ،كما ٪بد مقاييس زمن توقف اآلالت غّب ا٤بخطط كذلك لوجود طاقات آالت غّب مستغلة
كقد يكوف ذلك ٨بططا للمحافظة على توازف تدفق العمل داخل ا٤بؤسسة كعدـ احداث تراكم يف ا٤بخزكف ،كعند

تقييم أداء ا٤بؤسسة ٯبب الَبكيز فقط على زمن توقف اآلالت غّب ا٤بخطط.3

ٞ 1بدم شحده ٧بمود زعرب ،أمل بدر أبو حويلة ،مرجع سبق ذكره ،ص.281.
 2عمر إقباؿ توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص.86.
ٞ 3بدم شحده ٧بمود زعرب ،أمل بدر أبو حويلة ،مرجع سبق ذكره ،ص.281.
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إف من أىداؼ نظم التصنيع ا٤بتقدمة ىو العمل على خفض ا٤بخزكف يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج ،حيث
من الناحية التارٱبية كانت ا٤بؤسسات تعمل يف ظل اعتقاد البػد مػن تواجد مستول من ا٤بواد ٤بواجهة ٨باطر نفاد
ا٤بخزكف ،أما اآلف فّبل ا٤بدراء أف تكػاليف االحتفاظ با٤بخزكف ىي أكثر بكثّب ٩با كاف يعتقد بالسابق ،كنتيجة
لذلك أصػبحت أكامػر التوريد تصدر بكميات صغّبة حٌب ٲبكن ٙبقيق ىدؼ ا٤بخػزكف الػصفرم ،إذ تتػضمن
إجراءات ٚبطيط كمراقبة ا٤بخزكف احتساب معدؿ دكراف لكل نوع من ا٤بواد كلكل منػتج ،كيقصد ٗبعدؿ دكراف
ا٤بخزكف بأنو (مرات استخداـ متوسط رصيد ا٤بخزكف خػبلؿ ا٤بػدة) ،إذ كلما كاف رصيد ا٤بخػزكف صػغّبا ازداد عػدد
مػرات دكراف ا٤بخزكف ،كلعل زيادة معدؿ دكراف ا٤بخزكف يعد مؤشرا إٯبابيا للتقدـ ٘بػاه خفػض كميػة ا٤بخزكف
احملتفظ هبا.1
يعِب مصطلح خطية اإلنتاج ترتيب ا٣بط االنتاجي بالشكل كاألسلوب الذم ٰبدث االنسياب السهل
كا٤بنتظم للعمليات اإلنتاجية من إحدل ٧بطات العمل إُف األخرل الٍب تليهإ ،بيث ال يكوف ىناؾ أم تأخّب أك
تعطيل يف أم ٧بطة عمل ،كالٍب من شأهنا أف تتسبب يف توقف احملطة التالية ٥با عن العمل ،كتعترب مقاييس خطية
اإلنتاج من ا٤بقاييس ا٤بهمة يف ظل نظم التصنيع ا٢بديثة ٕبيث يعد االنتاج ٗبعدالت موحدة أك متماثلة من
ا٣بصائص الٍب ٛبيز نظاـ اإلنتاج بدكف ٨بزكف ،حيث أف ا٤بصانع ذات اإلنتاج ٖبطوط إنتاج غّب متوازنة تواجو
العديد من ا٤بشاكل ،مثل عدـ القدرة على إ٪باز األىداؼ ،العمالة الزائدة عن ا٢باجة ،ضياع الكثّب من الوقت،
مشاكل يف ا١بودة ،انقطاعات يف ٦برل العمل كبالتاِف ا٬بفاض اإلنتاجية كارتفاع مستول ا٤بخزكف من ا٤بواد أثناء
العملية اإلنتاجية.2
يف بيئة التصنيع ا٢بديثة ال تقل أٮبية سرعة التسليم عن أٮبية ا١بودة يف كسب العمبلء ا١بدد أك االحتفاظ
بالعمبلء ا٢باليْب لذا يسعى الكثّب من ا٤بصنعْب با٘باه ٙبقيق ىدؼ تػسليم ا٤بنتج إُف الزبوف على أساس تنفيذ
الطلبيات يف الوقت احملدد ،كمن ا٤بقاييس الشائعة ا٣باصة بإ٪باز تسليم ا٤بنتج٪ ،بد قياس النسبة ا٤بئوية ٢باالت
التسليم يف الوقت احملدد ،عدد الطلبيات الٍب مت تنفيذىا ،فضبل عن االىتماـ بزمن دكرة التسليم كالٍب يقصد هبا
معدؿ الوقت ا٤بستغرؽ بْب استبلـ طلبات الزبوف كتسليم ا٤بنتج النهائي ،كلتسليم ا٤بنتج يف الوقت احملدد يتطلب
األمر إنتاجو يف الوقت احملدد ،كيف ىذا اإلطار فإف ىناؾ العديد من اإلجراءات الٍب مت تطويرىا هبدؼ تقليص زمن
 1خالص حسن يوسف الناصر ،مرجع سبق ذكره ،ص.7.
ٞ 2بدم شحده ٧بمود زعرب ،أمل بدر أبو حويلة ،مرجع سبق ذكره ،ص.282.
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عمليػة التػصنيع ،كيقػصد بزمن دكرة التصنيع ا٤بقدار الكلي لزمن اإلنتاج ا٤بطلوب لكل كحدة ،كٲبكن حػسابو عػن
طريق قسمة الوقت الكلي ا٤بطلوب إلنتاج دفعة معينة على عدد الوحدات يف الدفعػة ،كرٗبػا ٲبكن القوؿ إف
اإلجراء التشغيلي األىم ىو ذلك ا٤بتعلق بكفاءة دكرة التصنيع ،1الٍب سبق التطرؽ اليها يف ا٤بقاييس ا٤برتبطة بزمن
التشغيل.
يف بيئة التصنيع ا٢بديثة كخاصة يف ظل تطبيق نظاـ ) ،( JITفإنو البد من تقصّب كقت تسليم ا٤بواد ٕبيث
تكوف متاحة يف الوقت نفسو ٢باجة ا٤بؤسسة إليها يف خطوط االنتاج ،كيتم احتساب كقت االستبلـ لكل نوع من
ا٤بواد كلكل مورد ٕبيث يتم كقف التعامل مع أم مورد يتسبب يف تأخّب االستبلـ عن ا٤بوعد احملدد ،كذلك تسعى
ا٤بؤسسة العتبار تكلفة ا٤بخلفات على أهنا عنصر منفصل كبذلك يعترب كل مقدار من ا٤بخلفات خسارة ٯبب
٘بنبها كمقارنتها باألجزاء ا١بيدة ،كمن أىم ا٤بقاييس الٍب يتم االعتماد عليها ٪بد ،نسبة تكلفة ا٤بواد إُف التكلفة
الكلية ،كقت استبلـ ا٤بواد ،ا٤بخلفات كنسبة من ا٤بواد ا١بيدة ،ا٤بخلفات كنسبة من التكلفة الكلية كا٣بسارة
الفعلية من ا٤بخلفات ،كىذه ا٤بؤشرات لن تكوف يف مصلحة ا٤بؤسسة إال إذا مت ٚبفيضها كلما أمكن ذلك.2
ك٘بدر االشارة إُف أف تقليص فَبة توريد ا٤بواد يتطلب تركيز التعامل مع عدد ٧بدد من ا٤بوردين الذين أثبتت
ا٤بمارسة إمكانية االعتماد عليهم كإلزامهم بعقود طويلة األجل ،كمعرفة ا٤بوردين الذين ال ٲبكن االعتماد عليهم
كاستبعادىم.
8
ٛبثل التكلفة مؤشرا مهما يستخدـ يف تقييم أداء العمليات كبالتاِف أداء ا٤بؤسسة كىي من العوامل ا٢با٠بة يف
مدل بقائها كاستمرارىا ،كعن طريق ىذا البعد تستطيع ا٤بؤسسة ٙبقيق ميزة تنافسية ،كينظر إُف التكلفة على أهنا
أحد ا٤بؤشرات ا٤بهمة كالضركرية لتقييم كظيفة اإلنتاج كالعمليات ،كىي لدل عدد من الباحثْب مصدرا مهما لقدرة
ا٤بؤسسة على البقاء كاالستمرار بالعمل ،كتتمتع ا٤بؤسسات الٍب تكز على التكلفة أساسا للمنافسة بتكلفة تصميم
نظاـ إنتاجي أقل من التكلفة لدل ا٤بنافسْب ،كيشّب كل من

Slack, et. al

بأف مقياس التكلفة يعِب تقدٔف

منتجات أك خدمات بأقل تكلفة ٩بكنة من أجل إرضاء العمبلء ،أما  Collier & Evansفيعد االستخداـ الكفوء
للطاقة اإلنتاجية ا٤بتاحة ىو ا٤بدخل ا٤بهم لتخفيض التكلفة.3

 1خالص حسن يوسف الناصر ،مرجع سبق ذكره ،ص.9.
 2عمر إقباؿ توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص.73.
 3ميسر إبراىيم أٞبد ا١ببورم٧ ،بمد اٞبد ٝبيل ا١ببورم" ،كضوح معايّب األداء العمليايت كدكره يف ٙبسْب القرارات ا٤بنظمية :دراسة استطبلعية آلراء
عينة من مدراء معمل ٠بنت بادكش يف مدينة ا٤بوصل"٦ ،بلة تنمية الرافدين ،اجمللد  ،37العدد  ،122العراؽ ،2015 ،ص.109.
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كيف ظل التطور ا٥بائل يف تكنولوجيا اإلنتاج كا٤بعلومات كانتشار ما يسمى بالبيئة الصناعية ا٢بديثة ،ظهر يف
عاَف اإلنتاج تقنيات حديثة انتشر استخدامها منها نظم التصنيع ا٤برنة ،نظم التصنيع ا٤بتكاملة مع ا٢باسب اآلِف،
نظا ـ اإلنتاج يف الوقت احملدد كنظاـ إدارة ا١بودة الشاملة ،كقد أدت ىذه التطورات إُف كجود فجوة بْب أساليب
احملاسبة اإلدارية التقليدية كبيئة تطبيقها ٩با استوجب ضركرة تطبيق أدكات كأساليب احملاسبة اإلدارية حٌب تتبلءـ
مع ظركؼ بيئة اإلنتاج ا٢بديثة ،مثل أسلوب التكلفة على أساس النشاط  ABCكأسلوب التكلفة ا٤بستهدفة
.1TC
بقدر مواكبة ا٤بؤسسات للتطورات الصناعية كطرحها للمخلفات الصناعية فهي ملزمة بأف ٙبافظ على البيئة
الٍب تعمل هبا ،كقد شهدت العقود األخّبة اىتماما دكليا كاضحا بقضايا البيئة كا٤بشكبلت ا٤برتبطة هبا ،إذ أدركت
دكؿ العاَف خطورة التلوث كاألضرار الٍب ٲبكن أف يسببها إُف ا٤بوارد الطبيعية كالبشرية ،حيث أف ٨برجات منظومة
اإلنتاج ال تقتصر على ا٤بنتجات النهائية القابلة لبلستخداـ فقط ،بل ٙبتوم على ٨بلفات متعددة األشكاؿ
كاألنواع ،منها ا٣بردة ،كمنها ا٤بلوثات سواء الغازية منها أـ ا٤بواد الصلبة بأشكا٥با ا٤بتعددة ،فكثّب من ا٤بؤسسات
الصناعية تتخلص من ٨بلفاهتا ا٣بطّبة بوسائل بسيطة غّب قانونية كغّب صحية ،سواء بدفنها يف األرض ،أـ
بإلقائها يف ٩برات ا٤بياه كا٤بصارؼ ،كىذا ألف تكلفة التخلص منها قانونيا مرتفعة.2

كمن مقاييس التلوث ٪بد ،تكاليف التخلص من النفايات الصناعية الضارة بالبيئة ،التكاليف ا٤بَبتبة على
ا٤بعا١بات الصناعية للمنتجات ا٤بضرة بالبيئة ،التكاليف ا٤بتعلقة بتقليل ا٤بخلفات أك تقليل أضرارىا من خبلؿ
إدخاؿ معدات متطورة تقلل من تلك األضرار أك اآلثار ا٤بَبتبة عليها كصديقة للبيئة ،تكاليف ا٤بعا١بات الطبية
الٍب تسببها ا٤بؤسسة للعاملْب كألفراد اجملتمع ،تكاليف البحث كالتطوير ا٤برتبطة بتقليل نسب التلوث كاألضرار
الناٝبة عن عمل ا٤بؤسسة ،تكاليف معا١بة ا٤بخلفات غّب اإلنتاجية (ا٤باء ،ا٥بواء ،الضوضاء) ،تكاليف الوقاية من
ا٤بخلفات كاآلثار البيئية الضارة من عمليات اإلنتاج أك من ا٤بنتجات الصناعية للمؤسسة.3
تشّب عملية البحث كالتطوير إُف ذلك النشاط ا٤برتبط بتوليد ا٤بعارؼ اإلبداعية كٙبويلها إُف تطبيقات عملية
يف شكل سلع كخدمات ،مع التطلع الدؤكب للتوصل إُف ٙبقيق أعلى مستويات األداء ،كضمن مفهوـ "البحث
ٞ 1بدم شحده ٧بمود زعرب ،أمل بدر أبو حويلة ،مرجع سبق ذكره ،ص.283.
 2ا٤برجع نفسو.
 3خليل ابراىيم رجب ا٢بمدآف" ،التحديات الٍب تواجو قياس التكاليف البيئية ٭بوذج مقَبح"٦ ،بمع مداخبلت ا٤بلتقى الدكِف الثآف حوؿ األداء ا٤بتميز
للمؤسسات كا٢بكومات ،الطبعة الثانية :٭بو ا٤بؤسسات كاالقتصاديات بْب ٙبقيق األداء ا٤باِف كٙبديات األداء البيئي ،جامعة كرقلة ،ا١بزائر ،يومي 22
ك 23نوفمرب  ،2011ص.212.
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كالتطوير" ٲبكن التمييز بْب مفهومْب ٨بتلفْب ،األكؿ البحث العلمي كيشمل ،البحث األساسي كالبحث
التطبيقي ،أما الثآف فيضم التطوير ،فالبحث األساسي أك النظرم يهدؼ إُف اكتساب معرفة جديدة للتوصل إُف
حقائق كمبادئ كمف اىيم كال يهدؼ بصورة مباشرة إُف التطبيق العملي ،أما البحث التطبيقي فهو يوجو إُف ٙبقيق
غرض ٧بدد يف صناعة أك خدمة معينة ،أما التطوير فهو نشاط منظم يستفيد من البحثْب األساسي كالتطبيقي
هبدؼ إدخاؿ منتجات جديدة ،أك ابتكار طرؽ جديدة ،أك إحداث ٙبسينات جوىرية على ا٤بوجود منها،1
كٲبكن اإلشارة إُف أىم األىداؼ الٍب تتوخاىا ا٤بؤسسة من خبلؿ عملية البحث كالتطوير ىي ٚبفيض التكلفة
كزيادة العوائد ك٘بسْب ا٤بركز التنافسي للمؤسسة.
كإدراكا للدكر ا٢بيوم كالفعاؿ لوظيفة البحث كالتطوير كمع تنامي الوعي بأٮبية ىذا النشاط يف ظل التطور
ا٤بتسارع للتقنيات كا٤بنافسة الٍب سببتها العو٤بة ٙبرص ا٤بؤسسات على استمرارية التطوير الذم يقوـ على فكرة أف
احملاكالت ا٤بستمرة للوصوؿ ٤بستويات أعلى لؤلداء يف كل موقع من مواقعها يوفر ٦بموعة من الزيادات التدرٯبية
الٍب تساعد على بناء أداء رفيع ا٤بستول ،كمن أىم ا٤بقاييس الٍب تستخدـ يف ىذا اجملاؿ نذكر:

2

 مقاييس المدخالت :كتشمل على مقياسْب ،األكؿ نسبة البحث كالتطوير على ا٤ببيعات كىي تقيس
قيمة اإلنفاؽ الكلي على البحث كالتطوير نسبة إُف قيمة ا٤ببيعات ،كالثآف نسبة عدد ا٤بوارد البشرية
كتقيس عدد العلماء كا٤بهندسْب يف كظيفة البحث كالتطوير نسبة إُف ٦بموع العاملْب با٤بؤسسة؛

 مقاييس المخرجات :كىي تشتمل على ٨بتلف نتائج نشاط البحث كالتطوير ،كعدد براءات االخَباع،

كمية ا٤ببيعات من ا٤بنتج ا١بديد.
أخّبا كليس آخرا ،فإنو ٯبدر بنا التنويو إُف أف مقاييس األداء غّب ا٤بالية ال تلغي أك ٙبل ٧بل ا٤بقاييس ا٤بالية

كلكنها تدعمها كتكملها ،حيث تغطي جوانب عديدة تتعلق بعوامل النجاح األساسية ،كباإلضافة إُف ىذه
ا٤بقاييس الكمية ٯبب أف تتضمن ا٤بقاييس غّب ا٤بالية بعض ا٤بقاييس الكيفية مثل ٠بعة ا٤بنتوج أك ا٣بدمة ،رضا
ككالء العميل ،مركنة عمليات التصنيع...اٍف ،كالٍب تعترب ىامة جدا لنجاح ا٤بؤسسة على ا٤بدل الطويل.
للمقاييس غّب ا٤بالية ٩بيزات خاصة ٘بعلها ٚبتلف عن مقاييس األداء ا٤بالية ،فهي ٛبس جوانب األداء غّب
ا٤باِف كىو ما أدل إُف كصفها بالسند ا٤بكمل للمقاييس ا٤بالية يف عملية تقييم أداء ا٤بؤسسة ،كفيما يلي سنقوـ
بالتطرؽ إُف خصائص ىذه ا٤بقاييس ،سواء تعلق األمر ٗبميزاهتا أك ٗبعوقات تطبيقها يف ا٤بؤسسات.

 1عبد اللطيف مصيطفى ،عبد القادر مراد" ،أثر اسَباتيجية البحث كالتطوير على رٕبية ا٤بؤسسة االقتصادية"٦ ،بلة أداء ا٤بؤسسات ا١بزائرية ،جامعة
كرقلة ،العدد الرابع ،ا١بزائر ،ديسمرب  ،2013ص ص.29-28.
 2ا٤برجع نفسو ،ص ص.31-30.
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٩با تقدـ ،يتجلى لنا أف مقاييس األداء غّب ا٤بالية تعترب أداة أساسية للرقابة االسَباتيجية فهي ٛبثل ٧باكلة
للتأكيد على أٮبية توجيو العمليات التشغيلية ،كىذا ما ٯبعلنا ننظر إليها على أهنا تتعلق بتوجيو أك جذب االنتباه
1
لعدة جوانب يف ا٤بؤسسة ،حيث أهنا تتميز ٗبا يلي:
 سهولة تتبعها كربطها باسَباتيجيات ا٤بؤسسة ،فهي تساعد ا٤بديرين على اٚباذ اإلجراءات التصحيحية يف
الوقت ا٤بناسب؛
 ٲبكن تطبيقها على مستول الوحدات الصناعية يف ا٤بؤسسة ،فمن ا٤بمكن ٙبديد ا٬بفاض ا١بودة بسرعة
يف ظل ىذه ا٤بقاييس ،كٲبكن اٚباذ خطوات عبلجية ٢بل ا٤بشكلة أك خطوات كقائية ٛبنع الوقوع يف
ا٤بشكلة؛
 تتناكؿ مشكلة استجابة ا٤بؤسسة للعمبلء إذا كانت ضعيفة يف الوقت ا٤بناسب ،يف حْب ال تكتشف
ا٤بقاييس ا٤بالية ىذه ا٤بشكلة بسهولة.
2
باإلضافة إُف ا٤بميزات ا٤بذكورة أعبله٪ ،بد أف ا٤بقاييس غّب ا٤بالية ٙبقق مزايا أخرل ىي:
 تركز على األصوؿ غّب ا٤بلموسة ،حيث يرتبط عنصر النجاح يف العديد من الصناعات باألصوؿ الثابتة
غّب ا٤بلموسة مثل رأس ا٤باؿ الفكرم كإدراؾ ا٤بؤسسات لدكرىا يف خدمة كتنمية اجملتمع احمللي كاحملافظة
على كالء العمبلء ،أكثر من ارتباطو باألصوؿ الثابتة ا٤بلموسة الٍب تظهر مقدرة ا٤بؤسسة ا٤بالية كاإلنتاجية؛
 تقلل من ا٢بساسية النف سية بْب ا٤بوظفْب عكس ا٤بقاييس ا٤بالية ،حيث تظهر تقييما ألداء كل قسم أك
فريق عمل أك موظف بشكل أكثر عدالة كمن دكف ٛبييز بْب ا٤بوظفْب كاألقساـ٩ ،با ٰبسن أداء ا٤بديرين
كيوفر مؤشرات أكثر دقة لتقييم أعما٥بم ،كيقلل الضغط على ا٤بديرين الناتج عن أدكات القياس ا٤بالية الٍب
تؤثر يف التعاكف كالتكامل بْب فريق العمل الذم يقوـ بتحقيق أىداؼ ا٤بؤسسة.
على الرغم من ٩بيزات مقاييس األداء غّب ا٤بالية السابق التطرؽ إليها إال أف ىناؾ معوقات تواجو ا٤بؤسسة
3
عند تطبيقها ،تتمثل يف اآليت:

1

Joseph Fisher, ―Nonfinancial Performance Measures- Another Key to Strategically Adopted Cost
Management,in Shank‖,The Free Press, New York, USA, 1993,P.147.
 2أٞبد الكيبلٓف" ،مقاييس األداء ا٤بالية كغّب ا٤بالية  ،"KPIمتوفر على  ،https://ae.linkedin.com/pulseتاريخ االطبلع.2016/05/15 :

 3ا٤برجع نفسو.
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 صعوبة التعبّب عن ىذه ا٤بقاييس يف صورة نقدية مثل صعوبة القياس النقدم ٤بقياس التسليم يف الوقت
احملدد أك مقياس ا٬بفاض زمن دكرة اإلنتاج ،أك ٙبديد تأثّبىا على ا٤بقاييس ا٤بالية يف صورة نقدية مثل
الربط بْب التحسينات يف ا٤بقاييس غّب ا٤بالية كاألرباح؛
 صعوبة الربط بْب ا٤ب قاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية ،فقد تتعارض ا٤بقاييس يف األجل القصّب ٩با يؤثر على أداء
ا٤بؤسسة ككل فمثبل من الصعب ربط الزيادة يف اإليرادات عند شراء آلة جديدة ألحد األقساـ با٬بفاض
زمن دكرة اإلنتاج كهدؼ للشراء ،أك قد تقوـ ا٤بؤسسة بتسليم منتجات ذات ىامش ربح مرتفع على
حساب تسليم منتجات ذات ىامش ربح منخفض يف الوقت احملدد ،ىذه ا٤بمارسة الٍب تؤدم إُف ٙبسْب
األداء ا٤باِف يف األجل القصّب ٛبثل أداء ٨بالف ٤بقياس التسليم يف الوقت احملدد؛
 ال يوجد معيار ٧بدد لقياس األداء غّب ا٤باِف على العكس من مؤشرات قياس األداء ا٤باِف؛
 عدـ كجود الرابط السبيب بْب مؤشر القياس غّب ا٤باِف كمستول األداء ا٤براد ٙبقيقو ٩با يقلل من موضوعية
تلك ا٤بؤشرات.
على الرغم من ىذه الصعوبات يف تطبيق ا٤بقاييس غّب ا٤بالية إال أف ذلك ال ٯبب أف يكوف سببا يف عدـ
اعتمادىا ،ذلك أف ٘باىلها سيؤدم إُف تقييم غّب دقيق ألنشطة ا٤بؤسسات ،كمعُب ذلك أنو ٯبب على ىذه
األخّبة االعتماد على القياس غّب ا٤باِف ليكوف جنبا إُف جنب مع ا٤بقاييس ا٤بالية ا٤بعهود استعما٥با للوصوؿ إُف
التقييم السليم ألدائها ،كذلك ما سنتطرؽ إليو يف ا٤بطلب ا٤بواِف.
ركز تقييم أداء ا٤بؤسسات االقتصادية يف بداية القرف العشرين على جانب كاحد كىو ا١بانب ا٤باِف مستعينا يف
ذلك باألدكات احملاسبية ،مث ٙبوؿ إُف ا١بوانب العملية كاالسَباتيجية ليشمل يف هنايتو ٝبيع ا١بوانب من خبلؿ
٭باذج تقييم يتم من خبل٥با ٘بميع ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية معا هبدؼ اعطاء صورة أكضح عن أداء ا٤بؤسسة
تقابل ا٤بتغّبات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،كسنتناكؿ بعضا من ىذه النماذج كالٍب حضت بنجاح أكادٲبي كشاع
استعما٥با يف ا٤بؤسسات فيما يلي:
تنسب ا١بذكر األصلية للمقارنة ا٤برجعية  Benchmarkingإُف الياباف كيعرفها  Bankبأهنا "عملية منظمة
مستمرة لتقييم ا٤بؤسسات ا٤بعركفة بكوهنا قاعدة الصناعة ألجل تطوير أعما٥با كعملياهتا كبلوغ أفضل ا٤بمارسات
1
كمعايّب األداء ا٢بالية"  ،كعرفها ا٤بركز األمريكي ١بودة اإلنتاجية )American Productivitg Qulity (APQC
 Councilبأهنا "عملية منظمة كمستمرة تتطلب التقييم ا٤بتواصل كا٤بقارنة ا٤بستمرة لعمليات كنشاطات الوحدة مع
 1رعد عبد اهلل الطائي ،عيسى قدادة" ،إدارة ا١بودة الشاملة" ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2008 ،ص ص.218-127.
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الوحدات الرائدة (ا٤بتميزة) كا٢بصوؿ على ا٤بعلومات الضركرية الٍب تساعد الوحدة على اٚباذ ا٣بطوات كاإلجراءات
البلزمة لتحسْب كتطوير أدائها".1
٩با سبق ٲبكن تعريف القياس ا٤برجعي أك ا٤بقارنة ا٤برجعية بأهنا "عملية منظمة كمستمرة هتدؼ للمقارنة بْب
أداء ا٤بؤسسات الرائدة يف اجملاؿ الصناعي بغية ٝبع معلومات حوؿ أداء أنشطتها ا٢بالية مث اٚباذ إجراءات
لتحسْب من أدائها".
كٲبكن تصنيف ا٤بقارنات ا٤برجعية إُف ثبلثة أنواع كتاِف:

2

 المقارنة المرجعية االستراتيجية :كتركز على ا١بوانب االسَباتيجية فهي تتعلق بالرؤية االسَباتيجية،
كتشمل ٙبليل كاختبار ا٤بنتج كٙبليل العمبلء كمستويات البحث كالتطوير؛
 المقارنة المرجعية لألداء :كىي مقارنة مستويات األداء ا٤بطلقة كاالقتصادية كالعملية كترتيب ا٤بؤسسات
بالنسبة ٥با؛

 المقارنة للعمليات :أم مقارنة ا٤بمارسات التنظيمية كأساليب األداء ،أك تنظيم العمليات.

كبذلك فا٤بقارنة ا٤برجعية ال ٙبسن األداء بل تستخدـ كوسيلة ٤بنع ا٢بواجز كالتعقيدات ،ألهنا تركز على مراقبة
ا٤بؤسسات األخرل كٙبديد الفجوات يف األداء كمن مث تطوير االسَباتيجيات ا٤ببلئمة لتعديل الفجوة يف األداء،
كإف ا٤بؤسسات الٍب تعتمد على ا٤بقارنة ا٤برجعية تستهدؼ ٙبقيق غرضْب ٮبا:

3

 معرفة ا٤بستول التنافسي للمؤسسة مقارنة با٤بؤسسات ا٤بتميزة يف السوؽ؛
 التعلم كاقتباس أفكار ناجحة من تلك ا٤بؤسسات.
كا٤بقارنات ا٤برجعية تساعد يف تقييم أداء ا٤بؤسسة كتطويره كذلك من خبلؿ مقارنة أدائها بأداء ا٤بؤسسات
الرائدة يف اجملاؿ الصناعي ألجل معرفة فجوات األداء كتصحيحها.
على الرغم من أف لوحة القيادة  Tableau de Bordتعد من األساليب ا٢بديثة يف ٦باؿ إدارة األعماؿ ،إال
أف جذكرىا التارٱبية تعود إُف بداية القرف العشرين حيث كاف يتم تطبيقها بصفة غّب مباشرة ،مث إُف ثبلثينيات
القرف أين مت تطبيقها من قبل أكرب ا٤بؤسسات يف ذلك الوقت ،لتعود بقوة يف سنة  1980بفرنسا ،كىي تعرؼ بأهنا
"كسيلة تسيّب ٘بمع بن ا٤بؤشرات ا٤بالية كغّب ا٤بالية ا٤بناسبة للمسؤكلْب لقيادة أداء النشاط الذم ٲبارسونو" ،4كما
 1ا٤بهدم مفتاح السريٍب ،مرجع سبق ذكره ،ص.195.
 2عادؿ بو٦باف" ،تأىيل ا٤بوارد البشرية لتحسْب أداء ا٤بؤسسة االقتصادية" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية كالتجارية كعلوـ التسيّب،
جامعة ٧بمد خضر بسكرة ،ا١بزائر ،2014 ،ص.118.
 3ا٤برجع نفسو.
 4الشيخ الداكم ،مرجع سبق ذكره ،ص.224.
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يعرفها  Michel Gervisبأهنا "نظاـ للمعلومات يسمح با٤بعرفة الدائمة كالسريعة للبيانات الضركرية ٤براقبة تسيّب
ا٤بؤسسة على ا٤بدل القصّب ،كتسهيل أداء ا٤بسؤكليات".1
٩با تقدـ ٲبكن تعريف لوحة القيادة بأهنا "نظاـ معلومات يهدؼ لتوفّب ا٤بعلومات سواء كانت مالية أك غّب
مالية من أجل التحكم يف تسيّب ا٤بؤسسة من خبلؿ تقييم كٙبليل ٨بتلف جوانب أدائها".
كتتجلى أٮبية لوحة القيادة يف أهنا تعترب:

2

 كسيلة ٤براقبة اإلدارة؛
 جهاز إنذار؛
 كسيلة تقييم األداء؛
 كسيلة مراقبة كحوار كاتصاؿ؛
 كسيلة للتشخيص ا٤باِف؛
 كسيلة مساعدة على اٚباذ القرار.
ك٘بدر االشارة إُف أف لوحة القيادة ٙبتوم على مؤشرات أداء ٤بستول العملية اإلنتاجية ،كىي تصمم ٕبسب
ا٤بستول اإلدارم الذم تقيس أدائو ،كبالتاِف ال توجد لوحة قيادة كاحدة تطبق ١بميع مستويات ا٤بؤسسة بل
ٚبتلف كل لوحة عن األخرل ٕبسب مسؤكلية ا٤بستول اإلدارم ،كا٥بدؼ ا٤براد ٙبقيقو من ىذا ا٤بستول ،كبشكل
عاـ ٲبكن ترٝبة لوحة القيادة العامة للمؤسسة إُف سلسلة متشابكة من لوحات القيادة على ٨بتلف ا٤بستويات
اإلدارية با٤بؤسسةٕ ،بيث تتضمن لوحة القيادة لكل مستول إدارم مهمة كأىداؼ ىذا ا٤بستول كالٍب تَبجم إُف
أىداؼ جزئية ٙبدد متطلبات النجاح ٥بذا ا٤بستول كسبل ٙبقيق األىداؼ ،مث تَبجم مسببات كمتطلبات النجاح
إُف سلسلة من مؤشرات األداء ا٤بالية كغّب ا٤بالية الٍب تقيم درجة ٙبقيق ىذه األىداؼ.3
كمن أجل ٙبضّب مؤشرات فعالة ،ينصح بإتباع طريقة ) (OVARكىي اختصار لػ
" d’action- responsabilitéأم أىداؼ ،متغّبات ،عمل كمسؤكليات ،كىي طريقة حديثة يف مراقبة التسيّب
تسمح بربط االسَباتيجية بالعمليات اليومية كالتنسيق ما بْب احملاكر االسَباتيجية كخطط العمل الواجبة التنفيذ،

"Objectifs Variables

كما أهنا تنبو ا٤بسؤكلْب يف كل مستول تنظيمي باألىداؼ الواجب ٙبقيقها كاألنشطة الواجب الَبكيز عليها.4

 1ناصر دادم عدكف كآخركف" ،مراقبة التسيّب يف ا٤بؤسسة االقتصادية" ،دار احملمدية ،ا١بزائر ،2014 ،ص.40.
 2ياحا عيسى٧" ،باكلة بناء لوحة القيادة ا٤بالية للمؤسسة الصغّبة أك ا٤بتوسطة" ،الدكرة التدريبية الدكلية حوؿٛ :بويل ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطة
كتطوير دكرىا يف االقتصاديات ا٤بغاربية ،كلية العلوـ االقتصادية كالتجارية كعلوـ التسيّب –سطيف ،-ا١بزائر 28 -25 ،مام  ،2003ص.3 .

3

Epstine.marc j & Mazoni. Jean Francois, "Translating Strategy Into Action", Management Accounting
Magazine, 1997, PP.28-30.

 4رحيم حسْب ،بونقيب أٞبد" ،دكر لوحات القيادة يف دعم فعالية مراقبة التسيّب"٦ ،بلة إٔباث اقتصادية كادارية ،جامعة بسكرة ،العدد الرابع ،ا١بزائر،
 ،2008ص.8.
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اقَبح  Freemanعلى اإلدارة العليا للمؤسسات أف تضع كاحدا أك أكثر من مقاييس األداء لكل ٦بموعة من
أصحاب ا٤بصاٌف يف ا٤بؤسسة كالٍب ٯبب أف تقابل أىدافهم فيها ،فالطبيعة ا٤بتشابكة ألىداؼ ا٤بؤسسات
كحاجات األطراؼ ا٤برتبطة هبا تنسحب على طبيعة ٦باالت األداء الٍب تغطي تلك األىداؼ ا٤بتشابكة ،كتفرض
على منظمات األعماؿ ٙبقيق ا٢بد األدْف من التنسيق بْب تلك األىداؼٕ ،بيث تكوف نتائج قياس األداء يف
٨بتلف اجملاالت متناغمة بالشكل الذم يدعم األداء الكلي للمؤسسة ،1كا١بدكؿ التاِف يبْب أىم ٦باميع أصحاب
ا٤بصاٌف كا٢بقوؽ كمقاييس األداء الٍب تؤشر أىدافهم كمصا٢بهم:

فئة أصحاب المصالح

والحقوق

المستهلكون

الموردون

قياسات األداء على المدى القريب

قياسات األداء على المدى البعيد

 ا٤ببيعات (ا٢بجم كالقيمة)؛

 النمو يف ا٤ببيعات؛

 ا٤بستهلكوف ا١بدد؛

 معدؿ دكراف ا٤بستهلكْب؛

 عدد احتياجات ا٤بستهلكوف ا١بدد الٍب مت
توفّبىا.

 ا٤بقدرة على السيطرة على األسعار.

 تكلفة ا٤بواد األكلية؛

 معدالت النمو يف كل من:

 زمن التسليم؛

تكلفة ا٤بواد األكلية؛

 ا٤بخزكف؛

زمن التسليم؛

 توفّب ا٤بواد األكلية.

ا٤بخزكف؛
 أفكار ا٤بوردين ا١بدد.

المساىمون

 العائد على السهم؛
 القيمة السوقية للسهم؛

األفراد

الجهات التشريعية

 القدرة على إقناع سوؽ األكراؽ ا٤بالية
باإلسَباتيجية ا٤بتبعة؛

 عدد القوائم الٍب توصي بشراء أسهم
ا٤بؤسسة.

 النمو يف العائد على حقوؽ ا٤بلكية.

 عدد االقَباحات اإلنتاجية؛

 عدد الَبقيات من الداخل؛

 عدد الشكاكل.

 معدؿ دكراف األفراد.

 عدد التشريعات ا١بديدة الٍب تؤثر يف

 عدد القوانْب ا١بديدة الٍب تؤثر على

 1خالد ٧بمد طبلؿ بِب ٞبداف ،كائل ٧بمد إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.394-393.
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ا٤بؤسسة؛

جمعيات حماية المستهلك

الصناعة؛

 العبلقات مع األعضاء كالطاقم.

 مستول التعاكف يف ا٤بواجهات التنافسية.

 عدد االجتماعات؛

 عدد مرات التغيّب يف السياسات نتيجة
ضغوط ا١بمعيات؛

 عدد ا٤بواجهات غّب الودية
 عدد مرات تكوين اإلئتبلفات؛

 عدد مرا طلب ا٤بساعدة من قبل ا١بمعيات.

 عدد القضايا ا٤برفوعة.
المدافعون عن البيئة

 عدد اللقاءات؛
 عدد ا٤بواجهات غّب الودية؛

 عدد ا٤بطالبات با٤بساعدة من قبل ا٤بدافعْب
عن البيئة

 عدد مرات تكوين اإلئتبلفات؛
 عدد الشكاكل لدل ا١بهات ا٤بتخصصة؛
 عدد القضايا ا٤برفوعة.
المصدر :أكرـ ٧بسن الياسرم كآخركف" ،مفاىيم معاصرة يف اإلدارة االسَباتيجية كنظرية ا٤بؤسسة" ،ا١بزء األكؿ ،دار صفاء للنشر كالتوزيع ،الطبعة
األكُف ،عماف ،األردف ،2015 ،ص ص159.-158.

قامت ١بنة معايّب احملاسبة اإلدارية األمريكية بوضع ٭بوذج شامل لتقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسة ،حيث
أكصت بضركرة أف تقوـ ىذه األخّبة باختيار ا٤بؤشرات الٍب تتناسب مع ظركفها كاحتياجاهتا االسَباتيجية،
متضمنة بذلك ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية  ،يتكوف ىذا النموذج من ستة ٦بموعات ٛبثل مؤشرات تقييم األداء
االسَباتيجي ،1كىي:2
 المؤشرات البيئية :هتدؼ ىذه اجملموعة من ا٤بؤشرات إُف أف ا٤بؤسسة تكوف ملمة ٗبسؤكليتها البيئية ،مثل
أسلوب استخدامها للموارد احملدكدة ،عمليات اعادة التدكير ،درجة األماف كالسبلمة يف عمليات
ا٤بؤسسة  ،كقد اقَبحت اللجنة يف ىذا ا٣بصوص ا٤بؤشرات التالية :نسبة ا٤بواد الٍب مت تدكيرىا إُف اٝباِف
ا٤بواد ،حجم ا٤بلوثات كاألضرار البيئية النا٘بة عن النشاط ،حاالت االصابة كا٢بوادث الٍب حدثت بسبب
ا٤بؤسسة...اٍف؛

 1مناؿ جبار سركر ،صبيحة صاٌف" ،استعماؿ تكاليف ا١بودة يف تقؤف األداء االسَباتيجي"٦ ،بلة كلية الرافدين ا١بامعة للعلوـ ،جامعة بغداد ،العدد
 ،32العراؽ ،2013 ،ص.111.
 2أيًب ٧بمود سامح ا٤برجوشي" ،تقييم األداء ا٤بؤسسي يف ا٤بؤسسات العامة الدكلية" ،دار النشر للجامعات ،الطبعة األكُف ،القاىرة ،مصر،2008 ،
ص ص.44-41.
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 مؤشرات السوق والمستهلك :لقد أصبح رضا العميل من أكلويات ا٤بؤسسة سواء من حيث رضائو
على السلعة أك ا٣بدمة ،كسرعة تقدٲبها كا٢بصوؿ عليها يف الوقت ا٤بناسب ،كبالتكلفة ا٤بناسبة ،كلقد
اقَبحت اللجنة بعض ا٤بؤشرات منها :نصيب ا٤بؤسسة يف السوؽ ،عدد العمبلء ا١بدد كالسابقْب ،رضا

العمبلء ،مدل جودة ا٤بنتوج ،مدل جودة النقل ،سرعة الرد على العمبلء ،كرٕبية العمبلء طبقا لقنوات
السوؽ أك ا٤بناطق ا١بغرافية؛
 المؤشرات التنافسية :ٯبب على ا٤بؤسسة أف تعرؼ منافسيها كأف يتوافر ليها معلومات عن نقاط القوة
كالضعف الٍب يتميز هبا ا٤بنافسْب ،ككذا عن العمليات الداخلية كاجراءات سّب العمل ،كقد اقَبحت
اللجنة يف ىذا الصدد بعض ا٤بؤشرات ،ىي :مدل كجود ا٤بنافسْب ،نصيب كل منافس يف السوؽ ،سرعة
تقدٔف السلعة أك ا٣بدمة لدل ا٤بنافسْب ،جودة ا٣بدمة أك السلعة لدل ا٤بنافسْب ،رضا العميل عن
ا٤بنافسْب ،ا٤بؤشرات ا٤بالية لدل ا٤بنافسْب كالوقت البلزـ لتقيم منتج جديد لدل ا٤بنافسْب؛
 مؤشرات التشغيل الداخلية :أشارت اللجنة إُف أٮبية جودة أداء االجراءات الداخلية للعمل ،ألهنا تعترب
نقطة اتصاؿ بْب ا٤بوردين كالعمبلء ،ك٥بذا فهي تقوـ بتحويل مدخبلهتا إُف ٨برجات ،كذلك بأعلى جودة
٩بكنة ،كبأقل التكاليف ،كقد اقَبحت اللجنة يف ىذا ا٣بصوص بعض ا٤بؤشرات ،مثل :الوقت البلزـ

لتطوير ا٤بنتج ،عدد ا٤بنتوجات ا١بديدة ،متوسط التشغيل ،متوسط فَبة التخزين ،نسبة ا٤ببيعات إُف حجم
التوظيف يف ا٤بؤسسة كالوقت ا٤بستغرؽ بْب طلب ا٤بنتج كتسليمو للعميل؛
 مؤشرات أداء الموارد البشرية :إف رضا العاملْب ال يقل أٮبية عن رضا العمبلء ،فيجب أف يشعر
العاملوف بالرضا لكي تنجح ا٤بؤسسة يف ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية ،كقد اقَبحت اللجنة بعض ا٤بؤشرات
يف ىذا الصدد ،مثل :عدد ساعات التدريب لكل فرد ،معدؿ دكراف العاملْب ،الركح ا٤بعنوية للعاملْب،
كالء العاملْب كعدد العاملْب الذين مت توظيفهم إُف اٝباِف الطلبات ا٤بقدمة؛
 المؤشرات المالية :تقَبح اللجنة العديد من ا٤بؤشرات ا٤بالية من كجهة نظر ا٤بساٮبْب لقياس أداء
ا٤بؤسسات  ،مثل :رٕبية ا٤بنتجات ،معدؿ العائد على رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر ،معدؿ العائد على ا٤ببيعات،
رأس ا٤باؿ العامل ،معدؿ العائد على حقوؽ ا٤بلكية...اٍف.
كيرل العديد من الباحثْب أف ٭بوذج اللجنة ا٤بقَبح مهم جدا ،لكنو من الناحية ا٤بالية اىتم فقط با٤بؤشرات
الٍب هتم ا٤بساٮبْب فقط  ،يف حْب أف ىناؾ مؤشرات مالية أخرل مهمة جدا هتم الوضع الداخلي للمؤسسة،
كالسيولة ،الرفع ا٤باِف كالنشاط ،لتحديد قدرهتا على ٛبويل أم نشاط اسَباتيجي ،كما أغفلت اللجنة يف مؤشرات
التشغيل الداخلية العديد من ا٤بؤشرات ا٤بالية.
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لقد طور

Kalpan and Cooper

مدخبل جديدا ٢بساب تكلفة ا٤بنتجات ،أطلقا عليو نظاـ التكلفػة علػى

أساس النشاط  ABCكيركز ىذا ا٤بدخل على ا٢باجة إُف تفهم أعمق لسلوؾ التكاليف كمن مث ٙبديػد مسببات
التكلفة غّب ا٤بباشرة ،فالتكاليف غّب ا٤بباشرة ال تتحملها ا٤بؤسسة ألهنػا ٙبدث فحسب ،كإ٭با ٙبدث نتيجة
٤بسببات ٥با كإذا ما اٚبذ قرار بتخفيض ما بسبب ىػذه األنػشطة ا٤بستهلكة للموارد فإف ذلك سيؤدم إُف ٚبفيض
دائم يف التكاليف ،فا٤بنتجات ال تستهلك موارد كإ٭با تستهلك أنشطة كىذه األنشطة ىي الٍب تستهلك ا٤بوارد،
لذلك فإف الَبكيز على األنشطة الٍب تػسبب استهبلؾ ا٤بوارد ٲبكن أف يؤدم إُف الرشد يف إدارة كل تكاليف
ا٤بنشأة.1
كيعترب تقييم األداء االسَباتيجي حسب األنشطة أحد أىم ٭باذج التقييم ا٢بديثة كظهر مع ظهور ٧باسبة
األنشطة الٍب عرفها  Horngrenبأهنا "النظاـ الذم يقوـ على ٘بميع التكاليف غّب ا٤بباشرة لكل نشاط من أنشطة
ا٤بؤسسة يف ٦بمعات للتكلفة مث ٚبصيص ىذه التكاليف على ا٤بنتج النهائي أك ا٣بدمة ا٤بقدمة على أساس
2
موجهات للتكلفة مبنية على العبلقة السببية".
كيتم تقييم األداء حسب األنشطة عن طريق ٙبليل كل نشاط ٤بعرفة كٙبديد كيف يتم أداء ىذا النشاط،
ٕبيث يتم قياس مستول األداء لؤلنشطة ٗبقاييس مالية كغّب مالية معا ،كٲبكن قياس مستول أداء النشاط عن
3
طريق اإلجابة على األسئلة التالية:
 ما ىي تكلفة أداء كتشغيل النشاط؟
 ما ىو الوقت البلزـ الذم يستغرقو النشاط لكي يتم؟
 ما ىو مستول جودة أداء النشاط؟
 ما ىي درجة مركنة النشاط؟
كيسعى ٭بوذج التكلفة على أساس النشاط إُف توفّب معلومات تكػاليف تتميػز بالدقػة كا٤بوضػوعية كا٤بصداقية
تستفيد منها اإلدارة العليا يف رفع كفاءة تقييم األداء كتشخيص األنشطة الكفؤة كالفعالة الٍب تسهم يف زيادة رٕبية
ا٤بؤسسات ،كالعمل على تطوير تلك األنشطة كبا٤بقابل ا٢بد مػن التأثّب السليب لبعض األنشطة يف رٕبية الوحدة.4
 1ابراىيم ميدة" ،٭بوذج مقَبح لتطبيق نظاـ التكلفة على أساس النشاط  ABCيف ٦باؿ ا٤بسؤكلية االجتماعية"٦ ،بلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية
كالقانونية ،اجمللد  ،21العدد الثآف ،سوريا ،2005 ،ص.284.
 2زينب جبار يوسف ،ىيفاء عبد الغِب عودة" ،أٮبية نظاـ التكاليف ا٤ببِب على أساس األنشطة ) (ABCيف القرارات اإلدارية"٦ ،بلة جامعة بابل ،اجمللد
 ،22العدد الرابع ،العراؽ ،2014 ،ص.934.
 3عبد اجمليد الطيب شعباف ،مرجع سبق ذكره ،ص.193.
 4ابراىيم ميدة ،مرجع سبق ذكره ،ص.285.
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كيرل العديد من الباحثْب أنو توجد عبلقة كاضحة بْب مقايس أداء النشاط فأم تغّب يف أحد ىذه ا٤بقاييس
سيؤثر يف ا٤بقاييس األخرل ،فإذا تغّب مثبل كقت تشغيل النشاط فسوؼ يؤثر ذلك على تكلفة تشغيل النشاط
كمستول ا١بودة كا٤بركنة ،حيث أف ىذا التغيّب سوؼ يغّب الطريقة الٍب يؤدل هبا النشاط ،كنظرا ٥بذه العبلقة
ا٤بتشابكة بْب مقاييس أداء النشاط ،فإنو من ا٣بطأ أف تستخدـ ا٤بؤسسة مقياس كاحد ٗبعزؿ عن ا٤بقاييس
األخرل.
كا١بدير بالذكر أف طريقة  ABCاستكملت ٗبدخل آخر يسمى اإلدارة باألنشطة  ABMيهتم بكيفيػة زيادة
القيمة احملصل عليها من طرؼ الزبوف أك األرباح ا٤بتحصل عليها عند تقدٔف ىذه القيمة.
قدـ

)(Mc Nair

كزمبلء نظاما أطلقوا عليو ىرـ األداء ،كمثلما ىو ا٢باؿ يف النماذج األخرل لتقييم األداء

فإف ا٤ببدأ األساسي يف ىذا النموذج يتمثل يف أنو ٭بوذج موجو للعميل كمتصل باالسَباتيجية العامة للمؤسسة،
كىو يقوـ على مفاىيم إدارة ا١بودة الشاملة كا٥بندسة الصناعية ك٧باسبة األنشطة ،كيصور ىرـ األداء ا٤بؤسسة عند
أربعة مستويات ٨بتلفة كيوفر ىيكبل لنظاـ اصاؿ ذم ا٘باىْب لَبسيخ رؤية ا٤بؤسسة الشاملة لدل ٨بتلف مستويات
ا٤بؤسسة ،حيث تتحوؿ األىداؼ كا٤بقاييس إُف ركابط بْب اسَباتيجية ا٤بؤسسة كأنشطتها ،بعبارة أخرل ،تتم ترٝبة
األىداؼ يف ا٘باه نزكِف بينما تتم ترٝبة ا٤بقاييس تصاعديا.1

فعند ا٤بستول األعلى تصيغ إدارة ا٤بؤسسة الرؤية ا٤بؤسسية ،كعند ا٤بستول الثآف يتم التعبّب عن أىداؼ
كحدات العمل كاألقساـ من منظور أكثر ٙبديدا كىو ا٤بنظور السوقي كا٤باِف حيث أف العمبلء كا٤بساٮبْب يقرركف
من منظور خارجي ما يكوف قياسو مهما ،أما ا٤بستول الثالث فهو ليس تنظيميا يف ا٢بقيقة بل يتألف من عدد
من التدفقات داخل ا٤بؤسسة ،ىذه التدفقات تغطي كظائف ا٤بؤسسة كالعديد من اإلدارات ،كىنا تتم صياغة
األىداؼ من منظور رضا العميل كا٤بركنة اإلنتاجية ،كيعمل ىذا ا٤بستول كحلقة كصل بْب األقساـ العليا كالدنيا يف
ا٥برـ ،كيف القسم األدْف من ا٥برـ (العمليات) يتم قياس األداء بصورة يومية أك أسبوعية أك شهرية ،أما يف األجزاء
العليا من ا٥برـ فتكوف القياسات أقل تواترا كيغلب عليها الطابع ا٤باِف ،كحسب رأم ) (Mc Nairكزمبلء ٯبب أف
يكوف نظاـ القياس متكامبل ٕبيث يتم ربط ا٤بقاييس التشغيلية عند ا٤بستويات الدنيا با٤بقاييس ا٤بالية عند
ا٤بستويات العليا كهبذه الطريقة تستطيع إدارة ا٤بؤسسة أف ترل ما يشكل أساس ا٤بقاييس ا٤بالية كما يدفعها.2

 1نيلز جوراف ،جاف ركل ،ماجَب ككتر ،ترٝبة عبل أٞبد إصبلح" ،األداء البشرم الفعاؿ بقياس األداء ا٤بتوازف :أفكار عا٤بية معاصرة" ،مركز ا٣بربات
ا٤بهنية لئلدارة ،القاىرة ،مصر ،2003 ،ص ص.45-43.
 2ا٤برجع نفسو ،ص ص.46-45.
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يعد ىذا األسلوب يف قياس أداء منظمات األعماؿ من أكثر ا٤بقاييس تكامبل كمشوال ،كيقوـ على أساس
ٙبديد أبعاد ا٤بنافسة الرئيسية الٍب تعتمدىا ا٤بؤسسة يف السوؽ كمن مث ٙبديد ٦بموعة من ا٤بعايّب الفرعية لكل بعد
2
رئيسي ،كيشّب الباحثْب عند تقييمهم ألداء ا٤بؤسسات إُف أف ىناؾ ستة أبعاد رئيسية للمنافسة ،1كىي:
 الجودة :كتقاس من خبلؿ نسبة ا٤بنتوجات ا٤بعيبة ،عدد كنوع الشكاكل من العمبلء ،رضا العمبلء
كاالقَباحات ا٤بقدمة من العاملْب؛
 التكلفة :كٲبكن قياسها من خبلؿ تكلفة ا٤بنتوجات ،مستول ا٤بخزكف ،التكلفة الكلية للمواد؛
 االعتمادية :كىنا تستخدـ معايّب الدقة يف التسليم كجاىزية اآلالت كعدد التغيّبات يف جدكلة
العمليات؛
 الخدمة :كتقاس من خبلؿ الوقت البلزـ لبلستجابة لطلب العميل كنوع ا٣بدمات ا٤بقدمة ككذلك عدد
شكاكل العمبلء كمدل سهولة االتصاؿ هبم؛

 التوقيت :كمؤشراهتا الرئيسية ىي الوقت الكلي لئل٪باز كنسبة كقت التشغيل الفعلي إُف الوقت الكلي
لئل٪باز كزمن هتيئة اآلالت؛
 المرونة :كتقاس من خبلؿ حجم االنتاج كتوقيتو ككذلك األعطاؿ ا٢باصلة كمدل القدرة على
االستجابة للتغيّبات ا٢باصلة يف حجم الطلب كأذكاؽ ا٤بستهلكْب.

تعد بطاقة األداء

ا٤بتوازف)(BSC

أداة تعتمدىا اإلدارة يف قياس مستول التقدـ يف األداء با٘باه ٙبقيق

األىداؼ االسَباتيجية ٤بنظمات األعماؿ ،كتتكوف ىذه البطاقة من أربعة أبعاد رئيسية تعمل معا يف سبيل ٙبقيق
االسَباتيجية ا٤بوضوعة ،ىذه األبعاد ىي :البعد ا٤باِف ،بعد العمبلء ،بعد العمليات الداخلية كبعد التعلم كالنمو.
كيرل كل من  Kaplan and Nortonأف ىناؾ العديد من الدكافع كراء تبُب ا٤بؤسسات ٥بذا التوجو:

3

 ا٘باه ا٤بؤسسة إُف الَبكيز على تنفيذ االسَباتيجية انطبلقا من أف تنفيذ االسَباتيجية أىم من االسَباتيجية
نفسها ،فا٤بشكلة ا٢بقيقية ليست يف الصياغة غّب الدقيقة لبلسَباتيجية كلكن يف تنفيذ كتقييم األداء؛
 1طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي ادريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،2009 ،ص.154.
 2ا٤برجع نفسو ،ص ص.155-154.
 3عبدالرحيم ٧بمد عبدالرحيم" ،دكر ا٣برائط االسَباتيجية يف ٙبقيق الَباصف كبناء ٭بوذج العمل ا٤بؤسسي :التحوؿ من الفردية إُف ا٤بؤسساتية" ،ا٤بؤٛبر
الثالث ٤بعاىد اإلدارة العامة كالتنمية اإلدارية بدكؿ ٦بلس التعاكف ا٣بليجي ،الدكحة ،قطر ،يومي  23ك 25جواف  ،2016ص.9.
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ٙ بوؿ ا٤بؤسسة من الَبكيز على إدارة األصوؿ الثابتة إُف الَبكيز على اسَباتيجيات إدارة ا٤بعرفة كالٍب تقوـ
بتوظيف األصوؿ غّب ا٤بلموسة مثل عبلقات العميل ،ابتكار منتجات كخدمات جديدة ،تكنولوجيا
ا٤بعلومات ،ا١بودة ،قواعد البيانات ،قدرات كمهارات العاملْب كالدافعية؛
 شدة ا٤بنافسة كعدـ صبلحية االسَباتيجيات الٍب كانت صا٢بة للمنافسة يف ا٤باضي ،فكثّب من
ا٤بؤسسات حٌب هناية السبعينيات كانت تعتمد على الرقابة ا٤بركزية من خبلؿ األقساـ الوظيفية الكبّبة،
كىف الفَبة ا٢بالية أدركت معظم ا٤بؤسسات ىذه ا٤بشكبلت ،كأصبحت تعمل من خبلؿ فرؽ العمل
كاستخداـ البلمركزية يف كحدات األعماؿ ،حيث أدركت ىذه ا٤بؤسسات أف ا٤بيزة التنافسية تتحقق من
ا٤بعرفة ،كالقدرات ،كعبلقات ا٤بوظفْب أكثر من االستثمار يف األصوؿ الثابتة ،كأف ىناؾ ضركرة لتحقيق
التوازف بْب كل األطراؼ داخل ا٤بؤسسة؛
 يركز ىذا التوجو على ا٤بقاييس غّب ا٤بالية الٍب تعطى رؤية عن ا٤بستقبل ،كعدـ االعتماد فقط على
ا٤بقاييس ا٤بالية الٍب توفر للمديرين معلومات تارٱبية عن أداء ا٤بؤسسة ،كبالتاِف كل مقاييس القياس يف
مدخل قياس األداء ا٤بتوازف) (BSCتأتى من رؤية كاسَباتيجية ا٤بؤسسة.
كنظرا لؤلسباب ا٤بذكورة أعبله ،ارتأينا الَبكيز على نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف) (BSCكونو يعترب من أىم
األساليب ا٢بديثة يف تقييم األداء االسَباتيجي ليتم مناقشتها بشيء من التفصيل يف الفصل التاِف.
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أصبحت مقاييس األداء ا٤بالية الٍب اعتمدت عليها ا٤بؤسسات االقتصادية كلفَبة طويلة يف تقييم أدائها سواء
تلك التقليدية الٍب تركز على مدخل ٙبليل التكاليف كمدخل ٙبليل القوائم ،أك تلك الٍب تعتمد على خلق القيمة
غّب كافية خصوصا يف ظل بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،حيث أف ا٣بصائص ا٤بميزة ٥بذه األخّبة من منافسة عا٤بية
كظهور تكنولوجيا ا٤بعلومات كتكنولوجيا التصنيع قد انعكست على نظم تقييم األداء ،فأثرت فيها تأثّبا ىيكليا
بالغا امتد نطاقو إُف ٨بتلف ا١بوانب ا٤بتعلقة بتلك النظم ،إذ انتقد عدد كبّب من ركاد االقتصاد يف هناية القرف
العشرين ا٤بقاييس ا٤بالية ا٤بستخدمة يف تقييم أداء ا٤بؤسسات يف ظل بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،كأكضحوا أهنا مقاييس
٧بدكدة كيربز ضعفها أكثر يف ا٤بؤسسات حديثة النشأة الٍب تعتمد على األصوؿ غّب ا٤بلموسة ،فهي مقاييس
تارٱبية كال تعطي نظرة عن األداء ا٤بستقبلي كال تأخذ بعْب االعتبار العناصر غّب ا٤بلموسة يف قيمة ا٤بؤسسة كال
ترتبط باسَباتيجيتها ،باإلضافة إُف أنو ال ٲبكن إٯباد مفتاح مؤشرات أداء ا٤بؤسسات يف البيانات ا٤بالية
فقط...كغّبىا من ا٤بآخذ ،لتتم االشارة ختاما إُف عدـ مبلءمة مقاييس األداء ا٤بالية لوحدىا ٤بتطلبات بيئة
األعماؿ ا٢بديثة ،لذلك تطلب األمر ضركرة تطوير نظم احملاسبة اإلدارية يف ا٤بؤسسة ٕبيث ال تقتصر ٨برجاهتا
على ٦برد تقدٔف مقاييس مالية بل ٲبتد نطاؽ تلك ا٤بخرجات ليشمل توليد مقاييس غّب مالية تساعد على رفع
مستويات كفاءة كفعالية ٝبيع أنواع ا٤بؤسسات بغض النظر عن حجمها كطبيعة نشاطها ،ىذه ا٤بقاييس تقوـ على
ٙبقيق األىداؼ التشغيلية ا١بديدة للمؤسسات مثل ارتفاع مستول ا١بودة ،زيادة ا٤بركنة كاالبتكاراتٙ ،بسْب أداء
التسليم ،تقصّب زمن اإلنتاج ،سرعة االستجابة لطلبات العمبلءٚ ،بفيض مستويات ا٤بخزكف...اٍف ،لتكوف جنبا
إُف جنب مع مقاييس األداء ا٤بالية قصّبة األجل ،لذلك كهبدؼ اعطاء صورة أكضح عن أداء ا٤بؤسسة تقابل
ا٤بتغّبات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة ،ظهرت ٭باذج تقييم يتم من خبل٥با ٘بميع ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية معا
لتحسم عملية تقييم األداء ،حيث تقوـ على أساس تكامل كل من ا٤بقاييس ا٤بالية الٍب تعكس نتائج عمليات
ا٤بؤسسة كا٤بقاييس غّب ا٤بالية كالٍب تعكس أسباب ىذه النتائج ،كمن بْب ىذه النماذج ما شاع استخدامها على
نطاؽ كاسع ،أال كىي بطاقة األداء ا٤بتوازف) (BSCالٍب سنتطرؽ إليها يف الفصل ا٤بواِف.
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لقد ترتب على التغّب الذم شهدتو بيئة األعماؿ ا٢بديثة ظهور انتقادات كثّبة لنظم تقييم األداء التقليدية الٍب
أصبحت أداة غّب مناسبة لتحديد مدل سبلمة األداء ،كإزاء ىذه االنتقادات ا٘بهت أغلب ا٤بؤسسات إُف تطوير
كابتكار مقاييس أداء تتجو صوب ا٤بستقبل كتأخذ يف اعتبارىا الزبائن ،العمليات التشغيلية كا٢باجة إُف االبتكار
كالتحسْب ٗبا يوفر تفسّبات أفضل ألدائها ،كىذا ما يتفق مع ما أشار إليو  Robert S. Kaplanمن أف تركيز
احملاسبة اإلدارية ٯبب أف يتحرؾ متجاكزا ا٤بقاييس ا٤بالية ا٤بلخصة للعمليات الصناعية إذا ما أرادت أف ٙبافظ على
دكرىا األساسي يف التقييم كالرقابة ،لتتجو ٫بو ا٤بقاييس غّب ا٤بالية هبدؼ إعطاء صورة أكضح عن أداء ا٤بؤسسات
تقابل ا٤بتغّبات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة.
كلقد جاءت بطاقة األداء ا٤بتوازف ( )BSCكثمرة ١بهود علماء كباحثْب كثّبين استفاد منها حقل اإلدارة
كاألعماؿ كمن تطبيقاهتا العملية كا٤بتطورة يوما بعد يوـ ،كنظاـ ٯبمع بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كا٤بقاييس غّب ا٤بالية يُعتمد
عليو يف ٦باؿ تقييم كتطوير األداء االسَباتيجي.
لذلك ،كنظرا ألٮبية ىذا النظاـ كاف لزاما علينا الوقوؼ على ٨بتلف جوانبو النظرية من خبلؿ العناصر التالية:
 المبحث األول :مدخل إُف بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 المبحث الثاني :ا٣بطوات ا٤بنهجية لتصميم كتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 المبحث الثالث :بطاقة األداء ا٤بتوازف ()BSCكأداة لتقييم األداء االسَباتيجي.
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انطبلقا من مقولة "ال ٲبكن تطوير ما ال ٲبكن قياسو" ،حاكؿ الباحثوف إٯباد طرؽ هتدؼ إُف إدماج كل من
يساىم يف خلق الثركة ضمن اسَباتيجية ا٤بؤسسة ،مع العمل على ترٝبة كم ّد ىذه االسَباتيجية إُف كافة ا٤بستويات

التنظيمية بشكل بسيط ككاضح ليساعد على تنفيذىا ،فتعددت ٭باذج التطوير التنظيمي كتقنيات قياس كتقييم
أداء ا٤بؤسسات ،كتكاملت نظريات ك٭باذج اإلدارة كاألعماؿ لتوفر لنا أساليب تطوير كقياس أداء فعالة ،تزامنت
مع تطور مفهوـ ا١بودة كإعادة ىندسة ا٤بؤسسات كإدارة ا٤بعرفة كتقنية ا٤بعلومات ،حيث كانت ىذه النماذج
ا٢بديثة تبحث عن ريادة األداء من خبلؿ اعتماد ٦بموعة من ا٤بؤشرات تقيس األىداؼ االسَباتيجية لتحدث
بذلك توافقا بْب ا٤بستويْب االسَباتيجي كالعملي يف ا٤بؤسسة أك ما يسمى بالريادة ،كلعل أىم تلك النماذج ا٤ببتكرة
٪بد تلك ا٣باصة بػ  R. Kaplanك D. Nortonكا٤بسماة ببطاقة األداء ا٤بتوازنة )BSC( Balanced Scorecard
كقد قامت العديد من ا٤بؤسسات يف سائر أ٫باء العاَف بتكييف ىذا النظاـ حسب احمليط الذم تعيش فيو كحسب
بيئتيها الداخلية كا٣بارجية كنظاـ لتطوير األداء كقياس مستول التقدـ فيو با٘باه ٙبقيق األىداؼ.
سنحاكؿ من خبلؿ ىذا ا٤ببحث التطرؽ إُف ا٤بفاىيم النظرية األساسية لنظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCمن
خبلؿ العناصر التالية:
 المطلب األول :مفهوـ بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 المطلب الثاني :مراحل تطور بطاقة األداء ا٤بتوازف ()BSC؛
 المطلب الثالث :خصائص ،فوائد كاستخدامات بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
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دفعت التغّبات كالتطورات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة بالباحثْب إُف تطوير نظم تقييم لؤلداء تأخذ بعْب االعتبار
كبل من ا١بوانب ا٤بالية كغّب ا٤بالية يف ا٤بؤسسة كتتجو ٫بو ا٤بستقبل ،كيعد نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCمن
أىم اآلليات اإلدارية الٍب القت إقباال يف التطبيق من طرؼ ا٤بؤسسات.

يف بداية  1983كتب  Robert Kaplanعن كيفية قياس ا٤بؤسسات ألدائها ،كذكر أف ىناؾ أبعاد مفقودة
يف عملية القياس كىي ا٤بقاييس غّب ا٤بالية ،كيف سنة  1987ظهر كتاب بعنواف " "Relevant Lossلكل من
 Kaplan & Janshonحيث ظهر مدخل األداء ا٤بتوازف كا٘باه رئيسي ٤بواجهة االنتقادات الٍب كجهت إُف ا٤بدخل
التقليدم ،كال تعد بطاقة األداء ا٤بتوازف عملية ٘بديد مطلق يف أساليب تقييم األداء ،بل تعود ا١بذكر األكُف ٥بذه
الطريقة إُف سنوات ا٣بمسينات أين قاـ  Harbert Simounك٦بموعة من الباحثْب بدراسة كيفية استعماؿ ا٤بعلومة
احملاسبية ،كتوصلوا إُف أف ا٤بسّب ال يستند يف بناء نظاـ معلوماتو على النظاـ احملاسيب فحسب ،بل ىناؾ ٦بموعة
متنوعة من األنظمة يستقي منها معلوماتو ،باإلضافة إُف استخداـ ا٤بؤشرات ا٤بادية كوسيلة للمتابعة اليومية
لئلنتاج.1
إف أكؿ بطاقة تقييم متوازف( )BSCمت استخدامها كانت يف مؤسسة  Anolog Devicesسنة  ،1987حيث
استخدمت ىذه األخّبة بطاقة أكثر مشولية من ا٤بداخل ا٤بعركفة لقياس األداء ،إذ مشلت جوانب خاصة مثل سرعة
التسليم للعميل ،جودة كدكرة العمليات التطبيقية ،فاعلية تطوير منتجات جديدة باإلضافة إُف ا٤بقاييس ا٤بالية.2
طور نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعلى يد الباحثْب ( Robert Kaplanأستاذ للمحاسبة ٔبامعة ىارفارد)
ك( David Nortonمستشار بوالية بوسطن) ،ففي سنة  1990قاد الباحثاف دراسة دامت أكثر من سنة كاملة
كمشلت إثنا عشر مؤسسة من كندا كالواليات ا٤بتحدة األمريكية ،كقد انطلقا من فرضية أف مقاييس األداء ا٤بالية َف
تعد فعالة ككافية يف ا٤بؤسسات ا٢بديثة ،من حيث أف اعتماد ىذه األخّبة على ا٤بقاييس ا٤بالية التقليدية يؤثر سلبا
على قدرهتا يف خلق القيمة ،3كلدل قيامهم بعقد لقاءات مع مديرم األقساـ ا٤بختلفة يف ىذه ا٤بؤسسات للتعرؼ
على كجهات نظرىم يف أداء مؤسساهتم ،تبْب أف كل قسم ينظر إُف أداء ا٤بؤسسة من زاكية ٚبتلف كثّبا عن الزكايا

 1مزيآف نورالدين ،ببلسكة صاٌف" ،أٮبية استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف يف القيادة االسَباتيجية للمؤسسة"٦ ،بلة الباحث االقتصادم ،جامعة برج
بوعريريج ،العدد األكؿ ،ا١بزائر ،2013 ،ص.243.
 2ا٤برجع نفسو ،ص.244.

3

Paul R. Niven, ―Balanced scorecard: step-by-step: Maximizing Performance and Maintaining Results‖, John
Wiley & Sons, Second Edition, New Jersey, USA, 2006, P.12.
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الٍب تسود يف بقية األقساـ ،كعند ٘بميع كجهات ا٤بختلفة كتصنيفها تبْب أهنا تنقسم إُف أربع كجهات نظر
1
أساسية ،ىي:
 وجهة نظر المحاسبة :كتنظر إُف أداء ا٤بؤسسة من خبلؿ ا٤بؤشرات ا٤بالية ،كتعتمد على اإليرادات
كا٤بصاريف؛
 وجهة نظر اإلنتاج :كتنظر إُف أداء ا٤بؤسسة من خبلؿ مؤشرات التشغيل ككفاءة العمليات؛
 وجهة نظر التسويق :كتنظر إُف أداء ا٤بؤسسة من خبلؿ مؤشرات السوؽ كإدارة العمبلء؛
 وجهة نظر التخطيط :كتنظر إُف أداء ا٤بؤسسة من خبلؿ مؤشرات النمو ،كمنحنيات التعلم كالكفاءات
احملورية ،كا٤بقارنة با٤بنافسْب.
كبناء عليو فقد تبْب لػ  Robert Kaplan & David Nortonأف ا٢بل األكمل لقياس كتقييم أداء ا٤بؤسسات
ال يكوف باالقتصار على كجهة نظر كاحدة كإلغاء كجهات النظر الثبلث األخرل ،بل باالعتماد على كجهات
النظر األربع كا١بمع بينها كالتوفيق بْب مؤشراهتا يف إطار كاحد شامل كمتكامل ،كمن ىنا انبثق نظاـ بطاقة األداء
ا٤بتوازف ) Balanced Scorecard )BSCالذم يقوـ على سقوط ا٤بؤشر الواحد ،كتعزيز ا٤بؤشرات احملاسبية
2
ٗبؤشرات إضافية من ٨بتلف ٦باالت كأنشطة ا٤بؤسسة األخرل  ،كقد مت نشره ألكؿ مرة يف ٦بلة Harvard
 Business Reviewسنة  1992يف مقاؿ ٰبمل عنواف
»  Performanceكاعتربتو كاحدا من أبرز اآلليات اإلدارية الػ 75ا٤بؤثرة خبلؿ القرف العشرين ،3كما كاف كتاب
 The Balanced Scorecardأكثر كتاب مت بيعو عن طريق  ،Amazon.comباإلضافة إُف أنو بنهاية سنة 2000
« The Balanced Scorecard—Measures that Drive

فإف  %60من أكرب  1000مؤسسة يف الو.ـ.أ قامت بتبِب ا٤بفهوـ.4
ماىي بطاقة األداء ا٤بتوازف)(BSC؟
فهل ىي فلسفة إدارية؟
أـ ىل ىي نظاـ إدارة؟
أـ ىل ىي نظاـ قياس؟

 1ركال ا٤بعايطة" ،بطاقات األداء ا٤بتوازف كأداة لتقييم األداء" ،متوفر على  ،https://www.slideshare.netتاريخ االطبلع.2016/11/20 :
 2ا٤برجع نفسو.
Paul R. Niven, OP.cit. P.13.

3

4ع بد السبلـ ابن عبد اهلل أبو ملحة" ،بطاقة األداء ا٤بتوازف بْب النظرية كالتطبيق٘ :بربة شركة االتصاالت السعودية" ،متوفر على
 ،https://fr.slideshare.netتاريخ االطبلع.2016/11/20 :
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لئلجابة على ىذه األسئلة البد أف نعرض عددا من التعريفات لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكما يلي:
تعريف

:)0224( Kaplan & Norton

"ىي ٦بموعة من ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية تقدـ لئلدارة العليا صورة

كاضحة كشاملة كسريعة ألداء ا٤بؤسسات".1

تعريف

:Robinson

"ىي ٭بوذج يعرض طرقا متنوعة إلدارة ا٤بؤسسة لكسب عوائد مرضية من خبلؿ صناعة

القرارات االسَباتيجية الٍب تأخذ با٢بسباف اآلثار ا٤بنعكسة على كل من احملور ا٤باِف ،العمبلء ،العمليات الداخلية
كتعلم األفراد ،كإف ٙبليل األداء كقياسو للمحاكر ا٤بذكورة يعتمد على ٙبليل كتشخيص مقاييس أداء مالية كغّب
مالية ألىداؼ قصّبة كطويلة األجل".2

تعريف " :Toru Morisawa, Hiroshi Kurosaki.ىي تقرير يتضمن األىداؼ االسَباتيجية الٍب مت كضعها يف
ا٣بطط االسَباتيجية للمؤسسة ،باإلضافة إُف بياف مقاييس األداء ا٤بستخدمة لتحديد مدل ٙبقيق ا٣بطط،
كمستول األداء ا٤بطلوب بالنسبة لكل مقياس من مقاييس األداء".3

تعريف مؤسسة  Siemensاأللمانية :أكردت ا٤بؤسسة ثبلثة تعريفات رئيسية للبطاقة ،على النحو التاِف:

4

 أداة لقياس تقدـ ا٤بؤسسة ٫بو أىدافها االسَباتيجية من خبلؿ ترٝبة رسالتها كأىدافها إُف تكتيكات
كمقاييس ٫بو موازنة ٦بموعة ا٤بنظورات؛
 كسيلة للفوز بتوقعات العمبلء كقرة ا٤بؤسسة ٤ببلءمة كارضاء رغبات العمبلء؛
 ترٝبة االسَباتيجية ،الرسالة كالرؤية إُف مقاييس ملموسة الستخدامها من قبل متخذم القرار.
أما التعريف األمشل فهو لكل من

Kaplan & Norton

لسنة

1996

بنظرهتما للبطاقة باعتبارىا نظاما

متكامبل ،كىو يتكوف من أنظمة فرعية متفاعلة لتحقيق األىداؼ ا٤بطلوبة من عملية التقييم ،إذ عرفاىا كما يلي:
تعريف " :)0222( Kaplan & Nortonىي نظاـ يقدـ ٦بموعة متماسكة من األفكار كا٤ببادئ كخارطة مسار

مشوِف للمؤسسات ٤بتابعة ترٝبة رؤيتها االسَباتيجية ضمن ٦بموعة مَبابطة من مقاييس األداء ،إذ تساىم ىذه
ا٤بقاييس يف ا٪باز األعماؿ ككضع اسَباتيجيتها كا٤بساعدة يف التنسيق بْب األداء الفردم كالتنظيمي كصوال إُف
أىداؼ اإلدارة".5
Robert Kaplan, David Norton, "The balanced scorecard: Measures that drive performance", OP. cit, P.71

 2إبراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص73.

1

3

Toru Morisawa, Hiroshi Kurosaki, ―Using the Balanced Scorecard in Reforming Corporate Management
Systems‖, Nomura Research Institute, N.71,Tokyo, Japan, December, 2003. P.2.

 4طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.129.
5

Bernardo Guimaraes, Pedro Simoes, and Rui Cunha Marques, "Does performance evaluation help public
managers? A Balanced Scorecard approach in urban waste services", Journal of Environmental Management,
Vol.91, Issue N.12, December 2010, P.2632.

145

إف ىذا التعريف يصف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعلى أهنا نظاـ إدارة متكامل ،يتكوف من ثبلثة عناصر
1
كالتاِف:
 أداة اتصال :فالقياسات يف إطار البطاقة تعطي إمكانية لتقاسم مشَبؾ للمعرفة كما أف ا٤بقاييس تساىم
يف إثراء ا٢بوار كالتعلم كتطوير جوانب التحسْب كالتغيّب الضركرية البلزمة بأكفأ الطرؽ كبسهولة؛
 نظام قياس :بطاقة األداء ا٤بتوازف ( )BSCتتيح إمكانية لَبٝبة رؤية كاسَباتيجية ا٤بؤسسة إُف أىداؼ أكثر
ٙبديدا كمؤشرات أكثر دقة يف القياس يتقا٠بها ا١بميع ك٘بعل من اسَباتيجيات ا٤بؤسسة اسَباتيجية نشطة
كأفعاؿ كليس ٦برد أطركحات نظرية ال ٘بد ٥با قياسات فعلية على أرض الواقع؛
 نظام إدارة استراتيجي :كذلك لكوهنا توازف األداء ا٤باِف كتضعو بصورتو الصحيحة من خبلؿ موجهات
أداء تأخذ بنظر االعتبار ربط األفعاؿ قصّبة األمد مع اسَباتيجيات ا٤بؤسسة كأىدافها البعيدة.

كٲبكن توضيح عناصر النظاـ يف الشكل التاِف:

أداة اتصال
نظام قياس
نظام إدارة استراتيجية

Source: Paul R. Niven, ―Balanced scorecard: step-by-step: Maximizing Performance and Maintaining Results‖,
John Wiley & Sons, Second Edition, New Jersey, USA, 2006, P.14.

من خبلؿ ما تقدـ يتضح أف بطاقة األداء ا٤بتوازف ( (BSCىي نظاـ كفلسفة إدارية لَبٝبة رؤية كاسَباتيجية
ا٤بؤسسة إِف ٦بموعة شاملة من مقاييس األداء الٍب توفر اإلطار الكامل لتنفيذ اسَباتيجياهتا ،كال تعتمد على ٙبقيق
األىداؼ ا٤بالية فحسب ،بل تؤكد أيضا على األىداؼ غّب ا٤بالية الٍب ٯبب أف ٙبققها ا٤بؤسسة كذلك ٤بقابلة
أىدافها ا٤بالية ،أم أف بطاقة األداء ا٤بتوازف ىي أداة للربط بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية لؤلداء ،فهي إذا آلية
لتطبيق االسَباتيجيات كقياس األداء بناء على ا٣بطط ا٤برسومة كالنابعة بدكرىا من اسَباتيجيات ا٤بؤسسة ،كٲبكن
تصور دكر بطاقة األداء ا٤بتوازف يف معا١بة قصور ا٤بقاييس ا٤بالية يف تنفيذ االسَباتيجية كما يلي:
Paul R. Niven, Op.cit, PP.16-20.

1
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تنفيذ االستراتيجية

بطاقة األداء المتوازن

المقاييس المالية
وغير المالية

المصدر٧ :بمد مظهر أٞبد" ،تقؤف كمراجعة األداء ا٤بتوازف يف منظمات األعماؿ كأثر ذلك على نظرية ا٤براجعة" ،رسالة دكتوراه غّب منشورة ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة أـ درماف ،السوداف ،2010 ،ص.89.

من خبلؿ ما تقدـ ٲبكن صياغة دالة لتعريف بطاقة األداء ا٤بتوازف ( )BSCكما يلي:
 = BSCفلسفة إدارية  +نظام لالستراتيجية  +أداة اتصال  +نظام للقياس
فبطاقة األداء ا٤بتوازف (ٛ )BSCبثل استجابة متكاملة ٤بتغّبات اإلدارة ،فهي نظاـ كفلسفة إدارية كمقياس
لؤلداء كأداة اتصاؿ يربط االسَباتيجية مع العمليات التشغيلية ،كيَبجم األىداؼ إُف مقاييس متوازنة من خبلؿ
االعتماد على مقاييس مالية كمقاييس غّب مالية يتم توزيعها على أبعاد البطاقة األربعة ،كىي تركز على كصف
1
ا٤بكونات األساسية لنجاح ا٤بؤسسة كأعما٥با ،كذلك ٗبراعاة االعتبارات التالية:
 البعد الزمني :هتتم عمليات قياس األداء بثبلثة أبعاد زمنية ىي األمس كاليوـ كغدا؛
 البعد المالي وغير المالي :حيث تراقب النسب الرئيسية ا٤بالية كغّب ا٤بالية بصورة متواصلة؛
 البعد االستراتيجي :هتتم عمليات قياس األداء بربط التحكم التشغيلي قصّب ا٤بدل برؤية كاسَباتيجية
ا٤بؤسسة طويلة ا٤بدل؛
 البعد البيئي :هتتم عمليات قياس األداء بكل من األطراؼ الداخلية كا٣بارجية عند القياـ بتطبيق
ا٤بقاييس.

كقد ش ّدد  Kaplan & Nortonعلى ثبلث مبادئ أساسية ٤بفهوـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCىي:

2

 االعتماد على العبلقة السببية؛
 تتضمن حوافز األداء ا٤بناسبة كا٤ببادرات التشجيعية؛
 االعتماد على العبلقة مع عوامل القياس ا٤باِف.

 1عبد ا٢بميد عبد الفتاح ا٤بغريب" ،قياس األداء ا٤بتوازف :ا٤بدخل ا٤بعاصر لقياس األداء االسَباتيجي" ،ص ،5.متوفر على
 ، https://faculty.ksu.edu.saتاريخ االطبلع.2016/11/30 :

2

Ali Sanayei, Hosein Rezaie Dolatabadi, Mahdieh Jalalpoor, ―An investigation in to Necessary Prerequisites for
Implementation of Balanced Scorecard (Case Study: Ansar Bank)‖, Interdisciplinary Journal Of Contemporary
Research In Business, Vol.3, N.6, October 2011, P.384.
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منذ ظهور بطاقة األداء ا٤بتوازف ( (BSCطرأت عليها تغّبات عديدة أفرزت عن أربعة أجياؿ منها ،ككاف ذلك
بعد أف أدركت ا٤بؤسسات أف ىناؾ أسباب لؤلداء غّب ا٤برضى للبطاقة فبدأت يف استخدامها كنظاـ إدارم كليس
فقط كنظاـ لتطوير األداء ،مث تطورت لتضيف إُف أىدافها استخدامها كإطار للتغّب التنظيمي ،كمن مث ادخاؿ عدة
تعديبلت سواء بإضافة أبعاد جديدة أك بإدماج عناصر أخرل ،كما يبينو الشكل ا٤بواِف:

الجيل األول

كنظبم BSC
لتطويز األداء

الجيل الثالث

الجيل الثاني

BSCكنظام إداري

BSCكنظبم للتغييز

الجيل الرابع

 BSCالوؼذلخ

العناصر الرئيسية
هقبييس األداء
تقسين االستزاتيجيخ
أرثؼخ أثؼبد
األهذاف االستزاتيجيخ
هؤشزاد األداء
هؤشزاد األداء
الحبكوخ
الوكبفآد الوزتجطخ
ثبألداء

التؼلن التنظيوي
تحذيذ وحل هشبكل
التشغيل
التغذيخ الؼكسيخ لخطخ
الوزحلخ القبدهخ
ثنبء الوؼزفخ
التنظيويخ

خطواد خبصخ
ثبلتغييز في
الوؤسسخ
الخطخ االستزاتيجيخ
انسيبة
االستزاتيجيخ
دهج الوواسنخ
والووارد الجشزيخ
التغيز في الونبخ
التنظيوي

خطواد خبصخ
ثبلتغييز في
الوؤسسخ
الخطخ االستزاتيجيخ
انسيبة
االستزاتيجيخ
دهج الوواسنخ
والووارد الجشزيخ
التغيز في الونبخ
التنظيوي

Source: Morisawa, T. "Building Performance Measurement Systems with the Balance scorecard Approach",
Nomura Research Institute (NAI) Papers, N. 45, April. 2002, P.4.et Stéphane Trébucq, « Le balanced scorecard
en France :Un outil de communication encore incompris », Revue française de gestion – N.211, Lavoisier, Paris,
بتكييف من الباحثة 2011, P.134.

يف البداية ظهرت بطاقة األداء ا٤بتوازف ( (BSCكمدخل لئلجابة على بعض األسئلة ا٤بتعلقة با٥بدؼ
األساسي للمؤسسة كرؤيتها فلم تتجاكز كوهنا ٦بموعة من ا٤بؤشرات االسَباتيجية ا٤بوزعة بتوازف بْب األبعاد الٍب
طرحها  ،Norton & Kaplanأم أف ا١بيل األكؿ من ( (BSCٲبكن أف يُعرؼ بأنو أداة لقياس كتقييم األداء،
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تتضمن مقاييس مالية كغّب مالية ،موزعة بْب أربعة أبعاد اسَباتيجية ،ىي :البعد ا٤باِف ،بعد العمبلء ،بعد
العمليات الداخلية كبعد التعلم كالنمو ،1كيوضح الشكل التاِف ا١بيل األكؿ من بطاقة األداء ا٤بتوازف (:(BSC

البعد المالي
األىدا

بعد العمالء
المقاييس

المقاييس

األىدا

البقاء كاالستمرارية

التدفق النقدم

منتجات جديدة

نسبة ا٤ببيعات من ا٤بنتجات ا١بديدة

النجاح

معدؿ ٭بو ا٤ببيعات

االستجابة السريعة

التسليم يف الوقت احملدد

التطور

الدخل التشغيلي

تفضيل ا٤بوارد

ترتيب ا٢بسابات الرئيسية

العائد حقوؽ ا٤بلكية

إقامة شراكة مع العمبلء

بعد العمليات الداخلية
األىدا

بعد التعلم والنمو
األىدا

المقاييس

المقاييس

القدرة التكنولوجية

ا٥بندسة الصناعية مقارنة با٤بنافسْب

قيادة التكنولوجيا

زمن تطوير منتجات جديدة

التفوؽ الصناعي

تكلفة الوحدة

التعلم الصناعي

نسبة ا٤بنتجات الٍب ٛبثل  %80من

تصميم ا٤بنتجات

زمن دكرة االنتاج

تركيز اإلنتاج

ا٤ببيعات

تقدٔف منتجات جديدة

كقت التسليم ،الكفاءة ا٥بندسية

التوقيت

ا٤بنتجات ا١بديدة مقارنة با٤بنافسْب

اإلنتاج الفعلي مقابل ا٤بخطط
Source : Robert Kaplan, David Norton, ―The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance »,
Harvard Business Review, Vol. 64, USA, January-February 1992, P.76.

من خبلؿ ىذا ا١بيل ،ٲبكن كصف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCبأهنا:

2

 خليط من ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية؛
 عدد ٧بدكد من ا٤بقاييس يَباكح عددىا من  25-15مقياسا؛
 أمكن تقسيم تلك ا٤بقاييس إُف أربعة أبعاد ىي :بعد ماِف ،بعد العمبلء ،بعد العمليات التشغيلية
الداخلية ،كبعد النمو كاالبتكار؛

1

Helena Isabel Barroso Saraiva , "The Balanced Scorecard: The Evolution of the Concept and Its Effects On
Change in Organizational Management", EBS Review, N.28, Polytechnic Institute of Guarda, Portugal , 2011,
P.55.

 2أٞبد عبد الكرٔف ٧بمد ا٢بركاف" ،العوامل ا٤ب ؤثرة يف ٙبديد األٮبية النسبية ألبعاد كمقاييس األداء لنظاـ قياس كتقييم األداء ا٤بتوازف" ،ا٤بملكة العربية
السعودية ،2012 ،ص ص ،5-4.متوفر على  ، www.qu.edu.saتاريخ االطبلع.2017/01/02 :
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 ارتبطت ا٤بقاييس باألىداؼ االسَباتيجية للتنظيم ،حيث أمكن عمل جداكؿ تنشأ داخلها مصفوفات
توضح العبلقة بْب األىداؼ كا٤بقاييس؛
 ٯبب اختيار ا٤بقاييس كا٤بؤشرات من قبل الشخص ا٤بسؤكؿ يف اإلدارة العليا للتنظيم كبشكل يعكس
قبولو للمعلومات االسَباتيجية كأٮبية اختيارىا كدعمها لعملية االتصاؿ االسَباتيجية؛
 تضمن ا١بيل األكؿ أيضا االىتماـ بعبلقات السبب كالنتيجة ،حيث مت إيضاح عبلقة االرتباط بْب
األبعاد األربعة كبعضها البعض ،أك بصورة أخرل دراسة العبلقة بْب مقاييس ٧بفزات األداء من ناحية
) (leadكبْب مقاييس النتائج ) (Legمن ناحية ثانية.
كبناء على ذلك ٲبكن القوؿ بأف ا١بيل األكؿ ٛبثل يف تعريف البطاقة من خبلؿ فلسفة التصميم الٍب
أكردىا  )1992( Norton & Kaplanكأداة إدارية لتقييم األداء ا٤بتوازف ماليا كغّب ماليا ،قصّب كطويل األجل،
تعامل داخلي كخارجي ،كأف األبعاد كما يتبعها من مقاييس إ٭با تنبع من رؤية كرسالة كأىداؼ ا٤بؤسسة.
سرعاف ما استقطبت ( (BSCاىتماـ العديد من ا٤بدراء يف ا٤بؤسسات ،حيث طالب ىؤالء بكيفية تنفيذىا
عمليا يف مؤسساهتم ،فقاـ كل من  Norton & Kaplanبنشر مقالة أخرل يف سنة  1993بعنواف «Putting The
» ،Balanced Scorecard To Workتضمنت فكرة أساسية مفادىا أف مقياس بطاقة األداء ا٤بتوازف
ٯبب أف يتصل باسَباتيجية ا٤بؤسسة ،كبْب سنٍب  1993ك 1996تطور مفهوـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ( (BSCمن
نظاـ قياس كتقييم األداء إُف نظاـ إدارم يستخدـ كأداة أساسية لبلسَباتيجية يف أغلب ا٤بؤسسات ،ككاف السبب
((BSC

كراء ىذا التطور تلك التحسينات ا٤بقدمة من قبل بعض ا٤بؤسسات األمريكية كالكندية السباقة يف تطبيق بطاقة
األداء ا٤بتوازف) ،(BSCكىذا ما دفع بػ  Norton & Kaplanإُف نشر مقالة أخرل سنة  1996بعنواف «Using The
» ، Balanced Scorecard as a strategic Management Systemكيف نفس السنة كنظرا للنجاح الذم حققو
النظاـ ازداد الطلب من طرؼ عدة مؤسسا ت عا٤بية حوؿ إجراءات بناء كتنفيذ بطاقة األداء ا٤بتوازف ((BSC
 1997بعنواف «The Balanced Scorecard: translating strategy

فقاـ  Norton & Kaplanبنشر كتاب سنة
»  ،into actionحيث أشار ا٤بؤلفاف إُف أف رؤية ا٤بؤسسة كاسَباتيجيتها ٯبب أف ترتبط بأىداؼ كمؤشرات
األداء يف ٨بتلف ا١بوانب الٍب ٛبثل األبعاد األساسية للبطاقة ،كأصبحت عملية الَبابط بْب األىداؼ أكثر كضوحا
كأٮبية ،ك٘بلت أكثر عبلقات السبب كالنتيجة بْب ٨بتلف األبعاد لتعطي انعكاسا إٯبابيا على أداء ا٤بؤسسة.1

إف كاقع ا٤بمارسة العملية كلّدت ا١بيل الثآف من بطاقة األداء ا٤بتوازف ( ،(BSCكا٤بمثل يف الشكل التاِف:

Helena Isabel Barroso Saraiva , OP. cit, P.56.

1
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البعد المالي :حتى ننجح ماليا كيف يجب أن نظهر
أمام المساىمين؟

األىداؼ

ا٤بقاييس

ا٤بعايّب

بعد العمليات الداخلية :حتى نرضي حملة األسهم

بعد العمالء :لتحقيق رؤية المؤسسة كيف يجب أن

والعمالء ،ماىي العمليات الداخلية الواجب تنفيذىا؟

األىداؼ

ا٤بقاييس

ا٤بعايّب

ا٤ببادرات

ا٤ببادرات

الرؤية
واالستراتيجية

نظهر أمام العمالء؟

األىداؼ

ا٤بقاييس

ا٤بعايّب

ا٤ببادرات

بعد التعلم والنمو  :لتحقيق رؤية المؤسسة كيف
تكسب القدرة على االبتكار والتعلم؟

األىداؼ

ا٤بقاييس

ا٤بعايّب

ا٤ببادرات

Source : Robert Kaplan, David Norton, ―Using The Balanced Scorecard as a Strategic Management System»,
Harvard Business Review, USA, January-February 1996, P.76.

إف تفعيل ىذا التطوير للبطاقة ٯبعلها ٗبثابة عنصر أساسي ضمن نظاـ اإلدارة االسَباتيجية ،كبناء على ذلك
ٲبكن إظهار التحسينات الٍب ٛبيز هبا ا١بيل الثآف يف:

1

 اختيار ا٤بقاييس كفق عبلقتها كارتباطها باألىداؼ االسَباتيجية ا٤بعينة ،كبالتاِف فإف ىدؼ التصميم ىو
ٙبديد  25-20ىدفا اسَباتيجيا ،كمن مث ربط كل ىدؼ منها بواحد أك أكثر من ا٤بقاييس ،كمن مث أيضا
ربطها ببعد كاحد من األبعاد األربعة؛
 1أٞبد عبد الكرٔف ٧بمد ا٢بركاف ،مرجع سبق ذكره ،ص.6
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 إجراء ٧باكالت جادة ٫بو توثيق العبلقات السببية الرئيسية بْب األىداؼ االسَباتيجية كالنتائج ا٤بخططة
ضمن ٭بوذج ا٣برائط االسَباتيجية.

يف السنوات القليلة التالية الحظ  Norton & Kaplanأف أغلب ا٤بؤسسات الٍب طبقت نظاـ
سجلت نتائج جيدة على ا٤بدل القصّب بسبب تكييف االسَباتيجية با٤بوارد ،كانتبو ا٤بؤلفاف إُف أنو ٯبب أف يعترب
النظاـ كنظاـ للتغيّب االسَباتيجي ،فأرفقاه ٖبريطة اسَباتيجية متكاملة سنة  2000جعلت من االسَباتيجيات نقطة
((BSC

االرتكاز ٤بفهوـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ( ،(BSCفبل ٲبكن تطبيق النظاـ دكف كجود اسَباتيجيات كاضحة نابعة من
رؤية كرسالة ا٤بؤسسة ،1كيتضمن ا١بيل الثالث من بطاقة األداء ا٤بتوازف) (BSCالعناصر ا٥بامة التالية الٍب ال توجد
2
يف بطاقة األداء العادية:
 االرتباط كالتدفق يف سبلسل األىداؼ االسَباتيجية حٌب تظهر أىداؼ األداء ا٤باِف بوضوح؛
 نتيجة لذلك يتم استبعاد ا٤ببادرات غّب ا٤برتبطة بتشكيل التدفق االسَباتيجي من ا٣بريطة االسَباتيجية؛
 عند تنفيذ التخطيط االسَباتيجي بطريقة مناسبة نتوصل إُف مؤشرات األداء ا٢باكمة ا٤بناسبة كا٥بادفة
كا٤بفيدة للمتابعة االسَباتيجية كالرقابة اإلدارية يف ا٤بؤسسة.
فكانت بطاقة األداء ا٤بتوازف
التالية:3

((BSC

ا٤بقدمة تتضمن تكييف ا٤ببادرات مع االسَباتيجية لتحقيق األىداؼ

 تنفيذ اسَباتيجيات فعالة كٙبويلها إُف تدابّب كإجراءات ٧بددة؛
 توصيل االسَباتيجية إُف كل ك٨بتلف مستويات ا٤بؤسسة؛
 إحداث التغيّب يف العمليات التشغيلية لتتكيف مع االسَباتيجية؛
 خلق القيمة يف األصوؿ غّب ا٤بلموسة.
كقد قاـ  Kaplanبتكوين ركابط رأسية بْب أبعاد البطاقة األربعة ،كتبُب التخطيط االسَباتيجي ا٤ببُب على قيمة
النقود للمؤسسة الٍب تستهدؼ زيادة قيمة مساٮبيها ،مثلما يوضحو الشكل ا٤بواِف:

Helena Isabel Barroso Saraiva , OP. cit, P.58.

 2نادية راضى عبد ا٢بليم" ،دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ا٤بتوازف لتفعيل دكر منظمات األعماؿ يف التنمية ا٤بستدامة"٦ ،بلة العلوـ
االقتصادية كاإلدارية ،اجمللد  ، 21العدد الثآف ،ديسمرب  ،2005ص.17
Helena Isabel Barroso Saraiva , OP. cit, P.58.

1

3
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تعظيم قيمة المساىمين

البعد المالي

االسَباتيجية االنتاجية

تعظيم استخداـ

ٚبفيض تكلفة االنتاج

األصوؿ ا٤بوجودة

للوحدة ا٤بنتجة

اسَباتيجية ٭بو االيرادات

ايرادات من عمبلء
جدد

تعظيم قيمة العمبلء
(رٕبية العميل)

بعد العمالء

منتجات رائدة
العبلقات مع العمبلء
الرباعة التشغيلية

بعد العمليات الداخلية
كن مواطنا جيدا من
خبلؿ نظاـ السبلمة
ا٤بهنية كاإلدارة البيئية

زيادة قيمة العمبلء من

تحقيق البراعة التشغيلية
من خالل عمليات

بناء ميزة تنافسية من

خبلؿ إدارة العبلقات مع

التسليم والعالقات مع

خبلؿ اإلبداع

العمبلء

المورد

بعد التعلم والنمو
ثقافة ا٤بؤسسة

التكنولوجيا

كفاءات العاملْب

Source: Paul Harmon, ―The Evolution Of the Balanced Scorecard‖, Business Process Trends, April 2003, P.3,
www.amazon.com, consulted on 01/12/2017.

كبػػذلك بػػات مػػن الواضػػح أف بطاقػػة األداء ا٤بت ػوازف

((BSC

أداة ىامػػة لتطبيػػق االسَباتيجية كا٢بصوؿ على

تغذية عكسية عنها ،كذلك بالَبكيز على ا٤بؤسسة مستقببل كىذا ما ينقل البطاقة من نظاـ لتقييم األداء إُف نظاـ
إدارة اسَباتيجي يواكب عصر ا٤بعلومات ،كهبذا يكوف مدخل التقييم ا٤بتوازف لؤلداء ( (BSCقد أكجػد مػا كػاف
يوصػف با٢بلقػة ا٤بفقػودة فػي التخطػيط االسػَباتيجي كا٤بتعلقػة بكيفيػة صػياغة االسَباتيجية فػي حػد ذاهتػا على
النحو الذم يربط فيما بينها كبْب العمليات كاألنشطة التشغيلية للمؤسسة ،خاصة يف ظػل التطػور الػذم ٢بػق
ٗبفهػوـ االسَباتيجية فػي بيئػة األعمػاؿ.
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يف مقا٥بم لسنة  Norton & Kaplan 2010ا٤بعنوف بػ
»  Scorecardمت توسيع مدخل بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCليشمل متابعة عدة مقَبحات ،حيث أكد الباحثاف
«Managing Alliances With The Balanced

على ضركرة مراعاة ظركؼ ا٤بؤسسة عند تصميم بطاقة ) (BSCلضماف ٪باحها ،كذلك من حيث حجم ا٤بؤسسة
كطبيعة عملها كأىدافها كنوع ملكيتها كحدكد أسواقها ،كذلك لضماف مبلءمة بطاقة األداء ا٤بتوازف(٥ )BSCبا
كلتحقيق األىداؼ ا٤برجوة منها ،حيث إنو ال توجد بطاقة أداء متوازف( )BSCمثالية تصلح ١بميع ا٤بؤسسات،
كقاـ الباحثاف ٗبراجعة ٘بربة ( )173مؤسسة أمريكية طبقت) ،(BSCكتوصبل إُف ما يلي:

1

 يوجد  %55من العاملْب راضوف عن مقاييس )(BSC؛
 يوجد  %12من العاملْب غّب راضْب عن مقاييس)(BSC؛
 يوجد  %29من العاملْب يركف أنو ال يوجد اختبلؼ بْب ا٤بقاييس السابقة؛
 يوجد  %4من العاملْب غّب ٧بدد.
فقد أكدت النتائج السابقة على أٮبية مراعاة ظركؼ كل منظمة على حدة عند ٙبديد أبعاد األداء ا٤بتوازف
(٥ )BSCبا ،كا٤بقاييس الٍب تندرج ٙبت كل بعد من ىذه األبعاد لضماف فعالية بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
كقد اقَبح  Figgeكآخركف ( )2002إضافة أبعاد جديدة إُف البطاقة كبالتاِف إعادة بناء النظاـ ،كىذا االقَباح
لقي ترحيبا من طرؼ مبدعيها  ،Norton & Kaplanكبالتاِف مت طرح بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCا٤بستدامة مع
إدراج بعد جديد ،يتضمن عناصر مثل القضايا األخبلقية كعدـ استخداـ األطفاؿ ،كما قاـ  Maltzسنة 2003
باقَباح بعد جديد أطلق عليو بعد "إعداد ا٤بستقبل" يتضمن التكنولوجيا ا٢بديثة كاالبتكار كمشاريع التحالف

كالبحث عن أسواؽ جديدة.2

أما  )2005( Sureshchandar & Leistenفقد اقَبحا االنتقاؿ إُف بطاقة أداء شاملة ،كذلك بإضافة إُف
األبعاد الكبلسيكية األربعة ،كجهة نظر ا٤بسؤكلية االجتماعية (ا٤بؤسسة مواطن) ،كبعد إدارة رأس ا٤باؿ الفكرم
(رأس ا٤باؿ البشرم كرأس ا٤باؿ التنظيمي) ،ككفقا لػ  (2006) Lane & Calandroٲبكن أيضا ارفاؽ األبعاد
ا٤بختلفة لبطاقة األداء ا٤بتوازف(ٗ )BSCبختلف ا٤بخاطر الٍب قد تتعرض ٥با ا٤بؤسسة ،فمثبل ا٤بخاطر ا٤بالية يف البعد
ا٤باِف (ا٤بديونية ،الضرائب) ،بعد العمبلء (فقداف السمعة ،الشكاكل ،الداخلْب ا١بدد ،الديوف ا٤بعدكمة) ،بعد
العمليات الداخلية (فقداف البيانات كا٤بوظفْب ،سوء ا٤براجعة الداخلية ،كالتأمْب) ،كأخّبا ا٤بخاطر يف بعد التعلم
(التآزر غّب احملقق ،كتّبة التغيّب ا٤بتوقع) ،أما

)Rampersad (2008

فقد اقَبح صياغة بطاقة أداء متوازف()BSC

 1صبلح لطفي" ،القصة كراء بطاقات األداء ا٤بتوازف  ،"BSCمتوفر على  ،http://www.e-buziness.netتاريخ االطبلع.2017/01/20 :

2

Stéphane Trébucq, «Le balanced scorecard en France :Un outil de communication encore incompris », Revue
Française de gestion, Lavoisier , N. 211, Paris, France, 2011, P.134.
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على ا٤بستول الفردم ،كالٍب ينبغي أف تقود كل عامل ،تتضمن عوامل ٪باحو الشخصية كأدائو ،كمساٮبتو يف ٪باح
منظمتو ،ككل ما قاـ بو من أجل تطويره الشخصي ،كأخّبا ،كبعد ىذه السلسلة من ا٤بقَبحات ا١بديدة يضيف
 Tsaiكآخركف ) (2002مساٮبتهم ،إذ يقَبح ىؤالء ا٤بؤلفْب أف استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف(َ)BSCف يعد يقتصر
على التشخيص الداخلي فقط ،كا٭با ٲبتد للتحليل االسَباتيجي.1

كال شك أف تتبع مسار تطور بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف أعماؿ  Norton & Kaplanليس إال إحدل
مر مفهوـ
الوسائل ٤بعرفتها كٙبليل أٮبيتها يف العمل ا٤بؤسسي ،فمنذ إطبلقها كوسيلة لقياس األداء ا٤بؤسسيّ ،
البطاقة بتطورات ال ٲبكن أف ينسب اإلسهاـ فيها إُف مبتكريها فقط ،كإ٭با شهدت اىتماما من باحثْب
كاستشاريْب ك٩بارسْب يف ٨بتلف أ٫باء العاَف ساٮبوا ،من خبلؿ ا٤بعرفة كا٣بربة ،يف تطورىا ا٤بستمر ،كما ترتب على

ذلك من تطوير للمؤسسات كاجملتمعات.
كتعتقد الباحثة أنو إذا أمكن تقسيم األجياؿ الٍب مرت هبا بطاقة ( )BSCإُف أربعة أجياؿ ،فإف الفَبة القادمة
سوؼ تتضمن أجياال أخرل نظرا للمجهودات الكثّبة يف البحوث كالدراسات كىو ما سوؼ تكشف عنو
السنوات القادمة بإذف اهلل.
فيما يلي سنتناكؿ خصائص ،فوائد كاستخدامات بطاقة األداء ا٤بتوازف(:)BSC

يشّب  Kaplan & Nortonإُف أف مقاييس األداء الٍب يتضمنها مدخل قياس األداء ا٤بتوازف(ٗ )BSCبحاكره
األساسية األربعة (احملور ا٤باِف ،العمبلء ،العمليات الداخلية ك٧بور التعلم كالنمو) ٚبتلف عن مقاييس األداء الٍب
2
تتضمنها مداخل قياس األداء التقليدية كٲبكن توضيح ىذا االختبلؼ يف النقاط التالية:
 مقاييس األداء يف مدخل بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيتم ٙبديدىا على أساس األىداؼ االسَباتيجية
للمؤسسة كمتطلبات البيئة التنافسية الٍب تعمل هبا ،فا٤بقاييس تعكس الرؤية كاالسَباتيجية كالٍب يعرب عنها
يف احملاكر األربعة للنموذج؛
 مقاييس األداء يف مدخل بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتعترب عنصرا أساسيا ٤بتابعة مدل ٪باح ا٤بؤسسة يف
تنفيذ اسَباتيجيتها ،كىذا على عكس ما تقوـ بو نظم قياس األداء ا٤بتعارؼ عليها حيث يقتصر دكرىا
على نتائج ا٤باضي دكف ٙبديد إمكانية التحسْب كالتطوير يف ا٤بستقبل؛
1

Stéphane Trébucq , OP. cit, PP.134-135.
Robert Kaplan , David Norton, "Putting The Balanced Scorecard To Work", Harvard Business Review, USA,
September-October 1993, PP.134-135.
2
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 ا٤بعلومات الٍب يوفرىا مدخل قياس األداء ا٤بتوازف( )BSCمن خبلؿ ٧باكره األربعة تعمل على ٙبقيق
التوازف بْب مصلحة األطراؼ الداخلية كا٣بارجية ،كبالتاِف ٙبقيق أىداؼ ا٤بؤسسة دكف أف يؤثر ذلك على
العوامل ا١بوىرية الٍب تتعلق بنجاح ا٤بؤسسة؛
 يتصف مدخل قياس األداء ا٤بتوازف( )BSCبا٤بركنة حيث تنقل األكلويات االسَباتيجية يف ا٤بؤسسة إُف
٨بتلف ا٤بستويات اإلدارية ،كما ٲبكن ا٤بؤسسة من إحداث التعديل كالتغيّب يف ىذه ا٤بقاييس ٗبا يتبلءـ
مع ظركؼ ا٤بؤسسة.
كٲبكن استخبلص عدة خصائص ٛبيز بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعن غّبىا من ٭باذج التقييم األخرل،
جعلتها تتفوؽ عليها من حيث اقباؿ ا٤بؤسسات على تطبيقها ،نوجزىا فيما يلي:
تعد بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSC٭بوذج رباعي األبعاد انطبلقا من ا٤بنظورات األربعة الٍب يقوـ عليها كىي
منظور األداء ا٤باِف كمنظور العبلقات مع العمبلء كمنظور عمليات التشغيل الداخلية كمنظور عمليات التعلم
كالنمو ،تقسم البطاقة كل منظور إُف ٟبس مكونات رأسية ىي ا٥بدؼ االسَباتيجي الفرعي ،ا٤بؤشرات ،القيم
ا٤بستهدفة ،ا٣بطوات اإلجرائية كا٤ببادرات ،كالقيم الفعلية.1
كما يشّب ا٠بها ،فإف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCهتدؼ إُف ٙبقيق التوازف بْب ٦بموعة من العوامل ،من
خبلؿ:

2

 التوازف بْب األىداؼ قصّبة األجل كاألىداؼ طويلة األجل؛
 التوازف بْب ا٤بؤشرات ا٤بالية كغّب ا٤بالية؛
 التوازف بْب مؤشرات قياس األداء السابق كمؤشرات قياس األداء ا٤بستقبلي؛
 التوازف بْب األداء الداخلي كاألداء ا٣بارجي.
فمصطلح التوازف يف البطاقة جاء ألف أنظمة القياس التقليدية كانت تركز على النتائج ا٤بالية الٍب تعكس كجهة
نظر ا٤بالكْب ،كلكن يف أكاخر القرف العشركف ٙبوؿ االىتماـ بصورة كبّبة إُف ا٤بستهلكْب كا١بودة كا٣بدمات،
 1جودة عبد الرؤكؼ ٧بمد زغلوؿ" ،استخداـ مقياس األدا ء ا٤بتوازف يف بناء ٭بوذج قياس رباعي ا٤بسارات إلدارة األداء االسَباتيجي كالتشغيلي لؤلصوؿ
الفكرية"ٕ ،بث مقدـ إُف برنامج الندكة الثانية عشرة لسبل تطوير احملاسبة يف ا٤بملكة العربية السعودية :مهنة احملاسبة يف ا٤بملكة العربية السعودية
كٙبديات القرف  ،21السعودية 19-08 ،مام  ،2010ص .13.متوفر على  ،http://www.almerja.comتاريخ االطبلع.2017/01/24 :
 2كىيبة مقدـ " ،استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف يف صياغة كتنفيذ كتقييم اسَباتيجية ا٤بؤسسة" ،ص ،8.متوفر على،https://www.scribd.com :
تاريخ االطبلع.2017/01/24 :
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كأٮبل جانب ا٤بالكْب فانصب الَبكيز غّب متوازف ،األمر الذم أدل إُف أف العديد من ا٤بؤسسات حققت ٪باحا
كبّبا يف ا١بودة كإرضاء العميل لكنها تعرضت ٣بسائر ،لذلك صلت البطاقة على ىذه التسمية من خبلؿ ٧باكلة
التوازف بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية لتقييم كل من األداء القصّب كالطويل األجل.1
تقوـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعلى أساس ٦بموعة من الركابط الرأسية السببية بْب األىداؼ االسَباتيجية
الفرعية كبعضها البعض كبْب مؤشرات األداء األساسية كبعضها البعض ،كذلك من خبلؿ ما يعرؼ بعبلقات
السبب كالنتيجة الٍب تتضمنها ا٣بريطة االسَباتيجية.2

تتسم بطاقة األداء ا٤بتوازف(ٗ )BSCبحدكدية عدد مؤشرات األداء األساسية ،انطبلقا من خاصية الرشد

احملدكد ،كخاصية عدـ إتاحة معلومات أكثر من الطاقة التحليلية ٤بتخذ القرار ،3يف ىذا الصدد قاـ
 Nortonبإجراء دراسة ىدفت إُف الوقوؼ على ٪باح تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف أنواع ٨بتلفة من
ا٤بؤسسات ،كقد استخدمت ا٤بؤسسات ما ال يقل عن أربعة مقاييس كما ال يزيد عن مائة مقياس ،كخلص
& Kaplan

الباحثاف إُف أف العدد األمثل من ا٤بقاييس الٍب ٯبب اعتمادىا يف بطاقة األداء ا٤بتوازف) (BSCا٤بثلى ىو ما بْب
 25-20مقياس ،كقد يقل يف ا٤بؤسسات الصغّبة ،4كقد قاـ الباحثاف بتوزيع ا٤بؤشرات على األبعاد األربعة بشكل
متساك نسبيا كىو ما يوضحو ا١بدكؿ التاِف:
عدد المقاييس

الوزن

البعد
المالي

5

%22

العمالء

5

%22

العمليات الداخلية

5

%22

التعلم والنمو

9

%34

 24مقياس

%100

المجموع

Source: Christian C. Johnson, ―Introduction to the Balanced Scorecard and Performance Measurement
Systems‖, p.4, https://pdfs.semanticscholar.org,, consulted on 01/29/2017.

 1أٞبد السيد كردم" ،التوازف يف بطاقة األداء ا٤بتوازف" ،متوفر على  ، http://www.aklaam.netتاريخ االطبلع.2017/01/24:
 2كىيبة مقدـ ،مرجع سبق ذكره ،ص.8.
 3جودة عبد الرؤكؼ ٧بمد زغلوؿ ،مرجع سبق ذكره ،ص.13.

4

Christian C. Johnson, ―Introduction to the Balanced Scorecard and Performance Measurement Systems‖, P.3,
https://pdfs.semanticscholar.org.,consulted on 01/29/2017.
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من خبلؿ ا١بدكؿ يتضح أف ا٤بقاييس موزعة تقريبا بالتساكم بْب األبعاد األربعة للبطاقة مع زيادة تركيز
ا٤بقاييس على بعد العمليات الداخلية ،ألف ىذا األخّب ىو اجملاؿ األساسي الذم تنفذ من خبللو اسَباتيجية
ا٤بؤسسة.
تعترب الدافعية لدل األفراد من أىم ا٤بتطلبات لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكذلك يتوقف على درجة
الوعي كاإلحساس با٤بسؤكلية ا٘باه ٙبسْب األداء ،1فبل ٲبكن تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCبنجاح ككفاءة
دكف كجود نظاـ فعاؿ للحوافز كا٤بكافآت ،حيث تعمل ا٢بوافز كا٤بكافآت على إحداث التوافق بْب ٝبيع األفراد
يف ا٤بؤسسة كاإلصرار على تنفيذ ا٣بطط كما ىو ٨بطط ٥با ،لذلك يعترب نظاـ ا٢بوافز كا٤بكافآت العامل احملرؾ
لنجاح تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف) (BSCألنو يقوـ بتوحيد كل ا١بهود من أجل ٙبقيق أىداؼ ا٤بؤسسة.2

تشّب الدراسات إُف أف كثّبا من ا٤بؤسسات الٍب فشلت يف البقاء َف يكن السبب يعود لعدـ كجود اسَباتيجية
لعملها ،كلكن بسبب الفشل يف التواصل مع ا٤بوظفْب لتنفيذ تلك االسَباتيجيات ،كىو ما يوضحو الشكل التاِف:

 33%لديها نجاح
متميز في تنفيذ
االستراتيجيات

 %52لديها
نسبي نجاح
تحقيق في
االستراتيجيات

%80
لديها
استراتيجية
واضحة

 %97من
المؤسسات
لديها
استراتيجية

المصدر٧ :بمد عبد ا٤بطلب" ،برنامج بطاقة األداء ا٤بتوازف" ،مركز الطويل لبلستشارات اإلدارية كالتدريب ،متوفر على
 ،http://www.altawail.comتاريخ االطبلع.2017/01/28 :

من خبلؿ دراسة األسباب الرئيسة ٥بذا الفشل كجد أهنا تَبكز يف أربعة أسباب ىي:

3

1

Salterio, Steven. E & lipe, Marlys Gascho, ―The balanced Scorecard: Judgmental Effects of common and
Unique performance Measures ", The Accounting Review, Vo.75, N.3, July, 2000, P.28.

 2عبد ا٤بلك أٞبد رجب" ،مدخل القياس ا٤بتوازف كأداة لتطوير نظم تقييم األداء يف ا٤بشركعات الصناعية" ،اجمللة العلمية للبحوث كالدراسات التجارية
كإدارة األعماؿ ،جامعة حلواف ،العدد الثآف ،القاىرة ،مصر ،2006 ،ص.58.
3

Jessica Keyes, ―Implementing the it balanced scorecard: aligning it with corporate strategy‖, Auerbach
Publications Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA, 2005, P.1.
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 %95 من ا٤بوظفْب ال يفهموف االسَباتيجية؛
 % 86 من أعضاء اإلدارة العليا تقضي أقل من ساعة كاحدة يف الشهر ٤بناقشة االسَباتيجية؛
 % 70 من ا٤بؤسسات ال تربط حوافز اإلدارة باالسَباتيجية؛
 % 60 من ا٤بؤسسات ال تربط االسَباتيجية ٗبيزانياهتا.
باإلضافة إُف ما كرد أعبله ىناؾ من يرل أف السبب يف ذلك يعود أيضا إُف ما يلي:

1

 معظم العمليات ال تقاس بطريقة حسن؛
 عملية التطوير ٤بعظم العمليات ال تدار بطريقة فاعلة؛
 عدـ كضوح ا٤بسؤكلية كاحملاسبة ك٘بسيد التعميم؛
 أفضل ا١بهود ا٤ببذكلة لكل قسم ال تقود إل٪باز أداء يتعدل العملية ككل؛
 أفضل ا١بهود ا٤ببذكلة لكل قسم ال ٙبقق كفاءة يف استخداـ ا٤بوارد بل تزيد التكلفة.
يعِب أف ا٤بشكلة ال تكمن يف كجود أك عدـ كجود اسَباتيجية كاضحة كلكنها تكمن يف مقدرة ا٤بؤسسات
على تطبيق ىذه االسَباتيجيات كىو األمر الذم تساىم بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف التغلب عليو ،كلعل ميزة
ىذه األخّبة ال تكمن يف ا٤بعايّب الفردية الٍب يتم قياسها كلكن يف توفّب كتوضيح العبلقة بينها كمدل مساٮبة ذلك
يف ٙبقيق اسَباتيجية ا٤بؤسسة.
الحل ىو إذا بطاقة األداء المتوازن( ،)BSCكالٍب تعترب يف أعلى مستوياهتا إطارا عاما يساعد ا٤بؤسسة على

ترٝبة اسَباتيجيتها إُف أىداؼ عملية كتوجيو األداء كالسلوؾ الفردم ،كىي تعد ٗبثابة ا٢بجر األساس للنجاح
ا٢باِف كا٤بستقبلي للمؤسسة ،عكس ا٤بقاييس ا٤بالية الٍب تفيد ٗبا حدث يف ا٤باضي كال تشّب إُف كيفية االستفادة
منها يف ٙبسْب األداء مستقببل ،ىناؾ يف ىذا الصدد عدة مزايا تعود على ا٤بؤسسة من استخداـ بطاقة األداء
ا٤بتوازف( ،)BSCكيشّب  Bob Frostإُف كجود على األقل سبع فوائد ٥بذه األخّبة ،ىي:

2

 بطاقة األداء المتوازن( )BSCتؤدي إلى تحسين األداء :إف األدلة بشأف ذلك كاضحة جدا ،فالتغذية
العكسية االسَباتيجية الٍب يولدىا النظاـ ٙبسن األداء على ٝبيع ا٤بستويات كالوحدات التنظيمية ،ذلك
أهنا ٘بعل كل شخص يف ا٤بؤسسة يعرؼ بالتحديد العمل ا٤بطلوب منو كماىي متطلبات النجاح من أجل
التحسْب االسَباتيجي ا٤بستمر باألداء كا٤بخرجات (بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتربط ا٤بخرجات ا٤بتحققة
ٗبدل ٙبقيقها السَباتيجية ا٤بؤسسة ،كىذا يؤدم إُف عمليات تغذية عكسية دائرية -داخلية كخارجية-
يف البطاقة)؛
٧ 1بمد عبد ا٤بطلب ،مرجع سبق ذكره.

2

Bob Frost, « Measuring Performance: Seven Good Reasons to Use a Scorecard‖, A paper in the Performance
Perspectives Series, PP.1-2. http://www.measurementinternational.com , consulted on 03/02/2017.
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 بطاقة األداء المتوازن( )BSCأداة لتنفيذ االستراتيجية :فهي تعمل على ترٝبة اسَباتيجية ا٤بؤسسة إُف
أفعاؿ ملموسة ،كتساعد على تتبع تنفيذىا ،فعلى الرغم من أف النظاـ يهتم بالعمليات التشغيلية
للمؤسسة ،إال أنو طهور بطريقة خاصة لتوجيو االنتباه إُف اسَباتيجيتها كمسارىا ا٤بستقبلي؛

 بطاقة األداء المتوازن( )BSCتساعد على ضمان امتالك مقاييس حقيقية :حيث أف اعتماد ٦بموعة

من ا٤بقاييس بشكل عشوائي كدكف توفر ٭بوذج جيد لؤلداء ،نادرا ما يؤدم إُف الوصوؿ لؤلىداؼ
ا٤بطلوبة ،فبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCبطبيعتها صممت بشكل ىادؼ ،يف ٭بوذج كاحدٛ ،بكن ا٤بؤسسة
من كضع بنية ىيكلية لتعريف ا١بميع ٗبا ٯبب قياسو ،أم ماىي ا٤بقاييس الٍب تنتمي إُف النظاـ كٯبب
قياسها ،كما ىي ا٤بقاييس الٍب ال تنتمي إُف النظاـ كالٍب ٯبب استبعادىا؛

 بطاقة األداء المتوازن( )BSCتشجع على توازن األداء :إف تنفيذ العمل اليومي ىو أمر بالغ األٮبية،
كىو أيضا تنفيذ للمبادرات االسَباتيجية الٍب ٙبضر ا٤بؤسسة ٤بواجهة ا٤بستقبل ،كإف التصميم ا١بيد لبطاقة
األداء ا٤بتوازف( )BSCيؤدم إُف توازف العوامل التشغيلية كاالسَباتيجية على شاشة رادار ا٤بؤسسة؛
 بطاقة األداء المتوازن( )BSCتبين ما ىو مفقود وناقص :ألف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCمصممة
لتقدٔف نظرة شاملة عن عمل ا٤بؤسسة كإُف أين تتجو ،فإهنا ستساعد يف معرفة أم من عوامل النجاح

األساسية ىي مفقودة حيث أف الفجوات ستظهر ،على عكس ا٤بؤسسات الٍب ال ٛبتلك ٭بوذج لؤلداء
فإنو ال ٲبكنها معرفة أم عامل للنجاح ىو مفقود؛
 بطاقة األداء المتوازن( )BSCتشجع على اإلدارة الجيدة :مثلما مت ذكره سابقا ،فإف بطاقة األداء
ا٤بتوازف ٘بعل من السهولة مراقبة كل ا٤بقاييس على مستول ا٤بؤسسة ،كنتيجة لذلك تكوف القرارات
ا٤بتخذة أكثر دقة كموضوعيةٕ ،بيث ٲبكن قياس أداء ا٤بستويات العليا كا٤بستويات الدنيا الٍب تعطي
تفاصيل أكثر ،كخبلصة القوؿ فإف بطاقة األداء ا٤بوازف( )BSCتعمل على رصد شامل ألداء ا٤بؤسسة
كتصحيح اال٫برافات يف الوقت ا٤بناسب؛
 بطاقة األداء المتوازن( )BSCتبين الوضعية الحقيقية ألداء المؤسسة :إف بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC
ا١بيدة تساعد ا٤بؤسسة على معرفة الوضعية ا٢بقيقية عن أداء ا٤بؤسسة (ىناؾ متغّبات عديدة متحدة
كمتماثلة يف ٦بموعة كاحدة)٩ ،با يسمح بتقدٔف صورة مقنعة عن األداء ا٢بقيقي عكس ذلك األداء ا٤بشوه
ا٤برتكز على جانب كاحد (ا١بانب ا٤باِف).
باإلضافة إُف الفوائد األساسية السابقة الذكر ،فإف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتقدـ للمؤسسة فوائد عديدة
1
أخرل مثل:

 1ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.93-92.
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 تعظيم االستثمارات يف تكنولوجيا ا٤بعلومات ،فبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتعمل بانسجاـ مع مصادر
ٝبع البيانات كا٤بعلومات ا٤بوجودة يف ا٤بؤسسة كٚبزين ا٤بعلومات كنشرىا ،كما أهنا تتطلب اجتماعات
دكرية ٤براجعة ا٣بطة األمر الذم يؤدم إُف التعلم التنظيمي ٩با يسهم يف التأسيس ٤با يسمى با٤بؤسسة
ا٤بتعلمة؛
 توفر بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCحزمة من ا٢بلوؿ للعديد من ا٤بشكبلت الٍب تواجو ا٤بؤسسة كالٍب ٲبكن
تصنيفها من ا٤بستول الفردم إُف مستول ا٤بؤسسة ككل؛
ٛ بكن ا٤بؤسسة من الَبكيز على العوامل الٍب ٛبنحها القيمة كا٤بيزة التنافسية طويلة األجل؛
 تفيد يف عملية التغيّب كإدارة التغيّب ،حيث أهنا توجو ا٤بؤسسة باستمرار للتكيف مع السوؽ ،األمر الذم
يقود ا٤بؤسسة إُف التغيّب الناجح.
كٲبكن القوؿ بأف بطاقة األداء ا٤بتوازف(ٛ )BSCبثل نظاـ إدارمٗ ،با فيو من القياسات كاالتصاؿ الفعاؿ فيما
يتعلق بأىداؼ االسَباتيجية ،كٰبقق للمؤسسة البقاء كاالستمرار ،كيساعد على اٚباذ القرارات بشكل أسرع كذلك
ألهنا توفر معلومات دقيقة كحديثة يف كقت قليل.
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لتصميم بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCٯبب أف يكوف ىناؾ ربط بْب ٦بموعة األىداؼ كا٤بقاييس داخل
ا٤بؤسسة كبأكجهها ا٤بختلفة ،كال يتحقق ذلك الربط إال ٗبراعاة نقاط عدة ،أٮبها األبعاد الرئيسية لبطاقة األداء
ا٤بتوازف( ،)BSCاحملاكر الٍب يتكوف منها كل بعد ،العبلقات السببية ككذا مثّبات ك٧بفزات األداء.
يهتم ىذا ا٤ببحث بآلية تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCكذلك من خبلؿ استعراض ا١بوانب النظرية ٤بناظّب
تطبيقها ،مكوناهتا ،خطوات اعدادىا كمقومات تطبيقها كالتحديات الٍب تواجهها.
 المطلب األول :أبعاد كمكونات بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 المطلب الثالث :خطوات إعداد كتنفيذ بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 المطلب الثالث :ا٤بقومات األساسية لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCكمعوقاهتا.
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لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCأبعاد كمكونات ،نتناك٥با بشيء من التفصيل فيما يلي:

إف األساس يف مدخل قياس األداء ا٤بتوازف( )BSCا٤بقدـ من طرؼ  Kaplan & Nortonىو استخداـ
٦بموعة متكاملة من ا٤بقاييس كا٤بؤشرات ا٣باصة باألداء ،تضم مؤشرات مالية كمؤشرات غّب مالية تعكس بوضوح
ا١بوانب ا٤بختلفة ألداء ا٤بؤسسة ،كمدل ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية بشكل متوازف من خبلؿ الَبكيز على احملاكر
األربعة التالية:

يركز ىذا البعد على الوفاء باحتياجات حاملي األسهم أم ٙبقيق ما يريد حاملي األسهم فهل ٙبقق ا٤بؤسسة
عائدا مناسبا على االستثمار ،كىل تزيد من قيمة ا٤بؤسسة يف السوؽ أم زيادة ثركة حاملي األسهم؟ كيهدؼ
1
ىذا البعد إُف اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 ىل حققت ا٤بؤسسة ا٤بنافع كالنتائج الٍب ترضي ا٤بساٮبْب؟
 كيف تبدك صورة ا٤بؤسسة يف أعْب ا٤بساٮبْب؟
كيعترب البعد ا٤باِف أحد أىم أبعاد تقييم األداء الرئيسية يف بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCفهو ٲبثل مقاييس
موجهة ٤بعرفة مدل ٙبقيق األىداؼ ا٤بالية كالتعرؼ على مستول األرباح ا٤بتحققة السَباتيجية ا٤بؤسسة ،كالعمل
على ٚبفيض مستول التكاليف كبا٤بقابل الَبكيز على ىدؼ النمو ،2كيركز ىذا البعد أيضا على حجم كمستول
الدخل التشغيلي ،العائد على رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر الناتج من ٚبفيض التكاليف ،٭بو حجم ا٤ببيعات ٤بنتجات حالية
كجديدة ،العائد على حقوؽ ا٤ببلؾ ،العائد على إٝباِف األصوؿ ،القيمة االقتصادية ا٤بضافة  ،EVAك٭بو التدفقات
النقدية ا٤بتولدة من أنشطة التشغيل.3
كبالتاِف ٲبكن القوؿ أف البعد ا٤باِف يتكوف من مقاييس رئيسية كما يف الشكل التاِف:

1

Chow, Chee W, Haddad, Kamal M and Williamson, James E., ―Applying the Balanced scorecard to Small
Compani‖, Management Accounting, August 1998, P.21.

 2ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص.106.
 3طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،2009 ،ص.133.
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العائد على
رأس المال

اإليرادات

المصدر:

التكاليف

زيادة ربحية

اكتشا فرص

العمالء الحاليين

جديدة

تقليل التبذير

تقليص
التكاليف

ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم" ،إدارة األداء باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف" ،الوراؽ للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف،2009 ،
ص.107.

كٱبتلف ا٥بدؼ ا٤باِف من مرحلة ألخرل ضمن مراحل حياة ا٤بؤسسة ،لذلك فإف نظرية األعماؿ االسَباتيجية
1
تقَبح اسَباتيجيات ٨بتلفة لؤلعماؿ تتناسب مع طبيعة األىداؼ ا٤برحلية ،كٲبكن تصنيف تلك ا٤براحل كما يلي:
 مرحلة النمو :ضمن ىذه ا٤برحلة يتم الَبكيز على العمليات الٍب تؤدم إُف النمو مثل الَبكيز على زيادة
حجم ا٤ببيعات ،البحث عن أسواؽ جديدة ،تقدٔف منتجات أك خدمات جديدة...اٍف ،كيتطلب ذلك
احملافظة على مستول ٧بدد من االنفاؽ على كل من ا٤بنتجات أك ا٣بدمات ا١بديدة ،األنظمة ،ا٤بوظفْب
كقدراهتم ،إنشاء أسواؽ جديدة ،التوسع يف قنوات التوزيع؛
 مرحلة البقاء :يتم الَبكيز ضمن ىذه ا٤برحلة على كسائل القياس التقليدية ،فيتم التقييم باالستناد إُف
معايّب مالية تقليدية ،مثل العوائد ا٤بالية كالعائد على االستثمار ،القيمة االقتصادية ا٤بضافة ،EVA
كأرباح ا٤بساٮبْب؛

 مرحلة الحصاد :تركز ىذه ا٤برحلة من حياة ا٤بؤسسة على حجم التدفقات ا٤بالية العائدة على ا٤بؤسسة،
كال تركز على بناء كتوسيع القدرات ،كإ٭با يتم الَبكيز على صيانة اآلالت كا٤بعدات كالقدرات البشرية،
كبالتاِف فإف كسائل القياس التقليدية ضمن ىذه ا٤برحلة تكوف أقل مبلءمة مع ٦باالت االستثمارات
الرئيسية الٍب مت عملها مسبقا ،فا٥بدؼ ىنا ال يكوف تعظيم عوائد االستثمار الٍب تشجع ا٤بدراء للبحث
عن ٛبويل استثمارات تكوف عوائدىا مستقبلية ،بل ا٥بدؼ األساسي ضمن ىذه ا٤برحلة ىو تعظيم
السيولة النقدية لدل ا٤بؤسسة كذلك من خبلؿ العوائد النا٘بة عن استثمارات سابقة.

 1ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.109-108.
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كلتحقيق أىداؼ البعد ا٤باِف كٙبسْب أدائو يف أم منظمة كانت يتم إتباع االسَباتيجيتْب التاليتْب:

1

 استراتيجية نمو المبيعات :ٲبكن ٙبقيق ىذه االسَباتيجية من خبلؿ تعميق العبلقة مع العمبلء ،كال يتم
ذلك إال من خبلؿ خدمات كمنتجات جديدة كمتنوعة باإلضافة إُف جذب عمبلء جدد ،ككذلك
الدخوؿ إُف أسواؽ جديدة ،كالَبكيز على العمبلء األكثر رٕبية للمؤسسة؛
 استراتيجية نمو اإلنتاجية :كىي تعد من االسَباتيجيات ا٤بهمة ،كٲبكن ٙبقيقها من خبلؿ طريقتْب ،ٮبا:

ٚ بفيض تكاليف ا٤بؤسسة ،كال ٲبكن ذلك إال من خبلؿ قياـ ا٤بؤسسة بإنتاج نفس الكمية كبأقل
التكاليف كا٤بوارد ا٤بستخدمة؛
 االستغبلؿ األمثل لؤلصوؿ بكفاءة كبفعالية كذلك باستغبلؿ كل طاقة األصوؿ ا٤بوجودة.

كالشكل التاِف يبْب دكر ىاتْب االسَباتيجيتْب يف ٙبقيق أىداؼ البعد ا٤باِف كٙبسْب أدائو:

تعظيم ثروة المساىمين
استراتيجية نمو االنتاجية

استراتيجية نمو المبيعات

االستغالل األمثل

تحسين ىيكل

تعظيم الربحية من

التوسع في فرص

لألصول

التكاليف

العمالء الحاليين

إيرادية جديدة

المصدر :أٞبد يوسف دكدين ،بطاقة األداء ا٤بتوازنة كمعوقات استخدامها يف منظمات األعماؿ" ،دار جليس الزماف للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف،
عماف ،األردف ،2010 ،ص.45.

٩با تقدـ ٲبكن ا لقوؿ أف أٮبية البعد ا٤باِف تتجلى يف أف كل ا٤بقاييس ا٤بستخدمة يف األبعاد األخرل
لبطاقة األداء ا٤بتوازف ترتبط بتحقيق كاحد أك أكثر من األىداؼ يف ىذا البعد ،كإف ىذا الربط باألىداؼ
ا٤بالية يعود إُف أف األىداؼ بعيدة ا٤بدل لؤلعماؿ تتمثل بإٯباد عوائد مالية للمستثمرين ،ككل االسَباتيجيات
كا٤ببادرات يفَبض أهنا تقود منظمات األعماؿ إُف ٙبقيق أىدافها ا٤بالية.
يركز ىذا البعد على اسَباتيجية خلق القيمة للعميل ككيف تبدك ا٤بؤسسة من منظور ىذا األخّب ،حيث تبدم
فلسفة التسيّب ا٢بديث ا٤بزيد من العناية إلرضاء العمبلء ،كاألداء ا٤بنخفض يف ىذا البعد مؤشر رئيسي للَباجع
مستقببل ،حٌب كإف بدت الصورة ا٤بالية ا٢بالية جيدة.
1

أٞبد يوسف دكدين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.43-42.
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كيسعى ىذا البعد إُف تقييم ٦بموعة من ا١بوانب مثل:

1

 كيف ينظر العمبلء إُف ا٤بؤسسة كمدل رضاىم عن خدماهتا؟
 ىل ٪بحت ا٤بؤسسة يف مواجهة ا٤بنافسْب؟
كتعتمد معظم ا٤بؤسسات على متطلبات كحاجات العمبلء كا٤بستهلكْب يف كضع اسَباتيجيتها ،كذلك
٤بساٮبتهم يف ٪باح ا٤بؤسسة يف ا٤بنافسة كبقائها كاستمرارية نشاطها يف السوؽ ،كٲبكن ٙبقيق ذلك من خبلؿ تقدٔف
منتجات ذات جودة كأسعار معقولة ،لذلك فإف نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف قد أخذ بعْب االعتبار تلك ا٣بصائص
من خبلؿ احتوائو على بعد العمبلء ،2كالذم ٲبّكن ا٤بؤسسة من ترٝبة رسالتها إُف مقاييس ٧بددة ذات عبلقة
باىتمامات مدرائها كإشباع حاجاهتم كرغباهتم.3

ككفقا لػ Kaplan & Nortonفإف مقاييس بعد العمبلء تتضمن نسبة رضا العمبلء ،احملافظة على العمبلء،
رٕبية العمبلء ا١بدد ،ا٢بصة السوقية يف كل قطاع من القطاعات الٍب ٚبدمها ا٤بؤسسة ،كمن ا٤بهم ٤بدراء منظمة
االعماؿ أف يعملوا على ٙبديد الصفات كا٣بصائص الٍب تضيف قيمة للعمبلء كاختيار القيمة الٍب يريدكف توصيلها
إُف العمبلء ا٤بستهدفْب ،4كإف األداء ا١بيد للمؤسسة كفق ىذا البعد يصب يف النهاية بتحقيق أفضل العوائد ا٤بالية
كما ىو موضح بالشكل التاِف:

H. Bouquin, «Le contrôle de gestion» , 7éme édition, PUF, Paris, France, 2006, P.455.

1

 2أٞبد يوسف دكدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.46.
 3طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.134.
 4خالد ٧بمد طبلؿ بِب ٞبداف ،كائل ٧بمد إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص.397.
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البعد المالي
نسبة العمالء

ربحية العمالء

المحافظة على العمالء

الحصة السوقية

اكتساب عمالء جدد

رضا العمالء

بعد العمليات الداخلية
المصدر :خالد ٧بمد طبلؿ بِب ٞبداف ،كائل ٧بمد إدريس" ،االسَباتيجية كالتخطيط االسَباتيجي" ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف،
األردف ،2007 ،ص.398.

كلقد اقَبح  Kaplan & Nortonأف يتم اختيار األىداؼ كا٤بقاييس يف ىذا البعد من بْب ثبلثة فئات ىي:
خصائص ا٤بنتج أك ا٣بدمة ،العبلقة مع العمبلء ،الصورة كالسمعة ،كما ىو موضح بالشكل ا٤بواِف:

اكتساب عمالء جدد

المحافظة على العمالء

رضا العمالء

القيمة

الخصائص المميزة
+

انطباع العمالء عن

عالقات المؤسسة مع

للمنتج أو الخدمة

المنتج أو الخدمة

العمالء

Source : Kaplan Robert, David Norton, ―Linking the Balanced Scorecard To Strategy‖, California Management
Review, Vol.39, N.1, USA, 1996, P.62.
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إف ٙبليل سلسلة القيمة للعمبلء يوضح ا٤بفردات ا٣باصة ٗبميزات ا٤بنتوج أك ا٣بدمة كانطباع العمبلء عنها
كعبلقة ا٤بؤسسة بعمبلئها ،كالنتيجة ٫بصل على رضا العمبلء كمن مث احملافظة عليهم كاكتساب عمبلء جدد.
يف ىذا الصدد ،فإنو ٯبب أف ال تغفل ا٤بؤسسة تقنيات ٙبليل رٕبية العمبلء الٍب تدعم بناء كصياغة
اسَباتيجية ناجحة ٥با ،كالٍب بدكرىا هتدؼ إُف ما يأيت:

1

ٙ بليل مستول الرٕبية ا٤بتحققة من تعامل ا٤بؤسسة مع ٦باميع كشرائح ٨بتلفة من العمبلء؛
٧ باكلة التأثّب على سلوكيات العمبلء غّب ا٤برٕبْب كجعلهم مرٕبْب للمؤسسة،
 اعداد كترتيب نسب مئوية للعمبلء ا٤بتعاملْب مع ا٤بؤسسة على كفق مستول الرٕبية ا٤بتحققة منهم مقارنة
مع حجم ا٤ببيعات ا٤بقدمة ٥بم.
كٲبكن معرفة أداء ا٤بؤسسة ٥بذا البعد من خبلؿ استبياف العمبلء أك رجاؿ البيع أك من خبلؿ ا٤ببلحظة
كا٤بشاىدة كالرسائل كاالتصاالت ا٥باتفية كالتغذية العكسية كحجم ا٤ببيعات ا٤بتحقق باعتماد ا٤بقاييس ا٤بشار إليها

آنفا ضمن ىذا البعد.2

كمن ىنا فإف قياس أداء بعد العمبلء ٲبثل حلقة استماع كتعلم متصلة ،كتشكل نتائج قياس أداء العمبلء قوة
توجو إُف القياـ بثبلثة إجراءات ،األكؿ اسَباتيجي ،كىو بالتاِف موجو إُف الفريق التنفيذم حوؿ ما ٯبب عليو أف
يدرسو كيتصرؼ حيالو ،الثآف تشغيلي ،كيشّب إُف ما ٯبب أف تقوـ بو ا٤بؤسسة كىو يشّب بالتاِف إُف ٙبديد
األكلويات ،كالثالث سلوكي ،كيعِب كيف يكوف سلوؾ ا٤بؤسسة مع العمبلء كي ٙبقق توقعاهتم ،فكل منظمة يف
األخّب تسعى ألف تكوف ىي ا٤بورد ا٤بفضل ألكرب عدد ٩بكن من العمبلء.3
يعمل ىذا البعد على ٙبقيق أىداؼ كل من البعد ا٤باِف كبعد العميل ،كىو يشمل سلسلة القيمة للعمليات
الداخلية للمؤسسة ككل ،كالٍب هتدؼ إُف الوفاء ٗبتطلبات العميل ا٢بالية كا٤بستقبلية ،كتطوير كإٯباد ا٢بلوؿ البلزمة
5
لتحقيق ىذه االحتياجات ،4فهو يهتم بالعمليات الٍب تتفوؽ فيها ا٤بؤسسة كذلك من خبلؿ تقييم:
 ما ىي مصادر القوة كالضعف يف العمليات األساسية للمؤسسة؟
 كيف يتم ترشيد التكاليف؟
 1طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص.134.
 2ا٤برجع نفسو.
 3ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص.138.
Salterio, Steven. E & lipe, Marlys Gascho, OP. cit, P.283.
Idem.

4
5
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كعليو فإف ا٤بقاييس الداخلية لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتنبثق من عمليات ا٤بؤسسة الٍب ٥با أثر على رضا
العمبلء ،كبالتاِف ٥با أثر على األداء ا٤باِف للمؤسسة ،كالشكل ا٤بواِف يبْب العبلقة بْب العمليات الداخلية كالبعد
ا٤باِف كبعد العمبلء.

تعظيم ثروة المساىمين

االستغالل األفضل

تعظيم الربحية من العمالء

تحسين ىيكل التكاليف

لألصول

الحاليين

مصادر إيرادات جديدة

القيمة المقدمة
العالمة التجارية

المشاركة

القناعة

المهنية

عالقة المؤسسة مع العمالء

الفعالية

خصائص وظيفية

السعر

الجودة

خصائص مميزة للمنتجات والخدمات

العمليات

العمليات

عمليات إدارة

العمليات

التنظيمية

االبداعية

العمالء

التشغيلية

تحسين البيئة

التعريف بفرص

اختيار العمالء،

تطوير العالقات

الصحية والسالمة

جديدة ،تصميم

اكتساب عمالء،

مع الموردين،

وتطوير منتجات

االحتفاظ

انتاج السلع

جديدة ،التسريع

بالعمالء ،تعميق

والخدمات،

في إنتاج

وتطوير العالقة

توزيع المنتجات

منتجات جديدة

مع العمالء

على العمالء

العامة لألداء،
إدارة العمليات
التنظيمية ،تعزيز
المشاركة بين
الموظفين

المصدر :أٞبد يوسف دكدين" ،بطاقة األداء ا٤بتوازنة كمعوقات استخدامها يف منظمات األعماؿ" ،دار جليس الزماف للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف،
عماف ،األردف ،2010 ،ص49.
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يتضح من الشكل السابق أف بعد العمليات الداخلية يتكوف من عدة عمليات ،ٲبكن إعادة تبويبها يف ثبلث
1
دكرات على النحو التاِف:
 دورة اإلبداع ،كىي تتضمن:
 تحديد السوق ،كيتضمنٙ :بديد حجم السوؽ كطبيعة تفضيبلت العمبلء كاألسعار ا٤بتوقعة

للمنتجات كا٣بدمات ا١بديدة ا٤بستهدفة ،إُف جانب ٙبديد األسواؽ ا٢بالية كا٤بتوقعة ،العمبلء
ا٢باليْب كا٤بتوقعْب ،ا٤بنتجات كا٣بدمات ا٢بالية كا٤بتوقعة؛

 تطوير المنتج أو الخدمة ،كىي تتضمنٙ :بديد األسباب الٍب ٘بعل العمبلء يقبلوف على شراء
منتجات ا٤بؤسسة أك خدماهتا (ا١بودة ،السعر...اٍف) ،باإلضافة إُف ٙبديد شكل ا٤بنتج الذم
ٰبقق إشباع ا٢باجات غّب ا٤بشبعة للعمبلء كمن مث تصميم شكل ىذا ا٤بنتج.
 دورة العمليات ،كىي تتضمن:
 بناء المنتجات أو الخدمات ،كذلك باالعتماد على دكرة اإلبداع ،فإف ا٤بؤسسة تقوـ بإنتاج
ا٤بنتج الذم يعمل على إشباع ا٢باجات ا٢بالية كا٤بتوقعة للعمبلء؛

 تسليم المنتجات أو الخدمات ،بعد قياـ ا٤بؤسسة بتحديد السوؽ ا٤بستهدؼ للمنتجات
ا٢بالية كا١بديدة ،كبعد أف يتم إنتاج ىذه ا٤بنتجات ،فإف عليها تطبيق نظاـ توصيل ا٤بنتجات يف
الوقت احملدد لتسليم منتجاهتا إُف األسواؽ.

 دورة خدمات ما بعد البيع ،كىي تتضمن:
 استقباؿ شكاكل العمبلء كالعمل على حلها كمعا١بتها؛
 معا١بة العيوب كا٤بنتجات ا٤بسَبجعة؛
 إدارة عمليات البيع؛

 ا٤بسؤكلية االجتماعية.
كيوضح الشكل التاِف سلسلة األنشطة كا٤براحل الداخلية ٤بنظمة األعماؿ الٍب تعطي القيمة يف كل دكرة
للعمبلء من خبلؿ ىذه الدكرات الثبلث:

 1خالد ٧بمد طبلؿ بِب ٞبداف ،كائل ٧بمد إدريس ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.400-399.
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دورة اإلبداع
تحديد
احتياجات
العمالء

تحديد
السوق

دورة العمليات
تطوير

المنتج أو
الخدمة

بناء

المنتجات

والخدمات

تسليم

المنتجات

والخدمات

دورة خدمات ما بعد البيع
خدمة

إرضاء

العمالء

احتياجات
العمالء

المصدر :طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،دار زىراف للنشر كالتوزيع ،عماف،
األردف ،2009 ،ص.137.

يتضح من خبلؿ الشكل أف نقطة االرتكاز يف سلسلة القيمة للعمليات الداخلية تتمثل يف ٙبديد احتياجات
العمبلء كرغباهتم ،كتبدأ بدكرة اإلبداع ٗبا تعنيو من تطوير السلع كا٣بدمات ا٤بلبية ٢باجات العمبلء ،إذ أف الكثّب
من ا٤بنتجات ا١بديدة تفشل عند دخو٥با للسوؽ ،كليس من السهل ٙبديد منتوج جديد ٰبقق اشباعات للعمبلء
كيف نفس الوقت ا٤بردكد االقتصادم للمؤسسة ،مث دكرة العمليات كالٍب تعمل على ترٝبة ما كضع يف الدكرة األكُف
إُف فعل لسلع مادية أك خدمات ،مث تأيت الدكرة الثالثة خدمات ما بعد البيع ٗبا تشملو من صنع الضماف للعميل
كالَبكيب كالصيانة ...اٍف.
يعترب ىذا البعد أحد ٧بددات ٪باح ا٤بؤسسات كاستمراريتها يف ا٤بنافسة ،حيث يعتمد يف األساس على
قدرات كمهارات العاملْب على اإلبداع كالتطوير كاالبتكار ،باإلضافة إُف اقتناء تقنيات إنتاج مستحدثة تتميز
بتكنولوجيا متطورة كذات كفاءة عالية ،هبدؼ الوصوؿ إُف ابتكارات متجددة لتحسْب ا١بودة كزيادة اإلنتاجية
كتقصّب زمن اإلنتاج كٚبفيض معدالت العيوب كيتطلب ذلك بذؿ جهود إضافية يف تعليم كتدريب العاملْب
2
كزيادة مشاركتهم للقياـ ٗبهاـ ٨بتلفة ،1كيسعى ىذا البعد إُف تقييم:
 كيف تقوم ا٤بؤسسة قدرهتا على التغيّب كالتحسْب ا٤بستمر؟
 ىل للمؤسسة القدرة على التعلم كاالبتكار؟

 1هباء ٧بمد حسْب منصور" ،ا٤بداخل ا٤بقَبحة لقياس كتقييم األداء ا٤باِف كالتشغيلي كاالسَباتيجي"٦ ،بلة البحوث العلمية ،جامعة اإلسكندرية ،اجمللد
 ،39العدد األكؿ ،مصر ،مارس  ،2002ص.306.
 2ا٤برجع نفسو.
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فكل منظمة ٙبتاج إُف ٙبقيق أداء مرضي يف الزكايا الثبلث السابقة كأف تعمل جاىدة على استمرار التحسْب،
كىذا البعد ىو ما يوفر ذلك من خبلؿ العاملْب الذين ىم رأس ا٤باؿ الفكرم ،1إذ أف البعدين السابقْب يف بطاقة
األداء ا٤بتوازف)( (BSCالعمبلء كالعمليات الداخلية) يكشفاف عن كجود فجوة بْب موارد التعلم التنظيمي كما ىو
مطلوب منها لتحقيق األىداؼ ا٤بطلوبة لؤلداء الناجح يف ا٤بستقبل ،كلتقليص تلك الفجوة ٯبب على إدارة
ا٤بؤسسات ا٢بديثة االستثمار يف ا٤بوارد البشرية مع تغيّب يف اإلجراءات الركتينية التنظيمية لتتماشى مع متطلبات
العصر ا٢بديث ،2كالشكل التاِف يبْب العبلقة بْب أىداؼ بعد التعلم كالنمو كاألبعاد السابقة لبطاقة األداء
ا٤بتوازف(:)BSC

أىدا المساىمين

البعد المالي

أىدا العمالء

بعد العمالء

بعد العمليات الداخلية

العمليات
التنظيمية

المؤسسة

العمليات

عمليات إدارة

العمليات

االبداعية

العمالء

التشغيلية

التكنولوجيا

الكفاءة

الثقافة والمناخ،

النظم،

المهارات،

المحددات،

قاعدة البيانات،

التدريب،

المشاركة في المعرفة

الشبكة.

المعرفة.

بعد التعلم والنمو

المصدر :أٞبد يوسف دكدين ،بطاقة األداء ا٤بتوازنة كمعوقات استخدامها يف منظمات األعماؿ" ،دار جليس الزماف للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف،
عماف ،األردف ،2010 ،ص.49.
 1توفيق ٧بمد عبد احملسن" ،ا٘باىات حديثة يف التقييم كالتميز يف األداء :ستة سيجما كبطاقة القياس ا٤بتوازف" ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،مصر،
 ،2006ص.327.
 2ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص.161 .
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من خبلؿ الشكل يتبْب أف بعد التعلم كالنمو يتضمن الَبكيز على ثبلثة عناصر أساسية ،ىي:

1

 قدرات العاملين بجميع مستوياتهم :ٯبب على ا٤بؤسسات توفّب اسَباتيجيات خاصة بكفاءة ا٤بوظفْب،
كذلك هبدؼ اٯباد موظفْب ٲبتلكوف مزٯبا من ا٤بهارات كا٤بواىب اإلبداعية كمعرفة باألنشطة الٍب ٯبب أف

ينجزكىا من خبلؿ االسَباتيجيات ،كالٍب تتبع االىتماـ برضا العاملْب كاحملافظة عليهم كتدريبهم كتنمية
مهاراهتم؛
 القدرات المعلوماتية :ٯبب على ا٤بؤسسات توفّب اسَباتيجيات معلوماتية ،كالٍب يتم من خبل٥با توفّب
نظاـ معلومايت كمعرفة كافية لدعم تطبيق االسَباتيجيات ،كتقاس كفاءة أنظمة ا٤بعلومات بالوقت البلزـ
لتوصيل معلومات دقيقة عن العمبلء كالعمليات الداخلية إُف اإلدارة؛
 اإلجراءات التنظيمية :كىي ٚبترب مدل اتفاؽ حوافز العاملْب مع عوامل النجاح با٤بؤسسة ،كيتم يف ىذا
ا١بزء كضع أكثر من ىدؼ اسَباتيجي ،كما يلي:
 ثقافة الموظفين والمناخ السائد في المؤسسة :كذلك من خبلؿ معرفة كفهم ا٤بوظفْب كإدراكهم
لرؤية ا٤بؤسسة كاسَباتيجياهتا ،كالقيمة الثقافية ا٤بنتشرة الٍب ٰبتاجوهنا لتنفيذ االسَباتيجيات؛

 ىد

التنظيم :ٯبب أف يكوف للموظفْب أىداؼ كحوافز تتجو ٫بو إ٪باز االسَباتيجيات يف كافة

ا٤بستويات التنظيمية؛
 مشاركة المعرفة :ٯبب على ا٤بوظفْب كفرؽ العمل ا٤بساٮبة يف الوصوؿ إُف أفضل ٩بارسة لؤلعماؿ
الٍب يقوموف هبا ،كذلك ٗبعرفتهم يف كيفية تنفيذ االسَباتيجيات كأم معلومات ٥با عبلقة يف الوصوؿ
إُف أفضل ٩بارسة إل٪باز األعماؿ كٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية.
خبلصة القوؿ أف ىذا البعد كما يتضمنو من مضامْب ،ال بد من االىتماـ بو بشكل كاؼ كربطو بأىداؼ
ا٤بؤسسة كنشاطاهتا ،كاستخداـ نتائج التحليل ا٣باصة بو لتحسْب ا٤بمارسات اإلدارية ا٤بتعلقة بإدارة األفراد ،حيث
يقود ذلك إُف ٙبقيق التكامل كالتناغم كاالنسجاـ مع اسَباتيجية ا٤بؤسسة كأىدافها العامة كالفرعية.

إف أبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCاألربعة مت كضعها كأبعاد أساسية تعتمد عليها ٝبيع ا٤بؤسسات يف
الغالب ،كلكن ىذه احملاكر ال تعد كنموذج ٕبيث تأخذ كما ىي كتطبق يف ٝبيع ا٤بؤسسات ،بل يتطلب األمر
اجراء بعض التغيّبات كالتكييفات كي تناسب ا٤بؤسسة ا٤بعنية كتتفق مع طبيعة عملها كأىدافها كاسَباتيجيتها،
كالبيئة الٍب تتواجد فيها ،إذ ال بد من أخذىا كاعتبارىا جزءا من اسَباتيجية ا٤بؤسسة كد٦بها فيما يلي يف بطاقة
األداء ا٤بتوازف كٯبب منح ا٤بزيد من االىتماـ للعوامل الٍب ٛبنح ا٤بؤسسة ا٤بيزة التنافسية كنشرىا يف ٝبيع أ٫بائها،
 1أٞبد يوسف دكدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.55.
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كمن ىنا فقد تقوـ بعض ا٤بؤسسات بإعطاء أكزاف عالية لبعض األبعاد كأكزاف أقل لؤلخرل ،كلكن بنفس الدرجة
من االىتماـ ٕبيث ٙبقق التوازف بْب األبعاد األربعة.1
فلقد بْب

Kaplan & Norton

بأف األبعاد األربعة لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتبلئم معظم منظمات

األعماؿ ،كلكنو أكد بأنو ٲبكن للمؤسسات استخداـ أبعاد إضافية حسب احتياجها كظركفها كالبيئة احمليطة ٥با،
فيمكن اعتبار بعد ا٤بوارد البشرية أك البعد البيئي كاالجتماعي أك أم بعد ٘بده ا٤بؤسسة مناسبا كأف يكوف قاببل
للقياس ،2كال شك إف إدخاؿ ا٤بعلومات البيئية يف نظم تقييم األداء يعطي صورة أكثر مشولية عن كضع ا٤بؤسسات
مستقببل ،كٰبقق ٙبسنا يف األداء من خبلؿ ٙبقيق كفرات يف التكاليف ،كلذا فإنو من األٮبية ٗبكاف بناء اعتقاد
قوم بأف ٙبسْب األداء البيئي يساعد على ٙبقيق النمو االقتصادم٩ ،با يؤكد العبلقة السببية بْب ا٤بؤشرات البيئية
كالتكاليف.

تتكوف بطاقة األداء ا٤بوازف( )BSCمن األبعاد األساسية األربعة ا٤بتطرؽ إليها سابقا ،ككل بعد من ىذه
األبعاد يتكوف من أربعة أقساـ متكاملة فيما بينها ،كىي موضحة يف الشكل التاِف:
المبادرات
المبادرات

االستراتيجية
النتائج

المستهدفة

المؤشرات

األىدا

االستراتيجية

األبعاد
المالي
العمالء
العمليات
الداخلية

التعلم والنمو
المصدر :ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم " ،إدارة األداء باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف" ،مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف،
 ،2009ص.80.

كمن خبلؿ الشكل السابق ٲبكننا توضيح ا٤بصطلحات التالية:

 1إبراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.81-80.
 2احساف ٧بمد ضمْب ياغي ،نعمة عباس ا٣بفاجي" ،التغيّب التنظيمي :منظور األداء ا٤بتوازف" ،دار األياـ للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف،2015 ،
ص.55.
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ىي أحد الركائز الٍب يقوـ عليها قياس األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكتتمثل يف األبعاد التالية :البعد ا٤باِف ،بعد
العمبلء ،بعد العمليات الداخلية كبعد التعلم كالنمو ،كٰبتوم كل بعد على ٦بموعة من األىداؼ الٍب تصب يف
ا٘باه معْب كا٤بؤشرات كا٤بعايّب كا٤ببادرات.1
ىي النتائج ا٤ب نشود ٙبقيقها ،كاألىداؼ بشكل عاـ موزعة على أبعاد بطاقة األداء ا٤بتػوازف( )BSCكٙبمل
نفس األٮبية االسَباتيجية كٯبب أف تكوف ٧بددة كقابلػة للقيػاس كقابلػة للتحقيػق كمعقولة ك٧بددة بوقت زمِب
إلٛبامها .SMART2
كىي ٗبثابة اجملس الذم ٰبدد الة ا٥بدؼ ا٤براد ٙبقيقو عن طريق مقارنتو بقيمة ٧بددة سلفا ،كىي تبْب مدل
السّب باال٘باه الصحيح ،كىنا ال بد من االشارة إُف أف مؤشرات األداء الٍب يتم اشتقاقها من االسَباتيجية ىي

مؤشرات قابلة للتعديل كالتطوير كحٌب التغيّب لتقدٔف دعم ألىداؼ ا٤بؤسسة.3

كىي مقدار ٧بدد ٔف القياس بناء عليو لتحديد مقدار اال٫براؼ سلبا أك اٯبابا من ا٥بدؼ ا٤براد ٙبقيقو4؛ كيتم
ٙبديد ىذا ا٤بعيار بناء على أفضل ا٤بمارسات يف الصناعة ،أك باالعتماد على البيانات التارٱبية للمؤسسة للسنوات
السابقة ،مع االستعانة ببعض األلواف القياسية الٍب تسهل عملية استقراء ا٢بالة بشكل سريع.5
كتعرب عن النشاطات الٍب ٯبب أف يركز عليها األفراد للتأكد من
ىي برامج عمل توجو األداء االسَباتيجيّ ،
ٙبقيق النتائج االسَباتيجية ،كٯبب أف تكوف كل ا٤ببادرات يف ا٤بؤسسة متناسقة مع االسَباتيجية يف بطاقة األداء

ا٤بتوازف(.6)BSC

 1احساف ٧بمد ضمْب ياغي ،نعمة عباس ا٣بفاجي ،مرجع سبق ذكره ،2015 ،ص.50.
 2عبد ا٢بميد عبد الفتاح ا٤بغريب ،مرجع سبق ذكره ،ص.9.
What is The Balanced Scorecard, http://www.balancedscorecard.org, consulted on 02/18/2017.

3

 4عبد ا٢بميد عبد الفتاح ا٤بغريب ،مرجع سبق ذكره ،ص.10.
 5احساف ٧بمد ضمْب ياغي ،نعمة عباس ا٣بفاجي ،مرجع سبق ذكره ،ص.51.
 6طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.187.
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كترل الباحثة أف التصميم ا١بيد لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCٯبب أف ال يغفل ارتباطات السبب كالنتيجة،
ذلك أف األىداؼ موصولة أحدىا باآلخر ،كما أنو يوجد ترابط داخلي بْب كل ٦باؿ من ٦باالت االسَباتيجية
كبْب ا٤بقياس ا٤بستخدـ يف قياسو.
إف كجود قياس األداء ا٤بتوازف( )BSCبدكف توضيح مثّباهتا ك٧بفزاهتا ال يوضح كيفية الوصوؿ إليها ،كال يوضح
ما إذا مت ٪باح تنفيذ الربنامج أـ ال ،كبالعكس ،فإف كجود مثّبات األداء بدكف قياس األداء ا٤بتوازف( )BSCقد
ٲبكن ا٤بؤسسة من ٙبقيق التحسْب قصّب األجل يف العمليات ،كلكنو يفشل يف إظهار ما إذا ٛبت ترٝبة التحسْب
إُف نتائج فعلية يف رٕبية ا٤بؤسسة كمركزىا على ا٤بدل االسَباتيجي ،كذلك ألف أم تطوير لن تتم مبلحظتو إال إذا
ٛبت ترٝبتو إُف زيادة يف نتائج ا٤بؤسسة ا٤بالية.1
إف بناء ٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCٱبتلف من مؤسسة ألخرل حسب طبيعة عملها كفلسفتها
كتفكّبىا االسَباتيجي ،كقد طور كل من  Kaplan & Nortonما ٲبكن أف يعترب أسلوبا معياريا يف ضوء خطوات
٧بددة لبناء بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCعلما بأف ىذه ا٣بطوات قد اعتمدت من قبل كثّب من الباحثْب كأساس
للتطبيق يف منظمات األعماؿ ا٤بختلفة كىي على النحو التاِف:
يف ا٤بؤسسات ا٤بتكونة من أكثر من كحدة أعماؿ اسَباتيجية ،ٯبب تكوين بطاقة أداء متوازف( )BSCلكل
كحدة يف ضوء األىداؼ ا٤بتوخاة للوحدة من استخداـ ىذا النموذجٕ ،بيث يكوف للوحدة ا٤بشار إليها زبائنها
الذين ٲبكن ٙبديدىم بوضوح ،ككذلك ٥با قنواهتا التوزيعية كمرافقها االنتاجية ،فضبل عن معايّبىا الٍب تعتمدىا يف

تقييم أدائها ا٤باِف.2

يتم امداد ا٤بدراء التنفيذيْب يف كحدة األعماؿ ٖبلفية عن مفاىيم النظاـ ،ككذلك كثائق داخلية توضح رؤية
ا٤بؤسسة كرسالتها كاسَباتيجيتها ،ك٘بدر االشارة إُف أنو ال بد من كجود منسق قد يكوف من خارج ا٤بؤسسة
(مستشار من احدل ا٤بؤسسات ا٤بتخصصة لبلستشارات) أك قد يكوف من داخل ا٤بؤسسة نفسها ،3كقد يتطلب
األمر أيضا عقد ندكة مشَبكة ٙبضرىا اإلدارة العليا كقادة الرأم ،إُف جانب ندكة ٙبضرىا اإلدارة العليا ك٦بموعة
 1احساف ٧بمد ضمْب ياغي ،نعمة عباس ا٣بفاجي ،مرجع سبق ذكره ،ص.55.
 2طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.156.
 3ا٤برجع نفسو.
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ا٤بشركع كشخص لو خربة سابقة ٗبشاريع بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،1)BSCكفيما يلي نتناكؿ ا٤بهاـ األساسية ٥بذه
ا٤برحلة ٩بثلة يف صياغة الرؤية كٙبديد االسَباتيجيات.
ٛبثل الرؤية توجهات أك طموحات ٤با ٯبب أف تكوف عليو ا٤بؤسسة يف ا٤بستقبل -كما سبق التطرؽ إليو يف
الفصل األكؿ -كٛبر ىذه ا٣بطوة بعدة مراحل على النحو ا٤بوضح بالشكل التاِف:

تعرٌف
الصناعة
وتطورها

صٌاغة رإٌة
المإسسة

صٌاغة
مجاالت
الرإٌة

المصدر٧ :بمد ىآف ٧بمد" ،إدارة كتنظيم كتطوير األعماؿ :قياس األداء ا٤بتوازف" ،دار ا٤بعتز للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف،2014 ،
ص.270

من خبلؿ الشكل أعبله يتضح أف ىناؾ ثبلث مراحل أساسية ٯبب أف تراعيها ا٤بؤسسة عند صياغتها
لرؤيتها االسَباتيجية يف ظل مدخل بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCىذه ا٤براحل ىي:
يتمثل الغرض من ىذه ا٤برحلة يف ارساء أساس للتوصل إُف إٝباع بشأف خصائص كمتطلبات الصناعة،
كإُف تعريف كاضح لوضع ا٤بؤسسة ا٢باِف كدكرىا ،كمن مث فا٤بطلوب يف ىذه ا٤برحلة كصفا يتطلب بدكره الوصوؿ
إُف اتفاؽ حوؿ الكيفية الٍب ستتطور هبا الصناعة يف ا٤بستقبل ،ككذا بناء ركيزة أساسية ٫بو تطوير الرؤية
كاالسَباتيجية ا٤بستقبلية ،باإلضافة إُف دراسة كٙبليل ا٤بؤسسة كخصائصها من أكرب عدد ٩بكن من الزكايا ،كيفيد
يف ذلك االعتماد على بعض النماذج ا٤بعركفة يف الدراسات االسَباتيجية ،مثل ٭بوذج
ك٭بوذج ٙبليل القدرات الفردية للمؤسسة.2

SWOT

ك٭بوذج

Porter

.
.

٧ 1بمد ىآف ٧بمد" ،إدارة كتنظيم كتطوير األعماؿ :قياس األداء ا٤بتوازف" ،دار ا٤بعتز للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف،2014 ،
ص.270.
2
ا٤برجع نفسو ،ص.271.
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يقوـ ٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف على رؤية شاملة مشَبكة ،لذا فمن ا١بوىرم التأكد يف مرحلة مبكرة من

كجود رؤية معتنقة بشكل مشَبؾ ،نظرا ألف ا٤بقاييس ستتم صياغتها يف ضوء تلك الرؤية ،1ىناؾ يف ىذا الصدد
2
بعض األسئلة كالٍب تساعد على تبِب رؤية ٧بددة ،ىي:
 ىل تعطينا الرؤية الثقة الٍب ٫بتاجها؟
 ىل تعطينا الرؤية التحدم الذم ٫بتاجو؟
 ىل تساعدنا الرؤية يف صياغة أىدافنا الشخصية؟
 ىل نشعر بأف الرؤية ذات مغزل لنا ،كأهنا ٚبصنا دكف غّبنا؟
كٯبب أف تكوف ىناؾ رؤية مشَبكة للموقف الداخلي كا٣بارجي احمليط با٤بؤسسة ،قبل أف يصبح باإلمكاف
صياغة الرؤية ،كيوضح الشكل التاِف أىم العوامل الواجب كضعها يف االعتبار عند صياغة الرؤية االسَباتيجية.

القدرات
المحورٌة
البعد المالً

التطور
التكنولوجً

الرإٌة
االستراتٌجٌة

متطلبات
المالك

بٌئة العمل

المصدر :أٞبد يوسف دكدين" ،بطاقة األداء ا٤بتوازف كمعوقات استخدامها يف منظمات األعماؿ" ،الطبعة األكُف ،دار جليس الزماف للنشر كالتوزيع،
عماف ،األردف ،2010 ،ص.67.

بعد االنتهاء من صياغة الرؤية الشاملة يأيت دكر دراسة اختيار ٦باالت الرؤية الٍب سيتم القياس عليها،
كحسبما اقَبح ٭بوذج  ،Kaplan & Nortonفإف ىناؾ أربعة ٦باالت رؤية٦ :باؿ الرؤية ا٤باِف٦ ،باؿ رؤية العمبلء،
٦باؿ رؤية العمليات الداخلية٦ ،باؿ رؤية التعلم كالنمو ،كمع ذلك فقد فضلت بعض ا٤بؤسسات إضافة منظور
٧ 1بمد ىآف ٧بمد" ،إدارة كتنظيم كتطوير األعماؿ :قياس األداء ا٤بتوازف" ،مرجع سيق ذكره ،ص.271.
 2أٞبد يوسف دكدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.62.
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خامس قد يكوف ا٤بنظور البشرم ،أك ا٤بنظور البيئي كاجملتمعي ،كاختيار ٦باالت الرؤية ٯبب أف ٰبكمو يف األساس
منطق العمل مع كجود عبلقة متبادلة كاضحة بْب ٨بتلف ٦باالت الرؤية.1
حسبما أكدنا من قبل ،يشكل ٭بوذج قياس األداء ا٤بتوازف( )BSCيف األساس أداة لصياغة كتنفيذ اسَباتيجية
ا٤بؤسسة ،كينبغي أف ينظر للنموذج على أنو أداة لَبٝبة رؤية كاسَباتيجية ٘بريدية إُف مقاييس كأىداؼ ٧بددة،
بعبارة أخرل ٛبثل بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCجيدة الصياغة تقدٲبا السَباتيجيات ا٤بؤسسة ،كمن مث فإف الغرض
من ىذه ا٣بطوة ىو ترٝبة الرؤية إُف صورة ملموسة كبالتاِف ٙبقيق التوازف العاـ بْب اجملاالت ا٤بختلفة.2

كعادة ما تكوف عملية صياغة االسَباتيجية شديدة التعقيد ،كتستلزـ قدرا كبّبا من التفكّب كا٤بدخبلت يف
صورىا ا٤بختلفة ،كيرجع ذلك لتعدد ا١بوانب كا٤بتغّبات الٍب يلزـ دراستها عادة ،كال يوجد اتفاؽ حوؿ اإلجراء
ا٤بناسب لصياغة اسَباتيجية ا٤بؤسسة ،كمع ذلك يثور دائما سؤاال جوىريا كىو كيف ٲبكن للمؤسسة أف تكتسب
ميزة تنافسية أفضل من منافسيها؟ إف ىذا السؤاؿ يقع يف قلب عملية إعداد كصياغة االسَباتيجية ،3كتشّب
التجارب إُف أف أعظم مزايا ٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتكمن يف ىذه الناحية على كجو التحديد،
فالنموذج يسهل ٙبليل الرؤية إُف اسَباتيجيات ٧بددة كمستندة إُف الواقع٩ ،با ٲبكن األفراد من فهمها كالعمل من

خبل٥با.4

كمن أساليب تنفيذ ىذه ا٤برحلة سؤاؿ ا٤بشاركْب أف يصفوا القواعد األساسية العامة الٍب ٲبكن أف ترشد
ا٤بؤسسة ٫بو الرؤية ا٤بنشودة بأقصى درجة من السهولة كالفعالية ،كمن ىنا ٲبكن ٙبديد قواعد كاسَباتيجيات
مناسبة أساسية يف عدد من ا١بوانب ،منها على سبيل ا٤بثاؿ :الرٕبية على ا٤بدل القصّب كالطويل ،األساليب الٍب
ستتنافس هبا ا٤بؤسسة مثل التسعّب ،كقت التسليم ،تنظيم ا٤بؤسسة ،كمن مث نوع القدرات ا٤براد بناؤىا كا٤بتاحة
داخليا.5
يتمثل النشاط األساسي يف ىذه ا٤برحلة يف بداية الربط بْب القياس كاالسَباتيجية الذم يقوـ بو ا٤بنسق مع
الفريق الذم ٲبثل اإلدارة العليا ،كتتم مناقشة ٧بتول اسَباتيجية ا٤بؤسسة كمهمتها مث االنتقاؿ إُف البحث يف النتائج
٧ 1بمد ىآف ٧بمد" ،إدارة كتنظيم كتطوير األعماؿ :قياس األداء ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.273.
 2عبد الرٞبن توفيق كآخركف" ،األداء الفعاؿ باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف خطوة ٖبطوة" ،مركز ا٣بربات ا٤بهنية لئلدارة ٗبيك ،الطبعة األكُف ،مصر،
 ،2006ص.66.
 3ا٤برجع نفسو،
٧ 4بمد ىآف ٧بمد" ،إدارة كتنظيم كتطوير األعماؿ :قياس األداء ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.274.
 5عبد الرٞبن توفيق كآخركف ،مرجع سبق ذكره ،ص.67.
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احملتملة ا٤بَبتبة على ٪باح ا٤بؤسسة يف اسَباتيجيتها كرسالتها كرؤيتها لكل بعد من األبعاد األربعة للبطاقة ،كىنا
يستعْب فريق العمل ا٤بكلف با٤بقاببلت الٍب سبق كأف أجريت مع ٞبلة األسهم ك٩بثلي الزبائن إلثراء ا٤بناقشات يف
ىذا ا٤بوضوع ،كىذه ا٤بناقشات تقود إُف تشخيص عوامل النجاح األساسية ألداء ا٤بؤسسة األمر الذم يساعد يف
صياغة النموذج االبتدائي البطاقة القياس ا٤بتوازف(.1)BSC

كيقصد بعوامل النجاح األساسية ) )KSFsعدد ٧بدد من العناصر ا٢بيوية الٍب ٙبددىا اإلدارة العليا من أجل
ا٪باح اسَباتيجية ا٤بؤسسة لتحقيق رسالتها كأىدافها كتف ّوقها يف البيئة التنافسية ،2ىناؾ يف ىذا الصدد أسلوب
مبلئم لتحديد عوامل النجاح األساسية كىو يتمثل يف تكوين ٦بموعات نقاشية لتقرير العوامل األكثر أٮبية
لتحقيق األىداؼ االسَباتيجية الٍب سبق كضعها ،ك٧باكلة التوصل إُف اتفاؽ حوؿ ٦بموعة كاقعية من عوامل
النجاح األس اسية ،كينبغي ا٢برص على احداث ترابط أفقي كرأسي بْب ىذه العوامل ،حيث يكوف الَبابط الرأسي
تلقائيا بدرجة أك بأخرل ألف عوامل النجاح األساسية يتم التعرؼ عليها كترتيبها حسب األكلوية ،أما احداث
الَبابط األفقي بْب العوامل فيكوف بإعداد رسم ٚبطيطي للمقياس كخريطة اسَباتيجية بيانية.3

هتدؼ ا٤بقاببلت ىذه ا٤برة إُف استطبلع رأم كل من ا٤بدراء التنفيذيْب يف ا٤بؤسسة حوؿ النموذج االبتدائي
التجرييب الذم مت تطويره يف ا٣بطة السابقة ،كذلك عن طريق مراجعة كتوثيق نتائج كرشة العمل التنفيذية األكُف،
كيقوـ ا٤بنسق يف ىذه ا٣بطوة بطلب اقَباحات من ا٤بدراء التنفيذيْب حوؿ ا٤بساعدة يف عملية تنفيذ النظاـ.4
يشارؾ يف ىذه الورشة كل فرد من أفراد فريق العمل من اإلدارة العليا كمرؤكسيهم ا٤بباشرين ،إضافة إُف أكرب
عدد ٩بكن من أعضاء اإلدارة الوسطى ٤بناقشة رسالة ا٤بؤسسة كرؤيتها ك٧بتول اسَباتيجيتها كالنظاـ التجرييب أك
ا٤بقَبح لبطاقة القياس ا٤بتوازف لؤلداء ،5مث يتم تشكيل ٦باميع عمل صغّبة لغرض مناقشة التاِف:

 1طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.157-156.
 2سناء عبد الرحيم سعيد العبادم ،تاغي زيداف ٧بمد ناصر العتىب" ،تأثّب عناصر النجاح ا٢برجة يف ٙبقيق ا٤بيزة التنافسية ا٤بستدامةٕ :بث ميدآف آلراء
عينة من ا٤بدراء يف شركة ا٤بعتصم العامة للمقاكالت االنشائية"٦ ،بلة العلوـ االقتصادية كاالدارية ،اجمللد  ،20العدد  ،80بغداد ،العراؽ،2014 ،
ص.208.
٧ 3بمد ىآف ٧بمد" ،إدارة كتنظيم كتطوير األعماؿ :قياس األداء ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.280.
 4طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.157.
 5ا٤برجع نفسو.
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يتم يف ىذه ا٣بطوة ٙبديد ا٤بقاييس الرئيسية ا٤بعنية الٍب سيتم استخدامها يف العمل فيما بعد ،كٯبب أف نبدأ
ٗبمارسة ما يسمى العصف الذىِبٕ ،بيث ال يتم رفض أم فكرة ،بل تستخدـ ٝبيعها يف العملية ،كيف ا٤برحلة
األخّبة نقوـ بتحديد الَبتيب حسب األكلوية للمقاييس الٍب تبدك األكثق صلة كالٍب ٲبكن مراقبتها كتسمح فعبل
بالقياس ،كيكمن التحدم األكرب يف ىذه ا٤برحلة يف اٯباد عبلقات بْب السبب كالنتيجة ،باإلضافة إُف كجوب
خلق توازف بْب ا٤بقاييس ا٤بختلفة يف ٦باالت الرؤية ا٤بختارة ،كلذا فمن ا٤بهم إعداد مناقشة حوؿ إمكانية الوصوؿ
إُف توازف بْب ا٤بقاييس ا٤بختلفةٕ ،بيث ال تتعارض التحسينات قصّبة األجل مع األىداؼ طويلة ا٤بدل.1
كٲبكن ٙبديد مقاييس األداء ا٤بناسبة لؤلىداؼ االسَباتيجية السابق ٙبديدىا حملركات األداء يف ا٤برٞبة السابقة
كما يلي يف ا١بدكؿ التاِف:
يتم صياغة األىداؼ النهائية يف صورة اقَباحات تقدـ من طرؼ قائد كل كحدة يف ا٤بشركع ٛبهيدا للموافقة
عليها من جانب اإلدارة العليا.2
كٯبب أف توضع أىداؼ لكل مقياس مستخدـ ،كٙبتاج ا٤بؤسسة إُف كل من األىداؼ قصّبة ا٤بدل
كاألىداؼ طويلة ا٤بدل حٌب يتسُب ٥با تفقد مسارىا بصورة متواصلة ،كاٚباذ االجراءات التصحيحية يف الوقت
ا٤بناسب ،كمن الضركرم أف تكوف ىذه األىداؼ متسقة كمنسجمة مع الرؤية الشاملة كاالسَباتيجية العامة كأال
يكوف ىناؾ أم تناقض أك تعارض بينها ،ك٥بذا السبب ينبغي إحداث ترابط كتكامل بْب األىداؼ أفقيا كرأسيا
على حد سواء.3
كيف ىذا الصدد من الضركرم التنويو إُف أنو ٯبب ٙبديد ا٤بسؤكليات عن كضع األىداؼ كتقييم األداء.
لكي تكتمل ا٤بقاييس ٯبب ٙبديد ا٣بطوات الواجب اٚباذىا لتحقيق األىداؼ كالرؤية الٍب ٛبت صياغتها،

كٯبب أف تشمل خطة العمل األفراد ا٤بسؤكلْب كجدكال زمنيا إلعداد التقارير ا٤برحلية كالنهائية.4

ككخبلصة لعمل ىذه الورشة فإنو يتوقع أف تقدـ عند انتهائها صياغة كاضحة كدقيقة لؤلىداؼ لكل مقياس
مقَبحٗ ،با يف ذلك ا٤بعدالت ا٤بستخدمة للتحسْب يف األداء.

 1أٞبد يوسف دكدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.66.
٧ 2بمد ىآف ٧بمد" ،إدارة كتنظيم كتطوير األعماؿ :قياس األداء ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.290.
 3أٞبد يوسف دكدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.66
4
٧بمد ىآف ٧بمد" ،إدارة كتنظيم كتطوير األعماؿ :قياس األداء ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.290.
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إف ىذه الورشة ىي الٍب ستضع اللمسات األخّبة على النظاـ قبل البدء بالتنفيذ ا٤بباشر ،حيث أهنا ستقوـ
باآليت:

1

 إٝباع هنائي على الرؤية ا٤بؤسسة كا٤بقاييس الٍب طورت يف كرشٍب العمل السابقتْب؛
ٙ بديد دقيق للمعدالت ا٤بستهدفة لكل مقياس مت اختياره يف بطاقة القياس ا٤بتوازف لؤلداء()BSC؛
 تشخيص برامج العمل الٍب ستمكن ا٤بؤسسة من الوصوؿ إُف ا٤بعدالت ا٤بستهدفة لؤلداء يف ٨بتلف
األنشطة؛
 االتفاؽ النهائي على برامج التنفيذ كالٍب تشتمل على خطة االتصاالت مع ٝبيع العاملْب كإببلغهم
بفلسفة كأىداؼ نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف؛
 تطوير نظاـ معلومات مساعد لنظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف.
تتطلب بياف األنشطة كاألفعاؿ الواجب البدء يف تنفيذىا لتحقيق األىداؼ ،كاالنتقاؿ با٣بطة إُف عاَف الواقع،
كىذا يتطلب بدكره ٙبديد األىداؼ السنوية كتوزيع كٚبصيص ا٤بوارد ،كٙبديد ا٤بسؤكليات كاألدكات ،كتدعيم
الربامج ك٧باكلة ربط ذلك بالدافع ية ،كيراعى عند ٩بارسة األفعاؿ التنفيذية أيضا أهنا تؤثر يف كل من العاملْب
كا٤بديرين با٤بؤسسة كتتأثر هبم.2
للتأكد من سبلمة تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCالبد من متابعتها بشكل مستمر للتأكد من أهنا تنجز
الوظيفة ا٤بقصودة كأداة ديناميكية لئلدارة ،كمن الضركرم استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف(٤ )BSCبختلف العمليات
اليومية يف ا٤بؤسسة ،لذلك ٯبب أف تبُب على أساس برنامج يومي لكل كحدة ،كبذلك تضمن ا٤بؤسسة أف تكوف
ىناؾ رقابة على العمليات اليومية من خبلؿ التقرير ا١بارم ،لذلك ٯبب أف تتضمن خطة التطبيق قواعد كطرؽ
مقَبحة لضماف حفظ التوازف ،كٯبب أف تركز ا٤بقاييس للرقابة على ا٤بدل القصّب كبشكل مستمر ،3أما ا٤بعدالت
ا٤بستهدفة فيجرم مراجعتها سنويا كجزء من أجزاء ا٣بطة االسَباتيجية كٙبديد األىداؼ كٚبصيص ا٤بوارد.4
كيوضح الشكل رقم ( )18.3رؤية متكاملة لتنفيذ نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف(:)BSC
 1صاٌف مهدم ٧بسن العامرم ،طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.158-157.
٧ 2بمد ىآف ٧بمد" ،إدارة كتنظيم كتطوير األعماؿ :قياس األداء ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص.291.
 3أٞبد يوسف دكدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.67.
4
صاٌف مهدم ٧بسن العامرم ،طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،مرجع سبق ذكره ،ص.158.
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تحديد ال ة ةرؤية ةة

تحديد االستراتيجيات

أبعاد بطاقة األداء المتوازن

البعد
المالي
عناصر النجاح
األساسية

الرٕبية

تطوير خطة العمل

العمالء

التسليم بكفاءة

الداخلية

التكنولوجيا

التكلفة ا٤بنخفضة إرضاء العمبلء توضيح العمليات
التكلفة

تحديد المقاييس

بعد

بعد العمليات

الرٕبية

نسبة التسليم يف ا١بودة/التكلفة
الوقت احملدد

زمن اإلعداد

بعد التعلم

البعد

والنمو

الخامس

التطوير
االبتكار
عدد األفكار ا١بديدة
مستول ا٤بعرفة

تحقيق األداء المطلوب

المصدر :عبد ا٢بميد عبد الفتاح ا٤بغريب" ،قياس األداء ا٤بتوازف ا٤بدخل ا٤بعاصر لقياس األداء االسَباتيجي" ،ص ،16.متوفر على
 ،https://hrdiscussion.comتاريخ االطبلع.2017/03/16 :

كترل الباحثة أف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCٯبب أف تبُب على اإلحساس السائد كطريق لتأكيد الَبكيز
التنظيمي يف إطار رؤية ا٤بؤسسة كاسَباتيجيتها ٕبيث يصبح األفراد مهتمْب بالتوجهات ٫بو استخداـ بطاقة األداء
ا٤بتوازف( ،)BSCكتكوف البطاقة يف كل ا٤بستويات يف البناء التنظيمي ،كتتابع نتائج األفراد أكال بأكؿ.
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إف توفّب ا٤بتطلبات األساسية للبدء باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف ا٤بؤسسات يعترب شرطا ضركريا،
كلكوف ىذه ا٤بتطلبات تندرج يف إطار رؤية إدارية سليمة كأساليب عمل ذات كفاءة ،فإف إٯباد أكلوية من قبل
اإلدارة لتوفّب ما ىو مهم كأساسي منذ البدء يعترب مفتاحا لبلستمرار يف تعزيز قدرة ا٤بؤسسة كسد النواقص
الستخداـ كفء للبطاقة كٙبقيق النتائج ا٤برجوة منها ،كيف ا٤بقابل قد تؤدم السرعة يف عملية قياس األداء كفق
أبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCكمؤشراهتا دكف هتيئة ا٤بستلزمات األساسية كفحص مفردات ا٤بمارسة اإلدارية
كدقتها حتما إُف نتائج غّب مرضية ،كيشكل ذلك عائقا أماـ ٪باح عملية تنفيذ بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC

ىناؾ عددا من القواعد أطلق عليها القواعد الذىبية
ا٤بتوازف( ،)BSCتتمثل يف:

1

Golden Rules

تعترب أساسية لتنفيذ بطاقة األداء

 ضركرة تبِب تدعيم اإلدارة العليا لتطبيق مقياس األداء ا٤بتوازف( )BSCمع كجوب أف يكوف ذلك التدعيم
كاضحا لكل العاملْب با٤بؤسسة؛
 ٯبب إدراؾ أف ٙبديد كفهم اسَباتيجية ا٤بؤسسة ،إ٭با ىي نقطة البداية يف مشركع بطاقة األداء
ا٤بتوازف( ،)BSCفعندما يتم ٙبديد كفهم متطلبات االسَباتيجية لنجاح ا٤بؤسسة يتم اختيار ٦بموعة من
ا٤بقاييس تتفق مع االسَباتيجية كتعكس مدل تنفيذ األىداؼ احملددة؛
 إدراؾ ا٤بؤسسات بصعوبة القياس الكمي ٤بقاييس األداء ،لذلك ينبغي أف ندرؾ أف ىناؾ مقاييس كمية
كأخرل كيفية؛
 ضركرة االعتماد على مدخل االتصاؿ من أسفل إُف أعلى كمن أعلى إُف أسفل كذلك لتبليغ التغّبات
ا٤بستمرة؛
 إشراؾ العاملْب ،إذ يعترب من ا٤بقومات الٍب تفتقدىا معظم ا٤بؤسسات ،حيث تتميز ىذه األخّبة با٤بركزية
ا٤بفرطة ،ألف إشراؾ العاملْب قد يساىم يف إٯباد اقَباحات كأفكار جديدة ،كما يرجع ذلك عليهم
باإلحساس باالنتماء إُف ا٤بؤسسة ،كبالتاِف الرفع من معنوياهتم؛
 كجود قابلية كرغبة للتغيّب ،حيث أنو إذا كانت ا٤بؤسسة ككل أفرادىا لديهم رغبة يف التغيّب ،فإنو من
السهل تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCبكل ٪باح كعدـ ظهور مقاكمة من قبل اإلدارة أك العماؿ؛

1

Chuck Hannabarger, "Balanced scorecard strategy for dummies", Wiley publishing, Canada, 2007, P.47.
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 العمل ٗببادئ اإلدارة االسَباتيجية ،يتطلب اعتماد ا٤بؤسسات لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتطبيق مبادئ
اإلدارة االسَباتيجية ،أم أف تكوف للمؤسسة رؤية كاضحة كأىداؼ كاسَباتيجيات كلية كتنافسية ٧بددة
ككاضحة كمعلنة لكل العماؿ حٌب يسهل كضع ا٥بيكل العاـ للبطاقة الذم ينطلق من الرؤية التنظيمية؛
 كعي اإلدارة كإدراكها ألٮبية بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCيتوقف ىذا الشرط على مدل انفتاح اإلدارة
(ا٤بؤسسة) على األساليب ا٢بديثة يف القيادة كالقياس ،كيتوقف ىذا على مدل تبادؿ ا٣بربات مع
مؤسسات كربل تطبق ىذا األسلوب ،كعلى فتح جسور لدكرات تكوينية للتعريف هبذا األسلوب؛
 اعتماد التوجو ا٢بديث يف العبلقات مع الزبائن كا٤بوردين(الشراكة)؛
 التنظيم اإلدارم ا١بيد كاحملكم للعمليات كاإلجراءات داخل ا٤بؤسسة ،كالتوزيع الدقيق للمسؤكليات
كالواجبات لتجنب الفوضى كتضارب ا٤بصاٌف.
إف العناصر الذكورة آنفا ،ٲبكن تصنيفها حسب بعض الباحثْب إُف مقومات تنظيمية كاسَباتيجية ،كمقومات
فنية ،كما يلي:
كتعترب العنصر ا١بوىرم كاألساسي الذم نشأ مدخل بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCأصبل من أجلو منذ مرحلتو
األكُف ،كالذم يهدؼ إُف كضع مقاييس ٛبكن من قياس اآلثار ا٤بتعلقة باألبعاد الثبلثة بالنسبة للمؤسسة (بعد
العمبلء ،بعد العمليات الٍب ٛبثل ٧بركات األداء الداخلية ،كبعد التعلم كالنمو) ،كذلك إُف جانب البعد ا٤باِف،
كتظم ىذه ا٤بقومات كبل من األبعاد كا٤بتغّبات الٍب تعرب عن مفاتيح النجاح باألبعاد السابقة كأخّبا ا٤بقاييس الٍب
سيتم تقسيمها كفقا لكل بعد من األبعاد األربعة (ا٤باِف ،العمبلء ،العمليات كالتعلم كالنمو) ،كيؤكد  Kaplanيف
إحدل ٙبليبلتو إُف أنو يعترب ىذه ا٤بتطلبات كما تقتضيو من نظاـ قياسي لو أكلوية تسبق كجود االسَباتيجية ذاهتا
ذلك أنو كباالستناد إُف نتائج دراسة أجريت عاـ  98كتكررت عاـ  99كمشلت  275مؤسسة ،كجد أف العامل
األساسي لنجاح ىذه ا٤بؤسسات يرجع لَبكيزىا كعنايتها القصول بالقياسات كاألدكات الٍب تكفل ٙبقيق
االسَباتيجية.1

من ىنا كاف من الضركرم إعطاء ىذا ا١بانب عناية فائقة تبلئم أٮبيتو ا١بوىرية ٗبدخل التقييم ا٤بتوازف لؤلداء
) (BSCبأبعاده ا٤بختلفة ا٤بالية كغّب ا٤بالية منها على كجو ا٣بصوص.

1

Robert Kaplan, David Norton , ―The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies
Thrive in the New Business Environment‖, Harvard Business School Press, USA, 2001, P P.1-3.
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يرل  Paul R. Nivenأنو ٯبب على ا٤بؤسسة أف ٚبتار ٦بموعة من العناصر أطلق عليها مصطلح "ا٤بقومات
التنظيمية كاالسَباتيجية" ،للبدء باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCتشكل ككما يوضحها الشكل التاِف
القاعدة األساسية للنجاح يف التبِب كالتنفيذ.

االستراتيجية

الحاجة

النطاق التنظيمي

رعاية اإلدارة العليا

بطاقة األداء المتوازن

الموارد

الدعم والمشاركة

البيانات

Source: Paul R. Niven, ―Balanced scorecard: step-by-step: Maximizing Performance and Maintaining Results‖,
John Wiley & Sons, Second Edition, New Jersey, USA, 2006, P.39.

كفيما يلي شرح مبسط للعناصر التنظيمية ا٤بوضحة يف الشكل أعبله كالضركرية للبدء بتطبيق كتنفيذ بطاقة
األداء ا٤بتوازف( ،)BSCعلى النحو التاِف:

1

 االستراتيجية :باعتبار أف بطاقة األداء ا٤بتوازف تقوـ بَبٝبة ا٤بنظور االسَباتيجي كا٣بيارات االسَباتيجية إُف
أىداؼ يتم قياسها ،فإنو ٯبب الَبكيز على أف تكوف ىذه االسَباتيجية كاضحة ا٤بعاَف كمدركسة جيدا،

كعلى العكس من ذلك ،يصبح العمل ٦برد ٘بميع لبيانات مالية كغّب مالية ال ترتبط باسَباتيجية ا٤بؤسسة
كال بأىدافها؛
 رعاية اإلدارة العليا :ٯبب أف تكوف اإلدارة العليا للمؤسسة على قناعة تامة لتبِب بطاقة األداء
ا٤بتوازف( ،)BSCكغّب ذلك فإف استخداـ النظاـ سيصبح غّب ٩بكن ،ذلك أف رعاية كدعم اإلدارة العليا
سيعطي لربامج العمل معُب حقيقي يساىم يف ٪باح عملية التطبيق؛
1

Paul R. Niven, OP. cit, PP.38 -41.
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 الحاجة :يف ىذا الصدد ٯبب على اإلدارة أف ٙبدد ا٢باجة الفعلية الكامنة من كراء تطبيق بطاقة األداء
ا٤بتوازف()BSC؛

 الدعم والمشاركة :إف ٪باح تطبيق بطاقة األداء

ا٤بتوازف)(BSC

يتطلب مشاركة كدعم كل العاملْب

كاإلداريْب يف ٨بتلف اجملاالت ،ليتشكل الزاـ يساىم يف تفعيل عملية صناعة القرار؛
 النطاق التنظيمي :لتعزيز سبلسل القيمة الٍب تساىم يف االرتقاء باألداء ،من ا٤بفَبض أف تعمل ا٤بؤسسة

بأنشطتها ا٤بختلفة كتداخبلهتا ،لذلك فإف ٙبديد العمبلء كتوضيح العمليات كأساليب العمل يعترب ٧بددا
أساسيا لنجاح العمل من عدمو ،ألنو ينعكس مباشرة على مؤشرات األداء؛

 البيانات :ٯبب أف تتوفر البيانات الكافية كالدقيقة كا٤بوثوؽ هبا من مصادر متعددة لغرض أف تعطي معُب
٧بدد لقياسات األداء ،كىذه البيانات يفَبض أف تؤخذ يف إطار قدرهتا كارتباطها ٤بتطلبات ا٤بعايّب
كا٤بؤشرات الواردة يف بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 الموارد :إف توفر ا٤بوارد شرط أساسي كضركرم لنجاح العمل كاالرتقاء باألداء ،لذلك فإف أفضل أداء
لبطاقة األداء ا٤بتوازف يرتبط بوجود أفراد قادرين على التواصل بسهولة لتعزيز ا٥بدؼ ا٤بشَبؾ كٙبقيقو.

باإلضافة إُف ما سبق فقد حدد ٟ Kaplanبس مبادئ تنظيمية أساسية ٯبب إتباعها من أجل تطبيق بطاقة
األداء ا٤بتوازف( )BSCبا٤بؤسسات ،تتمثل يف:
 ترٝبة االسَباتيجية إُف مقاييس تشغيلية؛
 حشد قول ا٤بؤسسة بالكامل لتحقيق االسَباتيجية؛
 جعل االسَباتيجية كظيفة لكل فرد؛
 جعل االسَباتيجية عملية مستمرة متصلة؛
 االنتقاؿ بالتغيّب من خبلؿ القيادة التنفيذية.

إف ارتفاع معدؿ الفشل يف تطبيق بطاقة قياس األداء ا٤بتوازف( )BSCيعترب موضوع مهػم كيثّب القلق ،كيعترب
٦باؿ كاسع للبحث ،حيث تواجو منظمات األعماؿ ٙبديات ٙبوؿ دكف تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC
بنجاح ،كتشّب الغالبية العظمى من األدبيات ا٤بتعلقة ٗبشكبلت كمعوقات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف) (BSCإُف
أف ىذه ا٤بعوقات تتفاكت أٮبيتها كدجة إعاقتها حسب طبيعة عمل ا٤بؤسسة ،نذكر ىنا البعض منها على النحو
1
التاِف:
 ارتفاع التكلفة ا٤بادية لتطبيق النظاـ؛
 1ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص.100.
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 عدـ توافر ا٣بربات الفنية البلزمة لتصميم النظاـ كتطبيقو على ا٢باسوب كربطو مع بقية األنظمة
االلكَبكنية للمؤسسة؛
 عدـ توافر الكوادر القادرة على تدريب العاملْب على النظاـ؛
 طوؿ الفَبة الزمنية ا٤بطلوبة لوضع النظاـ كتطبيقو بشكل كامل؛
 بعض األحياف تظهر مشكلة تكييف كسيلة القياس الٍب مت اختيارىا ك٤باذا مت اختيارىا؟ ،فأحيانا تربز
الصعوبة يف اإلجابة عل ىذا السؤاؿ؛
 افتقارىا إُف أسس سليمة كمناسبة لتطبيقها ،فبل بد أف يتضمن ا٥بيكل التنظيمي العمليات األساسية
كٙبديد العمليات ،ككسائل القياس العقبلنية ا٤بنطلقة أصبل من األىداؼ ،إضافة إُف ٙبديد الوقت
ا٤بناسب.
كما تواجو بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCانتقادات أخرل ،تتمثل يف:

1

 صعوبة ٙبديد الوزف ا٤برغوب لؤلىداؼ األساسية الٍب تكوف ذات أبعاد متعددة ،لذا ٯبب علػى اإلدارة
أف ٙبدد األىداؼ الثانوية الٍب ٛبثل موجهات لؤلداء ،كفقا لؤلىداؼ األساسية؛
 نقص ا٤بوظفْب ا٤بؤىلْب القادرين على التعامػل مع نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازنة(٩ ،)BSCبا يؤدم بالنهاية
إُف مقاكمة تطبيق ىذا النظاـ ،كتتكػوف لػدل ا٤بػوظفْب ا٘باىات سلبية ٘باه استخداـ بطاقة األداء
ا٤بتوازف( ،)BSCكخاصة أهنم ال يدركوف أىدافا كاضحة ٥با؛
 عملية كضع ا٤بقاييس كٙبديدىا فػي بطاقػة األداء ا٤بتوازف( )BSCمعقدة جدا ،إضافة إُف صعوبة ٙبديد
العػدد األمثل من ا٤بقاييس ا٤بستخدمة الٍب تظهػػر األداء بشكل متكامل؛
 عدـ كجود مقاييس لبعض متغّبات األداء ،حيث إف كجود ىذه ا٤بقاييس مهم لوضع االسَباتيجيات
موضع التنفيذ ،كبالتاِف فإف عدـ كجود مقاييس لقياس متغّب ما يؤدم إُف عدـ قدرة اإلدارة على توجيو
أدائها.
إُف جانب ذلك ىناؾ صعوبات ٥با عبلقة بطبيعة طرؽ تطبيق االسَباتيجية باستخداـ بطاقة األداء
ا٤بتوازف( )BSCكالٍب تظهر من الناحية العملية ،من أربع نواحي كما يلي:

2

 عائق الرؤية٩ :بثلة يف عدـ كضوح االسَباتيجية بالقدر الكايف لؤلشخاص ا٤بعنيْب بتطبيقها؛

 1أٞبد يوسف دكدين" ،معوقات استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف يف البنوؾ التجارية األردنية :دراسة ميدانية"٦ ،بلة الزرقاء للبحوث كالدراسات اإلنسانية،
اجمللد التاسع ،العدد الثآف ،عماف ،األردف ،2009 ،ص.10.
 2يوسف بن ٧بمد الثويِب" ،متطلبات قياس األداء ا٤بتوازف يف مؤسسات التعليم قبل ا١بامعي ٗبنطقة حائل كمعيقاتو" ،اجمللة الدكلية الَببوية ا٤بتخصصة،
اجمللد الثالث ،العدد  ،10عماف ،األردف ،2014 ،ص.59.
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 عائق اإلدارة٩ :بثلة يف أف نظم اإلدارة مصممة لتتيح التحكم يف العمليات كقلة الوقت ا٤بستغرؽ يف
االسَباتيجية؛

 عائق عمليات التنفيذ :من خبلؿ فصل النواحي ا٤بالية عن التخطيط االسَباتيجي يف ا٤بؤسسة؛
 عائق األفراد :يف عدـ ربطها بأىداؼ كدكافع ككفاء األشخاص يف ا٤بؤسسة.
أما الباحثة فَبل أف أىم معوقات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتتمثل يف نقص الكفاءات البشرية الٍب
تستخدـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCإُف جانب عدـ كضوح االسَباتيجية بالنسبة لؤلشخاص ا٤بعنيْب بتطبيقها،
كترل الباحثة أنو للتغلب على ىذه التحديات ،البد من تعاكف اإلدارة كالعاملْب يف تبُب النظاـ ،كالذم يكفل
ترٝبة رؤية كاسَباتيجية كأىداؼ ا٤بؤسسة إِف ٦بموعة شاملة من مؤشرات األداء الٍب تساعد على ٙبقيق األىداؼ،
كاعادة صياغة نظاـ التقارير با٤بؤسسة ،كتصميمو على أساس ىذه ا٤بعايّب ،كتوفّب الكوادر البشرية ا٤بتخصصة
لوحدات قياس األداء ا٤بقَبحة.
كيفرض علينا الواقع بأف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCليست بالعصى السحرية للمؤسسة ،فهي ليست ا٢بل
لكل ا٤بشكبلت كال ىي كسيلة لتطوير ا٤بؤسسات ،كلكنها كسيلة مساعدة فهي ٙبدد مؤشرات األداء كبالتاِف
تساعدنا على ٙبقيق االسَباتيجية كتطوير ا٤بؤسسة.
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تعد بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCإطار عملي لتقييم األداء االسَباتيجي من خبلؿ األبعاد ا٤بختلفة ا٤بكونة ٥با،
مستخدمة يف ذلك ا٣بريطة االسَباتيجية الٍب تربط بْب األىداؼ االسَباتيجية ٥بذه األبعادٕ ،بيث هتدؼ ىذه
األخّبة إُف ٙبويل األصوؿ غّب ا ٤بلموسة إُف نتائج ملموسة ،كإُف فهم كيفية قيادة األصوؿ غّب ا٤بلموسة إُف خلق
قيمة مستدامة للمؤسسة ،كما تعد احدل الوسائل ا٤بستخدمة يف توضيح كتوصيل اسَباتيجية ا٤بؤسسة كعملياهتا
للعاملْب ليتمكنوا من تطبيق ىذه االسَباتيجية ،كبالتاِف توفّب ا٢بلقة ا٤بفقودة بْب عملية كصف االسَباتيجية
كتنفيذىا.
لذلك لتوضيح آلية استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف تقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسة ،ارتأينا
التطرؽ إُف ما يلي:
 المطلب األول :مفهوـ ا٣برائط االسَباتيجية؛
 المطلب الثاني :تصميم ا٣برائط االسَباتيجية؛
 المطلب الثالث :دكر بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف تقييم األداء االسَباتيجي.
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عند تقدٔف بطاقة األداء ا٤بتوازف سنة  1992مت تصميم اسَباتيجية نظاـ البطاقة بدكف خلفية تطبيقية ،لكن بعد
ٙبليل عدد معترب من تطبيقات البطاقة كمن خبلؿ رسم خرائط للنماذج الٍب استخدمت كالٍب ٠بيت فيما بعد بػ
"ا٣برائط االسَباتيجية" بدأ استخداـ ىذه ا٣برائط لتسهيل تطبيق ىذا النظاـ.
تشّب ا٣بريطة االسَباتيجية إُف الرسم التخطيطي الذم يعكس كيفية الربط بْب األىداؼ من خبلؿ عبلقات
السبب كالنتيجة ،1كيعرفها  Kaplan & Nortonبأهنا "إطار للربط بْب األصوؿ ا٤بلموسة كغّب ا٤بلموسة من أجل
خلق قيمة ألصحاب ا٤بصلحة ،توضح كيف ٲبكن للمؤسسة من خبل٥با خلق قيمة مستدامة لزبائنها كألصحاب

ا٤بصلحة كللمجتمع".2

كعرفاىا كذلك بأهنا "أسلوب منطقي يعرؼ االسَباتيجية بواسطة العبلقات ما بْب ا٤بساٮبْب ،العمبلء،
العمليات الداخلية كالكفاءات البشرية ،كتزكد ا٤بؤسسة باألساس الذم تعتمد عليو من أجل بناء بطاقة أداء
متوازنة( )BSCمرتبطة باسَباتيجيتها".3
كما عرفها  D Nortonعلى أهنا "طريق منطقي متناسق يشرح كيوضح اسَباتيجية ا٤بؤسسة من خبلؿ ٙبديد
األنشطة قصّبة األجل الٍب بدكرىا ٚبلق القيمة طويلة األجل للعمبلء كا٤بساٮبْب".4
معُب ما تقدـ أف ا٣برائط االسَباتيجية ٛبثل تصويرا للعبلقات السببية لتوضيح كيفية الربط بْب األىداؼ
االسَباتيجية الفرعية مع بعضها البعض كبْب مؤشرات األداء األساسية ،كذلك من خبلؿ ٦بموعات متتالية من
العبلقات االفَباضية السببية.
فبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتقوـ على ٦بموعة ٨بتلطة من مقاييس النواتج كمسببات أداء تلك النواتج ،كىذا
بدكره ٱبلق سلسلة من عبلقات السبب كالنتيجة تتخلل األبعاد ا٤بختلفة للبطاقة ،5كىكذا تقوـ بطاقة األداء
ا٤بتوازف( )BSCكبالتاِف خرائط كصف االسَباتيجية على ٦بموعة متتالية من االفَباضات الٍب تكوف سلسلة من
 1أسامة فهد ا٢بيزاف" ،تقؤف مقياس األداء ا٤بتوازف كأداة إلدارة األداء االسَباتيجي يف ا٤بملكة العربية السعودية"٦ ،بلة العلوـ اإلدارية ،جامعة ا٤بلك
سعود ،اجمللد  ،20العدد األكؿ ،ا٤بملكة العربية السعودية ،2008 ،ص.14.
Robert Kaplan, David Norton, ―Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets‖, Harvard Business

2

Review, USA, 2004, P.4.
3
Robert Kaplan, David Norton, ―The Strategy Focused Organization How Balanced Scorecard Companies
Thrive in the New Business Environment‖, OP. cit, P.68.
4
David Norton, ―The Balanced Scorecard, Use Strategy Maps to Communicate your Strategy‖, Harvard
Business School Publishing, Vol.1, N.2, USA, November - December 1999, P.36.
5

أسامة فهد ا٢بيزاف ،مرجع سبق ذكره ،ص.14.
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عبلقات السبب كالنتيجة بْب مقاييس النتائج كمسببات أداء تلك النتائج ،فاالقتصار فقط على مقاييس النتائج
بدكف مسببات أداء تلك النتائج ال يعكس الكيفية الٍب يتم هبا ٙبقيق تلك النتائج ،كما ال يوفر إشارات مبكرة
للفت االنتباه عن مد ل التقدـ ٫بو تنفيذ االسَباتيجية من عدمو ،كالعكس فإف االقتصار على مسببات أداء
النتائج فقط دكف مقاييس النتائج قد ٲبكن ا٤بؤسسة من ٙبقيق التحسينات التشغيلية يف ا٤بدل الزمِب قصّب األجل،
كلكنها تفشل يف ما إذا كانت ىذه التحسينات التشغيلية ٛبثل الَبٝبة الصحيحة لؤلىداؼ االسَباتيجية للمؤسسة
خبلؿ ا٤بدل الزمِب طويل األجل.1
يف عصر الصناعة كانت ا٤بؤسسات ٙبقق القيمة من خبلؿ ترٝبة ا٤بواد ا٣باـ إُف منتجات هنائية ،كذلك ألف
االقتصاد يف البداية كاف يقوـ على األصوؿ ا٤بلموسة (ا٤بخزكف ،األرض ،ا٤بصانع ،ا٤بعدات) ،ككانت ا٤بؤسسات
ٙبدد اسَباتيجياهتا من خبلؿ األدكات كاألساليب ا٤بالية مثل قائمة الدخل كا٤بيزانية ا٤بالية ،أما اآلف كيف عصر
ا٤بعلومات أصبح الَبكيز على األصوؿ غّب ا٤بلموسة ،مثل العبلقات مع العميل ،مهارات كمعرفة العاملْب ،ثقافة
ا٤بؤسسة الٍب تش جع على االبتكار ،القدرة على حل ا٤بشكبلت كالقدرة على التطوير التنظيمي ،كبالرغم من أف
األصوؿ غّب ا٤بلموسة أصبحت عنصرا رئيسيا يف ٙبقيق ا٤بيزة التنافسية ،فبل توجد أداة لتصفها كٙبدد القيمة الٍب
ٲبكن أف ٙبققها ،كا٤بشكلة الرئيسية يف ىذا اجملاؿ ىي أف قيمة األصوؿ غّب ا٤بلموسة تعتمد على احملتول التنظيمي
كاسَباتيجية ا٤بؤسسة ،كلفهم كيف ٲبكن للمؤسسات ٙبقيق القيمة يف عصر ا٤بعلومات مت تطوير ا٣برائط
االسَباتيجية ،كأحسن طريقة لبناء ىذه األخّبة ىي اسلوب من أعلى إُف أسفل ،بعبارة أخرل ٙبديد ما ىو احملور
الذم سيوضع على قمة بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكٯبب أف ٙبدد االسَباتيجية كيفية الوصوؿ إُف ا٥بدؼ.2

تتجلى أٮبية ا٣برائط االسَباتيجية من خبلؿ اإلشارة إُف أف االسَباتيجية ماىي إال كصف سبل قياـ
ا٤بؤسسات ٣بلق القيمة ألصحاب ا٤بصلحة ،فإذا كاف بعض ا٤بديرين ال يبذلوف جهودا لصياغة اسَباتيجية كاضحة
٤بنظماهتم ،فإف ىذا ال يعِب أنو ٲبكن اٮباؿ االسَباتيجية ،حيث أف النجاح ا٤بتحقق لبعض ا٤بؤسسات دكف
اسَباتيجية كاضحة ك٧بددة كاف نتاج الصدفة كغياب ا٤بنافسة ،كعليو فإف أٮبية ا٣بريطة االسَباتيجية تتجلى يف
العناصر التالية:

3

 1أسامة فهد ا٢بيزاف ،مرجع سبق ذكره ،ص.14.
 2عبد الرحيم ٧بمد" ،ا٣برائط االسَباتيجيةٙ :بويل األصوؿ ا٤بعنوية إُف نتائج فعلية" ،متوفر على  ،http://dr-ama.comتاريخ االطبلع:
.2017/03/19
 3كائل ٧بمد صبحي إدريس ،طاىر ٧بسن منصور الغاليب " ،ا٤بنظور االسَباتيجي لبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف،
األردف ،2009 ،ص.222.
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 تعمل على خلق القيمة بصفة مباشرة ،حيث أف األصوؿ غّب ا٤بلموسة (ا٤بعرفة كالتكنولوجيا) ٥با تأثّب
مباشر على احملصبلت ا٤بالية؛
 تعمل على تطوير أطر خلق القيمة كتشكيلها كأصل غّب ملموس يعتمد على قدرة ا٤بؤسسة لرصف
ك٧باذاة ىذا األصل غّب ا٤بلموس مع اسَباتيجية ا٤بؤسسة؛
 تعمل على خلق القيمة الكامنة ،حيث أف ىذه القيمة كتشكيلها رغم كجودىا يف إطار السوؽ ،إال أهنا
تعمل على خلق قيمة حقيقية من خبلؿ ٘بسيدىا يف ٨بتلف جوانب العمل؛
 تعمل على خلق قيمة ٕبد ذاهتا ،كلكن ال ٲبكن فصل ىذه القيمة عن اإلطار التنظيمي كاسَباتيجية
االعماؿ.
باإلضافة إُف ما سبق ،فإف ا٣بريطة االسَباتيجية تعمل على:
 تبْب للموظفْب الطريقة الٍب ٲبكنهم هبا ربط أعما٥بم مع األىداؼ العامة للمؤسسةٕ ،بيث ٛبكنهم من
العمل بشكل تعاكٓف من أجل ٙبقيق الغايات من خبلؿ توضيح األىداؼ األساسية كالعبلقات ا٢برجة
فيما بينها كالٍب تدفع أداء ا٤بؤسسة1؛
 تساعد ا٤بؤسسة على رؤية اسَباتيجيتها يف أسلوب متكامل كنظامي.2
من خبلؿ ما سبق يتضح أف ا٣بريطة االسَباتيجية تصمم لتوضيح االفَباضات كالعبلقات االسَباتيجية ،فكل
مقياس من مقاييس بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيصبح مد٦با يف السلسلة ا٤بنطقية للسبب كالنتيجة الٍب تربط
النتائج ا٤برغوبة من االسَباتيجية مع الدكافع الٍب ستقود ٥بذه النتائج ،كباختصار ،تساعد ا٣برائط االسَباتيجية على
ٙبقيق تراصف األصوؿ غّب ا٤بلموسة مع األصوؿ ا٤بلموسة لكي ٙبقق القيمة ،كذلك ألف األصوؿ غّب ا٤بلموسة
يكوف ٥با قيمة فقط عندما تستخدـ يف ٙبقيق أىداؼ ا٤بؤسسة.
تعترب ا٣بريطة االسَباتيجية كسيلة ٛبكن ا٤بؤسسة من ٙبويل اسَباتيجيتها إُف سلسلة مَبابطة من األنشطة ٩با
يسهل على اإلدارة كا٤بنفذين قراءهتا ككضع ا٣بطوات التنفيذية ٥با ،كبالنظر إُف دكرىا الفعاؿ فإنو لتصميمها يتطلب
األمر توافر ٦بموعة من ا٤ببادئ كا٤بتطلبات األساسية كا٣بطوات ا١بوىرية ،نوردىا بشيء من التفصيل فيما يلي:

1

Robert Kaplan, David Norton , ―Having trouble with your strategy? Then map it‖, Harvard Business Review,
USA, Sept - Oct 2000, P.168.
2
Robert Kaplan, David Norton, ―The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies
Thrive in the New Business Environment", Op, cit, P.72.
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لوصف طريقة صياغة ا٣بريطة االسَباتيجية علينا أف نبدأ من البداية ،كالبداية ىي رسالة ا٤بؤسسة الٍب تعكس
فكرة تكوينها يف األساس ،مث تتبلور يف الواقع العملي لتصبح غاية يطمح ا٤بشركع لتحقيقها ،مث يتم تقسيم ىذه
الغاية إُف أىداؼ مرحلية متدرجة نطلق عليها "االسَباتيجية" ،الٍب تقودنا يف هناية األمر إُف ا٣بريطة االسَباتيجية.
ٱبلط الكثّب من ا٤بديركف بْب الرسالة كالرؤية كاالسَباتيجية ،لكننا ٭بيز بينهما بتوضيح أف كبل من رسالة
ا٤بؤسسة كرؤيتها ٮبا خطوتاف يف طريق تكوين االسَباتيجية ،فالرسالة تسبق الرؤية كلكن ٘بمعهما االسَباتيجية،
كما يلي:

1

 الرسالة ىي فكرة كجود ا٤بؤسسة ،كىي مفهوـ ستاتيكي ثابت كمتحقق؛
 الرؤية ىي الغاية ا٤بستقبلية للمؤسسة يف األجل الطويل ،كىي مفهوـ ديناميكي متحرؾ كَف يتحقق بعد؛
 االسَباتيجية ىي طريقة الوصوؿ إُف الغاية ا٤بستقبلية للمؤسسة ،عن طريق أىداؼ مرحلية يف األجل
ا٤بتوسط كالقصّب ،كىي مفهوـ تفصيلي يف طريقو للتحقق.
كيبْب الشكل رقم ( )20.3أف ا٣بريطة االسَباتيجية ىي الٍب تَبجم اسَباتيجية ا٤بؤسسة إُف نتائج ملموسة،
فعن طريقها يتم التقيد بتتابع االسَباتيجية ألهنا سلسلة خطوات متصلة حٌب ال تفشل ا٤بؤسسات يف التنفيذ.
الرسالة
قيم المؤسسة
الرؤية
االستراتيجية
الخريطة االستراتيجية
بطاقة األداء المتوازن
األىدا المرحلية
التنسيق
النتائج االستراتيجية :موظفون متحمسون ،عمليات فعالة ،عمالء راضون ،مالك رابحون
المصدر :ركبرت كاببلف ،ديفيد نورتن" ،ا٣برائط االسَباتيجية٘ :بويل األصوؿ ا٤بعنوية إُف نتائج فعلية" ،خبلصات كتب ا٤بدير كرجاؿ األعماؿ ،العدد
 ،273القاىرة ،مصر ،مام  ،2004ص10.
 1ركبرت كاببلف ،ديفيد نورتن" ،ا٣برائط االسَباتيجية٘ :بويل األصوؿ ا٤بعنوية إُف نتائج فعلية" ،خبلصات كتب ا٤بدير كرجاؿ األعماؿ ،العدد ،273
القاىرة ،مصر ،مام  ،2004ص.10.
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إف ا٣برائط االسَباتيجية باعتبارىا أداة تصف االسَباتيجية كتؤشر ا٘باىاهتا ،تقوـ على ٦بموعة ا٤ببادئ ،ىي:

1

 أف اسَباتيجية ا٤بؤسسات توازف بْب القول ا٤بتعارضة خبلؿ ا٤بدل الزمِب طويل كقصّب األجل ،حيث أف
االستثمار يف جانب األصوؿ غّب ا٤بلموسة يف ا٤بدل الزمِب طويل األجل ،يتعارض مع خفض التكاليف
لتحقيق أداء ماِف يف ا٤بدل الزمِب قصّب األجل؛
 االسَباتيجية قائمة على اقَباح قيم ٨بتلفة للعمبلء ،حيث أف إرضاء العمبلء يشكل ا٤بصدر الرئيسي
كا٤بستداـ ٣بلق القيمة ،فاالسَباتيجية تتطلب موازنة كاضحة للمستهدفات يف أجزاء السوؽ كالقيم
ا٤بعركضة إلرضاء ىؤالء العمبلء ،فقد تكوف األقل سعرا أك أرقى ا٤بنتجات ،أك أفضل حلوؿ للعمبلء؛
 خلق القيمة تتم عرب العمليات الداخلية للمؤسسة ،فالبعد ا٤باِف كبعد االسَباتيجية تصف احملصبلت
النهائية ا٤برغوبة من قبل ا٤بؤسسة كباألخص خلق القيمة للمساٮبْب ،يف حْب أف بعد التعلم كالنمو
كالعمليات الداخلية يفَبض أف تكوف أنشطة تقود االسَباتيجية كتؤدم إُف تنفيذىا؛
 االسَباتيجية تتكوف من قضايا مَبابطة متممة أساسية ،حيث أف ٨بتلف األنشطة يف بعد العمليات
الداخلية كبعد التعلم كالنمو ،يفَبض أف ينظر إليها يف إطار تكاملي ،كمن ا٤بفَبض موازنتها بشكل دقيق
كمقبوؿ لكي تتحقق النتائج ا٤برغوبة من االسَباتيجية ا٤بعتمدة ،كىذا ما يفَبض أف تقوـ بو ا٣برائط
االسَباتيجية؛
 احملاذاة كالرصف االسَباتيجي ٙبدد قيمة األصوؿ غّب ا٤بلموسة ،حيث أف األبعاد األربعة لبطاقة األداء
ا٤بتوازف كا٤بأخوذة يف إطار ا٣بريطة االسَباتيجية يفَبض أف تفرز التعلم كالنمو ،باعتبار أف األصوؿ غّب
ا٤بلموسة ٥با دكر كبّب يف تعزيز جوانب األداء كتنفيذ االسَباتيجية ،كىذه األخّبة ٲبكن تصنيفها إُف رأس
ا٤باؿ البشرم ،رأس ا٤باؿ ا٤بعلومايت ،رأس ا٤باؿ التنظيمي.

تتمثل متطلبات التصميم ا٥بيكلي ٣بريطة االسَباتيجية يف تعيْب ٦بموعة العناصر األساسية ا٤بكونة ٥با ،ككيفية
2
الربط سببيا بْب ىذه العناصر من أعلى إُف أسفل ،كذلك على النحو التاِف:
ٙ بديد رؤية ا٤بؤسسة كاسَباتيجيتها يف ٙبقيق ىذه الرؤية؛
 تعيْب ا٥بدؼ االسَباتيجي الفرعي لبعد األداء ا٤باِف باعتباره بعد النواتج النهائية ٤بقياس األداء ا٤بتوازف،
ىذا ا٥بدؼ االسَباتيجي قد يتمثل يف الوصوؿ ٗبعدؿ العائد على رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر إُف مستول معْب،
 1كائل ٧بمد صبحي إدريس ،طاىر ٧بسن منصور الغاليب" ،ا٤بنظور االسَباتيجي لبطاقة التقييم ا٤بتوازف" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.221-219.
 2جودة عبدالرؤكؼ ٧بمد زغلوؿ ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.23-22.
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كقد يتمثل يف الوصوؿ ٗبعدؿ العائد على حقوؽ ا٤بلكية إُف مستول معْب ،كقد يتمثل يف الوفاء ٗبتطلبات
كل األطراؼ ذات العبلقة با٤بؤسسة؛
 تعيْب ا٥بدؼ االسَباتيجي الفرعي لبعد العبلقات مع العمبلء باعتبار أف ىذا ا٥بدؼ الفرعي كا٤بتمثل يف
خلق القيمة للعمبلء يعد ا٤بسبب لتحقيق ا٥بدؼ االسَباتيجي الفرعي لبعد األداء ا٤باِف.
 تناظم عمليات التشغيل الداخلية يف مسارات ٙبقق ا٥بدؼ االسَباتيجي الفرعي لبعد العبلقات مع
العمبلء؛
 توليد كاقتناء األصوؿ الفكرية الٍب تدعم عمليات التشغيل الداخلية؛
 إجراء التحليبلت االسَباتيجية الداخلية كا٣بارجية ،كيعترب مطلبا أساسيا عند إعداد تصميم ا٣بريطة
االسَباتيجية ،انطبلقا من أف إعداد مصفوفة لربط األىداؼ االسَباتيجية الفرعية بكل من مصادر القول
كالضعف كالفرص كالتهديدات يعطي دعما كاقعيا لؤلىداؼ االسَباتيجية الفرعية؛
 تعيْب الركابط الرأسية الٍب تعكس عبلقات السبب كالنتيجة لؤلىداؼ االسَباتيجية الفرعية لكل بعد؛
 تصميم ا٣بريطة االسَباتيجية كفقا إلجراءات ٧بددة.
تتمثل إجراءات تصميم خريطة االسَباتيجية يف عدد من ا٣بطوات الٍب ٙبدد مسارات عبلقات السبب
كالنتيجة ،ىذه ا٣بطوات تأخذ مسارا عكسيا ٤بتطلبات التصميم ا٥بيكلي للخريطة االسَباتيجية -من أعلى إُف
1
أسفل ،-نظرا ألهنا تبدأ با٤بسببات كتنتهي بالنواتج ،أم تبدأ من أسفل إُف أعلى ،كذلك على النحو التاِف:
انطبلقا من أف مكونات البعد الرابع مػن أبعاد مقياس األداء ا٤بتوازف( )BSCىي يف الواقع مكونات جانب من
األصوؿ الفكرية ،كانطبلقا من أف قيمة األصوؿ الفكرية تنبع مػن قػدرهتا علػى مػساعدة ا٤بؤسسات على تنفيذ
اسَباتيجيتها ،كانطبلقا مػن أف األصػوؿ الفكرية ىي ا٤بسبب األساسي لعمليات التشغيل الداخلية ،فإف نقطة
البدايػة ىي تصنيف األصوؿ الفكرية كٙبديد دكرىا يف اسَباتيجية ا٤بؤسسة كذلك على النحو التاِف:
 تصنيف األصول الفكرية :حيث يتم تصنيفها إُف أصوؿ بشرية كتشمل ا٤بعرفة كا٤بهارة كا٤بوىبة كالقػدرة
التأىيليػة للعاملْب ،أصوؿ معلوماتية كتشمل قواعد البيانات كنظم ا٤بعلومػات كشػبكات األعماؿ
كتكنولوجيا ا٤بعلومات ،كأصوؿ تنظيمية كتشمل الثقافة كالقيػادة كا٥بياكػل التنظيميػة كإدارة ا٤بعرفة.

 1جودة عبدالرؤكؼ ٧بمد زغلوؿ ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.25-23.
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 دور األصول الفكرية :األصوؿ الفكرية ىي ا٤بسبب األساسي لعمليات التشغيل الداخليػةٗ ،بعُب أف
األصوؿ الفكرية تعد سببا ٢بدكث نتيجة كىي ٙبػسْب عمليػات التشغيل الداخلية ،يف سعي ا٤بؤسسة ٫بو
تنفيذ اسَباتيجية يف خلػق القيمة لؤلطراؼ ذات ا٤بصلحة معها.

انطبلقا من أف عمليات التشغيل الداخلية ٛبثػل البعد الثالث من أبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكانطبلقا
مػن أف ٙبػسْب عمليات التشغيل الداخلية ىي نتاج األصوؿ الفكرية ،فإنػو يػتم تػصنيف مكونات عمليات التشغيل
الداخلية إُف أربع ٦بموعات من العمليات ،ىي العمليات ا٤برتبطة بإدارة العمليات الداخلية كتشمل التوريد
كاإلنتػاج كالتوزيع كإدارة ا٤بخاطر ،العمليات ا٤برتبطة بإدارة العبلقات مع العمبلء كتشمل تنمية العبلقػات مع
العمبلء ،العمليات ا٤بتعلقة باالبتكار كتشمل البحػوث كالتطػوير كتػصميم كتطوير ا٤بنتجات كالعمليات اإلنتاجية
البلزمة إلنتاجها ،كأخّبا العمليات ا٤بتعلقة بالعبلقات مع البيئة احمليطة مثل العمليات ا٤بتعلقػة بتحسْب البيئة احمليطة
كعوامل األماف كالصحة كالتوظيف كاجملتمػع بصفة عامة.
انطبلقا من أف االرتقاء بعمليات التشغيل الداخلية تعد سػببا ٣بلق القيمة للعمبلء ،يتم الربط بْب مكونات
عمليػات التػشغيل الداخليػة كا١بوانب ا٤بختلفة ٣بلق القيمة للعمبلء ،كالٍب تتمثل يف خفض التكلفة كمن مث خفض
السعر ،ا٢بفاظ على أك زيادة مستول ا١بػودة ،مراعػاة األداء الوظيفي للمنتج ،تقدٔف خدمات ما بعد البيع،
كتكوين عبلقات شػراكة مػع العمبلء ،كغّبىا من العوامل الٍب تساىم يف جعل القيمة التػي يػستمدىا العميل من
ا٤بنتج أكرب من أم تكلفة يتحملها يف سبيل اقتنػاء ىػذا ا٤بنػتج.
ال ربط بْب ا١بوانب ا٤بختلفة ٣بلق القيمة للعمبلء كعمليػة خلق القيمة للمساٮبْب ،حيث أف خلق القيمة
للمساٮبْب تعد ىػي ا٥بػدؼ النهائي لؤلصوؿ الفكرية ،إذ أف خلق القيمة للعمبلء سوؼ تقود إُف زيادة ا٢بصة
السوقية ،كمن مث ٭بو ا٤ببيعات ،كمن مث زيادة معدؿ العائد علػى رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر كأحد ا٤بؤشرات ا٤بالية الٍب
تعكػس مػدل التطػور اإلٯبايب يف النتائج ا٤بالية.
كيلخص الشكل رقم ( )21.3ا٣بطوات السابق التطرؽ إليها:
0
0
0
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ا٤بؤشرات

خلق القيمة للمساىمين

نتيجة




زيادة معدؿ العائد على رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر
زيادة معدؿ العائد على حقوؽ ا٤بلكية



٭بو ا٤ببيعات

التارٱبية التابعة

سبب
خلق القيمة للعمالء

نتيحة

السعر

األداء
الوظيفي

ا١بودة

خدمات
ما بعد
البيع

الشراكة

تحسين عمليات التشغيل الداخلية

سبب
نتيجة

سبب

إدارة العمليات

إدارة العبلقات

الداخلية

مع العمبلء

إدارة عميات
التطوير
كاالبتكار

إدارة العمليات
ا٤بتعلقة بالبيئة

األصول الفكرية

 األصوؿ البشرية
 األصوؿ ا٤بعلوماتية
 األصوؿ التنظيمية

ا٤بؤشرات
ا٤بستقبلية القائدة

المصدر :جودة عبدالرؤكؼ ٧بمد زغلوؿ" ،استخداـ مقياس األداء ا٤بتوازف يف بناء ٭بوذج قياس رباعي ا٤بسارات إلدارة األداء االسَباتيجي كالتشغيلي
لؤلصوؿ الفكرية"ٕ ،بث مقدـ إُف الندكة الثانية عشرة لسبل تطوير احملاسبة يف ا٤بملكة العربية السعودية بعنواف" :مهنة احملاسبة يف ا٤بملكة العربية
السعودية كٙبديات القرف ا٢بادم كالعشرين" ،جامعة ا٤بلك سعود ،ا٤بملكة العربية السعودية 19-18 ،مام ،2010ص.24.
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تعترب بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCأحد األدكات الٍب تساعد ا٤بؤسسة يف النجاح يف تطبيق اإلدارة
االسَباتيجية ،فهي ال تركز فقط على قياس ٨برجات األداء كلكن على إدارة األنشطة الٍب ٙبقق األىداؼ الٍب مت
توزيعها على أبعاد البطاقة ،كتعمل على ربط أىداؼ ا٤بؤسسة بعضها ببعض كٙبقيق التوازف من خبلؿ توزيع
أىداؼ ا٤بؤسسة على عدة أبعاد ،كبالتاِف ٲبكن ٙبقيق التوازف من خبلؿ األبعاد ،كٙبقيق الَباصف من خبلؿ
ا٣برائط االسَباتيجية٩ ،با يعمل على الوصوؿ إُف ا٥بدؼ االسَباتيجي ،كبالتاِف فبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتعد
مطلبا رئيسيا ١بعل ا٤بؤسسة تسّب ا٘باه ٙبقيق رؤيتها ا٤بستقبلية كالٍب تربط بْب قياس كتقييم األداء كا٣بطط
االسَباتيجية ،حيث يغطي النظاـ الفجوة بْب كضع االسَباتيجية كتنفيذىا من خبلؿ كظائفها األساسية األربعة،
كالٍب نبينها يف الشكل التاِف:

ترجمة رؤية
واستراتيجية المؤسسة

التغذية العكسية
والتعلم

بطاقة األداء
المتوازن

توصيل وربط
األىدا االستراتيجية

التخطيط ووضع
األىدا

Source: Robert Kaplan, David Norton, ―Using the Balanced scorecard as a Strategic Management System‖,
Harvard Business Review, January – February, USA, 1996, P.77.
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حيث يتم ترٝبة اسَباتيجية ا٤بؤسسة إُف أىداؼ كيتم ٙبديد السوؽ كقطاع العمبلء الذين ستقوـ ا٤بؤسسة
ٖبدمتهم كذلك حٌب تتحقق ىذه األىداؼ ،كما ٙبدد ا٤بؤسسة أىداؼ كقياسات كل من العمليات الداخلية،
التعلم كالنمو ،العمبلء كالنجاح ا٤باِف حيث ٙبدد يف كل جانب ما ا٤بطلوب عملو على كجو التحديد.1
يف ىذا الصدد ىناؾ ثبلثة مبادئ أساسية تتمكن من خبل٥با بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCمن ترٝبة اسَباتيجية
ا٤بؤسسة كٙبويلها إُف نشاطات كأىداؼ تشغيلية كبالتاِف إُف ٦بموعة من مقاييس األداء ،ىذه ا٤ببادئ ىي:

إف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتقوـ على ٦بموعة ٨بتلفة من مقاييس النواتج ك٧بركات أداء تلك النواتج ،فهي
ٛب ثل عملية متكاملة تبدأ بوضع االسَباتيجية كتنتهي بالنتائج ا٤بالية الٍب يتم التوصل إليها ،كتتصف ىذه العملية
بالَبابط كالتسلسل ،األمر الذم يعكس سلسلة من عبلقات السبب كالنتيجة تتخلل األبعاد ا٤بختلفة للبطاقة.2

كتعترب عبلقات السبب كالنتيجة بْب األبعاد ا٤بختلفة أىم مبدأ تقوـ عليو بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCذلك
أف  Kaplan & Nortonقاما بتعريف االسَباتيجية على أهنا "٦بموعة من االفَباضات حوؿ السبب كالنتيجة"،
ىذه العبلقات بْب السبب كالنتيجة ٲبكن التعبّب عنها من خبلؿ تسلسل عباريت" :إذا-فإف" ،3فعلى سبيل ا٤بثاؿ
ٲبكن للمؤسسة أف تنشئ ركابط بْب ٙبسْب ا٤ببيعات كتدريب ا٤بوظفْب للرفع من األرباح من خبلؿ االفَباضات
4
السببية التالية:
 إذا رفعنا من تدريب ا٤بوظفْب ٖبصوص ا٤بنتجات ،فإنو يصبح لديو معرفة أكرب حوؿ اجملموعة ا٤بتكاملة
للمنتجات الٍب ٲبكنهم بيعها؛
 إذا كاف للموظفْب معرفة أكرب حوؿ ا٤بنتجات ،فإف مبيعاهتم ستكوف أكثر فعالية؛
 إذا ٙبسنت فعالية ا٤ببيعات ،فإف معدؿ ا٥بامش للمنتجات ا٤بباعة سّبتفع.
فحسب  Kaplan & Nortonفإف األىداؼ االسَباتيجية تتكوف من ٛبثيل متوازف من ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب
ا٤بالية كيتضمن ٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCسلسلة من عبلقات السبب كالنتيجة بْب مقاييس النواتج
ك٧بركات أداء تلك النواتج ،فالعائد على رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر يعد أحد مقاييس البعد ا٤باِف ،كمسبب ىذا ا٤بقياس
تكرار ا٤ببيعات كانعكاس لدرجة كالء العمبلء العالية ،كىذه األخّبة الٍب تدخل يف بعد العمبلء يكوف ٥با تأثّب
 1عبد ا٢بميد عبد الفتاح ا٤بغريب ،مرجع سبق ذكره ،ص.8.
 2ىآف عبد الرٞبن العمرم" ،منهجية تطبيق بطاقة قياس األداء ا٤بتوازف يف ا٤بؤسسات السعودية" ،ا٤بؤٛبر الدكِف للتنمية االدارية٫ :بو أداء متميز يف
القطاع ا٢بكومي ،ا٤بملكة العربية السعودية 4-1 ،نوفمرب  ،2009ص.22.
Robert Kaplan, David Norton,‖Linking the Balanced Scorecard To Strategy‖, OP. cit, P.65.
Idem.

3
4
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قوم على العائد على رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر ،كىناؾ عوامل كثّبة تؤدم إُف زيادة درجة كالء العمبلء ،منها على
سبيل ا٤بثاؿ توصيل األكامر يف الوقت ا٤بناسب ،كىذا األخّب ىو نتاج ٚبفيض دكرات التشغيل كزيادة جودة
العمليات الداخلية ،كيندرج ىذاف ا٤بقياساف ٙبت بعد العمليات الداخلية ،كيتم ٚبفيض دكرات التشغيل كزيادة

جودة العمليات الداخلية من خبلؿ تدريب العاملْب كزيادة مهاراهتم ،كىو ما ٲبثل بعد التعلم كالنمو.1

أم أف مقاييس التعلم كالنمو تعد ٧بركات ٤بقاييس العمليات الداخلية ،كىذه األخّبة تعترب ٧بركات ٤بقاييس
العمبلء كالٍب تعترب أيضا ٧بركات للمقاييس ا٤بالية ،فعبلقة السببية تعِب أف احملاكر األربعة تتفاعل كتتكامل مع
بعضها البعض ،كأف األىداؼ يف بعد العمبلء ٯبب أف تؤدم إُف ٙبقيق األىداؼ ا٤بالية ،كأف اختيار األىداؼ يف
بعد العمليات الداخلية ٯبب أف يتم يف ضوء أىداؼ العمبلء كاألىداؼ ا٤بالية ،كما أف اختيار أىداؼ بعد التعلم
كالنمو ٯبب أف يؤدم إُف ٙبقيق األىداؼ يف األبعاد األخرل ،ك٤بناقشة العبلقات السببية بْب ٨بتلف ا٤بقاييس،
نوضح يف الشكل التاِف سلسلة عبلقات السبب كالنتيجة يف القياس ا٤بتوازف لؤلداء:
العائد على رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر

كالء العمبلء

التوصيل يف الوقت ا٤بناسب

خفض زمن

ٙبسْب جودة

دكرة التشغيل

العمليات

الداخلية
تدريب العاملْب كتنمية مهاراهتم
Source: Robert Kaplan, David Norton, ‖Linking the Balanced Scorecard To Strategy‖, California Management
Review Vol. 39, N.1, USA, 1996, P.66

يوضح الشكل رقم ) (23.3أف العبلقات السببية بْب األبعاد األربعة لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتتم من
خبلؿ ا٣برائط االسَباتيجية ،كالٍب تزكد اإلدارة بإطار لتحديد كتنفيذ االسَباتيجية ،كىذه ا٣برائط تظهر العبلقات
1

Robert Kaplan, David Norton, ―Linking the Balanced Scorecard To Strategy‖, Op. cit, P.65.
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بواسطة األسهم الٍب توثق السلسلة ا٥برمية لتحقيق االسَباتيجية ،فتصبح ا٣برائط االسَباتيجية كخريطة طريق لتنفيذ
االسَباتيجية ،حيث تقوـ بوصف األىداؼ االسَباتيجية العامة كالٍب على ا٤بؤسسة الوصوؿ إليها إذا طبقت
اسَباتيجيتها بنجاح.

ٯبب أف ٰبتوم ٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعلى مزيج من مقاييس النتائج (ا٤بؤشرات التابعة)
ك٧بركات األداء (ا٤بؤشرات القائدة٧-بركات األداء) ،حيث أف مقاييس النتائج بدكف ٧بركات األداء ال توضح كيف
تتحقق النتائج ،كما ال تعطي مؤشرات مبكرة عن امكانية تنفيذ االسَباتيجية بشكل ناجح ،كبا٤بقابل فاف ٧بركات
األداء بدكف مقاييس النتيجة قد ٛبكن كحدة النشاط من ٙبقيق ٙبسينات على النشاطات التشغيلية قصّبة ا٤بدل،
لكنها يف ا٤بقابل ال توضح مدل استفادة ا٤بؤسسة من ىذه التحسينات هبدؼ تطوير األداء ا٤باِف ،كبالتاِف فاف
مقاييس النتيجة ىي مؤشرات تابعة تؤثر على األىداؼ النهائية لبلسَباتيجية ،كٙبدد فيما إذا كانت ا١بهود
ا٤ببذكلة قد أدت إُف ٙبقيق النتائج ا٤برغوبة ،أما ٧بركات األداء فهي مؤشرات مستقلة ترشد كل العاملْب يف
ا٤بؤسسة ٤با ٯبب عليهم عملو اليوـ ٣بلق القيمة يف ا٤بستقبل.1

إف ٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCا١بيد يقوـ على الَبكيز على النتائج ا٤بالية ،مثل العائد على رأس ا٤باؿ
ا٤بستثمر كالقيمة االقتصادية ا٤بضافة  ،EVAكباعتبار أف ىدؼ ٙبسْب األداء ا٤باِف ىو ا٥بدؼ النهائي كا٤بباشر
للمؤسسات ،فإف العديد من ا٤بديرين يفشلوف يف ربط ا٤ببادرات مثل إدارة ا١بودة الشاملة ،خفض زمن دكرة
االنتاج كإعادة ىندسة العمليات مع النتائج الٍب تؤثر بشكل مباشر على العمبلء كتظهر األداء ا٤باِف يف ا٤بستقبل،
كذلك بسبب أف ىذه ا٤ببادرات َف تكن مرتبطة باسَباتيجية ا٤بؤسسة كال باألىداؼ كالنتائج ا٤بالية ،معُب ذلك أف
برامج التطوير يف مثل ىذه ا٤بؤسسات يتم التعامل معها بشكل غّب سليم ،ألنو َف يتم ربطها مع أغراض ٧بددة
لتطوير كل من جانيب العميل كألداء ا٤باِف ،كبالتاِف فاف العوائد ا٤بتوقعة من برامج التطوير ٥بذه ا٤بؤسسات تكوف
٨بيبة لآلماؿ ،كنشّب يف األخّب إُف أف مسارات العبلقة السببية يف مقاييس بطاقة األداء ا٤بتوازف) (BSCٯبب أف
تكوف مرتبطة مع األىداؼ ا٤بالية.2
إف االتصاؿ يعمل على نقل األىداؼ ا٤بهمة كالرئيسية إُف ٝبيع العاملْب كالٍب ٯبب تنفيذىا حٌب تنجح
االسَباتيجية٩ ،با يتطلب توصيل كربط األىداؼ االسَباتيجية كالقياسات ا٤بختلفة ،كبطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC
1

Robert Kaplan, David Norton, ―Why Does Business Need a Balanced Scorecard?‖, Journal of Cost
Management, May-June, USA, 1997, PP.149-150.
2
Ibid, P.150.
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توفر قاعدة اتصاالت مهمة للمؤسسة تضمن ٥با التزاـ ٝبيع ا٤بوظفْب يف ٝبيع ا٤بستويات التنظيمية ،كما أهنا
تضمن مشاركة كبل من اإلدارة العليا كاإلدارة الدنيا يف كيفية صياغة كتطبيق االسَباتيجية ،1كتتكوف كظيفة توصيل
كربط األىداؼ االسَباتيجية من العمليات التالية:

يستعمل ا٤بدراء بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCلتوصيل االسَباتيجية ا١بديدة كاعبلـ كل موظفي ا٤بؤسسة هبا،
ألف أساس التنفيذ الناجح لبلسَباتيجية ىو أف تكوف ىذه األخّبة مفهومة من قبل األفراد يف ا٤بؤسسة ،2يف ىذا
الصدد توجد العديد من األساليب كاألدكات كالٍب ٚبتلف من حيث التكاليف كالفعالية كالٍب تستخدـ لغرض
ايصاؿ الرؤية االسَباتيجية ١بميع األفراد داخل ا٤بؤسسة ،من بْب ىذه األساليب كاألدكات ٪بد :ا٤بطبوعات،
كتيبات العاملْب ،اجتماعات العاملْب ،التقارير السنوية ،ا١بداريات ،ا٤بؤٛبراتٙ ،برير األخبار ،بطاقات األعماؿ،
كرش العمل ،توجيهات مكتوبة للعاملْب كالشبكات االلكَبكنية.3

إف ٦برد الوعي بأىداؼ ا٤بؤسسات ال يكفي لتغيّب سلوؾ كثّب من ا٤بوظفْب ،إذ ٯبب بطريقة أك بأخرل
ٙبويل األىداؼ االسَباتيجية للمستول األعلى من ا٤بؤسسة إُف تدابّب كأىداؼ تتعلق بوحدات التشغيل كاألفراد.4
يف ىذا الصدد مت تطوير تقنية لتمكْب األفراد كتشجيعهم على كضع أىداؼ ألنفسهم تتسق مع أىداؼ
ا٤بؤسسة  ،كذلك بإعداد بطاقة أداء شخصية صغّبة ٲبكن أف ٰبملها ا٤بوظفوف يف جيوب قمصاهنم أكيف ٧بافظهم،
كٙبتوم بطاقة األداء ا٤بتوازف) (BSCىذه على ثبلثة مستويات من ا٤بعلومات ،يصف ا٤بستول األكؿ األىداؼ
ا٤بؤسسية كالتدابّب كاألغراض ،يف حْب يصف ا٤بستول الثآف اجملاؿ لتحويل أغراض ا٤بؤسسة إُف أغراض لكل كحدة
أم من أىدافها تكوف متسقة مع
أعماؿ ،أما ا٤بستول الثالث فتطلب فيو ا٤بؤسسة إُف األفراد كالفرؽ توضيح ّ
أىداؼ كحدة األعماؿ كأىداؼ ا٤بؤسسة ،ككذلك ا٤ببادرات الٍب سوؼ يقوموف هبا لتحقيق أىدافهم ،كٙبديد
أغراض لكل قياس ،كبذلك تساعد بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCالشخصية على تواصل أىداؼ ا٤بؤسسة
ككحدات األعماؿ للموظفْب كللفرؽ الٍب تقوـ بالعمل ،كٛبكينهم من ٙبويل األىداؼ إُف مهاـ كأغراض مهمة
كمفيدة ألنفسهم.5
1

Robert Kaplan, David Norton ―Using the Balanced Dcorecard as a Stratiegic Management System‖, OP, cit,
P.76.
2
Robert Kaplan, David Norton, ―The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies
Thrive in the New Business Environment‖, OP, cit, P.12.

 3طاىر ٧بسن منصور الغاليب  ،كائل صبحي إدريس" ،اإلدارة االسَباتيجية :منظور منهجي متكامل" ،مرجع سبق ذكره ،ص.220.
 4خليل يوسف ٠برين" ،عن االسَباتيجية" ،العبيكاف للنشر ،الطبعة األكُف ،الرياض ،ا٤بملكة العربية السعودية ،2016 ،ص.289.
 5ا٤برجع نفسو ،ص ص.290-289.

203

هتدؼ مكافأة األداء إُف توجيو األفراد يف ا٤بؤسسات إُف العمل با٘باه ٙبقيق األىداؼ ا٤بوضوعة كٙبفيزىم
على ٙبقيقها ،كىذا يتطلب أف تكوف اسَباتيجية ا٤بؤسسة كاضحة كضوحا تاما ١بميع العاملْب يف ٨بتلف
ا٤بستويات االدارية با٤بؤسسة  ،حيث أكدت األٕباث ا٤بيدانية أف ا٤بديرين يتجاكبوف جيدا مع األىداؼ الواضحة،
كما ٯبب على العاملْب أف يكونوا على علم بكافة األىداؼ الٍب تسعى ا٤بؤسسة إُف ٙبقيقها ،كما ىو ا٤بتوقع
منهم؟ كما مدل مساٮبتهم يف ٙبقيق ىذه األىداؼ؟ كاالجابة على ىذه األسئلة سوؼ توضح للعاملْب كيف
سيتم تقييم أدائهم كتلك ىي الطريقة ا٤بثلى يف تفعيل دكر مكافأة األداء الٍب سوؼ ٙبفز العاملْب على األداء
ا١بيد ،كما يتم مساءلة ا٤بديرين عن التكاليف ا٣باضعة لرقابتهم كمكافأهتم على جهودىم.1
كلقد قامت بعض ا٤بؤسسات بربط التعويضات ا٤بالية باألداء إلٲباهنا بأهنا كسيلة تعزيز كضغط قوية ،فعلى
سبيل ا٤بثاؿ قامت احدل الشركات النفطية بربط ما مقداره ( )%60من مكافآت ا٤بديرين التنفيذيْب ٗبستول
ٙبقيقهم ألىداؼ طموحة متوسطة كضعت ألربعة مؤشرات مالية ىي :العائد على رأس ا٤باؿ ،الرٕبية ،التدفق
النقدم كمصاريف التشغيل ،أما نسبة ( )%40ا٤بتبقية فقد ربطت ٗبؤشرات رضا العمبلء ،رضا التجار ،رضا
ا٤بوظفْب كا٤بسؤكلية ٫بو البيئة ،كيقوؿ الرئيس التنفيذم للمؤسسة أف ربط التعويضات ببطاقة ألداء ساعد على

ٙبقيق ا٤بواءمة بْب ا٤بؤسسة كاسَباتيجيتها كالتوافق بينهما.2

ك٬بلص إُف أف نظاـ االتصاؿ كالربط االسَباتيجي يف ا٤بؤسسة ،يؤدم إُف فهم كاستيعاب األىداؼ التشغيلية
كالعامة طويلة األجل من قبل ٝبيع ا٤بوظفْب كالوحدات التنظيمية ا٤بختلفة ،ككذلك االسَباتيجية لتحقيق تلك
األىداؼ  ،كعلى ا٤بستول الفردم يقوـ الفرد بصياغة النشاطات ذات العبلقة بتحقيق ىدؼ الوحدة الٍب يعمل هبا
كتكييفها مع اسَباتيجية ا٤بؤسسة ،3كىو ما يعرؼ بػ "الَباصف االسَباتيجي" الذم ٲبكن تعريفو بأنو "الربط بْب
األىداؼ التنظيمية كأىداؼ ا٤بوظفْب ،كىذا يتطلب فهم مشَبؾ لرسالة كأىداؼ ا٤بؤسسة كاالتساؽ بْب كل
ىدؼ كا٣بطة ا٤بوضوعة لتنفيذه".4

كيرل  Kaplan & Nortonأف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCىي أداة قوية يف كصف اسَباتيجية كحدة
األعماؿ ،كلكن ا٤بؤسسة تتكوف من قطاعات عديدة ككحدات أعماؿ كأقساـ متخصصة كل كاحدة منها لديها
٦ 1ببور جابر النمرم" ،التحديات الٍب تواجو استخداـ ٭بوذج تقييم األداء ا٤بتوازف يف الدكؿ ا٤بتقدمة كالنامية" ،اجمللة ا٤بصرية للدراسات التجارية ،جامعة
ا٤بنصورة ،العدد الثآف ،مصر ،2001 ،ص ص.540-539.
 2خليل يوسف ٠برين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.291-290.
 3إبراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.84-83.
 4عبد الرحيم ٧بمد عبد الرحيم" ،دكر ا٣برائط االسَباتيجية يف ٙبقيق الَباصف االسَباتيجي كبناء ٭بوذج العمل ا٤بؤسسي :التحوؿ من الفردية إُف
ا٤بؤسساتية" ،ا٤بؤٛبر الثالث ٤بعاىد اإلدارة العامة كالتنمية اإلدارية بدكؿ ٦بلس التعاكف ا٣بليجي ،الدكحة ،قطر 25-23 ،جواف  ،2016ص.14.
متوفر على ، http :// dr-ama.com :تاريخ االطبلع.2017/09/07 :
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اسَباتيجية خاصة ،كلكي يتحقق التفاعل بينهما فا٤بؤسسة يف حاجة إُف كسيلة لتحقيق التنسيق بْب ىذه
االسَباتيجيات ،كتعمل بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعلى ٙبقيق الربط االسَباتيجي لتحقيق التكامل بْب كحدات
متعددة ،كىذه ليست مهمة سهلة ،فاألقساـ الوظيفية مثل التمويل كالتسويق كا٥بندسة كا٤بشَبيات ٥با أجهزة
ا٤بعلومات كاللغة كالثقافة ا٣باصة هبا ،كا٥بياكل الوظيفية ٥بذه األقساـ تصبح عائقا أساسيا أماـ تنفيذ االسَباتيجية
ألف ا٤بؤسسات تواجو صعوبات كبّبة يف االتصاؿ كالتنسيق بْب ىذه القطاعات ،كلكن من خبلؿ ا٣برائط
االسَباتيجية ٲبكن ٙبقيق ىذا الربط ،1كالشكل رقم ( )24.3يبْب تصور مقَبح لعملية الَباصف االسَباتيجي.
يتضح من خبلؿ ما تقدـ أف استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعند تصميم نظم اإلدارة االسَباتيجية،
تساعد يف ٙبقيق الَباصف كتوحيد جهود العاملْب يف ا٤بؤسسة ٫بو ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية كالعمل على
ٙبقيق النتائج الٍب ٙبقق رؤية ا٤بؤسسة ،كبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCىي أكرب من كوهنا أسلوب لتحقيق النتائج
فهي نظاـ يعمل على ٙبقيق التكامل بْب األفراد كاالسَباتيجية كالعمليات كالتكنولوجيا ا٤بستخدمة.

 1عبد الرحيم ٧بمد عبد الرحيم ،ص ص.19-18.
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البعد المالي

الرسالة
المعايير

األىدا االستراتيجية

المؤشرات االستراتيجية

(مستوى المؤسسة)

المعايير

األىدا التشغيلية (مستوى

المؤشرات التشغيلية

المخرجات

االدارات واألقسام)

بعد العمالء

بعد العمليات الداخلية

أىدا األفراد

بعد التعلم والنمو

تقييم األداء

البعد البيئي واالجتماعي

األثر

النتائج

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على عبد الرحيم ٧بمد عبد الرحيم" ،دكر ا٣برائط االسَباتيجية يف ٙبقيق الَباصف االسَباتيجي كبناء ٭بوذج العمل
ا٤بؤسسي :التحوؿ من الفردية إُف ا٤بؤسساتية" ،ا٤بؤٛبر الثالث ٤بعاىد اإلدارة العامة كالتنمية اإلدارية بدكؿ ٦بلس التعاكف ا٣بليجي ،الدكحة ،قطر-23 ،
 25جواف  ،2016ص.27.

يكوف تأثّب بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعندما يتم نشرىا ٔبميع أ٫باء ا٤بؤسسة لتقود عملية التغيّب ،كتسهم
يف ٙبقيق التعلم كالنمو كإعادة ىندسة العمليات لتتبلءـ مع االسَباتيجية كاسَباتيجية ٙبقيق األىداؼ كا٤بوازنة
السنوية.1

 1إبراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم ،مرجع سبق ذكره ،ص.84.
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تساعد عملية التخطيط ا٤بؤسسات على ٙبقيق التكامل بْب خطط األعماؿ كا٣بطط ا٤بالية ،فجميع
ا٤بؤسسات اليوـ تقوـ تقريبا بتنفيذ ٦بموعة متنوعة من الربامج ،كىذه الربامج تتنافس على موارد ا٤بؤسسة احملدكدة،
ك٥بذا ٯبد ا٤بدراء صعوبة يف ٙبقيق التكامل بينها لتحقيق أىدافهم االسَباتيجية ،كىذا الوضع يؤدم إُف تكرار
الفشل ٖبصوص نتائج الربامج ،لكن عندما يقوـ ا٤بدراء باستخداـ األىداؼ الطموحة ٤بقاييس بطاقة األداء
ا٤بتوازف( )BSCكأساس لتوزيع ككضع األكلويات فإهنم يستطيعوف إجراء كتنسيق تلك ا٤ببادرات الٍب تقودىم ٫بو
أىدافهم االسَباتيجية طويلة األمد.1
فالغرض فعبل من بناء بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCىو إجبار ا٤بؤسسات على دمج عمليات التخطيط

االسَباتيجي مع ا٤بيزانية السنوية ،كبالتاِف ا٤بساعدة على ضماف أف ميزانيتها ت ّدعم اسَباتيجيتها.2

فمستعملوا بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCٱبتاركف مقاييس لكل بعد من أبعاد ىذه األخّبة ،بعد كضع أىداؼ
لكل بعد ،مث ٰبددكف ا٤ببادرات كاإلجراءات الٍب تقودىم إُف ٙبقيق ىذه األىداؼ ،أم انشاء معاَف على ا٤بدل
القصّب من شأهنا أف ٛبيز التقدـ ٫بو ٙبقيق ا٤بسارات االسَباتيجية لديهم ،لتمكْب ا٤بؤسسة من ربط ميزانيتها ا٤بالية
مع أىدافها االسَباتيجية.3
قاؿ الرئيس التنفيذم إلحدل ا٤بؤسسات" :باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCأستطيع باستمرار اختبار
اسَباتيجيٍب ،فهذا يشبو القياـ بالبحث يف الوقت الواقعي" ،إف ىذا يعِب القدرة الٍب ٯبب أف توفرىا بطاقة األداء
أم نقطة من التنفيذ ىل االسَباتيجية الٍب كضعت على مسارىا
لكبار ا٤بديرين ،من حيث القدرة على ا٤بعرفة عند ّ
الصحيح؟ كإذا َف تكن كذلك فما ىو السبب؟

4

تعد العمليات اإلدارية الثبلث األكُفٙ :بقيق الرؤية ،التواصل كالربط ،كٚبطيط األعماؿ أمرا حيويا لتنفيذ
تكوف حلقة بعبارات كاصطبلحات
االسَباتيجية ،كلكنها ليست كافية يف عاَف ال ٲبكن التنبؤ بو ،فهذه العمليات ّ
تشغيلية كاضحة النتائج ٙباكؿ ا٤بؤسسة كفريق كاحد ٙبقيقها ،5كبطاقة األداء ا٤بتوازف(ٛ )BSCبكن من قياس األداء
بشكل دكرم ،قد يكوف شه رم أك ربعي ،كما ٛبكن من معرفة األقساـ الٍب حققت أىدافها أك تلك الٍب اقَببت
من ٙبقيقها ،سواء األىداؼ ا٤بالية أك غّب ا٤بالية أك ا٤بتعلقة بالعمبلء أك با٤بوظفْب...اٍف ،كبالتاِف ٛبكن ا٤بؤسسة
من مراجعة أدائها ا٤باضي كٙبديثو كالتعلم للمستقبل ،فا٤بدير ال يناقش فقط كيف مت ٙبقيق األىداؼ ،بل ينظر
1

Robert Kaplan, David Norton, ―Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System‖, OP. cit,
PP.76-77.
2
Ibid. P.11.
3
Idem.

 4خليل يوسف ٠برين ،مرجع سبق ذكره ،ص.298.
 5ا٤برجع نفسو ،ص ص.300-299.
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إُف ا٤بستقبل ٤بعرفة كيفية ٙبقيق األىداؼ ا٤بستقبلية ،كبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتعزز التعلم بْب العاملْب
كموظفي اإلدارة العليا ،كبالتاِف اختبار كفحص الفرضيات كاالسَباتيجيات ،كبالتاِف التطبيقات السليمة كخلق
ا٤بمارسة األفضل ،1كذلك ألهنا توفر نظاـ التغذية العكسية االسَباتيجية األساسية ،حيث يتم النظر إُف
اسَباتيجيات األعماؿ بأهنا ٦بموعة من الفرضيات عن العبلقات بْب السبب كالنتيجة ،لذا ٯبب أف يكوف نظاـ
التغذية العكسية االسَباتيجي قادرا على اختبار الفرضيات ا٤بوجودة يف اسَباتيجية كحدة األعماؿ ،كالتحقق من
صحتها كتعديلها ،عن طريق انشاء أىداؼ قصّبة األجل أك معاَف يف إطار عملية التخطيط السابقة.2
كٲبكن القوؿ أف ٝبع البيانات الكافية لتوثيق االرتباط كعبلقة السببية بْب تدابّب بطاقة األداء()BSC
كمقاييسها قد يستغرؽ مدة طويلة ال سيما يف ا٤بؤسسات الكبّبة ،كعلى ا٤بدل القصّب قد يكوف تقييم ا٤بديرين
لؤلثر االسَباتيجي مستندا إُف األحكاـ الذاتية كا٤بوضوعية كالنوعية ،كمع ذلك فإنو يف هناية ا٤بطاؼ كلما تراكم
مزيد من األدلة تكوف ا٤بؤسسات قادرة على توفّب تقديرات أكثر موضوعية تعتمد على عبلقات السبب كالنتيجة،
إال أف قياـ ا٤بديرين بالتفكّب بصورة منهجية يف االفَباضات األساسية السَباتيجيتهم يعد يف حد ذاتو ٙبسنا يف
ا٤بمارسة ا٢بالية ا٤بتمثلة يف اٚباذ القرارات على أساس النتائج التشغيلية قصّبة األجل.3
أخّبا كليس آخرا ،ككخبلصة ٤با سبق التطرؽ إليو ،فإنو ٲبكننا القوؿ أف بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC
استطاعت أف ٙبقق الدمج بْب العمليات التشغيلية كإدارة االسَباتيجية لتحقيق األىداؼ االسَباتيجية كذلك من
خبلؿ عدة آليات مهمة كالصياغة ا٤بستمرة لبلسَباتيجية من خبلؿ اجتماعات ا٤براجعة االسَباتيجية كتطوير
عملية التعلم كالتكيف مع االس َباتيجية لتحقيق التطوير ا٤بستمر ،كىو ما ٯبعلها نظاما ال يستهاف بو يف عملية
التقييم االسَباتيجي.

1

Sabah M. Al-Najjar, Khawla H. Kalaf, ―Designing a Balanced Scorecard to Measure a Bank's Performance: A
Case Study», International Journal of Business Administration, Vol.3, N.4, July 2012, P.47.

 2خليل يوسف ٠برين ،مرجع سبق ذكره ،ص.300.
3
ا٤برجع نفسو ،ص.301.

208

قاـ الباحثاف

Robert Kaplan & David Norton

بنشر نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف

٦بلة  Harvard Business Reviewسنة  1992يف مقاؿ ٰبمل عنواف

))BSC

ألكؿ مرة يف

«The Balanced Scorecard:Measures

»  ، that Drive Performanceكقد اعترب كاحدا من أبرز اآلليات اإلدارية الػ 75ا٤بؤثرة خبلؿ القرف العشرين.
تعد بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSC٭بوذجا رباعي األبعاد انطبلقا من ا٤بنظورات األربعة الٍب يقوـ عليها ،كىي
بعد األداء ا٤باِف ،بعد العمبلء ،بعد العمليات الداخلية كبعد التعلم كالنمو ،كىي ٛبثل استجابة متكاملة ٤بتغّبات
اإلدارة ،فهي نظاـ كفلسفة إدارية كمقياس لؤلداء يربط االسَباتيجية مع العمليات التشغيلية ،كيَبجم األىداؼ إُف
مقاييس متوازنة من خبلؿ االعتماد على مقاييس مالية كمقاييس غّب مالية يتم توزيعها على أبعاد البطاقة ا٤بختلفة.
إف بناء ٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCٱبتلف من منظمة ألخرل حسب طبيعة عملها كفلسفتها
كتفكّبىا االسَباتيجي ،كقد طور كل من  Kaplan & Nortonما ٲبكن أف يعترب أسلوبا معياريا يف ضوء خطوات
٧بددة لبنائها ،كٯبب على ا٤بؤسسة أف ٚبتار ٦بموعة من العناصر أطلق عليها مصطلح "ا٤بقومات التنظيمية
كاالسَباتيجية" ،للبدء باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCتشكل القاعدة األساسية للنجاح يف التبِب كالتنفيذ
إُف جانب "ا٤بقومات الفنية" كالٍب تعترب العنصر ا١بوىرم كاألساسي الذم نشأت البطاقة أصبل من أجلو.
كلقد أكجد نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف ( (BSCمػا كػاف يوصػف با٢بلقػة ا٤بفقػودة فػي اإلدارة االسػَباتيجية
كا٤بتعلقػة بكيفيػة صػياغة كتنفيذ االسَباتيجية فػي حػد ذاهتػا على النحو الذم يربط فيما بينها كبْب العمليات
كاألنشطة التشغيلية للمؤسسة ،خاصة يف ظػل التطػور الػذم ٢بػق ٗبفهػوـ االسَباتيجية فػي بيئػة األعمػاؿ ،فبطاقة
األداء ا٤بتوازف( )BSCتعترب يف أعلى مستوياهتا إطارا عاما يساعد ا٤بؤسسة على ترٝبة اسَباتيجيتها إُف أىداؼ
عملية كتوجيو األداء كالسلوؾ الفردم ،كىي تع ّد ٗبثابة ا٢بجر األساس للنجاح ا٢باِف كا٤بستقبلي للمؤسسة ،عكس
ا٤بقاييس ا٤بالية الٍب تفيد ٗبا حدث يف ا٤باضي كال تشّب إُف كيفية االستفادة منها يف ٙبسْب األداء مستقببل٩ ،با
جعلها إطارا عمليا لتقييم األداء االسَباتيجي من خبلؿ األبعاد ا٤بختلفة ا٤بكونة ٥با ،مستخدمة يف ذلك ا٣بريطة
االسَباتيجية الٍب تربط بْب األىداؼ االسَباتيجية ٥بذه األبعادٕ ،بيث هتدؼ ىذه األخّبة إُف ٙبويل األصوؿ غّب
ا٤بلموسة إُف نتائج ملموسة ،كإُف فهم كيفية قيادة األصوؿ غّب ا٤بلموسة إُف خلق قيمة مستدامة للمؤسسة كٙبقيق
أىدافها االسَباتيجية.
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٩با سبق يتنب أف ٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCكأداة لتقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسات تضم
٦بموعة من ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية ،تتوزع بْب أربعة أبعاد رئيسية تتمثل يف البعد ا٤باِف ،بعد العمبلء ،بعد
العمليات الداخلية كبعد التعلم كالنمو ،كلقد بْب  Kaplan & Nortonبأف األبعاد األربعة للبطاقة تبلئم معظم
منظمات األعماؿ ،كلكنو أكد بأنو ٲبكن ٥بذه األخّبة استخداـ أبعاد إضافية حسب احتياجها كظركفها كالبيئة
احمليطة ٥با ،كالبعد البيئي كاالجتماعي ،لذا فاف األمر يستلزـ التعرؼ على أثر استخداـ بطاقة األداء
ا٤بتوازف( )BSCبأبعادىا ا٣بمس ا٤بذكورة على تقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسات ا١بزائرية كبالتحديد أداء
ا٤بؤسسات الناشطة يف الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية بواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،كذلك من خبلؿ
التعرؼ على مدل توافر ا٤بقومات األساسية لتطبيق النموذج أكال ،كمن مث بناء ٭بوذج متكامل لبطاقة األداء
ا٤بتوازف( )BSCلتقييم األداء االسَباتيجي ٥بذه ا٤بؤسسات ،الختبار قدرتو يف ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية العامة،
كعلى أساس ما تقدـ ،سيتم تقسيم ىذا الفصل إُف ا٤بباحث التالية:
 المبحث األول :اإلطار ا٤بنهجي كالتمهيدم للدراسة ا٤بيدانية؛
 المبحث الثاني :عرض كٙبليل نتائج االستبياف رقم ( )01كاختبار الفرضيات؛
 المبحث الثالث :عرض مضموف االستبياف رقم ( )02كٙبليل نتائجو؛
 المبحث الرابع :اختبار الفرضيات كالنموذج ا٤بقَبح.
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لبلوغ أىداؼ الدراسة ا٤بيدانية مت االعتماد على ٦بموعة من االجراءات ا٤بنهجية يف حدكد اإلمكانيات
كالقدرات البحثية ،كالٍب ٲبكن توضيح أٮبها على النحو التاِف:
 المطلب األول :تقدٔف النموذج االفَباضي للدراسة ا٤بيدانية كمتغّباتو؛
 المطلب الثاني :اإلجراءات ا٤بنهجية للدراسة ا٤بيدانية؛
 المطلب الثالث :كاقع مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر.
بعد االطبلع على الدراسات السابقة الٍب تناكلت موضوع البحث بشكل مباشر أك غّب مباشر ،كبعد
التحليل النظرم كا٤بفاىيمي ٥بذا األخّب ،مت ٙبديد عبلقات النموذج االفَباضي للدراسة ا٤بيدانية با٤براحل التالية:
ٙ .1بليل مدل توافر مقومات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCلدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية
كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج؛
 .2اقَباح ٭بوذج لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCٲبكن تطبيقو على مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك
منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج؛
 .3دراسة أثر تطبيق النموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعلى تقييم األداء االسَباتيجي ٤بؤسسات
الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،كذلك من خبلؿ الوقوؼ على قدرتو
يف ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية العامة.
كعليو ،فقد مت تطوير النموذج االفَباضي للدراسة ا٤بيدانية كما يوضحو الشكل التاِف:
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البعد المالي
بعد العمالء

بعد العمليات
الداخلية

بعد التعلم والنمو

بطاقة األداء المتوازن
للمؤسسات الناشطة
في القطاع االلكتروني
والكهرو منزلي

تقييم األداء االستراتيجي
للمؤسسات الناشطة في
القطاع االلكتروني
والكهرو منزلي

البعد البيئي

واالجتماعي
المصدر :من إعداد الباحثة

يوضح الشكل السابق النموذج االفَباضي لتحديد أثر تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعلى تقييم األداء
االسَباتيجي ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،كيفرض النموذج أف
التكامل بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كا٤بقاييس غّب ا٤بالية ا٤بكونة لبطاقة األداء ا٤بتوازف(( )BSCا٤بتغّب ا٤بستقل) يعترب ضركريا
للوصوؿ إُف تقييم شامل لؤلداء االسَباتيجي (ا٤بتغّب التابع) كبالتاِف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية للمؤسسات.
بالنسبة للمتغير المستقل ٛبثلو األىداؼ االسَباتيجية ألبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCكالٍب تتمثل يف

األىداؼ االسَباتيجية لػ :البعد ا٤باِف ،بعد العمبلء ،بعد العمليات الداخلية ،بعد التعلم كالنمو ،كالبعد البيئي

كاالجتماعي ،أما المتغير التابع فيتمثل يف األىداؼ االسَباتيجية العامة للمؤسسات الناشطة يف الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج كالٍب ٛبثل األداء االسَباتيجي ٥با.
يقصد بالدراسة ا٤بيدانية "تلك الدراسة الٍب تستهدؼ ٝبع كافة البيانات األكلية من ٦بتمع البحث كالٍب
تساىم يف ٙبقيق أىداؼ الدراسة" ،1كقبل التطرؽ لتحليل النتائج الٍب أسفرت عنها الدراسة ا٤بيدانية سيكوف من
الضركرم التمهيد منهجيا كعمليا ٥با ،كذلك من خبلؿ العناصر التالية:

 1أٞبد عامر" ،مناىج البحث العلمي" ،متوفر على  ،http://kenanaonline.comتاريخ االطبلع.2017/09/11 :
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يتكوف ٦بتمع الدراسة من ا٤بؤسسات العاملة يف الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر ،ىذا كقد مت
اختيار ىذا القطاع الصناعي على كجو التحديد لعدة اعتبارات كأسباب ،أبرزىا:
 مكانة القطاع يف االقتصاد الوطِب األمر الذم يفرض علي اإلدارة بتلك ا٤بؤسسات ضركرة األخذ
بأحدث األساليب اإلدارية ا٤بتبعة بالبيئة التنافسية العا٤بية ،كالٍب ٛبكنها بالتاِف من مواجهة متطلبات ىذه
البيئة ،كالٍب يأيت يف مقدمتها (كما سبق توضيحو) مدخل التقييم ا٤بتوازف لؤلداء؛
 أف إدارة ا٤بؤسسات تدرؾ من حيث ا٤ببدأ كا٤بمارسة أٮبية استخداـ ا٤بؤشرات غّب ا٤بالية يف تقييم
النشاط ،األمر الذم ٯبعلها أكثر ٘باكبا كتقببل لؤلخذ باألدكات األكثر تطورا يف ىذا الشأف كالٍب تتمثل
يف مدخل التقييم ا٤بتوازف لؤلداء.
أما عينة الدراسة فتمثلت يف كل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية بواليٍب سطيف كبرج بوعريريج

كالبالغ عددىا  19مؤسسة ،كما نبينو يف ا١بدكؿ التاِف:

الرقم

المؤسسة

العالمة

1

التجارية

النوع

سنة

التأسيس

مقر التواجد

Entreprise Nationale Des
Industries Electroniques
Saterex

Enie

SPA

1983

سطيف

Iris Sat

Eurl

2004

سطيف

3

Samha Home Appliance

Brandt

SPA

2006

سطيف

4

A2M Electronics

Atlas

SARL

2011

سطيف

5

Harcef

Harcef

SARL

2002

العلمة –سطيف-

6

New Vegoss

Vegoss

SARL

1998

عْب ك٤باف –سطيف-

7

Zebida Industrie

Zebida

EURL

2000

العلمة –سطيف-

8

Condor Electronics

Condor

SPA

2002

برج بوعريريج

9

Géant Electronics

Géant

SARL

1998

برج بوعريريج

10

Arcodym

Midea

EURL

2002

برج بوعريريج

11

Ababou Electronics

Cristor

SARL

1998

برج بوعريريج

12

Sentrax

Sentrax

Ets

1998

برج بوعريريج

13

Tic Maxtor

Maxtor

SARL

2004

برج بوعريريج

2

 اعتمادا على كثائق الغرفة التجارية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج.
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14

Upac Electronics

UPAC

SARL

2013

برج بوعريريج

15

Sofrel / Cobra Electronics

Cobra

SARL

1998

برج بوعريريج

16

Pacific

Pacific

EURL

1998

برج بوعريريج

17

Mebarkia Electronics

Kridor

EURL

2005

برج بوعريريج

18

Laalaouna

Maxtor

SARL

1998

رأس الواد -برج بوعريريج-

19

Brand Arina

Brand
Arina

EURL

2005

برج بوعريريج

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على كثائق الغرفة التجارية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج

لئلجابة على اإلشكالية ا٤بطركحة كالوصوؿ إُف األىداؼ ا٤برجوة من البحثٛ ،بت االستعانة بأدكات ٨بتلفة
١بمع البيانات  ،كبالرغم ٩با استلزمو األمر من كقت كجهد مضاعف ،إال أنو كاف لو األثر اإلٯبايب على ارتفاع
درجات استجابة أفراد العينة.
"ليس كل ما ٰبصى يعتد بو ،كليس كل ما يعتد بو ٰبصى" ،تلك ىي مقولة  ،Albert Einsteinإف القدرة
على فهم سلوؾ اآلخ رين ك٤باذا يسلكوف هنجا معينا قد يكوف صعب التفسّب عن طريق االعتماد على ا٤ببلحظة
فقط ،إذ قد يتجاكب الناس بشكل ٨بتلف مع نفس ا٤بوقف ،كىف تلك ا٢بالة ،يصبح من ا٤بثّب الكشف عن
األسباب كراء ذلك ،لذا تعترب ا٤بقاببلت ا٤بتعمقة مع األفراد من الوسائل األكثر شيوعا ١بمع ا٤بزيد من البيانات
عن موضوع معْب أك قضية ٙبظى على اىتماـ الباحث ،كبالرجوع إُف أدبيات علم االجتماع٪ ،بػد أف ا٤بقابلة
أخذت الكثّب من ا٤بعآف ،كلقد عرفت على أهنا "حػوار لفظػي مباشػر ىػادؼ ككاعػي يػتم بػْب شخصػْب (باحث
كمبحػوث) أك بػْب شػخص (باحث) ك٦بموع ػة من األشػػخاص (مبحوثْب) ،بغػػرض ا٢بصػػوؿ علػى معلومػات دقيقػة
يتعػذر ا٢بصوؿ عليها باألدكات أك التقنيات األخرل كيتم تقييده بالكتابة أك التسجيل الصػويت أك ا٤برئي".1
كقد استعملت الباحثة ا٤بقابلة هبدؼ شرح بعض بنود االستبياف يف حاؿ عدـ استيعاهبا من طرؼ
ا٤بستجوبْب  ،كللحصوؿ على بعض ا٤بعلومات ا٤بهمة كالسرية الٍب كجدت نوعا من ا٢برج يف كتابتها (ما ىي
األىداؼ االسَباتيجية العامة للمؤسسة؟) ،ككذلك يف بعض األسئلة الٍب تتسم بصعوبة اإلحاطة عن طريق سؤاؿ
مكتوب (ما ىي أىم ا٤بنتجات الٍب تنتجها ا٤بؤسسة؟ ،ىل تقوـ ا٤بؤسسة بَبكيب جزئي للمنتجات فقط ،أـ
بتصنيع كلي ٥با؟ٗ ،باذا تتميز منتجات مؤسستكم عن منتجات ا٤بؤسسات ا٤بنافسة؟) ،كقد اعتمدت الباحثة على
 1نبيل ٞبيدشة" ،ا٤بقابلة يف البحث االجتماعي"٦ ،بلة العلوـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة  20أكت  ،1955العدد الثامن ،سكيكدة ،ا١بزائر،
جواف  ،2012ص.99
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أسلوب ا٤بقابلة الشخصية (كجها لوجو) بينها كبْب مسؤكِف بعض ا٤بؤسسات ٧بل الدراسة ا٤بيدانية ،حيث
استفادت كثّبا من أجوبة ا٤ببحوثْب ٩با ساعدىا خاصة يف صياغة أسئلة كفقرات استمارة االستبياف رقم (.)02
يعرؼ االستبياف بأنو "صياغة جملموعة من األسئلة معدة مسبقا ،ليقوـ ا٤بستجوب بتسجيل إجابتو عليو
باختيار أحد البدائل احملددة ،كيعترب كسيلة فعالة ١بمع البيانات عندما يكوف الباحث على معرفة دقيقة با٤بطلوب
كبكيفية دراسة ا٤بتغّبات ا٤بطلوب دراستها" ،1كٲبكن أف يتم عن طريق األنَبنيت أك الربيد أك كجها لوجو.
كلغرض الوصوؿ إُف أىداؼ البحث كٙبقيقها ،قامت الباحثة بتصميم استبيانين اثنين ،مت توجيههما

للمديرين العاملْب يف ا٤بؤسسات ا٤بنتشرة عرب كامل كاليٍب سطيف كبرج بوعريريج كالعاملة يف ٦باؿ الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية ،على اختبلؼ مسمياهتم كتوصيفهم الوظيفي كإف كاف ما ٯبمع بينهم بشكل عاـ
ارتباطهم يف ا٤بستول التنظيمي باإلدارة العليا للمؤسسة ،كقد مت توزيع االستبيانْب بالطريقتْب أم بالتسليم ا٤بباشر
كالتسليم غّب ا٤بباشر ،كفيما يلي سنقف على ٧بتول كل استبياف:
يتعلق االستبياف رقم ( )01بإمكانية تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك
منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج لتقييم أدائها االسَباتيجي ،كىو ٰبتوم على ثبلثة أجزاء (٩بثلة بػ  75عبارة)،
نورد ٧بتواىا فيما يلي:
 الجزء األول :يتضمن معلومات عامة حوؿ ا٤بستقصى منهم كا٤بتمثلة يف اسم ا٤بؤسسة ،نوعها ،ا١بنس،
السن ،ا٤بستول العلمي ،الوظيفة ،كعدد سنوات ا٣بربة ا٤بهنية؛

 الجزء الثاني :يتضمن أسئلة (20سؤاؿ) تعكس مدل توافر ا٤بقومات التنظيمية كاالسَباتيجية البلزمة
لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج؛

 الجزء الثالث :يتضمن أسئلة

(55

سؤاؿ) تعكس مدل توافر ا٤بقومات الفنية لتطبيق بطاقة األداء

ا٤بتوازف( )BSCيف ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبوعريريج ،كيتضمن ٟبس

 1أكما سيكاراف" ،طرؽ البحث يف اإلدارة :مدخل بناء ا٤بهارات البحثية" ،ترٝبة إ٠باعيل علي بسيوٓف كعبد اهلل بن سليماف العزاز ،دار ا٤بريخ للنشر
كالتوزيع ،الرياض ،ا٤بملكة العربية السعودية ،2006 ،ص.307

كجو يف ا٤برحلة األكُف من البحث لكافة ا٤بؤسسات الناشطة يف الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية بواليٍب سطيف كبرج
االستبياف رقم (ّ )01
فوجو يف ا٤برحلة الثانية من البحث للمؤسسات
بوعريريج ،للوقوؼ على مدل توافرىا على مقومات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف ،أما االستبياف رقم (ّ )02
الناشطة يف الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية بواليٍب سطيف كبرج بوعريريج كالٍب أثبتت نتائج االستبياف رقم ( )01توافرىا على مقومات تطبيق بطاقة
األداء ا٤بتوازف لتطبيق النموذج ا٤بقَبح عليها.
 أنظر ا٤بلحق رقم (.)01

216

٧باكر ،يتعلق كل ٧بور ٗبدل توافر ا٤بعلومات يف كل بعد من أبعاد البطاقة لدل ا٤بؤسسة ،أم يف البعد
ا٤باِف ،يف بعد العمبلء ،يف بعد العمليات الداخلية ،يف بعد التعلم كالنمو كيف البعد البيئي كاالجتماعي.
ىذا كقد ٛبثلت االستجابة الفعلية لبلستبيانات ا٤بوزعة على الوجو التاِف:
الرقم

المؤسسة

عدد االستبيانات الموزعة

عدد االستبيانات المسترجعة

1

Entreprise Nationale
Des Industries
Electroniques
Saterex

8

7

20

18

3

Samha Home
Appliance
A2M Electronics

20

16

4

3

5

Harcef

5

4

6

New Vegoss

5

5

7

Zebida Electronics

5

4

8

Condor Electronics

40

40

9

Géant Electronics

15

12

10

Arcodym

6

6

Ababou Electronics

5

0

12

Sentrax

6

6

13

Maxtor

5

4

14

Upac Electronics

7

7

15

Sofrel / Cobra
Electronics
Pacific

4

4

4

4

17

Mebarkia Electronics

5

5

18

Laalaouna

3

3

19

Brand Arina

6

6

099

022

2
4

11

16

الوجووع

المصدر :من اعداد الباحثة

 مت غلق مؤسسة  Ababou Electronicsيف أكت سنة  2017لذلك َف يتم اسَبجاع أم استبياف من ىذه ا٤بؤسسة.
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كبعد استبعاد االستبيانات غّب القابلة للتحليل ،أصبحت عينة الدراسة ا٤بعتمدة مكونة من ( )150استبياف،
كما يوضحو ا١بدكؿ التاِف:

البيان

األفراد

النسبة

االستبيانات الموزعة

173

%100

االستبيانات المسترجعة

154

%89.02

االستبيانات القابلة للتحليل

150

%86.70

المصدر :من إعداد الباحثة

يهدؼ االستبياف رقم ( )02إُف بناء ٭بوذج لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCٲبكن تطبيقو يف مؤسسات الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية ٩بثلة يف ا٤بؤسسات الناشطة بواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،كالٍب أثبتت نتائج
ٙبليل االستبياف رقم ( )01كفاءهتا كتوافرىا على مقومات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف بنوعيها (التنظيمية-
االسَباتيجية كالفنية) ،كيشتمل النموذج ا٤بقَبح على صياغة األىداؼ االسَباتيجية العامة للمؤسسة كالٍب تسعى
إُف ٙبقيقها يف األمد البعيد ،كيف ضوء ىذه األىداؼ ٛبت صياغة لكل بعد من أبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC
على شكل أىداؼ اسَباتيجية رئيسية ،كمقاييس أداء لتقييم مستول اإل٪باز لكل ىدؼ ،ك٧بركات أداء إل٪باز
ىذه األىداؼ ،كىو يتضمن ثبلث أجزاء على النحو التاِف:
 الجزء األول :يتضمن معلومات عامة حوؿ ا٤بستقصى منهم كا٤بتمثلة يف اسم ا٤بؤسسة ،ا١بنس،
السن ،ا٤بستول العلمي ،الوظيفة ،كعدد سنوات ا٣بربة ا٤بهنية؛

 الجزء الثاني :يتضمن أسئلة خاصة تعكس مدل أٮبية األىداؼ االسَباتيجية العامة ا٤بقَبحة من
كجهة نظر مديرم ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج كالٍب تتوافر هبا
مقومات تطبيق البطاقة ٩-بثبل بسبعة ()07أسئلة-؛
 الجزء الثالث :يتضمن أسئلة خاصة ٤بعرفة مدل أٮبية كل من مقاييس األداء ا٤بالية كغّب ا٤بالية
ا٤بقَبحة كالٍب تستخدـ يف تقييم األداء االسَباتيجي (من حيث األىداؼ االسَباتيجية٧ ،بركات األداء
كا٤بقاييس) من قبل مديرم ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج كالٍب
تتوافر هبا مقومات تطبيق البطاقة ٩-بثبل بػ ( )117سؤاؿ.-
 أنظر ا٤بلحق رقم (.)02
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كقد ٛبثلت االستجابة الفعلية لبلستبيانات ا٤بوزعة على النحو التاِف:

الرقم

المؤسسة

عدد االستبيانات الموزعة

عدد االستبيانات المسترجعة

1

Condor Electronics

40

40

2

Entreprise Nationale
Des Industries
Electroniques
Samha Home
Appliance
Géant Electronics

9

7

30

21

15

13

5

Saterex

20

16

6

Upac Electronics

7

5

121

102

3
4

الوجووع

المصدر :من إعداد الباحثة

أما االستبيانات ا٤بعتمدة يف التحليل فقد بلغت
كما يبينو ا١بدكؿ التاِف:

()98

كذلك بعد استبعاد االستبيانات غّب القابلة للتحليل،

البيان

األفراد

النسبة

االستبيانات الموزعة

121

%100

االستبيانات المسترجعة

102

%84.29

االستبيانات القابلة للتحليل

98

%81

المصدر :من إعداد الباحثة

يواجو الباحث كما ىائبل من الطرؽ االحصائية الختبار الفرضيات ا٤بوضوعة ،كالٍب ال ٲبكن حصرىا إال من
خبلؿ اختيار ما ىو مناسب منها لتأكيد أك نفي ىذه الفرضيات ،فما ىي الطرؽ اإلحصائية ا٤بناسبة لفرضيات
ىذه الدراسة؟
لقد اعتمدت الباحثة على ٦بموعة ليست بالقليلة من األساليب اإلحصائية لتحليل بيانات االستبياناف رقم
( )01كرقم ( )02بغية الوصوؿ إُف أىداؼ الدراسة كالتحقق من الفرضيات ا٤بوضوعة ،ىذه األساليب ىي:
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لتحقيق أىداؼ الدراسة كٙبليل البيانات اجملمعة مت استخداـ برنامج ا٢بزـ اإلحصائية للعلوـ االجتماعية
اإلصدار  19كالذم يرمز لو ( ،)SPSS.19كىو برنامج شائع االستخداـ يف ٙبليل البيانات االحصائية ٤بعا١بة
االستبياف يف العلوـ االجتماعية ،إذ ٰبتوم على ٦بموعة كبّبة من االختبارات اإلحصائية الٍب تفيد يف تأكيد أك
نفي الفرضيات ،كالٍب تندرج ضمن اإلحصاء الوصفي مثل التكرارات ،ا٤بتوسطات ،اال٫برافات ا٤بعيارية،... ،
كضمن اإلحصاء االستدالِف مثل معامبلت االرتباط ،التباين األحادم كا٤بتعدد...،إٍف ،كبالنظر إُف طبيعة
ا٤بوضوع كسعيا لتحقيق أىداؼ الدراسة ،فإف أنسب ا٤بقاييس اإلحصائية الٍب تتطلبها ىذه الدراسة ىي:
 اختبار  :Alpha de Cronbachمت االعتماد عليو ٢بساب معامبلت ثبات االستبيانْب ا٤بستعملْب يف

الدراسة ا٤بيدانية ،كذلك على مرحلتْب ٮبا ثبات ا٤بقياس يف الدراسة االستطبلعية كثبات ا٤بقياس يف
الدراسة ا٤بيدانية؛

 التكرارات والنسب المئوية :مت االعتماد عليها من أجل كصف خصائص أفراد عينة الدراسة؛
 المتوسط الحسابي ) :(xمت استخدامو من أجل معرفة متوسط إجابات ا٤بستقصى منهم حوؿ عبارات
ك٧باكر االستبيانْب٩ ،با ٲبنح الفرصة للمقارنة بينو كبْب ا٤بتوسط ٙبديد ا٘باىات اإلجابة؛
 المتوسط الفرضي :يتم مقارنة ا٤بتوسطات ا٢بسابية للعبارات معو من أجل ٙبديد ا٘باه إجابات
ا٤ببحوثْب حوؿ عبارات ك٧باكر االستبيانْب ،كيف ىذه الدراسة تقدر قيمتو بػ( ،)03فكل عبارة تُنقط من
( )01إُف ( )05كعليو فا٤بتوسط الفرضي يتم حسابو هبذه الطريقة [(]5/)5+4+3+2+1؛

 االنحرا

المعياري ( :)δمت االعتماد عليو يف ٙبديد قيمة كمستول الفركؽ الفردية يف إجابات

ا٤ببحوثْب حوؿ عبارات ك٧باكر االستبيانْب؛

 اختبار  :Kolmogorov-Smirnovمت االعتماد عليو يف ٙبديد طبيعة التوزيع ،أم مدل خضوع بيانات
االستبيانْب إُف توزيع طبيعي أـ غّب طبيعي ،ألف كل نوع منهما ٱبضع ٤بعا١بة إحصائية خاصة؛

 اختبار

»«T

لعينة واحدة " :"Test pour échantillon uniqueمت استعمالو من أجل ا٤بقارنة بْب

ا٤بتوسط ا٢بسايب للعبارات كاحملاكر مع ا٤بتوسط الفرضي من أجل ٙبديد ا٘باه إجابات ا٤ببحوثْب ،شرط أف
تكوف البيانات كمية كالتوزيع طبيعي؛
 اختبار تحليل التباين

»«F

لعدة عينات مستقلة " :"ANOVA à 1 facteurكيستعمل من أجل

ا٤بقارنة بْب عدة عينات مستقلة بياناهتما كمية شريطة أف يكوف التوزيع طبيعي ،ىدفو ٙبديد مدل كجود

الفركؽ يف إجابات ا٤ببحوثْب حوؿ ٧باكر االستبياف حسب متغّب ٰبتوم على ثبلثة بدائل أك أكثر؛
 اختبار »  : « Bonferroniىو اختبار مكمل الختبار ٙبليل التباين »  ،« Fىدفو ٙبديد ا٘باه الفركؽ
يف إجابات ا٤ببحوثْب حوؿ ٧باكر االستبياف.
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مت انتاجو من طرؼ مؤسسة مايكركسوفت كىو برنامج خاص بالعمليات ا٢بسابية كالٍب قد تكوف بسيطة
أك متقدمة ،كقد اعتمدت عليو الباحثة يف االستبياف رقم (٢ )01بساب ا٤بتوسطات ا٢بسابية لعبارات ا١بزئْب
األكؿ كالثآف من االستبياف بالنسبة لكل مؤسسة على حدل ،كالٍب تعذر على برنامج  SPSSحساهبا.
تصنف مقاربة ا٤بربعات الصغرل ا١بزئية ضمن ٭باذج ا٤بعادالت البنائية العاملية ،تتميز ىذه النماذج بقدرهتا
على ٭بذجة الظواىر ا٤بعقدة يف مكوناهتا كالعبلقات بْب ٨بتلف متغّباهتا ،باعتبارىا مقاربة من ا١بيل الثآف (با٤بقارنة
مع أساليب ا١بيل األكؿ ،مثل التحليل العاملي االستكشايف كالتحليل متعدد ا٤بتغّبات) ،تسمح ا٤بعادالت البنائية
باالنتقاؿ السلس من النظرية إُف الواقع ،بعبارة أخرل تسمح ىذه الطرؽ بَبٝبة "ا٤بتغّبات الكامنة الٍب ال ٲبكن
مبلحظتها ،كٙبديد طبيعة العبلقات بْب ا٤بتغّبات الكامنةٗ ،با يف ذلك العبلقات السببية بْب ا٤بتغّبات التابعة
كا٤بستقلة" ،تعتمد مقاربة " "PLSعلى خوارزمية اال٫بدار با٤بربعات الصغرل ا١بزئية يف تقدير ٭باذج ا٤بعادالت
البنائية ،تأخذ ىذه الطريقة بعْب االعتبار تباين األخطاء ا٤بتعلقة با٤بتغّبات النظرية كا٤بتغّبات ا٤ببلحظة ،فهي
تسمح بنمذجة العبلقات غّب ا٤بتكررة عرب استخداـ عملية تقدير ا٫بدار ا٤بتغّبات الكامنة على مؤشراهتا كتقدير
ا٫بدار ا٤بتغّبات الكامنة فيما بينها ،كقد مت استخداـ األساليب االحصائية التالية لتحقيق أىداؼ الدراسة:
 معامل التحديد  :R2مت استخدامو ٢بساب األثر الكلي للعوامل ا٣بارجة على العوامل الداخلة (ا٤بتغّبات
ا٤بستقلة على ا٤بتغّبات التابعة) يف النموذج ا٤بقَبح؛
 حجم األثر  :f2مت االعتماد عليو ٢بساب حجم األثر عن الدرجة الٍب ٲبكن التنبؤ هبا بالعامل ا٣بارج
(ا٤بتغّب ا٤بستقل) من خبلؿ العامل الداخل (ا٤بتغّب التابع) يف النموذج ا٤بقَبح؛

 معامل المالءمة التنبئية  :Q2مت استخدامو ٢بساب معامل ا٤ببلءمة للوحدات التنبئية يف النموذج ا٤بقَبح،
كٯبب أف ٚبتلف قيمو عن الصفر؛

 اختبار "البوتس ترابين" :مت استخدامو للتأكد من كجود األثر الوسيطي للعوامل يف النموذج ا٤بقَبح،
حيث يتم حساب معنوية األثر ا٤بباشر كمعنوية األثر غّب ا٤بباشر؛
 مصفوفة (األداء/األىمية) :استخدمت ٢بساب أٮبية ا٤بسارات بالنسبة للعوامل الرئيسية كالٍب يتم تعيينها
من قبل الباحث ،اضافة إُف حساب أٮبية كل عامل ضمن النموذج ا٤بقَبح.

...........
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تتمثل ىذه االختبارات يف اختبار صدؽ كثبات االستبيانْب كاختبار التوزيع الطبيعي لبيانات العينتْب ،فهل
تعكس نتائج ىذه االختبارات قابلية اعتماد أدايت الدراسة لتطبيق الطرؽ االحصائية ا٤بختلفة عليها أـ ال؟
يقصد بصدؽ أداة الدراسة قدرة االستبياف على قياس ا٤بفهوـ ا٤براد قياسو ،1كيف إطار إعداد االستبيانْب
رقم()01

كرقم( ،)02كللتحقق من الصدؽ الظاىرم كا٤بنطقي حملتول االستبيانْب ٛبت االستعانة بآراء خرباء

كأساتذة متخصصْب (٧بكمْب) ، سواء من الناحية ا٤بنهجية أك من الناحية العلمية ،كيف ضوء مبلحظاهتم مت
تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات ،كحذؼ البعض منها لتكرارىا كد٦بها مع الفقرات ا٤بشاهبة ٥با ،كإضافة
فقرات أخرل ذات الصلة با٤بوضوع كالٍب َف تنتبو الباحثة ٥با عند الصياغة األكلية لبلستبيانْب ،كما ١بأت الباحثة
إُف الدراسة االستطبلعية حيث مت توزيع االستبيانْب على عينة ٘بريبية  )15(-مدير كإطار بالنسبة لبلستبياف رقم

( )01ك( )10مدير كإطار بالنسبة لبلستبياف رقم ( -)02من أجل ٘بريبهما كاختبار درجة كضوح أسئلتهما ،كبناء
على ذلك تأكد الصدؽ الظاىرم لعبارات االستبيانْب ككضوحها ،كىي تعكس فعبل متغّبات الدراسة كتقيس
ذلك بفعالية٩ ،با ٯبعل أدايت الدراسة ذات صبلحية عالية للتطبيق على أفراد عينة الدراسة.
يقصد بثبات أداة الدراسة "ضماف ا٢بصوؿ على نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيق االختبار على نفس
اجملموعة من األفراد ،كىذا يعِب قلة تأثّب الصدفة أك العشوائية على نتائج االختبار" ،2كلغرض التحقق من االتساؽ
الداخلي لفقرات االستبيانْب مت استخداـ معامل الثبات ألفا كركنباخ ( ،)Alpha de Cronbachكىو "عبارة عن
معامل ارتباط بْب عبارات ا٤بقياس ،حيث يفسر كالتاِف :معامل الثبات ا٤بناسب ىو ( ،)0.7كيعد مرتفعا إذا بلغ
( )0.8فأكثر ،كمتوسطا إذا تراكح ما بْب ( 0.6ك ،)0.7كمنخفضا كغّب مقبوؿ إذا كاف أقل من ذلك".3
كلقد مت حساب معامل الثبات ( )Alpha de Cronbachلعينة الدراسة االستطبلعية كخطوة أكُف كمن مث
حسابو لعينة الدراسة ا٤بيدانية ،كقد كانت النتائج ا٤بتحصل عليها لبلستبيانْب رقم ( )01ك( )02كما ىو موضح يف
ا١بداكؿ التالية:
1

Thomas A .Lucey. « Assessing the reliability and Validity of the JumpStart Survey of financial Literacy‖,
Journal of family and Economic, Vol 26, Issues2, June 2005, P283.

 أنظر ا٤بلحق رقم (.)03
 2السيد ٧بمد أبو ىاشم حسن" ،ا٣بصائص السيكومَبية ألدكات القياس يف البحوث النفسية كالَببوية باستخداـ  ،"spssكلية الَببية ،جامعة ا٤بلك
سعود ،ا٤بملكة العربية السعودية ،2006 ،ص .3متوفر على  /http://www.pdffactory.comتاريخ االطبلع .2017/10/07
3
ا٤برجع نفسو ،ص.10
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مت اعتماد عينة للدراسة االستطبلعية تتكوف من

()15

مبحوثا ،فيما كانت العينة ا٤بعتمدة مكونة من

()150

مبحوثا ،أما عن نتائج اختبار الثبات فهي كما يلي:
عدد الفقرات

ا٤بقومات التنظيمية كاالسَباتيجية

20

Alpha de
Cronbach
0.952

المحور
ا٤بقومات يف البعد ا٤باِف

11

0.884

ا٤بقومات يف بعد العمبلء

11

0.861

ا٤بقومات يف بعد العمليات الداخلية

11

0.874

ا٤بقومات يف بعد التعلم كالنمو

11

0.874

ا٤بقومات يف البعد البيئي كاالجتماعي

11

0.902

ٝبيع فقرات االستبياف

75

0.924

حجم العينة

15
المصدر :من إعداد الباحثة اعتماد على ٨برجات برنامج SPSS

من خبلؿ ا١بدكؿ أعبله يتبْب لنا أف قيمة معامل ٤ Alpha de Cronbachبختلف ٧باكر االستبياف تَباكح ما
بْب ( 0.861ك  )0.952بالنسبة لعينة الدراسة االستطبلعية ،أما قيمتو لكل احملاكر ٦بتمعة فهي ( )0.924كىي تعِب
أف ما نسبتو ( )%92.4من العينة سيعيدكف نفس اإلجابة يف حالة استجواهبم من جديد ،كىي نسبة أكرب من
النسبة ا٤بقبولة إحصائيا ( ،)%70كبالتاِف ٲبكن االعتماد على االستبياف رقم ( )01إلجراء الدراسة ا٤بيدانية.
عدد الفقرات

ا٤بقومات التنظيمية كاالسَباتيجية

20

Alpha de
Cronbach
0.962

المحور
ا٤بقومات يف البعد ا٤باِف

11

0.951

ا٤بقومات يف بعد العمبلء

11

0.780

ا٤بقومات يف بعد العمليات الداخلية

11

0.868

ا٤بقومات يف بعد التعلم كالنمو

11

0.946

ا٤بقومات يف البعد البيئي كاالجتماعي

11

0.954

ٝبيع فقرات االستبياف

75

0.946

حجم العينة

150
المصدر :من إعداد الباحثة اعتماد على ٨برجات برنامج SPSS
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يتضح من خبلؿ ا١بدكؿ أف قيمة معامل  Alpha de Cronbachألجزاء ك٧باكر االستبياف تَباكح ما بْب
( 0.78ك  ،)0.962أما درجة الثبات الكلية للفقرات فهي ( )0.946كىي نسبة أكرب من النسبة ا٤بقبولة إحصائيا
( )%70أيضا كتعرب عن درجة عالية من الثبات كاالستقرار ،كبالتاِف ٲبكن االعتماد على االستبياف رقم ()01
كتعميم نتائج الدراسة.
مت اعتماد عينة للدراسة االستطبلعية تتكوف من ( )10مبحوثْب ،فيما كانت العينة ا٤بعتمدة مكونة من

()98

مبحوثا ،كقد كانت نتائج اختبار الثبات كما يلي:

عدد الفقرات

األىداؼ االسَباتيجية العامة

7

Alpha de
Cronbach
0.765

المحور
أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء للبعد ا٤باِف

24

0.859

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء لبعد العمبلء

21

0.758

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء لبعد العمليات الداخلية

26

0.812

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء بعد التعلم كالنمو

23

0.746

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء للبعد البيئي كاالجتماعي

24

0.835

ٝبيع فقرات االستبياف

125

0.835

حجم العينة

10
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من خبلؿ ا١بدكؿ أعبله يتبْب لنا أف قيمة معامل ٤ Alpha de Cronbachبختلف ٧باكر االستبياف تَباكح ما
بْب ( 0.765ك  )0.859بالنسبة لعينة الدراسة االستطبلعية ،أما قيمتو لكل احملاكر ٦بتمعة فهي ( )0.835كىي تعِب
أف ما نسبتو ( )%83.5من العينة سيعيدكف نفس اإلجابة يف حالة استجواهبم من جديد ،كىي نسبة أكرب من
النسبة ا٤بقبولة إحصائيا ( ،)%70كبالتاِف ٲبكن االعتماد على االستبياف رقم ( )02إلجراء الدراسة ا٤بيدانية.
.
.
.
.
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عدد الفقرات

األىداؼ االسَباتيجية العامة

7

Alpha de
Cronbach
0.703

المحور
أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء للبعد ا٤باِف

24

0.833

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء لبعد العمبلء

21

0885

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء لبعد العمليات الداخلية

26

0.824

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء لبعد التعلم كالنمو

23

0.807

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء للبعد البيئي كاالجتماعي

24

0.836

ٝبيع فقرات االستبياف

125

0.874

حجم العينة
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يتبْب لنا أف قيمة معامل  Alpha de Cronbachألجزاء ك٧باكر االستبياف تَباكح ما بْب ( 0.703ك،)0.885
أما درجة الثبات الكلية للعبارات فهي ( )0.874كىي نسبة أكرب من النسبة ا٤بقبولة إحصائيا ( )%70أيضا كتعرب
عن درجة عالية من الثبات كاالستقرار ،كبالتاِف ٲبكن االعتماد على االستبياف رقم ( )02كتعميم نتائج الدراسة.
سنقوـ فيما يلي باختبار إذا ما كانت عينٍب الدراسة تتبعاف التوزيع الطبيعي أـ ال ،مت االعتماد على
اختبار Kolmogorov-Smirnovكا١بدكؿ ا٤بواِف يوضح نتائج ىذا االختبار بالنسبة لكل استبياف كلكل ٧بور على
حدل:
المحور

Kolmogorov-Smirnov
قيمة االختبار z

المعنوية االحصائيةsig

ا٤بقومات التنظيمية كاالسَباتيجية

2.561

0.100

البعد ا٤باِف

2.233

0.100

بعد العمبلء

1.410

0.138

بعد العمليات الداخلية

1.280

0.075

بعد التعلم كالنمو

1.603

0.112

البعد البيئي كاالجتماعي

1.047

0.223

المصدر :من إعداد الباحثة اعتماد على ٨برجات برنامج SPSS
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المحور

Kolmogorov-Smirnov
قيمة االختبار z

المعنوية االحصائيةsig

األىداؼ االسَباتيجية العامة

1.46

0.058

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء للبعد ا٤باِف

1.26

0.084

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء لبعد العمبلء

0.888

0.410

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء لبعد العمليات الداخلية

0.652

0.788

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء لبعد التعلم كالنمو

1.496

0.063

أىداؼ كمقاييس ك٧بركات األداء للبعد البيئي كاالجتماعي

0.999

0.271

المصدر :من إعداد الباحثة اعتماد على ٨برجات برنامج SPSS

الفرضية المبدئية  : H0بيانات العينة تتبع التوزيع الطبيعي.
الفرضية البديلة  :H1بيانات العينة ال تتبع التوزيع الطبيعي.

يتضح من خبلؿ النتائج أف مستول الداللة اإلحصائية  Sigبالنسبة لكل أجزاء ك٧باكر االستبيانْب كاف أكرب

من ( )0.05كبالتاِف نرفض الفرضية البديلة كنقبل الفرضية ا٤ببدئية الٍب تنص على أف بيانات العينتْب تتبعاف التوزيع
الطبيعي٩ ،با يتيح امكانية استخداـ اإلحصاء ا٤بعلمي يف اختبار الفرضيات.

تعترب الصناعات اإللكَبكنية كالكهرك منزلية من بْب أىم الصناعات يف ا١بزائر٤ ،با ٥با من مساٮبة فعالة
كمكانة جيدة يف تطوير ا٤بنتجات اإللكَبكنية كالكهرك منزلية ،حيث تتميز ىذه الصناعة بالسيطرة على السوؽ
كوهنا من الصناعات الثقيلة كالٍب بدكرىا تليب حاجيات كرغبات ا٤بستهلك ،كما أف ىذه الصناعات تساىم بنسبة
معتربة يف الناتج القومي كامتصاص البطالة.

يعترب قطاع الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر قطاعا فتيا ،فمعظم ا٤بؤسسات فيو أنشئت حديثا،
كىذا بسبب العوامل ا١باذبة ٥بذا القطاع ،حيث شهد ىذا القطاع ٭بوا ملحوظا يف السنوات األخّبة بسبب طلب
ا٤بستهلكْب ا٤بتزايد على منتجاتو ،بغرض االستفادة من تكلفتها ا٤بنخفضة مقارنة مع ا٤بنتجات ا٤بستوردة.1

 1رياض عيشوش" ،د كر إدارة ا٤بعرفة االسَباتيجية يف تعزيز االستجابة التنافسية للمؤسسة االقتصادية :دراسة على عينة من مؤسسات الصناعة
االلكَبكنية بوالية برج بوعريريج" ،أطركحة دكتوراه يف علوـ التسيّب ،جامعة ٧بمد خيضر ،بسكرة ،ا١بزائر ،2016 ،ص.132.
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كتعد ا٤بؤسسة الوطنية للصناعات الكهرك منزلية ( ،)ENIEMكا٤بؤسسة الوطنية للصناعات اإللكَبكنية
) (ENIEأكؿ مؤسستاف لصناعة اإللكَبكنيات يف ا١بزائر ،مت انشاءٮبا سنة  1983بعد اعادة ىيكلة الشركة األـ
 Sonelecا٤بتخصصة يف انتاج األجهزة الكهرك منزلية ،يقع مقر الشركة األكُف بوالية تيزم كزك ،أما مقر الشركة
الثانية فهو بوالية سيدم بلعباس ،كتعترباف ا٤بؤسستاف العموميتاف الوحيدتاف يف ا١بزائر.1
تنتج الشركتاف أجهزة الكَبكنية ككهرك منزلية متنوعة تطورت بتطور التكنولوجيا ،فمؤسسة ) (ENIEمثبل تنتج
األجهزة السمعية البصرية كالٍب أٮبها التلفاز ،كما ٥با فرع متخصص بصناعة ا٢بواسيب ،كىي تسعى حاليا لتطوير
انتاجها ليشمل تقنيات جديدة مثل األلواح الشمسية.2
أما على صعيد ا٤بؤسسات ا٣باصة ،فتعد مؤسسة السبلـ إلكَبكنيكس من بْب أكُف ا٤بؤسسات الوطنية
ا٣باصة الٍب تساىم يف دفع عملية التنمية تطوير االقتصاد الوطِب بنشاطها يف ميداف تركيب ا٤بنتجات اإللكَبكنية
كالكهرك منزلية ،بعد انتهاء ا٤بفاكضات مع الشركة األجنبية الكورية " "LGكالٍب ٛبخضت عنها شراكة تقنية
ك٘بارية ،فبعد استّباد سلسلة الَبكيب من الشركة العا٤بية " "LGيف مام  1998كبعد قياـ ا٤بهندسوف بَببص
تطبيقي ٤بدة شهرين على التجهيزات كاآلالت ا٤بستوردة ،بدأت مؤسسة السبلـ إلكَبكنيكس يف إنتاج أكؿ منتج
أبيض كىو ا٤بكيف ا٥بوائي كتركٯبو يف شهر جواف مث الثبلجة يف شهر سبتمرب ،ككذلك التلفزة يف شهر أكتوبر من
سنة  ،1999كبعدىا بدأت ا٤بؤسسة يف تركيب منتجات إلكَبكنية ككهرك منزلية ٨بتلفة متمثلة يف الفيديو
كالغساالت من أنواع عديدة ك٨بتلفة ،ذات نوعية متميزة كمزكدة بتكنولوجيا متطورة كٖبصوصيات تقنية متناسقة
مع ا٤بعايّب الدكلية كاألسواؽ العا٤بية.3
كلقد حذت حذكىا عديد ا٤بؤسسات ا٣باصة كالٍب اٚبذت معظمها من ا٤بنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج
مقرا ٥با كىو ما أدل إُف إطبلؽ تسمية "مدينة االلكَبكنيك" عليها نظرا لكثرة ا٤بؤسسات الصناعية يف ىذا اجملاؿ
على غرار مؤسسات ،Ababou Electronics ،Arcodym ،Géant Electronics ،Condor Electronics
...Upac Electronicsكغّبىا من ا٤بؤسسات.
كتعد ىذه الصناعة من بْب الفركع الٍب حققت فيها ا١بزائر نقلة من حيث الكمية كالنوعية ،إذ أصبحت
ا٤بنتجات احمللية ال تقل جودة عن مثيبلهتا ا٤بصنوعة خارج ا٢بدكد بشهادة مهنيْب كمستهلكْب ،إذ أٝبعوا على أنو
يوجد ٙبسنا كبّبا يف صناعة األجهزة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ال سيما أجهزة التلفزة كاللوحات الذكية كاألصناؼ

 http://www.eco-algeria.com 1ك  ،https://ar.wikipedia.orgتاريخ االطبلع .2017/12/22
 ،https://ar.wikipedia.org 2تاريخ االطبلع .2017/12/22
 ،http://www.ingdz.net 3تاريخ االطبلع.2017/12/22 :
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ا١بديدة من الشاشات ككذا أجهزة الكمبيوتر ،1حيث انتقلت بعض ا٤بؤسسات الرائدة يف ىذا القطاع من ٦برد
االستّباد ،إُف الَبكيب كمن مث إُف تصنيع كامل لبعض أجزاء ا٤بنتجات ،كتسعى مؤسسات القطاع إُف رفع نسبة
االدماج لتصل إُف نسب مقبولة لدعم االكتفاء احمللي من ىذه ا٤بنتجات كتقليل االستّباد.2
كيف ىذا ا٣بصوص أكد مسؤكلوف يف القطاع أف صناعة ىذا النوع من األجهزة يشهد تطورا ملحوظا من يوـ
آلخر يف ظل تطور السوؽ العا٤بية كزيادة طلبات ا٤بستهلك ا١بزائرم الذم يلح على اقتناء ا١بودة كالنوعية،
كأكضحوا أف ا٤بؤسسات ا١بزائرية يف ٦بملها ٙبَبـ معايّب السبلمة كالنوعية ألهنا ٦بربة على ا٣بضوع للمقاييس
ا٤بوضوعة من طرؼ الدكلة كبالتاِف ال تستطيع تسويق منتجات رديئة أك مضرة بصحة ا٤بستهلك ،كأف ا٤بنتجات
احمللية موثوقة كمضمونة تستجيب للمقاييس الدكلية كتراعي سبلمة ا٤بستعملْب ،ألف ٘بارهبم السابقة مع منتجات
مستوردة أثبتت عدـ ٪باعتها كأدت يف عديد ا٤برات إُف حوادث مزعجة كأحيانا خطّبة جدا على غرار أجهزة
التدفئة كتسخْب ا٤باء.3

ركزت ا١بزائر على تطوير االقتصاد كجعلو أكثر تنافسية يف ٦باؿ الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ،كذلك
من ٤با تكتسيو من أٮبية بالغة تتمثل يف:

4

 رفع نسبة ٭بو الناتج احمللي االٝباِف السنوم؛
 تطوير كزيادة صادرات ا١بزائر٩ ،با مكن من تعزيز حصة ا١بزائر يف األسواؽ ا٣بارجية؛
 ارتفاع حجم االستثمار السنوم؛
 تساىم يف مزيد من التنوع يف ا٤بنتجات كدعم القدرة على ٦باهبة ا٤بنافسة ا٣بارجية ٛباشيا مع النسق
ا٤بتسارع للتحوالت االقتصادية؛
 تطوير ا٤براكز الفنية كزيادة عددىا كتركيز نظم ا١بودة؛
 ،https://www.ennaharonline.com 1تاريخ االطبلع.2017/12/22 :
 2رياض عيشوش ،مرجع سبق ذكره،

ص.132.

 ،https://www.ennaharonline.com 3مرجع سبق ذكره.
 ،http://www.ingdz.net 4مرجع سبق ذكره.
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 تطوير ا٤بؤسسات كتعزيز دكر القطاع ا٣باص عرب تكوين الباحثْب ا١بدد؛
 تطوير ا٤بنتوج الوطِب لتلبية احتياجات السوؽ احمللية من خبلؿ تقدٔف منتجات إلكَبكنية ذات جودة عالية
تتماشى كالتكنولوجيا ا٢بديثة كتفي ٗبتطلبات الفئات ا٤بستهلكة ،كتسمح ٥با بالوقوؼ بقوة يف كجو
ا٤بنافسة األجنبية ٗبا يساىم يف تقليص الفاتورة ا١بزائرية الستّباد ا٤بنتجات االلكَبكنية؛
 تطوير القدرات الوطنية خاصة يف ٦باؿ الدراسات ،كالوصوؿ لتحقيق ضماف ا٥بدؼ ا٤برغوب كبلوغ
األىداؼ ذات األكلوية يف ا٤بخطط الوطِب للتنمية؛
 إنشاء كحدات صناعية ٗبنتجات جديدة من شأهنا ا٤بساٮبة يف ترقية االقتصاد الوطِب كٛبويل ا٣بزينة العامة
للدكلة كامتصاص جزء من البطالة.
من خبلؿ ما تقدـ كنظرا ألٮبية الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف االقتصاد الوطِب ،كلكوهنا من
القطاعات عالية التقنية كثيفة ا٤بعرفة كاالبتكار التكنولوجي ،فضلت الباحثة االعتماد على ىذا القطاع يف الدراسة
ا٤بيدانية ،ذلك أنو يتناسب كموضوع البحث الذم يتطلب مؤسسات اقتصادية تتوافر على ٦بموعة من ا٤بقومات
لتحقيق أىدافو.
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يف ضوء الفرضية األ ساسية للدراسة كما تفرع عنها من فرضيات فرعية ،مت تصميم االستبياف رقم ( )01ا٣باص
بػ "إمكانية تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية لتقييم أدائها
االسَباتيجي" ،كبعد التوصل للنموذج النهائي كالتأكد من صدقو ،كبعد توزيعو على عينة الدراسة كاسَبجاع
االجابات من ا٤ببحوثْب ،أمكن تفريغ بيانات االستبياف باستخداـ برنامج ا٢بزـ اإلحصائية للعلوـ االجتماعية
) ،(SPSS19كمن مث ٙبليل إجابات أفراد العينة باستخداـ األساليب ا٤بشار إليها سابقا ،كللوقوؼ على النتائج
احملققة ارتأينا تقسيم ىذا ا٤ببحث إُف ا٤بطالب التالية:
 المطلب األول :عرض نتائج البيانات الوصفية العامة لبلستبياف رقم()01؛
 المطلب الثاني :عرض كٙبليل نتائج االستبياف رقم ( )01كاختبار الفرضيات؛
 المطلب الثالث :ترتيب مؤسسات عينة الدراسة حسب توافرىا على مقومات تطبيق بطاقة األداء
ا٤بتوازف(.)BSC
كيقصد بالبيانات الوصفية العامة ا٤بتغّبات العامة سواء ا٤بتعلقة با٤بؤسسة (اسم ا٤بؤسسة ،حجم ا٤بؤسسة) ،أك
تلك ا٤بتعلقة با٤بستجوبْب (ا١بنس ،السن ،ا٤بستول العلمي ،الوظيفة كا٣بربة ا٤بهنية) ،كالٍب نعرض نتائجها يف
ا١بداكؿ التالية:

الرقم

المؤسسة

التكرار

النسبة المئوية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris Sat

40
11
6
6
6
4
7
4
4
5
3
7
18

%26.7
%7.3
%4
%4
%4
%2.7
%4.7
%2.7
%2.7
%3.3
%2
%4.7
%12

 اختصرت الباحثة أ٠باء مؤسسات عينة الدراسة يف أ٠باء العبلمات التجارية ٥با.
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14
15
16
17
18

Brandt
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
المجموع

16
1
5
3
4
150

%10.7
%0.7
%3.3
%2
%2.7
%100

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS

تشّب نتائج الدراسة إُف أف أغلب أفراد العينة ينتموف إُف مؤسسة  Condorبنسبة ( ،)% 26.7تليها مؤسسة
 )Iris( Saterexبنسبة ( ،)%12مث مؤسسة  )Brandt( Samha Home Applianceبنسبة ( ،)%10.7أما باقي
ا٤بؤسسات فتَباكح نسبة أفراد العينة فيها ما بْب (% 0.7و )%7.3فقط ،كيعود عدـ التجانس يف توزيع أفراد عينة
الدراسة إُف عدـ انتماء ا٤بؤسسات إُف نفس ا٢بجم ،فا٤بؤسسات ا٤بذكورة ىي مؤسسات كبّبة ٩با يؤدم بالضركرة
إُف ارتفاع نسب أفراد العينة هبا ،أما باقي ا٤بؤسسات فأغلبها مؤسسات صغّبة كمتوسطة كلكنها ٛبثل ما ٦بموعو
( )%50.7( =)2.7+2+3.3+0.7+4.7+2+3.3+2.7+2.7+4+4+4+7.3من أفراد العينة ،كىو ما سنوضحو فيما
يلي:

حجم المؤسسة

التكرار

النسبة المئوية

صغّبة كمتوسطة

76

%50.7

كبّبة

74

%49.3

المجموع

020

%000

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS
(15

بالرغم من أف عدد ا٤بؤسسات الكبّبة (03مؤسسات) أقل بكثّب من عدد ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة
مؤسسة) -كما سنوضحو تاليا ،-إال أف النتائج تشّب إُف تقارب نسبٍب توزيع عينة الدراسة حسب حجم
ا٤بؤسسة (حواِف %50لكل نوع)  ،كىو ما سيكوف لو األثر اإلٯبايب على نتائج التحليل ،ك٘بدر اإلشارة إُف أف
الباحثة تعمدت اعتماد كل مؤسسات القطاع االلكَبكٓف كالكهرك منزِف بواليٍب سطيف كبرج بوعريريج دكف
استثناء مهما كاف حجمها ٤بعرفة مدل توافر مقومات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف ( )BSCيف كل مؤسسة على
حدل ،كما ىو مبْب يف ا١بدكؿ ا٤بواِف:
.
.
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حجم المؤسسة

التكرار

النسبة المئوية

مصغرة

00

%00

صغّبة كمتوسطة

15

%83.33

كبّبة

03

%16.67

المجموع

02

%000

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS

يوضح ا١بدكؿ السابق توزيع مؤسسات عينة الدراسة حسب ا٢بجم كفقا للقانوف التوجيهي للمؤسسات

الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر ،كتشّب النتائج إُف أف ما نسبتو ( )%83.33من ا٤بؤسسات ا٤ببحوثة ىي مؤسسات

صغّبة كمتوسطة ( 15مؤسسة) ،يف حْب أف باقي ا٤بؤسسات ( 03مؤسسات) ىي مؤسسات كبّبة كٛبثل ما
نسبتو ( )%16.67فقط من إٝباِف ا٤بؤسسات عينة الدراسة ،أما بالنسبة للمؤسسات ا٤بصغرة فهي منعدمة كٲبكن
إرجاع سبب ذلك إُف طبيعة نشاط العينة ا٤بستهدفة كالذم يتطلب حجم عمالة ال يقل عن  10أفراد.

المتغير
الجنس

السن

المستوى العلمي

التكرار

النسبة المئوية

النوع /الفئات
ذكر

96

%64

أنثى

54

%36

المجموع

020

%000

أقل من  30سنة

11

%7.3

من  30إُف 40

95

%63.3

من  41إُف 50

33

%22

أكرب من 50

11

%7.3

المجموع

020

%000

ثانوم

21

%14

ليسانس

103

%68.7

دراسات عليا

23

%15.3

أخرل

3

%2

 مؤسسات مصغرة من ( )9-1عامل ،مؤسسات صغّبة كمتوسطة من ( )250-10عامل ،أكثر مؤسسات كبّبة.
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الوظيفة

الخبرة المهنية

المجموع

020

%000

مدير عاـ

6

%4

مدير ماِف ك٧باسيب

14

%9.3

مدير ا٤بوارد البشرية

17

%11.3

مدير إنتاج

17

%11.3

مدير تسويق

12

%8

مراقب تسيّب

14

%9.3

أخرل

70

%46.7

المجموع

020

%000

أقل من  5سنوات

21

%14

من  5إُف  10سنوات

84

%56

من  11إُف  20سنة

35

%23.3

أكثر من  20سنة

10

%6.7

المجموع

020

%000
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 بالنسبة ٤بتغّب ا١بنس ،تشّب نتائج الدراسة إُف أف أغلب أفراد العينة ىم من فئة الذكور بنسبة قدرت بػ
( ،)%64يف حْب أف نسبة اإلناث قدرت بػ ( )%36فقط للعينة ا٤بستهدفة ،كىذا قد يعود إُف طبيعة عمل
ا٤بؤسسات؛
 فيما ٱبص الفئة العمرية ،احتلت الفئة (من  30إُف  40سنة) ا٤برتبة األكُف بنسبة (٩ )%63.3با يدؿ على
ا٘باه مؤسسات العينة ٫بو توظيف الطاقات الشابة ،تليها الفئة (من  41إُف  )50بنسبة ( ،)%22فالفئتْب
(أقل من  30سنة) ك (أكرب من 50سنة) بنسبة ( )%7.3لكل منهما؛
 أما فيما ٱبص ا٤بستول العلمي ،فإف أغلب أفراد العينة من حاملي شهادة ليسانس بنسبة بلغت
( ،)%68.7تليها ٞبلة الشهادات العليا بنسبة (٩ )%15.3با يعطي مؤشرا جيدا على قدرة أفراد العينة
على إعطاء إجابات دقيقة ألسئلة االستبياف ،مث نسبة ا٤بستول الثانوم ( ،)%14كأخّبا نسبة الشهادات
األخرل بنسبة ( )%2كالٍب تتمثل يف شهاديت الدراسات ا١بامعية التطبيقية كشهادة تقِب سامي؛
 كبالنسبة ٤بتغّب الوظيفة ،فإف ما نسبتو ( )%46.7من أفراد العينة يشغلوف منصب إطار كظيفي آخر كٛبثل
أكرب نسبة ،كيعود ذلك إُف أف االستبياف كاف موجها ٫بو فئة ا٤بديرين كأصحاب مراكز ا٤بسؤكلية ،كٗبا أف
ىذه األخّبة أكرب من عدد الوظائف يف معظم ا٤بؤسسات خاصة الكبّبة منها كانت النسبة األكرب من
عدد ا٤بستجوبْب تشغل منصب إطار كظيفي ،أما أدْف نسبة فقد كانت من نصيب كظيفة ا٤بدير العاـ
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( )%4كإ٭با ٲبكن تفسّب ذلك إُف انشغاؿ ا٤بدراء كعدـ قدرة الباحثة إُف الوصوؿ إليهم باستثناء بعض
مديرم ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ،يف حْب يتوزع باقي األفراد على الوظائف األخرل (مدير ماِف
ك٧باسيب ،مدير ا٤بوارد البشرية ،مدير انتاج ،مدير تسويق ،مراقب تسيّب) بنسب تَباكح ما بْب (%8
و)%11.3؛
 كأخّبا كفيما ٱبص عدد سنوات ا٣بربة ،فقد تركزت الفئة (من  5إُف  10سنوات) يف ا٤برتبة األكُف بنسبة
بلغت ( )%56كىذا يعود إُف كوف أغلب األفراد ىم من فئة الشباب ،تليها الفئة (من  11إُف  20سنة)
بنسبة ( ،)%23.3فالفئة (أقل من  5سنوات) بنسبة ( ،)%14مث أخّبا الفئة (أكثر من  20سنة) بنسبة
( ) %6.7كىي ٛبثل نسبة عدد سنوات ا٣بربة للمدراء العاموف للمؤسسات ا٤ببحوثة بنسبة كبّبة حيث أف
ىذا ا٤بنصب الوظيفي ىو أقل نسبة تشكها أفراد عينة الدراسة كما سبق التطرؽ إليو ،باإلضافة إُف قلة
من مدراء ا٤بناصب الوظيفية األخرل.
يتعلق ٙبليل نتائج االستبياف رقم ( )01كاختبار فرضياتو بعرض نتائج اإلجابة على األسئلة ا٣باصة ٗبدل توافر
ا٤بقومات (التنظيمية-االستراتيجية والفنية) البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف مؤسسات الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية بواليٍب سطيف كبرج بوعريريج كٙبليلها كاختبار الفرضيات ،فهل تتوافر ىذه األخّبة
على ىذه ا٤بقومات حسب إجابات أفراد العينة أـ ال؟
لئلجابة على ىذا السؤاؿ ٯبب اختبار الفرضية األكُف كالٍب مفادىا:
الفرضية األولى :تتوافر لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج
ا٤بقومات األساسية بنوعيها (التنظيمية-االستراتيجية والفنية) البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
كالختبار ىذه الفرضية سيتم اختبار الفرضيتْب الفرعيتْب ٥با كالٍب ٛبت صياغتهما على النحو التاِف:
 الفرضية الفرعية األولى :تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج على ا٤بقومات التنظيمية كاالسَباتيجية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC

 الفرضية الفرعية الثانية :تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج على ا٤بقومات الفنية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
كفيما يلي ٙبليل لنتائج االستبياف رقم ( )01لغرض تأكيد أك نفي ىاتْب الفرضيتْب ،كبالتاِف تأكيد أك نفي
الفرضية األكُف للبحث.
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مت حساب ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية ٤بستول تقييم أفراد عينة الدراسة ٤بدل توافر ا٤بقومات
(التنظيمية واالستراتيجية) البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف يف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية
بواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،باإلضافة إُف اختبار  ،―Test pour échantillon unique » tكالختبار الفرضية
الفرعية األكُف للبحث سنقوـ باختبار الفرضيتْب الفرعيتْب ٥با كالٍب ٛبت صياغتهما على النحو التاِف:
 :Ha1 ال تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على
ا٤بقومات التنظيمية كاالسَباتيجية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
 :Ha2 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات
التنظيمية كاالسَباتيجية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
مت اختبار ىذه الفرضية من خبلؿ عبارات كفقرات ا١بزء الثآف من االستبياف األكؿ ،كقد كانت النتائج كما
ىي موضحة يف ا١بدكؿ التاِف:

االنحرا

قيمة t

مستوى

الرقم

الؼجبرح

المتوسط

الحسابيx

المعياريδ

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

01

لدل مؤسستكم اسَباتيجية كاضحة تتماشى مع
قدراهتا التنظيمية كمتطلبات بيئتها

3.8533

0.78908

13.245

داؿ (موافق
بشدة)

02

لدل مؤسستكم رؤية اسَباتيجية مكتوبة بوضوح
(الرؤية معناىا ماىو مستقبل ا٤بؤسسة)

3.5267

1.03429

6.236

0.000

03

الرؤية االسَباتيجية معلنة لكل ا٤بوظفْب

3.0333

1.10773

0.369

0.713

غّب داؿ
(٧بايد)

04

لدل مؤسستكم رسالة ٧بددة مكتوبة بوضوح
(الرسالة معناىا ٤باذا ا٤بؤسسة موجودة)

3.4533

1.03358

5.372

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

05

الرسالة معلنة لكل ا٤بوظفْب

3.1733

0.94653

2.243

0.026

داؿ (موافق)

06

لدل مؤسستكم أىداؼ اسَباتيجية كاضحة لكل
ا٤بوظفْب

3.3467

1.18710

3.577

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

07

لدل مؤسستكم سياسة إلشراؾ أفراد االدارة العليا
كا٤بديرين يف ٙبديد توجهها االسَباتيجي (الرؤية،
الرسالة ،األىداؼ االسَباتيجية)...،

3.347

1.0806

3.929

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

08

تتوفر لدل مؤسستكم اإلمكانيات ا٤بادية الٍب ٲبكن
أف ٙبقق األىداؼ

3.8533

0.71781

14.560

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

الداللةSig

القرار
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09

تتوفر لدل مؤسستكم الكفاءات البشرية الٍب ٲبكن
أف ٙبقق األىداؼ

3.6933

0.79382

10.697

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

10

لدل مؤسستكم أنظمة للتشخيص االسَباتيجي
تضمن ٥با دراسة كٙبليل ٧بيطها ا٣بارجي ٤بعرفة
الفرص كالتهديدات

3.2533

1.17688

2.636

0.009

داؿ (موافق
بشدة)

11

لدل مؤسستكم أنظمة للتشخيص االسَباتيجي
تضمن ٥با دراسة كٙبليل ٧بيطها الداخلي ٤بعرفة نقاط
القوة كالضعف

3.2333

1.27135

2.248

0.026

داؿ (موافق)

12

لدل مؤسستكم نظاـ معلومات متطور ١بمع
البيانات كا٤بعلومات البلزمة لعملية تقييم األداء

3.4800

1.14529

5.133

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

13

لدل مؤسستكم موقع الكَبكٓف يتم فيو ٙبديث
بيانات ا٤بؤسسة بصورة دكرية

3.5867

1.02444

7.014

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

14

لدل مؤسستكم بنية ٙبتية لتكنولوجيا ا٤بعلومات
إلنشاء قواعد البيانات

3.4200

1.19434

4.307

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

15

لدل مؤسستكم سياسة لكتابة ٨بتلف التقارير
ا٤بتعلقة بأداء أنشطتها

3.3800

1.07235

4.340

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

16

لدل مؤسستكم سياسة لئلفصاح عن التقارير ا٤بتعلقة
بأداء ٨بتلف األنشطة

3.3067

1.04879

3.581

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

17

لدل مؤسستكم سياسة لنشر ٨بتلف التقارير الٍب
تقارف فيها أدائها احملقق مقارنة بأداء ا٤بنافسْب

3.3067

1.00299

3.745

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

18

لدل مؤسستكم شبكة اتصاؿ داخلية تنشر
ا٤بعلومات بْب ٝبيع أقساـ ا٤بؤسسة

3.4267

1.14310

4.571

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

19

()ecvelavPloP

لدل مؤسستكم سياسة الرباعة
الٍب تقوـ من خبل٥با بنقل العاملْب فيما بْب األقساـ
لتوسيع معرفتهم بالوظائف ا٤بختلفة

3.4667

1.15664

4.941

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

20

لدل إدارة مؤسستكم سياسة لتشجيع العاملْب على
ا٤بشاركة يف اٚباذ القرارات

3.2067

1.07001

2.366

0.019

داؿ (موافق
بشدة)

3.4173

0.80643

6.338

00000

دال (موافق

المقومات التنظيمية واالستراتيجية

بشدة)

* يتم اٚباذ القرار عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ ( ،)0.05استناد إُف ا٤بتوسط الفرضي (.)03
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS

يتضح من خبلؿ ا١بدكؿ أف اال٘باه العاـ إلجابات أفراد العينة ىو ا٤بوافقة بشدة على توافر ا٤بقومات
التنظيمية كاالسَباتيجية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك
منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،إال أنو يف الواقع ىناؾ بعض االختبلفات يف مستول توافر ىذه ا٤بقومات من
عبارة ألخرل ،موزعة على ثبلث مستويات ،كما يلي:
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 ا٤بستول األكؿ ،متوسطاهتا ا٢بسابية أكرب من ا٤بتوسط الفرضي ( )03كقيمة " "tلتلك العبارات موجبة
كدالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستويات داللة أقل أك يساكم ( )0.01كىي
ٛبثل العبارات الٍب كافق بشدة اإلطارات ا٤بسّبة عليها ،كىي كل العبارات باستثناء العبارات رقم (،)03
( )05ك()11؛
 ا٤بستول الثآف ،متوسطاهتا ا٢بسابية أكرب من ا٤بتوسط الفرضي ( )03كقيمة " "tلتلك العبارات موجبة
كدالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة تَباكح ما بْب ( )0.02ك()0.05
كىي ٛبثل العبارات الٍب كافق عليها اإلطارات ا٤بسّبة كىي العبارتْب رقم ( )05ك( )11ا٤بتضمنتاف "الرسالة
معلنة لكل ا٤بوظفْب" ك"لدل مؤسستكم أنظمة للتشخيص االسَباتيجي تضمن ٥با دراسة كٙبليل ٧بيطها
الداخلي ٤بعرفة نقاط القوة كالضعف" على التواِف؛
 ا٤بستول الثالث ،متوسطاهتا ا٢بسابية قريبة جدا من ا٤بتوسط الفرضي ( )03كقيمة " "tلتلك العبارات غّب
دالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة تفوؽ ( )0.05كىي ٛبثل العبارات
الٍب حايد عنها اإلطارات ا٤بسّبة متمثلة يف العبارة رقم ( )03الٍب تنص على أف "الرؤية االسَباتيجية معلنة
لكل ا٤بوظفْب " ،كقد يعزل ذلك إُف كاقع أف الرؤية االسَباتيجية يف كثّب من مؤسسات العينة غّب معلنة
بالفعل للموظفْب ،أك َف يتم اعبلهنا كتوصيلها بالطرؽ الصحيحة.
كبشكل عاـ ،فإف ا٤بعطيات اإلحصائية تشّب إُف أف قيمة ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ ٤بدل توافر ا٤بقومات
التنظيمية كاالسَباتيجية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف يف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية
لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج يقدر بػ ( )3.4173با٫براؼ معيارم قدره ( ،)0.80643كىو أكرب من ا٤بتوسط
الفرضي ا٤بقدر بػ ( ،)03كىذا يعِب أف ا٤بديرين كافقوا بشدة على أف مؤسساهتم تتوافر على ا٤بقومات التنظيمية
البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكما يؤكد ذلك ىي قيمة " "tاحملسوبة ا٤بقدرة بػ( )6.338كىي دالة
عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة إحصائية قدرىا .)0.000( Sig
وبالتالي نرفض الفرضية الفرعية األولى في صورتها العدمية  Ha1ونقبل الفرضية البديلة  Ha2والتي
تنص على أنو "تتوافر مؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرو منزلية لواليتي سطيف وبرج
.

بوعريريج على المقومات التنظيمية واالستراتيجية الالزمة لتطبيق بطاقة األداء المتوازن(.")BSC

.
.
.
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مت حساب ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية ٤بستول تقييم أفراد عينة الدراسة ٤بدل توافر ا٤بقومات
الفنية بكل أبعادىا (البعد ا٤باِف ،بعد العمبلء ،بعد العمليات الداخلية ،بعد التعلم كالنمو ،كالبعد البيئي
كاالجتماعي) البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية بواليٍب
سطيف كبرج بوعريريج ،باإلضافة إُف اختبار  ،―Test pour échantillon unique » tكالختبار الفرضية الفرعية
الثانية للفرضية األكُف سنقوـ باختبار الفرضيتْب الفرعيتْب ٥با كالٍب ٛبت صياغتهما على النحو التاِف:
 : Hb1 ال تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات
الفنية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
 :Hb2 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات
الفنية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
مت اختبار ىذه الفرضية من خبلؿ عبارات كفقرات ا١بزء الثالث من االستبياف كالذم بدكره ٰبتوم على ٟبسة
٧باكر ،كل ٧بور مطالب باإلجابة على فرضية فرعية أخرل ،كقد كانت النتائج كما يلي:

لئلجابة على فقرات ىذا احملورٛ ،بت صياغة الفرضية الفرعية األكُف للفرضية الفرعية الثانية كما يلي:
 :Hb11 ال تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات
يف البعد ا٤باِف لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
 :Hb21 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات يف
البعد ا٤باِف لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC

االنحرا

الرقم

العبارة

المتوسط

قيمة t

مستوى

الحسابيx

المعياريδ

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

01

لدل مؤسستكم نظاـ قبلي لتحديد األىداؼ ا٤بالية ا٤براد
ٙبقيقها مسبقا

3.8267

0.92502

10.945

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

02

لدل مؤسستكم مقاييس مالية ٧بددة لقياس كتقييم أدائها
ا٤باِف

3.8000

0.89742

10.918

الداللةSig

القرار
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03

لدل مؤسستكم نظاـ لتقييم األداء ا٤باِف تستخدـ فيو
مقاييس مالية ترتبط باسَباتيجية ا٤بؤسسة كتَبجم أىدافها

3.5400

1.04033

6.357

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

04

لدل مؤسستكم نظاـ لتقييم األداء تقارف فيو النتائج
الفعلية مع توقعاهتا الٍب مت اعدادىا يف ا٤بيزانيات التقديرية

3.6800

1.06387

7.828

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

05

لدل مؤسستكم نظاـ لتحديث البيانات ا٤بالية بشكل
دائم لتوفّب صورة كاضحة عن الوضع ا٤باِف للمؤسسة

3.7000

1.00835

8.502

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

06

لدل مؤسستكم سياسة لؤلسعار ٙباكؿ من خبل٥با ٚبفيض
تكلفة منتجاهتا

3.7333

1.03409

8.685

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

07

لدل مؤسستكم سياسية كاضحة لزيادة معدؿ النمو لكل

3.5667

1.05179

6.598

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

من ا٤ببيعات كصايف التدفق النقدم التشغيلي
08

لدل مؤسستكم حافظة أنشطة الستغبلؿ ا٤بوارد
كاإلمكانيات ا٤بتاحة بآليات ٛبكن من ٙبقيق أرباح مرتفعة

3.5667

0.97221

7.139

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

09

ٙبقق مؤسستكم أرباح تتوافق مع حجم استثماراهتا

3.8467

0.66289

15.643

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

10

لدل مؤسستكم تشكيلة منتجات ٛبكنها من ٙبقيق أكرب
عائد على االستثمار

3.7333

0.92444

9.716

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

11

لدل مؤسستكم نظاـ ٤بقارنة أدائها ا٤باِف باألداء ا٤باِف
للمؤسسات ا٤بنافسة ٥با

3.4333

1.10166

4.817

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

3.6752

0.80097

10.324

0.000

دال (موافق

البعد المالي

بشدة)
* يتم اٚباذ القرار عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ ( ،)0.05استنادا اُف ا٤بتوسط الفرضي (.)03
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS

من خبلؿ النتائج يتضح أف إجابات كل أفراد عينة الدراسة يف ا٘باه ا٤بوافقة بشدة على عبارات البعد ا٤باِف
لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكٲبكن إيعاز سبب ذلك إُف أف كل ا٤بؤسسات ا١بزائرية بصفة عامة كمن بينها
مؤسسات العينة ٧بل الدراسة تعتمد على ا١بانب ا٤باِف كمؤشراتو يف تقييم أدائها ،كبالتاِف فطبيعي جدا أف توِف
أٮبية متزايدة ٤بختلف جوانب األداء ا٤باِف (من نظاـ تقييم ،مؤشرات كمقاييس تقييم ،سياسة تسعّب ا٤بنتجات،
ٚبفيض التكاليف ،تعظيم الرٕبية...اٍف).
كقد بلغت قيمة ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ ٤بدل توافر ا٤بقومات يف البعد ا٤باِف لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف
مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ( ،)3.6752كبا٫براؼ معيارم قدره
( )0.80097كىو أكرب من ا٤بتوسط الفرضي ا٤بقدر بػ ( ،)03كىذا يعِب أف ا٤بديرين كافقوا بشدة على أف مؤسساهتم
تتوافر على ا٤بقومات يف البعد ا٤باِف لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكما يؤكد ذلك ىي قيمة " "tاحملسوبة ا٤بقدرة
بػ( )10.324كىي دالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة قدره (.)0.000
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وبالتالي نرفض الفرضية الفرعية األولى للفرضية الفرعية الثانية بصورتها العدمية  Hb11ونقبل الفرضية البديلة
 Hb21والتي تنص على أنو " تتوافر مؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرو منزلية لواليتي سطيف وبرج
بوعريريج على المقومات في البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن(.")BSC

لئلجابة على فقرات ىذا احملورٛ ،بت صياغة الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الفرعية الثانية كما يلي:
 :Hb12 ال تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على
ا٤بقومات يف بعد العمبلء لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
 :Hb22 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات
يف بعد العمبلء لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC

االنحرا

قيمة t

مستوى

الرقم

العبارة

المتوسط

الحسابيx

المعياريδ

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

01

لدل مؤسستكم اسَباتيجية كاضحة تضع احتياجات
الزبائن كأكلوية

3.8533

0.60631

17.237

داؿ (موافق
بشدة)

02

تقوـ مؤسستكم بدراسة سلوؾ ا٤بستهلك قبل تصميم
بعض منتوجاهتا

3.4933

0.96757

6.245

0.000

03

ٛبتلك مؤسستكم قاعدة بيانات لزبائنها

4.0000

0.56758

21.578

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

04

توفر مؤسستكم قنوات اتصاؿ مع زبائنها

3.9867

0.50483

23.937

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

05

ٛبتلك مؤسستكم منتجات ٚبتلف عن منتجات
ا٤بؤسسات ا٤بنافسة األخرل

3.8200

0.75146

13.364

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

06

ٛبتلك مؤسستكم مصلحة خاصة ٖبدمات ما بعد البيع

4.1267

0.46770

29.503

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

07

لدل مؤسستكم سياسة توزيع تضمن تسليم منتجاهتا يف
الوقت احملدد

3.9667

0.58409

20.269

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

08

تتوافر لدل مؤسستكم آلية ٧بددة للتعامل مع شكاكل
الزبائن

3.7067

0.82370

10.507

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

09

تسجل مؤسستكم زيادة يف عدد الزبائن ا١بدد خبلؿ كل
سنة

3.7400

0.75467

12.009

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

الداللةSig

القرار
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10

تضع مؤسستكم نظاـ يضمن استجابة الزبائن لدفع
مستحقاهتم ا٘باه ا٤بؤسسة يف الوقت احملدد

3.6600

0.75822

10.661

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

11

تتوافر مؤسستكم على جهة خاصة بقياس درجة رضا
الزبائن عن ا٤بنتجات ا٤بقدمة

3.3200

1.12518

3.483

0.001

داؿ (موافق
بشدة)

3.7885

0.41633

23.195

0.000

دال (موافق

بعد العمالء

بشدة)

* يتم اٚباذ القرار عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ ( ،)0.05استنادا اُف ا٤بتوسط الفرضي (.)03
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS

من خبلؿ النتائج يتضح أف اال٘باه العاـ إلجابات أفراد العينة ىو ا٤بوافقة بشدة على توافر ا٤بقومات يف بعد
العمبلء لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج ٗبتوسط حسايب عاـ يقدر بػ ( )3.7885كا٫براؼ معيارم قدره (٩ )0.41633با يدؿ على كجود ٘بانس
يف اإلجابات ،كما يؤكد ذلك ىي قيمة " "tاحملسوبة ا٤بقدرة بػ( )23.195كىي دالة عند درجات ا٢برية
كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة قدره (.)0.000

()149

وبالتالي يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الفرعية الثانية بصورتها العدمية  Hb12وقبول الفرضية البديلة
 Hb22والتي تنص على أنو "تتوافر مؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرو منزلية لواليتي سطيف وبرج
بوعريريج على المقومات في بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن(")BSC
كعلى غرار البعد السابق (ا٤باِف) فإف ىذه النتائج تكشف بوضوح عن أٮبية بعد العمبلء كذلك بالنسبة
٤بؤسسات عينة الدراسة ،ذلك أهنا تدرؾ جيدا أف الواقع اليوـ يفرض عليها إشباع احتياجات العمبلء كالبحث يف
كيفية إرضائهم إذا ما أرادت ضماف استمراريتها ،حيث أف العميل ىو ا٤بصدر ا٢بقيقي ٣بلق القيمة.

لئلجابة على فقرات ىذا احملورٛ ،بت صياغة الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الفرعية الثانية كما يلي:


 :Hb13ال تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على

ا٤بقومات يف بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
 :Hb23 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات
يف بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
...............
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الرقم

المتوسط

العبارة

االنحرا

قيمة t

مستوى

0.000

داؿ (موافق
بشدة)
داؿ (موافق
بشدة)

الداللةSig

القرار

الحسابيx

المعياريδ

01

يوجد لدل مؤسستكم نظاـ إلدارة ا١بودة

3.6200

1.04059

7.297

02

تتوافر مؤسستكم على التجهيزات ذات التكنولوجيا ا٤بتطورة

3.9933

0.68047

17.878

0.000

03

لدل مؤسستكم إجراءات خاصة لبلرتقاء ٔبودة ا٤بنتجات
لتتناسب مع القيمة ا٤بدفوعة من طرؼ الزبائن

3.7067

0.77327

11.193

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

04

لدل مؤسستكم جهة مسؤكلة عن الرقابة على ا٤بخزكف

4.0333

0.59547

21.253

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

05

لدل مؤسستكم اجراءات خاصة لتخفيض عدد ا٤بنتجات
ا٤بعيبة

3.7867

0.84811

11.360

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

06

تسجل مؤسستكم ارتفاع يف كمية ا٤بنتجات الفعلية مقارنة
با٤بستهدفة

3.5667

0.95127

7.296

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

07

توجد لدل مؤسستكم منتجات مبتكرة جديدة خبلؿ كل سنة

3.6067

0.94760

7.841

0.000

داؿ (موافق

08

لدل مؤسستكم اجراءات عملياتية خاصة ٙباكؿ من خبل٥با
ٚبفيض تكلفة منتجاهتا باستمرار

3.6733

0.96584

8.538

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

09

لدل مؤسستكم اجراءات خاصة تعمل على ٚبفيض كمية
الفضبلت أثناء عمليات االنتاج

3.6200

0.95306

7.967

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

10

توجد يف مؤسستكم عمليات للتحسْب كالتطوير تؤدم إُف
ٚبفيض زمن االنتاج

3.4133

1.06932

4.734

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

11

لدل مؤسستكم منتجات تتميز ٗبستول عاِف من التقنية
٤بواكبة ا٤بعايّب العا٤بية

3.9800

0.59607

20.136

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

3.7272

0.57285

15.548

0.000

دال (موافق

بشدة)

بعد العمليات الداخلية

بشدة)
* يتم اٚباذ القرار عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ ( ،)0.05استنادا اُف ا٤بتوسط الفرضي (.)03
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS

نبلحظ من خبلؿ النتائج أف إجابات كل أفراد عينة الدراسة يف ا٘باه "موافق بشدة" ،كقد جاءت العبارة رقم
( )04يف ا٤برتبة األكُف كالٍب ترل بأنو "لدل مؤسستكم جهة مسؤكلة عن الرقابة على ا٤بخزكف" ٗبتوسط حسايب
قدره ( ،)4.0333أما أدْف متوسط فهو للعبارة رقم ( )10كالٍب مفادىا "توجد يف مؤسستكم عمليات للتحسْب
كالتطوير تؤدم إُف ٚبفيض زمن االنتاج" ٗبتوسط حسايب قدره (.)3.4133
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أما قيمة ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ ٤بدل توافر ا٤بقومات يف بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC
يف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج فقد قدرت بػ( ،)3.7272كبا٫براؼ
معيارم قدره ( )0.57285كىو أكرب من ا٤بتوسط الفرضي ا٤بقدر بػ ( ،)03كىذا يعِب أف ا٤بديرين كافقوا بشدة على
أف مؤسساهتم تتوافر على ا٤بقومات يف بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكما يؤكد ذلك ىي
قيمة " "tاحملسوبة ا٤بقدرة بػ( )15.548كىي دالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة
قدره (.)0.000

وبالتالي يتم رفض الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الفرعية الثانية بصورتها العدمية  Hb13وقبول الفرضية البديلة
 Hb23والتي تنص على أنو "تتوافر مؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرو منزلية لواليتي سطيف وبرج
بوعريريج على المقومات في بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء المتوازن(.")BSC

لئلجابة على فقرات ىذا احملورٛ ،بت صياغة الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الفرعية الثانية كما يلي:
 :Hb14 ال تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على
ا٤بقومات يف بعد التعلم كالنمو لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
 :Hb24 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات
يف بعد التعلم كالنمو لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC

الرقم

العبارة

المتوسط

االنحرا

قيمة t

مستوى

0.185

غّب داؿ
(٧بايد)
داؿ (موافق
بشدة)

الداللةSig

القرار

الحسابيx

المعياريδ

01

تتوافر مؤسستكم على مصلحة للبحث كالتطوير

3.1200

1.10472

1.330

02

تتوافر مؤسستكم على جهة خاصة بإجراء الدراسات
التسويقية

3.4867

1.08521

5.492

0.000

03

تنظم مؤسستكم دكرات تدريبية لتنمية ا٤بوظفْب مهنيا كل
حسب ٚبصصو

3.3000

1.22474

3.000

0.003

داؿ (موافق
بشدة)

04

تنظم مؤسستكم دكرات تأىيل للموظفْب كالعاملْب ا١بدد

3.3867

1.18597

3.993

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

05

يوجد يف مؤسستكم فرؽ عمل تقدـ اقَباحات للتطوير
بشكل دائم

3.5667

1.03895

6.680

0.000

داؿ (موافق
بشدة)
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06

ىناؾ تنفيذ لبعض االقَباحات ا٤ببدعة من قبل العاملْب
كا٤بوظفْب يف مؤسستكم

3.5800

1.26528

5.614

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

07

توجد لدل مؤسستكم جهة خاصة بتقييم أداء ا٤بوظفْب من
أجل ترقيتهم

3.4200

1.06355

4.837

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

08

تتوافر مؤسستكم على نظاـ فعاؿ للمكافآت كا٢بوافز

3.3400

1.08578

3.835

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

09

توجد يف مؤسستكم جهة خاصة بقياس درجة رضا العاملْب
كا٤بوظفْب لديها

3.0400

1.16941

0.419

0.676

غّب داؿ
(٧بايد)

 10ىناؾ إعبلـ للموظفْب يف مؤسستكم بالتغيّبات الٍب تطرأ

3.6267

0.89403

8.585

0.000

داؿ (موافق

على سياستها
11

بشدة)

يوجد ٛبسك كبّب للموظفْب يف مؤسستكم بوظائفهم
بعد التعلم والنمو

3.8600

0.71447

14.742

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

3.4297

0.84862

6.201

0.000

دال (موافق
بشدة)

* يتم اٚباذ القرار عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ ( ،)0.05استنادا اُف ا٤بتوسط الفرضي (.)03
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS

من خبلؿ النتائج يتضح أف اال٘باه العاـ إلجابات أفراد العينة ىو ا٤بوافقة بشدة على توافر ا٤بعلومات يف بعد
التعلم كالنمو لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف
كبرج بوعريريج ،كلكن ىذا ال ينفي كجود اختبلفات يف مستول توافر ىذه ا٤بقومات من عبارة ألخرل ،موزعة
على مستويْب ،كما يلي:
 ا٤بستول األكؿ ،متوسطاهتا ا٢بسابية أكرب من ا٤بتوسط الفرضي ( )03كقيمة " "tلتلك العبارات موجبة
كدالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستويات داللة أقل أك يساكم ( ،)0.01كىي
ٛبثل العبارات الٍب كافق بشدة اإلطارات ا٤بسّبة عليها ،كىي كل العبارات باستثناء العبارتْب رقمي
ك()09؛
 ا٤بستول الثآف ،متوسطاهتا ا٢بسابية قريبة جدا من ا٤بتوسط الفرضي ( )03كقيمة " "tلتلك العبارات غّب
دالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة تفوؽ ( ،)0.05كىي ٛبثل العبارات
()01

الٍب حايد عنها اإلطارات ا٤بسّبة متمثلة يف العبارتْب رقمي ( )01ك( )09الٍب تنصاف على "تتوافر
مؤسستكم على مصلحة للبحث كالتطوير" ك"توجد يف مؤسستكم جهة خاصة بقياس درجة رضا
العاملْب كا٤بوظفْب لديها" على الَبتيب.
كبصفة عامة نبلحظ أف قيمة ا٤بتوسط ا٢بسايب ٤بدل توافر ا٤بقومات يف بعد التعلم كالنمو لبطاقة األداء
ا٤بتوازف( )BSCيف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج يقدر بػ ()3.4297
با٫براؼ معيارم قدره ( ،)0.84862كىو أكرب من ا٤بتوسط الفرضي ا٤بقدر بػ( ،)03كىذا يعِب أف ا٤بديرين كافقوا
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بشدة على أف مؤسساهتم تتوافر على ا٤بقومات يف بعد التعلم كالنمو لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكما يؤكد ذلك
ىي قيمة " "tاحملسوبة ا٤بقدرة بػ( )6.201كىي دالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول
داللة قدره (.)0.000
وبالتالي يتم رفض الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الفرعية الثانية بصورتها العدمية  Hb14وقبول الفرضية

البديلة Hb24والتي تنص على أنو "تتوافر مؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرو منزلية لواليتي سطيف
وبرج بوعريريج على المقومات في بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن(.")BSC

لئلجابة على فقرات ىذا احملورٛ ،بت صياغة الفرضية الفرعية ا٣بامسة للفرضية الفرعية الثانية كما يلي:
 :Hb15 ال تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على
ا٤بقومات يف البعد البيئي كاالجتماعي لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC


 :Hb25تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات

يف البعد البيئي كاالجتماعي لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC

الرقم

العبارة

المتوسط

االنحرا

قيمة t

مستوى

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

0.000

داؿ (موافق

الحسابيx

المعياريδ

01

تتوافر مؤسستكم على نظاـ للمسؤكلية االجتماعية

3.3800

0.89495

5.200

02

لدل مؤسستكم إجراءات تتضمن تطبيق أخبلقيات العمل

3.8200

0.76912

13.058

الداللةSig

كا٤بهنة كااللتزاـ هبا من طرؼ كل ا٤بوظفْب

القرار

بشدة)

03

تعطي مؤسستكم األكلوية يف التوظيف لسكاف منطقة
تواجدىا

3.3933

0.96166

5.009

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

04

تقوـ مؤسستكم بتقدٔف خدمات اجتماعية كنشاطات خّبية
٨بتلفة

3.6067

0.91150

8.152

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

05

تعتمد مؤسستكم على نظاـ إلدارة الصحة كالسبلمة ا٤بهنية.

3.8200

0.64579

15.551

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

06

تعتمد مؤسستكم على مواصفات االيزك 26000

3.2733

1.09848

3.048

0.003

داؿ (موافق
بشدة)

07

تقوـ مؤسستكم بقياس تأثّباهتا البيئية كالتقرير عن األداء البيئي

3.1933

1.13337

2.089

0.038

داؿ (موافق)
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للجهات ا٤بهتمة
08

تتوافر لدل مؤسستكم اجراءات تؤدم إُف تقليص االنبعاثات
الناٝبة عن العملية االنتاجية

3.3333

1.12725

3.622

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

09

تقوـ مؤسستكم باالقتصاد يف استخداماهتا للموارد احملدكدة

3.7133

.78009

11.199

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

10

تقوـ مؤسستكم بإعادة تدكير الفضبلت كا٤بهمبلت

3.3333

1.07857

3.785

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

11

تعتمد مؤسستكم على نظاـ لئلدارة البيئية

3.1800

1.18758

1.856

0.065

غّب داؿ
(٧بايد)

3.4587

0.65266

8.608

0.000

دال (موافق

البعد البيئي واالجتماعي

بشدة)

* يتم اٚباذ القرار عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ ( ،)0.05استنادا اُف ا٤بتوسط الفرضي (.)03
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS

تشّب النتائج إُف أف اال٘باه العاـ إلجابات أفراد العينة ىو ا٤بوافقة بشدة على توافر ا٤بعلومات يف البعد البيئي
كاالجتماعي لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف
كبرج بوعريريج ،كلكن ىذا ال ينفي كجود اختبلفات يف مستول توافر ىذه ا٤بقومات من عبارة ألخرل ،موزعة
على ثبلث مستويات ،ىي:
 ا٤بستول األكؿ ،متوسطاهتا ا٢بسابية أكرب من ا٤بتوسط الفرضي

()03

كقيمة " "tلتلك العبارات موجبة

كدالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستويات داللة أقل أك يساكم
ٛبثل العبارات الٍب كافق بشدة اإلطارات ا٤بسّبة عليها ،كىي كل العبارات باستثناء العبارتْب رقمي ()06
ك()11؛
 ا٤بستول الثآف ،متوسطاهتا ا٢بسابية أكرب من ا٤بتوسط الفرضي ( )03كقيمة " "tلتلك العبارات موجبة
(،)0.01

كىي

( )0.02ك()0.05

كدالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة تَباكح ما بْب
كىي ٛبثل العبارات الٍب كافق عليها اإلطارات ا٤بسّبة كىي العبارة رقم ( )06الٍب تنص على "تقوـ
مؤسستكم بقياس تأثّباهتا البيئية كالتقرير عن األداء البيئي للجهات ا٤بهتمة"؛
 ا٤بستول الثالث ،متوسطاهتا ا٢بسابية قريبة جدا من ا٤بتوسط الفرضي ( )03كقيمة " "tلتلك العبارات غّب
دالة عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة تفوؽ ( )0.05كىي ٛبثل العبارات
الٍب حايد عنها اإلطارات ا٤بسّبة كىي ٩بثلة يف العبارة رقم ( )11الٍب تنص على "تعتمد مؤسستكم على
نظاـ لئلدارة البيئية".
كبصورة عامة فإف نتائج التحليل اإلحصائي تشّب إُف أف قيمة ا٤بتوسط ا٢بسايب ٤بدل توافر ا٤بقومات يف البعد
البيئي كاالجتماعي لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف
246

كبرج بوعريريج تقدر بػ ( )3.4587با٫براؼ معيارم قدره ( ،)0.65266كىو أكرب من ا٤بتوسط الفرضي ا٤بقدر
بػ( ،)03كىذا يعِب أف ا٤بديرين كافقوا بشدة على أف مؤسساهتم تتوافر على ا٤بقومات يف البعد البيئي كاالجتماعي
لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكما يؤكد ذلك ىي قيمة " "tاحملسوبة ا٤بقدرة بػ( )8.608كىي دالة عند درجات
ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة قدره (.)0.000

وبالتالي يتم رفض الفرضية الفرعية الخامسة للفرضية الفرعية الثانية بصورتها العدمية  Hb15وقبول الفرضية

البديلة Hb25والتي تنص على أنو "تتوافر مؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرو منزلية لواليتي سطيف
وبرج بوعريريج على المقومات في البعد البيئي واالجتماعي لبطاقة األداء المتوازن(.")BSC

من خبلؿ ما تقدـ ،كمع رفض كل الفرضيات الفرعية العدمية ا٣بمس للفرضية الفرعية الثانية كقبوؿ كل
الفرضيات الفرعية البديلة ،فإنو:
يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية في صورتها العدمية  Hb1وقبول الفرضية البديلة  Hb2والتي
تنص على أنو "تتوافر مؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرو منزلية لواليتي سطيف وبرج
بوعريريج على المقومات الفنية الالزمة لتطبيق بطاقة األداء المتوازن(.")BSC

الختبار الفرضية األكُف للبحث ،فإنو مت صياغتها كالتاِف:
 :H0 ال تتوافر لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج
ا٤بقومات األساسية بنوعيها (التنظيمية-االسَباتيجية كالفنية) البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
 :H1 تتوافر لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ا٤بقومات
األساسية بنوعيها (التنظيمية-االسَباتيجية كالفنية) البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
مت اختبار ىذه الفرضية من خبلؿ ٝبيع فقرات االستبياف رقم ( )01كما سبق ،كٲبكن تأكيد ذلك من خبلؿ
ا٤بوضحة با١بدكؿ ا٤بواِف:
.
.
.
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المقومات

المتوسط الحسابيx

المقومات التنظيمية

3.4173

االنحرا

المعياري δ

0.80643

قيمة t

مستوى الداللةSig

القرار

6.338

0.000

داؿ (موافق
بشدة)

واالستراتيجية

المقومات الفنية

3.6240

.0 60923

12.618

0.000

المقومات (التنظيمية

3.5276

0.67800

9.530

0.000

-االستراتيجية والفنية)

داؿ (موافق
بشدة)

دال (موافق
بشدة)

* يتم اٚباذ القرار عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ ( ،)0.05استناد إُف ا٤بتوسط الفرضي (.)03
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات

SPSS

تشّب نتائج التحليل اإلحصائي إُف أف قيمة ا٤بتوسط ا٢بسايب ٤بدل توافر ا٤بقومات التنظيمية كاالسَباتيجية
كالفنية ٦بتمعة لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج تقدر بػ ( )3.5276با٫براؼ معيارم قدره ( ،)0.67800كىو أكرب من ا٤بتوسط الفرضي ا٤بقدر بػ(،)03
كىذا يعِب أف ا٤بديرين كافقوا بشدة على أف مؤسساهتم تتوافر على كل ا٤بقومات البلزمة لتطبيق بطاقة األداء
ا٤بتوازف( ،)BSCكما يؤكد ذلك ىي قيمة " "tاحملسوبة ا٤بقدرة بػ( )9.530كىي دالة عند درجات ا٢برية
كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة قدره (.)0.000

()149

وبالتالي يتم رفض الفرضية األولى في صورتها العدمية  H0وقبول الفرضية البديلة  H1والتي تنص
على أنو "تتوافر مؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرو منزلية لواليتي سطيف وبرج بوعريريج على
المقومات (التنظيمية-االستراتيجية والفنية) الالزمة لتطبيق بطاقة األداء المتوازن(.")BSC

الحظت الباحثة عند اسَبجاعها لبلستبيانات ا٤بوزعة كتفريغ بياناهتا يف برنامج  SPSSأف ىناؾ فركقا كاضحة
يف اجابات ا٤ببحوثْب حسب ا٤بؤسسات ٫بو عبارات االستبيافٗ ،بعُب أف ىناؾ بعض ا٤بؤسسات كانت اجابات
األفراد هبا يف ا٘باه ا٤بوافقة تقريبا على معظم عبارات االستبياف ،يف حْب أف اجابات األفراد يف مؤسسات أخرل
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كانت يف ا٘باه غّب ا٤بوافقة أك ا٢بياد يف كثّب من عبارات االستبياف ،فهل ىناؾ فركقا ذات داللة احصائية يف
اجابات ا٤ببحوثْب (ا٤بؤسسات) ٫بو عبارات االستبياف فعبل؟
لئلجابة على ىذا السؤاؿ ٯبب اختبار الفرضية الثانية كالٍب مفادىا:
الفرضية الثانية :ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بْب اجابات أفراد عينة الدراسة يف مدل توافر مقومات تطبيق

بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCحسب ا٤بؤسسة.

كالختبار ىذه الفرضية ٛبت صياغتها على النحو التاِف:
 :H0 ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية بْب اجابات أفراد عينة الدراسة يف مدل توافر مقومات تطبيق
بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCحسب ا٤بؤسسة.
 :H1 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بْب اجابات أفراد عينة الدراسة يف مدل توافر مقومات تطبيق
بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCحسب ا٤بؤسسة.
كفيما يلي نتائج اختبار ٙبليل التباين »  « Fلتحديد مدل كجود فركؽ يف اجابات ا٤ببحوثْب (ا٤بؤسسات)
٫بو عبارات االستبياف ،كقد كانت النتائج كما ىي موضحة با١بدكؿ التاِف:
مجموع المربعات

درجات

متوسط

بين المجموعات

59.338

17

3.490

داخل المجموعات

9.884

132

0.074

المجموع

69.223

150

/

الحرية

**يتم اٚباذ القرار عند درجات ا٢برية ( )17كمستول ا٣بطأ ()0.05

المجموعات

قيمة
»«F

مستوى الداللة

القرار

46.966

0.000

داؿ (توجد فركؽ)

المصدر :من إعداد الباحثة بناء على ٨برجات SPSS

تشّب النتائج إُف أف قيمة »  « Fتقدر بػ ( ،)46.966كىي دالة عند درجات ا٢برية بْب اجملموعات ( )17كداخل
اجملموعات ( )132كمستول ا٣بطأ (ٗ )0.05بستول داللة قدره ( ،)0.000كىذا يعِب أنو توجد فركؽ ذات داللة
احصائية بْب ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج يف مدل توافر مقومات تطبيق
بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
كمن أجل معرفة مصدر ىذه الفركؽ مت اعتماد اختبار »( «Bonferroniأنظر ا٤بلحق رقم  ،)04أما عن

النتائج فيمكن تلخيصها يف ا١بدكؿ التاِف:

 1من اعتماد أ٠باء ا٤بؤسسات ،اعتمدت الباحثة على أرقاـ ٛبثل مؤسسات العينة ،كىي نفس أرقاـ ا٤بؤسسات ا٤بعتمدة يف الصفحة .230



بدال من اعتماد أ٠باء ا٤بؤسسات ،اعتمدت الباحثة على أرقاـ ٛبثل مؤسسات العينة ،كىي نفس أرقاـ ا٤بؤسسات ا٤بعتمدة يف الصفحة .230
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS

تأ ّكد نتائج ا١بدكؿ مرة أخرل بأف ىناؾ فركقا بْب ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج يف مدل توافر مقومات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCحسب ا٤بؤسسة ،حيث يتضح أف مؤسسة:
 Condor تتوافر على مقومات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCأفضل من كل ا٤بؤسسات تقريبا،
باستثناء مؤسسة  Brandt ،Enie ،Géantالٍب تتماثل معها يف توافر ىذه ا٤بقومات؛
 Géant تتوافر على مقومات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCأفضل من كل ا٤بؤسسات تقريبا ،باستثناء
مؤسسات Brandt ،Iris Sat، Enie ،Upac ،Condor :الٍب تتماثل معها يف توافر ىذه ا٤بقومات؛
 Midea تتماثل مع أغلبية مؤسسات العينة باستثناء أهنا أفضل من مؤسسة  ،Brand Arinaكأسوء من
مؤسساتBrandt ،Iris Sat، Enie ، Géant ،Condor :؛
 Brand Arina أسوء من مؤسساتKridor ،Cobra ،Upac ،Maxtor ،Midea ،Géant،Condor :
 ،Brandt ،Sat Iris ،Enieكمتماثلة مع باقي ا٤بؤسسات؛
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 Sentrax متماثلة مع معظم ا٤بؤسسات ،باستثناء أهنا أسوء من مؤسسات:
Brandt ،Iris Sat؛
 Maxtor متماثلة مع معظم ا٤بؤسسات باستثناء أهنا أفضل من مؤسسة Arina

،Enie ،Géant،Condor

Sat ،Enie ،Géant،Condor

Brandt ،Iris؛

Sat ،Enie ،Géant،Condor

Brandt ،Iris؛

Brand

كأسوء من

مؤسسات:
 Upac أفضل من مؤسسات zibeda ،Vegoss ،Pacific ،Sentrax ،Brand Arina :كأسوء من
مؤسسات  ،Brandt ، Enie ،Condorيف حْب أهنا متماثلة مع باقي ا٤بؤسسات؛
 Cobra متماثلة مع معظم ا٤بؤسسات ،باستثناء أهنا أفضل من مؤسسة  Brand Arinaكأسوء من
مؤسسات:
 Pacific أسوء من مؤسساتSat، Enie ،Upac ،Géant ،Condor :
مؤسسات العينة فهي متماثلة معها؛

 ،Brandt ،Irisأما بالنسبة لباقي

مؤسسات،Iris Sat ،Enie ،Géant ،Condor :

 Kridor أفضل من مؤسسة  ،Brand Arinaكأسوء من
 ،Brandtكمتماثلة مع باقي ا٤بؤسسات؛
 Laalaouna أسوء من مؤسسات،Iris Sat ،Enie ،Géant ،Condor :
ا٤بؤسسات؛

،Brandt

كمتماثلة مع باقي

 Enie متماثلة مع مؤسسات ،Brandt ،Iris Sat،Géant ،Condor :كأفضل من باقي مؤسسات العينة؛
 Iris Sat أسوء من مؤسسة  ،Condorكمتماثلة مع مؤسسات ،Brandt ،Enie ،Géant :كأفضل من باقي
ا٤بؤسسات؛
 Brandt متماثلة مع مؤسسات ،Iris Sat ،Enie ،Géant ،Condor :كأفضل من باقي ا٤بؤسسات؛
 Atlas أسوء من مؤسسات  ،Brandt ،Iris Sat ،Enie ،Géant،Condorأما مع باقي ا٤بؤسسات فهي
متماثلة؛
 Vegoss أسوء من مؤسسات  ،Brandt ،Iris Sat ،Enie ،Upac ،Géant ،Condorأما مع باقي
ا٤بؤسسات فهي متماثلة؛
 Harcef أسوء من مؤسسات  ،Brandt ،Iris Sat ،Enie ،Géant ،Condorأما مع باقي ا٤بؤسسات فهي
متماثلة؛
 Zibeda أسوء من مؤسسات
ا٤بؤسسات فهي متماثلة.

،Brandt ،Iris Sat ،Enie ،Upac ،Géant ،Condor

أما مع باقي

على أساس ما سبق ،فإنو:
..................................
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يتم رفض الفرضية الثانية في صورتها العدمية  H0وقبول الفرضية البديلة  H1والتي تنص على أنو
"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اجابات أفراد عينة الدراسة في مدى توافر مقومات
تطبيق بطاقة األداء المتوازن( )BSCحسب المؤسسة".
كب ناء على ما تقدـ ،سنقوـ بَبتيب مؤسسات عينة الدراسة حسب توافرىا على مقومات تطبيق بطاقة األداء
ا٤بتوازف( ، )BSCإذ قد تكوف بعض ا٤بؤسسات ال تتوافر هبا أصبل ىذه ا٤بقومات كبالتاِف سيكوف من ا٣بطأ
اعتمادىا يف ا٤برحلة الثانية من الدراسة ،كذلك ما سنبينو يف ا١بدكؿ التاِف:

المتغيرات

Condor

Géant

Midea

Brand
Arina

Sentrax

Maxtor

Upac

Cobra

Pacific

المقومات

4.06

3.94

2.63

2.19

2.32

2.75

3.41

2.58

1.94

التنظيمية
البعد المالي

4.23

3.9

3.24

1.39

2.57

3.55

3.7

3.75

3.57

بعد العمالء

4.02

3.96

3.7

3.05

3.12

3.48

3.66

3.82

3.77

بعد العمليات

4.08

3.96

3.33

2.7

2.98

2.96

3.52

3.71

3.71

ثؼذ التؼلن
والنوو
الجؼذ الجيئي
والوجتوغ

الداخلية

المقومات

4.14

3.74

2.5

1.73

2.05

3.02

3

2.64

3.07

4.09

3.48

2.82

2.84

2.41

2.68

3.26

3.14

3.39

4.11

3.81

3.24

2.34

2.63

3.14

3.43

3.41

3.5

الفنية
المقومات

4.13

3.87

2.93

2.26

2.47

2.94

3.42

2.99

2.71

التزتيت

0

2

00

02

02

2

2

9

09

القرار

تتوافر

تتوافر

ال تتوافر

ال تتوافر

ال تتوافر

ال تتوافر

تتوافر

ال تتوافر

ال تتوافر

المتغيرات

Kridor

Laalaouna

Enie

Iris Sat

Brandt

Atlas

Vegoss

Harcef

Zibeda

المقومات

2.71

2.16

4.05

3.77

4.03

2.45

2.36

2.68

2.14

التنظيمية

البعد المالي

3.05

3.79

4.16

3.72

4.22

3.18

2.05

3.55

3.09

بعد العمالء

3.82

3.61

4.21

3.84

3.96

3.09

3.14

3.39

3.48

بعد العمليات

3.34

3.24

4.34

3.93

4.01

3

2.89

3

3.55

الداخلية
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بعد التعلم والنمو

2.87

3.3

4.28

3.38

4.11

2.82

1.87

3.03

2.73

البعد البيئي

3.13

2.94

3.96

3.29

3.86

2.36

2.56

2.76

3.09

والمجتمع

المقومات الفنية

3.24

3.59

4.19

3.64

4.03

2.89

2.51

3.14

3.19

المقومات

2.98

2.88

4.12

3.7

4.03

2.67

2.43

2.91

2.66

الترتيب

2

04

4

2

9

02

09

00

02

القرار

ال تتوافر

ال تتوافر

تتوافر

تتوافر

تتوافر

ال تتوافر

ال تتوافر

ال تتوافر

ال تتوافر

* يتم اٚباذ القرار عند درجات ا٢برية ( )149كمستول ا٣بطأ ( ،)0.05استنادا اُف ا٤بتوسط الفرضي (.)03
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ٨برجات SPSS

تشّب النتائج إُف أف ا٤بؤسسات الٍب تتوافر هبا مقومات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCبنوعيها
(التنظيمية-االسَباتيجية كالفنية) ىي ستة ( )06مؤسسات من أصل ٜبانية عشر ( )18مؤسسة ،كىي
مؤسسة  Condorيف ا٤برتبة األكُف ،تليها مؤسسة  ،Enieمث مؤسسة  ،Brandtمث مؤسسة  ،Géantمث مؤسسة Iris
 ،Satكأخّبا مؤسسة  ،Upacأما باقي مؤسسات عينة الدراسة فهي ال تتوافر على ىذه ا٤بقومات ،كبالتاِف سيتم
استبعادىا يف ا٤برحلة القادمة من الدراسة.

.
.
.
.
.

.
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مت تصميم االستبياف رقم ( )02ا٣باص بػ "بناء ٭بوذج لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCٲبكن تطبيقو يف مؤسسات
الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية" ،كيشتمل النموذج ا٤بقَبح على صياغة لكل بعد من أبعاد بطاقة
األداء ا٤بتوازف( )BSCعلى شكل أىداؼ اسَباتيجية رئيسية ،كمقاييس أداء لتقييم مستول اإل٪باز لكل ىدؼ،

ك٧بركات أداء إل٪باز ىذه األىداؼ ،كقد طرح االستبياف أسئلة خاصة ٤بعرفة مدل أٮبية كل من مقاييس األداء
ا٤بالية كغّب ا٤بالية ا٤بستخدمة يف تقييم األداء االسَباتيجي من قبل مديرم مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك
منزلية بواليٍب سطيف كبرج بوعريريج كالٍب أثبتت نتائج االستبياف رقم ( )01توافرىا على مقومات تطبيق بطاقة
األداء ا٤بتوازف(( )BSCا٤بؤسسات الستة) ،كبعد التوصل للنموذج النهائي كالتأكد من صدقو ،كبعد توزيعو على
عينة الدراسة ا٤بستهدفة كاسَبجاع االجابات من ا٤ببحوثْب ،أمكن تفريغ بيانات االستبياف باستخداـ برنامج ا٢بزـ
اإلحصائية للعلوـ االجتماعية ) ،(SPSS19كمن مث ٙبليل إجابات أفراد العينة باستخداـ األساليب ا٤بشار إليها
سابقا ،كللوقوؼ على النتائج احملققة ارتأينا تقسيم ىذا ا٤ببحث إُف ا٤بطالب التالية:
 المطلب األول :عرض النموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCا٣باص با٤بؤسسات االلكَبكنية
كالكهرك منزلية ا١بزائرية العتماده يف تقييم أدائها االسَباتيجي؛

 المطلب الثاني :عرض نتائج البيانات الوصفية العامة لبلستبياف رقم ()02؛
 المطلب الثالث :عرض كٙبليل نتائج االستبياف رقم (.)02

يشتمل االستبياف رقم ( )02على ٭بوذج مقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCكالذم ٲبكن تطبيقو يف مؤسسات
الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية لتقييم أدائها االسَباتيجي ،كقد اعتمدت الباحثة لبناء ىذا النموذج
على صياغة لكل بعد من أبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCعلى شكل أىداؼ اسَباتيجية رئيسية ،كمقاييس أداء
لتقييم مستول اإل٪باز لكل ىدؼ ،ك٧بركات أداء إل٪باز ىذه األىداؼ ،كقبل ٙبليل نتائج ىذا االستبياف ،سنقوـ
فيما يلي بعرض النموذج ا٤بقَبح.

من خبلؿ ا١بانب النظرم ٤بوضوع البحث ،اتضح للباحثة أنو ٲبكن تصميم ٭بوذج موحد لبطاقة األداء
ا٤بتوازف( )BSCٲبكن اعتماده يف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية لتقييم األداء االسَباتيجي
٥با ،كذلك باعتبار أف ىذه ا٤بؤسسات تنتمي إُف نفس القطاع الصناعي كتعمل يف نفس الظركؼ كٙبت نفس
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الشركط ،كىو ما يعِب تقارب يف األىداؼ االسَباتيجية العامة ،ككذلك يف ا٤بقاييس ا٤بستخدمة لتقييم األداء لدل
ىذه ا٤بؤسسات ،كٗبعُب آخر فرغم ا٣بصوصية الٍب تتميز هبا كل مؤسسة عن مؤسسة أخرل إال أنو ٲبكننا تقدٔف
٭بوذج عاـ كموحد للبطاقة يعتمد عليو يف تقييم األداء االسَباتيجي ٥با ،كفيما يلي سنستعرض األبعاد االسَباتيجية
الرئيسية الٍب بِب عليها ىذا النموذج:

بعد العمليات
بعد العمالء

الداخلية

بعد التعلم
والنمو

الرؤية االستراتيجية

للمؤسسة ورسالتها

البعد البيئي

البعد المالي

واالجتماعي
المصدر :من إعداد الباحثة

يتضح من خبلؿ الشكل أعبله أف اجملاالت االسَباتيجية الرئيسية ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك
منزلية ا١بزائرية ا٤بقَبحة من طرؼ الباحثة تتمثل يف ٟبس ٦باالت ىي :البعد ا٤باِف ،بعد العمبلء ،بعد العمليات
الداخلية ،بعد ال تعلم كالنمو كأخّبا البعد البيئي كاالجتماعي ،مَبٝبة بذلك الرؤية االسَباتيجية ٥بذه ا٤بؤسسات
كرساالهتا يف شكل أىداؼ اسَباتيجية فرعية لكل بعد كالٍب تنبثق أصبل عن األىداؼ االسَباتيجية العامة
للمؤسسة ،كىذه األخّبة ىي تلك األىداؼ الٍب تتعلق برؤيتها االسَباتيجية ،فبعد ٙبديد الرؤية كالرسالة يبدأ
الفريق ا٤بسؤكؿ عن كضع ا٣بطة االسَباتيجية بصياغة األىداؼ االسَباتيجية العامة كالٍب ٛبثل النتائج ا٤بطلوب
ٙبقيقها يف األمد البعيد ،يف ىذا السياؽ حددت الباحثة سبعة ( )07أىداؼ اسَباتيجية عامة ٤بؤسسات الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية ،كالٍب مت اقَباحها بناء على اجابات بعض ا٤بديرين كالٍب ٙبصلت عليها من
ا٤بقابلة يف ا٤برحلة األكُف من الدراسة ا٤بيدانية أم عند توزيعها لبلستبياف رقم ( ،)01لذلك ٯبب علينا بادئ ذم
بدء توضيح ىذه األىداؼ العامة ،كىو ما يبينو ا١بدكؿ التاِف:
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الهد االستراتيجي العام

الرقم
01

ضماف بقاء كاستمرارية ا٤بؤسسة

02

رفع نسبة االدماج إُف أقصى مستوياهتا

03

تصميم منتجات عالية ا١بودة كٗبعايّب عا٤بية كتركيبها كليا يف ا١بزائر

04

السيطرة على سوؽ الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر

05

الوصوؿ إُف األسواؽ العا٤بية (التصدير)

06

ٙبقيق ٛبوقع جيد يف األسواؽ ا٣بارجية

07

تطوير األداء ا٤بؤسسي كا٢بصوؿ على شهادات التميز
المصدر :من اعداد الباحثة

كلتحقيق ىذه األىداؼ االسَباتيجية العامة طويلة األمد ،مت ترٝبتها إُف أىداؼ اسَباتيجية فرعية خاصة بكل
بعد من أبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCلذلك فإف احملتويات التفصيلية للنموذج ا٤بقَبح سواء تعلق األمر
باألىداؼ االسَباتيجية لكل بعد ،أك با٤بقاييس ا٤بستخدمة لتقييم مدل ٙبقيق األىداؼ ك٧بركات األداء لتحقيق
ىذه األىداؼ ،يلخصها ا١بدكؿ التاِف:

األبعاد

األىدا

االستراتيجية
تعظيم قيمة
ا٤بؤسسة

مقاييس األداء الالحقة

محركات األداء (المؤشرات القائدة)

القيمة االقتصادية ا٤بضافة EVA

 االستثمار يف مشاريع استثمارية مرٕبة؛
ٚ بفيض تكلفة رأس ا٤باؿ؛

عائد التدفق النقدم على االستثمار

.CFROI

معدؿ ٭بو رقم األعماؿ

البعد المالي

تعظيم رٕبية
ا٤بؤسسة

معدؿ العائد على االستثمار
معدؿ العائد على األمواؿ ا٣باصة
نسبة صايف الربح إُف ا٤ببيعات

 زيادة ا٤ببيعات من خبلؿ اٯباد قنوات
توزيع جديدة؛
ٚ بفيض تكلفة ا٤بنتجات؛
 االستغبلؿ األمثل لؤلصوؿ.

معدؿ ٭بو صايف التدفق النقدم التشغيلي
سعر التكلفة
حجم رأس ا٤باؿ العامل
نسبة السيولة العامة

ٙ بديد ا٢بجم األمثل للمخزكف؛
ٙ بديد سياسة االئتماف ا٤بثلى لتحقيق رقم
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توفّب السيولة

نسبة السيولة ا١باىزة
نسبة رأس ا٤باؿ العامل إُف الديوف قصّبة
األجل

نسبة مبيعات ا٤بؤسسة إُف ا٤ببيعات الكلية
زيادة ا٢بصة
السوقية للمؤسسة يف السوؽ
عدد مرات تكرار الشراء

األعماؿ ا٤بستهدؼ؛
 التسيّب األمثل للخزينة؛
 إدارة الديوف قصّبة األجل.
 سعر منخفض؛
 مستول رفيع يف فن التسويق.


نسبة العمبلء الراضْب عن مبيعات ا٤بؤسسة

بعد العمالء

معدؿ التسليم يف الوقت احملدد
ٙبقيق رضا العمبلء
ا٢باليْب

معدؿ االحتفاظ بالعمبلء
معدؿ ا٤بطالبة باإلصبلح خبلؿ فَبة
الضماف
معدؿ شكاكل العمبلء






ٚبفيض كقت التسليم (زمن االنتظار +زمن
دكرة االنتاج) ؛
تقدٔف منتجات ذات جودة عالية؛
ٙبسْب ا٣بدمات ا٤بقدمة للعميل؛
التعرؼ على االحتياجات ا٤بستقبلية
للعمبلء
سياسة ائتمانية مبلئمة.

معدؿ دكراف العمبلء
جلب عمبلء جدد عدد العمبلء ا١بدد
معدؿ زمن دكرة االنتاج
ٙبسْب العمليات
التشغيلية

معدؿ عيوب ا٤بنتوجات
معدؿ اصبلح ا٤بنتجات غّب ا١بيدة
معدؿ انتاجية العامل الواحد
نسبة زمن ٘بهيز اآلالت إُف اٝباِف زمن
العملية االنتاجية

بعد

العمليات

خلق منتجات
جديدة

الداخلية

ٚبفيض التكاليف

عدد ا٤بنتجات ا١بديدة كل سنة
نسبة ا٤ببيعات ا١بديدة إُف اٝباِف ا٤ببيعات

 السمعة ا١بيدة.
ٙ بسْب مظهر كنوعية ا٤بنتجات.







كفاءة االتصاالت الداخلية؛
فحص كٙبديث خطة ا٤بؤسسة باستمرار؛
ٚبفيض زمن دكرة االنتاج؛
احَباـ معايّب ا١بودة؛
استخداـ نظم التصنيع ا٢بديثة؛
زيادة االنتاجية.

 االبداع التكنولوجي؛
 اجراء تعديبلت على منتجات قائمة.

 التسيّب األمثل للمخزكف؛
معدؿ دكراف ا٤بخزكف
ٙ بسْب برامج الصيانة؛
عدد مرات صيانة اآلالت
نسبة تكلفة الفضبلت إُف اٝباِف التكاليف ٙ بديث التكنولوجيا ا٤بستخدمة.
تكلفة ا٤بواد إُف اٝباِف التكاليف
تطور تكلفة منتجات ا٤بؤسسة مقارنة
بتكلفة ا٤بنتجات ا٤بنافسة
معدؿ تطور ا٢بوافز كا٤بكافآت

 كضع نظاـ للحوافز كا٤بكافآت؛
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ٙبسْب رضا
العاملْب

 توفّب مناخ العمل ا٤بناسب؛
مؤشر الرضا الوظيفي
معدؿ دكراف العاملْب (عدد التاركْب للعمل  توفّب معايّب الوقاية كالسبلمة ا٤بهنية؛
 االىتماـ باقَباحات كشكاكل العاملْب؛
على العدد االٝباِف)
معدؿ تكرار ا٢بوادث
معدؿ الغياب
عدد شكاكل العاملْب

بعد التعلم
والنمو

تنمية قدرات
كمهارات العنصر
البشرم

عدد الَبقيات إُف ا٤بستول األعلى
معدؿ تكوين العاملْب (مصاريف التكوين
إُف اٝباِف ا٤بصاريف)
معدؿ تطبيق اقَباحات العاملْب

نسبة تكلفة األصوؿ التكنولوجية ا٢بديثة
تطوير التكنولوجيا إُف ٦بموع األصوؿ غّب ا١بارية
ا٤بستخدمة
معدؿ تكاليف البحث كالتطوير ا٣باصة

 القياـ بدكرات تأىيل للعاملْب كا٤بوظفْب
ا١بدد؛
 القياـ بدكرات تدريبية للموظفْب كل
حسب ٚبصصو؛
 اشراؾ العاملْب يف صنع القرار.
 القياـ بدراسات كٕبوث تسويقية؛
 اقتناء التكنولوجيا ا٢بديثة.

با٤بنتجات ا١بديدة

عدد القضايا ا٤برفوعة ضد ا٤بؤسسة يف احملاكم
 اىتماـ ا٤بؤسسة بتطبيق القوانْب كاألنظمة
ا٢بكومية.
االلتزاـ بالقوانْب عدد االنذارات ا٤بوجهة للمؤسسة من طرؼ
كاألنظمة ا٢بكومية ا٢بكومة

تكلفة االنفاؽ ا٤بباشر ٣بدمة اجملتمع
ا٤بساٮبة يف بناء
كدعم اجملتمع احمللي
البعد البيئي

واالجتماعي

عدد البحوث العلمية ا٤بساىم يف ا٪بازىا
شهادة ISO 26000

معدؿ مساٮبة ا٤بؤسسة يف النشاطات
االجتماعية إُف اإليرادات

 رعاية ٨بتلف األنشطة الثقافية
كاالجتماعية؛
 تقدٔف ا٤بساعدات للمجتمع احمللي؛
 توطْب الوظائف؛

نسبة العماؿ احملليْب إُف اٝباِف العماؿ
 االستثمار يف أصوؿ صديقة للبيئة؛
تقليص االنبعاثات تكلفة ٘بهيزات ٞباية البيئة الطبيعية إُف
 اعادة تدكير ا٤بواد كا٤بنتجات؛
النا٘بة عن النشاط ٦بموع األصوؿ
 تطوير عمليات صناعية أكثر كفاءة يف
االنتاجي
مواصفة ISO 14001
استغبلؿ الطاقة كا٤بوارد.
نسبة ا٤بنتجات ا٤بعاد تصنيعها إُف إٝباِف ا٤بنتجات
ٙبقيق التوازف بْب
٨بتلف األطراؼ
ذكم ا٤بصلحة

عدد التقارير السنوية ا٤بنشورة عن النشاط
االنتاجي للمؤسسة

 إدارة العبلقات مع أصحاب ا٤بصاٌف
كاشباع رغباهتم
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المصدر :من إعداد الباحثة

ككما أسلفنا الذكر ،فإف ىذه األبعاد الرئيسية ا٣بمس لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCا٤بقَبحة ليست سول
ترٝبة لرؤية كرسالة ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية ،كبالتاِف فهي ٛبثل ترٝبة لؤلىداؼ االسَباتيجية
العامة ٥بذه األخّبة.

الستكماؿ النموذج ا٤بقَبح لتقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية ،سنقوـ
بتحويل ا١بدكؿ ا٣باص بالنموذج ا٤بقَبح إُف سلسلة مَبابطة من األىداؼ االسَباتيجية ك٧بركات األداء
كمقاييسها.

يظهر الشكل التاِف األىداؼ االسَباتيجية للبعد ا٤باِف ،ك٧بركات أدائها (ا٤بؤشرات القائدة) كمقاييسها
(ا٤بقاييس البلحقة)( :أنظر الشكل رقم (.))3.4
إف البعد ا٤باِف ىو اجملاؿ الرئيسي الذم اعتمدت عليو ا٤بؤسسات تارٱبيا لتقييم نشاطاهتا كتنفيذ اسَباتيجياهتا،
كيعتمد ٪باح إدارة ا٤بؤسسة يف ٙبقيق ىذه األىداؼ على االختيار السليم حملركات األداء الٍب تبلئم ا٥بدؼ ا٤براد
ٙبقيقو ،كقد مت ٙبديد ثبلثة أىداؼ اسَباتيجية ٥بذا البعد ،ىي:
 تعظيم قيمة المؤسسة :إف اقَباح ىذا ا٥بدؼ َف يكن اعتباطيا بل كاف مقصودا ،ذلك أف ا٥بدؼ الرئيسي
ا٢بديث لئلدارة ا٤بالية ىو تعظيم قيمة ا٤بؤسسة (ىدؼ طويل األجل) ،كتتمثل ٧بركات أدائو ا٤بقَبحة يف:
االستثمار يف مشاريع استثمارية مرٕبة كٚبفيض تكلفة رأس ا٤باؿ؛
 تعظيم ربحية المؤسسة :اُعترب ىذا ا٥بدؼ طيلة عدة سنوات مضت ا٥بدؼ الرئيسي الذم تسعى ا٤بؤسسة

إُف ٙبقيقو كىو على عكس ا٥بدؼ األكؿ ىدؼ قصّب االجل ،ك٧بركات أدائو ا٤بقَبحة ىي :زيادة ا٤ببيعات
من خبلؿ اٯباد قنوات توزيع جديدةٚ ،بفيض تكلفة ا٤بنتجات كاالستغبلؿ األمثل لؤلصوؿ؛

 توفير السيولة :ٯبب على إدارة ا٤بؤسسة أف ال تغفل عن ىدؼ توفّب السيولة الكافية لضماف عدـ التعرض
ل لعسر ا٤باِف الذم قد يقود إُف االفبلس ،أما عن ٧بركات األداء ا٤بقَبحة فتتمثل يفٙ :بديد ا٢بجم األمثل
للمخزكفٙ ،بديد سياسة االئتماف ا٤بثلى لتحقيق رقم األعماؿ ا٤بستهدؼ ،التسيّب األمثل للخزينة كإدارة
الديوف قصّبة األجل.
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يظهر الشكل التاِف األىداؼ االسَباتيجية لبعد العمبلء ،ك٧بركات أدائها (ا٤بؤشرات القائدة) كمقاييسها
(ا٤بقاييس البلحقة)( :أنظر الشكل رقم (.))4.4
إف بعد العمبلء ىو سبب تواجد ا٤بؤسسة أصبل ،كىو احملرؾ األساسي لؤلبعاد األخرل خاصة منها البعد
ا٤باِف ،إذ ال يتم ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية ٥بذا األخّب إذا َف تستطع ا٤بؤسسة بيع منتجاهتا للعمبلء (عبلقة
السبب كاألثر) ،كقد مت ٙبديد ثبلثة أىداؼ اسَباتيجية ٥بذا البعد مع ٧بركات ألدائها ،ىي:
 زيادة الحصة السوقية للمؤسسة :من ا٤بنطقي أف تسعى أم مؤسسة مهما كانت إُف ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ
الذم ٲبثل ىدفا شرعيا ٥با لضماف بقائها كاستمرارىا ،ك٧بركات أدائو ا٤بقَبحة ىي :السعر ا٤بنخفض

كا٤بستول الرفيع يف فن التسويق؛
 تحقيق رضا العمالء :طبعا عن ا٤بنتجات ا٤بقدمة ٥بم كىذا ال يتأتى إال بتوفّب ٦بموعة من العوامل
االٯبابية ،سواء تعلقت با٤بؤسسة ككل أك با٤بنتجات ا٤بقدمة ،لكن يف ا٤بقابل فإف ا٤بكاسب ا٤بتأتية من

كراء ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ معتربة جدا للمؤسسة ،أما عن ٧بركات أدائو ا٤بقَبحة فهيٚ :بفيض كقت التسليم،
تقدٔف منتجات ذات جودة عاليةٙ ،بسْب ا٣بدمات ا٤بقدمة للعميل ،التعرؼ على االحتياجات ا٤بستقبلية
للعمبلء كأخّبا سياسة ائتمانية مبلئمة؛
 جلب عمالء جدد :إف ا٤بؤسسة مطالبة ٔبلب ككسب عمبلء جدد للسيطرة على سوؽ الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر ،ك٧بركات األداء ا٤بقَبحة ٥بذا ا٥بدؼ ىي :السمعة ا١بيدة كٙبسْب
مظهر كنوعية ا٤بنتجات.

يظهر الشكل التاِف األىداؼ االسَباتيجية لبعد العمليات الداخلية ،ك٧بركات أدائها (ا٤بؤشرات القائدة)
كمقاييسها (ا٤بقاييس البلحقة)( :أنظر الشكل رقم (.))5.4
إف بعد العمليات الداخلية يشمل النشاطات الٍب تصنع ميزة تنافسية للمؤسسة كتتفوؽ فيها ،كذلك لتقدٔف
منتجات تتماشى كرغبات العمبلء ،يف ىذا الصدد مت ٙبديد ثبلثة أىداؼ اسَباتيجية ٥بذا البعد مع ٧بركات
ألدائها ،ىي:
 تحسين العمليات التشغيلية :إف ٪باح ا٤بؤسسة يف ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية العامة يتطلب التفوؽ يف
إ٪باز العمليات الٍب مت التخطيط ٥با ،كلتحقيق ىذا ا٥بدؼ فإف ىناؾ ٧بركات أداء مقَبحة ،ىي :كفاءة
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االتصاالت الداخلية ،فحص كٙبديث خطة ا٤بؤسسة باستمرارٚ ،بفيض زمن دكرة االنتاج ،احَباـ معايّب
ا١بودة ،استخداـ نظم التصنيع ا٢بديثة كزيادة االنتاجية؛
 خلق منتجات جديدة :كذلك لتلبية احتياجات العمبلء ا٤بتزايدة ،ك٧بركات األداء ا٤بقَبحة ٥بذا ا٥بدؼ
ىي :االبداع التكنولوجي كاجراء تعديبلت على منتجات قائمة؛
 تخفيض التكاليف :إذ ٯبب على ا٤بؤسسة السعي إُف ٚبفيض تكلفة منتجاهتا من خبلؿ ما يلي:
التسيّب األمثل للمخزكفٙ ،بسْب برامج الصيانة كٙبديث التكنولوجيا ا٤بستخدمة كذلك من أجل القدرة

على ا٤بنافسة يف السوؽ.

يظهر الشكل التاِف األىداؼ االسَباتيجية لبعد التعلم كالنمو ،ك٧بركات أدائها (ا٤بؤشرات القائدة) كمقاييسها
(ا٤بقاييس البلحقة)( :أنظر الشكل رقم (.))6.4
إف بعد التعلم كالنمو ٲبثل الركيزة األساسية للتطور كالتحسْب ا٤بستمر ألداء ا٤بؤسسة ،ألنو ٲبثل االمكانيات
التكنولوجية كالفكرية ٥بذه األخّبة ،كىو ا٤بسبب األكؿ كالرئيسي ألداء األبعاد األخرل خاصة بعدم العمليات
الداخلية كالعمبلء ،يف ىذا اجملاؿ مت اقَباح ثبلثة أىداؼ اسَباتيجية ٥بذا البعد مع ٧بركات ألدائها كما يلي:
 تحسين رضا العاملين :يتعْب على ا٤بديرين يف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية أف ٰبسنوا
طرؽ زيادة الرضا الوظيفي ٤بوظفيهم كأف يتفننوا يف تعزيز اال٘باىات اإلٯبابية لدل ا٤بوظفْب ا٘باه العمل
لزيادة انتاجيتهم ،كمن بْب الطرؽ لتحقيق ذلك نقَبح :كضع نظاـ للحوافز كا٤بكافآت ،توفّب مناخ العمل
ا٤بناسب ،توفّب معايّب الوقاية كالسبلمة ا٤بهنية كاالىتماـ باقَباحات كشكاكل العاملْب.
 تنمية قدرات ومهارات العنصر البشريٰ :بتاج النهوض بأعباء اإلدارة كٙبقيق التقدـ أف تكوف القوة
البشرية العاملة فيها على مستول عاؿ من الكفاءة كىو ما يقتضي اختيار أكفأ األفراد لشغل الوظائف،
كٯبب استمرار ا٢بفاظ على كفاءهتم كاالرتقاء هبم كتطويرىا لتتوافق مع اتساع ٦باالت نشاط اإلدارة
كتطور أىدافها ككسائلها ،كمن أجل ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ مت اقَباح ٧بركات األداء التالية :القياـ بدكرات
تأىيل للعاملْب كا٤بوظفْب ا١بدد ،القياـ بدكرات تدريبية للموظفْب كل حسب ٚبصصو كأخّبا اشراؾ
العاملْب يف صنع القرار.
 تطوير التكنولوجيا المستخدمة :كذلك لتطوير ا٤بنتجات ،ك٧بركات االداء ا٤بقَبحة ٥بذا ا٥بدؼ ىي:
القياـ بدراسات كٕبوث تسويقية كاقتناء التكنولوجيا ا٢بديثة.

261

يظهر الشكل التاِف األىداؼ االسَباتيجية للبعد البيئي كاالجتماعي ،ك٧بركات أدائها (ا٤بؤشرات القائدة)
كمقاييسها (ا٤بقاييس البلحقة)( :أنظر الشكل رقم (.))7.4
مت إدخاؿ البعد البيئي كاالجتماعي يف النموذج ا٤بقَبح لبلىتماـ ببعد التنمية ا٤بستدامة يف مؤسسات الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية ،كىو يتضمن ٙبمل ىذه األخّبة تبعات آثار نشاطاهتا كقراراهتا على البيئة
كاجملتمع كأصحاب ا٤بصاٌف  ،يف ىذا الصدد مت اقَباح أربعة أىداؼ اسَباتيجية ٥بذا البعد مع ٧بركات ألدائها كما
يلي:
 االلتزام بالقوانين واألنظمة الحكومية :إف ىذا ا٥بدؼ ٲبثل ركائز ا٤بسؤكلية االجتماعية للمؤسسة ،كمن
منطلق أف ا٤بؤسسة مواطن صاٌف فإنو مت ٙبديد ٧برؾ أداء ىذا ا٥بدؼ يف اىتماـ ا٤بؤسسة بتطبيق القوانْب
كاألنظمة ا٢بكومية.
 المساىمة في بناء ودعم المجتمع المحلي :إف ا٤بؤسسة جزء ال يتجزأ من اجملتمع الذم تتواجد فيو لذا
عليها أف تلعب دكرا كبّبا يف ٙبقيق أىدافو ا٤بختلفة ،إذ أف ذلك سيؤدم إُف ٙبسْب ٠بعتها كما أف أرباحها
ستزداد على ا٤بدل الطويل ،يف ىذا الصدد مت اقَباح ٧بركات األداء التالية :رعاية ٨بتلف األنشطة الثقافية
كاالجتماعية ،تقدٔف ا٤بساعدات للمجتمع احمللي كأخّبا توطْب الوظائف.
 تقليص االنبعاثات الناتجة عن النشاط االنتاجي :ٯبب على ا٤بؤسسات أف تبذؿ جهدا للحد من تأثّبىا
على البيئة من خبلؿ اعتمادىا على هنج شامل ٥بذه ا٤بشكلة ،كالنظر يف اآلثار ا٤بباشرة كغّب ا٤بباشرة كأثر
أنشطتها على ا١بوانب االجتماعية كاالقتصادية كالصحية كاالقتصادية كالبيئية ،ك٧بركات األداء ٥بذا ا٥بدؼ
ىي :االستثمار يف أصوؿ صديقة للبيئة ،اعادة تدكير ا٤بواد كا٤بنتجات كتطوير عمليات صناعية أكثر كفاءة يف
استغبلؿ الطاقة كا٤بوارد.
 تحقيق التوازن بين مختلف األطرا

ذوي المصلحة :إف ٙبسْب العبلقة بْب ا٤بؤسسة كباقي أصحاب

ا٤بصلحة ا٤بتعاكنْب معها يعترب ىدفا أساسيا يف ٦باؿ ا٤بسؤكلية االجتماعية للمؤسسة ،كذلك لن يتأتى إال من
خبلؿ خلق حوار مشَبؾ بْب الطرفْب موضوعو أٮبية ٙبقيق ا٤بنافع ا٤بتبادلة ،أم من خبلؿ ما يعرؼ بإدارة
العبلقات مع أصحاب ا٤بصاٌف إلشباع رغباهتم.
أخّبا كللوقوؼ على مدل ٙبقيق ىذه األىداؼ االسَباتيجية لكل بعد فإنو ال بد من اعتماد ٦بموعة من
ا٤بقاييس الٍب تبلئم كل ٧برؾ كىدؼ اسَباتيجي.
0000
00
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تعظيم قيمة ا٤بؤسسة

األىدا االستراتيجية

المقاييس الالحقة

تعظيم رٕبية ا٤بؤسسة

توفٌر السٌولة

القيمة االقتصادية ا٤بضافة EVA
عائد التدفق النقدم على االستثمار .CFROI

معدؿ ٭بو رقم األعماؿ
معدؿ العائد على االستثمار
معدؿ العائد على األمواؿ ا٣باصة
نسبة صايف الربح إُف ا٤ببيعات
معدؿ ٭بو صايف التدفق النقدم التشغيلي
سعر التكلفة
حجم رأس ا٤باؿ العامل
نسبة السيولة العامة
نسبة السيولة ا١باىزة
نسبة رأس ا٤باؿ العامل إُف الديوف قصّبة األجل

االستثمار يف مشاريع استثمارية مرٕبة
محركات األداء

(المؤشرات القائدة)

ٚبفيض تكلفة رأس ا٤باؿ
زيادة ا٤ببيعات من خبلؿ اٯباد قنوات توزيع جديدة
ٚبفيض تكلفة ا٤بنتجات
االستغبلؿ األمثل لؤلصوؿ
ٙبديد ا٢بجم األمثل للمخزكف
ٙبديد سياسة االئتماف ا٤بثلى لتحقيق رقم األعماؿ ا٤بستهدؼ
التسيّب األمثل للخزينة
إدارة الديوف قصّبة األجل
المصدر :من اعداد الباحثة
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00000000
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زيادة ا٢بصة السوقية للمؤسسة

األىدا االستراتيجية

المقاييس الالحقة

ٙبقيق رضا العمبلء

جلب عمبلء جدد

نسبة مبيعات ا٤بؤسسة إُف ا٤ببيعات الكلية يف السوؽ
عدد مرات تكرار الشراء
نسبة العمبلء الراضْب عن مبيعات ا٤بؤسسة
معدؿ التسليم يف الوقت احملدد
معدؿ االحتفاظ بالعمبلء
معدؿ ا٤بطالبة باإلصبلح خبلؿ فَبة الضماف
معدؿ شكاكل العمبلء
معدؿ دكراف العمبلء
عدد العمبلء ا١بدد

سعر منخفض
محركات األداء

(المؤشرات القائدة)

مستول رفيع يف فن التسويق
ٚبفيض كقت التسليم (زمن االنتظار +زمن دكرة االنتاج)
تقدٔف منتجات ذات جودة عالية
ٙبسْب ا٣بدمات ا٤بقدمة للعميل
التعرؼ على االحتياجات ا٤بستقبلية للعمبلء
سياسة ائتمانية مبلئمة
السمعة ا١بيدة
ٙبسْب مظهر كنوعية ا٤بنتجات
المصدر :من إعداد الباحثة
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ٙبسْب العمليات التشغيلية

األىدا االستراتيجية

المقاييس الالحقة

خلق منتجات جديدة

ٚبفيض التكاليف

معدؿ زمن دكرة االنتاج
معدؿ عيوب ا٤بنتوجات
معدؿ اصبلح ا٤بنتجات غّب ا١بيدة
معدؿ انتاجية العامل الواحد
نسبة زمن ٘بهيز اآلالت إُف اٝباِف زمن العملية االنتاجية
عدد ا٤بنتجات ا١بديدة كل سنة
نسبة ا٤ببيعات ا١بديدة إُف اٝباِف ا٤ببيعات
معدؿ دكراف ا٤بخزكف
عدد مرات صيانة اآلالت
نسبة تكلفة الفضبلت إُف اٝباِف التكاليف
تكلفة ا٤بواد إُف اٝباِف التكاليف
تطور تكلفة منتجات ا٤بؤسسة مقارنة بتكلفة ا٤بنتجات ا٤بنافسة

كفاءة االتصاالت الداخلية
محركات األداء

(المؤشرات القائدة)

فحص كٙبديث خطة ا٤بؤسسة باستمرار
ٚبفيض زمن دكرة االنتاج
احَباـ معايّب ا١بودة
استخداـ نظم التصنيع ا٢بديثة
زيادة االنتاجية
االبداع التكنولوجي
اجراء تعديبلت على منتجات قائمة
التسيّب األمثل للمخزكف
ٙبسْب برامج الصيانة
ٙبديث التكنولوجيا ا٤بستخدمة
المصدر :من إعداد الباحثة
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ٙبسْب رضا العاملْب

األىدا االستراتيجية

المقاييس الالحقة

محركات األداء

(المؤشرات القائدة)

تنمية قدرات كمهارات العنصر البشرم

تطوير التكنولوجيا ا٤بستخدمة

معدؿ تطور ا٢بوافز كا٤بكافآت
مؤشر الرضا الوظيفي
معدؿ دكراف العاملْب (عدد التاركْب للعمل على العدد االٝباِف)
معدؿ تكرار ا٢بوادث
معدؿ الغياب
عدد شكاكل العاملْب
عدد الَبقيات إُف ا٤بستول األعلى
معدؿ تكوين العاملْب (مصاريف التكوين إُف اٝباِف ا٤بصاريف)
معدؿ تطبيق اقَباحات العاملْب
نسبة تكلفة األصوؿ التكنولوجية ا٢بديثة إُف ٦بموع األصوؿ غّب
ا١بارية
معدؿ تكاليف البحث كالتطوير ا٣باصة با٤بنتجات ا١بديدة

كضع نظاـ للحوافز كا٤بكافآت
توفّب مناخ العمل ا٤بناسب
توفّب معايّب الوقاية كالسبلمة ا٤بهنية
االىتماـ باقَباحات كشكاكل العاملْب
القياـ بدكرات تأىيل للعاملْب كا٤بوظفْب ا١بدد
القياـ بدكرات تدريبية للموظفْب كل حسب ٚبصصو
اشراؾ العاملْب يف صنع القرار
القياـ بدراسات كٕبوث تسويقية
اقتناء التكنولوجيا ا٢بديثة
المصدر :من إعداد الباحثة
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االلتزاـ بالقوانْب
كاألنظمة ا٢بكومية

األىدا االستراتيجية

المقاييس الالحقة

ا٤بساٮبة يف بناء
كدعم اجملتمع احمللي

تقليص االنبعاثات
النا٘بة عن النشاط
االنتاجي

ٙبقيق التوازف بْب
٨بتلف أصحاب
ا٤بصاٌف

عدد القضايا ا٤برفوعة ضد ا٤بؤسسة يف احملاكم
عدد االنذارات ا٤بوجهة للمؤسسة من طرؼ ا٢بكومة
تكلفة االنفاؽ ا٤بباشر ٣بدمة اجملتمع
عدد البحوث العلمية ا٤بساىم يف ا٪بازىا
مواصفة ISO 26000
معدؿ مساٮبة ا٤بؤسسة يف النشاطات االجتماعية إُف اإليرادات
نسبة العماؿ احملليْب إُف اٝباِف العماؿ
تكلفة ٘بهيزات ٞباية البيئة الطبيعية إُف ٦بموع األصوؿ
نسبة ا٤بنتجات ا٤بعاد تصنيعها إُف إٝباِف ا٤بنتجات
مواصفة ISO 14001
عدد التقارير ا٤بنشورة عن النشاط االنتاجي للمؤسسة

اىتماـ ا٤بؤسسة بتطبيق القوانْب كاألنظمة ا٢بكومية
محركات األداء

(المؤشرات القائدة)

رعاية ٨بتلف األنشطة الثقافية كاالجتماعية
تقدٔف ا٤بساعدات للمجتمع احمللي
توطْب الوظائف
االستثمار يف أصوؿ صديقة للبيئة
اعادة تدكير ا٤بواد كا٤بنتجات
تطوير عمليات صناعية أكثر كفاءة يف استغبلؿ الطاقة كا٤بوارد
إدارة العبلقات مع أصحاب ا٤بصاٌف كاشباع رغباهتم
المصدر :من إعداد الباحثة
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كجو لست ( )06مؤسسات تنتمي إُف عينة دراسة
على الرغم من أف االستبياف رقم ( )02من الدراسة ا٤بيدانية ّ
االستبياف رقم ( ، )01إال أنو ٯبب علينا الوقوؼ على ا٣بصائص الوصفية العامة ٤بؤسسات كأفراد العينة مرة ثانية
باعتبار أف ىذه األخّبة ٛبثل جزءا فقط من عينة االستبياف رقم ( )01من جهة ،كأف أفراد العينة قد ال يكونوف ىم
أنفسهم من قاـ باإلجابة على االستبياف األكؿ من جهة ثانية ،كحٌب كإف كانوا نفس األفراد يف ا٤بؤسسات إال أننا
َف نتعرؼ سابقا على البيانات الوصفية العامة ألفراد العينة يف ىذه ا٤بؤسسات بالتحديد من جهة ثالثة.
كعلى ىذا األساس سيتم يف ا١بداكؿ التالية كصف عينة الدراسة لبلستبياف رقم

()02

من خبلؿ توضيح

٨بتلف ا٤بعلومات سواء تلك ا٤بتعلقة با٤بؤسسة أك تلك ا٤بتعلقة با٤بستجوبْب (ا١بنس ،السن ،ا٤بستول العلمي،
الوظيفة كا٣بربة ا٤بهنية) ،كما يلي:

الرقم

المؤسسة

التكرار

النسبة المئوية

1
2
3
4
5
6

Condor
Enie
Brandt
Géant
Iris Sat
Upac
المجموع

40
7
20
11
15
5
98

%40.8
%7.1
%20.4
%11.2
%15.3
%5.1
%100

المصدر :من إعداد الباحثة بناء على ٨برجات SPSS
Iris Sat ،Brandt ،Condor

تشّب نتائج الدراسة إُف أف أغلب أفراد عينة الدراسة ينتموف إُف مؤسسات
بنسب ( )15.3%( ،)%20.4( ،)% 40.8على التواِف ،كيعود ٛبركز غالبية العينة يف ىذه ا٤بؤسسات الثبلث إُف
كوف ىذه األخّبة ىي مؤسسات كبّبة من حيث ا٢بجم كما أسلفنا القوؿ ،تليها ا٤بؤسسات ا٤بتوسطة كالصغّبة
كما يلي :مؤسسة  Géantبنسبة ( ،)11.2%مث مؤسسة  Enieبنسبة ( ،)%7.1كأخّبا مؤسسة  Upacبنسبة
( )5.1%فقط.
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المتغير
الجنس

السن

المستوى العلمي

الوظيفة

الخبرة المهنية

التكرار

النسبة المئوية

النوع /الفئات
ذكر

59

%60.2

أنثى

39

%39.8

المجموع

22

%000

أقل من  30سنة

4

%4.08

من  30إُف 40

62

%63.26

من  41إُف 50

26

%26.53

أكرب من 50

6

%6.12

المجموع

22

%000

ثانوم

11

%11.2

ليسانس

68

%69.4

دراسات عليا

14

%14.3

أخرل

5

%5.2

المجموع

22

%000

مدير عاـ

2

%2

مدير ماِف ك٧باسيب

8

%8.2

مدير ا٤بوارد البشرية

9

%9.2

مدير إنتاج

12

%12.2

مدير تسويق

7

%7.1

مراقب تسيّب

8

%8.2

أخرل

52

%53.1

المجموع

22

%000

أقل من  5سنوات

5

%5.1

من  5إُف  10سنوات

58

%59.2

من  11إُف  20سنة

25

%25.5

أكثر من  20سنة

10

%10.2

المجموع

22

%000

المصدر :من إعداد الباحثة بناء على ٨برجات SPSS

269

 بالنسبة ٤بتغّب ا١بنس ،تشّب نتائج الدراسة إُف أف أغلب أفراد العينة ىم من فئة الذكور بنسبة قدرت بػ
( ،)%60.2يف حْب أف نسبة اإلناث قدرت بػ ( )%39.8فقط للعينة ا٤بستهدفة ،كىذا قد يتم تفسّبه كما
سبقت االشارة إليو إُف طبيعة عمل ا٤بؤسسات؛
 فيما ٱبص الفئة العمرية ،فقد كاف نصيب الفئة (من  30إُف  40سنة) ىو األكرب بنسبة (٩ )%63.26با
يدؿ على ا٘باه مؤسسات العينة ٫بو توظيف الطاقات الشابة مثلما سبقت االشارة إليو ،لتليها الفئة (من
 41إُف  )50بنسبة ( ،)%26.53فالفئة (أكرب من 50سنة) بنسبة ( ،)%6.12مث أخّبا الفئة (أقل من 30
سنة) بنسبة ()%4.08؛
 أما فيما ٱبص ا٤بستول العلمي ،فيبلحظ أف أغلب أفراد العينة ىم من ٞبلة شهادة الليسانس بنسبة
بلغت ( ،)%69.4تليها ٞبلة الشهادات العليا بنسبة ( ،)%14.3مث نسبة ا٤بستول الثانوم (،)%11.2
كأخّبا نسبة الشهادات األخرل ٩بثلة يف شهاديت الدراسات ا١بامعية التطبيقية كتقِب سامي بنسبة
( ،)%5.2كبصورة عامة بناء على ما تقدـ يتضح أف غالبية األفراد ٰبملوف شهادات دراسية معَبؼ هبا
٩با يعطي مؤشرا جيدا على قدرهتم يف فهم كاستيعاب أسئلة االستبياف كإعطاء إجابات دقيقة ٥با؛
 كبالنسبة ٤بتغّب الوظيفة ،فإف أكرب نسبة كانت من نصيب منصب إطار كظيفي آخر كالٍب مثلت ما نسبتو
كجو ٫بو فئة ا٤بديرين
( )%53.1من أفراد العينة ،كيعود ذلك مثلما تطرقنا إليو سابقا إُف أف االستبياف ّ

كأصحاب مراكز ا٤بسؤكلية ،كٗبا أف ىذه األخّبة أكرب من عدد الوظائف يف معظم ا٤بؤسسات كانت
النسبة األكرب من عدد ا٤بستجوبْب تشغل منصب إطار كظيفي ،أما أدْف نسبة فقد كانت من نصيب
كظيفة ا٤بدير العاـ ( )%2نتيجة عدـ قدرة الباحثة يف الوصوؿ إليهم مثلما سبق القوؿ ،يف حْب تتوزع

باقي النسب على الوظائف األخرل (مدير ماِف ك٧باسيب ،مدير ا٤بوارد البشرية ،مدير انتاج ،مدير
تسويق ،مراقب تسيّب) على النحو التاِف )%7.1( ،)%12.2( ،)%9.2( ،)%8.2( :ك( )%8.2على
الَبتيب ،كيعود تقارب ىذه النسب األخّبة إُف تقارب عدد ا٤بناصب االدارية للمؤسسات الست للعينة
ا٤بستهدفة باستثناء منصب مدير االنتاج يف ا٤بؤسسات ذات ا٢بجم الكبّب كالٍب تتوافر على أكثر من
كحدة إنتاج كمؤسسات  Iris Sat ،Brandt ،Condorحيث يكوف ىنالك أكثر من مدير انتاج يف
ا٤بؤسسة الواحدة ٩با جعل ىذه الوظيفة ٛبثل أعلى النسب ا٣بمس السابقة ()%12.2؛
 أخّبا كليس آخرا كفيما ٱبص عدد سنوات ا٣بربة ا٤بهنية ،فقد احتلت الفئة (من  5إُف  10سنوات) ا٤برتبة
األكُف بنسبة بلغت ( )%59.2كإ٭با ٲبكن إيعاز ذلك إُف كوف أف أغلب األفراد ىم من فئة الشباب ،تليها
الفئة (من  11إُف  20سنة) بنسبة ( ،)%25.5فالفئة (أكثر من  20سنة) بنسبة ( ،)%10.2مث أخّبا الفئة
(أقل من  5سنوات) بنسبة ( ،)%5.1كترل الباحثة أف ىذه النسب ٚبدـ بصورة كبّبة البحث ذلك أف
غالبية األفراد ٲبتلكوف خربة مهنية ال بأس هبا ٩با يؤىلهم لئلجابة ٗبوضوعية كبدقة على أسئلة االستبياف.
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بعد عرض مكونات النموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCسنقوـ فيما يلي باختبار مدل تقدير
مديرم كإطارات ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية لعينة الدراسة ٥بذا النموذج ،كذلك من خبلؿ حساب
ا٤بتوسط ا٢بسايب لكل متغّب من متغّباتو كاستخراج كزنو الذم ٲبثل األٮبية النسبية لو ،على أف يتم استبعاد ذلك
ا٤بتغّب الذم يقل متوسط حسابو عن ا٤بتوسط الفرضي ( )03على أساس أنو َف يلق األٮبية لدل أفراد عينة
الدراسة ،كٕبكم أف النموذج ا٤بقَبح ليس سول ٧باكلة لَبٝبة األىداؼ االسَباتيجية العامة ٤بؤسسات عينة
الدراسة ،جدير بنا أف نبدأ أكال بتحديد االٮبية النسبية لكل ىدؼ عاـ مقَبح.

ما ىي األىداؼ االسَباتيجية العامة األكثر أٮبية من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة يف مؤسسات الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية؟

الهد االستراتيجي العام

المتوسط الحسابيx

االنحرا

المعياريδ

الوزن

ضماف بقاء كاستمرارية ا٤بؤسسة

4.5612

0.49879

%14.96

رفع نسبة االدماج إُف أقصى مستوياهتا

4.1837

0.41485

%13.72

تصميم منتجات عالية ا١بودة كٗبعايّب عا٤بية كتركيبها
كليا يف ا١بزائر

4.3776

0.48727

%14.36

السيطرة على سوؽ الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية
يف ا١بزائر

4.5102

0.48727

%14.80

الوصوؿ إُف األسواؽ العا٤بية (التصدير)

4.1020

0.52739

%13.46

ٙبقيق ٛبوقع جيد يف األسواؽ ا٣بارجية

4.3776

0.61334

%14.36

تطوير األداء ا٤بؤسسي كا٢بصوؿ على شهادات التميز

4.3673

0.48456

%14.33

المجموع

30.4796

-

%100

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج SPSS

يتضح من ا١بدكؿ السابق أف متوسطات األىداؼ االسَباتيجية العامة ا٤بقَبحة السبعة ( )07متقاربة إذ بلغت
قيمتها أكرب من ( )04درجات لكل األىداؼ ،مع أفضلية طفيفة ٥بديف ضماف بقاء كاستمرارية ا٤بؤسسة كالسيطرة
على سوؽ الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر ،حيث بلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب ٥بما ( )4.5612ك()4.5102
على الَبتيب ،كىذا يعِب أف أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة مرتفعة كافة األىداؼ االسَباتيجية العامة ا٤بقَبحة،
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كىو ما تشّب إليو قيم اال٫براؼ ا٤بعيارم ٥بذه األىداؼ ،أما فيما ٱبص الوزف النسيب لكل ىدؼ فقد مت حسابو
بقسمة ا٤بتوسط ا٢بسايب لكل ىدؼ على ٦بموع ا٤بتوسطات ا٢بسابية لكافة األىداؼ ،كلقد كانت األكزاف
متقاربة نظرا لتقارب قيم ا٤بتوسطات ا٢بسابية لؤلىداؼ ا٤بقَبحة.
قبل ٙبليل مك ونات األبعاد ا٣بمس للنموذج ا٤بقَبح ارتأينا ٙبديد األٮبية النسبية لكل بعد على حدل ،فما
ىي األبعاد األكثر أٮبية من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة لتقييم األداء االسَباتيجي ٤بؤسسات الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج؟

المتوسط الحسابيx

البعد

االنحرا

المعياريδ

الوزن

البعد المالي

4.0682

0.28108

%20.62

بعد العمالء

3.9932

0.40573

%20.24

بعد العمليات الداخلية

3.8785

0.30473

%19.66

بعد التعلم والنمو

3.9182

0.32787

%19.86

البعد البيئي واالجتماعي

3.8709

0.38598

%19.62

المجموع

19.729

-

%100

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج SPSS

يتضح من ا١بدكؿ أف أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية كمتقاربة كل األبعاد ا٣بمس ( )05للنموذج
ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ، )BSCمع إعطاء أٮبية أكرب للبعد ا٤باِف ٗبتوسط حسايب قدره ( ،)4.0682كىو يعرب
عن الوضع الكائن يف ا٤بؤسسات ا١بزائرية عامة كمؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية خاصة،
باعتبارىا توِف أٮبية أكرب للجانب ا٤باِف مقارنة بباقي جوانب خلق القيمة يف ا٤بؤسسة ،ىذه ا١بوانب األخّبة جات
هبذا الَبتيب :العمبلء ،التعلم كالنمو ،العمليات الداخلية ،البعد البيئي كاالجتماعي ٗبتوسطات حسابية قدرىا:
( )3.8709( ،)3.8785( ،)3.9182( ،)3.9932على الَبتيب ،كما تشّب قيم اال٫براؼ ا٤بعيارم ٥بذه األبعاد إُف
اتفاؽ آراء عينة الدراسة حوؿ أٮبية ىذه األبعاد.
يف ا١بداكؿ التالية سنتعرؼ على تقييم أفراد عينة الدراسة لكل بعد من أبعاد النموذج ا٤بقَبح ،سواء تعلق
األمر باألىداؼ االسَباتيجية ٥بذا البعد ،أـ ٗبحركات أدائو ،أـ ٗبقاييس أدائو.
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ما ىي األىداؼ االسَباتيجية ك٧بركات األداء كمقاييسها األكثر أٮبية يف البعد ا٤باِف من كجهة نظر مديرم
كإطارات مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج؟

المتوسط

الوتغيزاد

الحسابيx

االنحرا

المعياريδ

الوزن

األى ة ة ةدا االستة ةراتةي ة ةجةةي ة ة ة ةة
تعظيم قيمة ا٤بؤسسة

4.2245

0.48759

%34.36

تعظيم رٕبية ا٤بؤسسة

4.3673

0.50539

%35.52

توفّب السيولة

3.7041

0.64551

%30.12

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

12.2959

-

%100

مح ةةرك ة ة ةةات األداء
االستثمار يف مشاريع استثمارية مرٕبة

4.3776

0.48727

%11.86

ٚبفيض تكلفة رأس ا٤باؿ

3.9592

0.65674

%10.73

زيادة ا٤ببيعات من خبلؿ اٯباد قنوات توزيع جديدة

4.3061

0.66438

%11.67

ٚبفيض تكلفة ا٤بنتجات

4.1224

0.54234

%11.17

االستغبلؿ األمثل لؤلصوؿ

4.2143

0.63001

%11.42

ٙبديد ا٢بجم األمثل للمخزكف

3.8265

0.64257

%10.36

ٙبديد سياسة االئتماف ا٤بثلى لتحقيق رقم األعماؿ ا٤بستهدؼ

3.9388

0.58884

%10.67

التسيّب األمثل للخزينة

4.2143

0.61342

%11.42

إدارة الديوف قصّبة األجل

3.9490

0.52509

%10.70

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

36.9082

-

%100

مق ةةاية ة ة ة ةةيس األداء
القيمة االقتصادية ا٤بضافة EVA

3.9592

0.62456

%8.23

عائد التدفق النقدم على االستثمار CFROI

3.8061

0.71303

%7.92

معدؿ ٭بو رقم األعماؿ

4.5204

0.54166

%9.4

معدؿ العائد على االستثمار ROI

4.2347

0.51375

%8.81

معدؿ العائد على األمواؿ ا٣باصة

3.7245

0.58821

%7.74
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نسبة صايف الربح إُف ا٤ببيعات

4.1429

0.51773

%8.61

معدؿ ٭بو صايف التدفق النقدم التشغيلي

4.1224

0.52298

%8.57

سعر التكلفة

3.9082

0.71920

%8.13

حجم رأس ا٤باؿ العامل

4.0306

0.71008

%8.38

نسبة السيولة العامة

3.8469

0.63167

%8.13

نسبة السيولة ا١باىزة

3.9082

0.67483

%8.14

نسبة رأس ا٤باؿ العامل إُف الديوف قصّبة األجل

3.8571

0.68864

%8.01

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

48.0612

-

%100

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج SPSS

من خبلؿ النتائج ،يتضح أف:
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية األىداؼ االسَباتيجية ا٤بقَبحة مع إعطاء أٮبية أكرب ٥بدؼ
تعظيم رٕبية ا٤بؤسسة ٗبتوسط حسايب ( )4.3673كبوزف ( ،)%35.52كأف اال٫براؼ ا٤بعيارم لؤلىداؼ
الثبلث كاف متوسطا ٩با يدؿ على اتفاؽ آراء عينة الدراسة حوؿ أٮبية ىذه األىداؼ؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة مرتفعة ٧بركات األداء ا٤بقَبحة ،كقد حقق ٧برؾ "االستثمار يف مشاريع
استثمارية مرٕبة" أعلى متوسط حسايب بقيمة ( )4.3776ككزف ( ،)%11.86فيما حقق ٧برؾ "ٙبديد
ا٢بجم األمثل للمخزكف" أدْف متوسط بقيمة ( )3.8265ككزف ( ،)%10.36كما تشّب قيم اال٫براؼ
ا٤بعيارم ٥بذه احملركات إُف اتفاؽ آراء عينة الدراسة حوؿ أٮبيتها؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية مقاييس األداء ا٤بقَبحة لقياس األىداؼ االسَباتيجية للبعد ا٤باِف،
كقد حقق مقياس "معدؿ ٭بو رقم األعماؿ" أعلى متوسط بقيمة ( )4.5204ككزف ( ،)%9.4أما أدْف
متوسط فقد كاف ٤بقياس "معدؿ العائد على األمواؿ ا٣باصة" بقيمة ( )3.7245ككزف ( ،)%7.74كتشّب
قيم اال٫براؼ ا٤بعيارم ٥بذه ا٤بقاييس إُف اتفاؽ آراء عينة الدراسة بشأف أٮبيتها كذلك.
ما ىي األىداؼ االسَباتيجية ك٧بركات األداء كمقاييسها األكثر أٮبية يف بعد العمبلء من كجهة نظر مديرم
كإطارات مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج؟
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المتغيرات

المتوسط

االنحرا

الحسابيx

المعياريδ

الوزن

األى ة ة ةدا االستة ةراتةي ة ةجةةي ة ة ة ةة
زيادة ا٢بصة السوقية للمؤسسة

4.2041

0.62523

%33.97

ٙبقيق رضا العمبلء

4.2347

0.62262

%34.21

جلب عمبلء جدد

3.9388

0.78407

%31.82

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

12.3776

-

%100

مح ةةرك ة ة ةةات األداء
سعر منخفض

3.8469

0.77794

%10.84

مستول رفيع يف فن التسويق

3.9694

0.75237

%11.19

ٚبفيض كقت التسليم (زمن االنتظار +زمن دكرة االنتاج)

3.7551

1.14028

%10.58

تقدٔف منتجات ذات جودة عالية

4.0000

0.75982

%11.27

ٙبسْب ا٣بدمات ا٤بقدمة للعميل

3.9592

0.82385

%11.16

التعرؼ على االحتياجات ا٤بستقبلية للعمبلء

3.9796

0.68834

%11.22

سياسة ائتمانية مبلئمة

3.8061

0.60340

%10.73

السمعة ا١بيدة

4.0306

0.66510

%11.36

ٙبسْب مظهر كنوعية ا٤بنتجات

4.1327

0.78172

%11.65

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

35.4796

-

%100

مق ةةاية ة ة ة ةةيس األداء
نسبة مبيعات ا٤بؤسسة إُف ا٤ببيعات الكلية يف السوؽ

4.2449

0.62691

%12.06

عدد مرات تكرار الشراء

3.5714

0.57437

%10.14

نسبة العمبلء الراضْب عن مبيعات ا٤بؤسسة

3.9184

0.90444

%11.13

معدؿ التسليم يف الوقت احملدد

4.0510

0.59849

%11.51

معدؿ االحتفاظ بالعمبلء

4.0714

0.66192

%11.56

معدؿ ا٤بطالبة باإلصبلح خبلؿ فَبة الضماف

3.7449

0.77740

%10.64

معدؿ شكاكل العمبلء

3.8061

0.76869

%10.81

معدؿ دكراف العمبلء

3.7959

0.68803

%10.78

عدد العمبلء ا١بدد

4.0000

0.59204

%11.36

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

35.204

-

%100

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج SPSS
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من خبلؿ نتائج ا١بدكؿ ،يتضح أف:
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة مرتفعة األىداؼ االسَباتيجية ا٤بقَبحة لبعد العمبلء ،لكن مع إعطاء
أٮبية أكرب لػ "ىدؼ ٙبقيق رضا العمبلء" ،حيث بلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب لو ( )4.2347كبوزف (،)%34.21
كما أف اال٫براؼ ا٤بعيارم لؤلىداؼ الثبلث كاف متوسطا على العموـ ٩با يدؿ على اتفاؽ آراء عينة
الدراسة حوؿ أٮبية ىذه األىداؼ؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة مرتفعة كذلك ٧بركات األداء ا٤بقَبحة ،كقد كاف أعلى متوسط حسايب
للمحرؾ "ٙبسْب مظهر كنوعية ا٤بنتجات" بقيمة ( )4.1327ككزف ( ،)%11.65فيما حقق ٧برؾ "ٚبفيض
كقت التسليم" أدْف متوسط بقيمة ( )3.7551ككزف (،)%10.58كما أنو على الرغم من ارتفاع قيم
اال٫براؼ ا٤بعيارم ٥بذه احملركات إال أهنا يف معظمها أقل من الواحد الصحيح كىو ما يدؿ على اتفاؽ
آراء عينة الدراسة حوؿ أٮبيتها؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية مقاييس األداء ا٤بقَبحة لقياس األىداؼ االسَباتيجية لبعد
العمبلء ،كقد حقق مقياس "نسبة مبيعات ا٤بؤسسة إُف ا٤ببيعات الكلية يف السوؽ" أعلى متوسط حسايب بقيمة
( )4.2449ككزف ( ،)%12.06أما مقياس "عدد مرات تكرار الشراء" فقد حقق أدْف متوسط بقيمة
( )3.5714ككزف ( ،)%10.14كما أف اال٫براؼ ا٤بعيارم للمقاييس ا٤بقَبحة كاف متوسطا على العموـ ٩با
يدؿ على اتفاؽ آراء عينة الدراسة حوؿ أٮبيتها.

ما ىي األىداؼ االسَباتيجية ك٧بركات األداء كمقاييسها األكثر أٮبية يف بعد العمليات الداخلية من كجهة
نظر مديرم كإطارات مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج؟

المتوسط

الوتغيزاد

الحسابيx

االنحرا

المعياريδ

الوزن

األى ة ة ةدا االستة ةراتةي ة ةجةةي ة ة ة ةة
ٙبسْب العمليات التشغيلية

3.8776

0.86472

%34.45

خلق منتجات جديدة

4.0306

0.91329

%35.81

ٚبفيض التكاليف

3.3469

0.89452

%29.74

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

11.2551

-

%100

276

مح ةةرك ة ة ةةات األداء
كفاءة االتصاالت الداخلية

4.0102

0.66573

%9.24

فحص كٙبديث خطة ا٤بؤسسة باستمرار

3.4082

0.93980

%7.85

ٚبفيض زمن دكرة االنتاج

3.5612

0.77415

%8.21

احَباـ معايّب ا١بودة

4.3265

0.58812

%9.97

استخداـ نظم التصنيع ا٢بديثة

4.2041

0.57363

%9.69

زيادة االنتاجية

3.8980

0.77977

%8.98

االبداع التكنولوجي

4.1429

0.82487

%9.55

اجراء تعديبلت على منتجات قائمة

4.2245

0.68158

%9.74

التسيّب األمثل للمخزكف

3.8980

0.72496

%8.98

ٙبسْب برامج الصيانة

3.7041

0.69177

%8.54

ٙبديث التكنولوجيا ا٤بستخدمة

4.0102

0.73911

%9.24

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

43.3879

-

%100

مق ةةاية ة ة ة ةةيس األداء
معدؿ زمن دكرة االنتاج

4.1633

0.56885

%8.86

معدؿ عيوب ا٤بنتوجات

4.0918

0.62733

%8.71

معدؿ اصبلح ا٤بنتجات غّب ا١بيدة

4.1939

0.74139

%8.92

معدؿ انتاجية العامل الواحد

3.8367

0.65321

%8.16

نسبة زمن ٘بهيز اآلالت إُف اٝباِف زمن العملية االنتاجية

3.9286

0.70711

%8.36

عدد ا٤بنتجات ا١بديدة كل سنة

3.9898

0.61753

%8.49

نسبة ا٤ببيعات ا١بديدة إُف اٝباِف ا٤ببيعات

4.0612

0.82257

%8.64

معدؿ دكراف ا٤بخزكف

4.0000

0.91944

%8.51

عدد مرات صيانة اآلالت

3.7857

0.94433

%8.05

نسبة تكلفة الفضبلت إُف اٝباِف التكاليف

3.5510

0.99472

%7.55

تكلفة ا٤بواد إُف اٝباِف التكاليف

3.6531

0.74753

%7.77

تطور تكلفة منتجات ا٤بؤسسة مقارنة بتكلفة ا٤بنتجات ا٤بنافسة

3.7449

0.79055

%7.97

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

47

%100

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج SPSS

من خبلؿ نتائج ا١بدكؿ ،يتضح أف:
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 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة مرتفعة األىداؼ االسَباتيجية ا٤بقَبحة لبعد العمليات الداخلية ،مع
إعطاء أٮبية أكرب لػهدؼ "خلق منتجات جديدة" ،إذ بلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب ٥بذا ا٥بدؼ ( )4.0306بوزف
( ،)%35.81كبالرغم من ارتفاع اال٫براؼ ا٤بعيارم لؤلىداؼ الثبلث إال أهنا كانت أقل من الواحد ٩با
يدؿ على اتفاؽ آراء عينة الدراسة حوؿ أٮبية ىذه األىداؼ؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية كذلك ٧بركات األداء ا٤بقَبحة ،كقد كاف أعلى متوسط حسايب
للمحرؾ "احَباـ معايّب ا١بودة" بقيمة ( )4.3265ككزف ( ،)%9.97فيما كاف أدْف متوسط حملرؾ األداء
"فحص كٙبديث خطة ا٤بؤسسة باستمرار" بقيمة ( )3.4082ككزف ( ،)%7.85كما أف قيم اال٫براؼ ا٤بعيارم
٥بذه احملركات تشّب إُف اتفاؽ آراء عينة الدراسة حوؿ أٮبيتها؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية مقاييس األداء ا٤بقَبحة لقياس األىداؼ االسَباتيجية لبعد
العمليات الداخلية ،كقد حقق مقياس "معدؿ اصبلح ا٤بنتجات غّب ا١بيدة" أعلى متوسط حسايب بقيمة
( )4.1939ككزف ( ،)%8.92أما مقياس "نسبة تكلفة الفضبلت إُف اٝباِف التكاليف" فقد حقق أدْف متوسط
بقيمة ( )3.5510ككزف ( ،)%7.55كما أف اال٫براؼ ا٤بعيارم للمقاييس ا٤بقَبحة كاف أقل من الواحد
الصحيح ٩با يدؿ على اتفاؽ آراء عينة الدراسة حوؿ أٮبيتها.

ما ىي األىداؼ اال سَباتيجية ك٧بركات األداء كمقاييسها األكثر أٮبية يف بعد التعلم كالنمو من كجهة نظر
مديرم كإطارات مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج؟

المتوسط

الوتغيزاد

الحسابيx

االنحرا

المعياريδ

الوزن

األى ة ة ةدا االستة ةراتةي ة ةجةةي ة ة ة ةة
ٙبسْب رضا العاملْب

4.2857

0.62590

%35.53

تنمية قدرات كمهارات العنصر البشرم

4.2041

0.65738

%34.86

تطوير التكنولوجيا ا٤بستخدمة

3.5714

0.93058

%29.61

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

12.0612

%100

مح ةةرك ة ة ةةات األداء
كضع نظاـ للحوافز كا٤بكافآت

4.2755

0.77033

%12.34
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توفّب مناخ العمل ا٤بناسب

4.1122

0.71627

%11.87

توفّب معايّب الوقاية كالسبلمة ا٤بهنية

3.9082

0.68994

%11.28

االىتماـ باقَباحات كشكاكل العاملْب

3.9694

0.54591

%11.46

القياـ بدكرات تأىيل للعاملْب كا٤بوظفْب ا١بدد

3.9592

0.65674

%11.43

القياـ بدكرات تدريبية للموظفْب كل حسب ٚبصصو

3.7857

0.66192

10.93

اشراؾ العاملْب يف صنع القرار

3.2959

1.00728

%9.51

القياـ بدراسات كٕبوث تسويقية

3.4388

0.70442

9.93

اقتناء التكنولوجيا ا٢بديثة

3.8980

0.72496

%11.25

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

34.6429

%100

مق ةةاية ة ة ة ةةيس األداء
معدؿ تطور ا٢بوافز كا٤بكافآت

4.2551

0.67825

%9.96

مؤشر الرضا الوظيفي

4.2143

0.69237

%9.86

معدؿ دكراف العاملْب (عدد التاركْب للعمل على العدد االٝباِف)

3.5816

0.82391

%8.38

معدؿ تكرار ا٢بوادث

3.8061

0.83306

%8.91

معدؿ الغياب

3.8163

0.56252

%8.93

عدد شكاكل العاملْب

4.1327

0.66794

%9.67

عدد الَبقيات إُف ا٤بستول األعلى

4.0204

0.64183

%9.41

معدؿ تكوين العاملْب (مصاريف التكوين إُف اٝباِف ا٤بصاريف)

3.8469

0.70859

%9.00

معدؿ تطبيق اقَباحات العاملْب

3.7449

0.63101

%8.76

نسبة تكلفة األصوؿ التكنولوجية ا٢بديثة إُف ٦بموع األصوؿ غّب ا١بارية

3.6735

0.58812

%8.60

معدؿ تكاليف البحث كالتطوير ا٣باصة با٤بنتجات ا١بديدة

3.6429

0.64616

%8.52

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

42.7347

-

%100

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج SPSS

من خبلؿ نتائج ا١بدكؿ ،يتضح أف:
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة مرتفعة األىداؼ االسَباتيجية ا٤بقَبحة لبعد التعلم كالنمو ،لكن مع
إعطاء أٮبية أكرب ٥بدؼ "ٙبسْب رضا العاملْب" ،ذلك أف ا٤بتوسط ا٢بسايب ٥بذا ا٥بدؼ بلغ ()4.2857
أما كزنو فهو ( ،)%35.53أما فيما ٱبص اال٫براؼ ا٤بعيارم لؤلىداؼ الثبلث فهو أقل من الواحد
الصحيح ٩با يدؿ على اتفاؽ آراء عينة الدراسة حوؿ أٮبية ىذه األىداؼ؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية ٧بركات األداء ا٤بقَبحة لبعد التعلم كالنمو كذلك ،أما ٧برؾ األداء
الذم كاف لو أكرب متوسط حسايب فهو "كضع نظاـ للحوافز كا٤بكافآت" بقيمة ( )4.2755ككزف
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( ،)%12.34فيما حقق ٧برؾ األداء "اشراؾ العاملْب يف صنع القرار" أدْف متوسط بقيمة ( )3.2959ككزف
( ،)%9.51أما فيما ٱبص اال٫براؼ ا٤بعيارم ٥بذه احملركات فإف قيمو يف معظمها تشّب إُف اتفاؽ آراء
عينة الدراسة حوؿ أٮبيتها؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية مقاييس األداء ا٤بقَبحة لقياس األىداؼ االسَباتيجية لبعد التعلم
كالنمو ،كقد كاف أكرب متوسط حسايب ٤بقياس "معدؿ تطور ا٢بوافز كا٤بكافآت" بقيمة ( )4.2551ككزف
( ،)%9.96أما مقياس "معدؿ دكراف العاملْب" فقد حقق أدْف متوسط بقيمة ( )3.5816ككزف
( ،)%8.38أما قيم اال٫براؼ ا٤بعيارم للمقاييس ا٤بقَبحة فقد كانت متوسطة ٩با يدؿ على اتفاؽ آراء
عينة الدراسة حوؿ أٮبيتها.
ما ىي األىداؼ االسَباتيجية ك٧بركات األداء كمقاييسها األكثر أٮبية يف البعد البيئي كاالجتماعي من كجهة
نظر مديرم كإطارات مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج؟

الوتغيزاد

المتوسط

االنحرا

الحسابيx

المعياريδ

الوزن

األى ة ة ةدا االستة ةراتةي ة ةجةةي ة ة ة ةة
االلتزاـ بالقوانْب كاألنظمة ا٢بكومية

3.8469

0.87758

%24.54

ا٤بساٮبة يف بناء كدعم اجملتمع احمللي

3.9388

0.70076

%25.13

تقليص االنبعاثات النا٘بة عن النشاط االنتاجي

3.9490

0.72329

%25.20

ٙبقيق التوازف بْب ٨بتلف أصحاب ا٤بصاٌف

3.9388

0.55271

%25.13

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

15.6735

%100

مح ةةرك ة ة ةةات األداء
اىتماـ ا٤بؤسسة بتطبيق القوانْب كاألنظمة ا٢بكومية

4.1429

0.45408

%13.43

رعاية ٨بتلف األنشطة الثقافية كاالجتماعية

3.5612

0.62699

%11.54

تقدٔف ا٤بساعدات للمجتمع احمللي

3.7551

0.62691

%12.16

توطْب الوظائف

3.7245

0.65457

%12.07

االستثمار يف أصوؿ صديقة للبيئة

3.9490

0.63201

12.80

اعادة تدكير ا٤بواد كا٤بنتجات

3.8980

0.73904

%12.63
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تطوير عمليات صناعية أكثر كفاءة يف استغبلؿ الطاقة كا٤بوارد

3.8776

0.70733

%12.57

إدارة العبلقات مع أصحاب ا٤بصاٌف كاشباع رغباهتم

3.9490

0.38988

12.80

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

30.8573

%100

مق ةةاية ة ة ة ةةيس األداء
عدد القضايا ا٤برفوعة ضد ا٤بؤسسة يف احملاكم

4.0408

0.47447

%9.52

عدد االنذارات ا٤بوجهة للمؤسسة من طرؼ ا٢بكومة

3.8061

0.54975

%8.96

تكلفة االنفاؽ ا٤بباشر ٣بدمة اجملتمع

3.8469

0.70859

%9.06

عدد البحوث العلمية ا٤بساىم يف ا٪بازىا

3.8776

0.69260

%9.13

مواصفة ISO 26000

4.1020

0.61744

%9.66

معدؿ مساٮبة ا٤بؤسسة يف النشاطات االجتماعية إُف اإليرادات

3.6224

0.66604

%8.53

نسبة العماؿ احملليْب إُف اٝباِف العماؿ

3.7347

0.83173

%8.80

تكلفة ٘بهيزات ٞباية البيئة الطبيعية إُف ٦بموع األصوؿ

3.8776

0.61368

%9.13

نسبة ا٤بنتجات ا٤بعاد تصنيعها إُف إٝباِف ا٤بنتجات

3.7857

0.61342

%8.92

مواصفة ISO 14001

3.8367

0.58669

%9.04

عدد التقارير ا٤بنشورة عن النشاط االنتاجي للمؤسسة

3.9286

0.66192

%9.25

المجة ة ة ة ة ة ةمة ة ة ة ة ة ةوع

42.4591

-

%100

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج SPSS

من خبلؿ نتائج ا١بدكؿ ،يتضح أف:
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة مرتفعة األىداؼ االسَباتيجية ا٤بقَبحة للبعد البيئي كاالجتماعي ،لكن
على عكس األبعاد السابقة فا٤ببلحظ يف ىذا البعد ىو التقارب الشديد بْب متوسطات كأكزاف األىداؼ
األربعة ا٤بقَبحة ،كٲبكن ايعاز ذلك إُف اتفاؽ آراء عينة الدراسة على أٮبيتها ٝبيعا دك٭با تفضيل ،كىو ما
تؤكده قيم اال٫براؼ ا٤بعيارم ٥بذه األىداؼ؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة مرتفعة كذلك ٧بركات األداء ا٤بقَبحة ،كقد كاف أعلى متوسط حسايب
حملرؾ األداء "اىتماـ ا٤بؤسسة بتطبيق القوانْب كاألنظمة ا٢بكومية" بقيمة ( )4.1429ككزف (،)%13.43
فيما حقق ٧برؾ األداء "رعاية ٨بتلف األنشطة الثقافية كاالجتماعية" أدْف متوسط بقيمة ( )3.5612ككزف
( ،)%11.54أما قيم اال٫براؼ ا٤بعيارم ٥بذه احملركات فهي تشّب إُف اتفاؽ آراء عينة الدراسة حوؿ
أٮبيتها؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية مقاييس األداء ا٤بقَبحة لقياس األىداؼ االسَباتيجية لبعد
العمبلء ،كقد حقق مقياس "مواصفة  "ISO 26000أعلى متوسط حسايب بقيمة ( )4.1020ككزف
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( ،)%9.66أما مقياس "معدؿ مساٮبة ا٤بؤسسة يف النشاطات االجتماعية إُف اإليرادات" فقد حقق أدْف
متوسط بقيمة ( )3.6224ككزف (،)%8.53كما أف اال٫براؼ ا٤بعيارم للمقاييس ا٤بقَبحة كاف متوسطا
على العموـ ٩با يدؿ على اتفاؽ آراء عينة الدراسة حوؿ أٮبيتها.
من خبلؿ ما تقدـ ،يتضح أف مديرم كإطارات ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية لعينة الدراسة يقيموف

بدرجة عالية كل األىداؼ االسَباتيجية العامة ا٤بقَبحة ككل متغّبات النموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC
سواء كانت أبعاد ،أـ أىداؼ اسَباتيجية ٥بذه األبعاد ،أـ ٧بركات األداء لتحقيق ىذه األىداؼ ،أـ مقاييس ٥بذه
األخّبة.
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توصلنا يف ا٤ببحث السابق إُف أف النموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCقد لقي قبوال كتقديرا كبّبين
لدل مديرم كإطارات مؤسسات عينة الدراسة ا٤بيدانية ،ىذا النموذج الذم ٛبت صياغتو انطبلقا من األىداؼ
االسَباتيجية العامة ا٤بقَبحة كالذم يهدؼ إُف الوقوؼ على مدل ٙبقيق ىذه األىداؼ ،أم تقييم األداء
االسَباتيجي ٤بؤسسات العينة ا٤بستهدفة ،أصبح باإلمكاف االعتماد عليو الختبار الفرضيات ،كعلى ىذا األساس
سيتم تقسيم ىذا ا٤ببحث إُف:
 المطلب األول :النمذجة با٤بعادلة البنائية كاختبار النموذج االفَباضي للدراسة؛
 المطلب الثاني :ا٤بتغّبات الوسيطية كمصفوفة (األداء/األٮبية) الختبار الفرضية الرئيسية الثالثة.
لقد مت التوصل يف الفصل األكؿ من ىذا البحث إُف أف تقييم األداء االسَباتيجي ىو ٦بموعة متكاملة من
العمليات اإلدارية ا٤بَبابطة مع بعضها البعض كالٍب تعتمد على عدد من ا٤بؤشرات ٤بتابعة تنفيذ االسَباتيجية
ا٤بوضوعة من طرؼ ا٤بؤسسة للوقوؼ على مدل ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية.
إف التعريف السابق ٯبعلنا نتساءؿ عن فعالية استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف تقييم األداء
االسَباتيجي ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،كبتعبّب آخر مدل
فعاليتها يف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية ٥بذه األخّبة.
لئلجابة على ىذا السؤاؿ ٯبب اختبار الفرضية الثالثة كالٍب ٛبت صياغتها كما يلي:
الفرضية الثالثةٙ :بقيق األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد ا٤بختلفة لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCا٤بقَبحة يؤدم

إُف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية العامة لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج.
لكن ٯبب أف ال نغفل أنو يف ٭بوذج الدراسة األكِف مت افَباض أنو توجد عبلقات متداخلة بْب األبعاد ا٤بختلفة
لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكالٍب تؤثر يف ٦بموعها متكاملة على تقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسة ،ىذه
العبلقات ىي الٍب شكلت فرضيات الدراسة كالنظرة التصورية األكُف للنموذج ا٤بقَبح ،لذلك سنقوـ فيما يلي
باختبار ىذا النموذج باالعتماد على برنامج .Smart PLS
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يقصد بنموذج البناء ،ذلك النموذج الذم ٲبثل النموذج االفَباضي ا٤بقَبح للدراسة كالذم مت تطويره بناء على
الدراسات السابقة كالنظريات األدبية ،1كعلى ىذا األساس ،مت تطوير البدائل للتوصل إُف النموذج األفضل يف
ٙبديد ا٤بسار كالذم يقابل أفضل القيم ٤بؤشرات جودة النموذجٕ ،بيث يتم البدء أكال بنموذج ٰبتوم على كل
التأثّبات ا٤بمكنة من األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد ا٤بختلفة لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCإُف األىداؼ
االسَباتيجية العامة ،كنقوـ ٕبساب مؤشرات جودتو ،فإذا كانت ىذه األخّبة مطابقة للمعايّب نعتمد النموذج،
كإف كانت ال تستويف ا٤بعايّب نقوـ بتعديبلت على النموذج حٌب يتم التوصل يف األخّب إُف ٭بوذج تكوف مؤشرات
جودتو مطابقة للمعايّب ،كىو ما يوضحو الشكل رقم (.)8.4

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

Smart PLS

يبْب النموذج البنائي ا٤بقَبح أنو مت حذؼ بعض ا٤بسارات يف ٭بوذج الدراسة األكِف ،كذلك بسبب عدـ جودة
مؤشراهتا ،لكن على الرغم من ذلك فإف ٭بوذج البناء كاف مطابقا ٤با جاءت بو األدبيات النظرية حوؿ تأثّب كدكر
بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف تقييم األداء االسَباتيجي ،ذلك أنو يتضح من خبلؿ الشكل أف ٙبقيق أىداؼ
بعد التعلم كالنمو يؤثر يف ٙبقيق أىداؼ بعد العمليات الداخلية ،كٙبقيق ىذه األخّبة يؤدم إُف ٙبقيق أىداؼ
بعدم العمبلء كالبيئية كاجملتمع ،كىو ما يؤدم إُف ٙبقيق أىداؼ البعد ا٤باِف ،ىذا من جهة ،كمن جهة ثانية ٪بد
أف ٙبقيق أىداؼ بعد التعلم كالنمو يؤثر بصورة مباشرة كذلك على ٙبقيق أىداؼ بعدم العمبلء كالبيئة كاجملتمع،
 1شرقي خليل" ،دكر إدارة ا١بودة الشاملة يف ٙبسْب أداء مؤسسات التعليم العاِف :دراسة ألراء عينة من األساتذة يف كليات االقتصاد با١بامعات
ا١بزائرية" ،أطركحة دكتوراه العلوـ يف علوـ التسيّب ،جامعة ٧بمد خيضر ،بسكرة ،ا١بزائر ،2016 ،ص.274.
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كىو ما يؤثر كذلك يف ٙبقيق أىداؼ البعد ا٤باِف ،الذم يؤدم يف هناية ا٤بسار إُف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية
العامة ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج.

لتأكيد أك رفض الفرضية الثالثة ،سنقوـ فيما يلي سنقوـ باختبار النموذج البنائي ا٤بقَبح ،كذلك يف عدة
خطوات كما يلي:

يتم خبلؿ ىذه ا٤برحلة اختبار معنوية ا٤بسارات ا٤بفَبضة للنموذج البنائي ،1تكوف قيم معامبلت ا٤بسار جيدة
اذا ٘باكزت قيمتها ( ،)40%من أجل التحقق من معنوية قيم ا٤بسارات مت اجراء اختبار » «Studentباالعتماد
على أسلوب "البوتس ترابْب" مع نسبة خطأ ( ،)5%نتائج االختبار مبينة يف الشكل التاِف:

)0.402(0.000

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج ""SmartPLSبرنامج

""SmartPLS

يتبْب من الشكل أعبله كعند مستول معنوية ( )95%بأف أغلب قيم مسارات ٭بوذج البناء ١بميع التأثّبات
ا٤بمكنة بْب أبعاد ا٤بتغّب ا٤بستقل (األىداؼ االسَباتيجية ألبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف( ))BSCفيما بينها من جهة،
كبينها كبْب ا٤بتغّب التابع (األىداؼ االسَباتيجية العامة) من جهة ثانية تتميز با١بودة ،باستثناء بعض ا٤بسارات
الٍب َف تتجاكز قيمها (( )40%أثر بعد العمليات الداخلية على البعد البيئي كاالجتماعي كأثر البعد البيئي
كاالجتماعي على البعد ا٤باِف) ،كٗبا أف األثر معنوم يتم االحتفاظ هبما ،كيبلحظ أف أكرب قيمة ٤بعامبلت ا٤بسار

1

Hair, J. F., Hult, G.M., Ringle, C. M. & Sarstedt, M. "A primer on partial least squares structural equation
modeling (PLS-SEM)". Los Angeles, USA, 2013, PP.171.
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كانت بْب أىداؼ البعد ا٤باِف كاألىداؼ االسَباتيجية العامة حيث بلغت
النموذج ا٤بقَبح مع البيانات الواقعية ا٣باصة بو.

(،)%63.4

كىذا ما يدؿ على تطابق

يتم خبلؿ ىذه ا٤برحلة حساب قيم معامل التحديد لؤلثر الكلي للعوامل ا٣بارجة على العوامل الداخلة (قدرة
ا٤بتغّبات ا٤بستقلة على شرح ا٤بتغّبات التابعة ،حيث إذا كاف  R2أكرب من ( )%67فهو قوم ،كاف كاف بْب (%33
ك )%67فهو متوسط ،كاف كاف أقل من ( )%33فهو ضعيف ،1كيبْب ا١بدكؿ ا٤بواِف قيم ىذا ا٤بعامل:

العوامل

معامل التحديد

النتيجة

األىداؼ االسَباتيجية العامة

0.396

متوسطة

أىداؼ البعد البيئي كاالجتماعي

0.283

ضعيفة

أىداؼ البعد ا٤باِف

0.417

متوسطة

أىداؼ بعد العمبلء

0.430

متوسطة

أىداؼ بعد العمليات الداخلية

0.395

متوسطة

المعدل""R2
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""SmartPLS

يتبْب من ا١بدكؿ السابق بأف أغلب قيم معامبلت التحديد مقبولة ،بلغت أعلى قيمة لديها على مستول
"بعد العمبلء" ما يدؿ على أف عاملي "بعد العمليات الداخلية" ك"بعد التعلم كالنمو" يفسراف ( )%43من التغّب
يف عامل "العمبلء" ،كما مت تسجيل أدْف قيمة ٤بعامل التحديد على مستول "البعد االجتماعي كالبيئي" ،كىو ما
يدؿ على أف عاملي "بعد العمليات الداخلية" ك"بعد التعلم كالنمو" يفسراف ( )%28.3فقط من التغّب يف "البعد
البيئي كاالجتماعي".
يعرب حجم األثر عن الدرجة الٍب ٲبكن التنبؤ هبا بالعامل ا٣بارج (ا٤بتغّب ا٤بستقل) من خبلؿ العامل الداخل
(ا٤بتغّب التابع) ،كيبْب ا١بدكؿ التاِف نتائج ىذا االختبار:

1

Hair, J. F., Hult, G.M., Ringle, C. M. & Sarstedt, M, OP. cit, P.82.
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العوامل

أىدا البعد

األىدا
االستراتيجية العامة

البيئي

واالجتماعي

أىدا
البعد المالي

أىدا بعد

أىدا بعد

أىدا بعد

التعلم والنمو

العمالء

العمليات
الداخلية

األىدا االستراتيجية العامة
أىدا البعد البيئي

0.070

واالجتماعي

أىدا البعد المالي
أىدا بعد التعلم والنمو

0.673
0.175

أىدا بعد العمالء
أىدا بعد العمليات الداخلية

0.082

0.205

0.396
0.055
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0.434
""SmartPLS

بناء على نتائج ا١بدكؿ رقم ( )39.4كباعتماد تصنيف "  "Cohenللحكم على حجم األثر ،الذم حدده يف
ثبلث مستويات ،حيث يكوف حجم األثر كبّبا إذا ٘باكز القيمة ( ،)0.35كيكوف متوسطا عند اجملاؿ ( 0.35ك
 )0.15كيكوف حجم األثر صغّبا اذا كانت قيمتو بْب ( 0.15ك ،1)0.02بناء على ىذا التصنيف يتبْب بأف نتائج
االختبار مقبولة باعتماد تصنيف "  ،"Cohenكقد كانت أكرب قيمة ٢بجم التأثّب ىي أثر أىداؼ البعد ا٤باِف على
األىداؼ االسَباتيجية العامة حيث بلغت ( )%67.3كىو ما يتطابق مع األدبيات النظرية للموضوع من أٮبية البعد
ا٤باِف كونو احملصلة النهائية لعبلقات السبب كالنتيجة يف بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
يتضح من خبلؿ ما تقدـ أف حجم تأثّب ا٤بتغّبات ا٤بستقلة على ا٤بتغّبات التابعة سواء كانت ٦بتمعة ()R2
أك كبل على حدل ( )f2مقبولة.

مت حساب معامل ا٤ببلءمة التنبئية باستخداـ تقنية "البليند فولديج" ( ،)blindfoldingكىو يبْب قدرة النموذج
على التنبؤ ،كبْب ا١بدكؿ التاِف قيم ا٤بعامل لكل كحدة تنبئية:

Hair, J. F., Hult, G.M., Ringle, C. M. & Sarstedt, M, OP. cit, PP.177-178.

1
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العوامل

Q²

األىداؼ االسَباتيجية العامة

0.064

أىداؼ البعد البيئي كاالجتماعي

0.081

أىداؼ البعد ا٤باِف

0.212

أىداؼ بعد العمبلء

0.222

أىداؼ بعد العمليات الداخلية

0.201

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج

""SmartPLS

يتبْب لنا من ا١بدكؿ أعبله بأف ٝبيع الوحدات التنبئية ٚبتلف عن الصفر ،حيث بلغت أقصى قيمة ٥با على
مستول "أىداؼ بعد العمبلء" ٗبعدؿ ( ،)22.2%كما مت تسجيل أدْف قيمة على مستول عامل "األىداؼ
االسَباتيجية العامة" ٗبعدؿ ( ،)6.4%باالعتماد على تصنيف " "Cohenيتم قبوؿ الوحدات التنبئية.
بعدما تأكدت جودة النموذج البنائي ،كالذم يوضح كجود عدة تداخبلت كعبلقات متعدية بْب ٙبقيق
األىداؼ االسَباتيجية ٤بختلف األبعاد ا٤بكونة للنموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكالٍب تنتهي بتحقيق
أىداؼ البعد ا٤باِف كبالتاِف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية العامة ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية
لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج يف هناية ا٤بسار ،سيتم فيما يلي اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة للوصوؿ إُف نفي أك
تأكيد الفرضية الرئيسية للبحث ككل ،كعلى ىذا األساس ٛبت صياغة الفرضية الثالثة على النحو التاِف:
 :H0 ال يؤدم ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد ا٤بختلفة لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCا٤بقَبحة إُف
ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية العامة لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف
كبرج بوعريريج.
 :H1 يؤدم ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد ا٤بختلفة لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCا٤بقَبحة إُف ٙبقيق
األىداؼ االسَباتيجية العامة لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج
بوعريريج.
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للتحقق من كجود األثر الوسيطي للعوامل سيتم حساب معنوية األثر ا٤بباشر كمعنوية األثر غّب ا٤بباشر
باستخداـ أسلوب الػ"البوتس ترابْب" ،نتائج االختبارات مبينة يف ا١بدكؿ رقم (.)41.4

األثر

العامل الوسيطي

أىداؼ بعد العمليات الداخلية – أىداؼ البعد ا٤باِف

أىداؼ بعد العمبلء

0.353

أىداؼ بعد العمليات الداخلية – أىداؼ البعد ا٤باِف

أىداؼ البعد البيئي كاالجتماعي

0.353

0.000

أىداؼ بعد التعلم كالنمو – أىداؼ البعد ا٤باِف

أىداؼ بعد العمبلء

0.196

0.004

أىداؼ بعد التعلم كالنمو – أىداؼ البعد ا٤باِف

أىداؼ البعد البيئي كاالجتماعي

0.196

0.004

أىداؼ بعد التعلم كالنمو – أىداؼ بعد العمبلء

أىداؼ بعد العمليات الداخلية

0.305

0.000

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج

معامالت

مستوى

المسار

المعنوية
0.000

""SmartPLS

يتبْب من ا١بدكؿ أعبله أف ا٤بسارات غّب ا٤بباشرة دالة معنويا ،ما يؤكد الفرضيات الٍب تنص على كساطة
عوامل "أىداؼ بعد العمبلء" ك"أىداؼ البعد البيئي كاالجتماعي" ك"أىداؼ بعد العمليات الداخلية" ،كما يلي:
 يتضح لنا كجود أثر لتحقيق "أىداؼ بعد العمليات الداخلية" يف ٙبقيق "أىداؼ البعد ا٤باِف" من خبلؿ
ٙبقيق أىداؼ بعدم "العمبلء" ك"البيئة كاجملتمع" بنسبة ( ،)%35.3كىذا ما ٲبكن تفسّبه بالركابط الرأسية
السببية (عبلقات السبب كالنتيجة) يف ٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCأين يهدؼ بعد العمليات
الداخلية إُف ٙبقيق أىداؼ كبل من البعد ا٤باِف كبعد العميل ،حيث يشمل سلسلة القيمة للعمليات
الداخلية للمؤسسة ككل ،كالٍب هتدؼ إُف الوفاء ٗبتطلبات العميل ا٢بالية كا٤بستقبلية من خبلؿ ٙبسْب
العمليات التشغيلية كخلق منتجات جديدة كٚبفيض التكاليف ،حيث يؤدم ذلك إُف ٙبقيق رضا
العمبلء ككسب عمبلء جدد كزيادة ا٢بصة السوقية للمؤسسة (أىداؼ بعد العمبلء) ،كىو ما يؤدم
بدكره إُف ٙبقيق األىداؼ ا٤بالية سواء تعلق األمر بتعظيم القيمة السوقية للمؤسسة ،أـ بتعظيم رٕبيتها ،أـ
بتوفّب السيولة الكافية ،ىذا من جهة ،كمن جهة ثانية فإف ٙبسْب العمليات التشغيلية كخلق منتجات
جديدة (ىديف بعد العمليات الداخلية) يؤدم إُف تقليص االنبعاثات النا٘بة عن النشاط االنتاجي كٙبقيق
التوازف بْب ٨بتلف أصحاب ا٤بصاٌف (ىديف البعد البيئي كاالجتماعي) ،كىو ما يقود إُف ٙبقيق األىداؼ
ا٤بالية للمؤسسة.
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 يليو أثر ٙبقيق "أىداؼ بعد التعلم كالنمو" يف ٙبقيق "أىداؼ بعد العمبلء" من خبلؿ ٙبقيق "أىداؼ
بعد العمليات الداخلية" بنسبة ( ،)%30.5كٲبكن ايعاز سبب ذلك أيضا إُف عبلقات السبب كالنتيجة يف
٭بوذج بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCذلك أف بعد التعلم كالنمو يعترب ٧بددا رئيسيا يف ٪باح ا٤بؤسسات
كاستمراريتها يف ا٤بنافسة ،حيث يعتمد على قدرات كمهارات العاملْب على اإلبداع كالتطوير كاالبتكار،
باإلضافة إُف اقتناء تقنيات إنتاج مستحدثة تتميز بتكنولوجيا متطورة كذات كفاءة عالية لتحسْب
العمليات التشغيلية ،هبدؼ الوصوؿ إُف ابتكارات متجددة لتحسْب ا١بودة كخلق منتجات جديدة كزيادة
اإلنتاجية كتقصّب زمن اإلنتاج لتخفيض التكاليف (أىداؼ بعد العمليات الداخلية) ،للوصوؿ إُف ٙبقيق
أىداؼ بعد العمبلء كالذم يركز على اسَباتيجية خلق القيمة للعميل ككيف تبدك ا٤بؤسسة من منظور
ىذا األخّب هبدؼ إرضائو كجلب عمبلء جدد ،كزيادة ا٢بصة السوقية للمؤسسة.
 مث أخّبا أثر ٙبقيق "أىداؼ بعد التعلم كالنمو" يف ٙبقيق "أىداؼ البعد ا٤باِف" من خبلؿ ٙبقيق أىداؼ
بعدم "العمبلء" ك"البيئة كاجملتمع" بنسبة ( ،)%19.6كٲبكن تفسّب ذلك أيضا بعبلقات السبب كالنتيجة
يف بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCحيث أف بذؿ جهود إضافية يف تعليم كتدريب العاملْب كتنمية قدرات
كمهارات العنصر البشرم كٙبسْب رضاىم كتطوير التكنولوجيا ا٤بستخدمة (أىداؼ بعد التعلم كالنمو)
يؤدم إُف ٙبقيق أىداؼ بعد العمبلء من رضا العمبلء ا٢باليْب ككسب عمبلء جدد كزيادة ا٢بصة
السوقية للمؤسسة ،كىو ما يؤدم إُف ٙبقيق األىداؼ ا٤بالية للمؤسسة ،ىذا من جهة ،كمن جهة ثانية
فإف تنمية قدرات كمهارات العنصر البشرم كٙبسْب رضا العاملْب كتطوير التكنولوجيا ا٤بستخدمة
(أىداؼ بعد التعلم كالنمو) سيؤدم إُف ٙبسْب العمليات التشغيلية كٚبفيض التكاليف كخلق منتجات
جديدة كالٍب تؤدم بدكرىا إُف تقليص االنبعاثات النا٘بة عن النشاط االنتاجي كٙبقيق التوازف بْب ٨بتلف
أصحاب ا٤بصاٌف كااللتزاـ بالقوانْب كاألنظمة ا٢بكومية (أىداؼ البعد البيئي كاالجتماعي) ،كىو ما يؤدم
إُف ٙبقيق األىداؼ ا٤بالية السابقة الذكر.

من بْب خصائص برنامج " "SmartPLSأنو يقوـ ٕبساب أٮبية ا٤بسارات بالنسبة للعوامل الرئيسية كالٍب يتم
تعيينها من قبل الباحث ،اضافة إُف حساب أٮبية كل عامل ضمن النموذج العاـ ،مت استخراج مصفوفات األٮبية
كاألداء للنموذج ٧بل الدراسة ،كلقد كانت النتائج كما ىي مبينة يف الشكل رقم ( )10.4كا١بدكؿ رقم (.)41.4
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المصدر٨ :برجات برنامج "

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج

العامل

""SmartPLS

األىمية

األداء

أىدا البعد المالي

0.634

61.663

أىدا بعد العمالء

0.336

62.480

أىدا البعد البيئي واالجتماعي

0.140

58.274

أىدا بعد العمليات الداخلية

0.220

64.781

أىدا بعد التعلم والنمو

0.118

58.964

يتبْب من الشكل رقم

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على ٨برجات برنامج
()10.4

كا١بدكؿ رقم

()41.4

""SmartPLS

التفاكت يف مواقع العوامل ا٤بكونة للنموذج ،من جانب

األٮبية أك األداء ،إذ يعترب ٙبقيق أىداؼ البعد ا٤باِف من أىم العناصر ا٤بؤثرة يف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية
العامة ،حيث بلغت نسبة األٮبية لديو ( )%63.4مقابل ( )%61.663لؤلداء ،كما يعترب ٙبقيق أىداؼ بعد العمبلء
من العناصر ا٤بهمة يف ٙبقيق ألىداؼ االسَباتيجية العامة ،حيث بلغت نسبة األٮبية لديو ( )%33.6مقابل
( )%62.48لؤلداء ،مث تلي أٮبية ٙبقيق أىداؼ بعد العمليات الداخلية يف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية العامة
بنسبة

()%22

مقابل أداء ( ،)%64.781مث أٮبية ٙبقيق أىداؼ البعد البيئي كاالجتماعي بنسبة

()%14

كبأداء
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( ،)%58.274مث أخّبا أٮبية ٙبقيق أىداؼ بعد التعلم كالنمو يف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية العامة بنسبة
( )%11.8مقابل ( )%58.964لؤلداء.
كخبلصة للنتائج السابقة ،كمن خبلؿ حساب معنوية األثر ا٤بباشر كاألثر غّب ا٤بباشر باستخداـ أسلوب
الػ"البوتس ترابْب" ،اتضح أنو يوجد أثر بْب مسارات ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية ٤بختلف أبعاد النموذج ا٤بقَبح
أم بعد يؤثر يف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية لبعد آخر أك
لبطاقة األداء ا٤بتوازف(ٗ ،)BSCبعُب أف ٙبقيق ىدؼ ّ
أبعاد أخرل ،كقد يكوف ذلك األثر مباشرا أك غّب مباشر.
كإف ىذه األىداؼ إ٭با ٛبثل أبعاد ا٤بتغّب ا٤بستقل (األىداؼ االسَباتيجية ألبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف())BSC
كالٍب ينتهي أثرىا يف األخّب بتحقيق أىداؼ البعد ا٤باِف الذم ٲبثل ٧بصلة القرارات كاألىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد
األربعة األخرل.
كمن خبلؿ حساب أٮبية مسارات األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد ا٣بمسة ا٤بمثلة لبطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC
ا٤بقَبحة بالنسبة لعامل األىداؼ االسَباتيجية العامة (مصفوفات األٮبية كاألداء للنموذج ٧بل الدراسة) ،كالٍب
خلصت إُف أف ٙبقيق أىداؼ البعد ا٤باِف (٧بصلة األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد األربعة األخرل) ىو أىم
العناصر ا٤بؤثرة يف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية العامة ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب
سطيف كبرج بوعريريج ،فإنو:
يتم رفض الفرضية العدمية للفرضية الثالثة  H0وقبول الفرضية البديلة  H1والتي تنص على
أنو "يؤدي تحقيق األىدا االستراتيجية لألبعاد المختلفة لبطاقة األداء المتوازن()BSC
المقترحة إلى تحقيق األىدا االستراتيجية العامة لدى مؤسسات الصناعة االلكترونية
والكهرو منزلية لواليتي سطيف وبرج بوعريريج"
أخّبا ،فإف فعالية النموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCالقائم على التكامل بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب
ا٤بالية يف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية العامة ا٤بقَبحة ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب
سطيف كبرج بوعريريج ،يعِب فعاليتو يف ٙبقيق األداء االسَباتيجي ٥بذه األخّبة ،كىو ما يقودنا إُف:
تأكيد الفرضية الرئيسية للبحث والتي تنص على أن "التكامل بين المقاييس المالية وغير
المالية في بيئة األعمال الحديثة (بطاقة األداء المتوازن) ( )BSCيؤدي إلى تحقيق األداء
االستراتيجي في مؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرو منزلية لواليتي سطيف وبرج
بوعريريج".
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من خبلؿ الدراسة ا٤بيدانية الٍب قامت هبا الباحثة كالٍب مشلت كل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك
منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،كانطبلقا من نتائج التحليل االحصائي ا٤بتوصل إليها ،عن طريق برامج
 Excel ،SPSSك  ،SmartPLSمت التوصل إُف ٝبلة من النتائج نوجز أٮبها فيما يلي:
 تتوافر لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ا٤بقومات
التنظيمية كاالسَباتيجية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات الفنية
البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بْب اجابات أفراد عينة الدراسة يف مدل توافر مقومات تطبيق بطاقة
األداء ا٤بتوازف( )BSCحسب ا٤بؤسسة؛
 إف مديرم كإطارات ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية لعينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية كل
األىداؼ االسَباتيجية العامة ا٤بقَبحة ككل متغّبات النموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCسواء
كانت أبعاد ،أـ أىداؼ اسَباتيجية ٥بذه األبعاد ،أـ ٧بركات األداء لتحقيق ىذه األىداؼ ،أـ مقاييس
٥بذه األخّبة؛
 أظهرت نتائج ٭بذجة ا٤بعادلة البنائية كجود أٮبية لتحقيق األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد ا٤بختلفة لبطاقة
األداء ا٤بتوازف( )BSCا٤بقَبحة يف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية العامة لدل مؤسسات الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،كمنو تتأكد صحة الفرضية الرئيسية كصدؽ
٭بوذج الدراسة االفَباضي.
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انطبلقا من التحليل النظرم كا٤بيدآف ألىم ا٤بفاىيم ا٤بتعلقة باألداء االسَباتيجي كأساليب تقييمو يف ظل بيئة
األعماؿ ا٢بديثة ،ٲبكن التنويو إُف أف بطاقة األداء ا٤بتوازف(ٛ )BSCبثل أحد أىم األساليب ا٢بديثة ا٤بعتمدة يف
التقييم االسَباتيجي من طرؼ ا٤بؤسسات ،ىذا األسلوب الذم استطاع فرض نفسو كسط زخم كبّب من
األساليب ا٢بديثة ا٤بستخدمة يف ىذه العملية ،يعمل على إحداث التوازف بْب األىداؼ الطويلة كالقصّبة األجل،
كيأخذ بعْب االعتبار األبعاد الزمنية الثبلث (األمس ،اليوـ كغدا)٩ ،با يؤدم بو إُف ٙبقيق الرضا الكلي لؤلطراؼ
ا٤بتعاملة مع ا٤بؤسسة كذلك من خبلؿ توجيو كل ا١بهود البشرية لتطوير أدائها كتدعيم موقفها التنافسي ،معُب
ذلك أف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCىي نظاـ إدارة اسَباتيجية كنظاـ ٙبفيز كخطة تشجيعية قائمة على األداء،
لكنها رغم ىذا ال تستطيع اجَباح ا٤بعجزات ،ذلك أنو ٯبب أف تتوافر للمؤسسة أيضا اسَباتيجية رإبة كتنظيم
مناسب لتنفيذ ىذه االسَباتيجية.
فا٤بشكلة ال تكمن يف كجود أك عدـ كجود اسَباتيجية كاضحة كلكنها تكمن يف قدرة ا٤بؤسسات على تطبيق
ىذه االسَباتيجيات كىو األمر الذم تساىم بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف التغلب عليو ،كلعل ميزة ىذه األخّبة
ال تكمن يف ا٤بعايّب الفردية الٍب يتم قياسها كلكن يف توفّب كتوضيح العبلقة بينها كمدل مساٮبة ذلك يف ٙبقيق
اسَباتيجية ا٤بؤسسة ،فهي تعترب إطارا عاما يساعد ا٤بؤسسة على ترٝبة اسَباتيجيتها إُف أىداؼ عملية كتوجيو
األداء كالسلوؾ الفردم ،كىي تعد ٗبثابة ا٢بجر األساسي للنجاح ا٢باِف كا٤بستقبلي للمؤسسة ،عكس ا٤بقاييس
ا٤بالية الٍب تفيد ٗبا حدث يف ا٤باضي كال تشّب إُف كيفية االستفادة منها يف ٙبسْب األداء مستقببل ،كيفرض علينا
الواقع بأف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCليست بالعصى السحرية ،فهي ليست ا٢بل لكل ا٤بشكبلت ،كلكنها
كسيلة مساعدة فهي ٙبدد مؤشرات األداء كبالتاِف تساعدنا على ٙبقيق االسَباتيجية كتطوير ا٤بؤسسة.
انطبلقا من التحليل النظرم كالفكرم لؤلداء االسَباتيجي كأساليب تقييمو ،كعلى كجو ا٣بصوص أسلوب
بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكانطبلقا من التحليل النظرم كا٤بيدآف للعبلقة بينهما ،مت التوصل إُف ٝبلة من
االستنتاجات على ا٤بستول النظرم كا٤بيدآف ،نلخصها يف اآليت:
خلص ا١بانب النظرم من البحث إُف ما يلي:
 يعترب األداء انعكاسا ٤بدل ٪باح أك فشل ا٤بؤسسة كذلك من خبلؿ مستول اال٪باز الذم تصل إليو مقارنة
بأىدافها ا٤بسطرة ،فهو تعبّب عن مستول معْب من األىداؼ احملققة سواء كانت اسَباتيجية أك تشغيلية
باستخداـ مستول معْب من ا٤بوارد أك التكاليف ،كىو بذلك يشمل مفهومي الكفاءة كالفعالية؛
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 إف األداء كاالسَباتيجية مفهوماف مرتبطاف كمتكامبلف إذ أف ٪باح األكؿ يعتمد على ٪باح الثآف ،فاألداء ما
ىو إال نتيجة اختبار فعلي ككاقعي ٤بصداقية االسَباتيجية ا٤بتبعة من طرؼ ا٤بؤسسة كا٤بوضحة ألبعاد كحاالت
تكيفها مع بيئتها ،كما أف ٪باح األداء يعتمد على مدل كفاءة ا٤بؤسسة كقدرهتا يف إعداد االسَباتيجيات
ا٤بناسبة ككذا التنفيذ ا١بيد ٥با؛
 يعرؼ األداء االسَباتيجي بأنو قدرة ا٤بؤسسة على ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية ٣بلق ميزة تنافسية ألنشطتها
األساسية هبدؼ النمو كالبقاء يف األمد ا٤بنظور كذلك االسَباتيجي؛
 يعرؼ تقييم األداء االسَباتيجي بأنو ٦بموعة متكاملة من العمليات اإلدارية ا٤بَبابطة مع بعضها البعض،
تعتمد على عدد من ا٤بؤشرات ٤بتابعة تنفيذ االسَباتيجية ا٤بوضوعة من طرؼ ا٤بؤسسة للوقوؼ على مدل
ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية ،كبالتاِف الكشف عن اال٫برافات الٍب حدثت أثناء عملية التنفيذ كتصحيحها،
كقد يتطلب ىذا االجراء التصحيحي اعادة النظر يف االسَباتيجية الٍب مت اعتمادىا ،أك إعادة صياغة
األىداؼ االسَباتيجية بسبب عدـ كاقعيتها؛
 إف ا٤بقاييس احملاسبية (ا٤بالية) ا٤بستخدمة يف تقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسات أصبحت ال تبلئم بيئة
األعماؿ ا٢بديثة الٍب تتس م بالتغّب ا٤بستمر كشدة ا٤بنافسة ،كلقد كاجهت عدة انتقادات أٮبها :عدـ قدرهتا

على إعطاء صورة متكاملة عن األداء يف منظمات األعماؿ ،حيث اىتمت فقط بفجوة التنفيذ دكف االىتماـ

ٗبدل مساٮبة األداء الفعلي يف ٙبقيق اسَباتيجيات ا٤بؤسسة ،غياب البعد االسَباتيجي يف تقييم األداء ،عدـ
الشمولية كا٤بوضوعية ،استنادىا على األداء التارٱبي للمؤسسة كاألنشطة ،تركز على قياس نتائج األداء يف
األجل القصّب ،هتتم بالنتائج فقط ال با٤بسببات ،تعرقل عملية التطوير كالتحسْب ا٤بستمر ،عدـ قدرهتا على
مساعدة ا٤بستثمرين ا٢باليْب كا٤برتقبْب يف اٚباذ قراراهتم االستثمارية ،عدـ كجود ارتباط بْب مقاييس األداء
ا٤بالية كاسَباتيجية التصنيع٘ ،باىل ظركؼ عدـ التأكد كاحتماالت ا٣بطر ا٤بختلفة عند قياس األداء ،عدـ
مبلءمتها للمؤسسات الكربل ،ال تعكس الوضع التنافسي للمؤسسة...كغّبىا من ا٤بآخذ؛
 لقد كاف لسمات بيئة األعماؿ ا٢بديثة العديد من اآلثار يف ٦باؿ قياس كتقييم األداء ٩با أدل إُف تزايد
االىتماـ ٗبقاييس األداء غّب ا٤بالية مثل مقاييس ا١بودة ،مقاييس ا٤بركنة كاالبتكار ،مقاييس مرتبطة بزمن
التشغيل ،مقاييس خطية االنتاج ،مقاييس أداء التسليم...اٍف ،كإف استخداـ ىذه ا٤بقاييس غّب ا٤بالية فقط
يتناىف مع رغبات ا٤بساٮبْب ،لذلك ظهرت ا٢باجة إُف استعماؿ ٦بموعة متكاملة من ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب
ا٤بالية يف عملية تقييم أداء ا٤بؤسسات تنسجم مع متغّبات ىذه البيئة كذلك حسب ا٢باجة كدكف التزاـ بقيد
معْب؛
 إف ٘بميع ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية معا هبدؼ اعطاء صورة أكضح عن األداء االسَباتيجي للمؤسسة تقابل
ا٤بتغّبات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثةٛ ،بخض عنو عدة ٭باذج حضت بنجاح أكادٲبي كشاع استعما٥با يف
ا٤بؤسسات ،من أٮبها :مدخل القياس ا٤برجعي ،لوحة القيادة ،مدخل أصحاب ا٤بصاٌف ،٭بوذج ١بنة معايّب
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احملاسبة اإلدارية األمريكية ،تقييم األداء االسَباتيجي حسب األنشطة  ،ABC٭بوذج ىرـ األداء ،مصفوفة
قياس األداء ،كأخّبا نظاـ بطاقة األداء ا٤بتوازف؛
 تعد بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCمن أىم اآلليات اإلدارية الٍب القت إقباال يف التطبيق من طرؼ ا٤بؤسسات،
كىي أسلوب تعتمده اإلدارة يف قياس مستول التقدـ يف األداء با٘باه ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية ٤بنظمات
األعماؿ ،كتتكوف من أربعة أبعاد رئيسية تعمل معا يف سبيل ٙبقيق االسَباتيجية ا٤بوضوعة ،ىذه األبعاد ىي:
البعد ا٤باِف ،بعد العمبلء ،بعد العمليات الداخلية كبعد التعلم كالنمو؛
 إف بطاقة األداء ا٤بتوازف ( (BSCىي نظاـ كفلسفة إدارية لَبٝبة رؤية كاسَباتيجية ا٤بؤسسة إِف ٦بموعة شاملة
من مقاييس األداء الٍب توفر اإلطار الكامل لتنفيذ اسَباتيجياهتا ،كال تعتمد على ٙبقيق األىداؼ ا٤بالية
فحسب ،بل تؤكد أيضا على األىداؼ غّب ا٤بالية الٍب ٯبب أف ٙبققها ا٤بؤسسة كذلك ٤بقابلة أىدافها ا٤بالية،
أم أف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCىي أداة للربط بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية لؤلداء ،فهي إذا آلية لتطبيق
االسَباتيجيات كقياس األداء بناء على ا٣بطط ا٤برسومة كالنابعة بدكرىا من اسَباتيجيات ا٤بؤسسة؛
 أفرز ا١بيل الرابع من بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCما اصطلح على تسميتو بػ"بطاقة األداء ا٤بتوازف ا٤برنة" ،كمعُب
ذلك امكانية تطوير ىذه األخّبة من خبلؿ إضافة بعد أك أكثر لتتكامل مع األبعاد األصلية األربعة ،كذلك
حسب حاجة ا٤بؤسسة كطبيعة نشاطها كٗبا يتبلءـ مع ٙبقيق أىدافها االسَباتيجية؛
 ٯبب على ا٤بؤسسة أف تتوافر على ٦بموعة من العناصر أطلق عليها مصطلحي "ا٤بقومات التنظيمية
كاالسَباتيجية" ك"ا٤بقومات الفنية" ،للبدء باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCتشكل القاعدة األساسية
للنجاح يف التبِب كالتنفيذ ،فبالنسبة لؤلكُف تتعلق بوضوح االسَباتيجية ،رعاية اإلدارة العليا ،دعم العاملْب
كاإلداريْب ،توفر ا٤بوارد الكافية ،توفر البياناتٙ ،بديد العمليات كالعمبلء...،كغّبىا ،أما فيما ٱبص الثانية
فهي ٛبثل العنصر ا١بوىرم كاألساسي الذم نشأ مدخل بطاقة األداء ا٤بتوازف أصبل من أجلو منذ مرحلتو
األكُف ،كالذم يهدؼ إُف كضع مقاييس ٛبكن من قياس اآلثار ا٤بتعلقة باألبعاد الثبلثة بالنسبة للمؤسسة (بعد
العمبلء ،بعد العمليات الٍب ٛبثل ٧بركات األداء الداخلية ،كبعد التعلم كالنمو) ،إُف جانب البعد ا٤باِف؛
 إف بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCٯبب أف تقوـ على ٦بموعة ٨بتلطة من مقاييس النواتج كمسببات أداء تلك
النواتج ،كىذا بدكره ٱبلق سلسلة من عبلقات السبب كالنتيجة تتخلل األبعاد ا٤بختلفة للبطاقة ،كٛبثل ا٣برائط
االسَباتيجية تصوير للعبلقات السببية لتوضيح كيفية الربط بْب األىداؼ االسَباتيجية الفرعية مع بعضها
البعض كبْب مؤشرات األداء األساسية ،كذلك من خبلؿ ٦بموعات متتالية من العبلقات االفَباضية السببية،
فهي هتدؼ إُف ٙبويل األصوؿ غّب ا٤بلموسة إُف نتائج ملموسة ،كإُف فهم كيفية قيادة األصوؿ غّب ا٤بلموسة
٣بلق قيمة مستدامة للمؤسسات ،كما تعد إحدل الوسائل ا٤بستخدمة لتوضيح كتوصيل اسَباتيجية ا٤بؤسسة
كعملياهتا كأنظمتها للعاملْب ليتمكنوا من تطبيق ىذه االسَباتيجية ،أم توفر ا٢بلقة ا٤بفقودة بْب عملية كصف
االسَباتيجية كتنفيذىا.
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من خبلؿ الدراسة ا٤بيدانية ،خلصت الباحثة إُف ما يلي:
 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات التنظيمية
كاالسَباتيجية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات الفنية
البلزمة لتطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCحيث:
 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات يف
البعد ا٤باِف لبطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات يف
بعد العمبلء لبطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات يف
بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات يف
بعد التعلم كالنمو لبطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 تتوافر مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا٤بقومات يف
البعد البيئي كاالجتماعي لبطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
 ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بْب اجابات أفراد عينة الدراسة يف مدل توافر مقومات تطبيق بطاقة األداء
ا٤بتوازف( )BSCحسب ا٤بؤسسة؛
 إف ا٤بؤسسات الٍب تتوافر هبا مقومات تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCبنوعيها (التنظيمية-االسَباتيجية
كالفنية) ىي ستة ( )06مؤسسات من أصل ٜبانية عشر ( )18مؤسسة ،كىي مؤسسة  Condorيف ا٤برتبة
األكُف ،تليها مؤسسة  ،Enieمث مؤسسة  ،Brandtمث مؤسسة  ،Géantمث مؤسسة  ،Iris Satكأخّبا مؤسسة
 ،Upacأما باقي مؤسسات عينة الدراسة فهي ال تتوافر على ىذه ا٤بقومات؛
 إف بعض القائمْب على مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ال يدركوف مدل أٮبية أسلوب بطاقة
األداء ا٤بتوازف( ،)BSCبل كٯبهلونو جهبل تاما؛
 إف مديرم كإطارات ا٤بؤسسات االلكَبكنية كالكهرك منزلية "عينة الدراسة" يقيموف بدرجة مرتفعة كافة
األىداؼ االسَباتيجية العامة ا٤بقَبحة للنموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
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 إف أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية كمتقاربة كل األبعاد ا٣بمس ( )05للنموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء
ا٤بتوازف( ، )BSCمع إعطاء أٮبية أكرب للبعد ا٤باِف كىو أمر طبيعي كوف مقاييس تقييم األداء ا٤بالية مقاييس
راسخة كمتجذرة ،باإلضافة إُف أف ا٤بقاييس غّب ا٤بالية ىي مقاييس حديثة نسبيا؛
 أفراد عينة الدراسة يقيموف بدرجة عالية كل األىداؼ االسَباتيجية ك٧بركات األداء كمقاييسها ا٤بقَبحة ،كذلك
لكل بعد من األبعاد ا٣بمس ( )05للنموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCمع إعطاء أٮبية أكرب لبعض
األىداؼ االسَباتيجية ك٧بركات األداء كمقاييسها يف كل بعد؛
 بصورة عامة لقي النموذج ا٤بقَبح لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCقبوال كتقديرا كبّبين لدل مديرم كإطارات
مؤسسات عينة الدراسة ا٤بيدانية ،كىو ما يدؿ على كعي القائمْب على مؤسسات الصناعة االلكَبكنية
كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج بأٮبية أسلوب بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCيف تقييم األداء
االسَباتيجي للمؤسسة؛
 إف أغل ب قيم مسارات ٭بوذج البناء ١بميع التأثّبات ا٤بمكنة بْب أبعاد ا٤بتغّب ا٤بستقل (األىداؼ االسَباتيجية
ألبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف( ))BSCكأبعاد ا٤بتغّب التابع (األىداؼ االسَباتيجية العامة) تتميز با١بودة ،كىذا
ما يدؿ على تطابق النموذج ا٤بقَبح مع البيانات الواقعية ا٣باصة بو؛
 إف نتائج ٭بذجة ا٤بعادلة البنائية تبْب كجود أٮبية لتحقيق األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد ا٤بختلفة لبطاقة األداء
ا٤بتوازف( )BSCا٤بقَبحة يف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية العامة لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك
منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج ،كمنو تتأكد صحة الفرضية الثالثة كالٍب مفادىا أنو "يؤدم ٙبقيق
األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد ا٤بختلفة لبطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCا٤بقَبحة إُف ٙبقيق األىداؼ االسَباتيجية
العامة لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج" ،كىو ما أدل
بالتاِف إُف تأكيد صحة الفرضية الرئيسية للبحث كالٍب تنص على أف "التكامل بْب ا٤بقاييس ا٤بالية كغّب ا٤بالية
يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة يؤدم إُف ٙبقيق األداء االسَباتيجي يف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية
لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج" ،كىو ما يثبت صدؽ ٭بوذج الدراسة االفَباضي.

فيما يلي توضيح ٨بتلف ا١بوانب الٍب ٲبكن أف تستفيد منها ا٤بؤسسات ا١بزائرية الناشطة يف الصناعة
االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف عملية تقييم أدائها االسَباتيجي بصورة جيدة كبالتاِف ٙبسينو ،كذلك كفقا ٤با التوصل
إليو من نتائج نظريا كميدانيا:
 ٲبكن ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية استغبلؿ كعي كإدراؾ مديريها كإطاراهتا ٤بفهوـ
بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCالستخدامها يف عملية تقييم أدائها االسَباتيجي لتحسْب أدائها كٙبقيق أىدافها
االسَباتيجية؛
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 ٲبكن ٤بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية الٍب ال تتوافر على مقومات تطبيق بطاقة األداء
ا٤بتوازف( )BSCأف تطبق ىذا األسلوب ،شريطة أف ٙبسن من كضعيتها خاصة فيما يتعلق با١بانب
االسَباتيجي كالتنظيمي كجانيب العمليات الداخلية كالتعلم كالنمو ،كالذم لن يتحقق إال من خبلؿ القياـ
بعمليات ٙبسيسية للقائمْب على ىذه ا٤بؤسسات كتدريب العاملْب؛
ٗ با أف بعض مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية هتتم با٤بقاييس غّب ا٤بالية يف تقييم أدائها
االسَباتيجي إُف جانب ا٤بقاييس ا٤بالية التقليدية ،فإنو ٲبكن ٥با اعادة تبويب تلك ا٤بقاييس ضمن أبعاد بطاقة
األداء ا٤بتوازف( )BSCا٤بقَبحة؛
 ٲبكن لكل مؤسسة من مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية تطبيق النموذج ا٤بقَبح لبطاقة
األداء ا٤بتوازف( )BSCكالذم ثبتت صحتو كاستخدامو يف تقييم أدائها االسَباتيجي لتحقيق أىدافها
اال سَباتيجية ،شرط تكييفو كفق كضعيتها كاحتياجاهتا ا٣باصة ،ك٘بريبو لفَبة كافية تسمح بالكشف عن أية
عيوب ٤بعا١بتها جذريا قبل االنتقاؿ إُف التنفيذ النهائي كذلك منعا ألم مشاكل كمعوقات تؤدم إُف فشل
التطبيق.

من خبلؿ النتائج ا٤بتوصل إليها ،كمن منطلق ترسيخ االىتماـ بتقييم األداء االسَباتيجي يف مؤسساتنا
الوطنية ،ارتأت الباحثة تقدٔف ٦بموعة من التوصيات كاالقَباحات الٍب يتوجب على مؤسسات الصناعة االلكَبكنية
كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج أف تأخذىا بعْب االعتبار ،كالٍب ٲبكن حصرىا فيما يلي:
 ضركرة متابعة ا٤بديرين ٤با يستجد من أفكار كأساليب قابلة للتطبيق يف إدارة مؤسساهتم ،كخاصة فيما ٱبص
أساليب احملاسبة اإلدارية ،كاالىتماـ با٤بقاييس غّب ا٤بالية يف عملية تقييم األداء االسَباتيجي إُف جانب
ا٤بقاييس ا٤بالية التقليدية ،كىو ما يكرس ترسيخ ثقافة التغيّب داخل ا٤بؤسسة؛
 استخداـ األساليب ا٢بديثة يف تقييم األداء االسَباتيجي كالٍب تتماشى مع متطلبات بيئة األعماؿ ا٢بديثة على
غرار أسلوب بطاقة األداء ا٤بتوازف()BSC؛
 ٯبب استقطاب الكفاءات كاإلطارات ا٤بتخصصة الٍب تساعد يف التطبيق ا١بيد لبطاقة األداء ا٤بتوازف(،)BSC
كاعداد كتػأىيل القيادات التنفيذية ا٤بوكل إليها احداث التغيّب عرب بطاقة األداء ا٤بتوازف؛
 ضركرة توفّب ا٤بتطلبات البلزمة لضماف ٪باح تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCتنظيمية-اسَباتيجية كانت أـ
فنية ،خاصة أف تكوف رسالة كرؤية كمن مث اسَباتيجية كأىداؼ ا٤بؤسسة مرتبطة فيما بينها ككاضحة كمعلنة
للجميع ،كأف تكوف ىذه االسَباتيجية مرتبطة بكافة األقساـ كصوال إُف األفراد أنفسهم على النحو الذم
يرسخ لديهم أٮبية عملهم كيثّب ٞباسهم للقياـ بأدكارىم؛
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 ضركرة التدقيق يف ٙبديد األبعاد ا٤بعربة بصدؽ عن نشاط كل مؤسسة ،كالٍب قد ٚبتلف من مؤسسة ألخرل
من حيث األخذ ببعد اضايف خامس أك أكثر من عدمو؛
 االىتماـ بالكفاءات البشرية كتطويرىا ألهنا أساس خلق القيمة يف ا٤بؤسسة؛
 ضركرة اشراؾ العاملْب يف عملية صنع القرار ،كفسح اجملاؿ ٥بم لئلبداع؛
 إعطاء العناية الكافية كالواجبة بتحقيق ا٤بساندة ا١بماعية من ٨بتلف ا٤بستويات اإلدارية للتحوؿ ٫بو تطبيق
بطاقة األداء ا٤بتوازف؛
 ضركرة زيادة اىتماـ ا٤بدراء بتقدٔف ا٣بدمات االجتماعية ألف ىناؾ كاجبا أخبلقيا تتحملو ا٤بؤسسات ا٘باه
اجملتمع.

أخّبا كليس آخرا نأمل أف يكوف ىذا البحث مفتاحا ٤بواضيع أخرل تتعلق ٗبوضوع تقييم األداء االسَباتيجي
كبطاقة األداء ا٤بتوازف( ،)BSCكالٍب ٲبكن أف نقَبح البعض منها فيما يلي:
 دراسة أنظمة قياس كتقييم األداء االسَباتيجي ا٤بعتمدة يف ا٤بؤسسات ا١بزائرية؛
 دراسة تطبيقية حوؿ أثر تطبيق بطاقة قياس األداء ا٤بتوازف( )BSCعلى زيادة ا٢بصة السوقية ٤بؤسسة كوندكر؛
 دارسة قابلية تطبيق بطاقة األداء ا٤بتوازف ()BSCعلى مؤسسات تنتمي إُف قطاعات أخرل كا٤بؤسسات
ا٣بدماتية كاالستشفائية يف ا١بزائر؛
 أٮبية التكامل بْب بطاقة قياس األداء ا٤بتوازف( )BSCكنظاـ اإلنتاج يف الوقت ا٤بناسب
التكاليف على أساس األنشطة )(ABC؛
 دراسة مقارنة بْب بطاقة األداء ا٤بتوازف( )BSCكأسلوب لتقييم األداء االسَباتيجي كأساليب إدارية حديثة
أخرل؛
)(JIT

كنظاـ

 دراسة تطبيقية حوؿ تقييم أداء ا١بامعات ا١بزائرية باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف(.)BSC
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة سطيف -1
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

استبيان:
بعد التحية،
السالم عليكم ورحمة اهلل،
يهدؼ ىذا االستبياف إُف التعرؼ على "إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن le tableau de bord

 )balanced scorecard( prospectifفي المؤسسات االلكترونية والكهرو منزلية الجزائرية لتقييم أدائها
االستراتيجي" ،كنعتمد يف ىذا البحث على استخراج مؤشرات تساعد يف إثبات أك نفي الفرضيات ا٤بوضوعة من خبلؿ ٙبليل
االستبياف ،لذا نرجو منكم التكرـ باإلجابة على ٝبيع فقرات االستبياف كفق كاقع مؤسستكم ،مثمنة دعمكم كاىتمامكم للبحث
العلمي يف كطننا ،علما أف ا٤بعلومات الٍب سنتحصل عليها لن تستخدـ إال ألغراض البحث العلمي ،شاكرين لكم حسن تعاكنكم
مع فائق عبارات التقدير كاالحَباـ.
الباحثة :ضامن وىيبة
E-mail : damenenadjah@yahoo.fr

مالحظة :اختر االجابة بإحدى اللغتين العربية أو الفرنسية.
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الجزء األول :معلومات عامة
الرجاء اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة المناسبة:
.1

اسم المؤسسة:

.2

نوع المؤسسة :صغّبة كمتوسطة

.3

عدد العمال.........................:

.4

الجنس:

.5

السن :أقل من  30سنة

ذكر

كبّبة
أنثى
من  30إُف 40سنة

من  41إُف  50سنة
.6

المستوى العلمي:

أكثر من 50
ليسانس

ثانوم

دراسات عليا

أخرل حددىا............................... :
.7

الوظيفة:
مدير عاـ

مدير ماِف ك٧باسيب

مدير ا٤بوارد البشرية

مدير انتاج

مدير تسويق

مراقب تسيّب

أخرل حددىا
.8

الخبرة :أقل من  5سنوات
من  11إُف  20سنة

من  5إُف 10سنوات
أكثر من 20سنة
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الجزء الثاني :المقومات التنظيمية واالستراتيجية الالزمة لتطبيق بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات االلكترونية
والكهرو منزلية الجزائرية
الرجاء اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة التي تراىا مناسبة من وجهة نظركم للعبارات التالية:
المقومات التنظيمية واالستراتيجية لتطبيق بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات االلكترونية والكهرو منزلية الجزائرية
العبارة

الرقم

غير

غير

موافق

موافق

تماما

1

لدل مؤسستكم اسَباتيجية كاضحة تتماشى مع قدراهتا التنظيمية كمتطلبات بيئتها

2

لدل مؤسستكم رؤية اسَباتيجية مكتوبة بوضوح (الرؤية معناىا ماىو مستقبل ا٤بؤسسة)

3

الرؤية االسَباتيجية معلنة لكل ا٤بوظفْب

4

لدل مؤسستكم رسالة ٧بددة مكتوبة بوضوح (الرسالة معناىا ٤باذا ا٤بؤسسة موجودة)

5

الرسالة معلنة لكل ا٤بوظفْب

6

لدل مؤسستكم أىداؼ اسَباتيجية كاضحة لكل ا٤بوظفْب

7

لدل مؤسستكم سياسة إلشراؾ أفراد االدارة العليا كا٤بديرين يف ٙبديد توجهها االسَباتيجي
(الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ االسَباتيجية)...،

8

تتوفر لدل مؤسستكم اإلمكانيات ا٤بادية الٍب ٲبكن أف ٙبقق األىداؼ

9

تتوفر لدل مؤسستكم الكفاءات البشرية الٍب ٲبكن أف ٙبقق األىداؼ

10

لدل مؤسستكم أنظمة للتشخيص االسَباتيجي تضمن ٥با دراسة كٙبليل ٧بيطها ا٣بارجي
٤بعرفة الفرص كالتهديدات

11

لدل مؤسستكم أنظمة للتشخيص االسَباتيجي تضمن ٥با دراسة كٙبليل ٧بيطها الداخلي
٤بعرفة نقاط القوة كالضعف

12

لدل مؤسستكم نظاـ معلومات متطور ١بمع البيانات كا٤بعلومات البلزمة لعملية تقييم األداء

13

لدل مؤسستكم موقع الكَبكٓف يتم فيو ٙبديث بيانات ا٤بؤسسة بصورة دكرية

14

لدل مؤسستكم بنية ٙبتية لتكنولوجيا ا٤بعلومات إلنشاء قواعد البيانات

15

لدل مؤسستكم سياسة لكتابة ٨بتلف التقارير ا٤بتعلقة بأداء أنشطتها

16

لدل مؤسستكم سياسة لئلفصاح عن التقارير ا٤بتعلقة بأداء ٨بتلف األنشطة

17

لدل مؤسستكم سياسة لنشر ٨بتلف التقارير الٍب تقارف فيها أدائها احملقق مقارنة بأداء
ا٤بنافسْب

18

لدل مؤسستكم شبكة اتصاؿ داخلية تنشر ا٤بعلومات بْب ٝبيع أقساـ ا٤بؤسسة

19

لدل مؤسستكم سياسة الرباعة ( )Polyvalenceالٍب تقوـ من خبل٥با بنقل العاملْب فيما

محايد

موافق

موافق
تماما
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بْب األقساـ لتوسيع معرفتهم بالوظائف ا٤بختلفة
20

لدل إدارة مؤسستكم سياسة لتشجيع العاملْب على ا٤بشاركة يف اٚباذ القرارات
الجزء الثالث :المقومات الفنية لتطبيق بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات االلكترونية والكهرو منزلية الجزائرية
الرجاء اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة التي تراىا مناسبة من وجهة نظركم للعبارات التالية:
المحور األول :مدى توفر المقومات في البعد المالي
العبارة

الرقم

غير

موافق
تماما

1

لدل مؤسستكم نظاـ قبلي لتحديد األىداؼ ا٤بالية ا٤براد ٙبقيقها مسبقا

2

لدل مؤسستكم مقاييس مالية ٧بددة لقياس كتقييم أدائها ا٤باِف

3

لدل مؤسستكم نظاـ لتقييم األداء ا٤باِف تستخدـ فيو مقاييس مالية ترتبط باسَباتيجية
ا٤بؤسسة كتَبجم أىدافها

4

لدل مؤسستكم نظاـ لتقييم األداء تقارف فيو النتائج الفعلية مع توقعاهتا الٍب مت اعدادىا
يف ا٤بيزانيات التقديرية

5

لدل مؤسستكم نظاـ لتحديث البيانات ا٤بالية بشكل دائم لتوفّب صورة كاضحة عن
الوضع ا٤باِف للمؤسسة

6

لدل مؤسستكم سياسة لؤلسعار ٙباكؿ من خبل٥با ٚبفيض تكلفة منتجاهتا

7

لدل مؤسستكم سياسية كاضحة لزيادة معدؿ النمو لكل من ا٤ببيعات كصايف التدفق
النقدم التشغيلي

8

لدل مؤسستكم حافظة أنشطة الستغبلؿ ا٤بوارد كاإلمكانيات ا٤بتاحة بآليات ٛبكن من
ٙبقيق أرباح مرتفعة

9

ٙبقق مؤسستكم أرباح تتوافق مع حجم استثماراهتا

10

لدل مؤسستكم تشكيلة منتجات ٛبكنها من ٙبقيق أكرب عائد على االستثمار

11

لدل مؤسستكم نظاـ ٤بقارنة أدائها ا٤باِف باألداء ا٤باِف للمؤسسات ا٤بنافسة ٥با

غير

موافق

محايد موافق

موافق
تماما

المحور الثاني :مدى توفر المقومات في بعد العمالء (الزبائن)
العبارة

الرقم

غير

موافق
تماما

1

لدل مؤسستكم اسَباتيجية كاضحة تضع احتياجات الزبائن كأكلوية

2

تقوـ مؤسستكم بدراسة سلوؾ ا٤بستهلك قبل تصميم بعض منتوجاهتا

3

ٛبتلك مؤسستكم قاعدة بيانات لزبائنها

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
تماما
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4

توفر مؤسستكم قنوات اتصاؿ مع زبائنها

5

ٛبتلك مؤسستكم منتجات ٚبتلف عن منتجات ا٤بؤسسات ا٤بنافسة األخرل

6

ٛبتلك مؤسستكم مصلحة خاصة ٖبدمات ما بعد البيع

7

لدل مؤسستكم سياسة توزيع تضمن تسليم منتجاهتا يف الوقت احملدد

8

تتوافر لدل مؤسستكم آلية ٧بددة للتعامل مع شكاكل الزبائن

9

تسجل مؤسستكم زيادة يف عدد الزبائن ا١بدد خبلؿ كل سنة

10

تضع مؤسستكم نظاـ يضمن استجابة الزبائن لدفع مستحقاهتم ا٘باه ا٤بؤسسة يف الوقت
احملدد

11

تتوافر مؤسستكم على جهة خاصة بقياس درجة رضا الزبائن عن ا٤بنتجات ا٤بقدمة
المحور الثالث :مدى توفر المقومات في بعد العمليات الداخلية
العبارة

الرقم

غير

غير

موافق

موافق

تماما

1

يوجد لدل مؤسستكم نظاـ إلدارة ا١بودة

2

تتوافر مؤسستكم على التجهيزات ذات التكنولوجيا ا٤بتطورة

3

لدل مؤسستكم إجراءات خاصة لبلرتقاء ٔبودة ا٤بنتجات لتتناسب مع القيمة ا٤بدفوعة من
طرؼ الزبائن

4

لدل مؤسستكم جهة مسؤكلة عن الرقابة على ا٤بخزكف

5

لدل مؤسستكم اجراءات خاصة لتخفيض عدد ا٤بنتجات ا٤بعيبة

6

تسجل مؤسستكم ارتفاع يف كمية ا٤بنتجات الفعلية مقارنة با٤بستهدفة

7

توجد لدل مؤسستكم منتجات مبتكرة جديدة خبلؿ كل سنة

8

لدل مؤسستكم اجراءات عملياتية خاصة ٙباكؿ من خبل٥با ٚبفيض تكلفة منتجاهتا باستمرار

9

لدل مؤسستكم اجراءات خاصة تعمل على ٚبفيض كمية الفضبلت أثناء عمليات االنتاج

10

توجد يف مؤسستكم عمليات للتحسْب كالتطوير تؤدم إُف ٚبفيض زمن االنتاج

11

لدل مؤسستكم منتجات تتميز ٗبستول عاِف من التقنية ٤بواكبة ا٤بعايّب العا٤بية

محايد

موافق

موافق
تماما

المحور الرابع :مدى توفر المقومات في بعد التعلم والنمو
الرقم

العبارة

غير

موافق

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
تماما

تماما

1

تتوافر مؤسستكم على مصلحة للبحث كالتطوير

2

تتوافر مؤسستكم على جهة خاصة بإجراء الدراسات التسويقية

3

تنظم مؤسستكم دكرات تدريبية لتنمية ا٤بوظفْب مهنيا كل حسب ٚبصصو
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4

تنظم مؤسستكم دكرات تأىيل للموظفْب كالعاملْب ا١بدد

5

يوجد يف مؤسستكم فرؽ عمل تقدـ اقَباحات للتطوير بشكل دائم

6

ىناؾ تنفيذ لبعض االقَباحات ا٤ببدعة من قبل العاملْب كا٤بوظفْب يف مؤسستكم

7

توجد لدل مؤسستكم جهة خاصة بتقييم أداء ا٤بوظفْب من أجل ترقيتهم

8

تتوافر مؤسستكم على نظاـ فعاؿ للمكافآت كا٢بوافز

9

توجد يف مؤسستكم جهة خاصة بقياس درجة رضا العاملْب كا٤بوظفْب لديها

10

ىناؾ إعبلـ للموظفْب يف مؤسستكم بالتغيّبات الٍب تطرأ على سياستها

11

يوجد ٛبسك كبّب للموظفْب يف مؤسستكم بوظائفهم
المحور الخامس :مدى توفر المقومات في البعد االجتماعي والبيئي
العبارة

الرقم

غير

موافق
تماما

1

تتوافر مؤسستكم على نظاـ للمسؤكلية االجتماعية

2

لدل مؤسستكم إجراءات تتضمن تطبيق أخبلقيات العمل كا٤بهنة كااللتزاـ هبا من طرؼ كل
ا٤بوظفْب

3

تعطي مؤسستكم األكلوية يف التوظيف لسكاف منطقة تواجدىا

4

تقوـ مؤسستكم بتقدٔف خدمات اجتماعية كنشاطات خّبية ٨بتلفة

5

تعتمد مؤسستكم على نظاـ إلدارة الصحة كالسبلمة ا٤بهنية.

6

تعتمد مؤسستكم على مواصفات االيزك 26000

7

تقوـ مؤسستكم بقياس تأثّباهتا البيئية كالتقرير عن األداء البيئي للجهات ا٤بهتمة

8

تتوافر لدل مؤسستكم اجراءات تؤدم إُف تقليص االنبعاثات الناٝبة عن العملية االنتاجية

9

تقوـ مؤسستكم باالقتصاد يف استخداماهتا للموارد احملدكدة

10

تقوـ مؤسستكم بإعادة تدكير الفضبلت كا٤بهمبلت

11

تعتمد مؤسستكم على نظاـ لئلدارة البيئية

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
تماما

انتهت األسئلة ،وتفضلوا سادتي الكرام بفائق عبارات التقدير واالحترام شاكرين لكم حسن تعاونكم.
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استبيان بناء نموذج لبطاقة األداء المتوازن:
بعد التحية،

السالم عليكم ورحمة اهلل،

يهدؼ ىذا االستبياف إُف بناء نموذج لبطاقة األداء المتوازن le tableau de bord prospectif

( balanced

 )scorecardٲبكن تطبيقو يف مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا١بزائرية ،كيشتمل النموذج ا٤بقَبح على صياغة

لكل بعد من أبعاد بطاقة األداء ا٤بتوازف ا٤بستدامة على شكل أىداؼ اسَباتيجية رئيسية ،كمقاييس أداء لتقييم مستول اإل٪باز

لكل ىدؼ ،ك٧بركات أداء إل٪باز ىذه األىداؼ ،كقد طرح االستبياف ٟبسة أسئلة خاصة لمعرفة مدى أىمية كل من مقاييس

األداء المالية وغير المالية المستخدمة في تقييم األداء االستراتيجي من قبل مديري المؤسسات االلكترونية والكهرو
منزلية الجزائرية ،كنعتمد يف ىذا البحث على استخراج مؤشرات تساعد يف إثبات أك نفي الفرضيات ا٤بوضوعة من خبلؿ ٙبليل

االستبياف ،لذا نرجو منكم التكرـ باإلجابة على ٝبيع فقرات االستبياف مثمنة دعمكم كاىتمامكم للبحث العلمي يف كطننا ،علما
أف ا٤بعلومات الٍب سنتحصل عليها لن تستخدـ إال ألغراض البحث العلمي ،شاكرين لكم حسن تعاكنكم مع فائق عبارات
التقدير كاالحَباـ.
الباحثة :ضامن وىيبة

مالحظة :اختر االجابة بإحدى اللغتين العربية أو الفرنسية.
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الجزء األول :معلومات عامة

الرجاء اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة المناسبة:

.1اسم المؤسسة..................................:
.2الجنس:

ذكر

.3السن:

أقل من  30سنة

أنثى

من  41إُف  50سنة
.4المستوى التعليمي:

ثانوم

من  30إُف 40سنة
أكثر من  50سنة
ليسانس

دراسات عليا

أخرل حددىا............................... :
.5الوظيفة:
مدير عاـ

مدير ماِف ك٧باسيب

مدير انتاج

مدير تسويق

مدير ا٤بوارد البشرية
مراقب تسيّب

أخرل حددىا
.6الخبرة المهنية :أقل من  5سنوات
من  11إُف  20سنة

من  5إُف 10سنوات
أكثر من 20سنة
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الجزء الثاني :األىدا االستراتيجية العامة للمؤسسة
الرجاء اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة المناسبة

من بْب االىداؼ االسَباتيجية العامة ا٤بقَبحة التالية ،ماىي األىداؼ األكثر أٮبية ٤بؤسستكم من كجهة نظركم؟
الهد االستراتيجي العام

الرقم

غير مهم
على

اإلطالق
01

ضماف بقاء كاستمرارية ا٤بؤسسة

02

رفع نسبة االدماج إُف أقصى مستوياهتا

03

تصميم منتجات عالية ا١بودة كٗبعايّب عا٤بية كتركيبها كليا يف ا١بزائر

04

السيطرة على سوؽ الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر

05

الوصوؿ إُف األسواؽ العا٤بية (التصدير)

06

ٙبقيق ٛبوقع جيد يف األسواؽ ا٣بارجية

07

تطوير األداء ا٤بؤسسي كا٢بصوؿ على شهادات التميز

غير

مهم

مهم نوعا
ما

مهم

مهم جدا

الجزء الثالث :النموذج المقترح بطاقة األداء المتوازن

-1البعد المالي :الرجاء اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة المناسبة

-1-1األىدا االستراتيجية :من بْب االىداؼ االسَباتيجية ا٤بقَبحة التالية ،ماىي األىداؼ األكثر أٮبية للبعد ا٤باِف من
كجهة نظركم؟

الرقم

الهد االستراتيجي

01

تعظيم قيمة ا٤بؤسسة

02

تعظيم رٕبية ا٤بؤسسة

03

توفّب السيولة

غير مهم على
اإلطالق

غير مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم جدا

 -2-1مقاييس األداء :من بْب مقاييس األداء ا٤بقَبحة التالية ،ماىي ا٤بقاييس األكثر أٮبية للبعد ا٤باِف من كجهة نظركم؟
الرقم

مقاييس األداء

01

القيمة االقتصادية ا٤بضافة EVA

02

عائد التدفق النقدم على االستثمار CFROI

03

معدؿ ٭بو رقم األعماؿ

04

معدؿ العائد على االستثمار ROI

05

معدؿ العائد على األمواؿ ا٣باصة

06

نسبة صايف الربح إُف ا٤ببيعات

غير مهم على
اإلطالق

غير مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم

جدا
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07

معدؿ ٭بو صايف التدفق النقدم التشغيلي

08

سعر التكلفة

09

حجم رأس ا٤باؿ العامل

10

نسبة السيولة العامة

11

نسبة السيولة ا١باىزة

12

نسبة رأس ا٤باؿ العامل إُف الديوف قصّبة األجل

 -3-1محركات األداء :من بْب ٧بركات األداء ا٤بقَبحة التالية ،ماىي احملركات األكثر أٮبية للبعد ا٤باِف من كجهة نظركم؟
محركات األداء (المؤشرات القائدة)

الرقم
01

االستثمار يف مشاريع استثمارية مرٕبة

02

ٚبفيض تكلفة رأس ا٤باؿ

03

زيادة ا٤ببيعات من خبلؿ اٯباد قنوات توزيع جديدة

04

ٚبفيض تكلفة ا٤بنتجات

05

االستغبلؿ األمثل لؤلصوؿ

06

ٙبديد ا٢بجم األمثل للمخزكف

07

ٙبديد سياسة االئتماف ا٤بثلى لتحقيق رقم األعماؿ
ا٤بستهدؼ

08

التسيّب األمثل للخزينة

09

إدارة الديوف قصّبة األجل

-1-2األىدا

غير مهم على
اإلطالق

غير مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم جدا

-2بعد العمالء :الرجاء اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة المناسبة

االستراتيجية :من بْب االىداؼ االسَباتيجية ا٤بقَبحة التالية ،ماىي األىداؼ األكثر أٮبية لبعد العمبلء من

كجهة نظركم؟
الرقم الهد االستراتيجي
01

زيادة ا٢بصة السوقية للمؤسسة

02

ٙبقيق رضا العمبلء

03

جلب عمبلء جدد

غير مهم على اإلطالق

غير مهم

مهم نوعا ما

مهم جدا

مهم

 -2-2مقاييس األداء :من بْب مقاييس األداء ا٤بقَبحة التالية ،ماىي ا٤بقاييس األكثر أٮبية لبعد العمبلء من كجهة نظركم؟
الرقم

مقاييس األداء

01

نسبة مبيعات ا٤بؤسسة إُف ا٤ببيعات الكلية يف السوؽ

غير مهم على
اإلطالق

غير مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم جدا
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02

عدد مرات تكرار الشراء

03

نسبة العمبلء الراضْب عن مبيعات ا٤بؤسسة

04

معدؿ التسليم يف الوقت احملدد

05

معدؿ االحتفاظ بالعمبلء

06

معدؿ ا٤بطالبة باإلصبلح خبلؿ فَبة الضماف

07

معدؿ شكاكل العمبلء

08

معدؿ دكراف العمبلء

09

عدد العمبلء ا١بدد

 -3-2محركات األداء :من بْب ٧بركات األداء ا٤بقَبحة التالية ،ماىي احملركات األكثر أٮبية لبعد العمبلء من كجهة نظركم؟
محركات األداء (المؤشرات القائدة)

الرقم
01

سعر منخفض

02

مستول رفيع يف فن التسويق

03

ٚبفيض كقت التسليم (زمن االنتظار +زمن دكرة االنتاج)

04

تقدٔف منتجات ذات جودة عالية

05

ٙبسْب ا٣بدمات ا٤بقدمة للعميل

06

التعرؼ على االحتياجات ا٤بستقبلية للعمبلء

07

سياسة ائتمانية مبلئمة

08

السمعة ا١بيدة

09

ٙبسْب مظهر كنوعية ا٤بنتجات

-1-3األىدا

غير مهم على

غير

مهم

اإلطالق

مهم

نوعا ما

مهم

مهم جدا

-3بعد العمليات الداخلية :الرجاء اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة المناسبة

االستراتيجية :من بْب االىداؼ االسَباتيجية ا٤بقَبحة التالية ،ماىي األىداؼ األكثر أٮبية لبعد العمليات

الداخلية من كجهة نظركم؟
الرقم الهد االستراتيجي
01

ٙبسْب العمليات التشغيلية

02

خلق منتجات جديدة

03

ٚبفيض التكاليف

غير مهم على
اإلطالق

غير مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم جدا

 -2-3مقاييس األداء :من بْب مقاييس األداء ا٤بقَبحة التالية ،ماىي ا٤بقاييس األكثر أٮبية لبعد العمليات الداخلية من كجهة
نظركم؟
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مقاييس األداء

الرقم
01

معدؿ زمن دكرة االنتاج

02

معدؿ عيوب ا٤بنتوجات

03

معدؿ اصبلح ا٤بنتجات غّب ا١بيدة

04

معدؿ انتاجية العامل الواحد

05

نسبة زمن ٘بهيز اآلالت إُف اٝباِف زمن العملية االنتاجية

06

عدد ا٤بنتجات ا١بديدة كل سنة

07

نسبة ا٤ببيعات ا١بديدة إُف اٝباِف ا٤ببيعات

08

معدؿ دكراف ا٤بخزكف

09

عدد مرات صيانة اآلالت

10

نسبة تكلفة الفضبلت إُف اٝباِف التكاليف

11

تكلفة ا٤بواد إُف اٝباِف التكاليف

12

تطور تكلفة منتجات ا٤بؤسسة مقارنة بتكلفة ا٤بنتجات ا٤بنافسة

غير مهم على

غير

اإلطالق

مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم
جدا

 -3-3محركات األداء :من بْب ٧بركات األداء ا٤بقَبحة التالية ،ماىي احملركات األكثر أٮبية لبعد العمليات الداخلية من كجهة
نظركم؟
محركات األداء (المؤشرات القائدة)

غير مهم على
اإلطالق

غير مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم جدا

 01كفاءة االتصاالت الداخلية
 02فحص كٙبديث خطة ا٤بؤسسة باستمرار
ٚ 03بفيض زمن دكرة االنتاج
 04احَباـ معايّب ا١بودة
 05استخداـ نظم التصنيع ا٢بديثة
 06زيادة االنتاجية
 07االبداع التكنولوجي
 08اجراء تعديبلت على منتجات قائمة
 09التسيّب األمثل للمخزكف
ٙ 10بسْب برامج الصيانة
ٙ 11بديث التكنولوجيا ا٤بستخدمة
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-1-4األىدا
من كجهة نظركم؟
الرقم

-4بعد التعلم والنمو :الرجاء اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة المناسبة

االستراتيجية :من بْب االىداؼ االسَباتيجية ا٤بقَبحة التالية ،ماىي األىداؼ األكثر أٮبية لبعد التعلم كالنمو
الهد االستراتيجي

01

ٙبسْب رضا العاملْب

02

تنمية قدرات كمهارات العنصر البشرم

03

تطوير التكنولوجيا ا٤بستخدمة

غير مهم على

غير

اإلطالق

مهم

مهم نوعا ما

مهم جدا

مهم

 -2-4مقاييس األداء :من بْب مقاييس األداء ا٤بقَبحة التالية ،ماىي ا٤بقاييس األكثر أٮبية لبعد التعلم كالنمو من كجهة نظركم؟
مقاييس األداء

الرقم
01

معدؿ تطور ا٢بوافز كا٤بكافآت

02

مؤشر الرضا الوظيفي

03

غير مهم على

غير

اإلطالق

مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم جدا

معدؿ دكراف العاملْب (عدد التاركْب للعمل على العدد االٝباِف)

04

معدؿ تكرار ا٢بوادث

05

معدؿ الغياب

06

عدد شكاكل العاملْب

07

عدد الَبقيات إُف ا٤بستول األعلى

08

معدؿ تكوين العاملْب (مصاريف التكوين إُف اٝباِف ا٤بصاريف)

09

معدؿ تطبيق اقَباحات العاملْب

10

نسبة تكلفة األصوؿ التكنولوجية ا٢بديثة إُف ٦بموع األصوؿ غّب ا١بارية

11

معدؿ تكاليف البحث كالتطوير ا٣باصة با٤بنتجات ا١بديدة

 -3-4محركات األداء :من بْب ٧بركات األداء ا٤بقَبحة التالية ،ماىي احملركات األكثر أٮبية لبعد التعلم كالنمو من كجهة
نظركم؟
الرقم

محركات األداء (المؤشرات القائدة)

01

كضع نظاـ للحوافز كا٤بكافآت

02

توفّب مناخ العمل ا٤بناسب

03

توفّب معايّب الوقاية كالسبلمة ا٤بهنية

04

االىتماـ باقَباحات كشكاكل العاملْب

05

القياـ بدكرات تأىيل للعاملْب كا٤بوظفْب ا١بدد

غير مهم على
اإلطالق

غير مهم

مهم نوعا
ما

مهم

مهم جدا
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06

القياـ بدكرات تدريبية للموظفْب كل حسب ٚبصصو

07

اشراؾ العاملْب يف صنع القرار

08

القياـ بدراسات كٕبوث تسويقية

09

اقتناء التكنولوجيا ا٢بديثة
.

-1-5األىدا

-5البعد البيئي واالجتماعي :الرجاء اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة المناسبة

االستراتيجية :من بْب االىداؼ االسَباتيجية ا٤بقَبحة التالية ،ماىي األىداؼ األكثر أٮبية للبعد البيئي

كاالجتماعي من كجهة نظركم؟
الرقم

الهد االستراتيجي

01

االلتزاـ بالقوانْب كاألنظمة ا٢بكومية

02

ا٤بساٮبة يف بناء كدعم اجملتمع احمللي

03

تقليص االنبعاثات النا٘بة عن النشاط االنتاجي

04

ٙبقيق التوازف بْب ٨بتلف أصحاب ا٤بصاٌف

غير مهم على
اإلطالق

غير

مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم جدا

 -2-5مقاييس األداء :من بْب مقاييس األداء ا٤بقَبحة التالية ،ماىي ا٤بقاييس األكثر أٮبية للبعد البيئي كاالجتماعي من كجهة
نظركم؟
مقاييس األداء

الرقم
01

عدد القضايا ا٤برفوعة ضد ا٤بؤسسة يف احملاكم

02

عدد االنذارات ا٤بوجهة للمؤسسة من طرؼ ا٢بكومة

03

تكلفة االنفاؽ ا٤بباشر ٣بدمة اجملتمع

04

عدد البحوث العلمية ا٤بساىم يف ا٪بازىا

05

مواصفة ISO 26000

06

معدؿ مساٮبة ا٤بؤسسة يف النشاطات االجتماعية إُف اإليرادات

07

نسبة العماؿ احملليْب إُف اٝباِف العماؿ

08

تكلفة ٘بهيزات ٞباية البيئة الطبيعية إُف ٦بموع األصوؿ

09

نسبة ا٤بنتجات ا٤بعاد تصنيعها إُف إٝباِف ا٤بنتجات

10

مواصفة ISO 14001

11

عدد التقارير ا٤بنشورة عن النشاط االنتاجي للمؤسسة

غير مهم على
اإلطالق

غير

مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم جدا

 -3-5محركات األداء :من بْب ٧بركات األداء ا٤بقَبحة التالية ،ماىي احملركات األكثر أٮبية للبعد البيئي كاالجتماعي من كجهة
نظركم؟
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الرقم

محركات األداء (المؤشرات القائدة)

01

اىتماـ ا٤بؤسسة بتطبيق القوانْب كاألنظمة ا٢بكومية

02

رعاية ٨بتلف األنشطة الثقافية كاالجتماعية

03

تقدٔف ا٤بساعدات للمجتمع احمللي

04

توطْب الوظائف

05

االستثمار يف أصوؿ صديقة للبيئة

06

اعادة تدكير ا٤بواد كا٤بنتجات

07

تطوير عمليات صناعية أكثر كفاءة يف استغبلؿ الطاقة كا٤بوارد

08

إدارة العبلقات مع أصحاب ا٤بصاٌف كاشباع رغباهتم

غير مهم على
اإلطالق

غير

مهم

مهم نوعا ما

مهم

مهم جدا

انتهت األسئلة ،وتفضلوا سادتي الكرام بفائق عبارات الت قدير واالحترام شاكرين لكم حسن تعاونكم.

الباحثة :ضامن وىيبة
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أ.د.بًُٗدي عبد ايوٖاب

جاَعة ضطيف1

د.بٔ ضديسة عُس

جاَعةضطيف1

د.زواحبي عبد ايٓاصس

جاَعةضطيف1

د.ايعايب عبد ايسمحٔ

جاَعةضطيف1

د.شسقي خًيٌ

جاَعة أّ ايبواقي

أ.د.بٔ فسحات ضاعد

جاَعة ضطيف1

أ.د.بًُٗدي عبد ايوٖاب

جاَعةضطيف1

د.ايعايب عبد ايسمحٔ

جاَعةضطيف1

د.شسقي خًيٌ

جاَعة أّ ايبواقي

أ.د.بوزغدة حطني

جاَعةضطيف1

د.قصاص ايطيب

جاَعةضطيف1
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ثبات الدراسة االستطالعية
المقومات االستراتيجية والتنظيمية
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,952
20

البعد المبلي
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,884
11

بعد العمالء
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,861
11

بعد العمليبت الداخلية
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,874
11

بعد التعلم والنمو
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,874
11

البعد البيئي واالجتمبعي
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,902
11

درجة الثببت الكلية
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,924
75
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ثبات الدراسة الميدانية
Récapitulatif de traitement des observations
N
%
Valide
150
100,0
a
Exclus
0
,0
Total
150
100,0
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de
la procédure.
Observations

المقومات االستراتيجية والتنظيمية
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,962
20

البعد المبلي
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,951
11

بعد العمالء
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,780
11

بعد العمليبت الداخلية
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,868
11

بعد التعلم والنمو
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,946
11

البعد البيئي واالجتمبعي
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,954
11

درجة الثببت الكلية
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,946
75
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" Kolmogorov-Smirnov "

N
a,b
Paramètres normaux

Moyenne
Ecart-type
Différences les plus extrêmes Absolue
Positive
Négative
Z de Kolmogorov-Smirnov
Signification asymptotique (bilatérale)
a. La distribution à tester est gaussienne.
b. Calculée à partir des données.

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon
بعد العملٌات
ًالبعد االجتماع
المقومات التنظٌمٌة
ًبعد العمالء البعد المال
االخلٌة
بعد التعلم والنمو
ًوالبٌئ
150
150
150
150
150
150
3.4173
3.6752
3.7885
3.7272
3.4236
3.4587
.80643
.80097
.41633
.57285
.86265
.65266
,209
,182
,115
,105
,131
,085
,111
,090
,062
,084
,067
,085
-,209
-,182
-,115
-,105
-,131
-,070
2,561
2,233
1,410
1,280
1,603
1,047
,100
,100
,138
,075
,112
,223

Tableau de fréquences
اسم المؤسسة

Valide

condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
Total

Effectifs
40
11
6
6
6
4
7
4
4
5
3
7
18
16
1
5
3
4
150

Pourcentage
26,7
7,3
4,0
4,0
4,0
2,7
4,7
2,7
2,7
3,3
2,0
4,7
12,0
10,7
,7
3,3
2,0
2,7
100,0

Pourcentage
valide
26,7
7,3
4,0
4,0
4,0
2,7
4,7
2,7
2,7
3,3
2,0
4,7
12,0
10,7
,7
3,3
2,0
2,7
100,0

Pourcentage
cumulé
26,7
34,0
38,0
42,0
46,0
48,7
53,3
56,0
58,7
62,0
64,0
68,7
80,7
91,3
92,0
95,3
97,3
100,0

نوع المؤسسة

Valide

Petit et moyen
grand
Total

Effectifs
76
74
150

Pourcentage
50,7
49,3
100,0

Pourcentage
valide
50,7
49,3
100,0

Pourcentage
cumulé
50,7
100,0

الجنس

Valide

321
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m
f
Total

Effectifs
96
54
150

Pourcentage
64,0
36,0
100,0

Pourcentage
valide
Pourcentage cumulé
64,0
64,0
36,0
100,0
100,0

السن

Valide

Moins de 30
De 30 à 40
de 41 à 50
Plus de 50
Total

Effectifs
11
95
33
11
150

Pourcentage
7,3
63,3
22,0
7,3
100,0

Pourcentage
valide
7,3
63,3
22,0
7,3
100,0

Pourcentage
cumulé
7,3
70,7
92,7
100,0

المستوى العلمي

Valide

Effectifs
21
103
23
3
150

Secondaire
licence
études supérieures
Autre
Total

Pourcentage
valide
14,0
68,7
15,3
2,0
100,0

Pourcentage
14,0
68,7
15,3
2,0
100,0

Pourcentage
cumulé
14,0
82,7
98,0
100,0

الوظيفية

6
14
17

Pourcentage
4,0
9,3
11,3

Pourcentage
valide
4,0
9,3
11,3

Pourcentage
cumulé
4,0
13,3
24,7

17
12
14
69
1
150

11,3
8,0
9,3
46,0
,7
100,0

11,3
8,0
9,3
46,0
,7
100,0

36,0
44,0
53,3
99,3
100,0

Effectifs
Valide

Directeur Général
directeur financier
Directeur des Ressources
Humaines
directeur de production
Directeur Marketing
Contrôleur de gestion
Cadre
v directeur
Total

الخبرة المهنية

Valide

Moins de 5 ans
5 à 10 ans
11 à 20 ans
Plus de 20 ans
Total

Effectifs
21
84
35
10
150

Pourcentage
14,0
56,0
23,3
6,7
100,0

Pourcentage
valide
14,0
56,0
23,3
6,7
100,0

Pourcentage
cumulé
14,0
70,0
93,3
100,0

Statistiques sur échantillon unique
N
لدى مإسستكم استراتٌجٌة واضحة تتماشى مع قدراتها التنظٌمٌة
ومتطلبات بٌئتها
لدى مإسستكم رإٌة إستراتٌجٌة مكتوبة بوضوح (الرإٌة معناها
)ماهو مستقبل المإسسة
الرإٌة اإلستراتٌجٌة معلنة لكل الموظفٌن
لدى مإسستكم رسالة محددة مكتوبة بوضوح (الرسالة معناها لماذا
)المإسسة موجودة
الرسالة معلنة لكل الموظفٌن
لدى مإسستكم أهداف استراتٌجٌة واضحة لكل الموظفٌن
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Moyenne
150
3,8533

Ecart-type
,78908

Erreur standard
moyenne
,06443

150

3,5267

1,03429

,08445

150
150

3,0333
3,4533

1,10773
1,03358

,09045
,08439

150
150

3,1733
3,3467

,94653
1,18710

,07728
,09693

,0882

1,0806

3,347

150

,05861

,71781

3,8533

150

,06482

,79382

3,6933

150

,09609

1,17688

3,2533

150

,10381

1,27135

3,2333

150

,09351

1,14529

3,4800

150

,08365

1,02444

3,5867

150

,09752

1,19434

3,4200

150

,08756

1,07235

3,3800

150

,08563

1,04879

3,3067

150

,08189

1,00299

3,3067

150

,09333

1,14310

3,4267

150

,09444

1,15664

3,4667

150

,08737

1,07001

3,2067

150

,07553

,92502

3,8267

150

,07327
,08494

,89742
1,04033

3,8000
3,5400

150
150

,08686

1,06387

3,6800

150

,08233

1,00835

3,7000

150

,08443

1,03409

3,7333

150

,08588

1,05179

3,5667

150

,07938

,97221

3,5667

150

,05412
,07548

,66289
,92444

3,8467
3,7333

150
150

,08995

1,10166

3,4333

150

,04950

,60631

3,8533

150

,07900

,96757

3,4933

150

,04634
,04122
,06136

,56758
,50483
,75146

4,0000
3,9867
3,8200

150
150
150

,03819
,04769

,46770
,58409

4,1267
3,9667

150
150

,06725
,06162
,06191

,82370
,75467
,75822

3,7067
3,7400
3,6600

150
150
150

,09187

1,12518

3,3200

150

لدى مإسستكم سٌاسة إلشراك أفراد االدارة العلٌا والمدٌرٌن فً
تحدٌد توجهها االستراتٌجً (الرإٌة ،الرسالة ،األهداف
االستراتٌجٌة)...،
تتوفر لدى مإسستكم اإلمكانٌات المادٌة التً ٌمكن أن تحقق
األهداف
تتوفر لدى مإسستكم الكفاءات البشرٌة التً ٌمكن أن تحقق
األهداف
لدى مإسستكم أنظمة للتشخٌص االستراتٌجً تضمن لها دراسة
وتحلٌل محٌطها الخارجً لمعرفة الفرص والتهدٌدات
لدى مإسستكم أنظمة للتشخٌص االستراتٌجً تضمن لها دراسة
وتحلٌل محٌطها الداخلً لمعرفة نقاط القوة والضعف
لدى مإسستكم نظام معلومات متطور لجمع البٌانات والمعلومات
الالزمة لعملٌة تقٌٌم األداء
لدى مإسستكم موقع الكترونً ٌتم فٌه تحدٌث بٌانات المإسسة
بصورة دورٌة
لدى مإسستكم بنٌة تحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات إلنشاء قواعد
البٌانات
لدى مإسستكم سٌاسة لكتابة مختلف التقارٌر المتعلقة بؤداء
أنشطتها
لدى مإسستكم سٌاسة لإلفصاح عن التقارٌر المتعلقة بؤداء مختلف
األنشطة
لدى مإسستكم سٌاسة لنشر مختلف التقارٌر التً تقارن فٌها أدائها
المحقق مقارنة بؤداء المنافسٌن
لدى مإسستكم شبكة اتصال داخلٌة تنشر المعلومات بٌن جمٌع
أقسام المإسسة
لدى مإسستكم سٌاسة البراعة ( )ecvelavPloPالتً تقوم من
خاللها بنقل العاملٌن فٌما بٌن األقسام لتوسٌع معرفتهم بالوظائف
المختلفة
لدى إدارة مإسستكم سٌاسة لتشجٌع العاملٌن على المشاركة فً
اتخاذ القرارات
لدى مإسستكم نظام قبلً لتحدٌد األهداف المالٌة المراد تحقٌقها
مسبقا
لدى مإسستكم مقاٌٌس مالٌة محددة لقٌاس وتقٌٌم أدائها المالً
لدى مإسستكم نظام لتقٌٌم األداء المالً تستخدم فٌه مقاٌٌس مالٌة
ترتبط بإستراتٌجٌة المإسسة وتترجم أهدافها
لدى مإسستكم نظام لتقٌٌم األداء تقارن فٌه النتائج الفعلٌة مع
توقعاتها التً تم اعدادها فً المٌزانٌات التقدٌرٌة
لدى مإسستكم نظام لتحدٌث البٌانات المالٌة بشكل دائم لتوفٌر
صورة واضحة عن الوضع المالً للمإسسة
لدى مإسستكم سٌاسة لألسعار تحاول من خاللها تخفٌض تكلفة
منتجاتها
لدى مإسستكم سٌاسٌة واضحة لزٌادة معدل النمو لكل من
المبٌعات وصافً التدفق النقدي التشغٌلً
لدى مإسستكم حافظة أنشطة الستغالل الموارد واإلمكانٌات
المتاحة بآلٌات تمكن من تحقٌق أرباح مرتفعة
تحقق مإسستكم أرباح تتوافق مع حجم استثماراتها
لدى مإسستكم تشكٌلة منتجات تمكنها من تحقٌق أكبر عائد على
االستثمار
لدى مإسستكم نظام لمقارنة أدائها المالً باألداء المالً للمإسسات
المنافسة لها
لدى مإسستكم إستراتٌجٌة واضحة تضع احتٌاجات الزبائن
كؤولوٌة
تقوم مإسستكم بدراسة سلوك المستهلك قبل تصمٌم بعض
منتوجاتها
تمتلك مإسستكم قاعدة بٌانات لزبائنها
توفر مإسستكم قنوات اتصال مع زبائنها
تمتلك مإسستكم منتجات تختلف عن منتجات المإسسات المنافسة
األخرى
تمتلك مإسستكم مصلحة خاصة بخدمات ما بعد البٌع
لدى مإسستكم سٌاسة توزٌع تضمن تسلٌم منتجاتها فً الوقت
المحدد
تتوافر لدى مإسستكم آلٌة محددة للتعامل مع شكاوى الزبائن
تسجل مإسستكم زٌادة فً عدد الزبائن الجدد خالل كل سنة
تضع مإسستكم نظام ٌضمن استجابة الزبائن لدفع مستحقاتهم اتجاه
المإسسة فً الوقت المحدد
تتوافر مإسستكم على جهة خاصة بقٌاس درجة رضا الزبائن عن
المنتجات المقدمة
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,08496
,05556
,06314

1,04059
,68047
,77327

3,6200
3,9933
3,7067

150
150
150

,04862
,06925
,07767

,59547
,84811
,95127

4,0333
3,7867
3,5667

150
150
150

,07737
,07886

,94760
,96584

3,6067
3,6733

150
150

,07782

,95306

3,6200

150

,08731

1,06932

3,4133

150

,04867

,59607

3,9800

150

,09020
,08861
,10000

1,10472
1,08521
1,22474

3,1200
3,4867
3,3000

150
150
150

,09683
,08483
,09207

1,18597
1,03895
1,12767

3,3867
3,5667
3,5133

150
150
150

,08684

1,06355

3,4200

150

,08865
,09548

1,08578
1,16941

3,3400
3,0400

150
150

,07300

,89403

3,6267

150

,05834
,07307
,06280

,71447
,89495
,76912

3,8600
3,3800
3,8200

150
150
150

,07852
,07442
,05273
,08969
,09254

,96166
,91150
,64579
1,09848
1,13337

3,3933
3,6067
3,8200
3,2733
3,1933

150
150
150
150
150

,09204

1,12725

3,3333

150

,06369
,08806
,09697
,06000
,04144

,78009
1,07857
1,18758
,73485
,50748

3,7133
3,3333
3,1800
4,0600
4,2533

150
150
150
150
150

,05393
,06184

,66045
,75739

4,0067
3,8467

150
150

,06426

,78703

4,1067

150

,06951

,85127

3,6533

150

,05330
,05687
,04676

,65282
,69656
,57264

3,9000
3,8933
4,2600

150
150
150

,06883
,05694
,06020
,06632

,84303
,69736
,73728
,81221

3,6933
4,0600
3,9933
3,8933

150
150
150
150

3.4173 .80643

150

.06585

ٌوجد لدى مإسستكم نظام إلدارة الجودة
تتوافر مإسستكم على التجهٌزات ذات التكنولوجٌا المتطورة
لدى مإسستكم إجراءات خاصة لالرتقاء بجودة المنتجات لتتناسب
مع القٌمة المدفوعة من طرف الزبائن
لدى مإسستكم جهة مسإولة عن الرقابة على المخزون
لدى مإسستكم اجراءات خاصة لتخفٌض عدد المنتجات المعٌبة
تسجل مإسستكم ارتفاع فً كمٌة المنتجات الفعلٌة مقارنة
بالمستهدفة
توجد لدى مإسستكم منتجات مبتكرة جدٌدة خالل كل سنة
لدى مإسستكم اجراءات عملٌاتٌة خاصة تحاول من خاللها
تخفٌض تكلفة منتجاتها باستمرار
لدى مإسستكم اجراءات خاصة تعمل على تخفٌض كمٌة
الفضالت أثناء عملٌات االنتاج
توجد فً مإسستكم عملٌات للتحسٌن والتطوٌر تإدي إلى تخفٌض
زمن االنتاج
لدى مإسستكم منتجات تتمٌز بمستوى عالً من التقنٌة لمواكبة
المعاٌٌر العالمٌة
تتوافر مإسستكم على مصلحة للبحث والتطوٌر
تتوافر مإسستكم على جهة خاصة بإجراء الدراسات التسوٌقٌة
تنظم مإسستكم دورات تدرٌبٌة لتنمٌة الموظفٌن مهنٌا كل حسب
تخصصه
تنظم مإسستكم دورات تؤهٌل للموظفٌن والعاملٌن الجدد
ٌوجد فً مإسستكم فرق عمل تقدم اقتراحات للتطوٌر بشكل دائم
هناك تنفٌذ لبعض االقتراحات المبدعة من قبل العاملٌن
والموظفٌن فً مإسستكم
توجد لدى مإسستكم جهة خاصة بتقٌٌم أداء الموظفٌن من أجل
ترقٌتهم
تتوافر مإسستكم على نظام فعال للمكافآت والحوافز
توجد فً مإسستكم جهة خاصة بقٌاس درجة رضا العاملٌن
والموظفٌن لدٌها
هناك إعالم للموظفٌن فً مإسستكم بالتغٌٌرات التً تطرأ على
سٌاستها
ٌوجد تمسك كبٌر للموظفٌن فً مإسستكم بوظائفهم
تتوافر مإسستكم على نظام للمسإولٌة االجتماعٌة
لدى مإسستكم إجراءات تتضمن تطبٌق أخالقٌات العمل والمهنة
وااللتزام بها من طرف كل الموظفٌن
تعطً مإسستكم األولوٌة فً التوظٌف لسكان منطقة تواجدها
تقوم مإسستكم بتقدٌم خدمات اجتماعٌة ونشاطات خٌرٌة مختلفة
تعتمد مإسستكم على نظام إلدارة الصحة والسالمة المهنٌة.
تعتمد مإسستكم على مواصفات االٌزو 26000
تقوم مإسستكم بقٌاس تؤثٌراتها البٌئٌة والتقرٌر عن األداء البٌئً
للجهات المهتمة
تتوافر لدى مإسستكم اجراءات تإدي إلى تقلٌص االنبعاثات
الناجمة عن العملٌة االنتاجٌة
تقوم مإسستكم باالقتصاد فً استخداماتها للموارد المحدودة
تقوم مإسستكم بإعادة تدوٌر الفضالت والمهمالت
تعتمد مإسستكم على نظام لإلدارة البٌئٌة
نقص المعرفة بؤساسٌات ومبادئ نظام بطاقة األداء المتوازن
عدم وضوح االستراتٌجٌة بالقدر الكافً بالنسبة لألشخاص
المعنٌٌن بتطبٌقها
عدم وضع أهداف استراتٌجٌة معبر عنها بوحدات قٌاس كمٌة
التكلفة المالٌة المرتفعة التً ٌتطلبها تطبٌق النظام والتً تخص
أساسا اعادة صٌاغة نظام المعلومات القائم
نقص الموظفٌن المإهلٌن القادرٌن على التعامل مع نظام بطاقة
األداء المتوازن
صعوبة تحدٌد العدد المناسب من المقاٌٌس المالٌة وغٌر المالٌة
والتً تظهر األداء بشكل متكامل
صعوبة تجمٌع البٌانات المتعلقة بالمقاٌٌس غٌر المالٌة
صعوبة اٌجاد ربط بٌن المقاٌٌس غٌر المالٌة واألداء
عدم ربط أهداف الموظفٌن ودوافعهم مع المرتبات والمكافآت
المعتمدة
مقاومة التغٌٌر من طرف العاملٌن بالمإسسة
توجد فجوة كبٌرة فً تطبٌق مبدأ المشاركة والتعاون
غٌاب الدراسات حول البٌئة الداخلٌة والخارجٌة
تصر اإلدارة على االبقاء على النظام التقلٌدي لتقٌٌم األداء
والمرتكز على الجانب المالً فقط
المقومات التنظٌمٌة
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ًالبعد المال
البعد العمالء
بعد العملٌات االخلٌة
بعد التعلم والنمو
ًالبعد االجتماعً والبٌئ
المقومات الفنٌة
الصعوبات

)المقومبت (التنظيمية والفنية

150
150
150
150
150
150
150
150

3.6752 .80097
3.7885 .41633
3.7272 .57285
3.4236 .86269
3.4587 .65266
3.6240 .60923
3.9708 .40973
3.5276 .67800

.06540
.03399
.04677
.07044
.05329
.04974
.03345
.05536

Comparaisons multiples
iclrPffclB
(I) ( المؤسسة اسمJ) المؤسسة اسم
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
Géant
condor
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
Midea
condor
Géant
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
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Différence de
moyennes (I-J) Erreur standard
.23084
.09281
*
1.16415 .11935
*
1.83680 .11935
*
1.62619 .11935
*
1.15915 .14296
*
.68090
.11169
*
1.11244 .14296
*
1.38483 .14296
*
1.10551 .12931
*
1.22203 .16319
-.01618 .11169
*
.40132
.07737
.06923
.08064
*
1.43187 .19753
*
1.66960 .12931
*
1.18794 .16319
*
1.44040 .14296
-.23084 .09281
*
.93331
.13836
*
1.60596 .13836
*
1.39535 .13836
*
.92831
.15917
.45006
.13181
*
.88160
.15917
*
1.15399 .15917
*
.87467
.14704
*
.99118
.17757
-.24702 .13181
.17048
.10433
-.16161 .10678
*
1.20103 .20956
*
1.43876 .14704
*
.95709
.17757
*
1.20956 .15917
*
-1.16415 .11935
*
-.93331 .13836
*
.67265
.15739
.46205
.15739
-.00500 .17597
-.48325 .15167
-.05170 .17597
.22068
.17597
-.05864 .16508
.05788
.19277
*
-1.18032 .15167
*
-.76283 .12851
*
-1.09491 .13050

Intervalle de confiance à 95%
Signification Borne inférieure Borne supérieure
1,000
-.1116 .5733
,000 .7238
1.6045
,000
1.3965
2.2771
,000
1.1859
2.0665
,000 .6317
1.6866
,000 .2688
1.0930
,000 .5850
1.6399
,000 .8574
1.9123
,000 .6284
1.5826
,000 .6200
1.8241
1,000
-.4282 .3959
,000 .1159
.6868
1,000
-.2283 .3667
,000 .7031
2.1606
,000
1.1925
2.1467
,000 .5859
1.7900
,000 .9130
1.9678
1,000
-.5733 .1116
,000 .4229
1.4437
,000
1.0955
2.1164
,000 .8849
1.9058
,000 .3411
1.5155
,130
-.0362 .9363
,000 .2944
1.4688
,000 .5668
1.7412
,000 .3322
1.4171
,000 .3361
1.6463
1,000
-.7333 .2393
1,000
-.2144 .5554
1,000
-.5555 .2323
,000 .4279
1.9742
,000 .8963
1.9812
,000 .3020
1.6122
,000 .6223
1.7968
,000
-1.6045
-.7238
,000
-1.4437
-.4229
,006 .0920
1.2533
,600
-.1186
1.0427
1,000
-.6542 .6442
,275
-1.0428 .0763
1,000
-.7009 .5975
1,000
-.4285 .8699
1,000
-.6677 .5504
1,000
-.6533 .7691
,000
-1.7399
-.6208
,000
-1.2369
-.2887
,000
-1.5764
-.6134

Brand Arina

Sentrax

Maxtor

UPAC
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Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor

.26773
.50545
.02379
.27625

.21061

.04341

.00500
*
.67765
.46705

.22568
.06288

.27273
.51045
.02879
.28125

.48325
.94529
.47825

*

.22259
.16508
.19277
.17597
*
-1.83680 .11935
*
-1.60596 .13836
*
-.67265 .15739
-.21061 .15739
*
-.67765 .17597
*
-1.15590 .15167
*
-.72436 .17597
-.45197 .17597
*
-.73129 .16508
-.61477 .19277
*
-1.85298 .15167
*
-1.43548 .12851
*
-1.76757 .13050
-.40492 .22259
-.16720 .16508
-.64886 .19277
-.39640 .17597
*
-1.62619 .11935
*
-1.39535 .13836
-.46205 .15739
.15739
-.46705 .17597
*
-.94529 .15167
-.51375 .17597
-.24136 .17597
-.52068 .16508
-.40417 .19277
*
-1.64237 .15167
*
-1.22487 .12851
*
-1.55696 .13050
-.19432 .22259
.16508
-.43826 .19277
-.18580 .17597
*
-1.15915 .14296
*
-.92831 .15917
.17597
.17597
.17597
-.47825 .17087
-.04670 .19277
.19277
-.05364 .18288
.20821
*
-1.17532 .17087
*
-.75783 .15069
*
-1.08991 .15240
.23609
.18288
.20821
.19277
*
-.68090 .11169
-.45006 .13181
.15167
*
1.15590 .15167
.15167
.17087

1,000
,407
1,000
1,000
,000
,000
,006
1,000
,028
,000
,010
1,000
,003
,272
,000
,000
,000
1,000
1,000
,153
1,000
,000
,000
,600
1,000
1,000
,000
,630
1,000
,305
1,000
,000
,000
,000
1,000
1,000
1,000
1,000
,000
,000
1,000
,028 .0284
1,000
,901
1,000
1,000
1,000
1,000
,000
,000
,000
1,000
,922
1,000
1,000
,000
,130
,275
,000 .5963
,000 .3857
,901

-.5535
-.1036
-.6874 .7350
-.3730 .9255
-2.2771
-2.1164
-1.2533
-.7913 .3701
-1.3269
-1.7154
-1.3736
-1.1012 .1972
-1.3403
-1.3259 .0964
-2.4125
-1.9096
-2.2490
-1.2261 .4163
-.7762 .4418
-1.3600 .0623
-1.0456 .2528
-2.0665
-1.9058
-1.0427 .1186
-.3701 .7913
-1.1163 .1822
-1.5048
-1.1630 .1355
-.8906 .4078
-1.1297 .0883
-1.1153 .3070
-2.2019
-1.6990
-2.0384
-1.0155 .6269
-.5656 .6524
-1.1494 .2729
-.8350 .4634
-1.6866
-1.5155
-.6442 .6542
-.1822
-1.1086 .1521
-.7579 .6645
-.4855 .9369
-.7283 .6210
-.7053 .8310
-1.8057
-1.3138
-1.6521
-.5983
-.1642
-.7394 .7969
-.4299 .9924
-1.0930
-.9363 .0362
-.0763

-.1521

1.0889
1.1145

-1.3965
-1.0955
-.0920
-.0284
-.5963
-.0751
-.1223
-1.2934
-.9614
-1.2861

-1.1859
-.8849

-.3857

-1.0828
-.7508
-1.0755

-.6317
-.3411
1.3269
1.1163

-.5449
-.2019
-.5277
1.1437
1.1851

-.2688
1.0428
1.7154
1.5048
1.1086

Cobra

Pacific

Kridor
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Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef

.43154
*
.70393
.42461
.54113

.75097
*
.98870
.50703
*
.75950

.05170
*
.72436
.51375
.04670
.27239
.10958

.31943
.55716
.07549
.32795

.45197
.24136

.04705
.28477
.05557

.05864
*
.73129
.52068
.05364
.00693
.27932
.11652

.32636
.56409
.08242

.17087
.17087
.15963
.18812
*
-.69708 .14572
-.27958 .12143
*
-.61167 .12354
.21858
.15963
.18812
.17087
*
-1.11244 .14296
*
-.88160 .15917
.17597
.17597
.17597
.19277
-.43154 .17087
.19277
-.00693 .18288
.20821
*
-1.12862 .17087
*
-.71112 .15069
*
-1.04321 .15240
.23609
.18288
.20821
.19277
*
-1.38483 .14296
*
-1.15399 .15917
-.22068 .17597
.17597
.17597
-.22568 .19277
*
-.70393 .17087
-.27239 .19277
-.27932 .18288
-.16280 .20821
*
-1.40101 .17087
*
-.98351 .15069
*
-1.31560 .15240
.23609
.18288
-.19689 .20821
.19277
*
-1.10551 .12931
*
-.87467 .14704
.16508
.16508
.16508
.18288
-.42461 .15963
.18288
.18288
.19909
*
-1.12169 .15963
*
-.70419 .13781
*
-1.03628 .13967
.22809
.17242
.19909

1,000
,010 .0735
1,000
,717
,001
1,000
,000
,121
,000 .3998
1,000
,003 .1291
,000
,000
1,000
,010 .0751
,630
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
,000
,001
,000
1,000
,427
1,000
1,000
,000
,000
1,000
1,000
1,000
1,000
,010
1,000
1,000
1,000
,000
,000
,000
1,000
1,000
1,000
1,000
,000
,000
1,000
,003 .1223
,305
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
,000
,000
,000
1,000
,208
1,000

-.1988
-.1643
-.1529
-1.2347
-.7276 .1684
-1.0674
-.0554
-.1870
-1.6399
-1.4688
-.5975 .7009
-.1355
-.6645 .7579
-1.0619 .1988
-.4388 .9836
-.6816 .6677
-.6586 .8777
-1.7590
-1.2671
-1.6054
-.5516
-.1175
-.6927 .8436
-.3832
-1.9123
-1.7412
-.8699 .4285
-.1972
-.4078 .8906
-.9369 .4855
-1.3343
-.9836 .4388
-.9540 .3954
-.9310 .6054
-2.0314
-1.5395
-1.8778
-.8240 .9181
-.3899 .9595
-.9651 .5713
-.6556 .7667
-1.5826
-1.4171
-.5504 .6677
-.0883
-.6210 .7283
-1.0135 .1643
-.6677 .6816
-.3954 .9540
-.6180 .8510
-1.7106
-1.2126
-1.5516
-.5151
-.0720
-.6521 .8169

1.0619
1.3343
1.0135
1.2352
-.1595
-.1559
1.5574
1.5776
1.2011
1.3899
-.5850
-.2944
1.3736
1.1630

-.4982
-.1552
-.4810
1.1904
1.2318
1.0391
-.8574
-.5668
1.1012

-.0735

-.7706
-.4276
-.7534

-.6284
-.3322
1.3403
1.1297

-.5328
-.1958
-.5210
1.1678
1.2002

Laalaouna

Enie

Iris

Brandt
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Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Brand
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific

.33489

.61477
.40417

.16280

.20985
.44758
.21837
.01618
.24702

.69708

*

.41750
.08541

.76283

*

*

.75783
.27958
*
.71112
*
.98351
*
.70419
*
.82071

.78662

*

.16161

.61167

*

.18288
*
-1.22203 .16319
*
-.99118 .17757
-.05788 .19277
.19277
.19277
-.06288 .20821
-.54113 .18812
-.10958 .20821
.20821
-.11652 .19909
*
-1.23820 .18812
*
-.82071 .17001
*
-1.15279 .17152
.24886
.19909
-.03409 .22259
.20821
.11169
.13181
*
1.18032 .15167
*
1.85298 .15167
*
1.64237 .15167
*
1.17532 .17087
.14572
*
1.12862 .17087
*
1.40101 .17087
*
1.12169 .15963
*
1.23820 .18812
.12143
.12354
*
1.44805 .21858
*
1.68578 .15963
*
1.20411 .18812
*
1.45657 .17087
*
-.40132 .07737
-.17048 .10433
.12851
*
1.43548 .12851
*
1.22487 .12851
.15069
.12143
.15069
.15069
.13781
.17001
-.41750 .12143
-.33209 .09367
*
1.03056 .20320
*
1.26828 .13781
.17001
*
1.03908 .15069
-.06923 .08064
.10678
*
1.09491 .13050
*
1.76757 .13050
*
1.55696 .13050
*
1.08991 .15240
.12354
*
1.04321 .15240
*
1.31560 .15240

1,000
,000
,000
1,000
,272
1,000
1,000
,717
1,000
1,000
1,000
,000
,001
,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
,000 .6208
,000
,000
,000 .5449
,001 .1595
,000 .4982
,000 .7706
,000 .5328
,000 .5442
,120
1,000
,000 .6417
,000
,000 .5101
,000 .8262
,000
1,000
,000 .2887
,000 .9614
,000 .7508
,000 .2019
1,000
,001 .1552
,000 .4276
,000 .1958
,001 .1935
,120
,083
,000 .2809
,000 .7598
,001 .1594
,000 .4831
1,000
1,000
,000 .6134
,000
,000
,000 .5277
,000 .1559
,000 .4810
,000 .7534

-.3398
-1.8241
-1.6463
-.7691 .6533
-.0964
-.3070
-.8310 .7053
-1.2352 .1529
-.8777 .6586
-.6054 .9310
-.8510 .6180
-1.9322
-1.4479
-1.7856
-.7083
-.2869
-.8553 .7871
-.5498 .9865
-.3959 .4282
-.2393 .7333
1.2934
1.0828

1.0096
-.6200
-.3361
1.3259
1.1153

-.5442
-.1935
-.5200
1.1280
1.1821

1.7399
2.4125
2.2019
1.8057
1.2347
1.7590
2.0314
1.7106
1.9322

-.0305 .8655
-.3704 .5412
1.0969

-.6868
-.5554 .2144

2.2544
2.2747
1.8981
2.0870
-.1159
1.2369
1.9096
1.6990
1.3138

-.1684 .7276
1.2671
1.5395
1.2126
1.4479
-.8655 .0305
-.6777 .0135
1.7802
1.7767
1.4138
1.5950
-.3667 .2283
-.2323 .5555
1.2861
1.0755

1.5764
2.2490
2.0384
1.6521
1.0674
1.6054
1.8778

Atlas

Vegoss

Harcef

Zibeda
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Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Atlas
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Vegoss
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Harcef
Zibeda
condor
Géant
Midea
Brand Arina
Sentrax
Maxtor
UPAC
Cobra
Pacific
Kridor
Laalaouna
Enie
Iris
Brand
Atlas
Vegoss
Zibeda
condor
Géant

*

.33209

.40492
.19432

.23773
.00852

.16720

.64886
.43826

.19689
.03409

.24394
.48167
.25246

1.03628 .13967
*
1.15279 .17152
-.08541 .12354
.09367
*
1.36264 .20446
*
1.60037 .13967
*
1.11870 .17152
*
1.37116 .15240
*
-1.43187 .19753
*
-1.20103 .20956
-.26773 .22259
.22259
.22259
-.27273 .23609
-.75097 .21858
-.31943 .23609
-.04705 .23609
-.32636 .22809
-.20985 .24886
*
-1.44805 .21858
*
-1.03056 .20320
*
-1.36264 .20446
.22809
-.24394 .24886
.23609
*
-1.66960 .12931
*
-1.43876 .14704
-.50545 .16508
.16508
-.04341 .16508
-.51045 .18288
*
-.98870 .15963
-.55716 .18288
-.28477 .18288
-.56409 .17242
-.44758 .19909
*
-1.68578 .15963
*
-1.26828 .13781
*
-1.60037 .13967
-.23773 .22809
-.48167 .19909
-.22920 .18288
*
-1.18794 .16319
*
-.95709 .17757
-.02379 .19277
.19277
.19277
-.02879 .20821
-.50703 .18812
-.07549 .20821
.20821
-.08242 .19909
.22259
*
-1.20411 .18812
*
-.78662 .17001
*
-1.11870 .17152
.24886
.19909
.20821
*
-1.44040 .14296
*
-1.20956 .15917

,000 .5210
,000 .5200
1,000
,083
,000 .6083
,000
,000 .4859
,000 .8089
,000
,000
1,000
1,000
1,000
1,000
,121
1,000
1,000
1,000
1,000
,000
,000
,000
1,000
1,000
1,000
,000
,000
,407
1,000
1,000
,922
,000
,427
1,000
,208
1,000
,000
,000
,000
1,000
1,000
1,000
,000
,000
1,000
,153
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
,000
,001
,000
1,000
1,000
1,000
,000
,000

1.5516
1.7856
-.5412 .3704
-.0135 .6777
1.0851

-2.1606
-1.9742
-1.0889 .5535
-.4163
-.6269
-1.1437 .5983
-1.5574 .0554
-1.1904 .5516
-.9181 .8240
-1.1678 .5151
-1.1280 .7083
-2.2544
-1.7802
-2.1170
-.6037
-1.1621 .6742
-.8625 .8795
-2.1467
-1.9812
-1.1145 .1036
-.4418 .7762
-.6524 .5656
-1.1851 .1642
-1.5776
-1.2318 .1175
-.9595 .3899
-1.2002 .0720
-1.1821 .2869
-2.2747
-1.7767
-2.1157
-1.0792 .6037
-1.2162 .2528
-.9039 .4455
-1.7900
-1.6122
-.7350 .6874
-.0623
-.2729
-.7969 .7394
-1.2011 .1870
-.8436 .6927
-.5713 .9651
-.8169 .6521
-.7871 .8553
-1.8981
-1.4138
-1.7515
-.6742
-.2528
-.5157
-1.9678
-1.7968

2.1170
2.1157
1.7515
1.9334
-.7031
-.4279
1.2261
1.0155

-.6417
-.2809
-.6083
1.0792

-1.1925
-.8963

-.3998

-1.0969
-.7598
-1.0851

-.5859
-.3020
1.3600
1.1494

-.5101
-.1594
-.4859
1.1621
1.2162
1.0206
-.9130
-.6223

Midea
-.27625 .17597
Brand Arina
.39640
.17597
Sentrax
.18580
.17597
Maxtor
-.28125 .19277
*
UPAC
-.75950 .17087
Cobra
-.32795 .19277
Pacific
-.05557 .19277
Kridor
-.33489 .18288
Laalaouna
-.21837 .20821
*
Enie
-1.45657 .17087
*
Iris
-1.03908 .15069
*
Brand
-1.37116 .15240
Atlas
-.00852 .23609
Vegoss
.22920
.18288
Harcef
-.25246 .20821
*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.

330
330

1,000
1,000
1,000
1,000
,003
1,000
1,000
1,000
1,000
,000
,000
,000
1,000
1,000
1,000

-.9255 .3730
-.2528
-.4634 .8350
-.9924 .4299
-1.3899
-1.0391 .3832
-.7667 .6556
-1.0096 .3398
-.9865 .5498
-2.0870
-1.5950
-1.9334
-.8795 .8625
-.4455 .9039
-1.0206 .5157

1.0456

-.1291

-.8262
-.4831
-.8089

اختجبر التوسيغ الطجيؼي
Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon
stra
N
Paramètres
a,b
normaux
Différences les plus
extrêmes

Moyenne
Ecart-type
Absolue
Positive
Négative
Z de Kolmogorov-Smirnov
Signification asymptotique (bilatérale)
a. La distribution à tester est gaussienne.
b. Calculée à partir des données.

98
4,3542
,25309
,148
,148
-,096
1,460
,058

ثجبد الذراسخ االستطالػيخ
األهداف االستراتيجية العبمة
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,765
7

البعد المبلي
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,859
24

بعد العمالء
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,758
21

بعد العمليبت الداخلية
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,812
26

بعد التعلم والنمو
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,746
23

البعد البيئي واالجتمبعي
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,835
24

الدرجة الكلية لثببت الدراسة االستطالعي
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,835
125

ثجبد الذراسخ الويذانيخ
األهداف االستراتيجية العبمة
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments

331
331

finance
98
4,0682
,28108
,127
,127
-,061
1,260
,084

clients
98
3,9932
,40573
,090
,079
-,090
,888
,410

opération
apprantissage
98
98
3,8709
3,9182
,38598
,32787
,066
,151
,066
,151
-,065
-,130
,652
1,496
,788
,063

envirenement
98
3,8744
,30745
,101
,101
-,051
,977
,296

Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,703
7

البعد المبلي
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,833
24

بعد العمالء
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,885
21

بعد العملٌات الداخلٌة
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,824
26

بعد التعلم والنمو
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,807
23

ًالبعد البٌئً واالجتماع
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,836
24
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,874
125

الخصبئص الذيوغزافيخ لؼينخ الذراسخ
l'entreprise

Valide

condor
Enie
Brand
Géant
Iris Sat
Upac
Total

Effectifs
40
7
20
11
15
5
98

Pourcentage
40,8
7,1
20,4
11,2
15,3
5,1
100,0

Pourcentage
valide
40,8
7,1
20,4
11,2
15,3
5,1
100,0

Pourcentage
cumulé
40,8
48,0
68,4
79,6
94,9
100,0

sexe

Valide

332
332

m
f
Total

Effectifs
59
39
98

Pourcentage
60,2
39,8
100,0

Pourcentage
valide
60,2
39,8
100,0

Pourcentage
cumulé
60,2
100,0

l'age
Effectifs
Valide

0
Moins de 30
De 30 à 40
de 41 à 50
Plus de 50
Total

Pourcentage
valide
1,0
4,1
63,3
25,5
6,1
100,0

Pourcentage
1,0
4,1
63,3
25,5
6,1
100,0

1
4
62
25
6
98

Pourcentage
cumulé
1,0
5,1
68,4
93,9
100,0

niveau d'etudes

Valide

Effectifs
11
68
14
5
98

Secondaire
licence
études supérieures
Autre
Total

Pourcentage
valide
11,2
69,4
14,3
5,1
100,0

Pourcentage
11,2
69,4
14,3
5,1
100,0

Pourcentage
cumulé
11,2
80,6
94,9
100,0

fonction

2
8
9

Pourcentage
2,0
8,2
9,2

Pourcentage
valide
2,0
8,2
9,2

Pourcentage
cumulé
2,0
10,2
19,4

12
7
8
52
98

12,2
7,1
8,2
53,1
100,0

12,2
7,1
8,2
53,1
100,0

31,6
38,8
46,9
100,0

Effectifs
Valide

Directeur Général
directeur financier
Directeur des Ressources
Humaines
directeur de production
Directeur Marketing
Contrôleur de gestion
Cadre
Total

l'Expérience
Effectifs
Valide

Moins de 5 ans
5 à 10 ans
11 à 20 ans
Plus de 20 ans
Total

5
58
25
10
98

Pourcentage
5,1
59,2
25,5
10,2
100,0

Pourcentage
valide
5,1
59,2
25,5
10,2
100,0

Pourcentage
cumulé
5,1
64,3
89,8
100,0

المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لألهداف االستراتٌجٌة العامة
Statistiques descriptives
N
Objectifs stratégiques
Objectifs stratégiques
Objectifs stratégiques
Objectifs stratégiques
Objectifs stratégiques
Objectifs stratégiques
Objectifs stratégique
N valide (listwise)

98
98
98
98
98
98
98
98

Moyenne
4,5612
4,1837
4,3776
4,5102
4,1020
4,3776
4,3673

Ecart type
,49879
,41485
,48727
,48727
,52739
,61334
,48456

المتوسط الحسابً لكل بعد وانحرافه المعٌاري
Statistiques
N

333
333

Valide

finance
98

clients
98

opération
98

apprentisage
98

envirenement
98

Manquante
Moyenne
Ecart-type

0
4,0682
,28108

0
3,9932
,40573

0
3,8785
,30473

متوسطات األهداف اإلستراتيجية المقترحة لمبعد المالي وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Objectifs financier
Objectifs financier
Objectifs financier
N valide (listwise)

Moyenne
4,2245
4,3673
3,7041

98
98
98
98

Ecart type
,48759
,50539
,64551

متوسطات المقاييس المالية المقترحة لمبعد المالي وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
N valide (listwise)

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Moyenne
3,9592
3,8061
4,5204
4,2347
3,7245
4,1429
4,1224
3,9082
4,0306
3,8469
3,9082
3,8571

Ecart type
,62456
,71303
,54166
,51375
,58821
,51773
,52298
,71920
,71008
,63167
,67483
,68864

متوسطات محركات األداء المقترحة لمبعد المالي وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
N valide (listwise)

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Moyenne
4,3776
3,9592
4,3061
4,1224
4,2143
3,8265
3,9388
4,2143
3,9490

Ecart type
,48727
,65674
,66438
,54234
,63001
,64257
,58884
,61342
,52509

متوسطات األهداف االستراتيجية المقترحة لبعد العمالء وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Objectifs des clients
Objectifs des clients
Objectifs des clients
N valide (listwise)

98
98
98
98

Moyenne
4,2041
4,2347
3,9388

Ecart type
,62523
,62262
,78407

متوسطات المقاييس المقترحة لبعد العمالء وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance

334
334

98
98
98

Moyenne
4,2449
3,5714
3,9184

Ecart type
,62691
,57437
,90444

0
3,9182
,32787

0
3,8709
,38598

Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
N valide (listwise)

98
98
98
98
98
98
98

4,0510
4,0714
3,7449
3,8061
3,7959
4,0000

,59849
,66192
,77740
,76869
,68803
,59204

متوسطات محركات األداء المقترحة لبعد العمالء وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
N valide (listwise)

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Moyenne
3,8469
3,9694
3,7551
4,0000
3,9592
3,9796
3,8061
4,0306
4,1327

Ecart type
,77794
,75237
1,14028
,75982
,82385
,68834
,60340
,66510
,78172

متوسطات األهداف االستراتيجية المقترحة لبعد العمميات الداخمية وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Objectifs des opérations
internes
Objectifs des opérations
internes
Objectifs des opérations
internes
N valide (listwise)

98

Moyenne
3,8776

Ecart type
,86472

98

4,0306

,91329

98

3,3469

,89452

98

متوسطات المقاييس المقترحة لبعد العمميات الداخمية وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
N valide (listwise)

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Moyenne
4,1633
4,0918
4,1939
3,8367
3,9286
3,9898
4,0612
4,0000
3,7857
3,5510
3,6531
3,7449

Ecart type
,56885
,62733
,74139
,65321
,70711
,61753
,82257
,91944
,94433
,99472
,74753
,79055

متوسطات محركات األداء المقترحة لبعد العمميات الداخمية وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance

335
335

98
98
98
98
98
98

Moyenne
4,0102
3,4082
3,5612
4,3265
4,2041
3,8980

Ecart type
,66573
,93980
,77415
,58812
,57363
,77977

Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
N valide (listwise)

98
98
98
98
98
98

4,1429
4,2245
3,8980
3,7041
4,0102

,82487
,68158
,72496
,69177
,73911

متوسطات األهداف االستراتيجية المقترحة لبعد التعمم والنمو وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Objectifs d'apprentissage et
de croissance
Objectifs d'apprentissage et
de croissance
Objectifs d'apprentissage et
de croissance
N valide (listwise)

98

Moyenne
4,2857

Ecart type
,62590

98

4,2041

,65738

98

3,5714

,93058

98

متوسطات المقاييس المقترحة لبعد التعمم والنمو وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
N valide (listwise)

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Moyenne
4,2551
4,2143
3,5816
3,8061
3,8163
4,1327
4,0204
3,8469
3,7449
3,6735
3,6429

Ecart type
,67825
,69237
,82391
,83306
,56252
,66794
,64183
,70859
,63101
,58812
,64616

متوسطات محركات األداء المقترحة لبعد التعمم والنمو وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
N valide (listwise)

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Moyenne
4,2755
4,1122
3,9082
3,9694
3,9592
3,7857
3,2959
3,4388
3,8980

Ecart type
,77033
,71627
,68994
,54591
,65674
,66192
1,00728
,70442
,72496

متوسطات األهداف االستراتيجية المقترحة لمبعد البيئي واالجتماعي وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Objectifs environnementaux
et sociaux
Objectifs environnementaux
et sociaux

336
336

98

Moyenne
3,8469

Ecart type
,87758

98

3,9388

,70076

Objectifs environnementaux
et sociaux
Objectifs environnementaux
et sociaux
N valide (listwise)

98

3,9490

,72329

98

3,9388

,55271

98

متوسطات المقاييس المقترحة لمبعد البيئي واالجتماعي وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
Mesures de performance
N valide (listwise)

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Moyenne
4,0408
3,8061
3,8469
3,8776
4,1020
3,6224
3,7347
3,8776
3,7857
3,8367
3,9286

Ecart type
,47447
,54975
,70859
,69260
,61744
,66604
,83173
,61368
,61342
,58669
,66192

متوسطات محركات األداء المقترحة لمبعد البيئي واالجتماعي وانحرافها المعياري
Statistiques descriptives
N
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
Moteurs de performance
N valide (listwise)

337
337

98
98
98
98
98
98
98
98
98

Moyenne
4,1429
3,5612
3,7551
3,7245
3,9490
3,8980
3,8776
3,9490

Ecart type
,45408
,62699
,62691
,65457
,63201
,73904
,70733
,38988

ابراىيم ا٣بلوؼ ا٤بلكاكم" ،إدارة األداء باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف" ،الوراؽ للنشر كالتوزيع ،الطبعة
)1
األكُف ،عماف ،األردف.2009 ،
أبو قحف عبد السبلـ" ،أساسيات اإلدارة االسَباتيجية" ،مكتبة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر.1997 ،
)2
احساف ٧بمد ضمْب ياغي ،نعمة عباس ا٣بفاجي" ،التغيّب التنظيمي :منظور األداء ا٤بتوازف" ،دار األياـ
)3
للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف.2015 ،
أٞبد صقر عاشور" ،إدارة القول العاملة :األسس السلوكية كأدكات البحث التطبيقي" ،دار النهضة العربية
)4
للطباعة كالنشر ،الطبعة الثانية ،بّبكت ،لبناف.1999 ،
أٞبد يوسف دكدين" ،بطاقة األداء ا٤بتوازنة كمعوقات استخدامها يف منظمات األعماؿ" ،دار جليس
)5
الزماف للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف.2010 ،
)6

أكرـ ٧بسن الياسرم كآخركف" ،مفاىيم معاصرة يف اإلدارة االسَباتيجية كنظرية ا٤بؤسسة" ،ا١بزء األكؿ،

دار صفاء للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف،
أكما سيكاراف" ،طرؽ البحث يف اإلدارة :مدخل بناء ا٤بهارات البحثية" ،ترٝبة إ٠باعيل علي بسيوٓف كعبد
)7
اهلل بن سليماف العزاز ،دار ا٤بريخ للنشر كالتوزيع ،الرياض ،ا٤بملكة العربية السعودية.2006 ،
أيًب ٧بمود سامح ا٤برجوشي" ،تقييم األداء ا٤بؤسسي يف ا٤بؤسسات العامة الدكلية" ،دار النشر
)8
.2015

للجامعات ،الطبعة األكُف ،القاىرة ،مصر،
برنارد مار ،ترٝبة خالد العامرم" ،اإلدارة االسَباتيجية ٤بستويات األداء" ،دار الفاركؽ لبلستثمارات
)9
الثقافية ،الطبعة األكُف ،القاىرة ،مصر.2009 ،
.2008

 )10توفيق ٧بمد عبد احملسن" ،ا٘باىات حديثة يف التقييم كالتميز يف األداء :ستة سيجما كبطاقة القياس
ا٤بتوازف" ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،مصر.2006 ،
 )11جربائيل جوزيف كحالة ،رضواف حلوة حناف" ،احملاسبة اإلدارية مدخل ٧باسبة ا٤بسؤكلية كتقييم األداء"،
دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف.2009 ،
 )12جعفر عبد اهلل موسى إدريس" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،الطبعة األكُف ،دار خوارزـ العلمية للنشر كالتوزيع،
جدة ،ا٤بلكة العربية السعودية.2013 ،
 )13جوِف مابرِف ،تعريب أٞبد ٧بمد زاملٙ" ،بديد التكلفة على أساس النشاط يف ا٤بؤسسات ا٤بالية :كيف
تدعم اإلدارة على أساس النشاط كتدير مواردؾ بفعالية" ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية،

.2004
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)14

ٞبزة ٧بمود الزبيدم" ،التحليل ا٤باِف :تقييم األداء كالتنبؤ بالفشل" ،دار الوراؽ للنشر كالتوزيع ،عماف،

األردف،

.2000

)15

خالد ٧بمد طبلؿ بِب ٞبداف ،كائل ٧بمد إدريس" ،االسَباتيجية كالتخطيط االسَباتيجي :منهج معاصر"،

دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف،
 )16خليل يوسف ٠برين" ،عن االسَباتيجية" ،العبيكاف للنشر ،الطبعة األكُف ،الرياض ،ا٤بملكة العربية
السعودية.2016 ،
 )17رعد عبد اهلل الطائي ،عيسى قدادة" ،إدارة ا١بودة الشاملة" ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف،
.2007

األردف،

.2008

 )18زكريا الدكرم ،أٞبد علي صاٌف" ،الفكر االسَباتيجي كانعكاساتو على منظمات األعماؿ :قراءات
كٕبوث" ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف.2009 ،
 )19سعد غالب ياسْب" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف،
 )20شارلزىل ،جارديث جونز ،ترٝبة٧ :بمد سيد أٞبد عبد ا٤بتعاؿ ،إ٠باعيل علي بسيوٓف" ،اإلدارة
االسَباتيجية :مدخل متكامل" ،دار ا٤بريخ للنشر ،الرياض ،ا٤بلكة العربية السعودية.2008 ،
 )21صاٌف عبد الرضا رشيد ،إحساف دىش جبلب" ،اإلدارة االسَباتيجية :مدخل تكاملي" ،دار ا٤بناىج
.2002

للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف،
 )22طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي ادريس" ،اإلدارة االسَباتيجية :منظور منهجي متكامل"،
دار كائل للنشر ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف.2007 ،
.2008

 )23طاىر ٧بسن منصور الغاليب ،كائل ٧بمد صبحي إدريس" ،دراسات يف االسَباتيجية كبطاقة التقييم
ا٤بتوازف" ،دار زىراف للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف.2009 ،
 )24عبد البارم إبراىيم الدرة ،ناصر ٧بمد سعود جرادات" ،اإلدارة االسَباتيجية يف القرف ا٢بادم كالعشركف:
النظرية كالتطبيق" ،دار كائل للنشر ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف.2014 ،
 )25عبد البارم إبراىيم درة ،ناصر٧-بمد مسعود -جرادات" ،األساسيات يف اإلدارة االسَباتيجية :منحُب
نظرم تطبيقي" ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف.2014 ،
 )26عبد الرٞبن توفيق كآخركف" ،األداء الفعاؿ باستخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف خطوة ٖبطوة" ،مركز ا٣بربات
ا٤بهنية لئلدارة ٗبيك ،الطبعة األكُف ،البلد،
 )27عبد العزيز صاٌف بن حبتور" ،اإلدارة االسَباتيجية :إدارة جديدة يف عاَف متغّب" ،دار ا٤بسّبة للنشر
كالتوزيع ،عماف ،األردف.2007 ،
 )28عدناف تاية النعيمي ،ارشد فؤاد التميمي" ،التحليل كالتخطيط ا٤باِف ا٘باىات معاصرة" ،دار اليازكرم
.2006

العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف ،االردف،

.2008

340
340

 )29فتحي أٞبد ٰبيا العاَف" ،نظاـ إدارة ا١بودة الشاملة كا٤بواصفات العا٤بية" ،دار اليازكرم العلمية للنشر
كالتوزيع ،عماف ،األردف.2010 ،
 )30فرد كيستوف كيوجْب برٯبهاـ ،تعريب عدناف داغستاف كعبد الفتاح السيد النعمآف" ،التمويل اإلدارم"،
ا١بزء األكؿ ،دار ا٤بريخ للنشر ،الرياض ،ا٤بملكة العربية السعودية،
 )31فبلح حسن عدادم ا٢بسيِب" ،اإلدارة االسَباتيجية :مفاىيمها -مداخلها -عمليات معاصرة" ،دار كائل
للنشر ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف.2000 ،
 )32فليب سادلر ،ترٝبة عبل أٞبد إصبلح" ،اإلدارة االسَباتيجية"٦ ،بموعة النيل العربية ،الطبعة األكُف،
.2003

القاىرة ،مصر،
 )33فليو فاركؽ عبده ،السيد ٧بمد عبد اجمليد" ،السلوؾ التنظيمي يف ادارة ا٤بؤسسات التعليمية" ،دار ا٤بسّبة
للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف.2005 ،
.2008

فهمي علي ٧بمود" ،ا٤بفاىيم ا٢بديثة يف ٧باسبة التكاليف" ،جامعة القاىرة ،الطبعة األكُف ،القاىرة،

)34

مصر،

.2009

 )35كاظم نزار الركايب" ،اإلدارة االسَباتيجية :العو٤بة كا٤بنافسة" ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف،
عماف ،األردف.2004 ،
 )36كوش ىيوا ،ترٝبة طبلؿ بن عابد" ،إدارة ا١بودة الشاملة :تطبيق إدارة ا١بودة الشاملة يف الرعاية
الصحية" ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،ا٤بملكة العربية السعودية.2000 ،
٦بيد الكرخي" ،التخطيط االسَباتيجي" ،دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف.2009 ،
)37
)38
.2004
)39

٧بمد أٞبد عوض" ،اإلدارة االسَباتيجية :األصوؿ كاألسس العلمية" ،الدار ا١بامعية ،اإلسكندرية ،مصر،
٧بمد أكرـ العدلوٓف" ،العمل ا٤بؤسسي" ،دار ابن حزـ ،الطبعة األكُف ،بّبكت ،لبناف،

.2000

٧ )40بمد صاٌف ا٢بناكم ،جبلؿ ابراىيم العبد" ،اإلدارة ا٤بالية :مدخل القيمة كاٚباذ القرار" ،الدار ا١بامعية،
اإلسكندرية ،مصر.2002 ،
٧ )41بمد صاٌف ا٢بناكم ،هناؿ فريد مصطفى" ،اإلدارة ا٤بالية :التحليل ا٤باِف ٤بشركعات األعماؿ" ،الدار
ا١بامعية ،اإلسكندرية ،مصر،
٧ )42بمد ىآف ٧بمد" ،إدارة كتنظيم كتطوير األعماؿ :قياس األداء ا٤بتوازف" ،دار ا٤بعتز للنشر كالتوزيع ،الطبعة
األكُف ،عماف ،األردف.2014 ،
٧ )43بمد ىآف ٧بمد" ،اإلدارة االسَباتيجية ا٢بديثة"  ،دار ا٤بعتز للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف،
.2005

األردف،

.2004
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 )44مدحت ٧بمد أبو النصر" ،مقومات التخطيط كالتفكّب االسَباتيجي ا٤بتميز" ،اجملموعة العربية للتدريب
كالنشر ،الطبعة األكُف ،القاىرة ،مصر.2009 ،
منصور حامد ٧بمود ،ثناء عطية فراج" ،ا٤براجعة اإلدارية كتقييم األداء" ،جامعة القاىرة ،مصر.1994 ،
)45
)46

اليمن،

منصور ٧بمد إ٠باعيل العريقي" ،اإلدارة االسَباتيجية" ،جامعة العلوـ كتكنولوجيا ،الطبعة األكُف ،صنعاء،
.2011

 )47منّب ابراىيم ا٥بندم" ،اإلدارة ا٤بالية :مدخل ٙبليلي معاصر" ،ا٤بكتب العريب ا٢بديث ،الطبعة الرابعة،
االسكندرية ،مصر.1999 ،
)48

األكُف،

منّب إبراىيم ا٥بندم" ،الفكر ا٢بديث يف ٦باؿ االستثمار" ،منشأة ا٤بعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة
.1999

)49

مؤيد سعيد ساَف" ،أساسيات اإلدارة االسَباتيجية" ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف،

األردف،

.2005

 )50ناصر دادم عدكف كآخركف" ،مراقبة التسيّب يف ا٤بؤسسة االقتصادية" ،دار احملمدية ،ا١بزائر،
 )51ناصر ٧بمد سعود جرادات" ،اإلدارة االسَباتيجية منظور تكاملي حديث" ،دار إثراء للنشر كالتوزيع،
الطبعة األكُف ،عماف ،األردف.2013 ،
.2014

)52
)53
)54

نبيل حامد مرسي صقر" ،التخطيط االسَباتيجي" ،ا٤بكتب العريب ا٢بديث ،اإلسكندرية ،مصر،
نعيم إبراىيم الظاىر" ،أساسيات إدارة األعماؿ كمبادئها" ،عاَف الكتب ا٢بديث ،األردف.2010 ،
نور ا لدين حاكش ،رفيقة حاكش" ،علم اإلدارة من ا٤بدرسة التقليدية إُف ا٥بندرة" ،دار األياـ للنشر
.2008

كالتوزيع ،عماف ،األردف،
 )55نيلز جوراف ،جاف ركل ،ماجَب ككتر ،ترٝبة عبل أٞبد إصبلح" ،األداء البشرم الفعاؿ بقياس األداء
ا٤بتوازف :أفكار عا٤بية معاصرة" ،مركز ا٣بربات ا٤بهنية لئلدارة ،القاىرة ،مصر.2003 ،
 )56كائل ٧بمد صبحي إدريس ،طاىر ٧بسن منصور الغاليب" ،ا٤بنظور االسَباتيجي لبطاقة التقييم ا٤بتوازف"،
.2015

دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف،
 )57كائل ٧بمد صبحي إدريس ،طاىر ٧بسن منصور الغاليب" ،أساسيات األداء كبطاقة التقييم ا٤بتوازف :سلسلة
إدارة األداء االسَباتيجي" ،الطبعة األكُف ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف.2009 ،
.2009

 )58كائل ٧بمد صبحي إدريس ،طاىر ٧بسن منصور الغاليب" ،ا٤بنظور االسَباتيجي لبطاقة التقييم ا٤بتوازف"،
دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكُف ،عماف ،األردف.2009 ،
.....................
........
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 )59ابراىيم ميدة" ،٭بوذج مقَبح لتطبيق نظاـ التكلفة على أساس النشاط  ABCيف ٦باؿ ا٤بسؤكلية
االجتماعية"٦ ،بلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية كالقانونية ،اجمللد  ،21العدد الثآف ،سوريا.2005 ،
 )60أٞبد ببلِف " ،األٮبية االسَباتيجية للتسويق يف ظل ٙبديات بيئة األعماؿ الراىنة"٦ ،بلة الباحث ،جامعة
كرقلة ،العدد السادس ،ا١بزائر ،جواف .2008
 )61أٞبد يوسف دكدين" ،معوقات استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف يف البنوؾ التجارية األردنية :دراسة
ميدانية"٦ ،بلة الزرقاء للبحوث كالدراسات اإلنسانية ،اجمللد التاسع ،العدد الثآف ،عماف ،األردف،
 )62أسامة فهد ا٢بيزاف" ،تقؤف مقياس األداء ا٤بتوازف كأداة إلدارة األداء االسَباتيجي يف ا٤بملكة العربية
السعودية"٦ ،بلة العلوـ اإلدارية ،جامعة ا٤بلك سعود ،اجمللد  ،20العدد األكؿ ،ا٤بملكة العربية السعودية،
.2009

.2008

 )63السعيد بريش ،نعيمة ٰبياكم" ،أٮبية التكامل بْب أدكات مراقبة التسيّب يف تقييم أداء ا٤بؤسسات كزيادة
فعاليتها :دراسة حالة ملبنة األكراس"٦ ،بلة أداء ا٤بؤسسات ا١بزائرية ،جامعة كرقلة ،العدد األكؿ ،ا١بزائر،
.2012-2011

 )64الشريف بوفاسة" ،إدارة ا١بودة الشاملة كتنافسية ا٤بؤسسة االقتصادية"٦ ،بلة إٔباث اقتصادية كإدارية،
جامعة بسكرة ،العدد  ،15ا١بزائر ،جواف .2014
 )65الشيخ الداكمٙ" ،بليل األسس النظرية ٤بفهوـ األداء"٦ ،بلة الباحث ،جامعة بسكرة ،العدد السابع،
ا١بزائر،
 )66ا٤بهدم مفتاح السريٍب" ،مدل إمكانية استخداـ مؤشرات األداء يف بيئة التصنيع ا٢بديثة يف القطاع
الصناعي اللييب"٦ ،بلة ا١بامعة ،اجمللد الثالث ،العدد  ،15ليبيا.2013 ،
.2010-2009

 )67ا٥باـ ٰبياكم" ،ا١بودة كمدخل لتحسْب األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية ا١بزائرية :دراسة ميدانية
بشركة اال٠بنت عْب توتة –باتنة٦ ،"-بلة الباحث ،جامعة كرقلة ،العدد ا٣بامس ،ا١بزائر.2007 ،
 )68إٲباف صاٌف بن عبد الفتاح" ،األساليب اإللكَبكنية يف التخطيط كالرقابة على ا٤بخزكف" ،ملتقى اال٘باىات
ا٢بديثة يف إدارة ا٤بخازف كا٤بشَبيات كرشة عمل الشراء اإللكَبكٓف ،القاىرة ،مصر 6 -2 ،ديسمرب .2007
 )69هباء ٧بمد حسْب منصور"،ا٤بداخل ا٤بقَبحة لقياس كتقييم األداء ا٤باِف كالتشغيلي كاالسَباتيجي"٦ ،بلة
البحوث العلمية ،جامعة اإلسكندرية ،اجمللد  ،39العدد األكؿ ،مصر ،مارس .2002
 )70حاكم أحسوٓف مكركد ا٤بياِف" ،دكر إدارة ا٤بعرفة يف استثمار رأس ا٤باؿ البشرم لتحقيق األداء
االسَباتيجي :دراسة تطبيقية يف معمل ٠بنت الكوفة"٦ ،بلة الغرم للعلوـ االقتصادية كاإلدارية ،اجمللد السابع،
العدد  ،21العراؽ.2011 ،
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 )71حسْب بلعجوز" ،تطور بيئة األعماؿ ا٢بديثة كتأثّبىا على ٧باسبة التسيّب"٦ ،بلة العلوـ االقتصادية
كالتسيّب كالعلوـ التجارية ،جامعة ا٤بسيلة ،العدد ا٣بامس ،ا١بزائر.2011 ،
ٞ )72بدم شحده ٧بمود زعرب ،أمل بدر أبو حويلة" ،مدل استخداـ مقاييس األداء ا٤بالية كغّب ا٤بالية يف
ظل بيئة التصنيع ا٢بديثة :دراسة ميدانية على الشركات الصناعية العاملة يف قطاع غزة"٦ ،بلة جامعة فلسطْب
لؤلٕباث كالدراسات ،العدد الثالث ،فلسطْب.2012 ،
 )73خالص حسن يوسف الناصر" ،التكامل بْب مقاييس األداء ا٤بالية كغّب ا٤بالية يف ٙبقيق الرقابة على
العمليات التشغيلية :دراسة تطبيقية يف معمل األلبسة الوالدية يف ا٤بوصل"٦ ،بلة تنمية الرافدين ،جامعة
ا٤بوصل ،اجمللد  ،32العدد  ،99العراؽ،
 )74خليل ابراىيم رجب ا٢بمدآف" ،التحديات الٍب تواجو قياس التكاليف البيئية ٭بوذج مقَبح"٦ ،بمع
مداخبلت ا٤بلتقى الدكِف الثآف حوؿ األداء ا٤بتميز للمؤسسات كا٢بكومات ،الطبعة الثانية :٭بو ا٤بؤسسات
.2010

كاالقتصاديات بْب ٙبقيق األداء ا٤باِف كٙبديات األداء البيئي ،جامعة كرقلة ،ا١بزائر ،يومي

 22ك23

نوفمرب

.2011
)75

رتيبة حديد ،نوفيل حديد" ،اليقظة التنافسية كسيلة تسيّبية حديثة لتنافسية ا٤بؤسسة" ،ا٤بؤٛبر العلمي

الدكِف حوؿ األداء ا٤بتميز للمؤسسات كا٢بكومات ،كلية ا٢بقوؽ كالعلوـ االقتصادية ،جامعة كرقلة ،ا١بزائر،
-09-08مارس .2005
 )76رحيم حسْب ،بونقيب أٞبد" ،دكر لوحات القيادة يف دعم فعالية مراقبة التسيّب"٦ ،بلة إٔباث اقتصادية
كادارية ،جامعة بسكرة ،العدد الرابع ،ا١بزائر.2008 ،
 )77ركبرت كاببلف ،ديفيد نورتن" ،ا٣برائط االسَباتيجية٘ :بويل األصوؿ ا٤بعنوية إُف نتائج فعلية" ،خبلصات
كتب ا٤بدير كرجاؿ األعماؿ ،العدد  ،273القاىرة ،مصر ،مام .2004
زينب جبار يوسف ،ىيفاء عبد الغِب عودة" ،أٮبية نظاـ التكاليف ا٤ببِب على أساس األنشطة )(ABC
)78
يف القرارات اإلدارية"٦ ،بلة جامعة بابل ،اجمللد  ،22العدد الرابع ،العراؽ،
 )79سناء عبد الرحيم سعيد العبادم ،تاغي زيداف ٧بمد ناصر العتىب" ،تأثّب عناصر النجاح ا٢برجة يف ٙبقيق
ا٤بيزة التنافسية ا٤بستدامةٕ :بث ميدآف آلراء عينة من ا٤بدراء يف شركة ا٤بعتصم العامة للمقاكالت االنشائية"،
.2014

٦بلة العلوـ االقتصادية كاالدارية ،جامعة بغداد ،اجمللد  ،20العدد  ،80العراؽ،
 )80سهاـ كردكدم" ،استخداـ تكنولوجيا ا٤بعلومات كمدخل لتحسْب عملية ا٤براجعة التحليلية يف ا٤بؤسسة
االقتصادية"٦ ،بلة إٔباث اقتصادية كإدارية ،جامعة بسكرة ،العدد  ،17ا١بزائر ،جواف .2015
 )81صبلح الدين عواد كرٔف الكبيس" ،العبلقة بْب فجوة ا٤بعرفة كفجوة األداء االسَباتيجيٕ :بث ٙبليلي"،
.2014

٦بلة العلوـ االقتصادية كاإلدارية ،جامعة بغداد ،اجمللد  ،18العدد  ،65العراؽ.2012 ،
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 )82عبد الرؤكؼ حجاج ،أحبلـ بن رنو" ،دكر بطاقة األداء ا٤بتوازف يف تقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسات
النفطية :دراسة حالة مؤسسة نفطاؿ مقاطعة الوقود حاسي مسعود  ،"2014-2011اجمللة ا١بزائرية للتنمية
االقتصادية ،جامعة كرقلة ،العدد الثالث ،ا١بزائر ،ديسمرب .2015
 )83عبد الفتاح بوٟبخمٙ" ،بليل كتقييم األداء االجتماعي يف ا٤بنشأة الصناعي-دراسة ميدانية على اإلطارات
الوسطى كالدنيا يف منشآت صناعة النسيج بالشرؽ ا١بزائرم٦ ،"-بلة كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيّب،
جامعة قسنطينة ،العدد  ،18ا١بزائر ،ديسمرب .2002
 )84عبد اللطيف عبد اللطيف ،حناف تركماف" ،الرقابة االسَباتيجية كأثرىا على زيادة فعالية أداء ا٤بؤسسات"،
٦بلة جامعة تشرين للدراسات كالبحوث العلمية-سلسلة العلوـ االقتصادية كالقانونية ،اجمللد  ،27العدد ،4
سوريا.2005 ،
 )85عبد اللطيف مصطفى ،عبد القادر مراد" ،أثر اسَباتيجية البحث كالتطوير على رٕبية ا٤بؤسسة
االقتصادية"٦ ،بلة أداء ا٤بؤسسات ا١بزائرية ،جامعة كرقلة ،العدد الرابع ،ا١بزائر ،ديسمرب
 )86عبد اهلل بن على التماـ" ،كاقع تطبيق إدارة ا١بودة الشاملة بالكليات التقنية ٗبنطقة ا٤بدينة ا٤بنورة"٦ ،بلة
ا١بامعة اإلسبلمية ،العدد  ،167ا٤بملكة السعودية العربية.2014 ،
 )87عبد اهلل غاّف٧ ،بمد قريشي" ،دكر تكنولوجيا ا٤بعلومات يف تدعيم كتفعيل إدارة عبلقات الزبائن"٦ ،بلة
.2013

إٔباث اقتصادية كإدارية ،جامعة بسكرة ،العدد العاشر ،ا١بزائر ،ديسمرب
 )88عبد ا٤بلك أٞبد رجب" ،مدخل القياس ا٤بتوازف كأداة لتطوير نظم تقييم األداء يف ا٤بشركعات الصناعية"،
اجمللة العلمية للبحوث كالدراسات التجارية كإدارة األعماؿ ،جامعة حلواف (القاىرة) ،العدد الثآف ،مصر،
.2011

.2006

 )89عبد ا٤بليك مزىودة" ،األداء بْب الكفاءة كالفعالية :مفهوـ كتقييم"٦ ،بلة العلوـ اإلنسانية ،جامعة بسكرة،
العدد األكؿ ،ا١بزائر.2001 ،
 )90عطية خلف ا٤بوسوم" ،تأثّب اإلبداع التكنولوجي يف تطوير منتجات الشركة :دراسة حالة يف الشركة
العامة للصناعات الكهربائية"٦ ،بلة اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة بغداد  ،العدد ،78العراؽ.2009 ،
 )91عمر إقباؿ توفيق" ،دكر بيئة التصنيع ا٢بديثة على تطوير مقاييس األداء :دراسة تطبيقية يف الشركات
الصناعية التحويلية اليمنية"٦ ،بلة تكريت للعلوـ اإلدارية كاالقتصادية ،جامعة تكريت ،اجمللد ا٣بامس ،العدد
 ،15العراؽ،
 )92فؤاد أٞبد ٧بمد العفّبم" ،مدخل متكامل إلدارة التكاليف يف ظل ا٤بنافسة يف الشركات الصناعية"،
الندكة الثانية عشر لسبل تطوير احملاسبة يف ا٤بملكة العربية السعودية ،كلية إدارة األعماؿ جامعة ا٤بلك فهد،
.2009

 19 -18مام

.2010
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 )93كنوش ٧بمد " ،دكر الذكاء االسَباتيجي يف ٙبقيق كتعزيز ا٤بيزة التنافسية ا٤بستدامة للمؤسسة"٦ ،بلة
اقتصاديات مشاؿ افريقيا ،جامعة الشلف ،العدد  ،13ا١بزائر.2015 ،
٦ )94ببور جابر ا لنمرم" ،التحديات الٍب تواجو استخداـ ٭بوذج تقييم األداء ا٤بتوازف يف الدكؿ ا٤بتقدمة
كالنامية" ،اجمللة ا٤بصرية للدراسات التجارية ،جامعة ا٤بنصورة ،العدد الثآف ،مصر،
٧ )95بمد القريشي" ،اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية ا٤بؤسسات االقتصادية"٦ ،بلة العلوـ
اإلنسانية ،جامعة ا١بزائر ،العدد ،37ا١بزائر.2008 ،
٧ )96بمد مفتاح الطرِف" ،مدل تأثّب التغّبات يف بيئة األعماؿ ا٢بديثة يف أنظمة التكاليف ا٢بالية"٦ ،بلة
.2001

العلوـ االقتصادية كالسياسية ،ا١بامعة األ٠برية االسبلمية ،العدد الثالث ،ليبيا،
 )97مزيآف نورالدين ،ببلسكة صاٌف" ،أٮبية استخداـ بطاقة األداء ا٤بتوازف يف القيادة االسَباتيجية للمؤسسة"،
٦بلة الباحث االقتصادم ،جامعة برج بوعريريج ،العدد األكؿ ،ا١بزائر.2013 ،
.2014

 )98مفيدة ٰبياكم ،مرفق عبد القادر" ،مؤشرات األداء لنظاـ اإلنتاج يف ا٤بؤسسة الصناعية ا١بزائرية" ،ا٤بؤٛبر
العلمي الدكِف حوؿ األداء ا٤بتميز للمؤسسات كا٢بكومات ،كلية ا٢بقوؽ كالعلوـ االقتصادية ،جامعة كرقلة،
ا١بزائر 09-08 ،مارس .2005
 )99مناؿ جبار سركر ،صبيحة صاٌف" ،استعماؿ تكاليف ا١بودة يف تقؤف األداء االسَباتيجي"٦ ،بلة كلية
الرافدين ا١بامعة للعلوـ ،جامعة بغداد ،العدد  ،32العراؽ.2013 ،
 )100مهند عبد الرٞباف ،رشا عدناف أٞبد" ،أثر استخداـ التحسْب ا٤بستمر على كفاءة ا٣بدمة ا١بامعية"،
٦بلة كلية بغداد للعلوـ االقتصادية ا١بامعة ،العدد  ،36العراؽ.2013 ،
 )101ميسر إبراىيم أٞبد ا١ببورم٧ ،بمد اٞبد ٝبيل ا١ببورم" ،كضوح معايّب األداء العمليايت كدكره يف ٙبسْب
القرارات ا٤بنظمية :دراسة استطبلعية آلراء عينة من مدراء معمل ٠بنت بادكش يف مدينة ا٤بوصل"٦ ،بلة تنمية
الرافدين ،اجمللد  ،37العدد  ،122العراؽ.2015 ،
 )102نادية راضى عبد ا٢بليم" ،دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ا٤بتوازف لتفعيل دكر منظمات
األعماؿ يف التنمية ا٤بستدامة"٦ ،بلة العلوـ االقتصادية كاإلدارية ،اجمللد  ،21العدد الثآف ،ديسمرب .2005
 )103ناصر أمْب أٞبد على" ،أثر تطبيق إدارة ا١بودة الشاملة على أداء ا٤بؤسسات الصناعية العاملة يف ا٤بناطق
ا٤بؤىلة صناعيا"٦ ،بلة علوـ االقتصاد كالتسيّب كالتجارة ،جامعة ا١بزائر ،3اجمللد الرابع ،العدد  ،28ا١بزائر،
.2013

 )104نبيل ٞبيدشة" ،ا٤بقابلة يف البحث االجتماعي"٦ ،بلة العلوـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة سكيكدة،
العدد الثامن ،ا١بزائر ،جواف .2012
 )105ىآف عبد الرٞبن العمرم" ،منهجية تطبيق بطاقة قياس األداء ا٤بتوازف يف ا٤بؤسسات السعودية" ،ا٤بؤٛبر
الدكِف للتنمية االدارية٫ :بو أداء متميز يف القطاع ا٢بكومي ،ا٤بملكة العربية السعودية 4-1 ،نوفمرب .2009
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 )106ىوارم سويسي" ،دراسة ٙبليلية ٤بؤشرات قياس أداء ا٤بؤسسات من منظور خلق القيمة"٦ ،بلة الباحث،
جامعة كرقلة ،العدد السابع ،ا١بزائر.2010-2009 ،
 )107ىيثم أٞبد حسْب عبد ا٤بنعم" ،٭بوذج ٧باسيب لقياس كتقييم األداء ا٤بؤسسي للمؤسسات"ٕ ،بث مقدـ
إُف ا٤بؤٛبر العريب الثآف يف اإلدارة :القيادة اإلبداعية يف مواجهة التحديات ا٤بعاصرة لئلدارة العربية،
نوفمرب  ،2001القاىرة ،مصر.
 )108ياح ا عيسى٧" ،باكلة بناء لوحة القيادة ا٤بالية للمؤسسة الصغّبة أك ا٤بتوسطة" ،الدكرة التدريبية الدكلية
حوؿٛ :بويل ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطة كتطوير دكرىا يف االقتصاديات ا٤بغاربية ،كلية العلوـ االقتصادية
8- 6

كالتجارية كعلوـ التسيّب –جامعة سطيف ،-ا١بزائر 28 -25 ،مام
 )109يوسف بن ٧بمد الثويِب" ،متطلبات قياس األداء ا٤بتوازف يف مؤسسات التعليم قبل ا١بامعي ٗبنطقة حائل
كمعيقاتو" ،اجمللة الدكلية الَببوية ا٤بتخصصة ،جامعة عماف ،اجمللد الثالث ،العدد  ،10األردف.2014 ،
.2003

 )110يوسف حجم سلطاف الطائي كآخركف" ،مبادئ إدارة ا١بودة الشاملة كدكرىا يف التغيّب ا٤بنظمي باستخداـ
٭بوذج جونس  : Jonesدراسة تطبيقية يف معمل نسيج ا٢بلة"٦ ،بلة مركز دراسات الكوفة ،جامعة الكوفة،
العدد السادس ،العراؽ.2007 ،
 )111أٞبد عبد الرحيم ٧بمد الدح يات" ،قياس أداء شركات الوساطة ا٤بالية األرنية باستخداـ مؤشرات مالية
كغّب مالية" ،أطركحة دكتوراه يف احملاسبة ،كلية الدراسات اإلدارية كا٤بالية العليا ،جامعة عماف العربية للراسات
العليا ،األردف.2008 ،
 )112إياد علي الدجِب" ،دكر التخطيط االسَباتيجي يف جودة األداء ا٤بؤسسي -دراسة كصفية ٙبليلية يف
ا١بامعات النظامية الفلسطينية" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة ،قسم ا٤بناىج كطرائق التدريس ،كلية الَببية،
جامعة دمشق ،سوريا.2010 ،
 )113بلقيدكـ صباح" ،أثر تكنولوجيات ا٤بعلومات ككسائل االتصاالت ا٢بديثة ) (NTICعلى التسيّب
االسَباتيجي للمؤسسات االقتصادية" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيّب،
جامعة قسنطينة ،2ا١بزائر.2012 ،
 )114بوىبلؿ فاطمة" ،التوافق االسَباتيجي كا٥بيكل التنظيمي كتأثّبه على فعالية ا٤بؤسسة" ،رسالة دكتوراه غّب
منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية كالتجارية كعلوـ التسيّب ،جامعة مصطفى إسطنبوِف معسكر ،ا١بزائر،
 )115رياض عيشوش" ،دكر إدارة ا٤بعرفة االسَباتيجية يف تعزيز االستجابة التنافسية للمؤسسة االقتصادية:
دراسة على عينة من مؤسسات الصناعة االلكَبكنية بوالية برج بوعريريج" ،أطركحة دكتوراه يف علوـ التسيّب،
.2015

جامعة ٧بمد خيضر ،بسكرة ،ا١بزائر،

.2016
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 )116زعركر نعيمة" ،األساليب ا٤بثلى لَبشيد تكاليف ا٣بدمات العامة" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة ،كلية
العلوـ االقتصادية كالتجارية كعلوـ التسيّب ،جامعة ٧بمد خيضر ،بسكرة ،ا١بزائر.2014 ،
 )117سبلمي ٰبضية" ،أثر التسيّب االسَباتيجي للموارد البشرية كتنمية الكفاءات على ا٤بيزة التنافسية للمؤسسة
االقتصادية" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيّب ،جامعة ا١بزائر ،ا١بزائر،
.2005
)118

شرقي خليل " ،دكر إدارة ا١بودة الشاملة يف ٙبسْب أداء مؤسسات التعليم العاِف :دراسة ألراء عينة من

األساتذة يف كليات االقتصاد با١بامعات ا١بزائرية" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة يف علوـ التسيّب ،جامعة
٧بمد خيضر ،بسكرة ،ا١بزائر.2016 ،
 )119عادؿ بو٦باف" ،تأىيل ا٤بوارد البشرية لتحسْب أداء ا٤بؤسسة االقتصادية" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة،
كلية العلوـ االقتصادية كالتجارية كعلوـ التسيّب ،جامعة ٧بمد خضر ،بسكرة ،ا١بزائر.2014 ،
 )120عبد الرؤكؼ حجاج" ،دكر اإلبداع التكنولوجي يف تنمية ا٤بيزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية :دراسة
مقارنة بْب مؤسسة كوندكر بربج بوعريريج باستخداـ أسلوب ٙبليل مغلف البيانات خبلؿ الفَبة -2004
 ،"2013أطركحة دكتوراه يف علوـ التسيّب ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقلة ،ا١بزائر.2015 ،
 )121عب د القادر موفق" ،الرقابة ا٤بالية على البلدية يف ا١بزائر :دراسة ٙبليلية كنقدية" ،أطركحة دكتوراه غّب
منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية كالتجارية كعلوـ التسيّب ،جامعة ٢باج ٣بضر ،باتنة ،ا١بزائر.2014 ،
 )122عبد ا٤بليك مزىوده" ،مساٮبة إلعداد مقاربة تسيّبية مبنية على الفارؽ االسَباتيجي دارسة حالة قطاع
الطحن با١بزائر" ،أطركحة دكتوراه غّب منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيّب ،جامعة ا٢باج ٣بضر،
باتنة ،ا١بزائر،
٧ )123بمد حنفي ٧بمد نور تبيدم" ،أثر اإلدارة االسَباتيجية على كفاءة كفعالية األداء (دراسة قطاع
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ا٤بطلب الثآف :اإلجراءات ا٤بنهجية للدراسة ا٤بيدانية 213 ..................................................
 .1كصف ٦بتمع كعينة الدراسة 214 ...................................................................
 .2األدكات ا٤بستخدمة يف ٝبع البيانات 215 ...........................................................
 .1.2ا٤بقابلة215 ....................................................................................
 .2.2االستبياف 216 .................................................................................
 .3أساليب ا٤بعا١بة اإلحصائية لتحليل بيانات الدراسة ا٤بيدانية كاختبار الفرضيات 219 ......................
 .1.3برنامج 220 ............................................................................. SPSS
372
372

 .2.3برنامج 221 .............................................................................Excel
 .3.3برنامج  Smart PLSلنمذجة ا٤بعادالت البنائية 221 ..............................................
 .4االختبارات القبلية ألدايت الدراسة 222 ..............................................................
 .1.4صدؽ أدايت الدراسة 222 .......................................................................
 .2.4ثبات أدايت الدراسة 222 ........................................................................
 .3.4اختبار التوزيع الطبيعي 225 .....................................................................
ا٤بطلب الثالث :كاقع مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر 226 ...........................
 .1نشأة كتطور الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر 226 .........................................
 .2أٮبية الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية يف ا١بزائر 228 ...............................................
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بؤسسات كافتقارىا إُف نظاـ مبلئم لتقييم أدائها خاصة٤بديثة كشفت عن حاجة ا٢بصائص الٍب أفرزهتا بيئة األعماؿ ا٣إف ا
،بتعلقة ٗبتابعة تطبيق االسَباتيجيات احملددة من قبلها٤بشكبلت كالعقبات ا٤ جعلها تعآف العديد من ا،بنظور االسَباتيجي٤من ا
بؤسسات نتيجة اقتصارىا على استخداـ األساليب التقليدية٤كالٍب تفاقمت يف كقت زاد فيو حجم التحديات الٍب تعصف با
 لذلك مت تطوير عدة أساليب حديثة لتقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسات تعتمد على التكامل،باِف فقط٤بعتمدة على البعد ا٤ا
ب ّكن من الوصوؿ إُف ما يسمى بػ «نقطةٛ ( الٍبBSC)بتوازف٤ كاف من أٮبها بطاقة األداء ا،بالية٤بقاييس غّب ا٤بالية كا٤بقاييس ا٤بْب ا
با تقدـ ىدؼ ىذا البحث إُف دراسة أثر التكامل بْب٩  كانطبلقا،بديث٢بودة كاالرتقاء اإلدارم ا١بتوازف» كالٍب تعترب قمة ا٤األداء ا
بؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف٤ بالية على تقييم األداء االسَباتيجي٤بقاييس غّب ا٤بالية كا٤بقاييس ا٤ا
مت طرحو على مؤسسات عينة الدراسة كالذم مت

(BSC)بتوازف٤ا

 ككاف ذلك من خبلؿ ٭بوذج مقَبح لبطاقة األداء،كبرج بوعريريج

بلة من النتائج أٮبها ما ارتبط بالفرضيات كتلك الٍب تؤكد على توافر مؤسسات الصناعةٝ  كخلص البحث إُف،تقديره بدرجة عالية
بقومات التنظيمية كاالسَباتيجية كالفنية البلزمة لتطبيق بطاقة األداء٤االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج على ا
بقيق األىداؼٙ يؤدم إُف

(BSC)بتوازف٤ا

بختلفة لبطاقة األداء٤بقيق األىداؼ االسَباتيجية لؤلبعاد اٙ  كأف،(BSC)بتوازف٤ا

 كىو ما يعِب أف التكامل،االسَباتيجية العامة لدل مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية لواليٍب سطيف كبرج بوعريريج
.بؤسسات٤بقيق األداء االسَباتيجي يف ىذه اٙ بديثة يؤدم إُف٢بالية يف بيئة األعماؿ ا٤بالية كغّب ا٤بقاييس ا٤بْب ا
،بتوازف٤ بطاقة األداء ا،بالية٤بقاييس غّب ا٤ ا،بالية٤بقاييس ا٤ ا،بديثة٢ بيئة األعماؿ ا،األداء االسَباتيجي
.(BSC) ٭بوذج مقَبح لػ،بزائرية١مؤسسات الصناعة االلكَبكنية كالكهرك منزلية ا

The characteristics of the modern business environment revealed the lack of an appropriate system
to evaluate the performance of institutions, especially from a strategic perspective, causing them to
suffer many problems and obstacles related to the follow-up of the implementation of their strategies,
which worsened as a result of using just traditional methods based on the financial perspective only.
This situation has led to develop several modern methods to assess the strategic performance of the
institutions based on the integration of financial and non-financial measurements, the most important
of them was the Balanced Scorecard (BSC) which enables access to the so-called "balanced
performance point" which is considered as the top quality and modern administrative upgrading.
The aim of this research is to study the impact of the integration of financial and non-financial
measurements on the evaluation of the strategic performance of electronic and electromechanical
institutions of Setif and Bordj Bou Arreridj Towns, through a proposed (BSC) model, which was
presented to the institutions of the study sample, which was highly appreciated.
The study concluded with a number of results, the most important of which was related to
hypotheses such as those that confirm availability of institutions of the electronics industry in the
states of Setif and Burj Bou Arreridj On the Organizational, strategic and technical requirements for
the implementation of the Balanced Scorecard (BSC), and Achieving the strategic objectives of the
different dimensions of the Balanced Scorecard (BSC) leads to the achievement of the overall strategic
objectives of the institutions of study sample, which means that the integration of financial and nonfinancial measurements in the modern business environment leads to achieving strategic performance
in these institutions.
: strategic performance, Modern business environment, Financial measurements, Nonfinancial measurement, Balanced Scorecard (BSC), Algerian Electronical institutions, Proposed model
for (BSC).

