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  كلمة شكر

  ستعينأبسم اهللا الرحمن الرحيم وبه 

  

 واملرسلني، األنبياء خامت على وأسلم وأصلي عونه، وحسن نعمه على وأشكره تعاىل اهللا أمحد     

 .عليه وسالمه ريب صلوات

 قبوله حسن على ،بوهزة حممد الدكتور األستاذ الفاضل األستاذ إىل اجلزيل بالشكر وأتقدم     

 .فبارك اهللا فيه .طيلة فترة البحث والتوجيه النصح لنا وتقدميه ،العمل هذا على اإلشراف

  .ام على قبوهلم إثراء هذا العملأعضاء اللجنة الكر إىل والشكر بالتحية أتوجه أن يفوتين ال كما

  

  

  

  

 ُ.بعد ومن قبلٌ من هللا واحلمد
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 ةةةةــــــــالمقدمة العامالمقدمة العامالمقدمة العامالمقدمة العام

 تمهيـــــدتمهيـــــدتمهيـــــدتمهيـــــد  ....    أأأأ

ميكـن للمنظمـة حتقيـق البقـاء      ،فمن خالهلا ،ؤسساتنجاح املل اأساسي احمورتعترب اإلدارة اإلستراتيجية       
من  ستفادةاإلوكذا  ،ا ةالبيئة اخلارجية احمليطستغالل الفرص وجتنب التهديدات اليت تفرزها إوهذا ب ،ستمراريةواإل

 واشتداد يدتعقالو خاصة يف الوقت الراهن الذي يتسم بالتغري السريع للبيئة ،هاضعفنقاط  على التغلبنقاط القوة و
متكنها من حتقيق األهـداف  مة مالئإستراتيجية وتنفيذ  صياغةوحىت يتسىن هلذه املؤسسات البقاء البد من . املنافسة

بـل  ، فقط يتوقف عمل اإلدارة اإلستراتيجية على صياغة وتنفيذ اإلستراتيجيةوال  .على شىت املستويات املوضوعة
 مسـتويات األداء املختلفـة،  وقياس  ألهدافلوتقييم مدى حتقيقها ، فات اليت تتعرض هلاكشف االحنرا إىليتعدى 

 عتماد على أدواتوتتم عملية التقييم باإل وحتقيقها لألهداف، متهاءومدى مال سالمة اإلستراتيجيةوهذا للتأكد من 
   .اإلستراتيجيتقييم تسمى أدوات ال

حتليـل   إىلتقود املؤسسـة  كوا  ،ستراتيجيةاإل تقييمأدوات أهم وأحدث إحدى  بطاقة األداء املتوازنوتعترب      
. اجتاه جديد يدعم األداء العام للمؤسسـة  إىلتنجح يف توجيهها و ،أهدافها اإلستراتيجيةرؤيتها و أساسعلى أدائها 

والـيت متثـل إطـار عمـل تطبيـق       ،العمليةاإلجراءات جمموعة من  إىلاملنظمة وإستراتيجيتها  رؤيةتترجم  كما
  .اإلستراتيجية

ـ لتق أبعـاد  مخسة لكوا تعتمد ،إستراتيجيةقيادة  أداةفضال عن كوا  ،تقييم أداة بطاقة األداء املتوازن دتع     يم ي
، الذي أصبح غري قادر على إعطاء صورة متكاملة عن املايل بعدبدال من التركيز على الوهذا  ،لمنظمةلالكلي  داءاأل

 املتماشية معوانب اجل يعد يغطي كل ألنه مل ،املعاصرة األعماللبيئة  أصبح غري مالئم عليه فقط زيتركالوأن  ،األداء
، حجم السـوق ، من املقاييس اليت ترتبط باجلودة أوسع هتمام مبجموعةوأن اإل لمنظمة،ل اإلستراتيجية إلحتياجاتا

وتؤدي إىل حتقيـق   املايل األداءكرب بالعوامل اليت تسوق تبصر أ إىلؤدي ي أنميكن والبيئة،  العاملني، الزبون  رضى
 .األهداف

نوقشـت  و  *R. Kaplan &  D. Norton األداء املتوازن بواسطة روبرت كابالن وديفيد نـورتن  رحت بطاقةطُ     
    يتم حيث، أساسـة نقطك داف اإلستراتيجيةـالرؤية واألهوقد اعتمدا على . 1992ة هارفارد عام ـألول مرة يف جامع

 Nolan Norton & Companyمؤسـس   David Nortonن ت، دافيد نـور   Harvard business schoolيف أستاذ هارفارد للتجارة  Robert Kaplan كابالنروبرت *

 يف جملةوذلك ،  1992يف جانفي   Balanced Scorecard مكتب لتقدمي االستشارة يف إستراتيجية اإلعالم اآليل، قاما بنشر مقال حول بطاقة النتائج املتوازنة

       Harvard Business  Reviewتقييمالوتطورت الفكرة لتصبح أحد أهم التقنيات املعاصرة يف  ،وقد أثار املقال اهتماما واسعا.  
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وتوجـه   مسـعى ينعكس بدوره يف صـورة  ألن األداء ، بغرض التقييم من أجل التحسنينظام ملقاييس األداء  إىلترمجتها 
  .حتقيقه إىل، يسعى كل فرد يف املنظمة ستراتيجي عامإ

 إىل اإلسـتراتيجية  األهدافحتويل  عمل علىيلتطور  بل ،األداءيم يتق على املتوازن األداءبطاقة يقتصر دور  مل     
ـ  إىليسعى  ،متكامالقياديا نظاما بعد  افيم أصبحت كما أا، مقاييس مالية وغري مالية متماسكة حتسـني  و هتوجي

  .تصحيحهااإلختالالت و، واملسامهة يف كشف املنظمة فعاليةوالرفع من  ،األداء
ؤشـرات الـيت   املعدد من يف كل بعد  ،أبعاد مخسةإستراتيجية املؤسسة يف شكل  بطاقة األداء املتوازنترجم ت    

البعـد   :هذه األبعاد هـي و .هذه املؤشرات ترمجة عملية لكل بعد ثلومت ،القيادة اإلستراتيجية لألداء تشكل قاعدة
  .واتمعبعد البيئة و بعد النمو والتعلم الداخلية،بعد العمليات  ،أو العميل الزبونبعد  املايل،

  

        عام لإلشكاليةعام لإلشكاليةعام لإلشكاليةعام لإلشكاليةطرح طرح طرح طرح   ....    بببب
حتسن هـذه   أنحيث أصبح من الضروري  ،تعيش املؤسسات اجلزائرية تغيريات هامة فرضتها املنافسة الشديدة    

. هداف املوضوعةوهذا يتوقف على مدى قدرا على حتقيق األ ،جل البقاء واالستمرارأمن  ،هااملؤسسات من أدائ
كان خمططا لـه يف بدايـة    مع ما البد من تقييمها ،األهداف تعرف املؤسسات اجلزائرية مدى حتقيقها هلذه ىتوح

 األداءبطاقـة   األدواتهذه  وأحدث أهمومن بني  ،تساعدها يف عملية التقييم أدواتوذلك باعتماد  اإلستراتيجية،
   .*املتوازن

  :التايل الرئيسي سؤالال حول تتمحور حبثنا إشكالية فإن سبق ما على بناء

  ؟ستراتيجية إلقييم اتل كأداةاجلزائرية اإلقتصادية  املؤسسةيف  بطاقة األداء املتوازن قابلية استخدام ىمدما   

  :واملتمثلة يف عنها اإلجابة سنحاول الفرعية اليت سئلةاأل من جمموعة اإلشكالية هذه حتت وتندرج
 ما هي املقومات األساسية الالزم توافرها يف املؤسسة من أجل تطبيق بطاقة األداء املتوازن؟ - 

 اإلستراتيجية؟ تقييمعند  بطاقة األداء املتوازناليت متنحها  اإلضافةما هي  - 

 غري املالية؟ أخرى مؤشرات ستعمالبااجلزائرية  اإلقتصادية  هل يتم تقييم إستراتيجية املؤسسات - 

 من أجل تطبيق بطاقة األداء املتوازن؟ على املقومات األساسية اجلزائرية اإلقتصادية هل تتوافر املؤسسات - 

 بطاقة األداء املتوازن يف العملية اإلستراتيجية؟ اجلزائرية اإلقتصادية  املؤسسات هل تستخدم - 

  ؟اجلزائرية اإلقتصادية  يف املؤسسات بطاقة األداء املتوازنتطبيق  د منحت اليت عقباتما هي ال - 
منتشر ومستخدم يف الكثري من املؤسسات العاملية  ذا األسلوبلدول املتقدمة فهأما يف امثل اجلزائر، تعترب بطاقة األداء املتوازن حديثة بالنسبة للدول النامية   *

  .2010من إمجايل املؤسسات سنة  %82: حيث بلغت نسبة استخدامه يف الواليات املتحدة األمريكية ،واحمللية
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 فرضيات الدراسةفرضيات الدراسةفرضيات الدراسةفرضيات الدراسة. . . . جججج

   :كما يلي وهي نفيها، أو إثباا الدراسة شأن من واليت البحث، سئلةأل املؤقتة اإلجابات بعض نقدم أن ميكننا  

 كوا أداة تقييم؛ إىلباإلضافة أداة قيادة إستراتيجية  بطاقة األداء املتوازنتعترب  - 

 ؛املؤسسة أداءحتسني  إىل بطاقة األداء املتوازنيؤدي تقييم اإلستراتيجية بواسطة   - 

 املؤشرات املالية؛يف تقييم األداء على  اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسات تركز - 

 ؛تطبيقها مقومات، وال تتوافر على بطاقة األداء املتوازناجلزائرية اإلقتصادية  ال تستخدم املؤسسات - 

 .اجلزائرية اإلقتصادية  يف املؤسسات بطاقة األداء املتوازنوجود عقبات تعيق تطبيق  - 

  

        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع ختيارختيارختيارختيارإإإإ أسبابأسبابأسبابأسباب. . . . دددد
        :ه لألسباب التاليةهلذا املوضوع، كان مرد ختيارناإإن   

 ختصـص اإلدارة  صـميم  يف تدخل اليت املواضيع من يعترب حيث املتبع، التخصص طبيعة مع املوضوع وافقت - 
  ؛اإلستراتيجية

 واعتمـاد  ،اجلزائريـة  املؤسسات من كثرييف  إستراتيجيةبطاقة األداء املتوازن كأداة  ستعماليف ا إمهال وجود - 

 .التقليديةاألدوات  على مسرييها
        

                دراسةدراسةدراسةدراسةأهداف الأهداف الأهداف الأهداف ال. . . . هههه
  :دف من خالل دراستنا هلذا املوضوع إىل ما يلي

 ؛املتوازنتوصيف األبعاد األساسية ألسلوب بطاقة األداء  - 
  ؛تساعد املؤسسة على تقييم إستراتيجيها اليت األدوات أجنع إجياد حماولة - 
  ؛بيان كيفية تقييم اإلستراتيجية يف املؤسسات - 
كـأداة حديثـة    بطاقة األداء املتوازناجلزائرية على تبين  اإلقتصادية للمؤسسة بيان قدرة البيئة الداخلية واخلارجية  - 

 الزيادة من قدرا التنافسية؛غرض لتقييم االستراتيجي، بل

 حتديد األسباب الكامنة وراء عدم قدرة املؤسسات اجلزائرية على تبين األسلوب؛ - 

تـبين  يف  اجلزائرية اإلقتصادية  املؤسسةتساعد االستفادة من نتائج الدراسة امليدانية يف تقدمي بعض املقترحات اليت  - 
  .هباستعمال هائأداوحتسني زيادة هذا األسلوب، وكذا 
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        دراسةدراسةدراسةدراسةالالالال    أهميةأهميةأهميةأهمية    ....وووو
جوانبـه،   خمتلفمن  هاأدائحسني من قدرا التنافسية والرفع من كفاءة تال إىل اإلقتصادية تسعى املؤسسات 

  .ضروريا أمرا أصبح اإلدارةحديثة يف  وأدوات أساليباعتماد  إىللذلك فان احلاجة 
متعددة، لذلك ظهـر مفهـوم    جوانبيقاس من  أصبحبل  فحسب، من جانبه املايلمل يعد يقاس  األداء إن
 أصـبح  األداءولقياس هـذا   .ذات املصلحة طرافاألالذي يليب رغبات كل  ،الشامل باألداءيسمى  لألداءحديث 
 أدى إىل ظهور بطاقة األداء املتـوازن  وهذا ما ،)نوعية( غري مالية وأخرىعتماد على مؤشرات قياس مالية لزاما اإل

  :أمهية البحث يفومنه تتجلى  .واليت  تشتمل على كل املؤشرات املالية وغري املالية، كأداة للتقييم
 ؛ملؤسسةيف ا بطاقة األداء املتوازناستعمال  وفوائد أمهيةتبيان  - 
 ؛وخاصة عملية التقييم اإلستراتيجيةيف العملية  بطاقة األداء املتوازن تبيان الدور الذي تلعبه - 
 قدرة املؤسسات اجلزائرية على تطبيق النموذج؛ على مدى التعرف - 

 اجلزائرية؛ اإلقتصادية رف املؤسسة من ط بطاقة األداء املتوازن التعرف على املعوقات اليت متنع تطبيق - 

 .اإلستراتيجيةالعملية  الة يفجلعل هذه األداة وسيلة فع تقدمي املقترحات - 
  

   منهجية الدراسةمنهجية الدراسةمنهجية الدراسةمنهجية الدراسة. . . . زززز

   :جزأين  مثل هذه البحوث علىيف، كما هو معمول به هلذا البحث ليلناميكن االعتماد يف حت  
 املنـهج  اخترنـا  ،عـدمها  من املتبناة الفرضيات صحة وإثبات البحث إشكالية نع لإلجابة :اجلزء النظري  

 احلقـائق  هذه تفسري حماولة مع، معني موقف أو ظاهرة عن والبيانات احلقائق مجع إىل يهدف الذي الوصفي،

ديد ، وذلك باالعتماد على العالدراسة موضوع الظاهرة أو املوقف بشأن االقتراحات إبداء إىل للوصول وحتليلها
 .الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة مبوضوع البحثبعض ومن الكتب العربية واألجنبية 

اجلزائرية، وذلك باالعتماد علـى   اإلقتصادية ؤسسة امللدراسة امليدانية لواقع ل التطرق من خالله :اجلزء التطبيقي 
 .هذه املؤسسات إىلموجهة  وذلك باستخدام استمارة أسئلةبعض املؤسسات اجلزائرية أسلوب دراسة حالة 

        

        أدوات الدراسةأدوات الدراسةأدوات الدراسةأدوات الدراسة. . . . حححح
  :فيما يلي األدواتميكن حصر هذه 

 ؛جنبية املتاحة على مستوى املكتباتاملراجع والكتب باللغتني العربية واأل - 
  إلكترونية؛ملفات كتب و - 
  الدراسات السابقة؛بعض  - 
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  .امللتقيات ومواقع األنثرنيث البحوث، االت، - 
        

        دراسةدراسةدراسةدراسةمحتوى المحتوى المحتوى المحتوى ال. . . . طططط
  :ثالثة فصول إىلسم البحث قُ ،واختبار الفرضيات من عدمها لإلجابة على اإلشكالية املطروحة   
والعالقـة   بطاقة األداء املتـوازن  أبعاد بطاقة األداء املتوازن،األداء وكذا يتضمن مفاهيم حول و :الفصل األول    

عوامل النجاح األساسـية يف تـبين وتطبيـق     متطلبات تبنيها يف املؤسسات، منهجية تصميمها وتطبيقها، ،بينها
  .، بطاقة األداء املتوازن املستدميةالنموذج

مراحـل   اإلدارة اإلستراتيجية،ة من مراحل لفيتضمن مفاهيم حول تقييم اإلستراتيجية كمرح ،أما الفصل الثاين    
أدوات تقييم اإلستراتيجية، دور بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقييم ، تقييم اإلستراتيجيةالغاية من تقييم اإلستراتيجية، 

  .تقييم اإلستراتيجيةل كأداة بطاقة األداء املتوازن، مزايا تطبيق اإلستراتيجية
 ةط اجلزء النظري على واقع املؤسسحيث سنحاول إسقا ،فيحتوي على اجلزء التطبيقي ،لفصل الثالثبالنسبة لأما    

اجلزائريـة، ومـن مث حتليـل األجوبـة      اإلقتصادية  بعض املؤسسات إىلبتوجيه استمارة أسئلة اجلزائرية، وذلك 
  .واستخالص النتائج

 

        الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة. . . . يييي
 :ما يليفي واملتنوعة بني العربية منها واألجنبية باملوضوعميكن إبراز أهم الدراسات ذات الصلة    
رسـالة  ، "تقييم أداء شركات االتصال الفلسطينية باستخدام  بطاقة األداء املتوازن" علي شيخ علي حممد، .1

  .2007ماجستري، جامعة غزة اإلسالمية، فلسطني،
 األداء ملقيـاس  األربعة اجلوانب ضوء يف الفلسطينية واالتصاالت جوال شركيت أداء تقومي الدراسة تلك تناولت

  :يلي ما الدراسة نتائج أهم املتوازن، ومن
 ؛املتوازن األداء مقياس جوانب من جانب كل بني قوية طردية يةارتباط عالقة هناك -
 وهذا متساوٍ بشكل والزبائن املايل اجلانبني يف الشركة أداء يقيمون الشركتني يف العاملني واملسامهني معظم -

 ؛الفلسطينية واالتصاالت جوال لشركيت الرئيسة واألهداف والرسائل الرؤى منسجم مع
 الداخلية العمليات جمايل يف الشركتني ألداء خمتلفاً تقديراً أعطوا الشركتني يف العاملني واملسامهني معظم إن -

 والتعليم والنمو؛

 .أفضل تعليمية أنشطة الشركتني من يتوقعون العليا العلمية املؤهالت ذوي املوظفني إن -

 



 المقدمــة العامة

 

 و 

 

 دراسـة  األداء، تقومي يف املتوازنة العالمات بطاقة استخدام ومدى أمهية" زويلف إنعام، نور عبد الناصر، .2

 .2005 األردن، جامعة البتراء، ."األردنية املصارف من عينة على تطبيقية
 يف حتويـل  (BSC) مسـامهته  كيفيـة  تبيـان  مع تطبيقه، النموذج وآلية فلسفة أمهية إظهار الدراسة استهدفت

 .مقاييس لكل جانب صياغة خالل من ،فيها العاملون األفراد مشتركة يفهمها عمليات إىل املؤسسة إستراتيجية
  :منها نتائج عدة إىل الدراسة توصلت وقد
 املالية؛ وغري املالية األداء مقاييس احلسبان يف ألخذه ،امتوازن النموذج يعد -

 ومدى حتقيـق إسـتراتيجية   نموذجلل األربعة احملاور يف األداء بني مقاييس للربط إجيابية انعكاسات هناك -

 املنظمة؛ 

 نفسـها  ظمةاملن يف آخر إىل قسم ومن أخرى، إىل ظمةمن من األربعة حملاور النموذج األداء مقاييس ختتلف -

 .أنشطة املنظمة لطبيعة وفقاً وذلك
 ملنشـآت  األداء االسـتراتيجي  قيـاس  يف لألداء املتوازن القياس منوذج استخدام"اهللا،  عبد هالة اخلويل .3

 .2001،رسالة دكتوراء، جامعة غزة اإلسالمية، فلسطني ،"لاألعما
 الكفيلة احللول اقتراح مث ومن لنموذج بطاقة األداء املتوازن، انتقادية حتليلية دراسة إجراء الدراسة استهدفت  

 توصـلت  وقـد  .األعمال منظمات يف املتوازن لألداء للقياس فعال منوذج بناء ميكن كي ،الضعف نقاط بتاليف

  :منها نتائج عدة إىل الدراسة
املناسـب   من لذا اإلستراتيجية، واإلدارة للقياس متكامالًجيعله  ،النموذج على التعديالت بعض إدخال إن -
 يساعد فقد اجلودة، وحتسني العمالء رضى: النموذج مثل ذلك جوانب لبعض املالية اآلثار غري بتقييم هتماماإل

 زيادة إىل تؤدي اليت والعمليات املدخالت حتديد مع رحبية للمنظمة، األكثر واملنتجات العمالء حتديد يف ذلك

  اخلدمات؛ أو املنتجات تكلفة

 املنظمـة  إستراتيجية حتديد لغرض اإلستراتيجي، التخطيط بطاقة األداء املتوازن يف عملية إمكانية استخدام -

 (BSC).منوذج يف مالية وغري مالية مقاييس صورة يف تترجم سوف واليت وسياستها

4. Mark Frigo إىلبطاقة األداء املتوازن لتسهيل االتصال داخل البنـك، ترمجـة اإلسـتراتيجية    "،وآخرون 

 .2008،الواليات املتحدة األمريكية، "أفعال

 األداء املتوازن على املصارف احمللية يف الواليات املتحدة األمريكيـة منوذج بطاقة  تطبيق على الدراسة ركزت   

 األداء ملقـاييس  شـامل  حتديـد ؛ املصرف إلستراتيجية شامل حتديد :التالية الثالث اخلطوات خالل من وذلك

 خلصـت  وقـد  . (BSC)شكل منوذج يف األداء وقياس اإلستراتيجية األهداف تطوير ؛املصرف يف املستخدمة

 على االسـتراتيجيات  التأكيد أجل من وذلك للمصرف؛ الشامل االستراتيجي التحليل إجراء أمهية :إىل الدراسة
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 واألهـداف  الغايـات  اإلدارة يف حتديـد  اإلستراتيجي التحليل ساعد وقد إضافية، استراتيجيات وتطوير احلالية

 .عليها النموذج يقوم اليت األربعة للمحاور اإلستراتيجية
5. Shih jen Kathy ho، "2006 ، اليابان،"إعداد بطاقة األداء املتوازن، مقارنة بني مؤسستني. 

 أظهـرت  حيـث  ،ومصرف سياراتيف شركة لصناعة ال النموذج استخدام عملية ختبارإ إىل الدراسة هدفت   

 لديـه  يكن مل الذي املصرف عكس على للنموذج ناجح تطبيق لديها كان السيارات تصنيع شركة أن الدراسة

 سـبب  معرفـة  أجـل  من وذلك ،املؤسستني يف النموذج تطبيقات بني مقارنة إجراء مت وقد .تطبيقه يف جناح

 وقـد  .تطبيقـه  من يتحقق الذي املؤسسي الرضى ومستوى املؤسستني، هاتني بني التطبيق نتائج يف االختالف

 العاملني مشاركة وجوب املؤسسي معالرضى  حتقيق بغرض الراجعة؛ التغذية فراتو وجوب: إىل الدراسة توصلت

 علـى  تقتصـر  الن وأ. تطبيقـه  جناح النموذج لضمان تطبيق فاعلية وزيادة .(BSC)منوذج  مقاييس صياغة يف

 دون حيول وبالتايل باإلحباط، شعورهم إىل للعاملني يؤدي بالنسبة وضوحها عدم نأل وذلك ، موحده املديرين

  .ا التحكم مث مراقبتها ميكن كي ونوعها، املقاييس املختارة عدد دراسة تتم وأن .للنموذج قبلهت
6. Andrieh. Zaman  ، "2007ستراليا، أ، "ستراليةيف املؤسسات األ بطاقة األداء املتوازن تطبيق. 

 الدراسة عينة مشلت وقد القريب، املستقبل يف نموذجال لتطبيق احلايل الوضع حبث ،الدراسة تلك استهدفت   

  أن  حني يف نموذج،ال طبقت قد منها 33%  نسبة أن حيث ،هلا مسح إجراء مت أسترالية شركة مخسني على

  :يلي ما الدراسة نتائج أهم ومن .املستقبل يف لتنفيذه ختطط %25
 يف ضعف هناك أن إال ، (BSC)نموذجبال األسترالية الشركات إدارات ومعرفة إدراك من وبالرغم أنه -

 ؛شركام يف لتنفيذه للشركات العليا اإلدارة قبل من والتخطيط املبادرة
 ؛عالية قيمة له وأن ،االستراتيجي ألداءا وتقييم قياسل نظام هو نموذجال أن تعتقد الشركات إدارة أن -
 .جداً مهماً يعترب نموذجال تطبيق لقضية ودعمها العليا اإلدارة فهم أن املستجيبون يعتقد  -

  

        صعوبات الدراسةصعوبات الدراسةصعوبات الدراسةصعوبات الدراسة. . . . كككك
يف نقص التعاون من طرف  ثلتفقد واجهت الباحث عقبة مت ؛التطبيقي هجانبيف يتمثل أهم عائق هلذه الدراسة     

البريوقراطيـة   إىل، وهذا راجع ةوعدم الدق جابات بالغموض والسطحيةت بعض اإلمث اتسمعظم املؤسسات، حي
املؤسسـات   إىلصعوبة الـدخول   إىل، باإلضافة اليت تتميز مؤسساتنا وكذا اخلوف من املساءلة وكشف العيوب

  .عليها مقابلة املسؤولنيو
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 الفصل األول

اإلطار النظري لبطاقة األداء المتوازن   

 متهيـــد

ومـا   مواردهاوبني إمكانياا و ،ةاخلارجي بيئةحىت تتمكن املؤسسة من أن حتقق الربط والتوافق بني متطلبات ال     

مدى التوافق تعرف وبشكل متواصل على ما يتحقق من أداء واجنازات والبد عليها من ال ،ةالداخلي بيئتهاجيري يف 

  .بني ما جيري داخل املؤسسة من عمليات وبني املتغريات اخلارجية

قادرا على إنتاج مؤشرات تـدل علـى اجتاهـات األداء     ،أن يكون نظام تقييم األداءلذا كان من الضروري     

 العمـالء، املنافسـني،  السوق، (ميكن مقارنتها بأهداف األداء املخططة ومستوياته احملققة اليت  ،وتطوراته املستقبلية

عـن املسـار    ف، وبالتايل تستطيع اإلدارة إعادة توجيه األداء حال وضوح اجتاهه لالحنـرا ...)املسامهنيالعمال، 

  . الصحيح

املتـوازن   األداءصـطلح عليـه ببطاقـة    أ وذلك من خالل تقدمي ما ،ييمتقال أسلوبوظهر تطور جديد يف           

Balance Scorecard  أوLe Tableau de bord prospectif  قياس وتقييم األداء  تقنيات إحدى تعدواليت

يف  ،األداءعلـى   يميتقالالرقابة و أساليبعن غريه من  األسلوب، ويتميز هذا اإلستراتيجية يف اإلدارةواإلستراتيجية 

  .ظمةستراتيجة املنإب وارتباطها تصف بسهولة تتبعهات ، اليتةغري املالي األداءومقاييس  ةاملالي األداءاجلمع بني مقاييس 

يف إطار هذا السياق قمنا بتقسيم الفصل األول إىل ثالثة مباحث، ففي املبحـث األول نتطـرق إىل مفـاهيم           

اس وتقييم األداء، ودف يف املبحث الثاين إىل التطرق إىل يلق واحلديثة التقليدية ةومصطلحات حول األداء واألنظم

األداء املتوازن من حيث املفهوم واألمهية واألهداف واملكونات، أمـا يف املبحـث الثالـث     أساسيات حول بطاقة

 دمج وأخريا إىل ،وإىل أهم عوامل ومقومات التطبيق نموذجإىل حتديد اخلطوات الواجب إتباعها لتصميم ال تطرقفن

  .هذا ما سنحاول التطرق إليه يف الفصل األول. لنموذجيف االبعد البيئي 
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   أنظمة القياسأنظمة القياسأنظمة القياسأنظمة القياساألداء واألداء واألداء واألداء و ::::مبحث األولمبحث األولمبحث األولمبحث األولالالالال

توضـيح  و ،قيادة األداءتقييم و، حول األداء، قياس األداءسنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل مفاهيم      
  .احلديثة األداء التقليدية وتقييم  أنظمة قياسمث يف األخري التطرق إىل ،هذه املصطلحات

   قياس األداءقياس األداءقياس األداءقياس األداءاألداء واألداء واألداء واألداء و ::::المطلب األول المطلب األول المطلب األول المطلب األول 

  .قيود قياس األداء خمتلفمث ، إىل مفهوم األداء وقياس األداء وأمهية كل منهما هذا املطلب ل التطرق يفسنحاو     

        األداءاألداءاألداءاألداء أهميةأهميةأهميةأهمية    مفهوممفهوممفهوممفهوم    ::::    الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

، فضال عن كونه البعد األكثر يعد األداء مفهوما جوهريا وهاما بالنسبة ملنظمات األعمال : مفهوم األداء. 1   
 : اريف اليت أعطيت إىل هذا املفهومميكن إعطاء بعض التع، تمحور حوله وجود املنظمة من عدمهالذي يو، يةأمه

  .1"قابليتها على حتقيق أهدافها ل وانعكاس لقدرة منظمة األعماهو " :1تعريف

البحث عن الفعالية من خالل القيام بأفضـل  ءة من خالل إنتاج أكرب ما ميكن، وهو البحث عن الكفا " :2تعريف
  .2"ملية لتحقيق منو دائمع

ذلك وفق أهـداف حمـددة لعكـس توجهـات     و ،املواردتنظيم العالقة بني النتائج والبحث عن هو  " :3تعريف
  .3"املؤسسة

 : 4ما يليألداء اخصائص  نذكر من أهم، "قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها" :4تعريف
  ؛كل إجناز أو نتيجةلترمجة  -
  ؛تثمني النتائج -
  .األعماليف  نجاحالترمجة  -
استغالل مواردهـا  وتنظيم قدرة املنظمة على  :هل لألداء بأنمن التعاريف السالفة الذكر ميكن إعطاء تعريف شام   

ملؤسسـة  فعالية امدى كفاءة وو .ةالطويلو ة، املتوسطةف املستويات، القصريعلى خمتلاملتاحة بغرض حتقيق أهدافها 
  .يف حتقيق أهدافها املسطرة

 :ميكن تلخيص أمهية األداء يف النقاط التالية  :اءأمهية األد .2
 ؛ة للمنظمة من أجل حتقيق أهدافهايعترب أداة توجيه بالنسب -
 ؛يعترب أداة ملعرفة حالة املنظمة -
 ؛ختالل الواقع عند حتقيق األهدافيستعمل كأداة ملعرفة اال -

                                         
 . 38: ، ص2009عمان،  ،ر، دار وائل للنش1التقييم املتوازن، ط طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، أساسيات األداء وبطاقة 1

2
 Alian Fernandez, Les nouveaux tableaux de bord des décideurs, 2

éme
 édition, édition d’Organisation, Paris,  

2007, P.41. 

3 Alian Fernandez, Les tableaux de bord des décisions, édition d’Organisation, Paris, 2000, P.40. 
4
 Martine Maadanie, Karim Said, Management et pilotage de la performance, Hachette livre, Paris, 2009, P. 28. 
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 .دفعهم حنو تطوير أنفسهماملني وحتديد سبل لتطوير الع -
 :يف النقاط التالية هايمكن تلخيصفص األداء أما عن أهم خصائ

 ؛العاملنيهلا اإلدارة واليت تبذيعترب القاسم املشترك جلميع اجلهود  -
 ؛هامأو تكمييساعد على ترمجة النتائج  -
 .اخلسائر أو الفوائض حسابلقياس نتائج املنظمة ويعترب أداة  -

 صعوبات ذلكصعوبات ذلكصعوبات ذلكصعوبات ذلكمفهوم وأهمية قياس األداء ومفهوم وأهمية قياس األداء ومفهوم وأهمية قياس األداء ومفهوم وأهمية قياس األداء و ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

سـيما  ، والتسـجيلها جنازات برامج املنظمة والاملراقبة املستمرة : "يعرف قياس األداء بأنه :قياس األداء مفهوم .1
 .1"تسجيل جوانب سري التقدم حنو حتقيق غايات موضوعة مسبقا مراقبة و

عية املنظمـة الصـنا  العمليات اإلنتاجية يف واملخرجات و املدخالتطريقة منظمة لتقييم ": كما يعرف كذلك بأنه
  .2"غري الصناعيةو

كما .رقابة على العمليات بغرض حتسينهاحتقيق الو، ء ضروري من أجل اكتشاف األخطاءيعترب نظام قياس األداو   
جتدر اإلشـارة إىل أن  و، نظمةاملحول ما تقوم به أن قياس األداء يوفر املعلومات الضرورية الختاذ القرارات احملكمة 

ذلك الرقم معىن أما الوحدة فتعطي لجلانب الكمي، و، فأما الرقم فيبني احدة قياسوو رقم مقياس األداء يتألف من 
  .معني

هـذه النتـائج    لو مل حتصل من خاللنتائج أعماهلا حىت ومن الضروري أن تقيس املنظمات  :أمهية قياس األداء .2
حيث أن عدم قـدرة  ، ىل األحسنحتول أداء املنظمة إألن املعلومات اليت يتم احلصول عليها ، على عائد أو مكافأة

 بالتايل ال ميكن إدارته عدم إمكانية الرقابة عليه، واملنظمة على قياس نشاطها يؤدي إىل 
 :3هلذا حتتاج املنظمة لقياس أدائها لألسباب التالية، و)العكس بالعكس ما ميكن قياسه ميكن إدارته و( 

 ؛ليت حتدث أثناء العمالقياس األداء يساعد يف تقليل االحنرافات  :الرقابة -

 ؛التحسينات املطلوب تنفيذهاحتديد م القياس لتقييم أداء العمليات ويستخد :التقييم الذايت -

وحتديد كفاءة ، تخدم القياس لتحديد مصادر العيوب، اجتاهات العمليات، منع األخطاءيس :رالتحسني املستم -
 ؛التحسنيفرص وفعالية العمليات و

ن املنظمـة  س ال توجد طريقة للتأكد من أن املنظمة حتقق القيمة املضافة ألهدافها أو أبدون قيا: تقييم اإلدارة -
 .فعاليةتعمل بكفاءة و

                                         
  . 487: ، ص2007ان ،، دار وائل للنشر والتوزيع، عم1طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، اإلدارة اإلستراتيجية، منظور منهجي متكامل، ط  1
جامعة حممد  ،امللتقى الدويل العلمي حول األداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة، "مؤشرات وأساليب قياس األداء والفعالية يف املنظمات"عيسى مرازقة،   2

  .02: ص ،2009نوفمرب  11- 10بوضياف، مسيلة، اجلزائر، 
، 2008، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، األساليب احلديثة يف قياس األداء احلكومي ،"لنشأة والتطور التارخيي واألمهيةقياس األداء ا"عبد الرحيم حممد،   3

  .498:ص
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القائمني على عمليـة  وأخطاء تقع فيها املنظمة عملية قياس األداء إىل صعوبات و تتعرض :صعوبات قياس األداء .3
تتمثـل هـذه   و، لـديها كل عائقا يف نظام القياس يشاملنظمة أن ال تدع أيا من هذه األخطاء  جيب علىو ،القياس

  :يلي الصعوبات فيما

سواء القائمني على عملية القياس اإلدارة و ا من قبليؤدي إىل إمهاهل؛ املعلوماتت كبرية من البيانات ومجع كميا -
 ؛م منهاصعوبة اختيار املهلسوء استخدامها وأو  ،تشعبهاكثرا ول
اخلاصـة  مل التركيز علـى املقـاييس   ، و)التشغيلية املالية و(ات قصرية املدى تعتمد معظم املنظمات على البيان -

بسبب قصر نظـر اإلدارة   هذااألخالقية للمنظمة وو، املسؤولية االجتماعية العاملنيالعمالء و ىالبعيد كرض باملدى
 ؛مسرييهاو
 ؛املنظمةاملوثوقة ولى البيانات عدم االعتماد عوالتجارب السابقة يف اختاذ القرارات على اخلربة و االعتماد -
فـإن االعتمـاد    ،املعلوماتكم كبري من البيانات وأن املنظمة تعتمد على  نقطة من الصعوباتكما رأينا يف أول  -

بالتايل و ؛يف اختاذ القراراتالتقصري أو لصعوبة احلصول عليها يؤدي إىل  كلفتهاعلى عدد قليل من البيانات سواء ل
 ؛اليت حتتاجها املنظمة فقطوالبيانات الالزمة ومات ولى املعلهو احلصول عفاألفضل 

جو مـن املنافسـة   قد يؤدي إىل خلق معينة مع أخرى أو أداء عامل معني مع آخر إن مقارنة أداء وحدة تنظيمية  -
 ؛ع على العمل اجلماعيالتشجيبالتايل جيب التركيز وواألداء العام للمنظمة على حساب 

جو من الفوضى بني العـاملني  أن خيلق غري متوافقة مع واقع املنظمة هذا من شأنه ومضة غاوضع معايري جمهولة و -
 ؛عالية أو غامضةبسبب عدم حتقيق األهداف املبنية على مقاييس اخنفاض معنويام و
 ؛فوضى داخل املنظمةوجود تناقض واإلستراتيجية يؤدي إىل املقاييس املوضوعة مع اخلطة عدم توافق  -
يؤدي كما أن قياس األداء بشكل قليل زيادة التكاليف، العاملني و ىفرط يؤدي إىل عدم رضبشكل م قياس األداء -

 ؛صعوبة اختاذ القرارات التصحيحيةبالتايل واملنظمة حلالتها إىل جهل 
 .حاملنظمة يف االجتاه غري الصحي سريواحلقيقية من القياس يؤدي إىل مجع البيانات غري الالزمة عدم معرفة الغاية  -

   :التايل اجلدولمعايري األداء حسب ما يربزه  ميكن تصنيفو     

  تصنيفات مقاييس األداء )01(جدول رقم 
  يعرب عنه بالنسبة التالية  يقيس  املقياس

  إزاء املدخالت املخططةاملدخالت الفعلية   داملوار استخدامو ختصيصظمة على قدرة املن  كفاءةال

  املخرجات الفعلية إزاء املخرجات املخططة  ى حتقيق األهدافمستوى قدرة املنظمة عل  لفعاليةا

  ححدات املنتجة بشكل صحيعدد الو  مدى إجناز وحدة العمل بشكل صحيح  اجلودة

  عدد الوحدات املنتجة يف الوقت احملدد  لعمل يف الوقت احملددامدى إجناز وحدة   التوقيت

  املخرجات إزاء املدخالت  معينة حجم املوارد اليت تستخدم إلنتاج وحدة عمل  نتاجيةاإل
  .91 :، مرجع سابق صمنظور منهجي متكاملستراتيجية ، اإلدارة اإلئل حممد صبحي إدريس، واطاهر حمسن منصور الغاليب :املصدر
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 باسـتغالل نالحظ من اجلدول، أن مقاييس األداء متثل ترمجة إلجنازات املؤسسة سواء ما تعلق باألهـداف أو     
  .يسهل من عملية القياس خرجات النهائية، هذا مااملوارد وامل

  قيادة األداء قيادة األداء قيادة األداء قيادة األداء تقييم وتقييم وتقييم وتقييم و: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  .األداء ةقياداألداء وتقييم أمهية كل من نتطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم وس

        تقييم األداءتقييم األداءتقييم األداءتقييم األداء: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

ترتكز فكـرة التقيـيم   و، ككلاالقتصاد املؤسسة و ،الفردأداء حيث تشمل تقييم  تقييم األداء عملية مهمة إن              
 .تهأمهيفهوم تقييم األداء وض مليلي عر فيماو األداء الفعلي مع األداء املخطط تطابقعلى مدى 

  :ميكن طرح التعاريف التالية :مفهوم تقييم األداء .1

ية تخدام املوارد البشـر اسانتقادي شامل خلطط، أهداف، طرق التشغيل وفحص حتليلي :"تقييم األداء هو:1تعريف
      :لتقييم األداءميكن التمييز بني املستويات التالية و."استخدام املوارد املتاحةفعالية ، دف التحقق من كفاءة واملاديةو

بيـان  ولألهداف احملـددة مسـبقا   أو االقتصاد ككل متابعة تنفيذ القطاعات االقتصادية  :على مستوى االقتصاد -
  ؛هلاحللول املناسبة اقتراح ا، أسباا واحلاصلةاالحنرافات 

حتقيقـه  يف اية فترة معينة مبا كان ينبغي احلكم على كفاءة املؤسسة مبقارنة فعالية التنفيذ  :املؤسسةمستوى على  -
  ؛الضعف يف جماالت العملالقوة و تشخيص مصادرمتهيد ومن مث استخراج االحنرافات الناشئة ، ومن أهداف

ـ  املستمر يف التقدير املنتظم وأداء الفرد يف املؤسسة تتبلور عملية تقييم  :على مستوى الفرد - ل إلجناز الفـرد للعم
  .1تطويره يف املستقبلتنميته وتوقعات و

حتديد نواحي املستهدف و العملية اليت تقوم فيها املؤسسة مبقارنة األداء الفعلي باألداء" :تقييم األداء هو: 2تعريف  
ذلك للتأكد من مدى مسـامهة األداء يف ضـمان بقـاء االسـتمرار     مع حتديد أسباب  ،الضعف يف األداءالقوة و

  .2"للمؤسسة

تبني كيفيـة  املوارد املتاحة وحبوث تستهدف الوقوف على العالقات اليت تربط دراسات و":يعرف بأنه: 3فيتعر
نة ما حتقق مقارمعينة عن طريق خالل مدة زمنية كيفية تطوير هذه العالقة امها من قبل الوحدة االقتصادية واستخد

  .3"حمددة مسبقافعال مع معايري 
  :ن التعاريف السالفة الذكر جند أنم
 ؛خمرجاا األداء الفعليملخطط وهي األداء ا ،تقييم األداء هي عملية مدخالا -
 ؛)فجوة األداء ( املخطط تالل الواقع بني األداء الفعلي وتقييم األداء تكشف االخ -

                                         
ول األداء وفعالية املنظمة يف امللتقى الدويل العلمي ح، "مقومات حتسني أداء املؤسسات االقتصادية يف إطار التنمية املستدامة"محادي نبيل عبادي فاطمة الزهراء،   1

  . 04: ص ،2009نوفمرب  11-10جامعة حممد بوضياف، مسيلة، اجلزائر،  ظل التنمية املستدامة،
  .483: ، ص2002عبد السالم أبو قحف، أساسيات التنظيم واإلدارة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   2
  .63: ص ،2008/  2007لبنوك مدخل كمي إستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر، عمان، فالح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحن الدوري، إدارة ا  3
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 ؛إعطاء عالج هلا أي اقتراح احللولحياول ت احلاصلة واء يكشف أسباب الفجواتقييم األد -
الفرق اجلوهري بني قياس األداء وتقييم األداء، هو أن هذا األخري يعطي للمقيم أسباب حدوث اإلخـتالالت   -

 .وبالتايل فقياس األداء هو املرحلة األوىل من مراحل التقييم. والسبل الكفيلة بعالجها

احلكم علـى كفاءـا يف   صا للمشاكل اليت تواجه املؤسسة وقييم األداء يقدم تشخيمبا أن ت :أمهية تقييم األداء .2
 :1ميكن إبرازها يف النقاط التالية ،له أمهية بالغة فهو قيامها بأعماهلا لذلك

 ؛األمثل ملواردهاستغالل ني املؤسسة من االمتك -
 ؛كنةمن القيام بوظائفها بأفضل كفاءة مميساعد املؤسسة على التحقق  -
اختـاذ  ك على ممارسة الوظيفة الرقابية وتشاف االحنرافات لكل نشاط من أنشطة املؤسسة حيث يساعد ذلكإ -

 ؛التصحيحية ملنع تكرارهااإلجراءات 
 ؛عن االحنرافات ولةاملسؤإلدارية حتديد املراكز ا -
 ؛هااتيجية احلالية أو تعديلتقييم األداء بالنسبة للمنظمة األساس يف حتديد اإلسترتعد نتائج  -
 ؛التايل حتسني أداء املنظمة ككلبنافسة بني اإلدارات واألقسام ويساعد على خلق نوع من امل -
 ؛املنظمة بالقضاء على نقاط ضعفهاحتديد سبيل لتطوير  -
كـذا  طاعي وترتبط أمهية التقييم ارتباطا وثيقا بالتخطيط على كافة املستويات سواء على املستوى الوطين الق -

 ؛على مستوى املؤسسة
 ؛تنسيق بني خمتلف نشاطات املؤسسةحتقيق ال -
 ؛املواصفات املوضوعةحتقيق معايري اجلودة على أساس  -
 ؛السيما اإلستراتيجية منهارات واملساعدة يف اختاذ القرا -
؛ رد فعـل  Les Risquesاملخاطر  ؛Les Gainsالعوائد :وهي أساسيةمن خالل ثالث أبعاد  األداءميكن تقييم  -

 .Réaction Des Parties Prenantesحة األطراف ذوي املصل

 :وميكن إجيازها فيما يلي ،تكتسي عملية تقييم أداء املؤسسة عدة صعوبات :صعوبات تقييم األداء .3
 ؛يد املعايري املسامهة يف األداءحتدعوبة ص -
 ؛خاصة األداء الناتج عن سلوكه ،اءعن هذا األد تهمدى مسؤوليصعوبة حتديد أداء الفرد و -
 ؛ائل املقدمة لتحقيق هذه النتائجلنتائج دون االهتمام بالوساالهتمام با -
 ؛ايل اختاذ قرارات تصحيحية خاطئةبالتو ،توجيههامما يؤدي إىل حتريف النتائج و ،هاتشعبكثرة املعايري و -
 ؛احملاسبة الدائمةرهم بالرقابة والفوضى عند األفراد نتيجة شعوخلق جو من الالثقة و -
 .إىل اإليرادات املرجوة من ورائهارقابية بالنظر زيادة تكاليف العملية ال -

                                         
  :وكذلك .05: محادي نبيل، عبادي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص: أنظر  1

 Gerry Johnson et al, Stratégique, 8
ème édition, Pearson éducation, Paris, 2008, P.454. 
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إال أنه يبقى يكتسي أمهية بالغـة بالنسـبة    ،االنتقادات اليت تواجه عملية تقييم األداءفرغم الصعوبات و وبالتايل   
  .ألفراد العاملنياوللمنظمة 

        قيادة األداءقيادة األداءقيادة األداءقيادة األداء    ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

عن  املسؤولةألخرية باعتبار هذه ا ،راسة موضوع بطاقة األداء املتوازنعند دعترب قيادة األداء من املفاهيم املهمة ت    
 .يف املؤسسة قيادة األداء

الوسـائل  ية نشر املعلومات بشـأن األهـداف و  عمل" :1اقيادة األداء بأ عملية عرفت :مفهوم قيادة األداء .1
من أجـل   اإلستراتيجية ألنشطةبني اط الربلية حيوية وفعالة تعمل على التنسيق و، كما أا عمستعملة لتحقيقهاامل

 :كما أن قيادة األداء تم بـ، حتقيق هذه األهداف
 ؛إعداد اإلستراتيجية -
داف الفرعية لكل وحدة أو مشروع وكذلك حتديد كذا األهللمؤسسة و اإلستراتيجية حتديد األهداف العامة -

 ؛املسؤوليات
معلومات عـن   كذاو...) نافسني، العمالء، العاملنيامل (لحصول على معلومات عن املتعاملني ل دفعملية  -

 ؛العملياتاألنشطة و
 ؛اختيار معايري القيادةحتديد و -
 ؛حتليلهااختبار املعايري و -
 .ذ القرارات املهمة داخل املؤسسةاختاحتديد األنشطة و -
ـ  واألعمال التشغيلية وخطوة إدارية تربط اإلستراتيجية ":2اء كذلك بأتعرف قيادة األدا     ى نشـر  تعمـل عل

، كما تساعد يف اختاذ القـرارات  باإلضافة إىل إعداد ومتابعة معايري األداء املوضوعة، اإلستراتيجية داخل املؤسسة
 ".اإلستراتيجية

لكـل   ربط وتغذية عكسية مراقبة التسيري، حتليل، تشخيص،: جمموع عمليات تتكون من" :3بأا وتعرف كذلك
  ."نشطةواهليكل واأل من اإلستراتيجية

قمـة  ( مهمة إستراتيجيةوعملية مستمرة شاملة ولية نستخلص أن قيادة األداء هي نظام عم ،من هذه التعاريف    
  .تقييم األداءجوهر عملية قياس و كما أا تعترب، )اهلرم التنظيمي

  
  
 

                                         
1  Martine Maadani, Karim Said, Op, Cit., P. 58. 
2
  Ibid., P. 59. 

3
 Pascal Fabre et al, Management et contrôle de gestion, manuel et application, Dunod, Paris, 2007, P. 27.    
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ا��"��!    

  إ��اد   

�ت    $%�   

 ا�'��دة 

 :ضيحها فيما يلييف املؤسسة ميكن توبالغة  قيادة األداء له أمهية :أمهية قيادة األداء .2
يعتـرب جـوهر    ،كذاالتشخيص لألنشطة والعمليات واملساعدة يف إعداد اإلستراتيجية ألنه يركز على قواعد  -

تقييمـه ملعرفـة    مـن مث  املناسبة من أجل قيـاس األداء و يساعد يف حتديد املعايريألنه  ،تقييم األداءو العملية قياس
 ؛الفجوات احلاصلة

 ؛علومات تساعد يف اختاذ القراراتتوفري م -
 ؛داء املقصودألايمية للوصول إىل الوحدات التنظالتنسيق بني خمتلف األنشطة و -
ط بني خمتلـف  الرببالتنسيق وذلك و ،على جعل اإلستراتيجية عملياتيةتعمل عملية إدارية قيادة األداء نظام و -

 ؛الوحدات يف املؤسسة
 ؛...)ة، حماسبة التسيريت القياداخلرائط، لوحا( يستعمل عند قيادة األداء جمموعة من األدوات  -

من اإلسـتراتيجية أفعـال   أي جعل  ،السيما األمهية اإلستراتيجيةو ،من هنا تتجلى األمهية البالغة لقيادة األداءو   
  .أدوات تسمى أدوات قيادة األداءذلك باالعتماد على و) الترمجة (تشغيلية 

  :1ويتميز نظام قيادة األداء باخلصائص التالية   
 ؛هل االستعمال وسهل التعديل وهو يتكون من عدة أهداف ومؤشراتس: البساطة -
يتكون من قواعد من أجل اسـتعمال هـذه   ويتكون من مؤشرات ملموسة، واضحة وسهلة الفهم : الوضوح -

 املؤشرات؛
 يادة األداء تساعد يف ترمجة اإلستراتيجية يف املستويات التشغيلية؛مؤشرات ق: باإلستراتيجيةمرتبط  -
 كيف املؤشرات مع التغريات احلاصلة يف احمليط واإلستراتيجية؛تت: التكيف -
  .شامل لكل جوانب املنظمة ويعمل على الربط بني خمتلف املستويات: التكامل -

  :نربزها يف الشكل التايلة مراحل رئيسمير اإلعداد لنظام قيادة األداء بأربع  :إعداد نظام لقيادة األداء .3

  قيادة األداء مراحل إعداد نظام :)01(شكل رقم 
  

 
 
 
Source : Denis Molho, Fernandez Poisson, La performance globale de l’entreprise, édition d’Organisation, 

Paris ,2003 , p .92. 

  
 

                                         
1 Philippe Lorino, Le contrôle de gestion  stratégique, la gestion par les activités, Dunod, Paris, 1997, P. 100. 
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  :1هيبأربع مراحل ومن خالل الشكل نالحظ أن اإلعداد لنظام قيادة األداء مير 

أي ما هـي الوحـدة أو    ،لقيادة األداءيتم اإلعداد ) ملنظمةا(نظيم يف أي مكان يف الت: إعداد خمطط للتنظيم .1
عـن هـذه    لةاملسـؤو غالبا ما تكون اإلدارة العليا هي ، وعن اإلعداد والتسيري لقيادة األداء لةاملسؤواإلدارة 
ـ  هداف يتم اشتقاق واألاملوضوعة وحيث بناءا على اإلستراتيجية  ،العملية ن وتكوين نظام لقيـادة األداء يك

 ؛موافق هلذه األهداف املوضوعة

   من طرف املؤسسة؛  أي حتديد األداء املرغوب الوصول إليه :حتديد أهداف األداء .2

حىت  ،ةمناسبة ملقاييس األداء املوضوعة يف املرحلة الثانيتكون  هذه األخرية حيثحتديد : حتديد مناذج التسيري .3
  ؛ه حتقيق األهداف العامةمنا ووبالتايل إمكانية حتقيقه ،يسهل تصنيف هذه املقاييس

مراقبة منوذج التسـيري املوضـوع واملسـاعدة يف اختـاذ      تسهيل عملية إىلهدف ي :تصميم لوحات القيادة .4
  .، كما يساهم يف مجع املعلومات الالزمة الختاذ هذه القراراتالقرارات

 

        أنظمة قياس األداءأنظمة قياس األداءأنظمة قياس األداءأنظمة قياس األداء    ::::المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

نسـلط  و، أداء املؤسسـة  وتقييم تعترب أدوات لقياس أنظمة القياس اليتإىل يف هذا املطلب  ،سنحاول التطرق    
  .احلديثةت القياس التقليدية وواالضوء على أد

        القياس التقليديةالقياس التقليديةالقياس التقليديةالقياس التقليدية    أنظمةأنظمةأنظمةأنظمة: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

ثه تركز على النتيجة النهائية وبالذات الربح املتحقـق يف  معايري مالية حب ا علىأساس قائمكان القياس التقليدي     
دف إىل حساب سعر التكلفـة،  اليت كانت و ،كأداة للرقابةكان التقييم يعتمد على احملاسبة التحليلية ، والنشاط

من أجل حساب الرقابة تأيت بعد التنفيذ و .سبة املوازنات اليت حتدد األهدافهي حماأداة أخرى و بعدها انتقل إىلو
يف حالة وجود احنراف، مما جعـل  التعديالت الالزمة  إجراءو ،زما هو منجو) األهداف(رافات بني التقديرات االحن

كما أن القرارات كانت تتخذ باالعتماد على املعلومات  .تتميز بالبطء والتأخرمتخذي القرار و لنيؤواملسردة فعل 
 .)...الزبائن ىاألسواق، املنافسني، رض(را ما يتم تفسريها مقارنة باملعطيات اخلارجية ذناوالداخلية 

 سهل هذا ما ، تبني أين جيب الوصولن أدوات القياس التقليدية كانت تعتمد على املعلومات الكمية اليتكما أ    
  .عن الكيفية اليت يتم ا النجاح غري أنه يف املقابل غطى ،العقابد املسؤوليات وأنظمة اجلزاء ومهمة حتدي من

 :أمههااز هذه األخرية بعدة خصائص متت: خصائص أنظمة القياس التقليدية .1
 ؛اعتمادها على املؤشرات املالية -
 ؛تتخذ مبوجبها القراراتوتعتمد على املعلومات الداخلية  -
 ؛نقائصإىل ظهور عيوب و ذلك سريع أدىبسبب التطور التكنولوجي ال، وغري املالية هلا اجلوانبإمها -

                                         
1
  Denis Molho, Fernandez Poisson, Op, Cit., P. 92. 



 اإلطار النظري لبطاقة األداء المتوازن                                                              الفصل األول

 

11 
 

 ؛متوسطة املدىعلى أهداف قصرية وتعتمد  -
 ؛تعتمد على املعطيات الكمية -
 ؛العقابى أنظمة اجلزاء وتماد علاالع -
 .ال اخلارجيتتميز بضعف عملية االتصال خاصة االتص -

كلها يستند على التحليل املـايل  ولنماذج التقليدية لقياس األداء ا دتلقد تعد :ليديةاذج عن أنظمة القياس التقمن .2
 :فرعلعلنا نذكر أمهها يف هذا الو

ميثل مـدخل القيمـة    :EVA (Economic Value Added Approch(مدخل القيمة االقتصادية املضافة  -
القيمة االقتصادية املضافة خمتلفـة بـني   تعد مقاييس و ،عن مؤشرات األداء املايلاالقتصادية املضافة مقياس مركب 

املضافة االجيابية يؤشر بـأن نشـاطات   مدخل القيمة االقتصادية ، حيث أن كلفتهعلى رأس املال املستثمر و العائد
، أن النشاطات اليت تولد ومن اجلدير بالذكر .على فترة القياس) أصحاب املصلحةقيمة (مت توليدها ألعمال منظمة ا

املصاحل يف قد كان أصحاب ، ويجة لفقدان قيمة أصحاب املصاحل واحلقوقهي نتالقيمة االقتصادية املضافة السلبية 
  .أصحاب األموال فقط ومنصب على املسامهنيهذا املدخل 

عن قيمة العمليات ألكثر املقـاييس   ،يزود منظمة األعمال مبعلومات مفيدةلقيمة االقتصادية املضافة إن مدخل ا    
من املفترض عدم النظر إليها كأسـلوب بـديل إلدارة   و ،العائد على رأس املال مثل الربح احملاسيب،احملاسبية لألداء 

  .املنظمات
أو خدامه لقياس مستوى حتسني األداء بشكل كبري عندما يتم استيعد مفيدا إن مدخل القيمة االقتصادية املضافة     

  .1عندما يتم مقارنة مستوى العمليات يف نفس املنظمة
  :املضافة للقيمة االقتصاديةالشكل التايل يوضح هيكل تطبيقي و
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . 494: ص مرجع سابق، ،منظور منهجي متكامل، اإلدارة اإلستراتيجية ، وائل حممد صبحي إدريسطاهر حمسن منصور الغاليب 1
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  بيقي للقيمة االقتصادية املضافةهيكل تط :)02(شكل رقم 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

  

  .495: ، صر منهجي متكامل، مرجع سابقومنظ، اإلدارة اإلستراتيجية منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس طاهر حمسن: املصدر

أن كل املقاييس املستعملة هي مقاييس مالية يتم من خالهلا قيـاس أداء املؤسسـة    ،ما يالحظ من هذا الشكل   
 .املتولد من طرف املسامهني

أن يتم إجراء التحليـل   ،يقصد بالتحليل القطاعي :Cross-Sectional Techniqueأساليب التحليل القطاعي  -
تعرف هذه املعايري باملعدالت املعياريـة  ، وداخل االقتصاد حتدد على املستوى القطاعيمبعايري تعد واملايل للمؤسسة 

واستخراجها باستخدام بيانات جمموعة أخرى مـن املؤسسـات   اليت يتم استخدامها و BENCHMARKلألداء 
  :1من هذا األسلوبمنيز نوعني ، و نفس القطاع أو متوسطات الصناعةلعاملة يفا

اخلصـوم بامليزانيـة إىل   لطريقة إىل حتويل عناصر األصول وتستند هذه ا: حتليل األنظمة النسبية للقوائم املالية •
الدخل إىل نسب  كذا حتويل عناصر قائمة، ولقياس إىل إمجايل األصول بكل سنةبا Relative Sharesنسب مئوية 

املؤسسـة  أداء عد على عقد مقارنـة موضـوعية بـني    صايف املبيعات ومنه فهذه الطريقة تسامئوية بالقياس إىل 
  ؛املؤسسات األخرىو

، حيث أن كل مؤشـر  يف املؤشرات املالية إىل جمموعاتتصنتعتمد هذه الطريقة على  :حتليل املؤشرات املالية •
ية حبر: من األداء العملي لكل منهما مثالمقام هذه العالقة تعكس جانبا بسط وني مايل ميثل عالقة رياضية بسيطة ب

  .مت توظيفها لتحقيق هذه األرباح حجم االستثمارات اليتعكس العالقة بني مقدار األرباح والدوالر املستثمر ت

                                         
  .24: ، ص2005إلدارية، القاهرة، حممد حممود يوسف، البعد اإلستراتيجي لتقييم األداء املتوازن، املنظمة العربية للتنمية ا  1

  حتديد سياسة املنظمة -1

حساب القيمة االقتصادية  -2

 التخطيط الشغلي -3

 حتديد مقياس األداء -4

 للنشاطات

 للعوائد

 للتكاليف

 لرأس املال العامل

 ة رأس املال كلف

 العوائد

 التكاليف

 رأس املال العامل 
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إىل حقـل   أو القيـادة يرجع استخدام لوحة القياس  : Tableaux De Bord Approcheمدخل لوحة القياس  -
إلقـاء نظـرة   تستخدم من قبل اإلدارة العليا للمنظمة يف تعد لوحة القياس أداة  ،طبقا هلذاو .1932اإلدارة إىل عام 

 :منيز بني عدة أنواع هلذا األسلوب نربزها يف اجلدول التايل، و1البيئة احمليطة اسريعة على عملياا و

  كيةأنواع لوحات القيادة الكالسي :02)(جدول رقم 
  )السلبيات( احلدود  اإلجيابيات  اخلصائص  النوع

  
  لوحة القيادة املالية

 الية للوحدةاملؤشرات جمموعة من امل
  )املؤسسة(التسيريية 

أداء و الربط بني األداء املـايل  -
  املؤسسة

  سرعة الرافعة للمؤشرات -
  األداءجتانس مؤشرات  -

  حمدودية القيادة التشغيلية -
   على  عامة والتركيزغياب املؤشرات ال -

  فقط املالية منها
  تأخر وصول املعلومات -

  
 puzzlesلوحة القيادة 

من أجل  إعداد و تشكيل العمليات
  التشغيلية قيادة األنشطة

ونه يركز على القيادة تميز بكي -
  التشغيلية

  املعلوماتسرعة مصداقية  -

  قلة الترابط بني املؤشرات -
ألنه يهـتم   يةغياب الربط مع اإلستراتيج -

  باجلانب التشغيلي

أجـل مراقبـة    مؤشرات مالية من  التكاليف لوحة قيادة متابعة
  التكاليف

التركيز على التكاليف ( نظرة جزئية لألداء -  جتانس املعلومات
   )القيمة وإمهال

 
Source: Martine Maadani, Karim Said, Op, Cit., P. 50.                       

 
هـو اجلانـب   جانب واحد و تتميز بتركيزها علىأن معظم هذه األدوات التقليدية  ،خالل اجلدول نالحظ من   

فإا تبقى ذات  ،لكن بالرغم من هذاو .اإلستراتيجية طويلة األجلألنشطة اإمهاهلا وعلى األنشطة التشغيلية و ،املايل
  .اءاألد وقياس لتقييمديثة احلمكملة لألدوات ة بالغة ألا تعترب أدوات هامة أمهي

        محدودية أنظمة القياس التقليديةمحدودية أنظمة القياس التقليديةمحدودية أنظمة القياس التقليديةمحدودية أنظمة القياس التقليدية: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

حيث يتم هذا القياس يف ضـوء   ،أداء املؤسسة إىل تعلم كيفية أداء العمل بطريقة صحيحةتقييم يهدف قياس و    
م هـذا  عند اسـتخدا وقد ظهرت العديد من القيود ، خمتلفة مالية معايريلتقليدي من خالل القياس املايل وااملدخل 

اشتداد حدة املنافسة أصبح من غري ونظرا للتطور السريع للتكنولوجيا ، و)القياس التقليديةمناذج (النمط من القياس 
 :2فيما يلي هاأمه ربزناليت و ،تواجههاليت أصبحت قصد قياس األداء نظرا للعيوب املمكن االعتماد على هذا املدخل 

احلاالت على البيانـات املنشـورة   د هذا املدخل يف أغلب ستني: رخييةاستناد املدخل التقليدي على القيم التا -
عن الواقع احلايل سابقة يف ظل ظروف اختلفت متاما مجيع هذه البيانات حددت لفترات ة بالقوائم املالية، واملتاحو

اخـتالف  تغـري و كما أن  .إلدارة األداء لفترات قادمةاستخدامها وال ميكن اعتماد هذه البيانات و ،أو املستقبلي

                                         
  .494: طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، اإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكامل، ص   1
 كتب  ، خالصات"لوحة تسجيل األداء وقياسه "روبرت كابالن، دافيد نورتن، : وكذلك ).بتصرف( 91- 85: حممد حممود يوسف، مرجع سابق، ص: أنظر   2

  .02: ، ص1997،العدد الثاين ،، القاهرة)شعاع( ل األعمال، الشركة العربية لإلعالم العلميااملدير ورج
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بـأداء دورهـا يف    املعلومات املتحصل عليهايام البيانات وبيئة العمل يف الوقت احلايل أصبح عائقا أمام قوظروف 
  ؛اختاذ القرارات

دت القوائم املالية يف أع :بأسس وسياسات معينةاعتماد املدخل التقليدي على قوائم مالية ذات قيم حددت  -
السـوقية  جتاهلت تطور القيمة ، واحلذرلتكلفة التارخيية ومبدأ احليطة وبعض ا تشملة يسياسات حماسبظل قيود و

من شأنه أن يؤدي إىل ارتفاع أو  ا، كل هذغريهاخمزون أو أوراق مالية أو نقدية وللعديد من عناصر األصول من 
 ؛)أي وفق فرضية استقرار وثبات العناصر األخرى( عض املؤشرات تبعا هلذه الظروفاخنفاض ب

وحماولـة  إن غياب إستراتيجية التعامل مع املنافسني : العمالء ىرضجية من منافسني وأثر العوامل اخلار اهلجت -
لية قيـاس األداء يف  يصعب عم ،ألسواقمقترحات إدخال منتجات جديدة باللعمالء وكامل  ىرضحتقيق إشباع و

خمتلـف  ري وسـع التسياسات تجات جديدة وسني من حيث تقدمي منفأداء املؤسسة يف مواجهة املناف .هذه ااالت
، كمـا  دي القائم على القياس املايل فقطمكونات املدخل التقليما زالت غائبة متاما عن مضمون و اإلستراتيجيات

 ؛تها بعد إىل مؤشرات ميكن قياسهاالعمالء مل يتم ترمجفيما خيص املنافسني وأن أهداف املؤسسة 

يعتمـد مـدخل القيـاس    : خلطر املختلفة عند قياس األداء املاضياحتماالت اجتاهل ظروف عدم التأكد و -
املفـاجئ أو غـري   ، مع عدم افتراض الحتماالت التغري باملؤسسةالتقليدي على افتراض ثبات ظروف البيئة احمليطة 

العمـل  أثناء فترة التنفيذ خلطط لذلك فإن قياس األداء يف هذه الظروف يتجاهل أثر التغريات اليت حدثت املتوقع، و
من مث األمر يتطلب االستعانة بأسلوب أكثر قدرة على و ،طبيعة األخطار اليت واجهتها املؤسسة خالل تلك الفترةو

 ؛ار من خالل نظم التغذية املرتدةإدخال مثل هذه العوامل ضمن عملية اختاذ القر

دي لقياس األداء على مدى يتعامل املدخل التقلي : األجل القصري دون األجل الطويلالتعامل مع األهداف يف -
، مبعـىن أن  واليت عادة ما تكون سنة واحـدة  ،جناح املؤسسة يف حتقيق األهداف احملددة هلا خالل فترة زمنية معينة

اختـذت   ا يتم يف ضوء املدى القصري فقط، يف حني قد تكون املؤسسـة األنشطة املختلفة تقييم أداء املؤسسة و
من مث فـإن  ، والقصري بل يتحقق بعد مرور سنوات يتحقق منه عائد يف األجل قرارات بإنفاق استثماري ضخم ال

 ؛متوافر بشكل واضح يف هذا املدخليعترب غري قصري األجل مع اآلخر طويل األجل تداخل البعد ال

ضوء إستراتيجية عمل  أهداف تسعى إىل حتقيقها يفلدى كل مؤسسة غاية معينة و :غياب البعد اإلستراتيجي -
مثل هذه املالمـح اإلسـتراتيجية ال   و ،اتيجية تطلعات قد تتحقق مرحليايترتب على هذه اإلستر، وألجلطويلة ا

 ؛ؤشرات املالية للمدخل التقليديتتضمنها امل

ـ  : ر التداخل بني حماور قياس األداءغياب عناص - أداء  :أي داخليتضمن قياس األداء املؤسسي أمهية قيـاس ت
ؤسسة داخـل  ، أداء املر العام للبيئة الداخلية للمؤسسةاألقسام ضمن اإلطاإلدارات و، أداء االعاملني داخل املؤسسة
قتصادية من حماور منفردة على فاملدخل التقليدي ميكنه قياس أداء الوحدة اال .البيئة احمليطة ااملنظومة االقتصادية و

ء بني األطـراف املختلفـة   ذا األداترابط ه، يف حني أن تداخل واألقسام على حدةأداء اإلدارات وقياس ، وحدة
 ؛)Synergie اضدغياب التع(حميطة ال يتوفر يف هذا املدخل  بيئةكأفراد ومؤسسات و
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حدث بالفعل وال  ر مافهي تقر لم تقريري وليس علم تقديريعهي  احملاسبة التحليلية: غياب التنبؤ باملستقبل -
 .اضي دون املستقبلتقدر ما ميكن أن حيدث يف املستقبل، أي أا تم بامل

دقة من و مالئمةأكثر  ىخرأ نظمةألزم ذلك وجود أحدود كثرية مما أن هلذا املدخل عيوب و ،ح مما سبقيتضو     
  .ما نتناوله يف العنصر املوايل يهب الياألس ههذو ،على قياس األداء املايل ةالقائمب األسالي ههذ

        أنظمة القياس الحديثةأنظمة القياس الحديثةأنظمة القياس الحديثةأنظمة القياس الحديثة: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

أصبح من الضروري إجياد أنظمة حديثة تغطـي  القيود اليت أصبح نظام القياس التقليدي حيتويها لعيوب ونظرا ل    
هذا ما أطلـق  بالتايل ظهرت مناذج حديثة واألداء املايل، والعيوب املوجودة يف النظام التقليدي املرتكز على قياس 

 .أو احلديثةعاصرة أنظمة القياس امل اعليه

األداء خبصائص جاءت لسـد الفجـوة   متتاز األنظمة احلديثة لقياس  :يثة لقياس األداءئص األنظمة احلدخصا .1
 :هيأن أهم اخلصائص ص احلاصل يف النماذج التقليدية والنقو
 ؛داء باإلضافة إىل اجلانب املايلالتركيز على جوانب عدة لقياس األ -
 ؛ؤولية االجتماعية للمؤسسةاملسوالزبون  ىكرضاعتمادها يف قياس األداء على جوانب غري ملموسة  -
األخذ يف احلسبان مجيع األطراف ذوي املصلحة يف املؤسسة عكس املدخل التقليدي الـذي يركـز   االهتمام و -

 ؛هو املساهم أو صاحب رأس املالوعلى طرف واحد 
 ؛اإلستراتيجي جانباملكمل للاالهتمام باجلانب اإلستراتيجي إضافة للجانب التشغيلي  -
 ؛القصريوألجل الطويل واملتوسط مل يف االتركيز على الع -
 اخلارجية امللموسة الداخلية وغريركز على مجيع اجلوانب امللموسة وحماولة إعطاء قياس أداء متكامل للمؤسسة ي -
 .)توازن القياس(

سنقتصر علـى  و ،داءلقد تعددت النماذج املعاصرة لقياس األ  :املعاصرةمناذج عن أنظمة القياس احلديثة أو  .2
  :ا فيما يليأمهه

يقترح أصحاب هذا املـدخل أنـه علـى اإلدارة العليـا      :Stakeholder Approchمدخل أصحاب املصاحل  -
اليت جيب أن و ،ة من أصحاب املصاحل يف املنظمةأو أكثر من مقاييس األداء لكل جمموعللمنظمات أن تضع واحدا 

، م بني تلك األهدافءيق والتالد األدىن من التنسحتقيق احل على املنظمة، تلك األهداف تفرض هاتقابل أهدافهم في
اجلـدول  ، والذي يدعم األداء الكلي للمنظمـة  متناسق بالشكلحبيث تكون نتائج قياس األداء يف خمتلف ااالت 

 :1مصاحلهماييس األداء اليت تؤشر أهدافهم ومقق واحلقويبني أهم جماميع أصحاب املصاحل واملوايل 
 

 

 

                                         
  .492: مرجع سابق، ص طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، اإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكامل،  1
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  احلقوقأصحاب املصاحل واميع جم :)03(جدول رقم 
  قياس األداء على املدى الطويل  قياس األداء على املدى القريب  احلقوقفئة أصحاب املصاحل و

  
  

  املستهلكون

  )احلجم و القيمة(املبيعات  -
  املستهلكون اجلدد -
عدد احتياجات املستهلكني اجلـدد الـيت مت    -

  تلبيتها

  النمو يف املبيعات  -
  ستهلكني معدل دوران امل -
  املقدرة على السيطرة على األسعار  -

  
  )املوردون(هزون ا

  كلفة املواد األولية  -
  زمن التسليم  -
  املخزون  -
  توفري املواد األولية  -

  :معدل النمو يف كل من  -
تسـليم  زمـن  ، كلفة املواد األوليـة     

  أفكار اهزين اجلديدةوملخزون ا

  
  ملسامهونا

  السهم العائد على  -
  القيمة السوقية للسهم  -
  العائد على حق امللكية -

سوق األوراق املالية القدرة على إقناع  -
  باإلستراتيجية املتبعة

  النمو يف العائد على حق امللكية  -

  
  األفراد

  عدد االقتراحات  -
  اإلنتاجية -
  عدد الشكاوي -

  عدد الترقيات من الداخل -
  معدل الدوران  -

  
  تشريعيةاجلهات ال

  تؤثر يف املنظمة  التشريعات اجلديدة اليتعدد  -
  العالقات مع األعضاء والطاقم  -

تؤثر علـى   عدد القوانني اجلديدة اليت  -
  الصناعة 

  التنافسية مستوى التعاون يف املواجهات -

  
  مجعيات محاية املستهلك

  دد االجتماعاتع  -
  عدد املواجهات غري الودية  -
   املرفوعة عدد القضايا  -

نتيجـة   ري يف أساسيةغيعدد مرات الت -
  ضغوط اجلمعيات 

عدد مرات املطالبة باملساعدات من قبل  -
  اجلمعيات 

  
  البيئة

   عن البيئة نيعدد اللقاءات مع املدافع -
  عدد املواجهات غري الودية  -
  املرفوعة القضايا وعدد الشكاوي  -

عدد املطالبات باملساعدة مـن قبـل    -
  فعني عن البيئةاملدا

 .493:، مرجع سابق صاإلستراتيجية متطور منهجي متكامل، اإلدارة منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريسطاهر حمسن  :راملصد

   
تسعى تراعيها وعناصر على املنظمة أن واحلقوق عدة جوانب و أن األطراف املصاحل ،الل اجلدولنالحظ من خ   

اصر جيـب  حىت تسهل عملية حتقيق هذه األهداف والعنو .جلني الطويل والقصريوذلك على مستوى األ ،هالتحقيق
  .الوصول إليهاشرات يسهل قياسها ومؤأن تترمجها إىل معايري و
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يعترب هذا النموذج من النماذج احلديثة يف تقيـيم   :Balanced Scorecard  Modelبطاقة األداء املتوازن منوذج  -
  :هذه األبعاد هيو ، جمملها األداء العام للمؤسسةاد متثل يفأبع مخسةحيث يركز على  ،األداء

  ؛)املسامهني(داء املايل للمؤسسة تقيس األما حيتويه من مؤشرات مالية  :البعد املايل •

  ؛وتسيريإنتاج  منعملياا الداخلية إجراء على مدى جودة اإلدارة يف إدارة ويركز  :بعد العمليات الداخلية •

  ؛لعمالء ويقيس مستوى رضاهملى ايركز ع :بعد العمالء •

 ؛ى إبداعهم من أجل إرضاء العمالءمدا البعد خاص مبدى تعلم املنظمة ومواردها البشرية وهذ :التعلمبعد النمو و •

  .يهتم باجلوانب البيئية و اتمعية للمؤسسة :بعد البيئة واتمع •

 ،دة فروق بني األنظمة التقليدية واحلديثـة د عتوج :رق بني أنظمة القياس التقليدية وأنظمة القياس احلديثةالف .3
ميكـن إبـراز هـذه    احلسبان اجلوانب غري املالية، ويف خذ لعل أن أبرز فرق هو أن األنظمة احلديثة يف جمملها تأو

 :الفوارق يف اجلدول املوايل

  احلديثةومقارنة بني أنظمة القياس التقليدية  :)04(جدول رقم 
  مة القياس احلديثةأنظ  أنظمة القياس التقليدية

  على مستوى األهداف -1

األهـداف  اإلستراتيجية مع العمليـات و  مالئمةالتحقق من  -
  التقليدية 

  متابعة املخططات تنفيذ و -
  متأخرة ردة الفعل بطيئة و -
  من معطيات داخلية انطالقا  تفسري النتائج يكون -
  العقاب االعتماد على أنظمة اجلزاء و -
 متمركزة ويلة مسامهة األشخاص قل -

  اإلستراتيجيةالتحكم املسبق يف األهداف و -
  حماكاة الوضعية تنفيذ و -
  توقعية وردة فعل سريعة  -
   ، كمية ونوعيةخارجية انطالقا من معطيات داخلية وريتغيال -
 التدريبواالعتماد على نظام التكوين  -

  األدواتعلى مستوى الوسائل و   -2

  ات احملاسبية على نظم املعلوماالعتماد  -
  معلومات كمية تسلسلية  -
  مؤشرات مالية حتليلية  -
  حتليل عمودي يستند إىل مراكز املسؤولية  -
  التقييم شهريةودورة الرقابة  -

  املعلومة كمادة أولية  ةاالعتماد على نظام معاجل -
  مشتركة ن معلومات صادقة صاعدة ونازلة والبحث ع -
   نوعية شاملةمؤشرات مادية و -
  توجه استراتيجي -
 العمليات ليل أفقي يستند إىل النشاطات وحت -

Source: Nolate  Guediat et Autres, Le contrôle de gestion pour améliorer la performance des 

entreprises, 3
ème

 édition, édition d’Organisation, Paris, 2004, P: 608.  

اليت فرضـتها  و ،دة بني أنظمة القياس التقليدية واحلديثةاجلوهرية املوجو الفروق نالحظ ،خالل هذا اجلدول من   
وزيادة وعي وتنـوع رغبـات   السيما التطورات التكنولوجية و ،احلاصلة يف البيئتني الداخلية واخلارجية التغريات
يف النظام التقليدي ودة ميكن أن تسد النقائص املوج ،كل هذه العوامل كانت السبب يف البحث عن مناذج .الزبائن

 .لقياس األداء
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  وازنوازنوازنوازناء المتاء المتاء المتاء المتة األدة األدة األدة األدأساسيات بطاقأساسيات بطاقأساسيات بطاقأساسيات بطاق: : : : انيانيانيانيالمبحث الثالمبحث الثالمبحث الثالمبحث الث  
واألهداف  واألمهية وازن من حيث املفهومة األداء املتول بطاقة حث إىل مفاهيم عاماملبح هذارق يف نتطس     

  .ا ببعضه األداة والعالقـة اليت تربط مكوناا بعضهذواملميزات، مث مكونات ه

        وازن       وازن       وازن       وازن       داء المتداء المتداء المتداء المتة األة األة األة األتطور ومفهوم بطاقتطور ومفهوم بطاقتطور ومفهوم بطاقتطور ومفهوم بطاق    ،،،،أةأةأةأةنشنشنشنش: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول        

ات اليت مرت ا لتصـبح  عرض كيفية نشوء بطاقة األداء املتوازن وأسباب ظهورها، مث أهم احملط اولسنح     
  . حها مفهوم دقيق وواضءمث إعطـاومن  ،ه اآلنعلى الشكل اليت هي علي

  داء المتوازنداء المتوازنداء المتوازنداء المتوازننشـأة بطـاقة األنشـأة بطـاقة األنشـأة بطـاقة األنشـأة بطـاقة األ    ::::األولاألولاألولاألولالفرع الفرع الفرع الفرع 
ة احملاسبية التقليدية على القياس املايل ألداء املنظمات، مما يؤدي إىل خلق حالـة خلـط بـني    األنظم زترتك    

باإلضافة إىل أا ال تعكس قيمة أغلب األصول غري امللموسة اليت متثـل   اس األداء،رق قيإستراتيجية املنظمة وط
العالقات مع الزبـائن واملـديرين وغريهـا، وألن     ،ملهارة لدى العاملنيعرفة واكامل ،ةجانبا مهما للقيمة السوقي

ت املنظمات إىل تطوير فقد اجته ،)Lagging Indicators(   ايل واملاضياملؤشرات املالية تعاجل األداء املتوازن احل
ألصـول غـري   اعتبارهـا ا  وتأخذ يف، ) Leading Indicators( ل جل املستقباوابتكار أنظمة ومؤشرات أداء تع

ـ ت استدع ،اتموعة من التغرية وقد تعرضت بيئة األعمال الداخلية واخلارجي. امللموسة  ادباملنظمات إىل إجي
  :1ييل اه التغريات مذه التغريات، ومن أبرز هذأداة قياس تتماشى وه

  ؛دويلزيادة حدة املنـافسة على املستوييـن احمللي وال -
 ؛اتتاج وأنظمة املعلومل اإلناة يف جموجيهور ثورة تكنولظ -
ـ   ة علىظهور تغريات وحتوالت جذرية يف أهداف املنظمات للمحافظ - روف املنافسـة  بقائها وسـط ظ

  ؛اسيها األسدفل هيح العمصبأ ثالشديدة، حي
ـ  ،اجب اإلنتاليأسرارات ورة ومداخل اختاذ القة اإلداحدوث تغريات جذرية يف نظام وفلسف - ا ترتب عليه

 ةاجلودة الشـامل  ؛)Just In Time(زونبط للمخفلسفة التـوقيت املنض ؛ةتيجيتطبيق اإلدارة اإلسترا
 )Total Quality(؛  
على  كذلكز النتائج يف األجل القصري، وبالتايل أصبحـت املنظمـات ترك ة علىاملقاييس التقليدي زتركي -

  .ألمهيتـه البالغـة نظرال الطـويـل األج
وقـد   )  Balances Scorecard(رف ببطاقـة األداء املتوازنظهرت ما يعه املتغريات ذوبالتايل على إثر ه    

  :ي يل ا كماكان ظهوره

                                         
يف تطـوير أداء ) ABC(طة األنش ف على أساسونظام التكالي) BSC(س األداء املتوازن بني مقـاييويلم عوض، تأثري الربط والتكامل دي سفاطمة رش 1

 .78:، ص2007غـزة،، اإلسالمية ة التجارة، اجلامعةكلي ،ل شهادة املاجستيـرلني مذكرة خترج طـينيـة،املصارف الفلس
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هناك أبعاد مفقـودة   أنوذكر  ،عن كيفية قياس املنظمات أداءها Robert Kaplan كتب  1983يف بداية      
 لكل مـن    "Relevant Loss" :ظهر كتاب بعنوان 1987ويف سنة  املالية،غري يف عملية القياس وهي املقاييس 

Kaplan & Janshon  ،إىلملواجهة اإلنتقاذات اليت وجهـت   يحيث ظهر مدخل األداء املتوازن كاجتاه رئيس 
  .1املدخل التقليدي

ـ ذال تعد بطاقة األداء املتوازن عملية جتديد مطلق يف أساليب تقييم األداء، بل تعود جو        ه ذور فكرة ه
اسـتعمال   ةراسة كيفيدوجمموعة من الباحثني ب Harbert Simoun ام ات أين قنالطريقة إىل سنوات اخلمسي

ـ   اماملعلومة احملاسبية، وتوصلوا إىل أن املسري ال يستند يف بناء نظام معلوماته على النظ ب، بـل  احملاسيب فحس
ـ اديفة إىل استخدام املؤشرات املاهناك جمموعة متنوعة من األنظمة يستقي منها معلوماته، باإلض لة يـة كوس

 .2جة لإلنتاللمتابعة اليومي
 ار، بأمريكا الشمالية على يد املستش1992سنة  بشكل كامل ة األداء املتوازنلبطاق رمسي كان أول ظهور    

Robert Kaplan ثاملـؤسس لـوحدة البح ارواملستش )KPMG(  David Norton ـ ذو اسـة  د درلك بع
ل تقييم ة يف كل من كندا والواليات املتحدة األمريكية، من أجدامت عاما كامال  على اثنيت عشرة مـؤسس

ل الدراسة الحظ الباحثان أن املسريين ال يفضلون أسلوبا معينا يف التقييم على حساب اآلخـر،  الأدائها، وخ
مسح بإجياد مــؤشر أداء شــامل    ما اذ، وه)غري املايل( ليمايل والعزن بيـن املم يوابل يبحثون عن تقيي

   .3ةللمسريين نظرة سريعة وكاملة حول نشاط املؤسسيعطي 
ـ       ـ  Anolog Devicesركة إن أول بطاقة تقـييم متوازن متَ استخدامها هي يف ش ، حيـث  1987ام ع

ـ وقياس األداء، ولقد مشلص مشولية من املداخل السابقة لفحاقة أكثـر ه الشركة بطذاستخدمت ه  هذت هـ
منتجـات   رسليم للعميل، جودة ودورة العمليات التطبيقية، فاعلية تطويسرعة الت: البطاقة جوانب خاصة مثل

مفهوم طور من قبل  وة األداء املتوازن احلالية هاقجديدة باإلضافة إىل املقاييس املالية وبالتايل ميكن القول أن بط
حيـث   .ة للقيـاس ا التصور يف طريقذع هـحيث يعتربان أول مـن وض Norton & Kaplanن كل م

   .لر واملاضي واملستقباحلاض: ةاالهتمام باحملاور الزمنية الثالث ة علىه البطاقذدت هماعت

        ة األداء المتوازنة األداء المتوازنة األداء المتوازنة األداء المتوازنور بطاقور بطاقور بطاقور بطاقل تطل تطل تطل تطمراحمراحمراحمراح: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني  

عد أن أدركت املنظمات أن هناك أسباب لألداء ب ،التسعـينات ذندث تطور يف بطاقـة األداء املتوازن مح   
  :ل التايلر يف الشكالتطو م حمطاترض أه، وميكن علنموذجلغـري املرضي 

  

                                         
 .521:، صمرجع سابق، األساليب احلديثة يف قياس األداء احلكومي ،"ةقياس األداء النشأة والتطور التارخيي واألمهي"عبد الرحيم حممد،  1
 .145- 143أساسيـات األداء وبطاقـة التـقييم املتوازن، مـرجع  سابـق، ص: طاهـر حمسـن منصور الغاليب، وائـل حممد صبحي إدريس 2

3 Paul Niven, Balanced scorecard step by step, Wiley, Canada, 2002, P. 29. 
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 ة األداء املتوازناحل تطور بطاقرم :)03(شكل رقـم
 
  
  
  
  

  .16:صناديـة راضي عبـد احلليـم، مرجع سـابق،  :املصـدر 
  

إن  .حيث مت وضع بطاقة األداء املتوازن كمصفوفة ذات أربعة منظورات لقياس األداء :1992ل األولاجلي -
ة إضـاف  علم الـت النمو وة، العمالء، العمليات الـداخلي: بإضافة ثالثة منظورات أخرى وهيا اجليل متيز ذه

ـ   .ةات األربعه املنظورذياس األداء ضمن هـقيل، حيث يتم للمنظور املا داف إن اقتراح ربـط رؤيـة وأه
ـ  األداء يف ع موازنـة استخدام قياسات تشـج د يف اختبار وة جاء ليسـاعطاقاملنظمة مبنظورات الب ديات امل

عطـى مؤشـرات   ة البطاقة واعتربا كنظام لتطوير األداء حيـث ت ه املرحـلذرفت هلك عذول ،1املختلفـة
ية، رؤية اإلستراتيجه املؤشرات بتـغري الذغري هتة وتللمنظورات األربعة انطالقا من الرؤية واألهداف املوضوع

  :ـلة باملرح هذومتيزت ه
  ؛ةإعطاء الصورة العامة للبطاق -
  ؛طاس وتطوير األداء فقية لقأداتبار البطاقة كاع -
  ؛عة حماورستراتيجية إىل أربيم اإلستق -
  .ةربط التوجه اإلستراتيجي باملمارسات اليومي -
  :  ةوميكن إعطاء شكل بياين للجيل األول للبطاق  

  ة األداء املتوازنلبطاق ولل األاجلي ):04(شكل رقـم 
  
  
  
  
  
 

Source: Fabienne Guerra, Pilotage stratégique de l’entreprise, le rôle de tableau de bord prospectif, de 

Boeck, Paris, 2007, P.122. 

                                         
  .145:طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن، مرجع سابق، ص 1

  اجليل الثاين                     اجليل الثالث             اجليل األول                

BSC كنظام      
  للتغري التنظيمي

BSC م إدا ري�  BSC آ���م ��
%�! ا�داء  آ��

لرؤيةا  

 احملور املايل

 حمور العمالء حمور العمليات الداخلية

 حمور النمو والتعلم
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ا الرؤيـة  عة حمـاور تتوسـطه  أربأول شكل هلا كانت عبارة عن ة يف جند من خالل الشكل أن البطاق        
  .طقاء فاألد استقييم وقـي حيث كان دورها يقتصر على ،جيةاإلستراتي

نتيجة لتطبيق اجليل األول من البطاقة يف العديد من املنظمات، ظهرت عـدة عيـوب    :1996ل الثايناجلي -
  :1اا اجليل ومن أمههذومشاكل يف تطبيق ه

ا وله رؤى وتصورات متباينـة  ا وغامضويل لبطاقـة التقـييم املتوازن جاء واسعديد األأن التعريف والتح -
  ؛هاعن
 ة اليتإقرار جمموعة القياسات املناسببوذلك  ،ه املنظورات من جانبذة هلاملالئمكيفـية اختيار القياسات  -

  ؛ار أي من منظورات البطاقـةتنطوي حتت إط
  . من املؤسسـةب كبرينوبالتايل إمهاهلـا جلا ،األداء دةوير األداء وليـس لقـياأداة لتط هاتباراع -

ت كنظـام  ألداء املتوازن يف شكل جديد واعــترب وجاءت بطاقة ا ،ه املشاكلذهكل جتاوز عدها متَ وب    
لتجيب عن السؤال املوضوع  ت، وجاءالوضوحة وساطالبب تتميز توأصبح ،القرارات ذدارة يساعد يف إختالإل

  :ل يفه األخرية تتمثذوه ،ةه األسئلذجابة عن هة لإلهلا يف كل منظور من أجل وضع املعايري املناسب
  م؟أمام املسامهني ومحلة األسه للنجاح ماليا كيف جيب أن نبدو -
 ا؟ا ينـتظرون منذمالئنا ومالتحقيق رؤية املنظمة كيف جيب أن نبدو أمام ع -
 مسامهينا؟ ىمالئنا وحنقق رضرغبات عع ت األساسية اليت جيب أن نتميز فـيها حىت نشبياملهي الع ام -
 ها؟هي قدرة املنظمة على قيادة التحسني والتغري وزيادة إبداع ام -
 :ة يف الشكل التايلوميكن تلخيص اجليل الثاين للبطاق     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

                                         
 .146:، صطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن، مرجع سابق 1
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  ة األداء املتوازناجليل الثاين لبطاق ):05(شكل رقـم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source: R.Kaplan, D.Norton, Le tableau de bord prospectif, pilotage stratégique, les 4axes du succès, 

édition d’Organisation, Paris, 2002, P.21. 

     
ـ  را التطور ظهر ما يعذع هألنه م ،داه املرحلة مهمة جذوقد كانت ه     ة الـيت ف بعالقة السـبب والنتيج

أداة  ة األداء املتـوازن احملاور األربعة مع بعضها البعض، كما أصبحت بطاق القـةأصبحت تتولد من خالل ع
ةراتيجـية بسبب العالقة املوجودة بني الرؤية واحملاور األربعالة خاصة يف جمال اختاذ القرارات اإلستإدارية فع.  

يت ال توجد يف لتوازن العـناصر اهلامة ال الثالث مـن بطاقـة األداء امليتضمن اجلي :2000ثاجليل الثال -
  :1ياجليـل الثاين واألول وهذه العـناصر ه

  ؛وحاف األداء املايل بوضق يف سالسل األهداف اإلستراتيجية حىت تظهر أهدفداالرتباط و الت -
  ؛يةاتيجة اإلسترتيجي يف اخلريطاإلسترا التدفقل يت ال ترتبط بتشكيلعاد املبادرات اباست -
ـ شعند تنفيذ التخطيط اإلستراتيجي بطريقة مناسبة نتـوصل إىل مؤ -  ةرات األداء املناسـبة واملفيدة للمتابع

  .ة يف املنظمـةاإلستراتيجية والرقابة اإلداري

                                         
 .17:ع سابـق، صنادية راضي عبد احلليم، مرج 1

 ةالرؤية اإلستراتيجي

 للمؤسسة

�ت ا%ه#اف ,� ا��.�درات ا��-���! ا�'�

 ا��
	 وا�����

لتحقيق رؤية املؤسسة 

كيف تكسب القدرة 

 على االبتكار والتعلم؟

�ت ا%ه#اف ,� ا��.�درات ا��-���! ا�'�

��
 ا���� ا�

نجح ماليا كيف حىت ت

جيب أن تظهر أمام محلة 

 األسهم؟

�ت ا�ه�اف,� ا��.�درات ا��-���! ا�'�

�� ا���

لتحقيق رؤية املؤسسة 

كيف جيب أن نظهر 

 أمام عمالئنا ؟

�ت ا�ه�اف,� ا��.�درات ا��-���! ا�'�

ت ا��ا������
 ا��

ذوي املصاحل  حىت نرضي

ماهي العمليات الداخلية 

ب حتسينها؟اليت جي  
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ة يف ات الـوارد سامهت مناذج اجليل الثالث بتعـزيز دقـة استخدام العـديد من اخلصائص واآللي وقد     
  .1ية لألداءباجلوانب اإلستراتيج اطاجليل الثاين لكي يتم إعـطاؤها صيغة عملية أكثر ارتبا

  :يلي ة مباويتميز هذا اجليل من البطاق        
  ؛يل األولبساطة وأقل تعقيد من اجلر يتميز بكونه أكث -
 ؛يعترب كإطار للتغري التنظيمي ألنه يبني اخلطوات اخلاصة بالتغري يف املنظمة من خالل تغري استراتيجياا -
  اتضاح العالقة السببية املوجودة بني حماورها أفضل مما كانت يف اجليل الثاين؛ -
  .يبني االجتاه بوضوح حىت يتمكن األفراد من الوصول إىل الرؤية املرجوة -

اجليل الثاين يف لشكل العام مل يتغري بل بقي كما ما يالحظ على هذا النموذج األخري للجيل الثالث أن او     
رابعـا لبطاقـة األداء    هناك من يضيف جـيال و.مشوليةر دقة وأصبح أكثة عمله وطريقوإمنا تغريت فلسفته و

ـ عـد التو خاصـة ب  ،رف بالبعـد البيئـي هـو ما يعوذلك بإضافة بعد خامس و ،املتوازن اجلديـد   هـج
قة األداء املتـوازن  بالتايل ظهرت ما يعـرف ببطاو ،)املؤسسة اخلضراء(ـلسفة جديدة للمؤسـسات حنو ف

  .من هذا الفصل يف املبحث الثالث خصص هلا مطلبما هذه و املستدامة

  مفهوم بطاقـة األداء المتوازنمفهوم بطاقـة األداء المتوازنمفهوم بطاقـة األداء المتوازنمفهوم بطاقـة األداء المتوازن::::    الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث 

  :يلي يماأمهها ف إبرازهلذه األداة وميكن  طيتأعاليت لتعاريف ددت القد تع :ة األداء املتوازنتعريف بطاق....1

ـ    دف إىل مسـاع نظام إداري يه :"يبطاقة األداء املتوازن ه: 1ريفتع  ا هدة املنشــأة علـى ترمجـة رؤيت
وإستراتيجيتها إىل جمموعة من األهداف والقياسات اإلستراتيجية املترابطة، حيث مل يعد التقرير املـايل ميثـل   

  .2 "بليةتها ورسم حتركاا املسـتقييم أنشطمن خالهلا تق ؤسساتيدة اليت تستطيع املالوح ةالطريق

ار واملبادئ كن األفمنظام يقدم جمموعة متماسكة :" بأا R.Kaplan & D.Nortonل من عرفها ك: 2ريفتع 
املقاييس يف  ذهتساهم ه ة ملقاييس األداء،ة مترابطيف جمموع ؤيةع ترمجة الربار مشويل للشركات لتتوخارطة مس

التنسيق بـني األداء   دة يفواملساع ،مالاتيجية باألعل اإلستراضع إستراتيجية األعمال واتصمال، وواألع ازإجن
  .3"داف املنظمةوصوال إىل أه نظيميوالتالفـردي 

ـ ية املنأول عمل نظامي حاول تصميم نظام لتقييم األداء يهتم بترمجـة إسـتراتيج  :"هـي :3ريفتع  إىل  ةظم
هداف حمددة ومقاييس ومعـايري مستهدفة ومبادرات للتحسني املستمر، كما أا توحد جـميع املقـاييس  أ

  4".ظمةدمها املناليت تستخ

                                         
 .149:ع سابـق، صة التقـييم املتوازن، مرجي إدريس، آليات األداء وبطاقطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبح1

2 R.Kaplan ،D.Norton، "The balanced scorerad,  measures that drive performance", Harvard business 

 review, Jan- Feb, 1992, P. 71. 
  http/www.yamany.info/Artiles.html: اقة األداء املتوازن، الرياض موقـعد اليماين، بطحمم 3
:  ي موقععبد احلميد عبد الفتاح املغريب، قياس األداء املتوازن، املدخل املعاصر لقياس األداء اإلستراتيج 4

http/www.elmaghrby.com/usearche/3.doc  
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منوذج يعرض طرق متنوعة إلدارة املنظمة :" مقياس األداء املتوازن على أنه .Robinson Jرف لقد ع :4ريفتع 
ور احملمن  لاآلثار املنعكسة على ك رباالعتباذ رات إستراتيجية تأخراة قخالل صناعة من لكسب عوائد مرضي

عتمد على يذكورة  املايل والزبائن والعمليات الداخلية وتعلم ومنو األفراد، وإن حتليل األداء وقياسه للمحاور امل
  .  1"لهداف قصرية وطويلة األجـة ألحتليل وتشخيص مقاييس أداء مالية وغري مالي

  :ي، وهذا النموذجاخلصائص املميزة هل مميكن استخالص أه :ة األداء املتوازناسية لبطاقاخلصائص األس .2

 اييس يفاملؤسسة وإستراتيجياا إىل أهداف ومق رؤيةة م ترمجث تتياملؤسسة، ح ورؤية يةاالرتباط بإستراتيج -
  ؛ق التوازنتقـييم وبالتايل يتحـقملية الع جمموعات تشكل أساس عأربـ

ق يتحق ومن مث) تصور مستقبلي(وكذلك تقييم حمركات األداء) تـصور املاضي(بيانات املاليةرض نتائج الع -
  ؛ويلةني األهداف القصرية والطالتوازن ب

ن ا حيـقق التوافق مع األهـداف ويضـم  توفري املعلومات املناسبة لتمكني اإلدارة من إعادة توحيد األداء مب -
  ؛ةوفاء مبتطلبات أصحاب املصلحال
ها، وهـذه األبعـاد   نفيما بي متكامال اييمد تشكل تقاعاد التقييم حيث يتعامل النظام مع أربعة أبعتعـدد أب -
  ؛لمالبعد املايل، بعد العمليات الداخلية، بعد العمالء، وبعد النمو والتع : يه
  ؛ارات والسيما اإلستراتيجـية منهارتعترب كأداة لإلدارة يتم مبوجبها اختاذ الق -
  .يةليدفقود يف مقاييس األداء التقحتقق التوازن امل -

ل نقل وتوصيو اهم يف صياغةتس ،إطار متكامل األداء :يه ريف شامل لبطاقة األداء املتوازنوبالتايل كتع     
ية إىل أهداف ة اإلستراتيجاإلدارية املـخـتلفة، وذلك بترمج دات واملستوياتسة إىل الوحإستراتيجـية املؤس

وي ذلق التوازن بني جــميع األطـراف   تعمل على خ كما ،ةقق رؤية املؤسسحت مليةومؤشرات عتشغيلية 
  .ملؤسسةيف ا املصلحـة

  2: ة ألااملتوازنبة األداء وقد مسيت بطاق   
  ؛لاألهداف قصرية وطويلة األج توازن بني -
  ؛ةؤشرات املالية وغري املاليراعي املت -
 ؛بلي واملاضياء احلايل واملستقيس األدقت -
  ؛)النظرة الكالسيكية(ني العمليات وليس على ختفيضها تركز على حتس -
 .، من خالل املعلومات اليت يتم تبادهلا بني احملاور األربعةيتقيس األداء الداخلي واخلارج -
 

                                         
  .77:فاطمـة رشـدي سويلم عـوض، مرجـع سابـق، ص 1

2 Hélène Loning et al, Le contrôle de gestion, organisation et mise en ouvre, 2
ème

 édition, Dunod, Paris, 2003, 

P.159. 
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  :1كما تقوم البطاقة على ثالث ركائز أساسية وهي   
 سلسلة من عالقات السبب واألثر بني حماورها األربعة؛:العالقة السببية -
 هي مقاييس األداء املالية وغري املالية؛:ت األداءحمددا -
العالقات السببية وحمددات األداء تكون ظاهرة يف النهاية يف شكل نتائج ملموسة معرب عنها :العالقات املالية -

  .بأرقام مالية
 يـادة وذات لقيدة يف ميدان اإلدارة وادومنه ميكن القول أن بطاقة األداء املتوازن من املفاهيم احلديثة واجل    

  .ةامليكربيات املؤسسات العيف  مل ا الع انتشروقد  ،أمهية بالغة
  

        وازنوازنوازنوازنأهداف ومميـزات بطاقة األداء المتأهداف ومميـزات بطاقة األداء المتأهداف ومميـزات بطاقة األداء المتأهداف ومميـزات بطاقة األداء المت    ،،،،ةةةةأهميأهميأهميأهمي: : : : ب الثانيب الثانيب الثانيب الثانيالمطلالمطلالمطلالمطل  

ك باإلشارة لوذ ،وازنتاألداء امل ةقنتطرق يف هذا املطلب إىل األمهية، األهداف واملميزات اليت حتتويها بطا    
  .ر فيهاناصإىل أهم الع

        ة األداء المتوازنة األداء المتوازنة األداء المتوازنة األداء المتوازنأهمية بطاقأهمية بطاقأهمية بطاقأهمية بطاق: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

  :2تتمثل أمهية بطاقة األداء املتوازن فيما يلي

إستراتيجية املنظمة إىل أهداف ويتم حتديد  حيث يتم ترمجة: إستراتيجية املنظمةوضيح و ترمجة رؤية وت .1
كما حتـدد  ،األهــداف ذلك حىت تتحقق هـذه  و ،قـطاع العمالء الذي ستقوم املنظمة خبدمتهمالسوق و

حيث حتدد  ،لتعلم والتطورالعمالء وا و العمليات الداخليةاملنظمة أهداف وقـياسات كل من النجاح املايل و
  ؛املطلوب عـمله على وجه التحديد نب مايف كل جا

داف الرئيسـية  هب إعالم مجيع العاملني باألجي :ةاملطبق ياساتتوصيل وربط األهداف اإلستراتيجية والق .2
ن ترمجته إىل أهداف كيت جيب تنفيذها حىت تنجح اإلستراتيجية، فالتسليم السريع للعمالء على سبيل املثال ميال

اب الدور املنتظر منهم القيام تسليم الطلبات، مبا ييسر على العاملني فهم واستيعة خفض وقت اإلعداد أو سرع
  ؛يلفـرعية مع اهلدف اإلستراتيجدافهم اأه وافق حىت تت به

ياس األداء املتـوازن  يظهر أفضل تأثري لق :داف وترتيب املبادرات اإلستراتيجـيةتخطيط ووضع األهال .3
 وانـب اجل يفداف التنفيذيون األه راءدولذلك جيب أن يضع امل ،يري تنظيمييتم توظيفـه إلحداث تغ عندما
 ؛مايل ة إىل أداءـيقها مترمجح اإلمكانات املطلوب حتقبة تص، ومن خالل العالقـات السببية يف البطاقةاألربع

                                         
1 Jean Louis Mohlo, Jean Charles Mathe, l’Essentiel du contrôle de gestion, 2

ème
 édition, édition  

   d’Organisation, Paris, 2000, P:185. 
امللتقى الدويل العلمي  ،"استخـدام بطاقـة األداء املتوازن يف تقـييم أداء املؤسسة االقـتصادية ":حطي حممد شاكر السراج، حامد حممد، مداخـلة بعنوان 2

 .04:ص ،2009نوفمرب  11-10 ، اجلزائر،مسيلة جامعة حممد بوضياف، ،حول األداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة
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ووضـع احللـول   اليت تنتج عن تطبيق اإلستراتيجية،  تساعد يف كشف اإلختالالت :اتيجيةاإلسترتقييم  .4
   .الواجب تقييمها لتحديد اإلحنراف احلاصل، كما تساعد يف حتديد املعايري حتقيق األهدافاملساعدة على 

  :1يلبطاقة هو الرقابة اإلستراتيجية فتكون أمهيتها هأنه إذا كان الغرض من ا باحثنيويرى بعض ال   
  ؛لرئيسيةية اوضع جمموعة شاملة من األهداف اإلستراتيج -
  ؛يةة إليصال األهداف اإلستراتيجططفهم مشترك للفعاليات املخ -
  ؛ايات املنظمةتراتيجية وخطط وغداف اإلسلغة مشتركة تضمن صنع األه -
 ؛تطلبات املالية للمنظمةداف باملسري لألسباب اليت تربط األهتف -
تقيـيم  (حتديد املبادرات اإلستراتيجية الالزمة؛ وكذا قيـادة دوريـة لـألداء ومراجعـة اإلسـتراتيجية       -

 .)اإلستراتيجية
  .يةالتوقعات اإلستراتيجداف وجيع احلوار ضمن املنظمة حول األهتش -

  :يف فإن أمهيتها تتمثل ،و الرقابة اإلداريةوإذا كان الغرض من استخدامها ه
  ؛ املنظورات األربعـة للبطاقـةربعيلي صف األداء التشغيق يتقرير إداري دق -
 ؛هال وضع األهـداف وتسهييب بنيـربط سب -
 يلية؛التوقعات واملواضيع التشغ زيادة الفهم واملعرفة ضمن فريق اإلدارة من خالل املناقشات حول -

خالل التركيز على موارد املؤسسة واجلهود وهذا من  Alignementالتركيز على مفهوم التوافق والتكامل  -
 2.الفردية واجلماعية وجهود صانعي القرار على حتقيق األهداف اإلستراتيجية

        ة األداء المتوازنة األداء المتوازنة األداء المتوازنة األداء المتوازنأهداف بطاقأهداف بطاقأهداف بطاقأهداف بطاق: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  :داف تتمثل فيما يليم بطاقـة األداء املتوازن إىل حتقيق عدة أهداخدف استيه 
ية على املـدى  اإلستراتيج لى املدى القصري مع توازن الرؤيـةالتشغـيلية عدف البطاقـة للربط بني الرقابة  -

  ل؛الطوي
  بلية؛وأثرها على التطورات املستقبة العمليات اليومية مراق -
  ي لألداء املؤسسي؛التوازن الرباعاور التركيز على حم -
  اهيم تنفـيذية؛ستراتيجية إىل مفة اإليئة اإلطار العملي لترمج -
  مليات؛العية واملي بني اإلستراتيجتطوير منهج تك -
  اإلستراتيجـية لكافـة العـاملني؛ توضيح مسار الرؤيةيئة و -
  ات؛ات والتأكد من توافـر املتطلبيملل بني اإلستراتيجية وتنفيذ العم التواصدع -

                                         
1 R. Kaplan, D. Norton, "Using the balanced scorecard as strategic management system", Harvard business   

review, Jan –Feb, 1996, P.13. 
 .98:، مرجع سابق، صاألساليب احلديثة يف القياس احلكومي، "قياس وتقييم األداء احلكومي"نبيل إمساعيل رسالن،  2
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  ية؛ئية املتحققة من اإلستراتيجوائد املبدتعزيز ومساندة الف -
  ة؛ي املصلحة يف املنظمذول بني األطراف وية االتصاتوحيد وتق -
  وانب املنظمة؛داري ليشمل كافة جدوى النشاط اإلالرقي جب -
  ة؛ات التشغـيلية للمنظمملي العيف) البعـد البيئي( إدخال االستدامة -
ذلك قيادة ليس فقط النتائج املالية، ولكن ك جعل املؤسسات قادرة على متابعة إىلدف بطاقة األداء املتوازن  -

  .1حلصول على موارد غري ملموسةمنو الكفاءات وا
   :2وهي ،أن بطاقة األداء املتوازن دف إىل ثالثة أهداف أساسية R.Kaplan & D.Nortonويرى كل من        

ل النجاح كما أا تسمح بوضع عوام من قبل اإلدارة العليا، نشر اإلستراتيجية املوضوعة: يةإيصال اإلستراتيج -
بتوجيه األنشطة ومن مث اقتناص الفرص واجتناب التهديدات، وبالتايل فبطاقة األداء سمح الرئيسية للمؤسسة، كما ت

  كالت التفسري اخلاطئ لإلستراتيجية؛مشص من تقل ،املتوازن تعترب لغة عملياتية واضحة
 عن خمتلـف العوامـل   املسؤولةبطاقة األداء املتوازن هي : لتوفيق بني األنشطة لتحقيق األهداف اإلستراتيجيةا  -

  اخلاصة باملؤسسة، فهي تعمل على التنسيق فيما بينهم على خمتلف املستويات بغرض حتقيق األهداف اإلستراتيجية؛
فهذا يعترب من أبرز األهداف اليت تسعى املؤسسـة إىل   ؛"ميكن قياسه ميكن إدارته"حتت مقولة ما : قياس األداء -

وإذا قلنا قيـاس األداء  . ووضعيتها، وبالتايل اختاذ القرارات ألن قياس األداء ميكن املؤسسة من معرفة حالتها حتقيقها
فهذا يعين تقييم اإلستراتيجية والتحقق من حتقيقها ألهدافها ألن األهداف اإلستراتيجية هي عبارة عـن مؤشـرات   

  .على األداء بةأداة مفتاحية للقيادة والرقاكذلك و ،تقييمللأداة ونظام  تعد لألداء، وبالتايل فبطاقة األداء املتوازن

        مميزات استخدام بطاقة األداء المتوازنمميزات استخدام بطاقة األداء المتوازنمميزات استخدام بطاقة األداء المتوازنمميزات استخدام بطاقة األداء المتوازن: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

يقصد مبميزات االستخدام العناصر اليت متنحها بطاقة األداء املتوازن ملستعمليها وال متنحه بقية أدوات التقيـيم      
    3:وميكن إجياز هذه املميزات فيما يلي. األخرى

  اإلستراتيجية بكل وضوح؛ متكني اإلدارة من حتديد ووضع األهداف -
يقدم مقياس األداء املتوازن إطارا شامال لترمجة األهداف اإلستراتيجية إىل جمموعـة متكاملـة مـن    : الشمولية -

 املقاييس، اليت تنعكس يف صورة مقياس أداء اإلستراتيجية؛

 ستراتيجية؛يعمل على إشباع رغبات واحتياجات إدارية ألنه جيمع يف تقرير واحد أجزاء عديدة من اإل -

يتضمن املقياس العديد من التوازنات، فمقاييس األداء تتضمن موازنة بني األهداف الطويلة والقصـرية املـدى،    -
 وبني املقاييس املالية وغري املالية واملقاييس الداخلية واخلارجية؛

                                         
1
  Jean Brilman, Jacquee Hérard, Les meilleurs pratiques de management, 6

ème
 édition, édition d’Organisation, 

 Paris, 2008, P. 210. 
2
 Awore gonbard saintongo et al, Le balanced scorecard est-il une nouveauté? DESSCES, Paris, 2002/2003, P.11. 

  .81-80 :ابق، صفاطمة رشدي سويلم عوض، مرجع س 3
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ث يأخذ يف االعتبـار  يؤدي استخدام بطاقة األداء املتوازن إىل احلد من مشكالت التعظيم الفرعي لألرباح، حي -
كل املقاييس التشغيلية املهمة، وبالتايل يستطيع املدير حتديد ما إذا كان التحسني يف مقياس ما يكون على حسـاب  
املقاييس األخرى، فعلى سبيل املثال ميكن للمنظمة أن ختفض من زمن تسويق املنتجات باستخدام أساليب عديـدة  

 وإدخال منتجات جديدة ختتلف اختالفا كبريا عن املنتجات القائمة؛ مثل تطوير عملية إدخال منتجات جديدة

يترجم مقياس األداء املتوازن رؤية املنظمة وإستراتيجيتها يف جمموعة مترابطة من مقاييس األداء تشمل كال مـن   -
  املخرجات وحمركات األداء هلذه املخرجات؛ مقاييس

  .ة بصورة شاملة عن عمليات املنظمةإمداد اإلدار -
يف جعلها حتتل مكانـة مهمـة    ،ات األخرىنحها بطاقة األداء املتوازن عن غريها من األدوكل هذه املزايا اليت مت   

  . نظرا للنتائج احملققة منها، خاصة يف اال اإلستراتيجيوهذا  ،جمال االستخدام يف كربى املؤسسات العاملية
  

 ة األداء المتوازنة األداء المتوازنة األداء المتوازنة األداء المتوازنمكونات بطاقمكونات بطاقمكونات بطاقمكونات بطاق::::المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث        

تعترب بطاقـة األداء املتوازن من األدوات احلديثـة يف القيـادة وهي تظهـر يف صورا العامة مـن أربـع        
 :جوانب جوهـرية، تتمثل يف الشكل التايل

  الشكل البياين لبطاقة األداء املتوازن: )06(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

     

 

 

 

 

 
Source : R.Kaplan, D.Norton, "Using the balanced scorecard as strategic management system", Op, Cit, 

P. 04. 
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ـ  ،ةاإلستراتيجيية ظ أن بطاقة األداء املتوازن تتكون من أربع جوانب تتوسطها الرؤنالح ،ا الشكلذمن ه     األ 
  :يف ه األبعادذتتمثل هو .خر بعالقة سببيـةباآل ه األبعاد مرتبطذطة البداية، كما أن كل بعد من هنق تعترب

يقيس هدا البعـد رحبية اإلستراتيجية، ألن حتقيق األرباح ميثل احملرك األساسي للمبادرات : املايل) احملور( البعـد -
ألن بقاء  د احملققةوائـعالو التشغيليلى كـم من الدخل ويعتمد اجلانب املايل ع، ستراتيجية اليت متارسها املنظمةاإل

  ؛وائد واألرباح احملققةعلن مبدى ااملنظمة واستمراريتها مرهو

 ه القطاعـات، ذستهدفة ويقيس جناح املنظمة يف ها اجلانب قطاعات السوق املذحيدد ه: بعـد العميل أو الزبون -
الزبـون   ىالسوقية، عدد العمالء اجلدد، رض احلصة: لتتحكم يف أهـداف منوها وتستخدم املنظمات مقاييس مثل

يؤدي إىل بقاء املؤسسة مادام هناك زبائن تتعامل معهم وحتقق ه ألن ،م جداالزبون يعترب مه ىرضأي  ،ا األخريذوه
 ؛وعوائدمعهم أرباحا 

ا اجلانب على العمليات الداخلية اليت تؤيد كـال من جانب العميـل عـن   ذيعتمد ه: بعـد العمليات الداخلية -
االبتكار، : ا اجلانب على عملياتذز هة ثروة املسامهني، ويركواجلانب املايل بواسطة زياد ،خلق قيمة للعمالء طريق

 ؛ا على اخلدمات املقدمة للعميلذالتشغيل والتحويل وك

ا اجلانب القدرات اليت جيب أن تنمو فيها املنظمة من أجل حتقيق عمليات داخليـة  ذحيدد ه: بعـد النمو والتعلم -
العـاملني أو  : ى قياس قدرات كل مـن ا اجلانب علذيمة للعمالء واملسامهني، ويركز هواليت ختلق ق ،عالية املستوى

األفراد ومستوى مهارام ورضاهم عن العمل، ويقيس كذلك قدرات نظام املعلومات وأخريا يقيس نظام املكافآت 
  .واحلوافز

فيمـا بينـها    ،ه اجلوانب األربعة، فإن كل جانب أو حمور يتكون من أربعة أقسام متكاملـة ذباإلضافة إىل ه     
 :ه األقسام هيذحمور آلخر وه نوخيتلف كل قسم م

وهي النتائج املنشود حتقيقها، واألهداف بشكل عام موزعة على أبعاد بطاقة األداء املتوازن وحتمـل   :األهـداف -
زمـين  قولة وممـددة بوقـت   نفس األمهية اإلستراتيجية وجيب أن تكون حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومع

  ؛لتحقيقها

 ؛ن طريق مقارنته بقيمة حمددة سلفاالذي حيدد حالة اهلدف املراد حتقيقه ع اجلانبمتثل : اتالقياسات أو املؤشر -

إجيابا عن اهلدف املـراد   مقدار حمدد يتم القياس بناء عليه لتحديد مقدار االحنراف سلبا أو :املعيار أو املستهدفات -
 ؛حتقيقـه

زم تنفيـذها لتحقيـق اهلـدف أي اإلجـراءات الالزمـة      تشري املبادرات إىل املشاريع التشغيلية الال: املبادرات -
  . واملساعـدة على حتقيق األهـداف

إىل هذه احملـاور   قسمن يـة حماور كربى، فهناك موبعـد أن رأينا أن بطاقـة األداء املتوازن تنقسم إىل أربع    
  :قسمني
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وسنتطرق إىل كـل  . العمالء والبعد املايل: العمليات الداخلية والنمو والتعلم، وأبعاد خارجية: أبعاد داخلية وهي 
  .بعد بنوع من التفصيل

        األبعاد الخارجيـةاألبعاد الخارجيـةاألبعاد الخارجيـةاألبعاد الخارجيـة: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

  .تتمثل األبعاد اخلارجية يف البعد املايل وبعد الزبائن أو العمالء 

يف  تعكس مقاييس األداء املايل األهـداف قصرية األجـل للمنظمة، وتشري إىل مـدى إسـهامها  :البعد املايل .1
ويف التحسني املستمر ألهـدافها ونشاطاا من وجهة النظر املالية وذلك بتحديد اجلوانب  ،فيـذ اإلستراتيجـيةتن

ويتم التقييم لألداء هنا باملقارنة مع نتائج األداء املالية  ،اخلاصة باملوقف املايل للمنظمة باالعتماد على عـدة مقاييس
فهـي  : وتلعب املقاييس املالية دورا مزدوجـا  .1ارخيية للمنظمة نفسهاومع معايري وقياسات ت ،للمنظمات املنافسة

األهداف مع الغايات واملقاييس يف كل منظورات بطاقة التقيـيم   موتالؤ ؛حتدد األداء املايل املتوقع من اإلستراتيجية
د أو أكثر من للبطاقة جيب أن يرتبط بتحقيق واحـ كما أن األهداف والقياسات يف املنظورات األخرى. األخرى

وختتلف املقاييس املالية املعتمدة باختالف املراحل اليت متر ا املنظمة وهـذه املراحـل   ،2األهداف يف املنظور املايل
  ).Harvest(   ومرحلة النضج) Sustain(  االستقرارمرحلة ) Growth( مرحلة النمو : 3هي

تركز املقاييس املاليـة علـى زيـادة     ،وىل من دورة حيااحيث تكون املنظمة يف املرحلة األ ،ففي مرحلة النمو   
املبيعات والدخول يف أسواق جديدة واجتذاب عمالء جـدد واحملافظة على مستوى مناسب لإلنفاق على تطـوير  

  ؛نمية قدرات العاملني وإمكانياموعمليات التشغيل وت ،املنتجات
واجتذاب املزيد من االستثمارات، وتركز املقاييس  ،ستثمار أمواهلاإعادة ا ظمةحتاول املن ،يف مرحلة االستقرارأما    

 العائد على رأس املال املستثمر، الدخل النـاتج مـن التشـغيل   : املالية يف هذه املرحلة على املقاييس التقليدية مثل
  ؛صومة والقيمة االقتصادية املضافةوعائـد املسامهة والتدفقات النقدية املخ

ـ ، نضجأما يف مرحلة ال   املقـاييس   زفإن املنظمة ترغب يف حصاد نتائج االستثمارات يف املرحلتني السابقتني وترك
  .املالية على تعظيم التدفق النقدي للمنظمة باإلضافة إىل مقاييس أخرى مثل فترة االسترداد وحجم اإليرادات

 ، النمـو املرد وديـة بعة الرحبية أو تاتسمح مب ،تعتمد املنظمات عند قياسها لألداء املايل على عـدة مؤشرات      
كل هذه املقاييس تضعها املؤسسة بغـرض   .املؤسسة بقياس التدفقات النقدية والقيمة املولدة للمسامهني، كما تقوم

  .اختبار أهدافها املتعلقة بالتكاليف، األرباح، عوائد األموال املستثمرة
 :وميكن توضيح هذه املؤشرات يف اجلدول التايل  
 

                                         
  .97فاطمة رشدي سويلم عوض، مرجع سابق، ص 1
 .175حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن، مرجع سابق، صطاهر   2

3
  R.Kaplan, D.Norton, Le tableau de bord prospectif, pilotages stratégique,  les 4axes succès, Op, Cit., 62. 

et : Fabienne Guerra, Op, Cit., P. 167. 
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  مقاييس األداء املايلأهم  :)05(ول رقمجـد

  إمجايل املوجودات -
 إمجايل املوجودات لكل عامل -
 نسبة الربح من إمجايل املوجودات -
 العائد على صايف املوجودات -
 املسامهة اجلدية -
 الدخل الصايف -
 نسبة الربح من املبيعات -
 الربح لكل عامل -
 العائـد -
 العائد من املنتجات اجلديدة -
 العائد لكل عامل -
 لعائد على حـق امللكيةا -
 العائد على رأس املال العامل -
 العائد عل االستثمار -

  القيمة املضافـة لكل عامل -
 معـدل النمو املركب -
 القيمة السوقيـة -
 سعر احلصـة -
 مـريح املتعاملني -
 والء املتعاملني -
 التدفـق النقـدي -
 إمجايل التكاليـف -
 معـدل االئتمان -
 املطلوبات -
 ةاملطلوبات إىل حـق امللكي -
 املدينة  بمعدل دوران النس -
 معدل دوران املخزون -
 القيمة االقتصادية املضافة -
 القيمة السوقية املضافة -

  .183:طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن، مرجع سابق، ص :املصدر 

   
 :ويتميز البعد املايل باخلصائص التالية 
- هـل حققت املؤسسة املنافع والنتائج اليت ترضي املسامهني؟   :على التساؤالت التالية جييب  

  كيف تبـدو صورة املؤسسة يف أعيـن املسامهني؟                                   
  مومسية، شهرية(ألن طبيعة األهداف املالية تكون قصرية األجل ،يركز على حتقيق األهـداف قصرية األجل -
  ؛القطاع النشاطي أو اإلستراتيجية وتتغري بتغري) سنوية أو
الـيت تـربط   السببية قاعدة ال وذلك عن طريق ،يعترب احملصلة النهائية لعمل املنظورات أو احملاور الثالثة األخرى -

  ؛احملاور األربعة مع بعضها البعض
  ؛يعتمد قياس اجلانب املايل على مقدار الدخل الناتج -
 بني القطاع العام والقطاع اخلاص، ففي القطاع العام يكون اهلدف املايل طويـل األجــل   خيتلف اهلدف املايل -

  ؛جلعكس القطاع اخلاص الذي يكون قصري األ
  ؛ملالية الدقيقة يف الوقت املناسبيعتمد على توفري البيانات واملعلومات ا -



 اإلطار النظري لبطاقة األداء المتوازن                                                              الفصل األول

 

32 
 

 :1ينة وهيثالثة إىل حتقيق أهداف معدف املؤسسة يف كل مرحلة من مراحل حياا ال -
 ؛)مرحلة النمو( منـو وتنويع رقم األعمال  •
  ؛)مرحلة االستقرار( تقليص التكاليف وحتسني اإلنتاجية •
  .)مرحلة النضج( استعمال األموال واالستثمارات •

مـدى جنـاح    الذي يعطي للمنظمة صـورة واضـحة عـن   أن احملور املايل هو احملور  ،وبالتايل ميكن القول      
 دقياس وتقييم احملور املـايل اختـا   على اأي ميكن بناء .ل ستبقى فيها سائرة أم ستدخل تعديالتوه ،إستراتيجيتها

  .الثباتقرارات التغيري أو 

 تعتمد معظم املنظمات احلالية على وضع متطلبات وحاجـات العمـالء يف قلـب   : بعـد العمالء أو الزبائن .2
ويتحقق  ،بقاء املنظمةأساس إىل العميل على أنه سبب وجود وإستراتيجيتها خاصة بعد التوجه احلديث الذي ينظر 

 يأخذ يف ،من خالل قدرة املنظمة على تقدمي منتجات بنوعية متميزة وبأسعار معقولة، وبقياس األداء املتوازن ذلك
هدفني على مقاييس تتعلق بالعمالء املستمل تالذي يش ،االعتبار تلك اخلصائص من خالل احتوائه على حمور العمالء

)Target Customer( وقبل أن تقوم املؤسسة بتحديد املقاييس جيب عليها أن تقوم . 2متعددة وهي تتضمن مقاييس
 تقوم ومن مث وبالتايل حتقيق رقم أعمال مربح، ،عوهذا حىت يسهل عليها التموق ،بتجزئة سوقية للقطاع املستهدف

 على حتقيق جناح للمؤسسة وكسب رضى كل هذا يساعد. احتياجام بغية إرضائهمبالتعرف على الزبائن احملتملني
 ،هذا األخري أصبح له دور مهم يف حياة املؤسسة اليت تسعى باستمرار إىل تعبئة كافة مواردهـا  ألن رضى ،زبائنها

  .واالختيارميكنه املقارنة وحيث أصبح الزبون على علم بكافة العروض املنافسة  ،خاصة يف ظل العوملة
كما يعكس حمور العمالء املميزات واخلدمات اليت تقدمها املنظمة لعمالئها، ويترتـب عليهـا والء العميـل        

التطوير املستمر يف املنتجات وإدخال منتجات جديـدة أو ختفـيض   : ورضاه، وقد يكون من بني هذه اخلدمات
ملنظمة ومـدى  الزبون مؤشرا على كفاءة ا رضى حيث يوفر مقياس ،وغريها من اخلدمات واالختياراتاألسعار 

وميكن القول أن االحتفاظ بالعمالء وكسب عمالء  .ؤدي إىل تكرار الشراء من املنظمة، فرضاه يهجناحها يف حتقيق
جدد يرتبطان بتحقيق احتياجام، ويوفر مقياس االحتفاظ بالعميل صورة عن مدى والء العمالء والذي يقـاس  

أن هناك جمموعـة مـن   R.Kaplan & D.Norton بيعات مع العمالء احلاليني، وقد بني كل منبنسبة النمو يف امل
     3:اخلصائص اليت حتكم حمركات القيمة من وجهة نظر العميل يف املنظمة وهي

ج أو اخلدمة بالنسبة للمسـتهلك مـن حيـث    الدور الوظيفي للمنت: مسات أو خصائص املنتوج أو اخلدمة -
  ميز ووقت توافره؛السعر، اجلودة والت

  مدى استجابة املنظمة لطلبيات العميل يف الوقت املناسب واجلودة والسعر املناسبني؛: العالقة مع الزبون -

                                         
1

   Fabienne Guerra, Op, Cit., P. 65. 
  .99:فاطمة رشدي سويلم عوض، مرجع سابق، ص 2

3
  R.Kaplan, D.Norton, Le tableau de bord prospectif, pilotages stratégique, les 4axes succès, Op, Cit., P.89. 
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تتمثل يف قدرة املنظمة بالتعريف عن نفسها لعمالئها وإبراز السمات اليت تتميز فيهـا عـن   : صورة العالمة -
  :دى الزبون يف الشكل التايلوميكن إبراز حمركات القيمة ل. غريها من املنظمات

  عند الزبون) مولدات القيمة(حمركات القيمة ):07(شكل رقم
                                    =                                      +                  +  

                         
  

 

 

Source : R.Kaplan, D.Norton, Le tableau de bord prospectif, pilotages stratégique,  les 4axes succès,       

Op, Cit., P.90. 

 

  :أما عن املقاييس اليت جيب مراعاا يف هذا احملور فقد تباينت تبعا للسؤال املطروح عن هذا احملور         
 اجتاه املنظمة وميكنكيف جيب أن يرانا عمالءنا؟ وهذا السؤال حيتوي على جانب سلوكي أي رد فعل الزبون     
  :نعطي بعض املقاييس املعتمدة، وذلك يف الشكل التايل أن

  املقاييس األساسية حملور العمالء ):08(شكل رقم 

  
   
  
  
  
  
  

  لكل جزء سوقي) عدد الزبائن، رقم األعمال، حجم الشراء:( حتدد احلصة السوقية بـ  احلصة السوقية

  ائن اجلدد أي رقم األعمال خاص بالزبائن اجلدديقاس بعدد الزب  االستحواذ على زبائن جدد

  تقاس باملدة اليت عاشها الزبون وهو يشتري من عند املنظمة  مدة االحتفاظ بالزبائن

  ا اإلشباع املنتظر حتقيقه للزبونذنظمة، وكسلع وخدمات امل الزبون عنتقاس مبستوى رضى   إشباع رغبات الزبائن

  اح الصافية لكل زبون مقارنة بالتكاليف املقابلةتقاس باألرب  كل جزء سوقي ةمردودي

Source: R.Kaplan, D.Norton, Le tableau de bord prospectif, pilotages stratégique, les 4axes succès, Op, 

Cit., P.34. 

حتقيـق   وال تسـتطيع  ،ميكن من خالهلا تقييم مسامهة العمالء يف حتقيق أهداف املؤسسة ،كل هذه املقاييس      
  .يصبح الزبون شريكا يف املؤسسةبالتايل و ،وفاء دائم إىلالزبون  ذا استطاعت حتويل رضىالنجاح إال إ

 خصائص السلعة

 السعر اجلودة الوظيفة

ة املؤسسةصور  قيمة مضافة العالقة مع العميل 

 املدة

 إشباع رغبات الزبون

كل جزء سوقي ةمردودي مدة االحتفاظ بالزبون  

 احلصة السوقية

االستحواذ على زبائن 

 جدد
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        بعاد الداخليةبعاد الداخليةبعاد الداخليةبعاد الداخليةاألاألاألاأل: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  .النمو والتعلمبعد العمليات الداخلية و: الداخلية يف بعدي تتمثل األبعاد   

عرض األعمال املتميزة يتم مفتاحية للمؤسسة، حيث عد اليت ت الداخلية تهي العمليا :العمليات الداخليةبعد   .1
، كما يركز هذا البعد على العمليات الداخلية واإلجراءات 1املقدمة للزبائن واملسامهني من أجل ضمان حتقيق الرحبية

مالية مرضية  حتقيق رغبات العمالء بكفاءة وفعالية، وأيضا حتقيق نتائج التشغيلية اليت متكن املنظمة من التميز وبالتايل
  :2للمسامهني، ويتحقق ذلك من خالل تقييم

 مصادر القوة والضعف يف العمليات األساسية للمنظمة؛ -
 كيفية ترشيد التكاليف؛ -
 .العمليات احملورية ومدى قدرا على الوفاء مبتطلبات الزبائن -

األداء  قةالتقليدية ومدخل بطا بني املداخل إن بعد العمليات الداخلية يكشف عن وجود اختالفني أساسيني ما      
ما  إىلإذ أن املداخل التقليدية حتاول مراقبة وحتسني العمليات القائمة املوجودة وأا تذهب  املتوازن يف قياس األداء،

وراء جمرد  املقاييس املالية لألداء من خالل دمج املقاييس املرتكزة على الوقت والنوعية لكنها مع ذلك تركز علـى  
لعمليات القائمة املوجودة، غري أن بطاقة األداء املتوازن عادة ما حتدد العمليات اجلديدة كليا والـيت مـن   حتسني ا

هـذا وإن أهـداف العمليـات    . جل حتقيق أهدافها املالية واملتعلقة بالعمالءأالضروري أن تتفوق فيها املنظمة من 
إدخـال   تعمل علـى بطاقة األداء املتوازن  كما أنجية، الداخلية تركز على العمليات األكثر أمهية لنجاح اإلستراتي

  .عمليات اإلبداع يف حمور العمليات الداخلية
صورة واضحة عن مسامهة العمليات الداخلية يف خلق القيمة وذلك بتفاعلـها مـع بقيـة     M.Porterوقد قدم    

  :3إىلالوظائف األخرى، حيث أن التحكم يف العمليات الداخلية يؤدي 
 توى تكاليف اإلنتاج والبيع؛حتديد مس -
 املسامهة يف حتقيق وإشباع رغبات الزبائن بالنسبة لبقية املنافسني؛ -
 .اهلامش اإلمجايل املتحصل عليه -
وبالضبط مرهون بـأداء العمليـات    ،ن األداء العام للمؤسسة مرهون بأداء سلسلة القيمةإىل هذا فإباإلضافة       

لزبائن واملسامهني، وميكن توضيح شكل سلسلة القيمة للعمليات اليت اقترحها كل عن خلق القيم ل املسؤولةالداخلية 
 :Kaplan & Norton من
  

                                         
1
  Alian Burlaud et al, Contrôle de gestion, Vuibert, Paris, 2004, P. 187. 

ل طاهر حمسن منصور الغاليب، وائ: وكذلك .13: ، ص2002علي السلمي، إدارة التميز، مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة، دار غريب، القاهرة، : أنظر  2
  .226:ق، صاملتوازن، مرجع  ساب اء وبطاقة التقييمات األدأساسي ،حممد صبحي إدريس

3
  Fabienne Guerra, Op, Cit., P.144. 
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  سلسلة القيمة للعمليات الداخلية ):09(الشكل رقم 
 
  
  

Source: R.Kaplan, D.Norton,"The balanced scorecard translateing strategy into action", Harvard 

business school press,1996,  P.96. 

 
  :1أن سلسلة القيمة للعمليات الداخلية متر بثالث مراحل وهي ،يتبني من خالل الشكل 

تسمى مرحلة اإلبداع أو البحث والتطوير، حيث يتم وفق هذه الدورة حتديد حجـم منطقـة   : املرحلة األوىل -
عدها إجراء دراسات السوق مث حتدد وتوضع السوق اليت تستوعب املنتج أو اخلدمة، ونوعية املستهلكني هلا، ويتم ب

ألنه بنـاء   ،همز هذه املرحلة بكوا األطول واألخطة لإلنتاج ونوعية معدات اإلنتاج واملدة الزمنية لإلنتاج، وتتمي
ويتم اإلجابة يف هذه املرحلة على سؤالني مهمني  .ديد متطلبات وعمليات هذه املرحلةعلى دراسات السوق يتم حت

انطالقا من عمليات اإلبداع، كيف ميكن التفـوق علـى   زبائننا؟  إىلالذي سنقدمه  املنتجهي خصائص ما  :ومها
 منافسينا، وذلك بتقدمي املنتج قبلهم؟

أو اخلدمة، وأسلوب اإلنتاج،  للمنتجحيث يتم حتديد التصميم املطلوب  ،تسمى مرحلة اإلنتاج: املرحلة الثانية -
العمالء، ويتم حتديد التكاليف اخلاصة باإلنتاج من مواد أولية وأجـور   إىليت تقدم مث جتهيز املنتجات أو اخلدمات ال

 و تكاليف أخرى؛

وهي املرحلة األخرية واليت تتركز فيها األنشطة على حتديد  ،تسمى مرحلة خدمات ما بعد البيع: املرحلة الثالثة -
لتجهيز، ويدخل ضمن هذه املرحلة املدة الزمنيـة  طبيعة ونوعية املنتجات واخلدمات املقدمة للعمالء ما بعد عملية ا

احملددة لتقدمي املنتجات وبرامج التعليم والتدريب اليت تقوم ا املؤسسة لعمالئها عن كيفية استخدام املنتجـات أو  
  .معاجلة العيوب واملردوداتوكذا ، ومعاجلتهاالعمالء والعمل على حلها  ىشكاو ستقبالا إىل باإلضافة ،اخلدمات

 تعد احللقة اليت تربط بني حاجات ،سبق ميكن القول أن هذه املراحل الثالث بأنشطتها وعملياا ويف ضوء ما     
أهم املؤشرات املعتمـدة يف   إىلقق من تعاملهم مع املنظمة؛ وميكن اإلشارة العمالء ومتطلبام ومستوى الرضى احمل

وأساليب االجناز ومعرفـة   ،دقيقة بواقع عمل املنظمة احلايلهذا احملور حيث أن حتديد هذه املؤشرات يتطلب معرفة 
وفيما يلي  من مشروعات إدارة اجلودة الشاملة،حيث أن معظم املقاييس واملؤشرات مأخوذة  ،بالعمليات املستقبلية

تطـوير   ،وقت املعاجلـة  ،سعة تكنولوجيا املعلومات إمجايل اإليرادات،/روفات اإلداريةاملص :أهم املقاييس املعتمدة
 .متوسط الوقت املنفق يف اختاذ القرارات  يف اإلنتاجية، التسليم يف الوقت احملدد،نياملنتج، دوران املخزون، التحس

                                         
1
  R.Kaplan, D.Norton, Le tableau de bord prospectif, pilotage stratégique, les 4axes du succès, Op, Cit.,  

   P.112-120. 

 إرضاء العمالء

 

خدمة العمالءضمان   
حاجات  حتديد

ومتطلبات 
خلق دراسة       

      منتجات   

تصميم تسليم       

 اإلنتاج          وجتهيز
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أن حمور العمليات الداخلية يف بطاقة التقييم املتوازن يساهم يف تشـكيل وإعطـاء مزايـا     ،ومنه ميكن القول       
ألن جناح املنظمة مرهـون   ،مهم يف هذا النموذجعد هذا البعد املختلفة ويتنافسية للمؤسسة، وتعزيز جوانب األداء 

 .مبواردها وعملياا الداخلية

أهـداف   الداخلية الواجب تنميتها لتحقيـق على القدرات واملهارات  يركز هذا اجلانب :بعد النمو والتعلم  .2
مرار على تنمية قدراا لتحقيـق قيمـة   حيث تتطلب املنافسة أن تعمل املنظمات باستاملنظمة يف األجل الطويل، 

املطلوبـة لتحقيـق   القدرات واملهـارات  للعمالء واملسامهني؛ ولسد هذه الفجوة بني القدرات واملهارات احلالية و
 :1وذلك يف ثالث جماالت رئيسة وهي ،أهداف املنظمة يف األجل الطويل

 من خالل سياسة اجلور واحلوافز؛: األفراد -
 م املعلومات؛تفعيل نظا :األنظمة -
وإدخـال   قدرات العاملني عن طريق التدريب وتنمية املهارات وتطوير الكفاءاتاستثمار : اإلجراءات التنظيمية -

فيتوجب على كل عامل أن يبحث عن االبتكار والتحسني . وتطوير اإلجراءات التنظيمية أنظمة املعلومات احلديثة،
 .يا التنافسية وحتسينها يف املستقبللكل جوانب العمل يف املنظمة للحفاظ على املزا

 :2أن هناك ثالث حمددات للنمو والتعلم وهي  Kaplan & Nortonحيث يرى كل من 
 تتمثل يف املهارات اإلستراتيجية، مستويات التكوين والطاقات الكامنة لديهم؛: فراد العاملنيكفاءات األ -
ستعملة يف اإلستراتيجية، قاعدة البيانـات اإلسـتراتيجية،   تتمثل يف التكنولوجيا امل: البنية األساسية التكنولوجية -

 الربامج وبراءات االختراع وحقوق النشر؛
 .دورة القرارات، حتديد املسؤوليات، التحفيز والعمل اجلماعي: األعمال احملورية -

فسة، حيث جند درة املؤسسة على النمو والتعلم ملواجهة املناقكل هذه احملددات تعترب كمؤشرات هامة ملدى       
واليت ال تقبل التغيري جتد نفسها قد تأخرت يف املنافسة قياسا بنظرياا الرائـدة   ،أن املؤسسات املتحفظة يف ثقافتها

جيعـل   ،جيايب ميكن أن تصنف باعتبارها منو وتراكم معريفاإل فعمليات التغيري .كثر انفتاحا على عمليات التغيريواأل
  .ة على األداء بطرق وأساليب متجددة تعطي للمؤسسة النجاح يف البيئة املتغريةفراد واجلماعات أكثر قدراأل
  :سؤالني أساسيني مها ناإلجابة ع إىليسعى هذا احملور و   
 هل للمؤسسة القدرة على التعلم والتميز؟ -
  كيف تقوي املؤسسة القدرة على التغيري والتحسني املستمر؟ -

                                         
1
  Alian Burlaud et al, Op, Cit., P.187. 

2
  R. Kaplan, D.Norton, Strategy map converting intangible assets into tangible outcome, Congress 

cataloging, USA, 2004, P. 14.  
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. فراد حنو التطوير والتحسني املستمر الضـروري للبقـاء  توجيه األ إىلي يؤد ،هذين السؤالني نواإلجابة ع      
الكفاءات  لتطويرليس فقط لتطوير اخلربة ملعرفة وفهم حاجات الزبون املرضية، ولكن  ،وجيب أن تسعى املنظمات

  .خلق قيمة للزبون يف الوقت احلاضروكذا 
بالقدرات الفكرية للعاملني ومستويات مهـارام،   تماماالهملخص هذا البعد هو تركيزه على فإن  ،وبالتايل      

والـيت تـنعكس    ،فيه مع احمليط الذي تعيش لة مالئمتهاونظم املعلومات واإلجراءات اإلدارية داخل التنظيم، وحماو
، العـاملني  رضـى  :وميكن إعطاء أهم املؤشرات املستعملة يف هذا اجلانب كما يلي. بعاد األخرىنتائجها على األ

 ، نظـام احلـوافز،  الربامج التدريبية ،ساعات العمل ،حوادث العمل ،مرونة العمل التغيب، فرص الترقيات، نسب
 .براءات االختراع وعمرها لداخلية،التصاالت اا
لفاشـلة  ومنه ميكن القول أن بعد النمو والتعلم ميثل قدرة املنظمة على االستفادة من جتارا ونتائجها الناجحة وا   

  .كفاءات حتقق مزايا تنافسيةوائها على ومدى احت
أن اجلوانب الثالثة األوىل ختلق فجوة  ،يالحظ من العرض السابق للمكونات األساسية لبطاقة التقييم املتوازن      

وتلك اليت حتتاجها املؤسسة يف حتقيق اإلستراتيجية املستهدفة، ويتم سـد هـذه    ،بني الطاقات واإلمكانات املتاحة
خالل احملور األخري الذي ميثل حمور النمو والتعلم والذي ميكن أن ينقل الطاقات واإلمكانـات  مـن    الفجوة من

  .املوضوعة ستوى الذي ميكن معه حتقيق األهدافامل إىلمستواها احلايل 
  :أن توزيع املعايري على كل بعد من أبعاد النموذج هو كما يلي إىلوميكن اإلشارة 

على حمـور العمليـات    %34على حمور النمو والتعلم و %22على حمور الزبائن؛  %22على احملور املايل؛  22% - 
 .ويدخل البعد البيئي ضمن احملور األخري .1)هذا نظرا لتشعبه واهتمامه باملوارد البشرية(الداخلية 

        العالقة بين المحاور األربعة لبطاقة األداء المتوازنالعالقة بين المحاور األربعة لبطاقة األداء المتوازنالعالقة بين المحاور األربعة لبطاقة األداء المتوازنالعالقة بين المحاور األربعة لبطاقة األداء المتوازن: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

وهلذا فقد أكـد كـل مـن     Causal Chain للنموذج يف سلسلة من العالقات السببيةاملقاييس األربعة  ترتبط    
Kaplan & Norton    من متثيل متوازن من املقاييس املاليـة وغـري املاليـة،     اإلستراتيجية تتكونعلى أن األهداف

كمـا   .سـببية ويتضمن هذا النموذج مقاييس للمخرجات وحمركات لألداء ترتبط معا يف جمموعة من العالقات ال
وفـائهم باملقابـل    إىلميكن أن تكون هناك عالقة سببية داخل البعد نفسه، فمثال إشباع رغبات الزبائن يـؤدي  

زيادة احلصة السوقية ومنه حتقيق مردودية للمؤسسة، ومـن هـذه    إىلوهذا كله يؤدي  ،احلصول على زبائن جدد
شكل يقوم برسم أو حتديد :"اليت تعرف بأا Map strategy العالقة السببية يتكون ما يعرف باخلرائط اإلستراتيجية

  .2"أصول ملموسة عن طريق سلسلة من العالقات إىلالعمليات اليت حتول األصول غري امللموسة 
  

                                         
1
  R. Kaplan, D.Norton, Comment utiliser le tableau de bord prospectif, édition d’Organisation, Paris, 

2003, P. 407. et: Mohan Nair, Essential of balanced scorecard, Wiley, Canada; 2010, P.256. 

2
  R. Kaplan, D.Norton, "The strategy focused organization", Harvard business school press, 2005, P. 69. 
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 :1وجود سلسلة من العالقات السببية على النحو التايل  Kaplan & Nortonكل من  افترض وقد        
اإلنتاجيـة،   العمليات حتسني إىل وتؤدي الداخلي التشغيل عمليات ملقاييس حمرك تعترب موالتعل النمو مقاييس إن    

 جمـاالت  بني السببية عالقاتال وبتحديد .املالية للمقاييس حمركات أيضاً تعترب اليت العمالء رضى إىل تؤدي وبالتايل
 تـؤدي  تشغيلية عوامل إىل املستثمر املال رأس على العائد زيادة مثل املايل، اهلدف ترمجة يتم املتوازن، األداء مقياس

 املتوازن، األداء قياسمل األربعة اجلوانب من كل يف املايل األداء على تؤثر اليت العوامل وبتقييم اهلدف، هذا حتقيق إىل
 .اإلستراتيجية األهداف لتحقيق املناسبة األداء مقاييس حتديد يتم

 ،البعض بعضها مع وتتكامل تتفاعل األربعة اجلوانب أن املتوازن األداء سمقيا يف السببية العالقات من ويتضح     
 املبيعـات  يف التوسـع  يتطلب املايل احملور ضمن) مثال املستثمر املال رأس على العائد حتسني( املالية األهداف وأن

 أن املتوقع من الذي )ءالعمال حمور ضمن( العمالء هؤالء والء مدى على يعتمد التوسع هذا وإن احلاليني، للعمالء
 رئيساً دوراً يلعبان أساسيني متغريين هناك أن فرض وعلى .املستثمر املال رأس على العائد على كبري تأثري له يكون

 هـذين  حتسـني  فإن لذا العالية، وجودا املناسب الوقت يف املنتجات تسليم ومها العمالء والء على احلصول يف
 املـذكورين  املتغريين ولتحسني املايل، التحسني إىل يؤدي الذي األمر العمالء والء ةزياد إىل يؤدي سوف املتغريين

 العاليـة  بـاجلودة  الداخلية العمليات متتاز وأن ،قصري التشغيل دورة زمن يكون أن بد ال )واجلودة التسليم وقت(
 خـالل  مـن  التشغيلية للعملية منيةالز الفترة تقلل أنظمة املن وتستطيع ،)الداخلية التشغيلية العمليات حمور ضمن(

 اإلستراتيجية األهداف ختيارا نفإ لذلك ).والنمو التعليم حمور ضمن( مهارام وحتسني للموظفني والتعليم التدريب
 األهداف حتديد فإن وكذلك واملسامهني، العمالء أهداف ضوء يف تتم أن جيب، الداخلي التشغيل عمليات جلانب

  الثالثة األخرى؛  اجلوانب يف األهداف وحتسني تطويرإىل  تؤدي أن جيب ،موالتعلي النمو جانب يف
  :والشكل املوايل يبني هذه العالقة جيدا

  
  
  
  
 
 
 
  
  

                                         
   .105: فاطمة رشدي سويلم عوض، مرجع سابق، ص   1
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  بطاقة األداء املتوازن) أبعاد(العالقة السببية بني حماور: )10(رقم  الشكل
  احملور املايل

  العالقة السببية لبطاقة األداء املتوازن ):10(شكل رقم 
  
 

  

  حمور العمالء

 

  

  حمور العمليات 
  الداخلية

 

  
  حمور النمو 

  والتعلم  
 

Source: R.Kaplan, D.Norton, "Using the balanced scorecard as strategic management system", 

 Op, Cit., P.83. 

     
 احملور يف وتصب بينها فيما لتتفاع األربعة احملاور ضمن احملددة األداء مقاييس أن ،السابق الشكل من ويتبني    

 زادت كلمـا  أنه الشكل من يتبني حيث ،األعلى إىل األسفل من الصاعدة األسهم حركة من يتضح وهذا ،املايل
 العمالءرضى  إىل يؤدي وهذا ،للعمالء عالية جودة ذات وسلع خدمات تقدمي إىل أدت كلما،العاملني معنويات

 على العائد زيادة وبالتايل،  املدينة احلسابات ختفيض إىل يؤدي الرضى هذا إنف مث ومن ،ظمةاملن جتاها عالية بدرجة
 باجتـاه  اقتراحام زيادة إىل تؤدي العالية العاملني معنويات أن أخرى جهة من يتضح كما .املستثمر املال رأس

 علـى  تـنعكس  اليت غيليةالتش املصروفات من ويزيد املعادة املنتجات من يقلل وبالتايل، اإلنتاجية وتطوير حتسني
  .املستثمر املال رأس على العائد ختفيض
 العالقة هذه أن يرىمن هناك  أن إال ،واحد اجتاه يف أا فترضي األربعة املداخل بني العالقات أن من الرغم وعلى

  :وهذا ما يبينه الشكل التايل .(Interdépendant) ةتبادلي عالقات الواقع يف
  
   

 املصاريف التشغيلية

 احلسابات املدينة عائد رأس املال املستثمر

 الدورة الزمنية للتشغيل جودة العملية

العميل رضى التسليم يف الوقت  

 اقتراحات املوظفني  للموظفني الروح املعنوية
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  بطاقة األداء املتوازنلعالقة التبادلية حملاور ا: )11(رقم  الشكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: R. Kaplan, D.Norton, Comment utiliser le tableau de bord prospectif, Op, Cit., P. .83  

  

ـ  الداخلية العمليات حتسن إىل يؤدي النمو والتعلم منظور يف التحسن أن يظهر ياألساس فتراضفاال       ايلوبالت
 بـأن  القـول  يف تتضح، فالتبادلية العالقة أما .املالية النتائج على وبالتايل .العمالء رضى درجة زيادة على تؤثر

 الـالزم  التمويـل  توفري إمكانية على تؤثر واليت احملققة املالية النتائج على يتوقف الداخلية العمليات يف التحسن
 وتكاليف الداخلية العمليات يف التحسن وجود فإن، أخرى ناحية ومن ناحية، من والتطوير البحوث على لإلنفاق
  . 1األربعة املداخل بني تبادلية عالقة أا أي أفضل، مالية نتائج حتقيق إىل تؤدي والتطوير البحوث

  

  

                                         
  .107: ص فاطمة رشدي سويلم عوض، مرجع سابق،  1

    البعد المالي

   المبادرات المستهدف المؤشر الهدف

        

    بعد اإلجراءات الداخلية

   المبادرات المستهدف المؤشر الهدف

        

        

    بعد العمالء

   المبادرات المستهدف المؤشر الهدف

        

        

    بعد التعلم والنمو

   المبادرات المستهدف المؤشر الهدف

        

        

 الرؤية اإلستراتيجية
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        إعداد بطاقة األداء المتوازنإعداد بطاقة األداء المتوازنإعداد بطاقة األداء المتوازنإعداد بطاقة األداء المتوازن: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
مـل واملقومـات الالزمـة    ملتوازن، وأهم العوامراحل وخطوات إعداد بطاقة األداء ا إىلنتطرق يف هذا املبحث   

  .بطاقة األداء املتوازن املستدامة إىلمث الصعوبات واملشاكل املرافقة لتطبيق النموذج، ويف األخري التطرق  ،لتطبيقها

        خطوات إعداد بطاقة األداء المتوازنخطوات إعداد بطاقة األداء المتوازنخطوات إعداد بطاقة األداء المتوازنخطوات إعداد بطاقة األداء المتوازن: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

دنيا يف املؤسسـة، بـدءا بالرؤيـة    املستويات ال إىلالعليا إن عملية بناء بطاقة األداء املتوازن تبدأ من املستويات    
أفعـال ومقـاييس وأهـداف     إىلاإلستراتيجية اخلاصة باملؤسسة، حيث تترجم بطاقة األداء املتوازن اإلستراتيجية 

  .ملموسة متثل توازنا بني خمتلف اجلوانب املوزعة عليها
ة لتصميم وتطبيق بطاقة األداء املتوازن، وسـنعرض أهـم   وقد تنوعت أراء الباحثني حول اخلطوات املنهجية الالزم

  :يف الشكل التايل املتمثلةاخلطوات املتفق عليها، و

  خطوات تصميم بطاقة األداء املتوازن ):12(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : R. Kaplan, D. Norton, "Putting the balanced scorecard to work", Harvard business review, Sep 

-Oct, 1993, P.134. 

  

 رؤية املنظمة

 حتديد اإلستراتيجيات

 حتديد عوامل النجاح احلاكمة

 حتديد القياسات

خطة العملحتديد وتطوير   

 حتديد األفعال التنفيذية

 املتابعة والتقييم
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بطاقة األداء املتوازن وفيمـا يلـي   من خالل الشكل نالحظ أن هناك سبع خطوات أساسية إلعداد وتصميم       
  :1شرحها

        ستراتيجيةستراتيجيةستراتيجيةستراتيجيةاإلاإلاإلاإل الرؤيةالرؤيةالرؤيةالرؤية صياغةصياغةصياغةصياغة: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

ـ  عام وبوجه اإلستراتيجية، األعمال وحدة ورسالة رؤية أوالً حتدد أن املنظمة على جيب       األداء مقيـاس  نإف
 ومرافق متعددة، توزيع وقنوات عمالء، هلا يكون اليت األعمال وحدة مئالت مشتركة شاملة رؤية على يقوم املتوازن
 إمجاع إىل للتوصل أساس حتديد يف املرحلة هذه يف األساسي الغرض ويتمثل .ا خاصة مايل أداء ومقاييس إنتاج،
 تفاقا إىل الوصول وكذلك احلايل ودورها، ةنظمامل لوضع واضح تعريف ىلإو ،الصناعة ومتطلبات خصائص بشأن
 اإلدارة رجال مع املقابالت عقد خالل من العمل هذا أداء ويتم املستقبل، يف الصناعة ا ستتطور اليت الكيفية حول
 الرؤيـة  جماالت خالل نم، إليها الوصول يف ترغب اليت واألهداف والغايات ورسالتها املنظمة رؤية لتحديد العليا
 :هي جماالت مخس يف ااالت هذه وتتمثل ،عليها املقاييس بناء سيتم اليت

 خـالل  مـن هم رضـا  بتحقيق العمالء نظر بوجهة اخلاصة األداء مقاييس تم : العمالء يرانا كيف: العمالء  .1
 ؛هلم املقدمة اخلدمات وحتسني السعر ختفيض التسليم، يف الدقة اجلودة، مقاييس

 مثـل  الرئيسة أهدافهم بتحقيق املال رأس أصحاب نظر بوجهة اخلاصة األداء مقاييس تم: املال رأس أصحاب .2
 ؛السوق من احلصة وزيادة التشغيل، أرباح زيادة املبيعات، منو ،املنظمة استمرارية

 اإلمكانيـات  ضـوء  يف فيه نتفوق أن جيب ما على الداخلية العمليات أداء مقاييس تركز :الداخلية العمليات  .3
 ؛ للمنظمة املتاحة واملوارد

 أهـداف  لتحقيق واالبتكار والتطوير التحسني يف االستمرار على اجلانب هذا مقاييس تركز :واالبتكار التطوير .4
 ؛املنظمة بأداء املهتمة املختلفة الفئات

 هو وإمنا لألداء مستقالً حمركاً تربيع اتمعي والبيئي ال األداء أن ،الباحثني بعض نظر وجهة من :اتمع والبيئة .5
 األداء ما أنك،اءلألد مباشر كمحرك يظهر أن جيب ال نهإف لذا. السابقة األربعة األداء حمركات يف ضمين حمرك

 واالستمرار، والنمو البقاء يف ترغب منظمة ألي والضرورية األساسية احملركات من أصبح قد اتمعي والبيئي
 بعـض  يف األديب واإللزام جوانبه بعض يف القانوين باإللزام يتسم أصبح وإمنا ً،اختياريا يعد مل األداء أن هذا إذ

  .احتياجاته بكل تفي أن ميكن ال األخرى األداء مقاييس وأن األخرى، اجلوانب

 العلياالعلياالعلياالعليا اإلدارةاإلدارةاإلدارةاإلدارة رؤيةرؤيةرؤيةرؤيةووووللمنظمة للمنظمة للمنظمة للمنظمة  العامةالعامةالعامةالعامة اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجية تحديدتحديدتحديدتحديد: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

 الـذي  املنافسـة  ومستوى منتجاا، حياة ودورة حياا، دورة ضوء يف املنظمة يجيةإسترات العليا اإلدارة حتدد    
 ،شديدة ملنافسة وتتعرض النمو مرحلة ويف جديدة املنظمة كانت فإذا، الداخل يف ومواردها وإمكانياا له تتعرض

 تكنولوجيا جمال يف واالبتكار التجديد البيئي، األداء العمالء، ىرض مثل اخلارجية األداء حمركات على ستركز فإا

                                         
  .115- 109: عوض، مرجع سابق، صفاطمة رشدي سويلم   1
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 كانت إذا أما .اهل التنافسي املركز تدعيم على يعمل مبا وذلك املنافسني، لدى املطبقة التكنولوجيا ضوء يف اإلنتاج
 العليـا  اإلدارة فإن مناسب، تنافسي وموقف سوقي باستقرار تتمتع ومنتجاا واالستقرار النضج مرحلة يف املنظمة

 التحسـني  خـالل  من ،واملسامهني الداخلي التشغيل مثل الداخلية األداء حمركات أساس على اإستراتيجيته حتدد
 اإلنتاجية وحتسني التكاليف ختفيض على يعمل مبا ،اإلدارية واألساليب املعلومات ونظم اإلنتاج جماالت يف املستمر

 .أخرى ناحية من للمسامهني القيمة وزيادة العائد وزيادة ،ناحية من

 الحاكمةالحاكمةالحاكمةالحاكمة النجاحالنجاحالنجاحالنجاح عواملعواملعواملعوامل تحديدتحديدتحديدتحديد: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    الفرعالفرعالفرعالفرع

نظمـة علـى   األهداف ومسـاعدة امل لشروط األساسية اليت تسمح بتحقيق تلك ا" :تعرف عوامل النجاح بأا    
              ، 1"وتكون عادة يف شكل كفاءات متميزة غري قابلة للتقليد وتعطي مزايا تنافسية للمنظمة مواجهة البيئة املتغرية،

 ،اخلمسة األداء حملركات إستراتيجية أهداف شكل يف وترمجتها العامة االستراتيجيات حتليل املرحلة هذه يف يتم   
 من األهداف اشتقاق خالل من ،األفقي الترابط حتقيق إىل باإلضافة األداء تقييم لنظام الرأسي الترابط حيقق ما وهو

 ميكـن  والـيت  ،أخرى ناحية من االستراتيجيات حتقيق يف بعضها مع األهداف وتعاون ،ناحية من االستراتيجيات
  :التايل اجلدول يف توضيحها

  األهداف اإلستراتيجية حملركات األداء ):06(جدول رقم 

 األهداف اإلستراتيجية حمرك األداء

 )وجهة نظر املسامهني(اجلانب املايل 

  تنمية وحتسني العائد -
  ختفيض التكاليف وحتسني اإلنتاجية -
 االستثمار واستغالل األصوليادة ز -

 )وجهة نظر العمالء(جانب السوق 

  العمالء رضى -
  احلصة من السوق -
 العمالء اجلدد -

 )وجهة النظر الداخلية( جانب التشغيل الداخلي 

  حتسني طرق األداء والتشغيل -
  تبسيط وتنميط أجزاء املنتج -
 ابتكار طرق جديدة -

 )النمو والتعلم( املستمر جانب التطوير واالبتكار و التحسني

  التطور التقين يف جمال اإلنتاج -
  البحوث والتطوير يف جمال املنتجات -
 تطور نظم املعلومات واألساليب اإلدارية -

 والبيئي ) وجهة نظر اتمع( جانب األداء اتمعي 
  تطور األداء البيئي -
 تطور األداء االجتماعي -

  .111:وض، مرجع سابق، صفاطمة رشدي سويلم ع: املصدر

                                         
1
  Georges Langlois et al, Contrôle de gestion, Berti édition, Alger, 2008, P.351. 
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 األداءاألداءاألداءاألداء بمحركاتبمحركاتبمحركاتبمحركات المرتبطةالمرتبطةالمرتبطةالمرتبطة اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجية لألهدافلألهدافلألهدافلألهداف األداءاألداءاألداءاألداء مقاييسمقاييسمقاييسمقاييس تحديدتحديدتحديدتحديد: : : : الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

 ،اخلمسـة  األداء حملركات حتديدها السابق اإلستراتيجية لألهداف األداء مقاييس بتحديد املرحلة هذه ختتص       
 ،عنـه  تعـرب  الـذي  االستراتيجي اهلدف من مشتقة كونت أن بجي فإنه، بفعالية دورها املقاييس هذه حتقق ولكي

 التطوريـة  حقيقته عن ومعرباً، االستراتيجي للهدف نقص أو زيادة دون مناسب املقاييس عدد يكون أن ويراعي
 حتديـدها  السـابق  لألهداف اإلسـتراتيجية  املناسبة األداء مقاييس حتديد وميكن. ممكنة صورة بأفضل والتنافسية
  :يلي كما السابقة املرحلة يف ءاألدا حملركات

   األداء حملركات اإلستراتيجية لألهداف املناسبة األداء مقاييس ):07(جدول رقم 

 مقاييس األداء األهداف اإلستراتيجية حمرك األداء

 اجلانب املايل

 .معدل منو املبيعات، رحبية كل منتج، رحبية قطاعات العمالء تنمية وحتسني العائد

ليف وحتسني ختفيض التكا
 اإلنتاجية

معدل حتقيق التكلفة املستهدفة، معدل حتسني التكلفة، نسبة تكلفة 
املنتج إىل تكلفة املنافسني، معدالت اإلنتاجية، نسبة األنشطة اليت 

 .تضيف النقدية

زيادة االستثمار واستغالل 
 املوارد

  نسبة االستثمار يف برامج التحسني والتطوير إىل املبيعات، 
 .ئد على االستثمار، التدفقات النقديةالعا 

 جانب العميل

 .جعات، تطور اجلودةسترمواعيد التسليم، نسبة امل رضاء العمالء

 احلصة من السوق

تطور عدد العمالء، نصيب املنشأة من عدد العمالء يف السوق، تطور  
حجم املبيعات تطور قيمة املبيعات، حصة املنشأة من مبيعات السوق، 

 .نشأة يف األسواق اجلديدةحصة امل

 .عدد العمالء اجلدد، نسبة العمالء اجلدد من املنشآت املنافسة  العمالء اجلدد

جانب التشغيل 

 الداخلي

حتسني طرق األداء 
 والتشغيل

  معدل الضياع يف املواد، معدل الضياع يف الوقت، 
  عدد نقاط االختناق يف مركز اإلنتاج واخلدمات،

 .ن، تطور مهارات العاملنيمعدل دوران املخزو

 تبسيط وتنميط أجزاء املنتج
التطور يف أجزاء املنتج، نسبة عدد األجزاء النمطية، معدل التحسني يف  

 .الكفاءة اهلندسية

 ابتكار طرق تشغيل جديدة

   
وقت حترك املواد بني املراكز، تطور زمن دورة اإلنتاج، تطور وقت 

  .إعداد اخلاليا اإلنتاجية
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نب التطوير جا

 واالبتكار

التطور التقين يف جمال 
 اإلنتاج

 .معدل التطور التكنولوجي، معدل االستجابة التكنولوجية 

البحوث والتطوير يف جمال 
 اإلنتاج

ابتكار منتجات جديدة، تطور املنتجات احلالية وحتسني خصائصها،  
 .معدل تطور النشاط البحثي، معدل فعالية النشاط البحثي

نظم املعلومات  تطور
 واألساليب اإلدارية

تطور نسب عيوب اإلنتاج، تطور عدد املوردين، تطور نسبة  
 .االستجابة لطلبات العمالء، تطور زمن دورة التسليم

جانب األداء  

  اتمعي

 والبيئي 

 تطور األداء اتمعي
التطور يف فرص العمل اليت تتيحها املنشأة، التطور يف مستويات دخول  
 .عاملني، تطور املسامهة يف الربامج الثقافية والتعليمية واملهنيةال

 تطور األداء البيئي
تطور عند املخالفات، تطور قيمة الغرامات، تطور أساليب معاجلة  

 .املخلفات، تطور أساليب معاجلة العادم، تطور املنتجات صديقة البيئية

  .113:فاطمة رشدي سويلم عوض، مرجع سابق، ص: املصدر

  

 العملالعملالعملالعمل خطةخطةخطةخطة وتطويروتطويروتطويروتطوير تحديدتحديدتحديدتحديد: : : : الفرع الخامسالفرع الخامسالفرع الخامسالفرع الخامس

، املسـؤولني  األفـراد  العمل خطة تشمل أن وجيب ،العمل خطة ووضع األهداف صياغة يتم ،اخلطوة هذه يف     
 زمين جدول وعلى ،أولويات قائمة على اموعة تتفق أن وجيب والنهائية، املرحلية التقارير إلعداد زمنياً وجدوالً

 .متوقعة غري مشكالت ثحلدو تفادياً

 أن فكمـا  ،والتنفيذية التشغيلية املستويات وأداء اإلستراتيجية األهداف بني الوصل مهزة األداء مقاييس وتعترب     
 من تشتق التنفيذية املستويات يف األداء مقاييس فإن ،لمنظمةلالعامة  اإلستراتيجية من تشتق اإلستراتيجية األهداف
 حىت ،بقية املستويات من أكثر للتحديد متيل املستويات هذه يف األداء مقاييس أن ويراعى ،اإلستراتيجية األهداف

  :التايل اجلدول يوضحها واليت هلا املطبقة املستويات جانب من للفهم قابلة تكون
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  والتنفيذية التشغيلية للمستويات األداء مقاييس ):08(جدول رقم 

 مقاييس األداء النشاط

 والتطوير البحوث
  عدد الربامج البحثية الناجحة، عدد املنتجات املطورة، عدد املنتجات املبتكرة، تكاليف

 .حبث الربامج االستثمارية

 تصميم املنتجات

الوقت املستغرق يف تصميم كل منتج، الوقت الالزم لتطوير وتصميم أحد املنتجات، مقدار 
املشتركة يف املنتجات، تكاليف تصميم كل  التبسيط يف أجزاء املنتج، عدد األجزاء النمطية

 .منتج

 الشراء

كمية املواد املشتراة خالل السنة، تكلفة املشتريات، عدد مرات الشراء، كمية املواد املشتراة 
كل مرة، جودة املواد املشتراة، عدد املوردين، فترة االستجابة لطلبات أقسام اإلنتاج 

 .ودةواخلدمات، مردودات املشتريات، فحص اجل

 اإلنتاج
كمية اإلنتاج الفعلي خالل الفترة، كمية اإلنتاج التالف واملعيب، الطاقة اإلنتاجية املتاحة، 

 .الدفعة اإلنتاجية، زمن جتهيز خط اإلنتاج وقت دورة اإلنتاج لألمر اإلنتاجي أو

 التخزين
فترة تلبية معدل التالف باملخازن، / كمية املخزون خالل الفترة، معدل دوران املخزون 

 .احتياجات أقسام اإلنتاج واخلدمات

 .عدد أيام الغياب، ساعات العمل الفعلية، معدل دوران العمل،  سيادة روح الفريق  ن األفرادشؤو 

 .كمية املبيعات مقارنة باملستهدف، كمية املردودات، وقت التسليم، رحبية العمالء البيع

 .املفاجئة، عدد األعطالساعات الصيانة، ساعات األعطال  الصيانة

 شؤون البيئة
الغرامات، عدد املخالفات، عدد القضايا املرفوعة ضد املنشأة بسبب خمالفة قواعد األداء  

 .البيئي،عدد اإلنذارات

  .114:فاطمة رشدي سويلم عوض، مرجع سابق، ص: املصدر

 

 التنفيذيةالتنفيذيةالتنفيذيةالتنفيذية األفعالاألفعالاألفعالاألفعال تحديدتحديدتحديدتحديد: : : : الفرع السادسالفرع السادسالفرع السادسالفرع السادس

 وهذا الواقع، إىل باخلطة واالنتقال األهداف لتحقيق تنفيذها يف البدء الواجب ألفعالوا األنشطة تبيان ويتطلب    
 مـن  فريق ويقوم الربامج، وتدعيم املسؤوليات، وحتديد املوارد، وختصيص وتوزيع السنوية األهداف حتديد يتطلب
 وتعريف املعلومات وأنظمة ناتالبيا بقواعد املقاييس ربط ذلك ويشمل املتوازن، األداء مقياس على تنفيذ املنظمة

  .BSCويتم يف هذه املرحلة وضع وتنفيذ منوذج  .املتوازن األداء مبقياس املنظمة أقسام كافة يف العاملني املوظفني
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 والتقييموالتقييموالتقييموالتقييم المتابعةالمتابعةالمتابعةالمتابعة: : : : الفرع السابعالفرع السابعالفرع السابعالفرع السابع

 املتوازن األداء مقاييس عن معلومايت دليل إعداد خالل من ،املقاييس حتقيق مبتابعة املنظمة تقوم ،املرحلة هذه يف     
 كمـا  واألقسام، الوحدات مديري مع ومناقشته ملراجعته العليا اإلدارة على وعرضه، شهرية أو سنوية ربع بصورة

 األهـداف  ورسـم  ،االسـتراتيجي  التخطيط عمليات من كجزء سنوياً املتوازن األداء مقياس دراسة إعادة يتم
  .املوارد وختصيص

ة تعد متفق عليها عند كثري من الباحثني، ولكن هناك من يضع مراحل أخرى مغايرة لكنها هذه املراحل السابق     
 : 1ومن أمثلتها نذكر ،تبقى مشاة يف املضمون هلذه املراحل

حتقيـق الرؤيـة    إىلجل الوصـول  من أ اور األساسية الالزمةاحملهي : النجاح األساسية وتعريف عواملحتديد  -
 داف؛وحتقيق األه اإلستراتيجية

هي املقاييس اليت تسمح بالتأكد من أن املنظمة يف االجتاه الصـحيح وتعتـرب   : حتديد مقاييس النجاح األساسية -
 ؛مساعدة يف قيادة املنظمة

 اختيار املعايري اخلاصة باحملور املايل؛ -
 اختيار املعايري اخلاصة مبحور العمالء؛ -
 اختيار املعايري اخلاصة مبحور العمليات الداخلية؛ -
 تيار املعايري اخلاصة مبحور النمو والتعلم؛اخ -
 .عداد اخلارطة اإلستراتيجيةإ -

 

  صعوبات ذلكصعوبات ذلكصعوبات ذلكصعوبات ذلكوووو    عوامل نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازنعوامل نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازنعوامل نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازنعوامل نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازنمقومات ومقومات ومقومات ومقومات و ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

وامل النجـاح  مث ع ،سنتطرق يف هذا املطلب إىل مقومات تطبيق بطاقة األداء املتوازن يف املؤسسة االقتصادية      
  .خري الصعوبات املرافقة إلعداد وتطبيق بطاقة األداء املتوازنيف األو ،كم تطبيقهااليت حت

        داء المتوازنداء المتوازنداء المتوازنداء المتوازنمقومات تطبيق بطاقة األمقومات تطبيق بطاقة األمقومات تطبيق بطاقة األمقومات تطبيق بطاقة األ: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

 :2بنجاح وتتمثل يفتطبيق بطاقة األداء املتوازن  توافرها يف املؤسسة حىت ميكنهاتوجد مقومات عديدة جيب     

و اختيار األهـداف  احملور األساسي يف استخدام بطاقة األداء املتوازن ه :يجيةاإلستراتحتديد واضح لألهداف  -
 :أمههااليت جيب توافر فيها جمموعة من املعايري و ،اإلستراتيجية

 ؛هلدف اإلستراتيجي مبيزة تنافسيةاليت تعين أن يرتبط ا :األمهية اإلستراتيجية  ••••
 ؛حة يف حدود املمكناألهداف الطمواليت تعين أن تكون : إمكانية التطوير ••••

                                         
1
 Patrick Iribarne, Les tableaux de bord de la performance, Dunod, Paris, P. 57-103. 

الة املصرية للدراسات التجارية،  ،"ازن يف املنظمات غري احلكومية بالتطبيق على اجلمعيات األهليةإطار مقترح الستخدام مقياس األداء املتو"، عبد العزيز شهرية  2
  .253-252: ص ،2007 مصر، ،جامعة املنصورة، كلية التجارة، 03العدد 
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 ؛ أن يتوافر يف املؤسسة اخلربة والقدرة على حتقيق اهلدفاليت تعين: درجة التأثري ••••
 ؛و الكيفي من خالل مؤشرات مناسبةيقصد به قابلية كل األهداف للقياس الكمي أ: القياس ••••
أو طاقـات  ليـة  يقصد به أن تكون املوارد املطلوبة لتحقيق األهداف سواء كانت موارد ما: جدوى التنفيذ ••••

 .إدارية متاحة وممكنة

، علـى أن  املتوازن على األخذ مبـدخل النظـام  تتوقف إمكانية استخدام بطاقة األداء  :األخذ مبنهج النظام  -
ـ   و، املقياس كنظام إدارة استراتيجي وليس كنظام للقياسيستخدم هذا  ة هذا يعين إدماج كـل اجلوانـب األربع

اإلستراتيجية إىل هي ترمجة طبيق املبادئ األساسية للنموذج ويتم من خالهلا ت، للنموذج يف شكل منظومة متكاملة
كذلك و، ز املؤسسة لتحقيق اإلستراتيجية وجعلها حمور عمل وهدف لكل أفرادها وعملياا، جتهيعمليات تشغيلية

 ؛ري من خالل قيادة تنفيذية فعالةجعلها عملية مستمرة تقود إدارة التغي

 ،هلا املؤسسـات الضغوط اليت تتعرض ستجابة لتغريات البيئة وإ :تيار بطاقة األداء املتوازنالخوجود الدافعية  -
فقـد   ،األساليب احلديثة يف تكنولوجيا املعلوماتوحتمية تطبيق األنظمة والتركيز على العميل مثل شدة املنافسة و

 ،والضـغوط هة هذه التغريات أدوات أكثر فعالية يف مواجري أن تبحث املؤسسات عن أساليب وكان من الضرو
 ؛لذلك كان هناك دافع قوي لدى هذه املؤسسات لتطبيق بطاقة األداء املتوازنو

توفر دعم من قبل اإلدارة العليا،  من أجل إمكانية تطبيق بطاقة األداء املتوازن جيب :التزام اإلدارة العليادعم و -
 ،واملكافـآت ن بإمدادها باملعلومات الالزمة م املادي يكو، الدعوينمثل هذا الدعم يف الدعم املادي والدعم املعيتو
 ؛يف التحفيز والتشجيع على النجاحأما الدعم املعنوي فيتمثل و

يعترب هذا العنصر ذو أمهية بالغة ألن أهم شرط حىت تتمكن املؤسسـة مـن    :وجود نظام لالتصال والتواصل -
حىت تتمكن من وضع احمليط اخلارجي ن احمليط الداخلي ولومات كافية عهو وجود مع ،تطبيق بطاقة األداء املتوازن

ى خمتلف املستويات مطلوب من أجـل  بني خمتلف اإلدارات عل والقرارات ، كما أن تدفق املعلوماتمعايري مناسبة
 ؛اذ القرارات املناسبة يف وقتهاختإ

اقة تعترب مـن  ن هذه البطخاصة أ ،يقصد ا وجود كفاءات متخصصة يف هذا االو :اليد العاملة املتخصصة -
متخصصة حتيط جبوانب كل هـذه البطاقـة    كفئةبالتايل فإن جناحها يتطلب وجود يد عاملة و ،األساليب احلديثة

 ؛مل جناحهاعواوتستطيع حتديد متطلباا و
                ( Golden Rules)إىل أن هناك عددا من القواعد أطلـق عليهـا القواعـد الذهبيـة      Roest Pimقد أشار و -
  :1تتمثل يفوتعترب أساسية لتنفيذ بطاقة األداء املتوازن  

ضرورة تبين تدعيم اإلدارة العليا لتطبيق مقياس األداء املتوازن مع وجوب أن يكون ذلك التدعيم واضـحا   -
 ؛لكل العاملني باملنظمة

                                         
1
 Roestpin , The golden roules you implimentability. The Balanced business scorecard, 

http://www.mabatools.co.uk/articles/bsc11.pdf. 
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 مشروع بطاقة األداء املتوازن، فعندما يف إمنا هي نقطة البداية ،فهم إستراتيجية املنظمةجيب إدراك أن حتديد و -
املقاييس تتفـق مـع اإلسـتراتيجية    جمموعة من  ختيارافهم متطلبات اإلستراتيجية لنجاح املنظمة يتم يتم حتديد و

 ؛احملددةتعكس مدى تنفيذ األهداف و
ييس كمية و هناك مقا ، لذلك ينبغي أن ندرك أنالقياس الكمي لكل مقاييس األداء إدراك املنظمات بصعوبة -

 ؛أخرى كيفية
وذلـك لتبليـغ الـتغريات    من أعلى إىل أسفل مدخل االتصال من أسفل إىل أعلى وضرورة االعتماد على  -

 .املستمرة

ذه املؤسسات ، حيث تتميز هومات اليت تفتقدها معظم املؤسساتيعترب إشراك العاملني من املق :إشراك العاملني -
، كما يرجـع ذلـك علـيهم    أفكار جديدةني قد يساهم يف إجياد اقتراحات و، ألن إشراك العاملباملركزية املفرطة

 ؛رفع من معنويامبالتايل الو .اإلحساس باالنتماء إىل املؤسسةب

فإنه من السهل  ،كل أفرادها لديهم رغبة يف التغيريحيث أنه إذا كانت املؤسسة و :وجود قابلية ورغبة للتغيري -
 ؛من قبل اإلدارة أو العمالعدم ظهور مقاومة جناح و طاقة األداء املتوازن بكلتطبيق ب

يتطلب اعتماد املؤسسات لبطاقة األداء املتوازن تطبيـق مبـادئ اإلدارة    :عمل مببادئ اإلدارة اإلستراتيجيةال -
حمـددة   ووظيفيـة تنافسـية  كلية واستراتيجيات أي أن تكون للمؤسسة رؤية واضحة وأهداف و ،اإلستراتيجية

 ؛الذي ينطلق من الرؤية التنظيميةضع اهليكل العام للبطاقة حىت يسهل و ،ميع العمالوواضحة ومعلنة جل

) املؤسسة(لى مدى انفتاح اإلدارة يتوقف هذا الشرط ع :ها ألمهية بطاقة األداء املتوازنإدراكوعي اإلدارة و -
مؤسسات كربى تطبق هذا تبادل اخلربات مع مدى ويتوقف هذا على  ،على األساليب احلديثة يف القيادة والقياس

وبالتايل تنشأ لدى اإلدارة فكـرة إجيابيـة    .وعلى فتح جسور لدورات تكوينية للتعريف ذا األسلوب ،األسلوب
 ؛ومنه تسعى إىل تطبيقها يف املؤسسة ،حول أمهية وفوائد البطاقة

 ؛)الشراكة(إعتماد التوجه احلديث يف العالقات مع الزبائن واملوردين -
وليات والواجبات ل املؤسسة، والتوزيع الدقيق للمسؤاري اجليد واحملكم للعمليات واإلجراءات داخالتنظيم اإلد -

 لتجنب الفوضى وتضارب املصاحل؛
الوضعية املالية للمؤسسة، فكلما كانت هذه األخرية جيدة ومعتمدة على أمواهلا اخلاصة ومنظمة لديوا، كلما  -

  قيق ومتوافقة مع املوارد؛سهل هذا من وضع أهداف مالية قابلة للتح
 .عمال واملهام املوكلة إليهموحثهم على اإلبداع والتميز يف األاالهتمام باألفراد  -
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        عوامل نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازنعوامل نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازنعوامل نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازنعوامل نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازن: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

 :1نذكر أمهها فيما يلي ،يف املؤسسة توجد عدة عوامل لنجاح تطبيق بطاقة األداء املتوازن   
وتسعى العتماد مقاييس بشـكل  تقبل التغيري التوجه املستقبلي، وظيمية بالقوة والقيم التنسم الثقافة وجيب أن تت -

 ؛دائم ويف مجيع ااالت
طاقـة األداء املتـوازن دون   فب ،هتمام بصياغة إستراتيجية واضحة املعامل مع التركيز على التوجهات املستقبليةاإل -

 ؛نافعة تعترب غريإستراتيجية واضحتني رؤية و
 ؛ن أهم ضروريات جناح تلك الربامجتطبيق بطاقة األداء املتوازن مم اإلدارة العليا لربامج تصميم ودعمساندة و -
وتقبل التحدي واحلماس والرغبة يف إثبـات  اإلبداع ة األداء املتوازن باإلبتكارية وفريق العمل مبشروع بطاق متيز -

 ؛الذات والقدرة على استشراف املستقبل
 ؛معلنة جلميع العاملني باملنظمة مفهوم بصورةبشكل واضح وصياغة الرؤية التنظيمية ضرورة  -
 ؛ز على االهتمام باملستقبليتركوال هتمام باألهداف املاضيةتدنية اإل -
املـوارد  حتليل ااالت األخرى غري املالية اخلاصة بكافة ت املالية مبفردها دون مناقشة وتقليل التركيز على ااال -

 ؛احة للمنظمةاملت
 ؛راسة تأثريها على نتائج املنظمةدهتمام باألصول غري امللموسة واإل -

قـد  قابالت مع أكرب عدد من األفـراد و املم األمر عقد العديد من الندوات وغالبا ما يستلز :اللقاءاتالندوات و -
 ؛م والتطبيقذلك يف خمتلف خطوات التصميطرف أو أطراف خارجية ويتطلب األمر 

 ؛بطاقة األداء املتوازن بكل دقة تطبيقنتهاج املراحل األساسية لتصميم وى االعمل عل -
وجود معدالت ومؤشرات األداء الرئيسية واضحة ومفهومة ودقيقة ومبنية على معلومات حمددة، مما ييسر قياس  -

 ؛معدالت األداء والنمو بشكل واضح
 ؛التدرج يف عمليات التطبيق -
املاليـة،  : تتمثل يف احملاور األربعة وهيجيب توافر األبعاد املكونة للنموذج واليت  :العناصر الرئيسية لقياس األداء -

 البعد البيئي؛ إىل، باإلضافة العمالء والنمو والتعلم، العمليات الداخلية
اآللية لتسـيري  تطويرها كما جيب االعتماد على النظم توفري البيانات ومراجعة أساليب : ضرورة املراجعة الدقيقة -

 ؛يات التحليل واملقارنةعمل
 ؛وحتديد عالقة السبب والنتيجةوجود عملية حتليل تسبق عملية وضع اإلستراتيجية   -

                                         
1
، الة األردنية للعلوم التطبيقية، جامعة "تطبيق نظام قياس األداء املتوازن وأثره يف االلتزام املؤسسي يف شركات األملنيوم األردنية دراسة ميدانية"حمفوظ أمحد جودة، : أنظر  

   :وكذلك. 280: ، ص2008، عمان، ثاينالالعلوم التطبيقية اخلاصة، الد احلادي عشر، العدد 

Chuck Hannabarger et al, Balanced scorecard strategy for dummies, Wiley publishing, Canada, 2007, P.47. 

 et: Michel marchesnay, La stratégie dans tant ses étas, édition  EMS, Paris, 2006, P.211. 
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 ؛اختباريةضرورة األخذ بعني االعتبار البيئة احمليطة باملشروع مع تفعيل البدء باملشروع على عينة   -

ما يتضـمنه مـن   خصائص السوق ووازن جيب األخذ بعني االعتبار عند تطبيق بطاقة األداء املت :دراسة السوق -
كذا منافذ التوزيع ألن هذه الدراسة من شأا أن حتـدد املزايـا التنافسـية    و ،ودورة حياا وجودامنتجات 

 القرارات الواجب اختاذها بشأن املقاييس املوضوعةوبالتايل حتديد املوارد الالزمة و ،املطلوبة

  ق بطاقة األداء المتوازنق بطاقة األداء المتوازنق بطاقة األداء المتوازنق بطاقة األداء المتوازنالصعوبات المرافقة لتطبيالصعوبات المرافقة لتطبيالصعوبات المرافقة لتطبيالصعوبات المرافقة لتطبي: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

ـ    ،عقبات جيب جتنبها أو التكيف معهابطاقة األداء املتوازن صعوبات و تواجه عملية تطبيق   ن حـىت تـتمكن م
  : 1االستفادة الكلية من البطاقة وهذه الصعوبات تتمثل فيما يلي

د املؤسسة نفسها تعدل يف جتربة ، لكن بالتجالبداية يؤدي إىل خلل يف العمليةالرغبة يف إعداد بطاقة متكاملة منذ  -
 ؛ية اليت تسمح بتوقع أفضل لألداءاملؤشرات غري املالبطاقتها من خالل إضافة األهداف و

ضع األهـداف  وني خمتلف األهداف اإلستراتيجية و، بل جيب الفصل ببة تعظيم كل املؤشرات يف آن واحدصعو -
 ؛يف شكل ترتيب تفصيلي

حنو آرائهم تالف ثقافام ويف توجيه سلوك كل العاملني يف املؤسسة على اخ وبة هناعتكمن الص :ثقافة املؤسسة -
 ؛هدف مشترك

 ؛ حساب التكاليف السعي للحصول على املعلومات على -
لكنها قد تفرط يف  ،يف بعض األحيان تلجأ املنظمة إىل وضع معايري لقياس وتقييم األداء: وغموضها كثرة املعايري -

ا تؤدي إىل صـعوبة حتقيقهـا   عددها مما يؤدي إىل فقداا للمعىن والدور الذي وضعت من أجله، كما أن كثر
 ؛على معنويام التأثريوبالتايل  .كلها من قبل العاملني

 املنظمات؛ حيظى باهتمام بالغ حاليا من قبلإمهال البطاقة بعض األبعاد املهمة كالبعد البيئي الذي  -
ألن األهداف هي ترمجة لرؤيـة   ،واإلستراتيجيةعدم وضوح الرؤية  ينبع هذا املشكل من: عدم وضوح األهداف -

املؤسسة وبالتايل فإن عدم وضوح األهداف وغموضها يؤدي إىل فوضى داخل التنظيم بسبب جهل  وإستراتيجية
 ؛كل فرد إىل ما يريد الوصول إليه، كما أن عدم وضوح اإلستراتيجية يؤدي إىل وضع معايري خاطئة

 )1992( هذا النموذج من النماذج احلديثةنظرا العتبار :  يف جمال بطاقة األداء املتوازنملختصنياقلة الكفاءات و -
، باإلضـافة إىل قلـة الـدورات    ذا اال خاصة يف الدول الناميةخمتصني يف هفإنه من الصعب إجياد كفاءات و

 ؛امللتقيات املختصةو
للبيئة الداخلية  اخلارجية، وبالتـايل  زن القيام بتشخيص عام يتطلب تطبيق نظام األداء املتوا: عدم دقة املعلومات -

 ؛ي إىل بناء النموذج بصورة خاطئةحمدوديتها قد يؤدفإن عدم صدق املعلومات و

                                         
1
  : ، ص2008، ، جوان18، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، باتنة، العدد "قة األداء املتوازن وسيلة فعالة للتقييم يف املؤسسةبطا" نعيمة حيياوي،: أنظر  

  .151: سعد صادق البحريي، مرجع سابق، ص :وكذلك .29-30
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بالتـايل  و ،ض األحيان قد ال تدلنا على شيءلكن يف بعهذه العالقة عالقة منطقية و :النتيجةالعالقة بني السبب و -
حتسـني  و، نتائج مالية جيدة يف كل األحوال العمالء قد ال يعطي ى، فمثال رضتقييميصعب االعتماد عليها يف ال

 ؛اجلودة قد ال يؤدي إىل الربح أحيانا
  

   مةمةمةمةااااستدستدستدستدالمالمالمالم    المتوازنالمتوازنالمتوازنالمتوازن    بطاقة األداءبطاقة األداءبطاقة األداءبطاقة األداء ::::المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث 

  .دجمه يف بطاقة األداء املتوازن طرقالبعد البيئي وكيفية و مفهومطلب إىل سنحاول التطرق يف هذا امل   

        توازنتوازنتوازنتوازندمج البعد البيئي في بطاقة األداء المدمج البعد البيئي في بطاقة األداء المدمج البعد البيئي في بطاقة األداء المدمج البعد البيئي في بطاقة األداء الم: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

إن من أهم االنتقادات اليت وجهت إىل منوذج بطاقة األداء املتوازن أا أمهلت املعلومـات اخلاصـة باملسـائل        
باختصـار   Kaplan & Nortonبالرغم من حاجة أطراف عديدة هلا، وقد أشار ، والبيئية املرتبطة باألداء االجتماعية

إىل األمور اخلاصة بالبيئة والصحة والسالمة املهنية، حيث رأوا أنه عندما تكون تلك األمور حيوية لإلسـتراتيجية  

وأن املنظمـات  (Good corporate Citizen) "الشركة مواطن جيد " الناجحة فإن املنظمة تعمل يف ظل فرض أن 
تجابة لقوانني اتمعات اليت تعمل ا وتنشد حتقيق مسعة رائـدة يف  اليت تواجه عملياا خماطرة بيئية حتتاج إىل االس

كما ميكـن   .وحماولة توسيع أعماهلا ،األداء البيئي لتعظيم قدرا على تعيني موظفني واالحتفاظ بوجودها يف اتمع
تـوى األهـداف   حبيث تدخل ضـمن حم  ،استخدام بطاقة األداء املتوازن يف اختيار وتطوير مؤشرات األداء البيئي

اإلستراتيجية للمنظمة، وخللق حوافز للتحسني املستقبلي لتلك املؤشرات على املدى الطويل حبيث جيـب تطـوير   
  .1املقاييس الواعدة اليت ميكن تتبعها بسهولة يف األجل القصري

اهلدف ملستقبل، والتطويرية اليت تراعي متطلبات ورغبات أجيال احلاضر وااإلستراتيجيات  :ةمستداويقصد باإل    
االجتماعيـة و  دم الكل يف احلقول االقتصـادية و املنشود من وراء هذه اجلهود هو توفري توازن يف املصاحل اليت خت

  .2البيئية
العالقة بني النشاط االقتصادي واستخدامه للموارد الطبيعيـة يف العمليـة    ،ةامستديعين كذلك مصطلح اإلو      

مبا حيقق التوصل إىل خمرجات ذات نوعية جيدة للنشاط االقتصادي  ،منط حياة اتمعانعكاس ذلك على واإلنتاجية 
  .3تطورهوسالمتها دون أن يؤثر ذلك سلبا على منط احلياة دامتها ومبا يؤمن است ،وترشيد استخدام املوارد الطبيعية

  
  

                                         
 عدد( واإلدارية االقتصادية العلوم ،جملة"املستدامة التنمية يف األعمال منظمات ورد لتفعيل املتوازن األداء بطاقة يف البيئي األداء مؤشرات دمج "نادية راضي عبد احلليم،  1

  .22: ص ،2005 الثاين ،ديسمرب والعشرون، العدد الواحد األزهر ،الد جامعة  التجارة ،كلية)خاص
2
  http://www.Federalrepublicofgermany.diz/rubrik.php?lang=6&category1=241&category2=246. 

3
  http://www.arabvolunteering.org/comer/AVt1584html. 
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احلسبان األداء البيئي واالجتمـاعي   يأخذ يف ،قد جاء عدة باحثني بطرح منوذج متكيف لبطاقة األداء املتوازنو    
 K. Hockert  2001من بينهم ) أداء كلي ( االقتصادي و

 املسـتدامة ح إعداد بطاقـة األداء املتـوازن   حيث اقتر1
Sustainability balanced scorced (SBSC)، املـايل ( املعروفة ) األبعاد ( ر حيث أضاف بعد جديد إىل احملاو ،

، كمـا أن  للمؤسسةاالجتماعي داء البيئي وضاف معايري قياس الأو) اخلية ، النمو و التعلم ت الدالعمالء ، العمليا
T.Beiker كما أن باإلضافة إىل األبعاد األخرىهو البعد االجتماعي اقترح إضافة بعد خامس و ،J.Supize  اقترح
حيث رأى إعطاء منوذج  Total balanced scorecard (TBSC)   بطاقة األداء املتوازن الكلية) مفهوم ( مصطلح 
زبائن، املؤسسة نفسها ، الاملسامهني: وهؤالء األطراف هم تربط بينهم عالقة سببية ) أطراف(عوامل ) 06(بني ستة 

  .، املوردينشخص معنوي، الشركاء، اجلهود واجلماعات احملليةك
بيئي يف بطاقة األداء املتـوازن  الحماوالت لبعض الشركات إلدخال البعد لكن قبل هذا كانت هناك جتارب وو    

وكان شكل البطاقـة   1995نة ذلك سملتخصصة يف جمال اهلاتف النقال والفرنسية ا Mobistarنذكر منها شركة و
  : كما يلي

  Mobistarهيكل بطاقة األداء املتوازن لشركة  :)13(رقم  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source: Fabiane Guerra, Op, Cit., P. 22. 

 
حيتـوي علـى   ي واالجتمـاعي و هو احملور البيئة قد أضافت حمور جديد وجند أن الشرك ،هذا الشكلمن خالل 

  .جتماعيت تسهل متابعة األداء البيئي واإلمؤشرا
  

                                         
1
 H. Nanchai, Sustainability performance evaluation system in government, Balanced scorecard approach  

towards  sustainable development, Springer, London, 2009, P.24. 

ا�
*	ر ا�%�(� و 

��
  ��ا�

        

 ��%ر ا�-�/ء

ت ��
+*	ر ا��
  ا��ا����

  ��� �ا�+*	ر ا��
	 و

��
  ا�
*	ر ا�

ا�ه�اف 
  ا2,�!ا��0�1

0
�45!ات   ا� 3
  ا�داء

 0
ا��
  ا��0���63

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�ت ا�-���
  ا��0���63



 اإلطار النظري لبطاقة األداء المتوازن                                                              الفصل األول

 

54 
 

        المقاييس البيئية لبطاقة األداء المتوازنالمقاييس البيئية لبطاقة األداء المتوازنالمقاييس البيئية لبطاقة األداء المتوازنالمقاييس البيئية لبطاقة األداء المتوازن: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

معـايري  رها مقاييس هلا أهـداف و م بشكل طبيعي مع ااالت األخرى، باعتباميكن للمقاييس البيئية أن تنسج    
  :1ستدامة يف بطاقة األداء املتوازن جيب أن يراعيحىت تستطيع املنظمة استخدام اإلو ،ا خاصة
 ؛يله بوضوحتوصمن مقياس األداء هدف ميكن فهمه وأن يتض -
 ؛قيمة املضافة املوجودة باملنظمةميكن دجمه يف نظم الأن يضيف قيمة و -
 ؛إلدارة املوجودةأن تدعمه أدوات وموارد ا -
ميكن إبراز أهم املؤشرات االقتصادي واالجتماعي والبيئي، و البعدوهي  ،ستدامةأن يعطي األبعاد الثالثة لإل -

 :يف اجلدول التايل 

  األداء املتوازن بطاقةمة يف إطار املؤشرات القائمة على معايري االستدا :)09(جدول 
  منظور النمو و العلم  ور العمالءمنظ  منظور العمليات الداخلية  منظور املالية

  ستدامةسياسات اإلرؤية و  عمل اخلري  الصحة و السالمة  احلكم الراشد

  اإلستراتيجيةستدامة يف اإل  التشاور  منع التلوث  إدارة املخاطر

  ستدامةتقييم اإل  عالقات العمالء  ستدامة املواردإ  توزيع األرباح

  بتكاراإل  الءالعم ىرض  األمن للعمال  اإلعاناتالضرائب و

Source : http://cleanerproduction.com/pubs/Hammer.doc.       

      
له  بعدكل حيث نالحظ أن ، ملؤشرات متنوعة بني االقتصادية واالجتماعية البيئيةمن خالل اجلدول نالحظ أن ا   

  .كل أطراف ذوي املصلحة يأخذون بعني االعتبار عند وضع هذه املؤشراتو ،بهاملؤشرات اخلاصة 
البعـد  : هـي بني األبعـاد الثالثـة لـألداء و     منه ميكن القول أن بطاقة األداء املتوازن املستدامة قد مجعتو     

  .الكاملهذا ما يطلق عليه باألداء الشامل أو األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي 

  كيفية دمج البعد البيئي في بطاقة األداء المتوازنكيفية دمج البعد البيئي في بطاقة األداء المتوازنكيفية دمج البعد البيئي في بطاقة األداء المتوازنكيفية دمج البعد البيئي في بطاقة األداء المتوازن: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    الفرعالفرعالفرعالفرع
أن هناك ثـالث إمكانيـات لـدمج    و ،بيئي يف بطاقة األداء املتوازنهناك آراء متعددة يف كيفية إدخال البعد ال    

  :2هيجتماعية يف البطاقة وإلوالاألمور البيئية 

 ؛للبطاقة يف األبعاد األربعة تمعيةادمج املقاييس البيئية و -
 ؛يف احلسبان تمعيةابعد خاص بأخذ األمور البيئية وة إضاف -
 .تمعيا وين بطاقة خاصة باألداء البيئيتك -

                                         
  .22: ، صابقنادية راضي عبد احلليم، مرجع س  1
  .24:، صسابقالرجع امل   2
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جتماعي يف البطاقة لتصـبح  إلاللدمج البعد البيئي وكيفيات  سستخراج مخإ ،ةق الثالثوميكن من هذه الطر      
  : 1هياقة األداء املتوازن املستدامة وبط

مـن مؤشـرات    ثننياحنصل عليها بإدخال واحد أو  :Partial SBSC زئيةداء املتوازن املستدام اجلبطاقة األ  .1
تكون معرضـة أكثـر ألمـور    اليت و ،ستدامة يف بعض األبعاد املختارة بعناية من بطاقة األداء املتوازن التقليديةاإل
  ؛أثريه حمدود من الناحية العمليةتلكن ستدامة وذلك النوع قادر على زيادة دمج اإلدارة املستدامة، واإل

يـة يف  االجتماعيتم إدخال املؤشرات البيئية و :Transversal SBSCبطاقة األداء املتوازن املستدام العرضية  .2
ذلك و ،تركز على األمور املستدامة املمكنة أو احملركة للقيمة من أجل النجاح يف املستقبلو ،األبعاد األربعة للبطاقة

  ؛قائدة مستقبليةيتم دمج األمور البيئية كمؤشرات و ،ستدامة اإلدارةإتكامل  زيد منياملدخل 

ستدامة البيئية لإلة بعد خامس يتم إضاف :Additive SBSCبطاقة األداء املتوازن املستدام ذات البعد املضاف  .3
ـ ستدامة يف املنظمة وور حالة اإلذلك احلل يطإىل األبعاد األربعة للبطاقة، واالجتماعية و ن املمكـن تطبيقـه يف   م

  ؛ستدامةضة بدرجة كبرية ألمور اإلاملنظمات املعر

فيها يتم ربط البعد املسـتدام اخلـامس باملؤشـرات    و :Total SBSCبطاقة األداء املتوازن املستدام الكلية   .4
 ،باخلصوصية من مث جيعل عالقة سببية واضحة بينما حيتفظ يف نفس الوقتواملستقبلية اخلاصة باألبعاد األربعة كلها 

  ؛ستدامةة دراية املنظمة بقوة اإلاالجتماعية يف كل األبعاد مروجة لفكردف إىل إدخال األمور البيئية وهي و

يطلق عليهـا كـذلك بطاقـة األداء    و :Shared services SBSC بطاقة األداء املتوازن املستدام املشاركة  .5
هـذا  تدام يف بعض أجزاء املنظمة فقط وة األداء املتوازن املسهي تعين استخدام املنظمة لبطاقو، للخدمات املستدامة

  .عن البيئة ولمسؤاجلزء يكون 
، وربطها بعالقـة سـببية   تمعيةاالبيئية وعلى حتديد األهداف  املستدامةتقوم ميكانيكية بطاقة األداء املتوازن و    

  .جتماعيإلوالهلذا البعد البيئي املستقبلية ؤشرات األداء احلالية وكما حتدد م
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
  .25: ص، نادية راضي عبد احلليم، مرجع سابق  1
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  الفصل ةــخالص

  :النقاط التالية إىللبطاقة األداء املتوازن، وقد خلصنا  النظري اإلطار إىل حبثنا من األول الفصل يف تطرقنا لقد    

غري (تركيز املداخل التقليدية لقياس وتقييم األداء على األبعاد املالية امللموسة، وإمهال األبعاد غري امللموسة  -

 التطور احلاصل يف البيئة؛ بالرغم) اليةامل

 بطاقة األداء املتوازن لسد النقص احلاصل يف املداخل التقليدية؛جاءت  -

 إستراتيجية معتمدة على الرؤية اإلستراتيجية؛ بطاقة األداء املتوازن أداةتعد  -

 اء املنظمة؛بطاقة األداء املتوازن أداة تساعد يف صياغة وترمجة ونشر اإلستراتيجية يف مجيع أحن -

 على مجيع جوانب املنظمة امللموسة وغري امللموسة؛ شتملت إستراتيجية بطاقة األداء املتوازن تعترب أداة -

نواحي األداء االقتصادي واالجتماعي مجيع  يأخذ يف احلسبانعتماد على بطاقة األداء املتوازن يف التقييم اإل -

 والبيئي أي األداء الشامل؛

عاد املهمة جدا يف الوقت الراهن، خاصة بعد التوجه احلديث للمؤسسات العاملية حنـو  بن األالبعد البيئي م -

 .تبين مفهوم املؤسسة اخلضراء صديقة البيئة

ويف األخري ميكن القول أن بطاقة األداء املتوازن أسلوب مهم يف قيادة إسـتراتيجية املؤسسـة، والسـيما       

لتصـحيحية الالزمـة إذا   ؤسسة حالتها وتتخذ اإلجراءات اتقييمها ألن هذا األخري ضروري حىت تتعرف امل

 ولكن كيف ميكن تقييم إستراتيجية املؤسسة باالعتماد على بطاقة األداء املتوازن؟ هـذا مـا   .تطلب األمر

 .يف الفصل الثاين نهسنحاول اإلجابة ع

 

  
  
  



  

  

  

  ثانيالفصل ال

في  بطاقة األداء المتوازندور 

  م اإلستراتيجيةـتقيي
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  الفصل الثاني

  المتوازن في تقييم اإلستراتيجية األداء دور بطاقة

  دمتهيــــ

تسم بالنظرة الشـمولية  ت وذلك ألا ،أهم مرحلة يف عملية اإلدارة اإلستراتيجية عملية تقييم اإلستراتيجية تعد      

رفة مكاا بـني املنافسـني،   كما أا تساعد املؤسسة يف مع .وتقدمي تقييم متكامل للموقف االستراتيجي للمؤسسة

وذلك بتقييم األداء احلايل وكشف نقاط الضعف فيه وتصحيحها وهذا بغرض حتسني األداء وزيادة فعالية املؤسسة 

  .يف حتقيق األهداف املوضوعة

ن بينها بطاقة األداء املتوازن الـيت تعـد أحـدث هـذه     ات، ومويستعمل عند تقييم اإلستراتيجية عدة أدو       

وذلك مبسـامهة حماورهـا    ،وات، حبيث تعترب كإطار متكامل يتم من خالله تقييم اإلستراتيجية بصورة شاملةاألد

مما يعطي صورة واضحة وشـاملة لنـواحي   . اخلمسة اليت تشتمل على مجيع نواحي اإلستراتيجية املالية وغري املالية

  .ا يؤدي يف األخري إىل حتسني األداءهذا مواملؤسسة ومنه كشف االختالالت احلاصلة وحماولة تصحيحها، 

يف هذا السياق، قمنا بتقسيم الفصل الثاين إىل ثالثة مباحث، ففي املبحث األول نتطرق إىل إطار عام حـول        

مراحل وأدوات تقيـيم   إىل يف املبحث الثاين نتطرق اإلدارة اإلستراتيجية من حيث املفهوم واملراحل واملستويات، و

ا، أما يف املبحث الثالث فنهدف من خالله إىل تبيني الدور الذي تلعبه بطاقة األداء ستوياا وماالوجم اإلستراتيجية،

 .كل هذا ما سنحاول التطرق إليه يف الفصل الثاين. املتوازن كأداة يف تقييم اإلستراتيجية ومزايا ذلك
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   رة اإلستراتيجيةرة اإلستراتيجيةرة اإلستراتيجيةرة اإلستراتيجيةمرحلة من مراحل اإلدامرحلة من مراحل اإلدامرحلة من مراحل اإلدامرحلة من مراحل اإلداتقييم اإلستراتيجية تقييم اإلستراتيجية تقييم اإلستراتيجية تقييم اإلستراتيجية  ::::المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

ة من مراحل اإلدارة اإلستراتيجية، وذلك بـالتطرق إىل  نتطرق يف هذا املبحث إىل تقييم اإلستراتيجية كمرحل     
اليت تواجهها، مث  تحدياتاإلستراتيجية من حيث املفهوم، املستويات والاإلدارة حول  عمومياتمدخل نلخص فيه 

إعطـاء مفهـوم لتقيـيم    دارة اإلستراتيجية، ويف املطلب الثالـث حنـاول   نتطرق يف املطلب الثاين إىل مراحل اإل
  .األمهية واألهدافاإلستراتيجية، 

  حول اإلدارة اإلستراتيجية  مفاهيم: المطلب األول

مث املستويات الثالثة هلا، ويف األخري خمتلـف   ،يف هذا املطلب سنتطرق إىل مفهوم وأمهية اإلدارة اإلستراتيجية     
  .اإلدارة اإلستراتيجية مقومات

  مفهوم وأهمية اإلدارة اإلستراتيجية: الفرع األول
وذلك ملا له من أمهية بالغة وتـأثري علـى    ،يعترب مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية من املفاهيم اهلامة يف جمال اإلدارة     

 .افسنياملنظمات اليت اختذت هذا املفهوم كمدخل أساسي للتطوير والتكيف مع البيئة واملن

 :نذكر منها تعار يفعدة لقد أسندت إىل هذا املفهوم : مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية .1

اليت حتدد أو تغري الصياغات بعيدة املدى واخلطط اإلستراتيجية والسياسات : "اإلدارة اإلستراتيجية هي: 1تعريف  
ى التغري يف تلـك األهـداف   وعلخصائص أو توجهات املنظمة، فهي تشمل قرارات تنصب على تقرير األهداف 

  .1"واملوارد املستخدمة لبلوغها، وعلى السياسات اليت تنظم اكتساب واستخدام هذه املوارد

عملية تنمية وصياغة العالقة بني املنظمة والبيئة اليت :" اإلدارة اإلستراتيجية بأا Philip Kotler عرفي: 2تعريف  
وأهداف واستراتيجيات منو وخطط حملفظة األعمال لكـل العمليـات   من خالل تنمية أو حتديد رسالة تعمل فيها 

  .2"واألنشطة اليت متارسها هذه املنظمة
تصور املنظمة عن العالقة املتوقعة بينها وبني بيئتـها،  ": اإلدارة اإلستراتيجية بأا Igor Ansoffعرف : 3تعريف  

لى املدى البعيد، واحلد الذي جيب أن تـذهب إليـه   حبيث يوضح هذا التصور نوع العمليات اليت جيب القيام ا ع
  .3"اليت جيب أن حتققهااملنظمة والغايات 

النظام اإلداري الذي تستخدمه املنظمة يف كل من التصميم والتنفيذ والرقابة : "اإلدارة اإلستراتيجية هي: 4تعريف  
  .4"واألهداف واإلستراتيجية على الرسالة، والرؤية

  

                                         
  .8:، ص2007خالد حممد بين محدان، وائل حممد صبحي إدريس، اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي منهج معاصر، اليازوري، عمان،  1
  .56:، ص2009الظاهر، اإلدارة اإلستراتيجية املفهوم، األمهية، التحديات، عامل الكتاب احلديث، عمان، نعيم إبراهيم  2
  .9-8:ص مرجع سابق،خالد حممد بين محدان، وائل حممد صبحي إدريس،  3

4  Gerry Johnson et al, Op, Cit., P.13.  
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إستراتيجية أو استراتيجيات وضع  إىلود تقمن القرارات واألفعال اليت  سلسلة: "إلستراتيجية هياإلدارة ا :5تعريف
  .1"فعالة لتحقيق األهداف

تلـك  : يف السابقة لإلدارة اإلستراتيجية، حيـث تعـرف بأـا   وميكن استخالص تعريف شامل من التعار      
وختصـيص املـوارد    الداخلية واخلارجيـة  نظمة مع بيئتها اليت دف إىل تكييف املاملمارسات والقرارات اإلدارية 

  .ستمرارواإلواكتساب مزايا تنافسية بغرض البقاء  ،بغرض حتقيق األهداف طويلة املدى
 : اإلدارة اإلستراتيجية فيما يليتتمثل خصائص  :خصائص اإلدارة اإلستراتيجية .2

 :2مبادئ مهمة وهي تقوم اإلدارة اإلستراتيجية على     

 ؛ستقبلية يف اختاذ القراراتامل -

 ؛يف مع البيئة الداخلية واخلارجيةعملية مستمرة ومتغرية وذلك للتك: العملية -

 ؛ريقة عمل املدراء لتحقيق األهدافأي أا اجتاه وط: الفلسفة -

 تساعد يف حتويل اخلطط إىل قرارات؛عملية منظمة : اهليكلة -

 ؛واخلارجية بغرض حتقيق األهداف يةتقوم على أساس تكيف املنظمة مع بيئتها الداخل -

 ؛دافها غالبا ما تكون بعيدة املدىعلى العامل الزمين أي أن أهتعتمد اإلدارة اإلستراتيجية  -

 وتقيـيم  تنفيـذ اإلختيـار اإلسـتراتيجي،   تشتمل اإلدارة اإلستراتيجية على عملية التشخيص اإلستراتيجي،  -
 :هذا ما يبينه الشكل التايلو. اإلستراتيجية

  مكونات اإلدارة اإلستراتيجية: )14(رقم  شكل
  
  
  
  
  

 

 

Source :Gerry Johnson et al, OP, Cit.,P.14.  

  
  
  

                                         
1
  .57: ، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1طكاظم الركايب، اإلدارة اإلستراتيجية العوملة واملنافسة،   
 .22: ، ص2002/2003مفاهيم ومناذج تطبيقية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ن إدريس، اإلدارة اإلستراتيجية، مجال الدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمح: أنظر  2

  .23:، ص2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 4ط راتيجية، أمحد املاهر، الدليل العلمي للمديرين يف اإلدارة اإلست: وكذلك

  :التشخيص اإلستراتيجي

 البيئة - 

 القدرات - 

 الثقافة - 

  :التنفيذ اإلستراتيجي

 العمليات -

 التنظيم -

 املوارد -

 التغريات -

 املمارسة -

  :اخليار اإلستراتيجي

 املنافسة - 

 التوجه العاملي - 

 اإلبداع - 

 التقييم - 
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  :نالحظ من هذا الشكل أن اإلدارة اإلستراتيجية تتكون من
وكذا تـأثري  تأثريها على املؤسسة بني املؤسسة والبيئة اخلارجية و يتعلق بفهم العالقة: التشخيص اإلستراتيجي •

 ؛والثقافة على املؤسسة) والكفاءاتاملوارد (ت القدرا

يتعلق بتحديد البديل اإلستراتيجي املناسب سـواء علـى مسـتوى وحـدة النشـاط      : اخليار اإلستراتيجي •
 ؛أو على مستوى املنظمة ككل DAS (Domaine d’Activité Stratégique)اإلستراتيجي 

 .ومتابعتها وتقييمها عند احلاجة جية على أرض الواقعيتعلق بوضع اإلستراتي: اإلستراتيجيوالتقييم التنفيذ  •

يؤدي تطبيق مبادئ اإلدارة اإلستراتيجية إىل اكتساب قدرة على املنافسة و احلصول على مزايا تنافسية بسبب  -
 ؛احتياجات املؤسسة و تغري احمليط مبادئها مع مالئمة

 .ا احلايل، وأين جيب أن نصل مستقبالهو وضعن تم اإلدارة اإلستراتيجية باحلاضر واملستقبل أي ما -

من قبل املنظمة على التكيف مع البيئة املتغرية و منه ميكن القول أن اإلدارة اإلستراتيجية مدخل يساعد انتهاجه      
  .بالتايل ضمان بقاء واستمرار املنظمةو ،ساعدة يف حتقيق مزايا تنافسيةوامل
دارة اإلستراتيجية يف املؤسسة له أمهية بالغة سواء للمؤسسـة يف حـد   إن تطبيق اإل :أمهية اإلدارة اإلستراتيجية .3

 :1ا يليواملتعاملني معها ونذكر أمهها فيمفيها للعاملني  وأ ،ذاا

يف عمليـة  خنراط اء الذين يشجعون مساعديهم على االفاملدر: حتسني قدرة املنظمة على التعامل مع املشكالت -
 ؛لتنبؤيةإمنا يزيدون من قدرام االتخطيط 

يزيد مـن جـودة   ما من أفضل البدائل املتاحة، وهو تستمد القرارات اجلماعية يف العادة : القرارات اجلماعية -
 ؛خلطط املختارةوفعالية ا

تساهم مشاركة العاملني يف تكوين اإلستراتيجية يف حتسني فهم العالقة بني اإلنتاجية واحلافز : مشاركة العاملني -
 ؛ط استراتيجييف كل عملية ختطيوذلك 

 ؛األنشطةبني األفراد ول الفجوات تقلي: توضيح األدوار -

 ؛االقتناعوفاملشاركة تعين حتقيق الفهم : احلد من مقاومة التغيري -

 ؛ة التوقع لألحداث املستقبليةقن داإلستراتيجية قدرا كبريا محيث تتطلب صياغة : وضوح الرؤية املستقبلية -

حتقيق التأثري امللموس يف ال تستطيع فمن املعروف أن منظمات األعمال : طويلحتقيق التفاعل البيئي يف املدى ال -
ذلك يف األجل الطويـل مـن خـالل قراراـا     متغريات بيئتها يف األجل القصري، إال أا ميكنها حتقيق ظروف و

 ؛اإلستراتيجية اليت تساعدها على استغالل الفرص املتاحة واحلد من املخاطر البيئية

                                         
حسن حممد أمحد حممد خمتار، اإلدارة اإلستراتيجية املفاهيم والنماذج، : وكذلك .33:مجال الدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سابق، ص: أنطر 1

، 2007، دار الوفاء، اإلسكندرية، 1ط حممد الصرييف، اإلدارة اإلستراتيجية، : وكذلك .12:ص ،2008الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، 
  .126-125:ص
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ـ   فكري مشويل بلورة إطار - ن األهـداف واخلطـط   وأساسي للمنظمة، كما يساهم يف صياغة وتقييم كـل م
 ؛واإلستراتيجيات

 ؛مهية املتزايدة ملستقبل املنظمةاملوارد وتوجيهها إىل األهداف ذات األ ختصيصتساعد يف  -

 ؛)األطراف ذوي املصلحة(املختلفة  زيادة قدرة املنظمة على االتصال باموعات -

املؤثرة يف أنشطة املنظمة وفعاليتها، ومن مث السعي للتكيف معها أو السيطرة تشاف املتغريات البيئية تسمح باك -
 ؛اعلى جزء منه

 ؛املنظمات اليت تطبق اإلدارة اإلستراتيجية تكون أكثر نشاطا ورحبية وذلك بفضل التخطيط املنظم -

 ؛ونقاط الضعف يف البيئة الداخلية لقوةتسعى إىل حتديد الفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية ونقاط ا -

تؤدي إىل حتقيق فعالية وأداء أفضل، وذلك من خالل التعاون والتفاعل بني أجزائها، لتتمكن املنظمة يف النهاية  -
 ؛من حل املشاكل وفهم الفرص والسعي الستثمارها

واالعتماد علـى كفـاءات   جي، حتسني قدرة املنظمة على املنافسة عن طريق تزويد املدراء بالتفكري اإلستراتي -
 ؛ية وبالتايل حتقيق مزايا تنافسيةوموارد مادية ومعنو

 .تعظيم االستخدام األمثل للموارد وحتقيق متطلبات الشركاء -

، يتبني الدور اهلام الذي تلعبه خاصة يف ظل التغري السريع واملعقد أمهية اإلدارة اإلستراتيجيةبعد أن تطرقنا إىل      
  .والنمو املفاجئ للتكنولوجياجية للبيئة اخلار

  مستويات اإلدارة اإلستراتيجية: فرع الثانيال
 :تتوزع اإلدارة اإلستراتيجية على ثالثة مستويات وهي 

ولكل مستوى من هـذه املسـتويات    .املستوى الكلي، مستوى وحدات النشاط اإلستراتيجية، املستوى الوظيفي
 .ملؤسسةتتناسب مع حالة اتوجد عدة استراتيجيات 

  :1ما يليوميكن إبراز مستويات اإلستراتيجية في 
املتصـلة بصـياغة   يف هذا املستوى تقوم اإلدارة اإلستراتيجية بعملية التخطيط لكل األنشطة : ملنظمةإستراتيجية ا .1

حتليل  يف ضوءوحشد املوارد الالزمة وصياغة اخلطة اإلستراتيجية  ،رسالة املنظمة وحتديد األهداف اإلستراتيجية هلا
اسـتراتيجيات  التوسع، استراتيجيات النمو و: فتتمثل يف املستوىت املرافقة هلذا البيئة الداخلية، وأما اإلستراتيجيا

اسـتراتيجيات  االستقرار واستراتيجيات االنكماش ولكل نوع من هذه اإلستراتيجيات الثالث بدائل وخيـارات  
 :إستراتيجيةكل  مرافقة، والشكل املوايل يبني البدائل املتاحة يف

 

  

                                         
عبد الرمحن توفيق، : وكذلك .53-52:، ص2004، دار املسرية، عمان، 1ط عبد العزيز صاحل بن حبتور، اإلدارة اإلستراتيجية إدارة جديدة يف عامل متغري، : أنظر 1

  .28: ، ص2004، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، القاهرة، 1، ط1راتيجية املبادئ واألدوات، جاإلدارة اإلست
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  على املستوى الكلي مستويات اإلستراتيجية: )15(شكل رقم 

  
  .219: ص،مرجع سابق، اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي منهج معاصر ،خالد حممد بين محدان، وائل حممد صبحي إدريس: املصدر

 

هي جـزء مـن   : "(DAS)صد بوحدات األعمال اإلستراتيجية ويق :اإلستراتيجية يف مستوى وحدات األعمال .2
أو منظمة جغرافية معينة وهلا كامل احلريـة   ،أو جمموعة من املستهلكني ،خيدم سلعة أو سوق أو قطاع حمدداملنظمة 

ة ويتوقف تقسيم وحدات األعمال اإلسـتراتيجي  .1"طاملا أا ختدم أهداف املنظمة ،اإلستراتيجيةيف اختاذ القرارات 
 .املنافس، الزبون، املنتج أو اخلدمة، اإلستراتيجية والتكنولوجيا: على

  .م اإلدارة اإلستراتيجية بصياغة وتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية اخلاصة بكل وحدة أعمالويف هذا املستوى تقو

                                         
 املعلومات نظم الزغيب، علي حسن: وكذلك .69:، ص2008حممد عبد السالم، الرؤية املستقبلية يف اإلدارة اإلستراتيجية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، : أنظر 1

  .41 :ص ، 2005 عمان، ،وائل دار ،1ط جي،إستراتي مدخل اإلستراتيجية
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تسـاب ميـزة   كل إىل الطريقة اليت ينتهجها املدراء اإلستراتيجيون إلوتشري إستراتيجية مستوى وحدات األعما  
، وهناك عـدة اسـتراتيجيات   1على حساب املتنافسني يف السوق أو الصناعة أي وحدة األعمال املستهدفةتنافسية 

إسـتراتيجية التميـز،   : أغلب الباحثني يذكر اإلستراتيجيات التنافسية لبـورتر وهـي  لكن  ،مرافقة هلذا املستوى
  .كلفة وإستراتيجية التركيزإستراتيجية الريادة بالت

لذلك هنـاك إسـتراتيجيات   وحدات األعمال تتكون عادة من أنظمة فرعية، : إلستراتيجية يف املستوى الوظيفيا .3
وبقيـة  التسويق، إستراتيجية اإلنتاج، إستراتيجية املوارد البشـرية  ستراتيجية إمعينة هلذه األنظمة، مبعىن آخر توجد 

 .الوظائف اخلاصة باملؤسسة

ختتلف فيما بينها، لكن مـا  ستويات لإلرادة اإلستراتيجية ولكل مستوى إستراتيجيات وبالتايل فهناك ثالثة م     
ه فإنـه جيـب وضـع    ومنالعامة،  من أجل حتقيق األهداف جيمع بينهم أن هذه املستويات تعمل يف تفاعل وتناسق

  .األهدافهذه هذه املستويات بغرض حتقيق  معم إستراتيجيات تتالئ

  يق اإلدارة اإلستراتيجيةمقومات تطب: الفرع الثالث
تطبيـق بطاقـة   ال تستطيع  ،اليت ال تستطيع تطبيق اإلدارة اإلستراتيجيةنتطرق إىل هذا العنصر ألن املؤسسة       

، والعناصر الواجب توافرها لتطبيق اإلدارة )املتوازنكما رأينا سابقا يف مقومات تطبيق بطاقة األداء (األداء املتوازن 
 :2هيوالية اإلستراتيجية بفع

 ؛بلة للتحقيق ومرنة قابلة للتعديلوضع أهداف واضحة قا -

 ؛ي واقعي، بسيط ومرن قابل للتعديلتوافر هيكل تنظيمي عمل -

 ؛روسة، خمططة ومربجمة قدر اإلمكانقواعد وإجراءات ونظم مد -

 ؛لنظرة التغيريقابلني ألفراد املناسبني ألنواع العمل وجود ا -

 ؛ايري احملاسبة واملساءلة واجلزاءقة، مع وضوح معحتديد الصالحيات واألدوار بد -

 ؛)مرنة(وتتطور مع تغيري األوضاع  نظم وإجراءات ومعايري الختاذ القرارات تتناسب مع أمهية املشاكل -

 ؛فقة، ونظم وقنوات لالتصال الفعالمعلومات متد -

 ؛ثل للموارد املادية واملعنويةالتخصيص واالستخدام األم -

 .مع حالة املؤسسة والعاملني فيها بة ومتأقلمةوجود تكنولوجيا مناس -

بالكم والكيف املناسبني يتوقف على مدى تغري وتعقد البيئة احمليطة باملؤسسة وإن توافر هذه العوامل والشروط      
  .خاصة فيما خيص املنافسني و املستهلكني

  

                                         
، 2008حممد سيد أمحد عبد املتعال، إمساعيل علي بسيوين، دار املريخ، الرياض، : شارلز هل، جارديث جونز، اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل، ترمجة 1

  .421:ص
  .65:نعيم إبراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص 2
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  وتحدياتها مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: المطلب الثاني

بدء مبرحلة الصياغة مث مرحلة التنفيـذ   ،اإلستراتيجيةطرق يف هذا املطلب إىل املراحل الثالث لإلدارة التحناول      
 .ومن مث أهم التحديات اليت تواجه اإلدارة اإلستراتيجية ،وأخريا مرحلة التقييم

  :والشكل التايل يبني مراحل اإلدارة اإلستراتيجية
  ةاإلدارة اإلستراتيجي مراحل: )16(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. 50 :، ص2000 ،، دار وائل للنشر، عماناإلستراتيجيةفالح حسن احلسيين، اإلدارة : املصدر   

  

  مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: الفرع األول

ألنه  ،اإلستراتيجيةتعترب مرحلة صياغة اإلستراتيجية أهم مرحلة من مراحل اإلدارة : مرحلة صياغة اإلستراتيجية .1
ويتم يف هذه املرحلـة  . املؤسسة من رسالة ورؤية وأهدافاها وضع الركائز األساسية اإلستراتيجية يتم على مستو

واملستوى ) وحدات النشاط(املستوى الكلي، املستوى اإلداري : اإلستراتيجية على خمتلف املستوياتصياغة ووضع 
 .التشغيليالوظيفي أو 

 :اليةتم مرحلة صياغة اإلستراتيجية بالنشاطات الت   

ألنه بناء على الرسالة والرؤية يـتم قيـادة    ،تعد هذه أهم خطوة يف مرحلة الصياغة: حتديد رسالة ورؤية املؤسسة  -
اإلستراتيجية إىل حتقيق األهداف، ويقصد برسالة املؤسسة ذلك الشعار الذي ترفعه املؤسسة لتبني اخلدمات املقدمة 

أين حنن اآلن؟ وما هو الغـرض مـن إنشـاء    :  رئيسيني ومهاذوي املصلحة وهي تركز على سؤالنيإىل األطراف 

  اإلستراتيجية تقييم 

)الفرص والتهديدات(تقييم البيئة اخلارجية   

)نقاط القوة والضعف(تقييم البيئة الداخلية   

  حتديد الرسالة واألهداف التنظيمية

  اإلستراتيجيةصياغة 

  جيةاإلستراتيتنفيذ 

ذية
لتغ

ا
 

سية
عك

ال
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حيث تكون مفهومة لـدى الشـركاء واضـحة     ،وبالتايل فعلى املؤسسة أن حتدد رسالتها بدقة بالغة .املؤسسة؟
اإلسـتراتيجية   أمتـت إذا ما الوضع الذي ترغب املؤسسة الوصول إليه يف املستقبل  :فيقصد اوموجزة، أما الرؤية 

وبالتايل فإنه انطالقا مـن الرسـالة   ،املستقبلي؟نا عهو وض أين نريد أن نصل؟ ما: ، وتركز على سؤالني ومهااحلالية
  ؛1ستراتيجيةوالرؤية يتم حتديد وبناء اخلطوات الالحقة لبناء وصياغة اإل

املـوارد  بناء على رسالة ورؤية املؤسسة، توضع األهداف والغايـات و : حتديد األهداف والغايات طويلة األجل  -
مستقبال وتكون عامة وغـري حمـددة   املخصصة لتحقيقها، ويقصد بالغايات األهداف اليت ترغب املؤسسة حتقيقها 

أي أن األهداف هي غايات قابلة للقيـاس   ،عكس األهداف اليت تكون واضحة وحمددة بدقة وقابلة للقياس ،بدقة
 ؛ارد املتاحة هلاوالغايات املووتراعي املؤسسة عند وضع األهداف والتكميم، 

البيئة أو احمليط اخلارجي هي كل العوامل املؤثرة واملتأثرة باملؤسسة بشكل مباشر أو غـري  : دراسة البيئة اخلارجية  -
فالبيئـة  بيئة عامة وبيئة خاصـة،  : األثر البالغ على نشاط املؤسسة، وتنقسم البيئة اخلارجية إىل قسمني امباشر، وهل

، ثقافية، عوامل اقتصادية، اجتماعية: وبقية املؤسسات وتتكون منة اليت تؤثر على املؤسسة العامة هي العوامل البيئي
ويطلـق   هـا دون غريأما البيئة اخلاصة فهي العوامل اليت تؤثر على املؤسسة . سياسية، قانونية، طبيعية وتكنولوجية

الـداخلني   ،املنتجات البديلـة : يإىل مخس قوى أساسية وه M.Porterعليها كذلك البيئة التنافسية وقد قسمها 
وتعتمد املؤسسة علـى أدوات  . للمورديناملنافسة يف الصناعة، القوة التفاوضية للمشترين، القوة التفاوضية اجلدد، 

نقاط القـوة ونقـاط الضـعف، الفـرص     ( SWOT منوذج منوذج بورتر للقوى اخلمس، : منهاعند حتليل البيئة 
 ؛اخلارجية حتديد الفرص والتهديداتبيئة وينتج عن حتليل ال. )والتهديدات

: هي جممل العوامل اليت تكون داخل املؤسسة وتؤثر يف املؤسسة يف حد ذاا وتتكون مـن : دراسة البيئة الداخلية  -
، املوارد، القيادة والثقافة، وتعد هذه العوامل ذات أمهية بالغة ألن تأثريها يكـون مباشـر علـى    اهليكل التنظيمي

  عتمد املؤسسة عند حتليلها للبيئة الداخلية عدة أدوات ولعل أمهها هي سلسلة القيمةوت .املؤسسة
 )Chaine de Valeur(  لـM.Porter،  منوذجSWOT  ،نقـاط  ل املؤسسة بعد حتليلها للبيئة الداخلية على وتتحص

  ؛تستغلها لتحقيق األهداف املوضوعةضعف حتاول ختطيها ونقاط قوة 
تتكون لديها فكـرة علـى    ،ة اخلارجيةوالبيئبعد قيام املؤسسة بتحليل البيئة الداخلية : راتيجيةحتديد البدائل اإلست  -

البدائل اإلستراتيجية املتاحة واملمكنة، وتكون هذه البدائل علـى  وضع املؤسسة وعن حالتها، وبالتايل تقوم بوضع 
 ؛و الوظيفيري واملستوى التشغيلي أاملستوى الكلي، املستوى اإلدا: ثالث مستويات

من البدائل املطروحة على نتائج التحليل الداخلي تعتمد عملية اختيار البديل املناسب : اإلستراتيجية املناسبة اختيار  -
ـ  وخربة الكفاءات واملدراء وعلى التجارب الساوعلى كفاءة  ،واخلارجي ار بقة للمؤسسة، وتقوم بعد ذلـك باختي

 .على أرض الواقع أي يكون يف مرحلة التنفيذ هذا البديل جسدملوالية أين يوينتقل بعدها إىل املرحلة ا ،أفضل بديل

                                         
1
 Abdulrahman al-guboori, Tabar mansoor, Strategic management concept context and cases, first edition, 

dar Wael publishing, Amman, 2005 , P.66. 
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  :1إن جناح عملية صياغة اإلستراتيجية يتطلب توافر جمموعة من املتطلبات ميكن إبرازها يف النقاط التالية     
 ؛العمالءاالهتمام والعناية ب -

 ؛حتسني العالقة باملوردين -

 ؛املصاحل تأثريات أصحاباألخذ يف احلسبان  -

 ؛مكانيات الالزمة للتنفيذ والنجاحفهم القابليات والقدرات أي وجود املوارد واإل -

 .األخذ بعني االعتبار التغريات التكنولوجية ودور اإلبداع يف النجاح -

األهـداف  جراءات الالزمة لتحقيق الغايات والقيام باإل:"يقصد بتنفيذ اإلستراتيجية: تيجيةمرحلة تنفيذ اإلسترا .2
باخلطة واسـتقطاب  األعمال واإلجراءات، ومسامهة القيادة العليا، واإللتزام  نفيذ، وهذا يقتضي تستراتيجياتواإل

 .2"املوارد واملسامهة من كامل املنظمة

اليت تقوم بوضع اإلستراتيجيات موضع التنفيذ وفق خطط وبـرامج  وبالتايل فإن تنفيذ اإلستراتيجية هي العملية      
 .قبل املدراء ورؤساء املصاحلمليات التغيري والسهر على التنفيذ من وتتطلب ع ،معدة

  :3ومتر عملية التنفيذ باملراحل التالية
حـول  على أن املدراء التنفيذيون يف منظمات األعمال عليهم أن يتعهـدوا باالختيـارات   تبني : صنع االختيارات -

 ؛سواق، املنتجات ومنهجيات اإلنتاجاأل

يتأثر مجيع العاملني يف املنظمة ذا القرار، وبالتايل جيـب توحيـد   ) اخليار اإلستراتيجي(قرار عند صنع ال: احملاذاة -
 ؛وأهداف املنظمةسلوك وردود أفعال العاملني حنو حتقيق غايات 

 عند املوافقة على اخلطة املوضوعة يبدأ العمال باإلجناز لتحقيق تقدم وجناح يف املنظمة وهذا يتطلب: تنفيذ املبادرات -
 ؛مع اخلطة العملية والتشغيليةتكامل اخلطة اإلستراتيجية 

 ،عمليـة التنفيـذ  ل املتابعـة املصاحل من املفترض أن يقوموا باملراقبة بشكل مستمر وإن أصحاب : تأسيس العمليات -
 .باإلضافة إىل قيامهم بتأسيس العمليات املطلوبة واملمارسات اليت تضمن تنفيذ املبادرات بشكل صحيح

يهتم بعرض املتطلبات الضرورية  ،منوذج عرف بامسها MC-KINZYد قدمت جمموعة ماكرتي االستشارية وق     
  :4لنجاح تطبيق اإلستراتيجية وهذه املتطلبات هي

 ؛بقصد حتقيق التفوق على املنافسنيوتشري إىل جمموعة املمارسات املتكاملة اليت متارسها املنظمة : اإلستراتيجية -

ت والسلطات عة العالقات التنظيمية اليت تظهرها اخلريطة التنظيمية واألعمال واملهام واملسؤولياوميثل جممو: اهليكل -
 ؛الدالة على املسؤولية

                                         
1
  .174:خالد حممد بين محيدان، وائل حممد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص  

2
  .293:املرجع السابق، ص  

3
  .295- 294: ، صسابقالرجع امل  

4
  .154:مرجع سابق، ص نعيم إبراهيم الظاهر،  
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وتدل على عمليات التشغيل والتدفقات اليت تبني كيفية إمتام العمل داخل املنظمـة ملختلـف األنشـطة    : األنظمة -
 ؛اج، نظم الرقابة واجلودةظم اإلنتومن بينها نظم املعلومات، ن ،والعمليات

الفكرية إلدارة املنظمة، وفلسفتها التنظيمية، حبيث تبني قيم ومعتقـدات اإلدارة،   اإليديولوجيةوميثل : منط اإلدارة -
 ؛ا حتسبه مهما وحيتاج إىل املواردوم

د لـيس يف  أي مجيع املوظفني داخل املنظمة، إذ من الضروري االهتمام والـتفكري يف هـؤالء األفـرا   : املوظفون -
 ؛يف التنفيذ الفعال لإلستراتيجية شخصيام فقط، بل يف كل ما يتعلق خبصائصهم الدميغرافية فيما يفيد

فيه األفراد يف املنظمة وغالبا ال جنـدها  ومتثل القيم والتطلعات األساسية والطموحات اليت يشترك : القيم املشتركة -
اليت تتميز ا املنظمـة  وتتجسد هذه القيم املشتركة يف الثقافة ضة صرحية يف األهداف، وإمنا تعرب عن األفكار العري

 ؛عن غريها

 .القابليات األساسية اليت يتميز ا العاملون يف املنظمة عن تلك اليت لدى العاملني يف املنظمات املنافسة: اراتامله -

  :إبراز هذه املتطلبات يف الشكل التايلوميكن 

 لتحقيق فعالية تنفيذ اإلستراتيجيةزي ـنيمنوذج ماك: )17(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .156:نعيم إبراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص: املصدر

  

وهي توجب مراعاة أن اإلستراتيجية توضع ملواجهة وتعـديل   هذه اخلطوة األخرية: ةمرحلة تقييم اإلستراتيجي .3
رئيسـية   وهناك ثالث أنشطةة وخارجية تتغري باستمرار، وتطوير املستقبل، ذلك الذي يتميز بوجود عوامل داخلي

 :1لتقييم اإلستراتيجية وهي

 ؛اجعة العوامل الداخلية واخلارجيةمر -

 ؛والفردي يسري يف االجتاه الصحيح مبراجعة النتائج والتأكد من أن األداء التنظيميقياس األداء  -

 .يم مهم فالنجاح يف الغد يتوقف على أنشطة اليومىل أن التقياختاذ اإلجراءات التصحيحية، البد من اإلشارة إ -

 

                                         
  .83:عبد العزيز صاحل بن حبتور، مرجع سابق، ص  1

  املشتركة القيم

 األنظمة

 اإلداري النمط

 املوظفون

 اهليكل التنظيمي

 اإلستراتيجية

 املهارات
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  تحديات اإلدارة اإلستراتيجية: الفرع الثاني

 إدارة املنظمـة  أُديـرت  إذا إال منها واالستفادة مواجهتها ميكن ال إستراتيجية حتديات عدة املنظمات تواجه
  :1نذكر التحديات هذه وأهمجيدا  إستراتيجية

أن معدل التغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية قد أخذت  يالحظ  :التغريات سرعة ازدياد  --
  يف التسارع خالل السنوات القليلة املاضية، والتغري هو الذي يصنع الفرص والتهديدات؛

كما كان الوضع يف تصر على السلعة وجودة املنتج فقط مل تعد املنافسة بني املنظمات تق  :املنافسة حدة ازدياد   --
  .اضي، بل تعددت أسس املنافسة لتشمل كل أنشطة املنظمةامل

فقط على القيـام بأعمـال بسـيطة       تعد املنظمات تعتمد على العامل غري املاهر القادرمل:العمالة هيكل تغري   --
والذي من السهل تدريبه ونقله من عمل آلخر، بل أصبح جناح املنظمات العصرية يتوقف على تـوافر   ،متكررة

والذين ميتلكون املعرفة واخلربة اليت من املمكن أن  ،املعرفة املتخصصة يف اإلنتاج والتسويق والتمويل اخلرباء ذوي
  .عما تقدمه املنظمة من منتجات وخدمات ،تسهم يف وضع استراتيجيات ذات كفاءة يف زيادة رضاء العميل

ة مسة العصر، وأصبح علـى املنظمـات   أصبح الصراع على موارد الطاقة واملاء والكفاءات النادر  :املوارد ندرة   --
  .وضع االستراتيجيات اليت تضمن توفري املوارد بالقدر وباملواصفات الالزمني ويف الوقت املناسب

ازدادت قوة مجاعات محاية البيئة وتعاظم تأثريها على صـانعي  و ،تعاظم االهتمام حبماية البيئة :بالبيئة االهتمام  - 
  .القرارات السياسية

وضـعها   ،بات واضحا أن جناح املنظمات العصرية هو نتاج استراتيجيات مبتكـرة :اإلستراتيجية يةأمه ازدياد - 
من أجل فكـرهم االسـتراتيجي،    أمواال كبريةإستراتيجيون على مستوى عال من الكفاءة، تدفع هلم املنظمات 

  .يةوأصبح التنافس عليهم بالغا ألنه أصبح ضروريا ملواجهة املنافسة العاملية القو
 

  مفهوم، أهمية وأهداف تقييم اإلستراتيجية: المطلب الثالث

   .أمهيتها وأهدافهاتقييم اإلستراتيجية و فهومنتطرق يف هذا املطلب إىل م     

  مفهوم تقييم اإلستراتيجية :الفرع األول

ة متردة لتنفيذ وصـياغ ذية عد كتغ، وييعترب تقييم اإلستراتيجية املرحلة األخرية من مراحل اإلدارة اإلستراتيجية     
املقدمـة هلـذا    تعاريفوتصحيح األخطاء، وفيما يلي عرض ألهم الختالالت اإلستراتيجية، تساعد يف كشف اإل

 :فهومامل

عملية مستمرة ومتواصلة، ومن املفترض على املدراء أن يدركوا بأنه :"إن عملية تقييم اإلستراتيجية هي :1تعريف
  .2"غري ملبية للحاجة املتغريةيمة يف البداية فإا ميكن أن تصبح كيفما كانت اإلستراتيجية سل

                                         
1 http:// www.edara 4life.com . 

  .372:خالد حممد بين محيدان، وائل حممد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص 2
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  :هناك من يركز يف تقييم اإلستراتيجية على مستويني: 2تعريف
ونقاط  )مزايا تنافسية(جتميع املعلومات عن املنظمة ككل الكتشاف ما تتمتع به من نقاط قوة : املستوى الكلي  

  .ضعف باملقارنة باملنافسني
إىل أجزاء ميثل كل منها على تقسيم املنظمة  ،لإلمكانيات الداخلية تعتمد فكرة التقييم اجلزئي: لوظيفياملستوى ا

  . 1وحدة كاملة ميكن حصر مدخالا وخمرجاا
عملية نظامية ومنهجية تسمح بإعطاء نظرة عن حالـة اإلسـتراتيجية    :"يعرف تقييم اإلستراتيجية بأا :3تعريف

 .2"الزمةوتوفري املعلومات ال

نتائج مقارنة األداء الفعلي مع األداء املرغـوب،  و ،أنشطة املنظمة هي العملية اليت يتم مبقتضاها متابعة" :4تعريف
يف مجيع املستويات على املعلومات املستمدة من عملية املتابعة يف اختـاذ القـرارات التصـحيحية     راءويعتمد املد

  .3"الالزمة
  :4يلي فيما قييم اإلستراتيجيةأن نستخلص خصائص تميكن      

 ؛وتنفيذ اإلستراتيجيةتقييم اإلستراتيجية عملية مستمرة ودائمة وتعترب كتغذية عكسية لصياغة  -

يات الكلية والتنافسية تقييم اإلستراتيجتقييم اإلستراتيجية عملية شاملة، تشمل مجيع نواحي املنظمة أي تشمل  -
 ؛والوظيفية

 ؛التصحيحيةواختاذ اإلجراءات قييم األداء تقوم على أساس حتليل نتائج ت -

ستجابة لسد الفجوات اليت وسرعته يف االيتوقف مدى جناح اإلستراتيجية بعد تنفيذها على مرونة نظام التقييم  -
 ؛قد حتصل

 .فعال يضمن التنقل السريع للتقارير وللقرارات التصحيحيةيتطلب تقييم اإلستراتيجية نظام اتصاالت  -

هي عملية مستمرة وشاملة ومنظمة تعمل على تصحيح األخطاء اليت : ف شامل لتقييم اإلستراتيجيةومنه كتعري     
مات الالزمـة لسـد   وتتطلب نظام اتصاالت فعال لتسريع انتقال املعلواإلستراتيجية قد حتدث أثناء صياغة وتنفيذ 

  .الفجوات احلاصلة
  
  
  
  

                                         
  .187:نعيم إبراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص 1

2
  Oliver meier, Dico du management, Dunod, Paris, 2009, P.06. 

  .45:مجال الدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سابق، ص 3
4  Gerry Johnson, Op, Cit., P.440. 
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 :1يشمل تقييم اإلستراتيجية العناصر التالية -

 أهداف األداء؛تقييم  •

 .الوسائل املخصصة لتحقيق األهداف، وكذا نظام املعلومات •

  :2جناح اإلستراتيجية وهذه املعايري هيوهناك ثالث معايري تسمح بتقييم 

املتعـرف  ) وضعية املؤسسة(تتعلق بالترابط املوجود بني اإلستراتيجية مع حالة املؤسسة  :La Pertinence ملالئمةا .1
التشخيص اإلستراتيجي، مبعىن مالئمة اإلستراتيجية املوضوعة مع نتائج  ،3ستراتيجي يص اإلعنها عن طريق التشخ

مع احمليط مبعىن التكيف، وتأخذ املؤسسة يف احلسبان القدرات ) املنتظر(باإلضافة إىل تالؤم تطور املؤسسة املستقبلي 
قافية وتعتمد املؤسسة يف تقييم هذه العناصر املصلحة، التغريات الث ذوياإلستراتيجية اخلاصة ا، رغبات األطراف 

 .طريقة السيناريوهاتمنوذج القوى اخلمس لبورتر، : أدوات أو مناذج منهاعلى عدة 

وذلك مبقارن األداء املخطط له، وميكن تقييم  ،دى قبول األداء احملققمبتتعلق القابلية : l’Acceptabilité القبول .2
 :هذه القابلية من خالل ثالث أبعاد

حيث أن إقامة املؤسسة   )les parties prenantes(اف ذوي املصلحة هي العوائد املنتظر حتقيقها لألطر: األرباح •
تقيم العوائد املالية وغري املاليـة املولـدة مـن قبـل      .يمه من خالل العوائد اآلتية منهاالستثمارات جديدة يتم تقي

  .ستراتيجيةاإلاإلستراتيجية املنفذة يعترب أساس تقييم قابلية 
يتم حتديد مستوى اخلطر الناجم عـن تنفيـذ اإلسـتراتيجية،     ،من تقييم قابلية اإلستراتيجية االنتهاءبعد : اخلطر •

حادا إذا وضعت املؤسسـة بـرامج   ويقصد باخلطر احتمال النتائج املترتبة عن فشل اإلستراتيجية، ويكون اخلطر 
  .خطورة إذا زاد تطور احمليط وتعقده ويكون أكثر ،التجديد والتحديث على املدى الطويل

ذوي املصلحة إجيابيا فهـذا يـدل علـى جنـاح     إذا كان رد فعل األطراف : رد فعل األطراف ذوي املصلحة •
  . اإلستراتيجية و العكس بالعكس

 وبالتايل فتقييمهي ما متلكه املؤسسة من موارد وكفاءات الزمة لتنفيذ اإلستراتيجية، : La Faisabilité اجلدوى .3
 .املوارد والكفاءات يساعد يف التنبؤ باملوارد والكفاءات الالزمة مستقبال

جنـاح  هذا ميكننا من احلكم على مدى  ، فإنومنه فإن هذه املعايري الثالثة إذا استطاعت املؤسسة تقييمها بدقة     
  .واختاذ اإلجراءات التصحيحية يف أواا ،اإلستراتيجية من عدمها

  
  
 

                                         
1  Jaque renard, Théorie et pratique de l’audit interne, 7ème édition. Eyrolles, Paris, 2010, P.54. 
2
   Gerry Johnson, Op, Cit., P.441-457. 

3  Claude Sicard, l’Audit de Stratégie, Dunod, Paris, 1997, P.137. 
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  همية وأهداف تقييم اإلستراتيجيةأ: الفرع الثاني

واليت  ،له من أمهية وأهداف بالغتني وهذا ملا ،يعترب تقييم اإلستراتيجية من العمليات احليوية بالنسبة للمؤسسة     

 :نتطرق إليها فيما يلي

  :يلي تتمثل أمهية تقييم اإلستراتيجية فيما: أمهية تقييم اإلستراتيجية .1

 ؛التنفيذاجتة يف عملية الصياغة والنتصحيح االحنرافات واألخطاء  -

العديد من التغريات يف بيئة العمـل الداخليـة   وجود فاصل زمين بني عملية الصياغة والتنفيذ، حيث قد حيدث  -

، هذا ما يتطلب حتديد األسباب األداء املستهدف و األداء الفعليواخلارجية، األمر الذي قد ينتج عنه اختالف بني 

 ؛لالزمة والسهر على تصحيح األخطاءوهنا يتجلى دور التقييم يف اختاذ اإلجراءات ا ،حهاعالجها وتصحيكيفية و

تسري وفـق  اتساع حجم املؤسسة وتنوع أعماهلا وتعدد العاملني فيها، يستوجب تقييم أنشطتها للتأكد من أا  -

 ؛)تقييم جزئي(اخلطة املوضوعة 

 ؛دخالتوذلك مبقارنة املخرجات واملتقييم استخدام املوارد  -

 ؛تقييم وقت إجناز األعمال -

وبالتايل فإن تقييم اإلسـتراتيجية يتطلـب    ،احلكم على مدى كفاءة نظام االتصاالت يف نقل وتوصيل املعلومات -

 ؛جراءات بالسرعة والوقت الالزمنينظام فعال لنقل القرارات واإل

 ؛هداف املسندة إليها أم الققت األوهل ح ،تزويد اإلدارة باملعلومات الكافية عن حالة اإلستراتيجية -

لقضاء علـى  وذلك با ،املسامهة يف حتقيق األهداف والوصول إىل حتقيق رضا األطراف ذوي املصلحة يف املؤسسة -

 ؛الفجوات اليت قد ستحصل

حيث تقوم بتصحيح األخطاء وهـذا مـا ميـد املـدراء      ،تعترب عملية تقييم اإلستراتيجية عملية تغذية عكسية -

 ؛ومات اليت تثري املعارف والقدراتاملؤسسة باخلربة واملعلوالكفاءات داخل 

وبالتايل تفادي  ،ألا تعمل على تصحيح االحنرافات ،ساهم تقييم اإلستراتيجية يف ختفيض التكاليف يف املؤسسةي -

 ؛من تكاليف إضافيةهذا إعادة التخطيط والتنفيذ من جديد ملا يتطلبه 

وبالتـايل حتقيـق    ،وتصحيح األخطاء يف وقتهاجناح تطبيق اإلستراتيجية وذلك من خالل  ،حتقيق مزايا تنافسية -

 .األهداف املوضوعة بفعالية
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يتمثل اهلدف العام من تقييم اإلستراتيجية يف مساعدة اإلدارة للتأكد مـن أن األداء  : أهداف تقييم اإلستراتيجية .2

  :1وتتمثل يف ىاألخر الفعلي يتم وفق اخلطط املوضوعة، إال أن هناك بعض األهداف

 ؛يق التوافق مع املتغريات البيئيةحتق -

 ؛ق التكيف مع املتغريات التنظيميةحتقي -

 ؛ترشيد التكلفة -

 ؛د التصرفات الالزمة لتنفيذ اخلططتوحي -

 ؛التخطيطاملساعدة يف التخطيط وإعادة  -

 ؛الصياغة عن طريق التغذية العكسيةاألخطار عند ختفيض خماطر  -

 .ت واألقسام اليت تشارك يف التنفيذحتقيق التعاون بني الوحدا -

عن اخلطط واملعايري، بل إا تتعلق جبوانب ن يف التعرف على االحنرافات أن أهداف التقييم ال تكم ويعين ذلك     

األهداف بأعلى مستويات الكفاءة، إال أن حتقيق هـذه  أكثر إجيابية تساعد على حتقيق األداء الفعال للخطط وإجناز 

حىت ميكن تصحيح األخطاء قبل تراكمها، كمـا أن   ،ب تدفق املعلومات بسرعة ويف الوقت املناسباألهداف يتطل

 كافة املستويات اإلدارية حىت تكون هناك إمكانية لتصميم املسارات سواء التخطيطيـة هذا التدفق جيب أن يغطي 

  .يف الوقت املناسبأو التنفيذية  )اإلستراتيجية(

هذا الفرع إىل أهم املشاكل اليت ميكن تصادف اإلستراتيجية سواء يف الصياغة يف  نتطرق: مشاكل اإلستراتيجية .3

واليت تستدعي تدخل التقييم حلل هذه املشاكل وإعطاء اإلجراء التصحيحية، وميكن تلخيص أهم هذه  ،أو يف التنفيذ

 :2يلي املشاكل فيما

 ؛م وضوح الرؤية اإلستراتيجية بدقةعد -

 ؛)DAS(ت النشاط اإلستراتيجية عدم التحديد الدقيق لوحدا -

 ؛ية حقل املنافسة رغم زيادة حداحمدود -

 ؛ليل اخلاطئ أو غري الكايف للبيئةالتح -

 ؛جهل املؤسسة يف كثري من احلاالت املزايا التنافسية اليت متتلكها -

                                         
1
  .430:مجال الدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سابق، ص  

ريب احلديث، إمساعيل حممد السيد اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وحاالت عملية، املكتب الع:  وكذلك. 13: حسن حممد أمحد خمتار، مرجع سابق، ص: أنظر  2
  Claude Sicard, Op, Cit., P. 137: كوكذل.17:، ص1990اإلسكندرية، 
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والسهر علـى  ة من التنفيذ اليت تتطلب العنايخاصة يف اخلطوات األوىل  ،بإجراءات وقواعد التنفيذ االلتزامضعف  -

 ؛تنفيذ القواعد كما هي

مما قد يؤدي إىل بطئ انتقال املعلومات واألوامر أو انتقاهلا بشكل خاطئ مما يتسـبب يف   االتصالضعف جهاز  -

 ؛قرارات خاطئةبناء 

 ؛ا قد يؤثر على معنويات العاملنيمم ،سوء وضع األهداف سواء من حيث كميتها أو من حيث صعوبة حتقيقها -

صياغة وتنفيذ وتقييم اإلستراتيجية يتطلـب كفـاءات   ات املتخصصة يف املنظمة، حيث أن عملية نقص الكفاء -

 ؛املناسب وباجلودة املطلوبةوقت الإستراتيجية متفوقة قادرة على التخطيط واختاذ القرارات يف 

تب عنه تكـاليف  وهذا ما يتر ،التخطيط السيئ يف صياغة اإلستراتيجية مما يؤدي إىل إعادا يف منتصف الطريق -

 ؛إضافية وضياع فرص عديدة

 ؛بالتنفيذ من قبل املسؤولني االلتزامضعف  -

 ؛يؤدي إىل ارتفاع التكاليف عدم حتقيق األهداف ،ملوارد وسوء استغالهلا من قبل اإلدارةاختصيص ضعف  -

 ؛املة، وغري ذلكإدارة اجلودة الشمبادئ حديثة يف اإلدارة، كاإلدارة باملشاركة، عدم تطبيق  -

وبالتـايل عـدم حتقيـق     ،التطبيق السيئ ملراحل اإلدارة اإلستراتيجية مما يؤدي إىل فشل يف جناح اإلسـتراتيجية  -

 .مستقبل املنظمةاألهداف مما يؤثر على 

عملية حيوية تقوم تتطلب من املؤسسة وجود  ،كل هذه املشاكل اليت حتدث عند صياغة وتطبيق اإلستراتيجية     

واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة عند حدوثها وتنبيه اإلدارة إىل الوقوع فيها، ممـا   ،شاكلعلى التفادي هذه امل

 .عنه جناح اإلستراتيجية وحتقيقها ألهدافها املوضوعةينتج 
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        مراحل وأدوات تقييم اإلستراتيجية، المجاالت والمستوياتمراحل وأدوات تقييم اإلستراتيجية، المجاالت والمستوياتمراحل وأدوات تقييم اإلستراتيجية، المجاالت والمستوياتمراحل وأدوات تقييم اإلستراتيجية، المجاالت والمستويات: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
يف األساسية لعملية تقيـيم اإلسـتراتيجية، مث إىل األدوات املسـاعدة    طوات إىل اخل ،سنتطرق يف هذا البحث     

  .تقييمها وإىل متطلبات التقييم وأخريا يف املطلب الثالث سنتطرق إىل مستويات وجماالت تقييم اإلستراتيجية

        مراحل تقييم اإلستراتيجيةمراحل تقييم اإلستراتيجيةمراحل تقييم اإلستراتيجيةمراحل تقييم اإلستراتيجية: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

  :سية وهيتنقسم مراحل تقييم اإلستراتيجية إىل أربع خطوات أسا
 .Determine what to be Mesuredحتديد ما جيب قياسه  -

 .Standard of performanceوضع معايري األداء  -

 .Performance evaluationتقييم األداء  -

 .Gap correctاختاذ اإلجراءات التصحيحية  -

  :1وفيما يلي سنقوم بشرح كل مرحلة على حدة

  تحديد ما يجب قياسه: الفرع األول
والعمليات والنتائج املتحققة يف التنفيـذ  تاج اإلدارة العليا، وكذلك اإلدارة التنفيذية إىل حتديد تلك األنشطة حت     

من أن هـذه األنشـطة   الفعلي لإلستراتيجيات والسياسات الواجب متابعتها وتقييمها، وأا حتتاج أيضا أن تتأكد 
موضوعية ومقبولة ومتناسقة، والتركيز هنا جيب أن س بطريقة والعمليات والنتائج املتحققة ميكن أن ختضع إىل القيا

عـن   لةاملسؤوالعناصر  تلك(عملية أو نشاط سوف يتم إخضاعه للقياس يكون على العناصر األكثر أمهية يف كل 
جيب أن يتم علـى  ، لذلك فإن القياس )النسبة الكرب من التكلفة أو اإلنفاق، أو املصدر األساسي للمشكالت مثال

 .عن الصعوبات اليت حيتمل أن يتعرض هلاع األنشطة أو العمليات اهلامة أو احلرجة وبغض النظر مجي

  وضع معايير األداء: الفرع الثاني
يتم يف هذه املرحلة من مراحل تقييم اإلستراتيجية وضع املعايري اليت سوف تستخدم يف تقييم األداء، حيث يتم       

حتقيقها خالل فترة زمنية متثل يف حقيقة األمر األهداف املخططة من قبل، واملطلوب األداء الفعلي ا، وهي مقارنة 
دقيق لبيئة العمل الفعلية وإىل نوعية األهـداف أو النتـائج املطلـوب    معينة، وعملية وضع املعايري حتتاج إىل إدراك 

 :لتعامل مع القضايا األساسية التاليةعتبارات، وتتطلب مرحلة وضع املعايري احتقيقها وقدرات العاملني وغريها من اال

يتم العمل اجليد بعدة خصائص وصفات جيب حتديدها للحكم علـى مسـتوى   : خصائص األداء اجليدحتديد  -
وأسـلوب   ،قيمة أو كمية الناتج، التكلفـة : األداء الفعلي، وتوجد ثالث معايري للحكم على جودة األداء وهي

 ؛)تعظيم املوارد(استخدام املوارد 

يـتم العمـل علـى حتديـد      ،بعد حتديد اخلصائص الواجب توافرها يف األداء اجليد :يد معيار لكل خاصيةحتد -
 املستويات املطلوبة هلذا األداء؛

                                         
1
  ).بتصرف( 427- 419:مجال الدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سابق، ص  
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نتائج وأيضا حماسبة الفرد عن  عنها ومعاجلتها، لواملسؤو ختالفاتلتحديد أسباب اال :النتائج باملسؤوليات ربط -
مبعىن حتديد النتائج اليت أسفر أداء الفرد عنها، وعدم حماسبة  املسئول،بأداء الفرد أعماله، جيب ربط النتائج احملققة 

النتائج مبسؤولية مجاعية، وهنا يتم التركيز على ربط أما إذا تعذر حتديد أداء الفرد فيجب  .الفرد عن أخطاء غريه
 ؛وباملطليف أداء العمل النتائج اإلمجالية ودرجة التعاون بني أعضاء اموعة 

اإلسـتراتيجية الـيت يـؤدي    جيب تركيز معايري تقييم اإلستراتيجية على النواحي : النقاط اإلستراتيجيةمراجعة  -
 ؛حتقيق املنظمة ألهدافها حدوث احنراف ا إىل خطورة كبرية دد

، حيث أهم من تقييم النتائجاليت يكون فيها التقييم على طرق العمل  توجد بعض احلاالت: مراجعة طرق العمل -
 ؛فة وأفضل جناعة من تقييم النتائجتقييم طرق العمل أقل تكل

 ؛ليت حتدد االحنرافات املسموح اكل معيار له حدود خطأ مسموح له وا: Tolerance Rang حدود السماح -

كما أن املعايري املستخدمة يف تقييم  .ليس فقط للمخرجات النهائية :وضع معايري لكل املستويات وكل األنشطة -
  :إلستراتيجية ميكن تصنيفها إىل نوعني أساسينيا
حجم اإلنتاج، األربـاح، املبيعـات،   : يء املقاس مثلتستخدم األرقام املطلقة للتعبري على الش: معايري كمية -

 .التكاليف

نتـاج  نسبة املـردودات، نسـبة اإل  : املقاس مثلتستخدم النسب للتعبري على الشيء : معايري نوعية أو كيفية -
 .رجة والء العمالءاملعيب، د

ومن املالحظ أنه يصعب وضع معايري نوعية بشكل حمدد يسمح باستخدامها كمقياس، لكن هنـاك أسـاليب      
توافرها يف جيب شروط إحصائية حديثة سهلت قياس األمور غري امللموسة واستخدام املعايري النوعية، كما أن هناك 

  :املعيار اجليد وهي
ناسبة، حبيث ال تكون سهلة التحقيق بشكل ال حيث األفراد على بذل مزيد من اجلهـد،  تكون املعايري م: الواقعية -

 ؛األفراد مبالغ فيها ويتعذر الوصول إليها وهذا ما ينعكس على معنوياتوال تكون صعبة 

ف يوجد يف املؤسسة أنشطة متباينة يف طبيعتها ونوعيتها، ومن املنطقي أن يؤثر هذا االخـتال : بالنشاطرتباط اال -
 ؛ال يرتبط بالنشاط هو معيار عدمي القيمةعلى نوعية املعيار الواجب تطبيقه، فاملعيار الذي 

 ؛اسري خاطئةعدة مفاهيم وتفجيب أن حيدد املعيار بدقة حىت ال يأخذ : الدقة -

تغـريت  يتغري املعيار كلمـا  فعملية وضع املعايري ال تعين أن اإلدارة ملزمة ا مهما تغريت الظروف بل : املرونة -
 ؛الظروف

يعقد ويصعب عملية التقييم، كما أن إمهال استخدام بعض املعايري يفقد عملية التقيـيم  كثرة املعايري : عدد املعايري -
 .معناها ويؤدي إىل خلل يف جناح حتقيق األهداف
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  : تقييم األداء: الفرع الثالث
األداء الفعلي مـع املعـايري احملـددة    يث يتم مقارنة اإلستراتيجية، ح تعد هذه املرحلة الثالثة من مراحل تقييم      

 :ني مهاس، وعليه فإن هذه املرحلة تتضمن جانبني رئي)األداء املخطط(

 ؛املوضوعة بغرض حتديد االحنرافات عن املعايري: قياس النتائج الفعلية -

ت التصـحيحية املناسـبة يف   واختاذ اإلجراءا ،توصيل املعلومات إىل مراكز املسؤولية حىت ميكن حتليل االحنرافات -
 .الوقت املناسب

  :على الثالثة أسئلة هي ويلزم القياس اجليد حماولة اإلجابة
 ؛ب على األنشطة أو النتائج اهلامةماذا نقيس؟ فالقياس جيب أن ينص -

كيف نقيس؟ وتتعلق اإلجابة بأسلوب ونطاق قياس األداء، مبعىن هل سيتم قياس شـامل للنتـائج أم سـيتم     -
فبالنسبة لبعض األنشطة يكون القياس فيها شامال، وبعضها يكـون جزئيـا،   ، )قياس جزئي(على بعضها  االقتصار

 ؛شامل وأيضا بشكل جزئي أي األنشطة جيب قياس نتائجها بشكلعن تقرير  لةاملسؤووتعترب اإلدارة هي 

 .و بعد القيام بالنشاطمىت نقيس؟ ويتعلق بتوقيت القيام بعملية القياس، وهل جيب أن تكون قبل أو أثناء أ -

إىل احلصول على بيانات دقيقة تعكس النتائج الفعلية بصورة حقيقية، وتوجـد  ويف مرحلة التقييم حيتاج األمر       
  .املالحظة الشخصية والتقارير الرقابية: ا لتحقيق هذا الغرض ومهاميكثر استخدامهأداتان رئيسيتان 

علـى فتـرات    بزيارات إىل مواقع العمل ولو لاملسؤواجد أو قيام تتطلب هذه األداة تو: املالحظة الشخصية -
يح االجتاهـات  عمليات التنفيذ، ويساعد احلوار الذي يدور يف مواقع العمل على تصحسري للوقوف على  ،متباعدة

سـبب  بنتائج عكسـية ب يف استخدام هذه الطريقة قد يعود  املعنوية، إال أن املغاالةورفع الروح وتطوير األساليب، 
يف نفس الوقت، كذلك فإن االعتماد علـى   لاملسؤوالضغوط الواقعة على األفراد، كما أا تؤدي إىل إهدار وقت 

بالتفاصيل الدقيقة، أمـا  املالحظة الشخصية اعتمادا كليا يؤدي إىل فقدان النظرة الشمولية لألعمال نتيجة االهتمام 
 ؛د، املعامالت اليومية مع العمالءمراقبة العمال اجلد: ة فهيفعالااالت اليت تربز فيها املالحظة الشخصية 

اليت تتعقد فيها نظم االتصـاالت، وتتعـدد   تربز أمهية التقارير الرقابية يف املنظمات الكربى  :التقارير الرقابية -
بـني الـرئيس    وهنا تأيت أمهية التقارير واليت تعترب الوسيلة لالتصـال األنشطة واملهام اليت سيتم اإلشراف عليها، 

التنفيذية، وأفضل التقارير اليت تكون مكتوبة ودورية وسريعة واملرؤوسني، وكذلك بني اإلدارة وخمتلف املستويات 
 .التداول، كما تتميز بالدقة والشمول

  :أمثلة التقارير اليت تستخدم يف تقييم األداء هيومن 
 ؛تقرير امليزانية العمومية -

 ؛التقرير الشهري حلساب العمل -

 .التقرير السنوي حلاالت ترك العمل -
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  اتخاذ اإلجراءات التصحيحية: الفرع الرابع
ومتثل املرحلة األخرية من دورة التقييم، وفيها يتم إعادة األمور إىل مسارها الصحيح، وتعد هـذه املرحلـة         

ومهـا  ني ت هذه املرحلة مشـكل تفقد العملية التقييمية مضموا، وعادة ما تواجه املؤسسة يفأساسية وفعالة وبدوا 
الطرق لعالج هذه االحنرافات، إضافة إىل التأكد من جناح تطبيـق  التعرف على أسباب االحنرافات مث اختيار أنسب 

 .اإلجراء التصحيحي

عن تلك حنرافات عملية عادية ومتوقعة، فغالبا ما ختتلف ظروف التنفيذ االإن حدوث : حتديد أسباب االحنراف -
أو حتديد املعايري، وعلى ذلك فإن حتليل أسباب االحنراف يسـاعد يف   اإلستراتيجية عها عند وضع اخلطةاليت مت توق

يف الظروف احمليطة باملؤسسـة،  أو تغريات متوقعة  ،أو قصور يف التنفيذحتديد ما إذا كان االحنراف راجع إىل خطأ 
عـين  املقبولة واليت جتاوزت احلدود املسموح ا، وت على حتليلها هي االحنرافات غريواالحنرافات اليت تعمل اإلدارة 

غري العادية اليت حتتاج ملعاجلة، ويـرتبط مببـدأ    ذلك تطبيق مبدأ االستثناء يف التقييم، أي التركيز على االحنرافات
ة الكافية االستثناء مبدأ التركيز على النقاط اإلستراتيجية، فإذا حدث احنراف يتعلق ذه النقاط، جيب إعطاء العناي

  ؛إىل االحنرافات املتعلقة باألنشطة العادية بدرجة أكرب من العناية اليت توجه ملعرفة أسبابه
قد تكتشف اإلدارة أن هناك أكثر من بديل ميكن تطبيقه ملعاجلة االحنـراف،  : )العالج(حتديد طرق التصحيح  -

ومن ناحية أخرى، . يف ضوء العائد والتكلفة تقييم كل بديل واختيار املناسب منهاويستدعي األمر يف هذه احلالة 
  ؛أو يصعب حتديده بدقة وهنا يتعذر حتديد أنسب التصرفات العالجيةقد حيدث االحنراف لسبب غري ملموس 

جيب التأكد من أن تطبيق البديل لتصحيح االحنـراف يـؤدي إىل   : التأكد من جناح تطبيق اإلجراء التصحيحي -
وهو ما يعين أن الرقابة عملية مستمرة، كما جيب كسب تعـاون   ،ج الفعلية واملتوقعةاالحنرافات بني النتائمعاجلة 

ومحاسهم يف هذه املرحلة، وهو أمر يصعب حتقيقه إذا جلأ املدير إىل إجبار مرؤوسيه إلحداث تصرفات املرؤوسني 
ألداء على تعـديل  حيث قد يصعب تصحيح ا ،كما أن هذه املرحلة تظهر كيفية ارتباط الوظائف األخرى. معينة

  .إعادة توزيع السلطات واملسؤوليات وما إىل ذلكاهلدف أو إعادة رسم اخلطة أو 
حىت حتدد األسباب احلقيقية واليت  ،هناك جمموعة من التساؤالت اليت يتطلب من اإلدارة اإلجابة عليهاكما أن      

   : 1هياحنرافات يف األداء الفعلي عن املعايري املوضوعة وأدت إىل ظهور 
 ر االحنرافات أسبابا داخلية أم خارجية؟هل تعد األسباب اليت أدت إىل ظهو -

 هل هذه األسباب هي أسباب فجائية أم كان من املفروض التنبؤ ا مقدما؟ -

 هل أن هذه األسباب ستكون موجودة بصورة مستمرة أم بصورة مؤقتة؟ -

 فات احلالية؟هل أن اإلستراتيجية احلالية مالئمة يف ظل أسباب االحنرا -

  :حنرافاتيعكس منوذجا شامال لتحديد أسباب االوالشكل التايل 

                                         
1
  .640:حممد الصرييف، مرجع سابق، ص  
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  أسباب وجود احنرافات واختاذ اإلجراءات التصحيحية: )18(شكل رقم
  

  تغري ال.............كال                                                   ؟التحملخارج نطاق هل تقع االحنرافات 
   نعــــم              

  تغري املعايري........... كال                                                                ؟هل املعايري املوضوعة واقعية
  ال تغري.........كال                                                                    نعــــم            

  تعديل اهليكل.........نعم                                                                                             
  ال تغري.........كال                                                 نعم  ؟  تعود االحنرافات إىل سوء التنفيذهل 

  
  اإلستراتيجيةتطبيق إعادة تقييم .....نعم                                                             كــــال              

  
  تعديل اإلستراتيجية.........كال                                                                                             

                                             نعم        ؟ البيئةهل تعود االحنرافات إىل تغري يف
  ال تغري.........نعم                              كــــال                                                  

  
  تعديل املوارد.........نعم                                                                                              

                                             نعم        قصور يف املوارد؟هل تعود االحنرافات إىل
                       ةتعديل اإلستراتيجي.........كال                               كــــال                                                  

  
  قم بالتغيري.........نعم                                                                                              

  نعم    االحنرافات إىل القراراتهل تعود 
  كال.........كال                            ؟                                             اإلدارية اإلستراتيجية

               
        

    تعديل الرسالة                                                   كــــــال            
  رسالة املؤسسة غري مالئمة

  
 .641:الصرييف، مرجع سابق، صحممد : املصدر

 

وترتيب حسب مكان وزمان حدوث اخللل، كما تدرج يف كشف االحنرافات اك هن أن ،ن هذا الشكليالحظ مما       
 .موارداملقيم يقوم بوضع الفرضيات اليت من شأا أن حتل املشكل احلاصل وفق ما متلكه املؤسسة من أن 

 

  

هل املشكل متعلقة يكل 

 العمل

 هل املشكلة تتعلق باألفراد

 هل هذا التغري مؤقت

هل ميكن التغيري يف 

 حجم املوارد

 هل ميكن إجراء أي تغيري
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  ة تقييم اإلستراتيجي عوامل نجاحأدوات و: المطلب الثاني

عمليـة   وعوامل النجاح املساعدة علىعدة على تقييم اإلستراتيجية، نتطرق يف هذا املطلب إىل األدوات املسا     
  .لتقييمالتحديات اليت تواجه عملية اويف األخري  ،التقييم

  أدوات تقييم اإلستراتيجية: الفرع األول
وأدوات تساعد يف جناح وتسهيل عملية التقييم، وهـذه األدوات  يستعمل يف تقييم اإلستراتيجية عدة وسائل       

 .ني يف املنظمةها ما يستعمل مبشاركة كافة العاملما يستعمله الفريق املكلف بالتقييم، ومننها م

  :ونذكر أهم هذه األدوات املستعملة ما يلي
 ؛املقارنة املرجعية -

 ؛بطاقة األداء املتوازن -

 ؛العصف الذهين -

 ؛اإليزو -

 .QQOCPQطريقة األسئلة  -

  :شرح لكل أداة على حدةوفيما         

 مفهومها وأنواعها  تعد من األدوات املهمة يف تقييم اإلستراتيجية حيث نتطرق :Benchmarking رنة املرجعيةاملقا .1
 :فيما يلي

تقنية وأسلوب منظم للتعلم من اآلخرين، من خالل املالحظة لنماذج األداء : "تعرف بأا :مفهوم املقارنة املرجعية . أ
واليت ميكـن   ،خربات يف جماالت معينة للعملاكتسبت نظمات األخرى اليت املتميزة اليت قد تتوفر داخل املنظمة أو امل

 .1"إجراء مقارنة معها بأسلوب شرعي

عمليات مستمرة ونظامية لتقييم املنتجات، اخلدمات والعمليات مقارنة مع املنافسني األكثر متيـزا  " :وتعرف كذلك 
وتستعمل املقارنـة املرجعيـة يف اإلدارة    .2"على السوق ، ومع املؤسسات املعروفة بأا رائدة أو مسيطرة)األفضل(

د يف مجع املعلومات عن املنافسني، وكذلك تستعمل لتقييم النمـو  اإلستراتيجية كأداة للقيادة والتسيري، كما أا تساع
  .3والتعلم التنظيمي

  
  

  

                                         
1
 The European Benchmarking Code of Conduct. Retrieved July 15, 2010 from the World Wide Web: 

www.benchmarking.gov.Ukhttp   
2 Le Benchmarking(Analyse comparative) Concept et mise en place web: http://www.3ie.org.  
3  David autissier et al, l’Atlas du management les meilleurs pratiques et tendances pour actualiser vos 
compétences, Eyrolles, Paris, 2009, P.222. 
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 :1تنقسم املقارنة املرجعية إىل: املرجعية أنواع املقارنة  . ب

 عـدة  هلا واليت الكبرية املنظمات داخل يف تتم اليت الداخلية هي املرجعية املقارنة: الداخليةاملقارنة املرجعية  -

 .املنظمـة  نفس يف أخرى إدارة أو خر مدير بأداء إدارة أو مدير أداء ميكن مقارنة وهنا،.إدارية ووحدات فروع
 كما ميكن أيضا أن تتم املقارنة بني عمليات أو منتجات لنفس املنظمة؛

 حيـث  البعض، بعضها املنظمات بني تتم اليت فهي ،اخلارجية املقارنة املرجعية أما :ارجيةاخلرجعية املقارنة امل -

 أنشطة أحد على املقارنة تقتصر وقد .النشاط يف معها متماثلة غري أو متماثلة أخرى مبنظمة ما منظمة مقارنة تتم

 ال عنـدما  الدولة، خارج منظمات إىل املقارنة تدمت وقد .أخرى منظمة يف خدمة أو بنشاط املنظمة خدمات أو
 :من أشكال املقارنة اخلارجية جندلة، ودال هذه العمل داخل جماالت من جمال يف األداء املتميزة املنظمات تتوافر
يف  أفضلمن املنافسني لتحقيق مستويات  ملتميزاملقارنة املباشرة مع ا أساسوتقوم على  :املقارنة املرجعية التنافسية •

، تستخدم يف جمـال مقارنـة املنتجـات، اخلـدمات     حيث، )األداءاملقارنة املرجعية يف ( أيضالذلك تسمى ، األداء
 .2األداءوبقية ااالت اليت تنعكس على ، ، اجلودة، التسعرياألفرادالتكنولوجيا، 

وتتضمن مقارنة  )Process (Benchmarking  )املقارنة املرجعية للعملية( أيضاوتسمى :املقارنة املرجعية الوظيفية •
مبثيالـا يف  ...) التخـزين   أسـاليب تدريب العاملني، (عملية معينة  أو...) التسويق ،املوارد البشرية (وظيفة معينة 

مثال ذلك يـتم مقارنـة   ... أخرىجماالت  أووقد تتم املقارنة مع منظمات تعمل يف نفس اال  .األخرىاملنظمات 
  .3املستشفيات مع استقبال الزبائن يف احد الفنادق املتميزة حدىإاستقبال املرضى يف 

 جممـوع  حتسـني  سبل عن املنظمات تبحث وتستخدم املقارنة املرجعية عندما :املقارنة املرجعية اإلستراتيجية •

 يف ىاألخر املنظمات جناح إىل أدت اليت العامة واملداخل األجل الطويلة دراسة االستراتيجيات خالل من أعماهلا،

 وجمـاالت  وتغيري أنشطة املنافسة، واملنتجات اخلدمات مثل املهمة اجلوانب على تشتمل أن وميكن .هذه ااالت

 حىت تستغرقه، الذي الوقت التنفيذ وبطول بصعوبة املقارنة من النوع اهذ تسموي .جديدة خدمات العمل وتقدمي

  .املنشودة األهداف تتحقق
املتوازن يف  األداءكيفية تقييم اإلستراتيجية بواسطة بطاقة  إىلنتطرق  :Balanced score card توازناملبطاقة األداء  .2

 .من هذا الفصل املبحث الثالث

اإلبداعية يف ظـل بيئـة مشـجعة    وهو أسلوب يتبع لتوليد قائمة من األفكار : Brain storming العصف الذهين .3
على أكرب عدد ممكن من األفكار اإلبداعية يف هو احلصول  ،ةإن اهلدف من هذه التقني. ومؤيدة يف فترة زمنية حمددة

                                         
1 The European Benchmarking Code of Conduct. Retrieved July 15, 2001 from the World Wide Web: 
www.benchmarking.gov.Ukhttp 

  .37:ص ،2009عمان،  ،دار صفاء ، 1أساسيات املقارنة املرجعية،ط عبد الفتاح جاسم حممد، عالء فرحان طالب،  2
3 http://perso.wamadoo/fr   
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واألعضاء املدعوين للمشاركة يف معاجلة ودراسة حالة من حـاالت   ،ظل بيئة مشجعة جلميع أعضاء فريق التحسني
 .1اخللل يف اإلستراتيجية

وهي مرحلة  ،ستراتيجيةوتستعمل طريقة العصف الذهين بصفة خاصة يف املرحلة األخرية من مراحل تقييم اإل      
بشأن املشكل على احلصول على أكرب عدد من االقتراحات  اختاذ اإلجراءات التصحيحية حيث تساعد هذه الطريقة

  .األجنعاحلاصل، ويتم بعدها تصفية وتقييم هذه احللول واخلروج حبل أو بديل يعترب هو 
لكن . ستويات اإلداريةالقتراحات ويشارك فيها كل املمن مزايا هذه الطريقة أا تعطي أكرب عدد من احللول وا    

وقـت يف حـني أن   الألا تتطلب  ،ما يعاب عليها كذلك أا ال تراعي الوقت احملدد الختاذ القرارات التصحيحية
  .اينبعض املشاكل ال تستحق االنتظار أي تتطلب حل سريع و

هي جمموعة من املعايري املرجعية العاملية املوضوعة  :ISO (International Standardization Organization)اإليزو  .4
 .املنظمة وكل قطاعاا اإلنتاجية واخلدمية ومنتجات لنظام اجلودة الشاملة ملختلف عمليات

وتستعمل طريقة اإليزو يف التقييم وذلك من خالل احلكم على مدى جودة اإلستراتيجية يف حتقيق أهـدافها        
واحلكم على جودة العمليات واخلطط واملوارد املخصصة لتحقيق األهداف، حيث يتم وضع جمموعة من املعـايري  

  .قيمةإلستراتيجية املُ مبقتضاها يتم احلكم على مدى جودة االيت
كيفية تنفيذ عملية معينة، إتباع صفات ملادة معينة، نظم إدارة ومعاجلـة  : شمل اجلوانب اليت يهتم ا اإليزووت    

  .املعلومات وغري ذلك من ااالت
 مالئمتـها ومـدى   ،اإليزو يف احلكم على املعايري املوضوعة من أجل تقيـيم اإلسـتراتيجية   استعمالكما يتم    

لتحديد اخلطوط العريضة لكيفية اختيار املواصـفات الـيت    9000فمثال يستعمل اإليزو  .لإلستراتيجية يف حد ذاا
من أجل تقييم نظم اإلدارة البيئية أي تقييم أثر  14000ويستعمل اإليزو . تناسب املنظمة، واألساليب الالزمة للتنفيذ

ميكـن أن   ISOيري املوضوعة من طـرف  تنفيذ إستراتيجية املنظمة على البيئة، وما يعاب على هذه الطريقة أن املعا
فإن املنظمة قد ال تراعي عنـد   ،مثال يف التقييم البيئي 14000تفوق ما تتطلعه املنظمة، أي أنه عند استعمال اإليزو 

 .14000وضع اإلستراتيجية التأثري البيئي لنشاطها وبالتايل عدم جدوى استعمال اإليزو 

على طرح جمموعة من األسئلة اليت حتيط بكل جوانب  ،قة من التقييمتقوم هذه الطري: QQOCPQ طريقة األسئلة .5
 ،ومدى حدته ،واملتسبب فيه ،املشكلطبيعة جابة عليها يعطي صورة واضحة عن حيث أن اإلاملشكل أو املوقف، 

حيـث   ،Brain Stormingوكذلك احللول والبدائل املمكن وضعها، وهذه الطريقة تشبه طريقة العصف الـذهين  
طريقة األسـئلة تكـون    ،هي أنغري أن الفرق بني هذه الطريقة وطريقة العصف الذهين  .يف شكل اجتماعيكون 

 .منظمة وموجهة بشكل جيد، أي أن هذه األسئلة تكون معدة مسبقا لإلجابة عليها

 

                                         
1
  .236:، ص2006إلنتاجي واخلدمي، دار جرير، عمان، مهدي السامراين، إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعني ا  
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  :1يلي وميكن شرح مضمون األسئلة الستة فيما  
Quoiاملشكل؟ ما هو أثر املشكل؟وع مباذا يتعلق هذا املشكل؟ ما هو ن: ؟ ماذا؟ مبعىن  

Qui؟ ما هي خصائصه؟)وظيفته(من هو املتسبب يف املشكل؟ ما هو دوره : من؟ مبعىن ؟ 

Oùيف أي مكان وقع املشكل؟ ويف أي بعد؟: ؟ أين؟ مبعىن 

Quandيف أي حلظة؟ وفق أي خمطط؟ ما هو معدل تكرار املشكل؟: ؟ مىت؟ مبعىن 

Commentإجراء؟ ؟ كيف؟ بأي وسيلة؟ حتت أي 

Pourquoi؟ ملاذا؟ ما هو سبب وجود املشكل؟  
الفريق املكلف بطرح اقتراحات وإجابات لكل ومنه يتم تنقيط كل سؤال أي إعطاء وزن لكل سؤال، ويقوم      

  .سؤال، وتصفية هذه االقتراحات عن طريق العصف الذهين
ولكن لضمان .ناجعةالتايل تكون احللول املعطاة وب ،وما مييز هذه الطريقة أا تعطي نظرة شاملة حول املشكل     

  .2جناحها جيب ربط األجوبة مع موضوع التقييم وإجياد عالقات فيما بينهم

  تقييم اإلستراتيجية عوامل نجاح: الفرع الثاني
 تقييم اإلستراتيجية أي عوامل النجـاح األساسـية  يتعلق هذا العنصر بالعوامل الالزمة من أجل جناح تطبيق       

 :3لتقييم اإلستراتيجية، وتتمثل هذه املتطلبات يف العناصر التالية

املعيار، وأن االختيار اجليد للمعايري اليت يتم مبوجبها تقييم اإلستراتيجية حيث جيب توافر الشروط الضرورية لنجاعة  -
أو كثرـا، وال يكـون   ا ال يكون عدد املعايري املوضوعة كثري فينعكس ذلك سلبا على عملية التقييم لصعوبة تطبيقه

املؤسسـة، طبيعـة الصـناعة    فال توصل إىل األهداف املرجوة، حيث يتوقف اختيار املعايري على حجم ليل عددها ق
 ؛واإلستراتيجيات

حتديد الفريق املسؤول عن عملية التقييم، حيث يتكون الفريق من أخصائيني يف جمال التقييم ويف العـادة يكـون    -
 ؛وأفراد من اإلدارة العليا (auditeurs) نيالفريق مكون من مدقق

له الدور البالغ يف جناح عملية التقييم حيث يكمن دوره يف نقل املعلومات، سواء من األسـفل إىل  نظام االتصال،  -
 ؛من أعلى إىل أسفل يف شكل أوامر وقرارات واألعلى يف شكل تقارير، أ

 ؛ اإلستراتيجي التطبيق اجليد لكل من مرحلة الصياغة ومرحلة التنفيذ -

 ؛املقارنة املرجعية وبطاقة األداء املتوازن: االعتماد على وسائل حديثة وناجعة يف تقييم اإلستراتيجية ومن أمثلتها -

فريـق التقيـيم    دارة يف الدعم املادي وذلك بإمـداد ويتمثل الدعم املقدم من طرف اإلدعم والتزام اإلدارة العليا،  -
 ؛التحفيز والتشجيع والدعم املعنوي املتمثل يف الالزمة، واملعلومات باملوارد

                                         
1 Michel Weill, l’Audit Stratégique qualité et efficacité des organisation, Afnor, France, 2007, P.50.  
2 Jean Marc Gallaire, Les outils de la performance industrielle, Eyrolles, Paris, 2008, P.172. 

3
  .401:، ص2003/2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2عارف، اإلدارة اإلستراتيجية، طنادية ال  
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داخـل  نظم املعلومات، حيث يتمثل دوره أساسا بإمداد اإلدارة باملعلومات الكافية واجلديدة عن كل ما حيـدث   -
وخارج املؤسسة، وخاصة احمليط اخلارجي الذي يتميز بالتغيري السريع واملعقد وباخلصوص املنافسني والتكنولوجيـا،  

 ؛املالئمةن تتميز املعلومات بالصدق والشمولية و كما جيب أ

وجود تعاون بني خمتلف اإلدارات والكفاءات املوجودة يف املؤسسة، خاصة يف جمال اإلمداد باملعلومات املسـاعدة   -
 ؛على عملية التقييم

 ؛وعةبدائل موضوعة مسبقا ميكن اعتمادها إذا ما فشلت البدائل احلالية يف حتقيق األهداف املوضوجود  -

 ؛جتانس األهداف املوضوعة لتفادي وقوع مشاكل بني اإلدارات -

 ؛هذا يسمح للفريق املقيم بإعطاء وقت للتفكري يف احللول البديلةالتقييم يف الوقت الصحيح قبل تأزم املوقف،  -

 ،ارحيث أنه ينبغي وجود هيكل تنظيمي بسيط وهذا من أجل تسهيل حتديد املسـؤوليات واألدو اهليكل التنظيمي،  -
 ؛وبالتايل ميكن حتديد أنظمة اجلزاء والعقاب

ـ  - ؤدي إىل وجود قابلية للتغيري من قبل األفراد يف املنظمة، ألن عملية التقييم قد تتطلب تعديالت إستراتيجية وقد ي
 ؛مقاومة من قبل العاملنيتعليق عدد الوحدات اإلدارية أحيانا أو إعادة توزيع املسؤوليات وهذا ما قد يالقي 

مرونة اإلستراتيجية يسهل اختاذ وبالتايل  ،التقييم قد يتطلب تغيري وتعديل يف اإلستراتيجيةنة اإلستراتيجية، ألن مرو -
 ؛القرارات اخلاصة بالتصحيح

وهـذا مـا   يسهل من تنفيذ اإلجراءات التصحيحية نتيجة ثقة العاملني باملرؤوسني يف اختاذ القرارات منط القيادة،  -
 .ل للتغيرييقلص من مقاومة العما

فإنه يؤدي إىل جناح عمليـة التقيـيم    ،التقييم بأخذها بعني االعتباركل هذه العوامل إذا قامت اإلدارة وفريق     
  .وإعطاء نتائج إجيابية وبالتايل حتقيق األهداف

  تقييم اإلستراتيجيةصعوبات : الفرع الثالث

وى املنظمة والبيئة الداخلية، أو على مستوى البيئـة  سواء على مست ،يواجه تقييم اإلستراتيجية عدة صعوبات      
 :1اخلارجية، ونذكر أهم هذه الصعوبات يف النقاط التالية

هلا مما يولد شعور بعـدم الرضـا   كثرة املعايري وغموضها، سواء من حيث صعوبة حتقيقها أو من حيث الكم الكبري  -
 ؛)العمال(لدى الفريق املنفذ 

وبالتـايل اختـاذ   مما يؤدي إىل فشل يف التقييم  ،للوضع الذي حتتاجها فيه املنظمة تهائممالعدم دقة املعلومات وعدم  -
 ؛قرارات تصحيحية خاطئة مبنية على معطيات غري صادقة

الختاذ القرارات التصحيحية يؤدي إىل سوء يف اختاذ القرارات مما التسرع ج يف مراحل تقييم اإلستراتيجية وعدم التدر -
 ؛جواتيتسبب يف زيادة الف

                                         
1
  .399:نادية العارف، مرجع سابق، ص  
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 ؛عدم وجود الدعم الكايف من قبل اإلدارة سواء الدعم املادي أو املعنوي -

وبالتايل إسناد املهام إىل األشخاص غري املناسـبني   ،عدم وجود الكفاءات واألشخاص املتخصصني يف ميدان التقييم -
 ؛إىل خلل يف اإلستراتيجية ككلوهذا يؤدي 

 ؛العقابيد أنظمة اجلزاء وإىل صعوبة حتد تعقد اهلياكل التنظيمية يؤدي -

ذات األثـر   املاليـة اعتماد فريق التقييم على األساليب التقليدية املبنية على أساس املعايري املالية ة وإمهال املعايري غري  -
 ؛الكبري

ضعف نظام االتصاالت داخل املنظمة وخارجها، مما يؤدي إىل بطء وصول املعلومات ورجوعها، وبالتـايل تـأخر    -
 ؛اراتاختاذ القر

وجود خلل يف صياغة أو تنفيذ اإلستراتيجية من احلجم الكبري الذي يصعب تصحيحه بل يتطلب تغيري اإلستراتيجية  -
 ؛من أصوهلا واستبداهلا بأخرى

عدم تركيز فريق التقييم على اإلستراتيجيات يف مجيع مستوياا الكلية وعلى مستوى وحدات األعمال واملسـتوى   -
 ؛يف املستويات الثالثةخل كبري بني اإلستراتيجيات ألن هناك تدا ،الوظيفي

 ؛وخوفهم من املصري الذي ينتظرهم ،وجود مقاومة للتغيري من قبل األفراد بسبب جهلهم مبحتوى هذا التغيري -

وبالتايل صعوبة حله أو زيـادة تكاليفـه    ،التأخر يف اختاذ القرارات التصحيحية من شأنه أن يزيد  من تعقد املوقف -
 ؛)دة الفعلتأخر ر(

 ؛اإلدارات والوظائف يف جمال تبادل املعلومات رؤساء بني ونعدم وجود تعا -

 ؛مجود اإلستراتيجية وعدم قابليتها للتعديل مما يصعب من مهمة تصحيح االحنرافات -

 ظهـور االعتماد على منط القيادة التسلطية، مما يشعر األفراد بعدم االنتماء إىل التنظيم وعـدم رضـاهم وبالتـايل     -
 ؛املقاومات اليت هي ليس يف صاحل املنظمة

هـذا راجـع   و ،املنظمة خصوصياتعدم اعتماد اإلدارة على استشاريني خارجيني ذوي خربة وختوفهم من تسرب  -
 ؛قصر النظر اإلستراتيجيل

ـ  ارتفاع تكاليف التقييم وإعادة التقييم،  - رارات ألن تقييم اإلستراتيجية له تكاليف تتمثل أساسا يف إلغاء بعـض الق
 ؛املتخذة، وبالتايل اإلسراف يف استخدام املوارد

 ؛الذاتية يف التقييم واحلكم الشخصي على املعطيات وغياب عنصر املشاركة -

وبالتايل عـدم حتقيـق    ،جناح تقييم اإلستراتيجيةأن هذه الصعوبات من شأا أن تعرقل  ،وبالتايل ميكن القول      
عد كتغذية عكسية لإلستراتيجية نفسها، ومنه تصحيح االحنرافات تعترب مرحلـة  األهداف ألن تقييم اإلستراتيجية ت
  .مكملة ملراحل اإلدارة اإلستراتيجية
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  مستويات ومجاالت تقييم اإلستراتيجية: المطلب الثالث

  .ا التقييمنتطرق يف هذا املطلب إىل املستويات الثالثة لتقييم اإلستراتيجية، مث ااالت املختلفة اليت يشمله     

  مستويات تقييم اإلستراتيجية: الفرع األول
الذي حققته من خالل تقييم نجاح البتقييم األداء الكلي للمنظمة وبيان مدى  ،تم عملية تقييم اإلستراتيجية      

ى اإلسـتراتيجية، ومسـتو  األداء الكلي، باإلضافة إىل تقييم اإلستراتيجيات املطبقة على مستوى وحدات األعمال 
 .ااالت الوظيفية لكل وحدة إستراتيجية

  :التايل عملية التقييم يف مستوياا الثالثة وميثل النموذج
  مستويات تقييم اإلستراتيجية: )19(شكل رقم 

  قياس األداء الكلي

  
  

  قياس وحدات األعمال    
  اإلستراتيجية    

  
  قياس األداء لألنظمة    
  الوظيفية    

  
  .206:،ص2002اليازوري، عمان، سعد غالب ياسني، اإلدارة اإلستراتيجية، : ملصدرا

  

  :1ونقوم بشرح كل مستوى من مستويات التقييم على حدة   
لتقييم اإلستراتيجية على مستوى املنظمة، أي تقيـيم األداء الكلـي   توجد عدة مداخل  :تقييم إستراتيجية املنظمة .1

هذه املداخل وهو مدخل تقيـيم جمـاالت األداء   أهم  عرضاسية اليت تواجهها ونللمنظمة وحتديد املشكالت األس
أن جماالت األداء الرئيسـية تعكـس   حيث يرى أصحاب هذا املدخل . GE (Général Eléctric)الرئيسية لشركة 

ت النمـو  خدومة ومؤشـرا األعمال الرئيسية وأسواقها املرسالة املنظمة وأهدافها اإلستراتيجية، كما متثل أنشطة 
إستراتيجية املنظمة من خالل حتليل جماالت األداء اليت كانت لذلك يهتم هذا املدخل بتقييم . والتطور املستقبلي هلا

 .ساحة عمل هذه اإلستراتيجية

    ة، وحددت معدالت األداء هلا بغرض مثانية جماالت أداء رئيس )GE(وقد وضعت شركة جنرال إلكترونيك     

  :، وميكن إمجال هذه ااالت يف)GE(اIJKLJM ة تقييم إستراتيجي

                                         
1
  .208: ، ص2002سعد غالب ياسني، اإلدارة اإلستراتيجية، اليازوري، عمان،   

 تقييم إستراتيجية املنظمة

 تقييم إستراتيجية األعمال

 اإلستراتيجيات الوظيفية

 املنظمة إستراتيجية

 إستراتيجية األعمال

 اإلستراتيجيات الوظيفية
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 ؛األرباح اإلمجالية خمصوم منها قيمة االستثمارات الرأمسالية )GE(مؤسسة ختارت ا: الرحبية -

 ؛حصة السوق املمثلة لنسبة حجم األعمال املتوفرة لكل سلعة أو خدمة: املركز السوقي -

ممـا   ،كلفة العمل وقيمة االستهالك منسوبة حلجم اإلنتـاج هلذا الغرض، تاستخدمت املؤسسة مقياسان : اإلنتاجية -
 ؛ميكن املؤسسة من تقييم فعالية استخدام العمالة واملعدالت املستعملة

 ؛احلالية أو املخططةتقييم التكاليف واجلودة واملراكز السوقية لكل منتج من املنتجات : قيادة املنتجات -

سد االحتياجات احلالية واملستقبلية مـن القـوى   قييم األسلوب املتبع يف يتم جتميع تقارير متنوعة لت: تنمية األفراد -
 ؛العاملة

مباشرة بواسطة حبوث االجتاهات وبطريقة غري مباشـرة  يتم قياس اجتاهات العاملني حنو املؤسسة : اجتاهات العاملني -
 ؛بيانات الغياب ودوران العملعن طريق 

 ؛يف حتمل مسؤولياا حنو العاملني، املوردين واتمع احملليملؤسسة وضع مؤثرات ملدى جناح ا: املسؤولية العاملة -

التأكد من أن األهداف احلالية مل يتم حتقيقها علـى حسـاب   : املوازنة بني األهداف قصرية األجل وبعيدة األجل -
 .األرباح واالستقرار يف املستقبل

كالرحبيـة   الرئيسية يف املؤسسة سواء النواحي املالية أنه اهتم جبميع نواحي األداء ،ما يالحظ على هذا املدخل      
املسؤولية العامة وهذا ما يعطي تقيـيم متكامـل   واإلنتاجية، احلصة السوقية أو النواحي غري املالية كتنمية األفراد 

اصـر  إىل جانب العناصر الذي يتطرق هلا هذا املدخل هناك عن. املنظمة امللموسة وغري امللموسة يشمل مجيع نواحي
تنافسـية املنظمـة، درجـة    كفاءة املنظمة احلالية، مستوى التكنولوجيا املستخدمة، درجة : 1مهمة يف التقييم مثل

 .انسجام إستراتيجية املنظمة مع الثقافة التنظيمية

  :2كما أن هناك جمموعة أسئلة اإلجابة عليها يساعد يف التقييم وهي
 فيه؟ فسةاملناا هو النشاط اليت تريد املؤسسة دخول م -

 ما هو التوجه الواجب إعطاءه لإلستراتيجية؟ -

 ما هي املوارد املخصصة لذلك؟ -

  ما هو اهليكل التنظيمي املناسب لألنشطة؟ -

حتديـد  يهدف التقييم يف هذا املسـتوى إىل  : تقييم اإلستراتيجية على مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية .2
حتقيـق    األداء الكلي للمنظمة، ويف تكوين قيمة مضافة أو يفمدى مشاركة وحدة األعمال اإلستراتيجية يف حتسني

وحـدات  وهذا يتطلب تقييم فعال يف ضوء معايري حمددة لقياس وتقيـيم إسـتراتيجية    منو يف األسواق واملنتجات،
من خـالل حتديـد مـدى مشـاركة      ،األعمال بإستراتيجية املنظمةإستراتيجيات وترتبط عملية تقيم . األعمال
قيمة مضافة كلية عن طريق حتقيق ميزة تنافسية يف كـل  مبدى تكوين  ية األعمال لكل وحدة إستراتيجيةإستراتيج

                                         
1
  .213: ، صياسني، مرجع السابقسعد غالب   

2 Giorgio Pellicelli, Stratégie d’entreprise, 2ème édition, De boock,  Bruxelles, 2007, P.26. 



 في تقييم اإلستراتيجية المتوازن األداء بطاقةدور                                                الثاني الفصل

 

88 

 

علـى مسـتوى   مبعىن أنه إذا كانت القيمة املضافة الكلية اليت حتققها اإلستراتيجية  .1املنتجات واألسواق املخدومة
يف جمال املنتجات فإن حتليل امليزة التنافسية املتواصلة األساسية يف تقييم هذه اإلستراتيجية، املنظمة هي نقطة التركيز 

  .واألسواق اليت تنافس فيها املنظمة هي نقطة التركيز األساسية يف تقييم إستراتيجية األعمال
باإلضـافة إىل معرفـة    ،األسواق/إستراتيجية األعمال بتحليل امليزة التنافسية للمنتجاتكما تم عملية تقييم      

، وكذا تقـيم  باشرة لتطبيق اإلستراتيجية الوظيفية يف جماالت األنشطة املختلفة لوحدة األعمال اإلستراتيجيةاآلثار امل
علـى   (DAS)ويفيد تقييم إستراتيجية كل وحدة أعمال إستراتيجية . 2يف كل وحدةالقوة التنافسية املمكن تعبئتها 

دة مع الوحدات اإلستراتيجية األخرى التابعة للمنظمة يف أداء كل وحدة إستراتيجية منفريف إجراء مقارنات  ،حدة
على االستثمار أو من خالل اسـتخدام مـزيج مـن هـذه     يف ضوء معايري حمددة مثل معدل النمو، معدل العائد 

ويتم تقييم إستراتيجيات وحدات األعمال اإلستراتيجية باالعتماد على أدوات أو مناذج حتليـل حمفظـة   . املعدالت
 : 3أمثلة هذه النماذج نذكراألعمال ومن 

  منوذج جمموعة بوسطن االستشارية؛: BCGمنوذج  -
 ؛)أصحاب النموذج( Arthur Do little منوذج: ADL منوذج -

 .أسلوب حتليل األثر -

هـذا  وميكن اإلشارة أن النماذج املذكورة لوحدها تعترب غري كافية لدى جيب توجيه عدد من األسئلة املهمة يف   
  :4الصدد ونذكر منها

 كيف تساهم وحدة األعمال اإلستراتيجية يف النظام الكلي للمنظمة؟ -

 الوحدة؟ما هو مدى جناح  -

 هل تساعد الوحدة على حتسني أو اإلضرار بسمعة املنظمة يف السوق؟ -

 هل اإلستراتيجية احلالية للوحدة مناسبة؟ -

 مدى النجاح يف تطبيق إستراتيجية األعمال للوحدة؟ما هو  -

  طرة اليت تتحملها إستراتيجية األعمال؟ما هي درجة املخا -

املنظمة يعطي تقييم دقيـق السـتراتيجيات األعمـال    وبالتايل فإن حتليل إجابة هذه األسئلة مع مناذج حتليل       
  .ويف الوقت املناسبومنه ميكن اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بصورة صحيحة  ،اإلستراتيجية

إن عملية تقييم اإلستراتيجية على املستوى الوظيفي مرتبط بـأداء الوحـدات   : يةالوظيفتقييم اإلستراتيجيات  .3
لذلك فإن مثل هذا التقييم يهتم أساسا بتحسني األداء احلايل هلذه الوحدات، خاصة ألن اإلستراتيجيات  التشغيلية،

                                         
1
  .213: سابق، صمرجع سعد غالب ياسني،   

2
ركة مامي للمشروبات بوعالم عامر، دور مناذج التحليل االستراتيجي يف صياغة استراتيجيات املؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف ظل برامج التأهيل دراسة حالة ش  

  .56: ، ص2006مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري، جامعة فرحات عباس، سطيف، الغازية، 
  .42ص ،2007 ،اإلسكندرية احلديث، اجلامعي ، املكتباإلستراتيجية اإلدارة سليم، السالم عبد أمحد مرسى، حممد نبيل   3
4
  .217:سابق، صمرجع سعد غالب ياسني،   
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بد لإلدارة العليا أن تويل وال. ينها وتصحيحها لغرض تدعيم إستراتيجية املنظمة ككلسذا املستوى يتم حتاخلاصة 
التخصيص حيقق املصلحة الكايف ذه اإلستراتيجيات فيما يتعلق بتخصيص املوارد هلا، والتأكد من أن هذا االهتمام 

 .العامة للمنظمة ويدعم استراتيجياا

لإلسـتراتيجية  من خالل مدى مسامهتها يف دعم وحتقيق األداء املرغـوب   ،الوظيفيةويتم تقييم اإلستراتيجيات     
املوزعة على خمتلف الوظائف حيث يـتم  الكلية للمنظمة، وتكون عملية التقييم على مستوى مجيع اإلستراتيجيات 

ولعل أهم طريقة لتقييم . تقييم األداء الفعلي هلذه الوظائف مع األداء املخطط له وحتديد أسباب الفجوات وعالجها
تشتمل ، حيث تعطى أسئلة خمتصة لكل وظيفة حول جماالت األداء اليت ة هي طريقة األسئلةياإلستراتيجيات الوظيف

  :عليها وفيما يلي عرض ألهم األسئلة املستخدمة
 كيف تساهم اإلستراتيجيات الوظيفية يف اإلستراتيجية الكلية؟ -

 هل تساعد يف حتقيق األهداف اإلستراتيجية؟ -

 توافق فيما بينها؟يف تكامل وائف األخرى؟ وهل تعمل الوظيفة مع بقية الوظما هي عالقة  -

 مستواها؟على ظيفة يف حتقيق األهداف املوضوعة ما مدى جناح الو -

 ؟الوظيفية اإلستراتيجية ود اليت أدت إىل عدم جناح تطبيقما هي احلد -

كل وظيفة، احلاصلة على مستوى هذه األسئلة يعطي صورة واضحة على حجم االحنرافات وإن اإلجابة على      
 .على ذلك اختاذ احللول الالزمة قبل تأزم الوضع ءوميكن بنا

  مجاالت تقييم اإلستراتيجية: الفرع الثاني

  :يف الشكل التايل ةن إبراز جماالت تقييم اإلستراتيجيميك

  تقييم اإلستراتيجية االتجم: )20(شكل رقم 

  
 

Source: Michell Weill; Audit stratégique, AFNOR, France, 2007, P.42. 
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وهنا يطرح السؤال حول فعالية اإلستراتيجية اليت تنتج عن الربط بني النتائج واألهداف املسطرة والـيت   :ألداءا .1

أما الطريقة املعتمـدة   قوم على تكلفة احلصول على األداء،تعترب سهلة القياس وأيضا حول جناعة اإلستراتيجية اليت ت

 .ا ما تكون املالحظةعموما يف معرفة هذه الفعالية أو النجاعة فهي غالب

، واحلصـة السـوقية   العائد على االستثمار :تويات أداء املؤسسة فيما يتعلق بـ هي مس ما :األداء احلايل .أ

  :1عن طريق؟ وذلك والرحبية

 ؛مقارنة أداء املنظمة خالل فترات خمتلفة -

 ؛مقارنة أداء املنظمة بالنسبة إىل املنافسني -

 . ناعةمقارنة أداء املنظمة مبعدالت الص -

ما هي رسالة املؤسسة احلالية وأهدافها وخططها اإلسـتراتيجية والسياسـات    :االستعداد اإلستراتيجي. ب

 ؟ةاملستخدمة لتسهيل تنفيذ هذه اخلط

مستوى التحكم يف اإلستراتيجية، وهو مرتبط بالعوامل التنظيمية واملعطيات املتعلقـة  أي : الرقابة اإلستراتيجية .2

 .بنظام املعلومات

فإذا قلنا بـأن   ئمة هي فقط نسبية يف هذا اال،إن كلمة مال): مالئمة نظرية(ئمة السريورة اإلستراتيجية مال .3

أو أن املؤسسة هلا هيكل تنظيمي ال يتوافق مع خياراا  ،املؤسسة تسري يف إستراتيجية بدون معرفة مسبقة لعمالئها

ر ألا ليست كاملراجعة املالية مثال، وهنـا يطـرح   اإلستراتيجية، إذ يصعب احلكم بسبب اختالف وجهات النظ

مكن للمراجعة أن تتدخل يف خيارات وعمليات خاصة باإلدارة العليـا أو  راجع؛ وهل يمشكل حيادية وكفاءة املُ

وهذا إذا ما كانت اإلدارة العليا موافقة على أن تطلب هـذا   ة، إذ أي خلل قد يكون جمادال فيه،اللجنة اإلستراتيجي

وتقبل االنتقادات اليت تقترحها، أو فقط تطلبها إذا وجد هناك أزمات حقيقية وخطرية داخـل   ،ع من املراجعةالنو

 .2املؤسسة

وذلك بالرجوع إىل التشخيصات املتوافرة املتعلقـة جبـودة   ): مالئمة تطبيقية(مالئمة اخليارات اإلستراتيجية  .4

كما جيب أن نقبل بأن السـريورة   .ه فيه منافسني مسيطرينكالقول بأن املؤسسة ختتار جمال ستواج ،اإلستراتيجية

                                         
  .176: ص، 2002وي للنشر والتوزيع، األردن، ر جمدال، دااإلدارة اإلستراتيجية ،أمحد القطامني 1

2 Henri Mitonneau, Audit des processus, 2ème édition, AFNOR, France, 2006, P.26. 
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مبعـىن مهمـا تكـن دقـة      ،اليت ستتخذ قد تكشف نقاط ضعف، أي أا تراجع حىت وإن مل تظهر أي اختالل

 :1اإلستراتيجية فهي حتتاج بشكل متواصل  إىل مراجعة وذلك بـ

راتيجية األنسب لكل مستوى من مسـتويات  حتديد أي من البدائل اإلستراتيجية  من املمكن أن يشكل اإلست -

 ؛اإلستراتيجية يف املؤسسة

لية مـع  فعاتعليل هذا االختيار من حيث قدرته على معاجلة املشاكل على املدى البعيد والقريب حبيث يتوافق ب -

 ؛العناصر اإلستراتيجية يف البيئتني اخلارجية والداخلية

لتشغيلية اليت قد تكون مناسبة لتعزيز عملية تنفيـذ أي مـن   دراسة إمكانية استخدام أي من االستراتيجيات ا -

  .البدائل اإلستراتيجية

تنقسـم إىل  و أي مبعىن سهولة رقابتها، كم يف هذه العمليات اإلستراتيجية،وذلك بالقدرة على التح: العمليات .5

 : عمليات داخلية وخارجية

 :فمنها اخلارجية أما. أ

 ؟اليا على املؤسسة وبيئتهاما طبيعة القوى البيئية اليت تؤثر ح -

 من هم أصحاب املصاحل وكيف يؤثرون على املؤسسة؟ -

  :فمنهاأما الداخلية . ب

  ما أسلوب اإلدارة اإلستراتيجية السائد يف املؤسسة؟ -

 هل عملية اختاذ القرارات مركزية أم المركزية؟  -

  حة؟ ما هي الربامج التنفيذية اليت جيب أن تطور لتنفيذ اإلستراتيجية املقتر -

توافـق  وهنا يطرح مشـكل املـوارد املخصصـة إذا كانـت ت    ويتعلق بفعالية الوسائل املوضوعة، : العوامل .6

  :واإلستراتيجية املعمول ا

 ما هي طبيعة البناء التنظيمي السائد يف املؤسسة يف الوقت احلايل؟ -

 التنفيذية؟ هل البناء التنظيمي احلايل متوافق مع األهداف واخلطط والسياسات والربامج -

  ؟فها واإلستراتيجية العامةأهدا مع تتماشىاملؤسسة وظائف هل  -

  

 

                                         
  .185 :ص ،مرجع سابق أمحد القطامني،  1
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  تقييم اإلستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازنتقييم اإلستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازنتقييم اإلستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازنتقييم اإلستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازن ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

مث منهجية التقييم باستخدام بطاقـة   ،نتطرق يف هذا املبحث إىل عالقة بطاقة األداء املتوازن بتقييم اإلستراتيجية     
ويف األخري املزايا اليت ميكن أن تتحصل عليها املؤسسة من استخدام  ،ملتوازن والدور الذي تلعبه كأداة للتقييماألداء ا

  .بطاقة األداء املتوازن يف عملية التقييم

  عالقة بطاقة األداء المتوازن بتقييم اإلستراتيجية: المطلب األول

بل وتعترب  من األدوات املعتمدة يف التقييم،بطاقة األداء املتوازن عد ت ث الثاين من هذا الفص،ا يف املبحكما رأين     
  .وهذا بسبب النجاح الذي حققته خاصة يف جمال التقييم ،من أهم األدوات املستعملة يف كربى املؤسسات العاملية

مت وضـعها يف كـل   يكون انطالقا من األهداف اليت  ،إن استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقييم اإلستراتيجية     
حمور من احملاور املكونة هلا، وبالتايل فإن تقييم اإلستراتيجية يكون قائما على تقييم مدى كفاءة املؤسسة يف حتقيقها 

كما أن تقيـيم   .املقترحة لتصحيح هذه االحنرافات هلذه األهداف وحتديد االحنرافات اليت ميكن أن حتصل واحللول
يكون بتقييم النتائج احملققة يف كل حمور من احملاور اخلمسة هلـا   ،طاقة األداء املتوازناإلستراتيجية باالعتماد على ب

  .على أهم املعايري املوضوعة يف كل حمورمرتكز ومقارنتها مع ما كان خمططا له قبل بدء التنفيذ، ويكون التقييم 
ة تعد مبثابة األهـداف  ثالث جوانب رئيس ، يركز علىإن استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقييم اإلستراتيجية     

  :1وتكون يف شكل معايري موزعة على حماور البطاقة وهذه اجلوانب هي ،العامة اليت وضعتها اإلدارة
يتم التأكد من أن األهداف املوضوعة تكون متعلقة بالرؤية واإلسـتراتيجية،   :توضيح وترمجة رؤية وإستراتيجية .1

األهداف تقييم املعايري املترمجة لكل هذه  يتم داف ميكن حتقيقها يف امليدان، كماكما يتم التأكد من أن هذه األه
والتحقيق من أا تعكس اهلدف املوضوع بكل دقة، وأن األهداف تكون شاملة جلميع جوانب املؤسسة ولكـل  

تـوازن  شرط الحتقيق وهذا حىت تضمن . بني طويلة وقصرية األجل موزعةوكذلك تكون األهداف  ،مستوياا
 األداء املتوازن إىل الوصول إليه؛الذي تسعى بطاقة 

فراد يف املؤسسة باألهـداف  تقييم درجة إعالم مجيع األيتم  :توصيل وربط األهداف اإلستراتيجية والقياسات .2
 وبالتحديد يتم تقييم نظام االتصاالت الداخلية بـني اإلدارة  ،اليت جيب تنفيذها حىت تنجح اإلستراتيجية ،ةالرئيس

والعاملني وبني العاملني فيما بينهم، كما يتم التأكد من توصيل وربط األهداف مبختلف القياسـات أي حتديـد   
املعايري املناسبة لتسهيل تنفيذ وتقييم األهداف اإلستراتيجية، هذا ما يسهل على العاملني فهم واستيعاب الـدور  

حتقيق التوافق بـني األهـداف اخلاصـة للعـاملني     وبالتايل  ،وهذا ما يقلل من حدوث مقاومات ،املنوط إليهم
 واألهداف العامة للمؤسسة؛

يقوم هذا اجلانب على تقييم مدى كفاءة املديرين  :التخطيط ووضع األهداف وترتيب املبادرات اإلستراتيجية .3
ن أن املبادرات يف التخطيط اجليد ويف كيفية توزيع خمتلف املعايري على احملاور اخلمسة للبطاقة، كما يتم التأكد م

                                         
1
  .506:مرجع سابق، ص  طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، اإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكامل،  
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 ،كما يتم تقييم استعمال املـوارد  .وتساعد يف حتقيقها ،اإلستراتيجية املقترحة تتوافق مع األهداف اإلستراتيجية
حيث يتم مقارنة النتائج احملققة يف ظل املوارد املخصصة، كما يتم تقييم التحقق  ،وهذا من أجل حتديد التكاليف

ىل حتقيق اهلـدف  أي التأكد من أنه قد مت الوصول إ) السبب واألثر(بية من الوصول إىل مدى صحة القاعدة السب
 .املايل يف األخري

حتدد  تتفرع عنها عدة جوانب ثانوية ،اليت يتم تقييمها باستخدام بطاقة األداء املتوازن ،إن هذه اجلوانب الكربى    
تساعد يف عملية التقييم، ألنه من الصـعب  بدقة كل جانب سيتم تقييمه، وهذا بغرض التحديد اجليد للمعايري اليت 

لذلك يـتم   .توجب التحديد الفوري ملركز اخلللخاصة يف احلاالت الطارئة اليت تس ،تقييم كل املعايري يف آن واحد
ومنه ميكن تقييم  ،استخدام بطاقة األداء املتوازن ألا تساعد يف توزيع املعايري على حماورها اخلمسة بطريقة متوازنة

 .كان خمططا له قبل عملية التنفيـذ  تراتيجية بتقييم املعايري املوضوعة يف كل حمور والتأكد من أنه يتوافق مع مااإلس
املعايري اهلامة لتقييم كل  ددومن هنا ميكن إبراز الدور اهلام لبطاقة األداء املتوازن يف تقييم اإلستراتيجية، حيث أا حت

املستهدفة أي املتوقعة واملبادرات، وهذا ما يسهل عملية التقييم وذلك مبقارنة حمور وذلك بتحديد لكل معيار القيمة 
وبذلك ميكن حتديد اإلجراءات التصـحيحية   ،مع القيم املستهدفة وحتديد الفجوات احلاصلة) احملققة(النتائج الفعلية 

 .عقيد وضيق الوقتخاصة يف الظروف اليت تتميز بعدم التأكد والت ،املناسبة يف أقل وقت وكفاءة عالية

وهذا ما تـوفره بطاقـة األداء    ،يتطلب تقييم اإلستراتيجية كم معني من املعلومات اليت تتميز بالدقة واملصداقية    
الداخل من أجل اختاذ القرارات، ألنه قبل البدء يف وضع  إىل املتوازن عن طريق توفري معلومات من اخلارج وإيصاهلا

وهذا ما يعد املصدر األساسـي   ،القيام بعملية تشخيص شامل للبيئة الداخلية واخلارجيةبطاقة األداء املتوازن جيب 
وكذلك تسـاعد   .وحتديد املعايري اخلاصة بكل حمور ،للمعلومات اليت تساعد يف عملية تصميم بطاقة األداء املتوازن

  .املستويات التنفيذيةيف عملية التقييم وذلك باختاذ اإلجراءات التصحيحية وإيصاهلا إىل األفراد أو 
ومنه ميكن القول أن بطاقة األداء املتوازن تعد أداة فعالة يف عملية تقييم اإلستراتيجية وأن التطبيق اجليـد هلـذه       

وذلك من خالل جناعة احللول التصحيحية املقترحة حيث ميكن أن جتمع بـني التكلفـة    ،األداة يعطي نتائج إجيابية
  .فعاليةوالوقت وال

  

  باستخدام بطاقة األداء المتوازن منهجية تقييم اإلستراتيجية: لب الثانيالمط

نتطرق يف هذا املبحث إىل املنهجية املتبعة يف تقييم اإلستراتيجية باستخدام بطاقة األداء املتوازن، وهذه املنهجية      
األداة املعتمـدة يف  كن الفرق يكمـن يف  املتبعة هي نفسها املنهجية املتبعة يف تقييم اإلستراتيجية يف احلالة العامة ل

  .، حيث سندخل بطاقة األداء املتوازن يف كل مرحلة ونالحظ الدور الذي تؤديه وتساهم به يف عملية التقييمالتقييم
هـي أربـع خطـوات     اإلستراتيجية منهجية أو خطوات تقييمفإن كما عرضنا يف املبحث الثاين من هذا الفصل، 

  :أساسية وتتمثل يف
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  .حتديد ما جيب قياسه :1طوة اخل

  .حتديد املعايري املعتمدة يف القياس والتقييم :2اخلطوة 

  .تقييم األداء :3اخلطوة 

  .اختاذ اإلجراءات التصحيحية :4اخلطوة 
  :وفيما يلي عرض لكل خطوة من هذه اخلطوات عند استخدام بطاقة األداء املتوازن كأداة يف التقييم

  جب قياسهجب قياسهجب قياسهجب قياسهتحديد ما يتحديد ما يتحديد ما يتحديد ما ي: : : : األولاألولاألولاألولالفرع الفرع الفرع الفرع 

يتم على مستوى هذه اخلطوة حتديد اجلوانب اليت سيتم إجراء التقييم عليها، واليت يتوقع مركز أو سبب اخللل      
دور بطاقة األداء املتوازن يف تسهيل حتديد اجلوانب اليت سيتم تقييمها، ألن هذه األخرية تقوم على  تمثلاحلاصل، وي

ة على مخسة حماور حيث يكون يف كل حمور جوانب متجانسـة، وهـذه   أساس توزيع خمتلف جوانب اإلستراتيجي
 :اجلوانب هي

دية، الفوائد وغريها مـن  وحيتوي على املعايري والعمليات املالية اليت تقوم ا املؤسسة مثل املردو :اجلانب املايل -
 املعايري؛

قية، عدد الزبائن، عدد من حصة سو حيتوي على املعايري اخلاصة بالعمالء وما يشمله :جانب العمالء أو الزبائن -
 الشكاوى؛

حيتوي على العمليات اليت متيز املؤسسة واليت ترى فيها أا تشكل مزايا تنافسـية   :جانب العمليات الداخلية -
 ات املقدمة مع املنتوج أو اخلدمة؛اجلودة، اخلدم: مثل

 ؛ريةاملوارد البشبنمو وحيتوي على املعايري اخلاصة  :جانب النمو والتعلم -

دور املؤسسة يف محاية البيئة وترقية اتمع ويتكـون مـن   جوانب حتدد وحيتوي على  :جانب البيئة واتمع -
 .يف خدمة اتمع املنتجالتلوث، احلمالت التحسيسية، دور  ستوىم: معايري مثل

انـب الـيت سـيتم    ومنه فإن تقييم جوانب اإلستراتيجية على مخسة جوانب يسهل مهمة اختيار وحتديد اجلو    
تقييمها، ويراعى عند حتديد ما سيتم تقييمه ترتيب األولويات، أي حتديد أي من اجلوانب جيب البدء ـا ألن يف  

وبالتايل جيب البدء  ،بعض احلاالت يكون اخللل متعلق جبانب معني قد ال يتطلب التأخري ويكون املقيم على علم به
 .معـني  د اختيار املعايري يف كل جانب حىت ال يطغى التقييم على جانببه، كما يتوجب على املقيم أن يوازن عن

  .وذلك بسبب التركيز على جانب واحد يف التقييم ،وبالتايل قد تكون اإلجراءات املتخذة خاطئة أو ناقصة

  تحديد المعاييرتحديد المعاييرتحديد المعاييرتحديد المعايير: : : : ثانيثانيثانيثانيالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال

ية التقييم، وذلك انطالقا من اجلوانب الكـربى  يتم يف هذه اخلطوة حتديد املعايري اليت سيتم االستعانة ا يف عمل     
تكون املعايري موزعة على حماور بطاقة األداء املتـوازن، حبيـث    .مها واليت حددت يف اخلطوة األوىلاليت سيتم تقيي

يتضمن كل حمور جمموعة متنوعة من املعايري سواء النوعية أو الكمية، ويتجلى دور بطاقة األداء املتـوازن يف هـذه   
أن املعـايري مقسـمة    ،وة يف تسهيل االختيار للمعايري املستعملة يف عملية التقييم، وهذا كما أشرنا إليه سابقااخلط
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كما أن الدور الذي تلعبه بطاقة األداء املتوازن واملتمثل يف ترمجة اإلستراتيجية . ريقة متجانسة على حماور البطاقةبط
فإن املقيم سـيتجه   ،فمثال إذا حصل خلل يف جودة املنتوج .يد املعايري، يسهل من عملية حتدإىل معايري قابلة للقياس

إىل حمور العمليات الداخلية ملعرفة السبب وتصحيحه، كما جيب على املقيم أن خيتار املعايري اليت تتناسب مع طبيعة 
 .اخللل وهذا حىت تصبح عملية التقييم ذات جدوى

  تقييم األداءتقييم األداءتقييم األداءتقييم األداء    ::::ثالثثالثثالثثالثالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال

ذه اخلطوة على مقارنة النتائج املتحصل عليها مع القيمة املتوقعة لكل معيار مت حتديده، والقصد مـن  تشتمل ه      
هذه اخلطوة هو حتديد االحنرافات احلاصلة، ومن املعلوم دوما أن هناك درجة من التباين بني األداء الفعلـي واألداء  

من هنا يتجلى دور بطاقة األداء املتوازن وهو تسـهيل  و. 1)حدود السماح(املتوقع، لذا جيب حتديد احلدود املقبولة 
 ،حتديد حجم الفجوة بني األداء الفعلي واألداء املخطط له، ألن كل حمور من حماورها حتتوي على أربع تقسـيمات 

ل تطرقنا إىل مكونات بطاقة األداء املتوازن يف الفصعند (ومن بني هذه التقسيمات قسم القيم املستهدفة أو املتوقعة 
بطاقـة األداء   ومن مزايـا . القيم املستهدفة أو املخطط هلا ، ومنه فإن الفجوة حتسب بطرح القيم الفعلية من)األول

ألن  ،أا تساعد املقيم يف إجراء تقييم شامل لإلستراتيجية إذا اقتضى األمر ذلـك  ،املتوازن يف هذه اخلطوة كذلك
ال جلانب من جوانـب  وهذا ماال يدع جماال لوجود نقص أو إمه حماورها اخلمسة تترجم اإلستراتيجية بصورة كلية

ـ كما أن املعايري املوضوعة يف كل حمور من حماورها  .اإلستراتيجية ا مـع  تتعرض للتحديث الدوري وهذا تأقلمـ
تمعيمتطلبات احمليط، وأفضل مثال على هذا إضافة بعد جديد إىل أبعاد البطاقة وهو البعد البيئي وا. 

عد مرحلة تقييم األداء أهم مرحلة يربز فيها الدور اهلام لبطاقة األداء املتوازن، ألا املرحلة اليت ميكـن مـن   ت     
خالهلا احلكم على مدى جناح اإلستراتيجية يف حتقيقها لألهداف، وذلك مبعرفة اإلجابة على األسئلة املوضوعة عند 

  :ر بطاقة األداء املتوازن، وميكن عرضها فيما يليمرحلة الصياغة، وهذه األسئلة تكون موزعة على حماو
ما هو مستوى رضا املسامهني عن النتائج احملققة؟ ما هو مستوى إشباع رغبات املسامهني؟ احملور املايل  :احملور املايل .1

قيـق هـذا   وللتأكد من حت .ينتظروا من تنفيذ اإلستراتيجيةهو احملور الذي يتعلق مبتطلبات املسامهني والنتائج اليت 
الفجوات،  ع النتائج احملققة، وبالتايل تتحدديتم تقييم املعايري اخلاصة ذا احملور م ،اهلدف واإلجابة على هذه األسئلة

فيمكن احلكم بأن اإلستراتيجية قد حققت أهـدافها املاليـة    ،فإذا كان األداء الفعلي أكرب أو يساوي األداء املتوقع
أما إذا كـان   .ر أمواهلم بغية احلصول على عوائد وهذا ما يدفعهم إىل إعادة استثماوبالتايل يتحقق رضا املسامهني

األداء الفعلي أقل من األداء املطلوب فنقول أن اإلستراتيجية مل حتقق أهدافها املالية املطلوبة ومن هنا يبدأ دور املقيم 
ة، وهذا ما خيلق جو من التوتر وعدم الثقـة  يف البحث عن األسباب ومعرفتها واختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسب

 .لدى املسامهني والتفكري يف سحب أمواهلم

                                         
1
  .338:، صمرجع سابقشوقي ناجي جواد،   
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ما مدى حتقيق متطلبات الزبائن؟ كيف يرى الزبائن منتجاتنا وخدماتنا؟ هذه هي األسئلة  :حمور العمالء أو الزبائن .2
ألن بقاء املؤسسة مرهـون بوفـاء   وبون ألنه يتعلق بالز ،املتعلقة مبحور العمالء، حيث يعد هذا حمور ذو أمهية بالغة

يقوم تقييم اإلستراتيجية انطالقا من هذا احملور على قدرة املؤسسـة  . الزبون هلا من جمرد رضا الزبون إىل وفاء دائم
ن جتعل من ألمقارنة باملنافسني، حيث تسعى املؤسسة  ،على تقدمي منتجات وخدمات بنوعية عالية وأسعار معقولة

ء دائم، وهذا اهلدف تستطيع املؤسسة بلوغه إذا قامت بتقدمي خدمات ومنتجات متميزة من حيث رضا الزبون وفا
تستطيع املؤسسة أن تراجع عالقتها مع الزبائن باستعمال و .السعر واجلودة، التكثيف من الترويج والعروض املختلفة

  .لتقصياملقابلة، االستمارة، سجل االقتراحات وغري ذلك من طرق ا: عدة طرق منها
هو حتديد معايري تتناسب مع اهلدف الذي تسعى  ،أما عن الدور الذي تلعبه بطاقة األداء املتوازن يف هذا احملور     

احلصة السوقية، رحبيـة  : ومن أمثلة هذه املعايري ،املؤسسة لتحقيقه، وتكون هذه املعايري شاملة لكل جوانب الزبون
حيث إذا قام املقيم بقياس وتقييم هذه املعايري فيمكنه احلكـم  . زبائن املفقودينالعميل، عدد الزبائن احلاليني، عدد ال

األسئلة املوضـوعة يف   على مدى حتقيق اهلدف املتعلق بالزبون، ومدى قدرة اإلستراتيجية احلالية على اإلجابة على
  .هذا احملور

ـ  ما هي العمليات اليت تتميز ا املؤسسة عن :حمور العمليات الداخلية .3 يم مجيـع  منافسيها؟ يتعلق هذا احملور بتقي
األنشطة والعمليات الداخلية احليوية اليت تتميز ا املؤسسة عن غريها من املؤسسات املنافسة، وهذه العمليات يـتم  

 .من خالهلا مقابلة حاجات العمالء وأهداف املسامهني

داف املوضوعة على مستواه ومن هـذه املعـايري   يتم تقييم هذا احملور عن طريق تقييم عدة معايري تترجم األه     
  .جودة املنتجات، متوسط عدد املنتجات املعيبة، السرعة يف طرح املنتجات، سرعة تسليم الطلبات: نذكر
      إن هذا احملور يواليت متكنها من اكتساب مزايا تنافسـية  ،ىن التحتية للمؤسسةعد احملور الذي حيتوي على الب، 

ودة واليت ميكن خالهلا اكتساب مزايا تنافسية، كما أن التحكم اجليد يف هـذا احملـور يسـاعد يف    ألنه يتضمن اجل
كما أن حدوث خلل كبري يف هذا احملور له أثره البالغ علـى   .، وبالتايل التحكم يف أسعار السوقتقليص التكاليف

  .مرتبطة فيما بينها بعالقات سببيةألن احملاور  ،بقية احملاور

كيف نكتسب التعلم؟ ما مدى منو وتعلم األفراد؟ هـذا احملـور    ،لتحقيق الرؤية اإلستراتيجية :نمو والتعلمحمور ال .4
حيث نقيس مدى قدرم على التعلم واكتساب معارف تزيـد مـن قـدرام     ،باألفراد أي املوارد البشريةيتعلق 

م أساس التقييم يف هذا احملور علـى تقيـيم   ويقو. وحتفزهم على اإلبداع الذي يعترب شرط لبقاء املؤسسة ودميومتها
خربات األفراد ومهارام، مستوى إبداعهم، عدد براءات االختراع، نسب التغيب ونسب دوران العمل، حيـث  

 .حتدد بطاقة األداء املتوازن القيم املتوقعة هلذه املعايري ويقوم املقيم بتحديد الفجوة

نظام احلوافز والترقيات املوضوع من طرف اإلدارة، حيث أن مردوديـة  ويعد أساس النجاح يف هذا احملور هو      
ويل هلذا النظام األمهية البالغة حـىت  العامل ومدى تعلمه مرتبط مبستوى احلوافز املمنوحة وبالتايل على اإلدارة أن ت

  .واقفعالجية لبعض املتستطيع كسب والء األفراد وامتصاص املقاومة لديهم عند اختاذ اإلجراءات ال
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ما هو أثر أنشطة املؤسسة على البيئة واتمع؟ يعد هذا احملور من احملاور احلديثة اليت أضيفت  :حمور البيئة واتمع .5
 .واستمرارية احلياة وبناء اتمعالقائم على محاية البيئة وإىل بطاقة األداء املتوازن نتيجة التوجه اجلديد للمؤسسات 

تأثري عمليات املؤسسة على البيئة، مستوى التلوث، التوسع علـى  : م هذا احملور أمههاوقد وضعت عدة معايري لتقيي
املؤسسة يف تثقيف األفـراد، مسـتوى امتصـاص     دور: ، أما فيما خيص اتمع فنجدحساب املساحات اخلضراء

هور مجعيات ومنظمات وقد ازدادت أمهية هذا احملور خاصة بعد ظ. البطالة، امللتقيات التحسيسية واملوجهة لألفراد
 .تدافع عن البيئة وتفرض عقوبات صارمة على املؤسسات املخالفة كما يؤثر هذا على مسعة املؤسسة

كما جيـب  . إن تقييم هذه األبعاد اخلمسة له دور بالغ يف معرفة مدى جناح اإلستراتيجية يف حتقيقها لألهداف      
ألن اخللل يف هذه العالقة له أثره السليب  ،العالقة السببية بني احملاورعلى املقيم كذلك أن يأخذ بعني االعتبار تقييم 

  .يف حتقيق األهداف

        اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةاتخاذ اإلجراءات التصحيحيةاتخاذ اإلجراءات التصحيحيةاتخاذ اإلجراءات التصحيحية: : : : الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

 ،يؤدي إىل كشف اخـتالالت  ،انطالقا من املعايري املوزعة على بطاقة األداء املتوازن ،إن قياس وتقييم األداء      
م أن يتخذ حلوال وإجراءات تصحيحية وذلك للحفاظ على مستوى جيد ومقبـول مـن   وهذا ما يتطلب من املقي

 .األداء

حيث تتيح هـذه املعلومـات    ،إن جناح هذه اخلطوة متعلق باملعلومات املتدفقة من احمليط اخلارجي والداخلي     
بطاقة األداء املتوازن وهو  إمكانية عرض خمتلف البدائل اليت تساعد يف التصحيح، ومن هنا يظهر الدور الذي تقدمه

ويتطلب جناح هذه املرحلة وجود نظام فعال من االتصال من أجل ضمان إيصال . توفري القدر الكايف من املعلومات
املعلومات واإلجراءات املقترحة إىل أماكنها احملددة بأقل وقت، كما يربز كذلك دور البطاقـة يف تقـدير حجـم    

  .استوجب ذلك السرعة يف التصحيح ،حنراف كبرياالحنراف حيث كلما كان حجم اال
ويف األخري ميكن القول أن بطاقة األداء املتوازن أداة فعالة يف تقييم اإلستراتيجية ألا أداة مرافقة جلميع مراحل      

عملية التقييم، كما تزود املقيم باملعلومات الالزمة من أجل اقتراح حلول وإجراءات للتصـحيح، هـذه األخـرية    
تساعد يف سد الفجوات احلاصلة وبالتايل التحسني والرفع من األداء ومنه ميكن القول بأن استخدام بطاقـة األداء  

  .املتوازن يف التقييم يؤدي إىل حتسني األداء
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        مزايا تقييم اإلستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازنمزايا تقييم اإلستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازنمزايا تقييم اإلستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازنمزايا تقييم اإلستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازن ::::المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

وذلك من خالل املزايا اليت متنحها أثناء التقييم عـن   ،داة فعالة يف تقييم اإلستراتيجيةتعد بطاقة األداء املتوازن أ     
  :1غريها من األدوات، وميكن إبراز أهم هذه املزايا يف النقاط التالية

يركز على مجيـع جوانـب األداء يف    ،الشمولية، حيث أن تقييم اإلستراتيجية باالعتماد على بطاقة األداء املتوازن -
 ؛سسةاملؤ

ألا تبقى ترافق اإلستراتيجية حىت ) خاصية االستمرارية(استخدام بطاقة األداء املتوازن يف التقييم يكون باستمرار  -
   ؛حتقيقها لألهداف املسطرة

 ؛الفعالية، ألا تساعد يف كشف االختالالت واقتراح احللول -

وبالتايل يسهل كشف اخللـل ومصـدره وكيفيـة     ،التنظيم، وذلك ألا تساعد يف تنظيم النتائج وسهولة قراءا -
 ؛تصحيحه

وذلك بسبب طريقة توزيعها للمعايري على خمتلـف   ،تساعد بطاقة األداء املتوازن يف كشف االختالالت يف وقتها -
 ؛حماورها حيث يركز كل حمور على جانب معني من األداء

 ؛ية سواء املالية وغري املاليةيساعد استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقييم جوانب اإلستراتيج -

 ؛يف اختاذ القرارات اإلدارةتساعد ازن كم من املعلومات اليت يوفر استخدام بطاقة األداء املتو -

 ،تساعد بطاقة األداء املتوازن عند التقييم يف تفادي حدوث تعارض وخطط يف املسؤوليات واألدوار بني العـاملني  -
 ؛فراد بدقة قبل البدء يف التنفيذألا حتدد الواجبات واملسؤوليات لأل

التحديد الدقيق ألنظمة اجلزاء والعقاب، حيث أنه عند حدوث خلل ميكن كشف املسؤول عنـه، وكـذا عنـد     -
 ؛النجاح ميكن كشف األفراد املساعدين يف ذلك بغرض حتفيزهم وحىت ترقيتهم

كذلك من احللول املقترحة  ادةواالستفجي واالستفادة من األخطاء تعطي للمؤسسات القدرة على التعلم اإلستراتي -
 ؛بغرض تنمية املهارات

التحديث، حيث أن بطاقة األداء املتوازن جتدد املعايري املوضوعة يف حماورها باستمرار وذلك تكيفا مع متطلبـات   -
 ؛البيئة

مهتها يف كذلك مسـا االستدامة ويم مدى مسامهتها يف حتقيق د البيئي، حيث أصبحت املؤسسات تقاالهتمام بالبع -
 ؛جمال املسؤولية االجتماعية وهذه هي النظرة احلديثة يف جمال ترقية البيئة واتمع

يساعد استخدام بطاقة األداء املتوازن يف التقييم بإيصال املعلومات اخلاصة باإلستراتيجية إىل مجيع العمـال وكـذا    -
 ؛خليإيصال احللول العالجية بسرعة ومصداقية أي دعم نظام االتصال الدا

                                         
1 Reger Aim, 100 Questions pour comprendre et agir indicateurs et tableaux de bord, Afnor, France, 2004,  
P.80. et : André gustin, Management des établissements scolaires de l’évaluation institutionnelle à la gestion 
stratégique, De boock, Bruxelles, 2001, P.27. 
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وذلك إلعطائهم اال من  ،كذلك إيصال مجيع املعلومات عن حالة املؤسسة إىل األطراف املعنية أي محلة األسهم -
 ؛أجل االقتراح وإبداء الرأي

ال عنـد عمليـة تقيـيم    ترتيب األولويات عند البدء يف عملية التقييم حيث أن هناك جوانب ينبغي البدء ـا أو  -
 اإلستراتيجية؛

وهذا ما يسمح بإعطاء معلومات دائمـة   ،لبيانات واملعلومات بصورة مستمرةاألداء املتوازن بتحليل ا تسمح بطاقة -
 املؤسسة واإلستراتيجية املوضوعة؛ عن حالة

 اد القرارات؛املسامهة يف إخت -

املتخـذة   يحيةألن اإلجراءات التصـح  ،ي تقييم اإلستراتيجية باستخدام بطاقة األداء املتوازن إىل حتسني األداءيؤد -
 .إىل مشولية التقييم والتحسنيباإلضافة  ،عن املشكل كم من املعلوماتتقوم على 

منها إذا قامت اإلدارة والفريق املكلـف   ادةفاالستميكن  ،ومنه فإن هذه النقاط يف جمملها متثل مزايا وإجيابيات     
الصحيحة، ألنه كما رأينا العنصر األول من هـذه  باملنهجية ) بطاقة األداء املتوازن(بعملية التقييم بتطبيق النموذج 

اخلمسة اليت تعطي يف  من خالل حماوره ،املزايا أن هذا النموذج يعطي صورة شاملة عن مجيع جوانب اإلستراتيجية
، وبالتايل ، وهذا ما يؤدي إىل إعطاء نتائج اجيابيةشامل يعطي صورة واضحة عن مجيع نواحي املؤسسة جمملها أداء

 .إىل األداء املطلوب وحتقيق األهداف املوضوعةالوصول 
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  الفصل ةــخالص

وقد خلصنا إىل  ،إىل دور بطاقة األداء املتوازن يف تقييم اإلستراتيجيةهذا لقد تطرقنا يف الفصل الثاين من حبثنا       

  :النقاط التالية

وذلك للدور الكبري الذي تقوم به يف جناح  ،تيجيةتعد من أهم مراحل اإلدارة اإلسترا تقييم اإلستراتيجية -

 اإلستراتيجية وحتقيق األهداف؛

 يعتمد جناح عملية التقييم على فعالية نظام املعلومات الذي ميد املؤسسة مبا حتتاجه من معلومات؛ -

ت تساعد بطاقة األداء املتوازن يف تزويد املؤسسة باملعلومات الالزمـة إلحتـاد القـرارات واإلجـراءا     -

 التصحيحية؛

 وذلك ألا تغطي مجيع جوانب األداء املالية وغري املالية؛ ،تعد بطاقة األداء املتوازن أداة فعالة يف التقييم -

وذلك لشمولية التقييم وآنيـة   ،يؤدي تقييم اإلستراتيجية بواسطة بطاقة األداء املتوازن إىل حتسني األداء -

 .ةكشف اإلختالالت وجودة اإلجراءات التصحيحي

تقييم اإلستراتيجية ببطاقة األداء املتوازن يعطي نتائج إجيابيـة، ويسـهل إختـاد    أن ميكن القول  ،ويف األخري       

القرارات اليت تؤدي إىل جناح اإلستراتيجية احلالية وحتقيق األهداف املوضوعة، ولكن هـل متتلـك املؤسسـات    

األسلوب عند تقييم اإلستراتيجية؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه  االقتصادية اجلزائرية املقومات الالزمة لتطبيق هذا

  .يف الفصل الثالث وذلك بدراسة ميدانية لبعض املؤسسات االقتصادية

  



  

  

  

  ثالثلفصل الا

  تدراسة ميدانية لبعض المؤسسا

  قتصادية الجزائريةاإل 
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  ثالثالفصل ال

الجزائرية اإلقتصاديةدراسة ميدانية لبعض المؤسسات   

 متهيـــد

اجلزائرية يف ظل بيئة متسارعة النمو وشديدة املنافسة، خاصة يف اآلونة األخرية،  اإلقتصاديةتعيش املؤسسات       

حتـتم  اليت ، هذه األسباب وانفتاح األسواق احمللية على املنتجات األجنبية واليت متيزت بالتطور السريع للتكنولوجيا

سواء على مستوى العمليات التنفيذية أو مواكبة هذا التغري، وذلك بانتهاج أساليب حديثة  الوطنية على املؤسسات

التغريات، وزادت من احلاجة اليت فرضتها اإلدارية  برز األساليبأولعل من . اإلدارة وجمال اختاذ القرارعلى مستوى 

حيث تطرقنا يف اجلانب النظري إىل اإلطار العام هلذا األسـلوب   ،اليت هي موضوع حبثنا ،بطاقة األداء املتوازن إليها

وسنحاول يف هذا اجلانب التطبيقي إسقاط الدراسة على بعـض   كأداة لتقييم إستراتيجية املؤسسة،يف اختاذه كذا و

  .جلزائريةا اإلقتصاديةاملؤسسات 

اجلزائرية على اعتماد أسـلوب   اإلقتصاديةمعرفة قابلية املؤسسات : بغرض اإلجابة عن اإلشكالية القائمة على    

بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقييم اإلستراتيجية، قسمنا هذا الفصل إىل ثالث مباحث، نتطرق يف املبحث األول إىل 

مصادر مجع املعلومات واألدوات املساعدة يف مجع جمتمع الدراسة، ات، اجلانب املنهجي للدراسة من حيث الفرضي

أما يف املبحث الثاين، فنتطرق إىل تعريف عام مبيدان الدراسة وكذا حتليل مفصـل حملـاور   . هذه األخرية وحتليلها

ض أهـم النتـائج   اليت تعد األداة األساسية يف مجع املعلومات، ويف املبحث الثالث واألخري سنقوم بعـر  اإلستمارة

 .املقترحات املتوصل إليها، ومن مث وضع بعض
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        الجانب المنهجي للدراسة الميدانيةالجانب المنهجي للدراسة الميدانيةالجانب المنهجي للدراسة الميدانيةالجانب المنهجي للدراسة الميدانية: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

  .، وكذا مصادر مجع املادة العلمية، مث أدوات مجع البيانات امليدانيةمنهج الدراسة املتبع إىلنتطرق يف هذا املبحث 

        منهج الدراسةمنهج الدراسةمنهج الدراسةمنهج الدراسة: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

  .اتمع املدروس مث  فرضيات الدراسة اخلاصة باجلانب التطبيقي، إىلاملطلب  هذانتطرق يف 

        فرضيات الدراسةفرضيات الدراسةفرضيات الدراسةفرضيات الدراسة: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

 هـذه  وتتضـمن  علمية، أسس من تستمد ،البحث أسئلة على حمتملة وإجابات ممكنة حماولة البحث ضياتفرإن 

 :التالية ضياتالفر الدراسة

 يف تقييم األداء على املؤشرات املالية؛ اجلزائرية اإلقتصادية تركز املؤسسات :الفرضية األوىل    

 مقومـات ، وال تتوافر علـى  بطاقة األداء املتوازناجلزائرية  اإلقتصادية ال تستخدم املؤسسات: ثانيةالفرضية ال

  ؛تطبيقها

 .اجلزائرية اإلقتصادية يف املؤسسات بطاقة األداء املتوازنوجود عقبات تعيق تطبيق : لثةالفرضية الثا

        مجتمع الدراسة والمنهج المتبعمجتمع الدراسة والمنهج المتبعمجتمع الدراسة والمنهج المتبعمجتمع الدراسة والمنهج المتبع: : : : ثانيثانيثانيثانيالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال

 أدعى كذل ألن ،البحث جمتمع أفراد مجيع على جتري أن العلمية البحوث يف األصل إن :جمتمع الدراسة .1

 باإلضافة عددهم كثرة بسبب ذلك تعذر إذا اتمع من جزء الختيار يلجأ ن الباحثأل كذاو ،البحث لنتائج

 .وكذا ضيق الوقت والبشرية املادية التكاليف إىل

ـ د وق ،الدخول إليهامن  ن الباحثواليت متكّ ،اجلزائرية اإلقتصادية يار بعض املؤسساتاخت فقد مت ،وهلذا در قُ

 اختيـار وقد ركزنـا يف    .مؤسسة16مت قبول  بني املؤسسات العامة واخلاصة، موزعةمؤسسة  20:عددها ب

ذا حىت تكـون  ه، ووهو أن تكون هذه املؤسسات لديها توجه إستراتيجي ،هذه املؤسسات على جانب مهم

التوجـه  ( ولتحقيق هذا الشـرط  .ئج على باقي املؤسساتالدراسة أكثر مصداقية، وكذا من أجل تعميم النتا

قـد  و .اإلستراتيجيةملعرفة مدى تطبيقها للمفاهيم  مبقابلة أولية مع املسؤولني يف املؤسساتقمنا  )اإلستراتيجي

مخـس   إىلحيث مت التطرق  )Sonatrach( ءللبتروكيميايف هذا اتمع للمؤسسة الوطنية كانت احلصة األكرب 

اجلدول املوايل يبني و .العامة منها واخلاصة بعض املؤسسات من قطاعات خمتلفة إىلومؤسسات يف هذا القطاع، 

 :وقبوهلا املؤسسات اليت مت دراستها
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  الدراسة امليدانيةمؤسسات : )10(جدول رقم 

  الوالية  )املنتجات(النشاط  املؤسسةاسم   الرقم

  عنابة  احلديد بكل أنواعه إنتاج  Arsilor métalاحلديد والصلب مركب   1
  عنابة  إنتاج أنابيب الغاز،الكهرباء واملاء Alfa pipeألفا بيب   2
  عنابة  إنتاج احلليب ومشتقاته  Eddoughاحلليب ومشتقاته  نتاجإل إيدوغ  3
  عنابة  مسدة واملبيدات الكيماويةإنتاج األ Asmidal امسيدال  4
 سطيف  إنتاج أنابيب الغاز،الكهرباء واملاء Chiali pipe  شيايل بيب  5

  سكيكدة  إنتاج احلليب ومشتقاته Saplaitاملؤسسة اجلزائرية ملنتجات احلليب ومشتقاته   6
  سكيكدة  واخلشبإنتاج احلديد  مؤسسة حتويل احلديد واخلشب  7
ــة ا  8 ــات  املؤسســ ــة للمنتجــ لوطنيــ

  ENPECااللكثروكيماوية

  سطيف  املنتجات االلكثروكيماوية

  سكيكدة  إنتاج االمسنت -حجر السود  -جممع الشرق لالمسنت   9
  سكيكدة  إنتاج السميد ومشتقاته  Littoral مطاحن ليطورال  10
 سطيف  إنتاج السميد ومشتقاته مطاحن رياض سطيف  11

12  Terminal  (Sonatrach) سكيكدة  نقل البترول والغاز باألنابيب  

13 GNL (Sonatrach) سكيكدة    متييع الغاز  

14 ENIP  (Sonatrach) سكيكدة  إنتاج املواد الكيماوية 

15 Raffinerie  (Sonatrach)  سكيكدة  تكرير البترول 

16 (Sonatrach) Naftal   سكيكدة  الوقودنفل وإنتاج وتوزيع مجيع أنواع  

 / /  16  اموع

 

 من إعداد الطالب: املصدر

، حيث كـان نصـيب   على هذه املؤسساتها وقد قمنا بتوزيع: إستمارة 64 كان عدد اإلستمارات املوزعة هو   

اإلدارة العامـة،   أعضـاء  موجهة للمدير العام أو ما يعادله من إستمارة: يتإستمارات موزعة كاآل 04كل مؤسسة 

، وإستمارة موجهة ملصـلحة املـوارد   واحملاسبة إستمارة موجهة ملصلحة التسويق، إستمارة موجهة ملصلحة املالية

ويتكفل كل مسؤول عـن  املؤسسة على حدة،  مصاحل وهذا ألن أسئلة اإلستمارة ختص كل مصلحة من .البشرية

  .اإلجابة على اجلزء املخصص له

 الوصفي املنهج :منهجني دراستنا يف اتبعنا بأننا وقلنا ،البحث مقدمة يف له تطرقنا قد كنا :املنهج املتبع. 2
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 املصادر من املختلفة أشكاهلا يف العلمية واملادة احلقائق مجع يف األول استخدمنا كنا وإن، احلالة دراسة ومنهج

 باملنهج واستعنا ،الفصل هلذا األنسب هو )احلالة دراسة(الثاين املنهج أن رأينا فإننا، النظرية الفصول يف واملراجع

  . والتقارير الوثائق على وإطالعنا مالحظاتنا على بناء عليها التعليقو اإلستمارة نتائج حتليل يف كذلك األول

 على يساعدواضح  منهج إتباع وجب، حقيقة على الربهنة أو حقيقة إىل للوصول علمية دراسة بأي للقيام    

 إىل الوصول أجل من وضعها يتم اليت ،العامة القواعد من جمموعة تتبع خالل من، وتشخيصها املشكلة دراسة

 الكتشاف للمشكلة دراسته يف الباحث يتبعها اليت الطريقة":يعين فاملنهج .البحث موضوع الظاهرة حول حقائق

 احلقيقة عن الكشف أجل من إما ،العديدة األفكار من لسلة الصحيح التنظيم فن:"كذلك يعين كما ،1"احلقيقة

 على الربهنة أجل ومن ،"2عارفني ا نكون حني لآلخرين عليها الربهنة جلأ من وإما جاهلني، نكون هلا حني

 هي البحث طبيعة نأل ذلك حبثنا، ملوضوع املناسبألنه  الوصفي املنهج اعتمدنا ،ميدانيا وإثباا حبثنا فرضيات

 خصائصـها  هلا ظاهرة دراسة إىل يهدف الذي ، فاملنهج الوصفي هواملتبع املنهج نوع الباحث على تفرض اليت

 والعوامل ااأسب إىل الوصول حماولة مث ،حوهلا معةا للبيانات استنادا بتحليلها ويقوم معني إطار يف وأبعادها

 وتصنيفها البيانات مجع على يقوم الوصفي فاملنهج للتعميم، قابلة نتائج إىل الوصول وبالتايل فيها، تتحكم اليت

 ،الدراسـة  حمل الظاهرة أحداث على العوامل تأثري ومعرفة قياس أجل من وحتليلها تفسريها وحماولة وتدوينها

 ظاهرة بسلوك التنبؤ كذلكو العوامل هذه يف والتحكم ضبطال كيفية ومعرفة النتائج استخالص إىل دفكما يه

 .3املستقبل يف الدراسة حمل

  صادر جمع المادة العلميةصادر جمع المادة العلميةصادر جمع المادة العلميةصادر جمع المادة العلميةمممم: : : : ثانيثانيثانيثانيالمطلب الالمطلب الالمطلب الالمطلب ال

  :وميكن إبرازها يف النقاط التالية ،لقد تنوعت مصادر املادة العلمية بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي

  الجانب النظريالجانب النظريالجانب النظريالجانب النظري: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

ومواقع  ،وامللتقيات البحوث إىل إضافة، اجلامعية املذكراتو والرسائل احملكمة االتو الكتب على االعتماد مت 

 .وقد كان ذلك باللغتني العربية واألجنبية. النظرية العلمية املادة مجع يف األنثرنيث

        الجانب التطبيقيالجانب التطبيقيالجانب التطبيقيالجانب التطبيقي: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  .لةـواملقاب اإلستمارة: يف هذا اجلانب على أداتني ومهالقد أُعتمد يف مجع املادة العلمية 

                                                           

1
  .99: ، ص1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2عمار بوحوش، حممد حممود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ط   

2
  .املرجع نفسه  

3
  .29-24: ، ص1998عثمان حسن عثمان، املنهجية يف كتابة البحوث والرسائل اجلامعية، الشهاب، باتنة،   



قتصادية الجزائريةاإل تدراسة ميدانية لبعض المؤسسا                         الفصل الثالث                  

 

106 

 

        أدوات جمع وتحليل البيانات الميدانيةأدوات جمع وتحليل البيانات الميدانيةأدوات جمع وتحليل البيانات الميدانيةأدوات جمع وتحليل البيانات الميدانية: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

األدوات املعتمدة يف مجع وحتليل البيانات امليدانية من مصادرها، حيث سنتطرق  إىلنسلط الضوء يف هذا املطلب    

  .دوات اإلحصائية املستعملة يف التحليلاملقابلة كأداتني جلمع البيانات، مث األو اإلستمارة إىل

        اإلستمارةاإلستمارةاإلستمارةاإلستمارة: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

 حـول  معلومات على احلصول أجل من األفراد إىل توجه أسئلة جمموعة يضم منوذج" :ابأ اإلستمارة تعرف

 إىل ترسـل  أن أو الشخصـية  املقابلـة  طريق عن اإلستمارة تنفيذ ويتم ،معني موقف أو مشكلة أو موضوع

   ."1هائوذلك من أجل مل الربيد طريق عن املبحوثني

 عليهـا  اإلجابة الضروري من يعترب األسئلة، من جمموعة اختيار مت ،فروضهو البحث إشكالية على اعتمادا    

 حلول إعطاء وحماولة النتائج، استخالص وبالتايل البحث، من اهلدف إبراز أجل من املعتمدة الوسيلة هي األ

 .عام بشكل اجلزائرية اإلقتصادية واملؤسسات خاص بشكل الدراسة حمل املؤسسات ختدم مقترحاتو

 متكني هو ذلك من واهلدف والغموض، التعقيد من خالية سهلة أسئلة هي ،اإلستمارة أسئلة أن إىل ونشري    

 عـدم  مـن  امللل أو الفهم عدم بسبب اإلجابة عدم تفاديو سهولة، بكل عليها اإلجابة من تجوبمس كل

  .األسئلة وضوح

متاشيا مع فرضيات البحث، وأن تغطي كل حماور الدراسـة، وأن جتيـب علـى     اإلستمارةلقد عمدنا تصميم     

 .اإلشكالية املوضوعة، واألسئلة الفرعية املرتبطة بالدراسة

املدير لسبب من  إىل، ويف حالة عدم إمكانية الوصول بالدرجة األوىل املدراء العامنيإىل  اإلستمارةلقد وجهت    

  .وناإلدارة أو املدراء التنفيذيأحد أعضاء نستجوب  ،األسباب

توافرها يف املؤسسات اجلزائريـة   واجباملقومات ال على العام إطارهاحتوي يف  ،سؤاال 60على اإلستمارةحتتوي    

 إىلإضـافة   ،صنا هذه املقومات يف اجلوانب اخلمسة للبطاقـة املتوازن، وقد خلّ األداءقة طاتطبيق ب إمكانيةمن أجل 

  .أساس تطبيق النموذج حجر الذي يعد االستراتيجي راإلطا

  :مخس حماور، وفيما يلي شرح موجز لكل حمور إىل اإلستمارةسمت وقد قُ  

                                                           

1
أمحد حسني الرفاعي، مناهج البحث : وكذلك .123: ، ص2002، اجلزائررشيد زروايت، تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعية، دار هومة، : أنظر  

  .181: ، ص2005العلمي، دار وائل، عمان، 



قتصادية الجزائريةاإل تدراسة ميدانية لبعض المؤسسا                         الفصل الثالث                  

 

107 

 

1. دف من خالل هذا اجلزء إىل :ستقصىحمور البيانات الشخصية للم      التعـرف علـى البيانـات اخلاصـة

حيث يركز هذا اجلزء على معرفة الغالب املدير العام أو أحد املدراء التابعني له،  يفوالذي يكون  ،باملستقصى

 .يف امليدان الوظيفة اليت يشغلها املستقصى واملستوى الدراسي وكذا اخلربة املكتسبة

الـدور   سة، طبيعة امللكية وهذا األخري لهسم املؤسإل ،نتطرق يف هذا اجلزء :حمور البيانات اخلاصة باملؤسسة .2

احلديثـة واملفـاهيم    األسـاليب معرفة الفرق بني املؤسسات العامة واملؤسسات اخلاصة يف تطبيـق  البالغ يف 

ؤسسات الكبرية ذات توجه ألن يف الغالب امل  ،صنف املؤسسة من حيث احلجم إىلاإلستراتيجية، كما نتطرق 

وهذا ـدف معرفـة   وع نشاط املؤسسة ستراتيجيي أكثر من املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذا معرفة نإ

 .واإلنتاجي اخلدمي الفرق يف تطبيق بطاقة األداء املتوازن يف القطاعني

 إىلمدى توجه املؤسسات اجلزائريـة   إىلنتطرق يف هذا اجلزء  :حمور معلومات اإلطار االستراتيجي للمؤسسة .3

 : إىلواألساليب احلديثة يف اإلدارة، حيث نتعرض فيه  اإلستراتيجيةتطبيق املفاهيم 

فيها نشاطها، وكذا معرفة نقاط القوة مدى اعتماد املؤسسات اجلزائرية على تشخيص ودراسة البيئة اليت متارس  - 

 إختاد القرارات؛ املساعدة علىاحلصول على املعلومات طرق و رص والتهديداتوالضعف، الف

يجية املؤسسة، توجيه مسار إستراتلرؤية ورسالة واضحتني يتم انطالقا منهما متالك املؤسسات اجلزائرية إمدى  - 

 األهداف املوضوعة؛ وقيادة األداء حنو

 املستويات؛مدى نشر وتعريف الرؤية والرسالة لكافة العاملني على خمتلف  - 

 بتحديد األهداف املراد حتقيقها مسبقا وطبيعتها وتعريفها للعاملني؛  وذلك ،مدى استخدام املؤسسة للتخطيط - 

 .معرفة حدة املنافسة يف القطاع واالستراتيجيات املنتهجة ملواجهة املنافسني - 

 اإلسـتراتيجية معرفة اهتمام املؤسسات بتقييم  إىلهذا اجلزء  يهدف :حمور بيانات تدقيق وتقييم اإلستراتيجية .4

 :وكذا معرفةيف وقتها،  تاالحنرافاوتصحيح 

 وجود اهتمام من قبل املدراء بتقييم اإلستراتيجية؛ -

 مىت يتم التقييم؛ ؛ف بالتقييماملكل -

 حجم الفجوة احلاصلة يف األداء وأسباا؛ -

 األدوات املستعملة يف التقييم؛ -

 .نوع املعايري املستخدمة يف التقييم -
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هذا اجلزء بالتعريف باجلوانب املشكلة للبطاقة، ومدى االهتمـام  يهتم  :حمور بيانات أبعاد بطاقة األداء املتوازن .5

مخـس حمـاور    إىلهذا احملور  اإلستمارةد قسمنا يف ، وقمن قبل املؤسسة عطى لكل جانب من هذه اجلوانباملُ

 يت مـن شـاا  ال األسئلةلقد ركزنا يف كل بعد على و .يف كل حمور بعد من أبعاد بطاقة األداء املتوازن ،ثانوية

حىت يتسـىن هلـا تطبيـق     من قبل املؤسسة إليهاكذا توضيح ااالت الواجب التطرق ترمجة كل بعد جيدا، و

  .النموذج

والثاين ميثالن إطار عام للدراسة امليدانية، وميثل  األولأن احملور  لالستمارة، اخلمسةعلى هذه احملاور  ما يالحظ    

للمؤسسة، وميثل احملور اخلامس جوانب بطاقة االستراتيجي  اإلطار إىلباعتباره يتطرق  األساساحملور الثالث حجر 

من هذا البحث  الثاين، أما احملور الرابع فيمثل اجلزء األداء املتوازن اليت جيب أخدها بعني االعتبار من طرف املؤسسة

يف  املعتمـدة  واألدواتمن عـدمها   جيتهاإستراتي جناحأي مدى اهتمام املؤسسة بتقييم  ،اإلستراتيجيةوهو تقييم 

  .ذلك

        المقابلــةالمقابلــةالمقابلــةالمقابلــة: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

 دقة، أكثر معلومات على احلصول أجل من املؤسسات بعض ويلمسؤ مع الشخصية املقابلة على االعتماد مت   

 األسئلة إجابات على وللحصول ولني،املسؤ هلؤالء املوجهة اإلستمارة خالل من عليها املتحصل األجوبة تدعم

  .بعينها ومصاحل حمددين بأشخاص الرتباطها ،عليها اإلجابة من املدروسة فرداتامل عموم يتمكن مل اليت

 األساسي والغرض ،اخلارجية البيئة على أكثر التعرف دف اإلستمارة أسئلة غري خمتلفة أسئلة طرح مت كما   

  .عليها املتحصل واإلجابات البيانات صحة من التأكد هو الشخصية املقابلة من

كما تعترب املقابلة من أكثر الوسائل مجعا للبيانات امليدانية ألا تكشف أراء واجتاهات املُستجوب حنو موضوع     

كما أن املقابلة من شـأا أن توضـح بعـض     ،ملوضوعختدم اكما ميكن مجع معلومات غاية يف األمهية  ،الدراسة

  .للبعض، كما أن ردة فعل املستجوب متثل كذلك إجاباتاألسئلة اليت تبدو غامضة 

            األدوات اإلحصائيةاألدوات اإلحصائيةاألدوات اإلحصائيةاألدوات اإلحصائية: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

 :ما يلي اإلستمارة يف الواردة املبحوثني بإجابات اخلاصة البيانات ملعاجلة هذا حبثنا يف استخدمنا

 ؛حيث يتم حساب عدد اإلجابات املتشاة من جمموع اإلجابات الكلية :التكرارات -

 .على جمموع اإلجابات تيتم حساب نسبة اإلجابات املتشاة، وذلك بقسمة عدد التكرارا: املئوية النسب -

  . واستخالص النتائج لوتسهل هذه الطريقة من عملية التحلي

  



قتصادية الجزائريةاإل تدراسة ميدانية لبعض المؤسسا                         الفصل الثالث                  

 

109 

 

 اإلستمارةاإلستمارةاإلستمارةاإلستمارةالتعريف بميدان الدراسة وتحليل محاور التعريف بميدان الدراسة وتحليل محاور التعريف بميدان الدراسة وتحليل محاور التعريف بميدان الدراسة وتحليل محاور : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

التعريف مبيدان الدراسة من حيث التركيز على الوضعية العامة للمؤسسات  إىلحناول التطرق يف هذا املبحث            

  .اإلستمارةوبعدها نقوم بتحليل حماور . استراتيجيا املؤسساتهذه مدى توجه  إىلاجلزائرية حاليا، مث التطرق 

 الجزائريةالجزائريةالجزائريةالجزائرية    اإلقتصاديةاإلقتصاديةاإلقتصاديةاإلقتصاديةالوضعية العامة للمؤسسات الوضعية العامة للمؤسسات الوضعية العامة للمؤسسات الوضعية العامة للمؤسسات : : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

، تعاين من شدة املنافسة وضعف التأقلم مع اجلزائرية يف جمملها سواء العامة أو اخلاصةإن املؤسسات اإلقتصادية     

معانـاة  خاصة مع حترير التجارة وإنفتاح األسواق على املنتجات األجنبية، هذا األخـري زاد مـن    املتغريات البيئية

السيما العامة منها تعـاين مـن   الراهن، باإلضافة إىل أن أغلب املؤسسات مع الوضع  هاتأقلماملؤسسات وضرورة 

   .عليها وهذا بسبب ضعف الرقابة ،تسيريية ومتويليةمشاكل 

  :1اجلزائرية ما يلي اإلقتصاديةوأهم ما مييز املؤسسات 

إن  يقي مبفهومه احلديث،أغلب مؤسسات القطاعني يطبع عليها التصور االنتاجي والبيعي، وانعدام للتصور التسو - 

خد بعـني  ض دون األحنو العراجلهود ، وبالتايل توجيه حمليا أن الطلب ال ميكن تلبيتهساسي يكمن يف السبب األ

 و الصناعي؛رغبات املستهلك النهائي أ عتباراإل

وهذا لتحديـد   ،مكانياا يف مجيع ااالتأن تقيم إ إىلدفع باملؤسسات اجلزائرية الو ،املنافسة إىلحترير السوق  - 

حد ما  إىلتبين سياسة التكيف مع احمليط اخلارجي والداخلي مكنها  كما أن. قدرا التنافسية ومقارنتها مبنافسيها

بغية حتقيق اهـدافها املتمثلـة يف النمـو     ،استجابة للتطورات احلاصلة حوهلا النسيب فمن تبين استراتيجية التكي

 والبقاء؛

يف الوقت الذي أصبح فيه االقتصاد عامليا  مـع تطـور    ،مل لدى املسريينن يبعث األع املياديهذا التحول يف مجي - 

تقويـة  حماولـة   إىلإن هذا التحول اجلاري دفع بالبعض من املؤسسات  ئل االتصال وتكنولوجيا املعلومات،وسا

 ؛)املؤسسات اخلاصة(  باملنافسني قدرا التنافسية يف مجيع ااالت بغية حتقيق وضعية تنافسية جيدة مقارنة

ـ  أأدخلت أساليب جديدة يف االنتاج وهذا من  أغلب املؤسسات اجلزائرية -  ة وذات جل تقدمي  منتجـات متنوع

 بداع مـن لتكيف من جهة، واإلمهية لعملية اأدركت األن تلك املؤسسات أ إىلإن هذا يشري . جودة عالية نسبيا

 وهذا مـا  ،ساليب جديدة يف اإلدارةتقم بادخال أمل  املؤسسات أن هذهال ، إيف ظل املنافسة القويةخرى جهة أ

  .اإلستفاذة من أساليب االنتاج والتجهيزات احلديثة عدم إمكانية إىلأدى 

                                                           

1
: وكذلك .147: ، ص2003، جامعة اجلزائر،  مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستريحناس رتيبة، أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة، : أنظر  

  . 205: ، ص2003جامعة اجلزائر،  ،مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستريلعالوي عمر، دراسة حول إستراتيجية املؤسسة العمومية االقتصادية يف حميط تنافسي، 
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  :1مها أن السوق اجلزائرية تتميز خباصيتني أساسيتنيكما 

 بصفة دقيقة وكلية؛ ية غري معروفةالسوق اجلزائر - 

وهذا ، )ضعف االنتاج الوطين خارج قطاع احملروقات( ستثمارات والوارداتمفتوحة لإل السوق اجلزائرية - 

 .رغم اجلهود املبذولة للحد منها وتطوير االنتاج الوطين خري ما يغلب على السوق اجلزائريةاأل

  

 الجزائريةالجزائريةالجزائريةالجزائرية    اإلقتصاديةاإلقتصاديةاإلقتصاديةاإلقتصاديةالتوجه االستراتيجي للمؤسسات التوجه االستراتيجي للمؤسسات التوجه االستراتيجي للمؤسسات التوجه االستراتيجي للمؤسسات : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

عملية التخطيط اإلستراتيجي متوسط املدى ضمن السياق الوطين والقيود     اجلزائرية اإلقتصاديةمارست املؤسسة    

خاصة يف املرحلة األوىل من استعمال التخطيط، ولتدخل بعدها يف نظام من التخطيط أقل ، والتدخالت من اإلدارة

        .2ثقال وقيودا من سابقه يف املرحلة األوىل

صر األساسي لعملية حتديد األهداف النهائية، واليت يسـتوجب  تعرب عن العن ،يف املؤسسة اإلستراتيجية اخلطة إن   

قـع  وهذه العناصر جتتمـع يف الوا . والوسائل بعد تقديرها املرحلية، بتوفري وتوزيع املواردحتقيقها حتديد األهداف 

وضـع املوازنـات، ومراقبـة     إىلمن وضع األهداف اإلستراتيجية  ينطلقالذي ، ةاإلستراتيجي دارةضمن نظام اإل

 .تنفيذها

ختالف يف عمليـة  خطيط يف جمموعه، ولكن مع وجود اإلواملؤسسة اجلزائرية هنا، ال تبتعد عن هذا التصور للت    

عملية وضع األهداف وحتديد املوارد والوسائل ليست من صالحيات املؤسسـة فقـط    أن التطبيق والتنفيذ، حيث

املبالغ يف  دورهم تمثلي، حيث )األطراف ذوي املصلحة(األطراف املتعاملني معها  كوحدة مستقلة، بل يشترك فيها

واألهداف العامـة،   اإلقتراحاتو املمكن ختصيصها لكل فرع اقتصادي على املستوى الوطين، وكذلك التوجيهات

ـ  ن، الذياملتعاملني إىلاليت متر عرب ذلك  يف إعداد اخلطة من طرف املؤسسات قبل االنطالق  ونويقـرر  اويدرس

 .يف املؤسسة ولنيواملسؤوهنا تظهر طاقات ومهارات اإلقناع لدى املديرين، . رفضها أو قبوهلا، مع تعديل أو بدونه

وأثناء إعداد املؤسسة ، جتماعيةإفقط، بل تعكس أيضا إستراتيجية  اإلقتصاديةوخطة املؤسسة ال تتعلق بالنشاطات 

  .العامة قبل اإلعداد، وأثناء تنفيذها أيضا اإلدارةخلطتها ال تتمتع حبرية واستقاللية القرار، فهي ختضع للتوجيهات 

أن  إىللقد وجدت املؤسسة اجلزائرية نفسها يف ظل الظروف احلالية، واملستقبلية، لالقتصاد الـوطين مضـطرة       

يم اجلديد لالقتصاد، وتعمل على مقاطعة الطرق السابقة للتسيري وما يرتبط ا مـن  تكيف طرق تسيريها مع التنظ

                                                           
1
  www.sarambite.com/recherche/Eco12.doc 

2
  .149: ص، 2007، اجلزائر اجلامعية،ديوان املطبوعات  ناصر دادي عدون، اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي،  
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م التخطـيط  لتصحيح تعتمد على تقنيات حديثة تـدع لوبالتايل االعتماد على خطة . عدم استعمال حقيقي لتقنياته

 .االستراتيجي ا

عدة نقاط تشترك فيهـا مـن حيـث    لوضعية بعض املؤسسات اجلزائرية، ميكن لنا أن جند من خالل دراستنا 

  :القرارات وهي إختادجمال ارة اإلستراتيجية يف التسيري واعتمادها على اإلد

 ضعف نظم املعلومات املستخدمة؛كذا القرار، و اعتماد على معلومات قليلة غري كافية يف إختاد -

 ضعف عمليات التنبؤ باملستقبل ووجود فجوات كبرية؛ -

 املدى بالنسبة للمخططني؛النظرة احملدودة قصرية  -

 ؛قصرية األجل التركيز على حتقيق األهداف املالية -

 عدم استخدام األساليب احلديثة يف اإلدارة وجمال إختاد القرار؛ -

 ضعف الكفاءات اإلدارية املتخصصة يف ااالت اإلستراتيجية؛ -

 .   بعني االعتبار تؤخذأي وجود رسالة ورؤية ولكن ال  ،بصورة شكلية االعتماد على املفاهيم اإلستراتيجية -

 املستوى املطلوب إىلومل يرق  ،ومنه ميكن القول أن التوجه االستراتيجي للمؤسسات اجلزائرية ضعيف       

 .مقارنة مبثيالا يف دول أخرى
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        اإلستمارةاإلستمارةاإلستمارةاإلستمارةتحليل محاور تحليل محاور تحليل محاور تحليل محاور : : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

وما حتتويه من أسئلة ختدم هذا البحـث، حيـث    اإلستمارةحتليل مفصل لكل حماور  إىل ،نتطرق يف هذا املطلب   

  .اإلستمارةيف  موجودحتليل لكل احملاور اخلمسة، حسب ما هو  إىلنتطرق 

        والبيانات العامة للمؤسسةوالبيانات العامة للمؤسسةوالبيانات العامة للمؤسسةوالبيانات العامة للمؤسسة    ستقصىستقصىستقصىستقصىللمللمللمللم    محور البيانات الشخصيةمحور البيانات الشخصيةمحور البيانات الشخصيةمحور البيانات الشخصية: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

يتضمن هذا احملور بيانات خاصة باملستقصى من حيث الوظيفة الـيت   :ستقصىللم حمور البيانات الشخصية .1

 :يشغلها، السن، اخلربة واملستوى الدراسي، وهذا ما سنوضحه يف اجلداول أسفله

  ).1السؤال رقم(توزيع املستجوبني حسب الوظيفة  ):11(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  الوظيفة

  %25  16  اإلدارة العامة

  %25  16  سويقالتمدير 

  %25  16  املوارد البشريةمدير 

  %25  16  املاليةمدير 

  %100  64  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات  :املصدر

 %75جنـد أن  ويف املؤسسة،  مصاحل، أن مستجويب الدراسة هم من املدراء العامون أو مدراء يتضح من اجلدول   

مـن جممـوع    %25، وأن )مـدير عـام  12( يشغلون مناصب مدراءاإلدارة العامة  يفاملستجوبني جمموع من 

ومنه فإن املستجوبني كلهم يقعون يف قمة اهلـرم  . التسويق، املالية واملوارد البشرية :صاحلامل هم مدراءاملستجوبني 

ال  ،األسئلة املوضوعة ألن الدراسة يف جمملها وبالتحديد ،التنظيمي يف املؤسسة، وهذا شيء إجيايب بالنسبة للدراسة

  .قساممن مدراء ورؤساء األ ،يستطيع اإلجابة عليها إال من هم يف اإلدارة العليا
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  )سنة: الوحدة).          (2السؤال رقم (توزيع املستجوبني حسب السن  ):12(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  )الفئة(السن 

20 - 30  0  0%  

30 - 40  10  15.625%  

40 - 50  26  40.625%  

  %43.375  28  سنة 50أكثر من 

  %100  64  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات  :املصدر

 50 – 40مث فئـة   ،%43.375 نسبة سنة ومتثل 50فئة األكثر من ة األكرب هي نسبأن ال ،نالحظ من اجلدول   
، كما نالحظ أن نسبة األفراد ذوي العمـر  %15.625 نسبة متثلو 40 – 30وفئة  ،%40.625 نسبة سنة ومتثل

  .كبار السن هم منيف املؤسسات  سؤولنيوهذا ما يبني أن معظم امل. %0 نسبة متثل 30 – 20الذي يقع يف فئة 

  )سنة: الوحدة). (3السؤال رقم (توزيع املستجوبني حسب عدد سنوات اخلربة  ):13(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  سنوات اخلربة

  %15.625  10  سنوات 5أقل من 

5 – 10  8  12.5%  

10 - 15  11  17.187%  

15 - 20  17  26.563%  

  %28.125  18  ةسن 20أكثر من

  %100  64  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الباحث باالعتماد على إجابات  :املصدر

 ،%28.125وتقدر بـ سنة 20 األكثر منفئة  هيأن أعلى نسبة خربة لألفراد املستجوبني  ،جند من اجلدول   
 10 – 5فئة  اليهتو ،%15.625سنوات بـ  5مث فئة األقل من  ،%26.563سنة بنسبة   20-15متبوعة بالفئة 
 بنيكما ي .)سنة50 من ارهم أكربعمأمن األفراد  %44(وهذا ما يفسر كرب عمر املدراء . %12.5سنوات بـ 

  . هذا متسك بعضهم مبناصبهم رغم بلوغ سن التقاعد
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  ).3السؤال رقم (توزيع املستجوبني حسب املستوى الدراسي  ):14(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  املستوى الدراسي

  %56.25  36  ثانوي

  %43.75  28  جامعي

  %100  64  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات  :املصدر

وجند  ،%56.25النسبة األكرب ملستوى مسؤويل املؤسسات حمل الدراسة هو املستوى الثانوي بنسبة  ،نالحظ أن   

  .العليامن املستجوبني ذوي دراسات جامعية ومنهم حىت ذوي الدراسات  %43.75أن 

طبيعة امللكية للمؤسسات حمل الدراسـة، صـنف    إىل ،نتطرق يف هذا العنصر :حمور البيانات العامة للمؤسسة .2

 إىل) 104أنظر الصفحة رقم ( من هذا الفصل 10ولإلشارة فقد تطرقنا يف اجلدول رقم. املؤسسة ونوع النشاط

 .مناطق تواجدها وأهم أنشطتها ومنتجاا إىلاملؤسسات و اءمسأ

  ).7السؤال رقم (طبيعة امللكية للمؤسسات حمل الدراسة  ):15(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  طبيعة امللكية

  %75  12  عامة

  %25  4  خاصة

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات  :املصدر

حيـث   ،من املؤسسات املدروسة هي مؤسسات عامة تابعة للقطاع العام %75أن  ،نالحظ من اجلدول أعاله   

من جمموع املؤسسـات   %25وأن ). مع سوناطراك تابعة مؤسسات مخس(األكرب ميثل قطاع احملروقات النسبة 

  .املدروسة هي مؤسسات خاصة
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  ).8رقمالسؤال (املؤسسات حمل الدراسة  نشاط نوع ):16(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  نوع النشاط

  %50  8  جتاري

  %50  8  صناعي

  %0  0  خدمي

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات  :املصدر

، أما بالنسبة %50بنسبة فيما خيص طبيعة نشاط املؤسسات، وذلك متساوية  أن النسبة  ،نالحظ من اجلدول   

 .عدم إمكانية اإلتصال مبسبب  فمعدومللنشاط اخلدمي 

        محور بيانات اإلطار االستراتيجي للمؤسسةمحور بيانات اإلطار االستراتيجي للمؤسسةمحور بيانات اإلطار االستراتيجي للمؤسسةمحور بيانات اإلطار االستراتيجي للمؤسسة: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

العناصر املشكلة للجانب االستراتيجي للمؤسسة، ألنه ال ميكن إجراء  إىللتطرق ل ،دف من خالل هذا الفرع   

وفيما يلي عرض لتحليل األسئلة  .وهذا حبكم طبيعة املوضوع ،هذا اجلانب إىلدراسة على مؤسسات تفتقد 

  ).24 رقم السؤال إىل 11رقم من السؤال (املشكلة هلذا الفرع 

  .11اإلجابات على السؤال رقم  ):17(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اجلواب

  %100  16  نعم

  %0  0  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات  :املصدر

 ،أن كل املؤسسات املدروسة تقوم بدراسة وحتليل حميطها الداخلي واخلـارجي  ،)17(يتضح من اجلدول رقم    

  .وهذا بسبب التغري والتعقيد املوجود يف احمليط والذي يتطلب الدراسة واملتابعة بصفة مستمرة
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  .12اإلجابات على السؤال رقم  ):18(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %100  16  نعم

  %0  0  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

احلصول  إىلأن كل املؤسسات دف من وراء دراسة وحتليل احمليط الداخلي واخلارجي  ،يتضح من هذا اجلدول   

، هذا مـا  ائمبشكل د املستهلكني أذواقاصة مع اشتداد املنافسة وتغيري خ ،على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات

  .يتطلب معلومات جديدة ودقيقة عن كل هذه اجلوانب

  .13اإلجابات على السؤال رقم  ):19(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %100  16  نعم

  %0  0  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

املدروسة هلا رؤية اإلستراتيجية، حتاول الوصول إليها مـن خـالل    أن كل املؤسسات ،نالحظ من هذا اجلدول   

  .املتوافرةية احلالية وتكون ضمن اإلمكانات اإلستراتيج
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  .14اإلجابات على السؤال رقم  ):20(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %25  4  نعم

  %75  12  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

 ،العاملني إىلمن املؤسسات ال تعلن وال توضح الرؤية اإلستراتيجية  %75أن ما نسبته  ،نالحظ من هذا اجلدول   

أما . مضمواووجدنا أم ال يعرفون رؤية املؤسسة و املدروسة بعض املؤسساتستجوبنا بعض اإلطارات يف إوقد 

 .عماهلا على اختالف مستويام إىلفتوضح وتنشر الرؤية  ،من هذه املؤسسات 25%

  .15اإلجابات على السؤال رقم  ):21(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %100  16  نعم

  %0  0  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

 أن هذه املؤسسـات حتـاول    بنيوهذا ما ي ،ملؤسسات هلا رسالة حتاول حتقيقهاأن كل ا ،يتضح من هذا اجلدول   

  .توجيه نشاطها على النحو اإلستراتيجي
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  .16اإلجابات على السؤال رقم  ):22(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %25  4  نعم

  %75  12  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

عـين أن  ، وهذا ما يعماهلا إىلمن املؤسسات ال تقوم بإعالن وتوثيق الرسالة  %75أن  ،نالحظ من هذا اجلدول   

هذه املؤسسات تقوم بانتهاج التوجه اإلستراتيجي يف جوانب ومل جوانب، ومن هذه اجلوانب اليت ملها هـو  

  .العاملني حىت يتسىن هلم املشاركة يف حتقيقها والوصول إليها إىلنشر وإعالن كال من رسالتها ورؤيتها 

  .17اإلجابات على السؤال رقم  ):23(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %25  4  نعم

  %75  12  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

 إىلمن املؤسسات تقوم بإعالن وتوضيح األهداف اليت ترغب يف حتقيقها فقط  %25أن  ،يتضح من هذا اجلدول   

ما يسـاعد علـى الوصـول إليهـا،     م فيالعمال لديها وذلك حىت يشاركوا يف حتقيقها وتوجيه أعماهلم وتصرفا

 واختـاد  األهـداف  قيـق يدل على ضعف إشراك العاملني يف حتمنها ال تقوم بإعالا للعمال وهذا ما  %75وأن

  .وعلى تصرفام التأثري السليب عليهم هالقرارات، وهذا ل
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  .18اإلجابات على السؤال رقم  ):24(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %50  2  واالجتماعات ءاتاللقا

  %25  1  اللوائح

  %25  1  أخرى

  %100  *4  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

من املؤسسات تعتمد على اللقاءات واالجتماعات لتبليغ وإيصال األهداف املراد  %50أن  ،نالحظ من اجلدول   

وذلك ألا طريقة سهلة ويستطيع املدير توضـيح هـذه األهـداف     ،العاملني على خمتلف املستويات إىلحتقيقها 

  .داخليةعلى جملة الباقية تعتمد  %25 وأما فيعتمدون على اللوائح داخل املؤسسة، %25أما . وتبسيطها

  .19اإلجابات على السؤال رقم  :)25(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %25  4  أهداف كمية

  %0  0  أهداف كيفية

  %75  12  أهداف كمية وكيفية

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

منها تضـع   %25 و .من املؤسسات تضع أهداف كمية وكيفية أي خمتلطة %75أن  ،يتضح من اجلدول أعاله   

علمنا أن معظم األهداف الكيفيـة متعلقـة   وعند مقابلتنا لبعض املسؤولني  .أهداف كمية حبثة تعمل على حتقيقها

  .التقليل من املنتجات املعيبةباجلودة و

  .17ؤال رقم ايبني بنعم يف السعدد على  4، ويدل اموع )17رقم(ه السؤال مرتبط بالسؤال الذي قبل هذا* 
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  .20اإلجابات على السؤال رقم  ):26(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %25  4  نعم

  %75  12  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

م مع املوارد املتاحة لديها أي أن املـوارد  من املؤسسات تضع أهداف تتالئ %25أن  ،نالحظ من هذا اجلدول   

 .خاصة املالية منها ،منها فيوجد لديها عجز يف املوارد %75املتاحة قادرة على حتقيق األهداف املوضوعة، أما 

  .1-21اإلجابات على السؤال رقم  ):27(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %50  8  النمو والتوسع

  %12.5  2  التنويع

  %37.5  6  أخرى

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

ستراتيجيات عامة سواء بيق استراتيجيات النمو والتوسع كإمن املؤسسات تقوم بتط %50أن  ،نالحظ من اجلدول

يقوم بشـراء  من يف األسواق الداخلية أو اخلارجية، حيث جند منها من يطبق االندماج مع مؤسسات أخرى ومنها 

بقاء واحلصول علـى  التنويع يف املنتجات واألسواق دف ال إىل فتتجهمن هذه املؤسسات  %12.5أما . مؤسسات

   .كالتخصص والتدويل إستراتيجيات أخرىمنها يطبق  %37.5وجند أكرب حصة سوقية، 
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  .2-21اإلجابات على السؤال رقم  ):28(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %62.5  10  تقليص التكاليف

  %37.5  6  اجلودة

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

يادة بالتكاليف على مسـتوى وحـدات   من املؤسسات تطبق إستراتيجية الر %62.5أن  ،نالحظ من اجلدول   

حيث أن املنافسة بني املؤسسات تكون يف الغالب قائمـة   ،وهذا ما يتميز به السوق اجلزائري احمللي ،النشاط لديها

  .ملؤسسات اخلاصةا وهي) اجلودة العالية(من املؤسسات فيطبق إستراتيجية التميز  %37.5على عنصر السعر، أما 

  .22اإلجابات على السؤال رقم  ):29(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %37.5  6  إستراتيجيات ناجحة مسبقا طبقتها املؤسسة

  %43.75  7  إستراتيجيات املنافسني

  %18.75  3  التشخيص اإلستراتيجي

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

للبيئة الداخلية واخلارجية من املؤسسات تعتمد على التشخيص اإلستراتيجي  %18.75أن  ،نالحظ من اجلدول    

فيعتمـدون علـى إسـتراتيجيات     %43.75، أما )ضعف االستفادة من نتائج التشخيص( يف حتديد إستراتيجياا

من املؤسسـات يعتمـدون علـى     %37.5 ، وجيات املتابعة أي متابعة املنافساملنافسني أي أم يطبقون إستراتي

  .نسبيا ةمستقر منافسة ضعيفة وبيئةات تكون لديهم ومثل هذه املؤسس ؛إستراتيجيات ناجحة طبقوها من قبل
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  .23اإلجابات على السؤال رقم  ):30(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %50  8  ضعيفة

  %25  4  متوسط

  %25  4  كبرية

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

 إىلوهذا راجع  ،فيهمن املؤسسات لديها منافسة ضعيفة يف القطاع الذي تنشط  %50أن  ،نالحظ من اجلدول   

تعـد  تعد وحيدة يف السـوق وبالتـايل   واالمسنت سوناطراك جممع أا وحيدة يف السوق فمثال جند أن مؤسسات 

 إىلكبرية ، وهـذا راجـع    -متوسطة من املؤسسات فاملنافسة  %25تكرة وال توجد حىت منافسة أجنبية، أما حم

  .منافسة أجنبية كذلك على غرار مؤسسة إنتاج احلليب ومؤسسات إنتاج األنابيب، حيث نسجل حيوية القطاع

  .24اإلجابات على السؤال رقم  ):31(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %62.5  10  السعر املنخفض

  %37.5  6  اجلودة

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

لكن  ،من املؤسسات تتميز منتجاا بالسعر املنخفض أي أا تنافس بالسعر %62.5أن  ،يتضح من هذا اجلدول   

مـن املؤسسـات فتتميـز     %37.5معظمها يكون على حساب اجلودة أي تقليص التكاليف بزيادة العيوب، أما 

  .على مستوى هذه املؤسساتاملوجودة راجع إىل املنافسة وهذا  ،منتجاا باجلودة خاصة املؤسسات اخلاصة
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  محور بيانات تدقيق وتقييم اإلستراتيجيةمحور بيانات تدقيق وتقييم اإلستراتيجيةمحور بيانات تدقيق وتقييم اإلستراتيجيةمحور بيانات تدقيق وتقييم اإلستراتيجية ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

وعلى األدوات واملعايري املعتمدة  ،مدى اهتمام املؤسسات اجلزائرية بتقييم اإلستراتيجية إىل، نتطرق يف هذا الفرع   

 .هلذا الغرضمن اإلستمارة  35 رقم حىت السؤال 25 رقم ولذلك خصصنا من السؤال .يف ذلك

  .25اإلجابات على السؤال رقم  ):32(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %50  8  نعم

  %50  8  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

وعنـد قيامنـا بـبعض     ،املؤسسات لديها جهة خمتصة بتقييم اإلستراتيجية0/.   %50أن  ،نالحظ من اجلدول   

املقابالت مع بعض املدراء، وجدنا أن األفراد الذين توكل إليهم مهمة التقييم هم مدراء التدقيق واحملاسبة ومراقبـة  

تضم هذه املصـلحة سـواء   من املؤسسات ال  %50و  .التسيري وبعض رؤساء املصاحل كالتسويق واملوارد البشرية

 ا أو بسبب عدم اإلهتمام وجهلهم بدورها اجلهلها.  

  .26اإلجابات على السؤال رقم  ):33(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %75  12  نعم

  %25  4  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر
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تقيـيم  أو القيـام ب  تستعني خبرباء خارجيني للمسـاعدة  من املؤسسات %75أن  ،33رقم  نالحظ من اجلدول   

مـن هـذه    %25و .اإلستراتيجية، سواء لعدم التأكد من صدق املختصني الداخليني أو للمساعدة وكسب اخلربة

  .داخل املؤسسةكافية كفاءات  رمبا لوجود ،اخلرباء اخلارجيني إىلون ال يلجؤ املؤسسات

  .27اإلجابات على السؤال رقم  ):34(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %50  8  دوريا

  %25  4  أحيانا

  %25  4  عند احلاجة

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

عـدم   إىلمن املؤسسات تقوم بتدقيق اإلستراتيجية بصورة دورية وهذا ما يؤدي  %50أن  ،يتضح من اجلدول   

يف  كشـف االخـتالالت   إىلمنها فتقوم بالتدقيق دوريا وهذا ما يؤدي  %25كشف االختالالت يف وقتها، أما 

  .ناامن املؤسسات تقوم بالتقييم أحي  %25، ووقتها

  .28اإلجابات على السؤال رقم  ):35(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %12.5  2  ضعيف جدا

  %18.75  3  ضعيف

  %56.25  9  متوسط

  %12.5  2  جيد

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر
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اخـتالالت   أي أن هنـاك  %56.25بنسبة  أن مستوى حتقيق األهداف متوسط  ،35رقم  نالحظ يف اجلدول   

من املؤسسات فمستوى حتقيقها لألهداف ضـعيف   %18.75عدم حتقيق األهداف، أما  إىلتقع، وهذا ما يؤدي 

يف درجة  %12.5، وجند جدا ضعيف األهداففمستوى حتقيق  %12.5عدة أسباب، وما نسبته  إىلوهذا راجع 

  .جيد 

  .29اإلجابات على السؤال رقم  ):36(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %37.5  6  نقص املوارد

  %37.5  6  سوء التخطيط

  %12.5  2  ضعف التنفيذ

  %12.5  2  أخرى

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

األسباب اليت وراء عدم حتقيق األهداف هو نقص املوارد وسوء التخطيط، وهذا كله راجع  ،نالحظ من اجلدول   

مـن هـذه    %12.5أن  إىلعدم وجود كفاءات قادرة على التخطيط اجليد وحتديد االحتياجات، باإلضـافة   إىل

 .أسباب إدارية إىلراجع  %12.5ضعف التنفيذ و يتمثل يفاألسباب 

  .30اإلجابات على السؤال رقم  ):37(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %25  4  نعم

  %75  12  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر
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 %75، أمـا  يف الوقت الالزم اإلختالالت بتدارك تصحيحمن املؤسسات تقوم  %25أن  ،نالحظ من اجلدول   

كذلك لضعف التغذية العكسية الـذي  و بتأخري التصحيح وهذا بسبب ضعف نظام اإلتصالمن املؤسسات فتقوم 

ميكـن اختـاذ   ويف بعض األحيان لضيق الوقت وقلـة املعلومـات ال    ،يساعد على تصحيح اإلحنرافات يف وقتها

  .هداف املوضوعةفشل اإلصالحات وعدم حتقيق األ إىلمما يؤدي  اإلجراءات التصحيحية املناسبة،

  .31اإلجابات على السؤال رقم  ):38(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %87.5  14  امليزانية التقديرية

  %12.5  2  لوحة القيادة

  %0  0  أخرى

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

من املؤسسات تعتمد على أدوات تقليدية يف تقييم اإلستراتيجية وهي امليزانية  %87.5أن  ،نالحظ من اجلدول   

من األدوات املالية اليت تعتمد على معايري مالية ومل املعايري غـري املاليـة، أمـا     اةحيث تعد هذه األد ،التقديرية

توي على معايري مالية وغري ماليـة  ا حتأل ةعد غري منظملوحة القيادة، لكن هذا األخري ت ون علىفيعتمد 12.5%

  .متداخلة فيما بينها يصعب الفصل بينها

  .32اإلجابات على السؤال رقم  ):39(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %0  0  نعم

  %100  16  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر
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مل تقم بدورات تكوينية حول تقيـيم اإلسـتراتيجية لفائـدة     املدروسة املؤسسات كل، أن اجلدوليتضح من    

  .، وهذا ما يؤكد اإلمهال احلاصل يف هذا االاإلطارات املتخصصة واملدراء املوكلون بعملية التقييم

  .33اإلجابات على السؤال رقم  ):40(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %100  16  نعم

  %0  0  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

أن كل املؤسسات تقوم بتقييم أدائها ملعرفة حالتها ومدى حتقيقهـا لألهـداف وذلـك     ،نالحظ من اجلدول   

  .باعتمادها عدة معايري

  .34اإلجابات على السؤال رقم  ):41(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %18.75  3  املعايري املالية

  %0  0  املعايري غري املالية

  %81.25  13  املعايري املالية وغري املالية

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

املؤسسات تراعي عند تقييمها لألداء املعايري املالية وغري املالية، وعند إجراء   %81.25أن  ،نالحظ من اجلدول   

 أما ،على جانب الزبائن بالدرجة األوىلأم يركزون يف املعايري غري املالية  إىل، توصلنا سؤولنيمقابالت مع بعض امل

  .منها يعتمد معايري كمية 18.75%
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  .35اإلجابات على السؤال رقم  ):42(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %68.75  11  ضعيف

  %31.25  5  متوسط

  %0  0  كبري

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

أي أن هناك فجوة كبرية  %68.75أن تطابق األداء الفعلي مع األداء املتوقع ضعيف بنسبة  ،نالحظ من اجلدول   

من املؤسسات فهناك تطابق  %31.25عدة أسباب أمهها سوء التخطيط والتنفيذ، أما  إىلوهذا راجع  ،بني األدائني

وهذه املؤسسات يف معظمها مؤسسات خاصـة وذلـك نظـرا     ،متوسط بني ما كان متوقع وما نفذ على امليدان

 .لالهتمام البالغ بتحقيق نتائج إجيابية

  بطاقة األداء المتوازنبطاقة األداء المتوازنبطاقة األداء المتوازنبطاقة األداء المتوازن    أبعادأبعادأبعادأبعادمحور بيانات محور بيانات محور بيانات محور بيانات  ::::الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

 من خالل اإلجابة عن توصلعد من أبعاد البطاقة حيث نهو بمخس عناصر يف كل عنصر  إىل ،قسمنا هذا الفرع   

  .حتقيق لوازم كل من هذه األبعادعد وقدرا على ل بمدى اهتمام املؤسسات بك إىلأسئلة هذه األبعاد 
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 :ايلـامل) البعد(اجلانب  .1

  .36اإلجابات على السؤال رقم  ):43(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %50  8  نعم

  %50  8  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

من املؤسسات حتدد األهداف املالية املراد حتقيقها وهذا حىت ميكنها حتقيقها  %50أن  ،نالحظ من اجلدول    

من املؤسسات فال حتدد األهداف املالية املراد حتقيقها وإمنا تقوم  %50والوصول إليها وختصيص املوارد لذلك، أما 

  .بوضع أهداف عامة وخمتلفة وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة حتقيقها

  .37اإلجابات على السؤال رقم  ):44(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %75  6  نعم

  %25  2  ال

  %100  8  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

من جمموع املؤسسات اليت تضع األهداف املالية املراد حتقيقها، يكون بالتشاور مع  %75أن  ،نالحظ من اجلدول

التخطيط  املسامهني يف راكشإوهذا بغرض . عقد يف بداية الدورةوذلك من خالل جمالس اإلدارة اليت ت ،املسامهني

شاور عند تملؤسسات ال تمن هذه ا %25أما . وكذا ليكون حتمل املسؤولية على عاتق اجلميع ،اختاذ القراراتو

على غرار مركب  ،وضع األهداف مع املالكني وهذا يكون باخلصوص يف املؤسسات اليت تعاين مشاكل مالية

  ).ARCILOR-MITAL(احلديد والصلب باحلجار 
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  .38اإلجابات على السؤال رقم  ):45(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %43.75  7  منخفض جدا

  %31.25  5  منخفض

  %25  4  متوسط

  %0  0  عايل

  %0  0  عايل جدا

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

جدا،  منخفض بدرجة %43.75 متثل نسبةن النتائج احملققة املسامهني ع أن مستوى رضى ،نالحظ من اجلدول   

قـق  احمل األدائنيما يبني كرب الفجوة بني  وهذا. متوسطبدرجة  %25، ونسبة منخفض بدرجة %31.25ونسبة 

  ..واملخطط له

  .39اإلجابات على السؤال رقم  ):46(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %18.75  3  نعم

  %81.25  13  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

منـها   %81.25 تعتمد على أمواهلا اخلاصة يف التمويل، أما املؤسسات  من %18.75أن  ،نالحظ من اجلدول   

  .وبرامج االستثمار ، هذا ما له تأثري سليب على األرباحعلى مصادر خارجية باإلضافة إىل أمواهلا اخلاصةتعتمد 
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 ):الزبائن(جانب العمالء  .2

  .40اإلجابات على السؤال رقم  ):47(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %37.5  6  نعم

  %62.5  10  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

 ،%62.5أن املؤسسات ال تقوم مبشاركة الزبائن يف تصميم املنتجات وهذا ما تبينه نسـبة   ،نالحظ من اجلدول   

لسوق ومنتجاا تسوق يف شىت الظـروف ألن الزبـون ال   ن أغلب هذه املؤسسات تعد حمتكرة لأ إىلوهذا راجع 

مـن املؤسسـات    %37.5أما  .يف قطاع احملروقات وكذا النظرة التقليدية للزبون ميلك اخليار ويتجلى هذا خاصة

فتشرك زبائنها يف تصميم املنتجات وتأخذ بعني االعتبار تغري أذواق املسـتهلكني ويكـون هـذا باخلصـوص يف     

  .املؤسسات اخلاصة واليت تعاين من منافسة حادة

  .41اإلجابات على السؤال رقم  ):48(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %37.5  6  نعم

  %62.5  10  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

 ،زبائنها عن املنتجات  جتري عمليات استقصاء ملستوى رضىمن املؤسسات ال %62.5أن  ،يتبني من اجلدول   

منها فتقوم بإجراء استقصاءات  %37.5أما . انفرادها يف السوق واحتكارها له إىلوهذا كما قلنا سابقا راجع 

ألن بقاءها  ،يف املؤسسات اخلاصة التحديد املتطلبات اجلديدة للزبائن واحتياجام املستقبلية ويكون هذا ظاهر

  .لحفاظ عليهمهذا من خالل احملاولة ليعتمد على بقاء زبائنها ورضاهم عنها و
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  .42اإلجابات على السؤال رقم  ):49(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   لتكراراتا  اإلجابات

  %50  3  املقابلة املباشرة

  %16.67  1  استمارة األسئلة

  %16.67  1  االقتراحاتوسجل الشكاوى 

  %16.67  1  أخرى

  %100  6  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

أن النسبة األكرب لألدوات اليت تعتمدها املؤسسات هي للمقابلة املباشرة للزبائن وذلك  ،نالحظ من اجلدول      

ألن هذه الطريقة تسمح مبعرفة االحتياجات بدقة ومعرفة شعور الزبون عن طريق املالمح وردود  %50بنسبة 

وكذلك  اإلقتراحاتكاوى وأما النسبة الباقية فتتوزع على بقية األدوات من استمارة األسئلة وسجل الش. األفعال

 ؤسسة الذين يتعاملون مع الزبائنعن طريق موزعي امل

  .43اإلجابات على السؤال رقم  ):50(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %31.25  5  نعم

  %68.75  11  ال

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

وهذا حىت يسهل عليها  ،من املؤسسات متتلك قاعدة بيانات عن زبائنها %31.257أن  ،نالحظ من اجلدول   

ضعف نظم  إىلمن املؤسسات فال متتلك قاعدة بيانات وهذا راجع  %68.75االتصال م عند احلاجة، أما 

  .املعلومات لديها
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  .44اإلجابات على السؤال رقم  ):51(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %50  8  االتصال املباشر بالزبون

  %25  4  اجلرائد

  %0  0  التلفزيون

  %6.25  1  الالفتات اإلشهارية

  %6.25  1  املعارض

  %12.5  2  أخرى

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

من املؤسسات تعتمد على االتصال املباشر بالزبون كسياسة إشهارية ألن هـذه   %50أن  ،نالحظ من اجلدول    

 ،املؤسسات يف الغالب عدد زبائنها حمدود ويكون مؤسسات صناعية وبالتايل فإن أجنع طريقة هي االتصال املباشـر 

الالفتـات   عتمد علىتمن املؤسسات فالنسبة املتبقية  و منها تعتمد على اجلرائد %25أما . كما أنه يعد غري مكلف

  .واق جديدة يف اخلارجاملعارض خاصة الدولية منها بغرض اكتساب اخلربة وإجياد أساإلشهارية، و

 :جانب العمليات الداخلية .3

  .45اإلجابات على السؤال رقم  ):52(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %0  0  منخفض جدا

  %12.5  2  منخفض

  %43.75  7  متوسط

  %43.75  7  عايل

  %0  0  عايل جدا

  %100  16  اموع

  .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر
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وذلـك   ،متوسطة التكنولوجيا إىل من املؤسسات تعتمد على جتهيزات عالية %43.75أن  ،نالحظ من اجلدول   

منها فذات تكنولوجيا ضعيفة نتيجـة   %12.5أما  ،لذي يتطلب أحدث التقنيات وأجودهانظرا لطبيعة نشاطها ا

  .عجزها عن اقتناء احلديثة

  .46اإلجابات على السؤال رقم  ):53(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %100  16  نعم

  %0  0  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

إلزاميـة   إىلوهذا راجـع   ،تطبق النظام احملاسيب اجلديد %100أن كل املؤسسات وبنسبة  ،نالحظ من اجلدول   

  .تعامل كل املؤسسات احمللية والدولية ذا النظامكذا و ، احلكومة لذلك

  .47اإلجابات على السؤال رقم  ):54(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %18.75  3  اهلاتف

  %0  0  اإلنترانت

  %0  0  املراسالت

  %81.25  13  كل ما سبق

  %0  0  أخرى

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر
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كذا من املؤسسات تنوع يف طرق االتصال ونقل املعلومات داخل املؤسسة و %81.25أن  ،نالحظ من اجلدول   

وهـذا لفعاليـة    ،واملراسالت) الشبكة الداخلية(  اناتاألنثر ،حيث تعتمد على اهلاتف ،وياتبني األقسام واملست

  .من املؤسسات فتستعمل اهلاتف كوسيلة لالتصال %18.75وسرعة نقل املعلومات واألوامر والتقارير، أما 

  .48اإلجابات على السؤال رقم  ):55(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %12.25  2  نعم

  %87.5  14  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

من املؤسسات ال تطبق اإلدارة باملشاركة أي أا ال تشـرك عماهلـا يف اختـاذ     %87.5أن  ،يتبني من اجلدول   

وكذلك اخنفاض معنويات العمال نتيجة عـدم   ،القرارات املتخذة جودةعدم  إىلوهذا يؤدي  ،)املركزية( القرارات

من املؤسسات تطبق اإلدارة باملشاركة وهذه املؤسسات تستغل مـا   %12.25باملقابل جنذ أن . إشراكهم يف ذلك

  .حتتويه من موارد بشرية مؤهلة لتحسني أدائها وحتقيقها لألهداف

  .49اإلجابات على السؤال رقم  ):56(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %75  12  نعم

  %25  4  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

يدل وهذا  ،اجلودة الشاملةاخلاصة ب 9000 االيزومن املؤسسات هلا شهادة  %75أن نسبة  ،نالحظ من اجلدول   

 .على اهتمام املؤسسات باجلودة
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  .50اإلجابات على السؤال رقم  ):57(رقم جدول 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %25  4  منخفض جدا

  %37.5  6  منخفض

  %25  4  متوسط

  %12.5  2  عايل

  %0  0  عايل جدا

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

أن نسبة مستوى جتاوب العمال لألوامر واإلجراءات اليت تفرضـها اإلدارة مـوزع بـني     ،نالحظ من اجلدول   

العمـال لإلجـراءات واألوامـر    من قبل ومتوسط وهذا يعين أن هناك مقاومة  جدا، منخفض منخفضات درج

عـدم إجنـاح    إىلوظهور مقاومات يـؤدي   ؛العمال عن بعض اإلجراءات عدم رضى إىلوهذا راجع  ،املفروضة

على سبيل املثـال  (وهذا ما يفسر وجود إضرابات واحتجاجات يف هذه املؤسسات  ،تعديالت اليت تضعها اإلدارةال

  ).مركب احلديد والصلب باحلجار

  .51اإلجابات على السؤال رقم  ):58(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %18.75  3  منخفض جدا

  %50  8  منخفض

  %31.25  5  متوسط

  %0  0  عايل

  %0  0  عايل جدا

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر
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وهذا ما يؤكـد وجـود مقاومـة     ،العمال على املؤسسة ضعيف أن نسبة مستوى رضى ،نالحظ من اجلدول   

هو نظام احلوافز واألجور الذي ال يتماشى مع طبيعة العمل  ة، ويعد أهم سبب للحالة عدم الرضىوتصرفات سلبي

  .، باإلضافة إىل عدم مالئمة ظروف العملوالتغريات احلاصلة

 :جانب النمو والتعلم .4

  .52اإلجابات على السؤال رقم  ):59(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %75  12  نعم

  %25  4  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

أن البحث والتطوير يعد مصلحة مهمة يف املؤسسات اجلزائرية وذلك نظرا ملتطلبات  ،نالحظ من خالل اجلدول   

حيـث   ،يها مصلحة للبحث والتطويردمن املؤسسات ل %75حيث جند أن . احمليط الذي يفرض التجديد السريع

 إىلوهذا راجع كـذلك   ،من إمجايل التكاليف موجهة هلذه املصلحة %40نسجل يف بعض هذه املؤسسات نسبة 

  .التعديل أو خلق منتجات جديدة أحيانا إىلوبالتايل اللجوء  ،املنافسة اليت تنقص من دورة حياة املنتجات

  .53اإلجابات على السؤال رقم  ):60(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %12.5  2  نعم

  %87.5  14  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر
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أنه رغم توفر مصلحة للبحث والتطوير يف أغلب املؤسسات إال أن نتائجها تبقـى ضـعيفة    ،يتبني من اجلدول   

منتجات جديدة أو اإلبداع يف املنتجات احلالية،  لقمن املؤسسات فقط من تقوم خب %12.5املردود، حيث جند أن 

وهذا ما يزيد  ،من املؤسسات فالبحث والتطوير يبقى جمرد مصلحة تستهلك األموال لكن دون مردود %87.5أما 

  .من التكاليف دون مردود مقابل ذلك

  .54اإلجابات على السؤال رقم  ):61(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %37.5  6  نعم

  %62.5  10  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

املؤسسات تقوم بدورات تكوينية لعماهلا، فقد قامـت هـذه املؤسسـات     %37.5أن ، جند من اجلدول أعاله   

تقوم يف كل مرة بتكـوين العمـال   كما  .)IFRS(النظام احملاسيب اجلديد  بتكوين احملاسبني واملدققني يف ما خيص

  .اولوجيا بغرض تشغيلها وصيانتهالتنفيذيني عند اقتناء جتهيزات جديدة عالية التكن

  .55اإلجابات على السؤال رقم  ):62(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات   اإلجابات

  %18.75  3  نعم 

  %81.25  13  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

 من املؤسسات ال تفسح اال لعماهلا من أجل اإلبداع والتفكري يف منتجات %81.25أن  ،نالحظ من اجلدول   

أو اإلقتراح ألن العامل الذي ال جيد اال لإلبداع  ،ظهور مقاومات للتغيري إىلوهذا ما يؤدي  ،جديدة أو أساليب 

  .ضعف إشراك العمال يف املؤسساتوهذا ما يؤكد . يصبح لديه نظرة سلبية اجتاه اإلدارة والعاملني فيها
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  .56اإلجابات على السؤال رقم  ):63(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات   اإلجابات

  %25  4  نعم 

  %75  12  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

 إىلوهو ما يؤدي  ،)%75غائب بنسبة (أن نظام احلوافز والترقيات ضعيف داخل املؤسسة  ،نالحظ من اجلدول   

يف وسط العمال على خمتلف مستويام، وهذا ما يفسر كذلك كـرب سـن املـديرين     ظهور حاالت عدم الرضى

ـ ال  األقدميـة وكما أن الترقيات تكون مبعيار السن . مل حيالوا عليه همسن التقاعد لكن إىلووصول بعضهم   ىعل

  .الكفاءة والشهادةأساس 

 :جانب البيئة واتمع .5

  .57اإلجابات على السؤال رقم  ):64(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %87.5  14  نعم

  %12.5  2  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

سوا ء فيما خيص املنتجـات أو مـا خيـص     ،من املؤسسات ذات توجه بيئي %87.5أن  ،نالحظ من اجلدول   

خاصـة بالنسـبة    ،ما تفرضه احلكومة من قوانني حلماية البيئة وكذا املستهلكوذلك بسبب األساليب اإلنتاجية، 

  .من التلوث البيئي يف مناطق تواجده %70للمؤسسات الصناعية كمؤسسات قطاع احملروقات الذي يتسبب يف 
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  .58اإلجابات على السؤال رقم  ):65(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %25  4  نعم

  %75  12  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

 قامـت بـه  من املؤسسات اختذت إجراءات حلماية البيئة والقاطنني جبانبها وهذا ما  %25نالحظ من اجلدول أن 

حيث قامت بوضع مصفاة لبعض أنابيب االحتراق وهذا ملنـع انبعـاث    ،ومؤسسة اإلمسنت مؤسسات سوناطراك

  .الضغوطات املفروضة من قبل الدولة إىلباإلضافة  ،الغازات امللوثة للبيئة واملضرة بالسكان

  .59اإلجابات على السؤال رقم  ):66(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات   اإلجابات

  %12.5  2  نعم 

  %87.5  14  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

 إىلوهذا راجـع   ،اخلاصة بالبيئة 14000 االيزومن املؤسسات ال متلك شهادة  %87.5أن  ،نالحظ من اجلدول   

النظرة اجلديدة القائمة على تكوين مؤسسات خضراء (التوجه احلديث الذي يهتم بالبيئة  إىلو ة هذه الشهادةحداث

كيماوية ومؤسسة لمنتجات البترول ENIPمن املؤسسات متتلك هذه الشهادة ومها مؤسسة %12.5). صديقة للبيئة

GNL لتمييع الغاز.  
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  .60اإلجابات على السؤال رقم  ):67(جدول رقم 

  %النسبة املئوية   التكرارات  اإلجابات

  %81.25  13  نعم

  %18.75  3  ال

  %100  16  اموع

 .اإلستمارةمن إعداد الطالب باالعتماد على إجابات :املصدر

هـذا لـربح   و ،من املؤسسات تعطي األولوية يف التوظيف لسكان تواجدها %81.25أن  ،نالحظ من اجلدول   

كما أن معظم العمال املوظفني . وسهولة االتصال م عند احلاجة حىت يف أيام العطل ،تكاليف التنقل واملواصالت

ويف بعض احلـاالت  ) إخل...بناء، دهن(وكذلك األعمال الروتينية  واألمنذه الطريقة يكونون من عمال احلراسة 

  .إطارات إذا كانوا متوافرين
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  الميدانيةالميدانيةالميدانيةالميدانيةنتائج ومقترحات الدراسة نتائج ومقترحات الدراسة نتائج ومقترحات الدراسة نتائج ومقترحات الدراسة  ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

النتائج احملققة واملتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ومن خـالل حتليـل حمـاور     إىل ،نتطرق يف هذا املبحث   

االستثمار، وكذلك عرض أهم املقترحات اليت من املمكن أن تساعد يف سد بعض الفجـوات وتصـحيح بعـض    

  .األمور

  نتائج الدراسةنتائج الدراسةنتائج الدراسةنتائج الدراسة ::::المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

اجلزائرية وتوجهها االستراتيجي، مث نتـائج   اإلقتصاديةنتائج حول واقع املؤسسات  إىل ،نتطرق يف هذا املطلب   

ويف األخري نتائج حول توافر واهتمام املؤسسات بأبعاد  ،حول مدى اهتمام املؤسسات بتدقيق وتقييم اإلستراتيجية

 .بطاقة األداء املتوازن

        لجزائريةلجزائريةلجزائريةلجزائريةاااا    اإلقتصاديةاإلقتصاديةاإلقتصاديةاإلقتصاديةنتائج حول واقع المؤسسات نتائج حول واقع المؤسسات نتائج حول واقع المؤسسات نتائج حول واقع المؤسسات : : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

  :ميكن إبراز هذه النتائج يف النقاط التالية

بسبب ختـوفهم مـن املسـاءلة    وباخلصوص املدراء العامون،  املسؤولني يف املؤسسات إىلصعوبة الوصول  -

 وكشف النقائص وسرية املعلومات على حد قوهلم؛

كرب عمر املدراء ومدراء الدوائر بسبب متسكهم مبناصبهم وسوء الترقيات واعتمادها على معـايري خاطئـة    -

 ؛)بغض النظر عن الكفاءة األقدميةالعمر (

ناك مشاكل عالقة يف أغلب هذه املؤسسات وعلـى  كبرية ملدراء املؤسسات لكن تبقى هبالرغم من اخلربة ال -

 تراكمة؛رأسها سوء التسيري رغم اخلربة امل

 ضعف املستوى التعليمي للمدراء حيث جند أن أغلبهم ذوي دراسات ثانوية ورمبا أقل؛ -

إال أا تبقـى منعزلـة    ،بالرغم من كرب حجم املؤسسات اجلزائرية وانفتاح بعضها على األسواق األجنبية -

 على اجلهات اليت من شأا أن تزيد وحتسن من أدائها كمراكز البحث العلمي؛ غلقةنوم

املسـتوى   إىلإال أـا مل تـرق    ،ضعف الصلة بني املؤسسة واجلامعة رغم اجلهود املبذولة من قبل الدولة -

عند دخوله املؤسسة على أنه مدقق خارجي جاء لكشف العيوب الطالب اجلامعي  إىلنظر حيث ي ،املطلوب

 وحتديد املسؤولني على ذلك؛
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حيث يعد مصدر جلب املعلومـات   ،اجلزائرية تم بدراسة احمليط الداخلي واخلارجي اإلقتصاديةاملؤسسات  -

 الالزمة الختاذ القرارات، هذا ما يفرضه التغيري السريع للمحيط والتطور اهلائل للتكنولوجيا واملنافسة احلادة؛

دروسة كل املؤسسات املحيث وجدنا ل ،اجلزائرية هلا توجه فيما خيص الرؤية والرسالة اإلقتصاديةاملؤسسات  -

 أي ال تؤخذ ،ة للعمال حىت اإلطارات منها وهذا ما يعين أن األمر شكلي فقطرؤية ورسالة لكنها غري معلن

 ىت تسعى للوصول إليهم وختصص املوارد لذلك؛الرؤية والرسالة بعني االعتبار ح

عماهلـا،   إىلاألوامر والقرارات  اجلزائرية على اللقاءات واالجتماعات إليصال اإلقتصاديةتعتمد املؤسسات  -

 وهذا أمر إجيايب ألن من شأنه أن يفسح اال لتوضيح النقاط الغامضة والتشاور يف بعض األمور؛

) النوعيـة (األهداف الكيفية  حيث جند ة،منها والكيفي ةبني الكمي موزعة اتضع املؤسسات اجلزائرية أهداف -

 ذات األجل الطويل؛ 

ستفادة االعدم وهذا ما يؤكد  ،مع املوارد املتاحة بعدم مالئمتهاتتميز األهداف املصاغة من طرف املؤسسة  -

 مؤسسات من التشخيص اإلستراتيجي اليت تقوم به؛التامة لل

أن أغلبية املؤسسات اجلزائرية تنتهج استراتيجيات النمو والتوسع كإسـتراتيجيات عامـة وكـذلك     جند -

  ؛استراتيجيات التنويع 

انتهاج إستراتيجية الريادة يف التكاليف كإستراتيجية تنافسية وهـذا لطبيعـة    إىلتعمد املؤسسات اجلزائرية  -

 الية؛، بغض النظر عن اجلودة العبهاملستهلك اجلزائري الذي يعد عنصر السعر أكثر ما جيل

الذي يعطـي   ،يعتمد اختيار املؤسسات اجلزائرية لإلستراتيجية املنتهجة على نتائج التشخيص اإلستراتيجي -

 ؛رص واملخاطر املتواجدةعفها، والفللمؤسسة نقاط قوا ونقاط ض

 نظرا ألن معظم مؤسسات القطاع العام ذات طابع ،شدة املنافسة يف القطاع اخلاص باملقارنة بالقطاع العام -

 .احتكاري بسبب انفرادها يف السوق
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        اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجية    بتقييمبتقييمبتقييمبتقييمالجزائرية الجزائرية الجزائرية الجزائرية     اإلقتصاديةاإلقتصاديةاإلقتصاديةاإلقتصاديةنتائج حول مدى اهتمام المؤسسات نتائج حول مدى اهتمام المؤسسات نتائج حول مدى اهتمام المؤسسات نتائج حول مدى اهتمام المؤسسات  ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  :ميكن إجيازها فيما يلي

 وهذا ما يؤكده وجود جهة تم ذا الشأن؛ ،وجود اهتمام من قبل املؤسسات اجلزائرية بتقييم اإلستراتيجية -

أوهلما هو التأكد من صدق معلومات املدققني الداخليني،  :استعانة املؤسسات اجلزائرية خبرباء خارجيني لسببني -

 املؤسسة؛ إىلوثانيهما هو لكسب اخلربة وإدخاهلا 

ة تقوم بالتقييم عند احلاجة وهذا حيث جند أن املؤسسات اجلزائري ،وجود خلل فيما خيص أوقات إجراء التقييم -

 ضيق وقت التصحيح وضياع الفرص لذلك؛ إىلما يؤدي 

أي وجود فجوة بني األهداف احملققة واألهداف املخطط هلا وهذا  ،حتقيق األهداف ا خيصوجود ضعف يف م -

ب سوء التخطيط بالرغم من القيام بالتشخيص اإلسـتراتيجي، وكـذلك بسـب   : عدة أسباب أمهها إىلراجع 

 ضعف التنفيذ واالحنراف عن اخلطة املوضوعة؛

اعتماد املؤسسات اجلزائرية على األدوات املالية التقليدية يف تقييم اإلستراتيجية وعدم انتهاج األدوات احلديثة،  -

اعتمادها على األجـل القصـري يف    إىلباإلضافة  ،ألنه ما يعاب على األدوات املالية احتوائها معايري مالية فقط

 طيط؛التخ

غياب الدورات التكوينية املتعلقة بتقييم اإلستراتيجية وهذا ما يؤكد غياب الوعي لدى املديرين واملسـؤولني   -

 فيما خيص هذا اجلانب؛

ملعايري غري املالية اعتماد املؤسسات اجلزائرية على معايري مالية وغري مالية عند تقييم اإلستراتيجية وكان معظم ا -

 العمال فقط؛الزبائن و يدور حول رضى

 .وجود فجوة كبرية بني األداء الفعلي واألداء املتوقع وغياب البحث عن أسباب هذا االحنراف السليب -
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        الجزائرية وأبعاد بطاقة األداء المتوازنالجزائرية وأبعاد بطاقة األداء المتوازنالجزائرية وأبعاد بطاقة األداء المتوازنالجزائرية وأبعاد بطاقة األداء المتوازن    اإلقتصاديةاإلقتصاديةاإلقتصاديةاإلقتصاديةالمؤسسات المؤسسات المؤسسات المؤسسات : : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

 :ميكن إجيازها فيما يلي

ألنه يعد اهلدف األمسى الذي تسعى هذه املؤسسات  ،اجلزائريةوجود اهتمام كبري باجلانب املايل يف املؤسسات  -

 حتقيقه؛ إىل

 املراد حتقيقها؛ األهدافتأخذ املؤسسات اجلزائرية يف احلسبان آراء واقتراحات مسامهيها فيما خيص  -

وهذا بسبب عدم حتقيق األهداف املرجوة ووجود  ،ضعيف –املسامهني عن النتائج املالية احملققة متوسط  رضى -

 فجوات كبرية؛

كل هـذا   ،غياب املصداقية فيما بينهم إىلباإلضافة  ،غياب جلسات اإلفصاح واملساءلة بني املدراء واملسامهني -

 من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء املؤسسة؛

وهذا ما يعين أن هذه  ،يف مفهومه التقليديواحنصار التسويق الزبائن غياب االتصال بني املؤسسات اجلزائرية و -

 املؤسسات بعيدة عن تطبيق املفهوم احلديث للتسويق؛

 الزبائن عن املنتجات ومعرفة احتياجام وأذواقهم؛ نقص إجراءات االستقصاء عن مدى رضى -

 معهم؛التواصل  يزيد من صعوبةهذا ما واجلزائرية لقاعدة بيانات حول عمالئها، امتالك املؤسسات عدم  -

 تتميز مؤسسات القطاع اخلاص بالتكنولوجيا العالية عن غريها من مؤسسات القطاع العام؛ -

يف كل املؤسسات اجلزائرية بسبب فرض الدولة لذلك وهذا يسهل مـن  ) IFRS(تطبيق النظام احملاسيب اجلديد  -

 ؛)متاثل أنظمة احملاسبة(تعامل هذه املؤسسات مع املؤسسات األجنبية 

 ؛)اهلاتف واملراسالت(املؤسسات اجلزائرية على أدوات تقليدية يف االتصال اعتماد  -

 ،وهذا ما يدل على مركزية القـرارات  ،عدم تطبيق أسلوب اإلدارة باملشاركة من طرف املؤسسات اجلزائرية -

 ؛وكذا جودة القرارات وهذا له أثر سليب على العمال والكفاءات

اخلاصة باجلودة الشاملة، بالرغم من أن املؤسسات العاملية أصبحت  اليزواامتالك املؤسسات اجلزائرية لشهادات  -

 ؛االيزوشهادات التميز اليت تعد أكثر تطورا من  إىلتتجه 

 ؛ل معهموجود مقاومة للتغيري من قبل العمال وهذا ما يصعب من مهمة اإلدارة للتعام -
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وصـل  (ا أن معدل دوران العمالة مرتفع كم ،لدى العمال، وهذا ما يفسر وجود مقاومة للتغيري ضعف الرضى -

 ؛%)30إىليف بعض املؤسسات 

 مصلحة البحث والتطوير؛امتالك املؤسسات اجلزائرية  -

نقـص الكفـاءات    إىلوهذا راجع  ،ضعف خمرجات البحث والتطوير واستهالكها ألموال دون عوائد تذكر -

 القيود املفروضة من طرف اإلدارة؛ إىلاملبدعة وعدم توفري اجلو املناسب لذلك، باإلضافة 

غياب التحفيز املعنوي الذي هـو   إىلضعف نظام الترقيات واحلوافز واعتماد معايري خاطئة يف الترقية، باإلضافة  -

 األساس؛

 يب اإلدارية احلديثة؛نقص وعي املديرين بتطبيق األسال -

ام الدولة هلا وكذا مجعيات محاية البيئة وهذا بسبب إلز ،وجود توجه بيئي إجيايب من طرف املؤسسات اجلزائرية -

 .رمة وغرامات كبرية على املخالفنياليت تفرض عقوبات صا

 .املوزعة على املؤسسات حمل الدراسة اإلستمارةهذه النتائج توصلنا إليها من حتليلنا لإلجابات املثبتة يف  �

يف  إمكانية تطبيق بطاقة األداء املتوازنحتد من بعض العقبات اليت ميكن أن نستخلص من هذه النتائج   كما

  :اجلزائرية اإلقتصاديةاملؤسسات 

 ضعف انتهاج املؤسسات اجلزائرية اجلانب اإلستراتيجي؛ - 

 ضعف تأقلم املؤسسات اجلزائرية مع التقلبات اليت يفرضها احمليط خاصة يف جمال اإلدارة؛ - 

 ؛املتوازنبطاقة األداء البيئة الداخلية للمؤسسات تعيق تطبيق  - 

 املعلومات الكافية؛ إىلبطاقة األداء املتوازن حتتاج  ضعف تكنولوجيا املعلومات املستخدمة ألن - 

 مركزية القرارات وعدم إشراك العاملني يف اختاذها؛ - 

 ؛والنماذج اجلديدة األفكارعدم وجود الكفاءات املتخصصة يف جمال اإلدارة واليت تساهم يف طرح  - 

هو عدم الـوعي الكـايف لـدى مسـؤويل      تطبيق املؤسسات لبطاقة األداء املتوازنلعل أهم سبب وراء عدم  - 
البيئة، حىت أن بعض املدراء واإلطارات اإلداريـة العليـا ال   ذا النموذج ملا تفرضه  األخذاملؤسسات بضرورة 

 ).اجلهل الكلي له(يعرفون هذا النموذج 
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        ترحاتترحاتترحاتترحاتــــــــالمقالمقالمقالمق: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

اجلزائرية على إجياد  اإلقتصاديةاليت من شأا أن تساعد املؤسسات  املقترحاتأهم  إىل ،املطلبنتطرق يف هذا    

وهذا حىت يتسىن هلا تطبيق بطاقة األداء املتوازن بنجاح  ،ولسد النقص احلاصل يف بعض اجلوانب ،حلول ملشاكلها

  .وهذه املقترحات نربزها يف النقاط التالية .وفعالية

 ستراتيجي وحماولة تطبيق مفاهيمه يف املؤسسة؛النهج ااملالعمل ب -

 ،ضرورة انتهاج التوجه اإلستراتيجي بكل جوانبه واخلروج من العزلة اليت تعاين منها املؤسسـات اجلزائريـة   -

نشر مفاهيم قياس األداء احلديثة من خالل املـؤمترات  ح على األساليب اإلدارية احلديثة، وهذا عن طريق والتفت

 البحث؛ ذ الدورات التدريبية، واالحتكاك باجلامعات ومراكزوتنفي ،لعلميةوالندوات ا

االبتعاد عن األساليب التقليدية يف اإلدارة، اليت أصبحت ال تتالئم مع متطلبات البيئة والتوجه حنـو احلـديث    -
 ؛، دف حتقيق األهداف واملسامهة يف التكيف مع كل املستجداتمنها

ار للموارد البشرية وخلق ظروف عمل تسهم يف إشباع حاجات األفـراد وخلـق   ضرورة االهتمام ورد االعتب -

 حتقيق مستوى أداء جيد؛ إىلمناخ عمل مالئم يدفع م 

 ضرورة تكوين العمال وتدريبهم وفسح اال هلم لتحمل بعض املسؤوليات وتشجيع اإلبداع والعمل اجلماعي؛ -

من شأنه إتاحة الفرصة لظهور قـيم   ،أهدافها واختاذ القراراتضرورة إشراك العمال يف تسيري املؤسسة وحتديد  -
 تسهم يف خلق الثقة املتبادلة بني اإلدارة واملوارد البشرية؛

بطاقـة  (واليت حتتاجها املؤسسة وتكوينها يف ما تريد املؤسسة تطبيقـه   ،ضرورة توظيف الكفاءات املتخصصة -
 ؛)األداء املتوازن

 ؛ن تأثري على تفعيل دور التقييم اإلستراتيجيا له ممل ،زيادة كفاءة نظام االتصاالت -

 ؛دف احلصول على املعلومات باجلودة والوقت املناسبني ،املعلومات نظم ريوتطو نيحتس -

إشراك احلسبان اقتراحات وشكاوى الزبون، و يف واألخذوتطبيق املفاهيم احلديثة للتسويق  ،الزبونالتوجه حنو  -
 ؛املنتجاتتصميم عملية الزبائن يف 

 ؛جلميع العاملني يف املنظمة على خمتلف املستويات واالقتراحفسح اال لإلبداع  -

  وتشجيع العمل اجلماعي؛ملا له من أمهية يف حتقيق املهام بنجاعة عالية خلق املناخ املناسب للعمل  -

 ؛وزيادة االهتمام ذه األخرية اليةاملغري بني األهداف املالية واألهداف  املوازنة -

 .التأقلم مع البيئة اخلارجية والدولية واألخذ بعني االعتبار املستجدات عن كل ما يهم املؤسسة -
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 خالصــة الفصل

 اإلقتصـادية لقد تطرقنا يف الفصل الثالث من حبثنا إىل الدراسة امليدانية اليت قمنا ا على بعض املؤسسـات        

  :اجلزائرية، وقد خلصنا إىل النقاط التالية

 ؛ية يف انتهاج التوجه اإلستراتيجياجلزائر اإلقتصاديةضعف املؤسسات  - 

 عدم االهتمام باملورد البشري مع ضعف التكوين خاصة يف ما خيص اإلدارة؛ - 

 هذه املؤسسات؛نظرا لغياب النظرة اإلستراتيجية يف  ،ال يوجد اهتمام يف ما يتعلق بتقييم اإلستراتيجية - 

 اجلزائرية على اخلارج وضعف اإلتصال مع اجلامعة ومراكز البحث العلمي؛ اإلقتصاديةانغالق املؤسسات  - 

 النظرة التقليدية للعالقة مع الزبائن وضعف اإلتصال معه رغم النافسة احلادة القائمة؛ - 

 قيام املنافسة على السعر ويف بعض األحيان على حساب اجلودة؛ - 

 يجيات غري واضحة املعامل؛وجود استرات - 

سوء االستغالل اجليد لنتائج التشخيص اإلستراتيجي واالعتماد يف الغالب على التنبؤات اإلحصائية قصـرية   - 

 .األجل

اجلزائرية يف انتهاج بطاقة  اإلقتصاديةومنه ميكن القول، أن هناك العديد من العقبات اليت تعيق املؤسسات       

وعلى هذه املؤسسات جتاوزها والوقوف عليها والبدء  .دم االهتمام بتقييم اإلستراتيجيةوكذا ع األداء املتوازن،

  .والسيما املستوى االستراتيجي ،من داخل املؤسسة

 

  



  

  ة عامةـــخاتم
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 عامـةعامـةعامـةعامـةخاتمة خاتمة خاتمة خاتمة 

 أهـم  مـن  تعترب بطاقة األداء املتوازن أن ،والتطبيقي النظري جانبيه يف، هذا حبثنا خالل من تبني لقد

اشتداد حدة  إىل باإلضافةاحلديثة اليت ظهرت مؤخرا نتيجة تسارع وترية التقدم خاصة التكنولوجي منه،  املفاهيم

تعد بطاقة األداء املتوازن مـن األدوات  و .العاملية األسواقمجيع  إىلاملنافسة بني املؤسسات واتساع هذه املنافسة 

هذا األخـري الـذي كـان يف     األدوات التقليدية لتقييم األداء،يت ظهرت نتيجة العجز والنقص الذي حدث يف ال

 ال يراعي، وباإلضافة إىل العمل على حتقيق األهداف القصرية املاضي يقوم على دراسة اجلوانب املالية قصرية املدى

وهذا ما أدى . خاصة يف ظل البيئة املعقدة الدور البالغ يف بقاء املؤسسة ودميومتها اجلوانب غري املالية واليت كان هلا

بعـني   يأخـذ ية وغري املالية يف تقييم األداء، كما انب املالوإىل البحث عن أسلوب جديد يأخذ بعني االعتبار اجل

  .وضوعة وكذا التوازن يف طبيعة األهداف بني القصرية والطويلة األجلامل املعايريالتوازن يف  االعتبار

وأصبح هذا األسلوب يستخدم يف العمليـة   االقتصاديةيف املؤسسة  اقة األداء املتوازنبط استخداملقد اتسع       

إن  .هداف املوضوعةا لألوحتقيقاليت يعد جناحها من جناح املؤسسة  اإلستراتيجية،وبالتحديد يف تقييم  اإلستراتيجية

ميكن املؤسسة من استغالل نقـاط   كما ،األهدافلى حتقيق يف املؤسسات يساعد ع ةستراتيجيلإلالتقييم املستمر 

القوة الداخلية واستغالل الفرص اخلارجية عند ظهورها، والتعرف على التهديدات ومواجهتها، والقضاء أو التقليل 

  .إىل عقبات اوهلحتمن جوانب الضعف الداخلية قبل 

التحوالت الكربى اليت أدخلها استخدام بطاقة األداء املتوازن  ،يف اجلانب النظري هلذا البحث ،لقد تبني لنا        

رار يف املؤسسة على توجيه قرارام حنو األهـداف املوضـوعة   حيث تساعد متخذي الق ،كأداة قيادة إستراتيجية

 األسـلوب استخدام هذا أن وزيادة التكاليف وضياع الوقت، كما  الوقوع يف االحنرافات لتفاذيوذلك  ،مسبقا

وذلك ألنه يساعد يف حتديـد   ،)األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي(الشامل للمؤسسة حتسني األداء  إىليؤدي 
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املساعدة على تصحيح  االقتراحاتوضع ويساعد كذلك يف  ،يف وقتها اإلستراتيجيةاالحنرافات احلاصلة عند تنفيذ 

  .االحنرافات

اليب ، تعتمد على األسالدراسة ميدان املؤسسات أن ،البحث هلذا التطبيقي اجلانب خالل من لنا اتضح فيما     

ألداء، حيث تستخدم املؤشرات املالية وتقوم بتقييم األهداف القصرية املدى واليت تعتـرب يف  التقليدية عند تقييم ا

م عالقة  باألطراف ذوي املصلحة اليت تربطهااهتماما واسعا  ال تويلكما أن هذه املؤسسات  .مالية حبثةجمملها 

لرغباته أي ال يـزال   إدراكهيعترب ذلك الشخص الذي يشتري بدون الذي ال يزال ، هذا األخري ونعلى غرار الزب

   .مفهومه التقليديالتسويق يف 

تتمتع باملقومات الالزمة لتطبيق هـذا   وجدنا أا ال ،هذه املؤسسات املوزعة علىأن من خالل االستمارة كما    

املديرين الذين مت  خاصة يف املستوى األعلى من اهلرم التنظيمي للمؤسسات، وذلك ألننا وجدنا أغلب ،األسلوب

بة تطبيقـه ونشـره يف   استجوام ليس لديهم حىت الوعي املعريف ببطاقة األداء املتوازن، وهذا ما يزيد من صـعو 

عـدم البحـث عـن    ، وكما أن قلة احتكاك املؤسسات اجلزائرية مبثيالا يف دول متقدمة.املؤسسات اجلزائرية

  .وراء عدم تطبيق هذا األسلوب األساليب اإلدارية اجلديدة

األداء املتـوازن،  بطاقـة  ومتطلبـات  التطرق إىل خمتلف جوانب  ،من خالل الدراسة اليت قمنا ا ،لقد حاولنا   

  .استخدامها يف تقييم اإلستراتيجيةمدى و

خلصنا يف الفصل األول  .فصول ثالثالفرعية، قسمنا البحث إىل  واألسئلةاملوضوعة  اإلشكالية نولإلجابة ع   

يف احلسبان  تأخذاليت  ،التقليدية األساليباحلاصل يف  العجزإىل أن السبب الرئيس لظهور بطاقة األداء املتوازن هو 

 اإلسـتراتيجية ، كما أن بطاقة األداء املتوازن تعد أداة تستخدم يف توجيه اجلوانب املالية ومل اجلوانب غري املالية

حتـدد  وذلك كوا تعطي ملتخذي القرارات داخل املؤسسة املعلومات الالزمة و ،)أداة قيادة(املنشودة أهدافهاحنو 

فيه إىل املقومات الالزم توافرها يف املؤسسة حىت تتمكن من تطبيـق   كما أشرنا ؛اجلوانب اليت ينبغي االهتمام ا
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فقد خلصنا إىل أن تقييم اإلستراتيجية تعد مرحلة مهمة من مراحل  ،أما بالنسبة للفصل الثاين. بطاقة األداء املتوازن

 الالزمة لتصحيح األوضاع يف وقتها،ولة عن كشف االختالالت واقتراح احللول كوا املسؤ ،اإلدارة اإلستراتيجية

 ،فعالـة حديثة وحبيث تعد أداة  ،الدور الذي تلعبه بطاقة األداء املتوازن يف عملية التقييمكرب ا فيه إىل صنلخكما 

ويف الفصـل   .وذلك للمعلومات اليت توفرها نتيجة التشخيص الشامل الذي يسبق إعداد بطاقـة األداء املتـوازن  

، وقد خلصنا فيـه  حاولنا إسقاط اإلطار النظري على واقع بعض املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ،الثالث التطبيقي

الصعوبات اليت تعترض ذلك واليت من وإىل  النموذج،هذا لتطبيق  ةإىل عدم توافر املؤسسات على املقومات الالزم

بالرغم مـن   ،هذا االجتاه احلديثاملؤسسات حنو ومسؤويل الوعي لدا مديري داخليا ويتمثل يف نقص  دأمهها يع

  .جديدةالظروف اليت تفرض التوجه والبحث عن طرق 

النظـري   نا إليهـا يف اجلانـب  وصلواليت ت إليها بنوع من اإلجياز، ئج املُتوصلومنه ميكن التطرق إىل أهم النتا   

؛ وتأكيدا أو نفيا الفرعية؛ ولألسئلة عد مبثابة إجابات لإلشكالية العامةحيث ت ،التطبيقي من هذا البحث واجلانب

    : وهذه النتائج هي ،للفرضيات املوضوعة

ضرورة االنتقال من األدوات التقليدية لإلدارة إىل األدوات احلديثة القائمة على مفاهيم تالئم تطـورات   -

 الوقت الراهن؛

 عناصر األداء الكلي؛ من األدوات احلديثة القائمة على اجلمع بني كل بطاقة األداء املتوازنتعد  -

والتقليل من حجم الفجوة بني د حتقيقها اضرورة االهتمام بتقييم اإلستراتيجية للوصول إىل األهداف املر -

 املتوقع؛األداء األداء الفعلي و

 ؛لمؤسسةل الكلي يف حتسني األداء تقييم اإلستراتيجية، كما تساهم من أدوات بطاقة األداء املتوازن عدت -

املسـتعملة   املعايري غري املالية ، وتنحصراملعايري املالية يف التقييم على املؤسسات اإلقتصادية اجلزائريةعتمد ت -

 جانب الزبائن فقط؛ على
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 ،وعلى رأسها امليزانيـة التقديريـة   تستخدم املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية األدوات التقليدية يف التقييم -

بطاقـة األداء  تسـتخدم   هذه املؤسسـات ال وأن  اجلانب املايل،وبالتايل التطرق إىل جانب وحيد وهو 

 ؛سواء يف العملية اإلستراتيجية أو كأداة للتقييم املتوازن

 لالزمة لتطبيق النموذج؛ا األساسية تطلباتال تتوافر املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية على امل -

قة األداء املتوازن يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، وهذا راجع إىل مستقبلي لتطبيق بطامسعى ال يوجد  -

 على األساليب احلديثة؛ االنفتاحعدم ونقص الوعي لدى املدراء 

  خاصة يف جماالت اإلدارة وأساليب التسيري؛ضعف تكيف املؤسسات اجلزائرية مع املستجدات  -

أمهها التفكري  اإلقتصادية اجلزائرية تطبيق النموذج ولعلمكانية املؤسسات وجود عقبات تقف وراء عدم إ -

 .ضعف االحتكاك والتواصل مع املؤسسات اليت تطبق مثل هذه النماذجالتقليدي للمدراء، وكذا 

غري قادرة علـى تطبيـق بطاقـة األداء     ،نقول بأن املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية حاليا ،ويف األخري   

، ألن احلائلة دون ذلك واليت ينبغي على هذه املؤسسات أن تسعى للتغلب عليهـا ، نظرا للعقبات املتوازن

ومواكبة التطورات احلاصلة ليس فقـط يف جمـال    ،البيئة احلالية واملنافسة القائمة تتطلب التغيري املستمر

  .التكنولوجيا ولكن كذلك يف جمال اإلدارة

  :واإلثراء للبحث نقترحها اليت املواضيع بعض نقدم ،البحث هذا ختام ويف

 .بطاقة األداء املتوازن يف املؤسسة اجلزائريةل الفعلي تطبيقالحماولة  -

 .األداءدور بطاقة األداء املتوازن يف قيادة وتوجيه  -

  



  

  

  الحقـالم
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  وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

  -سطيـف -رحـات عباسفجامعـة 

 وعلـوم التسيير والتجارية كلية العلـوم االقتصـادية    

  

   

 

    

 

 

 

 
  "املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  يف ستراتيجيةاإلتقييم كأداة لبطاقة األداء املتوازن قابلية تطبيق "

 
"La possibilité d’appliquer le tableau de bord prospectif comme outil 

d’évaluation de la stratégie dans l’entreprise économique Algérienne"  

 

 

 

 

 

 

� �

   

  :موضوع حوللتحضري شهادة ماجستري استمارة حبث 

Questionnaire en vue de préparer un diplôme de magister : 
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  والبحـث العلمـيوزارة التعليم العالـي 

  - سطيـف - رحـات عباسفجامعـة 

 وعلـوم التسيير والتجارية كلية العلـوم االقتصـادية    

  

 :الدوائردراء السيد املدير، م

 وبركاته اهللا ورمحة كميعل السالم

إدارة - ختصـص   التسيري علوم يف املاجستري درجة على للحصول دراسة بإعداد الباحث يقوم     

املؤسسـة  يف قابلية تطبيق بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقييم إسـتراتيجية  " بعنوان - إستراتيجية

ومات قاملؤسسات اجلزائرية على املودف هذه الدراسة إىل معرفة مدى توافر  ،"االقتصادية اجلزائرية

علـى   األخريحيث يقوم هذا  ،)بطاقة األداء املتوازن( اإلدارةاجلديد يف  األسلوبالالزمة لتطبيق هذا 

يتكون كل حمور من جمموعة مخس حماور، حيث  إىل حتقيقهااليت ترغب املؤسسة يف  األهدافتقسيم 

احملور املايل، حمور العمـالء أو الزبـائن،   : ، وهذه احملاور اخلمسة هيأهدافهمن املؤشرات اليت تترجم 

    .وحمور البيئة لمحمور العمليات الداخلية، حمور النمو والتع

ـ  البيانات استيفاء يف معنا التعاون سيادتكم من ونأمل      (االستقصـاء  اسـتمارة  تتضـمنها  يتال

 وإجابات صائبة إجابات توجد ال حيث إحراج، أي وبدون تامة وبصراحة بدقة، املرفقة )االستبيان

 .الفعلي الواقع ميثل والذي منه ستقصىللم الشخصي الرأي هي إجابة أفضل نأو خاطئة،

 البيانـات  كافـة  نأو فقط، العلمي البحث ألغراض تتم الدراسة هذه أن لكم نؤكد أن ونود    

 .شديد وحرص تامة بسرية ستعامل

 .معه تعاونكم على مقدما يشكركم والباحث

 الباحث

  ب
سكـة صالح

  .يف اخلانة اليت تناسب اختياركم، أو أمأل الفراغ املوجود) x(ضع إشارة  :مالحظة

 

 



 قـــالمالح

........................................... 

........................................... 

 ..........................:............سي

...........................................  

...........................................  

...........................................  

                 

  عمالرقم األ              

  

...........................................  

........................................... 

 )عناصر(جوانب  التعرف على إىل ا اجلزء

  .تمدة

  

  صول على املعلومات؟احل
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  تقصياملسعن 

.....................................................

......................................................

املستوى الدراسي....................................

 ت عن املؤسسة

................................................:سسة

..............................................:أسيس

....................................................

خاصة                                  عامة               

  :ؤسسة

                           رأس املال                                  ال

                 :شاط

  خدمي                     صناعي                   

.....................املنتجات اليت تقدمها املؤسسة؟ هم

....................................................

يهدف هذا اجل :االستراتيجي للمؤسسة اإلطارت حول 

ات املعتمدواإلستراتيجي األهدافالرؤية، الرسالة، : وهي

 ؟واخلارجي بدراسة وحتليل حميطها الداخلياملؤسسة 

 

وم املؤسسة بدراسة احمليط الداخلي واخلارجي بغرض احل

 

  ؟Une vision stratégiqueسسة رؤية إستراتيجية 

 

 

 

ات عن معلوم: والأ

:....الوظيفة .1

:......السن .2

:......اخلربة .3

معلومات ع: ثانيا

اسم املؤسسة .4

تاريخ التأسي .5

.....:العنوان .6

عامة: امللكية .7

صنف املؤس .8

عدد العمال

نوع النشاط .9

    جتاري   

أهمما هي  .10

............

معلومات : لثاثا

وهي اإلستراتيجية

املؤ تقومهل  .11

هل تقوم امل   .12

 
هل للمؤسسة .13



 قـــالمالح

 

  ني؟

  ؟املني

  إىل العاملني؟ األهدافذه 

 ...............................      )ذكرها

Qual 

 سة؟

على مستوى وحدة النشاط  وإستراتيجيةكلية 

.........................................  

...........................................  

.........................................  

........................................... 
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الرؤية موثقة ومعلنة جلميع العاملني؟، هل اجلواب نعم

 

  ؟Une missionسسة رسالة 

 

، هل الرسالة موثقة ومعلنة جلميع العاملني؟اجلواب نعم

 

العاملنيمجيع  إىلاملراد حتقيقها  األهداف املؤسسة بإعالن 

 

هذه كيف تقوم املؤسسة بإيصال وتوضيح ،اجلواب نعم

أذكر(اللوائح              أخرى           واالجتماعات

  احلالية؟املراد حتقيقها يف اإلستراتيجية ألهداف 

Qualitative أهداف كيفية            Quantitative  كمية

م مع املوارد املتاحة يف املؤسسة؟ئداف املراد حتقيقها تتال

 

عامة أو كلية  إستراتيجية، فإن لكل مؤسسة نظريا معلوم

(domaine d’activité straté ومنه:  

................... هي اإلستراتيجية العامة ملؤسستكم؟

....................................................

.......إستراتيجي؟كل وحدة نشاط ا هي اإلستراتيجية ل

....................................................

  أساس تقوم املؤسسة بتحديد اإلستراتيجيات املطبقة؟

 ؟يف القطاع املنافسةشدة 

 كبرية  متوسطة                            

 

 

إذا كان اجلوا .14

هل للمؤسسة .15

إذا كان اجلوا .16

هل تقوم املؤ .17

إذا كان اجلوا .18

واالاللقاءات 

ما نوع األهد .19

أهداف كمية

هل األهداف .20

كما هو معلو .21

stratégique)

ما هي .1.21

............

ما هي. 2.21

............

على أي أسا .22

ما هي شدة  .23

    ضعيفة



 قـــالمالح

دور تقييم اإلستراتيجية زء إىل التعرف على 

  

    اجعة وتقييم اإلستراتيجية؟

  إلستراتيجية؟

  .......................        أخرى أذكرها

........................................... 

  

  يجية؟

)                             Tableau de bord( دة

................................................................. 

  حول تقييم اإلستراتيجية؟ )
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  ؟يف السوق مؤسستكم ز منتجات

  اجلودة          خفض                    

دف يف هذا اجلزء إ: اإلستراتيجيةحول تدقيق وتقييم 

  :املعتمدة يف ذلكري 

  ر يف املؤسسة جهة تم مبراجعة وتقييم اإلستراتيجية؟

 

يف جمال مراجع) استشاريني(ني املؤسسة خبرباء خارجيني 

       

   مؤسستكم بتقييم اإلستراتيجية؟

 

املوضوعة يف بداية اإلست دافهحتقيق األستوى املعتاد يف 

 جدا         ضعيف        متوسط          جيد

  هم أسباب حدوث اختالالت يف حتقيق األهداف؟

ضعف التنفيذ         أخ   ارد       سوء التخطيط      

....................................................

  ؟يف وقتها  مؤسستكم بتصحيح اإلختالالت احلاصلة 

 

تقييم اإلستراتيجيةألدوات اليت تعتمدها املؤسسة يف عملية 

لوحة القيادة            (Budget prévisionnel) تقديرية

..................................................................      كرها

(Les formations)ت املؤسسة بتنظيم دورات تكوينية 

 

   مؤسستكم بتقييم أداءها؟

 

 

 

مباذا تتميز منت .24

السعر املنخف

معلومات حول: ارابع

واألدوات واملعايري 

فر يفاهل تتو .25

هل تستعني ا .26

مىت تقوم مؤ .27

ما هو املستوى .28

ضعيف جدا 

ما هي أهم أ .29

نقص املوارد 

............

هل تقوم مؤ .30

األدواما هي  .31

امليزانية التقدي

أخرى أذكره

هل قامت امل .32

هل تقوم مؤ .33



 قـــالمالح

...........................................  

...........................................  

...........................................  

........................................... 

  ؟)L’écart(حجم الفجوةأي  ،

املؤسسة بكل  مدى اهتماممعرفة ذا اجلزء إىل 

  بقا؟

Les actionnair(؟  

 

 

  ضا الزبائن؟
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  ؟األداءملعايري املستخدمة عند تقييم 

.....................................أذكرها       الية

....................................................

.................................ري املالية أذكرها      

....................................................

عند تقييم األداء، تطابق األداء الفعلي مع األداء املتوقع

          كبري      متوسط                 

يهدف هذا ا :املتوازن األداءبطاقة  جوانبومات حول 

  :جلوانب املشكلة للبطاقة

  :ب املايل

 مؤسستكم بتحديد األهداف املالية املراد حتقيقها مسبقا؟

 

ionnaires(ني، هل يتم ذلك بالتشاور مع املالكنعماجلواب 

 

  ستوى رضا املالكني عن النتائج املالية احملققة؟

  ؟على أمواهلا اخلاصة يف التمويلمؤسستكم  د

 

 : العمالء أو الزبائن

  زبائنها يف عملية تصميم بعض املنتجات؟ك املؤسسة 

 

مؤسستكم بإجراء استقصاء يسمح بقياس مستوى رضا 

 

 

 

ما نوع املعاي .34

املعايري املالية

............

املعايري غري امل

............

مدى تطابما  .35

      ضعيف

معلوما: اخامس

جانب من اجلوان

i. اجلانب املا

هل تقوم مؤ .36

إذا كان اجلوا .37

ما هو مستو .38

عتمدهل ت .39

ii. جانب الع

هل تشرك امل .40

مؤهل تقوم  .41



 قـــالمالح

                جل الشكاوي واالقتراحات 

   ........................................... 

Ba؟  

  

  املعارض           الالفتات االشهارية   

........................................... 

  سسة؟خل املؤ

 

  ....................أخرى أذكرها           

    ........................................... 

  ركة؟

  ودة؟

  ؟اإلدارةمن 
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  ألدوات املستعملة يف االستقصاء؟

سجل ال           أسئلة   استمارة          للزبائنباشرة 

...........................................كرها     

Base de donnés ك املؤسسة قاعدة بيانات عن زبائنها

 

  اليت تستخدمها مؤسستكم؟) اإلشهار(سائل اإليصال 

    التلفزيون         اجلرائد       املباشر بالزبون     

...........................................     كرها

 : العمليات الداخلية

ستوى استعمال التكنولوجيا والتجهيزات املتطورة داخل ا

  ؟IFRSد مؤسستكم النظام احملاسيب اجلديد 

 

  دوات االتصال املستخدمة يف مؤسستكم؟

     املراسالت             )شبكة داخلية(األنثرانيت     

....................................................

على مبدأ املشاركة على منط التسيري الذي يقوم اإلدارةد 

 

باجلودة ةاخلاص 9000على شهادة االيزو  لت مؤسستكم

 

ستوى جتاوب العاملني لألوامر واإلجراءات املفروضة من 

  ستوى رضا العاملني عن مؤسستكم؟

 

 

ما هي األدوا .42

املقابلة املباشر

أخرى أذكره

هل متتلك املؤ .43

ما هي وسائ .44

االتصال املبا

أخرى أذكره

iii. جانب الع

ما هو مستو .45

هل تعتمد مؤ .46

ما هي أدوا .47

    اهلاتف 

............

هل تعتمد  .48

 
هل حتصلت  .49

ما هو مستو .50

ما هو مستو .51
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  ة؟جديد يف منتجات 

  ؟

  

  جدها؟
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 : النمو والتعلم

  ك املؤسسة مصلحة للبحث والتطوير؟

 

  جديدة؟ أو منتجات طرق بابتكاركم تت مؤسس

 

  ؟لعماهلا  املؤسسة بإجراء دورات تكوينية

 

والتفكري يف م إلبداعا للعاملني من أجل  مؤسستكم اال

 

  ظام للحوافز والترقيات؟ املؤسسة ن

 

 : البيئة واتمع

  ؟وجمتمعي ات وعمليات املؤسسة ذات توجه بيئي

 

عليها؟إجراءات ملنع إتالف البيئة واحلفاظ املؤسسة  ت

 

خلاص بالبيئة؟ا14000لت املؤسسة على شهادة االيزو 

 

ي مؤسستكم األولوية يف التوظيف لسكان مناطق تواجده

 

 

 

iv. جانب الن

هل متتلك املؤ .52

هل قامت مؤ .53

هل تقوم املؤ .54

هل توفر مؤ .55

 
هل تضع املؤ .56

v. جانب البي

هل منتجات  .57

اختذتهل  .58

هل حتصلت ا .59

هل تعطي مؤ .60

 



  

 

  

  فهرس الجداول واألشكال
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 فهرس الجداولفهرس الجداولفهرس الجداولفهرس الجداول

 الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة العنوانالعنوانالعنوانالعنوان الرقمالرقمالرقمالرقم

 5 تصنيفات مقاييس األداء 1

 13 أنواع لوحات القيادة الكالسيكية 2

 16 جماميع أصحاب املصاحل واحلقوق 3

 17 مقارنة بني أنظمة القياس التقليدية واحلديثة 4

 31 أهم مقاييس األداء املايل  5

 43 األهداف اإلستراتيجية حملركات األداء 6

 44  مقاييس األداء املناسبة لألهداف اإلستراتيجية حملركات األداء 7

 46 مقاييس األداء للمستويات التشغيلية والتنفيذية 8

 54 املؤشرات القائمة على معايري االستدامة يف إطار بطاقة األداء املتوازن  9

 104 مؤسسات الدراسة امليدانية 10

 112 )1السؤال رقم(الوظيفة توزيع املستجوبني حسب  11

 113 )2السؤال رقم (توزيع املستجوبني حسب السن  12

 113 )3السؤال رقم (توزيع املستجوبني حسب عدد سنوات اخلربة  13

 114 )3السؤال رقم (توزيع املستجوبني حسب املستوى الدراسي  14

 114 )7السؤال رقم (طبيعة امللكية للمؤسسات حمل الدراسة  15

 115 )8السؤال رقم(صنف املؤسسات حمل الدراسة   16

 115 11اإلجابات على السؤال رقم  17

 116 12اإلجابات على السؤال رقم  18

 116 13اإلجابات على السؤال رقم  19

 117 14اإلجابات على السؤال رقم  20

 117 15اإلجابات على السؤال رقم  21

 118 16اإلجابات على السؤال رقم  22
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 118 17اإلجابات على السؤال رقم  23
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  :صـــملخ   

 إسـتراتيجية  بتدقيق يهتم حيث اإلستراتيجية، لإلدارة األساسية الركيزة تقييم اإلستراتيجية يعترب    

والتحقق من كوا متوافقة مع ما كان خمططا له، وذلك باالعتماد على وسائل مساعدة علـى   ؤسسة،امل
  .ذلك
املرتكزة على تقييم اجلوانب املاليـة، وإمهاهلـا   و ،للتقييم ونظرا للعجز احلاصل يف األساليب التقليدية    
على كل اجلوانب املاليـة وغـري    يد يراعي يف تقييمه لإلستراتيجيةانب غري املالية، ظهر أسلوب جدواجل

يقسم هذا األخري إىل مخس حمـاور تشـكل يف   . املالية؛ وهذا األسلوب أُطلق عليه بطاقة األداء املتوازن
  .الكلي للمؤسسة جمملها معايري األداء

معرفة مدى قدرة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على تطبيق هذا األسلوب،  هذا وقد حاولنا يف حبثنا    
وقـد  . ومعرفة املقومات اليت حتويها هذه املؤسسات لتطبيقه، باإلضافة إىل العراقيل اليت تقف حيال ذلك

حمل الدراسة، كما توصلنا إىل عدم توافرها على  وجدنا عدم تطبيق هذا األسلوب يف املؤسسات اجلزائرية
  .األسلوب هذا أا بعيدة كل البعد على تبينواملقومات املساعدة على تطبيقه؛ 

األداء، أنظمة قياس وتقييم األداء، املعايري املالية وغري املالية، بطاقة األداء املتوازن،  تقييم: الكلمات الدالة
  .أبعاد بطاقة األداء املتوازن، تقييم اإلستراتيجية

 

Résumé: 

   L'évaluation de la stratégie est l'ancrage du management stratégique, elle s’intéresse à 

d'audit de la stratégie et de vérifier si elle est compatible avec ce qui a été planifié, à 

l’aide de moyens permettant à le faire. 

   En raison du déficit dans les méthodes traditionnelles fondées sur l'évaluation des 

aspects financiers, et la négligence du côté non-financiers, elle apparait une nouvelle 

méthode qui prend en compte dans l'évaluation de la stratégie, tous les aspects financiers 

et non financiers; Cette méthode dite du Balanced Scorecard. Cette dernière est divisée 

en cinq axes, qui constituent les critères de performance globale de l'entreprise. 

   Nous avons essayé dans ce travail de recherche de savoir dans quelle mesure les 

entreprises économiques algériennes aptes à appliquer cette méthode, et aussi de savoir 

les ingrédients auxquels ces entreprises détiennent pour l’appliquer, et les obstacles qui 

se dressent. Nous n’avons pas trouvé une application de cette méthode dans les 

entreprises algériennes dans notre champ d'étude, comme nous avons arrivé à 

l’indisponibilité des ingrédients requises pour aider à son application, en plus elles sont  

loin d'adopter cette méthode. 

Mots clés: L'évaluation de la performance, Systèmes de mesure et d'évaluation de la 

performance, Les critères financiers et non financiers, Balanced Scorecard, Les 

dimensions du Balanced Scorecard, L'évaluation de la stratégie. 

 


