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  :اإلطار العام للدراسة :أوال

  :مقدمة.1

العملية اإلدارية، و على الرغم من أا تقع يف أخر مرحلة من مراحل امتام النشاط أو  تعترب مرحلة القياس والتقييم من أهم مراحل

الربنامج او االستراتيجية إال أن القياس و من مث التقييم يؤثر بشكل مباشر يف النشاط ذاته من حيث أنه يعرض جدواه و فعاليته و 

  .يساعد يف اظهار اختالله و تقوميها

كتمل إال بقياس أدائه و تقييمه، فقياس األداء التنظيمي على اختالف أشكاله مهم جدا يف منظمات لذلك فإن أي نشاط ال ي

األعمال، حيث يساعد هذه األخرية يف حتسني العملية اإلدارية ككل و تسيري وظائفها بالشكل الصحيح، و قد ال يطرح قياس األداء 

عديد من أدوات القياس املرتبطة ذا األداء، على الرغم من أا ما تزال املايل أو االقتصادي بشكل عام مشكلة، حيث أن هناك ال

تقليدية يف كثري من املنظمات إال أا تفي بالغرض منها، غري أن االشكال األكرب يتعلق بإشكالية قياس األداء االجتماعي بشكل عام، 

لك أن مفهومي األداء االجتماعي و املسؤولية االجتماعية و قياس أداء املؤسسة جتاه أدائها للمسؤولية االجتماعية بشكل خاص، ذ

مفهومان حديثني نسبيا سواء من حيث التأصيل العلمي أومن حيث املمارسة العملية، و يترتب على ذلك عدة أمور من أمهها أن 

  .مهأنظمة وأدوات قياس األداء االجتماعي حديثة، كما أن األداء االجتماعي يتميز بصعوبة قياسه و تقيي

و لكن على الرغم من ذلك فقد ظهرت بعض أنظمة القياس اإلدارية اليت بإمكاا أن تقيس و تقيم األداء االجتماعي ملنظمات 

ا األعمال و من أمهها لوحة القيادة بشكلها املطور، و بطاقة األداء املتوازن املستدامة اليت تقيس كل حماور األداء الرئيسية اليت تضمه

  . جتماعيةاملسؤولية اال

  :مشكلة الدراسة.2

ال يقل قياس األداء االجتماعي أمهية عن قياس األداء املايل و االقتصادي يف منظمات االعمال، لذا وجب على هذه األخرية أن 

 لألداء حىت تقيم أدائها االجتماعي و تراجعه و تقومه، و على الرغم من انتشار القياس احملاسيب ةتستعني بأنظمة القياس األكثر كفاء

االجتماعي بشكل واسع إال أنه ال يكاد خيل من التعقيدات نظرا لصعوبة لقياس املنافع االجتماعية و التكاليف االجتماعية، لذلك من 

  .املهم أن حتاول منظمات األعمال أنتجمع بني أنظمة قياس أخرى غري حماسبية لقياس األداء االجتماعي و منها لوحة القيادة

  :لدراسة سنحاول االجابة على اشكالية أساسية و هيمن خالل هذه ا

  كيف تسهم لوحة قيادة يف إدارة و قياس و تقييم املسؤولية االجتماعية يف منظمات االعمال؟
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  :و قد قمنا بتجزئة هذه السؤال الرئيسي إىل تساؤالت فرعية و هي كالتايل

 خطوات دجمها يف العملية اإلدارية؟ما املقصود باملسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال و ما هي  �

 ما املقصود باألداء االجتماعي و ما هي أنظمة قياسه؟ �

  ما هي لوحة القياد و ما هي مراحل تصميمها و كيف ميكن االستفادة منها يف إدارة و قياس وتقييم املسؤولية االجتماعية؟ �

  :أمهية الدراسة.3

  :تتمثل أمهية هذه الدراسة فيما يلي

 .مبفهوم املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمالالتعريف  �

 .التعرض ملفهوم األداء االجتماعي و لطرق و أنظمة قياسه يف منظمات األعمال �

التعريف بلوحة القيادة و تبيان أمهيتها يف قياس األداء يف منظمات األعمال، و التعرض ملراحل تصميم هذه األداة و الربط بينها  �

 .ه املسؤولية االجتماعيةو بني قياس األداء جتا

 . التعرض لنظام حديث من أنظمة القياس و هو بطاقة األداء املتوازن املستدامة، و اليت تعد تطويرا لبطاقة األداء املتوازن �

  :الدراسات السابقة.4

  :ما يلي بعضا منهاتعرضت بعض الدراسات الغربية و العربية ملوضوع لوحة القيادة ودورها يف قياس األداء االجتماعي، نعرض في

: تصميم نظام لوحات قيادة تدمج التنمية املستدامة:"و اليت عنواا) Fana RASOLOFO-DISTLER(دراسة  �

هدفت هذه الدراسة إىل تصميم نظلم من لوحات القيادة يفعل و .1"بطاقة األداء املتوازن و   « OVAR »مقاربة تدمج منهجية 

يدمج التنمية املستدامة برؤية استراتيجية، يف احدى الشركات الفرنسية الرائدة يف قطاع السكن االجتماعي، و استعملت الدراسة 

 .نبطاقة األداء املتواز و   « OVAR »2إلدماج بعد التنمية املستدامة طريقتان مها منهجية 

: األداء الكلي ملنظمة االعمال و قيادته: "و عنواا ) Christophe Germain et Stéphane Trébucq(دراسة  �

تعرضت الدراسة لألصول النظرية للمسؤولية االجتماعية، و أهم انظمة قياس األداء االجتماعي، و ركزت على .3"مقاربات فكرية

 .ونديا كأنظمة لقياس التنمية املستدامةبطاقة األداء املتوازن و لوحة قيادة شركة سك

فيما ذا تفيد مؤشرات املسؤولية االجتماعية للشركات؟حدود و مناذج : "و عنوا ) Nicolas Berland(دراسة  �

تعرضت الدراسة اىل استخدام عدد متنوع من املؤشرات من أجل قياس أداء املسؤولية االجتماعية يف منظمات .4"االستخدام

 .األعمال

. 5"قياس األداء الكلي ملنظمات األعمال: "و عنواا) Angèle DOHOU et Nicolas BERLAND(دراسة  �

و تعرضت الدراسة إىل مفهوم األداء الشامل و عالقته باملسؤولية االجتماعية، كما تطرقت ألهم األدوات املستعملة لقياس األداء 

  . املتوازن املستدامة الشامل يف منظمات االعمال و اليت منها بطاقة األداء

دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال "و عنواا ) نادية راضي عبد احلليم(دراسة  �

 املؤشرات ضمن البيئي األداء مؤشرات إلدخال املتوازن األداء بطاقة استخدام يةكيف الدراسة ناقشتو .6"يف التنمية املستدامة

 .مستدامة متوازن أداء بطاقة إىل لنصل البطاقة حتتويها اليت األخرى واألبعاد
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ملنظمات  مؤشرات التنمية املستدامة واألداء االجتماعي :"و عنواا) خلدميي عبداحلميد و أوالد حيمودة عبداللطيف(دراسة  �

 مؤشرات التنمية املستدامةوكذا  .ملنظمات األعمالمعايري ومؤشرات تقييم األداء االجتماعي و تناولت هذه الدراسة . 7"األعمال

  .االجتماعية ملنظمات األعمال باملسؤولية ومدى ارتباطها

  :منهجية الدراسة.5

االطالع على األهم  من خاللاملسح املكتيب،  حيث مت اللجوء إىل، لتحقيق أهداف هذه الدراسةمت استخدام املنهج الوصفي التحليلي 

  .الكتب و االت و التقارير و البحوث و الدراسات السابقة يف املوضوع، باإلضافة إىل املعلومات احملصل عليها من شبكة االنترنت

  :حمتويات الدراسة.6

  :سيتم تقسيم هذه الدراسة إىل املباحث التالية

 .الدراسة وأهدافها وخطة البحثاشكالية و نتناول فيه  :أوال اإلطار العام للدراسة �

و نتعرض فيه إليضاح مفهوم املسؤولية االجتماعية أوال، مث ننتقل لتبيان مفهوم لوحة القيادة و :اإلطار النظري للدراسة: ثانيا �

رة و تقييم املسؤولية بطاقة األداء املتوازن، مث نوضح كيفية استعمال كال من  لوحة القيادة االستراتيجية و بطاقة األداء املتوازن يف إدا

  . االجتماعية يف منظمات األعمال

  .نتائج و توصيات الدراسة: ثالثا �

  اإلطار النظري للدراسة: ثانيا

  :مفهوم املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال.1

الفكر اإلداري إال يف بداية  يعترب مفهوم املسؤولية االجتماعية بشقه الديين و األخالقي مفهوما قدميا، إال أنه مل يظهر يف أدبيات

و الذي أشار من ) Bowen(ملؤلفه  8اخلمسينات من القرن العشرين يف الواليات املتحدة األمريكية، و ذلك من خالل كتاب

 دورا قيما و أخالقيا يف اتمع، حيث كان ينظر إىل منظمات األعمال باعتبارها) رجل األعمال(خالله على امهية أن ميارس املقاول 

  .ممثال طرف فاعل يف اتمع عليها أن تؤدي دورها االجتماعي بإتقان

يف الثمانينات ظهرت رؤية جديدة، اعتربت من خالهلا أن مسؤولية منظمات األعمال ال جيب أن تكون فقط جتاه املسامهني إمنا جتاه 

  .9جمموعة من األطراف ممن يسمون بأصحاب املصلحة

مظاهر مثل كثرة كوارث و فضائح الشركات الكربى، كثرة حوادث العمل، و انتشار الكوارث  و متيزت سنوات التسعينات بعدة

ة البيئية،  هذه األمور أدت إىل تطور مفهم املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال، و يف أوروبا حتديدا مت اعتبار املسؤولية االجتماعي

  .املستدامةملنظمات األعمال مسامهة هلذه املنظمات يف التنمية 

كان هلا كبري األثر يف انتشار مفهوم املسؤولية االجتماعية و بدء تطبيقه و ممارسته من قبل العديد  10و ال شك أن املبادرات الدولية

  . من منظمات األعمال خصوصا الكبرية منها

يئية و االجتماعية و االقتصادية يف االجتماعية ملنظمات األعمال بأا مفهوم تقوم من خالله املنظمات بإدماج االنشغاالت الب

نشاطاا، و يف عالقاا مع أصحاب املصلحة الذين تتعامل معهم  و ذلك على أساس تطوعي غري الزامي حيث تبدأ املسؤولية 

  .االجتماعية  عندما ينتهي دور القانون
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يف سبيل ) املنظمات غري احلكومية، اجلمعيات(لي و تعترب املسؤولية االجتماعية مبثابة االستجابة لضغوطات و طلبات اتمع احمل

و هي تعين مسؤولية املنظمات بشكل  .مراعاة أفضل للجوانب االجتماعية و البيئية عند قيام منظمات األعمال بنشاطاا االقتصادية

ا، و تنعكس هذه املسؤولية عام و منظمات األعمال على وجه اخلصوص عن اآلثار االجتماعية و البيئية النامجة عن أدائها لنشاطا

  :من خالل ممارسة السلوكات األخالقية و الشفافة اليت

 .تتوافق مع متطلبات التنمية املستدامة و معيشة أفراد اتمع �

 ..املسامهون، املوظفون، اتمع، البيئة، املوردون، الزبائن: تأخذ بعني االعتبارات لترقبات و تطلعات أصحاب املصلحة �

 ).مدونات السلوك(انني احمللية و الدولية املنظمة لألعمال التجارية، و تتبىن املبادرات الدولية يف هذا اإلطار حتترم القو �

تكون مدجمة يف املنظمة ككل، حيث ال جيب أن تفصل املسؤولية االجتماعية عن استراتيجيات العمل االقتصادي و التجاري  �

 .يف منظمات األعمال

سؤولية االجتماعية أحد فروع التنمية املستدامة اليت تعمل على ترسيخ و تطبيق هذه التنمية من خالل تبنيها و ميكن اعتبار امل       

يف منظمات األعمال، أو بصيغة أخرى فإن املسؤولية االجتماعية هي تطبيق ملفهوم التنمية املستدامة و لكن على املستوى اجلزئي و 

  .هو منظمات األعمال

  :سبة للتنمية املستدامة فإن املسؤولية االجتماعية هلا ثالثة أبعاد رئيسية و هيو كما بالن       

 ..)املسامهون، املوظفون، الزبائن(الذي يرتكز على احترام انسانية كل أصحاب املصلحة : البعد االجتماعي �

 .و يعين محاية البيئة و املورد الطبيعية: البعد البيئي �

 .خلق الثروة و حتقيق التنمية االقتصاديةو الذي يعين : البعد االقتصادي �

كما ال جيب اخللط بني املسؤولية االجتماعية و العمل اخلريي، حيث أن العمل اخلريي هو نشاط مفصول متاما عن السياسة     

  . املنظمة و بنشاطااالعامة ملنظمات األعمال و عن نشاطاا اليومية، فاملسؤولية االجتماعية مفهوم أبعد من ذلك ألنه يرتبط برسالة 

و تتعدد املزايا و املكاسب اليت حتققها منظمات األعمال من خالل ممارستها ملسؤولياا االجتماعية، ونذكر من هذه املزايا ما        

  :يلي

 .اعطاء صورة جيدة عن منظمة األعمال و حتسني مسعتها �

العاملة و حتديدا تلك املؤهلة منها، فتصبح عملية االستقطاب املنظمة اليت متلك مسعة جيدة يف السوق تصبح جذابة لليد  �

 .سهلة و أكثر فعالية

برامج املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال تعين بشكل مباشر ادارة جيدة للمخاطر الصناعية و خمتلف املخاطر  �

 .األخرى، و جتنب حوادث العمل

االلتزام (ملسؤولية االجتماعية يتضمن احترام بعض املعايري الدولية التجديد و القدرة على االبتكار، حيث أن ممارسة ا �

 .و هذا حيسن من أداء منظمات األعمال) بشهادات االيزو

 .حتسني العالقة بني منظمات األعمال و بني أصحاب املصلحة املتعاملني معها �

  :أربع خطوات أساسية و هي و حتتاج عملية دمج املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال إىل           
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 ...)ظروف العمل، استغالل الطاقة، األثر البيئي للنشاطات: مثال(القيام بتشخيص اجتماعي و بيئي :اخلطوة األوىل �

 .  حتديد التوجهات و تثبيت األهداف اليت تقود إىل املمارسات املسئولة اجتماعيا: اخلطوة الثانية �

ليت مت حتديدها بناء على األهداف السابقة، و إعداد نظام التقارير من أجل تقييم هذه تنفيذ برامج العمل ا: اخلطوة الثالثة �

 .الربامج و تعديلها

 .اعداد تقرير املسؤولية االجتماعية و اطالع أصحاب املصلحة عليه، و تقييم األداء االجتماعي و حتسينه: اخلطوة الرابعة �

  .تم بشكل أفضل لو مت التواصل مع أصحاب املصلحةمع االشارة إىل أن اخلطوتني األوىل و الثانية ت

  :قياس األداء االجتماعي يف منظمات األعمال.2

،  حيث عرض النموذج التصميمي األول من 1979يف ) Carroll(عمال األوىل يف جمال قياس األداء االجتماعي ل ظهرت األ

مبادئ املسؤولية : االجتماعي ك ترابط و تكامل ثالثة أبعاد نوعه لألداء االجتماعي للمنظمات، هذا النموذج حيدد مفهوم األداء 

أربعة أقسام للمسؤولية ) Carroll(و قيمها اتمعية، و قد حدد  .)التحسيس االجتماعي(االجتماعية، طريقة ممارسة هذه املبادئ 

  .اليت تناولت مفهوم األداء االجتماعيو ظهرت فيما بعد العديد من الدراسات . االقتصادية، القانونية، األخالقية، اخلرية: هي 

املراقبة املستمرة "حتتاج كل منظمات االعمال إىل قياس أدائها جتاه  النشاطات و الوظائف اليت تقوم ا، و يعرف األداء بأنه 

  .11"الجنازات برامج املنظمة و توثيقها، ال سيما مراقبة و توثيق جوانب سري التقدم حنو غايات موضوعة مسبقا

ة يعرف األداء االجتماعي بأنه النتائج اليت حتققها منظمات األعمال يف ااالت غري االقتصادية، و يعين أيضا املمارسة الفعالة للرسالو 

االجتماعية ملنظمات األعمال مبا يتوافق مع قيمها االجتماعية، و يهدف األداء االجتماعي إىل الربط بني النتائج احملصل عليها و 

من بينها ، اهلادفة إىل تفسري مفهوم األداء االجتماعيهرت العديد من الدراسات ظو  .ليت مت تسخريها لتحقيق هذه النتائجالوسائل ا

  :النماذج التالية

  :)Carroll(منوذج .ا

حيث عرض  1979يف سنة ) Carroll(من بني النماذج االوىل اليت وضعت لتصميم األداء االجتماعي تلك اليت قام بوضعها 

  :12منوذجا مكونا من ثالث أبعاد هي

البعد األول يتضمن الغايات اليت تود املنظمة حتقيقها من ممارسة املسؤولية االجتماعية، و ال يتضمن هذا فقط حتقيق املردودية  �

 .االقتصادية و احترام القوانني، إمنا ممارسة سلوك أخالقي يناسب املعايري و الترقبات اتمعية، و أكثر طوعية

الرفض، االلزام االجتماعي،التكيف، االستجابة : البعد الثاين هو التوعية االجتماعية، و يتم قياسها من خالل أربعة مواقف هي �

فهي تلتزم باحلد االدىن القانوين، يلي ذلك التكيف  لإللزامالرفض ترفض املنظمة أية تعديالت، أما بالنسبة  بالنسبة حلالة).االستباقية(

مع املسؤولية  املثالية يف التعامل حيث تعترب احلالة) االستجابة االجتماعية(متقدمة عن املرحلة السابقة، و أخريا االستباقية مرحلة  و هو

 .االجتماعية

فقا للفترة الزمنية وو يضم البعد الثالث و هو األكثر عملية، قائمة مفتوحة من ااالت اليت تغطيها املسؤولية االجتماعية،  �

للمنظمة وللقطاع الذي تنشط فيه املنظمة، حيث ميكن أن يتعلق األمر بااالت االجتماعية و البيئية واجلوانب املتعلقة املتاحة 

  .باملسامهني و كذا جودة و أمن املنتجات
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  :)Wood(منوذج .ب

باملبادئ، و األنظمة الداخلية، ان األداء االجتماعي هو ناتج عن تشكيلة تنظيمية ممثلة من خالل جمموعة من االلزام ) Wood(ترى 

  .و النتائج املالحظة، هذه املكونات الثالثة تربط املنظمة باتمع

منظمة االعمال ككيان يؤثر على أصحاب املصلحة و على اتمع و على ذاته أيضا، و يعتمد هذا ) Wood( ترضتعحيث 

هو جمموعة من التصنيفات اليت تعكس نشاطات ) Wood(ل التصميم على نظرية األنظمة املفتوحة، فاألداء االجتماعي وفقا 

منظمات األعمال يف شقها املتعلق بآثار و نتائج هذه النشاطات على اتمع و على أصحاب املصلحة و على املنظمة ذاا، تتحدد 

   .يةطبيعة هذه النتائج مخ خالل الترابطات العامة و اخلاصة و اليت حتددها مبادئ املسؤولية االجتماع

  .Wood (1991(منوذج األداء االجتماعي ملنظمات األعمال املقترح من طرف :  )1(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Performance sociale et performance financière : Etat de l’art, Proposition de  :Source

communication lors de la 20ème conférence de l’AIMS 2011 (Nantes) ; p: 

10;http://www.strategie-aims.com  

 

 نتائج و آثار األداء أنظمة التفاعل االجتماعي مباديء املسؤولية االجتماعية

  :الشرعية

ــف يف  ــيت تتعس املنظمــة ال

مينحه هلا  استعمال احلق الذي

  اتمع ختتفي

  :العامةاملسؤولية 

املنظمات مسئولة عن آثار 

 نشاطاا األولية و الثانوية

  :حرية التصرف االدارية

ــم  ــال ه ــريين و العم املس

 األطراف الفاعلة أخالقيا

  :التقييم البيئي

مجع املعلومات الضرورية من أجل 

التفاعل مع احمليط االجتمـاعي و  

السياسي و القانوين و  البيئـي و 

 األخالقي

إدارة العالقة مع أصحاب 

  :املصلحة

االلتزام الفعـال جتـاه طلبـات و    

 ترقبات أصحاب املصلحة الدائمني

إدارة التحديات اليت تواجه مجهور 

  :اتمع

اقامة أنظمة داخلية تسمح للمنظمة 

باالستجابة اجليدة لالنشغاالت 

  االجتماعية أو السياسية املؤثرة

 

اآلثار على األشـخاص و  

 على املنظمات

اآلثار على البيئة الطبيعية و 

 املادية

ــة  ــى االنظم ــار عل اآلث

 االجتماعية و املؤسسية

http://www.strategie-aims.com/
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  :)Decock et Good(منوذج .ج

مخس قياسات لألداء ) Decock et Good(يف حماولة أخرى لتحديد سبل قياس األداء االجتماعي، عرض كل من  و

  :13االجتماعي و هي

 .حتليل حمتوى التقارير السنوية �

 .مؤشرات التلوث �

 .مؤشرات السمعة �

 .حبوث االستقصاء �

  .املعطيات احملصل عليها من املنظمات املعنية �

  :جمموعة من املقاييس هي موضحة من خالل اجلدول املوايلكما ميكن التمييز بني 

  )منظور كلي(أنظمة قياس األداء االجتماعي : )1(اجلدول

  التعريف ا  أداة القياس

األعمال ملنظمات االجتماعي األداء وحتليل بقياس ختتص اليت األنشطة احملاسبة االجتماعية هي جمموعة  احملاسبة االجتماعية

القرارات اختاذ يف مساعدم بغرض وذلك املختصة والطوائف للفئات املعلومات تلك وتوصيل

اجلمعية قبل من االجتماعي األداء عن احملاسبة جلنة حددت لقد، املنظمات لتلك االجتماعي األداء

  :هي االجتماعي لألداء جماالت أربعة بأمريكا القومية للمحاسبني

 .اتمع مع املنظمات تفاعل -

 .البشرية املوارد تنمية يف املسامهة -

  .والبيئية الطبيعية املوارد تنمية يف املسامهة -

 .واخلدمات السلع جودة مبستوى االرتقاء- 

هداف االستراتيجية املخطط هلا من األ تطور مبتابعة سمحإداري ي نظام هي اإلستراتيجية القيادة لوحةاالستراتيجية لوحة القيادة

بطريقة متكن من متابعة و  إعدادها يتم اليت املؤشرات من جمموعة عن عبارة فهي ،العليا قبل اإلدارة

   .قياس التوجهات االستراتيجية يف منظمات االعمال

14من خالهلا يتم دمج التنمية املستدامة يف بطاقة األداء املتوازن الكالسيكية وفقا لثالثة أبعاد هيبطاقة األداء املتوازن املستدام

دمج جزئي من خالل ادماج مؤشرات األداء االجتماعي و البيئي يف حماور بطاقة االداء املتوازن  

 .اليت ترتبط مبجال التنمية املستدامة مثل حمور الزبائن و حمور األنظمة الداخلية

دمج كلي من خالل ادماج مؤشرات األداء االجتماعي و البيئي يف كل حمور من حماور بطاقة  

 .وازناألداء املت

دمج بعد اضايف، حيث يتم اضافة حمور خامس اىل بطاقة األداء املتوازن منفصل عن باقي احملاور  
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  االربعة و يضم مؤشرات تقيس األداء البيئي و االجتماعي 

املزمع من و االجتماعية املسؤولية حول إرشادات تعطي دولية مواصفة هي 1526000 اآليزو  26000ايزو 

الدول من كل يف واخلاص، العام القطاعني كال يف أنواعها بشىت املنظمات مجيع قبل من استخدامها

بأسلوب للتعاون الرامية جهودهم يف تساعدهم سوف و انتقالية مبرحلة متر اليت وتلك النامية و املتقدمة

  .ةمتزايد بطريقة اتمع يتطلبه الذي و اجتماعيا مسئول

هي أول مواصفة ميكن التدقيق عليها يف هذا   (SA 8000)املساءلة االجتماعيةمواصفة نظام إدارة  SA 8000معيار 

ونظام إدارة  )ISO 9001( وهذه املواصفة تتوافق يف هيكلها مع مواصفة نظام إدارة اجلودة. اال

وتقوم على  . )OHSAS 18001(ونظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ISO 14001)( البيئة

العاملي حلقوق اإلنسان وميثاق األمم املتحدة حلقوق الطفل و إلعالن مل الدوليةمعاهدات منظمة الع

 (SA8000)إن العملية اليت متت إعادة تنظيمها على املستوي العاملي ملنح شهادة مقابل مواصفة

تنطوي على إنشاء وتدقيق نظام إداري يعمل على تعزيز ممارسات عمل مقبولة اجتماعيا مما يعود 

  .بالفائدة والنفع على سلسلة اإلمداد والتوريد بأكملها

  منوذج التقارير الثالثية

Triple Bottom Line

Reporting)  

اقتصادية و اجتماعية و : و هو منوذج يساعد منظمات االعمال على تقييم أدائها وفقا لثالثة أبعاد 

سنة  ) ELKINGTONJOHN(بيئية، و مت تطوير هذا النموذج من طرف الباحث 

التطور االقتصادي و جودة : حيث جيب أن يقاس األداء الكلي للمنظمة وفق ثالثة أبعاد هي.1997

  .البيئة و رأس املال االجتماعي

 املبادرة العاملية للتقارير

(GRI)  

هي عبارة عن شبكة كبرية من آالف املمثلني الشخصيني   (GRI)املبادرة العاملية إلعداد التقارير

بلدا 40للشركات واملنظمات غري احلكومية واخلرباء والوكاالت احلكومية وغريها يف أكثر من 

مهمتها تطوير ونشر ارشادات توجيهية إلعداد التقارير ملساعدة املنظمات وأصحاب املصلحة يف 

جهد وقد مت وضع وتطوير هذه االرشادات من خالل . التعبري وفهم مسامهاا يف التنمية املستدامة

مشترك بني رجال األعمال و النشطاء االجتماعيني والبيئيني والعمال واتمع املايل واألمم املتحدة 

  . واجلهات املعنية األخرى يف مجيع أحناء العامل

  من إعداد الباحثة :املصدر

لتقييم بعض جوانب األداء اليت تتعلق  خرى لتقييم املسؤولية االجتماعية من منظور كلي أوأباإلضافة اىل هذه املقاييس هناك معايري 

  :ا مثل

 .احملاسبة البيئية �

 .املوازنة االجتماعية �

 ).14000ايزو (معايري ايزو للبيئة  �
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و الذي يتعلق باملسؤولية االجتماعية و األخالقية، حيث يعترب مرجعا من ) Norme AA 1000(معيار األداء االجتماعي  �

   .أهدافها اخلاصة املتعلقة باألداء االجتماعي و األخالقي و تطوير عالقاا مع أصحاب املصلحةخالله ميكن للمنظمة حتديد قيمها و 

  :مفهوم لوحة القيادة و دورها يف قياس و تقييم أداء منظمات األعمال جتاه املسؤولية االجتماعية.3

  :مفهوم  و أمهية لوحة القيادة يف منظمات االعمال  1.3  

جمموعة من املعطيات التلخيصية اليت تعلمنا و تبلغنا عن درجة حتقيق "بأا هناك تعريفات خمتلفة للوحة القيادة، حيث تعرف        

وهي تقوم على ". مؤشرات التسيري"األهداف الرئيسية للمنظمة، و هي أداة فعالة لقيادة و توجيه املنظمة، تسمى املعطيات امللخصة 

و تسمح لوحة القيادة بالكشف السريع عن االحنرافات لتصحيحها ). التحقيقات و األهداف(و تقديري أساس ما هو حمقق و ما ه

 . 16"يف الوقت املناسب

ما تعرف أيضا بأا أداة مرنة تعرض بشكل سريع و بسيط و ديناميكي جمموعة من مؤشرات األداء املنتقاة من طرف ك        

 .إذن وسيلة لتجميع املعلومة املهمة اليت حيتاجها املسري الختاذ القرار املناسب منظمة االعمال على أساس أهدافها، فهو

اذن ميكن أن خنلص إىل أن لوحة القيادة هي وثيقة تظهر فها جمموعة حمددة و خمتصرة من املؤشرات اليت تسمح للمسري بتقييم         

  .ة شهريا، و هي تساعد يف اإلدارة و يف اختاذ القراراتنتائج النشاطات و الربامج، و غالبا ما يتم اصدار لوحة القياد

و أهم مكون من مكونات لوحة القيادة هي املؤشرات، فاملؤشرات اليت يتم اختيارها لتقييم األداء جيب أن تسمح بتقدير         

دراكا قويا ومباشرا لنشاطات و النتائج والوسائل املستعملة على حد سواء، وجيب أن تعكس بدقة الوضعية املراد قياسها، وتوفر إ

  :حيث يتم اختيار هذه املؤشرات وفقا للعوامل التالية .برامج املنظمة

 .حسب النشاطات أو الربامج املراد متابعتها �

 .حسب رغبات و تفضيالت متخذ القرار �

 .حسب األهداف املراد الوصول اليها و حتقيقها �

االقتصادي و (القيادة على قياس األداء املايل، إمنا ميكن أن يتم قياس األداء الشامل و ال تقتصر املؤشرات املستعملة يف لوحة        

من خالل لوحة القيادة، و ذلك باالعتماد على تنويع املؤشرات املختارة و جعلها تشمل كل ااالت اليت ) االجتماعي و البيئي

  .تغطيها نشاطات املنظمة

وأخرى  املؤشراتخانة : قيادة يف شكل جدول حيتوي على أربع خانات كحد أدىن هيكما يظهر التصميم العام للوحة ال     

، غري أن املنظمة هلا كامل احلرية يف تدعيم هذا التصميم مبعطيات أخرى حسب االحنرافاتوأخريا خانة  لألهدافوثالثة  التحقيقات

  .الل باملعلوماتحاجتها هلا شرط أن يكون مفصال إىل حد املبالغة أو خمتصرا إىل حد اإلخ

صفحة من التقارير لشرح املالحظات و  والتمثيالت البيانية  و وعند عرض لوحة القيادة يف املنظمة ميكن االستعانة باجلداول    

  .االحنرافات، و توضيح النشاطات التصحيحية املراد اختاذها من طرف املسئول

  :قيادة إدارة االنتاجو الشكل املوايل يوضح احدى التصميمات املمكنة للوحة 

  )تصميم عام(قيادة إدارة اإلنتاج  لوحة): 2(اجلدول 
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  االحنرافات  األهداف  التحقيقات   املؤشرات

  الكمية املنتجة

  املخزون من املادة األولية

  التكاليف الكلية لإلنتاج

  إنتاجية املستخدم

  معدل الفضالت

      

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ختصص علوم التسيري، غري منشورة،  "املؤسسةمرآة : لوحة القيادة" وهيبة مقدم، : املصدر

  .122: ص-2006جامعة مستغامن، اجلزائر، 

  :و من أجل احلصول على أفضل لوحة قيادة جيب احلرص على أن تكون       

  .اختيار املؤشرات بعناية، حيث يكون هلا عالقة مباشرة باألداء املراد قياسه �

 .تعطي معلومات واضحة و مصنفة بشكل جيد �

 .خمتصرة تركز على املؤشرات املهمة فقط من دون إسهاب �

 .توفري املعلومات الصحيحة و الدقيقة و الكاملة �

النتائج اليت نقوم مبتابعتها من خالل املوازنات التقديرية (أي يتم املقارنة مع قيمة حمددة بدقة: وضع مقارنة مع معيار معني �

 ).ة، فترة زمنية سابقة أو املنافسنياملختلف

 .احترام دورية إعداد و عرض لوحة القيادة، حبيث يكون يف متناول متخذي القرار يف الوقت املناسب �

  :و هناك تصنيف يقسم لوحة القيادة يف منظمات األعمال إىل نوعني مها       

 (le tableau de bord de gestion)لوحة القيادة للتسيري �

  (le tableau de bord stratégique)يادة االستراتيجية لوحة الق �

من أجل مراقبة سري     حيث أن لوحة القيادة التسيريية متثل نظام من املعلومات يسمح باملعرفة السريعة للمعطيات الضرورية        

ون مادية ملتابعة النشاط عن قرب و املنظمة يف األجل القصري و تسهيل أداء املسؤوليات، حيث تضم مؤشرات تنفيذية غالبا ما تك

  .لقياس سري العمل

و تطوره يف أبعاده ) األداء الشامل(نظام من املؤشرات اليت تبحث عن قياس األداء الكلي "أما  لوحة القيادة االستراتيجية فهي        

ة، و هي غالبا أدوات اإلدارة العامة املختلفة، و هي تسمح بتوضيح األهداف االستراتيجية و ترمجتها إىل قيم مستهدفة و ملموس

 .17"هدفها التقييم و انسجام االستراتيجية املتبعة و التأكد من أا تلهم دائما املؤشرات التنفيذية

و تعترب لوحة القيادة االستراتيجية الشكل املطور من لوحة القيادة الكالسيكية، حيث كانت املؤشرات املالية هي اليت تطغى        

لكن مع مرور الوقت و تغري الظروف  .حمتوى هذه األداة يف السابق، فتعكس وضعية منظمات األعمال من جهة أحادية اجلانبعلى 

احمليطة برزت احلاجة إىل قياس كل جوانب األداء يف املنظمة، و ليس فقط األداء املايل، وهكذا أصبحت هذه األداة تضم مؤشرات 
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مؤشرات تتعلق باملوارد البشرية و ، مؤشرات مرتبطة باإلنتاج مؤشرات تتعلق بالسوق و املنافسة،، مؤشرات مرتبطة بالزبون(خمتلفة 

 ).األنظمة الداخلية، و غريها

القيادة ترتبط بإستراتيجية املنظمة أي أن ما يتم قياسه هو التقدم جتاه األهداف  تتعرض هلا لوحةما أصبحت القياسات اليت ك      

  . عة سابقااالستراتيجية املوضو

  :إلدارة و تقييم املسؤولية االجتماعية استراتيجية خطوات إعداد لوحة قيادة  2.3  

تتكون لوحة القيادة االستراتيجية من جمموعة من املؤشرات ذات طبيعة اقتصادية و اجتماعية و بيئية، و جيب أن تستجيب           

  :لوحدة القيادة هذه إىل ثالثة شروط هي

 .األهداف االستراتيجية اليت حددا منظمة االعمالوي حت �

 .تضمن مزجيا من املؤشرات الكمية و النوعية و املاليةت �

 .بط بني املؤشرات العملية اليت تقيس االعمال التنفيذية و املؤشرات اليت تقيس األهداف االستراتيجيةتر �

ا حباجة إىل شبكة كاملة من لوحات القيادة لكي يكون دورها أكثر و جدير بالذكر أن عزم املنظمة باستعمال لوحة القيادة يعين أ

فعالية، حبيث حتتاج املنظمة اىل لوحة قيادة استراتيجية على مستوى اإلدارة العليا لقياس التوجهات االستراتيجية و لوحات قيادة 

الوظيفية بل وقد حتتاج إىل لوحات قيادة أخرى على مستوى كل مركز من مراكز املسؤولية أو على مستوى كل إدارة من اإلدارات 

  .تنفيذية يف املستويات الدنيا ملتابعة تنفيذ االنشطة العملية أوال بأول

و بشكل عام و من أجل اعداد لوحة قيادة تناسب التوجه االستراتيجي يف منظمة األعمال و حتقق رغبتها يف متابعة أدائها جتاه 

  :ملراحل التاليةاملسؤولية االجتماعية يتوجب اتباع ا

  .حتديد و صياغة األهداف االستراتيجية ملنظمات األعمال يف جمال األداء االجتماعي: املرحلة األوىل �

خالل هذه املرحلة تقوم املنظمة و بناء على رؤيتها و رسالتها االستراتيجية، تقوم بوضع جمموعة من األهداف االستراتيجية اليت 

االجتماعية اليت تود تغطيتها،  تشمل األهداف تغطية جمموعة من برامج املسؤولية االجتماعية يف أبعادها ترتبط مبجاالت املسؤولية 

  .االجتماعية و االقتصادية و البيئية: الثالثة 

الربامج و ميكنها أيضا أن تقوم ابتداء حبصر أصحاب املصلحة الذين تود أن تتوجه إليهم بربامج للمسؤولية االجتماعية، مث حتدد هذه 

  .بدقة لكل طرف منهم

فمقابل اختيار القياسات املناسبة اليت توافق األهداف االستراتيجية املختارة يف جمال املسؤولية االجتماعية، : املرحلة الثانية �

نا من قياسه حندد طريقة القياس املناسبة له أو نعرب عنه بشكل ميكن) برنامج يراد حتقيقه من برامج املسؤولية االجتماعية(كل هدف 

عالقات السبب و (حتديد العالقات السببية بني االهداف املختلفة و بالتايل القياسات كميا الحقا بواسطة املؤشرات، كما حنتاج إىل 

 . فمثال التحسني من ظروف العمل يستوجب التقليل من عدد حوادث العمل، و استعمال وسائل التحفيز املادي و املعنوي) األثر

، و معلومة رقمية و يتم اختيارها من أجل تقدير أو تقييم وضعية ماو يعرف املؤشر بأنه ثالثة، اختيار املؤشرات، املرحلة ال �

باحلديث عن جدول القيادة االستراتيجي الذي يكون على مستوى اإلدارة العامة فإننا تم بوضع املؤشرات الكلية اليت تقيس األداء 

إما حتديد املؤشرات توافق كل : عية و ملنظمة االعمال عدة خيارات من أمهها خيارين أساسيني مهاالكلي يف جمال املسؤولية االجتما
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االقتصادية و االجتماعية و البيئية، أو وضع املؤشرات اليت توافق كل طرف من األطراف : بعد من أبعاد املسؤولية االجتماعية الثالثة

 :ه املؤشرات موضحة يف اجلدول املوايلو فيما يلي بعض هذ) .أصحاب املصلحة(املستفيدة 

  أهم معايري األداء االجتماعي: ) 3(اجلدول

  املؤشرات  فئة أصحاب املصاحل

 حتقيق أكرب األرباح �  املالكون

 تعظيم قيمة السهم �

 زيادة قيمة املنظمة �

 رسم صورة حمترمة للمنظمة يف اتمع �

  سالمة املوقف القانوين و األخالقي �

 مرتبات جمزيةأجور و  �  العاملون

 فرص ترقية متاحة و جيدة �

 تدريب و تطوير مستمر �

 ظروف عمل صحية مناسبة �

 عدالة وظيفية �

  مشاركة بالقرارات �

 منتجات بأسعار مناسبة و نوعية جيدة �  الزبائن

 إعالن صادق و أمني �

 منتجات أمينة عند االستعمال �

 يسر يف احلصول على املنتج و اخلدمة �

 ما حدثتالتزام مبعاجلة األضرار إذا  �

 إعادة تدوير بعض األرباح لصاحل فئات من الزبائن �

  التزام أخالقي بعدم خرق قواعد العمل أو السوق �

 ربط األداء البيئي برسالة املنظمة �  البيئة

 تقليل املخاطر البيئية �

 وجود مدونات أخالقية خاصة بالبيئة �

 إشراك ممثلي البيئة يف جملس اإلدارة �

 املتميزين باألنشطة البيئيةمكافآت و حوافز للعاملني  �
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 .جهود تقليل استهالك الطاقة و سياسات واضحة بشأن استخدام املواد �

 ترشيد استخدام املياه �

 معاجلة املخلفات �

  محاية التنوع البيئي �

 دعم البىن التحتية �  اتمع احمللي

 احترام العادات و التقاليد و عدم خرق القواعد العامة و السلوك �

 اإلداري و الرشوةحماربة الفساد  �

 دعم مؤسسات اتمع املدين �

  دعم األنشطة االجتماعية و دعم املراكز العلمية و مؤسسات التعليم �

 االلتزام بالتشريعات و القوانني الصادرة من احلكومة �  احلكومة

 تسديد االلتزامات الضريبية و الرسوم بصدق �

 تعزيز مسعة الدولة و احلكومة يف التعامل اخلارجي �

 احترام مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف �

  تعزيز جهود الدولة الصحية و خصوصا ما يتعلق باألمراض املتوطنة �

 استمرار التعامل العادل، أسعار عادلة و مقبولة للمواد اهزة �  املوردون

 تطوير استخدام املواد اهزة �

 تسديد االلتزامات و الصدق بالتعامل �

  أساليب تطوير العملتدريب اهزين على خمتلف  �

 منافسة عادلة و نزيهة و عدم اإلضرار مبصاحل اآلخرين �  املنافسون

  عدم سحب العاملني من اآلخرين بطرق غري نزيهة �

األقليات و ذوي االحتياجات 

  اخلاصة

 عدم التعصب و نشر روح التسامح حنو األقليات �

 املساواة يف التوظيف و العدالة يف الوصول إىل املنصب العليا �

جتهيزات للمعوقني و دعم اجلمعيات اليت تساعد املعوقني على االندماج يف اتمع �

 احترام حقوق و خصوصية املرأة �

 فرص الترقية العادلة �

 تشجيع التفكري العلمي عند الشباب و نشر ثقافة التسامح �
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االهتمام بكبار السن و املتقاعدين، و احلفاظ على الطفولة و احترام حقوق األطفال �

 التعامل اجليد مع مجعيات محاية املستهلك و النقابات �اعات الضغط األخرىمج

 التعامل الصادق مع الصحافة ووسائل اإلعالم �

  الصدق و الشفافية بنشر املعلومات املتعلقة باملنظمة �

عمان، الطبعة الثانية، ، دار وائل للنشر، اإلدارة و األعمالصاحل مهدي حمسن العامري و طاهر حمسن منصور الغاليب، : املصدر

  .100-99: ص -، ص2008

و يتم ترمجة هذه املؤشرات الكلية إىل مؤشرات فرعية حتتويها جداول القيادة على مستوى الوظائف أو على مستوى مراكز 

  .املسؤولية ملنظمة األعمال

الله لوحة القيادة، حيث غالبا ما يتم متثيلها بعد اختيار املؤشرات املناسبة، يتم اختيار النموذج الذي تظهر من خ :املرحلة الرابعة �

 :18يف جداول تضم املؤشرات املختارة و مقابل كل مؤشر نضع القيم التالية

: اهلدف هو املرجعية اليت جتعلنا نعرف حالة وضعية ما أهي عادية أو غري عادية، هذا اهلدف ميكن أن يكون: األهداف �

أهداف غري حمددة يف املوازنة التقديرية، التحقيقات للسنة السابقة، معيار حمدد وفقا لطبيعة  األهداف احملددة يف املوازنات التقديرية،

  .النشاط

 .شهرا متتالية، األشهر السابقة 12شهرية، التراكم، :و ختتلف وفقا ألسس زمنية، فقد تكون: التحقيقات �

 .و هي الفرق بني التحقيقات و التقديرات: االحنرافات �

  :لوحة القيادة بإضافة قيم أخرى تتعلق مبا يلي كما ميكن أن نثري

 ).الوضع السابق للمؤسسة(التذكري بالسنوات السابقة �

 .التقديرات لثالثة أشهر املقبلة �

 .إعادة التنبؤ باألشهر املقبلة �

   ). و هو التقدير الذي ميكن أن يتحول إىل نتيجة حمتملة( إعادة تقدير اية السنة  �

تمثيالت البيانية اليت تشرح تطور قيم بعض املؤشرات اهلامة الواردة يف لوحة القيادة، و قد حنتاج إىل تقرير كما ميكن االستعانة بال

  .كتايب يشرح أهم ما مييز النتائج اليت مت احلصول عليها من خالل لوحة القيادة

  :لكلي جتاه ممارسة املسؤولية االجتماعيةو فيما يلي بعض التصميمات املمكنة للوحة القيادة االستراتيجية و اليت تقيس األداء ا

  )وفقا لطبيعة املؤشرات(لوحة قيادة لقياس أداء املنظمة جتاه املسؤولية االجتماعية  منوذج:) 4(اجلدول

  

  املؤشرات

حتقيقات السنة السابقة  )ن(السنة

  االحنراف  اهلدف  احملقق  )1-ن(

          :مؤشرات تتعلق باألداء االقتصادي
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رؤوس األموال /النتيجة الصافية: املاليةاملردودية  

 .اخلاصة

احلصة السوقية للمؤسسة : احلصة السوقية النسبية 

 مقارنة باحلصة السوقية للمنافسة

إمجايل املدخالت/إمجايل املخرجات=اإلنتاجية الكلية 

  .الكمية املنتجة/الفضالت=مستوى اجلودة 

  :مؤشرات تتعلق باألداء االجتماعي

حجم = اجتماعيا  املسئولة تاالستثماراحجم  

احلجم الكلي لالستثمارات/اجتماعيا املسئولة تاالستثمارا

اخلدمة تاركي العاملني عدد = العاملني دوران معدل 

 .العاملني عدد إمجايل/

احلوادث عدد = املنظمة مسامهة: توفري األمن الصناعي 

 .الفعلية العمل ساعات عدد/ تقع اليت

عدد العاملني يف املنظمة = املنظمة يف التشغيلمعدل  

 .إمجايل عدد القوى العاملة يف الدولة/ سنويا

مسامهة املنظمة يف تطوير و حتسني البنية التحتية يف  

تكلفة مسامهة املنظمة يف تكاليف حتسني =  املنطقة احمليطة 

امجايل تكاليف مسامهة املنظمات العاملة يف / البنية التحتية 

 .قةاملنط

لمشاا بعض حل في لمنظمةا مةهمسا ىمد سقيا 

 ادألفرا دعد=  لمنظمةا مةهمسا: للسكان الجتماعيةا

  للعماا دعد/  لخا..  لنقلأو ا بالسكن لمشمولينا

        

  :مؤشرات تتعلق باألداء البيئي

=املصروفات اليت تنفق يف جمال احلد من التلوث 

املصروفات اليت أنفقت يف إزالة النفايات الضارة بالبيئة يف فترة 

 قيمة املصروفات الكلية للمنظمة/حماسبية معينة 

تكاليف البحث والتطوير يف جمال احلد من تلوث  

 .تكاليف البحث و التطوير الكلية يف املنظمة/البيئة
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العدد الكلي للمنتجات/عدد املخلفات من املنتجات 

  .من إعداد الباحثة: املصدر

  

  )وفقا ألصحاب املصاحل(لوحة قيادة لقياس أداء املنظمة جتاه املسؤولية االجتماعية :  )5(اجلدول

  

  املؤشرات

  )ن(السنةلوحة قيادة االدارة العامة 

  االحنراف  التقريري  احملقق

        جتاه املسامهنيمؤشرات تتعلق باألداء 

        العمال جتاهمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه اتمعمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه املوردينمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه البيئةمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه احلكومةمؤشرات تتعلق باألداء 

  .من إعداد الباحثة :املصدر

  :املسؤولية االجتماعيةبطاقة األداء املتوازن املستدامة كأداة لقياس األداء جتاه .4

يرها الحقا وو مت تط . R.Kaplan) و  (D.Nortonعلى يد كل من ) 1992(  مت ابتكار بطاقة األداء املتوازن يف التسعينات

  .املستدامة املتوازنليظهر ما يسمى ببطاقة األداء 

  :مفهوم بطاقة األداء املتوازن  1.4  

النموذج األمريكي املطور للوحة القيادة، ألا تعتمد على املؤشرات بشكل اساسي و  املتوازنميكن اعتبار بطاقة األداء          

نظام إداري يهدف إىل مساعدة املالك و "تقيس األداء كما هو عليه احلال بالنسبة للوحة القيادة، و تعرف بطاقة األداء املتوازن بأا 

  .19"إىل جمموعة من األهداف و القياسات االستراتيجية املترابطة املديرين على ترمجة رؤية و استراتيجيات شركام

نظام قياس يف إطاره ميكن ملنظمة األعمال اختيار املؤشرات و القياسات املالئمة وفقا حلاجتها و طبيعة "و تعرف أيضا بأا        

ول ان توازن و تربط بني رؤية و رسالة و االهداف عملها، و رغبات اإلدارة و القادة، و هي ايضا نظام إدارة استراتيجي لكوا حتا

  .20"االستراتيجية للمنظمة و انعكاسها من خالل جتسيدها يف املنظورات األربعة لبطاقة التقييم املتوازن

داء أوغير المالية تزود االدارة العليا برؤية واضحة وشاملة وسريعة عن من املقاييس املالية مجموعة و تعرف أيضا بأا        

اذن اختصارا ملا سبق ميكن أن نعرف بطاقة األداء املتوازن بأا نظام استراتيجي يضم مؤشرات لقياس األداء  .منظمات األعمال

  .الشامل يف جوانبه املختلفة يف منظمات األعمال

  : حيث تقسم بطاقة األداء املتوازن األداء إىل أربعة حماور هي       

 نظمات األعمالاألداء املايل ملحتسني : احملور املايل �
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 .و يضم مؤشرات تقيس كل ما يتعلق بالزبائن و رضاهم: حمور الزبائن �

، قياس فعالية األنظمة الداخلية للمؤسسة من أجل ضمان تنافسيتها، ومن أمهها نظام التجديدو يتضمن : حمور األنظمة الداخلية �

 .نظام اإلنتاج ،خدمة ما بعد البيع ظامن

وبالنظام ..). إنتاجية العمل، دوران العمل، التحفيز(هذا احملور كل ما يتعلق باملستخدمو يقيس : حمور التعلم التنظيمي �

 . املعلومايت الذي جيب أن يسهل التعلم التنظيمي 

 ترمجة مبوجبه يتم جياستراتي منظور من األداء لقياس شامل نظامدور استراتيجي، حيث اا متثل  املتوازن األداء بطاقةكما أن ل

 غاية حتويل عن تعرب أا كما .واضحة ومبادرات مستهدفة وقيم ومقاييس استراتيجية أهداف إىل أعمال منظمة أي استراتيجية

  .املنظمة داخل اإلدارة لنظام االستراتيجي للقياس عاما إطارا متثل واليت األداء، مقاييس من أساسية جمموعة إىل استراتيجيتها و املنظمة

  :بطاقة األداء املتوازن املستدامة  2.4  

ظهرت دراسات حديثة توضح انه ميكن استخدام بطاقة األداء املتوازن يف اختيار و تطوير مؤشرات األداء البيئي حبيث           

تدخل ضمن حمتوى األهداف اإلستراتيجية للمنظمة، مع إمكانية ربط األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن بالعناصر الثالثة اهلامة 

ووضح أن هناك مخسة طرق لدمج املسائل  منوذج بطاقة األداء املستدامة 2001يف ) Bieker(عرض إلدارة التنمية املستدامة، 

  :21البيئية و االجتماعية يف بطاقة األداء املتوازن املستدام هي

بعناية من يتم إدخال واحد أو اثنني من مؤشرات االستدامة يف بعض األبعاد املختارة : بطاقة األداء املتوازن املستدام اجلزئية �

ن بطاقة األداء املتوازن التقليدية و اليت تكون معرضة أكثر ألمور االستدامة، و ذاك النوع قادر على زيادة دمج اإلدارة املستدامة و لك

 .عمليا تأثريه حمدود

للبطاقة، و تركز على  يتم إدخال املؤشرات البيئية و االجتماعية إىل األبعاد األربعة: بطاقة األداء املتوازن املستدام العرضية �

األمور املستدامة أو احملركة للقيمة من أجل النجاح يف املستقبل و ذلك املدخل يزيد من تكامل استدامة اإلدارة و يتم دمج األمور 

 .البيئية كمؤشرات قائدة مستقبلية

البيئية و االجتماعية إىل األبعاد  يتم إضافة بعد خامس خاص باالستدامة: بطاقة األداء املتوازن املستدام ذات البعد املضاف �

 .األربعة للبطاقة

و فيها يتم ربط البعد املستدام اخلامس باملؤشرات املستقبلية اخلاصة باألبعاد األربعة كلها : بطاقة األداء املتوازن املستدام الكلية �

 .اجلوانب البيئية و االجتماعية يف كل األبعاديوضح العالقات السببية، بينما حيتفظ يف نفس الوقت باخلصوصية، و بذلك يتم دمج 

و يطلق عليها أيضا بطاقة األداء للخدمات املستدامة، و هي تعين استخدام املنظمة : بطاقة األداء املتوازن املستدام املشاركة  �

ت املشاركة املسئولة عن لبطاقة األداء املستدامة يف بعض أجزاء املنظمة فقط، فهي تشغل بطاقة األداء املستدامة لوحدة اخلدما

 .االستدامة البيئية

  :يوضح الشكل املوايل طرق دمج البعد االجتماعي و البيئي يف بطاقة األداء املتوازن املستدامة 

  احلاالت األربعة لدمج االستدامة يف بطاقة األداء املتوازن ):2(اشكل 
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Measures into Integrating Sustainability et Christophe Germain;  tephen GatesS
Strategi Performance Measurement Systems:; M anagement   An Empirical Study 

Accounting  Quarterly; S pring 2010 ,   Vol 11 ,   N  3; p:2. 
 

قة االداء املتوازن اذن ميكن اختصارا أن نعرف بطاقة األداء املتوازن املستدام بأا تضم األبعاد االربعة املتعارف عليها يف بطا

، على اعتبار بأن املنظمة أصبحت جزءا ال يتجزأ من اتمع و اتمعية البيئة حمور: الكالسيكية مع االهتمام ببعد آخر خامس هو 

الذين عليها أن تكون مواطنا صاحلا فيه و ذلك من خالل أداء التزاماا و مسؤولياا االجتماعية جتاهه و جتاه كل أصحاب املصاحل 

   .تتعامل معهم

  :يوضح الشكل املوايل احملاور اخلمسة لبطاقة األداء املتوازن املستدامة

  

  اخلمسة مبناظريها املتوازنة العالمات بطاقة منوذج ):3(الشكل 
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  :املصدر

 األداء تقومي ألغراض املرجعية واملقارنة املتوازنة العالمات بطاقة تقنييت بينني التكاملحسني،  شاكر ناديةو  الغبان صربي ثائر

 .2009والعشرون،  الثاين العدد اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة، االقتصادية الوحدات يف ياإلستراتيج

  

يتم أوال حتديد استراتيجية وحدة األعمال املختارة، "و يعتمد نظام تصميم بطاقة األداء املتوازن على ثالث خطوات أساسية، حيث 

االستراتيجيات املناسبة لألبعاد و يتم يف املرحلة الثانية عرض ودراسة ااالت البيئية و االجتماعية، و يف آخر خطوة يتم وضع 

  : ، يوضح الشكل املوايل هذه اخلطوات22"االجتماعية و البيئية

  

  

  

  

  

  

  

  نظام تصميم بطاقة األداء املتوازن املستدامة:)4(الشكل 

 كيف جيب ارضاء محلة األسهم: املنظور املايل

كيف : منظور التعلم و النمو

 العاملنيميكن تطوير 

كيف جيب : منظور الزبون

 الظهور أمام الزبائن

ما : الداخليةمنظور العمليات 

اليت  هي العمليات التشغيلية

 جيب التفوق فيها

كيف :منظور البيئة اتمعية

 جيب االيفاء مبتطلبات اتمع

الرؤية االستراتيجية 

 للمنظمة
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THE SUSTAINABILITY BALANCED Frank Figge et autres;  Source:
SUSTAINABILITY MANAGEMENT TO BUSINESS SCORECARD LINKING 

284 –; Business Strategy and the Environment; Bus. Strat. Env. 11, 269STRATEGY
(2002); p.277. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اختيار استراتيجية وحدة األعمال

 حتديد ااالت االجتماعية و البيئية املراد التعرض هلا

 حتديد االستراتيجية املناسبة للبعد البيئي و االجتماعي 

 احملور املايل

 حمور الزبائن

 حمور األنظمة

 حمور التعلم و النمو

احملور غري السوقي 

 )اتمعي(
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  نتائج وتوصيات: رابعا

  :يف ختام هذه الدراسة خنلص إىل مجلة من النتائج و نعرض جمموعة من التوصيات أيضا

  :النتائج.1

املسؤولية االجتماعية تعين التزام منظمة األعمال مبمارسات مسئولة وأخالقية جتاه أصحاب املصاحل، ومنهم اتمع و  �

 .املستهلكون و البيئة و محلة األسهم و غريهم ممن يؤثرون أو يتأثرون بنشاطات املنظمة

عمال إىل قياس األداء جتاهها، حىت تستطيع تقييمها و من أجل اإلدارة اجليدة لربامج املسؤولية االجتماعية حتتاج منظمات األ  �

 .حتسينها

ختتلف أدوات أنظمة قياس األداء االجتماعي،فمنها القياسات احملاسبية ومنها القياسات غري احملاسبية، و يتسم قياس األداء  �

 .عبري عنها من خالل املؤشرات و قياسهااالجتماعي بالصعوبة بسبب تعقيد ترمجة التكاليف و العوائد االجتماعية كميا، و صعوبة الت

ميكن قياس و تقييم األداء االجتماعي من خالل لوحة القيادة االستراتيجية، حيث متثل هذه األخرية نظاما اداريا يضم جمموعة  �

 .بيئيمن املؤشرات اليت تقيس أداء املنظمة جتاه أدائها االجتماعي، وجتمع بني مؤشرات ذات طابع اقتصادي و اجتماعي و 

تعترب بطاقة األداء املتوازن املستدامة أداة إدارية مناسبة لقياس أداء املنظمة جتاه مسؤوليتها االجتماعية، حيث أا تقيس أداء  �

احملور املايل، حمور الزبائن،حمور األنظمة و حمور التعلم و النمو و حمور املسؤولية : مخس حماور أساسية يف منظمات األعمال هي

  . ةاالجتماعي

  :التوصيات.2

 .جيب على منظمات األعمال أن تراعي مسؤولياا االجتماعية وأن متارسها كجزء ال يتجزأ من سياستها العامة �

ال ميكن إدارة األداء االجتماعي و تقوميه من دون قياسه، لذلك حتتاج منظمات األعمال إىل قياس األداء االجتماعي، من أجل  �

 .رتطويره و تعديله ان لزم األم

ميكن ملنظمات األعمال االستعانة بأنظمة قياس خمتلفة من أجل قياس األداء االجتماعي، من بينها لوحة القيادة و بطاقة األداء  �

 .املتوازن املستدام

اقامة شبكة كاملة من لوحات القيادة بدءا من قمة اهلرم التنظيمي و انتهاء بالقاعدة حتقق عدة مكاسب وحتسن من أداء املنظمة   �

 .يف مجيع ااالت، مبا يف ذلك أدائها جتاه املسؤولية االجتماعية

 .لكي يكون قياس األداء جتاه املسؤولية االجتماعية دقيقا و شفافا جيب االستعانة مبؤشرات تعكس فعال ما نود قياسه �

آن احد، فهي نظام لصياغة ينصح باستخدام منظمات األعمال لبطاقة األداء املتوازن املستدامة ألا حتقق عدة مكاسب يف  �

وتطبيق االدارة االستراتيجية، و نظام لقياس األداء املايل و غري املايل،و بفضل حمورها اخلامس املضاف فهي متكن املنظمة من معرفة 

ا و مسؤوليااالجتماعية اأدائها جتاه التزاما. 
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صريح باهتمام املنظمة باملسؤولية االجتماعية، و رغبتـها يف  إن قياس و تقييم األداء جتاه املسؤولية االجتماعية هو اعالن 

توطينها يف قلب النظام اإلداري و االستراتيجيات العامة هلا، لذلك فاالهتمام بتخصيص لوحة قيادة لقيـاس األداء جتـاه   

  .املسؤولية االجتماعية مهم جدا يف منظمات األعمال

اهلـــــــــــــــــــوامش و املراجـــــــــــــــــــع



  األعمال و قياس األداء جتاههااحلاجة إىل تصميم لوحة قيادة من أجل دمج املسؤولية االجتماعية يف منظمات 
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