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  أهدي ثمرة هذا العمل إلى:      

  

 عمرمها يف هللا أطال الكرميني والديّ   

 جّنته؛  دخولو  برضاه وأكرمهما

 احلياة؛   هذه يف سندي وأخوايت إخويت 

 ورفقاء دريب.   ئيزمال  
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وبغرض   .ة ات االقتصاديّ س◌ّ ؤسيف املساعدة على حتسني أداء املمراقبة الّتسيري راسة إىل توضيح دور نظام 
دف هذه الدّ     
سيري بشركة مناجم  نظام مراقبة التّ  على منهج دراسة احلالة من أجل حتليل واقع االعتماد  راسة متّ ة الدّ اإلجابة على إشكاليّ 

خالل  قياس أدائها الّشامل لركة من خالل اقرتاح منوذج لبطاقة األداء املتوازن للشّ ة ودوره يف حتسني األداء، الفوسفات بتبسّ 
مناجم الفوسفات بتبّسة كغريها من  شركة  أنّ وقد أظهرت نتائج الّدراسة  . "ZBSC Designerستخدام برXمج "  2020سنة 

ال   أدوات كالسيكّية تقييم أدائها على يف ال تزال تعتمدو ، تُعاين من سوء الّتسيرياملؤّسسات االقتصاديّة العمومّية األخرى 
  تستجيب ملتطلّبات قياس األداء الّشامل.  

األدوات احلديثة يف مراقبة الّتسيري   تطّبق جتعلها  اّليت إّن شركة مناجم الفوسفات بتبّسة لديها من اإلمكانيّات واملقوّمات    
احتياجات  استيعابحنو  كبريًا اّلذي يغطي كافّة أبعاد وجماالت الّنشاط املختلفة، وبذلك يُعطيها دفًعا أدائهالتحسني 
وعليه جيب على الّشركة أن تستفيد من األدوات احلديثة يف جمال  .وإسرتاتيجّيا
ا أهدافها مع يتوافق مبا املصلحة أصحاب

رًا الرتباطها املباشر vسرتاتيجّية عملها خاّصة يف ظّل الظّروف الرّاهنة اّليت تشهد  عملها، السّيما بطاقة األداء املتوازن، نظ
  تغّريات وتطّورات كثرية ومتنّوعة.

 

 .املالشّ  حتسني األداء املتوازن، األداء ؤّسسي، بطاقة مغيري ت مراقبة الّتسيري، املفتاحّية:  الكلمات
Abstract   

   This study aims to clarify the role of the management control system in helping 

to improve the performance of Economic Enterprises, and in order to answer the 

problem of the study, the case study method was relied on in order to analyze the 

reality of the management control system in the Tebessa Phosphate Mines 

Company and its role in improving performance by proposing a model for the 

company's balanced scorecard to measure its comprehensive performance during 

the year 2020 using the "BSC Designer" program. The results of the study showed 

that the Tebessa Phosphate Mining Company like other public economic 

Enterprises suffers from mismanagement, and it still depends in evaluating its 

performance on classic tools that do not respond to the requirements of 

comprehensive performance measurement. 

    The Tebessa Phosphate Mines Company has the potential and components that 

make it apply modern tools in management control to improve its performance 

which covers all dimensions and different fields of activity, thus giving it a great 

impetus towards accommodating the needs of stakeholders in conformity with its 

objectives and strategies. Accordingly, the company must take advantage of 

modern tools in its field of work, especially the balanced scorecard, given its direct 

link to its work strategy, especially in light of the current circumstances that are 

witnessing many and varied changes and developments. 
 

 

Keywords: management control, institutional change, balanced scorecard, 

Improve overall performance. 
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حلمد والشّ      
ما حّققنا من شيء يُذكر، فلك احلمد   � رب وكرمك فضلك 

ونرباس الّتقى   اهلدى رسول  على والّسالم والّصالة .ولك الّشكر 
ال   من« القائل يف حديثه:  للبشريّة مجعاء" خري معّلمٍ  ملسو هيلع هللا ىلص "حمّمد 

  وبعد؛ ...»ال يشكر هللا اس يشكر النّ 
لألستاذين الكرميني   العرفانأتوّجه Rمسى عبارات الّشكر و     

على دعمهما وصربمها على   حممد مولود غزيلو أمحد علماوي
لكّل أستاذيت  إمتام هذا العمل األكادميي. والّشكر موصول أيًضا 

  .  علم وأدب على ما قّدموه يل من  األفاضل كّل 
مسه 
وأيًضا لكّل من ساعدين خالل فرتة الّرتّبص مبؤّسسة مناجم      

عبد الّنور شنيخر، مراد بن  (ة، وأخّص 
لذّكر الفوسفات بتبسّ 

  . )دريس، ولزهر رابح 
 على  جنةاللّ  أعضاء  لألساتذة  كر الشّ  توجيه  يفوتين  ال  كما     

 .العمل هذاوإثراء   مناقشة  قبوهلم
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 أ  

  توطئة

لقد أصبح تسيري املؤّسسة يف ظّل ظروف العمل الرّاهنة سريورة معّقدة تتطّلب معرفة ومهارات واسعة وقدرات       
كبرية على تنظيم املشاريع. ففي ظروف الّتسيري اليوم، أين تتعّرض املؤّسسة ملخاطر جديدة و,ديدات حمتملة، 

ميزة   خللق، ميّكنها من "استغالل" املوارد والّتكنولوجّيات  كفءوقت مضى تسيري فّعال و يتطّلب األمر أكثر من أّي 
يف الّسوق وقبول املنتجات واخلدمات أمام املستهلكني الّدولّيني. وأّن استيعاب تغّري األوضاع البيئّية الّداخلّية 

هذا وسيكون ألمناط  هّم مصدر للميزة الّتنافسّية.واخلارجّية واملشاكل اجلديدة الّناشئة املعّقدة لتسيري املنّظمة هو أ
نظيمي وإنتاجية العمل. وعليه يت يتبناها املسّريون cثرياً كبري على مجيع األنشطة يف املؤّسسة، املناخ التّ الّتسيري الّ 

    سته.تسيري مؤسّ ذي يتبعه يف  الّ   فمن املهم للغاية iلنسبة للمسّري أن يكون على علم مبزاg وعيوب أسلوب القيادة
ة ر د سريو رها وتعقّ عها وتطوّ سات وتنوّ رات عديدة تزامنت مع كرب حجم املؤسّ سيري تطوّ لقد عرفت مراقبة التّ      

ل سة، كجزء مكمّ ة لقيادة املؤسّ سيري اليوم إحدى الوسائل الضروريّ أصبحت مراقبة التّ  ياق،ويف ذات السّ تسيريها. 
م يف حكّ ن إعداد األهداف ووضع األدوات ومتابعتها للتّ ذي يتضمّ ل مسارها الّ سيري، من خالم لسريورة التّ ومدعّ 

قه من ا ملا حتقّ سة ككل، وأيضً واالختالالت إن حصلت وحتسني أداء املؤسّ  األخطاء حشاط، وتصحيمسار النّ 
مفهوم املراقبة أصبح xخذ معناه من  نّ إوiإلضافة إىل هذا، ف نسيق فيما بينها.شاطات والتّ ضبط يف تسيري النّ 

ها حنو ا، وموجّ حتديده مسبقً  أو مسار متّ  سة ضمن خطّ "؛ أي توجيه حركة ونشاط املؤسّ La maîtriseم "حكّ التّ 
     ة.نفيذ، من خالل املراقبة املستمرّ اه أثناء التّ ر، مع االحتفاظ ~ذا االجتّ اهلدف املسطّ 

على تطوير سات ؤسّ حتفيز امل دهور بسرعة، يتمّ ة آخذة يف التّ نافسيّ امليزة التّ  أين، ةديناميكيّ  عمليف بيئة     
كامل بني ات، وحتقيق التّ غريّ ف iستمرار مع التّ كيّ للتّ  ياق أنظمة مراقبة تسيريهاالسّ  ذاتسيري، ويف ممارسا,ا يف التّ 

نوات سيري خالل السّ غيري يف مراقبة التّ لضرورة التّ ق طرّ التّ  لقد متّ و . ةنظيميّ خمتلف أبعاد األداء وحتسني قدرا,ا التّ 
جارة وتدويل ة، وحترير التّ وليّ الدّ و  االقليمّيةة الت يف البيئة االقتصاديّ حوّ بسبب التّ  العشرين املاضية على نطاق واسع 

قيادة يقوم �دماج أهداف ب نظام  نمية املستدامة يتطلّ تّ لثقافة اله  سيري كموجّ مراقبة التّ  قامة نظامّن إأ. كما  األسواق
سة، وذلك إلمناء ثرو,ا اذ إجراءات ,دف إىل حتسني األداء املستدام واملتوازن للمؤسّ نمية املستدامة عن طريق اختّ التّ 

ة يف تنمية ا�تمع �عطاء ضما�ت ة، إضافة إىل حتقيق الفائدة ملتعامليها ومسامهتها الفعليّ وقيمتها بصفة مستمرّ 
   ة.   نشاطها يهدف إىل حتقيق املصلحة العامّ   د أنّ تؤكّ 
 من ذلك إّال  سات املعاصرة، حيث ال يتمّ يها إدارة املؤسّ يت تؤدّ املهام الّ  سريورة حتسني األداء من أهمّ عترب تُ      

فع من مستوgت األداء م فيها للرّ حكّ �ت وعناصر هذا األداء، ~دف العمل على توجيهها والتّ خالل حتديد مكوّ 
ات وأزمات ويل من تغريّ اهنة، وما يشهده الواقع االقتصادي والدّ سات الرّ ~ا املؤسّ  يت مترّ عبة الّ روف الصّ ن الظّ ضم

سة ات املرتبطة بنشاطات املؤسّ  على مستوى الوظائف والعمليّ  شاغًال يف خمتلف قطاعاته. فاألداء اليوم أصبح شغًال 
 يف ظلّ و ة. ة وخارجيّ ة عوامل داخليّ يت تناولته بعدّ راسات الّ البحوث والدّ ة أبعاد، وتربطه ة ويشمل عدّ االقتصاديّ 
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 ب   

 ذي يسعى لتحقيق أكرب كفاءة وإنصاف اجتماعي، إضافة إىلالّ و سات، نمية املستدامة عامل املؤسّ اقتحام مفهوم التّ 
سي عن طريق روع األداء املؤسّ ة لتسيري مشسيري أداة مهمّ عل من نظام مراقبة التّ جذي احملافظة على املوارد، األمر الّ 

ة دات األداء يف خمتلف ا�االت االقتصاديّ سة القائمة على معرفة حمدّ ابط املنطقي بني أهداف املؤسّ حتقيق الرتّ 
 سةللمؤسّ  الة لقياس وتقييم أداء أنشطتها سواءً ة. وiستعمال أدوات فعّ تائج املاليّ ة وعالقتها iلنّ ة والبيئيّ واالجتماعيّ 

  واستدامتها.     استمرارهااملسامهة يف   ككل أو لفروعها ووحدا,ا، ومبا يسمح هلا iلوقوف على قيمتها، ومن َمثَّ     األمّ 
  راسةالدّ ة  إشكاليّ 

   من خال طرح الّتساؤل الّرئيسي اآليت:  فإّن معامل إشكالّية هذه الدراسة َتربُز  سبق،  بناًء على ما     
  .؟"شركة مناجم الفوسفات بتبّسةالّشامل ل  داءاألحتسني  يف  سيري  مراقبة التّ "ما مدى مسامهة نظام  

  :ةياآلت  الفرعّية  الّتساؤالتطرح   متّ ، أعالهعلى هذا الّتساؤل الّرئيسي    ولإلجابة    
 ؟مناجم الفوسفات شركةباملطّبق  ما هي أهّم مسات نظام مراقبة الّتسيري     -
شركة ب املصلحة أصحاب رغبات إشباع  مستوى لقياس ةتقليديّ  أدواتعلى نظام مراقبة الّتسيري  يعتمد  له   -

  ؟مناجم الفوسفات
  الّشامل؟  أدائهاحتسني  يف    أدوات مراقبة الّتسيري احلديثةمناجم الفوسفات   شركة تستخدم له   -
يف   بطاقة األداء املتوازن  ا اعتمدت علىالفوسفات إذيت ميكن أن حتصل عليها شركة مناجم  تائج الّ النّ هي أهّم  ما     -

 ؟ حتسني أدائها الّشامل
  راسةالدّ ات  فرضيّ 

  ~دف اإلجابة على جممل الّتساؤالت املطروحة، ّمت وضع الفرضّيات اآلتية:    
  : تنّص على ما يلي:الّرئيسّية ةالفرضيّ  

 الّشامل لشركة مناجم الفوسفات بتبّسة".الّتسيري يف حتسني األداء    "يساهم نظام مراقبة
  تفرّع الفرضّية الّرئيسّية بدورها إىل الفرضّيات الفرعّية اآلتية:  :ةالفرعيّ الفرضّيات    
 مناجم الفوسفات iلبساطة وعدم الّتعقيد، وسهولة االستخدام؛  شركةيتمّيز نظام مراقبة الّتسيري ب   -
 أصحاب رغبات إشباع مستوى لقياس ةتقليديّ  أدواتعلى  على مستوى الّشركةمراقبة الّتسيري  يعتمد نظام   -

 ؛املصلحة
 ؛الّشامل  أدائهاحتسني   يفأدوات مراقبة الّتسيري احلديثة  مناجم الفوسفات  شركة  ال تستخدم   -
احتياجات  مبا يلّيب و أدائها الّشامل  حتسنيإىل على بطاقة األداء املتوازن يؤّدي اعتماد شركة مناجم الفوسفات    -

 .مجيع أصحاب املصلحة
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 ج  

  راسةدّ ة الأمهيّ 

الباحثني واملمارسني  الكثري من اسرتعت اهتماميت أحد املواضيع الّ  عاجلت ايف كو¦ راسةالدّ  ههذ ة ى أمهيّ تتجلّ      
بعض الفلسفات  ظهور يف ظلّ سيري مراقبة التّ  نظام فهايت عر الت الّ حوّ التّ نوات األخرية، فيف السّ  واءالسّ  على حدّ 
 سات العمل علىي املؤسّ فرضت على مسريّ ، األعمالة عامل يت اقتحمت بقوّ الّ  نمية املستدامةلتّ ا فلسفةك  اجلديدة

ة فعليّ عمل على حتقيق املسامهة الت ة يف إقامة مشاريع تكون أكثر فعاليّ  لكي، ما,سؤسّ متسيري يف  قافةدمج هذه الثّ 
نها من العمل ة متكّ ة مستمرّ تسمح هلا بتحقيق مردوديّ  عالية ةقدرة تنافسيّ  األطراف الفاعلة فيها، ومبا متنحها لكلّ 

 ساتة يطرحها كذلك واقع املؤسّ هذه األمهيّ  أنّ  كما  ا من مصادر القيمة املستدامة.ة، وجتعل منها مصدرً ©رgحيّ 
على املستوى الوطين الت حوّ والتّ  اتغريّ مود يف وجه التّ يف معظمها غري قادرة على الصّ  هييت ة الّ اجلزائريّ ة االقتصاديّ 

سيري، إضافة إىل عدم اهتمامها ملراقبة التّ  ماذج احلديثةوالنّ ة استخدامها ملختلف املعايري ا حملدوديّ والعاملي، نظرً 
 نمية املستدامة.التّ   ثقافةiلعمل وفق  

  راسةلدّ أهداف ا

ات غريّ التّ  ة يف ظلّ سة االقتصاديّ يف املؤسّ  سيرينظام مراقبة التّ  تناوليف  راسةالدّ  هذئيسي هلل اهلدف الرّ يتمثّ      
غيري من خالل أدواته ذي يلعبه يف مواجهة هذا التّ الّ  املهمّ ور ، والدّ يت تشهدها بيئة األعمال املعاصرةالت الّ حوّ والتّ 

سة. وينطوي حتت هذا من أجل خلق قيمة مستدامة للمؤسّ سي، و امل املؤسّ ة يف حتسني األداء الشّ وعيّ ة والنّ الكميّ 
  ة اآلتية: ئيس جمموعة األهداف الفرعيّ اهلدف الرّ 

 ؛ةاالقتصاديّ   ساتاملؤسّ   يفنمية املستدامة مبادئ التّ   القائمة علىسيري احلديث  التّ   ةتثمني فلسف  
  ّحتدّ  ة يف ظلّ قابيّ ة يف أنظمتها الرّ ة اجلزائريّ سات االقتصاديّ نويه �عادة نظر املؤسّ الت ّg ّات بيئة األعمال ت ومتغري

 ؛املعاصرة
 امل يف حتسني األداء الشّ  اتهوإبراز مدى فعاليّ ة، ة واخلارجيّ اخليّ سة الدّ يف بيئة املؤسّ  سيري املستدامة التّ إرساء ثقاف

 . سةللمؤسّ  وتعزيز القيمة املستدامة
  ّيستند ة من تطبيقها لنظام مراقبة تسيري ة اجلزائريّ سة االقتصاديّ يت جتنيها املؤسّ ة الّ ة واملعنويّ يّ إبراز املكاسب املاد

 ؛ةستدامنمية املإىل مفهوم التّ 
  ّبشكل ةسات االقتصاديّ املؤسّ تسيري  اتآليّ ر قة بتطوّ من املواضيع املتعلّ  استجدّ  ما ة بكلّ إثراء املكتبة الوطني ،

   فيها على اخلصوص.  سيريمراقبة التّ عام و 
  راسةدّ ال  دوافع اختيار موضوع

  : ةتيعناصر اآليف هذا املوضوع ال  راسةدّ ة الختيار الرات األساسيّ من املربّ     
  ّيت ترغب يف االستمرار والبقاءالّ  سات املعاصرةسيري يف هيكلة املؤسّ نظام مراقبة التّ ه ذي حيتلّ اس الّ املوقع احلس 

 يت يشهدها عامل األعمال؛اهنة الّ ات الرّ غريّ الت والتّ حوّ التّ   يف ظلّ 
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 د  

  ّقادر على مواجهةة لنظام مراقبة تسيري مستدام ة اجلزائريّ سات االقتصاديّ  املؤسّ ة بضرورة تبّين خصيّ القناعة الش 
 املعاصرة؛  البيئة  زهايت تفر الّ ات  واملستجدّ   تحدgّ التّ 
  ّا دورها بقي حمصورً  ، حبيث أنّ ةاجلزائريّ ة سات االقتصاديّ سيري يف املؤسّ ذي تعاين منه وظيفة مراقبة التّ هميش الّ الت

سات إىل العمل على هذه املؤسّ  يمسريّ  وهذا ما يدعو إىل حضِّ ، ومقتصرا عليه واملايل يف اجلانب احملاسيب
  ؛ لكي تنمو وتتطّور.اهنةات الرّ تكييفها مع املستجدّ العمل على تطويرها و و ،  ةذه الوظيفة اجلوهريّ هوض ~النّ 

  راسةالدّ   منهج

ة للموضوع املطروح، ظريّ اجلوانب النّ  ©همّ ا لإلملام املطروحة، وسعيً  تهوإشكاليّ  راسةالدّ  وضوعما مع طبيعة متاشيً      
ق بتسيري ة فيما يتعلّ خاصّ  حول املوضوع ااالعتماد على املنهج الوصفي املناسب لعرض ما هو متاح أكادميي³  سيتمّ 
 على  ذي يرتكزاحلديث الّ  سيريلنظام مراقبة التّ  املالمح اجلديدة، وكذا اهنةروف الرّ الظّ  يف ظلّ  سات املعاصرةاملؤسّ 

حليلي لدراسة سي. واملنهج التّ ة يف حتسني األداء املؤسّ وعيّ ة والنّ نمية املستدامة، ودور خمتلف أدواته الكميّ مبادئ التّ 
اهنة،  يت تشهدها بيئة األعمال الرّ الت الّ حوّ ات والتّ غريّ ومدى استجابته للتّ ، سيريالواقع العملي لنظام مراقبة التّ 

ركائز االقتصاد  أهمّ  يت تعترب إحدىة، والّ سة مناجم الفوسفات بتبسّ ل يف مؤسّ امحتسني األداء الشّ  يف مسامهتهو 
ت العامل اليوم؛  ا تواجهه اقتصادgّ  صعبً يت أصبحت رها�ً نمية املستدامة الّ الوطين، وارتباط نشاطها مبفهوم التّ 

يت تفرض ة الّ ت املنافسة العامليّ i ّgإلضافة إىل حتدّ ث البيئي... وغريها، لوّ ة واالحتباس احلراري والتّ ات املناخيّ غريّ كالتّ 
     .دامةواالست  البقاء  لنفسها تضمنحتسني أدائها لكي   االستمرار يف  ساتعلى املؤسّ 
  راسةحدود الدّ 

يف الواقع امليداين، ميكن إبراز إطارها يف العناصر جوانبها خمتلف راسة وفهم ة الدّ �شكاليّ  اإلحاطةمن أجل     
  اآلتية:  

ة (وحدة املقر سقاط متغريات البحث على شركة مناجم الفوسفات بتبسّ إة و راسة امليدانيّ ت الدّ : متّ ةاحلدود املكانيّ   . أ
سيري  مراقبة التّ ب املنجمي ببئر العاتر)، من أجل الوقوف على واقع نظام على مستوى عاصمة الوالية، وإدارة املركّ 

 ة.  قابيّ الرّ   هسة ودوره يف حتسني األداء من خالل أدواتiملؤسّ 
الثي األخري من سنة راسة يف الثّ الدّ  سة حملّ ة على مستوى املؤسّ طبيقيّ راسة التّ إجراء الدّ  متّ  :ةمانيّ احلدود الزّ   . ب

إضافة إىل معلومات أخرى حماولة تصميم ة، ل عليها من و¶ئقها املاليّ ، وقد ّمت من خالل املعلومات املتحصّ 2021
  .2019مقارنة بسنة    2020سة خالل سنة  منوذج لبطاقة األداء املتوازن للمؤسّ 

iعتبارها قياس وتقييم أداء املؤّسسة حمّل الّدراسة iستخدام بطاقة األداء املتوازن،  سيتمّ : احلدود املوضوعّية  .ج
 وcمني، من جهة األداء الّشامل املؤّسسي وحتسني قادرة على تقييمالديثة إحدى أدوات مراقبة الّتسيري احل

  أصحاب املصلحة من جهة أخرى.ومتطّلبات احتياجات  
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 ه  

  صعو%ت الدراسة
ظـــري أو اجلانـــب  عوiت، ســـوًءا يف اجلانـــب النّ عـــداد هـــذا البحـــث جمموعـــة مـــن الصّـــ �  القيـــام  أثنـــاء  اعرتضـــتنالقـــد       
  طبيقي نذكر منها:التّ 
ة فيما تعّلق iملقاربة احلديثة ملراقبة الّتسيري واملفاهيم اجلديدة املرتبطة ~ا، ممّا ة خاصّ غة العربيّ نقص املراجع iللّ  - 

 ؛أخرى ةضافيّ إ جهوداتالقيام مب  بتطلّ 
ة من طرف بعض األقسام على مستوى إدارة راسة، خاصّ الدّ  سة حملّ صعوبة احلصول على املعلومة من املؤسّ  - 

  .ب املنجمياملركّ 
  ابقةراسات السّ الدّ 

 Les changements des systèmes de contrôle deبعنوان: " )Yakout Mesbah, 2018( دراسة -

gestion: Cas des Entreprises Algériennes"، إىل تقييم الّتغيريات اّليت ّمت  راسةالدّ  هذه وقد هدفت
. كما أّن هذه الّدراسة 2014و 2010إجراؤها على أدوات مراقبة الّتسيري يف املؤّسسات اجلزائريّة خالل الفرتة ما بني  

" اّلذي يصّنف أدوات مراقبة  Libby et Waterhouse 1996على اإلطار املفاهيمي لــــــ" اعتمدت بصفة خاّصة،
ــــــ"موقعها" يف أنظمة مراقبة الّتسيري (أنظمة الّتخطيط، أنظمة املراقبة، أنظمة الّتكلفة، أنظمة القيادة، الّتسيري وفًقا ل

" اّلذي حّدد الفئات اخلمس Sulaiman et Mitchell 2005أنظمة اّختاذ القرار)؛ واستندت أيًضا إىل منوذج "
 املعلومات، الّتغيري الوظيفي، واإلزالة). املتعّلقة بطبيعة الّتغيري (اإلضافة، االستبدال، وتعديل  

إدخال هذه املعايري إلنشاء  سة. ومن الواضح أنّ شاط وحجم املؤسّ كيز على قطاع النّ راسة iلّرت إجراء الدّ  قد متّ ل
حتديد هذين  ايل، متّ نات. وiلتّ من العيّ  ه يضمن متثيًال أفضالراسة ولكنّ ر للمجتمع يزيد من قيود الدّ منوذج مصغّ 

ة يف الغرب ناعيّ سات الصّ ن من املؤسّ كوَّ راسة تَ مجتمع الدّ فسات. وعليه املعيارين من أجل اختيار أنسب املؤسّ 
سات سيري من مؤسّ مراقًبا للتّ  40راسة على إجاiت  نة الدّ اشتملت عيّ و ًفا،  موظّ   50يت يعمل ~ا أكثر من  اجلزائري الّ 

 ائًيا. اختيارها عشو   ة خمتلفة متّ جزائريّ 
أنظمة  ًفا، أنّ موظّ  50أكثر من  ة تضمّ ة جزائريّ شركة صناعيّ  40يت أجريت على راسة، الّ د نتائج هذه الدّ تؤكّ     

غيريات ختلف توزيع التّ ا. ومع ذلك، 2014و 2010 املمتّدة بني خالل الفرتة 5.15ل ت مبعدّ قد تغريّ  مراقبة الّتسيري
خطيط غيري يف أنظمة التّ هي األكثر شيوًعا، وهذا العدد الكبري من التّ املراقبة خطيط و أنظمة التّ ، و من فئة إىل أخرى

خطيط ومقاييس التّ  األنظمة كثريًا وتعترب أنّ ة تستخدم هذه اجلزائريّ  ؤّسساتامل يف اجلزائر يبدو منطقًيا ألنّ  راقبةوامل
أخريًا، أظهرت و سات. ل املؤسّ بَ ا فيها من قِ مً واألكثر حتكّ ة األكثر انتشارًا سيري األساسيّ األداء من أدوات مراقبة التّ 

 على نطاق واسع للفرتة متثيًال  غيرياتاإلضافة هي أكثر التّ  لة مجيعها، ويبدو أنّ غيري ممثّ مجيع أشكال التّ  راسة أنّ الدّ 
 أنواع الّتغيريات املدروسة.من    ضئيلةبنسبة  إّال   واإلزالةق االستبدال  يتعلّ وال  يف اجلزائر،  2014و 2010  بني
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 و  

 Les" بعنوان )Mohammed Achraf Nafzaoui & Zineb El Hammoumi, 2018(دراسة  -

dispositifs du contrôle de gestion en matière de pilotage de la performance globale  ،" وقد
امل سيري يف جمال قيادة األداء الشّ ة ملراقبة التّ ئيسيّ لألنظمة الرّ  إىل تقدمي عرض موجز ونقديّ  راسةالدّ  هذه هدفت
لها، خارج ا�ال سيري توسيع جمال تدخّ ملراقبة التّ ساؤل اآليت: كيف ميكن األبعاد، من خالل طرح التّ  ثالثيّ 

يت ة؟، وقد بّني حتليل أدوات القياس املختلفة الّ ة والبيئيّ عقيدات االجتماعيّ االقتصادي واملايل، لكي تستوعب التّ 
املتوازن  م األنظمة املتاحة (بطاقة األداء قدِّ ه يف الوقت احلايل، تُ امل أنّ سات لفهم أدائها الشّ تستخدمها املؤسّ 

"، واإلفصاح GRIة "" ومبادرة اإلفصاح العامليّ TSBSCة ""، وبطاقة األداء املتوازن املستدام الكليّ SBSCاملستدام "
") عرًضا SKANDIA" ومنوذج سكاندISC" g" وبطاقة األداء املتوازن املتكاملة "TBLعن األداء ثالثي األبعاد "

جتمعها  نمية املستدامة. وتقيس هذه األبعاد بشكل منفصل مثُّ الثة للتّ األبعاد الثّ ايل ال تسمح بدمج ًءا، وiلتّ جمزّ 
رات املتقاطعة ه يف أحسن احلاالت، تقوم بعض األدوات (املؤشّ دون مراعاة االرتباطات املوجودة بينها. كما أنّ 

ي أو اقتصادي/بيئي. ونتيجة ") بتقييم االرتباطات بني بعدين: اقتصادي/اجتماعGRIة "ملبادرة اإلفصاح العامليّ 
 ق بدمج األداء االجتماعي والبيئي واالقتصادي.ا يتعلّ أدوات القياس هذه تواجه عائقً   لذلك، ميكن مالحظة أنّ 

واملصاحل املتضاربة ألصحاب املصلحة،  الّشامل،فهوم األداء مل وضع تعريفصعوبة  لقد أدرك الباحثان      
 كامل.التّ   اّليت حتول دون حتقيقرا,ا غري املتجانسة،  ذلك مؤشّ الثة، وكألبعاد الثّ ومربّرات فصل ا

 Pilotage بعنوان " )Saïd Akrich, Lhoussaine Ouabouch & Btissam El Ghazi, 2017( اسةدر  -

de la performance durable: nouveau champs d’application du contrôle de gestion ? " ،
مدى  سيري يف جمال قيادة األداء. وهذا يعين معرفة إىل أيّ ر دور مراقبة التّ إىل توضيح تطوّ  راسةالدّ  هذه وقد هدفت

 ة يف أنظمة قيادة األداء.ة واالجتماعيّ ة املعلومات البيئيّ ة، خاصّ ميكن دمج املعلومات غري احملاسبيّ 

اين فقد تناول دور ا احملور الثّ ل إىل تقدمي مفهوم األداء. أمّ راسة إىل حمورين: يهدف احملور األوّ تقسيم الدّ  لقد متّ      
 مبادئ سيري يف إنشاء نظام للقيادة قائم على ضرورة تبّين دور مراقبة التّ  م. وأنّ سيري يف قيادة األداء املستدامراقبة التّ 

سات �دارة يت تسمح للمؤسّ رات الّ ق هذا األمر بشكل أساسي على دمج خمتلف املؤشّ نمية املستدامة. ويتعلّ التّ 
اشئة د هلذه املمارسة النّ مفاهيمي حمدّ ي املطروح اليوم هو اقرتاح إطار حدّ التّ  ، فإنّ األداء على حنو شامل. ومن َمثَّ 

سات ال يزال تطبيقها داخل املؤسّ  سيري املستدام وتنظيم موقع األدوات املوجودة يف هذا اإلطار. حيث أنّ ملراقبة التّ 
ة تنمية مستدامة ومقاربة إدارية تعتمد على مفهوم فرتض مسبًقا وجود نظام معلومات بيئي وإسرتاتيجيّ ه يَ حمدوًدا ألنّ 

 سات.ة االجتماعية للمؤسّ ملسؤوليّ ا

هلذا املطلب  االستجابة املالئمةالبعد عن  كلّ   ةبعيد  ةاملعياريّ  املقاربة نّ إّال أة، ظريّ رات النّ طوّ غم من التّ على الرّ      
 األفضليف الواقع، من و . iلقيادة فيما يتعّلق للمؤّسساتاجلديدة  املتطّلباتمع  مراقبة الّتسيريتكييف املتعّلق ب

 سريورةذي جيب أن يكون نتيجة لة، والّ مؤّسس ف مع كلّ يًصا"، يتكيّ م خصّ "مصمّ  مراقبة تسيرينظام  إنشاء



 مة ـــــــــــــــــــــــــــــــ مقدّ 

 

 ز  

يت من احملتمل أن ، إىل تقدمي بعض املعايري الّ الّدراسةمن خالل هذه  ى الباحثانلقد سعومرحلّية. و ة مجاعيّ تدريب 
 "مستدام".  قيادةنظام  تطوير   إىل  مراقبة الّتسيريه توجّ 
ة سات اجلزائريّ  لوحة القيادة املتوازنة يف املؤسّ حتليل مستوى تبّين ، بعنوان ")2015وعلي عرقوب، (دراسة  - 

صيدال وحدة الدّ دراسة حالة جممّ : املوأثره على حتسني أدائها الشّ   راسةالدّ  هذه وقد هدفت"، ار البيضاءع 
كنموذج عن   -ار البيضاءوحدة الدّ -توضيح مستوى تبّين وتطبيق لوحة القيادة املتوازنة يف مؤّسسة صيدال إىل 

املؤّسسات اجلزائريّة الرّائدة، ومدى انعكاس ذلك على حتسني أدائها مبختلف جوانبه املرتابطة واملتفاعلة. وقد اتّبع 
استمارة على إطارات الوحدة من  61ستمارة، فقد ّمت توزيع الباحث يف دراسته على منهج العّينة مستعمال أداة اال

املديريّة الّتجاريّة، مديريّة املوارد البشريّة، املديريّة الّتقنّية، مديريّة املالّية واحملاسبّية، ومديريّة (مديرgّ,ا اخلمس 
من االستمارات. ومن أهّم  % 95.08استمارة صاحلة للّتحليل؛ أي ما يعادل  58، وقد ّمت اسرتجاع )الّصيانة

الّنتائج اّليت توّصل إليها الباحث هو عدم اهتمام املؤّسسة حمّل الّدراسة ببناء لوحات قيادة متوازنة يف أبعادها، 
بعد البيئة وا�تمع، وعدم إدماجه وتفضيلها للمؤّشرات املالّية على حساب املؤّشرات غري املالّية. واإلمهال التاّم ل

  ضمن أبعاد لوحات القيادة املتوازنة.
كامل بني أدوات مراقبة التسيري يف تقييم ة التّ أمهيّ بعنوان " ،)2012ونعيمة حيياوي،  شعيد بريّ السّ (دراسة  - 

كامل ة التّ إىل إبراز أمهيّ  راسةالدّ  هذه وقد هدفت، "وراساألملبنة  دراسة حالة: تهامات وزUدة فعاليّ أداء املنظّ 
سات، وما يت تشهدها بيئة أعمال املؤسّ ة الّ الت املهمّ حوّ التّ  ة واحلديثة يف ظلّ قليديّ سيري التّ بني أدوات مراقبة التّ 

وال. ولتقييم األداء مبلبنة األوراس للحليب ة سريعة الزّ ميزة تنافسيّ  زت به من تسارع يف األحداث جعل كلّ متيّ 
ناعي إلنتاج ع الصّ راسة من ا�مّ نة الدّ اختيار عيّ  قد متّ فعمال بطاقة األداء املتوازن ومراقبة املواز�ت، اته iستومشتقّ 

تقييم  أنّ هو راسة لت إليها الدّ يت توصّ تائج الّ النّ  من أهمّ عليه، فوحدة. و  19 ذي يضمّ الّ  "GIPLAITاحلليب "
ة والبيئة  وازن بني البيئة اخلارجيّ ز بقدرة كبرية على حتقيق التّ األداء iستعمال بطاقة األداء املتوازن وإن كان يتميّ 

د ة وهذا يؤكّ قليديّ سة إن مل يدعم iألدوات التّ قييم يبقى ذا فائدة وفاعلية حمدودة للمؤسّ هذا التّ  ة، غري أنّ اخليّ الدّ 
  سات.  سيري املختلفة يف تقييم أداء املؤسّ وات مراقبة التّ كامل بني أدة التّ أمهيّ 

  ابقةالسّ   ة عن الّدراساتراسالدّ أهّم ما ميّيز هذه  

تتمّيز هذه الّدراسة عن iقي الّدراسات الّسابقة بكو¦ا تطّرقت إىل الّتغّريات والّتحّوالت اّليت طالت مراقبة      
الّتسيري يف اآلونة األخرية، مع اقتحام مفاهيم وفلسفات جديدة كفلسفة الّتنمية املستدامة اّليت تنادي iرساء ثقافة 

من جهة، ودمج هذه الثّقافة يف نظام مراقبة الّتسيري من خالل خمتلف أدواته الّتسيري املستدام يف واقع املؤّسسات 
من جهة أخرى؛ أي أنّه يتمّكن من قياس وتقييم األداء الّشامل مبختلف أبعاده  ليقوم بدوره على أكمل وجه

اديّة لتواكب سري االقتصاديّة واالجتماعّية والبيئّية، iالضافة إىل تعزيز القيمة املستدامة للمؤّسسات االقتص
  املؤّسسات املعاصرة. 
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 ح  

  راسةحمتوUت الدّ 

من  املؤّسسي الّتغيريسريورة نظام مراقبة الّتسيري و هذه الّدراسة أربعة فصول، حيث تناول الفصل األّول ن تضمّ ت     
 مواجهة الّتغيريسيري يف مراقبة التّ ، الظّروف الرّاهنةظّل تسيري املؤّسسات يف مالمح (خالل ثالثة مباحث 

اإلطار  ، وقد تناول الفصل الثّاين)يف ظّل فلسفة الّتنمية املستدامة سيريالوجه اجلديد ملراقبة التّ املؤّسسي، و 
سي، األسس الفكريّة إلدارة املؤسّ  األسس الّنظريّة لألداء(من خالل ثالثة مباحث  سياملفاهيمي لألداء املؤسّ 

سيري وحتسني أدوات مراقبة التّ  الفصل الثّالث ، كما تناول)سيمقاربة األداء الّشامل املؤسّ أسس ، سياملؤسّ  األداء
أدوات سي، املؤسّ  أدوات حماسبة الّتسيري يف جمال الّرقابة وتقييم األداء(من خالل ثالثة مباحث  سياألداء املؤسّ 

بطاقة األداء املتوازن كأداة لقيادة األداء و ، سياملؤسّ  القيادة اإلسرتاتيجية على أساس األنشطة لتحسني األداء
من   بشركة مناجم الفوسفات بتبّسةوحتسني األداء    الّتسيري  واقع نظام مراقبة، أّما الفصل الرّابع فقد تناول  )سياملؤسّ 

األداء  بطاقة األداء املتوازن كأداة لتحسني ، "SOMIPHOS" الفوسفات ناجمم لشركة عام تقدمي (خالل ثالثة مباحث 

  . )"SOMIPHOSلشركة مناجم الفوسفات " الّدراسة الّتطبيقّية نتائج حتليلو،  الّشامل يف شركة مناجم الفوسفات 
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  متهيد

فرضت على املؤّسسات املعاصرة تبّين مفاهيم وفلسفات ة ة وعامليّ �ت حمليّ اهنة وما أفرزته من حتدّ روف الرّ الظّ  إنّ     
، وفلسفة جديدة يف عملها مل تكن معروفة من قَبُل كالّتوّجه حنو مفاهيم االقتصاد البيئي وممارسة األعمال اخلضراء

 تسيري نظمحتديث  وVلتايل، فإنّ  من أجل احلفاظ على البيئة واQتمع اّلذي تُعتُرب هي جزٌء منه.التسيري األخضر 
 بشكل غّري تّ حنو الة يناميكيّ جه حركتها الدّ يت تتّ الّ  يف بيئة األعمال ةاخلية واخلارجيّ ات الدّ مع املتغريّ ليتالءم  اتاملؤّسس

ذلك وانعكاسات ات غريّ تّ املتلك أبعاد  يفرض على القائمني Vلّتسيري دراسة وحتليلبل، ا من قَ معهودً سريع مل يكن 
د حدّ سيري ستهذه املقاربة اجلديدة يف التّ  أنّ  ، وال شكّ راkاأقلم مع تطوّ لتّ تفعيل اآللّيات املناسبة لو على واقع املؤّسسة 

ا وفقً و ة ستقبليّ املواقف املدة Qاrة واضحة املعامل حمدّ  ةإّال من خالل وضع إسرتاتيجيّ  ذلكق تحقّ يوال ، مسار العمل
  .ديدةهات اجلوجّ تتالءم مع التّ   مدروسة  يةلرسالة واضحة ورؤ 

 الزامً يكون ، ساتاملؤسّ  عامل املستدامة نميةالتّ اقتحام مفهوم  مع  ةخاصّ ، بيئتها مع  سةاملؤسّ  لتفاعلحتمّية  نتيجةك    
رقابة فّعالة قادرة على مسايرة الواقع  نظم تطوير يستدعت يتوالّ ، املفروضة املتغريات مع  فكيّ التّ  هذه األخرية على

اّليت ستشمل جماالت جديدة أخرى، وستتبّين مفاهيم  سيري التّ  مراقبة على Vلّضرورةسينعكس  وهو مااجلديد، 
األداء الشامل  قيادة ديدة واّليت من أبرزهاج وأدوار هامجمال عملها لتقوم مبّتسع وسي ،عاصرةموفلسفات حديثة 

   املؤسسي.
  وعليه، سيتّم تناول هذا الفصل من خالل الّتطّرق للمباحث اآلتية:    

  

   ؛الّظروف الرّاهنةظّل  يف  االقتصاديّة  املؤّسساتتسيري  :  لاملبحث األوّ 

   ؛سياملؤسّ   سيري يف مواجهة الّتغيريمراقبة التّ :  ايناملبحث الثّ 

  نمية املستدامة.فلسفة التّ   يف ظلّ   سيريالوجه اجلديد ملراقبة التّ :  الثاملبحث الثّ 
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  الّظروف الّراهنةظّل  يف   االقتصاديّة  املبحث األّول: تسيري املؤّسسات

 رطوّ والتّ  املعريف واالنفجار العوملة هاأمهّ  من  لعلّ   اQاالتة يف شّىت ثري رات كات وتطوّ تغريّ  اهنةالرّ  تشهد بيئة األعمال     
ر على أثّ  هذا وكلّ سة يف اQال االجتماعي والبيئي، ات املؤسّ ع مسؤوليّ ، Vإلضافة إىل توسّ املعلومات كنولوجي وثورةالتّ 

والّتطّور  غّري لتّ ا حنو جهتتّ  يتالّ  ةالبيئيّ  اتاملتغريّ  هذه أمام وكفاءة ةفعاليّ  أقلّ  اليوم ساتاملؤسّ  نّ أو  اخصوصً . وجودها
وجتديد نظام تسيريها  حتديث  عليها  روف جيبهذه الظّ   سة البقاء واالستمرار يف ظلّ ولكي تستطيع املؤسّ  ،اجدً  ريع سّ ال

وأساليب  تاديثة يف اسرتاتيجيّ احل سيرييةالتّ  فلسفاتالفاهيم و امل من خالل تبّين و ، ةاحلاليّ  مبا يتالءم وظروف العمل
القائمة على احرتام البيئة واQتمع واحملافظة عليهما كون  ، ومبادئ التنمية املستدامةكفلسفة التسيري األخضر  ،عملها

 البيئّية على نشاطها اتغريّ التّ  وانعكاسات أبعاد متفهّ  على هذه األخرية جيب حيثاملؤسسة جزء ال يتجزأ منهما، 
أّي حلظة وتفقد بذلك يف  نهاري وقد  سيضعف نافسي التّ  مركزها وإّال فإنّ ، راkاتطوّ  مع  أقلملتّ على الّتكّيف وا العملو 

 ساليبأ ملواكبة د مبختلف األدوات والوسائل احلديثةزوّ التّ  ساتاملؤسّ  مديري على جيب وق،كمامن السّ  حّصتها
   .اهنةروف الرّ الظّ ظّل  يف  أصبح استخدامها غري جمدٍ الّسابقة   دواتاأل ألنّ املعاصرة،   سيريالتّ 

  املعاصرة  لمؤّسساتالّتوّجه احلديث لاملطلب األّول:  

تعظيم  ه Vإلضافة إىلحيث أنّ ، نمية املستدامةالفكر احلديث شريكة يف التّ  ة يف ظلّ سة االقتصاديّ ملؤسّ اأصبحت     
جتاه اQتمع الذي  ةاالجتماعيّ  االلتزام مبسؤولياkايت منها محاية البيئة و ة وجب عليها مراعاة معايري أخرى والّ حبيّ الرّ 

الوصول إىل حتقيق األداء من خالله  ة يتمّ ة والبيئيّ ة واالجتماعيّ بني املعايري االقتصاديّ  مجالدّ  أنّ حيث ، تنشط فيه
  .املالشّ 

  االقتصاد األخضر الّتحّول حنو  الفرع األّول:  

 ةاالقتصاديّ  اQاالت على وانعكاساkما ةاملناخيّ  اتغريّ والتّ  Vلبيئة امتزايدً  ااهتمامً  األخرية نواتالسّ  شهدت     
 ويلالدّ  QVتمع  ىأدّ  اممّ  اQتمعات، أوساط يف واحلرمان الفقر ظاهرة يوتفشّ  األزمات من وظهور العديد ةواالجتماعيّ 

 املستدامة نميةللتّ  واالقتصادي االجتماعي املطلبني جانب إىل أساسي يف البيئة كمطلب االستثمار ز�دة تشجيع  إىل
  .أكثر  ةالبيئيّ   يراعي اجلوانب  اقتصاد مستدام  إىل األسود  االقتصاد  منل  حوّ والتّ 
  مفهوم االقتصاد األخضر .1

الّظواهر اّليت تواجه األنظمة االقتصاديّة كافّة على اختالف أيديولوجّياkا  ة منت البيئيّ حد�ّ والتّ  األزمات إنّ     
الّسياسّية، دول متقّدمة وأخرى فقرية، األوىل يعود أسباب الّتدهور البيئي فيها إىل الّتطّور الّصناعي والفقرية منها إىل 

ر، اجنراف صحّ ي اجلائر، قطع أشجار الغاVت، التّ عالرّ (االستغالل املفرط يف املوارد الطّبيعّية اّليت تظهر أشكاله يف 
تدرس جمموعة كبرية من األحباث األكادميّية مفاهيم االقتصاد ويف ذات الّسياق،  .)12، صفحة 2017(القريشي،  ) بةالرتّ 
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االقتصاديّة اخلضراء يف كّل من البلدان املتقّدمة األخضر من وجهات نظر خمتلفة، واحتياجات ومتطّلبات الّتنمية 
والّنامية، ووجهة الّنظر الّسائدة هي أّن االقتصاد األخضر هو أحّد االقتصادّ�ت اّليت تلعب فيها مسامهة املؤّسسات 

وقد برز مفهوم االقتصاد األخضر أساًسا من منطلق وضع حّد  .(Ngoc & Anh, 2016, p. 37) دورًا رئيسي�ا
ّتدهور البيئي الّناتج عن اإلنتاج واالستهالك غري املستدام خالل العقود املاضية، وVلّتايل فإّن الّتقليص أو احلّد من لل

ختضري القطاعات االقتصاديّة، حتسني كفاءة (اآل¤ر البيئّية يـَُعدُّ جزًءا من تصميم Vدرة االقتصاد األخضر من خالل 
محاية الّتنوّع البيولوجي، خفض انبعا¤ت الكربون الّناجتة عن إنتاج واستهالك  استخدام املوارد، خفض الّنفا�ت، 

  .  )02، صفحة 2018ين وكعواش، عمراوي، خريالدّ (  )الطّاقة أو الّناجتة عن املؤّسسات االقتصاديّة...إخل
اقتصاد يؤّدي إىل حتسني حالة الّرفاه البشري «تعّرف اإلدارة العاّمة القتصادّ�ت البيئة االقتصاد األخضر »نّه:      

،  2017(نفادي،  »من املخاطر البيئّية مع العناية يف الوقت نفسه Vحلّد على حنو ملحوظواإلنصاف االجتماعي، 
ذي يزداد فيه منّو رفاهّية الّشعب وفرص العمل ◌ّ االقتصاد ال«" »نّه: Diyar & allكما يعّرفه أيضا "  .)647صفحة 

بسبب االستثمارات احلكومّية واالجتماعّية اّليت تضمن احلّد من االنبعا¤ت والّتلّوث البيئي وتشجيع االستخدام 
 ,Kasztelan, 2017)»الفّعال للطّاقة واملوارد وكذلك منع أّي ضرر قد يلحق Vلّتنوّع البيولوجي والّنظام اإليكولوجي

p. 491). وفقًا لــــ" وأيًضاUNEMG"  نمية املستدامة لتوجيه مبادئ التّ  اا جديدً مفهوم االقتصاد األخضر منوذجً  دَّ عَ يُـ
ا تدهورً  تقليص أنشطة أعمال متضّمنةاهات صحيحة من أجل ت إىل اجتّ مات األعمال وحتويل االقتصاد�ّ منظّ  إىل
 Pushpakumara) املناخوتغّري  انبعا¤ت ¤ين أكسيد الكربون الّنامجة عن الّنشاط البشريو ة ا وقضا� اجتماعيّ بيئي� 

& all, 2019, p. 02) .  
، وحياول تلبية احتياجات  واإلنسانبني الطبيعة  نظام يدعم التفاعل ممّا سبق، ميكن تعريف االقتصاد األخضر »نّه     

   احلّد من املخاطر البيئية وإىل حتقيق التنمية املستدامة  إىل  كل منهما يف نفس الوقت؛ أي أنه يهدف
  جناعة االستثمار يف االقتصاد األخضر .2

الّتحّول حنو االقتصاد األخضر بغّض الّنظر عن الطّريق اّلذي سيعتمد عليه منافع عديدة، فهو يساهم يف سيتيح      
ختفيف القلق إزاء توفري األمن يف جمال الغذاء واملاء والطّاقة، وعلى نطاق أوسع فهو من شأنه أن يدعم حتقيق أهداف 

" Jones et alحسب "أيضا و . )442، صفحة 2016ام وشرقرق، (قحّ  الّتنمية املستدامة وبلوغ األهداف اإلمنائّية لأللفّية
العلماء أّكدوا كذلك على أّن االقتصاد األخضر يتيح فرصاً كبرية ملنّظمات األعمال للّنظر يف الّتحّدّ�ت العاملّية إّن ف

املتمثّلة يف الّنمّو وندرة املوارد والّتغّريات البيئّية Vعتبارها احملرّكات اإلسرتاتيجّية الرّئيسّية الستدامة وأداء منّظمات 
  . (Pushpakumara & all, 2019, p. 04)األعمال يف املستقبل  

من يف املائة)  47 (سدّ اّليت ½مكا¼ا  �حالرّ  استغالل طاقة مثل جديدة بدائل يستعمل أن  األخضر لالقتصاد ميكن     
 متّ فقد  ةمسيّ الشّ الطّاقة  مستوى على اقل. أمّ للنّ يف املائة)  22(دفئة ومنها للتّ يف املائة)  25و(ات الكهرVء حاجيّ 
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قدرها  طاقة ةالضوئيّ  املنشآت بلغت فقد  2010سنة  ¼اية يف اأمّ  ،2009 سنةب مقارنةيف املائة)  66ــــ (تطويرها بــ
 زيعزّ )، كما خيلق االقتصاد األخضر فرص عمل و مفاعل نووي 35ل (العامل؛ أي ما يعاد يفميجاوات)  35000(

يف املائة)  2إىل  0,5ة (من بنسب أرVح حتقيق إىل راساتالدّ  معظمري تش حبيث عة،متنوّ  قطاعات يف ةاالجتماعيّ  العدالة
ويف  .)222، صفحة 2015شريف وعبدات، ( اء العاملحنأ مجيع يف ةإضافيّ  ظيفةن) و مليو  60 إىل 15 من (يعين ماوهو 

سلسلة من املزا� والفرص يؤّكد Vحثون آخرون أّن توّجه املؤّسسات حنو "االقتصاد األخضر" جيلب ذات الّسياق، 
(حتسني صورة ومسعة املؤّسسة/العالمة الّتجاريّة، ز�دة مستدامة يف قيمة األعمال، وز�دة الكفاءة الّتشغيلّية وتعزيز 

ا بيئي�  مستدام اقتصاد إىل لحوّ التّ  ىأدّ وقد  .(Mioara & Mihai, 2014, p. 1202) األداء االجتماعي والبيئي)
ؤّسسات خضرنة امل يف حيو��  ادورً  يتؤدّ  يتالّ  الوظائف من جديد  نوع وهي اخلضراء، الوظائف ظهور إىل
  . )95، صفحة 2014¤بيت وبركنو، (  ت�ّ االقتصادو 
  دور االقتصاد األخضر يف خلق الوظائف اخلضراء .3

والقطاعات االقتصاديّة وتؤّدي إىل يقصد Vلوظائف اخلضراء تلك اّليت تكفل ختفيف األثر البيئي للمؤّسسات     
ختفيض مستو�ته إىل حدود ميكن حتّملها، ومن أمثلة هذه الوظائف تلك اّليت توجد يف قطاعات كثرية من االقتصاد،  
كالطّاقة وإعادة تدوير املخّلفات ويف الّزراعة والبناء والّنقل. وكّل هذه الوظائف من شأ¼ا أن تسهم يف ختفيض 

ة وحسن استخدام املواد األولّية واملياه من خالل اسرتاتيجّيات تعمل على ختليص االقتصاد من الكربون استهالك الطّاق
وتقليل انبعاث غازات االحتباس احلراري، وختفيض/أو إزالة مجيع أشكال الّنفا�ت والّتلّوث، ومحاية وإصالح الّنظم 

ضراء" حال� ملشكلة الّتغّري املناخي والّتدهور البيئي، ألّ¼ا تعمل البيئّية والّتنوّع البيولوجي. وهكذا تعترب "الوظائف اخل
أهداف احلّد من الفقر وتلك اخلاّصة بتخفيض مستو�ت انبعاث غازات االحتباس احلراري،  على الّتنسيق بني

 تسارعار . ويف إط)153، صفحة 2017(شاكري، وحتسني البيئة الطّبيعّية من خالل استحداث وظائف الئقة للّسّكان 
 على ،اخلضراء الوظائف منني املالي عشرات خلق متّ فقد  ا،اخضرارً  أكثر تاقتصاد�ّ ة البيئّية و االستدام والّتحّرك حن

(ما يعادل  ةالبيئيّ وظيفة يف الّسلع واخلدمات  شغل شخصن) مليو  3,1( ،2010سنة  حدةتّ املالوال�ت  يفاملثال  سبيل
) يف سنة ةمسيّ الرّ  العمالة منيف املائة  6,6( خضراء ظيفةمليون) و  2,9( إحصاء تمّ ف الربازيل يف اأمّ )، يف املائة 2,4

ما  لشغّ ي حبيث سنو�� ) يف املائة 21( امرتفعً  دةتجدّ امل اقةالطّ  قطاع يف خاص بشكل قو��  العمالة وّ ن منكا،  2010
، صفحة  2015(شريف وعبدات،  سنوات بضعة قبلني العامل عدد ضعف من أكثرمليون) عامل؛ أّي  5يقارب (

224(. 
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  ألعمال  مارسة ااملؤّسسة اخلضراء بديل معاصر ملالفرع الثّاين:  

أصبحت املؤّسسات تدرك اآلن ضرورة دمج االنشغاالت البيئّية يف اسرتاتيجّيات أعماهلا الّشاملة للحصول على     
اميزة تنافسّية مستدامة؛ أي أّن فرصة جناح املؤّسسات اّليت ترّكز على البيئة وما حيدث حوهلا كبري   .ة جد�

  املؤّسسة اخلضراء مفهوم   .1

ظهر مفهوم "املؤسسة اخلضراء" يف ¼اية القرن العشرين عقب الشاغل العام املتزايد Vستمرار بشأن استدامة التنمية     
االقتصادية. وهذه األخرية بدورها قد تعزز تنامي الوعي Vلقضا� البيئية مثل تسريع وترية استنزاف املوارد الطّبيعّية  

. فمن جهة يشري (Čekanavičius, Bazytė, & Dičmonaitė, 2014, p. 74)وتدهور اجلودة البيئّية 
مؤّسسة تؤّدي وظيفتها يف إطار ال يكون له Éثري سليب على البيئة «قاموس األعمال إىل أّن املؤّسسة اخلضراء هي: 

املؤّسسة اخلضراء ستساهم أيًضا يف الّتفكري «، ويضيف كذلك أّن »احمللّية أو العاملّية، أو اQتمع، أو االقتصاد
(نقال عن   »إطارها محاية حقوق اإلنسان املستقبلي املتعّلق Vلّسياسات البيئّية والّسياسات اّليت يتّم يف 

(Čekanavičius, Bazytė, & Dičmonaitė, 2014, p. 75)" ومن جهة أخرى يعّرف .Zsolnai "
الّسياق ويف نفس  سة اعتمدت مفهوم الوعي البيئي يف مجيع وظائف العمل املختلفة».سة اخلضراء «كمؤسّ املؤسّ 

القيام به بطريقة هلا أثر بيئي سليب حمدود أو يفيد البيئة   نشاط يتمّ  كأيّ « سة اخلضراءنشاط املؤسّ " Gilbertيعّرف "
أّن املؤّسسة اخلضراء هي مؤّسسة ملتزمة  كما.(Smith & Perks, 2010, p. 04) »ة بطريقة أو »خرىبيعيّ الطّ 

مببادئ االستدامة البيئّية يف عملّياkا، وتسعى جاهدة الستخدام املوارد املتجّددة، وحتاول تقليل األثر البيئي الّسليب  
  . (Loknath & Azeem, 2017, p. 693)  الّناجم عن أنشطتها

يقاف األجهزة اإللكرتونّية غري املستخدمة وتقليل الطّباعة تشمل ممارسات املؤّسسات اخلضراء فرز الّنفا�ت وإ     
واستخدام وسائل الّنقل العاّمة أو استخدام الّسّيارات والّتطهري البيئي واملباين اخلضراء وتقليل هدر الطّاقة والّتعبئة 

ضراء، وغريها، واّليت ميكن اخلضراء وعدم الّتدخني يف املكتب وتنظيم برامج تدريبّية وندوات ملوظّفيها حول األعمال اخل
. (Demiral, 2017, p. 37) )الّتقليل، إعادة االستخدام، إعادة الّتدوير، االسرتجاع(تلخيصها يف أربعة مبادرات 

جماالت رئيسّية (تدنية االنبعا¤ت، واحلّد من الّنفا�ت،  ويف ذات الّسياق، تشمل أهداف املؤّسسات اخلضراء ثالثة
 ,Hasan) )تدنية استخدام املوارد الّنادرة وأشكال الطّاقة املتجّددة وختفيض تكلفة دورة حياة املنتجات أو اخلدمات

2016, p. 322) .  
، مة يف كّل من قرارات أعماهلااملؤّسسة »ّ¼ا خضراء إذا كانت تتماشى مع مبادئ االستدا ميكن وصف، ممّا سبق     

استخدام مصادر الطّاقة و احلماية للموارد،  انتهاج أساليبالّسياسات واملمارسات لتحسني جودة احلياة للّزVئن و وتبّين 
  وغريها.  ...املتجّددة، وتعزيز إعادة تدوير املواد، واحلّد من انتشار الّسموم،
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 سةاملؤسّ بات إقامة الوظائف اخلضراء يف  متطلّ  .2
األعمال اخلضراء يفرتض تغيريًا عميًقا يف " تبّين املؤّسسات ملفهوم االقتصاد األخضر أو Arenas & allوفقا لــــ"    

مناذج األعمال الّتقليديّة، وVلّتحديد تصميم وتبّين بعض مناذج وممارسات األعمال اجلديدة اّليت ميكن أن تتوافق  
 .Mioara & Mihai, 2014, p)الّتساق والّربط بني جوانب االستدامة الّثالثةبشكل كامل، وعلى حنو حيّقق ا

فاملؤّسسات اخلضراء لديها ممارسات أعمال أكثر استدامة تساعد األفراد على العيش بشكل جّيد حالي�ا . (1203
ومستقبًال مع كسب األموال واملسامهة يف االقتصاد، وتقتضي األعمال اخلضراء التزاًما متوازV Ëًملردوديّة واالستدامة 

كما ينطوي تطبيق املمارسة اخلضراء على .(Friday Ekahe & Uwameiye, 2019, p. 17)ومبدأ اإلنسانّية 
" Kimberly & allاستخدام سريورات وتقنيات جديدة أو معّدلة لتقليل األضرار البيئية. ونظرًا ألّن االبتكار وفقا لــــ"

 ,Ho, Lin)يّة اجلديدة، وميكن أن يعترب تنفيذ املمارسات اخلضراء سريورة ابتكار  داريّةهو استخدام املعرفة الّتقنّية واإل

& Tsai, 2014, p. 161). 
ا اkا ومنتجاkا وخدماkا املختلفة أكثر انسجامً يعين أن تكون هذه األخرية يف عمليّ  سةاملؤسّ  وظائف ختضري إنّ     

يف تها ة لتحسني مركزها وحصّ ؤّسسيت تعتمدها املمع البيئة، ومبا جيعل البيئة ومطالبها واحدة من األنشطة واألدوات الّ 
من خالل ختضري األبعاد  ؤّسسةوق وصورkا يف أذهان اجلمهور واQتمع. ولقد قاد ذلك إىل طرح شعار ختضري املالسّ 
ل ثالثة أبعاد صلبة: " إلطار ماكينزي. وهذه األبعاد متثّ Seven Sبعة "يت ميكن حتديدها Vألسات السّ ة الّ نظيميّ التّ 

"، وأربعة أبعاد Ëعمة: األهداف العليا Systemsظم ""، النّ Structure"، اهليكل "Strategyة "اإلسرتاتيجيّ 
"Superordinate Goalsاك أو األفراد "◌ّ "، امللStaff" املهارات ،"Skills" واألسلوب ،"Style" )  ،جنم

جمهود مستمّر  ؛ أي أّ¼ايتّم تنفيذها دفعة واحدةوصريورة الّتحّول األخضر للمؤّسسة ال . )208، صفحة 2006
، وإّن إجراء الّتغيريات الّالزمة لكي تصبح األعمال (Gupta, 2017, p. 923)يتطّلب حتسيًنا وتعّلًما مستمر�ا 

خضراء ستؤّدي يف ¼اية املطاف إىل ختفيض تكاليف املؤّسسات، ستقّلل املؤّسسات اخلضراء من املواد والطّاقة اّليت 
فورات، وميكن أن يعتمد حجم وفورات املنّظمة على حجم املؤّسسات وصناعتها تستخدمها حّىت تتمّكن من حتقيق و 

(Düren & Yilmaz, 2010, p. 89) .  
 دور املؤّسسات اخلضراء يف االقتصاد .3

يف الوقت الرّاهن، تواجه املؤّسسات بشكل متزايد بيئات ديناميكّية ومتغّرية. فعندما يتغّري كّل شيء ويتطّلع     
املنافسون إىل ز�دة حّصتهم يف الّسوق من خالل احلصول على ميزة تنافسّية، ميكن أن تنجح املؤّسسات اّليت متلك 

 ,Tariyan) إىل االبتكار املستمّر يف األفكار واآلراء اجلديدة لتطبيقها القدرة على الّتعامل مع الّتغّريات اّليت تعزى

2016, p. 207) ويف هذا الّصدد ميكن إبراز دور املؤّسسات اخلضراء يف االقتصاد من خالل العناصر اآلتية .
(Gupta, 2017, p. 923):  
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تتبّىن املؤّسسات اخلضراء املبادئ واملمارسات اّليت تكفل احلماية للبشر   :املؤّسسات اخلضراء مسؤولة اجتماعي�ا وبيئّيا  . أ
وهي تتحّدى نفسها لتحقيق أهداف العدالة االجتماعّية واالقتصاديّة، واالستدامة البيئّية، فضًال عن . وكوكب األرض

 الّصّحة اQتمعّية والّتنمية؛
عمالة  ت اخلضراء عدم استخدام ورشات العمل الّشاّق أوتضمن املؤّسسا :املؤّسسات اخلضراء مهتّمة مبوظّفيها  . ب

كّل شخص يعمل حلساrا أو مع مورديها يكسب أجرًا كافيًا للمعيشة ويعمل يف ظروف صحّية،كما ختلق .  األطفال
 وظائف kدف إىل متكني املوظّفني وتكرم إنسانّيتهم؛ 

تضمن املؤّسسات اخلضراء توفري بدائل معيشّية  :تكفل املؤّسسات اخلضراء احلماية لزVئنها وللمتعاملني معها  . ج
خضراء لتحسني جودة احلياة، مع منتجات وخدمات تساعد يف هذه اQاالت كالّسكن بتكلفة معقولة، والّزراعة 

 املستدامة، والّتوعية، والطّاقة النظيفة، واملزيد من الكفاءة؛
وإىل جانب ضمان عدم تسّبب منشآkا يف تلويث جمتمعاkا  :مبجتمعاkاتساعد املؤّسسات اخلضراء على الّنهوض   .د

وغالًبا ما . احمللّية، تّتخذ العديد من املؤّسسات اخلضراء اإلجراءات الّالزمة جلعل املكان اّلذي نسّميه الوطن أفضل
 .ة وجمتمعات الّسّكان األصلّينيتنشأ املؤّسسات اخلضراء يف املدن الّداخلّية للمجتمعات املهّمشة واQتمعات الّريفيّ 

 ةنافسيّ نمية املستدامة والقدرة التّ األعمال اخلضراء كأداة للتّ الفرع الثّالث:  

بدأت املؤّسسات تويل مزيدًا من االهتمام لالنشغاالت البيئّية وkدف من ذلك إىل Éمني الوجود املستقبلي      
على مفتاح للميزة الّتنافسّية وسيتّم  " االقتصاد األخضر" ملواردها وأعماهلا. وستحصل املؤّسسات اّليت تشارك يف

 كرائدة داخل قطاعها.  االعرتاف rا
  اء والتّنمية املستدامةاملمارسات اخلضر  .1

يعترب ختضري املؤّسسات جزًءا من إسرتاتيجّية طويلة األجل لتحقيق االستدامة؛ أي القدرة على إجناز مهام العمل      
 & Friday)لألجيال احلالّية واملستقبلّية )اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي(Vلطّريقة اّليت ال ُتَطّوِر أّي kديد 

Raymond 2019, p. 17)،  القى موضوع الّتنمية املستدامة اهتمام العديد من الباحثني من خالل العديد وقد
مرورًا بقّمة األرض يف "رّيو دي  1972من الّندوات والّلقاءات العاملّية بدًء من مؤمتر ستوكهومل حول الّتنمية البشريّة سنة  

إضافة إىل املؤمترات احمللّية والقاريّة  2002 قّمة جوهانسبورغ لسنة وصوًال إىل 1992جانريو" حول البيئة والّتنمية لسنة 
 "Groharlem Brundtland" الّنرويج  وزراء رئيسة عتربُ تُ . ويف ذات الّسياق، )67، صفحة 2018(زروخي وأنساعد، 

ي عالسّ  للّتعبري عن )املشرتكمستقبلنا (ر تقرييف  1987نة ّي سرمسل بشك تدامةاملس يةنمالتّ  حلمصط استخدمن م لوّ أ
 متّ لقد و . )17، صفحة 2019شيخ، عّوادي والعيفة، ( احلالّية واملستقبلّية األجيال بني واملساواة عدالةن الم نوع قلتحقي

 حاجات لّيب تُ  يتالّ  نميةالتّ  اعتباره على  املستدامة، نميةVلتّ   ةاملعنيّ   ةالعامليّ  جنةاللّ  قبل  من رتشِ نُ   وثيقة خالل  من صياغته
 فرصة هي املستدامة نميةالتّ  نّ »  القول ميكن،  ايلتّ لV. و حاجاkم  تلبية يف املقبلة جيالاأل قدرة على واملساومة  نياحلاضر 



 نظام مراقبة الّتسيير وسيرورة الّتغيير المؤّسسي :  الفصل األّول 

 9 

 دمج على تعمل ةاالجتماعيّ  احيةالنّ  من اأمّ  العمل، أبواب وفتح أسواق إقامة ةاالقتصاديّ  احيةالنّ  من تتيح فهي فريدة
  .)102، صفحة 2021ومطّايل،   مسدوي(  اQتمع  ارتيّ  يف شنياملهمّ 
أصبحت االستدامة من األولوّ�ت الرّئيسة يف اإلسرتاتيجّية املعتمدة من قبل أغلب املؤّسسات يف القرن الواحد     

والعشرين، ملا هلا من Éثري بعيد األمد على جناح املؤّسسة وتوافقها مع املتطّلبات اّليت تفرضها عليها بيئة األعمال يف 
ت اليوم درجة جناحها وقبوهلا يف اQتمع تقاس مبقدار إسهامها يف حتسني البيئة املعاصر. لكون املؤّسسات أصبح اعاملن

(البكري وبين محدان،  واحملافظة عليها وتقدمي منتجات صديقة للبيئة ومتوافقة بذات الوقت مع حاجات ورغبات الّزVئن 
راك أّن االستدامة البيئّية ميكن أن " بدأت املؤّسسات يف إدWalton & all. وحالي�ا، وفقًا لـــــ")04، صفحة 2013

. كما أنّه (Chrisostom & Monari, 2018, p. 358)تكون مصدرًا للميزة الّتنافسّية يف تسيري العملّيات 
" يؤّدي االّجتاه املتزايد لتبّين األعمال الّصديقة للبيئة والّتكنولوجيا واخلدمات Biloslavo & Trnavcevicحسب "

يئة إىل خلق فرص عمل جديدة تتيح قدرات عالية لتحقيق الرّبح وإرضاء أصحاب املصلحة اّلذين الغري املضرّة Vلب
 .Friday & Raymond 2019, p)لديهم Éثري كبري على توافر املوارد املالّية والبشريّة وغريها من موارد املؤّسسات

18) .  
  املمارسات اخلضراء والقدرة التنافسّية .2

أصبحت كلمة "أخضر"يف الوقت احلايل، كلمة رËّنة وممارسة شائعة لوصف صورة "  Vachon & Klassenوفًقا لــــ"    
 .Bon, A)املنتجات الّصديقة للبيئة وكذا السريورات واألنظمة والّتكنولوجّيات والطّريقة اّليت يتم rا إجناز األعمال

Zaid & Jaaron, 2018, p. 167) املؤّسسات بشكل فاعل ألن تبقى يف الّسوق وتستمّر يف جمال . وهلذا تسعى
يتحّقق بشكل سهل ويسري، بل تتعّرض إىل منافسة شديدة وقويّة. ومن أجل مالقاة ذلك وأن  عملها، ولكن ذلك ال

ن املؤّسسات ، فإنّه يستوجب أن متتلك ميزة تنافسّية تعّرب rا ومن خالهلا عن تفّردها عن غريها ماملطلوبةحتّقق أهدافه 
  .)06، صفحة  2013(البكري وبين محدان، األخرى يف ذات الّصناعة  

ة بيئ يف املتسارعة التحوّ التّ أفرزkا  وخماطر ةة وتنافسيّ إسرتاتيجيّ  ت�ّ حتدّ  أمام اليوماألعمال  ماتمنظّ  تقف     
 واملستمرّ  ؤوبالدّ  والعمل ة،اإلسرتاتيجيّ هاkا وتوجّ  خياراkا هندسة إعادة بضرورةألزمها  ذيالّ  ، األمراألعمال

 احلالّيني املنافسني ضغوط يف مواجهة عليه احملافظة أو وق،السّ  يف موقعها حتسني من نهاة متكّ تنافسيّ  ميزةالكتساب 
 شأنه منّل ما بك ة، واالهتمامنافسيّ التّ  ميزkااستدامة  على تساعدها يتالّ واألدوات  بلإجياد السّ  طريق عن واحملتملني،

. وÓرخيي�ا يـَُعدُّ )246، صفحة 2017ن والعنزي، (أبو ردّ  نافسيالتّ  امليدان  يف جاحبق والنّ السّ  قوحيقّ  Vجلديد، Òيت أن 
امتالك  تعبري عن سعي املنّظمة إلنشاء أو«" أّول من أشار إىل امليزة الّتنافسّية وعّرفها »ّ¼ا: Aldersonالباحث "

،  2013(البكري وبين محدان،  »غريها من املنّظمات العاملة يف ذات الّصناعة لكي حتّقق الّتمّيز عنهممسات فريدة عن 
" أن امليزة الّتنافسّية متّثل هدف االسرتاتيجّيات، فهي املتغّري الّتابع واألداء هو املتغّري Porter. ويؤّكد ")06صفحة 
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بىن على جمّرد الرّبح، وإّمنا تبىن على امليزة الّتنافسّية املستدامة على املستقّل، وأّن اإلسرتاتيجّية أعمق وأهّم من أن ت
اعتبار أّن هذه األخرية ستضمن هلا حتقيق مستو�ت من الّرحبّية أعلى من متوّسط األرVح املتحّققة داخل الّصناعة مع 

  .)124، صفحة  2018(بّاليل ومساليل، احملافظة عليها بشكل مستدام 
فاظ على امليزة الّتنافسّية، يتعّني على املؤّسسات البحث عن اسرتاتيجّيات مستدامة. فمن خالل من أجل احل    

استحداث منتجات صديقة للبيئة، ميكن تقليل تكاليف اإلنتاج. و½عادة تدوير املواد املستخدمة، ميكن للمؤّسسات 
ئة. ويضاف إىل ذلك، جيب أن ختتار املواد اخلام حتقيق األرVح. جيب أن ختتار املؤّسسات املواد اخلام الّصديقة للبي

" الّتصّور الّسائد Ambec & Lanoieفوفًقا لـــــ". (Düren & Yilmaz, 2010, p. 92)اّليت يتّم إعادة تدويرها. 
اّلذي يتوّقع »ّن املمارسات الّصديقة للبيئة تفرض تكاليف إضافّية على مؤّسسات األعمال، وVلّتايل تقّلل من القدرة 
الّتنافسّية الّتنظيمّية قد أضعفته األدلّة املعاصرة اّليت توّثق أن أداء األعمال اخلضراء ال يتسّبب Vلّضرورة يف ارتفاع 

. كما أنّه يف املقاربة (Demiral, 2018, p. 30)، بل ميكن أن يؤّدي إىل ز�دة يف القدرة الّتنافسّية الّتكاليف
، مل يعد االّجتاه حنو الّتخضري أحد الّتكاليف ملمارسة األعمال، وإّمنا أصبح من املسّلم به عّدة Vحثنياجلديدة حسب 

  . (Demiral, 2017, p. 36)تاجّية وللكفاءة  أحد احملرّكات الرّئيسّية لالبتكار الّتنظيمي ولإلن
  املؤّسساتاملطلب الثّاين: التوّجه املعاصر يف تسيري 

ا للغاية يف القرن العشرين، جيب أن يفسح اQال ألساليب الّتسيري يبدو أّن التسيري الّتقليدي اّلذي كان Ëجحً      
، وVإلضافة إىل ذلك، يقود تسارع وترية الّتغيري الباحثني إىل الّنظر يف اجلديدة، وأبرزها ما يسّمى بــــ "الّتسيري اجلديد"

  الكيفّية اّليت تستخدمها املؤّسسات وتستعملها يف ممارساkا الّتسيريية للّتكّيف مع الّضغوط البيئّية.  
  الفرع األّول: الّتحّدJّت اليت تواجه الّتسيري املعاصر

يت أّكد الّ درجة عدم التّ  ا يعين أنّ سيري املتاحة هلا؛ ممّ ي على جودة أدوات التّ ات بشكل جزئؤّسسيعتمد بقاء امل     
   Vستمرار وبسرعة.ف مع عامل يتغّري كيّ ا والتّ ب تغيريًا أساسي� ا تتطلّ سات حالي� تواجهها املؤسّ 

  قصور الّنظريّة الّتقليديّة يف تسيري املؤّسسات املعاصرة .1

  لقد أصبح تسيري املؤّسسة يف ظّل ظروف العمل الرّاهنة سريورة معّقدة تتطّلب معرفة ومهارات واسعة وقدرات     
. ففي ظروف الّتسيري اليوم، أين تتعّرض (Antić & Sekulić, 2005, p. 237) كبرية على تنظيم املشاريع

أّي وقت مضى تسيري فّعال وجاهز، ميّكنها من  املؤّسسة ملخاطر جديدة وkديدات حمتملة، يتطّلب األمر أكثر من
 "استغالل" املوارد والّتكنولوجّيات إلبرام ميزة يف الّسوق وقبول املنتجات واخلدمات أمام املستهلكني الّدولّيني

(Efremova & Micesk, 2016, p. 02).  وأّن استيعاب تغّري األوضاع البيئّية الّداخلّية واخلارجّية واملشاكل
، كما جيب إعطاء أمهّية إسرتاتيجّية للفرد دة الّناشئة املعّقدة لتسيري املنّظمة هو أهّم مصدر للميزة الّتنافسّيةاجلدي

(Burma, 2014, p. 86) .    
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غّريت نظريّة الّتسيري احلديثة الطّريقة اّليت ينظر rا املسّريون إىل وظائفهم، وقد مّكن الّتطّور يف نظريّة الّتسيري قد ل     
" يف Peter Drucker" قامكما   .(Sreedhar, 2016, p. 36) واملمارسة املسّريين والّنظم الّتسيرييّة من أن تتطّور

هجوم كبري على منوذج الّتسيري الّتقليدي، حيث أشار يف كتابه "اإلدارة يف بداية القرن احلادي والعشرين، بشّن 
شركات املستقبل" إىل الّتغّريات اّليت ستحدث وÉثرياkا على الّشركات وتنظيمها وتسيريها. ففي إحدى مقاالته، 

لّتسيري اّليت سادت حّىت عن تغيريات يف مبادئ ا "Drucker" "حتّدّ�ت الّتسيري يف القرن الواحد والعشرين"، أعلن
الّثمانينات، وجيب تغيري هذه املبادئ ألّن البيئة اّليت يعمل فيها الّتسيري قد تغّريت بشكل جذري، وسوف تنمو هذه 

  . (Buble, 2015, p. 11)  املستقبل  مؤّسساتا وحّدة يف الّتغّريات بشكل أكرب وأكثر تعقيدً 
اء بيئة أعمال مستدامة متّكن املؤّسسة من الّتنافس بنجاح مع املؤّسسات يتطّلب أيضا من الّتسيري هذه األ�م بن     

الكربى األخرى، وينطوي الّتسيري يف القرن الواحد والعشرين على طرح خطط واسرتاتيجّيات تساعد املؤّسسة على 
ألمناط  أنّ حيث  .(Strielkowski, Shishkin, & Galanov, 2016, p. 228) الّتكّيف مع البيئة املتغّرية

املناخ الّتنظيمي وإنتاجّية العمل. وعليه فمن و ا على مجيع األنشطة يف املؤّسسة ا كبريً الّتسيري اّليت يتبّناها املسّريون Éثريً 
 املهّم للغاية Vلّنسبة للمسّري أن يكون على علم مبزا� وعيوب أسلوب القيادة، ولكن أيضا بشأن نظرة املرؤوسون إليه

(Bucata & Rizescu, 2016, p. 159) .  
       الّتحدJّت اّليت تواجه املسّري املعاصر .2

إّن البيئة تتغّري دائماً، وينبغي على املسّريين جماrة الّتحّدّ�ت يف أّي حلظة، ويف كّل مرحلة وكّل وظيفة يف نشاط     
أنّه  حيث .(Zhang, 2009, p. 148) الّتسيري، ويتعّني عليهم أن يبدعوا يف كّل مكان، يف كّل شيء ويف أّي وقت

يتعّني على املسّريين املعاصرين الّتأّكد من أّ¼م يستخدمون الّتسيري القائم على املوظّفني حّىت يتمّكنوا  " Hamelوفًقا لـــــ"
 ما من احلفاظ على قّوة عاملة ملتزمة بتحقيق أداء أفضل، فاملؤّسسات اّليت ال تشرك العاملني يف وضع اخلطط كثرياً 

. ويستخدم املسّريون أيًضا مبادئ أخرى وفًقا لطبيعة احلالة بغية إشراك املؤسسة »كملها يف تفشل يف حتقيق أهدافها
    .(Strielkowski, Shishkin, & Galanov, 2016, p. 228) سريورة الّتخطيط  

 وحثّ كّل هذه الّتغيريات   2007سنة يف كتابه "مستقبل الّتسيري" اّلذي نشر  "Gary Hamel" شّجعلقد      
املسّريين على الّتخّلي عن طريقة الّتفكري الّتسيريي احلالّية واستحداث املمارسة واالستجابة لالبتكار وتعزيزه. وبعبارة 

ي ال مربّر له كلي�ا، وVلّتايل فإّن االبتكارات ا له، فإّن معظم مبادئ الّتسيري وأنظمتها تستند إىل منوذج تسيري أخرى، وفقً 
حالي�ا، جيب أن ينظر للمسّري كقائد، و  .(Buble, 2015, p. 11) الّتسيرييّة هي املصدر الّنهائي للميزة الّتنافسّية

     .(Miceski & Tashkov, 2017, p. 40)  وهو ما يعين أنّه جيب أن ميتلك مهارات املسّري والقائد 
عن القادة املوهوبني واكتشافهم  كبري على البحث والعشرين إىل حدّ  واحد القرن ال ؤّسساتسيعتمد جناح م     

 والعمل اجلادّ  ّصمودوال فعمون حبّب االستطالع، املأصحاب اخليال الواسع من هؤالء و هلم،  فّعالواالستخدام ال
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لتحويل  دائم استعدادة، مع ت البيئيّ �ّ حدّ التّ  مراعاةع و نوّ الت القادرة على تشجيع التّ املؤهّ ذوي كيز على األفكار و والّرت 
الوضع احلايل يفرض على املسّري أن فوعليه . (Bucata & Rizescu, 2016, p. 159) ملموس ؤية إىل واقع الرّ 

سيري أدوات التّ سة، اإلدارة، وكذا املؤسّ  هيكلق Vملنتجات، األنشطة، يعمل على إدارة الّتغيري الّدائم فيما يتعلّ 
  .  (Alazard & Sépari, 2001, p. 10)  املستخدمة

 يف تسيري املؤّسسات املعاصرةالّتغيري    حتمّيةالفرع الثّاين:  

ا واّليت أصبحت فيها الّتغّريات أعمال يومّيةتعيش املؤسّ       وقد أّدى ، سات اليوم وتعمل يف بيئة ديناميكّية ومتغّرية جد�
 . Vملؤّسسات يف عصرË احلايل ألن تشهد أعلى معّدل تغيري يف Óرخيهاالوضع  

  املؤّسسيتعريف الّتغيري   .1

ا غدً  سة. إنّ املؤسّ يف سيريي عمل التّ اله يشمل كافة نواحي نّ إغيري هو مسة سائدة يف البيئة املعاصرة، لذلك فالتّ  إنّ     
يت ستظهر املشاكل الّ  ف وحتاول حلّ قابة جيب أن تتكيّ نظيم والرّ والتّ خطيط لذلك فالتّ ، ا عن اليوما خمتلفً Òيت دائمً 
 اّلذي الّشيء الوحيد االجتماع «إنّ  علماء يقولويف ذات السياق،  .)422، صفحة 2006العامري والغاليب، ( مستقبّال 

، فالّتغيري هو حقيقة مهّمة يف عصرË، ويف مواجهة )171، صفحة 2017(بن حرز هللا،  نفسه» الّتغيريهو  يتغّري  ال
أنّه ال توجد طريقة سوى الّتغيري من أجل الّتكّيف مع الّتغيري، فمن املهّم للغاية Vلّنسبة ملؤّسسة  قالُ الّتغيري املستمّر، يُ 

   .(Somunoğlu İkinci, 2014, p. 122) ما أن تتكّيف مع الّتغّريات يف حميطها للحفاظ على وجودها
»نّه: «الّسريورة اّليت تنتقل rا املنّظمات من وضعها احلايل إىل وضع مستقبلي  املؤّسسيالّتغيري " Jones" عّرف     

" Skibbins" ويف نفس الّسياق عّرفه ،(Tefera & Mutambara, 2016, p. 02) مرغوب لز�دة فعالّيتها»
(حليلو ومرابط،   املتوّقع مستقبال» جمال تطويرها يف أفضل بناء إىل حالة لتحويل املنظّمة اإلداري »نّه: «األسلوب

»نّه: «استجابة املنّظمة للّتغيريات البيئّية اّليت تواجهها، حبيث حتّقق " Daft & Noe"عّرفه  كما.  )186، صفحة 2017
»نّه:  "Luscher & all"، ويف ذات الّسياق عّرفه )06، صفحة 2010خروفة، ( مواءمة وأسرع استجابة هلا» لأفض

«تغيري موّجه وهادف يسعى إىل حتقيق الّتكّيف البيئي (الّداخلي واخلارجي) مبا يضمن الّتحّول إىل حالة تنظيمّية أكثر 
 . )41، صفحة 2013الّساعدي، غايل ووادي، (  قدرة على حّل املشاكل»

هو ظاهرة مصاحبة للتحّوالت االقتصاديّة واالجتماعّية والثّقافية  املؤّسسي ميكن القول »ّن الّتغيري، ممّا سبق     
والّتكنولوجّية اّليت أجربت املؤّسسات على البحث عن أساليب جديدة وتقنيات حديثة من أجل احلفاظ على البقاء 

  كّيف يف الّنظام اجلديد.وحتقيق الّتوازن والتّ 
  والعناصر املكّونة له،  املؤّسسي  دوافع الّتغيري .2

وضع املؤّسسات،  بني واملنافسة احلاّدة وسريع املتغّرية بشكل مستمرّ  الّظروف ظلّ  يفي من الّضرور  أصبح    
ن واملنافسون لنفسها االستمرار والّنمّو، فاملستهلكو  املؤّسسة تضمن حّىت  للّتحديث واالبتكار واإلبداع إسرتاجتّيات
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ضرورة املرونة  هذه وتعين الّتعامل معها، يف يتطّلب مرونة اّلذي Vلّشكل آخر إىل وقت تتغّري من واملوارد املختلفة
 للّتغيري تظهر احلاجة ويف ذات السياق، .)63، صفحة 2017(تريكي،  مناسبة ملسايرkا تنظيمّية تغيريات إحداث

الّداخلّية وإمكانّيات وقدرات املؤّسسة وأهدافها، أو عندما عند حدوث مستجّدات جديدة يف بيئة العمل  املؤّسسي
تواجه املؤّسسة مشكالت ذاتّية داخلّية، ممّا ينتج عنه عدم مالئمة الّتنظيم احلايل للّتعامل مع الّتغيريات احلالّية يف البيئة 

، صفحة  2013ايب وزواوي، (الع، مما يتطلب إحداث تغيري أو تطوير تنظيمي أو عدم الّتوافق بني عناصر الّتنظيم
، مهما كان االّجتاه اّلذي يدفع إلحداث الّتغيري املؤّسسي، فإّن "Daft & Noe, Quick & Nelsonوحسب " .)167

نقطة االنطالق تبدأ من املتغّريات البيئّية اخلارجّية السيما تلك املّتصلة Vلعوملة والّتطّورات الّتكنولوجّية والّتغّريات 
  .  )668، صفحة 2011جّالب، (  قّوة العملاالجتماعّية و 

غيري، وحتديد يت تدعو للحاجة إىل التّ " من حتديد األسباب الّ Rowley & Lujanحسب "غيري ن عناصر التّ تتكوّ      
ض ألزمات تعرّ  غيري، واجلاهزية واالستعداد أليّ فيها، وتشكيل فريق إدارة التّ  يت سيتمّ غيري واQاالت الّ أهداف التّ 

يت ميكن أن حتدث، وتصميم كاليف الّ أثريات والتّ Vألخطار والتّ  نبؤّ غيري وتعرقله، من خالل التّ ومشكالت قد تواجه التّ 
إجراؤها، وتطوير  يت سيتمّ ديدة الّ ات اجلا ووضع بدائل وحلول مسبقة من خالل تصميم العمليّ مً قدَّ خطوات العمل مُ 

عليان،  ( سة ونظامهاة تتماشى مع حاجات املؤسّ ا وضع حلول وبدائل عمليّ ات واألنظمة اجلديدة، وأخريً العمليّ 
" تصنيف العوامل اّليت تؤثّر على ديناميكّية Vandangeon-Derumezميكن وفًقا لـــــ"كما   .)106، صفحة 2015
  . (Azzarradi & Fikri, 2017, p. 157)  إىل عاملني، القصد وطريقة نشر الّتغيري املؤّسسيالّتغيري  

  وتسيريه يف املؤّسسة  املؤّسسيالّتغيري  ّية  أمه .3

بدخول  هلا تسمح من األهداف مجلة بتحقيق استمراريّة املؤّسسة لضمان  إحداث الّتغيري أمهّية على يّتفق اخلرباء     
(Óوريريت وبومعراف،   احمليطة rا للمتغّريات املؤّسسة، واالستجابة هلا تتعّرض اّليت األزمات املنافسة، ومواجهة غمار

نظيمي ضرور�� الستمرار املؤّسسات. ويصبح تسيري الّتغيري التّ  املؤّسسي؛ وVلّتايل، سيكون الّتغيري  )110، صفحة 2014
 & Cao. كما أنّه وفًقا لـــــ"(Jovanović, 2015, p. 144)وإحداث الّتحّول مسات دائمة مليدان األعمال 

McHugh أصبحت قدرة املنّظمات على تسيري الّتغيري والبقاء يف ظّل الّتغّريات تزداد أمهّيتها يف بيئة تشهد منافسة "
ى علي حيدث الّتغيري لكوVإلضافة إىل ذلك . (Amagoh, 2008, p. 01)شديدة وأسواق تّتجه حنو العوملة 

و املستقبل قادرة حن، فالّروية بنجاح تقود الّتغيري قيادة رؤية هناك تكون  أن  ا فال بدّ صدامً  سّببي وال املؤّسسةمستوى 
ة للّتسيري مطلوب الّتغيري لسريورةة املبّكر  املرحلة يف العليا القيادات والتزام األفراد واQموعات طاقات الّرتكيز يف على

  .)294، صفحة 2016طاهر شنيرت، (  بفاعلّية
 ,Goswami) املؤّسسيإّن سريورة الّتكّيف مع الّتغيريات املصحوبة بتحسني األداء هي جوهر تسيري الّتغيري     

2015, p. 136) ، غيري التّ  تسيريغيري االسرتاتيجي، و التّ  تسيري(من  نقسم إىل كلٍّ يغيري التّ  تسيري من املعروف أنّ و
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رجات غيري يف املناصب والدّ ق Vلتّ تعلّ ياين سة وأهدافها وأسواقها ومنتجاkا، والثّ ق برسالة املؤسّ علّ يتل ، فاألوّ )الوظيفي
يدمج تسيري الّتغيري الّتصّورات املتعّلقة يف هذا الّصدد، و  .)59، صفحة 2013الّسكارنه، ( فنيواإلدارات بني املوظّ 

Vحلاجة إىل الّتغيري، نطاقه وطبيعته، ّمث اختيار األساليب، ملرافقة تنفيذ هذا الّتغيري، من حيث اهلياكل، اإلجراءات 
  .  (Sépari, Solle & Le Cœur, 2014, p. 79)  واألفراد على حّد الّسواء

ا وتعيقها قّوة العادة اّليت تعترب العقبة الّرئيسّية أمام       يرى العديد من الباحثني أن قيادة الّتغيري ستكون معّقدة جد�
الّتغيري. كما أّن دمج الّتغيري داخل املنّظمة يرتّتب عليه تعديالت خمتلفة، واّليت تؤثّر على عادات املوارد البشريّة وجتعل 

. وهكذا، يف بيئة األعمال املعاصرة اّليت تتمّيز (Akioud, 2020, p. 571) عادية ظروف العمل معّقدة وغري
مهّم  املؤّسسيبتنامي العوملة واالبتكار الّتكنولوجي واألسواق شديدة الّتنافس وتعزيز القّوة املعرفّية؛ أصبح تسيري الّتغيري 

  . (Goswami, 2015, p. 136)  وكذلك بديهي
  ، أنواعه والعوائق اّليت تواجهه املؤّسسي  جماالت الّتغيري  الفرع الثّالث:

إّن من احلقيقة الثّابتة أّن مجيع بيئات العمل تقريًبا يف حالة تغّري مستمّر. وعليه جيب على املؤّسسات إّما مواكبة     
على حنو فّعال، مع العمل على تسيري  الّتغّريات يف بيئاkا الّتنافسّية واالستجابة على الفور هلذه الّتغّريات، أو استشرافها

  مقاومة األطراف الفاعلة بكفاءة مبا يضمن تنفيذ الّتغيريات املطلوبة.
 املؤّسسي  جماالت الّتغيري .1

ريها املؤّسسة وطبيعة الكياËت جْ يتطّلب تفعيل برامج الّتغيري ضرورة الّتحديد الّدقيق لطبيعة الّتغيريات اّليت ستُ      
والعالقات اّليت ميكن أن تنشأ عنها، وهذه األخرية ميكن أن توّجه حنو مدى واسع من عناصر املؤّسسة، حبيث ميكن 

، فمن  )327، صفحة 2015(بركان،  أن تشمل أّي مستوى من مستو�ت املؤّسسة أو أّي جمال من جماالkا األساسّية
املرغوب يف العديد من املكّوËت الّتنظيمّية كاهليكل  غيريتّ ½حداث ال املؤّسسيالّتغيري تنفيذ سريورة تم kجهة 

وتستخدم املنّظمات  .الّنظم واإلجراءات والطّرائق، واألهداف...إخلالّتكنولوجيا،  األفراد، ،الّتنظيمّيةقافة ثّ الّتنظيمي، ال
تتعّلق الّتغيريات ومن جهة أخرى قد  ،)692، صفحة 2011(جّالب،  املؤّسسيمداخل خمتلفة بقصد تنفيذ الّتغيري 

ريورات ة) وأساليب العمل (السّ امركزيّ ◌ّ ة واللا Vملمارسات والّتنظيمات. فهي تعّدل الّتنظيمات (املركزيّ أساسً  املؤّسسّية
 & Autissier) واإلجراءات) وأدوات الّتسيري (جداول القيادة وأنظمة املعلومات) والكفاءات (الفنّية والّسلوكّية)

Vandangeon Derumez, 2007, p. 117) .  
ا على ة، يف منط العمل الفردي أو تغيريً خصيّ ا يف العالقات الشّ سة تغيريً غيري على مستوى املؤسّ ميكن أن يكون التّ      

ة ميكن غيري من خالل أكثر من مدخل. وبصفة عامّ ه ميكن إحداث التّ نظيم. كما أنّ فاعل بني الفرد والتّ مستوى التّ 
ا ة إىل القاعدة، وأخريً غيري من القمّ ة، التّ غيري من القاعدة إىل القمّ التّ (الثة حد هذه املداخل الثّ أ سة أن تتبّىن للمؤسّ 

ويف مواجهة مجيع الّضغوط اّليت تتعّرض هلا املؤّسسات يف جمال  .)60، صفحة 2013الّسكارنه، ( )املدخل املتكامل
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الّتغيريات اإلسرتاتيجّية و/أو الّتنظيمّية بصورة شبه دائمة، يبدو من الّضروري وضع منهجّية لتسيري هذه الّتغيريات 
 من الّناحية العملّية وقت ممكنلضمان قيادkا بشكل مستمّر وتدرجيي ومناسب، شريطة أن يكون ذلك يف أقرب 

(Sépari, Solle & Le Cœur, 2014, p. 79)فإّن قيادة الّتغيري هلا ثالثة أهداف: على . ويف هذا الّصدد ،
زمون Vلّتغيري، ّمث تغيري املمارسات على مستوى اQموعة لصاحل الّتغيري مث الّتطوير املستوى الفردي، جلعل املوّظفني يلت

  . (Tahrouch, Aajly & Fouad, 2019, p. 02)واحملافظة على مقّومات تقّدم املؤّسسة مع مرور الوقت  
   املؤّسسيأنواع الّتغيري   .2

من عّدة جوانب تغّريت طبيعة الّتغّريات نفسها. لقد أصبحت واسعة االنتشار وغري خطّية، متقطّعة وفجائّية.     
ويضطّر املسّريون العصريّون إىل العمل يف أنواع جديدة من مناذج العمل مثل الّتحالفات والّتكّتالت والّشراكات 

 Slavoljub, Skorup Srdjan) اإللكرتونّية وما شابه ذلكوالّتعهيد اخلارجي وشركات الّتوريد للخارج والّتجارة 

& Predrag, 2015, p. 42). "ويف ذات الّسياق، وفًقا لــــــKitur"  يت الّتغيري يف املؤّسسة »شكال عديدةÒ
الّتنظيمّية، والّتغيري يف مّلك، املشروع املشرتك، القيادة اجلديدة، استخدام الّتكنولوجيا، وإعادة اهليكلة (االندماج، التّ 
  )، وقد يتّم الّتخطيط للّتغيري قبل سنوات أو قد يتّم فرضه على املؤّسسة بسبب حدوث حتّول يف البيئة إخلاملنتجات...

(Lucy Wanza & Kagwiria Nkuraru, 2016, p. 191) .  
وما هي  ومهّم للمؤّسسة؟ ضروري الّتغيري هل سؤالني مهّمني: طرح وجب للّتغيري حمّددة منهجّية قبل اختيار     

طويهر، مناصريّة وشطيبة،  ( الّتغيري املطلوب نوع اختيار تستطيع املؤّسسة ذلك على وبناءً  سيشملها؟ اّليت اQاالت
الّتغيريات الّتنظيمّية مستمرّة أو متقطّعة فالّتغيريات املستمرّة هي من جهة ميكن أن تكون ف. )229، صفحة 2017
ّية (تغيريات من الّدرجة األوىل)، جزئّية، وتطويريّة، يف حني أّن الّتغيريات املتقطّعة هي تغيريات جذريّة (تغيريات تدرجي

 اّلذي الّتغيري تصنيف ميكن ومن جهة أخرى ،(Janićijević, 2012, p. 28) من الّدرجة الثّانية) شاملة وثوريّة
الوسائل،  يف وليس الغا�ت يف تعديلي الغا�ت، تغيري تغيري فّين ينصّب على الوسائل وليس(إىل  تتبّناه املؤّسسات

  .)436، صفحة 2017شارف ورمضاين، (  ا)معً  والغا�ت  كال الوسائل  يف  اتغيريً   نيتضمّ   تكيفي  وتغيري

  املؤّسسي  العوائق اّليت تواجه الّتغيري .3

 املنشود، حيث يرى والّتغيري وطبيعتها حجمهاد يتناسب موار  واستخدام إجراءات الّتغيري اّختاذ تقتضي سريورة     
"R.Vaillancourt"  ّت: مكّون تتضّمن تغيري سريورة أيّة أنËذايت  موضوعي (اهلدف املطلوب)، مكّون  ثالثة مكّو

 على القدرة يف دور اإلدارة اّلذي يربز هو األخري (اخلطّة املستخدمة). وهذا املكّون  مدمج ومكّون  املرغوب) (األثر
يـَُعدُّ الّتسيري الّناجح للّتغيري  ويف ذات الّسياق، .)65، صفحة 2012(رحيم، ر املرغوب واألث املنشود اهلدف بني الّدمج

ا، وقد وصف "Lueckeوفًقا لـــــ"  & Beer" ذو أمهّية قصوى من أجل البقاء والّنجاح يف بيئة األعمال الّتنافسّية جد�

Nohria من مجيع مبادرات الّتغيري تفشل )يف املائة 70(" أّن حوايل(Goswami, 2015, p. 135) . ،كما أنّه



 نظام مراقبة الّتسيير وسيرورة الّتغيير المؤّسسي :  الفصل األّول 

 16 

" فإّن الّتحّدي األكرب للّتغيري يتمّثل يف إدارة مقاومة األطراف الفاعلة يف حال Éثّرت Crozier et Freibergحسب "
  .  (Azzarradi & Fikri, 2017, p. 158)مصاحلهم  

املستمّر ضروري للبقاء، وVلّتايل تسعى إىل كسر احلواجز ومقاومة  املؤّسسيأّن الّتغيري  ؤّسساتمعظم املتدرك      
ئق اّليت حتول دون الّتغيري (التكلفة العالية للّتغيري، قيود الوقت، أولوّ�ت العمل األخرى، الّصعوVت الّتغيري، ومن العوا

التقّيد ، الّتجارب الّسابقةسوء نقص املهارات واملوارد، اخلوف من عدم االستقرار، فقدان شيء ذو قيمة، الفنّية، 
 )، والّلوائح احلكومّيةالّنقاVت العّمالّية، نفوذ الّسياسة الّداخلّية، رسوخ الثّقافة الّتنظيمّية، Vملمارسات احلالّية

(Raluca Ioana, 2013, p. 314) ،إلضافة إىل ذلك قّلة فعالّية فريق إدارة الّتغيريV الّضعيف من قبل ، الّدعم
 ,Eseroghene Franklin & Balbuena Aguenza)إدارة املؤّسسة، نقص املوارد والّتخطيط وقّلة الّتواصل

2016, p. 26).    
 الّتغيري منها (فرض إعاقة سريورة يف تتسّبب أن ميكن اّليت الّشائعة من األخطاءك جمموعة هنا أنّ " Beer" يرى     

ويف  .واحدة) شيء دفعةكّل   تغيري اإلصالح الّتقين فقط، وحماولة على االعتماد القّمة، الّتغيري من دفع  اجلاهزة، احللول
أّ¼ا تعيق جهود الّتغيري يف املؤّسسات  "Kotter" الّسياق نفسه يشري أحد الباحثني إىل جمموعة من األخطاء واّليت يرى

 األفراد، افتقاد الّرؤية بني القويّ  من الّرتاخي، غياب الّتحالف نوع احلايل، حدوثن الوضع ع فيه املبالغ  وهي (الّرضا
 وسرعةت سريعة جناحا للّتغيري، عدم حتقيق املعارضة ، والعقبات اإلداريّة كالبريوقراطّية، مراكز القوىتوصيلها وعدم
  .  )85 - 84، الصفحات 2015(حممودي،   املؤّسسة)  ثقافة  جذور إىل  الّتغيري  وصول وعدمر الكبري  صالنّ   إعالن

املعاصرةاملطلب الثّالث: الّتسيري األخضر رهان املؤّسسات    
ُتْظِهُر العديد من الّدراسات االستقصائّية اّليت أجريت مع مديري صناعات خمتلفة أّن الّتسيري األخضر اكتسب      

أمهّية على مدار العقود املاضية وأصبح جزًءا أساسي�ا يف خطّة املؤّسسة لتكون قادرة على املنافسة، وسيحظى الّتسيري 
 حبوث األعمال.األخضر أيضاً Vهتمام Vلغ يف  

  الفرع األّول: مفهوم الّتسيري األخضر

على ذلك، بدأت األحباث واملسامهات  ة. وبناءً سيري األخضر Vالهتمام يف األوساط األكادمييّ حيظى مفهوم التّ     
خضر من وجهة سيري األقة Vلتّ ة املتعلّ ات األكادمييّ يف األدبيّ  ة تتبلور يف صياغة أدبّياته. ومع ذلك، هناك شحّ ظريّ النّ 

  .نظر املمارسني
  مربّرات تبّين املؤّسسات للّتسيري األخضر .1

بب الكامن امية. والسّ مة والنّ ول املتقدّ من الدّ  نمية املستدامة يف كلّ ة والتّ ة القضا� البيئيّ يف اآلونة األخرية زادت أمهيّ     
مستقبل األجيال القادمة  نا فإنّ ؤّسساتيت نسّري rا مريقة الّ الطّ  ه إذا مل نغّري ة هو أنّ وراء ز�دة االهتمام Vلقضا� البيئيّ 

" يضع هذا الوعي املتزايد Kumar & Ghodeswarووفقا لـــــ" .(Goyal, 2013, p. 68) ض خلطر كبريسيتعرّ 
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واحلساسّية جتاه القضا� البيئّية بعض املطالب على وظائف املؤّسسة من أجل أن تصبح أكثر مراعاة للبيئة. ومن 
املسّلم به اآلن األمهّية اإلسرتاتيجّية لالحتفاظ VلّزVئن والعالقة طويلة األجل مع الّزVئن لتحقيق األداء الفّعال لألعمال 

شّجع هذا املؤّسسات على تطوير ممارسات أعمال فريدة للحصول على ميزة يف ممارسات األعمال اخلضراء. وقد 
تنافسّية يف الّسوق. وقد أ¤ر ذلك أيًضا احلاجة إىل البحث عن أساليب عمل جديدة شاملة مبا يكفي لتوفري ميزة 

  .  (Friday Ekahe & Raymond Uwameiye, 2019, p. 18)تنافسّية فريدة ومستدامة  
الّتسيري األخضر ميكن أن يكون له أثر كمصدر للميزة الّتنافسّية من خالل منح مزا� حثني عّدة V حسب    

 ,Newaz Rimi)اقتصاديّة وإسرتاتيجّية، جيب أن Éخذه املؤّسسة كانشغال أخالقي وليس كإسرتاتيجّية رّد فعل

2016, p. 61). األخضر وفقا لــــ" ومن العوامل اّليت جتعل املؤّسسات تعمل وفقًا ملفهوم الّتسيريDüren دة�" (ز
ضغط الرّأي العام، سّن قوانني ولوائح جديدة وز�دة املسؤولّيات البيئّية واالجتماعّية على املؤّسسات، منع األنشطة 

لمؤّسسات، أساليب وتكنولوجيا منع الّتلّوث والطّلب املتزايد تدرجيي�ا على ل حتقيق وفوراتالّضارّة Vلبيئة ممّا يؤّدي إىل 
½تّباع هذه األساليب اّليت ختلق قطاعات جديدة، الّدراسات اّليت أجريت يف هذا اQال واّليت أّدت  املنتجات اّليت تنتج

  .  (Şebnem Arikboğa, 2012, p. 32)إىل تعزيز مسعة املؤّسسات)  
  مقاربة الّتسيري األخضر مقابل املقاربة الكالسيكّية .2

ّمتت مناقشة قضا� تطّور مقاربة الّتسيري األخضر والّتحّول من مقاربة الّتسيري الكالسيكي إىل مقاربة الّتسيري      
" »ّن Cotgroveاألخضر يف األدبّيات بشكل متكّرر ودراستها بعّدة طرق من قبل العديد من الباحثني. وأّكد "

واهليمنة على  ّنمّو االقتصادي غري احملدودار بسبب إميا¼ا املتعّلق Vلمقاربة الّتسيري الكالسيكي مل تعد قابلة لالستمر 
" أّن جدول األعمال الدفاعي عن مقاربة الّتسيري الكالسيكي آخذ يف اال¼يار وقد بدأ جدول Colbyعة. وذكر "الطّبي

ة تسيري سيري األخضر كإسرتاتيجيّ يُنظر إىل مقاربة التّ . وأصبح (Güner, 2018, p. 315)أعمال البيئة يف االزدهار 
ة ة واالجتماعيّ يت ستظهر نتائجها واضحة يف اQاالت املاليّ والّ جديد، kدف إىل حتقيق أعمال مستدامة بشكل كامل، 

ليب على ي إىل تقليل Éثريها السّ ا يف تطوير أشكال عمل أكثر استدامة، ممّا يؤدّ مهم�  يلعب هذا املفهوم دوراً و ة. والبيئيّ 
من القرن العشرين، كاستجابة لتزايد اين صف الثّ سيري األخضر يف النّ ظهر مفهوم التّ  وقد  البيئة، أثناء القيام Vألنشطة.

  .(Skibińska & Kot, 2015, p. 220)  وعي املستهلكني يف جمال محاية البيئة
. ال ميكن مهم�ا اليوم مكاËً  ؤّسساتذي حيرز ملائد، والتوّجه الّ سيري األخضر األسلوب اجلديد السّ أصبح التّ     

ة وكفاءة. وقد ة بفعاليّ سيري األخضر احلاليّ ة إذا مل تتبع ممارسات التّ احلاليّ ة نافسيّ ة اليوم أن تنجح يف البيئة التّ ؤّسسمل
ه من أجل القيام أنّ  أيضاً  جيبسات وظائفها، كما ي rا املؤسّ يت تؤدّ ريقة الّ سيري األخضر ثورة يف الطّ أحدث التّ 

يعترب كما   .(Goyal, 2013, p. 70) ة وكفاءةف بفعاليّ مشاركة املوظّ  تلّقيسة جيب سيري األخضر يف املؤسّ Vلتّ 
الّتسيري األخضر منوذًجا للّتسيري مصّمًما لتلبية احتياجات املؤّسسات املعاصرة وسيتّم تثمينه إذا كان قادرًا على حتقيق 
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 .Hasan, 2016, p)فوائد مستدامة للموارد الطّبيعّية وللبيئة من أجل تلبية احتياجات األجيال املقبلة من املؤّسسات

318).      
  تعريف الّتسيري األخضر .3

سيري األخضر هو ببساطة طريقة تفكري جديدة، مرتبطة Vكتساب وعي أكرب بطريقة التّ  ة، فإنّ ؤّسسق Vملفيما يتعلّ      
Vلعامل البشري،   اقً ة ليس متعلّ ؤّسسسيري األخضر يف املة، وكيف تؤثر، من خالل أعماهلا، على البيئة. التّ ؤّسسعمل امل
ة. حسب حجم  بطريقة ما، Éخذ يف االعتبار اجلوانب البيئيّ سّري يت تة، الّ ؤّسسبكّل عنصر من عناصر املولكن 

خذ عّدة أشكال. لكن يف الغالب، مفهوم سيري األخضر عناصر خمتلفة ويتّ شاط، قد يشمل مفهوم التّ سة ونوع النّ املؤسّ 
سيري استخدام مقارVت خمتلفة للتّ  ة. وعليه، يتمّ ؤّسسمل فيها امليت تعق QVاالت الّ يتعلّ  املّؤّسساتسيري األخضر يف التّ 

 & Hadenويف هذا الّصدد تعّرف " .(Skibińska & Kott, 2015, p. 221) مؤّسسةاألخضر حسب كّل 

allكسريورة على مستوى املؤّسسة لتطبيق االبتكار من أجل حتقيق االستدامة واحلّد من «سيري األخضر ◌ّ " الت
الّنفا�ت وتعزيز املسؤولّية االجتماعّية وحتقيق ميزة تنافسّية من خالل الّتعّلم والّتطوير املستمّر ومن خالل تبّين 

 .Güner, 2018, p)»األهداف البيئّية واالسرتاتيجّيات اّليت تدمج Vلكامل مع أهداف واسرتاتيجّيات املنّظمة

تلك املمارسات اّليت ينتج عنها «أّن الّتسيري األخضر هو ت احلديثة يف إحدى الّدراسا" Peng & Lin، كما يرى "(313
تقدمي منتجات صديقة للبيئة وتقلل من التأثري على البيئة من خالل اإلنتاج األخضر، والبحث والّتطوير األخضر، 

  . (Loknath & Abdul Azeem, 2017, p. 691)  »والّتسويق األخضر
 ؛ديقة للبيئة ويف سريورة قرار اإلدارةنغماس يف املمارسة الصّ كسريورة لال األخضر  سيريالتّ  ممّا سبق، ميكن تعريف     

 ¤ت البيئة. فهو نظام إدارة ديناميكي ومستمر لألنشطة والعمليات لرصد ومنع ومكافحة ملوّ 
  يف املؤّسسة  الفرع الثّاين: مبادئ الّتسيري األخضر، أهدافه ومنافعه

ا جزء من ا وأن تدرك أ¼ّ االستعداد للعمل بطريقة مسؤولة بيئي�  ؤّسساتوقت مضى، على امل اليوم، أكثر من أيّ     
 املمارسات ة تبّين اس أمهيّ . ومع مرور الوقت، يدرك النّ ؤّسسات املمارسات اخلضراء يف املاQتمع ولذلك ينبغي تبّين 

 .رائد واملستقبل لالقتصاد األخضمط السّ يت أصبحت هي النّ اخلضراء والّ 
 مبادئ الّتسيري األخضر .1

ة  ، حيث ظهرت نتائج املشاكل البيئيّ الواحد والعشرينخالل القرن  األخضرسيري ة للتّ ات تعطي أمهيّ ؤّسسبدأت امل     
 وانطلق العمل بتبّين  األخضرسيري ت مبادئ التّ Éثري العوملة حينها أدركت املشاكل واألضرار، فتبنّ  جنبًا إىل جنب مع 

 .Uygur, Yasin Musluk & Ilbey, 2015, pp)األخضرسيري املبادئ خبصوص املوضوع بعد تزايد أمهية التّ 

 د يفيت حتدّ سيري األخضر يف أعماهلا والّ ة لتبين التّ ؤّسسعشرة مبادئ للم "Kurland & Zell"م قدّ . و (352 -351
دراسة اجلدوى ، د من االلتزامأكّ إعداد مقاييس االستدامة للتّ ، تنفيذ القيم اخلضراء ،وضع قيم خضراء للمؤسسة(
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أثري عليه من أجل املشاركة يف د والتّ املورّ  مع عاون واصل والتّ التّ ، تعزيز ممارسات االستدامة والقيم ،سيريتغيري التّ ، اخلضراء
تعزيز ، خضريVئن واملنافسني لتشجيعهم وتثقيفهم حول التّ إقامة عالقات مع الزّ  ،االبتكار املوّجه حنو الّتخضري

(مثل إلقاء خطاب   لموساالستمرار امل،  فني بتطبيق القانون واجلمهور العامة واملكلّ مات غري احلكوميّ العالقات مع املنظّ 
 Muhamad) مة))ق Vالستداة فيما يتعلّ ؤّسسامل مسعةعلى محافظة ة للجاريّ حضور املؤمترات وكذلك املعارض التّ  أو

Firdaus, Zulkifli & Wan Nadzri, 2015, p. 119) . 
  سيري األخضرأهداف التّ  .2

ا قليدي، أصبحت أيضً سيري التّ خل من بني أهداف مفهوم التّ ة والدّ نمية االقتصاديّ ركاء والتّ بينما كان ربح الشّ      
تتمثل ويف هذا الّصدد، ز على البيئة. يت تركّ الّ  األخضرسيري ركاء واالستدامة وجودة احلياة من بني أهداف التّ ة الشّ رفاهيّ 

يف (القيام »نشطة أعمال مناسبة للبيئة، ومحاية البيئة وتوفري تنمية مستدامة يف األهداف  األخضرسيري أهداف التّ 
 مؤّسساتة للنظيميّ تّ قافة ال، وسريورات اإلنتاج، والثّ هامنظيمي، واملؤى والغا�ت ووظائف األعمال، واهليكل التّ والرّ 

 املناسب اليت تستخدم مبدأ االستدامة اللتكنولوجيأمهية  من خالل إيالءنشطتها وضع ضوابط ألينبغي و واألعمال). 
    .(Uygur, Yasin Musluk & Ilbey, 2015, p. 351)  يف األعمال

سيري ب فيها. وجيب على التّ ة، بدًال من التسبّ واالجتماعيّ ة من املشاكل البيئيّ  كلّ   ضر إىل حلّ خسيري األالتّ  يهدف     
سات. وVإلضافة إىل ذلك، حتسني جودة أن يعتمد على سياسات وممارسات ومبادئ تعمل على حتسني كفاءة املؤسّ 

 ّVتمعات والبيئةئن واملوظّ احلياة للزQفني وا (Tam & Taruna, 2016, p. 589) ن هناك جمموعة كبرية م. كما أّن
نظيمي، ويف سيري األخضر ميكنها حتسني األداء التّ يت تسعى إىل القيام مبمارسات التّ ت الّ ؤّسساامل األحباث تفيد »نّ 

  . (Kamasak, Yozgat & Yavuz, 2016, p. 97)  ةيعيّ الوقت نفسه احملافظة على البيئة الطبّ 

  منافع الّتسيري األخضر  .3

ن إدخال علم املمارسات املستدامة يف جمال األعمال العقود القليلة املاضية ليتضمّ سيري األخضر منذ ر التّ لقد تطوّ      
 Tam)ةة واألجيال املستقبليّ بطريقة تفيد األجيال احلاليّ  تسيريهاة من خالل خصيّ راعة واQتمع والبيئة واحلياة الشّ والزّ 

& Taruna, 2016, p. 587).  وفًقا لــــ"فمن جهةAmbec & Lanoieصّور الّسائد اّلذي يتوّقع »ّن ◌ّ لت"، فا
املمارسات الّصديقة للبيئة تفرض تكاليف إضافّية على مؤّسسات األعمال وVلّتايل تقّلل من القدرة الّتنافسّية 
للمؤّسسة قد أضعفته األدّلة املعاصرة اّليت توّثق أّن أداء األعمال اخلضراء ال يتسّبب Vلّضرورة يف ارتفاع الّتكاليف، بل 

مبا يتماشى مع الّتحّول يف " Jennings & allحسب "أن يؤّدي إىل ز�دة يف القدرة الّتنافسّية. ومن جهة أخرى  ميكن
منط الّتفكري الّتنظيمي من تعظيم الرّبح على املدى القصري إىل حتقيق االستدامة على املدى الّطويل، أصبح خلق ثقافة 

ث كبري يف ميادين خمتلفة من ختّصصات األعمال والّتسيري عمل صديقة للبيئة يف منّظمات األعمال جمال حب
(Demiral, 2018, p. 30) .  
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سيري التّ  ا تنطوي على صعوVت مالّية بسبب تكلفتها. ومع ذلك، فإنّ على أ¼ّ  األخضرسيري ينظر إىل تطبيقات التّ      
له مزا�  األخضرسيري تطبيق التّ  ول أنّ ميكن القو غم من هذا العيب الوحيد. ينطوي على مزا� عديدة على الرّ  األخضر

قليل من استخدام مصادر على البيئة، والتّ  ؤّسسةة للملبيّ قليل من اآل¤ر السّ ، والتّ املؤّسسة(ز�دة مسعة وشهرة  مثل
 األخرى بصورةغط ت األخرى، واالستجابة ملطالب مجاعات الضّ ؤّسساامل ق يف املنافسة ضدّ فوّ التّ  إÓحةاقة، و الطّ 

كما قد يؤّدي   .(Uygur, Yasin Musluk & Ilbey, 2015, p. 351) وتوفري منافع لقطاع األعمال) ةمثاليّ 
الّتسيري األخضر إىل حتسني األداء الّتشغيلي للمؤّسسة، وتعزيز العمل اجلماعي، وحتسني الثّقافة الّتنظيمّية وختفيض 

  . (Mousumi Sengupta & Nilanjan Sengupta, 2015, p. 02)  الّتكلفة
  يف وظائف األعمال األخضرسيري  تطبيقات التّ الفرع الثّالث:  

ّمت  ملاضية،خالل الّسنوات القليلة اف. هايف مجيع وظائفاألخضر سيري »نشطة التّ  ؤّسساتجيب أن تضطلع امل    
 ؤّسساتقامت املما إذا ف، إدخال الوعي البيئي يف أنظمة الّتسيري كأسلوب لتسيري البيئة من خالل أنشطة منّظمة

  .على منافسيها  اقً ا حترز تفوّ يف وظائف األعمال بنجاح، فإ¼ّ   األخضرسيري  التّ   بتطبيق أنشطة
  اإلنتاج تطبيقات الّتسيري األخضر يف أنشطة   .1

يف تطبيقات الّتسيري األخضر هو تقييم   " فإّن اهلدف من الوعي البيئيBüyüközkan & Vardaloğluحسب "    
 Uygur, Yasin Musluk)اإلنتاج من مرحلة الّتصميم إىل مرحلة إعادة الّتدوير وإعادة اإلنتاج وإعادة االستخدام

& Ilbey, 2015, p. 355). ،وفًقا لــــــ" ويف ذات الّسياقRao"  يتضّمن ختضري الّتصنيع جانبني من جوانب محاية
البيئة: احلّد من املواد املسّببة للّتلّوث واحلفاظ على املوارد الطّبيعية املتجّددة وغري املتجّددة. وتوجد أربعة أطر شائعة 

نتاج يف مصانعها. وهي تشمل (اإلنتاج األنظف، والكفاءة البيئّية، االستخدام من قبل الّصناعة أثناء ختضري اإل
واإلنتاج املنخفض الّتكلفة وتسيري اجلودة البيئّية الّشاملة). وإّن الّنطاق اّلذي سيتّم فيه تطبيق أطر ختضري اإلنتاج يعتمد 

  .  (Shekari & Ghatari, 2013, p. 314)إىل حّد كبري على تكامل املوّردين والتزام العّمال  
أن تفي rا لتكون قادرة على ممارسة أنشطة  ؤّسساتيت جيب على املبعض العوامل الّ هناك " Karabulut"وفًقا لــــــ    

اقة ل استهالك الطّ ة املواد اخلام ومعدّ حتديد كميّ ( هذه العوامل هيو . األخضرسيري اإلنتاج يف ضوء تطبيقات التّ 
زمة اقة املستخدمة يف سريورة اإلنتاج وإجراء األعمال الّال ة املواد اخلام والطّ تدنية كميّ ، اإلنتاجاملستخدمة يف سريورة 

ة، وإنتاج منتجات صاحلة اقة بطريقة أكثر إنتاجيّ غليف، واستخدام الطّ ف التّ تكاليث على األرجح، تدنية لوّ ملنع التّ 
) تدويرها بعد استخدامها من طرف املستهلكني إعادةميكن  تصميم عبوات إنتاجو دوير يف سريورة اإلنتاج، إلعادة التّ 

(Uygur, Yasin Musluk & Ilbey, 2015, p. 355) . 
  تطبيقات الّتسيري األخضر يف تسيري املوارد البشريّة  .2
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فإّن الّتحّول إىل الّتخضري مفيد للمؤّسسات... وموظّفي املوارد البشريّة   "WalterWehrmeyer"وفًقا لــــــ    
(AnuSingh & Shikha, 2015, p. 24)،تقّدم املؤّسسات اّليت متارس الّتسيري األخضر  . ويف ذات السياق

تدريبات ملوظّفيها حول املنتجات الّصديقة للبيئة، واملصادر اّليت تعطي وال تضّر Vلبيئة، واآل¤ر الّسلبّية واإلجيابّية 
سسة. كما جيب الّنامجة عن اإلنتاج اّليت تنتج عن األعمال، وتسيري الّنفا�ت، واهلدف األخضر، والغاية ورؤية املؤّ 

تدريب املوظّفني وإطالعهم على تسيري البيئة إلجناح تسيري املوارد البشرية يف أنشطة الّتسيري األخضر. وجيب تشكيل 
الوعي البيئي للعاملني عن طريق الّدورات الّتدريبّية واملؤمترات واخلطاVت حول املسؤولّيات جتاه الطّبيعة، واآل¤ر الّسلبّية 

 ألقيت على الطّبيعة، واألماكن املناسبة لتصنيف الّنفا�ت إلعادة الّتدوير ومصادر الطّاقة املتجّددة وغري للّنفا�ت اّليت
أربع " Opatha & Arulrajah"م قدّ . وقد (Uygur, Yasin Musluk & Ilbey, 2015, p. 356) املتجّددة

جتّنب  ،ةبيعيّ احلفاظ على البيئة الطّ  ،يعيةالبيئة الطبّ  يت هي محايةة الّ خضري يف سياق تسيري املوارد البشريّ جوانب من التّ 
 ,Muhamad Firdaus)ةيت تبدو وكأّ¼ا طبيعيّ ؛ وإنشاء احلدائق واألماكن الّ تقليله إىل أدىن حدّ ث البيئي أو لوّ التّ 

Zulkifli & Wan Nadzri, 2015, p. 120).  من خالل مشاركة  األخضرسيري ميكن أن تنجح تطبيقات التّ و
 . (Uygur, Yasin Musluk & Ilbey, 2015, p. 356)األخضر  سيريقة Vلتّ ال يف مجيع األنشطة املتعلّ العمّ 

  تطبيقات الّتسيري األخضر يف أنشطة الّتسويق  .3

      �لقد أدركت املؤّسسات يف الوقت الرّاهن، أنّه يف أّي ميدان من امليادين ال ميكنها االستمرار دون مراعاة القضا
طويلة األجل ألّن ن عليها أن تراعي القضا� البيئّية أثناء إعداد اسرتاتيجّياkا وخططها ◌ّ البيئّية. ووفًقا لذلك، يتعي

 ولقد . (Durmaz & Vildan Yaşar, 2016, p. 64) الوعي البيئي يف أّي سوق يوّفر Vلفعل ميزة تنافسّية
 وذلك ة،سويقيّ التّ  kاممارسا يف ةواألخالقيّ  ةاالجتماعيّ kا امسؤوليّ يف  ظرالنّ  ½عادةؤّسسات امل من العديد  Vدرت

 فَ رِ عُ  تسويق؛الّ  بنمط جديد منهتمام اال بدأهنا  ومن ة،سويقيّ التّ ا اkاسرتاتيجيّ  يف مرموقة مكانة البيئي البعد ½عطاء 
، صفحة  2014(أوالد زاوي،  ةلبيّ السّ  ةوالبيئيّ االجتماعّية  اآل¤ر لتلك حلوالً  ميقدّ  تسويقيكمنهج   األخضر سويقVلتّ 

120(.   
احلسبان، يتّم إعطاء أمهّية للوعي البيئي ووضع ضوابط له. ويتّم تنفيذ عند األخذ بتطبيق الّتسيري األخضر يف      

عملّيات البيع والّتعبئة والّتسعري والّتوسيم والّرتويج والّتوزيع واإلعالن للمنتجات املنتجة ضمن نطاق أنشطة الّتسويق يف 
جّيات الّتسويق املناسبة يف الّتسيري املؤّسسات. ومن الّصعب مواصلة أنشطة الّتسيري األخضر املؤّسسي ألّن اسرتاتي

 -Uygur, Yasin Musluk & Ilbey, 2015, pp. 356)على املدى الّطويل ااألخضر هي تكاليف توّفر رحبً 

ي سات وللحفاظ على البيئة، ويؤدّ ة للمؤسّ ات املهمّ وجهّ سويق األخضر من التّ أصبح مفهوم التّ عليه، فقد و . (357
Vئن لتفضيل املنتجات أثري يف سلوك الزّ التّ  ل إىل اQتمع االيكولوجي املستدام، ومن َمثَّ حوّ ذلك بدوره إىل تشجيع التّ 

    .)71، صفحة 2014النّجار، (  صديقة البيئة
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 تطبيقات الّتسيري األخضر يف أنشطة احملاسبة .4
" يف حبثه أّن العديد من قادة املؤّسسات يتبّنون ممارسات االستدامة املؤّسسّية John R. Rathgeberذكر "     

 .Dash & Mishra, 2015, p)وممارسات األعمال اخلضراء كوسيلة لتحسني عملّياkم وتعزيز قدرkم الّتنافسّية

 ,Uygur)قائمة على البيئةولتبّين الّتسيري األخضر وحتقيق استدامته جيب أن تشّكل املؤّسسات آلّية مراقبة  ،(48

Yasin Musluk & Ilbey, 2015, p. 358).  نسبي�ا  احلديثراء اخلض احملاسبة ومهمف رهظ  قلاملنط ذاه منو
، مستوى اQتمع  ىلع أو ةؤّسسامل مستوى ىلع كانت  سواءً  ةاإلمجاليّ  ةالبيئيّ  كاليفالتّ  قياس ىلع يعتمد ذيوالّ 

مراحل  يف مجيع بيئةلل صديقة أنشطة مبمارسة زمةلم وقوانني بتشريعات لبيئةل العاملي تمامهاال دعم متّ  أن  بعد ماوالسيّ 
تعترب احملاسبة البيئّية أداة متّد املستفيدين Vملعلومات احملاسبّية عليه، . و )67، صفحة 2016(نصور و�سني،  العمل

ة إىل جانب البياËت واملعلومات املتعّلقة Vلّنواحي ومّتخذي القرارات مبعلومات الّتكاليف املتعّلقة Vلّنواحي البيئيّ 
املالّية، إلعطاء صورة كاملة عن أداء املؤّسسة فيما خيّص األمور املتعّلقة Vحملافظة على البيئة اخلضراء وجتسيد الّتنمية 

  .)248، صفحة 2011(فارس وضويفي، املستدامة  
 والّتطويرتطبيقات الّتسيري األخضر يف أنشطة البحث   .5

ة ي إىل خلق معرفة إضافيّ يت تؤدّ ة الّ ا خمتلفة من األساليب العلميّ طوير يندرج يف إطاره أنواعً مفهوم البحث والتّ إّن     
طوير عترب البحث والتّ لذلك يُ ، مة األعمالات جديدة يف منظّ ي إىل إجياد منتجات وعمليّ تساعد على خلق قيمة تؤدّ 

يعتمد جناح كما   .)713، صفحة 2006العامري والغاليب، ( سةكنولوجي يف املؤسّ اإلبداع التّ ي إىل ريق املؤدّ هو الطّ 
أنشطة البحث والّتطوير على التوّجه حنو العوملة، وتوفري الّتكامل بني األعمال واالبتكارات من خالل متابعة الّتطّورات 

     .   (Uygur, Yasin Musluk & Ilbey, 2015, p. 358)  الّتكنولوجّية
 تشجيع على تعمل يتالّ  اتاالسرتاتيجيّ  أهمّ  من جديد التّ  ةVستمراريّ  ترتبط يتالّ  طويروالتّ  البحثإسرتاتيجّية  تعترب    

 للمنتجات املةوحتقيق اجلودة الشّ  سةاملؤسّ  أداء بتحسني الكفيلة اجلديدة اتكنولوجيّ التّ  وخلق واالبتكار اإلبداع
ويف هذا الّصدد، من  .)28، صفحة 2013مصيطفى ومرّاد، ( ةنافسيّ التّ  قدراkا يوتنمّ  أرVحها متعظّ  ةتنافسيّ  »سعار
جيب أن يقوم قسم البحث والّتطوير بدمج األنشطة املناسبة ملفهوم الّتسيري األخضر املؤّسسي من خالل إتباع جهة، 

 ,Uygur, Yasin Musluk & Ilbey)تكنولوجيا صديقة للبيئة وتشجيع استخدام مصادر الطّاقة املتجّددة

2015, p. 359). ،حسب  ومن جهة أخرى"Karabulut "وّجه أنشطة البحث والّتطوير تقوم الوحدات اّليت ت
بتنفيذ مشاريع جديدة ينتج عنها كمّية أقّل من الّنفا�ت والّتلّوث يف سريورات اإلنتاج والّتكنولوجيا وتطوير خطّة 

 & Uygur, YasinMusluk)واسرتاتيجّيات جديدة من خالل العمل على تقليل استخدام الطّاقة واملوارد

Ilbey, 2015, p. 359) .  
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  سياملؤسّ   املبحث الثّاين: مراقبة الّتسيري يف مواجهة الّتغيري

من خالل كشف مواطن القوة  املؤسسة، يف األداء وتصحيح تقييم أدوات من أساسية أداة التسيري مراقبة تعترب     
بيئة غري (عمال األالقيود والتهديدات اليت تواجه بيئة لتثمينها وتنميتها، ومواطن الضعف ملعاجلتها وتعديلها. ويف ظّل 

، فليس على أنظمة مراقبة الّتسيري فقط Éمني الّنظام الّداخلي )معّقدة وسريعة الّتغّري وذات تنافسّية عالية، مؤّكدة
ظروف ومتطلبات البيئة احمليطة، وأن توفر اآلليات وامليكانيزمات اليت  أيًضا تراعيأن عليها ، ولكن جيب للمؤّسسة

 تعديلعلى مراقبة التسيري ؛ أي أّن هذه الظروف الراهنة حتتم بيئتها متغرياتمع قادرة على التكيف املؤّسسة  جتعل
  .، لكي تتمّكن من مسايرة هذا الّتطّور والّتغّري عملها  أدوات  ، Vإلضافة إىل تطويرمهامها وأدوارهامفاهيمها، 

  املطلب األّول: حدود مراقبة الّتسيري الّتقليديّة 

بشّدة بسبب صرامتها ومنطقها القمعي،كما ّمت  ةالنتقادات حادّ لقد تعّرضت نظم مراقبة الّتسيري الّتقليديّة      
  ها يف املؤّسسات ذات األهداف املتعّددة واملتعارضة أحياËً.الّتشكيك يف بعض أدواkا فيما يتعّلق بشرعّيت

  ل: مفهوم املراقبة يف املؤّسسةالفرع األوّ 

 تطوير إىلوهلذا يسعى املمارسون هلا يف املؤّسسات ، سةأهداف املؤسّ حتقيق  يف كبرية  ة»مهيّ راقبة امل مفهومى ظحي    
  . األعمال  بيئة  تشهدها  يتالّ   اتغريّ والتّ   راتطوّ التّ   لتواكب  فيها املستخدمة  قنياتوالتّ   أساليبها

  تعريف املراقبة .1

املراقبة هي احللقة األخرية من سريورة الّتسيري. ففي ضوء األهداف احملّددة يف خطّة عمل املؤّسسة، يراقب املسّري      
 .Ckouekam, 2015, p) الّنتائج اّليت ّمت احلصول عليها يف ¼اية الّدورة. ويقّيم مسار اإلجناز واألداءات احملّققة

  املغريب،( صيب للّتنظيم لكو¼ا تتعّرض لكّل خلّية من خال�ه تتأثّر rا وتؤثّر فيها؛ أي أّ¼ا بذلك تعترب اجلهاز الع(31
وضمن الكتاVت األوىل يف الّتسيري، ّمت أخذ مفهوم املراقبة كمرادف للّرقابة املالّية، حيث كان . )209، صفحة 2016

 ,Abdisamad Hared)ينظر إليها كأحد وظائف احملاسبة واإلدارة املالّية اّليت تقّدم معلومات الّختاذ القرار

Zarifah & Rafiul Huque, 2013, p. 01) .  
مراقبة kدف إىل قياس نتائج  حيح. فكلّ اه الصّ م فيها وتوجيهها يف االجتّ حكّ القدرة على التّ ة ما يعين مراقبة وضعيّ    -

 & Alazard)ملعرفة ما إذا كان هناك توافق أو اختالف دة مسبقاً عمل ما ومقارنة هذه النتائج Vألهداف احملدّ 

Sérari, 2001, p. 15).   املراقبة مها كاآليت:ويف نفس الّسياق يوجد َمْعنَـَيان لكلمة 

     يزانّية املخّصصة لإلعالن على املنتج اجلديد حّىت اآلن؟املالفحص؛ ملاذا الّتكاليف مرتفعة؟ ملاذا مل تنفق 
    لّرجوع إىل الوضع املرغوب (إذا ما أظهرت الّرقابة أّن هناك احنراف بنيV الّضبط؛ تسمح اإلجراءات الّتصحيحّية

 . (Mesbah, 2016, pp. 14 - 15)ب)  الوضع الفعلي والوضع املرغو 
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ة؛ وهلذا الّسبب البّد من التحّدث عن سريورة املراقبة. وتتضّمن سريورة ؤّسستتطّور املراقبة بصورة ديناميكّية داخل امل  -
املراقبة مجيع اخلطوات اليت تتابع وتنّسق وتتحّقق من تنفيذ القرارات واإلجراءات التنظيمّية. ولذلك تشتمل الّسريورة 

 : (Alazard & Sérari, 2001, p. 15)عموًما على ثالث مراحل  
 املراقبة   مراحل سريورة):  01رقم (  شكلال

  
 

 
 

  
 

Source: (Alazard & Sérari, 2001, p. 15) . 
 

 تلخيص تطّور مفاهيم املراقبة عرب الّزمن من خالل اجلدول أدËه:ميكن   -
    

  ): تطّور مفاهيم املراقبة عرب الّزمن01اجلدول رقم (
  

 

 املفهوم  الباحثون
.)Mueller 1974, Link 1982, Reichmann 1985 ( ملعلوماتك  املراقبةV وظيفة لإلمداد . 

.)Hahn 1978, Krueger 1979, Franz 2004 (  رقابة موّجهة حنو حتقيق النتائجك املراقبة .  

.)Horváth 1978, Schmidt 1986, Kuepper 1987 ( نسيق وظيفة للتّ ك املراقبة . 
.)Becker 1990 (  دف إىل حتقيق قيمة مضافةk عتبارهاV املراقبة . 

.)Weber/Schaeffer 1999, Ahn/Dyckhoff 2001 ( تسيري عقالين لضمان  ك املراقبة . 
  

Source: (Vuko & Ojvan, 2013, p. 46) . 
 

  
  

أدبّيات الّتسيري كسريورة يتّم من خالهلا متابعة تنفيذ العمل كما ّمت التخطيط له ميكن تعريف املراقبة يف ، ممّا سبق     
  البيئة اّليت تعمل فيها.متطّلبات  من قبل وفق آليات وإجراءات حتّددها إدارة املؤّسسة يف إطار 

  املراقبة التّنظيمّية وأمهّيتها يف املؤّسسة .2

" من أوائل املؤّلفني اّلذين سامهوا يف الّتنظري للمراقبة. واقرتح تصنيًفا يعتمد على تقسيم سريورات Anthonyيعترب "     
املراقبة وفًقا للمستو�ت اهلرمّية اّليت متارس فيها. ويعتمد الّتصنيف اّلذي اقرتحه هلذا الغرض من املراقبة على حتديد 

. ويف هذا (Ckouekam, 2015, p. 34) و�ت خمتلفة من املؤّسسةاإلسرتاتيجّية واّجتاها وتنفيذها على مست
، متارس من "Cardinal & al" جزء ال يتجزّأ يف أسلوب سري العمل يف املؤّسسات«الّصدد، فاملراقبة الّتنظيمّية هي: 

قبل مراقبني (مثل، مسّريي املشاريع، ورؤساء وحدات األعمال) ملراقبة (على سبيل املثال، أعضاء فريق املشروع 

 
  القرار 
 قبل

  إلجراءا
 أثناء 

  الّنتيجة 
 بعد 



 نظام مراقبة الّتسيير وسيرورة الّتغيير المؤّسسي :  الفصل األّول 

 25 

" Spekle. ويف ذات الّسياق عّرفها "(Sihag & Rijsdijk, 2019, p. 91) »واملوّردين وأعضاء وحدة األعمال)
ّليت من خالل Éثريها على سلوك األطراف الفاعلة، تسهم يف حتقيق سريورة موّجهة أو جمموعة من اآلليات ا«»ّ¼ا: 

" ميكن ممارسة املراقبة الّتنظيمّية من خالل مشاركة املّسري يف األنشطة Flamholtz، كما أنّه حسب "»أهداف املؤّسسة
إعداد املوازنة، (نها مثًال اليومّية، عن طريق القواعد واإلجراءات واألدوات احملاسبّية عن طريق تفويض املسؤولّيات، وم

  .(Nogatchewsky, 2010, p. 05)  )ووضع مؤّشرات األداء، وخطط الّتحفيز

تكمن األمهّية من تطبيق الّنشاط الّرقايب يف املؤّسسة من Éّكد اإلدارة من مدى تنفيذ خططها املوضوعة يف اّجتاه      
رافات الفعلّية واألخرى احملتملة لضمان حتقيق األهداف املسارات املرسومة هلا حلرصها على سرعة تصحيح االحن

كما تلعب   .)325، صفحة 2004غنام، و ميمري، هيجان (الشّ  املنشودة »كرب كفاءة وأقّل تكلفة ويف الّزمن املخّطط
املراقبة أيضا دورا مهّما يف حتديد املكافآت اّليت تقّدم لألفراد ولتحفيزهم ومراقبة أدائهم وقد تكون املراقبة إجيابّية أو 

 سلبّية، يف املؤّسسة تبعا ملواقف استخدامها، وتستمّد املراقبة أمهّيتها من العوامل اآلتية: 
 .اخلطط، وتزداد أمهّية املراقبة مع ازد�د الفرتة الّزمنّية لتنفيذ اخلططتغّري الّظروف البيئّية يعيق تنفيذ     -
 .يتعاظم أثر األخطاء وتراكماkا مبرور الّزمن وخاّصة إذا بقيت دون معاجلة  ؛تراكم األخطاء   -
والّشراء وتعقيد هيكلها الّتنظيمي تزداد احلاجة لعملّية املراقبة بتوّسع املؤّسسة يف اإلنتاج واملبيعات ؛ الّتعقيد املنّظمي   -

  . )151، صفحة 2007(كتانة،   وازد�د حّدة املنافسة
قياس وتقييم األداء الفعلي  ي مهّمتهاسيري تّ فّعالة يف العمل ال الّتنظيمّية »ّ¼ا سريورة ميكن تعريف املراقبة، ممّا سبق     

تعمل على  كما، الّتصحيحّية لالستمرار يف متابعة األهداف املخّطط هلاوتطوير األنشطة ، يف كّل عنصر تنظيمي
  يف املستقبل.  ميكن إصالحها والعمل على منع تكرارهانظيم حّىت عف وكشف األخطاء املوجودة Vلتّ إظهار نقاط الضّ 

  سةيف املؤسّ الّتنظيمّية   مستوJت املراقبة .3

إّن وظيفة املراقبة تعمل بشكل متكامل ومتداخل مع وظائف الّتسيري األخرى، وليس مبعزل عن هذه الوظائف.     
الّرغم من أّن  واملراقبة سريورة ينبغي أن تكون ذات طبيعة مستمرّة أو دائمة، وليس وقتّية تنتهي Vنتهاء املهّمة. وعلى

،  2008(العّالق، ة ظيفة تسيرييّة ضروريّة يف كّل مستوى من املستو�ت الّتنظيميّ املراقبة ختتلف بني املسّريين، إّال أّ¼ا و 
اهلياكل، وإجراءات ( حديدمة، وVلتّ ة نظام شامل ميّس مجيع مستو�ت املنظّ نظيميّ وبكون املراقبة التّ  .)130صفحة 

،كما ة ليشمل أنظمة اّختاذ القرار ونظم املعلوماتالفنيّ ه يتجاوز األبعاد إنّ ) فمةاّختاذ القرار، وسلوك األفراد وثقافة املنظّ 
ة إىل حتسني القواعد نظيميّ مة. تسعى املراقبة التّ ة حنو حتقيق أهداف املنظّ ة واجلماعيّ يهدف إىل توجيه اجلهود الفرديّ 

 Ëتة ثالثة مكوّ نظيميّ تّ للمراقبة الو حتديد سلوكهم. يف يت يسرتشد rا القادة يت تبىن عليها القرارات والّ واإلجراءات الّ 
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  ة نظيميّ راقبة التّ املسيري كنظام فرعي من تظهر مراقبة التّ ، و سيري)شغيلية ومراقبة التّ ة، املراقبة التّ (املراقبة اإلسرتاتيجيّ 
(Ckouekam, 2015, p. 34) .  

يف كتابه "أنظمة الّتخطيط واملراقبة: إطارًا للّتحليل، يتناول ثالثة مستو�ت هرمّية خمتلفة يف  "Anthony" ضعَ وَ     
؛ أّي »ساليب خمتلفة هلا صلة Vلّتسيري. ففي أعلى مستوى، يتّم حتديد أهداف الّتخطيط االسرتاتيجي، املؤّسسة

 مستوى من املراقبة الّتشغيلّية، تكون خمتلف املهام وتوضع خمتلف الّسياسات لتنظيم العملّيات وإدارة املوارد. عند أدىن
ن مفهوم كمُ الّتشغيلّية للمنّظمة حمّل تركيز، ويتّم قياسها من خالل مفاهيم مثل الفعالّية والكفاءة. بني هذين املستوين يَ 

؛ أو ظاهرة مراقبة الّتسيري اّليت تتناول كيفّية استخدام املوارد. وتوصف »ّن هلا وظيفيت الّتخ ��طيط واملراقبة حصر
من . وعليه Emmanuel & al "(Bredmar, 2017, p. 117)وظيفتان ميكن اعتبارمها وجهني لعملة واحدة "

سيري تتموضع بني املراقبة اإلسرتاتيجّية واملراقبة الّتشغيلية، واّليت تسمح خالل هذا الّتقسيم الّزمين، جند أن مراقبة التّ 
 & V(Alazardلّضبط على املستوى املتوّسط مبراقبة حتويل األهداف املخّططة للمدى الطّويل لنشاطات جارية

Separi, 2001, p. 16).  
  راقبة الّتسيري الّتقليديّةالّسمات املمّيزة ملالفرع الثّاين:  

ماذج شكيك يف النّ ذي ال يسمح Vلتّ نظيمي الّ ياق التّ موذج الكالسيكي على السّ سيري حسب النّ تقتصر مراقبة التّ      
ال تعمل بشكل . وهي بذلك، سةت عليها، ومدى مالءمة وكفاءة خطط عمل املؤسّ يَ نِ يت بُ ة، واالفرتاضات الّ األساسيّ 

اإّال   فّعال   . يف ظّل افرتاضات تقييديّة جد�
  " cybernétique"مراقبة الّتسيري الّتقليديّة وفق مقاربة   .1

، واّليت أحدثت تغيريًا جذر�� يف 1920و 1860نشأت املدرسة الكالسيكّية مع الّثورة الّصناعّية الثّانية بني سنيت      
أساليب عمل املؤّسسات، وقد Éّسست بشكل أساسي من قبل املهندسني، وkدف إىل توليد الّنماذج الّتحليلّية 

. وقد ّمت ابتكار الّنموذج (Maghraoui, 2018, p. 1165)والّتجريبّية واملعياريّة اّليت ختدم املؤّسسة الّصناعّية 
 General" " يف العشرينّيات من القرن املاضي يفA. P. Sloan & D. Brownبة الّتسيري من ِقَبل "الّتقليدي ملراق

Motors "(Chatelain-Ponroy & Sponem, 2007, p. 14) .ويف ذات الّسياق، يشري "Anthony, 

Bouquin & Smith" ، مراقبة املوازنة، (إىل أّن مراقبة الّتسيري يف شكلها األّويل كانت ذات طابع كّمي يقوم على
. وهذه املقاربة األوىل، يطلق عليها "املقاربة )وحماسبة الّتكاليف، وإعداد الّتقارير، والّدراسات املتعّلقة Vملردوديّة واألداء

  . (Mayegle & Wandji, 2017, p. 101)الكالسيكية"  
" هو أنّه عندما يتّم حتديد األهداف، تكون الّنتائج قابلة cybernétique" نظام املراقبة وفق مقاربة "Klootوفقا لــــ"    

 ومعصحيحّية املناسبة عند الّضرورة.للقياس، ويتّم مقارنة الّنتائج احملّققة مع األهداف احملّددة، ويتّم اّختاذ اإلجراءات التّ 
ئة هذا، جيب القول أّن مناذج املراقبة الّسيربانّية تتطّلب منوذًجا تنّبؤً� للمراقبة يف املنظّمة أو الّنظام، وأنّه عندما تكون البي
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مضطربة وديناميكّية، ال ميكن دائًما افرتاض وجود مثل هذا الّنموذج الّتنّبئي بسهولة، ويف حالة هذا األخري غري موجود 
ملراقبة الّسيربانّية هي األخرى غري كافية وجيب استكماهلا بنماذج املراقبة األخرى، وهو ما يّتسق مع أو غري كاٍف، فا

"، واّلذي ميّيز بني املراقبة اإلداريّة واملراقبة االجتماعّية واملراقبة الّذاتّية  Hopwoodاالقرتاح املقّدم من طرف "
(Carenys, 2012, p. 04).  

"، هي نظام للمعلومات ودعم اّختاذ القرارات من قبل املسؤولني عندما يكون cybernétique" املراقبة وفق مقاربة     
هناك تباين يف أداء املوظّفني Vلّنسبة لألهداف احملّددة. وVلّتايل، فإّن الّنظام وفق هذه املقاربة يؤثّر على سلوك 

" املوازËت واملقاييس املالّية cybernétique. وتتضّمن املراقبة وفق "(Ezou & al, 2019, p. 480)املوظّفني 
كما يوّضحه ملفهوم  ا. و (Razzouki & Benazzi, 2019, p. 533)واملقاييس غري املالّية واألنظمة اهلجينة 

"Hofstede " ّقة، تائج احملقّ مسبًقا، قياس النّ  ما ّمت حتديده(وضع األهداف على أساس  اليةيعتمد على اخلطوات الت
وعلى  .ة)صحيحيّ ة، والقيام Vإلجراءات التّ غذية املرتدّ اجتة عن حلقة التّ ألهداف، حتليل االحنرافات النّ Vتائج النّ  مقارنة

الّرغم من قدم هذا املفهوم، واّلذي ّمت انتقاده يف اآلونة األخرية، إّال أنّه ال يزال سائًدا يف العديد من املؤّسسات 
(Chauvey, 2010, p. 36) .  

 ات مراقبة الّتسيري الّتقليديّةطرق وأدو  .2
ترّكز الّنظريّة الكالسيكّية ملراقبة الّتسيري وبشّدة على نظام املعلومات ونظام احملاسبة. وشهدت " Hewegeوفقا لـــــــ"    

هذه الّنظريّة انتقادات عديدة يف العقود القليلة املاضية. واملأخذ الرّئيسي على هذه الّنظريّة هي أّن جمال املراقبة فيها 
املعلومات املستندة إىل احملاسبة. وّمت انتقادها حّىت يف مفهوم  ضّيق جد�ا، واّلذي يعتمد بشكل حصري تقريًبا على

مراكز املسؤولّية، ألنّه مل يتأّكد افرتاض استقالهلا عن بعضها يف املمارسة. وبعبارة أخرى، يُطلب من مدير مركز 
ة اخلارجة عن املسؤولّية أن يكون مسؤوًال ليس فقط عن األنشطة اّليت تقع حتت سيطرته، ولكن أيًضا عن األنشط

. ويف هذا املستوى، أدوات مراقبة (Slavoljub, Skorup Srdjan & Predrag, 2015, p. 46)سيطرته 
تشمل كيفّية ختصيص املوارد وتوزيع املسؤولّيات، مراقبة املوازنة "نظام لإلنذار، يقارن  خطط قصرية األجل(الّتسيري هي 

الواردة يف املوازËت من أجل البحث عن أسباب االحنرافات، وإعالم خمتلف  بني الّنتائج الفعلّية والّتوقّعات الّرقمّية
املستو�ت اهلرمّية، واّختاذ اإلجراءات الّتصحيحّية وتقييم نشاط القائمني VملوازËت"، جداول القيادة "نظام معلومات 

حّكم يف العمل"، احملاسبة العاّمة واحملاسبة يرّكز من خالهلا املسّريون على الّنقاط الرّئيسّية املراد مراقبتها من أجل التّ 
 . (Bazarouj & Omari Alaoui, 2019, p. 52)  )الّتحليلّية

  :سيري يف األصل طريقتني للمراقبةتفّضل مراقبة التّ      
  :خمتلفة مثل  خذ أشكاالً وميكن أن تتّ   .زاً واألكثر متيّ  فات: وهي األهمّ صرّ مراقبة التّ    -
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    ة اخليّ ة للمراقبة الدّ سة (على سبيل املثال املبادئ األساسيّ ر على أعضاء املؤسّ يت تؤثّ ة الّ لوكيّ السّ جمموعة من القيود
 ات).ق Vملسؤوليّ فيما يتعلّ 

    .مراقبة قبلّية على خطط عمل األفراد  
ة بدًال مركزيّ نظيمّية الّال ملسؤويل الكياËت التّ  يت تسطّر أهدافاً ة الّ مركزيّ سات الّال تكون يف املؤسّ و ة تائج الكميّ راقبة النّ م   -

  .ل عليها واألهداف املسّطرةتائج املتحصّ عملّية املراقبة مبقارنة النّ   وتتمّ   .من حتديد األعمال املطلوب تنفيذها
ارب صة، من أجل ضمان تقا ودمج خطط عمل خمتلف الكياËت املتخصّ ا مسبقً ا تنسيقي� سيري دورً تلعب مراقبة التّ     

سيري لضمان تطوير عدد من أدوات التّ  وقد متّ  .مةة للمنظّ كيان تنظيمي حنو حتقيق األهداف اإلسرتاتيجيّ   أهداف كلّ 
ينات مع إدخال تّ السّ  موذج ذروته يف أوائلوقد بلغ هذا النّ ء. قارير وقياس األدانسيق، مثل املوازËت، وأنظمة التّ هذا التّ 

-Abderrahim, 2015, pp. 24)تائج املرتبطة rاة ومراقبة النّ  الغربيّ سات أوروVّ مؤسّ مفهوم اإلدارة Vألهداف يف 

25) .  
  اقتصار مراقبة الّتسيري الّتقليديّة على املنظور املايل .3

قّدمت الّنظريّة الكالسيكّية ملراقبة الّتسيري حال� من خالل إنشاء ما يسّمى مراكز املسؤولّية. وهذه املراكز هي      
. وّمت إنشاء على هذا األساس فرع خاّص حملاسبة )ز الّتكلفة، ومراكز اإليرادات، ومراكز الرّبح ومراكز االستثمارمراك(

 ويف ذات .(Slavoljub, Skorup Srdjan & Predrag, 2015, p. 41) الّتسيري، يسّمى مبحاسبة املسؤولّية
يقوم اّليت املعلومات  خبصوصّية نوعز ذي يتميّ ة، والّ ربانيّ قليديّة إىل منوذج املراقبة السّ سيري التّ تستند مراقبة التّ الّسياق، 

 قضا�سة. وال يبدو أّن هناك ة القصوى للمؤسّ يت تشّكل األولويّ اهتمامه على املعلومة املالّية، الّ  كلّ   عليها. وينصبّ 
  .  (Dangereux, 2016, p. 38) أخرى تسرتعي اهتمام اإلدارة وال تتطّلب دعم األدوات لضمان تسيريها

من وجهة الّنظر الّتقليديّة، يهيمن على نظام مراقبة الّتسيري املنطق املايل ويقوم أساًسا " Ittner & Larcherوفًقا لـــــ"    
كما   . (Nakri & Redouane, 2018, p. 07)ت قياس األداء املايل على األدوات الّتقنّية مثل املوازËت أو أدوا

ة يف إطار األداء شغيليّ فقات التّ ة مراقبة النّ ستقوم مبهمّ  سيرية ملراقبة التّ قليديّ األدوات التّ ف"، Bunce & alـ"ــــوفقا لأنّه 
ة وسيوّطد العالقة بني أداء خمتلف قارير املاليّ التّ سيري بشكل رئيسي حنو إنتاج ايل، سيوّجه منوذج مراقبة التّ املايل. وVلتّ 

ة على أدوات مثل عائد االستثمار قليديّ سيري التّ سة ومطالب املسامهني. وبناًء على ذلك، تعتمد مراقبة التّ أنشطة املؤسّ 
 . (Dangereux, 2016, p. 38) ة وكذلك املوازنةقارير املاليّ والتّ 
يف الواقع، تقنيات مراقبة الّتسيري الكالسيكّية ال تكون فّعالة، ورّمبا ميكن استخدامها يف ظروف معّينة تستويف عّدة     

شروط، ومن بينها عدم وجود غموض يف األهداف، وإمكانّية قياس الّنتائج، ومعرفة نتائج اإلجراءات الّتصحيحّية 
يشري " Naro". كما أّن (Bazarouj & Omari Alaoui, 2019, p. 53) وكذلك الطّبيعة املتكّررة لإلجراءات

ملراقبة األداء االقتصادي ومعايريه اخلاّصة فيما يتعّلق Vلّتنافسّية والّرحبية  مت بناؤها إىل أّن مناذج مراقبة الّتسيري الّتقليديّ 
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سة (املؤّشرات املالّية واحملاسبّية)؛ ومع ذلك، واإلنتاجّية. وتقتصر هذه الّنماذج على األبعاد اّليت ميكن قياسها يف املؤسّ 
فإّن قياس هذه األبعاد ليس سوى جزء صغري من الواقع. واملؤّشرات املالّية الّتقليديّة غري كافية لتقييم أداء املؤّسسة. 

 ةة واالجتماعيّ قارير البيئيّ سة، هي مصدر التّ امل للمؤسّ املعلومات غري املالية، ميكن االسرتشاد rا يف تقييم األداء الشّ و 
(Akrich, Ouabouch & El Ghazi, 2017, p. 05) .  

   املؤّسسي  البتكارأمام ا  كعائقمراقبة الّتسيري الّتقليديّة    الفرع الثّالث:
 اإلبداعيل، فهي تعيق تـَُقدم نظم مراقبة الّتسيري الّتقليديّة بشكل أساسي املعلومات املالّية والكمّية والّتارخيّية؛ وVلتاّ      

بذلك غري كافية لتقييم األداء والّتخطيط واّختاذ القرارات يف ظّل الظّروف احلالّية هي سة، و واالبتكار داخل املؤسّ 
  للمنافسة العاملّية. 

  منوذج مراقبة خاص ببيئة حمّددة .1

ه غري مناسب نّ أ ة تعرتضه بعض القيود، أّوالً منوذج املراقبة القائم على املعلومات املاليّ  إىل أنّ " Bollecker" يشري     
يت مات الّ للمنظّ ه قادر على تلبية االحتياجات اجلديدة من املعلومات ا، ال يبدو أنّ ة واملعّقدة، و¤نيً للبيئات غري املستقرّ 

تـَُعدُّ أنظمة مراقبة الّتسيري و  . (El Haouary & Skouri, 2018, p. 05) ة وكيفّيةب معلومات غري ماليّ تتطلّ 
الّتقليديّة مرهقة وغري فّعالة. وكثريًا ما يكون تركيزها داخل املؤّسسة وغري منفتحة مبا هو كاف على اخلارج، فهي ال 
تظهر أداء املؤّسسات اليت تبّنت أشكاًال جديدة من الّتنظيم، وال ميكن أن يكون ملراقبة الّتسيري الّتقليديّة سوى رؤية 

  . (Turki, 2011, p. 08)يطرة وغري مبدعة ألّ¼ا ال kتّم كثريًا ½مكانّيات املؤّسسة  مس
العديد من الباحثني أّن املراقبة الّسربانّية تبدو وكأّ¼ا تتكّيف مع نوع معّني من الّتنظيم ويظهر أّ¼ا غري  أظهرلقد      

كما أنّه حسب  .(Dangereux, 2016, p. 40) كاراإلبداع واالبت سريورةل جزءًا من يت تشكّ للهياكل الّ مالئمة 
عّدة Vحثني ّمت انتقاد أنظمة مراقبة الّتسيري الّتقليديّة إلتّباعها مقارVت تقييديّة، وألّ¼ا تويل اهتماًما أقّل Vجلوانب 

ويف الّسياق نفسه،  .(Hared, Zarifah & Huque, 2013, p. 02) االجتماعّية والّسلوكّية للّشركاء يف املنّظمة
" مفهوم مراقبة الّتسيري الّتقليديّة اّليت تضع الفرد حتت املراقبة من خالل أدوات كثريًا ما تكون غري Lorinoال يؤّيد "

مقبولة من ِقَبِل هذا األخري أو ُيساء تربيرها. هذا ما يسّميه الباحث "املساءلة الفرديّة"، اّليت تعارض سريورة الّتعّلم 
     .(Mjidila, El Wazani & Souaf, 2017, p. 244)مي  الّتنظي

سات املؤسّ  ترّكز بشّدة علىسيري قليدي ملراقبة التّ موذج التّ النّ بحوث اّليت تتناول مجموعة الف، "Chenhall"ا لــــوفقً     
ا من الّتطوير و  " إىل Bunce & alيشري "رة. و ريورات املتكرّ يت يعتمد تسيريها على السّ الّ اّليت هي يف مرحلة متقّدمة جد�

سلسل لتّ وتّتسم إىل حّد كبري V اة نسبي� يف بيئة مستقرّ  تنظيمات تتطّورة لقليديّ سيري التّ أدوات مراقبة التّ أنّه قد ّمت تصميم 
سلسل ة التّ خطيط والقرار من قمّ ق التّ من أعلى إىل أسفل حيث ينبث والّتقسيم الوظيفي ضمن إطار الّتسيري اهلرمي

ة نظيمات اآلليّ قتصر استخدامها على التّ ية ربانيّ هذه املراقبة السّ  إنّ " فBurns & Stalker" كما يربزايل،  وVلتّ  اهلرمي.
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سياق يف ايل لن تكون مناسبة وVلتّ  مع تغيريات طفيفة،ة وتينيّ ة والرّ مطيّ إلجراءات النّ ا جتري فيها اّليتة) (امليكانيكيّ 
 . (Dangereux, 2016, pp. 40-41)  االبتكار

"، تتيح مراقبة املوازنة للمؤّسسات الّنجاح عندما تكون البيئة روتينّية. وهي تساعد أّوًال يف VBerland.Nلّنسبة لـــــ"     
وريّة وتقّلل من حاالت عدم الّتأّكد الّداخلّية، حتسني الّتدفّقات الّداخلّية، ألّن نشاط اإلنتاج معزول عن الّتقّلبات الدّ 

وبذلك تعميم اخنفاض االضطراVت اخلارجّية. وهكذا تسمح بتحقيق المركزيّة أكرب ألّن إجراءات مراقبة املرؤوسني 
. كما أنّه حسب عّدة Vحثني، فإّن أنظمة مراقبة الّتسيري الّتقليديّة (Ahsina, 2012, p. 97)َتْسُهُل Vستقرار البيئة 

حمدودة يف قدرkا على تلبية مصاحل شرحية واسعة من أصحاب املصلحة Vستثناء املسامهني. وملعاجلة هذا القصور، مت 
  . (Bouten & Hoozée, 2016, p. 02)اقرتاح العديد من الّتعديالت على أنظمة مراقبة الّتسيري  

  واإلبداعمقاربة كاحبة لالبتكار   .2

إّن املنظور الّتقليدي ألنظمة مراقبة الّتسيري ُحترّكُه الّدوافع قصرية املدى ويتمحور يف الغالب حول طريقة املراقبة يف     
انب الّسلوكية قضّية واحدة مثل؛ الّتخطيط وامليزنة وقياس األداء وإدارة احلوافز، يف حني أنّه يويل اهتماًما أقّل إزاء اجلو 

" Davila & al. ويف هذا الّصدد، وفًقا لــــــ"(Hared, Zarifah & Huque, 2013, p. 01)ألنشطة املنّظمة 
ترّكز مناذج املراقبة الكالسيكّية على وظيفة الّتنفيذ أكثر من تركيزها على وظيفة االستكشاف. هلذا الّسبب، ال 

ويف الّسياق ، (Karmeni, 2015, p. 115)ُتستخدم هذه الّنماذج كثريًا يف حتليل دور نظام املراقبة يف االبتكار 
ة مستو�ت عالية من االلتزام ولكّنها تفعل ذلك على قليديّ قبة التّ تضمن أنظمة املرا "Hamelوفًقا ملا أّكده " نفسه

  . (Hamel, 2009, p. 93)ل ف وروح املبادرة والّتفاعحساب إبداع املوظّ 
عّدة Vحثني حول إدارة االبتكار إىل تقليل أو جتاهل الّدور اّلذي ميكن أن تقوم  طرفمتيل البحوث املنشورة من      

به أنظمة مراقبة الّتسيري الّرمسّية كعامل قد يؤثّر على ابتكار املنتجات الّناجحة، ممّا يدّل على أّن استخدام أنظمة مراقبة  
 .Bisbe & Otley, 2004, p)البتكار منتجات Ëجحة مسؤويل اإلدارة العليا ليس مهم�ا لبَ قِ الّتسيري الّرمسّية من 

يُنظر إىل أنظمة مراقبة الّتسيري الّرمسّية من الّناحية الكالسيكّية حسب عّدة Vحثني كمعّوقات أمام كما   .(710
الّتسيري الّرمسّية لن االبتكار واجلهود املتعّلقة Vلّتغيري يف املنّظمة، واملربّر الرّئيسي يف هذا االّجتاه هو أّن أنظمة مراقبة 

  . (Dangereux, 2016, p. 36)تكون قادرة على الّتعامل مع حاالت عدم الّتأّكد العالية جد�ا يف سياق االبتكار 
ا يلفت الّنظر إليه هو أنّه يوجد من البحوث اخلاّصة Vالبتكار ومراقبة الّتسيري اّليت تؤّكد على أّن االستخدام كما أنّه ممّ 

 & Bisbe)اق ألنظمة مراقبة الّتسيري الّرمسّية يتناىف يف الواقع مع االبتكار، مبا يف ذلك ابتكار املنتجاتالواسع الّنط

Otley, 2004, p. 710).    
ايت، حفيز الذّ للتّ  ال مكبحً ز بقواعد وضوابط صارمة، متثّ بيئة العمل، عندما تتميّ  أنّ أيضا  "Shalley & al" يعتقد     
ز على إسرتاتيجّية مة تركّ منظّ  ة »يّ أساسي لإلبداع. ويف هذا الّصدد، ستكون أنظمة املراقبة ضارّ ذي هو شرط والّ 
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" اّلذي كان يُنظر Burns Burns; Stalkerوالّسبب يف ذلك حسب " .(Dangereux, 2016, p. 40) االبتكار
 Frezatti)  طة Vلّنظام امليكانيكي للمنّظمةمن خالله إىل أّن مراقبة الّتسيري كحاجز أمام االبتكار هو أّ¼ا كانت مرتب

& al, 2015, p. 137) .  
    والّتغيري يف مراقبة الّتسيري  املطلب الثّاين: املقاربة املوقفّية

يف بيئة عمل ديناميكّية أين تتدهور امليزة الّتنافسّية بسرعة، يتّم تشجيع املنّظمات على تطوير ممارساkا الّتسيرييّة،      
السّيما أنظمة مراقبة تسيريها، وبذلك، فعند تصميم املسّريين لنظام مراقبة الّتسيري جيب مراعاة عدد كبري من العوامل 

  منفردة وجمتمعة على فعالّية نظام مراقبة الّتسيري »كمله.  املوقفّية اّليت تؤثّر بصورة
  الفرع األّول: الّنظريّة املوقفّية يف الفكر الّتنظيمي

 ¼اية خالل وكان ذلك، سةللمؤسّ  نظيميالتّ  Vهليكل تاهتمّ  يتالّ ّدراسات ال من اÓرخيي�  ةاملوقفيّ  ةظريّ ◌ّ الن نشأت     
ع أنوا  أو أشكال عن البحث ل يفمتثّ  األساسي االهتمام أنّ  حيث املاضي، القرن  من اتيّ بعينالسّ  وبداية اتيّ ين تّ السّ 

 .ةفاعليّ   أكثر وجتعلها  حتقيق أهدافها  من  سةاملؤسّ   نمتكّ أن    شأ¼ا  من يتالّ   ةنظيميّ التّ اهلياكل  
  ظريّة املوقفّيةأسس النّ  .1

" Tom Bernz & Gorge Stakerيف الّسّتينّيات. وكان عاملا االجتماع الربيطانّيني " ظهرت الّنظريّة املوقفّية    
" أّول من دعا إىل أّن اهليكل الّتنظيمي جيب أن يتوافق مع Poul Lowrens & Yi Lourshواملنظّران األمريكّيان "
وتعترب هذه النظرية امتداًدا  . (Alimoradi & Borzoupour, 2017, pp. 62-63) الظّروف املتغّرية للبيئة

ريّة ظالنّ  جاءتكما .  )33صفحة ، 2003حرمي، (لنظريّة الّنظم، حيث اعتمدت أساًسا على مفهوم "الّنظام املفتوح" 
  يف تهاوصالحيّ  مبادئها ةومشوليّ  ةتقول بعامليّ  يتالّ  ةكيّ الكالسيّ  ةظريّ للنّ ة األساسّية للفكر  مطلق وبشكلرافضة  ةاملوقفيّ 
 فإنّ  نظيم،والتّ لّتسيري ا يفى واحدة مثل طريقة بوجود كانت تقول  يتالّ  ةظريّ النّ ا هلذه خالفً  إذ واحلاالت، املواقف كلّ 

 شريطة الةفعّ  ةتنظيميّ ة طرق عدّ ل بوجود ب اهليكلة، يف واحدة مثلى طريقةجود و ن بعدم يقولو  ةاملوقفيّ  ةظريّ النّ  أنصار
 لذلك )نظيميهيكلها التّ  يف رتؤثّ ة ظروف لعدّ  خاضعة سةاملؤسّ  تكون ( ايلوVلتّ  فيها،تطّبق  يتالّ  روفمع الظّ  تالؤمها

 بلقِ  من املعتمدة ةنظيميّ التّ  اهلياكلر يف تؤثّ  يتالّ  ةالبيئيّ  روفوالظّ  العوامل عن Vلبحثه الّنظريّة هذ  أنصار هتمّ ا
  .)113، صفحة 2016(برVش، فاعلّية    أكثر  هاوأيّ   ساتاملؤسّ 
سة به املؤسّ  ذي مترُّ رف الّ موقف مبعطياته وطبيعة الظّ  سة تتفاعل مع كلّ إدارة املؤسّ  ة على أنّ ة املوقفيّ ظريّ النّ  تُرّكز     

سات وطوال املؤسّ  قابة خيدم كلّ ة واحدة أو شكل تنظيمي واحد أو منط واحد للقيادة أو الرّ ذاkا، فليس هناك خطّ 
على مبدأ الّتكّيف مع  ظريّة◌ّ تقوم هذه الن ويف ذات الّسياق،. )74، صفحة 2015الّزعيب والعنزي، ( فرتة حياkا

املتغّريات الظّرفّية أو البيئّية اّليت تواجه املؤّسسة. هذه الّنظريّة توصي بعدم تعميم أّي مبدأ أو مفهوم من مفاهيم الّتسيري 
يوجد نظريّة يف الّتسيري صاحلة لكّل زمان ومكان.  على خمتلف املؤّسسات ويف خمتلف الظّروف. وهذا يعين أنّه ال
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أّي مبدأ أو نظريّة يعتمد على ما يناسب املؤّسسة، وحيتاج من القيادة أن تفّكر وتوافق بني واقعها من Ëحية، فاختيار 
وبني الّنظريّة من Ëحية أخرى، فجوهر هذه الّنظريّة يقوم على أّن عالقات املؤّسسة ككّل وأنظمتها الفرعّية Vملؤّسسات 

تفرتض استمرار أّن الّنظريّة املوقفّية ؛ أي )50، صفحة 2016حممودي، (ف األخرى، وVلبيئة العاّمة تعتمد على املوق
البيئة أو الّتكنولوجيا (املنّظمة وأداءها يعتمدان على درجة املواءمة بني عناصرها اهليكلّية والعوامل املوقفّية املختلفة مثل 

  .  (Ahsina, 2011, p. 01)  )أو اإلسرتاتيجّية
  إسهامات الباحثني يف بلورة الفكر الّتسيريي املوقفي .2

املوقفّية يف الّتسيري، يف السّتينّيات تقريًبا، بداية ¼اية االعتقاد »ّن تسيري املؤّسسات حتكمه قواعد  الّنظريّةبدأ تطّور      
تطرح الّنظريّة املوقفّية فكرة أمهّية املتغّريات كما .  (Mahmoudia, 2012, p. 58)عاملّية صاحلة جلميع املؤّسسات 

البيئّية يف الّتأثري على سلوك املؤّسسة Vعتبارها (نظاًما مفتوًحا)، فهي تعارض الّتصّور املعياري واألمثل للّتنظيم وتُقّر 
قد  ذات الّسياق،  ، ويف)28، صفحة  2015برحومة، و حممودي (بوجود أشكال تنظيمّية تتناسب واحلالة البيئّية للمؤّسسة  

ثبت أنّه ما يناسب مؤّسسة أو ظرف من الظّروف، قد ال يناسب مؤّسسة أخرى أو ظرف من الّظروف األخرى. 
فهذه الّنظريّة مفيدة من Ëحية أّ¼ا تتطّلب من املؤّسسة الّتفكري والعصف الّذهين قبل املبادرة بتطبيق مبدأ ما أو فكرة 

ك، أّن كثريًا من املّؤسسات تفشل نتيجة للّتسرّع يف تطبيق فكرة تسيرييّة جديدة Qّرد أّ¼ا تسيرييّة معّينة. وما يربّر ذل
للمتغّريات الظّرفّية اخلاّصة  للّثقافة، أو جنحت يف مكان آخر، وسرعان ما تفشل نتيجة لعدم موافقتها للظّروف، أو

    .)50، صفحة 2016حممودي، (Vملؤّسسة  
ظرية توصي وهذه النّ سة. يت تواجه املؤسّ ة الّ رفية أو البيئيّ ات الظّ ف مع املتغريّ كيّ ة على مبدأ التّ املوقفيّ ة ظريّ تقوم النّ      

،  2009ملحم، ( روفويف خمتلف الظّ ، ساتسيري على خمتلف املؤسّ مبدأ أو مفهوم من مفاهيم التّ  بعدم تعميم أيّ 
فاملسّريون ليسوا أحرارًا يف تسيري مؤّسساkم »سلوب يعكس هواهم الّشخصي وحتّيزاkم، بل عليهم أن  .)34صفحة 

يراعوا جمموعة الّظروف اّليت تواجههم واخلروج »ساليب وممارسات قد تصلح لظروف وال تصلح لظروف أخرى. إذاً 
على الظّروف، وال تستطيع نظريّة الّتسيري املوقفي أو أّي  فعالّية األساليب والطّرق واملداخل الّتسيرييّة املختلفة تتوّقف

مهدي،  (نظريّة أخرى أن تقّدم لنا وصفات جاهزة لتكون الطّريقة املثلى لتسيري موقف معّني تكتنفه ظروف معّينة 
  .)100، صفحة 2018

ن م كلّ  قام به ماي هو املوقفّتسيريي ال الفكر بلورة يف املسامهني أشهر ومن الكتاVت أشهر بني من    
"Woodward" ،"Lorsch & Lawrence" ،"Burns & stalker"و "Thompson"  ّم عدا حول فقو ذين اتّ ال

م  نظيالتّ د نوعّية حتدّ  يتالّ  هي وظروفك عوامل هنا إنّ  بل ساتاملؤسّ  ملختلف واحد  تنظيمي هيكل تطبيقصالحّية 
 نت بيّ  لقدو  .تنظيمها شكل منكذلك  أن تغّري  سةاملؤسّ  على وجب األخرية هذه تتغريّ  ماوإذا  ،املّتبع 

"Woodward"  ّكما  ،ا املطّبقةكنولوجيالتّ  هو سةتعتمده املؤسّ  ذيالّ  نظيمالتّ  ةلنوعيّ  ةاألساسيّ  داتاحملدّ  بني من »ن 
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 تبعا وهذا والعضوي،ي امليكانيك مها نظيميةالتّ  اهلياكل من نيأساسيّ  نوعني وجود "Stalker & Burns من "كلّ   بّني 
 من تبّني  فقد "Lorsch & Lawrence" من كلّ   ةدراس اأمّ  سة،املؤسّ  يف إطارها تعمل يتالّ  البيئة يف غّري التّ  لدرجة
 سةاملؤسّ  هليكل نةاملكوّ ت واألقسام الوحدا وتكامل زمتيّ ن حيث م بينها فيما ختتلفّية هياكل تنظيم وجود خالهلا

  .)115، صفحة 2016برVش، (  إطارها  يف  تعمل  يتالّ   البيئة  تسود  يتالّ   د أكّ التّ  عدم  بدرجة  رتتأثّ   بدورهايت  والّ 
  الّتغيري يف تسيري املؤّسسات  حتمّيةالّنظريّة املوقفّية و  .3

" أنّه Vلّنظر للّتغّري الّسريع يف بيئة األعمال من حيث الّزVئن والّتكنولوجيا واملنافسة، حيّتم على Danneelsيؤّكد "     
 ,Theriou)املؤّسسات أن جتّدد نفسها Vستمرار إذا أرادت البقاء والّنجاح، سواًء على املدى القصري أو الّطويل

Maditinos & Theriou, 2017, p. 35). " ويرىP. Lorinoنّه: «ملواجهة الّتعقيد وعدم االستقرار يف " أ
. ويف ذات الّسياق،  (Ahsina, 2011, p. 05) »مواقف القيادة، ال ميكن ألّي منوذج عاملي أن يقّدم حلوًال مناسبة

ملؤّسسة تؤّكد الّنظريّة املوقفّية على Éثري املتغّريات البيئّية على سلوك املنظّمات. إّ¼ا تبحث عن إجياد اخليار املناسب 
معّينة يف ظروف حمّددة. وهي بذلك تتخّلى عن مفهوم اخليار اجلّيد اّلذي قد خيتلف حسب املوقف. كما أّ¼ا ُتضفي 
نظرة جديدة على نظريّة املنّظمات من خالل سعيها لفهم أسباب الّتوافق بني نوع البيئة وشكل اهليكل وعالقة ذلك 

تّتسم بطابع تنظيمي حمّدد، ُميكُِّن من استمرار قدرات املراقبة على الّتجديد Vألداء. وعند هذه الّنقطة األخرية، فهي 
 ,Alami, 2019)والّتكّيف مع الظّروف األكثر غموًضا وتعقيًدا، خاّصة مع الّتعقيد اّلذي َيظَهُر يف املنظّمات الرّاهنة

p. 03).    
اهتماًما متزايًدا من قبل الكّتاب والباحثني، اّلذين يسعون لتحديد املتغّريات  )املنظور(لقد استقطب هذا االّجتاه      

والعوامل املوقفّية اّليت تؤثّر على قرارات تصميم األعمال واهليكل الّتنظيمي والعملّيات الّتنظيمّية املختلفة. ومن بني أهّم 
بيئة املنّظمة، حجمها، ودورة حياkا، والّتكنولوجيا ( باحثنيتلك العوامل اّليت Ëلت اهتماًما زائًدا من ِقَبِل الكّتاب وال

، ورّكزت الّدراسات بصفة رئيسّية على Éثري تلك املتغّريات على تصميم )املستخدمة يف املنّظمة، وثقافة املنّظمة وغريها
ّنظرّ�ت الكإحدى   ة،وقفيّ امل ةظريّ النّ  »نّ  القول ميكنوعليه،  .)33صفحة ، 2003حرمي، (اهليكل الّتنظيمي للمنّظمة 

 احللول إلجياد نظيميالتّ  غيريالتّ  إحداث بضرورة تنادي ة،اخلارجيّ  Vلبيئة سةاملؤسّ  عالقة دراسة يف ةالبيئيّ  ةVحلتميّ  القائلة
 هو ةظريّ هذه النّ راء آ وفق التنظيمي غيريالتّ  إحداث فإنّ  وبذلك ة،اخلارجيّ  بيئتها يف احلاصلةّريات التغ يت ختلقهاالّ 

 هذه أنصار زركّ  معها، وقد  أقلموالتّ  فكيّ التّ  عن البحث خالل منوهذا  ،ه البيئةهذ ّورات وتطّريات لتغ استجابة
 عند ةاملوقفيّ  روفللظّ  االعتبار بعني بضرورة األخذ سّريين امل فنصحت داkا،وحمدّ  ةنظيميّ تّ ال اهلياكل على أكثر ةظريّ النّ 

  .)124، صفحة 2016برVش، (  نظيمالتّ   مستوى  على  تغيري  إحداث
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  مراقبة الّتسيريالّتغيري يف ضرورة  الفرع الثّاين: الّنظريّة املوقفّية و 
يف أّ¼ا تسمح ½جراء حتليالت أّولّية قبل وضع أّي نظام للّتسيري يف املؤسسات، وميّكن  تكمن أمهّية الّنظريّة املوقفّية     

هذا الّتحليل من حتديد العوامل اّليت تؤثّر على اختيار نظام الّتسيري والقدرة على تكييفه مع خصائص كّل مؤّسسة 
 والظّروف اّليت تواجهها.

  ري يف مراقبة الّتسيريأمهّية الّنظريّة املوقفّية يف دراسة الّتغي .1

ف بشكل كبري مع كيّ سيري قابلة للتّ جتعل مراقبة التّ من شأ¼ا أن ة مبيزة سم املقارVت املوقفيّ تتّ " Parienteوفقا لـــــ"    
 مةعلى املنظّ  تها ال تبدو كنموذج ¤بت يفرض بصمسات. وهذا يضمن استدامتها أل¼ّ أنواع خمتلفة من املؤسّ 

(Missaoui & Benyetho, 2017, p. 493) كما تـَُعدُّ الّنظريّة املوقفّية يف الوقت الرّاهن االّجتاه الّسائد يف .
إّ¼ا تعتمد على الّرتابط القائم بني هيكل املنّظمة وأساليبها الّتشغيلّية ، "Govaleski & al" دراسة أنظمة املراقبة

لكي تنجح  وVإلضافة إىل ذلك،. Desreumaux "(El Alaoui & Kabbaj, 2018, p. 411)والوظيفّية "
"، جيب أن يتكّيف Emmanuel & al"، وحّىت Vلّنسبة لــــــ"Collinsسريورة املراقبة، جيب مراعاة اخلصائص البيئّية "

نظام املراقبة يف حّد ذاته مع هذه البيئة. وبعبارة أخرى، فاملراقبة الّذاتية لنظام املؤّسسة تعمل على إجياد حلول لكلٍّ من 
ّتطبيق الفّعال للخطط املوضوعة وكذلك القضا� اإلسرتاتيجّية (املنظّمة فيما يتعّلق ببيئتها)، والقضا� الّتشغيلّية (ال

  . (Carenys, 2012, p. 04)لتحقيق األهداف العاّمة)  
يف الواقع، ال ميكن فهم وظيفة مراقبة الّتسيري إّال Vلّرجوع إىل الّسياق اّلذي تعمل فيه املؤّسسة، وللبيئة اليت تربطها       

. وللّنظريّة املوقفّية دور مهّم يف حتديد املتغّريات املوقفّية اّليت تؤثّر (Maghraoui, 2018, p. 1170)عالقات معها 
على تصميم نظام مراقبة الّتسيري. ويدرس الباحثني األوائل يف جمال احملاسبة أمهّية البيئة، الّتكنولوجيا، اهليكل، احلجم، 

ا، سيتّم ربط  ◌ً . وأساس(Dropulić, 2013, p. 371) يف تصميم نظام مراقبة الّتسيري قومّيةاإلسرتاتيجّية والثّقافة ال
" "نظرًا ألّن مراقبة الّتسيري هي Noraكّل شكل تنظيمي جديد »سلوب جديد من املراقبة. وعلى حنو ما تذكره "

مشارك يف اخلصائص اهليكلّية للّتنظيم، يبدو أّن تشكيالت املراقبة فيها جزء ال يتجزّأ من الّتشكيالت الّتنظيمّية".  
ذا الّسبب، Vلّتوازي مع تطّور الّتشكيالت الّتنظيمّية، تغّريت وظيفة مراقبة الّتسيري. وهناك، جمموعة من العوامل وهل

كما تقوم دراسة أنظمة   .(Mesbah, 2016, p. 74)جتعل من املمكن فهم تشكيل نظام مراقبة الّتسيري يف املؤّسسة  
 افرتاض أّن املسّريين يتصّرفون بطريقة تسمح هلم بتكييف املنّظمة مع مراقبة الّتسيري من خالل املقاربة املوقفّية إىل

 . (Loulid, 2019, p. 06)الّتغّريات البيئّية ويف الوقت نفسه حتليل كافّة عوامل الّنظريّة املوقفّية  

على الّرغم من االنتقادات اّليت وّجهت للّنظريّة املوقفّية، لكّنها تبقى منوذًجا مهم�ا يف الّدراسات املرتبطة مبراقبة       
. يف الواقع، ال تزال العديد من الّدراسات يف الّنظريّة املوقفّية مبثابة "Dent & Desreumaux" الّتسيري يف املؤّسسات

" مؤّخرًا املقاربة Gosselinمرجع يف الوقت الرّاهن لدراسة جوانب جديدة من املؤّسسة. فعلى سبيل املثال، اعتمدت "
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، وÉثريات اهليكل، احملّددة وفًقا "Miles Snow &املوقفّية لدراسة Éثريات اإلسرتاتيجّية، احملّددة على أساس منوذج "
". ولقد بّني أّن ABC"، بشأن وضع وإنشاء نظام حماسبة قائم على أساس الّنشاط "Burns & Stalkerلنموذج "

اعتماد إىللّتمايز الّرأسي الكبري متيل اإلسرتاتيجّية تؤثّر على إنشاء نظام تسيري قائم على الّنشاط وأّن الّتنظيمات ذات ا
 . (Mesbah, 2016, p. 74)" األكثر شيوًعا Vملقارنة بغريها من أشكال الّتسيري القائمة على النشاطABCنظام "

  مراقبة الّتسيري والعوامل املوقفّية .2

، لوحظ تباين يف طبيعة مراقبة الّتسيري املطّبقة داخل املؤّسسات. وعليه مع األخذ بعني االعتبار للعوامل املوقفّية    
متّكن العديد من الباحثني من تسليط الّضوء على Éثري العوامل املوقفّية على مراقبة الّتسيري واّليت تعترب متغّريات خاّصة 

 بكّل مؤّسسة يسرتشد rا إىل أشكال تنظيمّية خمتلفة.
فكّلما  «" لقد كان Éثري احلجم على املنّظمة وتسيريها الّداخلي معروفًا و¤بًتا: Mintzbergلـــــــ"وفقا : سةحجم املؤسّ   . أ

كرب حجم املنّظمة، كّلما تطّور هيكلها: وكّلما كانت املهام أكثر ختّصًصا، كّلما متايزت وحداkا وكّلما تطّور العنصر 
رتّتب على منّو حجم املؤّسسة ز�دة الّتمايز يا كم  .(Dehbi & Angade, 2017, p. 107) »اإلداري فيها

  . (Mesbah, 2016, p. 75)اهليكلي ممّا يؤّدي إىل تطوير وسائل الّتنسيق اّليت تـَُعدُّ مراقبة الّتسيري أحد مكّوkËا 
إىل أّن تقنيات املوازنة تصبح أكثر تعقيًدا كّلما كان حجم املؤّسسات   "Jorissen et al, Merchant & Kalika" يشريو 

سات املؤسّ  قطة، ويشري إىل أنّ هذه النّ  "Nobre"د يؤكّ ويف ذات الّسياق،  و .(Louizi, 2019, p. 989)كبريًا 
عدد قليل من جداول القيادة تتضّمن مقاييس ماديّة أو قد ال  تستخدم فموظّ  100فيها عن عدد موظّ  يت يقلّ الّ 

 اتملؤّسس. كما بّني أّن حجم املؤّسسة ُيشكِّل عامًال موقفي�ا تفسري�� ملمارسات قيادة ااإلطالقتستخدمها على 
(Boussetta & Alami, 2017, p. 169).    

يت تقول أنّه ال يوجد هيكل ◌ّ "، والWoodwartمع نظرية املنّظمة " املوقفّيةّمت تطوير الّنظريّة : نظيميهليكل التّ ا  . ب
  . Reid & Smith"(Roque, Alves & Raposo, 2018, p. 214)تنظيمي وحيد أو شامل لكّل منّظمة "

املؤّسسة بشكل إجيايب على حتفيز " ميكن أن يؤثّر اهليكل الّتنظيمي اّلذي يرتكز على قيم Chenhallحسب "و 
  املوظفني وتنظيم العمل وحتقيق األهداف وأيًضا كفاءة نظام املراقبة ممّا يساعد املؤّسسة على تعزيز تطويرها وإثرائها 

(Said El Messaoudi, Belakouiri & Rigar, 2018, p. 11)  ."كما أنّه وفًقا لــــــKalika & Germain "
من الّدراسات حول مسألة اهليكل الّتنظيمي كعامل موقفي، تَبنيَّ أّن اهلياكل ميكن أن تّتخذ بعد استعراض جمموعة 

ه يف أكثر الّتنظيمات الّالمركزية توجد أنظمة شكلني: اهلياكل املركزيّة واهلياكل الّالمركزية. ويتفق هذين الباحثني على أنّ 
 . (El Kadiri Boutchich & Gallouj, 2014, p. 93)  مراقبة أكثر تطّورًا

أشارت البحوث املبنّية على الّظرفية إىل  " Smith; Cadez, Guilding-Langfield"حسب : إسرتاتيجّية األعمال  . ج
 .Naranjo-Gil, 2016, p)لتتحّقق بنجاح  متكاملةأّن االسرتاتيجّيات إىل حّد كبري تتطّلب أنظمة مراقبة تسيري 
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" البّد أن تتفاعل مراقبة الّتسيري مع أهداف واسرتاتيجّيات Alazard & Sépariلـــــ"ا . ويف ذات الّسياق، وفقً (868
املؤّسسة. وجيب أن تستند أساليب ختطيط ومراقبة نشاط اإلنتاج إىل األهداف واالسرتاتيجّيات احملّددة بشكل عام 

  . (Missaoui & Benyetho , 2017, p. 493) للمؤّسسة وينبغي أن تكون مناسبة لقياس كفاءkا وفعالّيتها 
، آ¤ر االسرتاتيجّيات الّتنافسّية على تشكيالت أنظمة مراقبة 1988" يف كتابه الّصادر سنة Anthonyحّدد "كما 

يف إسرتاتيجّية القيادة، حتاول اإلدارة اإلنتاج بتكلفة منخفضة وينبغي أن يرّكز نظام مراقبة الّتسيري  «الّتسيري. يقول: 
الّتكاليف. (...)، ويف إسرتاتيجّية الّتمايز، ينصّب الرتّكيز على تطوير املنتجات أو طرق الّتوزيع أو على الّتحّكم يف 

 .Said El Messaoudi, Belakouiri & Rigar, 2018, p)  »أّي ميزة أخرى تعترب فريدة يف الّصناعة (...)

06)  .  
ل بَ لقد ّمت تطوير الّنظرّ�ت املوقفّية يف جمال الّتكنولوجيا بشكل خاص من قِ : الّتكنولوجيا املستخدمة  .د
"Woodward ثري الّتكنولوجيا  1957إىل سنة  1953" اّلذي أجرى دراسات استقصائّية ميدانّية من سنةÉ لدراسة

قد  واملؤّسسةجتدر اإلشارة إىل أّن العالقة بني الّتكنولوجيا . و (Mesbah, 2016, p. 60)على اهليكل الّتنظيمي 
تطّورت يف الّسنوات األخرية، حيث أّن املعلومات يف الوقت الرّاهن هي أساس كّل سريورة اّختاذ قرار. إّ¼ا، يف بيئة 

الّسياق، ويف ذات  .(Dehbi & Angade, 2017, p. 109) للمؤّسسةتتمّيز »نشطة خمتلفة، عامل جناح رئيسي 
غالًبا ما يتّم تناول دراسة الّتكنولوجيا املعاصرة (اإلنتاج يف الوقت املناسب، واجلودة الّشاملة) من خالل وصف هذه 

". واملؤّسسات اّليت تعتمد على Woodward & Perrowالّتكنولوجيا على أساس مناذج الّتكنولوجيا اّليت اقرتحها "
مؤمتتة تستخدم سريورات مراقبة أكثر تطّورًا من املؤّسسات اّليت لديها إجراءات تكنولوجيا تتمّيز بسريورات موّحدة و 

 . Khandwallah  "(Mesbah, 2016, pp. 78-79)أقل توحيًدا وأمتتة "
ثقافة املؤّسسات تتعّلق عموًما جبميع األفعال «" إىل أّن: Moutot & Autissierيشري ": الثّقافة الّتنظيمّية  .ه

 .Dehbi & Angade, 2017, p)»واملمارسات املوجودة يف املؤّسسة دون وصفها أو تنظيمها »ّي شكل رمسي

" على أّن تطبيق أدوات الّتسيري يتأثّر مبجموعة من العوامل، مبا يف ذلك ثقافة املسّري Parienteوقد أّكد " .(112
(El Kadiri Boutchich & Gallouj, 2014, p. 94) كما يتأثّر استعمال نظام مراقبة الّتسيري واختيار .

". وتعتمد كفاءة نظام مراقبة التسيري Henriاملؤّشرات إلدراجها يف جداول القيادة Vلثّقافة الّتنظيمية للمؤّسسة املعنّية "
". ويدعو هذان الباحثان املديرين والقادة إىل Quinn & Rohrbaughإىل حد كبري على اإلجراءات التنظيمية "

 & Said El Messaoudi, Belakouiri)الّتعّرف على قيم مؤّسساkم قبل حماولة استخدام نظام مراقبة الّتسيري

Rigar, 2018, p. 10) .  
نظرًا لالضطراVت اّليت تواجهها البيئة اخلارجّية، اّتفق الباحثون على أنّه من الّضروري إدراجها  : البيئة اخلارجّية  .و

. ويف ذات الّسياق، وفًقا (El Kadiri Boutchich & Gallouj, 2014, p. 90)كمكّمل للظّروف الّداخلية 
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ة متغري�ا موقفي�ا قو�� ُتَشكُِّل أساس البحوث املستندة إىل الّنظرية املوقفّية، ◌ّ "، تعترب البيئة اخلارجيChenhallلــــ"
ومن الّدراسات الّتحليلّية لعدم الّتأّكد واسعة القبول والعنصر البحثي اّلذي حيظى »كرب قدر يف البيئة هو عدم التأّكد.  

حرمي، (رجة عدم الّتأّكد ومها (الّتعقيد واالستقرار) "؛ واقرتح بعدين أساسيني حيّددان دDuncanتلك قام rا الباحث "
" تلعب العوامل املوقفّية مثل عدم التأّكد البيئي دورًا هام�ا يف Lind & Krausكما أنّه وفًقا لــــ". )57، صفحة2003

ها Vلّنظر يف البيئة  الّتأثري على نظام مراقبة الّتسيري وكفاءته. حيث أّن الّتناقضات املوجودة يف الّدراسات ميكن تفسري 
  .(Orozco, 2016, p. 26)  اّليت أجريت فيها، كما يوصي بشّدة Vستخدام املقاربة املوقفّية

  تصنيف الّتغيريات يف مراقبة الّتسيريالفرع الثّالث:  

تشهدها أدوات روف الرّاهنة، ومن خالل دراسة الّتطّورات اّليت ◌ّ يف الظ تطّورت بيئة األعمال بشكل كبريلقد      
الّتسيري بشكل عام وتلك اخلاّصة Vملراقبة، ُيالَحُظ أّن مراقبة الّتسيري ما زالت تستمّر يف الّتطّور حنو القيام »دوار 

 جديدة يف الّتسيري وقيادة الّتغيري.
  سريورة الّتغيري يف مراقبة الّتسيري .1

على جودة أدوات الّتسيري املتاحة هلا؛ ممّا يعين أّن درجة " يعتمد بقاء املؤّسسات بشكل جزئي Mayegleوفًقا لـــــ"    
عدم الّتأّكد اّليت تواجهها املؤّسسات حالي�ا تتطّلب تغيريًا أساسي�ا والّتكّيف مع عامل يتغّري Vستمرار لتجاوز خطر 

الّنظر يف الكيفّية  يقود تسارع وترية الّتغيري الباحثني إىل. و (Mayegle & Wandji, 2017, p. 99)املنافسني هلا 
اّليت تستعملها املؤّسسات يف ممارساkا الّتسيرييّة للّتكّيف مع الّضغوط البيئّية ويف تطوير تشكيالت جديدة للّتعّلم 

ّمت الّتطّرق لضرورة الّتغيري يف مراقبة الّتسيري خالل كما   .(El Haouary & Skouri, 2019, p. 299)الّتنظيمي 
اضية على نطاق واسع، بسبب الّتحّوالت يف البيئة االقتصاديّة الّدولّية والوطنّية، وحترير الّتجارة الّسنوات العشرين امل

. ويف هذا الّصدد، رّكز العديد من الباحثني على (Touicher & Loulid, 2020, p. 493) وتدويل األسواق
" إىل أّن طبيعة ودور أدوات الّتسيري Davidدور املراقبة يف مواجهة الّتغيري الّتنظيمي. ويف الّسياق نفسه، يشري "

 ,Azzarradi & Fikri)بشكل عام، وطرق املراقبة بشكل خاص، ختتلف تبًعا لنوع الّتغيري ومراحل سريورته

2017, p. 157) .  
 ُتَشكِّل:ميكن للمراقبة أن تؤّدي أدواراً خمتلفة مع أخذ الّتغيري بعني االعتبار. وعلى هذا، ميكن أن       

 لّتغيري؛اأداة كبح، مصدر للجمود أو على العكس من ذلك، أداة تكشف عن احلاجة إىل     -
أداة لتجسيد الّتغيريات املرغوبة عن طريق تشكيل تصّور جديد للّتنظيم، ومبا يسّهل تطوير سلوكات جديدة وأطر    -

 للعمل؛
ف الفاعلة يف بناء حمتواه من خالل حتفيز وÉطري إشراك األطرا عن طريقأداة ُتَشارك يف هيكلة مشروع الّتغيري    -

 املبادرات والّتجارب الفرديّة واجلماعّية واّليت هي مصادر الّتعّلم؛
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 . (Touchais & Herriau, 2009, p. 75)أداة ملراقبة الّسلوكات والّسريورات مبوجب اإلطار احملّدد     -
  الّتغيري، ينبغي على نظام مراقبة الّتسيري:" فإنّه لتعزيز  Klootكما أنّه وفًقا لــــ"     
فسح اQال ودعم الّتعاون داخل املؤّسسة من أجل إمكانّية الّتعبري عن الّتناقضات املوجودة ووجهات الّنظر املختلفة  -

  ؛ و
 ملخاطرةاستخدام أنظمة احلوافز اّليت ال تقتصر فقط على الّنتائج احملّققة، لكي ال يتّم عرقلة اإلبداع وروح ا -

(Herriau & Touchais, 2018, p. 06) .  
 الّتغيريات يف مراقبة الّتسيري  قعمو  .2

دراسة الّتغيري يف مراقبة الّتسيري هو موضوع حبثي  "pour une synthèse voir Sulaiman et Mitchell"وفًقا لــــ    
خصب جد�ا. وقد رّكزت العديد من الّدراسات، اّليت استخدمت أدوات ومواد منهجّية خمتلفة، على الّدوافع والعوائق 

 & Libbyيشري "ويف هذا الّصدد،  . (Chanegrih, 2010 , p. 03) والّنتائج املرتبطة Vلّتغيري يف مراقبة الّتسيري

Waterhouse" الباحثونفكثريًا ما يغفل غيري، قة بدراسة التّ املتعلّ  بحوث اجلاريةة الغم من ديناميكيّ ه على الرّ أنّ  إىل 
مواطن جتميعها يف مخس فئات من  متّ يت ، والّ ملراقبة الّتسيريأداة  )23( الباحثان  هذان أدرج وقد غيريات. التّ  قع موادراسة 
اّليت  ةالكنديّ  املؤّسسات الّصناعّية داخلالفئات  يف كلّ  حظةغيريات املال)، لتقييم عدد التّ 02رقم اجلدول ( اتالّتغيري 

  . (Chanegrih, 2012, p. 98)  1993و  1991  سنيتف بني  موظّ  مائة أكثر من  يعمل rا
 
 

  الّتغيريات  قعمو  عرضاّليت ت  املختلفة  ): األنظمة02اجلدول رقم (
  

  

  

  

  خطيط التّ  أنظمة 

 ؛ ت وازËامل -
 ؛ ات (اإلنتاج) ختطيط العمليّ  -
 ؛ االستثمار) تسيري موازنةاالستثمار ( خمّطط -
 ؛ خطيط االسرتاتيجيالتّ  -
  . خطيط األخرىنظم التّ  -

  

    

  أنظمة قياس األداء 

 قياس األداء الفردي أو اجلماعي؛  -
 قياس األداء الّتنظيمي؛  -
 قياس األداء من حيث اجلودة؛  -
 الّزVئن؛ قياس األداء من حيث رضا  -
  مقاييس األداء األخرى.  -

  

  

  أنظمة الّتكلفة 

 ؛ للّتصنيع   لّنفقات العاّمة لالّتخصيص املباشر   -
 الّتخصيص املباشر لتكاليف الّتسويق؛  -
 فقات العاّمة األخرى؛ نّ باقي ال الّتخصيص املباشر ل -



 نظام مراقبة الّتسيير وسيرورة الّتغيير المؤّسسي :  الفصل األّول 

 39 

 سعر التّنازل الّداخلي (قسم أو وحدة)؛  -  
  نظم الّتكاليف األخرى.  -

  

  الّتعويضات أنظمة 

  

 ؛ العالوات  - أنظمة املكافئات  -
 ؛ تائجاألجر على أساس النّ  - أنظمة املكافئات  -
  أنظمة املكافئات األخرى.  -

  

  

  التقارير أنظمة 

 ؛ ملعلومةا تعميم تقارير أنظمة   -
 ؛ قياس األداء غري املايل  -
 ؛ ةملعلوم ا توسيع نطاقأنظمة تقارير  -
 ؛ الّتقارير تغيريات أخرى يف أنظمة  -
  غيريات أخرى ال تظهر يف هذه القائمة. ت -

 

Source :(Chanegrih, 2012, p. 99) . 
  طبيعة الّتغيريات يف مراقبة الّتسيري .3

-Vandangeonيّتجه الّتغيري يف الوقت الرّاهن إىل أن يصبح القاعدة واالستقرار يصبح هو االستثناء "     

Derumez" ومن مثّ، فإّن هذا الوضع دائم يؤثّر على املنّظمات وأفرادها ."Pesqueux & Triboulois  وهو ميّثل ."
 & Azzarradi)أيًضا حقيقة ال يغّري فقط أمناط صنع القرار يف املنّظمات، وإّمنا يغّري أيًضا أساليب املراقبة فيها

Fikri, 2017, p. 153).  ا أو التً  سة، سواءً ر املؤسّ مع تطوّ وkا أو خدماkع يف أسواق جديدة، وسً من حيث منتجا
روف، جيب أن تكون غيري. يف هذه الظّ ف مع هذا التّ سة أن تتكيّ غيري وعلى املؤسّ لتّ ة تنحو إىل اروريً فاملعلومات الضً 

  ,Roque, Alves & Raposo, 2018)مراقبتها  حديد أنظمة غيري، وVلتّ ة للتّ سة مستعدّ املؤسّ 

 p. 213) .  
ة ة والعالقات االجتماعيّ االقتصاديّ ر ملواكبة البيئة ا تتطوّ إ¼ّ  ؛ر"، فاملراقبة مفهوم متطوّ Bouquin"ــــوفًقا لـ    
 .Karmeni, 2015, p)بب يف عدم وجود منوذج عاملي للمراقبةة. وهذا هو السّ نظيميّ كنولوجيا واهلياكل التّ والتّ 

" إىل أّن مشروع الّتغيري يف مراقبة الّتسيري دائم. لذلك يتطّلب العمل »دوات Mayegleيشري أيًضا "و  .(125
يرى ويف ذات الّسياق، . (Mayegle & Wandji, 2017, p. 99)وإجراءات قابلة للّتكّيف يف مجيع الظّروف 

"Sulaiman & Mitchell ونتيجة مل ُجتر فيها حبوث وافية" أّن االختالف يف طبيعة الّتغيريات يف مراقبة الّتسيري .
(اإلضافة، االستبدال، الّتعديل  ت يف أنظمة مراقبة الّتسيريلذلك، قاما بتطوير تصنيف من مخس جمموعات للّتغيريا

). وقد أظهر حبثهما اّلذي أجري على املؤّسسات املاليزيّة، 03للمعلومات، الّتعديل الوظيفي، اإلزالة) (اجلدول رقم 
، أّن خمتلف الّتغيريات تؤثّر على مجيع مكّوËت املوقع، Vستثناء اإلزالة (االستبعاد) 2001-1997الفرتة ما بني خالل 

  .(Mesbah, 2016, p. 56)  يالحظ يف أّي من املؤّسسات اّليت مشلها االستبيانمن تقنيات مراقبة الّتسيري اّلذي مل  
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  ): تصنيف الّتغيريات يف مراقبة الّتسيري 03اجلدول رقم (
  

  

  

  الباحثون   املثال  الّتعريف   نوع الّتغيري 

تقنيات جديدة كامتداد   إدخال   اإلضافة 
  . سيريلنظام مراقبة التّ 

  
  

  

رات قياس األداء  Qموعة من مؤشّ  تطبيقأول 
 . جودةغري املايل أو نظام تكلفة الّال 

  

Simonds (1981), Clark (1985), 
Innes & Mitchell (1990b, 
1995), Shields & Young(1991), 
Bright & al. (1992), Kaplan & 
Norton (1992), Drury & al. 
(1993), Friedman & Lyne 
(1995), Yoshikawa & al. 
(1995), Dutton & Ferguson 
(1996), McLaren (1999). 

  حملّ  إدخال تقنيات جديدة لتحلّ   االستبدال 
  . ة تقنيات احلاليّ الّ 

  " ABC" استبدال طريقة مراكز التحليل بطريقة 
  أو نظام املوازنة الثابت بنظام املوازنة املرن. 

  

Innes & Mitchell (1990b), 
Innes & Mitchell(1995), 
Darlington &t al. (1992), Bright 
& al. (1992), Kaplan & Norton 
(1992), Drury& al. (1993), 
Shank (1996), Gosselin (1997), 
Jones & Dugdale (1998), Burns 
& al. (1999), May & Bryan 
(1999), Anderson& Young 
(2001). 

عديل  ت

  ملعلوماتا
  

  وّفره ذي تالّ  املعّدلتعديل   -
 سيري؛ مراقبة التّ 

ذي تقّدمه  صور الّ تعديل التّ   -
  سيري. مراقبة التّ 

العرض األسبوعي بدًال من العرض الّشهري    -
 للمعلومات؛ 

العرض البياين بدًال من العرض الّرقمي    -
  للمعلومات. 

Kaplan (1986), Innes & 
Mitchell (1990b, 1995), 
Gosselin (1997), Anderson & 
Young(2001), Granlund (2001). 
 

 

الّتعديل  

  الّتشغيلي 
من املصاريف   ◌ً دة مسبقااستخدام نسبة حمدّ   . سيري تعديل تقين لنظام مراقبة التّ 

ة أو  غري املباشرة بدًال من حساب نسبة مئويّ 
  وزيع. تغيري مفتاح التّ 

Innes & Mitchell (1990b), 
Kaplan & Norton (1992), Amat 
& al. (1994), Burns & al. 
(1999), Vaivio (1999). 

 االستبعاد 

  (احلذف) 

إزالة تقنية من تقنيات مراقبة  
  . سيري دون استبدال ◌ّ الت

ي عن سريورة إعداد املوازنة على سبيل  لّ خ التّ 
  . املثال

Wallander (1999). 

 

Source: (Mesbah, 2016, p. 58) . 
 

" أدلّة الكتاVت الّسابقة حول الّتغيريات يف مراقبة الّتسيري اّليت Sulaiman & Mitchellتدعم الّنتيجة الّرئيسّية لــــــ"     
". يف الواقع، كان معّدل الّتغيري يف أنظمة مراقبة الّتسيري يف املؤّسسات Hopwwodهلا عالقة بطبيعة الّتغيري حسب "

 ;Libby & Waterhouse; Sulaiman & Mitchell"املاليزيّة أعلى من مثيله يف كندا وفرنسا وسنغافورة وفًقا لــــــ

Chanegrih."   بلد.) متوّسط عدد الّتغيريات الّسنويّة حسب ال03ويوّضح (اجلدول رقم  
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  ): متوّسط عدد الّتغيريات الّسنويّة حسب البلد04اجلدول رقم (
 

 

  سنغافورة   فرنسا   كندا   ماليزJ   البلد 

 1 .23 1 .40 1 .48 1 .90  متوّسط عدد الّتغيريات الّسنويّة حسب البلد 
 

Source: (Mesbah, 2016, p. 59) . 
  

ليس من الّسهل تقييم جناح الّتغيري. أّوًال، ميكن الّنظر يف عّدة مستو�ت من  "Gosselin & Pinet"وفقًا لــــــ    
الّنجاح. ¤نًيا، الّنجاح هو مفهوم ميكن أن يّتخذ أشكاًال متعّددة وميكن قياسه Vملعايري املالّية أو غري املالّية، أو عن 

ري لتحديد جناح أو فشل االبتكارات يف مراقبة  طريق املزج بينهما. وحسب عّدة Vحثني ّمت استخدام العديد من املعاي
الّتسيري تتمّثل يف (الّتحسني امللحوظ لسريورة اّختاذ القرار، حتسني األداء املايل، مدى مالءمة البياËت الّصادرة عن 
 الّنظام، القيمة املرجّوة من هذه البياËت يف اّختاذ القرار واإلحساس Vلّنجاح من جانب األطراف الفاعلة)

(Chanegrih, 2012, p. 101) .  
   ساتيف املؤسّ  املطلب الثّالث: املقاربة احلديثة ملراقبة الّتسيري

يف بيئة أعمال ديناميكية أين امليزة الّتنافسّية آخذة يف الّتدهور بسرعة، يتّم حتفيز املؤّسسات على تطوير ممارساkا     
 خمتلف أبعادالّتكامل بني حتقيق ، و البيئّية أنظمة مراقبة تسيريها، للّتكّيف Vستمرار مع الّتغّريات مقّدمتهاالّتسيريية، ويف 
  سني قدراkا الّتنظيمّية.وحت  أدائها املؤّسسي

  مراقبة الّتسيري مفهوم الفرع األّول: تطّور  

لقد تطّورت مراقبة الّتسيري كغريها من فروع املعرفة مع مرور الوقت، وميكن أن يرجع هذا الّتطّور إىل العديد من      
دوات اّليت تتيح هلا مسايرة ومواكبة هذا العوامل اّليت أفرزkا بيئة العمل املعاصرة، وقد ّمت تزويدها مبختلف اآللّيات واأل

  التطور.
  الّتعريفات األوىل ملراقبة الّتسيري .1

بدأت يف الّستينّيات   نشأت مراقبة الّتسيري يف الوال�ت املّتحدة، وإن كان من املسّلم به من أّ¼ا كوظيفة تسيرييّة     
". وVملقارنة مع غريها من الوظائف األخرى، تعترب مراقبة الّتسيري من Anthonyمن القرن العشرين مع أعمال "
. وقد ّمت تطبيق أّول جتربة يف (Mayegle & Wandji, 2017, p. 101)األنظمة احلديثة داخل املؤّسسة 

".  Du Pont deNemours et General Motorsريكّيتني كبريتني مها "العشرينّيات من القرن املاضي يف مؤّسستني أم
" عدًدا من املدّرسني متعّددي Stanfordمجعت ندوة حبثّية يف جامعة " 1963"، أنّه يف بداية سنة Fiolكما يذكر "

ات، وعلوم احلاسوب) الّتخّصصات (املالّية، واالقتصاد، وعلم الّنفس، وعلم االجتماع، والعلوم الّسياسّية، والّرّ�ضيّ 
  . (Tachouola, 2019, p. 04)للّتفكري يف مفهوم املراقبة يف املنّظمات  
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 1965سنة يف " R. Anthony"سها من قبل مؤسّ ملراقبة الّتسيري هو املقّدم ل األوّ  األكادميي عريف، التّ الواقع يف     

(Daanoune & Chilouah, 2018, p. 246) :الّسريورة اّليت من خالهلا يضمن «، وقد عّرفها هذا األخري »ّ¼ا
املسؤولون يف املؤّسسة احلصول على املوارد واستخدامها بفعالّية (فيما يتعّلق Vألهداف) وبكفاءة (فيما يتعّلق 

، عّرف 1982 يف سنة . مثُّ V« (Maghraoui, 2018, p. 1162)لوسائل املستخدمة) لتحقيق أهداف املنّظمة
كمجموعة من الّتدابري املّتخذة لتزويد املديرين وخمتلف «" مراقبة الّتسيري: PCG 82املخّطط احملاسيب الفرنسي القدمي "

املسؤولني ببياËت رقمّية دوريّة اّليت حتّدد خصائص سري العمل يف املؤّسسة. وإّن مقارنتها VلبياËت الّتارخيّية أو 
 Sépari, Solle & Le)»ر، قد يشّجع املديرين على بدء اإلجراءات الّتصحيحّية املناسبةاملخّطط هلا، إذا لزم األم

Cœur, 2014, p. 01) .  
مراقبة الّتسيري هي سريورة يؤثّر «" بتحديث تعريفه كما يلي: Anthony.Rيف الّتسعينّيات من القرن املاضي، قام "    

 ,Missaoui & Benyetho)»من خالهلا املديرون على أعضاء املنّظمة لتنفيذ االسرتاتيجّيات بفعالّية وكفاءة

2017, p. 494). " وهذا الّتعريف اجلديد ملراقبة الّتسيري اّلذي اقرتحهAnthony  قد أبرز أمهّية الّتفاعل بني مراقبة ،"
رتاتيجّية، ويف احلقيقة فإّن مراقبة الّتسيري هي وظيفة مرافقة لإلسرتاتيجّية، ألّ¼ا تساعد على جتسيد الّتسيري واإلس

 .Touicher & Loulid, 2020, p)األهداف اإلسرتاتيجّية والّتوّجهات اإلداريّة على مستوى الّتسيري اليومي

حيتاج املديرون إىل آلّيات وسريورات لتحديد اإلسرتاتيجّية «"، H.Bouquinويف ذات الّسياق وفًقا لـــــ" .(494
ولضمان أّن العمل اليومي لألفراد يتوافق مع اإلسرتاتيجّية. وعليه فإّن مراقبة الّتسيري هي منظّم للّسلوك. وأوضح أّن 

واإلجراءات العملّية مراقبة الّتسيري هي جمموعة من اآللّيات والّسريورات اّليت تضمن االّتساق بني اإلسرتاتيجّية 
  . (Moumene & Benhrimida , 2017, p. 28)  »واليومّية

الّسريورات واإلجراءات املستندة إىل املعلومات واّليت «مراقبة الّتسيري احلديثة »¼ّا: " R. Simons" عّرف     
تصنيًفا ألنظمة املراقبة،   . واقرتح»يستخدمها املديرون للحفاظ على تشكيالت معّينة من أنشطة املنظّمة أو تعديلها

كما أنّه .(Maimouni & Daanoune , 2018, p. 272) وقد مّيز فيه بني املراقبة الّتشخيصّية واملراقبة الّتفاعلّية
" رؤية ديناميكّية ألنظمة مراقبة الّتسيري من خالل الرتّكيز Simons" اقرتح "Tuomela, Tessier & Otleyحسب "

 ,Naranjo-Gil)اإلسرتاتيجّية مع منظور أوسع آللّيات املراقبة اّليت ميكن استخدامها لتنفيذ االسرتاتيجّياتعلى 

2016, p. 867).  تنطوي على التحسني والّتعّلم  »حلقة«ميكن اعتبار مراقبة الّتسيري كسريورة، ، الّسياق ذاتويف
  وميكن إبراز ذلك، (Löning & al, 2008, p. 03)املستمّر. وهي يف الواقع حلقة مكّونة من أربع مراحل رئيسّية 

  من خالل الّشكل أدËه.
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  مراقبة الّتسيري كسريورة للّتعّلم  :(02)الّشكل رقم  
  

  
 

Source: (Abderrahim, 2015, p. 28) 
 

 

أكيد على دور مراقبة الّتسيري كوسيلة للّتعّلم من خالل أنشطة الّتغذية املرتّدة، واّليت تسمح للمؤّسسة ◌ّ جيب الت    
  . V(Abderrahim, 2015, p. 28)لّتّطور Vستمرار  

  مراقبة الّتسيري حنو قيادة األداء   .2

ملواجهة حتّدّ�ت وخماطر بيئة األعمال، وإزاء عوملة األسواق واالقتصاد اجلديد، ال ينبغي الّنظر إىل مراقبة الّتسيري     
على أ¼ّا جمّرد ضامن للّرقابة الّداخلّية يف املؤّسسة. ولكن جيب توجيه اهتمامها أيًضا بتكييف املؤّسسة مع الّتغّريات يف 

شاط، ظر عن حجم أو قطاع النّ النّ  اهن، وبغضّ في الوقت الرّ . ف(Degos & Zian, 2019, p. 03)بيئتها 
عقيد وعدم لبات األسواق ومقتضيات التّ ملواجهة القيود املرتبطة مبتطّ  سيريمراقبة التّ  كفاءةسة حباجة دائمة إىل  فاملؤسّ 
. فقد تطّورت أنظمة مراقبة الّتسيري ومراقبة األداء تطّورًا كبريًا، حيث أنّه مع  (Daabaji, 2018, p. 254) اليقني

  . (Mahmoudia, 2012, p. 09)كّل تغّري ظريف، تتغّري ممارساkا  
 & Mayegle)سةاملؤسّ  اّليت تواجه تحد�ّ تّ لّتصّدي للت لسيري قد تغريّ مراقبة التّ  »نّ  "Bouquin" صرّح     

Wandji, 2017, p. 101). " ويف ذات الّسياق يؤّكدBrowich  على أنّه جيب تعديل أو تطوير أنظمة مراقبة "
  . (Mesbah, 2016, p. 86)  الّتسيري مع الرتّكيز على أنشطة املؤّسسة ذات القيمة املضافة مقارنة مبنافسيها
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" فقد تطّورت مراقبة الّتسيري تدرجيي�ا من املراقبة امليكانيكّية إىل املراقبة Dambrin & Laningوهكذا، وفًقا لـــــ"
 .Mjidila, El Wazani & Souaf, 2017, p)الّتفاعلّية، واّليت تشّجع مفهوم الّتعّلم أكثر من مفهوم الّتقييد 

244) .  
 قيادة األداءسيري هو  ة جانب جديد من مراقبة التّ االقتصاديّ بات يف البيئة  قلّ د والتّ أكّ قد جنم عن املنافسة وعدم التّ ل     

(Mesbah, 2016, p. 20) مراقبة الّتسيري قد جتاوزت وظائفها الّتقليديّة اّليت تعترب إجرائّية، وأصبحت أداة ؛ أي أّن
 & Mjidila, El Wazani)للقيادة Vملفهوم احلديث. والعديد من الباحثني يشرتكون يف هذا االّجتاه الفكري

Souaf, 2017, p. 240) .  ت أّن نظام مراقبة الّتسيري أصبح نظاًما اسرتاتيجي�اVويف ذات الّسياق، تؤّكد مجيع املقار
  .       (Mahmoudia, 2012, p. 1 2)  قيادة األداءموّجًها حنو  

ات Vعتبارها أداة قادرة على تكييف ؤّسسة للمسيري مهمّ أنظمة مراقبة التّ  دُّ عَ تُـ " Merchant & Otleyوفًقا لــــــ"    
  . (Roque, Alves & Raposo, 2018, p. 215) ن من حتقيق أهدافها وغا�kاسة لكي تتمكّ سريورات املؤسّ 

كما أنّه Vإلضافة إىل معرفة الّتكاليف، تسعى مراقبة الّتسيري إىل املساعدة على اّختاذ القرارات، الّتكتيكّية  
واإلسرتاتيجّية على حّد الّسواء، ولتنسيق األنشطة وحتسني أدائها، وملرافقة الّتغيري، وللّتأثري على األطراف الفاعلة، 

. وعليه (Sépari & al, 2017, p. 15)تغّريات الّتسيريية لألداء الّشامل وللمساعدة يف الّتفكري ولقيادة مجيع امل
 ةسات وأ¤رت قضا� أخرى يف األوساط األكادمييّ ا يف مكانة هذه املمارسة يف املؤسّ رات تغيريً طوّ أحدثت هذه التّ  قد ف

(Daanoune & Chilouah , 2018, p. 246) .  
  ا�االت اجلديدة لوظيفة مراقبة الّتسيري  .3

مناذج  تطبيقسات إىل غيري، حتتاج املؤسّ دة اجلوانب والقابلة للتّ ة احلديثة واملتعدّ نافسيّ ة التّ يف بيئة األعمال العامليّ     
 ,Bin-Nashwan)أعماهلا ة يف بيئةأعمال ميكن أن تساعدها يف حتديد حاالت عدم اليقني واملخاطر اإلسرتاتيجيّ 

Abdullah & Obaid, 2017, p. 99). وفًقا لـــــ" ذات الّسياق، ويفLaaribi حتتاج املؤّسسة املعاصرة إىل "
من املخاطر. ومن بني األدوات اّليت  أدىن حّد ممكن" تضمن بدرجة معّينة تسيريهاأدوات جديدة واّليت تساعد على "

 ,Missaoui & Benyetho, 2017)تبدو أساسّية لقيادة املؤّسسة بشكل أفضل، ميكن اإلشارة إىل مراقبة الّتسيري

p. 493).  ّلتVقنيات الواجب تنفيذها لقيادة  عن العديد من التّ سة، فضًال م يف املؤسّ حكّ ة أساليب للتّ ايل، توجد عدّ و
      .(Tachouola, 2019, p. 04)  سة بشكل أفضلاملؤسّ 
ميكن للمؤّسسات اّليت لديها أنظمة مراقبة تسيري فّعالة أن تتكّيف بشكل فّعال مع املواقف والظّروف احلالّية      

واملستقبلّية. وميكن هلا تطوير وحتسني عملّياkا وممارساkا وأنشطتها بشكل أساسي لتتمّكن من تلبية احتياجات 
واإلمكاËت والطاقات وتعّزز أدائها املايل وغري املايل بشكل  الّزVئن ومتطّلبات الّسوق؛ وحتصل على الكفاءات

تقتضي مراقبة الّتسيري املستدامة تطوير  . ويف ذات الّسياق، (Phaprukbaramee , 2017, p. 186)ملحوظ 
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نظام قيادة قادر على دمج عّدة جوانب rدف حتقيق أداء شامل يراعي مصاحل مجيع أصحاب املصلحة. ّمث يُطلب 
القيام بدور مزدوج يكون مبثابة حمّفز: لدعم األطراف الفاعلة يف فهمها هلذا الواقع اجلديد (قيادة الّتغيري) وتسهيل  منها 

حتديد األهداف (تنفيذ نظام قيادة مناسب (قيادة األداء). ويف هذا الّصدد، ينبغي أن تساعد مراقبة الّتسيري يف 
املؤّسسة املستدامة، وتسهيل تنفيذ ومتابعة خطط العمل املرتبطة rا لتحقيق نتائج الّتشغيلّية من أجل حتقيق مشروع 

  .  (Akrich, Ouabouch & El ghazi, 2017, p. 08)  )مثلى
املؤّشرات (تستخدم أنظمة مراقبة الّتسيري احلديثة ثالث جمموعات من املؤّشرات ملراقبة األداء، على الّنحو الّتايل      

 ,Slavoljub, Srdjan & Predrag, 2015)رات غري املالّية، املؤّشرات املشرتكة "املالّية وغري املالّية")املالّية، املؤشّ 

p. 44).   والواقع أّ¼ا تضمن تنفيذ اإلسرتاتيجّية وقيادة األداء الّشامل، وتقوم أيًضا بدور اسرتاتيجي أكرب وأكثر تفاعًال
(Alami, 2019, p. 04) ،تغّطي مراقبة الّتسيري جمال حتليل أوسع من حيث الّتكاليف. وإىل أبعد . ونتيجة لذلك

من معرفة الّتكاليف، يسعى املسّريون، من خالل مراقبة الّتسيري، إىل توجيه األطراف الفاعلة لتنظيم األداء وقيادته. 
ة الّتسيري بتوسيع منظورها ". وتقوم مراقبAlazard & Sépariوستتطّور هذه الوظيفة املزدوجة يف البيئة املعاصرة "

  . (Oubba & Akrich, 2018, p. 701)لتشمل األبعاد االجتماعّية واQتمعّية  
  مراقب الّتسيري دور  : تطّور  ثّاينالفرع ال

مراقب الّتسيري هو املنّشط لنظام مراقبة الّتسيري، وهو اّلذي يضمن جناح تشغيل هذا األخري، مع مراعاة خصائص     
فإّن تطّور  يكتنفها الغموض والّتعقيد خاّصة يف الظّروف الرّاهنة مراقب الّتسيريأّن مهّمة ذي اعتمدته. ومبا املؤّسسة الّ 

 مراقبة الّتسيري يدعم Vلّتأكيد تطّور دور مراقب الّتسيري. 

  الّسمات املمّيزة ملراقب الّتسيري .1

على حتديد أهدافها ويضع برامج العمل، ويضمن املتابعة اجلّيدة ، فهو يساعد لمؤّسسةل مراقب الّتسيري ُرËVًّ  َعدُّ يُـ      
لنشاطها، كما يعمل على إعداد الوسائل اّليت تسمح مبمارسة الّتغذية العكسّية، وُحيدِّد معايري األداء املرتبطة مبختلف 

إلقناع العاملني  جهدهل بذُ سيري أن يَ على مراقب التّ ؛ جيب وعليه. )36 ة ، صفح 2009(حيياوي،  مسؤويل الّنشاطات
ر احلواجز اّليت حتول دون حريّة  »ّن مراقبة الّتسيري kدف إىل الّتحّكم يف الّتسيري وليس املراقبة مبعىن العقاب حىتَّ يُكسِّ
سري املعلومات ومصداقّيتها، كما عليه أن يتأّكد من أّن األهداف املسّطرة معقولة ومقبولة وأنَّ الوسائل املسّخرة هلا 

ئمة لتحقيقها، حّىت يتّم الّتوّصل إىل الّنتائج املطلوبة وفًقا لإلسرتاتيجّية، فتصبح بذلك عملّية قياس الّنتائج وحتليل مال
، صفحة 2009لشهب، ( االحنرافات منطقّية يرÓح إليها األفراد ويقتنعون »¼ّا أحسن وسيلة للحكم على أدائهم وحتسينه

يـَُزوُِّد مراقبو الّتسيري املديرين مبختلف األدوات إلجناز مهامهم، من خالل قيادة تنفيذ مجيع . ويف هذا الّصدد،  )73
  فهو إذن:.  (Löning & al, 2008, p. 259)أنظمة املراقبة يف املؤّسسة  

 املستشار االقتصادي للمؤّسسة (أي جلميع املسرولني وليس فقط للمدير العام)؛   -
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 "املهندس" لنظام املوازËت (أي اّلذي يصّمم الّنظام ويديره ويعمل على صيانته)؛   -

  .  (Abderrahim, 2015, p. 30)احملّرك لنظام مراقبة الّتسيري (يعمل على استمرار اإلجراءات)    -
إّن املواصفات املنتظرة من مراقب الّتسيري َشكَّلت أحد مواضيع الّتحقيق مع مراقيب الّتسيري واملنشورة من     

حيث قام هذا األخري ½جراء حتقيق حول هذه املواصفات وقام بنشرها، وَتَضمَّن، الّتحقيق أسئلة  "،Chiapello"طرف
، وقد ّمت )الّتسيريملسؤولون الّتنفيذيون، املديرون العاّمون، مراقبو ا( مغلقة طُرَِحت على ثالث فئات من املوظّفني هم

أنَّ االنتساب إىل منصب مراقب الّتسيري يتّم Vالنتقال من منصب وظيفي مثل الّتدقيق احملاسيب أو الّتوّصل فيه إىل 
للّدور الكبري  ونتيجة .(Bescos & al, 1997, p.477)  املراجعة الّداخلّية أكثر من االنتقال من منصب تنفيذي

اّلذي يقوم به مراقب الّتسيري يف املؤّسسة والّتحّدّ�ت اّليت تواجهه يف أداء عمله، يفرض على املؤّسسة الطّالبة خلدماته 
أن يكون حامًال لشهادات علمّية عالية، الّتحّكم يف الّتقنيات احملاسبّية، الّتحّكم (أن تضع له بعض الّشروط تتمّثل يف 

يف تقنيات اإلعالم اآليل واإلنرتنت، الّتحّكم يف الّلغات األجنبّية، املعرفة الكافية يف اQال البورصي، الّتحّكم يف آلّيات 
- Corfmat, Helluy & Baron, 2000, pp. 102) )فيذيّةاخلربة امليدانّية أو الّتنالّتنشيط والّتنسيق واالّتصال، 

  : )190  - 189الصفحات  ، 2019، بن زكورة(  سةسيري Vختالف حجم املؤسّ خيتلف دور مراقب التّ كما   .(103
 ة؛ة واملاليّ ة احملاسبيّ سيري على املهمّ : يقتصر دور مراقب التّ غريةسات الصّ يف املؤسّ   . أ

  ل:د، فنجده ميثّ مهامه وتتعدّ ع  تتنوّ   :سات الكبريةيف املؤسّ   . ب
    ّجدول القيادة، حتليل  إعدادسة، مثال: ة أو اثنتني داخل املؤسّ ذي يكون مسؤوال عن مهمّ املراقب املساعد؛ وال

 ة...إخل.املخزون، حتليل املصاريف العامّ 
   ؤات ونتائج املوازنة.نبّ ؛ وذلك من خالل حتقيق ومراقبة التّ مراقب املوازنة 
    ّدف حتسني املردوديّ سيري الصّ مراقب التr ة.ناعي؛ وذلك بتحليل أسعار املداخيل وتكاليف اإلنتاج 
    ّدف حتقيق هوامش الرّ مراقب التr ة املنتجات حسب املناطق، األسواق،  بح من خالل حتليل مردوديّ سيري؛ وذلك

  ة Vملبيعات.ؤات اخلاصّ نبّ جاري على وضع التّ وزيع ملساعدة املدير التّ كما يعمل على مراقبة تكاليف التّ 
  مهام وأدوار مراقب الّتسيري .2

بشكل أساسي ُجمّمع وحمّلل ومنتج وموزّع للمعلومات. ينظّم تنشيط  هو ضمن اإلطار الّتقليدي، مراقب الّتسيري      
علومات موّحدة سريورة إعداد املوازنة اّليت يتّم من خالهلا حتديد األهداف والوسائل لكّل مصلحة. كما يزّود املديرين مب

، ويف (Godener & Fornerino, 2005, p. 55) متّكنهم من متابعة إجنازاkم وإجنازات مساعديهم يف العمل
ففي املؤّسسات املتوّسطة ( خيتلف إطار تدّخل مراقب الّتسيري حبسب نوع املؤّسسة وبنيتها الّداخلّيةهذا الّصدد، 

والّصغرية غالًبا ما تضّم وظيفته مع مهام احملاسبة واملالّية، أّما يف املؤّسسات الكبرية فوظيفته متارس من طرف أقسام 
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وّىل وعليه فإّن مراقب الّتسيري يـَُعدُّ عضًوا يف إدارة املؤّسسة، حّىت ولو كان ارتباطه قو�� Vحملاسبة واملالّية ويت. )خمتلفة
 : )36 - 37، الصفحات 2009(حيياوي،  املهام والّنشاطات الّتالية  

 يساهم يف حتديد أهداف املؤّسسة أو القسم؛   -

 لتنفيذها؛ )بشريّة، مالّية، تقنّية(يساعد يف إعداد املوازËت الّسنويّة وحتديد الوسائل الّضروريّة     -

 يتابع Vستمرار إجنازات األقسام ويُِعدُّ جداول قيادة مالئمة للّنشاط املنشود؛   -

 ؛)ماديّة ومالّية(يساعد على حتديد املؤّشرات املالئمة     -

يتوّىل تقييم أداء املؤّسسة أو القسم اّلذي ينتمي إليه من خالل حساب االحنرافات بني الّتقديرات واالجنازات،    -
 ؤولني عن ذلك، ومن مثَّ وضع اإلجراءات الّتصحيحّية؛وحتديد األسباب واملس

ال يكتفي مراقب الّتسيري Vستقبال املعلومات، بل يتأّكد من مصداقّيتها، ودقّتها ونوعّيتها، ويف بعض األحيان    -
  حيتاج إىل معلومات خاّصة يتوّىل بنفسه إعدادها.

  : )191، صفحة  2019، بن زكورة(  كما تعمل مراقبة التسيري على     
: تسمح مراقبة التسيري مبراقبة األداء الوظيفي الذي ميثل الدعامة األساسية داخل املؤسسة مراقبة األداء الوظيفي  . أ

Vعتبارها الوسيلة األساسية جلمع املعلومات لتقييم األداء اخلاص Vملوظفني، مما يساعد املسؤولني على اختاذ القرار فيما 
. أين يتم توطيد العالقة بني املؤسسة وعماهلا وز�دة الثقة اخلالز�دة يف األجر، املكافأة أو العقوبة...خيص الرتقية، 

 بينهم. 

: من خالل إدارة اجلودة اليت kتم بتحديث املنتجات وتطويرها إلرضاء رغبات املستهلكني، وعليه مراقبة اجلودة  . ب
 غبات املستهلكني لضمان استمرارية املؤسسة.فمراقب التسيري مطالب مبتابعة تغريات املنتجات ور 

: Vعتباره عامل مهم داخل املؤسسة يسمح هلا Vحملافظة على مركزها التنافسي، وذلك من خالل تسيري الوقت  .ج
 استغالله لصاحلها.

املؤسسة : يعمل مراقب التسيري على التنسيق بني خمتلف مراكز املسؤولية يف التنسيق بني خمتلف مستو�ت التسيري  . د
    وذلك rدف رسم األهداف وإعداد املوازËت ومؤشرات التقييم.

  تطّور مهنة مراقب الّتسيري .3

اإلداريّة ملراقيب الّتسيري إىل تشجيع تطوير الّنظام الّتفاعلي ملراقبة    " متيل البيئة املضطربة واملواصفاتAhsinaوفًقا لـــــ"    
ويف ذات الّسياق، Éخذ مهام املراقب أشكال جديدة بسبب . (Oubba & Akrich, 2018, p. 709)الّتسيري 

" على سبيل  ERPالّتطّورات الّتكنولوجّية، وخاّصة تكنولوجيا املعلومات واالّتصال (كما هو احلال عند تطبيق "
على سبيل املثال، ويّتضح  ABC/ABMاملثال)، أو االبتكارات اإلداريّة (االنتقال إىل الّتسيري من خالل الّسريورات، 
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، وكذلك الّتغيري )أّن مراقب الّتسيري يستثمر يف دور جديد يف تنشيط املديرين الّتنفيذّيني اّلذين يعّززون الّتعّلم الّتنظيمي
  .  (Sépari, Solle & Le Cœur, 2014, p. 11)  الّتنظيمي

مع الّتطّور والّتعقيد يف ظروف املؤّسسات وحميطها، ودخول االقتصاد احلديث املتمّيز Vلّتغّري الّسريع واملعلومة والّتقنيات 
العالية، والعديد من الّشروط احلالّية كالعوملة والّتغّري يف أمناط الّتوظيف والّتنظيم للمؤّسسة واالهتمام أكثر Vلفرد من 

اض املؤّسسة وأغراضه اخلاّصة يف نفس الوقت ...إخل، أصبحت األدوار اجلديدة ملراقبة التسيري Ëحية الّتكوين ألغر 
جيب أن ، ذات الّسياق. ويف )79، صفحة دون سنة نشر عدون وقويدر الواحد، (تضع مراقب الّتسيري يف منصب خاص 

أن يكون يف الوقت نفسه ممارس عام ومتخّصص (الّتحّكم يف األدوات املتطّورة، و يكون مراقب الّتسيري متعّدد املهام، 
تنظيم، وتنسيق اإلجراءات)، وظيفي وتنفيذي (إدارة الّتنفيذ وتقدمي املشورة ملتخذي القرار) وأخريًا تقين وإنساين (دمج 

اQموعات). ويُربُز تنوّع مهام مراقب الّتسيري الّدور االسرتاتيجي لنظام املعلومات واملهارات البعد الفّين وإدارة األفراد و 
  . (Mesbah, 2016, p. 33)  الفنّية والّتنظيمّية والبشريّة اّليت تتطّلبها الوظيفة

غيريات عميقة " فإّن ضغوط العوامل االقتصاديّة تقود أيًضا إىل تGranlund & Lukkaبشكل عام، كما بّني "     
" فهذه الّتحّوالت هلا Éثريات مهّمة على املهارات اّليت حيتاجها مراقبو الّتسيري Bescos & Danziger...، وحسب "

(Ducrocq & al, 2012, p. 37)وعلى أساس هذا الّتطّور املنشود، ميكن ملراقب الّتسيري حتديد موقعه يف إطار . 
  األهداف الّتالية: مقاربة أكثر ديناميكّية تُرّكز على  

 الّرتكيز على أمور أساسّية منها توفري املعلومات واملؤّشرات الرّئيسّية وكذلك عملّيات رقابة كافية؛ -
 ؛)الوظائف، الّشؤون املالّية، الّتنشيط، واالّتصاالت ...إخل(إدارة مهارات متعّددة   -
 تعزيز عالقاته مع املنّفذين؛ -
 املاضي واستشراف املستقبل؛إجياد توازن صحيح بني فهم   -
  تطوير مهارته يف الّتقدير والتزامه الّشخصي داخل كياËت املؤّسسة. -

وحينها سيكون بوسع مراقبة الّتسيري أن تتوّىل هذا الّدور الّر�دي، واّلذي سيقوم به مراقب الّتسيري بشكل أفضل     
  . (Baudry & al, 2010, p. 10) مع املديرّ�ت الّتنفيذيّة واإلدارة العاّمة

خالل العقدين املاضيني، تطّورت مهنة مراقب الّتسيري حنو ُمهّمة تقدمي املشورة ومسؤولّية نشر املعلومات     
"Bollecker" فقد أصبح فاعًال حقيقي�ا يف الّتغيري الّتنظيمي ."Johnston & al ; Burns & al وقد أمكن ملراقب ،"

اهليكل التنظيمي من خالل مشاركته املتزايدة مع اإلدارة العليا يف املشاريع اإلسرتاتيجية، الّتسيري الظَّفر مبوقع جديد يف 
". وُتشري الّدراسات حسب عّدة Vحثني إىل أّن Pierce & alوأيًضا من خالل تعزيز االّتصال مع العاملني الّتنفيذيني "

 ,Ducrocq & al)»شريك األعمال«ارات احلقيقّية لـــــاملهارات الفرديّة ملراقيب الّتسيري أصبحت اليوم جزًءا من امله

2012, p. 37) ."ويف هذا الّصدد، وفًقا لـــــFrançois-Xavier Simon فبعد ¼اية الّدراسة االستقصائّية الّدولّية ،"
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والياVن والفلّبني  يف تسعة دول (أملانيا والّنمسا وبلجيكا والوال�ت املّتحدة وفرنسا وإيطاليا 2010اّليت أُْجرَيت سنة 
وهكذا   ،)اّحتاد مديري الّشؤون املالّية ومراقبة الّتسيري( »la CEGOS et la DFCG«وبريطانيا)، ونـُفَِّذت Vلّتعاون مع 

 & Masingue, Philippart)ظهرت ثالثة حماور رئيسية ملهنة مراقب الّتسيري، ميكن إبرازها يف الّشكل أدËه

Lorain, 2016, p. 43) :  
  

  : احملاور الّثالثة ملهنة مراقب الّتسيري)03(الّشكل رقم  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 
 

  
 
 

 

  

 

Source: (Masingue, Philippart & Lorain, 2016, p. 43).   
  

  

  

  

  

  

  

 سيري (حارس اهليكل) مراقب التّ  

  ّت حتسني موثوقيË؛ ة البيا 

   وضع املشاريع وخطط العمل
 ؛ حتت املراقبة

   موعةQاحملافظة على قواعد ا

 ) مهندس معلوماتسيري (مراقب التّ  ) شريك عملسيري (مراقب التّ 
 

  ّا تقييم اختr ؛ اذ القرارات/قياس املخاطر املرتبطة  
  ّ؛ حنو أهداف طموحة  ذةقيادة األطراف املنف 
  .تقدمي أفكار/ مقرتحات لتحسني األداء الّشامل 

  ّ؛ الفريق  ساق مع أهدافحتقيق االت 
 ؛ تسيري الفريق  سب املختلفة وخياراتالنّ  تفسري 
  ّةاالقتصاديّ قافة نشر الث . 
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  الّتسيري ةمراقبإسهامات نظم املعلومات احلديثة يف :  ثّالثالفرع ال

يشغل نظام املعلومات حالي�ا داخل املؤًسسات مكانة مركزيّة، وأصبح أداة أساسًية لغالبًية قطاعات الّنشاط. فقد      
أضحى دوره يف تطوير مراقبة الّتسيري حيظى »مهّية متزايدة، وال يزال من بني موضوعات الّساعة، ألنّه يلّيب 

 مات واملؤّشرات الّتسيرييّة لقيادة وإدارة األنشطة الّتنظيمّية.االحتياجات املختلفة يف املؤّسسة وينتج املعلو 
  تطّور نظم املعلومات يف املؤّسسة .1

جيب أن يـُْعَىن Vألمهّية، حبكم تواجد املعلومات يف كّل وظائف املؤّسسة، ومن  ااسرتاتيجي�  اُتشّكل املعلومات موردً      
َمثَّ تظهر ضرورة تسيريها، تنميتها، صياغتها، ومحايتها من الّضياع أو الّتجّسس والّرفع من خمزو¼ا وخباّصة تلك اّليت 

ة من الوعي لكّل ما حيدث أو سيحدث،  متّثل ورقة راحبة للمؤّسسة، وهذا ما يتطّلب منها أن تكون على درجة عالي
كون املؤّسسات يف حاجة أكثر من أّي وقت مضى إىل أجنع الطّرق ملعرفة ما جيري يف بيئتها، وعن أفضل الوسائل 

ويف ذات . )427 ، صفحة2017شادي، (ومن َمثَّ تدعيًما لقدرkا على الّدفاع واهلجوم ، لتدعيم مصادر معلوماkا
ّوالت اّليت حدثت يف خمتلف العوامل البيئّية والّنمّو والّتطّور اّلذي حدث على مستوى املؤّسسات ّن الّتحالّسياق، فإ

االقتصاديّة، وتعّقد املشكالت اّليت تواجهها أّدى إىل ازد�د احلاجة إىل وسائل مجع ومعاجلة البياËت واملعلومات اهلائلة 
قليديّة، وممّا سّهل األمر يف ذلك الّثورة الّتكنولوجّية احلديثة وما نتج واّليت كان من الّصعب الّتعامل معها Vلوسائل التّ 

عنها من وسائل أّدت إىل تسهيل وتسريع معاجلة تلك البياËت وإيصاهلا يف الوقت املناسب إىل مراكز اّختاذ القرارات 
  . )139، صفحة 2013تالجيّية وبوغليطة، (

 واملنافسة  ةواملعلوماتيّ  العوملة ظلّ  يف ماالسيّ  اQاالت خمتلف يف كبرية  ت�ّ وحتدّ  سريعةات ريّ تغ اليوم العامل يشهد     
 أنظمتها لتحديثجراءات اإل من Vلعديد واآلخر بني احلني القيام ساتاملؤسّ  على فرضتيريات غالتّ  هذه ديدة،الشّ 

حو النّ  وعلى وكفاءة ةبفعاليّ  روفوالظّ  قفاملوا إدارة rدف وظائفها مجيع يف صالاملعلومات واالتّ  تكنولوجيا واستخدام
ا صار لتكنولوجيا املعلومات واالّتصال الّدور البليغ يف انتهاز الفرص  .)875، صفحة 2017بوحديد، ( األفضل

ّ
ومل

وحتقيق األرVح ومواجهة الّتحدّ�ت، أصبحت املؤّسسات ختّصص مبالغ سنويّة لالستثمار يف أدوات تكنولوجيا 
فسة وحتسني مستو�ت املعلومات واالّتصال من برامج متطّورة وشبكات إىل غري ذلك بغية الّتمّكن من مواجهة املنا

  . )959، صفحة 2017حّجاج، زرقون وزرقون، (أدائها جبميع أنواعه  
ّن وجود نظام معلومات داخل املؤّسسة يوّفر هلا خمرجات يتّم على أساسها بناء واّختاذ كافّة القرارات اّليت حتّدد إ    

املكانة اإلسرتاتيجّية هلا مقارنة مبن تنشط معه من خالل اكتساب ميزة تنافسّية مستدامة اّليت تؤّدي إىل منّوها 
ففي الوقت الرّاهن، ال ميكن قيادة املؤّسسة  .)266، صفحة 2015ن، فكرو (واستمرارها حال حصوهلا على هذه امليزة 

 بدون معلومات موثوقة ومناسبة. لذا فإّن إدارة نظم املعلومات أمر أساسي ملواجهة الّتغيريات الّدائمة بشكل فّعال
(Dehbi & Angade, 2017, p. 106) .  
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 "ERPنظام ختطيط موارد املؤّسسة" تكامل أنظمة الّتشغيل حول .2
مع االّجتاهات احلديثة حنو استغالل الّتطّور العلمي لتكنولوجيا املعلومات، ظهرت احلاجة إىل استخدام نظام     

َم لتنسيق  ERPختطيط موارد املؤّسسة " "، واّلذي يعترب من أهّم الّتطبيقات الّتقنّية احلديثة لنظم املعلومات واّلذي ُصمِّ
بّسي،  (مجيع املوارد واملعلومات واالّتصاالت واّليت تتناسب مع بيئات األعمال املختلفة وخاّصة االلكرتونّية منها 

نتيجة للحاجة امللّحة إىل الّتكامل بني  "ERP"ولقد كان ظهور نظام ختطيط موارد املؤّسسة  .)342، صفحة 2010
خمتلف أجزاء املؤّسسة والّرغبة يف الّتخّلص من مشاكل األنظمة الفرعّية أو األنظمة الوظيفّية، واّليت تعترب مهّمة يف 
جماهلا وللمؤّسسة ككل، غري أّن وجودها منفصلة جعلها kتّم Vألهداف اجلزئّية على حساب األهداف الكلّية 

" ERPنظام ختطيط موارد املؤّسسة "  "Wilkinson & autres" فرَّ عَ ،  ويف هذا الّصدد  .)90، صفحة 2018ّشاط، ك(
  ةالبشريّ  املواد مويل وإدارةوالتّ  كاحملاسبة  الوظيفي، طاقالنّ  يف الواسع  لالستخدام تطبيقات جمموعة مع ات«برجميّ ه: »نّ 

 ات نظمفيه برجميّ  تتكامل يذ الّ  ظامالنّ «: ه»نّ " Alballaa & Mudimigh" بينما عّرفه الوظائف»، من اهوغري 
  .  )222، صفحة 2016(مزهودة،   دة»موحّ  بياËت  قاعدة  يف املعلومات

" كاستجابة للّتغّريات العاملّية ERPإّن العديد من املؤّسسات قد عمدت إىل تنفيذ أنظمة معلومات حتت اسم "    
ّقق هلا العديد من املزا� كتقليص فرتة دورة العملّيات، ورفع  حتميكن أن حيث نسبة املنافسة العاملّية،  وأّمهها ازد�د

" متنح املديرين القدرة على ضبط ERPكفاءة املؤّسسة، وتوليد املعلومات بسرعة، إضافة إىل ذلك فإّن أنظمة "
 لتعزيز" ERP" نظام ساتاملؤسّ  تستخدم.كما )15 فحة ، ص 2019بلقيدوم، (األعمال كاّفة والّسيطرة عليها ومراقبتها 

 شاركالتّ  من خالل ظامالنّ  افهذ  ة،روريّ الضّ  غري كاليفالتّ  تقليل أو القيمة، أو رعة،حيث السّ  من سواءً  اkا؛عمليّ 
�مني،(سة املؤسّ  يف واألنشطة الوظائف سلسلة بني كاملالتّ  على يعمل املعلومات يف سةاملؤسّ  أقسام بني الالفعّ   

" من أهّم االبتكارات يف جمال نظم املعلومات ERPنظام ختطيط موارد املؤّسسة "يعترب وعليه، . )35، صفحة 2018
زËقي (وإدارة املنّظمات. نظرًا لقدرته على جعل املنّظمات أكثر تكامّال واّتساقًا، والّسيطرة املطلقة على املعلومات 

  .)268، صفحة 2017ومعاريف، 
بات وحتديد روري فهم متطلّ من الضّ فواالستثمار فيه،  "ERPلتخطيط موارد املؤّسسة " جديد  روع يف نظامقبل الشّ      

أكثر " ERP"كنولوجيا اجلديدة جعل أنظمةر التّ تطوّ  ألنّ "، ونظرًا Grabski & Leech" ظامنّ هذا الأهداف تنفيذ مثل 
ويف  .أفضل ومردوديّة أكرب أداءحتقيق ي إىل ن بشكل كبري وتؤدّ ستتحسّ  العملة  سريور أنّ يف ا تعقيًدا وخلق تصور� 

 منهجي، ختطيط بويتطلّ  للغاية، دةمعقّ  ة" عمليّ ERP" ةساملؤسّ  موارد ختطيط نظام يعترب تنفيذ ذات الّسياق، 
 املتاحة املعلومات أو البياËت ربط ةأن عمليّ  إىل إضافةً  ،ؤّسسةامل يف األقسام خمتلف بني نسيقوالتّ اخلرباء  مع شاوروالتّ 
،  2013(الّشّعار،  للغاية دةمعقّ  ةتعترب عمليّ  واحدة بياËت قاعدة يفؤّسسة امل وظائف لكلّ  ةاإلداريّ  الوحدات كلّ   عن

 . )675صفحة 
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�ثري نظام ختطيط موارد املؤسسة .3  "ERP" على وظيفة مراقبة الّتسيري 

مع تطّور املؤّسسة، سواًء من حيث منتجاkا أو خدماkا أو الّتوّسع يف أسواق جديدة، فاملعلومات اّليت هي حباجة     
 .Roque, Alves & Raposo, 2018, p)إليها تنحو إىل الّتغيري وعلى املؤّسسة أن تتكّيف مع هذا الّتغيري

ة سريور إحدى مهامها توفري املعلومات لواّليت من يف إدارة األعمال. من اQاالت اإلداريّة  اعتبار املراقبةعلى و  .(213
 ,Borinelli, 2006; Peleias" يف الّتسيريالكفاءة  لتحقيق، ومساعدة املديرين اّلذي َسُيْجَرى تنفيذهالقرار  اّختاذ

2002; Catelli, 2001"  .تكنولوجيا املعلوماتل حباجة هي  (De Lira & al, 2012, p. 324).   ،ويف هذا الّصدد
ختطيط  كسوينس، واملعروفة أيًضا Vسم املصطلح األجنل"SGI" سيري املتكاملةأنظمة التّ  يبدو أنّ وفًقا لعّدة Vحثني 

داخالت ل يف القضاء على مشاكل التّ قين، واملتمثّ باإلضافة إىل غرضها التّ ف. همٍّ مُ  دورٍ قوم ب، ت"ERP" سةموارد املؤسّ 
 سيريبقصد توحيد أنظمة التّ  "SGI" سيري املتكاملةتصميم أنظمة التّ  قد متّ فسة، بني خمتلف أنظمة معلومات املؤسّ 

(Boitier, 2008, p. 34) .   
 & Dechow" سيريمراقبة التّ  ممارسةيف  عنصًرا أساسي�ا دة،نظيمات املعقّ أصبحت تكنولوجيا املعلومات يف التّ لقد      

al" ،نظام " خاّصة فيما يتعّلق بتطبيقERP احلاسوبّية "ات ربجميّ ال" وDucrocq"(Ducrocq & al, 2012, p. 

راقبة يف بيئة أكثر املر أنظمة " أحد عوامل تطوّ ERPتعترب أنظمة "" Chiapello & Chenhallكما أنّه وفًقا لـــــ"  .(37
البحث اّلذي ويف ذات الّسياق، ف .(Boitier, 2008, p. 34) ةة وخارجيّ دة داخليّ ن من عوامل متعدّ ة تتكوّ مشوليّ 

يف جمال مراقبة الّتسيري يكمن يف مستو�ت خمتلفة، فهذا الّنظام  "ERP"" بشأن Éثري اعتماد نظام Daftقام به "
�دة يسمح للمنّظمة بتحقيق قدر أكرب من الكفاءة الّتشغيلّية، وكفاءة على مستوى سريورات الّتسيري ويساهم يف ز 

تحسني ب "ERP"نظام  يسمح وعليه،. (Louizi, 2019, p. 993)الفعالّية اإلسرتاتيجّية لوظيفة مراقبة الّتسيري 
 -Affes, 2016, pp. 03)راقبةتسهيل امل، وبة القراراتالمركزيّ ، وبتحقيق نسيقالتّ  ، وبدعمجودة املعلومات املرسلة

04) .  
ة ساق املعلومات وموثوقيّ سيري يف تنفيذ مهامه. وتتيح له ضمان اتّ ملراقب التّ مة تعترب نظم املعلومات أداة مهّ       

سيري منذ بداية التّ  بوال يزال مراقفحسب عّدة Vحثني  .(Dehbi & Angade, 2017, p. 115)البياËت 
 .Ducrocq & al, 2012, p)يف مهامهم تتطّلب تغيريًايت ت والقيود اجلديدة الّ �ّ حدّ ات، يف مواجهة التّ سعينيّ التّ 

ات كنولوجيّ ر التّ ة مع تطوّ بتحّول عميق، خاصّ  ة أّن املهنة مترّ جريبيّ  التّ ة وأحياËً ظريّ راسات النّ الدّ  رُ ظهِ تُ كما .(37
مراقب وحيتاج  سريورة املراقبةأمًرا ضرورً� يف  واالتصال صبح استخدام أدوات تكنولوجيا املعلوماتوقد أاجلديدة. 

   (Azan, 2010, p. 04).  ًصا يف أنظمة املعلوماتشكل متزايد إىل أن يكون متخصّ ب  الّتسيري
إّن العديد من املهام اّليت كان يقوم rا مراقب الّتسيري، هي اآلن مؤمتتة ويتّم تنفيذها مباشرًة من خالل نظام     
"ERP"فوفًقا لــــــ ."Scapens & Jazayeri" تتيح أنظمة ،"ERP القضاء على املهام (" أربع تطّورات يف مراقبة الّتسيري
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املوازنة"، نقل املعرفة احملاسبّية إىل املديرين، استخدام مؤّشرات أكثر تطّورًا، وتوسيع دور مراقيب الّروتينّية "جانب من 
ة يف  ة قويّ " أداة متكينيّ ERP" أنظمةل تشكّ وعليه، ميكن أّن . (Dehbi & Angade, 2017, p. 112) الّتسيري)

زين املعلومات، عن طريق حتديثها يف الوقت يت تعرتض مجع وختسيري. من خالل إزالة القيود الّ خدمة مراقيب التّ 
مبثابة  "ERP" أنظمة دُّ عَ ة، تُـ غذية املرتدّ لتقارير املتابعة (جداول القيادة) وتسريع إجراءات التّ  يلحرير اآلاملناسب، والتّ 

 حديثةمراقبة  أدواتا سيسمح بظهور ممارسات جديدة أو وسيلة لتحسني إنتاج املعلومات ومراقبتها، ممّ 
(Meyssonnier & Pourtier, 2006, p. 46).    سيكون لدى مراقيب الّتسيري املزيد من الوقت لتنفيذ أنشطة و
  . (Dehbi & Angade, 2017, p. 113)ذات قيمة مضافة تتعّلق مبراقبة الّتسيري واّختاذ القرارات  

  نمية املستدامةالتّ فلسفة  املبحث الثّالث: الوجه اجلديد ملراقبة الّتسيري يف ظّل  

لقد اقتحم يف الّسنوات األخرية مفهوم الّتنمية املستدامة عامل املؤّسسات، لذا فقد طرأت تغّريات عديدة على هذه      
يستثن الّتغيري وظائف املؤّسسة السّيما  األخرية، سواًء على املستوى االسرتاتيجي أو على املستوى الّتشغيلي، ومل

  عامل، واإلدارة البيئّية حوكمة املؤسساتيم جديدة كاملسؤولّية االجتماعّية، هافم اقتحام ظل فيوظيفة مراقبة الّتسيري، ف
 واملايل احملاسيب األداء قياس جمرد من وتنتقل، املستدامة نميةالتّ  ملبادئ لتخضع  سيريالتّ  مراقبة قواعدّ  تغريت ساتاملؤسّ 
  .والبيئي)  واالجتماعي  (االقتصادي  الثةالثّ   »بعاده  املالشّ   األداء  وتقييم  قياس  إىل

 للمؤّسسات  ةاالجتماعيّ   ةاملسؤوليّ   لتفعيل  ةكآليّ مراقبة الّتسيري  املطب األول: 

أصبحت اليوم املؤّسسات مطالبة أكثر من أّي وقت مضى بتحّمل جزء من مسؤولّياkا اQتمعّية والبيئّية حتت ما     
 ةاملسؤوليّ  ةسرتاتيجيّ إ اعتماد أجل من مهمّ  دوراملراقبة  أنظمة يتؤدّ ويف هذا الّصدد،  يـُْعرف Vملسؤولّية االجتماعّية.

 ةرقابيّ آلّيات و  مالئم رقايب ظامبن مصاحبتها جيب جديدة ةسرتاتيجيّ إ أيّ  اعتماد أجل من؛ فسةؤسّ يف امل ةاالجتماعيّ 
 ا.r  ةخاصّ 

 الفرع األّول: املسؤولّية االجتماعّية كخيار اسرتاتيجي ملمارسة األعمال

مشروًعا إدار�� حتتاجه  تـَُعدُّ برامج املسؤولّية االجتماعّية أمام املؤّسسات املعاصرة ضرورة ال خيارًا، إذ أّ¼ا أضحت      
كّل املؤّسسات بغّض الّنظر عن حجمها، وواجًبا يُطالب به أفراد اQتمع وكّل أصحاب املصلحة من كون املؤّسسة 

  مواطًنا يف اQتمع اّلذي تعمل فيه.  
 مفهوم املسؤولّية االجتماعّية للمؤّسسات .1

 طنةواامل مبدأ من وانطالقًا ،ع من ËحيةاQتم يف اتؤّسساملالقات لع روّ كتط ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  ظهرت    
 يمسريّ  أيدي يف ةمهمّ داة وأ ،لتفضي لعام احلايل وقتنا يف اتمؤّسسلل ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ ت أصبحف ات،مؤّسسلل

" P.F.Drucker" هلذا جند أنّ . )179، صفحة 2013مقدم وزايري، (ع اQتم وتنمية أعماهلم استدامة لضمان  اتؤّسسامل
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ل ظر إليها يف جمالني (يتمثّ ة لشركات األعمال ميكن النّ ة االجتماعيّ املسؤوليّ  ظرة، يشري إىل أنّ وهو من دعاة هذه النّ 
سة نفسها مثل تلويث البيئة وتقدمي منتجات ال تراعي امجة عن أعمال املؤسّ ة النّ أثريات االجتماعيّ ل يف التّ اQال األوّ 

مييز ة والتّ يّ واألمه مثل حاالت اإلعاقة، سامجة عن اQتمع نفل يف املشكالت النّ اين فيتمثّ ا اQال الثّ أمّ ة، حة العامّ الصّ 
ملؤّسسات اليوم يف تعاظم  ةة االجتماعيّ املسؤوليّ  وممّا ال شّك فيه أنّ  .)208، صفحة 2006جنم، ( العنصري يف اQتمع

  . )15، صفحة 2014 اجلبوري والّتك،( مستمّر. وأصبحت تّتسع لتشمل االلتزام Vحلفاظ على البيئة وخدمة اQتمع 
مبسؤولّية أكرب، ألّن تقييم " أصبح لزاًما عليها أن تتعامل مع قضا� اQتمع والبيئة Schermerhorenحسب "عليه، و 

 . )92، صفحة 2015رشيد وجّالب، (  أدائها ال يتوّقف على أدائها املايل فحسب، بل أداءها البيئي واالجتماعي أيًضا

ميمون  ( فيه» تعمل ذيالّ  اQتمع جتاه سةاملؤسّ التزام «هي:  ةاالجتماعيّ  ة◌ّ املسؤويل" فإّن Druckerحسب "    
املستمر من   لتزاماال«»ّ¼ا:  فهاعرّ فقد   "WBCSD"  املستدامة  نميةللتّ   العاملي  اQلسأّما  .  )35، صفحة 2018وشارف، 

نوعّية الظّروف  حتسني والعمل على ة،االقتصاديّ  نميةالتّ حتقيق  يفي�ا، واملسامهة أخالقVلّتصّرف  األعمالِقَبِل شركات 
 ربُ عتَ يُ  يف حني، .)44 ، صفحة2015قريشي، ( »ككل  واQتمع وعائالkم، واQتمع احمللّي  العاملةاملعيشّية للقوى 

"Carroll " ّفقد عّرفها »ّ¼ا: ةظريّ النّ  أسسها هلا وضع من لوأوّ  ةاالجتماعيّ  ةللمسؤوليّ  شامًال  اتعريفً  أعطى من لأو ،
 التزام بذلك وهي هلا، اهدفً اQتمع  ةورفاهيّ  رتعترب تطوّ  يتالّ  ةدبرييّ التّ  واألفعال رقوالطّ ت والفلسفات القرارا «مجيع 
 ةاالجيابيّ  اآل¤ر تعظيم علىيعمل  أن  االلتزام هذا شأن من وأنّ  اQتمع، اهاجتّ ه ب القيام األعمال قطاععلى  بيتوجّ 

عمريات وساملي،  ( ممكن»ىل أكرب قدر إ شاطاتالنّ  لتلك ةلبيّ السّ ض اآل¤ر وختفي اQتمع علىاملنّظمات  لنشاطات
  . )57 -56، الصفحات 2017

حنو يّتسم  Vلّتصّرف على منّظمات األعمال التزام »ّ¼ا للمؤّسسات ةاالجتماعيّ  ة◌ّ املسؤويل تعريفمما سبق، ميكن      
أصحاب املصلحة Vقي ، ليس فقط أمام أصحاب حقوق امللكّية، ولكن أمام اجتماعي�ا وأخالقي�ا وبيئي�اVملسؤولّية 

  ء، اQتمعات احمللّية واألجيال القادمة.ركامبن فيهم املوظّفون، الّزVئن، احلكومة، الشّ   اآلخرين
 جّية املؤّسسةسرتاتيإأمهّية دمج املسؤولّية االجتماعّية يف   .2

تؤّكد إحدى الّدراسات على وجود أدّلة تطبيقّية »ّن بعض املؤّسسات أصبحت تنظر إىل أنشطة وجوانب األداء      
سرتاتيجّية، واّليت على ضوئها إVعتبارها جوانب  )االقتصاديّة، االجتماعّية، والبيئّية(ذات الّصلة »بعاد االستدامة 

 احيةالنّ فمن  .)59، صفحة 2020راجح، (سرتاتيجّية للوصول إىل مركز اسرتاتيجي وتنافسي متمّيز تتحّدد األهداف اإل
 أعماهلاارات خي هتوجّ  يتالّ نفس األطر  Vستخدام ةاالجتماعيّ  ةوليّ ؤ للمس آفاقهال حتليؤّسسات املى عل ،رتاتيجّيةساإل

مقارنة   بكثري  عاkاوتوقّ   وحاkاطم تتجاوزن  أن  ميكللمؤّسسات    ةاالجتماعيّ   ةوليّ ؤ املسّن  » حينها  وستكتشف  ،األساسّية
تّباين ورواحبية،  ( ةنافسيّ التّ ة وامليز  االبتكارو  ،ن مصدرًا للفرصةيكو  قد ااجتماعي� فالّنشاط املسؤول  وقيودها، تهافبتكل

 للمسؤولّية االجتماعّية على كّل من اQال االسرتاتيجيتتأّسس اإلسرتاتيجية الّشاملة  وعليه،. )387، صفحة 2019
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الّرؤية، الّرسالة، ومسارات العملّيات (واحملتوى االسرتاتيجي املتضّمن  )البيئة واملؤّسسة مبستو�kا املختلفة(
ميكن  .)209، صفحة 2010سعيد والباوي، (سرتاتيجّية الّشاملة للمؤّسسة وتتماشى معها يف مستوى اإل )والّتكتيكات

، الصفحات  2014مقّدم، (سرتاتيجّية املؤّسسة من خالل املستو�ت الّثالثة اآلتية إإبراز دمج املسؤولّية االجتماعّية يف 
129- 130(:  

: عند هذا املستوى يتّم الفصل بني برامج املسؤولّية االجتماعّية املسؤولّية االجتماعّية منفصلة عن الّنشاط االقتصادي  . أ
وVقي الّنشاطات االقتصاديّة، ويُراُد منها حتسني صورة املؤّسسة داخلي�ا وخارجي�ا، وتكون هذه الربامج يف شكل 

يس هلا أثر مباشر . هذه املبادرات ل)نشاطات الّرعاية، العمل اخلريي، وختصيص نسبة من الّسعر ألسباب إنسانّية(
سرتاتيجّية للمؤّسسة، كما أّن الفصل بني الّنشاطات املسؤولة اجتماعي�ا والّنشاطات االقتصاديّة على القرارات اإل

يشّكل عبًئا على امليزانّية الّتقديريّة، ممّا يؤّدي إىل تقليص أو إلغاء هذه الّنشاطات يف حالة الّتعّرض ألزمة مالّية. 
 وينتشر هذا الّتوّجه يف الّدول األجنلوسكسونّية. 

: يُرّكز هذا الّتوّجه أيضا على حتسني صورة املؤّسسة وعالمتها الّتجاريّة، مج املسؤولّية االجتماعّية بشكل ضعيفد  . ب
ولكن يتّم ذلك بشكل داخلي يف شكل استثمارات مسؤولة اجتماعي�ا، فاملسؤولّية ُتَرتَجُم من خالل االستثمار أو 

ن هذه على مشروعات معّينة تكون ُمعلنة، وكّلم اإلنفاق ا كان حجم االستثمار كبريًا كّلما كان األثر كبريًا. وقد ُحتسِّ
سرتاتيجّية، وهذه املبادرات هي جزٌء من سياسة الّنشاطات من األداء االجتماعي ولكّنها ال تـَُعدُِّل من احملاور اإل

 الّتحفيز الّداخلي لألجراء والّتواصل الّداخلي املوّجه ألصحاب املصاحل.
: عند هذا املستوى يتّم دمج األبعاد البيئّية واالجتماعّية يف سرتاتيجّية العاّمةّية االجتماعّية يف اإلدمج املسؤول  . ج
حيث أّن دجمها ُحيِدُث تعديالت كبرية على   األخرىسرتاتيجّية الكلّية للمؤّسسة، ويتّم حتديدها قبل كّل القرارات اإل

هلا نتائج يف األجل الّطويل تتعّلق بنمّو وتطّور املؤّسسة. وعند هذا كّل املستو�ت واملهام والقرارات يف املؤّسسة، و 
املستوى تكون املسؤولّية االجتماعّية للمؤّسسة ُمتفّردة، وال تعكس فقط خصائص الّصناعة؛ بل تؤّكد أيًضا أّن منّظمة 

  األعمال لديها مهّمة وقيم وأنشطة جتاريّة مهّمة وتوّجه اسرتاتيجي.
ا خذهتتّ  يتالّ ات ل القرار متثّ ا بوصفه ،ارجهاخ حّىت  مةظّ نامل داخلن م دّ تمتاالجتماعّية  ةيّ املسؤول فإنّ  ماع بشكلو     

از إجنلتتمّكن من  ع QتمV واملرتبطة األخرى فع ناامل الوقت فسيف نو  شرةااملبنّية والف ةديّ القتصاانافعها متحقيق ل مةظّ نامل
  .)149  ، صفحة2017زرواط وبين علي، (االجتماعّية    ةيّ ملسؤولV  واملرتبطةن أهدافها  م  أكثر  أو  واحد  هدف
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 الفرع الثّاين: املسؤولّية االجتماعّية ضمن آلّيات مراقبة الّتسيري

 األداء مفهوم ع توسّ  خالل ومن ة،االجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  ةسرتاتيجيّ إ اعتماد أجل منا مهم� ا دورً املراقبة  أنظمة يتؤدّ      
 على  ¤راآل  حتديد  حماولة وكذلكراقبة،  امل  أنظمة تشغيل  يف ظرالنَّ   إلعادة  سات الفرصةللمؤسّ  ةاالجتماعيّ   ةاملسؤوليّ   روفِّ تُ 

  .ةاالجتماعيّ   ةاملسؤوليّ مراقبة    أنظمة  تصميم
  ة ة االجتماعيّ ة لدراسات سابقة حول مراقبة املسؤوليّ مقار�ت نظريّ  .1

استحوذت املسؤولّية االجتماعّية للمؤّسسات على اهتمام مسّريي املؤّسسات منذ سنوات. لقد أصبحت يف قلب      
ممارسات املؤّسسات وَخيارًا اسرتاتيجي�ا للمديرين. وغالًبا ما يكون هذا االختيار بدافع العديد من املنافع االقتصاديّة 

 خالل من. و (Saidi, Abbassi & Makloul , 2019, p. 225) م اQتمعياملاديّة وغري املاديّة املرتبطة Vاللتزا
 األكرب اجلزءرّكز قد  سات،للمؤسّ  ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  مبراقبة متعّلقة لدراساتقليل  عدد يوجد ابقةالسّ  راساتالدّ 
 البعض زركَّ ة، بينما االجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  أجل من املستخدمة ةاملراقب »نظمة خاصّ  معّني  جزء على راساتهذه الدّ  من
 Perego & Hartmann et" لاملثا سبيل على ةاالجتماعيّ  ةأداء املسؤوليّ  قياس أنظمة على الباحثني خر مناآل

Bonacci & Rinaldi et Albelda،" سات،للمؤسّ  ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  ةمراقب يف قافةالثّ  دور على خرون آ زركَّ  نمابي 
 ةمسيّ الرّ  وغري ةمسيّ الرّ املراقبة  أنظمة عن Vلبحث وذلك شاملة طريقة انتهجت احلديثة راساتالدّ  من قليل وعدد

  .  )03، صفحة 2019بلغوثي، (ة  االجتماعيّ   ةللمسؤوليّ 
 ة ظريّ النّ  يفُمِهمٌّ  مفهوم وهي(ة مسيّ الرّ  املبادرات نّ » ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ مراقبة  جمال يف الباحثني لدى إمجاع يوجد     
 مهمّ  دور قافةللثّ  أخرى جهة منف. ساتللمؤسّ  ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  مقاييس لدعم ال تستخدم) تسيريالّ  ملراقبة ةالعامّ 

 يف املقبولة وغري املقبولة اتلوكيّ السّ  إرشادات دة حتدّ قافيّ الثّ  فاملعايري ة،االجتماعيّ  ةة املسؤوليّ سرتاتيجيّ إ دعم يف
ل وقد توصّ  ركات،للشّ  ةاالجتماعيّ  ةاعتماد املسؤوليّ  يف وتساعد األخالقي لوكالسّ  زتعزّ  ايلوVلتّ ؛ املؤّسسات

"Riccaboni & Leone "عامًال  لمتثّ  هيف وكذلك ات،مؤّسسة للاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  ممارسات لتسهّ  قافةالثّ  أنّ  إىل 
 رتؤثّ  قافةالثّ  أنّ  إىل رأشا" Norris & O’Dwyer "ولكنّ  ة،االجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  ةسرتاتيجيّ إ واعتماد لتنفيذ اأساسي� 

. األخرية هذه ةسرتاتيجيّ إ اعتماد أمام اعائقً  ليشكّ  أن  ميكن وهذا ةاالجتماعيّ  ةغري املسؤوليّ  أخرى قيم على ةبقوّ 
 وعالنّ  هذا لتطوير وسيلة اإلدارة من القويّ  عمالدّ  لوميثّ  ة،االجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  العتماد ةومهمّ  مفيدة قافةالثّ  أنّ  رُ هِ ظْ ويُ 

 على ةمسيّ الرّ  املراقبة حملّ  لَّ حتَُ  أن ميكن وال يةاالجتماعّ  ةاملسؤوليّ  العتماد كافية  قافةالثّ  ربعتَ تُ  ال ولكن قافة،الثّ  من
 يف األفراد واستخدام مستدام رقايب نظام تصميم بني عالقة وجود إىل" Johnstoneر "أشا كما،  ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ 

 إشراك متّ  ماكلّ   استدامةأكثر  نتائج مقدِّ ويُ  ةفعاليّ  أكثر سيكون قايبالرّ  ظامالنّ  هذا أنّ  يرى األنظمة،كما هلذه ةؤّسسامل
  .  )04، صفحة 2019بلغوثي،  (  تصميمه  يف فنياملوظّ 

  



 نظام مراقبة الّتسيير وسيرورة الّتغيير المؤّسسي :  الفصل األّول 

 57 

  االجتماعّية للمؤّسسات ونظام مراقبة الّتسيريسرتاتيجّية املسؤولّية  إ .2

  بيئة بات المتطلّ  يتماشى مع  اتمؤّسسة للا يف احلياة اليوميّ ً� اسرتاتيجي� ات حتدّ مؤّسسة للة االجتماعيّ ل املسؤوليّ ثّ متُ      
ة مفهوم املسؤوليّ  قد نشأو  الّتطّور.سات لتحقيق مستو�ت املؤسّ  تسيرينظام  على  تعميمهامنذ نشأkا، متّ ف. ةاحلاليّ 

مع  املفهوم ، وقد تغّري أصحاب املشاريع سلوك املتعّلقة بة ة واملعنويّ األخالقيّ  هتماماتات من االمؤّسسة للاالجتماعيّ 
 ,Nafzaoui & Seghyar) ة ودورها يف اQتمعؤّسسحول امل ةسرتاتيجيّ حمتوى اإلتطوير من أجل رور الوقت م

2020, p. 1030).  ة اجلوانب االجتماعيّ  أنّ  تاسة للمؤسّ ة االجتماعيّ ة املسؤوليّ تفرتض صياغة إسرتاتيجيّ كما
ق بتكرار أفضل املمارسات د األمر يتعلّ عُ ياق، مل يَـ سة. ويف هذا السّ ة تقع يف صميم اهتمامات املؤسّ ة والبيئيّ واQتمعيّ 

يف نشاط واحد أو أكثر من أنشطة سلسلة القيمة، ولكن يف خلق  للمؤّسساتة االجتماعيّ ة ق Vملسؤوليّ فيما يتعلّ 
    ". François & al" موقع فريد، وإقامة عالقة متينة بني األداء االقتصادي من جهة، واألداء اQتمعي من جهة أخرى

ة ة االجتماعيّ ا حنو املسؤوليّ اسرتاتيجي� ه وجّ ى هذا الوعي العام بضرورة التّ قد أدّ  "Nicolas & Moez"حسب و 
مات. ومن بني هذه اإلجراءات إعادة دة ومهيكلة داخل املنظّ ة حمدّ ة داخليّ سات إىل ظهور إجراءات إداريّ للمؤسّ 

ة، بعض وتلتزم بصفة خاصّ ة. ة والكفاءة اخلارجيّ ة لتجسيد املصداقيّ تشكيل نظام مراقبة تسيري يدمج األبعاد اQتمعيّ 
 ساتة للمؤسّ ة االجتماعيّ سات بوضع أنظمة مراقبة تسمح هلا مبتابعة وقياس أداء خمتلف جوانب املسؤوليّ املؤسّ 

(Nafzaoui & Seghyar, 2020, p. 1037) .  
املستدامة،  سرتاتيجّية الّتنمية إيتطّلب دمج املسؤولّية االجتماعّية يف نظام قيادة املؤّسسة التزام مراقب الّتسيري بوضع      

سرتاتيجّية. وعليه تتمّثل مهّمة مراقبة الّتسيري يف عملّية دمج املسؤولّية والعمل على تنفيذها وتفعيل أهدافها اإل
االجتماعّية يف ترمجة ذلك االلتزام املعنوي من أجل الّتنمية املستدامة من خالل عملّية املراقبة وقياس األداء. وحسب 

"Anthonyت من املراقبة " فهناك ثالثة مست�، فاملراقبة  )الّتخطيط االسرتاتيجي، مراقبة الّتسيري واملراقبة الّتشغيلّية(و
، ختتّص بوضع وحتديد غا�ت وأهداف املؤّسسة واالسرتاتيجّيات الّالزم اّختاذها )الّتخطيط االسرتاتيجي( سرتاتيجّيةاإل

عملي للمسؤولّية االجتماعّية يف إدارة املؤّسسة للوصول إىل هذه األهداف. وهذا ما جيب أن يضمن الّتطبيق ال
فيتّم من خالل الّتأثري على أعضاء الّتنظيم  )مراقبة الّتسيري(وتكاملها يف عملّية قياس األداء. أّما املستوى الثّاين للمراقبة 

بتنفيذ مجيع  )لّتشغيلّيةاملراقبة ا(وذلك rدف تنفيذ االسرتاتيجّيات بكفاءة وفعالّية، يف حني خيتّص املستوى الثّالث 
ساحيي،  القويدر الواحد و (سرتاتيجّية ومهام املديرين خاّصة املهام امللموسة واليومّية املهام، وهذا لضمان االنسجام بني اإل

  . )92 -91، الصفحات 2012
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 " يف نظام مراقبة الّتسيريRSEالفرع الثّالث: دمج املسؤولّية االجتماعّية للمؤّسسات "

ميكن اعتبار املسؤولّية االجتماعّية للمؤّسسات ميزة تنافسّية للمنّظمات، وَختُلق صورة إجيابّية يف اQتمع، ويهدف      
دمج إدارة املسؤولّية االجتماعّية للمؤّسسات يف اهليكل الّتنظيمي للمؤّسسات إىل إعطاء تشكيل جديد لنظام مراقبة  

 جتماعّية للمؤّسسات إىل مرحلة جديدة من القياس والّتقييم. الّتسيري، من أجل دفع املسؤولّية اال
      سةسرتاتيجية املؤسّ " يف نظام مراقبة التسيري وربطها �RSEمؤشرات" عتمادا .1

يهدف إدخال إدارة املسؤولّية االجتماعّية يف املؤّسسات إىل تعديل نظام تسيري املؤّسسات، وVلّتحديد الّتأثري على      
 Capronأداء شامل وجمتمعي مستدام. فوفًقا لـــــ"تحقيق  نظام مراقبة الّتسيري، لكي يتسّىن دمج مجيع العناصر اQتمعّية ل

& Quairelاإلدارة مبعزل عن املسؤولية االجتماعّية واإلدارة (اليب إدارة املسؤولّية االجتماعّية "، يوجد نوعان من أس
. وحسب هذان الباحثان، جتد اإلدارة مبعزل عن املسؤولّية االجتماعّية أُُسَسها يف )املدجمة للمسؤولّية االجتماعّية

ن اإلدارة الفصل بني خمتلف قضا� األداء.كما أنّه الّنظرّ�ت االجتماعّية املؤّسسّية اجلديدة. ويتطّلب هذا األسلوب م
وفًقا هلذا املفهوم، ال ميكن هلذا األسلوب من إدارة املسؤولّية االجتماعّية للمؤّسسات أن يؤثّر على أّي تعديل يف 

اعّية أساًسا أدوات نظام مراقبة الّتسيري ويف تنظيمه. ومن جهة أخرى، يتمّيز أسلوب اإلدارة املدجمة للمسؤولّية االجتم
Vالستعداد يف الّتعامل يف آن واحد، وقدر املستطاع من ِقَبل مجيع األطراف الفاعلة نفسها مع قضا� األداء املرتبطة  
Vملسؤولّية االجتماعّية. ويف هذا الّنمط من اإلدارة، سيستمّر نظام مراقبة الّتسيري يف ممارسة مسؤولّياته االقتصاديّة 

 ,Nafzaoui & Seghyar, 2020)نَِتاُج ذلك هو إعادة تشكيل نظام مراقبة الّتسيري واQتمعّية. وأيًضا

pp.1034- 1035).     
 ةاملسؤوليّ  ةسرتاتيجيّ إ يف سيريالتّ  مراقبة أنظمة لدور األفضل الفهم أجل ن" مArjaliés & Mundyب "حس  

 تناولكما .فقط وجودها عن البحث وليس ةاحملاسبيّ  اتليّ واآل األدوات استعمال ةكيفيّ   يف البحث ميكن ةاالجتماعيّ 
 سيريالتّ  مراقبة أنظمة استخدام ّيةإمكان "Arjaliés & Mundy "et "Gond & alم "بينه من الباحثني من جمموعة
 زركّ  حني يف حتليلي، كإطار"  Simonsــــ"لاملراقبة  برافعات االستعانة خالل من ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  ةسرتاتيجيّ إ لتسيري
 أجل من حتليلي كإطار  ةمسيّ الرّ  وغري ةمسيّ الرّ  سيريالتّ  مراقبة أشكال على ،"Hosoda & Suzuki" مثل الباحثني بعض

 يف املصاحل أصحاب أراء دمج وكذلك فنياملوظّ  وحتفيز دعم يف ةمسيّ رّ ال غريواملراقبة  ةمسيّ الرّ راقبة امل إسهام ةكيفيّ   توضيح
 لتقارير ساتاملؤسّ  دماجإ ةكيفيّ  على" Kerr & al" زركّ  حني يف. ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  أنشطة وتنفيذ  اعتماد

بلغوثي،  ( ةاالجتماعيّ ة املسؤوليّ  ةسرتاتيجيّ إ لتنفيذ املتوازن  األداء بطاقة خالل من سيريالتّ  مراقبة نظام يف االستدامة
  .)05، صفحة 2019

  
  



 نظام مراقبة الّتسيير وسيرورة الّتغيير المؤّسسي :  الفصل األّول 

 59 

  " يف أنظمة قيادة املؤّسسةRSEمراقبة الّتسيري ومؤّشرات"ستعمال أدوات ا .2
"، تعمل بطريقة متكاملة مع RSEتقوم بعض املؤّسسات بتنفيذ أنظمة مراقبة املسؤولّية االجتماعّية للمؤّسسات "     

األنظمة الّتقليديّة. أّما بعضها اآلخر فيقوم ½نشاء أنظمة مراقبة املسؤولّية االجتماعّية للمؤّسسات موازية لألنظمة 
: اسات »¼ّ ة للمؤسّ ة االجتماعيّ " أنظمة مراقبة املسؤوليّ Berland & Moez" فُ رِّ عَ يُـ الّتقليدية. ويف هذا الّصدد، 

يت يستخدمها ة، والّ ة واQتمعيّ ة، البيئيّ ة وغري املاليّ ة القائمة على املعلومات املاليّ مسيّ إلجراءات واألنظمة الرّ «جمموعة ا
 سة»امل للمؤسّ رغبة يف حتسني األداء الشّ  مة أو تعديلهانة ألنشطة املنظّ املديرون للحفاظ على تشكيالت معيّ 

(Benatiya Anadaloussi & Alij, 2017, p. 446).  سيريالتّ  مراقبة نظام استخدام وراء من فعالداّ  َربُ تَ عْ ويُـ 
 ةرعيّ الشّ  قضا�تسيري و ، نياألساسيّ  املصاحل أصحاب مطالب تلبية إىل احلاجة هو ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  أنشطةتسيري ل

 ة،االجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  قيم توصيل على ظامالنّ  هذا ويعمل rا، التزامهم وتعزيز العليا اإلدارة عاتتوقّ  وتلبية معةوالسّ 
، صفحة  2019بلغوثي، (ة االجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  أنشطة تقييم إىل Vإلضافة هديداتوالتّ  الفرص حتديدو املخاطر، تسيري و 

05(.  
سرتاتيجّية املسؤولّية االجتماعّية املؤّسسّية أدوات تسيرييّة لقيادة هذه إلقد وضعت املؤّسسات اّليت نشرت      
" أنّه من املمكن الّتحسني املستمّر Savall & Zardetسرتاتيجّية ولتحسني أدائها االجتماعي واQتمعي. ويـَُبنيِّ "اإل

ع بني األدوات املتاحة وممارسات ألدوات مراقبة الّتسيري من أجل تقليص الفارق املسّلم به حالي�ا على نطاق واس
العمل. Vإلضافة إىل ذلك، فمؤّشرات األداء املّتصلة Vملسؤولّية االجتماعّية املؤّسسّية هي األكثر تواجًدا يف املؤّسسات 
 اّليت َتستْخِدُم جدول القيادة أكثر منها يف تلك املؤّسسات اّليت تستخدم بطاقة األداء املتوازن. وهكذا، فقد تطّور

إعداد الّتقارير اQتمعّية، وكذلك الّتساؤالت املطروحة يف جمال مراقبة الّتسيري بشأن الكيفّية اّليت ُتْدِمُج rا أدوات مراقبة 
ذات . ويف Bollecker & al "(Oubba & Akrich, 2018, p. 709)الّتسيري هذا الّشكل اجلديد من األداء "

 األداء  بطاقة  يف لةمتمثّ  ةمنهجيّ   بطاقة  استخدام  أنّ  إىل دراستهما  خالل  من"  Riccaboni & Leoneل "توصّ ،  الّسياق
 املستو�ت خمتلف على وتقسيمها األهداف مع  متوافقة لألداء ةاألساسيّ  راتاملؤشّ  من جمموعة إلنشاء املتوازن 

 على موذجالنّ  هذا حيتوي ال ولكن ككل،  سةاملؤسّ  يف اوضوحً  أكثرا ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  جبعل يسمح ةشغيليّ التّ 
 ة،اجتماعيّ  أبعاد إىل ةاالقتصاديّ  القيادة بتوسيع  تسمح اوإمنّ  املالشّ  األداء وإدارة بتقييم تسمح Ëتمكوّ  أو إجراءات

 وأنّ  )ةقديّ النّ (ة هلالسّ  راتاملؤشّ  على ةزَ كِّ َر مُ  بقيت اأ¼ّ  املتوازن األداء لبطاقة ةطبيقيّ التّ  واملمارسات راساتالدّ تت أثب فقد
 .)04، صفحة 2019بلغوثي، (  Vحلسبان  ذخَ Éُْ  مل) ةنقديّ   غري(ة  الكيفيّ   األبعاد
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  حلوكمة املؤّسساتفّعالة  املطلب الثّاين: مراقبة الّتسيري كآلّية  

من املفاهيم احلديثة اّليت يتّم تداوهلا يف الوقت احلايل، وهذا ألمهّيتها يف تطوير البيئات  املؤسسات وكمةحتـَُعدُّ      
ّن ز�دة تعقيد نشاط املؤّسسات، ، كما أالّتنظيمّية للمؤّسسات من خالل عالقتها ëلّيات اإلصالح اإلداري وإجراءاته

دة الوعي »مهّية تسيري املخاطر ليست سوى بعض ، وز�املؤّسسة عملواحلاجة إىل ضمان الّشفافّية واملالءمة يف 
ة أساسّية يستخدمها املسّريورن كآليّ مراقبة الّتسيري   شاء نظم مراقبة داخلّية متكاملة، وتعتربواهر اّليت تؤّدي إىل إنالظّ 

  .لحةأصحاب املصيف مؤّسساkم ومبا خيدم خمتلف   احلوكمةنظام  لتعزيز  
  املؤّسساتالفرع األّول: مفهوم حوكمة  

 وأمريكا آسيا شرق دول شهدkا يتالّ  ةاملاليّ  األزماتد سلسلة بع ةخاصّ  احلوكمة مبوضوع االهتمام تعاظم لقد      
، واّليت ةاألمريكيّ  ماالسيّ ؛ ةالعامليّ  تكار الشّ  من عدد ضوتعرّ  العشرين، القرن  من اتيّ سعينالتّ  يف عقد  وروسيا ةتينيّ الّال 

  ا.إفالسه إىل تأدّ  ةماليّ  لفضائح  "Enron, Worldcom"شركيت  من بينها  
  تعريف حوكمة املؤّسسات .1

تزايد اهتمام الدول واملؤسسات على حد سواء خالل العقدين املاضيني يف البحث عن آليات للرقابة على عمل      
كما   ،)77، صفحة 2015رشيد وجّالب، ( واإلدارات العليا فيهااملؤسسات وتنظيم العالقة بني املالكني وجمالس اإلدارة 

مؤّسسات لل واإلداري املايل األداء يف اخللل جوانب ظهور عند  ؤّسساتامل حوكمةم تطبيق مفهو ة إىل احلاج ظهرت
 رايةوالدّ  واملهارة اخلربة يفتقدون مديرين أيدي يف لطةالسّ ؤّسسات وتـَرَكُّز امل إدارة (ضعف هياكل أّمهها من يتوالّ 

 اتمؤّسسلل ةاجلوهريّ  األمور وحبث واإلشرافاملراقبة  يف ليمةالسّ  للممارساتؤّسسة امل إدارة افتقاد وكذلك، واحلكمة
  . )117، صفحة 2018بوزّ�ن وبرVر، (  ة)كليّ والشّ   ةاجلوهريّ   غري  األمورحبث    علىاإلدارات    تلك  واقتصار

سات من اهتمام يف الوقت احلايل، فقد حرصت العديد من ذي يكتسبه مفهوم حوكمة املؤسّ الّ   زايد املستمرّ ا للتّ نظرً      
وإصدار راسة حليل والدّ ول، على تناول هذا املفهوم Vلتّ ة يف العديد من الدّ ة وبورصات األوراق املاليّ وليّ سات الدّ املؤسّ 

ة مبادئ ن هذه املبادئ من ستّ وتتكوّ  .)47، صفحة 2009سليمان، ( ليم لهطبيق السّ يت حتكم التّ جمموعة من املبادئ الّ 
ة ألصحاب ئيسيّ سات، حقوق املسامهني والوظائف الرّ ال حلوكمة املؤسّ ضمان وجود أساس الطار فعّ (ة هيأساسيّ 

 )ات جملس االدارةة، مسؤوليّ فافيّ االفصاح والشّ  ة، املعاملة املتساوية للمسامهني، دور أصحاب املصاحل،حقوق امللكيّ 
 طرف منملصطلح حوكمة املؤّسسات  مةاملقدّ  عاريفالتّ تعّددت  ويف ذات الّسياق، .)49، صفحة 2009سليمان، (

 علىؤّسسات امل حوكمة قدرة علىتّتفق  عريفاتهذه التّ  مجيعأّن  إّال ، ةوليّ الدّ  ماتواملنظّ  واهليئات والباحثني ابالكتّ 
  .)189، صفحة 2016، قريشي و  حمّمدي(  األعمالبيئة    يف ةالسلبيّ   املمارسات  وإصالح  األسواق  ةشفافيّ   دعم
جمموعة من القوانني والّنظم والقرارات اّليت «»ّ¼ا: حوكمة املؤّسسات " Sarker & Mvjvmdar"عّرفت لقد      

kدف إىل حتقيق اجلودة والّتمّيز يف األداء عن طريق اختيار األساليب املناسبة والفّعالة لتحقيق خطط وأهداف 
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 الّنظام« ا:" »¼ّ IFC 2007الّدولّية " الّتمويل مؤّسسة أيًضا عّرفتهاو  .)29، صفحة 2011، نوري وسلمان( »املنّظمة
 نأّما منظّمة الّتعاو  .)64، صفحة 2015أبو الّنصر، ( »يف أعماهلا والّتحّكم الّشركات إدارة خالله من يتمّ  اّلذي

مات األعمال بواسطته توجيه ورقابة منظّ  يتمّ الّنظام اّلذي ذلك «" فقد عّرفتها »ّ¼ا: OECDاالقتصادي والّتنمية "
ركة املسامهة، مثل جملس اإلدارة، ات بني املشاركني املختلفني يف الشّ ا على هيكل توزيع الواجبات واملسؤوليّ اعتمادً 

، ة، وعلى ذلكزمة لرتشيد القرارات اإلداريّ واألحكام الّال ا إىل القواعد واملديرين، وغريهم من ذوي املصاحل واستنادً 
زمة لتحقيق ة حتديد أهدافها، والوسائل الّال ّشركيت تستطيع من خالهلا الا للهياكل الّ ركات تعطي اهتمامً فحوكمة الشّ 

  .  )33 -32الصفحات  ،2008، خليل، العشماوي والفيصل (  »داء، والعمل على مراقبة األاألهدافهذه  
 ومعايري وقوانني إجراءات عن طريق قابة املالّية واإلداريّةرّ لل نظام هي ساتاملؤسّ  حوكمة نّ قول »ال ميكنممّا سبق،      

احلوكمة املؤّسسّية  أنّ  حيث ،املتعارضة األخرى بني إدارة املؤّسسة ومحلة األسهم وخمتلف األطرافة العالق لتنظيم
  .وز�دة القدرات الّتنافسّية للمؤّسسة  داءاأل  حتسنيتساعد على   اجلّيدة

  أمهّية وأهداف حوكمة املؤّسسات  .2

ىل إّن تطّور احلاجة املتزايدة إىل الثّقة يف املعلومات خاّصة بعد اال¼يارات الّيت شهدkا كربى الّشركات أّدى بدوره إ    
بشكل عام على جذب د املؤّسسات واالقتصاز�دة االهتمام حبوكمة املؤّسسات اّليت ميكن من خالهلا مساعدة 

 تكمنكما   .)364، صفحة 2017، وجرموينعطاهللا مومن، (االستثمارات ودعم االقتصاد وز�دة القدرة على املنافسة 
 مويل،والتّ  املال رأس على صولاحل سات يفاملؤسّ  فرص لدعم املناسبة البيئة توفري يف اأيضً  ساتاملؤسّ  حوكمةة أمهيّ 

 سي،كو¼ااملؤسّ  األداء Ëحية من نظرياkا على قتتفوّ  ساتتلك املؤسّ  أنّ  طاملات. سااملؤسّ  حبوكمةفاهتمام املستثمرين 
جاذبة  ةإضافيّ  عناصر لديها رفيتوفّ  ة،أقليّ  أما كانو   ةأكثريّ  شركائها حقوق محاية إىل ية يؤدّ يّ فافالشّ  إطار ضمن تعمل

يف  ساتاملؤسّ  حوكمة أهداف أهمّ  صلخَّ تُ ويف ذات الّسياق،  .)27، صفحة 2014دادن ، و  بن عمر ( لالستثمار
 ةاحملليّ  االستثمارات جلذب املتاحة الوسائل بكلّ  العملوكذلك  سة،املؤسّ  يف أنواعه بكلّ  األداء وتفعيل حتسني

 احلميدة األخالق إىل تطبيق مبدأ Vإلضافة للمستثمرين، املمنوحة واالمتيازات القوانني أو شريعاتVلتّ  سواءً  ةواألجنبيّ 
هو  سةاملؤسّ  عمل يف األخالقيب فاجلان سات،املؤسّ  مع املتعاملني بني ةواالقتصاديّ  ةاإلنسانيّ  واملعامالت دةاجليّ 

 األهداف هذه لتحقيقعليه، و . )62، صفحة 2014حيياوي وبوحديد، ( اجحةوالنّ  دةاجليّ  احلوكمة لدعم مةءمال األكثر
  :)394، صفحة 2015، قاشي وخلدون (كاآليت    هي ةأساسيّ   ثالث ركائز  على  ساتاملؤسّ   حوكمة  تقوم  أن البدّ 

 يف وازنشيد، والتّ الرّ  املهين لوكالسّ  ات»خالقيّ  د قيّ التّ  خالل من لوكيالسّ  االلتزام ضمان  أي؛ األخالقي لوكالسّ    -
 .ةاملاليّ   املعلومات  عند عرض  ةفافيّ الشّ و   ،ؤّسسةVمل  املرتبطة  األطراف  ةكافّ   مصاحل حتقيق

 واألطرافواملراقبة،  إلشرافاملباشرة ل واألطراف، ةالعامّ  ةاإلشرافيّ  اهليئات مثل؛ املصاحل أصحاب رادو أ تفعيل   -
 .ةؤّسسVمل  املرتبطة  األخرى
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واختيار أنسب الّسبل للّتعامل معها وتسيريها مبا حيّقق أقصى ر، وحتديدها، املخاط ر؛ أي الّتعّرف على املخاط  إدارة   -
 منفعة للمؤّسسة.

 ؤّسسات ومراحل تطبيقها حوكمة امل  حمّددات .3

جتدر اإلشارة إىل أّن هناك اتّفاق على أّن الّتطبيق اجلّيد حلوكمة املؤّسسات من عدمه يتوّقف على مدى توافر وكذا     
.  )232، صفحة 2017بوزّ�ن ودداش، (ات "حمّددات خارجّية وحمّددات داخلّية" مستوى جودة جمموعتني من احملّدد

َنظِّمة (فاحملّددات اخلارجّية ُتشري إىل مناخ وبيئة االستثمار يف الّدولة، واّلذي يشمل 
ُ
على سبيل املثال القوانني امل

قوانني سوق املال واملؤّسسات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكاريّة واإلفالس،  :للّنشاط االقتصادي مثل
وكفاءة القطاع املايل مثل: البنوك وأسوق املال وقدرkما على توفري الّتمويل الّالزم للمشروعات، ودرجة املنافسة يف 

 )قابية يف إحكام الّرقابة على هذه املؤّسساتالّسوق، وكفاءة عناصر اإلنتاج، وأيًضا كفاءة األجهزة واهليئات الرّ 
أّما احملّددات الّداخلّية فُتشري إىل القواعد واألسس اّليت حتّدد كيفّية اّختاذ القرارات  .)416، صفحة 2013منصور، (

توافرها من Ëحية وتوزيع الّسلطات داخل املؤّسسة بني اجلمعّية العاّمة وجملس اإلدارة واملديرين الّتنفيذيني، واّليت يؤّدي 
، صفحة  2013نوري وبوشاشية، (وتطبيقها من Ëحية أخرى إىل تقليل الّتعارض بني مصاحل هذه األطراف الّثالثة 

،  أمحد(يف اآليت ها أمهّ ميكن إبراز و  متتابعةمتتالية و  مراحل بعدةمتّر حوكمة املؤّسسات  ويف ذات الّسياق، .)432
 :)24  ، صفحة2015

وهي أهّم وأخطر املراحل على اإلطالق، حيث يتّم يف هذه املرحلة  :هلا د مؤيّ  عام رأي وتكوين Vحلوكمة عريفالتّ   . أ
توضيح معامل وجوانب احلوكمة وحتديد األبعاد واملفاهيم اخلاّصة rا كما يتّم توضيح مناهجها وأدواkا ووسائلها. ويف 

 ة.هذه املرحلة جيب أن حييط األفراد بكّل جوانب احلوكمة حيث يتّم تكوين رأي عام جتاه احلوكم
 علىقادرة  ةقويّ  ةأساسيّ  بنية إىل احلوكمة حتتاج :أجهزkا لعمل دجيّ  وتوصيف للحوكمة ةاألساسيّ  البنية بناء  . ب

 ّتفاعل مع متغّرياkا ومستجّداkا.وال  حركتها  استيعاب
 وحمّدد الواجباتاملهام  حمدد برËمج إىل احلوكمة تطبيق حيتاج حيث :القياسّية توقيتاته وحتديد زمين برËمج وضع  .ج

الكامل  طبيقالتّ  دون حتول يتالّ  نوع العقبات حتديد ذاته الوقت ويف احلوكمة تنفيذ م يفقدّ التّ  مدى متابعة ميكنحّىت 
 . منها كلّ   معاجلة مثّ  ومن  ألحكامها

ف يف األطراكاّفة    ورغبة  استعداد  مدى  وقياس ةاحلقيقيّ   االختبارات  فيها  تبدأ  يتالّ   املرحلة  وهي:  احلوكمة  وتطبيق  تنفيذ   . د
ا يّتصل فيمخاّصة  مةمتحكّ  وضوابط حاكمة قيود اأيضً  متارس فيها �تحرّ  من فيها فاحلوكمة كما، احلوكمة تطبيق

 .األخالقي  Vحملتوى
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واملنّظمات  ساتاملؤسّ  تستخدمها يتالّ  ئيسةالرّ  واألداة الوسيلة ملتابعةاو  ة املراقبدُّ عَ تُـ  حيث: احلوكمة وتطوير متابعة  .ه 
 احلوكمةقيم  وتنفيذ مراقبة  تهمهمّ  تكون  أخالقي مراقب تعيني إىل حتتاج احلوكمة حيث احلوكمة، تنفيذ  حسن أجلمن 

  .وقيمتها أخالق املهنة  على  ترتيبات للمحافظة  من  تقتضيه  وما  اإلجراءات  وتدقيق
 املؤّسساتالفرع الثّاين: دور مراقبة الّتسيري يف تفعيل حوكمة  

  مراقبة إىل جملس اإلدارة رأسها وعلى ةاخليّ الدّ  احلوكمة أجهزة تلجأ ات،مؤّسسلل دةجيّ  وكمةح إرساء أجل من    
 .ومراقبته ةري األخ  أداء هذه  وتوجيه العليا  لإلدارة  األهداف  ريبتسط  تسمح  يتالّ   املعلومات  ريتوف  أجل من  رييسالتّ 
  دوافع الّلجوء إىل مراقبة الّتسيري ملمارسة احلوكمة  .1

تـَْنظُُر نظريّة الوكالة إىل املؤّسسة على أّ¼ا سلسلة مرتابطة من الّتعّهدات من خالل األفراد اّلذين لديهم اهتمامات      
امللكّية، حيث تـَُعدُّ مقاالت  نبغي اإلشراف عليها وتسيريها، وميكن أن تـَُفسَّر »ّ¼ا تعميم لنظريّة حقوق يذاتّية واّليت 

البوادر األوىل لقواعد هذه الّنظريّة، كما وضعا أساس الّنظريّة  1976" سنة Jensen & Mecklingكال� من الباحثني "
. ويف هذا )479، صفحة 2017لصنوين وميمون، (اإلجيابّية للوكالة ومدى Éثريها بشكل أوسع على اجلانب املايل 

والوكالء  )املالكون (ريّة الوكالة تعبريًا للعالقة الّتعاقديّة بني جمموعتني تتضارب أهدافها ومها األصالء الّصدد، تـَُعدُّ نظ
وkَِدُف نظريّة الوكالة إىل صياغة العالقة بني هذه اQاميع rدف جعل تصّرفات الوكيل تنصبُّ يف تعظيم  )املسريون (

نوري وسلمان،  (ديد من املشاكل لعدم وجود عقود كاملة سببها ثروة املالكني. ومن خالل هذه العالقة تنشأ الع
  : )42 -41، الصفحات 2011

أّن جمّرد ربط أداء املسّريين Vلّرحبّية املتحّققة أو املبيعات يـَُعدُّ حبّد ذاته وسيلة لتحقيق الكثري من أهداف الوكيل دون    -
 حتقيق مصاحل األصيل.

عدم معرفة األسلوب أو الطّريقة اّليت من خالهلا يتمّكن األصيل من أن يتابع تصّرفات الوكيل، سيجعل املسّريين    -
 من املالكني على كافّة شؤون املؤّسسة.   أكثر سيطرة

ومن جهة أخرى، يـَْرِجُع الّسبب اجلوهريُّ وراء ظهور هذه الّنظريّة إىل مشكلة عدم متاثل املعلومات، وذلك ألّن     
اإلدارة عادة ما متتلك معلومات ختّص املؤّسسة وتقوم Vستغالهلا لصاحلها على حساب مصلحة املالكني اّلذين ال 

 الّتضارب يف املصاحل ويتعارض مع أهداف املؤّسسة ويؤّدي إىل استنزاف  تتوّفر لديهم مثل تلك املعلومات، ممّا ُيسبِّبُ 
.  )254، صفحة 2013 زريقات، الغرايبة واحلّداد،(مواردها؛ وVلّتايل تراجع ثقة املستثمرين rا واخنفاض قيمتها الّسوقّية 

ّسيطرة على أفعال املسّريين Vالستعانة وقد يكون ملراقبة الّتسيري دورًا يف احلّد من تضارب املصاحل، ويكون عن طريق ال
املراقبة اّليت تسمح بقياس املخرجات الّنامجة عن تصّرفاkم وفحص أدائهم ومنها مراقبة تنفيذ اخلطط املرسومة   ½جراءات

دارة هلم ومراقبة املوازنة. ويؤّدي عدم متاثل املعلومات إىل خلق فجوة بني املسّريين واملسامهني يتوّجب على جملس اإل
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معاجلتها بواسطة األنظمة الّرقابّية اّليت هي حبوزته واّليت تلعب فيها مراقبة الّتسيري دورًا Vرزًا من خالل املعلومات اّليت 
  .)283، صفحة 2020مرنيش ومحدي Vشا، (حتتويها جداول القيادة اّلذين أشرفوا على تصميمها وتطبيقها  

  مبادئ احلوكمة  تطبيقمراقبة الّتسيري يف  أمهّية  .2
،  حي رVّ و  سياخن ، ويدّ (مبادئ احلوكمة يف اآليت تطبيق يف  من خالل أدواkا ُميكن إبراز مسامهة مراقبة الّتسيري     

2017(:  
ة ة آ¤ر سلبيّ عنه عدّ  نجرُّ ذي قد يَ kدف احلوكمة إىل حماربة الفساد الّ  :ةسات االقتصاديّ حماربة الفساد يف املؤسّ   . أ

ري احلسن سيري »دواkا املختلفة على ضمان السّ سات االقتصادية، وقد تساهم وظيفة مراقبة التّ أداء املؤسّ تنعكس على 
يت قد تكون بسبب تواطؤ والّ ،  لب على مسارهايت ميكن أن تنعكس Vلسّ واكتشاف االحنرافات واألخطاء الّ ،  سةللمؤسّ 

ع حتقيقه املناسب على تصحيحها قبل انعكاسها على األداء املتوقّ ايل يساهم اكتشافها يف الوقت وVلتّ  ؛فنيبني املوظّ 
 من طرف اإلدارة.

نه من املسامهة يف كِّ ليم، ميُ سيري لرأيه املهين السّ إبداء مراقب التّ  : حيث أنّ سيريامجة عن التّ قليل من املخاطر النّ التّ   . ب
عكس تيت ميكن أن الّ و ، اطهم واحرتامهم هلذه املبادئ انضبيت تبّني فني ملبادئ احلوكمة الّ د من مدى تطبيق املوظّ أكّ التّ 
 سة.هم الفعلي على مستوى املؤسّ ءأدا
خمتلف أدوات  واستخدامسة ات بني خمتلف املصاحل املوجودة يف املؤسّ ل توزيع املسؤوليّ يسهّ  الة:حتقيق رقابة فعّ   .ج

وجه والوصول  أمتّ على  سريورة املراقبةسيري إمتام مراقب التّ على و زمة، قارير والقوائم الّال سيري للحصول على التّ مراقبة التّ 
ف للمهام املنسوبة إليه موظّ  كلّ   فباحرتامسة، ة على مستوى املؤسّ ايل حتقيق احلاكميّ وVلتّ  ؛ة منهاإىل األهداف املرجوّ 

 سة.ثبت حتقيق احلوكمة على مستوى هذه املؤسّ ذلك يُ   والقيام rا كما ينبغي، فإنّ 
وتقييمه عن طريق قياس ، سيري واحلوكمة إىل حتسني مستوى األداء: kدف مراقبة التّ سةحتسني األداء املايل للمؤسّ   .د

ووضع اخلطط ، رةة من األهداف املسطّ دkا اإلدارة واملستمدّ يت حدّ قة Vملعايري الّ تائج احملقّ األداء الفعلي ومقارنة النّ 
 يف الوقت املناسب.و القرار املناسب    اذاختّ ككل على    ملراقبة  ا  سريورةزمة لتحسينه. كما تساعد الّال 
، كما فنيغوطات بني املسامهني واملوظّ لضّ سة من اسيري يف املؤسّ وجود مراقبة التّ ل يقلّ  :سةة يف املؤسّ فافيّ تطبيق الشّ   .ه

ورة ة، أي انعكاس الصّ فافيّ يل حتقيق مبدأ الشّ وVلتاّ ؛ وحاالت الغشّ ، يساعد وجودها يف الكشف عن خمتلف األخطاء
  واألخطاء املرتكبة.  مسؤول عن حاالت الغشّ   سة ومعاقبة كلّ املؤسّ   داخلة ملا حيدث  احلقيقيّ 

  مراقبة الّتسيري يف حتسني ممارسة احلوكمةدور  .3
تُعتُرب مراقبة الّتسيري إحدى الّنظم اّليت َتستنُد إليها حوكمة املؤّسسات للّتقليل من مشاكل خمتلف مستو�ت      

الّتسيري، وتشمل هذه الّنظم الّتحديد الّرمسي لألهداف وقياس األداء، والّتغذية العكسّية. فهي من الوسائل اّليت ُمتَكُِّن 
تيجّيات اّليت تـَتَّبُعها والّتأكد ما إذا كانت تؤّدي إىل حتسني العائد على رأس املال إدارة املؤّسسة من تقييم االسرتا
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املستثمر يف األجل الّطويل أم ال، والّتأّكد أيضا يف ما إذا كانت االسرتاتيجّيات اّليت تـَتَّبُعها املؤّسسة تؤّدي إىل 
لكني واحتياجاkم، كما kدف مراقبة الّتسيري إىل مستو�ت عالية من اجلودة واالبتكار، واالستجابة لرغبات املسته

تنمية األهداف واملعايري لُيقاَرن rا أداء املؤّسسة وتنمية نظام لقياس األداء املستمّر مقارنة Vألداء الفعلي Vملعايري 
، ويتمّثل دور )141، صفحة 2020زعيرت وقرييت، (واألهداف، ُمثّ اّختاذ اإلجراءات الّتصحيحّية إن َتطلَّب الوضع ذلك 

  :)421 -420، الصفحات 2018زغيب وقرقاد، (  مراقبة الّتسيري يف إطار احلوكمة يف اآليت
سرتاتيجّية من خالل : مراقبة الّتسيري هي الّنظري لتفويض الّسلطة، تضمن حتقيق األهداف اإلسرتاتيجّيةأداة لتنفيذ اإل  . أ

لإلدارة رؤية عن حالة املؤّسسة، كما َتسمُح برصد أدائها؛ وVلّتايل توجيه إدارة اعتمادها على أدوات حمّددة، فهي تُوفِّر 
 املؤّسسة.

سرتاتيجّية املؤّسسة يف ظّل تدّفق كمٍّ هائٍل من إ: تلعب مراقبة الّتسيري دورًا ُمهم�ا يف تطوير سرتاتيجّيةأداة لتطوير اإل  . ب
سرتاتيجّية يف ًعا من حيث املزا� الّتنافسّية، حيث أّن اخليارات اإلاملعلومات ويف بيئة غري مستقرّة، ويف سياق أكثر تنوَّ 

بعض األحيان تـَُولُِّد تكاليًفا هائلة، ومراقبة الّتسيري هي نواة للمعلومات املتنوّعة، يـَْعَتِمُد تعاو¼ا بشكل رئيسي على 
الل الّتخطيط اّلذي يُعَتُرب ُجْزًءا من مسؤولّيات ترمجة الّسيناريوهات املتوّخاة يف املسائل املالّية واملخاطر والفرص، من خ

     مراقب الّتسيري.
  الفرع الثّالث: أهّم أدوات مراقبة الّتسيري املستخدمة يف تطبيق حوكمة املؤّسسات

ملمارسة احلوكمة اجلّيدة، تستعني جمالس اإلدارة »دوات مراقبة تسيري خمتلفة ومتعّددة. فمن أجل تنفيذ األهداف     
اّليت ُيسطِّرها جملس اإلدارة يتّم االستعانة Vخلطط واملوازËت الّتقديريّة، ومن أجل الّسهر على مدى حتقيق هذه 

  لقيادة.األهداف املسطّرة يتّم االستعانة جبدول ا
  احلوكمة اجلّيدةوممارسة    جداول القيادة .1

تـَُعدُّ جداول القيادة بشكل عام نظاًما لصنع القرار، وهي الّلبنة األوىل اّليت يتّم املطالبة بتنفيذها عند االلتزام بتطبيق       
حوكمة املؤّسسات، فهي تعترب مقاربة حنو الّتقّدم والّصرامة وطريقة للّتوجيه الكامل لضمان تنفيذ حوكمة فّعالة متاًما. 

 تطبيق نظام للحوكمة، فإّن فعالّية سريورة صنع القرار فيها ستعتمد اعتماًدا وثيًقا على نوع وجودة فبمجّرد أن ُيْشرَع يف
نظام قياس األداء. وبناًء عليه يتّم تصميم مشروع جداول القيادة بشكل يتالءم ومبادئ احلوكمة وخصائص املؤّسسة 

زغيب ( إطار حوكمة املؤّسسات يف اQاالت اآلتية وُسوقها وإدارkا وإسرتاتيجّيتها، كما تساعد جدول القيادة يف
  :)423  -422، الصفحات 2018وقرقاد، 

 تسيري الطّلب؛ لتحسني مستو�ت اخلدمة يف املؤّسسة.   -
 تسيري املخاطر؛ لتقييم وختفيف مجيع األخطار.   -
 استمراريّة األعمال؛ لضمان العملّيات الّتجاريّة دون انقطاع حتت أّي شرط.   -
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 متثال؛ لز�دة الّدعم واملساءلة يف القضا� الّتنظيمّية.تسيري اال   -
 تسيري احملفظة؛ لالّتفاق حول االستثمارات اّليت تناسب نشاط املؤّسسة وأعماهلا الّتجاريّة.   -
  سرتاتيجّية وتطويرها وقابلّيتها للّتنفيذ.ذكاء األعمال؛ للّتمكني من املعرفة اإل   -

ات تلك اّليت تضمن الّتوازن بني األبعاد املختلفة لألداء خدمة لكّل أصحاب تعترب احلوكمة اجلّيدة للمؤّسس     
مالحظة ( اإلدارةسرتاتيجية اليت بواسطتها يكون ½مكان جملس املصاحل، واّليت تتحّقق Vالستعانة جبداول القيادة اإل

. وتساعد )املخاطر اليت قد تعرتضها؟موقع املؤسسة، وما هي اخليارات املتاحة أمامها؟ وكيف تتعامل معها؟ وما هي 
حتقيق أهداف املؤّسسة، مساعدة جملس اإلدارة يف ضبط عمل املؤّسسة، تبسيط  (سرتاتيجّية يف جداول القيادة اإل

سرتاتيجّية سرتاتيجّية، متابعة تنفيذ العملّيات اإلاخليارات يف حالة حتويل املؤّسسة، إعطاء صورة موثوقة حول تنفيذ اإل
  .) 283، صفحة 2020مرنيش ومحدي Vشا، (  )لعمليّاتونتائج ا

  احلوكمة  ممارسةتفعيل  قاربة حديثة لداء املتوازن كمبطاقة األ .2

َتستمّد بطاقة قياس األداء املتوازن أمهّيتها من حماولة موازنة مقاييس األداء املالّية وغري املالّية لتقييم األداء يف      
األجلني القصري والطّويل يف تقرير موّحد؛ وVلّتايل تُقّلل بطاقة قياس األداء املتوازن من تركيز املديرين على األداء املايل 

اقتصاديّة يف قيمة kتّم Vلّتحسينات القويّة يف املقاييس غري املالّية اّليت ُتشري إىل إمكانّية خلق قصري األجل، حبيث 
كما إّن القياس املتوازن لألداء يـَُزوُِّد املديرين Vملعلومات واألدوات الّالزمة لقيادة مؤّسساkم حنو املستقبل   .املستقبل

رق حتقيقها، وهذا يتّم برتمجة اإلسرتاتيجّية إىل جمموعة من مقاييس األداء. إْذ ويُقدِّم هلم أداة دقيقة لفهم األهداف وط 
يـُرَكُِّز على حتقيق األهداف املالّية، كما يتضّمن العناصر اّليت ُتسهُم وَتدَعم حتقيق تلك األهداف. حيث تقوم فكرة 

،  2019غزيباون وعليلي، (ّية إىل عمل فّعال القياس املتوازن لألداء على أساس ربطه بطريقة حتويل أو ترمجة اإلسرتاتيج
  .  )52صفحة 

ُميِكُن أن ُمنيِّز العالقة اّليت َتربُط مفهوم بطاقة األداء املتوازن من خالل حماورها األربعة اّليت kتّم بتحقيق األفضل      
إىل الّشؤون املالّية للمؤّسسة اّليت تنعكس على  Vإلضافةلكّل من الّزVئن، واألنظمة الّداخلّية، وكذا املوارد البشرية، 

إىل العمل على حتقيق  Vإلضافةكمة اّليت kتّم بتحقيق أهداف املراقبة والّتقييم لنشاط املؤّسسة، مبادئ ومفاهيم احلو 
أهداف كافّة مصاحل أصحاب املصلحة املرتبطني Vملؤّسسة، فنجاح نظام احلوكمة يعتمد على وجود معايري تعمل على 
ضبط الّتطبيق الفعلي هلا وأن تكون مرتبطة »هداف احلوكمة وأصحاب املصلحة، كما جيب أن تقيس مدى حتقيق 

اك معيارين أساسّيني حلوكمة املؤّسسات مرتبطني Vهلدف األساسي هلا تلك األهداف. وعليه ميكن القول أن هن
  :)172 - 171الصفحات   ،2018العيداين، (  واملتمّثل يف مراقبة تسيري املؤّسسات ندرجهما يف اآليت

املسؤولّية  معايري األداء؛ كتحقيق رقم أعمال معّني، ز�دة احلّصة الّسوقّية، حتقيق جودة املنتوج، االلتزام مبتطّلبات   -
 االجتماعّية...اخل، وَترتَبُط هذه املعايري »هداف واسرتاتيجّيات املؤّسسة.
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معايري املراقبة: كالّرقابة على مدى االلتزام بسياسات تسيري املخاطر، الّرقابة على تطبيق اخلدمات االستشاريّة،    -
 مبتطّلبات جودة املنتوج واخلدمة...إخل.الّرقابة على االلتزام »خالقّيات املهنة، الّرقابة على االلتزام  

هناك عالقة تكاملّية بني معايري األداء ومعايري املراقبة واحلوكمة، كما يندرج ضمن هذين املعيارين األساسّيني      
 والّتطوير معايري فرعّية ختتلف Vختالف طبيعة ونوع املؤّسسة والبيئة اّليت تعمل فيها، كما أّن هذه املعايري قابلة للّتغيري  

 يف املؤّسسات البيئّية  دمة القضاJخلمراقبة الّتسيري  املطلب الثّالث: 
ا قضا� البيئة جاء من خالل إدراك اQتمع مبختلف طوائفه أخريً على دراسة  تركيز البحوث والدراسات اليوم إنّ     

  راقبة مويف هذا الّصدد، تعترب  األعمال، منّظماتمدى احلاجة إىل العناية Vلبيئة، ومراعاة مدى Éثريها على أداء 
 مبا يضمن حتسني ةيّ البيئتنفيذ اسرتاتيجّيات املؤّسسة ة كبرية ملا هلا من دور فّعال يف متابعة ذات أمهيّ البيئي سيري التّ 

   .أدائها البيئي
 األّول: مفهوم اإلدارة البيئّيةالفرع  

املؤّسسات يف العصر احلديث قادرة على حتّدي قوانني احلفاظ على البيئة أو جتاهلها، فقد تزايد االهتمام  مل تـَُعد      
Vإلدارة البيئّية، ويتمّثل هذا االهتمام يف اّجتاه الكثري من املشاريع الّصناعّية إىل إدراج االعتبارات البيئّية يف 

 سرتاتيجّيات أعماهلا وخططها وتطبيق املواصفات البيئّية أثناء ممارسة نشاطها. ا
  املؤّسسات لإلدارة البيئّيةأسباب تبّين  .1

      Vًرغم عدم وجوبه قانوني�ا، حيث صار املنتج البيئي مطلو ��يـُْعَتَربُ تبّين املسؤولّية البيئّية يف املؤّسسة االقتصاديّة ضرور
املتطّلبات األساسّية يف شروط االنضمام ملنّظمة الّتجارة العاملّية، هلذا جند أن املؤّسسة االقتصاديّة تدمج عاملي�ا ومن 

اّجتهت وقد ، )37صفحة  ،2019قادري، (هذه املسؤولّية يف الظّاهر كعملّية طوعّية لكن األصل فيها الطّابع اإلجباري 
العديد من املؤّسسات صوب دمج االمتيازات البيئّية يف سريورة الّتسيري ويقف وراء سعيها إىل تبّين مدخل اإلدارة 
البيئّية طواعية بواعث ذاتية تتعّلق Vملنافع اّليت جيلبها للمؤّسسة، Vعتبار أّن تطبيق إدارة بيئّية سليمة وفّعالة ميكن أن 

ة تسويقيّ   ومزا�ض الّتكاليف وز�دة اإلنتاجّية وحتسني جودة املنتجات وحتقيق وفورات مالّية،  يساعد املؤّسسة على ختفي
   .)139، صفحة 2005الّصمد،   بطّاينة وعبد(ؤّسسة  للم  ةنافسيّ التّ   القدرة  حتسني  يف تساهم  يتاملزا� الّ   من  وغريها

تّتجه الكثري من املؤّسسات االقتصاديّة يف الوقت احلاضر لالهتمام Vالعتبارات البيئّية يف اسرتاتيجّيات أعماهلا      
وخططها طويلة األجل، حيث يـَُعدُّ هذا االّجتاه أساسي�ا لبقائها يف الّسوق وملنافسة نظرائها من املهتّمني Vلبيئة ويضمن 

أنشطتها املختلفة، وعليه فإنّه أصبح من الّضروري أن تتوّفر هذه األخرية على إدارة هلا تطبيق املواصفات البيئّية يف 
بن  (بيئّية مبستو�ت متمّيزة وفّعالة تساعد على الّتخطيط واملراقبة وتطوير األداء البيئي مبا يتالءم مع الّسياسة البيئّية 

استجابة ملطالب  تّذاتّية الّسبب الوحيد بل أصبحالبواعث التـَُعّد  ملويف هذا الّصدد، .)117، صفحة 2014عّواق، 
كاملستهلكني، واملوّردين، واملسامهني واملقرضني واهليئات احلكومّية ومجاعات الّضغط ( مجاعات الّضغط على املؤّسسة
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" لتحسني ISO14001البيئي Vإلضافة إىل املتطّلبات الّتعاقديّة املتمثّلة يف ضرورة تبّين املواصفة اخلاّصة بنظام البيئة "
الّتشريعات والقوانني الّصادرة ( منها إىل االهتمام مبسألة اإلدارة البيئّية دفعت. وهناك عدد من األسباب )األداء البيئي

حول محاية البيئة، الّضغط االجتماعي والّسمعة يف سوق يزداد فيها الوعي »مهّية محاية البيئة، املنافسة يف الّسوق احمللّية 
  - 43، الصفحات 2016 قويدري،و  براهيمي( )اإلقليمّية أو العاملّية، االعتبارات املالّية، ومتطّلبات سوق الّتصديرأو 
44(. 
      تعريف اإلدارة البيئّية يف املؤّسسة .2

يتضّمن مفهوم اإلدارة البيئّية إدارة الّنشاط اإلنساين لتكون يف حدود قوانني الطّبيعة اّليت خلقها هللا متوازنة وقادرة      
ت نظم اإلدارة وقد مرّ  .)518 -517، الصفحات 2011الّداوي وشتاحتة، (على استيعاب الّنشاط اإلنساين الّرشيد 

بداية االهتمام البيئي منذ نشوء أوىل احلضارات، بداية االهتمام Vلبيئة مع ( اآليت مبراحل ميكن تلخيصها يفة البيئيّ 
جياد نظام اداري إ"، End Pipeىل قانون "إVلوضع البيئي وصوال  ذي اهتمّ شريع الّ على التّ  الّرتكيزث، لوّ ة التّ ز�دة حدّ 
ستهدفت نظام إداري فّعال ولكن أكثرها قبوًال ا ةداريّ إا ظهور أنظمة Vدارة البيئة وتلويثها، وأخريً  سة خيتصّ يف املؤسّ 

الّرغم من مرور أكثر من عشر سنوات من تطوير واستخدام إدارة بوعليه، ف .)"ISO14000وانتشارا املواصفات "
البيئة، والّنجاح اّلذي حّققته العديد من املؤّسسات نتيجة لتطبيقها، إّال أنّه مازالت توجد مشكالت فيما يتعّلق ½جياد 

    .)19، صفحة 2017خمفي وعامر، (تعريف موّحد ومقبول دولي�ا ملصطلح إدارة البيئة  
دورة مستمرّة من الّتخطيط والّتنفيذ واملراجعة والّتحسني «: »ّ¼ا" اإلدارة البيئّية Yarnelle Patrick"عّرف لقد      

عّرفتها املواصفة  وأيًضا. )163 ، صفحة2015دهيمي، (» لألعمال اّليت تقوم rا املنّظمات لإليفاء Vلتزاماkا البيئّية
جمموعة من الّتنظيمات اخلاّصة Vملسولّيات، اإلجراءات والعملّيات والوسائل «" »ّ¼ا: NFX 30200الفرنسّية "

الّتابعة للمنّظمة العاملّية  207الّلجنة الفنّية أّما . )118 ، صفحة2016برحومة ودغفل، ( »الّضروريّة لتنفيذ الّسياسة البيئّية
جزء من الّنظام اإلداري الّشامل اّلذي يتضّمن اهليكل الّتنظيمي ونشاطات «عّرفتها »ّ¼ا: فقد " ISOللّتقييس"

الّتخطيط واملسؤولّيات واملمارسات واإلجراءات والعملّيات واملوارد املتعّلقة بتطوير الّسياسة البيئّية وتطبيقها ومراجعتها 
    .) 57، صفحة 2017(دVّر وزين،   »اظ عليهاواحلف
 سة،املؤسّ  مستوى على ةالبيئيّ  لإلدارة امفهومً  ة،البيئيّ -ةنمويّ التّ ربامج ال حول حدة،املتّ  األمم مةملنظّ  تقرير يف دَ دِّ حُ     

 ة،اإلنتاجيّ املراحل  ةيف كافّ  املوارد يف استخدامات محكّ للتّ  زمةالّال  ةقابيّ الرّ جراءات اإل وتنفيذ  دابريالتّ  وضع  هفادُ مَ 
الّضياع  مستو�ت ث وتدنيةلوّ التّ  حدوث ملنع  هائي،النّ  املنتوج  إىلوصوًال  ةاألوليّ  املواد على احلصول من اانطالقً 

  ةامّ السّ  فاتلبة واملخلّ الصّ  فا�تالنّ  وتقليلوالّتلف 
ُ
قابوسة وطييب،  ( ويلالطّ  أو القصريين األمد  يف سواءً  ة،كَ هلِ امل

  .)181، صفحة 2014
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 املتعلقةجمموعة من اإلجراءات والّسياسات نظام يتكّون من »ّ¼ا عبارة عن  ةالبيئيّ  اإلدارة ممّا سبق، ميكن تعريف    
Éمني جال محاية البيئة من الّتلّوث البيئي، وتضمن االستغالل الّرشيد واملستدام للموارد الطبيعّية احملدودة من أجل مب

  سة.مركز تنافسي مستدام للمؤسّ 
  خصائص وأهداف اإلدارة البيئّية .3

ُن تنفيذ       أنظمة اإلدارة البيئّية للمؤّسسة إطار عمل لتحقيق مستوى عاٍل من األداء البيئي، لذا فإّن قيام  أحديـَُؤمِّ
أعلى مستوى من التزام  إنشاء( املؤّسسة بوظائفها بشكل جّيد يعود خلصائص نظم اإلدارة البيئّية اّليت هي كاآليت

د اجلوانب البيئّية املرتبطة بنشاطات املؤّسسة ديحت، مّيةد املستلزمات القانونّية والّتنظي ديحت، املؤّسسة مبنع التلّوث
، على الّتخطيط البيئي عرب دورة احلياة الكاملة للمنتج أو اخلدمة أو العملّية الّتصنيعّية يعشجتّ ، الومنتجاkا وخدماkا

Éت أداء بيئّية مستهدفة سيس�مة لتحقيق املستوى ص املوارد وتضع برامج تدريبّية الز يختص، إجراءات حتّقق مستو
األداء البيئي للمؤّسسة مقابل سياستها البيئّية وأهدافها وأغراضها لتحديد مدى املالئمة واحلاجة إىل  ، قياساملطلوب
اQّهزين واملتعاقدين لتأسيس أنظمة إدارة بيئّية، إذ أّن عدم وجود أنظمة لإلدارة البيئّية لديهم يؤثّر  جيعتش، و الّتحسني

أّما األهداف اّليت يصبو إليها القائمون على املؤّسسة . )164، صفحة 2015دهيمي، ( )ؤّسسة وخمرجاkايف أنشطة امل
من وضع نظام اإلدارة البيئّية، فهو kيئة املؤّسسة لتتعامل مع القضا� البيئّية ضمن سياسة واضحة لإلدارة تراعي 

  : )674، صفحة 2011بوحنّية ورمضاين، (داف الّتالية  اإلجراءات والقوانني البيئّية الّسائدة، ومبا حيّقق األه
 متكني املؤّسسات من الّتعامل مع القضا� البيئّية وعناصرها املختلفة؛   -
 مساعدة املؤّسسات على وضع األهداف والّسياسات اخلاّصة Vإلدارة البيئّية؛   -
 إرشاد املؤّسسات والّشركات Vملتطّلبات وكذا القوانني والّتشريعات ذات العالقة »ساليب وسالمة اإلدارة البيئّية؛   -
 البيئّية.  تشجيع املؤّسسات يف احلصول على شهادة املطابقة من اجلهات املختّصة Vلّسالمة   -

  الفرع الثّاين: جدوى نظام اإلدارة البيئّية 
تُعتُرب اإلدارة البيئّية من أهّم الّنظم اّليت يتّم االعتماد عليها من أجل حتقيق أهداف احلّد من الّتلّوث البيئي وحتسني      

ت ومؤّسسات األعمال، ومبا يؤدي البيئة الّداخلّية واخلارجّية للمؤّسسات، وز�دة الوعي البيئي لدى العاملني Vلّشركا
  إىل احلّد أيًضا من ضياع املواد يف وقت اإلنتاج ويف املياه والطّاقة ومنع هدر املوارد األخرى املتاحة.

  متطلّبات تطبيق نظام اإلدارة البيئّية  .1
للقيود الواردة يف  الّتابعة ملنظّمة الّتقييس العاملّية وفًقا "207الّلجنة " " حبسبEMSيتأّلف نظام اإلدارة البيئّية "     

وميكن أن ُتطَبَّق على خمتلف أنواع وأحجام املشاريع اّليت ترغب  ." من مخس مكوËّت رئيسّيةISO14001املواصفة "
ديد جماالت الّتحسني يف إقامة واستدامة نظام إدارkا البيئّية، وذلك عن طريق املراجعة املستمرّة والّدوريّة ألجل حت
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. ويف هذا الّصدد، )44 صفحة ،2016قويدري، و  براهيمي ( املمكنة بقصد الّتوّصل إىل حتسني مستمّر يف األداء البيئي
 ميكن إبراز متطّلبات اإلدارة البيئّية يف العناصر اآلتية:

الّسياسة البيئّية؛ إّن الّسياسة البيئّية هي بيان نوا� املؤّسسة ومبادئها املرتبطة »دائها البيئي العام، واّلذي يوّفر إطارًا    -
 للعمل ووضع األهداف والغا�ت البيئّية، وهي تعترب الّصورة اّليت تعكس مبادئ املؤّسسة جتاه البيئة.

طريق تشخيص اجلوانب واملؤثّرات البيئّية وإعداد املوازËت املالّية، توثيق   ؛ وذلك عن)الّتخطيط(اخلطّة البيئّية    -
الغا�ت البيئّية ومراجعتها Vستمرار، وحيتاج تنفيذ اخلطّة البيئّية إىل وجود موظّفني مؤّهلني مدرّبني وإىل إجراءات موثّقة 

 .)660، صفحة 2019العّكازي ومزريق، (وخطوط اّتصاالت  
شغيل؛ يَتمُّ يف هذه املرحلة حتديد اهليكل الّتنظيمي املناسب لإلدارة البيئّية يتّم فيه حتديد وتقسيم املهام الّتنفيذ والتّ    -

واملسؤولّيات والّسلطات، إضافة إىل تكوين وتوعية املوظّفني ورفع مهاراkم خاّصة تلك املتعّلقة Vجلوانب البيئّية بشرط  
اّتصال مناسب داخلي�ا وخارجي�ا خيدم أهداف املؤّسسة بشكل عام، لتنتهي  أن تتّم هذه العملّيات حتت إشراف نظام

هذه املرحلة بتوثيق لنظام اإلدارة البيئّية Vعتباره قاعدة بياËت بيئّية مرجعّية، تتبع بعملّيات وأنظمة رقابة على كّل 
 صلة.األنشطة البيئّية املهّمة وتكون يف حالة استعداد Óم لكّل الّتغّريات احلا

إجراءات الفحص والّتصحيح؛ تُعتُرب هاتني العملّيتني من األنشطة األساسّية يف اإلدارة البيئّية كو¼ما يضمنان الّتوافق     -
بني أداء املؤّسسة مع ما هو خمّطط عن طريق متابعة وقياس كّل ماله Éثري مباشر على اجلوانب البيئّية، حيث يتّم  

 من سجّالت اإلدارة البيئّية وميكن الّرجوع إليها كإجراءات تصحيحّية ووقائّيةتوثيقها وتنظيمها وحفظها ومراجعتها ض
 .)121، صفحة 2014بن عّواق، (
مراجعة اإلدارة؛ عن طريق القيام بسريورة املراجعة بصفة دوريّة لفرتات زمنّية لتضمن استمرار مالءمة الّنظام وتوثيق    -

عملّيات املراجعة وبيان مدى احلاجة لتغيري الّسياسة واألهداف والعناصر األخرى وفق نتائج املراجعة البيئّية، دون 
 .)44  صفحة  ،2016قويدري، و  براهيمي(  على تبّين مبدأ الّتحسني املستمرّ جتاهل أّن هذا النظام يعتمد بشكل كّلي  

  فوائد تطبيق نظام اإلدارة البيئّية  .2
يتطّلب تطبيق نظام اإلدارة البيئّية داخل املؤّسسات يف بداية األمر دفع تكاليف تتحّملها املؤّسسة بغرض اقتناء       

معّدات جديدة ملكافحة الّتلّوث، وrدف تدريب العاملني، وتعديل عملّيات اإلنتاج، وتطوير هياكل اإلدارة واكتساب 
". وقد بّينت الّدراسات أّن هناك عالقة وطيدة بني البيئة والّتنمية ISO 14000املعايري الّدولّية املتعّلقة بسلسلة "

الواجب أخذها يف  االقتصاديّة، حيث تعترب الّتكلفة البيئّية الّناشئة عن االلتزام البيئي كمكافحة التَّلّوث أحد أهم البنود
  . )675، صفحة 2011بوحنّية ورمضاين، (  االعتبار

البيئّية الفّعال على حتديد أسباب املشكالت البيئّية، كما يقّدم خيارات حلّل هذه املشكالت  يساعد نظام اإلدارة     
والقضاء عليها. فهو ال يرّكز على املشكالت البيئّية اّليت تظهر فحسب، بل يرّكز كذلك على أسباب ظهور هذه 
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كرومي وفرّاح،  (ئي بتحقيق أداء كّلي أفضل املشكالت. ومبرور الوقت يؤّدي الّنظام إىل إصالح العيوب وااللتزام البي
.كما ميكن لإلدارة إذا ما تبّنت هذه املقاربة أن ُحتقِّق مجلة من املنافع االقتصاديّة متمثّلة يف )772، صفحة 2011

وفورات الّتكلفة من خالل استهالك الطّاقة واملوارد األخرى، والّتخفيض يف تكاليف الّتخّلص من الفضالت. وز�دة (
صة املؤّسسة يف الّسوق نتيجة للّتجديد يف املنتجات والّز�دة يف الطّلب على منتجاkا اّليت ُتسهُم يف ختفيض حّدة ح

 . )938، صفحة 2011املشهداين والرّكايب، (  )الّتلّوث
تنشط  ذياQتمع الّ  سة أماماملؤسّ ة صور  حتسني على تقتصر النظم اإلدارة البيّئية  أنّ  ضحيتّ ؛ سبق ما خالل من    
 كاليفالتّ  من احلدّ  تساعدها يف يتوالّ  سةاملؤسّ  منها تستفيد ةاليّ م أخرى فوائد  ظمالنّ  هذه فلتطبيق فحسب،فيه 

 زمييّ ا م أهمّ  حيث أنّ  العام، هائأدا تطوير ىلإ إضافة ة،واحلكوميّ  ةاملاليّ  ساتاملؤسّ  قبل من تسهيالت علىواحلصول 
صخري وعّبادي،  ( سةاالقتصادي للمؤسّ  داءاأل حتسني على ينعكس ذيالّ  مراأل ،املستمرّ  حسنيالتّ  هو البيئة إدارةنظم 

يـَُعدُّ األداء البيئي من أكثر العوامل أمهّية للوصول إىل مزا� يف ذات الّسياق، و  .)159 -158، الصفحات 2012
تنافسّية، وخصوًصا يف ظّل االهتمام املتزايد من قبل الفئات املختلفة يف اQتمع واألطراف ذات العالقة Vملؤّسسة 

ُن املؤّسسة على املنافسة الفّعالة Vلّنواحي البيئّية لتقدمي منتج ذي جودة عالية وبسعر مناسب وغري ضار Vلبيئة، ممّا ُميَكِّ 
العوملة واالنفتاح     .)675  ، صفحة2011بوحنّية ورمضاين، (  االقتصاديومواجهة الّتحّدّ�ت يف ظل ّ

  معوقات تطبيق اإلدارة البيئّية يف املؤّسسة .3

جتدر اإلشارة إىل أنّه على الّرغم من تلك املزا� واآل¤ر االجيابّية الّنامجة عن تبّين املؤّسسة االقتصاديّة لنظام اإلدارة     
البيئّية فإّن هذا ال يعين عدم وجود بعض اآل¤ر الّسلبّية هلذه األخرية، حيث أّن تكاليف تنفيذ املؤّسسة هلذا الّنظام 

تكلفة إعداد نظام اإلدارة البيئّية وطرق إدارته وتكلفة احلصول على (كاليف هيكل الّتنفيذ مثل واّليت تتفرّع إىل ت
، واّليت تعترب من أهّم ما يُثقُل كاهل املؤّسسة ويُعرقُل سريها ويضعها يف بعض احلاالت أمام ضغوطات )الّشهادة

ه هذ إبراز ميكن. ويف هذا الّسياق، )121حة ، صف2014بن عّواق، ( والتزامات تفوق قدرkا واملوارد املتاحة هلا
 :)44  صفحة   ،2016قويدري، و  براهيمي(  العناصر اآلتية  يفاملعوِّقات 

األدوات  و  وجيهاتوالتّ  ياساتالسّ  وضع  األخرية هذه عاتق على يقع واّليت  صة،املتخصّ  ةالبشريّ  الكفاءات رتوفّ  عدم   -
 نفيذ؛التّ   زحيّ   إىل  هذه اإلجراءات نقل  إىل Vإلضافة،  ةالبيئيّ   واملعايري  واملقاييس  والوسائل

 المركزي؛  بشكل  ةالبيئيّ   تعاجل املشاكل  إدارات  ختصيص  عدم يعين؛  نظيمالتّ   بنية  يف  ضعف   -
 ؛البيئي  القرار  صناعة  يف  عليها  عتمدُ يُ   يتالّ   املعلومات  نقص   -
 البيئي؛  خطيطالتّ   غياب   -
 عليها؛ واحلفاظ  البيئة  عن  فاعالدّ   يفا  كبريً ا  تلعب دورً   يتوالّ   Vلبيئة  ةاملهتمّ   ةاحلكوميّ   غري  ماتاملنظّ   ضعف   -
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 ةوفاعليّ  قدرة من زتعزّ  يتوالّ  استخداماkا ولرتشيد  ةللمشروعات البيئيّ  صةاملخصّ  ةاملاليّ  اتاإلمكانيّ  يف احلادّ  قصالنّ    -
 .ةالبيئيّ   اإلدارةÉثري  و

توجد بعض األخطاء اليت تقوم rا املؤّسسة واّليت تؤّدي بدورها إىل إعاقة وعرقلة تنفيذ نظام اإلدارة البيئّية بنجاح،      
  :)55، صفحة 2017براهيمي،(واّليت من بينها  

 نظام اإلدارة البيئّية أن يقوم Vلعمل مبفرده؛أن يُقّرر مسؤول     -
 إشراك العاملني يف الّلحظات األخرية واالعتماد الزّائد على االستشارّيني؛   -
 إسناد مسؤولّية تنفيذ اإلدارة البيئّية ملسؤول الّنظام كعمل إضايف إىل جانب عمله األصلي؛   -
 إمهال وسائل وأدوات االّتصال؛   -
الّتباطؤ وعدم االستمراريّة عند احلصول ، و "ISO 14000الرتّكيز الّشديد والزّائد على عنصر احلصول على شهادة "   -

 عليها ممّا يؤّدي إىل فشل الّنظام ككل.
   الفعّ   لتسيري بيئيالة  فعّ أداة  كسيري البيئي  مراقبة التّ   الث:الفرع الثّ 

عمل املسؤولّية البيئّية جمال مع َتوسُّع ، و نتيجة للّضغوط املؤّسسّية واالجتماعّية اّليت يشهدها عامل األعمال املعاصر     
إىل االنتشار على حالي�ا تّتجه هي و ، ضرورةأكثر من  اهنةروف الرّ يف الظّ  أصبحت مراقبة الّتسيري البيئي ؤّسسات،امل

    بعة من طرف املؤّسسات. ة املتّ ات البيئيّ ا ملا هلا من أمهّية يف متابعة وتقييم االسرتاتيجيّ عامل األعمال نظرً نطاق واسع  
 وم مراقبة الّتسيري البيئيمفه .1

(تغّريات املناخ، واستنفاد املوارد الطّبيعّية، والّتلّوث  مثل يف مواجهة االضطراVت الّشديدة اّليت تَعرُفها البيئة     
هذا. فخالل البحري، ...إخل)، فإّن احلفاظ على البيئة الطّبيعّية ُميثِّل حتّدً� ملؤّسسة القرن احلادي والعشرين إىل يومنا 

الّسنوات األخرية، قامت املؤّسسات يف مجيع أحناء العامل بدمج القضا� البيئّية تدرجيي�ا يف أنظمة الّتسيري ويف رؤيتها 
اإلسرتاتيجّية. وينعكس هذا يف الوعي املتزايد Vالهتمامات الّرئيسّية حلماية البيئة واحلاجة إىل تطوير أدوات لتقييم 

مراعاة اجلانب  أصبح. ويف ذات السياق، (Ait Iaza & Daanoune, 2018, p. 451) يوقياس األداء البيئ
ليس فقط للمؤّسسة يسمح  البيئةاالهتمام حبماية  كما أنّ   .االستمرار واالستدامةترغب يف  مؤّسسة أليّ  لتزاًمااالبيئي 

سواًء كانت ، يف أساليب عملها الّيت تتحّولة (محاية البيئة ومواردها)، ولكن أيًضا على بيئتها اخلارجيّ افظة Vحمل
ل. حوّ تّ الة خيضع لعمليّ سري عمل املؤّسسة »كمله نظام أي أّن  ؛مساعدة سريورات عملأو  سريورات عمل أساّسية

  . (Alami & all, 2020, p. 935)  يالبيئ  مراقبة الّتسيري، بدأ احلديث عن وVلّتايل
يف الواقع، منذ عشر سنوات تقريًبا، تضاعف عدد املنشورات املتعّلقة مبراقبة الّتسيري البيئي. وُميكُن فهم مراقبة      

 Boiral " حنو اإلدارة البيئّية" Anthony  Simons" " كامتداد ملراقبة الّتسيري الّتقليديCGEالّتسيري البيئي "

Renaud  "(Renaud, 2014, p. 68)اّلذي جاء به  فهوماملمن الّتعريفات األوىل ملراقبة الّتسيري البيئي، نذكر . و
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"Pondeville. S" :ق مع إسرتاتيجّيتها  فقستخدمة لضمان قيادة املؤّسسة مبا يتّ املريورة سّ ال«، حيث عّرفها »ّ¼ا
أصبحت حلقة وصل قويّة Éَخُذ يف االعتبار األثر البيئي للمنتجات والطّاقات املستخدمة،  أي. »وأهدافها البيئّية

وVلّتايل، فإّن مهام مراقبة . (Alami & all, 2020, p. 938)وكذلك دراسة دورة حياة املنتجات داخل املؤّسسة 
 . (Renaud, 2014, p. 69)  الّتسيري البيئي هي تنفيذ هذه االسرتاتيجّيات أو تعزيز جتديدها

ميكن تعريف مراقبة الّتسيري البيئي »ّ¼ا جمموعة من األدوات اّليت جتمع البياËت عن حالة ندرة املوارد الطبيعّية     
املرتبطة بنشاط املؤّسسة وإجراء ختصيص للموارد الّداخلّية، واّليت ُتشكِّل أحد القيود ذات األولويّة يف احلفاظ على 

د النُّظم البيئّية، وتُ  ع املوظَّفني على احرتام هذا القيد. كما جيب أن تسمح البياËت الِّيت َمتَّ مجعها أيًضا قدرات َجتَدُّ شجِّ
 & Ó½(Ait Iazaحة املعلومة للغري حول كيفّية مسامهة املؤّسسة يف احلفاظ على قدرات الّنظم البيئّية سليمة

Daanoune, 2018, p. 451). " ويف ذات الّسياق، ُيشُريAntheaume "اهلدف من مراقبة الّتسيري «أّن  إىل
الفرديّة يف املؤّسسة مع األسلوب اّلذي ُحيدِّد به الّتنظيم أهدافه من حيث  البيئي هو العمل على مواءمة الّسلوكات

  . (Alami & all, 2020, p. 941)  »الّتنمية املستدامة، وفًقا لالستخدام الّرشيد والكفء للموارد الطّبيعّية
ها لضمان قيادة املؤّسسة مبا يتماشى يتّم وضعاّليت ريورة سّ تلك الممّا سبق، ميكن تعريف مراقبة الّتسيري البيئي »ّ¼ا      

  ، ومبا يضمن حتسني أدائها البيئي على املدى الّطويل.إسرتاتيجّياkا وأهدافها البيئّيةوحتقيق 
 دور مراقب الّتسيري يف ا�ال البيئي .2

      Ëت اخلضراء، يف الواقع، ركَّزت الّدراسات الّسابقة بشكل أساسي على أدوات مراقبة الّتسيري البيئي (املواز
واجلداول اخلضراء، وحساب الّتكاليف البيئّية، وحتليالت دورة احلياة، وإعداد الّتقارير البيئّية أو تقارير الّتنمية  
املستدامة، ...إخل)؛ وVلّتايل أمهلت مسألة دور مراقيب الّتسيري يف اQال البيئي. وكذلك، فإّن معظم البحوث اّليت 

ري مل تتناول املوضوع. وهذا الغياب الّنسيب يكشف عن "فجوة موضوعّية" بني االهتمامات َتصُف مهنة مراقب الّتسي
". ويف ذات الّسياق، يف جمال مراقبة الّتسيري البيئي، يبدو أّن Bolleckerاحلالّية للمؤّسسات وتلك اخلاّصة Vلباحثني "
". فبعد أن أصبحت املسؤولّية البيئّية التزاًما يف Moquet  Renaud Aاملتخّصصني يف البيئة هم املنافسون اجلدد "

" لسنة Nouvelles Régulations EconomiquesأوّروV وخاّصة يف فرنسا منذ قوانني (الّلوائح االقتصاديّة اجلديدة) "
مل محاية البيئة جيب أن ميتّد دور املراقب من اآلن فصاعًدا ليش ،2010" لسنة Grenelles IIوغرينيل الثّاين " ،2001

، ميكن توضيح دور مراقب الّتسيري البيئي من منظور وعليه .Danziger" (Renaud, 2014, p. 69)الطبيعّية "
  املهام اّليت جيب أن يقوم rا يف هذا اإلطار، من خالل اجلدول أدËه.
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  : قائمة مرجعّية ألدوار مراقب الّتسيري البيئي)05(اجلدول رقم  
  

 

  العناصر املستمّدة من األدبيّات   األبعاد   املفهوم 

 الّرقابة؛  -  املهام   األدوار 
 اإلسرتاتيجّية؛ ، و الّتشغيلّية االستشارة  -
 الّدعم املنهجي؛  -
 التّنسيق؛  االنضباط -
  املساعدة على الّتغيري.  -

  اد نقود، هيئة رقابة)؛ ة (عدّ رؤية سلبيّ  -  الّرؤى 
ن املؤّسسةشريك عمل، (رؤية إجيابّية   - َّV؛ ) ُر  

 ت خمتلفة حسب موقع املراقب يف اهليكل   -  الّسلطة�سلطة Éثري مبستو
  الّتنظيمي وتِبًعا ملهامه. 

  أدوار منافسي املراقب؛  -  اإلقليم 
        الّصراع على الّسلطة الّداخلّية.  -

Source: (Renaud, 2014, p. 73) . 
 

  البيئيأدوات مراقبة الّتسيري لغرض قياس األداء   .3

، "ISO 14000" وفًقا ملعيار "SME" ة نظام اإلدارة البيئيّ يت تتبّىن ت الّ املؤّسسالضمان قياس األداء البيئي، تقوم      
 ة.واملراجعات البيئيّ ،  راتأنظمة املؤشّ   : حماسبة الّتسيري البيئي،بتطوير جمموعة من أدوات مراقبة التسيري مثل

ت اهتماما قائمة درصَّ تَ يَـ  ومحايتها  البيئة  موضوع أصبح املتصاعد  ويلالدّ  لالهتمام نتيجة: حماسبة الّتسيري البيئي  . أ
 للبيئة ديقةالصّ  املنتجات فكرة ورواج واالجتماعي، والقانوين ياسيالسّ  غطالضّ  وبسبب ة،ناعيّ الصّ  ساتاملؤسّ  مسّريي

 هدر بعدم املناداة دمن جمرّ  الفكر لحتوَّ  سات؛للمؤسّ  البيئي األداء وقياس، )اخلضراء... املنتجات ظيفة،النّ  (املنتجات
  عن  والكشف البيئة، ثتلوّ  تكاليف حبساب وتقييم ييقض ذيالّ  احملاسيب الفكر إىل ثرواkا استغالل وسوء  البيئة موارد

 أكثر حنوٍ  وعلى ة،البيئيّ  احملاسبة وقد نشأت .)177، صفحة 2015صاحل ودرويش، ( منها احلدّ  وحماولة نشأkاأسباب 
" متاشًيا مع األفكار واالّجتاهات البيئّية املتنامية Burritt & al" منالزّ  من عقدين آخر يف البيئي حماسبة الّتسيري حتديًدا

تـَُعدُّ حماسبة الّتسيري البيئي أداة تسيرييّة ُتساِعُد يف حتقيق ويف ذات الّسياق، . )434-433، الصفحات 2009الّسبوع، (
العديد من املنافع للمؤّسسات، حيث اُْكُتشَف أّن حتسني كفاءة استخدام الطّاقة واملاء واملواد األولّية سيؤّدي إىل 

ىل حتقيق ختفيضات مالّية ، Vإلضافة إ)كتخفيض استخدام املوارد وتقليل الّنفا�ت واالنبعا¤ت(حتسينات يف البيئة 
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وتكاليف معاجلة الّنفا�ت. كما أّن هناك منافع كثرية ميكن أن  املشرتاةرئيسّية حمتملة نتيجة لتقليل تكاليف املواد 
  . )141، صفحة 2013 األمني وداود، ( حتصل عليها املؤّسسة نتيجة لتحسني األداء البيئي

ال يتجّزأ من مؤّشرات الّتنمية املستدامة، وَتكتسُب أمهّية خاّصة من  املؤّشرات البيئّية ُجزًءاتُعتُرب : املؤّشرات البيئّية  . ب
َكْو¼ا ُحتقِّق أهداف الّتنمية املستدامة عن طريق مراقبة الوضع القائم ورصد الّتغّريات اّليت َحتُدث على البيئة واملوارد  

. ويف هذا )101، صفحة 2019عثمان، ( أّ¼ا تقيس مدى حتّقق اهلدفالطّبيعّية سواًء كانت إجيابّية أو سلبّية، كما 
مؤّشرات األداء البيئي؛ واّليت تُعطي معلومات عن األداء البيئي للعملّيات (الّصدد: ُمييـَُّز بني نوعني من املؤّشرات البيئّية 

مؤّشرات احلالة البيئّية؛ واّليت (و  ، )الّتأثري على هذا األداءاليت تقوم rا املؤّسسة، وعن اQهودات اّليت تقوم rا من أجل  
. كما )31، صفحة 2019مقيمح، ( للبيئة) ةالعامليّ  أو ةالوطنيّ  ةاجلهويّ  ةاحملليّ  روطVلشّ  قةاملتعلّ  ةالبيئيّ  املعلومات تُعطي

 Lafontaine &" اخليلالستخدام الدّ  ُموجزةمها بطريقة نظّ يبيئي  جدول قيادةرات يف هذه املؤشّ  جتميع يتمّ 

Desmazes ةجدول القيادة البيئيّ "، ويف ذات الّسياق، يـَُعرَّف "TBE"  ّرات عبارة عن جتميع للمعلومات عن املؤش
ل رؤساء بَ اذ القرار من قِ . واهلدف هو إنتاج ونشر معلومات موجزة لدعم اختّ ص حالة البيئة يف وقت معّني لخِّ ة تُ البيئيّ 

  (Ait Iaza & Daanoune, 2018, p. 462)  سة على مجيع املستو�تومديري املؤسّ 
من  املتزايد  لالهتمام استجابة تطّور تدرجيي املراجعة البيئية عملّية شهدت لقد : املراجعة البيئّية كأداة للمراقبة  . ج

خالل   البيئّية، والّتشريعات Vلقوانني االلتزامومبدى  فعالّية، أكثر على حنو البيئي أدائها على للّرقابة املؤّسسات
 انظرً ويف ذات الّسياق،  .)111، صفحة 2017 شريقي وبراهيمي،( ياملاض القرن  من الّثمانينّيات وبداية الّسبعينّيات

  ساتاملؤسّ  تسعى يتالّ  ةاألساسيّ  األهداف من البيئة  محاية هدف أصبح د اQتمع أفرا ى خمتلفلد  البيئي الوعي لنموّ 
 كبرية  بدرجة ساهمت  يتالّ  ةالبيئيّ  راجعةامل ل تبّين خال  من وذلك نشاطها يف االستمرار  تستطيع حّىت  لتحقيقها  ةاالقتصاديّ 

 ى مكانتها يف اQتمععل افظحتو  حسنة صورة سةاملؤسّ  بُ سِ كْ تَ  ايلوVلتّ ؛ ةالبيئيّ  للموارد األمثل االستخدام ضمان  يف
سيري ة أداة للقيادة والتّ ل املراجعة البيئيّ شكِّ تُ  "Lafontaine"حسب ، وعليه. )254، صفحة 2018وسليماين، مغنية (

 & V(Ilmen, Jirariلبيئة» قفيما يتعلّ  املؤّسسةعمل  وري واملوضوعي لسريق والدّ قييم املنتظم واملوثّ kدف إىل «التّ 

Benchekroun Aiboud , 2018, p. 455).  لّتايل، فإّن عملّيات املراجعة البيئّية الّداخلّية واخلارجّية ُتشكِّلVو
ممارسة رقابّية جديدة لتنفيذ االسرتاتيجّيات البيئّية، مبعىن أّن هذه املراجعات ُتساهُم يف ترسيخ مبادئ الّسياسات 

 .Ait Iaza & Daanoune, 2018, p)واإلجراءات اّليت تُريُد اإلدارات وضعها موضع الّتنفيذ بشأن القضا� البيئّية

464) . 
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  خالصة الفصل

، حيث يعمل اما هولة والبساطة نوعً ز Vلسّ من يتميّ لفرتة طويلة من الزّ  الكالسيكي ساتاملؤسّ نظام تسيري  ظلّ لقد      
ا منه، إال أن هذا النظام مل ة ومع احمليط Vعتباره جزءً سملؤسّ اّليت متّر rا ا ةاالقتصاديّ ويتفاعل مع األحداث  ظامهذا النّ 

ات غريّ التّ  في ظلّ ة. فلبيئة اخلارجيّ لنظيم و بات املعاصرة بسبب نظرته القاصرة لعناصر التّ ملتطلّ يصمد طويًال أمام ا
سيري د نظام التّ تعقّ ، ساتواقتحام مفاهيم وفلسفات جديدة عامل املؤسّ ، يت تشهدها بيئة األعمال املعاصرةرات الّ طوّ والتّ 
 . عبةهذه األخرية وأصبحت عناصره متداخلة ومتشّ يف  

أّن ضرورة قصوى، Vعتبار يف نشاط املؤّسسة نمية املستدامة سيري القائم على تفعيل وترسيخ مبادئ التّ أصبح التّ     
سات، على القائمني بتسيري هذه املؤسّ جب كما أّن ذلك أو ر به،  ر فيه وتتأثّ من أفراد اQتمع تؤثّ  هذه األخرية فردٌ 

يف امليدان،  فعيلهاد مبختلف األدوات والوسائل احلديثة وتيف العمل، والتزوّ  تطوير مهاراkم وتعزيز قدرات موظفيهم
ضمان لهات احلديثة وجّ كي تساير املفاهيم والتّ ل احلالّية ابقة مع املستجداتالسّ  سيرييةوتكييف مجيع املمارسات التّ 

  لعمل.يف ميدان ا ء مؤّسساkماستمرار وبقا

      �يعترب نظام مراقبة الّتسيري يف املؤّسسة، مبثابة اجلهاز العصيب يف اجلسم فكّل خلّية من خال�ه تؤثّر يف Vقي اخلال
جيب على مراقب الّتسيري املعاصر يف املؤّسسة حتديث األخرى، فعلى غرار نظام الّتسيري املعاصر يف املؤّسسة احلديثة، 

عد فبات اجلديدة، طورات والتغريّ الستيعاب التّ  كافٍ   القائم أصبح غري قليديالتّ  ها، فالّنظامسيري تنظام مراقبة وجتديد 
يت ة الّ قليديّ ظهر قصور األدوات التّ  ةة واإلدارة البيئيّ ة االجتماعيّ سات واملسؤوليّ املقارVت احلديثة كحوكمة املؤسّ  ظهور

غري قادرة على قياس األداءات أصبحت و ، )م األداء املايل واحملاسيبياس وتقيقي(ابع املايل البحت غلب عليها الطّ 
  . أدوات مراقبة أخرى على رأسها بطاقة األداء املتوازن من خالل  إّال األخرى،  

االجتماعي سيري مراقبة التّ أنواًعا أخرى كشمل تسيري بشكل كبري لمراقبة التّ ظرة احلديثة لنظام النّ لقد توّسعت      
سامهان يُ ، و اهنةهات الرّ وجّ التّ  هلا يف ظلّ  اسيري وامتدادً ان ملراقبة التّ همّ عنصران مُ  عتربان ذان يُ اللّ سيري البيئي، ومراقبة التّ 

ا  هلما حالي�  نظرُ يُ  حيثاالجتماعي والبيئي.  األداءان بقياس يهتمّ كما سة،  وجيه االجتماعي والبيئي للمؤسّ يف التّ 
  سة.ني يسامهان يف خلق قيمة مستدامة للمؤسّ كعاملني أساسيّ 
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  متهيد 
ومبـا أّن مصـطلح  تطـوير وحتسـني خمتلـف جوانـب أدائهـا،    إىلة من أجل بقائها واستمرارها  سة االقتصاديّ تسعى املؤسّ     

ــال إدارة األعمـــال، فاألداء مفهـــوم يكتنفـــه الغمـــوض والصّـــ  ــهلفهمـــه و عوبة يف جمـ ــائمني  علـــى    بجيـــ ة  بدقّـــ   حتديـــد ماهيتـ القـ
ــع  ال  للوقــــوف علـــىوأبعـــاده    عناصـــره  حتليــــلو   تهدراســـ   ســـةاملؤسّ ســـيري يف  Dلتّ  ،  ةســــ لمؤسّ ل  احلقيقـــي  املــــايل واالقتصـــاديوضـ

جــوهر العمــل  هــو    األداءومبــا أّن    .، والعمــل علــى تنميتــه وحتســينهســبة ملنافســيهانافســي Dلنّ مركزهــا التّ   Dإلضــافة إىل معرفــة
ة  أســـاليب علميّـــ مـــن خـــالل    ســـينهتســـعى لتح  لكـــي تنمـــو وتســـتمربـــال أداٍء، فهـــي  تعمـــل    ســـةر مؤسّ تصـــوَّ ال يُ ،  ســـيرييالتّ 
ــّية  ة إلدارتـــهعمليّـــ وســـائل  و  ــائّية ورZضـ ، والعمـــل علـــى  هإجنازاتـــ   راته، وتقيـــيممؤشّـــ قيـــاس  ل  ســـهُ ليَ ، وDســـتخدام منـــاذج إحصـ

   سة.وتطوير مستوZته يف املؤسّ  االستمرار يف حتسينه
لألقـوى  فقـط  مـات األعمـال، البقـاء واالسـتمرار  يت تعيشـها منظّ ر الّـ طـوّ  والتّ غـّري لتّ ظروف العمـل سـريعة القد أصبحت      

يت تربطهـا tـم عالقـات  أمـام األطـراف واجلهـات الّـ كبـرية    ثرية، وصعوDتت كZّ اليوم أمام حتدّ املؤسسة  واألفضل؛ أي أنّ 
ياق،  عـة وخمتلفـة.  كثـرية متنوّ  ة   سـاتاملؤسّ عـامل  املسـتدامة   نميـةالتّ   فلسـفةمـع اقتحـام  ويف ذات السـّ ظهـرت احلاجـة امللحـّ

ة  نميـة املسـتدامة، خاصّـ قة Dلتّ ا yبعاد أخرى متعلّ أصبح هذا املفهوم مرتبطً   فقد   ،سياملؤسّ   األداء مفهوم يف ظرالنّ  عادةإل
    .وجماالت أخرى اسع ليشمل أبعادً ه اتّ االجتماعي والبيئي؛ أي أنّ  هابعديب

ة  ا}ا االقتصــاديّ ســة مبســؤوليّ د والتــزام املؤسّ ذي يضــمن تقيّــ ســي، والّــ امل أو املســتدام املؤسّ األداء الشّــ ظهــر مفهــوم  لقــد       
ــلحة، ويُ ة والبيئيّـــ واالجتماعيّـــ  ــراف ذات املصـ ــاه خمتلـــف األطـ ــرِّ ة جتـ ــيري املســـتدام يف املؤسّ التّ س ثقافـــة  كـ ــة، ويف احليـــاة  سـ سـ

  ة ككل. ة واالجتماعيّ االقتصاديّ 
  وعليه، سيتّم تناول هذا الفصل من خالل الّتطّرق للمباحث اآلتية:    

  

  األسس الّنظريّة لألداء املؤسسي؛:  لاملبحث األوّ 

  األسس الفكريّة إلدارة األداء املؤسسي؛:  ايناملبحث الثّ 

  أسس مقاربة األداء الّشامل املؤسسي.: الثاملبحث الثّ 
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   يالّنظريّة لألداء املؤّسساملبحث األول: األسس  
على وحمتوZته متجددة بتجدد وتغري وتطور أي عنصر من عناصر املؤسسة  وُمِهم�ا واسعا ااألداء مفهومً يعترب      

 األداءوال تزال اإلدارات العليا يف منظمات األعمال مستمرة يف التفكري مبوضوع اختالف أنواعها وتباين أنشطتها. 
بوصفه مصطلحا فنيا، ومبناقشة املستوZت  األداءاالنشغال مبناقشة  أن إىلإضافة سات موجودة، طاملا أن تلك املؤس

على الّرغم من كثرة ف األساسية لقياسه ما زال مستمر�ا هذا من جهة. ومن جهة أخرى، اليت حيلل عندها والقواعد
لّتوّصل إىل إمجاع حول مفهوم حمّدد لألداء. ويـَْعتقُد يتّم ا مل البحوث والّدراسات اّليت تناولت األداء وتقييمه، إّال أنّه

ُبُع من اختالف املعايري واملقاييس اّليت تـُْعَتمد يف دراسة األداء وقياسه، واّليت  البعض أّن اخلالف حول ذلك، يـَنـْ
 .البحثّية  يف دراسا}م مواّجتاها}  هميستخدمها الباحثون مع القول أّن هذا االختالف، إّمنا يعود لتنوّع أهداف

  املطلب األول: ماهية األداء املؤّسسي
رين واملفكّ  الباحثني طرف من املتزايد  Dالهتمام ظيَ حُ  فقد ،علوم الّتسيري جمال يف Dلغة ةأمهيّ  ذو اعنصرً  األداء دُّ عَ يُـ      

ل العنصر ثِّ ميُ  عدمه،كما منمؤّسسة  ةأيّ  لوجود ئيسيالرّ  افع الدّ  ربعتَ يُ  األداء كون ل وهذا ص،خصّ التّ  يف واملمارسني
  .موّ والنّ   ةواالستمراريّ   البقاء  وهو  أال  األساسي  حتقيق هدفها يف مسامهة  األكثر

  يالفرع األول: مفهوم األداء املؤّسس
الّتسيري وكثرة استعماالته خاّصة يف البحوث اّليت تتناول املؤّسسة مل  ّياتإّن شيوع استخدام مصطلح األداء يف أدب    

يؤدِّ إىل توحيد خمتلف وجهات الّنظر حول مدلوله، فهو قد يستخدم للّتعبري عن مدى بلوغ األهداف أو عن مدى 
ُ عن اجناز املهام.  االقتصاد يف استخدام املوارد، كما جنده يف كثري من األحيان يـَُعربِّ

  األداءإشكالّية تعريف   .1
 راساتوالدّ  البحوث يف حليلوالتّ  محيصوالتّ  االهتمام من األوفر صيبالنّ  �لت يتالّ  املفاهيم من األداء عتربيُ      

 على املوضوع ةأمهيّ  إىل ظرDلنّ  وذلك خاص، بشكل ةاإلنسانيّ  Dملوارد قةاملتعلّ  وDملواضيع .، ..عام بشكل ةاإلداريّ 
،  2005اخلّناق، ( املختلفة ةالفكريّ  اهاتواالجتّ  مع العلوم تداخله ىأخر  جهة منو  جهة، من واملؤّسسة الفرد مستوى
جاء مفهوم األداء لتحديد اجلوانب والعالقات املختلفة اّليت تـَُعربِّ عن وجهات نظر العلوم األخرى، قد . و )33صفحة 

فمثًال اهتّم علماء الّنفس Dألداء من خالل الّدوافع والقيادة، وارتكز علم االجتماع على تصميم املنّظمة وهيكلها من 
ّية للمنّظمة جتاه ا�تمع، أّما املهتمني �دارة العملّيات فانصّب خالل تبيان دور األداء يف مقابلة املسؤولّية االجتماع

اهتمامهم حول حتسني أداء العملّيات، واالقتصاديّون ينظرون إىل األداء بوصفه هدفًا اقتصاد�Z يسعى إىل تعظيم الّربح 
 زيدامل إعطاءّني يتع" أنّه Otley" يرىكما   .)28، صفحة 2012بّريش وحيياوي، (من خالل االستخدام األمثل للموارد 

 عَ ضْ وَ ّن أ" Bititci & alأيًضا " يرىة، كما صلحاملاب أصح مجاعات نظر لوجهة األداء تعريف عند االهتمام  من
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 عةوسّ امل موعة�ا عاتوتوقّ مصاحل  وعلى سة،للمؤسّ  ةتيجيّ اسرت إلااألهداف  أساس علىن يقوم أ بجي لألداء تعريف
 ،نيستخدم(امل خرينآلا صلحةاملاب أصح كذلك لكن ،مهنيساواملني الكامل فقطال تتضّمن  يتوالّ  اء،ركالشّ  من
   .)186، صفحة 2017  كعواش،(  )ت...احلكوما  دين،ورّ امل  Dئن،الزّ 

لتحديد مفهوم األداء، ميكن الّتمييز بني مقاربتني لألداء، من جهة، مقاربة ªخذ بعني االعتبار فقط البعد املايل،      
واّلذي يتمّثل يف حتقيق املردوديّة املطلوبة من ِقَبِل املسامهني مع رقم األعمال واحلّصة الّسوقّية من أجل احلفاظ على 

االقتصادي واالجتماعي (اربة األداء الّشامل واّليت تتجّلى يف جتميع األداءات استدامة املؤّسسة. ومن جهة أخرى، مق
كما .  (Sadik & Rigar, 2018, p. 441)، وهذا ما جعل املفهوم ُمتعّدد األبعاد ويصعب تعريفه بدقّة )والبيئي
 Dلفعل ذلك وارتباط شاط،للنّ  املوجبة تيجةالنّ ا: حتقيق مه حمورين على األداءرّكز يُ  ةسيرييّ التّ  احيةالنّ  من هأنّ  القول ميكن

 حقائق ةدَّ عِ  األداء يفيغطّ  ةاالقتصاديّ  احيةالنّ  من اأمّ  سيري،التّ  مراحل طول على ديتمدّ  ذيوالّ  جاحالنّ  إىل ذي يقودالّ 
  .)471،صفحة 2005ومصيطفى، بلعور (  Dألهداف) ترتبط  يت(الّ ة  والكفاء  كاليف)بط Dلتّ تيت تر الّ ( ةالفعاليّ   مثل
قدرة املؤّسسة على االستمرارية والبقـاء حمّققـة الّتوازن بني رضا «" األداء yنّه: Drucker.Pعّرف "من جهة     

الّتفاعل بني السلوك واالجناز؛ أي أنّه جمموع السلوك «" فقد عرفه yنّه: Thomas Gillert، أّما "»املسامهني والعّمال
. ومن جهة )71 ، صفحة 2015موالي وميمون، ( »والنتائج اليت حتققت مًعا على أن تكون هذه النتائج قابلة للقياس

 وجالزّ  تعظيم يف اإلسهامشأنه  من ما لُّ «كُ : هو األداء أنّ  على فقان يتّ " C.Bonnefous & P.Lorino "فإنّ أخرى 
  ة، واقعيّ رًا أكثر آخ اتعريفً  الباحثان  هذان  اقرتح فقد  عريفالتّ  هلذا العملي الُبعد  لغياب ونتيجة هأنّ  غري. »"قيمة-كلفة"ت

،   2013كّواشي، ( »ةسللمؤسّ رتاتيجّية اإلس األهداف بلوغ يف اإلسهام شأنه من ماكلّ   فقط هو األداء «أنّ : وهو
  .)173 -172الصفحات 

يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية  املؤّسسةأعمال   لنتائجنظام متكامل  ممّا سبق، ميكن تعريف األداء yنّه       
  ، ومدى ارتباط ذلك بقدرا}ا املبنّية على االستدامة والّتطّور والّتعّلم املستمر. واخلارجية

  خصائص األداء .2
األداء مفهوًما جوهر�Z ومهم�ا Dلّنسبة ملؤّسسات األعمال بشكل عام، وهو ميّثل القاسم املشرتك الهتمام  عدُّ يُ      

 علماء الّتسيري، فضًال عن كونه البعد األكثر أمهّية ملختلف املؤّسسات، واّلذي يتمحور حوله وجود املؤّسسة من عدمه
وقد ّمت تصنيفه على نطاق واسع يف العقود األخرية كضرورة حتمّية. . )290، صفحة 2007دريس، بين محدان وإ(

ويف هذا  .(Issor, 2017, p. 94) فتعقيده ال ¾يت فقط من تنوّع تصّوراته وإمنّا أيًضا من طبيعته املتعّددة األبعاد
  أمهها يف اآليت:الّصدد، يّتصف األداء مبجموعة من اخلصائص، ميكن إبراز  

يّتصف األداء بكونه مفهوًما واسًعا ومتطّورًا، كما أّن حمتوZته تتمّيز Dلّديناميكّية نظرًا لتغّري وتطّور مواقف وظروف  -
املؤّسسات بسبب تغّري ظروف وعوامل بيئتها اخلارجّية والّداخلّية على حّد الّسواء؛ ومن جهة أخرى فقد أسهمت هذه 
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دم وجود اتّفاق بني الكّتاب والّدارسني يف حقل الّتسيري فيما خيّص احملتوى الّتعريفي ملفهوم األداء رغم  الّديناميكّية يف ع
 ؛)217 ، صفحة2009الّداوي، (كثرة البحوث والّدراسات اّليت تناولت هذا املفهوم  

ميّثل األداء مفهوم متعّدد األبعاد ألّن من خالله ميكن تقييم مدى جناح املؤّسسة يف اّختاذ خمتلف القرارات الّتشغيلّية   -
واإلسرتاتيجّية، الّتمويلّية واالستثماريّة، الفنّية واإلداريّة بشكل صحيح، كما ميّثل مفهوم متعّدد األبعاد أيضا ألّن تقييمه 

دون   شّداد،(ج إىل االرتكاز على جمموعة متعّددة من املؤّشرات احملاسبّية، املالّية، االقتصاديّة والبيئّية الّسليم والّشامل حيتا 
 ؛)141صفحة   سنة نشر،

يـَُعدُّ األداء مفهوًما جوهر�Z ُمِهم�ا Dلّنسبة للمؤّسسات، فهو مؤّشر تبىن عليه العديد من القرارات املهّمة ويعترب  -
ؤّسسة على االستمراريّة من خالل حتقيق أهدافها واالستغالل األمثل ملواردها، ويف ظّل الّتغّريات انعكاًسا لقدرة امل

البيئّية وشّدة املنافسة أصبحت املؤّسسات ُملزَمة على تبّين أساليب حديثة لتقييم أدائها جتمع بني مقاييس األداء املالّية 
 ؛)287صفحة   ،2018سليلة، (ن أجل ضمان بقائها وحتقيق أهدافها  وغري املالّية تستعمل يف اّختاذ القرارات، وذلك م

يـَُعدُّ األداء من املصطلحات اجلّذابة ومن املفاهيم األساسّية للمديرين يف كافّة املستوZت الّتنظيمّية ولكافّة أنواع  -
املؤّسسات، ألّن خمرجات هذا األداء قد تكون ذات آÃر ضارّة yرDح املؤّسسة أو قد تكون األساس يف بقائها وتعزيز 

 ؛)33صفحة ،  2007بومدين، (قدر}ا الّتنافسّية  
 واالستمرار، البقاء لضمان ا وجوهر�Z أساسي�  اشرطً  أصبح فقد ،اختيار�Z  اأمرً  ساتاملؤسّ  وتطوير األداء حتسني دعَ يُـ  مل -

 وأصبحت االسرتاتيجي، فكريالتّ  ضمن يندرج األداء أصبح مفهوم كما Dألداء، كبري اهتمام هناك أصبح لذا
، صفحة  2017(العايب وجعفري،  مستوZته أحسن لتحقيق تسعى نشاطها جمال حجمها أو كان  مهما ساتاملؤسّ 
153(. 

  يساملؤسّ ء ألداالفرع الثّاين: مقار5ت ا
 د املفاهيمتعدّ  تهبشموليّ  يقصد  ال ني،واملختصّ  الباحثني من للعديد  ةالفكريّ  ةDملرجعيّ  األداء مفهوم قلتعلّ  انظرً      

 البعد االقتصادي، (البعد كذلك  أبعاده دتعدّ  بل، )...اخلةالفعاليّ  الكفاءة، ة،نافسيّ التّ ، االستجابة( فقط به املرتبطة
 يف لألداء املختلفة املقارDتا تشّكلت وهكذ  ،الّشامل مبفهوم األداء فعرَ يُ  ما إطار يف )االجتماعي والبعد  البيئي

 .احلديثّتسيري  ال  أدبيات
  لألداء  االقتصاديّةاملقاربة  .1

خرية األ ذهوه قة،األهداف احملقّ  ةمركزيّ  إىل افاستنادً ، ستخدمةامل وارداملتبادل  ةبعمليّ  اأساسً  قاربةامل ذهه قتتعلّ      
 لقخ على قاربةامل ذهه زوتركّ  ة،واقتصاديّ  ةماليّ  شكل نتائج يف عادة صاغُ تُ  يتوالّ  ين،ريّ سامل - الكنيامل عاتتوقّ  جمترت 

 نفس يف حتقيق األهداف والكفاءة على ينطوي فاألداء سة،ؤسّ يف امل اأساسي�  اجانبً  لتشكّ  يتوالّ  ضافة،امل القيمة
 فاألداء ن،سّرييامل - الكنيامل مصاحل رضاءإل اأساسً  تشكيلها يتمّ  ةاقتصاديّ  ريمعاي بواسطة اهتقدير  يتمّ  يتوالّ  الوقت،
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م ظاللنّ   داجليّ   العمل  أجل  من ةضروريّ   تعترب  يتوالّ   رة،ّدخوامل لةاحملصّ   واردامل  ةوكميّ ة  نوعيّ   يف ينعكس  سةللمؤسّ االقتصادي  
 .)196، صفحة 2017كعواش، (
 لألداء االجتماعّية  املقاربة .2

 فهي لذلك سة،املؤسّ  ألداء املصدر األساسي واعتربته البشري Dلعنصر ة،اإلنسانيّ  العالقات مدرسة تاهتمّ  قد ل     
 بعض اقرتح كما.املتواصل حسنيالتّ  ةعمليّ  خالل من وتطويرها ةللكفاءات البشريّ  د اجليّ  االستخدام ضرورة على زتركّ 
 املدرسة هذه استحداث غم منالرّ  وعلى. سةاملؤسّ  ألداء كمقياس  بحالرّ  رمبؤشّ  األخذ  ضرورةب املدرسة هذه ادروّ 

 ال،للعمّ  ةفسيّ والنّ  ةاالجتماعيّ  واحيDلنّ  (االهتمام سات، مثلاملؤسّ  أداء حتسني إىل اهلادفة تاآللياّ  من �موعة
 األداءا هذ  مستوى يميلتق نةمعيّ  طرق أو أدوات أيّ  تقرتح مل اأÆّ  إّال  )،...اخلةغري الرمسيّ  نظيماتالتّ  بتكوين ماحالسّ و 
   .)178، صفحة 2010كّواشي، (
  لألداء املقاربة التّنظيمّية .3

ن دو  سةؤسّ املالستدامة  ةمهمّ  عتربُ تُ  يتالّ  العوامل على زتركّ  فهي سة،ؤسّ امل استدامة ةإشكاليّ  قاربةامل ذه هحُ طرَ تَ      
 إىل ظرالنّ  على قاربةامل ذهه زتركّ  سي، كماؤسّ امل لألداءا أساسي� ا معيارً  عتربُ تُ  ستدامةالفا، نظيمللتّ  ةمثاليّ  وسيلة ضرتااف
 كفاء}ا،  بيئتها، مع  سةؤسّ امل فالبيئة، فتكيّ  مع  تتفاعل ابطةرت م أجزاء منن يتكوّ ا مفتوحً ًما نظا اهDعتبار  سةؤسّ امل

، الصفحات  2017 كعواش،( تضمن استدامتها يتالّ  داتاحملدّ  يه ة،الفرعيّ  نظمها وتكامل البيئة، مقابل تهاشرعيّ 
196- 197(. 

  لألداء املقاربة السّياسّية .4
 سةؤسّ امل  ألداء قاربةامل  فهذه،  ودعمهم مهتقدير   كسب  أجل من ةاخلارجيّ   �تكوّ امل  مع  Dلعالقات  قاربةامل  ذهَىن هعتُ      
 كما  ،ن دو ورّ امل مات،نظّ امل تمع،ا� Dئن،ة، الزّ احناجلهات امل مثل ة،اخلارجيّ  وعاتم�ا تلفخم يرضي مبا اأساسً  }تمّ 

 ربةقاامل ذها تشري ه،كمستمرّ امل فاوضيف التّ األهداف هي و  ةوريّ حم فكرة سةللمؤسّ  ةجتماعيّ الا ةسؤوليّ املم مفهو  عتربُ يُ 
ر عن أهداف ظالنّ  بغضّ  لتلبية احتياجات األفراد، تاحةامل الفرص حسب يقاسن أ بجي سةؤسّ امل أداءّن أ إىل
 .)196، صفحة 2017  كعواش،( سةؤسّ امل  منهان  تتكوّ  يتالّ   غطالضّ   مجاعات  من كلّ   مصاحل إىلDإلضافة    سة،ؤسّ امل

 ،)األهداف حتقيق (منوذج 5ألهداف املقاربة األداء ملعرفة فقط مقاربتني " بنيR.H.Hall" زُ يِّ ميُ  أخرى جهة ومن    
 إىل إضافة. ةنظيميّ التّ  انية للكفاءةوالثّ  ة،نظيميّ التّ  ةللفعاليّ  األوىل تشري حيث ،)املوارد ختصيص منوذج( 5ملوارد املقاربةو

 ةتشغيليّ   معايري  على  االعتماد  تفرتض  يتالّ   ايتالعمليّ   األداء  مقاربة هلاأوّ   األداء،  ومعرفة  لتقييم  أخرى  مقارDت جند ذلك
 وسطى كحلقة  تعترب يتوالّ  )،... وغريهابون رضا الزّ  ة،نافسيّ التّ  امليزة ة،وقيّ السّ  ةاحلصّ  األفراد، ةمردوديّ  ة،(اإلنتاجيّ ل مث

ا لديهيت الّ  ا�موعات رضا حالة يف قيتحقّ  األداء أنّ  تفرتض يتالّ  املصاحل أصحاب مقاربة وÃنيها مات،املنظّ  ألداء
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 كأساس  )ياالجتماع البعد و  البيئي، البعد  االقتصادي، البعد ( األبعاد مجيع مراعاة خالل من ة،ؤّسسامل مع مصلحة
  .)61 -60، الصفحات 2016شرقي، (  ةؤّسسللمالّشامل    األداء  لتدعيم

 يالفرع الثّالث: أبعاد األداء املؤّسس
 رة، األهداف املسطّ  وحتقيق للموارد د اجليّ  االستغالل إىل والوصول أدائها، لتحسني املستمرّ  ةؤّسسامل سعي إطار يف    

 مستوى  تعكس أن  ميكن يتوالّ ، األبعاد منمجلة  من خالل هلا ةالفرعيّ  األنظمة ةووظيفيّ  ةعقالنيّ  عن تبحث أن  عليها
يت الّ  ةموليّ الشّ  ظرةالنّ  إىل األهداف وحتقيق تائجالنّ  على كيزالرتّ  دجمرّ  من األداء أبعاد رتتطوّ . ويف هذا الّصدد، أدائها
 .أبعاد ةعدّ   تضمّ 

  األداء 5لفعالّية والكفاءةمفهوم  ارتباط   .1
يـَُعرَُّف األداء كتوأمة بني الفعالّية والكفاءة. فالفعالّية تـَْعين اجناز املهّمة املناسبة أو القيام Dلعمل املطلوب، وميكن      

أن تقاس حبّصة املؤّسسة يف الّسوق الّتنافسي. أّما الكفاءة فتتعّلق Dجناز املهام بطريقة سليمة، وتقاس Dلّنظر لعالقة 
الوايف،  (ت، فتخفيض تكلفة الوحدة املنتجة مع احملافظة على الّنوعّية يعترب مؤّشرًا لزZدة الكفاءة املدخالت Dملخرجا

. وDإلضافة إىل بعدي الكفاءة والفعالّية هناك من يضيف البعد االسرتاتيجي ملفهوم األداء، )142، صفحة 2012
فيذ إسرتاتيجّيتها ومتّكنها من مواجهة القوى أّن أداء املؤّسسة يتجّسد يف قدر}ا على تن" Angelierحيث يرى "

الّتنافسّية. فاألداء يرتبط بقدرة املؤّسسة على االستمرار Dلّشكل املرغوب فيه يف سوق تنافسّية متطّورة؛ أي بتحقيق 
ملّيات الكفاءة والفعالّية يف نفس الوقت وهذا يعين أّن األداء يغّطي حتقيق األهداف، استخدام املوارد، أمثلّية الع

  .  )29، صفحة 2012(برّيش وحيياوي، الّداخلّية وإرضاء األطراف الفاعلة يف املؤّسسة  
 األداء 5إلنتاجّيةمفهوم  ارتباط   .2

 من جمموعة واستغالهلا لتحقيق ساتاملؤسّ  يف املوارد جتميع  جودة مدى قياسÆّyا " اإلنتاجّية Maleيـَُعرُِّف "     
على  الباحثني من الكثري ديؤكّ  املوارد،كما إنفاق من قدر yقلّ  لألداء مستوى أعلى إىل للوصول تسعىهي و  ،الّنتائج

 من للموارد الكفءÆّا االستغالل وy العمل، من اإلنتاج لعناصر األمثل االستخداموÆا مضم يف تعين ةاإلنتاجيّ  أنّ 
 املدخالتهذه  من خمرجات وأفضل أعظم على احلصول نتتضمّ  وهي خام، ومواد اتمعدّ  من املال ورأس ةقوى بشريّ 

. ومؤّشرات اإلنتاجّية هي من أهّم املؤّشرات املستخدمة لتقييم أداء وفعالّية املؤّسسة )165، صفحة 2013عبدوس، (
؛ ُمتّثُل العالقة ما بني اإلنتاج الكّلي اإلنتاجّية الكلّية(اإلنتاجّية، وجيب الّتمييز بني اإلنتاجّية الكلّية واإلنتاجّية اجلزئّية 

ُ عن العالقة الكمّية واإلنتاجّية اجلزئّيةحصول على هذا اإلنتاج ومجيع عناصر اإلنتاج املستخدمة يف العملّية لل ؛ تـَُعربِّ
بني الّناتج الكّلي وعنصر واحد من عناصر اإلنتاج، وميكن قياس اإلنتاجّية اجلزئّية للعمل، لرأس املال أو ألّي عنصر 

 ةذاتيّ  رقابة خيلق دام ما ةاألمهيّ  لغ D املعيار هذا على سةاملؤسّ . ويف هذا الّسياق، فاعتماد )آخر من عناصر اإلنتاج
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 عدم على حيرصون جتعلهم مباشر بشكل ككل  سةاملؤسّ  أداء تقييم يف تهم تساهمإنتاجيّ  أنّ  إدراكهم حبكم األفراد لدى
  .)185، صفحة 2016حممودي، (  تكلفة  هاوأقلّ   قابةالرّ   أساليب وهو أحسن  املطلوب،  املستوى  عن  االحنراف

 األداء 5ملرونة مفهوم  ارتباط   .3
" أنّه يف ظّل عدم الّتأّكد الكبري اّلذي ُميّيز احمليط احلايل، جيب على املؤّسسة أن تـَْبين Mintzberg.Hيؤّكد "     

 & Lim. ويف هذا الّصدد، يـَُعرُِّف ")302 -301، الصفحات 2018جرييب، (اسرتاتيجّيا}ا Dلرتّكيز على مقاربة املرونة 

al ا القدرة على االستجابة للّتغّري مع الظّروف البيئّية، كما يرى "" املرونةÆّy الّتنظيمّيةDunford & al أّن املرونة "
" إىل أّن املرونة Madhaniعين القدرة على الّتكّيف، واألساس املنطقي للّتغّري الّتنظيمي، يف حني أشار "الّتنظيمّية تَ 

أكثر استجابة املؤّسسة ا جتعل ة، ألÆّ ات البيئيّ غريّ من مواجهة التّ  املؤّسساتن يت متكّ ة الّ ئيسيّ الّتنظيمّية هي القدرة الرّ 
 هياكل على زاملتميّ  نظيميالتّ  األداء ذاتاملؤّسسات  تعتمد أيًضا و  . )83، صفحة 2018د، (الّسلنيت، دكروري وحممّ  غّري للتّ 

ة اخلارجيّ  أو اخليةالدّ  سواءً املؤّسسة  بيئة يف احلاصلةّريات غالتّ  مواكبة على كبرية  قدرة هلا لكن وبسيطة، ة مرنةتنظيميّ 
  . )37، صفحة 2017بطاهر، (
 األداء 5إلبداعمفهوم  ارتباط   .4

أداة مهّمة من أدوات الّتعامل مع الّتطّورات اجلديدة، حيث أصبح مفتاح أّي ميزة تنافسّية،  لقد أصبح اإلبداع     
 ميكن أن. و )287، صفحة 2018بوسعدة، (واّليت تعترب بدورها القاعدة األساسّية اّليت يرتكز عليها أداء املؤّسسات 

 :اجلوانب اآلتية  خالل من سةاملؤسّ   أداء زZدة  اإلبداع يف  دور  نلمس
 عنه  ينجم اممّ  اإلنتاج سريورة يف رةومتطوّ  جديدة أساليب استخدام إىلاإلبداع  ييؤدّ  حبيث كلفة،Dلتّ  قمتعلّ  جانب   -

 ؛تكاليف اإلنتاج  ختفيض
 ؛أقل  yسعار  وقالسّ   يف عرضها  سةاملؤسّ   تستطيع  عالية  جودة  ذات  منتجات بتقدمي   قمتعلّ  جانب   -
-   D على يعمل اإلبداع حيث ة،كنولوجيّ والتّ  ةوالبشريّ  ةواملاليّ  ةاملاديّ  سةاملؤسّ  ملوارد العقالينالستعمال جانب متعّلق 

 .)73، صفحة 2017ترغيين، (اء  األد  يف ةوالفعاليّ   الكفاءة  حتقيق
  األداء 5الستدامة  مفهومارتباط   .5

يـُْعَتُرب مصطلح الّتنمية املستدامة مفهوم حديث يف جمال البيئة والّتنمية، وهو األسلوب اجلديد املقرتح للّتنمية      
سليماين ومغنّية،  (االقتصاديّة كبديل ألسلوب الّتنمية الّتقليدي ألنّه ¾خذ بعني االعتبار املشكالت البيئّية واالجتماعّية 

لّتنمية املستدامة مفهوم آخر يُطلق عليه االستدامة، وهذا األخري هو حلقة الوصل . ويرتبط D)249، صفحة 2018
 وتعزيز  لتحسني األنسب املدخل االستدامة تعترب.كما )170، صفحة 2011العايب، (بني الّتنمية والّتنمية املستدامة 

 االقتصادي Dألداء لةالصّ  ذات االستدامة مقاييس بني عاليةنسبة  ققّ حيُ  لكونه ةؤّسسيف امل عمالاأل ةتنافسيّ 
 .)213 -212  ، الصفحات2015الطّائي، اجلنايب والّذحباوي، (  واالجتماعي والبيئي
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تكون   أن  عليها ةواالستمراريّ  البقاءاملؤّسسة  ققّ حتُ  حّىت  فمثًال  األبعاد، هذه بني تداخل وجود يالحظ، سبق اممّ      
 العائد  القيمة املضافة، حبية،الرّ ( ةماليّ  تكون  أن  ميكن األبعاد هذه أنّ  جند  اوعمومً . ومبدعة مرنة منتجة، ،فّعالة كفؤة،

 ينبغيلذلك  )...اخلاملرونة، اإلبداع ال،العمّ  ةمردوديّ  املنتج، جودة بون،الزّ  رضا( ةماليّ  غري أو )...اخلاالستثمارى عل
املستوى  تعكس أن وكيفية ميكن كمية  مالية، وغري مالية ومؤشرات أبعاد حتديد إىل تعهد أناملؤّسسة  إدارة على

 بتحقيق والكفيلة قةاحملقّ  على املستوZت بناءً إسرتاتيجّيتها  رسم من نتتمكّ  حّىت  ة،مشوليّ  بصفةي لألداء احلقيق
 . )62، صفحة 2016شرقي، (  األداء  �دارة  فُ رَ عْ يُـ   ما  وهذا  لألداء،  املستمرّ   حسنيالتّ 

 املطلب الثّاين: أنواع األداء املؤّسسي
االختالف حول مفهوم األداء ينبع من اختالف املعايري واملقاييس اليت تعتمد يف دراسة األداء وقياسه واليت  إنّ     

تصنيف األداء يطرح إشكالّية اختيار املعيار الّدقيق والعملي يف الوقت نفسه يستخدمها املديرون واملؤسسات؛ أي أن 
 منها معيار وكلّ عّدة معايري يف الّتصنيف،  على االعتماد ميكنو  ،اّلذي ميكن االعتماد عليه لتحديد خمتلف األنواع

  .سةاملؤسّ   يفاألداءات    أنواع من جمموعة  تنطوي حتته
  ، الطّبيعة والّشموليةحسب معيار املصدرالفرع األّول: تصنيف األداء 

مشوليتها Dلّنسبة للمؤّسسات مصدرها، وحسب طبيعتها، وحسب حسب  ايرياملع هوفًقا هلذ تصنيف األداء ميكن      
   االقتصاديّة.

 األداء حسب معيار املصدر .1
 ايت)(الذّ  اخليالدّ  األداء اني مهأساسيّ ني نوع إىل ةاالقتصاديّ املؤّسسة  يف األداء تصنيف كنهلذا املعيار مي اوفقً     

 البعد  أحاديّ  دعُ يَـ   وملّري  تغ املصطلح  لكنّ   فقط،  داخلي  بعد  ذا  يعتربن  كا  اجد�   قريبةرتة  ف حّىت   فاألداءواألداء اخلارجي،  
  ببيئتها  قيتعلّ  ذيالّ  اخليالدّ  األداء قيقاملؤّسسة حت على وجب لذلكاخلارجّية،  البيئة علىاملؤّسسة  انفتاح مع 

 اخلارجّية.
يرتبط األداء الّداخلي Dحمليط الّداخلي للمؤّسسة، tدف حتديد نقاط القّوة والّضعف، ولتسهيل : األداء الّداخلي  . أ

دراسته عادة ما يتّم اعتماد املعيار الوظيفي لألداء يف حتديده، على الّرغم من الّتكامل والّتعاضد بني خمتلف أداءاته  
 الداخلي ينجم األداء. و )52، صفحة 2015بوّجمان، (ككل اجلزئّية واّليت تعترب يف جمملها كمحّصلة لألداء الّشامل  

 ينبغيو اّلذي ه البشري األداء أنّ  حيث املايل، واألداء قين،التّ  األداء األداء البشري، من كلّ   بني املزاوجة عنأساًسا 
الفّعال  مرتبط Dالستغالل فهو قينالتّ  األداء اأمّ  سة،للمؤسّ  ةطويريّ التّ  ياساتالسّ  وضع  عند ةDألولويّ  أن حيظى

 .)185  صفحة  ،2010كّواشي، (ّية  املال  األمثل للموارد  االستعمال  عن  ينجم  املايل  األداء  أنّ   حني  يف  لالستثمارات،
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 احمليط د عنيتولّ  فهو. سةللمؤسّ  اخلارجي احمليط يف حتدث يتالّ  اتغريّ التّ  عن اتجالنّ  األداء هو: اخلارجي األداء  . ب
رقم  مثال ارتفاع نتيجة سة،املؤسّ  عليها لتتحصّ  يتالّ  دةاجليّ  تائجالنّ  يف األداء هذا يظهر أن وميكن سة،للمؤسّ اخلارجي 

 تنعكس اتملتغريّ ا هذه فكلّ . املنافسني أحد  خروج أو سةاملؤسّ  منتوج على لبالطّ  كازدZد  نة،معيّ  ظروف يف أعماهلا
. هلال }ديًدا أن يشكّ  ميكن هألنّ  األداء، هذا وحتليل قياس حملاولة تسعى أن  سةاملؤسّ  وعلى ا،سلبً  أو إجياDً  األداء على
، صفحة  2014زرقون وعرابة، ( اخليالدّ  لألداء سبةDلنّ  احلال هو كما  ذلك عليها يصعب أو فيه متتحكّ  ال فهي

125(.  
 الطّبيعة  معيار  حسباألداء   .2

، تقنّيةة، اجتماعيّ  ة،إىل أهداف اقتصاديّ  يف املؤّسسة هدافاأل ميكن تقسيمحسب معيار الطبيعة     
أداء اقتصادي، اجتماعي، (األداء إىل  تصنيفميكن  ، وإن كان ذلك من Dب املقابلة املنطقّية،اخلة…سياسيّ و 

ُن صور}ا «، ويف اإلشارة إىل هذا الّتصنيف يقول أحد الباحثني أنّه: )سياسي، وتقين...اخل ال ميكن للمؤّسسة أن ُحتسِّ
Dالعتماد على األداء االقتصادي أو الّتكنولوجي فحسب، بل إّن األداء االجتماعي له وزنه الثّقيل على صورة 

  .)89، صفحة 2001،  ةمزهود( »املؤّسسة يف اخلارج
يعترب األداء االقتصادي املهّمة األساسّية اّليت تسعى املؤّسسة االقتصاديّة إىل بلوغها، ويتمّثل يف : األداء االقتصادي  . أ

الفوائض االقتصاديّة اّليت جتنيها املؤّسسة من وراء تعظيم نواجتها (اإلنتاج، الّربح، القيمة املضافة، رقم األعمال، حّصة 
 اردها (رأس املال، العمل، املواد األولّية، الّتكنولوجيا...إخل).الّسوق، املردوديّة...إخل). وتدنية استخدام مو 

: تعترب األهداف االجتماعية اّليت ترمسها املؤّسسة أثناء عملّية الّتخطيط كانت قبل ذلك قيوًدا أو األداء االجتماعي  . ب
شروطًا فرضها عليها أفراد املؤّسسة أّوًال، وأفراد ا�تمع اخلارجي Ãنًيا. وحتقيق هذه األهداف جيب أن يتزامن مع حتقيق 

. ويف بعض »االجتماع مشروط Dالقتصاد«أحد الباحثني:  األهداف األخرى وخاّصة منها االقتصاديّة كما يقول
  .)112، صفحة 2013مسغوين، (احلاالت ال يتحّقق األداء االقتصادي إّال بتحّقق األداء االجتماعي 

األداء  فإنّ  لذا األداء، يف زميّ والتّ  ةنافسيّ التّ  ةاألفضليّ  مصادر بني من كنولوجياالتّ  دُّ عَ تُـ : األداء الّتكنولوجي  .ج
األهداف  تكون  لذلك ات،املستجدّ  مع وحتيينها تطويرها ومدى Dمتالكها كبريٍ  دٍّ حَ إىل  يرتبط كنولوجيالتّ 
 .)52، صفحة 2014بوّجمان، ( سسةاملؤّ   ةإسرتاتيجيّ  يف دةاحملدّ   األهداف  ضمن  ةكنولوجيّ التّ 
املؤّسسة أهدافها الّسياسية، وميكن للمؤّسسة أن تتحّصل على : يـََتجسَّد األداء الّسياسي يف بلوغ األداء الّسياسي  .د

مزاZ من خالل حتقيق أهدافها السياسّية اّليت تعترب كوسائل لتحقيق أهدافها األخرى. واألمثلة يف هذا ا�ال عديدة 
من أجل إيصال أشخاص واملثال الّتايل يوّضح أمهّية األهداف الّسياسّية لبعض املؤّسسات: متويل احلمالت االنتخابّية 

مّعينني إىل احلكم أو مناصب سامية الستغالهلم فيما بعد لصاحل املؤّسسة. كما هو الّشأن Dلّنسبة للّشركات املتعّددة 
 اجلنسّيات خاّصة العاملة منها يف بلدان العامل الثّالث.



 المؤّسسي   لثـّاني: اإلطار المفـاهيمي لألداء الفصل ا 

 
87 

ثقافة خاّصة tا، أو الّتأثري على الّسلوك : هو األداء اّلذي تسعى من خالله املؤّسسة إىل تكوين األداء الثّقايف  .ه
 .)112، صفحة 2013مسغوين، ( الثّقايف حمليطها خبلق أمناط استهالكّية جديدة

  ةموليّ الشّ   معيار  حسباألداء   .3
 تقسيم فيمكن، ةجزئيّ وأهداف  ةكليّ  أهداف  إىل ةاالقتصاديّ املؤّسسة  يفهداف األ مقسّ  ذيالّ املعيار  ذاه وحسب

 .جزئي  وأداءشامل    أداء إىل  كذلك  األداء
  األداء من وعالنّ  فهذا، ستدامةامل نميةالتّ  اتتيجيّ رتااس تنفيذ لتقييمالّشامل  األداءم مفهو م يستخد: ّشاملال األداء  . أ

 إىلDإلضافة  حتقيقها، يف سةللمؤسّ  ةالفرعيّ  األنظمة أو والوظائف العناصر مجيع تمهسا يتالّ  ازاتإلجنD د يتجسّ 
 ة،اقتصاديّ ( األبعاد دمتعدّ الّشامل هدف  األداءر اعتبا" ميكن Lepetit" حسبف ة،اخلارجيّ  تثرياأوالتّ خمتلف الظّروف 

وظّفني امل إىل Dإلضافة ة،البشريّ  تمعات�ا سات،ؤسّ امل من بكلّ  قيتعلّ  ذيوالّ  ،)ةوبيئيّ  ةماليّ  ة،تمعيّ جمو  ةاجتماعيّ 
 لقخ( ةقتصاديّ االاملة لشّ ادافها هأ سةؤسّ امل بلوغ ةكيفيّ   عن احلديثاألداء ميكن  من وعالنّ  ذاه إطار ويف واألفراد،

 العدالة(االجتماعّية و  ،)واردامل وإدارة حفظ( ةالبيئيّ  ،)ستدامةاملواالستهالك  نتاجإلامن خالل طرق  للمجتمع روةالثّ 
 «ينبغي": H.Durouret" يقول اإلطارهذا  ويف. )197، صفحة 2017كعواش، ( )ةجتماعيّ الا الفئات مجيع  ومشاركة

 احرتام احمليط، محايةل: مث اجلوانب، من العديد ا}ااسرتاتيجيّ  إعداد االعتبار عند بعني ªخذ أن  ساتاملؤسّ  على
 من ةة االقتصاديّ املردوديّ  بني ما وفيقالتّ  على العمل خالل من وذلك...اخل، اإلنسان  وحقوق ةاحلقوق االجتماعيّ 

 القيمة خلق عند ينتهي أن ينبغي ال سةدور املؤسّ  أنّ  إذة. Ãني جهة من احمليط واحرتام ةاالجتماعيّ  ةواملسؤوليّ  جهة،
 مع تربطها يتالّ  راكةالشّ  عالقات ةنوعيّ  وكذا أفرادها،ة بكفاء اأيضً  امل يرتبطالشّ  أداءها إن  بل املسامهني، ملصلحة
 .)185، صفحة 2010كّواشي، (  معها»  املتعاملني  خمتلف

 أو ةالفرعيّ  األنظمة مستوى على قيتحقّ  ذيالّ  وه زئياجل األداءّن فإالّشامل،  األداءخالف  على :اجلزئي األداء  . ب
 لذلك ،املؤّسسة عناصر لتقسيم Dختالف املعيار املعتمد تلفخت أنواع ةعدّ  إىل بدوره وينقسم سة،للمؤسّ  ةزئيّ جلا

 إىل تسعى ةالفرعيّ  فاألنظمة مكنة،امل كاليفyدىن التّ هداف األ قيقحت على ةالفرعيّ  األنظمة قدرة وه زئيجلا فاألداء
أحد  ذلك د يؤكّ  كما.سةللمؤسّ الّشامل  األداء قيتحقّ  ةالفرعيّ  أداءات األنظمة وبتحقيق tا، ةصّ هداف اخلااأل قيقحت

 تلفخم مستوى على األداء دراسة اأيضً  سة، يفرضللمؤسّ  سبةDلنّ  املالشّ  األداء دراسةّن y يرى ذيالّ ني الباحث
 .)124، صفحة 2014بن واضح، ( وظائفها
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  الوظيفة  حسب معيارالفرع الثّاين: تصنيف األداء 
البشريّة، وظائف املؤّسسة، واّليت ُميكن حصرها يف وظيفة املالّية، وظيفة املوارد لتِبَـًعا األداء وفًقا هلذا املعيار  يصّنف     

  وظيفة الّتموين، وظيفة اإلنتاج، وظيفة الّتسويق، وظيفة البحث والّتطوير ووظيفة العالقات العاّمة.
  ةأداء الوظيفة املاليّ  .1

تـَُعدُّ الوظيفة املالّية من الوظائف األساسّية يف املؤّسسة، وذلك من خالل مجع املعلومات واكتشاف الّتهديدات      
والفرص وحتديد مواطن القّوة ومواطن الّضعف بغية معرفة الّصّحة املالّية للمؤّسسة، ومن َمثَّ إعداد الوصفة الّالزمة 

  وّكال واحلاج،(ه ورسم معامل اإلسرتاتيجّية اّليت ينبغي على املؤّسسة تبّنيها يف املستقبل ملعاجلة اخللل املايل اّليت َمتُرُّ ب
. ويتمثل أداء هذه الوظيفة يف قدرة املؤسسة على بلوغ أهدافها املالية yقل التكاليف املمكنة، )127، صفحة 2016

ل مايل فعال، Dإلضافة إىل حتقيق املردودية وتعظيم فاألداء املايل يتجسد يف قدر}ا على حتقيق التوازن املال وبناء هيك
العائد على االستثمار Dعتباره أحد أهم أهداف املؤسسة. لذا فإن البعد املايل لألداء الكلي للمؤسسة يتحقق من 
 خالل املردودية وتعظيمها، مما طرح فكرة ربط املكافآت املمنوحة ملسريي املؤسسة حبجم املردودية اليت سامهوا يف

حتقيقها؛ أي تكون متناسبة طرد�Z معها. وهذا ما من شأنه أن يرسخ لدى املسريين فكرة أÆم مستثمرين يف املؤسسة؛ 
، صفحة  2013مسغوين، ( أي مسامهني وليسوا مسريين فقط، وDلتايل سيعملون على تعظيم مردوديتهم أكثر فأكثر

112(.  
 املوارد البشريّة   وظيفة  أداء .2

 }تمّ  فهي سة،املؤسّ  إلدارة ةالفرعيّ  األنظمة أحدث من" Marroty & Grassetوفًقا لـــــ" ةالبشريّ  املوارد إدارة دُّ عَ تُـ      
، ويف هذا الّصدد، )268، صفحة 2019زZّين وبوغليطة، ( سةللمؤسّ رتاتيجّية اإلس األطر أحد Dعتباره Dملورد البشري

 الوظيفة yعباء «القيام: هyنّ  ةاالجتماعيّ  املصطلحات معجم يف ورد كما  ةاإلداريّ  احيةالنّ  من ةالبشريّ  املوارد أداء فُ يُعرَّ 
 لاملعدّ  هذا معرفة وميكن ب،املدرّ  الكفء البشري املورد من هؤ أدا املفروض لللمعدّ  اوفقً  والواجبات اتمن املسؤوليّ 

،  2015بوحديد، (  »ابينهم عادلة  عالقةوإنشاء    يستغرقه، ذيالّ   والوقت  العمل  ةكميّ دراسة    أي؛ األداء  طريق حتليل عن
 عدد، الفرد (عائد منهااملؤّشرات واملعايري نذكر  منخالل جمموعة  من ةالبشريّ املوارد  وظيفة أداء ضحويتّ . )48صفحة 

ن فقداه ب ويقصد  العمل عن بغيّ التّ ، د يّ جلا األداء إىل ذلك ىأدّ  اهعدد لَّ قَ  ماكلّ   يتالّ  ةأديبيّ التّ  واإلجراءات وادثحلا
 .)125، صفحة 2014  بن واضح،( )اخل...قاDتوالنّ   العمل  أرDب  عالقات، و العمل  أداء  علىاملواضبة  

  موينالتّ   وظيفة  أداء .3
عند احلديث عن وظيفة الّتموين، جند اإلشارات إىل أّن هذه الوظيفة قد كانت يف وقت سابق أقّل اهتماًما من      

طرف اإلدارة Dملؤّسسة، وأقّل تنظيًما، فكانت اإلدارة، أو اجلهة اّليت تُوَىل إليها مسؤولّية الّتموين، يف مستوZت 
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Zدة أمهّية هذه الوظيفة لدى املسؤولني على إدارة املؤّسسة، نظًرا ملا منخفضة من اهليكل الّتنظيمي للمؤّسسة ومع ز 
ُمتثّله من وزن يف خمتلف جوانب الّنشاط، فقد ارتفعت إىل مستوZت أعلى على اهلرم اإلداري، قد تصل إىل إحلاقها 

رى، قد تصل إىل نيابة  مديريّة للّتموين، يف بنيابة املديريّة املالّية، أو نيابة املديريّة الّتقنّية أو اإلنتاجّية، ويف حاالت أخ
. ويف هذا الّسياق، )294، صفحة 1998دادي عّدون، ( املؤّسسات اّليت تتحّدد نتائجها إىل حدٍّ بعيد tذه الوظيفة

  ة استمراريّ  لضمان وهذا، واإلمداد خزينوالتّ  راءالشّ  يف واحملتملة املتكاملة األنشطة منمبجموعة  مويينالتّ  األداء يرتبط
 املناسبة، كلفةDلتّ  املوارد ةكافّ   من سةاملؤسّ  حتتاجه ما على الوقوف خالل من ذلك ىيتجلّ  حيث ة،اإلنتاجيّ العملّية 
يضمن  مباق املواد، وتدفّ  خزينالتّ  ألماكن د جيّ  استغالل وحتقيق - األساسية ةالثيّ الثّ  -ة املناسب واآلجال واجلودة،
  .)53، صفحة 2015بوّجمان، (  نخزيوالتّ   اتلبيّ Dلطّ   قةاملتعلّ   كاليفالتّ   ختفيض

 اإلنتاج  وظيفة  أداء .4
من الوظائف الرّئيسّية للمؤّسسة االقتصاديّة، سواًء كانت صناعّية، زراعّية أو خدمّية، والّنشاط اإلنتاج  وظيفةعترب تُ      

 احلصول على سلع وخدمات قادرة على الّتنافساإلنتاجي للمؤّسسة يضمن الّتوفيق بني عوامل اإلنتاج من أجل 
 يتالّ  اسةاحلسّ  املهام من اإلنتاج نظام أداء قياس ةمهمّ  تُعدُّ  ويف هذا الّصدد، . )118 - 117 ، صفحة2008، غول(
 نظامها، أداء قياس عن عاجزة نظام اإلنتاج تسيري ةعمليّ  كانت  فإذا ،اإلنتاجي ظامالنّ  تسيري منمهم�ا  اجزءً  لشكّ تُ 

 ّÆفيه، محكّ التّ  عن عاجزة كانت  وإذا فيه، محكّ التّ  على قادرة تكون  لن افإ  ّÆنتتمكّ  مل وإذا تستطيع تسيريه، لن افإ 
 على األداء اإلنتاجي ربُِّ عَ يُـ ويف هذا الّصدد،  .)97، صفحة 2018برحومة وعّزوز، ( حتسينه من نتتمكّ  فلن تسريه، من

 مّدة وتكاليف ختفيض وجودة، كمّيةً اإلنتاج   (زZدة ألهدافها مدى بلوغها أي اإلنتاج؛ وظيفة ةوفعاليّ  كفاءة  مدى
ة وكيفية استخدام املوارد ؤسسوملعرفة مدى حتقيق أهداف امل .ةملواردها اإلنتاجيّ  األمثل االستخدام خالل من اإلنتاج)

  . )209، صفحة 2020حيياوي، ( ها اإلنتاجيالبد من تقييم أدائ وحساب املنافع والتكاليف وآÃر ذلك عليها،  
  سويقالتّ   وظيفة  أداء .5

تعترب وظيفة الّتسويق ونشاط البيع من أهّم الوظائف اإلداريّة ألّي مؤّسسة وحمّددة لنجاحها. فقدرة أّي مؤّسسة      
على إنتاج الّسلع وتقدمي اخلدمات تكون حمدودة ما مل يصاحبها جهًدا تسويقي�ا وبيعي�ا فّعاًال يساعد على حتديد 

ويف هذا  .)179، صفحة 2013الفرّا، (ّية اّليت تسعى املؤّسسة إىل حتقيقها احتياجات املستهلك وزZدة املبيعات والّرحب
درجة وقدرة املؤّسسة على الّنجاح أو الفشل، وذلك من خالل سعيها إىل حتقيق يعكس األداء الّتسويقي فالّصدد، 

األهداف املنشودة واملتمثّلة Dلبقاء والّتطّور والّتكّيف مع متغّريات أو حتّدZت البيئة وخاّصة يف الوقت الرّاهن اّلذي 
يف حجم الطّلب وتنّوعه وكذلك شّدة املنافسة يف تّتسم فيه البيئة Dلّتعقيد والّتغيري الّسريع يف متطّلبا}ا ومواردها و 

األسواق األمر اّلذي يفرض على هذه املؤّسسات توجيًها اسرتاتيجي�ا لتطوير تقنيا}ا وإمكا�}ا وذلك Dالعتماد على 
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، صفحة  2012  ،ياوي وعبد الّصمد حي(  الّتكنولوجيا والّتقنّيات املتطّورة وكذلك لضمان االستجابة لتحّدZت البيئة املختلفة
63( . 
 التطويرو   البحث  وظيفة  أداء .6

لقد أصبحت وظيفة البحث والّتطوير مبثابة قطب الّرحى يف خمّطط الّتنمية سواًء على املستوى الكّلي أو اجلزئي      
فقد أصبحت حتتّل مركز الّصدارة ضمن اسرتاتيجّيات املؤّسسات املتطّورة Dعتبارها القوى الّدافعة حنو الّتجديد املستمر 

 حتويلاملتضمّنة  ا�هودات «كلّ : طويروالتّ  Dلبحث يقصدا الّصدد، ويف هذ . )488، صفحة 2019بواشري وبوبّعة، (
 كما.ة»استثماريّ أو    ةاستهالكيّ ماديّة    ومنتجات  إنتاج  طرق أوأساليب  صور  يف  ةفنيّ   حلول  إىل املصادق عليها  املعارف

 Dإلنسان املعرفةذلك  يف مبا املعرفة خمزون  لزZدة ةنظاميّ  أسس علىيتّم  ذيالّ  اإلبداعي «العمل :هyنّ  اأيضً  فُ رَّ عَ يُـ 
  ميكن. و )28، صفحة 2013مصيطفى ومرّاد، ( »ةجديد  تطبيقات الستنباط املخزون  ذلك واستخدام وا�تمع  قافةوالثّ 

 درجة، و املنتوجات يف عنوّ التّ ، جديد والتّ  واالبتكار للبحث مالئمجّو  رتوفّ رات (املؤشّ  خالل من األداء هذا دراسة
  .)126، صفحة 2014زرقون وعرابة، (  )رطوّ التّ   ومواكبة  اآلالت  حتديث

  اّمةالع  العالقات  وظيفة  أداء .7
بل السّ  إجيادئيسي يف د دورها الرّ اليوم، حيث يتجسّ  األعمالمات ة يف منظّ ة وظيفة مهمّ ل العالقات العامّ متثّ      

ة وكذلك ªمني لتصبح مقبولة أكثر يف بيتها اخلارجيّ ، املةسة بصور}ا الشّ رق املساعدة على تسويق املؤسّ ات والطّ واآلليّ 
تعترب  وأيًضا .)702، صفحة 2006العامري والغاليب، ( سة والفئات املختلفة يف ا�تمعفاعل االجيايب بني املؤسّ التّ 

الّتنظيمّية للمؤّسسات ومجاهريها الّداخلّية واخلارجّية من خالل شرح سياستها العالقات العاّمة مهزة وصل بني البناءات 
، صفحة  2017عّواج، ( وتوضيح أنشطتها وفلسفتها ولتكون اجلماهري على اّطالع دائم بكّل ما يتعّلق Dملؤّسسة

لة. و الدّ  اوأخريّ  ديناملورّ  ،ّزDئنال فني،املوظّ  املسامهني، االعتبار بعني ¾خذ الوظيفة هذه فاألداء ضمن، وعليه. )195
 فنياملوظّ  اأمّ . عةاملوزّ  األرDح يف واستقرار لألسهم مرتفع  عائد على حصوهلم عند  األداء، قللمسامهني يتحقّ فالّنسبة 
 احرتام هوDلّنسبة هلم  فاألداء ديناملورّ  اأمّ  مرتفعة، تومعنوZّ  مالئم عمل جوّ  خلق أو توفري هلم هو سبةDلنّ  فاألداء
 على احلصول هو ،ّزDئنال نظر وجهة من األداء أنّ  حني يف. معها عاملالتّ  يف سديد واالستمرارالتّ  جالآل سةاملؤسّ 

  . )126، صفحة 2014زرقون وعرابة، (  العالية  وDجلودةاملناسبة    اآلجال  يف طويلة ومنتجات  تسديد  ددَ مُ 
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 األداء حسب جماالتهالفرع الثّالث: تصنيف  
ُحيَّدد كّل من و ، الختالف أعماهلا وطبيعة نشاطها تتنوّع وختتلف جماالت األداء يف منّظمات األعمال تبًعا     

"Venkatraman & Ramanujam ميادين األداء مبيدان األداء املايل، ميدان األداء العملّيايت، وميدان الفاعلّية "
ّشرات لكّل ميدان حبيث يعكس األداء ضمنه، وفيما يلي توضيح كّل ميدان من هذه الّتنظيمّية ويضعان مقاييس ومؤ 

  امليادين، ومبا يتضّمنه من مقاييس ومؤّشرات لقياس األداء  
  ميدان األداء املايل .1

املؤّسسات لألداء " yّن األداء املايل سيبقى املقياس احملّدد ملدى جناح املؤّسسات. وإّن عدم حتقيق Lynchيَرى "     
أيًضا و . )481، صفحة 2007الغاليب وإدريس، ( املايل Dملستوى األساسي املطلوب يـَُعرُِّض وجودها واستمرارها للخطر

ا هلا مركزً  ضمنُ املايل، يَ  األداءسات يف ميدان سة على غريها من املؤسّ ق املؤسّ تفوّ  نّ فإ" Hunt & Morgan"ــــا لـوفقً 
ق واملركز املايل املتفوّ  األداءحتقيق  أنّ يفتح اآلفاق أمامها لالنطالق حنو تعزيز ذلك املركز وتطويره، إذ ، و ا قو�Z تنافسي� 
 أداءا يف تقييم ا واستخدامً ة شيوعً املعايري الكميّ  أكثرمن  " yنّ Davidا لعملة واحدة، كما يرى "ان وجهً عدّ ق يُ املتفوّ 

ة، رات املاليّ ان لالستخدام الواسع للمقاييس واملؤشّ هناك سببان رئيسيّ  أنّ ة. ويالحظ سب املاليّ ات هي النّ االسرتاتيجيّ 
يت سة، والّ ا Dألهداف البعيدة املدى للمؤسّ مباشرً ارتباطًا  ترتبط    ح مثالً ، كالربّ لألداءة  رات املاليّ املقاييس واملؤشّ   إنّ ،  الً فأوّ 

بين ( سةاملؤسّ  أداءعن  ةإمجاليّ ر صورة ة يوفّ ا للمقاييس املاليّ قيق جد� االختيار الدّ  إنّ ا، ة، Ãنيً ماليّ  اأهدافً ا تكون دائمً 
  . )293، صفحة  2007وإدريس،   محدان
 سة،املؤسّ  يف املستثمرينأو  احلصص أصحاب إرضاء من خالهلا يتمّ  يتالّ  ريقةالطّ إىل  سةللمؤسّ  املايل األداء شرييُ      

 البعض بعضهاّم تتمة الثالثّ  راتاملؤشّ  أنّ  كرDلذّ  واجلدير. همللسّ  ةوقيّ السّ  والقيمة موّ والنّ  ةDملردوديّ  عنه عبريالتّ  وميكن
 منوّ  يشري كما  قة،احملقّ ا}ا مبيع أواستثمارا}ا  من عائدات توليد على املاضي يفاملؤّسسة  قدرة تقيس ةفاملردوديّ 

 يف سةاملؤسّ  ةمردوديّ  على ريؤثّ  أن شأنه من ذيالّ  األمر املاضي، يف }اوحجم مبيعااستثمارا}ا  زZدة على سةاملؤسّ 
 له ذيالّ  املستقبلي، أدائها عوتوقّ  سةللمؤسّ  اخلارجيللّتقييم  هم)،السّ  (قيمة ةوقيّ السّ  القيمةتستخدم  حني يف ،احلاضر
كما   .)92، صفحة 2018لطرش، ( وقالسّ  يف املنافسة حركة وªثريات موّ النّ  ومستوZت ةارخييّ التّ Dملردوديّة  اارتباطً 

" أّن مؤّشرات األداء املايل ميكن استخدامها كمؤّشرات أساسّية تستخدم يف عملّية Harrison & Johnُد "قيَعت
اتيجّية ُمهّمة، ميكن للمديرين استخدامها يف حتديد مستوى األداء الّتحليل الّداخلي للمؤّسسة، فاألداء املايل يعترب إسرت 

الكّلي يف املؤّسسة، فضًال عن ما يؤّشره من نقاط قوة داخلّية ويُؤّكد الكاتبان على أمهّية األداء املايل فيما يتعّلق 
قدرة على االستجابة يف تعاملها مع Dلعوامل البيئّية اخلارجّية، إذ أّن املؤّسسة ذات األداء املايل العايل، تكون أكثر 

الفرص والّتهديدات البيئّية اجلديدة، كما أÆّا تتعّرض لضغط أقّل من أصحاب املصاحل واحلقوق، مقارنة بغريها من 
  .  )481، صفحة 2007الغاليب وإدريس، (املؤّسسات واّليت تعاين من األداء املايل املرتّدي  
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  العملّيايتاملايل و ميدان األداء   .2

ميّثل ميدان األداء املايل والعملّيايت احللقة الوسطى ألداء األعمال يف املؤّسسات، فباإلضافة إىل املؤّشرات املالّية      
أو  جيري االعتماد على مقاييس ومؤّشرات تشغيلّية يف األداء كاحلّصة الّسوقّية، تقدمي منتجات جديدة، نوعّية املنتوج

وغريها من املقاييس اّليت ترتبط مبستوى أداء عملّيات ... اعلّية العملّية الّتسويقّية، اإلنتاجّية،اخلدمة املقّدمة، ف
" أّن االعتماد على الّنسب املالّية فقط يف تقييم األداء يعطي رؤية غري متكاملة Macmenaminاملؤّسسة. ويـََرى "

ال ة لبناء نظام لقياس األداء فعّ س مبقاييس أداء غري ماليّ لذا جيب تعزيز هذا األسلوب يف القيااألبعاد حول املؤّسسة. 
 لألداء يستخدم يف ميدا�ً  عدُّ ة، يُ رات العملياتيّ ة إىل جانب املؤشّ رات املاليّ االعتماد على املؤشّ  سة. كما أنّ يف املؤسّ 

 بطاقة  دُّ عَ تُـ يف ذات الّسياق، و  .)294، صفحة 2007محدان وإدريس، بين ( سيري االسرتاتيجي احلديثأغلب حبوث التّ 
اإلسرتاتيجّية  يملتقي جديد كمفهوم"  Kaplan & Norton" مهاقدّ  يتالّ  املعاصرتوازن إحدى أدوات الّتسيري امل األداء

 األداء علىز كّ تُر  يتالّ الّتسيرييّة ظم للنّ  القدمية هاتوجّ تّ ال يفض والغمو  عفللضّ  كامًال   حال�  موذجالنّ  م هذاقدّ يُ ث حي
 األهداف والوسائل ربطت ملموسة ائجتوناإلسرتاتيجّية إىل أفعال  ةاخلطّ  لُ وِّ إضافة أبعاد أخرى حتَُ  خالل من فقط املايل

تتضّمن و  .)27، صفحة 2016العاشق، (اإلسرتاتيجّية ة Dخلطّ  واملبادرات والربامجب املطلو  األداءمبستوى  واملقاييس
ة هذه البطاقة املقاييس املالّية واّليت تـُْفِصُح عن نتائج األداء اّلذي َمتَّ، وتـَُعّزُِز البطاقة تلك املقاييس واملؤّشرات املاليّ 

مبقاييس عملّياتية تتمحور حول الّزDئن، العملّيات الّداخلّية، وأنشطة الّتطوير واإلبداع يف املؤّسسة حبيث يتّم تعزيز 
" أّن االعتماد على املؤّشرات املالّية إىل جانب Venkatraman & Ramanujam" ملستقبلي للمؤّسسة، َويَرىاألداء ا

الغاليب  (املؤّشرات العملّياتية، يـَُعدُّ ميدان لألداء اّلذي يستخدم يف أغلب البحوث حبوث الّتسيري االسرتاتيجي احلديث 
  .   ) 484، صفحة 2007وإدريس، 

  الفاعلّية الّتنظيمّيةميدان   .3
من األداء  اته أسس كلّ ذي يدخل يف طيّ والّ ، ة املفهوم األوسع واألمشل ألداء األعمالنظيميّ ة التّ ل ميدان الفاعليّ ثّ ميُ      

املناسبة ة، وجيد القياسات ؤّسسة أهداف أصحاب املصاحل يف املنظيميّ ة التّ ي ميدان الفاعليّ إذ يغطّ  ايت.املايل والعمليّ 
ة اجلانب وخباصّ  األداءة يف قياس " استخدام مدخل الفاعليّ Chakravarthyد "ألهداف خمتلف األطراف. ويؤيّ 

 & Ensign. وينقل "مةة املنظّ yّن األداء االسرتاتيجي ما هو إّال دراسة وحبث وقياس لفاعليّ  عتقدُ االسرتاتيجي منه، ويَ 

Alder" " عنMontebelloالنمو يف صايف الربح، (ييس ومؤشرات قياس الفاعلية اليت من أمهها " تنوع وتعدد مقا
، درجة االلتزام مبا هو خمطط له، العائد من املبيعات، مستوى االدارة العليا، مستوى نوعية األعمال، توجهات املديرين

  بين محدان وإدريس، ( )األقساموضوح متطلبات العمل، العائد على االستثمار، رضا العاملني، مسؤوليات مديري 
  .  )295، صفحة 2007
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 قدرةعن  ربِّ عَ ويُـ ، ًرا ومستقبًال حاض موقعوالتّ  ةنافسيّ التّ  Dلقدرة اوثيقً  اارتباطً  األداء يرتبطرتاتيجي االس املنظورّن إ    
نفس  يف ةوالفعاليّ  الكفاءة بتحقيق أي؛ رةمتطوّ  ةتنافسيّ  سوق يف فيه املرغوب كلDلشّ مرار االست على سةاملؤسّ 

لتمّيز املؤّسسات   ةاملهمّ ّشرات  املؤ   أحد دُّ عَ يُـ رتاتيجي  االس  األداء  أنّ   إىل" Hoffman & Famster"  أشار حيث. الوقت
ينظر  و  .)231صفحة  ،2018 منصوري،( املختلفة ا}افعاليّ  اجناز يفاملؤّسسة  كفاءة  عن ربُِّ عَ يُـ  لكونه منافسيها على

"Shipper & White" ة ضمن البيئة  نظيميّ ة التّ ة من منطلقني داخلي وخارجي، فالفاعليّ نظيميّ ة التّ قياس الفاعليّ  إىل
ا ة واألرDح، أمّ وقيّ ة السّ قة حبجم املبيعات، احلصّ املتعلّ  لألهدافسة درجة حتقيق املؤسّ  أساسة تقيم  على اخليّ الدّ 

أساس قّو}ا الّتنافسّية املستندة على درجة قبول منتجا}ا  سة تقاس علىة املؤسّ فاعليّ  ة، فإنّ البيئة اخلارجيّ ضمن 
وخدما}ا، ودرجة استيعاtا للّتطّور واإلبداع الّتكنولوجي، ومدى حتّسسها للّتقّلبات االقتصاديّة وقدرته على اّختاذ ردود 

     .   )485صفحة  ،2007الغاليب وإدريس،  (أفعال جتاهها  
  املطلب الثّالث: العوامل املؤثرة يف األداء املؤّسسي

ني الباحثطرف  من عليهاتّفاق واال ةبدقّ  اهديد حت ةهمّ مُ  جعل ةاالقتصاديّ املؤّسسة  أداء يفاملؤثّرة  العوامل دتعدّ ّن إ    
 وكلّ  بينها، فيما بطةرتام فهياألداء  علىه وكثافتري أثالتّ  مقدار بتحديد  األمر قتعلّ  إذا ةخاصّ  للغاية، اصعبً  اأمرً 
  .األداء  يفاملؤثّرة   للعوامل  ة تصنيفاتعدّ  عنهاجتة  �  ابقةالسّ   عقيداتالتّ 

 الفرع األّول: العوامل اخلاضعة لتحّكم املؤّسسة
اخلّية فيما بينها وªََثُّرِها أيًضا إّن حتّكم املؤّسسة يف العوامل الّداخلّية هو حتّكم نسيب، وهذا نظرًا لرتابط العوامل الدّ     

بعوامل أو متغّريات احمليط اخلارجي. وعليه فحصر هذه العوامل بدقّة يـَُعدُّ من األمور صعبة الّتحقيق، وهلذا سيتّم 
 الّتطّرق ألهّم العوامل اّليت تبدو أكثر ارتباطًا Dألداء وªثريًا فيه.

  املهارات .1
ت بلغ أوّجه يف سنوات الّتسعينّيات خاّصة Dقرتانه أكثر مبجال الّتسيري، ألّن ضغوط إّن االهتمام مبصطلح املهارا    

الّتنافسّية تزايدت على املؤّسسات، حيث مل تـَُعد قادرًة فعًال على ضمان بقائها يف ظّل حميط يّتسم Dلّتطّور والّتغّري 
 ّÆا بَرَهنت على قدر}ا على الّتأقلم مع األوضاع اجلديدة، املستمر إّال مبيزة تنافسّية. وهو ما حتّقق على يد املهارات أل

، صفحة  2013شّنايف، (وعلى حّل املشاكل، وتسيري املخاطر لتتزايد شيًئا فشيًئا األمهّية املتنامية للمهارات يف املؤّسسة 
وتنسيق املوارد يف إطار القدرة على تعبئة، مزج «" املهارات Æّyا: G. Le Boterfُف "عرَّ . ويف هذا الّصدد، )126

. »عملّية حمّددة، بغرض بلوغ نتيجة حمّددة وتكون معرتف tا وقابلة للّتقييم، كما ميكنها أن تكون فرديّة أو مجاعّية
إّن املهارات هي مزيج للمعارف الّنظريّة واملعارف العلمّية واخلربة «" تعريف آخر للمهارات، فيقول Medefويقرتح "

ّية املهنّية هي اإلطار أو الوسط اّلذي يسمح مبالحظتها واالعرتاف tا، وعلى املؤّسسة تقييمها املمارسة. والوضع
  . )401، صفحة 2006(إمساعيل،   »وتطويرها
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  :)128 -127  ، الصفحات2013شّنايف، (" هي كاآليت  A.D’Iribaneهناك ثالثة مستوZت للمهارات حسب "     
 ة املطابقة لبعض األعمال أو املهام، حيث يقوم الفرد بتكرار ما تعّلمه.مهارات الّتقليد؛ وتتمّثل يف اإلعاد   -
مهارات اإلسقاط؛ وُميَكُِّن هذا الّنوع من املهارات من مواجهة وضعّيات عمل جديدة شبيهة Dلوضعّيات الّسابقة،    -

 فيقوم الفرد �سقاط الوضعّيات اجلديدة على الوضعّيات الّسابقة.
كُِّن هذه املهارات من مواجهة وضعّيات جديدة متاًما غري معروفه سابًقا، فيقوم الفرد Dإلبداع مهارات اإلبداع؛ ومتَُ    -

  استناًدا إىل رصيده املعريف وتصّوراته ونظرته هلذه الوضعّيات. 
أخرى، إّما  ما يالحظ على املستويني الثّاين والثّالث أÆّما مستويني ُميَّكنان الفرد من االنتقال من وضعّية عمل إىل    

Dلقياس أو اإلبداع ملواجهة الوضعّيات، ويبقى املستوى الثّالث األهم ألنّه يسمح حبّل اإلشكالّيات الّصعبة والّتجديد 
  الّدائم وامتالك ميزة تنافسّية مستدامة. 

 الّتكوين  .2
كوين ة التّ ت وحتفيز العاملني وتزداد أمهيّ املعنوZّ ورفع  ة العمل،ة ونوعيّ من أجل حتسني كميّ  مهم�اا كوين أمرً عترب التّ يُ      

ب عن ذلك وما يرتتّ  ةاملعارف اإلنسانيّ  ة يفات اهلائلة واملستمرّ غريّ التّ  مسات العصر احلديث تلك أهمّ  إذا ما عرفنا أنّ 
عبيدة وقوجيل،  ( القوى العاملة للتكيف معها تكوين ما يستوجب ضرورة إعادة ة يف نظم العمل،ات مستمرّ من تغريّ 
عملّية تـََعلُّم سلسلة من الّسلوك املربمج أو متابعة «الّتكوين yنّه:  ُعرِّفويف هذا الّسياق،  .)497، صفحة 2020

عملّية شاملة ومعّقدة تتناول مجيع الّتدابري الّالزمة «أيًضا yنّه:  ُعرِّف.كما »جمموعة من الّتصّرفات احملّددة مسبًقا
 »ضع خيّوله االضطالع بوظيفة معّينة وإجناز املهام اّليت تتطّلبها وجعله قادرًا على متابعة عملهإليصال الفرد إىل و 

 .)192، صفحة  2016فّكار وقندري، (
تكمن أمهّية الّتكوين يف كونه نشاطًا، يهتّم بتزويد العّمال Dملعارف واملهارات والّتغيري االجيايب للّسلوك واالّجتاهات      

،  2014جّواد، (ها أدوارهم اجلديدة يف املنّظمة، ملواكبة الّتغيري املستمّر يف ظّل الّتطّور والّتقّدم الّتكنولوجي اّليت تتطّلب
. كما يعترب الّتكوين مبثابة استثمار يف املوارد البشريّة ويتمّثل عائده يف زZدة اإلنتاجية الكلّية على )163صفحة 

فعائده يتمّثل يف زZدة املعارف واملهارات األمر اّلذي قد يؤّدي إىل رفع دافعّية املستوى العام، أّما على مستوى الفرد 
   ).93، صفحة 2014جّواد وأرزي، (وقدرة الفرد على العمل  

  الّتحفيز .3
ويقصد Dلّتحفيز  .َحيظى الّتحفيز yمهّية كبرية لدى علماء الّسلوك واإلدارّيني، إذ يعترب مبثابة املقابل لألداء املتمّيز    

سبب (توجيه سلوك األفراد وتقويته ومواصلته لتحقيق أهداف مشرتكة إذ أّن الّسلوك اإلنساين حتّدده ثالثة عوامل 
. )وقّوة تدفع ذلك الّسلوك وتوّجهه بعد أن تثريه، لوغه وهو يسلك سلوًكا ُمعيّـًنامنشئ للّسلوك، هدف يسعى الفرد لب

: اÆّ ها yفيتعر . وميكن )263، صفحة 2017بن عيدة، ( وال تتّم العملّية الّتحفيزيّة إّال من خالل ما ُيسّمى احلوافز
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 كربأ حنو على ألعماهلم أدائهم كفاءة  من يزيد مبا ةاإلنسانيّ  قدرا}م لتحريك للعاملني ئهايت Æيّ الّ  العوامل «جمموعة
 ممكن قدر كربأ حتقيق إىل }دف اإلدارة أنّ  أي؛ ورغبا}م وأهدافهم هلم حاجا}م ققّ حيُ  ذيالّ  كلDلشّ  هذا وأفضل،

 عن وحتسينها كفاءته،  ورفع  العامل أداء بتحسني إال يكون ال ممكن، وهذا وقت وyقلّ  كاليف،التّ  yقلّ  اإلنتاج من
، الصفحات  2019رجم، زيراري وعوين، ( املالئمة» ظروف العمل و}يئة ةواملعنويّ  ةاملاديّ  العوامل من جمموعة توفري طريق
480- 481(. 
هنا جيب َمتُرُّ عملّية الّتحفيز حتًما Dلعالقات اّليت تسود املؤّسسة فيما بني العّمال وفيما بني املسؤولني واملسّريين، و      

احلديث عن القيادة والعالقات اإلشرافّية، فالقيادة من العوامل املؤثّرة يف الّتحفيز وذات أمهّية لدى األفراد وتكمن 
أمهّيتها يف تلبية احلاجات اليومّية للعّمال من خالل االّتصال وتلطيف اجلّو االجتماعي من خالل العالقات اإلنسانّية 

 الّتعامل وضمان حّد من الّتنسيق بني كّل الوظائف واملستوZت الّتنظيمّية وتدعيم املشاركة املتمّيزة Dلّديناميكّية يف
 . )06، صفحة 2012زواتيين، (الُعّمالّية يف كّل ا�االت وتشجيع روح الّتعاون قصد حتقيق أهداف املؤّسسة واألفراد  

  ثقافة املؤّسسة .4
 ة، تنظيميّ  ثقافة سة بدونمؤسّ  توجد  ال إذ سات،املؤسّ  كلّ   يف قائمة اأÆّ  ذلك كبرية  ةأمهيّ  ذات سةاملؤسّ  ثقافة تعترب     

 العليا اإلدارة وسياسات ةاخليّ وإجراءا}ا الدّ  عملها طبيعة على بناءً  ةنظيميّ التّ  ثقافتها لتشكّ  ساتاملؤسّ  أنّ  حيث
 نُ وِّ كَ تُ  يتوالّ  فني،للموظّ واخلربات  املمارساتمن  جمموعة إىل الوقت مع  ياساتوالسّ  اإلجراءات هذه لوتتحوّ  فيها،

" Æّyا: Williaiam Ouchi" وقد عّرفها. )36، صفحة 2014بوطوطن ومخّار، ( سةاملؤسّ  ثقافة مباشر غري بشكل
والّسلوك، فاملديرون الثّقافة اّليت تنطوي على القيم اّليت ªخذ tا إدارة املؤّسسة واّليت ُحتَدُِّد منط الّنشاط واإلجراء «

رون ذلك الّنمط الفكري يف املوّظفني من خالل تصّرفا}م كما تتسّرب هذه األفكار إىل األجيال الّالحقة من  يـَُفسِّ
جمموعة من اخلصائص والقيم واألخالق والّنواحي  «أيًضا Æّyا:  ُعّرَِفتكما . )175، صفحة 2013(سامل،  »العاملني

  .  )234، صفحة 2013(لعنان،   »يت تصف منّظمة ما وُمتيِّزها عن غريها من املنّظماتاملاّديّة والّتقنّية الّ 
إّن املديرين والقادة يف الوقت الرّاهن يعتربون الثّقافة كأصل ُمِهمٍّ ال يقّل أمهّية عن Dقي أصوهلا، ألنّه يف بعض     

كّيفة تـُرَكُِّز على إرضاء وٕاشباع االحتياجات املتغّرية الّدراسات اخلاّصة أشارت إىل أّن املؤّسسات اّليت لديها ثقافة مت
صفحة   ،2013زوزو وبوراس، ( واملستمرّة للّزDئن والعاملني، ومتكّنها من أن تتجاوز yدائها املؤّسسات اّليت ال متلك ثقافة

" yّن القيم واالّجتاهات واالفرتاضات واملعايري الّسائدة يف املؤّسسة هلا ªثري  Densionيـَْعَتِقُد "، . ويف هذا اإلطار)114
كبري على كفاءة وأداء املؤّسسة، كما أّن زZدة األداء أو تناقصه هو راجع Dألساس إىل القيم واملعتقدات اّليت يعتنقها 

ا كانت ثقافة املؤّسسة قويّة، كّلما زاد إميان . فكّلم)183 -182، الصفحات 2013حرايريّة وتيطراوي، (أعضاء املؤّسسة 
األفراد وانتمائهم الّتنظيمي، ما خيلق الّتحفيز ويُنّمي الّدافعّية لألداء؛ مبعىن أّن التفاف األفراد حول ثقافة املؤّسسة 

  . )260، صفحة 2013(بلكبري، جيعلهم أكثر والًء للمؤّسسة ما يدفعهم إىل حتقيق األداء املتمّيز  



 المؤّسسي   لثـّاني: اإلطار المفـاهيمي لألداء الفصل ا 

 
96 

  ع الثّاين: العوامل غري اخلاضعة لتحّكم املؤّسسةالفر 
بناًء على معيار الّتحّكم فإّن هذا الّنوع من العوامل يشمل جمموعة الّتغّريات والقيود واملواقف اّليت هي مبنأى على      

املؤّسسة ميكن أن  وDلّتايل فهي متّثل حميط املؤّسسة مبختلف أبعاده. ومع َكْوÆِا غري خاضعة لتحّكم ؛رقابة املؤّسسة
  .قانونّية، و سياسّيةحسب طبيعتها إىل عوامل اقتصاديّة، اجتماعّية،  تـَُقسَّم هذه العوامل 

 العوامل االقتصاديّة .1
تشري هذه املتغّريات إىل جممل خصائص وتوّجهات الوضع االقتصادي احملّلي والعاملي اّلذي ميكن أن يؤثّر على      

منظّمات األعمال وهي تتبع اسرتاتيجّيات خمتلفة، كما ينطوي حتت إطار هذه املتغّريات جممل املؤّشرات املّتصلة 
t لّناتج القومي اإلمجايل، معّدل الّدخل القومي، معّدل منو خبطط الّتنمية االقتصاديّة واملرتكزات املرتبطةD ا متمثّلة

االقتصاد، متوّسط دخل الفرد، نظم االستثمار، أسعار املواد األولّية، مصادر الطّاقة. ويضاف إىل هذه أيًضا ما يرتبط 
ياسة اإلقراض واالّدخار وغريها. ولقد Dلّسياسات الّنقديّة واملالّية وأسعار الفائدة والّسياسة االقتصاديّة العاّمة وس

أعطت إدارات منّظمات األعمال أمهّية كبرية هلذه املتغّريات ومتابعة تطّورها، ومع ذلك فإّن حاالت اإلخفاق يف الّتنّبؤ  
أثري مع وفهم هذه املتغّريات كثرية ومتعّددة، ويـَُتأَّتى هذا من خالل كون هذه املتغّريات ال تعمل مبفردها بل تتبادل التّ 

  .  )256، صفحة 2007الغاليب وإدريس، ( املتغّريات البيئّية األخرى
 العوامل االجتماعّية والثّقافية .2

تتعّلق هذه املتغّريات Dلقيم االجتماعّية الّسائدة والعادات والّتقاليد والّتصّرفات اّليت حتكم سلوك األفراد       
وا�موعات، وكيفّية تعاملهم مع احلقوق اإلنسانّية والّتطّورات الثّقافّية، واخلصائص الّسكانّية واملكانّية واحلضاريّة 

اّليت ترغب املؤّسسة أن تنشط فيه، واّليت قد ختلق فرًصا أمام املؤّسسة أو تضع أمامها الّسائدة يف ا�تمع أو الّدولة 
عدد (}ديدات البّد من تفاديها بذكاء وإّال فمصري املؤّسسة هو االنسحاب من الّسوق، ومن أهّم العناصر املكّونة هلا 

والّنظافة، عدد الّنساء العامالت، اجلماعات املؤثّرة،  املواليد، مستوى الثّقافة والّتعليم، الوالء للوطن، أمهّية الّصّحة
،  2008غول، ( )اجتماعي�ا، القيم الّدينّية الّسائدة، عادات الّشراء والّتسّوق، هيكل الّسّكان، أمهّية اجلودة والّدقّة

  .  )46 -45الصفحات 
  العوامل الّتكنولوجّية .3

 العلمي، البحث ة،العلميّ املعارف  نذكر منها يتالّ  ةكنولوجيّ التّ  العواملّن فإ ابقة،السّ  العوامل ـتلفخم غرار على     
 يتالّ  الةالدّ ّريات متغ ضمن ةيّ مهاأل Dلغ اعنصرً  اأيضً  لثّ مت، ، وغريهاعرتا االخ براءاتتداول  ة،كنولوجيّ التّ واإلبداعات 

 تضخيم أو فيضخت يف بعيد  حدٍّ  إىل مهتسا تستخدمها يتالّ  كنولوجياة التّ نوعيّ ّن ألاخلارجّية،  ببيئتهااملؤّسسة  تربط
 مستوZت تعظيم أو تدنية يفه كلّ   مهيسا ااملعلومات، ممّ  ةجلمعا ةكيفيّ   ديد املنتجات، حت ةديد نوعيّ حت كاليف،التّ حجم 
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 سبةDلنّ  سواءً  ا،هآÃر  ديد حتو  وتقييمها tا، ؤوالتنبّ  ةكنولوجيّ التّ  راتطوّ التّ  متابعةاملؤّسسة  على به جياألداء، وعلي
 يف ينحصرال  اهدور ّن إ بل. مستقبلها على رتؤثّ ن أ كنمي يتالّ  األخرى ناعاتالصّ  إىل أو إليها تنتمي يتالّ  ناعةللصّ 

 إىل اقةسبّ ن تكو ن أ أجل منهلا،  اخليالدّ  املستوى على نميةوالتّ  طويرالتّ  حبوث تشجيع إىل ىيتعدّ  بلاملتابعة، 
، صفحة  2014واضح،  بن( ةيرييّ تس أو ةتقنيّ  كانت  سواءً  أنشطتها، ملختلف ائمالدّ ني حسالتّ  ايلوDلتّ  ع،ا واالخرت  اإلبداع
122(.  

 العوامل الّسياسّية والقانونّية .4
تشمل املتغريات السياسية تلك املتغريات اليت تتعلق بطبيعة التوجه السياسي للبلد وأيديولوجيته كنظام احلكم،      

والتعددية احلزبية، ودرجة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، وانعكاس ذلك على طبيعة القوانني والتشريعات اليت 
تغريات دورا كبريا يف صياغة اسرتاتيجيات املؤسسات. فالسياسات تصدرها الدولة يف ا�االت املختلفة. وتلعب هذه امل

احلكومية اليت تعتمدها الدولة إما أن تساهم يف خلق فرص جديدة للمؤسسات لالستثمار يف القطاعات االقتصادية 
ك تنعكس سلبا املختلفة كالصناعة والزراعة والتجارة وغريها، أو أن تفرض قيودا كثرية عليها وتشكل }ديدا هلا، وبذل

املتعلقة بتحديد أدىن لألجور والرواتب أو القرارات اخلاصة على أدائها وأرDحها بشكل عام كما هو احلال Dلقرارات 
     .)123، صفحة 2015رشيد وجّالب، (  Dلتسعري... وغريها

 العوامل املعلوماتّية واملعرفّية   .5
متّثل هذه املتغّريات أبعاًدا ُمهّمة أصبحت تضاف نتيجة الّتطّور املعلومايت واملعريف وانعكاس هذا الّتطّور على جممل     

ّية كبرية عمل منّظمات األعمال. إّن املؤّسسات الرّائدة واّليت ªيت يف ُسلَِّم األداء والّتمّيز جندها مؤّسسات تُعُري أمه
للجانب املعلومايت وتبحث Dستمرار عن املوارد البشريّة واملعرفّية اّليت تستطيع أن تُقّدم للمؤّسسة ميزات تنافسّية ال 
ميكن تقليدها من قبل اآلخرين. ويدخل يف إطار هذه املتغّريات قدرة املؤّسسة على بناء نظام معلومايت اسرتاتيجي 

يجّية من البيئة اخلارجّية وكذلك مدى توّفر املوارد البشريّة املؤّهلة واملدرّبة وإمكانّية يبحث عن املعلومات اإلسرتات
  .  )258، صفحة 2007الغاليب وإدريس، (  احلصول عليها واستمراريّة تطويرها

  ّدولّيةالعوامل ال .6
العريقي،  ( ةوليّ معرفتها Dلعوامل الدّ حد كبري على درجة  إىلة يتوقف وليّ وق الدّ سات يف عملها يف السّ جناح املؤسّ  إنّ     

  ولالدّ  tا تقوم يتالّ  فاتصرّ والتّ  العالقات عن اجتةالنّ  راتواملؤثّ  القوى اتهذه املتغريّ  نضمّ تت. و )74، صفحة 2011
 تنافسي  مركز على احلصول حماولة خول،الدّ  من ةاألجنبيّ  االستثمارات ومنع  ةاحملليّ  ناعاتالصّ  محاية على كيزكالرتّ 
 وخمتلفة كثرية عوامل هناكو  ة،احملليّ  ناعاتللصّ  مويلالتّ  زZدة خالل من هذاو  كبرية،  ةسوقيّ  ةحصّ  وكذا، د جيّ  دويل

عات جمّ ول، التّ العالقات على مستوى الدّ ول، ة بني الدّ االختالفات احلضاريّ ( عوامل ةثالث حول اأساسً  تتمحور يتوالّ 
  .   )50 -49، الصفحات 2018صقور والّصرن، (  )ةاالقتصاديّ 
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 املؤّسسي  املبحث الثّاين: األسس الفكريّة إلدارة األداء

، حيث استطاعت األداءة لتناول مفهوم تعديالت مهمّ ات على إجراء مانينيّ سيري يف Æاية الثّ ت مراقبة التّ لَ مِ لقد عَ      
يت يطلق عليها والّ   األداءأكثر yسباب    سيري }تمّ غيري جعل مراقبة التّ إىل إدارة األداء. وهذا التّ   األداءأن تنتقل من قياس  

كما   .األداء أبعادتعديل خمتلف عليها من أجل  الّتأثرييت جيب مبثابة العناصر الّ  عدُّ يت تُ والّ  لألداءدة اسم العوامل املولِّ 
أّدى توجُّه املؤّسسات إىل نظام إدارة األداء إىل بداية ظهور األداء االسرتاتيجي، من خالل الّنظرة الّتكاملّية بني 
أهداف إدارة األداء وأهداف املؤّسسة. وأصبحت هذه األخرية ُتدرك أكثر أّن ربط الّتخطيط بقدرات األفراد له أثر  

 دائهم، وأّن دور إدارة األداء يتمّثل يف حتديد مستوى األداء الواجب حتقيقه الجناز األهداف اإلسرتاتيجّية. كبري على أ
  ياملطلب األّول: ماهية إدارة األداء املؤّسس

عندما تسعى املؤّسسة إىل حتقيق ميزة تنافسّية تضمن هلا االستمرار والبقاء يف بيئة سريعة الّتغّري واالضطراب، فإّن      
ذلك ُحيتِّم عليها أن تدير سلوكّيات ونتائج أعمال األفراد العاملني tا، ومن َمثَّ فإّن أهّم الّتحّدZت اّليت تواجه املسّريين 

  رة هي إدارة األداء.يف املؤّسسات املعاص
  املؤّسسي  الفرع األّول: مفهوم إدارة األداء

يت سيري املختلفة، والّ ت التّ سيري، وميكن اعتباره وليد نظرZّ من املفاهيم احلديثة يف جمال التّ  األداء إدارة ممفهو  عتربُ يُ      
  سات.ة للمؤسّ ق األهداف املرجوّ يت حتقّ الّ الة  باته ومعايريه وأساليبه الفعّ له متطلّ   متكامالً   ااعتربت األداء نظامً 

  تعريف إدارة األداء .1
 Harvard" يف حبثيهما املنشور يف جمّلة "Beer & Ruhكان أّول من استخدم مصطلح إدارة األداء الباحثان "     

Business Review لذا فإّن مصطلح إدارة األداء مقتبس من أدبيات الّتسيري واّلذي تبّنته املؤّسسات يف بداية ،"
الّسبعينّيات ولكّنها مل تصبح عملّية معرتف tا حىت الّنصف األخري من الّثمانينّيات، إذ ينظر إىل إدارة األداء كظاهرة 

الت تقارن مع نظام الّتقدير املعروف تقليدD �Zلّتقومي، جديدة Dلكامل يف بعض املؤّسسات، ويف مؤّسسات أخرى ال ز 
،  2016القيسي وإبراهيم، (وأÆّا تطّورت من الرتّكيز على تقومي األداء فقط إىل الرتّكيز على تطوير املوظّفني Dلكامل 

 ذيالّ  ألساسا النشكّ يُ  بسيطني افرتاضنيأّن هناك  إىل "Wade & Recardo" أشار. ويف هذا الّصدد، )227صفحة 
 يف ويشاركون منهم، عُ قَّ وَ يـُتَـ  ما وفهم معرفة إىل رقُ والفِ  األفراد يصل عندما ؛لاألوّ  فاالفرتاض األداء. إدارة تقوم عليه

؛ اينواالفرتاض الثّ  عات،وقّ التّ  تلك لتلبية اتإمكانيّ  من لديهم ما كلّ   يستخدمون  مفإÆّ  عات،التوقّ هذه  صياغة وªطري
األفراد والفرق،  خالل من حتقيقها ميكن يتالّ  اتالقابليّ  مستوى على تعتمد عاتوقّ التّ  تلبية على القدرة أنّ  هو

  إدريس والغاليب، (هلم املؤّسسة  توفرها يتالّ  واملوارد واألنظمة اتالعمليّ  وكذلك اإلدارة، من ونهيتلقّ  ذيالّ الّدعم  ومستوى
  .  )115، صفحة 2009
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ينظر إلدارة األداء على أÆّا نظاًما مفتوًحا تنطبق عليه فلسفة الّنظم، ويتكّون من تدّفقات داخلة بشريّة وتقنّية      
وماّديّة متّثل املوارد اّليت تستخدم يف حتقيق األداء؛ أي "املدخالت"، وجمموعة من العملّيات املتفاعلة فيما بينها، من 

ويف ذات الّسياق،  .)475 ة ، صفح2015، بومزايد(قات خارجة "املخرجات" أجل الوصول إىل ما هو منتظر من تدفّ 
" Cardy"كما أشار ،  »عملّية إدارة تنفيذ إسرتاتيجّية املنّظمة وكيفّية ترمجة اخلطط إىل نتائج«" Æّyا: Cokins" عرَّفها

واملنّظمات، وإذا مل تـَُؤدَّ إدارة األداء بشكل جّيد، فإّن إىل أّن إدارة األداء هي عنصر حاسم وضروري لفاعلّية األفراد 
،  2013الوحيد وحسن، (عاين حبّد ذاته ذلك ميكن أن يؤّدَي إىل فشل عملّية إدارة األداء؛ وDلّتايل األداء املؤّسسي سيُ 

  .  )61صفحة 
املؤّسسة من َتوجُّه األفراد حنو حتقيق ممّا سبق، ميكن تعريف إدارة األداء Æّyا مقاربة عملّية تتأّكد من خالهلا      

 بذلك إحدى األسس الّتنظيمّية لتحقيق امليزة الّتنافسّية وحتسني األداء يف املؤّسسة.   عتربُ األهداف الّتنظيمّية؛ أي أÆّا تُ 
 خصائص إدارة األداء .2

يف  ةالبشريّ  املواردإدارة  جمال يف ةواالجيابيّ  ةاملهمّ  راتطوّ التّ  أحد األداء  إدارة مفهوم دُّ عَ يُـ " Armstrongوفًقا لـــــ"    
الّسنوات األخرية، واّلذي نتج عن إدراك أنّه املدخل األكثر استمراريّة وتكامًال إلدارة ومكافأة األداء واّليت ُمتَثُِّل عملّية 

 املفهومن هذا يتضمّ . و )185، صفحة 2018عوض، سلمان وصاحل، (طبيعّية من اإلدارة وأÆّا ليست نظام�ا أو تقنية 
  ومراقبة  ؤوتنبّ  وتنسيق وتنظيم وختطيط قيادة من األداء ةعمليّ  على سيريالتّ  اتأدبيّ  يف املعروفة ةاإلداريّ  الوظائف إسقاط
إدريس  (بعّدة خصائص نذكر بعضها يف اآليت  األداء إدارة وصف ميكن كما.  )222، صفحة 2009الّداوي، ( وتقومي

  .)115 -114، الصفحات 2009والغاليب، 
 واملتبادل لواقع  املشرتك الفهم تطوير إىل احلوار خالل منى تؤدّ  الفرق أو واألفراديرين املد  بني ما ةتضامنيّ  راكةش -
 ؛ؤّسسةامل  لصاحل إجيايب هو  ما كلّ   لتطوير  يقالطرّ   تسهيل  شأنه  من ذيوالّ   عات،وقّ التّ 
 األفراد ات إىلالحيّ الصّ  ومنح طوير،والتّ  حسنيالتّ  احتياجات حول املشرتكاالّتفاق  توفري شأÆا من ةتطويريّ  ةمليّ ع -

 من عموالدّ  على اإلرشاد حصوهلم خالل من احلال بطبيعة وهذا أدائهم، جمرZت على األمور زمام بيدهم تكونحّىت 
 ؛واملؤّسسةيريهم  مد ِقَبل  

 عملّية شاملة تقوده اإلدارة مع جمموعة من عملّيات املوارد البشريّة األخرى من أجل حتسني فاعلّية املؤّسسة؛ -
وتطوير  حسنيالتّ  لتحقيق امعً  يعملون  عندما والفرق واألفراداملديرين  سلوك ةكيفيّ  حول نصبُّ تَ معّينة  ةليّ عم -

 البريوقراطي؛  النظام  عنبعيًدا   الكفاءات
 ؛)نتائج  من  عنها  بيرتتّ   وما  الكفاءة  أي(  املخرجاتو   املدخالت  والغاZت،  Dلوسائل  تعىن  ةليّ عم -
 من غمعلى الرّ ( العليا لألوامر األعمىاالنصياع  مبوجب العمل وليس األهداف حولاالّتفاق  على تشتمل ةمليّ ع -
 .)ؤّسسّيةوامل  ةالفرديّ   األهداف  توحيد  هي  ةهائيّ النّ   الغاية  أنّ 
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  أهداف إدارة األداء .3
إّن اهلدف األساس إلدارة األداء هو ربط أداء العاملني مع األهداف اإلسرتاتيجّية للمؤّسسة عرب توجيه سلوكهم حنو     

للّتنافس حتقيق الّنتائج املرغوبة فيها وإكساtا امليزة الّتنافسّية معتمدة على موردها البشري اّلذي ميّثل الرّكيزة األساسّية 
 أنشئتاّليت  األهداف حتقيق إىل األداء إدارة تبّين  من ساتاملؤسّ  دف. كما })31، صفحة 2016الطّائي والقيسي، (

 الفجوة هذه دّ وسَ  ؛لإلدارة ةاحلقيقيّ  املشكلة مبثابة دُّ عَ يت تُـ الّ  األداء، فجوة دّ سَ هو  األهداف تلك أهمّ  ومن أجلها، من
 اينوالثّ  املستهدف، األداء إىل ليصل الفعلي األداء تطوير وهو للهدف ققِّ حمَُ  إجيايب أحدمها yسلوبني، قيتحقّ  أن  ميكن
. ومن خالل عملّية )223، صفحة 2009(الّداوي،  الفعلي األداء مع ليتعادل املستهدف األداء ختفيض وهو سليب

  :)779، صفحة 2012اليحيوي، (هداف الّتالية  إدارة األداء الّناجحة والفاعلة، ميكن الّتوّصل إىل حتقيق األ
 وضع أهداف واضحة للمنّظمة وحتديد عملّية صحيحة لتعريف وتطوير وقياس ومراجعة هذه األهداف؛   -
 تكامل أهداف املنّظمة اّليت يتّم وضعها بواسطة اإلدارة العليا مع أهداف األفراد املوظّفني؛   -
 توفري قدر أكرب من الوضوح بشأن أهداف املؤّسسة وما تطمح إىل حتقيقه؛   -
ة مثل الّتوافق مع تطوير ثقافة األداء اّليت متنح الّنتائج من خالهلا أولويّة أكرب من اجلوانب الّشكلّية للوظائف املؤّسسي   -

 اإلجراءات القياسّية؛
إنشاء نوع من احلوار املستمّر بني اإلدارة واملوّظفني، وما ينتج عن ذلك من ªكيد أكرب على احتياجات تطوير    -

 األفراد؛ 
 تطوير بيئة عمل أكثر انفتاًحا يتّم من خالهلا تقدمي احللول واألفكار ومناقشتها مع املوارد البشريّة؛    -
 يع على الّتطوير الّذايت؛الّتشج   -
 توفري نظام معلومات عن أداء املوارد البشريّة وما يطرأ من تغّريات.    -

  الفرع الثّاين: عناصر وجماالت إدارة األداء  
تـَُعدُّ إدارة األداء أداة أساسّية يف يد املؤّسسة لتحقيق امليزة الّتنافسّية يف أعماهلا من خالل تطوير املهارات واخلربات      

 وتعديل الّسلوك البشري وتنمية روح االبتكار واإلبداع واحلّث على العمل اجلماعي وِفَرق العمل. 
  عناصر إدارة األداء .1

 قتتعلّ و املؤّسسة  أداء  إدارة ( أشكال ةعدّ  ªخذأن  ميكن احالي�  األداء إدارة أنّ إىل  "Mike Ferguson" أشار    
  ل األعما خطوط  أداء  إدارة"، ر...قاريخطيط، التّ والتّ  ةقديريّ التّ  املواز�ت املتوازن، األداء بطاقةمثل " املتكاملة Dألنظمة

 أداء إدارة ،اإلمداد سلسلة أداء بون، إدارةالزّ  أداء إدارةمثل " كتيكيالتّ  املستوى على ةاتيّ العمليّ  Dألنظمة قتتعلّ و 
 مثل شغيليالتّ  املستوى على األعمال نشاط بتقارير قتعلّ و  شغيليالتّ  األداء  إدارةو"، د...املوار  أداء وإدارة ات،العمليّ 

 إدارة بنموذج فُ رَ عْ يُـ  ما وهذا. )64صفحة ، 2016شرقي، ( )"...البيع  رجالمبيعات  الفرق، تقارير ةإنتاجيّ  تقارير"
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  مُّ ضُ ويَ  ،)شغيليوالتّ  ،الّتكتيكي (االسرتاتيجي، ةنظيميّ التّ  املستوZت مجيع  االعتبار بعني ¾خذ  ذيالّ  املتكامل األداء
ويف ذات الّسياق، ميكن  .أهدافها وحتقيق أدائها لتحسني ةؤّسسامل تستخدمها يتالّ  واألساليب األدوات من العديد

  :)89  -87، الصفحات 2012أبو الّنصر، (  حتديد أربعة عناصر رئيسّية إلدارة األداء هي كاآليت
املستقبلي لتحقيق هذه  لألداء صورة ورسم حتقيقها املطلوب األهداف حتديد  األداء بتخطيط يُقصد  :األداء ختطيط  . أ

 .والطّاقات املتوّفرة طريق اإلمكا�ت عن األطراف مجيع  بني عليها واملّتفق الواضحة املعايري خالل من األهداف
 وحتديد املعارف واملهارات واحلايل املسبق  األداء  حتليل من تنطلق أن  جيب األهداف حتديد  أّن عملّية والشكّ 

  .املستقبلي املتوّقع  لألداء توظيفها وكيفّية حالي�ا لديهم والكامنة الفعلّية والقدرات
 عليه موقعه خالله أن ُحيدِّد من الفرد يستطيع  املعامل واضح تنظيمي هيكل وجود األداء تنظيم يَتطّلب  :األداء تنظيم   . ب

 أن يتحّرك رأسي�ا وأفقي�ا وأمهّية خالهلا ميكن من اّليت والطّرق القنوات  فَ عرِ يَ  أن  ويستطيع  بل العمل، خريطة على بدقّة
 الوظيفّية الّتحديد الواضح للمسؤولّيات واملهام خالل االختصاصات من يف الّتداخل عدم تَعين العاملني أداء تنظيم 

 فرد.  من بني أكثر واملهام الوظيفّية املشرتكة املسؤولّيات حتديد  يف االعتماد عليها ميكن  اّليت واألُسس الفرديّة،
د موقع الفرد على اخلريطة تحدَّ ة، ويَ وتسّجل يف بطاقات خاصّ ات واملهام لكّل فرد د املسؤوليّ دَّ حتُ : توجيه األداء  .ج
 عاته لشكل وطبيعة األداء املطلوب.يت يعمل tا، ولكن ختتلف نظرة الفرد لوظيفته اجلديدة وتوقّ سة الّ ة للمؤسّ نظيميّ التّ 

عليمات Dلتّ  وإمدادهمم ألدائه وجيه هو متابعة نتائج أداء العاملني من خالل القياس املستمرّ ة التّ واهلدف من عمليّ 
 وري معهم.ة عن طريق مناقشة نتائج قياس األداء الدّ غذية العكسيّ زمة كنوع من التّ الّال 

ة نة أو اخلطّ حبيث تستطيع اإلدارة يف Æاية السّ ، ة إدارة األداءة التقييم يف Æاية عمليّ : وªيت عمليّ تقييم األداء  .د
الية ل القرارات التّ قبُّ ايل تَ وDلتّ ؛ هائيفاق النّ ظام درجة من االتّ ر هذا النّ وفِّ ملستوZت األداء. ويُ دة الوصول إىل نتائج مؤكَّ 

 لذلك. 
     جماالت إدارة األداء .2

زة إلدارة األداء باعها يف تطوير ثقافة متميّ ب إتّ يت يتوجّ "، والّ de Waalة حسب "األساسيّ  هناك مجلة من املبادئ     
ضرورة بناء رؤية واضحة عن الوجهة و وري واملنتظم مع فئات املتعاملني فاعل الدّ شاور والتّ اعتماد مدخل التّ (هي 

سة وال ة املتحمّ املقصودة، تطوير رؤية طموحة وحتقيق مكاسب بسيطة وسريعة، ضرورة االعتماد على املوارد البشريّ 
ز وإبعاد ة ومساءلة، مبعىن حتفيز أو ترقية ذوي األداء املتميّ ة، وضع قواعد مسؤوليّ وقتيّ هات الوجّ ينبغي البدء بذوي التّ 

  بين محدان وإدريس، ( )ة سنوات وإن أخذ ذلك عدّ غيري حّىت رب إزاء خطوات التّ ي Dلصّ حلّ عيف، والتّ ذوي األداء الضّ 
، الصفحات  2018نعساين، ( وميكن يف هذا الّصدد، إبراز جماالت إدارة األداء يف العناصر اآلتية .)311، صفحة 2007

28-  30( :  
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نظام إدارة األداء على املخرجات ز ركِّ جيب أن يُ  :"ات، واملدخالتاملخرجات، العوائد، العمليّ "كيز على الرتّ   . أ
ات ا على العمليّ أيضً  يُرّكز أنغيري املنشود يف مستوى األداء)، كما جيب تائج املشهودة)، والعوائد (التّ (األهداف والنّ 

لة يف  تائج (الكفاءات املطلوبة)، وذلك فضال عن تركيزه على املدخالت، واملتمثّ ب القيام tا لتحقيق هذه النّ يت يتوجّ الّ 
 ني). عة من األفراد املعنيّ من (املعارف، واملهارات، والكفاءات املتوقّ  كلٍّ 
 جاح املستقبلي.خطيط املسبق لتحقيق النّ األداء على التّ   نظام إدارة  يُرّكز  أن جيب  : خطيطعلى التّ   ّرتكيزلا  . ب
ز بصورة ركِّ نظام إدارة األداء يُ  ما ال ميكن قياسه ال ميكن تسيريه، فإنّ  : فطاملا أنّ على القياس واملراجعة ّرتكيزال  . ج

 م حنو حتقيق األهداف كأساس للعمل.قدّ التّ تائج، واستعراض مدى  ة على قياس النّ أساسيّ 
واحلثيث للوصول  عي املستمرّ السّ  إىل حقيقة أنّ  حسني املستمرّ كيز على التّ الرتّ يستند : حسني املستمرّ على التّ  ّرتكيزال  . د

يت من ة الّ ر سلسلة من املكاسب اإلضافيّ سة سيوفّ جزء من أجزاء املؤسّ  مستوZت أعلى من معايري األداء يف كلّ  إىل
 شأÆا املساعدة يف الوصول حنو األداء األمثل. 

طوير م والتّ علّ التّ  سريورة إىليت تنظر قافة الّ نظام إدارة األداء على خلق الثّ  يُرّكز: م املستمرعلّ طوير والتّ على التّ  ّرتكيزال  .ه 
 ة. ة مستمرّ نظيمي بصفتها عمليّ الفردي والتّ 

بني املديرين ومرؤوسيهم،   واصل املستمرّ ة احلوار والتّ نظام إدارة األداء على عمليّ ز ركِّ يُ : صالة االتّ على عمليّ  ّرتكيزال  . و
 ها، وأهدافها. يمِ سة، وقِ رفني، وتبادل املعلومات حول رسالة املؤسّ عات املتبادلة بني الطّ وقّ وذلك لتحديد التّ 

عات مجيع أصحاب األداء على تلبية احتياجات وتوقّ نظام إدارة ز ركِّ يُ : سةعلى أصحاب املصاحل يف املؤسّ  ّرتكيزال  . ز
 دون، ...).Dئن، املورّ فون، الزّ ك، املوظّ سة (املّال املصلحة يف املؤسّ 

ة جيب هناك أربعة مبادئ أخالقيّ  " أنّ Stvart & Winstanleyمن " : حيث يرى كلٌّ ةفافيّ زاهة والشّ على النّ  ّرتكيزال  .ه 
 اذ القرار). ة يف اختّ فافيّ (احرتام الفرد، االحرتام املتبادل، عدالة اإلجراءات، الشّ م نظام إدارة األداء، وهي  كُ أن حتَ 

 والّصعو5ت اّليت تعرتضها  املؤّسسي  : خطوات إدارة األداءلثالفرع الثّا
 نـُفَِّذت بشكل سليمما  األداء خبطوات واسعة، تتضّمن ُكلٌّ منها إجراءات وعملّيات فرعّية، فإذا َمترُّ سريورة إدارة     

واملوظّفني واملؤّسسة على حدِّ الّسواء. غري أنّه يف املقابل توجد جمموعة من  املديرين على ستعود الفائدة جّيد فإنّ 
  العراقيل والّصعوDت اّليت تعرتض جناح عمل هذه الّسريورة.

  خطوات إدارة األداء .1
  إدريس والغاليب، ( ةاآلتيالعناصر واّليت ميكن إبرازها يف ، َمترُّ إدارة األداء بسلسلة من العملّيات واخلطوات واإلجراءات     

  :)120 -118، الصفحات 2009
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تعترب نقطة االنطالق لسريورة إدارة األداء، واهلدف منها ضمان توحيد كّل نشاط من األنشطة و : الّرسالة والغاZت  . أ
 املوجودة يف الّسلسلة مع الغاZت واملسامهة يف حتقيقها.

: وتّتفق بشكل مباشر مع غاZت املؤّسسة مع حدوث نوع من الّتكرار حّىت يتّم أخذ آراء غاZت وخطط اإلدارات  . ب
 اإلدارات حول ما ميكن حتقيقه بعني االعتبار قبل االنتهاء من غاZت أعمال املؤّسسة.

اتّفاقّية األداء العمل اّلذي يُراد إجنازه والّنتائج اّليت يُراد بلوغها ومعايري األداء اّليت ُحتّدد : طويراّتفاقّيات األداء والتّ   . ج
 يُراد حتقيقها ومستوZت الكفاءة املطلوبة.

: إّن جانب ختطيط األداء والّتطوير ضمن سلسلة إدارة األداء هو من حيث األساس عملّية خطّة الّتطوير لألداء  . د
استكشاف مشرتكة ملا يتعّني أن يقوم به األفراد من أجل حتسني أدائهم وتطوير مهارا}م وكفاءا}م، ومعرفة الكيفّية اّليت 

 يقوم من خالهلا مسّرييهم بتوفري ما حيتاجونه من الّدعم واإلرشاد هلم.
: سريورة إدارة األداء هي نشاط يرتبط بكّل من العمل والعاملني ويُركِّز على ما يتعّني القيام العمل والّتطوير والّدعم  .ه 

به وكيفّية القيام به وما يتحّقق عنه، بـَْيَد أÆّا تُعَىن أيًضا بتطوير العاملني من خالل مساعد}م على الّتعّلم وتزويدهم 
 ملستقبلي. Dلّدعم اّلذي حيتاجونه بغية حتسني عملهم اآلين وا

: لعّل أّن أهّم مفهوم إلدارة األداء هو أÆّا سريورة مستمرّة ومتواصلة إلدارة وتطوير املراقبة املستمرّة والّتغذية العكسّية  . و
معايري األداء اّليت تعكس أفضل املمارسات يف حتديد االّجتاهات، ومراقبة وقياس األداء، وتوفري الّتغذية العكسّية واّختاذ 

وميكن القيام Dملراجعات غري الّرمسّية املؤقّتة حسب احلاجة كاملراجعات الّشهريّة أو ، الّالزمة بناًء على ذلك اإلجراءات
 الفصلّية وغريها.  

: ميكن القيام سنو�Z بعقد لقاءات مراجعة رمسّية ما بني املسّريين واألفراد، غري أّن املراجعة الّرمسّية والّتغذية العكسّية  .ز
أن َحيُدث بشكل متكّرٍر أكثر، لرّمبا مّرتني يف الّسنة أو حّىت بشكل فصلي يف البيئات ذات الّتغّري الّسريع. ذلك ُميكن 

إّن عمل الّتغذية العكسّية هنا هو إجياد املعلومات وحتديد االستنتاجات من كّل ما كان حيدث منذ املراجعة األخرية، 
 ت الفعلّية وليس على أساس اآلراء. األحداث واملالحظا  إىلغري أّن ذلك سوف يستند  

  مظاهر الّصعوبة يف إدارة األداء  .2
  : )86، صفحة 2015الّلبدي، (  عرتُض تطبيق نظم إدارة األداء صعوDت متعّددة أّمههايَ      

: تبدو يف تطبيق نظام إدارة األداء من كوÆا تتعّلق Dملوّظف البشري واحتماالت اخلالف يف الّصعوبة األوىل  . أ
االّجتاهات والّرغبات واإلدراك بني الّرؤساء واملرؤوسني، لذا فإّن الّتحّدي أن جتد اإلدارة وسيلة إلدارة األداء تكون 

 ني يف نفس الوقت. واضحة ومقبولة من املوظّفني، وحتّقق أهداف اإلدارة واملوظّف
أهداف (: تبدو يف نظم إدارة األداء من أمهّية الّتنسيق والّتوازن بني مكّو�ت الّنظام األساسّية الّصعوبة الثّانية  . ب

الّنظام، معايري الّنظام، وإجراءات الّنظام؛ مبعىن أّال تستغرق اإلجراءات ُجلَّ اهتمام اإلدارة مثال، وتتجاهل األهداف 
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، كما أّن الّتنفيذ الّصحيح لفكرة إدارة األداء يتطّلب الّتناغم املستمّر بني األهداف )اّليت كانت وراء إدخال الّنظام
 األداء.  ومعايري الّتقييم لنتائج

: تكمن يف نظم إدارة األداء يف الّتناقض الطّبيعي بني متطّلبات العمل ومتطّلبات املوّظف اّلذي الّصعوبة الثّالثة  . ج
يؤّدي العمل. فمن �حية متطّلبات العمل، يكون الرتّكيز عادة على كمّية األداء وسرعته ومستوى اجلودة املطلوب 

طّبقة. أّما متطّلبات املوّظف، فيكون الرتّكيز من جهة املوظّفني عادة يف الّسعي إىل األداء وِحَرفيَّة األداء مبعىن الّتقنية امل
املريح اّلذي توّفر له سعة من الوقت، والّرغبة يف فرتات راحة أكثر وضغوط أقّل من جانب املشرفني مثال، والّتجاوز 

باàً نسبي�ا يف العمل، ُمثَّ يف الّنهاية يُريد املوّظف عادًة ثعن األخطاء اّليت يراها املوّظف بسيطة أو غري مؤثّرة يف جودة 
 معّدالت األداء املفروضة عليه.

كما أّن هناك جمموعة من الّتحدZّت اّليت تواجه إدارة األداء وتعمل على احلّد من قيام إدارة األداء �جناز أعماهلا      
 :)129 -127، الصفحات 2009إدريس والغاليب، (  على الوجه األمثل، وهي كاآليت

: من الّضرورّي أن حتّدد املسؤولّيات بشكل واضح ومن خالل توّقعات دقيقة. وإّن تشكيل هيكل مسؤولّية متماسك  . أ
األدوار واملسؤولّيات لكّل مستوى تسيريي جيب أن تّتسم بوضوح وأن تكون مرتابطة ومتماسكة يف إطار سريورات 

 إدارة األداء.
: عندما تستطيع املؤّسسة عمل ذلك، فإّن ُخططها اإلسرتاتيجّية سوف الّرتكيز على املدى البعيد والقصرياملوازنة يف    . ب

تصبح ذات طابع عملّي وميكن ترمجتها إىل مستهدفات قصرية األمد ملموسة. وإّن هذا سوف يؤّدي للرتّكيز على 
 لمؤّسسة.املستقبل Dستخدام مؤّشرات غري مالّية توّجه األداء املستقبلي ل

: فمن الّضروري أن تقوم املؤّسسات بعملّيات احملاذاة والّرصف من جعل القيم مستندة على اسرتاتيجّيات عملّية  . ج
 خالل الّتنظيم واستخدام لغة مشرتكة يف الّتسيري والقياس. 

: وهذا ُميكِّن منظّمات األعمال من احلصول على املعلومات الّصحيحة واملوثوقة Dلوقت تقّبل شفافّية املعلومات  . د
 األفعال املناسبة.الّصحيح واّختاذ القرارات الّصحيح و 

هذا الّشيء سهًال، لكن من الّصعوبة حتقيقه. وهنا حتتاج منّظمات األعمال يبدو : الّرتكيز على ما هو ُمهمٌّ حق�ا  .ه 
 الّرتكيز على الّتوّقعات والّتحليل واألفعال وليس الّدخول Dلّتفاصيل ومعرفة كّل صغرية وكبرية.

لى منّظمة األعمال القيام بتحديد املسؤولّيات، والّرتكيز على قيم األداء : يُفرتض عتشجيع الّسلوك املوّجه Dألداء  . و
 احلقيقّية ومكافآ}ا.

أنّه من الّضرورّي على منّظمات األعمال أن تقوم Dلّربط بني العملّيات  هذه توّضح :كامل والبساطةاملوازنة بني التّ   . ز
  هذا يف إطار عملّيات بسيطة وشّفافة.الفرعّية املكّونة إلدارة األداء بشمولّيتها، وأن ُجترَي  
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  املؤّسسي  املطلب الثّاين: مقار5ت إدارة األداء
اهنة على اختالف أشكاهلا وأحجامها أن تُركِّز على امتالك مقّومات الّتمّيز لقد أصبح لزاما على املؤّسسات الرّ       

 داخلامل دتتعدّ وأدوات الّتحسني يف األداء وتفعيلها Dعتبارها الّسبيل األجنع للبقاء واالستمرار. ويف هذا الّصدد، 
  تّم االقتصار على بعضها.وسي  يت استخدمها املمارسون والباحثون يف هذا ا�ال،واملقارDت الّنظريّة الّ 

  الفرع األّول: مقاربة متكني العاملني 
 عقد من األخري صفالنّ  ا خاللكبريً   ارواجً ت والق، اتيّ مانينالثّ  أواخر يف اإلداري مكنيالتّ ت مقاربة برز  لقد      
صالحّيات أوسع للعاملني، والعمل قاربة على منح وتفويض امله هذ  تقومو  طبيقية،والتّ  ةظريّ النّ  احيةالنّ  من اتيّ سعينالتّ 

 على تطوير معارفهم ومهارا}م وتعزيز قدرا}م واستقاللّيتهم وحتسني أدائهم. 
  مفهوم متكني العاملني .1

إّن الّتغّريات املتسارعة يف بيئة األعمال اّليت تشهدها املؤّسسات منذ عقدين على األقّل، جعلت القائمني على     
ا متزايًدا ملفاهيم الّتسيري احلديث، خاّصة ما تعّلق مبفهوم الّتمكني اّلذي ُميّثل أحد املتطّلبات هذه األخرية يولون اهتمامً 

ات مانينيّ مكني يف Æاية الثّ وقد ظهر مفهوم التّ . )69، صفحة 2017تومي وتومي، (سّية لتحقيق امليزة الّتنافسّية األسا
سيريي  ر يف الفكر التّ طوّ ات، وجاء هذا املفهوم نتيجة للتّ سعينيّ فرتة التّ ا يف ا ورواجً من القرن العشرين، والقى شيوعً 

سة، وازدهر ات يف بيئة املؤسّ ب على ذلك من تغريّ نة، وما يرتتّ سة املمكّ ل إىل املؤسّ حوّ ما يف جمال التّ احلديث السيّ 
  ، 2012املليجي، ( الني وحتفيزهم ذاتي� اقة الكامنة لدى العاملني املؤهّ ات tدف إطالق الطّ سعينيّ مكني يف التّ مفهوم التّ 

 :  هر إليه yنّ نظَ " يُ Zemke & Schaafمكني لدى البعض حسب "التّ فويف ذات الّسياق، . )257 -256الصفحات 
  ، 2009ملحم، ( »املبادرة، واإلبداعحترير اإلنسان من القيود، وتشجيع الفرد وحتفيزه، ومكافأته على ممارسة روح «

 ةواملسؤوليّ  لطةوالسّ  ةالقوّ  منا مزيدً  العاملني ومنح مشاركة يتمّ ه خالل من ةوعمليّ  «قيمةه: yنّ  ُعرِّفكما   .)18صفحة 
" Lashley" تحَ رتُ اقْ كما   .مة»للمنظّ  مضافة قيمة وحتقيق القرار اذاختّ  يف املشاركة أجل من الفرصة العاملني وإعطاء
 وجود إىل" Melhem "هَ وَّ نَـ  وقد  مكني،لتّ ا دافهأل نو املدير  اهيعطي يتالّ  املعاين بعض تعكس يتالّ  املداخل من العديد
 تنمية واحملاكاة، قليد التّ  واملعنوي، ايتالذّ  حفيزالتّ  القرار، اذاختّ  يف املشاركةتفويض الّسلطة، ( يف لتتمثّ  دةمتعدّ  عناصر

  .)322، صفحة 2014جّدي، (  )مكنيالتّ   أبعاد اهجممل يف  نوِّ كَ تُ   اإلبداعي،  لوكالسّ 
 خالل من مةاملنظّ  على إجياDً  القرارات ينعكس اذDختّ  األفراد ةحريّ  من املزيد خالل من مكنيالتّ  نطاق ع توسّ  إنّ     
 الّتمكني فإنّ  لذلك غّري التّ  وسرعة ةنافسيّ التّ  البيئة باتمتطلّ  من رعةالسّ  هذه دُّ عَ ة وتُـ اإلداريّ  القرارات اذاختّ  يف رعةالسّ 
،  2014بومنقار وعيساوي، ( هاأمهّ  خبصائص من ةمكينيّ التّ  ةالعمليّ  عمتتّ  خالل من عقيدالتّ  وعدم املرونة ماتللمنظّ  ريوفّ 

 :)66صفحة 
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 بطريقة الوظائف وتصميم لطات وحتفيزالسّ  تفويض هاأمهّ  وسائل ةبعدّ  قويتحقّ  أشكال ةعدّ  ¾خذ مكنيالتّ  إنّ    -
 ؛املعلومات  انسياب  ةوحريّ   الثقة  تسوده  وتوفري مناخ  إبداعا}م  توظيف  من العاملني  نكِّ متَُ 
  ةتنظيميّ  هياكل تتبّىن  يتوالّ  اتاملتغريّ  مع فكيّ االستجابة والتّ  ريعةالسّ  املرنة ماتDملنظّ  اجحةالنّ  مكنيالتّ  برامج تقرتن   -

 على م واالعتمادحكّ والتّ  يطرةالسّ  ال فويضالتّ  ثقافة وتسودها ة،أسيّ الرّ  ةاهلرميّ  من ة أكثراألفقيّ  إىل متيل ةتقليديّ  غري
  .واحد   ال فكر اجلماعي  فكريالتّ   وسيادة  واإلجراءات،  القواعد  وليس  األفراد

، الّتنظيمّيةيف املستوZت  وظّفنيزZدة الّسلطة واملسؤولّية املوكلة إىل املا سبق، ميكن تعريف متكني العاملني yنه ممّ      
ليكونوا أكثر مقدرة وسلطة يف أداء أعماهلم وحتقيق أفضل النتائج، اليت تضمن الوصول إىل حتقيق مستوى أداٍء جّيد 

 وعاٍل. 
  أمهّية متكني العاملني  .2

وا الطّريق لتمكني د هَّ تُؤكِّد نتائج الّدراسات واملمارسات امليدانّية أّن الّتمكني ليس خيارًا واهًيا، فاملديرون اّلذين مَ      
املوظّفني فعلوا ذلك إلدراكهم yّن هناك أهدافًا مؤّسسّية ال ميكن حتقيقها دون مشاركة العاملني فيها، فاملؤّسسة حباجة 

،  2018خلفة وعيساوي، (ا}م وخربا}م ومهارا}م وجهدهم املشرتك من أجل حتقيق األهداف ماّسة إىل كّل معلوم
" إىل أّن الّتمكني يرفع معنوZّت العاملني وخيلق هلم شعور Dإلقبال على NEDD. كما أشارت دراسة ")361 صفحة 

" أّن اهلدف الّنهائي ERSTAD"رى يالعمل، ممّا يؤّدي إىل تقليل معّدالت الغياب والّدوران الوظيفي. يف حني 
موسي وبوجمان،  (للّتمكني هو تطوير أداء العاملني، واستنهاض جهدهم وطاقا}م الكامنة tدف تطوير أداء املنّظمة 

  .  )300، صفحة 2015
 زZدة يف مهساويُ  ف،سبة للموظّ Dلنّ  اخليالدّ  االنتماء زZدة يف مهيساكونه   خالل من العاملني متكني ةيّ مهأ دتتأكّ      

  للعاملني  ةاالجيابيّ  ةلوكيّ املواقف السّ  تعزيز إىلالّتمكني  تطبيق يويؤدّ  ،هإلي ينتمي ذيالّ  العمل ولفريق سةللمؤسّ ه انتمائ
 قةالثّ  وتعزيز حسنيوالتّ  طويريف التّ  أمشل بعًدا املنجزة اتللعمليّ  يعطي اممّ  لالجناز؛ مهتودافعيّ  وااللتزام والوالء ضاكالرّ 

 مكنيالتّ  ةأمهيّ  وªيت. )322، صفحة 2014جّدي، ( العملعن  اجتةالنّ  األخطاء وتقليل لألشخاص ةاتيّ الذّ  Dلقدرات
 يعين ذيوالّ  العاملني أمام ةروريّ الضّ  غري القيود ةكافّ   إقصاء إىل حيول ذيالّ  واألداء اإلجناز على القدرة ققّ حيُ  كونه  اأيضً 

 طاقا}م وإطالق Dلعاملني قةالثّ  عرب مفهوم قابةالرّ  واعتماد العملجمموعة  رقابة إىل املدير لِ بَ قِ  من قابةالرّ  ةإزالة مسؤوليّ 
يف  ةالبشريّ  املوارد استخدام يف يساهم هأنّ  إذ؛ ألهدافهااملؤّسسة  حتقيق يف ارئيسً  اسببً  دُّ عَ ويُـ ، اإلجناز حنو ا}موفعاليّ 

  .)69 -68، الصفحات 2014بومنقار وعيساوي، (  وكفاءة  ةفاعليّ   أكثر  بصورةاملؤّسسة  
  مراحل متكني العاملني واملَُعوِّقات اّليت تواجهه .3

زّبون ال وخدمة ةاإلنتاجيّ  ةالفاعليّ  جماالت يف ممنظّ  متقدّ حراز إل ةكليّ  خطوة من اجزءً  العاملني متكني دُّ عَ يُـ      
 واملؤّسسة  طوير،التّ تمراريّة واس

ُ
 حيصل عندما ةنَ كَّ ممَُ  املؤّسسة دُّ عَ وتُـ  حامسة وٕادارة واضحة أهداف إىل حتتاج نةكَّ مَ امل
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 مقدّ يُ  العاملني فتمكني به، يقومون ذيالّ  العمل بسري قتتعلّ  تقرارا لصنع إليها حيتاجون يتالّ  على املعلوماتفراد األ
 ةالوظيفيّ  احلياة جودةبرامج  تطبيق جناح على جمملها يف تساعد للمؤّسسة  أو للعاملني سواءً  يزاتامل من العديد 

" فإّن Daftومن وجهة نظر " ،)53، صفحة 2019اد وسالم، مرّ ( ةيّ وحقيق ةفعليّ  ومتكينهم العاملني مشاركة مادامت
تطبيق إسرتاتيجّية متكني العاملني تّتخذ عّدة مراحل متدّرجة إذ تكون يف البداية يف أدىن مستوى من الّتمكني ومن 

  :)299  -298، الصفحات 2017قامسي وضيف، (أبسط املهارات تصاعد�Z وعلى الّنحو الّتايل  
ظيفي للعاملني وإثراء مسؤولّيا}م جتاه األعمال املنوطة الو  ثراءنشاطات اعتياديّة وإعادة تصميم األعمال مبا حيّقق اإل   -

 tم؛
 تشجيع مقرتحات العاملني؛   -
 منح العاملني فرصة املشاركة يف صنع القرارات ومسؤولّية اجنازها وخباّصة من ينال الثّقة منهم؛   -
شكالت، وفرق الوظيفة حلقات اجلودة، وفرق املهّمات اخلاّصة، وفرق حّل امل(تشكيل فرق العمل yنواعها ومنها    -

 ؛)املتقاطعة، وفرق العمل الّذاتّية، القيادة وفرق املشاريع اخلاّصة
  متكني العاملني على حنو àّم.   -

 بعض عن االستغناء سةاملؤسّ  يف فوذوالنّ  لطةالسّ  أصحاب رفض يف غلبهاأ تظهر قاتعوِّ مُ  اإلداري مكنيالتّ  يواجه     
  من جمموعة هناك أنّ  كما  لغريهم ا}مصالحيّ 

ُ
 العاملني مهارات ضعف يف لتتمثّ  مكني،التّ  ةعمليّ  تصادف قد قاتعوّ امل

 دُّ حيَُ  ذيالّ  ارمالصّ  قايبالرّ  ظامالنّ  ووجود سة،املؤسّ  داخل صالاالتّ  نظام كفاءة  وعدم واإلدارة العاملني بني قةالثّ  وغياب
 تمعنوZّ  علىوأثرها  نظيميالتّ  املناخ ةوسلبيّ  واملكافآت، العدالة خيصّ  فيما العدالة وغياب العاملني، إبداع من

 املستوZت يف مكنيالتّ  فلسفة قيمطبّ  وجتاهل الوظيفي مكنيالتّ  اتصالحيّ  لقبول العاملني ةجاهزيّ  وعدم العاملني،
 وعدم العلل، ةكافّ   نا مهصُ خلّ ستُ  يتالّ  ةحريّ السّ  األداة هو الوظيفي مكنيالتّ  نّ y ساتاملؤسّ  واعتقاد العليا، ةاإلداريّ 

  . )123  ، صفحة2015قريشي وسبيت، (  سةللمؤسّ   قهاحيقّ  يتالّ   والفوائد   مكنيالتّ   مفهوم  بني  بطالرّ 
" إىل بعض اخلصائص اّليت َتدعم وتُعّزز الّتمكني Condronحملاولة تفادي والّتقليل من ِحدَّة هذه األسباب أشار "     

لني لكاّفة العاملني املتعّلقة Dألهداف، الرتّكيز و وجود ِفَرق العمل املوّجهة ذاتي�ا، مشاركة املسؤ (اإلداري للعاملني وهي 
، العمل على تطوير مهارات وغريها" مهارات العمل، مهارات اّختاذ القرار، إدارة الّصراع..."على الّتدريب والّتعليم 

العمل Dستمرار، إجياد معايري لضمان تفعيل وتنفيذ آراء وأفكار أعضاء الفريق واالستفادة منها، كما يُعاَمل أعضاء 
 الفريق Dألسلوب االجيايب ويـَُزوَّدون Dملعلومات عن آرائهم املتمّيزة األمر اّلذي يرفع من معنوZّ}م، والعمل على متكني

موسي وبوجمان،  ( )العاملني تدرجيي�ا كأعضاء يف فريق واحد ويكونون مستعّدين طواعية وليسوا مدفوعني إىل ذلك
  .)305 -304، الصفحات 2015
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  مقاربة إدارة اجلودة الّشاملة الفرع الثّاين: 
لقد تزايد وعي املؤّسسات يف الّسنوات األخرية بضرورة تطبيق مفاهيم إدارة اجلودة الّشاملة، حيث سعت العديد      

من املؤّسسات يف العامل لرتسيخ مبادئ ومفاهيم اجلودة يف عملّيا}ا وذلك حّىت تتمّكن من جماtة الّتحدZّت اجلديدة 
  . املرتبطة بشّدة املنافسة

  ودة الّشاملةمفهوم إدارة اجل .1
جمموعة  «": تعين  Juran"  فهي حسبقبل الّتعّرض ملفهوم إدارة اجلودة الّشاملة جيب أّوال اإلحاطة مبفهوم اجلودة؛       

،  2011مرداوي وبن سريود، ( »الّصفات واخلصائص اّليت َحتِْمُلها املنتجات واّليت جتعل هذه األخرية ُحتَقُِّق رضا الّزبون
خلّو الّسلعة أو اخلدمة من العيوب واألخطاء، تصميم متمّيز (تعترب مؤّشرًا لعّدة جوانب أّمهها  ، كما)52صفحة 

للعملّيات، رقابة فّعالة على كّل شيء، خلّو العمل من الّتداخل واالزدواجّية، تكلفة قليلة مقارنة مبستوى اجلودة 
ة، وسرعة يف ة واملاديّ ال للموارد البشريّ لوقت، استخدام فعّ ز يف ختطيط وتنظيم واستثمار االّزبون، متيّ ِقَبل املرغوب من 

حميط تنافسّي، كان الزًما على املؤّسسات أن  لّ ظّ  ففيوعليه،  .)266 -267، الصفحات 2018سلطان، ( )األداء
أنظمة اجلودة، فهي تعميم اجلودة على كامل عملّيات ونشاطات تطّبق إدارة اجلودة الّشاملة Dعتبارها أحد أنواع 

  . )293، صفحة 2011حيياوي وكيالين، (  املؤّسسة، واّليت جتعلها حتّقق الّتكّيف الّدائم واملستمرّ 
األمريكّي ينفي تطوير مفاهيم إدارة اجلودة الّشاملة، " فقد أسهم العديد من العلماء Bannker & Majerوفًقا لــــ"    

". إذ محلت مبادئهم  Edward Deming, Joseph Juran & Philip Crosbyومن بني هؤالء على سبيل املثال "
عمل متكاملة، وأفكارهم املالمح الّرئيسّية ملا ُيْطَلُق عليه �دارة اجلودة الّشاملة، واّليت يـَْرِجُع أساُسها إىل اعتماد منظومة 

يَتمُّ رفع كفاء}ا حبيث يصبح املنتج أو اخلدمة أمًرا طبيعي�ا �ًجتا عن جودة األساليب املستخدمة يف العمل ونُظمه 
نظام للّتسيري «إدارة اجلودة الّشاملة Æّyا: ويف ذات الّسياق، ُعّرِفت . )72، صفحة 2011(الوادي والّزعيب، احلاكمة 

املوارد البشريّة اّليت تسعى إىل حتقيق الّتحسني املستمّر من أجل إرضاء وإشباع حاجات املستهلكني يعتمد على 
خلق ثقافة متمّيزة يف األداء، حيث يعمل «أيًضا Æّyا:  ُعّرِفت. كما )34، صفحة 2012(بن عيشي،  »وبتكلفة أقل

ون وأداء العمل الّصحيح بشكل صحيح منذ البداية، ويكافح املديرون واملوظّفون بشكل مستمّر لتحقيق توقّعات الّزب
 .     )70، صفحة 2015، الّشريف  بن عيسىو كيسرى (  »مع حتقيق اجلودة بشكل أفضل وبفعالّية ويف أقصر وقت

وبشكل  نةمدوّ  أساليب يتبع انظامً  كوÆا  من أبعد غيريللتّ  شامل منهج كوÆا  من املةالشّ  اجلودة إدارة ةأمهيّ ªيت      
 مفهومجتاه  أفرادها اتسلوكيّ  تغيري على إقباهلا يعين مؤّسسة أيّ  لبَ قِ  من tا االلتزام أنّ  حيث وقرارات، إجراءات
 لةاحملصّ  اجلودة فتؤلِّ  حبيث متكامل ككل  أنشطتها إىل تنظر Dتت املؤّسسة أنّ يعين  تطبيقه، وذلك َمثَّ  ومن اجلودة،

 بني ةالتبادليّ  العالقات حتسني على تنعكس ال تهاأمهيّ  أنّ  كما  ني،واخلارجيّ الّداخلّيني  Dئنالزّ  وتعاون �هود ةهائيّ النّ 
 Dلفخر واإلحساس الفريق، روح تنمية العاملني، ة بنياملعنويّ  وحالرّ  حتسني على تعمل بل فحسب، واملنتجني ديناملورّ 
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ميكن توضيح أمهّية إدارة اجلودة عليه، و  .)91، صفحة 2016خرية، بوخلوة وبن ( سةاملؤسّ  مسعة نتتحسّ  حينما واالعتزاز
حتسني يف الّرحبّية والقدرة على املنافسة، زZدة الفعالّية الّتنظيمّية، كسب رضا (الّشاملة من خالل احلقائق الّتالية 

 .  )318، صفحة 2015لي، نوري وبن ع (  )ا�تمع، تقوية املركز الّتنافسي للمؤّسسة، احملافظة على حيويّة املؤّسسة
  متطلّبات تطبيق إدارة اجلودة الّشاملة .2

الّشاملة  اجلودة إدارة أسلوب تطبيق باتمتطلّ  لمتثّ  تسعة عناصرة من قائم هنالك للجودة األمريكي املعهد  حسب    
  .)11، صفحة 2006(بن عيشاوي،   ةخدميّ  أم  ةصناعيّ   كانت  سواءً   ساتاملؤسّ   مجيع  يف
والّتطوير  حسنيالتّ  بضرورة اÆوإميا اقتناعها، من عبُ نْـ يَـ  ذيوالّ  :املةالشّ  اجلودة إدارة لرب�مج العليا اإلدارة وªييد دعم  . أ

 .سةللمؤسّ   املالشّ 
 ال(عمّ  نياخليّ والدّ  (املستهدفني)، نييّ اخلارجّزDئن ال ويشمل ذلك: هرضا حتقيق على والعملّزبون Dل هوجّ التّ   . ب

 .املةلشّ ا  اجلودة  فلسفة إدارة  يف  هودات�ا  كلّ   مرتكز  هوّزبون  فال،  )املؤّسسة
ة Dإلنتاجيّ  قيتعلّ  فيما لألداء قيقالدّ  القياس على قادر وجود نظام يف ذلك لويتمثّ : وللجودة ةلإلنتاجيّ  األداء قياس  . ج

 .واجلودة
اجلودة  إدارة أساليب بقبول وإقناعهم سة،Dملؤسّ  األفراد العاملني إعداد وهو: سةاملؤسّ  وثقافة العمل مناخ}يئة   . د

 .سةاملؤسّ   ثقافة  استيعاب  مبدى  مرهون   هأنّ   ري،كمايغمقاومتهم للتّ لى ع يقضي  أو لقلّ يُ   اممّ   ،تضامنهم  وضمان املة،الشّ 
 إذ املة،الشّ  اجلودة إدارة تفعيل يف القصوى ةة األمهيّ البشريّ  للموارد إنّ : ةالبشريّ  للموارد الةالفعّ  اإلدارة  .ه 

 خطط وضع يف واملشاركة ،املستمرّ  دريباجلماعي، والتّ  العمل فكرة على يرتكز نظام إقامة إىل "Deming"يدعو
 .بون الزّ   حتقيق رضا يف ودورها  العمل،  قرَ فِ   yداء  املكافآت  وربط  ،املستمرّ   الّتحسني

 وتدريب تنمية ةأمهيّ  له ضحيتّ  املةالشّ  اجلودة إدارة ملختلف معايري بعناية صاملتفحّ  إنّ : املستمرّ  دريبوالتّ  عليمالتّ   . و
 منهايكمن اهلدف  يتالّ  املعايري تلك باتمبتطلّ  الوفاء جلأمن  Dستمرار ذلك يكون أن  على واحلرص البشري، العنصر

 .اجلودة  إنتاج على ضمان القدرةيف  
 العناصر ةكافّ   قُ سِّ نَ يُـ  ذيالّ  احملوري العنصر هي ةعامّ  القيادة بصفة إنّ : املةالشّ  اجلودة إدارة على القادرة القيادة  . ز

 .األداء  يف  احنرافات  من يقع   قد  ما  واملساعدة لتصحيح  صح،النّ   مقدّ ويُ   األداء،  ساندُ ويُ   تابعُ ويُ   األخرى،
 تقتضيها يتالّ  ةواألساسيّ  ةاملهمّ كائز الّر  من نظام املعلومات يعترب: املةالشّ  اجلودة إلدارة معلومات نظام إرساء  . ح

 اجلودة إدارة دور أكثر ليفعّ  سةاملؤسّ  اتملختلف فعاليّ  ووصوهلا املعلومات قتدفّ  أنّ  إذ املة،الشّ  اجلودة بات إدارةمتطلّ 
 .داخلها  املةالشّ 
 قصد  خمتلفة وأقسام وظائف من أعضاء ذلك مّ ضوي :شاطالنّ  مستوZت مجيع على اجلودة عمل فريق تشكيل  .ط

 .نظام اجلودة  إرساء  يف  زمةالّال   اجلهود  بذل  يف سةاملؤسّ   اتفعاليّ   إشراك مجيع 
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  معّوقات تطبيق إدارة اجلودة الّشاملة .3
 يتوالعراقيل الّ  قاتاملعوّ  من مجلةمن  وغريهم" Deming, Peyrat & Hermelمن أمثال " اجلودة خرباء رُ ذِّ حيُ     

، وتالفيها بهاجتنّ  على العمل سةاملؤسّ  على يتعّني  يتالّ الّشاملة و  اجلودة ملفهوم إدارة حيحالصّ  طبيقالتّ  سبيلتعرتض 
  :)41 –40، الصفحات 2013بن عيشاوي، (وميكن إبراز أّمهها يف العناصر اآلتية  

 .حسنيالتّ   أهدافض  غمو    -
 .املوالية  املرحلة  إىل  االنتقال  قبل  مرحلة  كلّ   إمتام  من  دأكّ التّ   وينبغي  اجلودة،  بر�مج  مراحل  تطبيق  يف  عسرّ التّ    -
 .اجلودة  إجراءات  بتصنيف  قيتعلّ   فيما  والعاملنيين  ر يواملد   األقسام  تلفخم بني  نسيقالتّ غياب     -
 .طبيقالتّ   هذا  اهاجتّ   سةاملؤسّ   ةوإمكانيّ   ةوضعيّ   مراعاة عدم   -
 ط.فق  القصرية  لاجآلا  يف األرDح  على  كيزالرتّ   عدم   -
 .طبيقالتّ   هذا  إجناح أجل  من  الوظيفي  مستقبلهم على  أثريDلتّ   العاملني  ختويف   -
 األداء  ع يشجّ  اممّ  للعامل، الفردي األداء حسب األجور تقييم حول ترتكز اليت العاملني ألداء ةقليديّ التّ  قييمالتّ  طرق   -

 بني ما زاعوالنّ  اخلصام شعلويُ  األجل طويلة املشاريع  على اءضوالق "Deming" يقول كماط  فق القصري املدى على
 .اإحباطً  أكثر يلوDلتا؛  ةعدوانيّ  أكثر وجيعلهم  العاملني

هؤالء  إقناع على العمل سةاملؤسّ  إدارة على "Peyrat" يقول حيث منهم، املهارات ذوي ماسيّ  ال العاملني بتسرّ    -
 .وفوائده  مزاZه�ظهار    اجلميع   صاحل  يف  يكون  سوف  غيريهذا التّ   أنّ   وتوضيحالعاملني  

  .اجلودة  مشروع ببناء  قةاملتعلّ   ةروريّ ضّ ال  وغري  فيها  املبالغ  كاليفالتّ    -
  مقاربة املقارنة املرجعّية الفرع الثّالث:  

املستخدمة  سات كأحد األدواتيت بدأت تستخدمها املؤسّ عملّية املقارنة املرجعّية من الّتطبيقات املعاصرة الّ  تـَُعدُّ      
واالستفادة من قدرات العاملني يف  ّزDئنZدة يف جمال العمل، وحتقيق رضا الالرّ لتطوير وحتسني األداء والوصول إىل 

 .ز واإلبداعميّ سة يف حتقيق التّ املؤسّ 
 مفهوم املقارنة املرجعّية .1

 "Lowell Francis" ليزيناعي االجنالصّ  دراسة عند  1810سنة  إىل ة تعودة هلا دالالت àرخييّ املقارنة املرجعيّ      
" Lowell، وقد جاءت بعد دراسة "�اليف هذا ا اطبيقات جناحً لوصول إىل أكثر التّ tدف اة حـني الربيطانيّ ملعامل الطّ 

كأسلوب صناعي "  Assembly Line" جميع التّ  ذي قام بتطوير خطّ لّ ا 1913" سنة Henry Fordدراسة الّصناعي "
بالسكة ومزZين،  ( جبوالت يف مواقع ذبح األبقار يف شيكاغو قيامـهمن خـالل  سالسل اإلنتاج،ب ى أيضاويسمّ  زمتميّ 

 مواكبة بضرورة تؤّسساامل شعرت عندما ةاملرجعيّ  املقارنة تقنيةأسلوب  تطبيقأفكار  بدأت. وقد )56، صفحة 2013
 وكانت، ا�ال نفس يفلرّائدة ا تؤّسسااملأمام  ممكنة ةمدّ أطول  tا والبقاء ةنافسيّ التّ  البيئة يف ثُ دُ حتَ  يتالّ ّورات التط
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  بداية يفبّية الغر  تؤّسساامل من العديد  بزZرة Dحثوها قام ة عندمااملرجعيّ  املقارنة ق مفهومطبّ تُ  دولةأّول  الياDن 
 حقّ  على للحصول عاقداتالتّ  من ضخمة جمموعة خالل من الغرب من نقلوه ما استيعاب واستطاعوا اتيّ اخلمسين

  .  )283، صفحة 2014سلمان، فرج وأمحد، (  ظروفهم مع متهءومال  يناسبهم  مامراعاة اختيار مع ،  املعرفة
 أنّ  إذ سة،املؤسّ  أداء مستوى لرفع  بعةماذج املتّ النّ  أهمّ  ضمن من "Benchmarking" ةاملرجعيّ  املقارنة دُّ عَ تُـ      

 حبيث ومعاجلتها عفالضّ  ونقاط ة وتعزيزها،القوّ  نقاط وحتديد  األداءّشرات مؤ  حتسني يف يساهم موذجهذا النّ استخدام 
 أنّ  كما ،رّائدةال ساتاملؤسّ  من سةتكتسبها املؤسّ  يتالّ  املعارف خالل من وهذا اآلخرين، املنافسني على زتتميّ 

 ساتاملؤسّ  أداء مستوZت الع علىاالطّ  من هانُ كِّ ميَُ  سةللمؤسّ  املالشّ  األداء تقييم يف ةاملقارنة املرجعيّ  على االعتماد
 بعةاملتّ  األساليب على فعرّ عن التّ  فضًال  أفضل، مستوZت إىل به واالرتقاء األداء رفع مستوى ع يشجّ  ما وهذا ،رّائدةال
أهدافها؛ لكي تؤيت املقارنة املرجعّية مثارها وحتّقق و  .)234 –233، الصفحات 2017كّواشي وبودودة، ( ذلكحتقيق  يف

جيب أن تنطلق أساًسا من قناعة القائمني على املؤّسسة حبتمّية الّتخطيط واالستعداد ملواجهة الّتغيري يف البيئة احمليطة.  
والّسعي حنو نوع جديد من املمارسة والّتعامل مع املستجّد من املتطّلبات والّشروط. حبيث تقتضي مواقف خمتلفة جتاه 

يـَُلوَُّح أمامها من فرص ينبغي اغتنامها. وهذا يقتضي الّتوّجه حنو رؤية للمستقبل وما حيمله   ما تواجهه من }ديدات وما
  . )85، صفحة  2014مجيل وزيد اخلري، (من حاالت ميكن الّتحضري هلا أو على األقل الّتكّيف معها

 مفهوم ة حولاإلداريّ  راساتالدّ  يف نيثوالباح ابالكتّ  راءت آوتباين دتتعدّ " فقد Mills & Othersوفًقا لــــ"    
على  كيزالرتّ  اللخ منف األهدا عدادإو  األداء راتمؤشّ  ة لتطويراملهمّ  األدوات إحدى دُّ عَ تُـ املقارنة املرجعّية إّال أÆّا 

، صفحة  2016يوسف وصاحل، ( رينخاآل yعمال مقارنة أعماهلا عند  به تقتدين أؤّسسة للم ميكنذج إحصائي منو  بناء
مع  ةؤّسسامل أداء قارنةم واسطتهام بيت اليت ة«العمليّ  ا:Æّ " املقارنة املرجعّية Kreither & Kinickiyف "عرّ  قد . ف)26

 فريى" Wild" اأمّ  .)147، صفحة 2010(العّبادي والّدعمي،  املتميز»ت األداء ذااألخرى  سةفاناملؤّسسات املتلك 
 ّÆyاملستمر»،الّتحسني  ضمان على تساعد أعلىة مناسب مبعايري أدائها مقارنةن م ةؤّسساملن ميكّ  ذيالّ  «األسلوب: ا 
 ألنشطتها  د ئاالرّ  اتؤّسسامللكيفّية اجناز  األفضل للفهم «تسعى: اKrojeuski & Ritzman " ّÆy" يرى حني يف

    .)108، صفحة 2014زرزار وغّياد، (  ة»ؤّسسللم  ايلحلا  األداء  حتسني  ةبنيّ   معها واملقارنة
مات أدائها مع قوّ سة ملقارنة مُ يت تستعملها املؤسّ ريورة الّ تلك السّ  Æّyاة املقارنة املرجعيّ ميكن تعريف ا سبق، ممّ        
، و}دف من وراء ذلك إىل سة نشاطهافيه املؤسّ ذي متارس ميدان العمل الّ نفس ائدة يف سات الرّ مات أداء املؤسّ قوّ مُ 

  حتسني أدائها.
 مناذج املقارنة املرجعّية  .2

د بنماذج املقارنة املرجعّية، املراحل الواجب إتّباعها لتطبيق الّنموذج واالستفادة منه يف املؤّسسة. ونذكر أهم قصَ يُ      
" اّلذي هو مدير يف شركة Robert Camp"، حيث ُحيّدد "Robert Campهذه الّنماذج نظرًا لتعّددها وهو منوذج "
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"XeroxالستD " ناد إىل خربته يف تطبيق املقارنة املرجعّية يف الّشركة مخس خطوات رئيسّية متعاقبة لتطبيق أسلوب
  :  )62، صفحة 2013بالسكة ومزZين، (املقارنة املرجعّية بنجاح، وهذه اخلطوات هي كاآليت  

: ُميّثل اخلطوة احلامسة يف جناح عملّية املقارنة، حيث يتّم تشكيل فريق املقارنة اّلذي يتوّىل حتديد العملّيات الّتخطيط  . أ
اّليت سيتّم إجراء املقارنة عليها. وعلى ضوء ذلك يتّم اختيار الّشريك اّلذي ستجري املقارنة معه. ويتّم يف هذه املرحلة  

لّضروريّة لنجاح عملّية املقارنة، إىل جانب حتديد كيفّية قياس أداء كّل من كذلك حتديد نوع وطرق مجع املعلومات ا
 الّشريكني يف هذه املقارنة؛ 

: وذلك tدف الفهم الكامل واملعّمق للعملّيات احلالّية واملستقبلّية، وكذلك العملّيات اخلاّصة Dلّشريك يف الّتحليل  . ب
وجودة يف املؤّسسة، وما هي عوامل تفّوق الّشريك يف العملّيات اّليت املقارنة، ّمث حتديد حجم ونوع وأسباب الفجوة امل

 تشملها املقارنة، وأخريًا يتّم استقراء مستوZت األداء املستقبلّية؛
ا�االت اّليت تستوجب الّتغيري، والعمل على  حتديدوضع بر�مج تنفيذي لغرض  املرحلة هذه يف يتمّ : و الّتكامل  . ج

ى أداء مستو  حتقيقإىل  يتؤدّ  يتالّ والوسائل  املواردِقَبل مجيع العاملني، وحتديد األدوار و  ضمان قبول الرب�مج من
 ؛أفضل

إىل أعمال وإجراءات، أّمهها تعديل وتطوير وتطبيق  ابقةالسّ  اخلطوات: ويبدأ الّتنفيذ الفعلي من خالل ترمجة الّتنفيذ   .د
 ؛قاملتحقّ   مقدّ التّ   ومستوى  تائجالنّ   وDلّصيغة اّليت تتالءم مع بيئة املؤّسسة، ومراقبة،  ريكالشّ   من  ةسباملكتطّرائق  ال  أفضل

، حيث ينتج عن ةؤّسسامل: ويتحّقق هذا حينما تنصهر أفضل الطّرائق اّليت ّمت نقلها من الّشريك إىل داخل الّنضوج  .ه 
 كل.للمؤّسسة ك  األفضل  األداءممّا يؤّدي إىل    ةلبيّ السّ   الفجوة  معاجلةذلك  

  متطلّبات جناح تطبيق املقارنة املرجعّية  .3
 على تقوم لةكَ يْ هَ مُ  ةعمليّ ، فقط األداء قياس على وليس املقارنة، على تقوم ة(عمليّ  بكوÆا ةاملرجعيّ  املقارنة تتسمّ      

 وكذلك املنافسني، عن املعلومات مجع  يف تساعد عملّية  ،اآلخرين من معلّ للتّ  منظّ مُ  وأسلوب تقنية، مةمنظّ  خطوات
 اتالعمليّ  أداء قارنةم ةعمليّ رتاتيجّية، اإلس اإلدارة يف سيريوالتّ  للقيادة أداة، نظيميالتّ  معلّ والتّ  موّ النّ  تستعمل لتقييم

 أنواع مقارنة عملية، و قيمة أفضل إىل الوصول بيهة tدفالشّ  ساتاملؤسّ  يف زةاملتميّ  اتالعمليّ  مع سةDملؤسّ  املختلفة
كّواشي ( سة)ؤسّ امليف  طبيقللتّ  واملناسب األفضل القيمة ذي األسلوب الختيار األداء حتسني أساليب من خمتلفة

ات من األدوار، أو املنتجات، أو نظم اإلنتاج، أو عمليّ  ةاملرجعيّ  املقارنةخذ تتّ كما   .)241، صفحة 2017 وبودودة،
ة ما بعد الصنع...، وغريها جماالت خاصّ  اتDئن، أو خدماإلمداد، أو االستجابة للزّ اخلزن، أو إدارة البيئة، أو نظام 

   .)165 –164، الصفحات 2015رشيد وجّالب، (  هلا
من بني الفوائد الكبرية واملمّيزة لعملّية املقارنة املرجعّية هي أÆّا تساعد على الّنظر إىل ما وراء مناذج أداء العملّيات     

القائمة، فعندما تقوم املؤّسسة �جراء املقار�ت مع مؤّسسات أخرى، فإÆّا تعمل بذلك وبشكل كبري على حتسني 
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 & Shafer"وحسب  .)328، صفحة 2007بين محدان وإدريس، ( د ملشاكل اليوماحتمالّية وضع اليد على حلول الغ

Meredith"  صفحة  2018حسانني، (ميكن إبرازها يف اآليت    املرجعية  املقارنةتطبيق    بات لنجاحاملتطلّ   من جمموعة توجد ،
138(:  

 اتيّ واإلمكان املوارد بتوفري فنيواملوظّ  العليا اإلدارة من التزام هناك يكون  أن جاحالنّ  بيتطلّ  حيث: االلتزام يف غبةالرّ   . أ
 .ةؤّسسامل  لنجاح زمةالّال 
اإلسرتاتيجية   Dألهداف حتقيقها املطلوب الفرعية األهداف ترتبط أن جيب: اإلسرتاتيجّية Dألهداف اتالعمليّ  ربط  . ب
 .ةؤّسسللم
 ةعمليّ  فقط على اقاصرً  ليس ةاملرجعيّ  املقارنة تطبيق أنّ  سةاملؤسّ  تؤمن أن جيب: ةؤّسسامل رؤية حتقيق حنو هوجّ التّ   . ج

 .هفي  تعمل  ذيالّ   ا�ال  يف ةؤّسسامل  طموحات حتقيق  على  ولكنالّتحسني  
 .واالسرتاتيجي  اإلبداعي  فكريDلتّ   ةاملرجعيّ   املقارنة  فريق  زيتميّ   أن جيب:  جديدة أفكار  عن  البحث  . د
 .ةاملرجعيّ   املقارنة  يف  ةئيسيّ الرّ   ائزكالّر   أحد  املستخدمة  اإلجراءات  ألنّ  انظرً :  اتالعمليّ   توثيق  .ه 
 العمل فريق أعضاء بني املعلومات نقل يف كبرية  بدرجة تساهم صالاالتّ  نظم كفاءة  ألنّ : الةفعّ  اتصال أنظمة وجود  . و
  .ةاملرجعيّ   املقارنة  يف

  املؤّسسي  املطلب الثّالث: آلّية حتسني األداء
ُتشكِّل سريورة حتسني األداء حتّدZً للمؤّسسات الرّائدة يف قطاعها ونشاطها، وذلك للمحافظة على مركزها      

الّتنافسي، وتفعيل عملّية االبتكار واإلبداع فيها، ودفع مواردها البشريّة للمشاركة يف سريورة الّتحسني من خالل 
على مسار الّتحسني مبختلف  فز واألجور، وهو ما ينعكس إجيابي�اا بنظام احلواترسيخ هذه الثّقافة يف أوساطهم، وربطه

  جوانبه يف املؤّسسة.   
  املؤّسسي  الفرع األّول: مفهوم حتسني األداء

}دف إىل العمل على تطوير سريورات العمل ، واّليت سيريتّ ال اتفلسفأحد تعترب مقاربة حتسني األداء يف املؤّسسة       
، وبذلك يقع على عاتق اإلدارة يف املؤّسسة واألنشطة املتعّلقة Dآلالت واملواد واألفراد وطرق اإلنتاج بشكل مستمرٍّ 

  األداء فيها.سريورة  توفري آلّيات ومتطّلبات جناح جهود حتسني  
     تعريف حتسني األداء .1

 ورةالثّ " منذ  االهتمام تسارع ولكن األداء،  بتحسني االهتمام فيها  بدأ يتالّ  Dلفرتة ن كهّ التّ  ا�دي غري من    
 سيجما ةستّ  إىل املةالشّ  اجلودة  إدارة  فمن .ذرو}ا يف اآلن هي  طورّ التّ  سرعة  أنّ  هو ائد السّ  رصوّ والتّ  ،"ةناعيّ الصّ 

 وبتمحيص ذلك ومع  األعمال، أداء  لتحسني املقرتحة ةوريّ الثّ  للمناهج Æاية هناك أنّ  يبدو ال املتوازن، األداء  وبطاقة
 ذان اللّ  ريع السّ  غيريوالتّ  االبتكار ألنّ  سابقا}ا، عن  قليلة  اختالفات مقدِّ تُ  حسنيللتّ  اجلديدة األساليب معظم نّ فإ أعمق
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،  2017والعّقون،  الّصمد عبد( ءاألدا حتسني tدف يرتبطان  ما عادة نظيمية،التّ  للحياة ةبيعيّ الطّ  امليزات من مها
 الفعلي، األداء يف االحنراف أو عالج القصور أساًسا إىل األداء حتسني فكرةتستند  كما.  )559 -558الصفحات 

 املدخالت، يف القصور عالج إىل حتسني األداء عملي�ا َمثَّ يّتجه األداء. ومن إىل أّي عنصر من عناصر تعود قد  واّليت
  .)16، صفحة 2018بن عبد العزيز وصديق، (  مجيًعا فيهانظام األداء، أو   أو خمرجات عملّيات

 طريقة منّظمة وشاملة لعالج«األداء بتكنولوجيا األداء اإلنساين، وميكن تعريفها Æّyا:  حتسني ُتَسمَّى عملّية     
املشاكل اّليت تعاين منها مؤّسسة ما، وهي عملّية منّظمة تبدأ مبقارنة الوضع احلايل والوضع املرغوب لألداء الفردي 

كايف،  ( »واملؤّسسي وحماولة حتديد الفجوة يف األداء، وهنا ¾يت حتليل املسّببات ملعرفة ªثري بيئة العمل على األداء
 وذو مة،املنظّ ا منه تعاين يتالّ  املشاكل لعالج وشاملة مةمنظّ  «طريقةه: yنّ " فيولر" فهرَّ عَ  كما.  )68صفحة  ،2016

 نّ إف "لوينثال" وحسب األداء، يف الفجوة يد حتد  وحماولة فيه املرغوب Dلوضع  احلايل الوضع مبقارنة تبدأ مةمنظّ  ةعمليّ 
 سواء، حدٍّ  على  والعاملني  اإلدارة اتوسلوكيّ  اتهاواجتّ  قيم نةاملتضمّ  مةاملنظّ   ثقافة يف غيريالتّ  إىل يسيؤدّ  األداء حتسني
 فكريالتّ  مهارات وتعزيز االقرتاحات تقدمي  على العاملني ع شجِّ يُ  هأنّ  كما البناء، إعادة اهاجتّ  يف لحوّ التّ  يكون  حبيث

مزهودة،  (سواء  حدٍّ  على مةواملنظّ  للفرد سبةDلنّ  األداء مستوZت أفضل حتقيق يف مهيسا  اممّ  واالبتكاري، اإلبداعي
  .)221، صفحة 2016

 رقالطّ  جمموعة منفيها  فتوظِّ ؤّسسة، امل tا تقوم وشاملة مةمنظّ  ممّا سبق، ميكن تعريف حتسني األداء yنّه سريورة     
أوضح لألنشطة ولضمان مستوى أعلى يف الّرتكيز على الزّبون وفهم رفع مستوى األداء،  ، tدفاتواالسرتاتيجيّ 

   والعملّيات وحتفيز العاملني مبا يضمن التزامهم ومسؤولّيا}م جتاه مؤّسستهم وبيئتهم وجمتمعهم.
  حتسينه متطّلباتو عناصره   مبادئ حتسني األداء، .2

 ومتابعةوالقياس املستمّر  ،)داخلي أو خارجي (الّزبون  وتوقّعات احتياجات بتحقيق األداء تقوم عملّية حتسني     
 أو الفجوة حتليل مبدأ على اّلذي يُرّكزُ  األداء حتسني َتستخدُم املؤّسسة منوذج الّتحسني حتقيق األداء. ومن أجل

  ُميكنُ  اّليت الوسائل أو الكيفّية االحنراف واقرتاح مصادر هذا عن والبحث املستهدف األداء عن احنراف األداء الفعلي
ح هذا أن   ةأساسيّ  بادئعلى م األداء حتسني. كما ترتكز سريورة )227، صفحة 2019مقيمح، ( االحنراف ُتصحِّ

 مجيع  مشاركة وتشجيع  والعوائق احلواجز إزالة، اتوالعمليّ  ظم النّ  على كيزالرتّ ، األداء ومتابعة املستمرّ  (القياسمتمثّلة يف 
 )"خارجي/داخلي" بون الزّ  عاتوتوقّ  احتياجات بتحقيق الوعيوخاّصة أصحاب الكفاءة واملهارة واإلبداع، و  العاملني

  .)29  ، صفحة2014مسغوين، (
 التكنولوجيا، اإلنتاجية، (اجلودة، يف لتتمثّ  العناصر من جمموعة توازن ستوجبت حتسني األداء سريورةإّن     

 بعني تذَ خِ أُ  قد  سةاملؤسّ  يف املصلحة أصحاب واحتياجات عاتتوقّ  ر أنّ العناص توازن هذه دُ كَّ ؤ يُ و  ،والتكلفة)
ويف ذات  .)190 -189، الصفحات 2018العرايب وقّدور، ( "املالشّ  حسنيالتّ  إدارة" املنهج هذاعلى  قلَ طْ ويُ  االعتبار،
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 أن جيب األداء وتطوير حتسني ما بشأن قرار أو إجراء اذاختّ  وعند  شاملة نظرة األداء حتسنيسريورة ب تتطلّ  السياق،
  من  ره فستظ ةاخلارجيّ  اهاملشكلة وقشور  رهظوا مبعاجلة سةاملؤسّ  قامت إذا هألنّ  يٌّ هبدي أمرٌ  ذاهو  اجلذور، من يبدأ

 ومتنيٍ  قويٍّ  أساس على البناء فإنّ  أكيد وDلتّ  ، هعلي والبناء األساس من البدء وه واملطلوب املنطقي فاحللّ  لذا ،جديد 
   .)409  ، صفحة2017الّداوي وبوخلخال، (  ومتنيٌ  قويٌّ أداٌء    احتمً  هعن  سينتج ما
     اّجتاهات حتسني سريورة األداء .3

يُركُِّز منوذج حتسني األداء على حتليل الفجوة من خالل تشخيص األداء الفعلي ومقارنته مبستوى األداء املطلوب.      
البّد أن يكون هناك دعم (حيث يتعّلق حتسني األداء بتقليص هذه الفجوة. ويف اآليت بعض متطّلبات حتسني األداء 

اف املؤّسسة بدقّة، وأن تكون منسجمة مع اخلّطة اإلسرتاتيجّية وحتفيز من طرف اإلدارة العليا للمؤّسسة، حتديد أهد 
، 2018 لراس،( )وقابلة للّتنفيذ وتعطي فائدة ماديّة ومعنويّة للمؤّسسة، وحتديد الفئة املستهدفة بسريورة الّتحسني

 ،...Dئنالزّ  عاتتطلّ  دتوتعدّ  ات،غريّ التّ  وترية تسارعت، و ديدةالشّ  املنافسة مشكلة احتدمت اليومو  .)73صفحة 
 عن البحث إىل تغّري ت  األداء حتسني ةإشكاليّ  جعلتو  ؤّسساتامل اهتمامات من تغريّ  يتالّ ، و تحدZّ التّ  من وغريها
  .)71 -70، الصفحات 2016شرقي، (  ، والّتحسني املسرّعاملناسب حسنيالتّ   املستدام، األداء  ،الّشامل األداء

 ةمشوليّ  أكثر مقاربة إىل tا فعرَ يُ  كان  يتالّ  القدمية املقارDت من األداء مفهوم خرج قد : لحنو حتسني األداء الّشامل  . أ
 على كيزالرتّ  دجمرّ  من األداء حتسني غاية توتغريّ  ا�تمع، جتاه ةاملسؤوليّ  لحتمُّ  يف الّنجاح بتحقيق قةاملتعلّ  تلك  وهي

 ملختلف الةالفعّ  لالستجابة اهلادفة ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  yبعاد تعكس ةمشوليّ  نتائج حتقيق إىل ة،االقتصاديّ  تائجالنّ 
 حتسني جتاه املؤّسسة  يف واضحة سياسة هناك تكون   أن  ينبغي  ذلك ولتحقيق املصلحة، ألصحاب املتضاربة عاتطلّ التّ 

 .االجتماعي واألداء البيئي، األداء االقتصادي،  األداء
 يعين ولكن ميومة،الدّ  أو األداء  مستوى نفس على بقاءال االستدامة مفهوم يعين ال: املستدام األداء حنو حتسني  . ب

  مبفهوم  قيتعلّ  فهو البيئة، وتطوير تنمية ا�تمع، عاتلتطلّ  االستجابة بح،الرّ  حتقيق يضمن ذيالّ  ى األداءعل احلفاظ
 ةمبسؤوليّ  فهاوتصرّ  مستدامة لنتائج ؤّسسةامل حتقيق (مدى جبانبني قيتعلّ  املستدام األداء فإنّ  وعليه .املستدامة نميةالتّ 

 على Dلقدرة ذلك مُ رتجِ ويُ  األداء، الستدامةؤّسسة امل قدرة خيصّ  اينالثّ  واجلانب املصلحة، ذات طرافاأل مجيع  جتاه
 .املناسبة) ةواهلويّ  املخاطر، تسيري اإلبداع، ف،كيّ التّ 
 هو ذلك يف األهمّ  لكنّ  منه،  املنشودة األهداف Dختالف األداء حتسني أساليب ختتلف: املناسب حسنيالتّ  حنو  . ج

 املؤّسسة يف األداء حتسني إجراءات وجود عن منتكلّ  أن  د اجليّ  ومن األهداف، هذه لتحقيق املناسب األسلوب اختيار
 مبا مؤّسسةلل ةالعامّ  اإلسرتاتيجّية مع اإلجراءات  هذه تتوافق أن  اجد�  املهمّ  من لكن ة،جذريّ  أو ةتدرجييّ  بصفة سواءً 
 .ةواخلارجيّ  ةاخليّ الدّ  البيئة  ملعطيات الةالفعّ  واالستجابة املصاحل أصحاب رضا حتقيق يكفل
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 وإجنازات إجراءات فيها تتسارع يتالّ  مؤّسسةلل ةاملثاليّ  احلالة األداء حتسني ل تسريع ثّ ميُ : حنو الّتحسني املسرّع  . د
 وDخلصوص ذلك ققّ حتُ  يتالّ  املوارد حتسني عند  احلالة هذه قتتحقّ  حيث زة،متميّ  أداء  مستوZت إىل حسنيالتّ 

 ذلك،  بتتطلّ  اتمتغريّ   أو معطيات دخول عند  األداء حتسني تسريع  األعمال بيئة فرضُ تَ  ما وعادة.  ةالبشريّ  الكفاءات
 تعود ُمثَّ  فقط الفرتة لتلك سريع التّ  �جراءات تقوم األÆّ  ذلك، ققِّ حيُ  من املؤّسسات من فقط قليل عدد الواقع  يف ولكن
 .العادية حلالتها

 املؤّسسي  الفرع الثّاين: مناذج حتسني األداء
 هذه أنّ  كما.  األفضل األداء إىل الوصولأدائها من أجل  تحسنيل بنماذج املعاصرةاملؤّسسات  تستعني العديد من     

...، وغريها من العوامل نشاطال نوع جم،احلاألهداف،  Dختالف ألخرى ةمؤّسس من وتتفاوت ختتلف الّنماذج
    اّليت سيتّم الّتطّرق لبعضها.املوقفّية، و 

  واجلذري  داء وفق أسلويب الّتحسني املستمرحتسني األ .1
الّتدرجيي املستمّر الّتحسني (" مها Leban Raymondيوجد منطان لتحديد مفهوم حتسني األداء حسب الباحث "     

، فالّتحسني الّتدرجيي املستمّر يتعّلق بتحديد طرق الّتطوير يف األعمال اليومّية وتنفيذها بوضع ِفَرق )والّتحسني اجلذري
للّتطوير }تّم حبّل املشكالت اليومّية اّليت تواجهها العملّيات Dستعمال أدوات إدارة اجلودة، أّما الّتحسني اجلذري فال 

درجيي�ا بل بقفزة نوعّية يف مستوى األداء وتلجأ املؤّسسات إىل هذه الطّريقة إذا كان هناك فرق كبري بني األداء يكون ت
احلايل واألداء املرغوب فيه، اّلذي يستلزم إشباع حاجات الزّبون، أو مواجهة املنافسة، فـَُتْجري عملّيات تعديل جذريّة 

  .  )56، صفحة 2015عيسى،   بن(خصائص كّل نوع من أنواع الّتحسني    يف طريقة تسيريها. ويلّخص اجلدول اآليت
 

  اجلذري حسنيوالتّ  املستمرّ  حسنيالتّ   : متغّريات)06(اجلدول رقم  
  

  مدى الّتغيري   املشاركة  الوقت الّالزم   تكرار الّتغيري   نقطة البداية   طبيعة الّتغيري   املتغّريات 
  ) داخل األقسام( ضّيق   من األسفل إىل األعلى   قصرية   مرتفعة   عملّية موجودة   جزئي   الّتحسني املستمرّ 
  ) بني األقسام( واسع   من األعلى إىل األسفل   طويل   منخفض   البدء من جديد  جذري  الّتحسني اجلذري 

  
  

  . )30، صفحة 2014مسغوين، (  :املصدر
  

  اتعمليّ  تعديل طريق عن بون الزّ  حاجات إشباع يف ن ا يتشارك اجلذري حسنيوالتّ  راملستم حسنيالتّ  ليدخَ مَ  إنّ     
 الفاعلني طريق عن ةمستمرّ  بصفة االختالالت مستوى على ةتصحيحيّ  yعمال يقوم املستمرّ فالّتحسني  ،املؤّسسة
 وفق اجد�  كبري تصحيح إىل حتتاج يتالّ  االختالالت على أكثر زركّ يُ  فهو حسني اجلذريالتّ  اأمّ  ،العملّيات يف املباشرين

  : )30، صفحة 2014مسغوين، (  كاآليت  هي بقيود حسنينوع التّ   . ويرتبطقيادي نظام
  ؛حسنيالتّ  على  احلصول أجل من زمةالّال  التواملؤهّ  Dلكفاءات قةاملتعلّ  ةقنيّ التّ  عوبةالصّ    -
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  ؛حسنيالتّ  تنفيذ  أجل من ئةاملعبّ  ةالبشريّ  أو ةاملاليّ  سواءً  املوارد حجم -
   .داءاأل لتحسني الةالفعّ  القيادة أجل من العليا اإلدارة طرف  من املنتظر  االلتزام مستوى -
 حتسني األداء وفق الّنموذج الّساكن .2

   َيْظَهُر الّنموذج الّساكن لتحسني األداء من خالل الّشكل أد�ه.     
  

  : الّنموذج الّساكن لتحسني األداء)04(الّشكل رقم  
  

  
  
  
  

  الفعلي  مستوى األداء 
  

  
  

  
  

  . )41، صفحة 2013(بن عيشاوي، : املصدر
  

  

 :)190  ، صفحة2018العرايب وقّدور، (  كاآليت  هي  خطوات، مسخب األداء حتسنيالّنموذج يف   ويُتَبُع هذا    
 ع واملتوقّ  احلايل للوضع  وحتليل تعريف وهو ،درا}اوق }اأولوZّ  ضمن سةاملؤسّ  Dختبار األداء حتليل يتمّ : األداء حتليل  . أ

 سة؛للمؤسّ 
 الفشل  ما يتمّ  وعادة والواقعي، املرغوب األداء  بني الفجوة يف  باتاملسبّ  حتليل  يتمّ  هنا:  املسّببات جذور عن البحث  . ب
 احلقيقّية باتاملسبّ  وليست فقط ةاخلارجيّ  عراضاأل معاجلة إىل }دف املقرتحة احللول ألنّ  األداء، مشاكل معاجلة يف

 هو باتاملسبّ  حتليل لذا فإنّ  أفضل، نتائج إىل يسيؤدّ  فذلك جذورها من املشكلة معاجلة تتمّ  عندما ولكن للمشكلة،
 األداء؛ لتحسني املالئمةجراءات  واإل األداء يف الفجوة بني  مهمّ  رابط

 باته، وعادةومسبّ  األداء ملشاكل لالستجابة وشاملة منتظمة طريقة هو لدخّ التّ : املعاجلة أو الّتدّخل وسيلة اختيار  . ج
  املالئمة جراءات اإل تشكيل  ويتمّ  األداء،  لتحسن وسيلة  من  أكثر ل متثّ جراءات اإل من جمموعة االستجابة تكون  ما

 غيريالتّ  إىل املل الشّ دخّ التّ  ييؤدّ  ما وعادة ة،املرجوّ  الفائدة على ا اعتمادً  عةاملتوقّ  كلفةوالتّ  املايل ولوضعها للمؤّسسة
 أهداف تغيري بعني االعتبار آخذة األداء لتحسني إسرتاتيجّية أيّ  تكون  أن  جيب لذا سة،املؤسّ  يف ةهمّ مُ  نتائج وإىل

 املستوZت؛ كلّ  يف وتطبيقها قبوهلا لضمان رتاتيجّية  اإلس تطبيق  قبل املؤّسسة

 

املطلوب  مستوى األداء 
 (املستهدف) 

 الفعلي  مستوى األداء 

    فجوة
 األداء

 حتديد أبعاد الفجوة 

 البحث عن حّل هلا 

   حتليل الفجوة 

بر�مج العمل  
  لتحسني األداء 
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 يتالّ   غيريمفاهيم التّ  تضمني وحماولة للمتابعة انظامً  ميصمّ  مثّ  نفيذ،للتّ  يّـزًاح يوضع  املالئمة ريقةالطّ  اختيار بعد :  الّتطبيق  . د
 لضمان  غيري،سبة للتّ Dلنّ  شرةاملبا وغري املباشرة األمور بتأثري االهتمام حماولة مع  ةاليوميّ  األعمال يف املؤّسسة تريدها
 ة؛وفعاليّ  بكفاءة أهدافها وحتقيق سةاملؤسّ  ةفعاليّ  حتقيق

 على  مباشرة آÃر هلا تكون  واحللول األساليب بعض ألنّ  ة،مستمرّ  ةالعمليّ  هذه تكون  أن  جيب :األداء وتقييم مراقبة  .ه
 تغذية لتوفري غيري احلاصل،التّ  قياس على ترّكز ومتابعة مراقبة وسائل هناك تكون  أن  جيب كما األداء، وتطوير حتسني
 وبشكل املقارنة جيب يف األداء، الفجوة سدّ  حماولة على احلاصل أثريالتّ  ولتقييم الوسائل، تلك لنتيجة رةومبكّ  ةمرجعيّ 

 استخدامها ميكن قييمالتّ  من على معلومات احلصول على يساعد  اممّ  واملرغوب الفعلي األداء بني قييمالتّ  مع  مستمرّ 
  .جديد  من أخرى تقييم اتعمليّ  يف منها واالستفادة

  حتسني األداء وفق الّنموذج الّديناميكي .3
  خالل الّشكل أد�ه.َيْظَهُر الّنموذج الّديناميكي لتحسني األداء من      

  

  

  : الّنموذج الّديناميكي لتحسني األداء)05(الّشكل رقم  
 

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  .)58، صفحة 2015بن عيسى، (: املصدر
  

 
  }معارف ومعلومات، تكنولوجّيات متطّورة تغّريات مستمرّة، { سة الواقع احلايل للمؤسّ 

 سة ملؤسّ 5 يطالواقع احمل
  االّجتاه حنو الّتحالف   املتداخلة،االّجتاه حنو الّشبكات  االّجتاه حنو احلجم الّصغري،{{

  } ا واالندماج، البحوث والّتطوير أساس الّتقّدم

 سة ملؤسّ اواقع ّتعديل املستمر لال

 الّرتكيز على املورد البشري 
 

 الّرتكيز على الّسوق والّز5ئن 
 

   إزكاء روح رجال األعمال؛ 
   الّتحفيز على االبتكار؛ 
   استثمار القوى الّذهنّية؛ 
   .إعطاء الّصالحّية لالجناز 

  املفهوم الكامل للخدمة؛ 
   مفهوم احلّل الّشامل؛ 
   .خلق القيمة 

 ميمالرتّ  وليس جديدوالتّ  البناء  إعادة
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الّتمييز بني املراحل اّليت َميرُّ tا حتسني األداء كنظام مفتوح يراعي الّتغّريات  البيئّية  أعاله الّشكلمن خالل ميكن      
مبختلف أبعادها، حيث يتمُّ دراسة واقع املؤّسسة مبختلف جوانبها السّيما ما تعّلق Dجلانب املعريف والّتكنولوجي، 

سيتطّلب منها حتديد خطّتها اإلسرتاتيجّية، واّليت بطبيعة احلال سيتّم   وحتليل الواقع احمليط Dملؤّسسة، اّلذي من شأنه
فيها وضع حتسني أداء املؤّسسة وتعديل أدائها يف مقّدمة األهداف، ممّا حيتِّم عليها أخذ املورد البشري أو كما يُعَرف 

 الّسوق أو القطاع اّلذي تنشط فيه Dلّتسويق الّداخلي للمؤّسسة بعني االعتبار، إضافة إىل حتديد سياستها فيما خيصُّ 
من خالل دراسة املفهوم الّشامل للمنتوج أو اخلدمة، وماهية احللول الواجب اّختاذها ودراسة أبعاد عملّية خلق القيمة 

 . )59، صفحة 2015عيسى،   بن(  لتصل يف األخري إىل رسم املعامل اّليت سيتّم على إثرها الّتجديد يف اإلسرتاتيجّية
 املؤّسسي  الثّالث: مداخل حتسني األداءالفرع  

 إعادة البناء إىل حماوالت وصوًال  املخّططة غري الفرديّة احملاوالت من وتتفاوت الّشامل األداء حتسني مداخل ختتلف    
 اتأصبحت تعمل على إجياد اآلليّ  ّتسيرية والؤّسسة املراسات يف جمال نظريّ البحوث والدّ  حيث أنّ .للمؤّسسة الّشامل

 .غّري سريعة التّ و   مضطربة بيئة  القادرة على حتسني األداء ملواجهة املنافسة يف ظلّ  العملات  ماذج واسرتاتيجيّ والنّ 
 "Kaizen"مدخل الّتحسني املستمر   .1

 راءإج خالل من هائأدا ويرطت يف ةؤّسسامل عليها تعتمد  يتالّ  ائزكالّر  أهمّ  إحدى املستمرّ  حسنيالتّ  تقنية عتربُ تُ      
 يف تلفةخامل رصو الق هجو أ من والّتخّلص أفضل أداء ىو مست قلتحقي ةمستمرّ  رتاتلف د زاي مت كلوبش ةري غصت حتسينا

 يتالّ  قنيةالتّ  إىل "Kaizen" مصطلح شريُ يُ و  .)281، صفحة 2014سلمان، ( ةاملاليّ و  ة ريّ شالبو  ةيّ املادّ  ةؤّسسامل اردو م
 الكلمتني مجع  وعند ، د اجليّ  " فتعين Zen" كلمة  اأمّ  غيريالتّ  وتعين" Kai" من الكلمة نون، وتتكوّ الياDنيّ  استخدمها

 "Kaizen" ز تقنيةكّ ر تُ ، و ةوفاعليّ  كفاءة أكثر تصبح كي  وأفرادها ةؤّسسامل اتلعمليّ  " تعين الّتغيري اجلّيد Kaizen "فإنّ 
 ومن ة،ات الفرعيّ العمليّ  من جمموعة إىل دةاملعقّ  اتالعمليّ  جتزئة خالل من  والبسيط املمكن على  املستمرّ  حسنيالتّ  يف
 استخدام قنيةالتّ  هذه بوتتجنّ  كلفة،ت دون  وأحيا�ً  بتكاليف قليلة البسيطة القطاعات هذه بتحسني القيام َمثَّ 

    .)282، صفحة 2014عطياين ونور، (من  الثّ  والباهظة دةاألساليب املعقّ 
متكني املوارد البشريّة، اكتشاف قدرات وإمكانيات جديدة، حتسني (" Kaizenمن فوائد استخدام إسرتاتيجّية "    

بوسامل  ( )ملموس يف معنوZت العاملني، تقليل األخطاء، وتقليل التكلفة والزمن واملساحة املستخدمة وزZدة يف الكفاءة
 : )166 -165، الصفحات 2008دبّون، (  اليةالتّ  Dملراحل "Kaizen" أسلوب رُّ ميَُ . كما  )633، صفحة 2017وشهيد، 

 هذه يفو  .لألشياء املنطقي تيبالرتّ  ومعناها "seiri" ةDلياDنيّ  الفرز على يطلق  :ائدة (الفرز)السّ  األوضاع تقومي   . أ
 الغري Dألشياء االحتفاظ من صخلّ التّ  االفرز عملي�  ويعين ،ةاألساسيّ  وغري ة األساسيّ  األشياء بني  مييز التّ  يتمّ  املرحلة

  .املستخدمة وغري منها فادتَ سْ مُ 
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 مواقعها يف األشياء وترتيب وضع  إعادة " مبعىنseiton" ةDلياDنيّ  عليها يطلق :)منهجي( لألشياء ليمالسّ  تيبالرتّ   . ب
 احلاجة عند  لالستخدام جاهزة تكون  حبيث عنها البحث يف الوقت ضياع لتفادي وذلك ترتيبها وحسب حيحةالصّ 

 امليكانيكي االستخدام أدواتؤّسسات امل بُ رتِّ تُ  حيث ،Ãنية الثنيالثّ  قانون  ون الياDنيّ  استعمل كما وقابلة لالسرتجاع
 صاملخصّ  مكانه إىل يرجع  شيء  كلّ  فلسفة يف وذلك )Ãنية (30  خالل ببساطة tا دف العملt ةخاصّ  لوحة يف

 .االستخدام بعد 
 بصورة ظافةالنّ  على واحملافظة العمل ملكان  ائم الدّ  نظيفالتّ  مبعىن" seiso" ةDلياDنيّ  تنطق: العمل مكان  تنظيف  . ج

 .يوم كلّ   من واألخرية األوىل دقائق  اخلمس خالل العمل ملكان  شامل بتنظيف تقوم ةالياDنيّ  ساتفاملؤسّ  ،ةمستمرّ 
  على  واحملافظة طبيق تّ ال على احلرص ووه" seiketsu" ة DلياDنيّ  عليه يطلق: ة)خصيّ الشّ  ظافة(النّ  املالشّ  عقيمالتّ   . د

 حبيث ةخصيّ الشّ  نظافته على سةاملؤسّ  داخل الفرد حمافظة ضرورة إىل تشري كما العمل مكان يف األوىل الثةالثّ  املفاهيم
 .وظيفته أداء عند  االئقً  مظهره يكون 

 بتعليمات وااللتزام ايتالذّ  االنضباط على األفراد  حثّ  مبعىن "shitsuke" ةDلياDنيّ  عليها  يطلق: ايتالذّ  االنضباط  .ه
 الذايت وااللتزام االنضباط على األفراد كلّ  مع  طفواللّ  نياللّ  على اخلطوة هذه حتثّ  كما،  تيبوالرتّ  ظافةالنّ  وقوانني

 . ةؤّسسامل داخل العمل وأنظمة بتعليمات وقوانني
  "  Hoshin Kanriمدخل إدارة " .2

 إسرتاتيجّية وفق خطّة البقاء الّزDئن واحتياجات توقّعات جتاوز يف ترغب -احلاضر الوقت يف مؤّسسة أيّ  إنّ     
  الرّئيسّية،  الّداخلّية واخلارجّية للعملّيات املستمرّ  الّتحسني وتسعى حنو للّتحقيق قابلة رؤية هلا -املدى طويلة تنافسّية
 املتالحقة، املتغّريات تراجع أمام دون  الّتقّدم هذا على واحلفاظ لتطويره والّسعي على الواقع  الّتعّرف خالل من وذلك
 ّمت تطوير هذا املنهج على يد قد و  .)99، صفحة 2017حنني، ( الّسياسات لنشر كونري هوشني أداة به ما تقوم وهذا

"، حيث رّكز هذا Hewlet Packardاستخدامه بنجاح من قبل شركة ""، وقد ّمت Pridgestoreشركة DZنّية تدعى "
املنهج على الّتخطيط الّناجح واملتابعة الّشهريّة لألداء، فهو يسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف، لعّل من أّمهها كونه 

 متكني اإلدارة العليا من إدارة طريقة لتوجيه جهود كّل األفراد لسدِّ الثّغرات اإلسرتاتيجّية، وDلّتايل فهو منهج يهدف إىل
األولوZّت وحتديد الثّغرات اإلسرتاتيجّية، واّليت جيب َسدُّها ألجل حتسني األداء، وألجل ضمان تطبيق هذا املنهج 

 .)60، صفحة 2017مزهودة، (  yحسن الطّرق جيب }يئة املؤّسسة لالستجابة ملختلف تغّريات حميطها
اإلدارة yنّه مدخل تسيريي شامل لتحقيق جناح اسرتاتيجي يف أداء املؤّسسة، كما أنّه لنموذج هوشني يف  نظرُ يُ     

يهدف لدعم طاقات املؤّسسة لتحقيق نتائج على املستوى االسرتاتيجي طبًقا لألولوZّت، إذ يقوم هذا الّنموذج على 
، هذا الّصددويف  .)77، صفحة 2015عيسى، بن ( الّرتكيز على فجوات األداء وترمجة األهداف إىل نتائج قابلة للقياس

مالءمة أهداف املؤّسسة مع املتغّريات يف البيئة اخلارجّية، الرتّكيز على (تتمّثل املبادئ األساسّية إلدارة هوشني يف 
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ّثغرات، حتديد معاجلة الثّغرات اإلسرتاتيجّية احليويّة، مشاركة كّل املستوZت الّتسيرييّة والتّنفيذيّة يف وضع اخلطط لغلق ال
طرق ومعايري قياس حتقيق األهداف اإلسرتاتيجّية، ربط اخلطّة اإلسرتاتيجّية طويلة األجل Dخلطط املرحلّية قصرية 
األجل، تعديل اخلطط بصفة مستمرّة، اعتماد الّتغذية الرّاجعة من املستوZت الّتسيريية والّتنفيذية الّسفلى، وهو ما 

  .  )61، صفحة 2017مزهودة،  (  )األداء واالستمراريّةيضمن للمؤّسسة الّتحسني يف 
تقوم إدارة هوشني على آلّية مفادها أّن الّتحسني يكون على عملّيات املؤّسسة يف مجيع املستوZت الّتنظيمّية       

  :  )77، صفحة 2015  بن عيسى، (  اإلسرتاتيجّية، الّتكتيكّية والعملّية وهذا من خالل
الّتكامل العمودي؛ بتوجيه مجيع األفراد داخل املؤّسسة حنو حتقيق األهداف، أي تلك الّصورة والّرؤية املشرتكة    -

 احملّددة الّجتاه املؤّسسة.
الّتعاضد األفقي؛ قيادة املؤّسسة عن طريق األعمال العرضّية متعّددة األنظمة والوظائف بواسطة أدوات الّتخطيط    -

 واملراقبة؛ 
لوحدات طابع األمثلّية؛ بتحديد األهداف لكّل وحدة حّىت يتمّكن كّل نشاط من الّتكّيف بسرعة مع إعطاء ا   -

  الّتغّريات البيئّية اخلارجّية والّداخلّية.
      اخلّالق  اهلدممدخل   .3

 لالبتكارإفساح ا�ال  ة من أجلقليديّ ص من املمارسات واألفكار التّ خلّ ه حماولة التّ ق yنّ ميكن وصف اهلدم اخلّال      
بغرض  1942 سنة "Joseph Schumpeter" قتصادي، وقد ظهر هذا املفهوم عن طريق العامل االDملؤّسسةطوير والتّ 

 :هنّ Allison" yه "ف، وقد عرّ املؤّسسةبعد ذلك دخل هذا املصطلح يف مجيع سياقات  مثَّ ، تاملؤّسساة زZدة إنتاجيّ 
وحسب ، »املؤّسسةطة داخل شوطرق وأساليب عمل مستحدثة ألداء األعمال واألنخلق تكنولوجيا جديدة «
"MacGregor"  بتكار أساليب وطرق إنتاج حديثة ال ؤّسساتة تعتمد عليها املة ديناميكيّ عمليّ « :هأنّ إىل  ريشيفهو
 ةعمليّ yنَّه  اوُعرِّف أيضً  .)687، صفحة 2020رضوان والّسعداوي، ( »ستبدال املنتجات القدمية مبنتجات جديدةال
 عصر مع  فقتتّ  وممارسات تنظيمي وضع  إىل ائدةالسّ  ةاإلداريّ  واملمارسات نظيميالتّ  الوضع  من طاملخطّ  لحوّ التّ 

 من األداء، أساس  على احلوافز نظام إىل ةواألقدميّ  الوالء أساس على واملكافآت احلوافز نظام من  لحوّ املعلومات (كالتّ 
، ... االّتصاالت االلكرتونّية إىل ةالورقيّ  االّتصاالت من بكي،الشّ  نظيميالتّ  اهليكل إىل نظيمي الوظيفيالتّ  اهليكل
  .  )476، صفحة 2005بّلعور ومصيطفى، (  )وغريها

ل وذلك من خال للّزDئنقيمة  األساس على إضافةز يف ق يركّ اهلدم اخلّال  أنّ " إىل Borchert & Cardozo" حوضّ     
، ثقافة ة لإلدارةات اإلسرتاتيجيّ مللموسة كالقدر ا تمام Dألصول غريالهة جديدة وأيضا استعانة بوسائل تكنولوجيّ اال
ي ق همسات اهلدم اخلّال  أهمّ  إىل أنّ " Bloch & Metcalfeوقد أشارت دراسة " سة.ؤسّ دة للممعة اجليّ Zدة، السّ الرّ 

  رضوان ( سةؤسّ بعة يف املاملتّ  اءاتواملرونة يف القواعد واإلجر  بتكارر روح االشون ؤّسسة،إحداث تغيري هيكلي يف امل
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يف اآليت ميكن إبرازها أهّم خصائص اهلدم اخلّالق  كما يرى أحد الباحثني أنّ .  )687، صفحة 2020والّسعداوي، 
  :)69، صفحة 2008الّدوري، (
اهلدم اخلّالق ليس عملّية Ãبتة، بل هو عملّية ديناميكّية مستمرّة يعتمد على منطق استيعاب املستهلك وتوّجهاته.    -

نّبأ Dملستقبل وظروف البيئة اخلارجّية قبل وقوع واملؤّسسة هنا ال تنتظر لكي تُغّري بل أن تبادر يف الّتغّري حنو الّتطوير وتت
 األحداث لكي تكون يف مأمن من الّتقّلبات والثّبات يف بيئة العمل.

َحتُدث عملية اهلدم اخلّالق بشكل اندفاع حذر وليس عملّية تشبه الّتقليد للمؤّسسات األخرى، فهي َتسرّع رصني     -
 ."Joseph Schumpeterكما يطلق عليها "

يسعى اهلدم اخلّالق لبناء هيكل كفء اقتصاد�Z للمؤّسسة أكثر رصانة وأكثر منو�ا وبشكل علمي كي يستطيع أن    -
 ات األخرى يف ظّل االقتصاد العاملي.ينافس املؤّسس

تكتسب عملّية اهلدم اخلّالق أمهّية كبرية لدى املؤّسسة، ولذلك فهي ُتشّكل إجراًء ليس سهّال أو روتيني�ا بل إنّه      
 ّÆٍل وجديٌد متطّور. ال شّك أن املؤّسسات حينما تتبّىن أفكارًا ومفاهيم جديدة، فإD ا حالة فاصلة بني ما هو قدٌمي

البّد أن تكون قادرة على اإليفاء مبتطّلبات الّتحديث والّتطوير وDألخّص املتطّلبات املاّديّة واملالّية والبشريّة. كما أّن 
مدخل اهلدم اخلّالق يهدف إىل الّسعي لتحقيق توازن ديناميكي، الّتحّول حنو العوملة، تطوير اسرتاتيجّيات احتواء 

 لتحسني قاخلّال  دمريالتّ  يعتمد ويف ذات الّسياق،. )69، صفحة 2008الّدوري، ( ّزبونالّسوق، حتّول اإلدارة حنو ال
    :)477 -476، الصفحات 2005بّلعور ومصيطفى، (  اليةالتّ  املراحل  على  األداء

 ؛احلجم تصغري -
 ؛يناميكيالدّ   وازن التّ  عن البحث -
 ؛وقالسّ  إىل خولالدّ  ةإسرتاتيجيّ   تنمية -
 ؛زّبون لل االنقياد فلسفة  حنو لحوّ التّ  -
  .ةالعامليّ  حنو ، االّجتاهوقالسّ   إلغالق  ةتسويقيّ  ةإسرتاتيجيّ   بناء -
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  املؤّسسياملبحث الثّالث: أسس مقاربة األداء الّشامل  
لقد َتوسَّع دور املؤّسسة يف ا�تمع تدرجيي�ا، فلم يـَُعد دورها يقتصر على حتقيق أهداف مالّية قصرية أو متوّسطة      

األجل إلرضاء مسامهيها، بل جيب أن يتضّمن أيًضا أبعاًدا غري مالّية أخرى }دف إىل تعزيز استمراريّة واستدامة 
ر املؤّسسة، تـََغريَّ أيًضا مفهوم األداء وتطّور؛ فالّرؤية الّتقليديّة لألداء، واّليت وعلى غرار هذا الّتطّور يف دو  .املؤّسسة

 أكثر مشولّيةوذات أبعاد استبداهلا تدرجيي�ا برؤية أوسع نطاقًا لى الّنظرة املالّية قصرية األجل أصبحت جيب تقتصر ع
ولكن ، }دف إىل حتقيق ليس فقط األهداف االقتصاديّة املؤّسسة اليوم ؛ أي أنّ ملسايرة الظّروف واملتغّريات الرّاهنة

ت َتوسَّع، فالّنظرة احلديثة ملفهوم األداء وDلّتايل .اقتصاديّة واجتماعّية وبيئّية؛ الثةث اأبعادً تتضّمن أكثر مشولّية  اأهدافً 
 ."املسؤولّية االجتماعّية" أو املسؤولّية ا�تمعّية للمؤّسسة جتاه أصحاب املصلحة  ممفهو   يف االعتبار  لتأخذ

   املؤّسسي  املطلب األّول: ماهية األداء الّشامل
، فقد تغّري مفهومهاجلديدة  العملبيئة  ويف ظلّ البحتة،  على الّنظرة املالّيةاألداء يف املمارسة الّتقليديّة  اقتصر مفهوم     

اسم "األداء  يطلق عليه حالي�ا  أصبحأي ؛ ةاالقتصاديّ  هألبعاد Dإلضافة اجتماعّية وبيئّية ا أخرىيشمل أبعادً اّتسع ل
  . ، والبيئّيةاالجتماعّيةو   الّثالثة االقتصاديّةالّتكامل والّتوازن بني األهداف    فيهيقتضي  اّلذي  الّشامل" أو "املستدام"، و 

  املؤّسسي  األداء الّشاملالفرع األّول: مفهوم  
مرهون واستمرارها  اؤهابق ا}ا جتاه األطراف اّليت تتعامل معها، أصبحمسؤوليّ ، وزZدة املؤّسسةأنشطة يف ظّل َتوسُّع     

عليه  اليوم زZدة على حتقيق األداء املايل؛ وهو ما يصطلح بيئّيةالجتماعّية و األبعاد االشمل حقيق أداءات أخرى تتب
  الّشامل املؤّسسي.Dألداء  

  تعريف األداء الّشامل .1
قدرة   وهو أقّل، املناسب وبتكلفة الوقت ويف جّيدة بطريقة األهداف لتحقيق مفتاح املؤّسسات يف األداء يُعتربُ      

فيها   املتاحة املوارد استخدام نتيجة مع البيئة  تفاعلها ضوء ويف احملّددة، املعايري وفق أهدافها  حتقيق على املؤّسسة
تكلفة  تدنية مقابل الّزبون  نظر وجهة من قيمتها على تعظيم املؤّسسة قدرة يقيس أنّه كما وفّعال، كفء بسلوك
كما أّن األداء مبفهومه احلديث يتمّيز Dلّشمولية  ،)226، صفحة 2019مقيمح، ( القيمة هذه خللق الّضروريّة الوسائل

أداء متوازن يف كّل اجلوانب، وذلك بتحقيق أداء مايل، اقتصادي، اجتماعي، وبيئي  واالستدامة، وهو يرتبط بتحقيق 
مسامهة املؤّسسة يف «"، ُميّثل األداء الّشامل Quairel. فمن جهة، وفًقا لـــــ")252، صفحة 2015عرقوب، ( متمّيز

يَفَرتُض تُعدُّد جماالت اّلذي مؤّسسات. و أهداف الّتنمية املستدامة. وهو جزٌء من نظام مراقبة املسؤولّية االجتماعّية لل
  املراقبة وَتوسُّع نطاقها. وهذا يعين، من الّناحية الّنظريّة، الّتكامل والّتوازن بني األهداف االقتصاديّة والبيئّية واالجتماعّية 

(Benatiya Anadaloussi & Alij, 2017, p. 446). ويف ذات الّسياق، يُعتُرب األداء الّشامل أيًضا حسب 
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"Capron & Quairel   " لتقييم مستوى تنفيذ املؤّسسة السرتاتيجّيات الّتنمية املستدامة املعلنة«كأداة«(Nafzaoui 

& El Hammoumi, 2018, p. 180) ." ومن جهة أخرى، يرىPaul Pinto :امل يعين األداء الشّ «" أّن
ستخدام وختصيص املوارد بني الّزDئن، العّمال، واملسامهني والغرض منه تقوية وتدعيم الّنظام البيئي أحسن نظام ال

القيم من أجل القدرة على (، فحسب هذا األخري فإّن األداء الّشامل يَرتكُز على أربعة أعمدة أساسّية »الرّأمسايل
(قطّاف  ) ّية، والّتخّصص يف املهن من أجل حتقيق املردوديّةالبقاء، الّسوق بغرض الّتنافسّية، األفراد لتحقيق اإلنتاج

  .) 327، صفحة 2017وعمران، 
ممّا سبق، ميكن تعريف األداء الّشامل yنّه مفهوم متعّدد األبعاد واجلوانب يُغّطي كافّة األطراف اّليت هلا عالقة      

  االجتماعّية والبيئّية.  ا}اسؤوليّ قيام هذه األخرية مبمباشرة أو غري مباشرة Dملؤّسسة يف إطار  
 مبادئ األداء الّشامل .2

املستدامة للمجتمع  الّتنمية  سياق ففي الباحثني؛ من عدد والّشامل Dهتمامات اإلمجايل مبفهومه األداء َحظيَ  لقد      
 واالجتماعّية وذلك ضمن االقتصاديّة اجلوانب بني االرتباط قّوة على الّشامل يقوم األداء " أّن مفهومBachetوجد "

 املستدامة عملّية للّتنمية ترمجة الّشامل األداء يُعَترب للمؤّسسة. لذلك الّنجاح واالستمرار لتحقيق األجل منظور طويل
 الّزDئن فقط، أو خدمة املسامهني يف تكون املؤّسسة أين االقتصادي لألداء البعد  يتجاوز حبيث املؤّسسة، مستوى على
  وبيئة  وموّردين جتماعّيةوبيئة ا عّمال من اآلخرين املصلحة ومتطّلبات أصحاب مصاحل االعتبار بعني األخذ  إىل

 منّو وتطّور املؤّسسة يف هدف الّتفريط ودون  وعدالة تواز�ً  األكثر هؤالء Dلطّريقة إرضاء حنو Dلّسعي وذلك طبيعّية،
 من مجلة علىللمؤّسسة  املالشّ  األداء. ويف ذات الّسياق، يُركِّز )59 - 58، الصفحات 2017سلفاوي وبركة، ( نفسها
  :)144، صفحة 2018سرتة، ( هاأمهّ  املبادئ

�سة؛املؤسّ �إسرتاتيجّية داخل األجل طويلة ة والبيئيّ  ةاالجتماعيّ  ة،االقتصاديّ  األبعاد بني تكامل هناك يكون  أن  ينبغي   -

� الة؛فعّ  بطريقة احتياجا}م مقابلة وحماولة املصلحة ذات األطراف بني  احلوار تفعيل ضرورة   -
 ذات بطريقة�ةبيعيّ الطّ  املوارد تستخدم يتالّ  واخلدمات املنتجات تطوير  يف االستثمار خالل من Dالبتكار االهتمام   -

�ويل؛الطّ  املدى على ةوفعاليّ  كفاءة

� ة؛والبيئيّ  ةواالجتماعيّ  ةاالقتصاديّ  Dألمور قةاملتعلّ  املخاطر تسيريو  الفرص استغالل طريق عن اخلطر تسيري   -
� والبيئي؛  االجتماعي االقتصادي، ا�ال يف أنشطتها لتقارير سةاملؤسّ  نشر عند  واإلفصاح ةفافيّ الشّ    -
�.بعدالة ومعاملتهم فنياملوظّ  حقوق احرتام� -

�

�

�
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  أبعاد األداء الّشامل .3
يَتمثَّل األداء الّشامل يف تفاعل املتغّريات الّثالثة للّتنمية املستدامة، أداٌء اقتصاديٌّ من خالل خلق قيمة مستدامة      

نتيجة الّتعامل مع مجيع األطراف ذات املصلحة، وأداٌء اجتماعيٌّ من خالل العدالة االجتماعّية، جذب العّمال 
...، وغريها، وأداٌء بيئيٌّ �تج عن احملافظة على املوارد الطّبيعّية، بيع منتجات واحملافظة عليهم، احرتام حقوق اإلنسان 

وخدمات صديقة للبيئة، كما يُعتُرب األداء الّشامل مفهوًما يبحث عن إحداث تكامل لألداء بطريقة شاملة، هذا 
،  2018قرارية ودريس، ( جتماعّية، وبيئّيةاقتصاديّة، ا؛ اإلدماج أو الّتكامل يتحّقق Dلّتجانس بني مجيع األبعاد الّثالثة

،  2017سلفاوي وبركة، ( املكوِّنة له األبعاد من انطالقًا له تعريف إعطاء إىل الباحثني أغلبُ  يتّجه، . حيث)93صفحة 
 :)60 -59الصفحات 

 يُقاس هذا ما وعادة ثقتهم وتكتسب والّزDئن املسامهني رغبات إشباع خالله من املؤّسسة : تتمكَّناالقتصادي البعد   . أ
 أساًسا عن واملتوّلدة للمؤّسسة اخلارجّية Dلبيئة  أغلبها يرتبط بعوامل  يتعّلق املالّية.كما القوائم  على األداء Dالعتماد

 Dلّتحليلقويّة  عالقة ذو أنّه املالّية. كما أو العمومّية املؤّسسات مع  العالقات تنظيم اإلبداع الّتكنولوجي، الّسوق،
 من  احملتملة واالستفادة املخاطر حتديد  tدف للمؤّسسة اخلارجّية للبيئةنقديّة  دراسة  يسمح �جراء اّلذي االسرتاتيجيّ 

 الّسوق؛ يف املتاحة الفرص
على  يَرتكزُ  حبيث الطّبيعّية، والبيئة �Dتمع  تتعّلق عناصر تشمل واّليت خارجّية بعوامل يرتبط : وهوالبيئي البعد   . ب

 بيئتها؛ وتطوير تنمية يف الفاعلة للمؤّسسة املسامهة
  بعوامل داخلّية  يرتبط وهو .فاعلة أطراف البشريّة مواردها جعل يف املؤّسسة قدرة على : ويَرتكزُ االجتماعي البعد   . ج

 يف من الّرضا احملّقق انطالقًا حتديده املمكن ومن الّداخلي، االّتصال الّتكوين، العمل، توقيت كاملكافآت واألجور،
 املؤّسسة تشمل اهتمام أوسع  جماالت إىل البعد  ميتّد هذا واملؤّسسة. وقد  العاملني بني االجتماعي كالعالقات ا�ال

  .وغريهم موّزعني، جمتمع حمّلي دائنني، منافسني، موّردين، زDئن، من املصلحة أكرب yصحاب مبجموعة وعالقتها
  الثّاين: أمهّية األداء الّشامل، أهدافه وعالقته مبراقبة الّتسيريالفرع  

وتقييمه عن طريق  به االهتمام أصحاب املصلحة، وَيظهرُ  بكلّ  املؤّسسة عالقة  على يسمح األداء الّشامل Dحلكم     
مالّية موّجه خلدمة  قوائم دادإلع خاّصة متطّلبات إىل االستجابة ُجمربًة على املؤّسسة تصبح أدوات مراقبة الّتسيري عندما

 والبيئي ألصحاب االجتماعي ا�الني يف نشاطها نتائج عن واإلفصاح الّتبليغ  ملتطّلبات ولالستجابة، املسامهني
 املصلحة.

     األداء الّشامل أمهّية .1
 ألّن األداء الّشامل، والبيئي االجتماعيو  االقتصادي األداء مبفاهيم أكثر يهتّمون  املؤّسسات مسّريو أصبح لقد      

 مزاZ تنافسّية خالل بناء من والّطويل املتوّسط األجل يفها ªثري ، وللمؤّسسة اإلسرتاتيجّية املشاريع  نتائج بقياس يسمح
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 تقارير يف ومعايري ميكن إدراجها مؤّشرات إنشاءو  للمؤّسسة، الّتجاريّة العالمة وتطوير املؤّسسة، تنظيم وإعادة جديدة،
 إىلاألداء الّشامل يف املؤّسسة  أمهّية تكمنويف ذات الّسياق،  اإلشهار. وسائل وخمتلف القيادة وجداول الّتسيري،

 :  )159، صفحة 2018جريب، ( حتقيق اآليت
 يف )االجتماعّية والبيئّية االقتصاديّة،(الّثالثة  األبعاد املؤّسسات لتشمل اسرتاتيجّيات صياغة إعادة على ُيساعد    -

 ؛)اإلشهار...، وغريها املنتج، تصميم املشرتZت، الّتسويق،(  األقسام مجيع 
االقتصاديّة،  ( الّثالثة األبعاد مع  متالئمة لتصبح ،)واخلدمات املنتجات العملّيات، تصميم إعادة(على  ُيساعد    -

 ؛ )والبيئّية االجتماعّية
االقتصاديّة، (yبعادها  املستدامة Dلّتنمية املتعّلقة الّدولّية االتّفاقّيات وتنفيذ  تطوير  يف شراكة عقد  للمؤّسسات يُتيح   -

 ؛ )والبيئّية االجتماعّية
  املصلحة، واستخدامها ذات األطراف خمتلف مع  Dلّتشاور وذلك Dألداء الّشامل، املتعّلقة املؤّشرات َتطوير خمتلف   -
 األخرى؛ املؤّسسات yداء ومقارنته املؤّسسة، أداء  تقييم يف
احملاسبة االجتماعّية،  االجتماعي، كالّتدقيق املستدام Dألداء املتعّلقة املفاهيم خمتلف تبّين  على املؤّسسة ُيساعد    -

 ، وغريها؛...األنظف اإلنتاج األخضر، الّتسويق
      .املصلحة ذات األطراف مجيع  مع  احلوار يف الفّعالة واملسامهة االنفتاح الّشفافّية،   -
  أهداف األداء الّشامل .2

  - 162، الصفحات 2011العايب، ( اآليت يف حصرها ميكن الّشامل للمؤّسسة جمموعة من األهداف، األداء حيّقق    
163(:  

 كاّفة اجلهود، ببذل االلتزام خالل من االجتماعّية املسؤولّية تتبلور : حيثاملؤّسسة زDئن حنو الّشامل األداء أهداف  . أ
 .هلم املقّدمة واخلدمات الّسلع  عن والّرضا اإلشباع من حالة وتعميق خللق الّالزمة الظّروف كافّة وتوفري

 الكفيلة بتحقيق كّل اجلهود بذل يف اهلدف يتبلور اخلاّصة امللكّية حالة : يفاملّالك فئة حنو الّشامل األداء أهداف  . ب
  بذل يف فيتبلور اهلدف العاّمة امللكّية حالة يف أّما فرتة، ألطول تدّفقه وضمان  املستثمرة، األموال على املناسب العائد 
 للّدولة. املخّططة األهداف لتحقيق اجلهود كلّ 

خالل  من العاملني حنو االجتماعّية املسؤولّية تتبلور : حيثالعاملني Dملؤّسسة فئة حنو الّشامل األداء أهداف  . ج
للمؤّسسة   واالنتماء الّرضا حالة وتعميق خللق  املمكنة العوامل كافّة توفري على والعمل اجلهود كافّة ببذل االلتزام

 .والّنفسي واملاّدي االجتماعي مستواهم وحتسني
 ورفاهّيتهاإلنسان  إلسعاد احلثيث الّسعي يف االجتماعّية املسؤولّية تتبلور : حيثا�تمع  حنو الّشامل األداء أهداف  .د

 كلّ  اجلهود الّالزمة لتغطية كلّ  ببذل االلتزام خالل من والّرتبوي والعلمي واالجتماعي االقتصادي مبستواه واالرتقاء
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 ا�تمع احمليط Dملؤّسسة؛ وDلّتايل تكوين شخصّية لدى طّيب انطباع  إىل سيؤّدي ممّا والّالزمة املناسبة اجلوانب
  .العام الرّأي ِقَبل ومرغوبة منمقبولة  للمؤّسسة

  الّشامل 5ألداء الّتسيري مراقبة عالقة .3
 واضح بتفسري تسمح ال ةحتليليّ  تكون  ما اغالبً  يتالّ  راتاملؤشّ  من اكبريً  اعددً  سيريالتّ  ملراقبة ةقليديّ التّ  األدوات مُّ ضُ تَ      

 االحنرافات حول واسعة تفسريات عطيتُ  شاملة راتمؤشّ  عن احلديثة األدوات تبحث حني يف املالحظة، لالحنرافات
 راتاملؤشّ  دُّ عَ تُـ  حيث املة،الشّ  اجلودة مثل  ائمالدّ  مقدّ التّ  إىل ي تؤدّ  موجبة راتمؤشّ  استخدام لفضِّ يُ  كما املالحظة،

 القسمأو  الفرد ةفعاليّ  ضعوِّ وتُ  اجلديد  احمليط يف املوجودة عقيداتللتّ  أفضل بتفسري وتسمح ةمشوليّ  أكثر اجلديدة
 يتوالّ  سة،املؤسّ يف  االقتصادي صالاالتّ  ةعمليّ  لسهِّ وتُ  ةوعيّ والنّ  ةاملاليّ  ة،واخلارجيّ  اخليةالدّ  العناصر ضمُّ تَ  شاملة ةبفعاليّ 

 إىل البحتة ةاملاليّ األبعاد  من األداء أبعاد لحتوّ  ظلِّ  ويف، ةوالبيئيّ  ةاالجتماعيّ  Dجلوانب ساتاملؤسّ  اهتمام تعكس
 وكذا اتاملتغريّ  هذه مع فكيّ التّ  قليديالتّ  سيريالتّ  مراقبة نظامه جيب على نإف ،)املالشّ  األداء( األبعاد ثالثي املنظور
 أداء(  املالشّ  Dألداء  ةخاصّ  راتمؤشّ وإعداد   املستدامة نميةالتّ  ملبادئ مدمج للقيادة نظام وبناء،  أدواته خمتلف تكييف

 �دماج املالشّ  األداء وقياس تقييم أصبح احلديث سيريالتّ  مراقبة فدور إذن  .)بيئي أداءو  اجتماعي، أداء اقتصادي،
 طلقأُ  املبادئ حيث هذه مع سيريالتّ  مراقبة نظام وتكييف سة،املؤسّ  يف ةا�تمعيّ  ةاملسؤوليّ و  املستدامة نميةالتّ  مبادئ

سرتة،  ( "Le contrôle de Gestion Sociétal" سيري ا�تمعي)التّ  (مراقبة هي حديثة تسمية سيريالتّ  مراقبة نظام على
 .)145صفحة   ،2018

  وصعو5ت تقييمه    ئ قياسهالفرع الثّالث: قياس األداء الّشامل، مباد
من بقياس كّل  تسمح تفصيلّية مؤّشرات إجياد األمر يتطّلب االقتصاديّة، للمؤّسسة الّشامل األداء قياس أجل من    

واالجتماعي، وهذا يف ضوء جمموعة من املبادئ اّليت حتكم قياس األداء  البيئي أدائها إمهال دون  للمؤّسسة املايل األداء
  الّشامل مع األخذ بعني االعتبار خمتلف الّصعوDت يف تقييمه.

  مفهوم قياس األداء الشامل .1
كيفّية استخدام الّتقنية املناسبة ملتابعة د فقط، لكن  حمدّ  نة أو أسلوب فّين ال يعين تقنية معيّ  األداء قياس إنّ     

ويف هذا  .)127، صفحة 2021، أقاسمو  بوطيبة ( وتسجيل وقياس أداء منّظمات األعمال احلكومّية منها أو اخلاّصة
والسّيما مراقبة وتسجيل جوانب الّصدد، يُعرَّف قياس األداء yنّه املراقبة املستمرّة الجنازات برامج املؤّسسة وتسجيلها، 

سري التّـّقدم حنو حتقيق غاZت موضوعة مسبًقا. وعادة ما تكون اجلهة اّليت تقوم �جراء عملّية قياس األداء هي اإلدارة 
املسؤولة عن مفردات بر�مج املؤّسسة. ومن اجلدير Dلذّكر أّن مقاييس األداء ميكن أن تـََتناول نوع أو مستوى أنشطة 

الغاليب  ( مج املنّفذة، واملنتجات واخلدمات اّليت تَنشأ عن الرب�مج، ونتائج تلك املنتجات واخلدمات املقّدمةالرب�
  . ) 487، صفحة 2009وإدريس، 
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  ة االقتصاديّ  ةواملردوديّ  ةكاإلنتاجيّ  ةرات كميّ مبؤشّ  قياسه  دجمرّ  من انتقل  األداء وقياس مفهوم أنّ أحد الباحثني  رىيَ      
 واحرتام أنواعها جبميع املواصفات واحرتام كاجلودة أخرى مبعايري إىل االستعانة كاليفالتّ  يفم حكّ والتّ  اإلنتاج وزZدة

كما .  )155صفحة  ،2017العايب وجعفري، ( سةللمؤسّ  املةالشّ  األبعاد على  تنطبق املعايري هذه أنّ  حبيث اآلجال
أصحاب  توّجهات معرفة األخرية على هذه بقدرة للمؤّسسة الّشامل األداء قياس يف املؤّشرات يَرتبُط استعمال

 وُتشبُع رغبا}م انطالقًا اّليت ختدم مصلحتهم والّتصّرفات الّتوّجهات بتبّين  املؤّسسات هذه تقوم بواسطتها واّليت املصاحل،
 املؤّسسة من ينتظرون املصاحل أّن أصحاب يف واملتمّثل للمؤّسسات االجتماّعية املسؤولّية عليه تقوم اّلذي املبدأ من

 ًDحلصول ذلك ويكون  االّتصال يف جديًدا أسلوD  املؤّسسة  َخيُدم مصلحة بدوره معلومات شّفافة. وهذا على عناء دون 
 والثّقة الّشراكة  فتحقق بذلك مصلحتهم َخيدمُ  أّن نشاطها للجميع  تُعلنُ  عندما خاّصة Dلفائدة عليها ذلك يَعودُ  حيث

   .)166، صفحة 2011العايب، (  واحد  آنٍ  يف
ممّا سبق، فاألداء الّشامل كمفهوم متعّدد األبعاد ميّثل الّتفاعل بني األبعاد الّثالثة للّتنمية املستدامة على مستوى      

، فاملؤّسسات تعتمد فقط لقياسه على األدوات الّتقليديّة؛ وتقييمه املؤّسسة، لكن اإلشكالّية تبقى يف صعوبة قياسه
  مع أبعاد الّتنمية املستدامة.  ةاألخري مبعىن أنّه َمتَّ تكييف هذه  

   مبادئ قياس األداء الّشامل .2
على مجيع  ترتكز" على مبادئ أساسّية Dubigeonقياس األداء الّشامل يف املؤّسسات االقتصاديّة حسب " يَعتمد     

  - 48، الصفحات 2017 ون، فرع(ميكن إبرازها يف اآليت اّليت العناصر املؤثّرة فيه سواًء املالّية، االجتماعّية والبيئّية، و 
49(  :  

 املبدأ األّول؛ هو أّن االقتصاد أداة موّجهة لضمان الّتوازن بني ا�تمع، محاية البيئة، والعدالة االجتماعّية.   -
 املبدأ الثّاين؛ يتعّدى قياس العائد من الّتنمية املستدامة املقاربة الكالسيكّية.   -
الرّبح، الكوكب، (" 3Pاملبدأ الثّالث؛ يتّم قياس الّتنمية املستدامة من خالل تدنية اآلÃر احلقيقّية على الثُّالثّية "   -

االستهالك، املخرجات، الفضالت...، (ة عن نشاط املؤّسسة . ويُتَحكَّم يف اآلÃر املباشرة وغري املباشرة الّناجت)وا�تمع 
 سواًء كان ذلك على املستوى اجلزئي أو الكّلي؛  )وغريها

املبدأ الرّابع؛ يكون من املستحيل اختزال أبعاد األداء الّشامل يف عامل Dعتبار أنّه متعّدد األبعاد �تج عن عّدة    -
 تساهم يف النتيجة الّثالثية.  )األداء االقتصادي، االجتماعي، والبيئي(عالقات سببّية تبادلّية، فاحملاور  

امة حلساب األداء من أجل املقارنة من فرتة ألخرى ومن وحدة املبدأ اخلامس؛ جتميع مؤّشرات الّتنمية املستد    -
ألخرى، ووضع نقاط مرجعّية Dلّنسبة ألحسن الّنتائج، رغم أنّه عمل صعب الختالف األنشطة، املنتجات والظّروف، 

 وعلى املؤّسسة أن جتد وحدات قياس مشرتكة لتتمّكن من إظهار صايف خلق القيمة.
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ؤّسسة بني القيمة الّناجتة عن الّتنمية املستدامة ورحبّيتها، أي القيام حبساب الّتكاليف املتعّلقة املبدأ الّسادس؛ ربط امل   -
 Dلّتنمية املستدامة وما حصلت عليه من عوائد جرّاء التزامها مببادئ الّتنمية املستدامة.

ة والقيمة اإلمجالّية للمؤّسسة يف ظّل املبدأ الّسابع؛ من الّصعب الّتمييز بني القيمة الّناجتة عن الّتنمية املستدام   -
تتمّثل األوىل يف أثر اإلجراءات املوّجهة للّتنمية املستدامة على األداء الّشامل صعبة الفصل عن (مالحظتني مهّمتني 

داء، نظرًا ألّن Dقي العوامل املؤّدية هلذا األداء، أّما الثّانية تتعّلق بصعوبة الّتمييز بني العوامل املسامهة يف حتقيق هذا األ
 .)الّتنمية املستدامة أصبحت َتدُخل تدرجيي�ا يف نطاق بيئة املؤّسسة

املبدأ  الثّامن؛ وضع احلوار مع أصحاب املصاحل يف حمور الّتوازن بني الّتنمية املستدامة والرّبح، ألّن ارتفاع األرDح ال    -
ما أّن املؤّسسة اّليت }تّم Dلرّبح على املدى القصري من دون يؤّدي Dلّضرورة إىل االهتمام أكثر Dلّتنمية املستدامة، ك

االهتمام Dلعناصر اّليت تُعّزِز شرعّيتها قد ترى أداءها املايل يرتاجع على املدى الّطويل، وعليه ميكن احلصول على 
 الّتوازن بني الّتنمية املستدامة والّرحبّية املالّية من خالل احلوار مع أصحاب املصلحة.

املبدأ الّتاسع؛ ُميكُِّن احلوار مع أصحاب املصلحة من معرفة مدى كفاية ومالءمة االستثمارات يف جمال الّتنمية    -
املستدامة، فمن وجهة نظر الّتنمية املستدامة تكون االستثمارات دوًما غري كافية، أّما من وجهة نظر مالّية فهي 

 ُن من إجياد حلٍّ وسط.ضخمة، وDلّتايل فاحلوار مع أصحاب املصلحة ُميكِّ 
  املبدأ العاشر؛ يكون من خالل حتقيق ميزانّية دوريّة ثالثّية األبعاد مرتكزة على مبدأ الّتحسني املستمّر.   -
  صعوبة تقييم األداء الّشامل يف املؤّسسة .3

  يف الّتنمية املستدامة ملبادئ تطبيقها كيفّية على املؤّسسة تربهن البّد أن  الّشامل، األداء قياس مؤّشرات وضع عند      
الّتأكيد على  من خالل واملوارد الطّاقة يف يُقتصد  ؛ سوفالبيئة(وا�تمع  واالقتصاد Dلبيئة العالقة ذات ا�االت كلّ 

؛ سوف يكون العمل ا�تمعالّتنافسّية، و املنفعة خللق البيئّية ُتداُر الّتحّدZّت ؛ سوفاالقتصادالكفء،  االستخدام
، ولكن .)167، صفحة 2011 العايب،( )الّنوعّية البيئة  مشكالت حللّ  واألفراد  احلكومّية غري املنّظمات مع  �خالص

  ، 2018سرتة، ( هاأمهّ  املالشّ  األداء  تقييم  سريورةل إجرائها عند  عوDتالصّ  من مجلة سةاملؤسّ  واجهُ تُ  يف هذا الّصدد،
 : )146صفحة 

 وعوالنّ  والكمّ  ريقةDلطّ  رهاتوفّ  من البدّ  إذ املالشّ  األداء لتقييم ضروري شيء املعلومات دُّ عَ تُـ : املعلومات نظام قصور  . أ
 .للمعلومات الوفعّ  سليم نظام توفري سةاملؤسّ  من بيتطلّ  هلذا املطلوبة، والّسرعة

 كثرية  صعوDت  ساتاملؤسّ  بعض تواجه:  ةاالقتصاديّ  األنشطة بعض يف املالشّ  األداء راتمؤشّ  بعض حتديد  صعوبة  . ب
 طبيعة الختالف اتبعً  عوبةالصّ  درجة وختتلف املالشّ  أدائها وتقييم نشاطها بنتائج قةاملتعلّ  راتاملؤشّ  بعض حتديد  عند 
 :اليت تعرتضه  عوDتالصّ ، ومن  شاطالنّ 
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 دلتعدّ  أو قياسه وحدة واختالف املنتج اتنوعيّ  دلتعدّ  اإمّ  ذلك ع رجَ ويُ  هائي النّ  اإلنتاج حلجم يالكمّ  القياس صعوبة   -
 وأخرى؛  فرتة بني تكرارها عدم أو تنفيذها أزمنة توافق وعدم ةاإلنتاجيّ  العملّيات

  .سةاملؤسّ  أهداف بعض عن يالكمّ  عبريالتّ  صعوبة   -
  ياملطلب الثّاين: ُمكّو�ت األداء الّشامل املؤّسس

تسعى املؤّسسات االقتصاديّة على اختالف طبيعة نشاطها إىل حتقيق األداء االقتصادي اّلذي يهدف إىل تعظيم      
إىل  يفضيقدرا}ا الّتنافسّية، إّال أÆّا قد ُحتِدُث خالل نشاطها جمموعة من اآلÃر الّسلبّية على البيئة وا�تمع، وهو ما 

  وة على األداء االقتصادي؛ وهو ما يـُْعَرُف مبقاربة األداء الّشامل.احلديث عن األداء البيئي واالجتماعي عال
  الفرع األّول: األداء االقتصادي للّتنمية املستدامة 

أداء  حتقيق يف سةاملؤسّ  دور ظهرُ يَ وَ  لالستدامة، ةاألساسيّ  املبادئ لفهم جوهر�Z  اجزءً  االقتصادي األداء دُّ عَ يُـ      
يكون  أن  ذلك بويتطلّ  املصلحة، ذات األطراف ةلكافّ  مستدامة مضافة قيمة خلق خالل من مستدام اقتصادي
 .األسعار وyقلّ  عالية جبودة وخدماتًعا سل عنه نتجُ يَ  كفاءة أكثر نشاطها

     تعريف األداء االقتصادي .1
 أنّ  حيثت، سااملؤسّ  هذه أداء  ملستوى  ةئيسيّ الرّ  ةاالقتصاديّ  راتاملؤشّ  من ربُ عتَ يُ  ساتللمؤسّ  نمويالتّ  ورالدّ  إنّ     

مفهوم  كان  إذا. ف)36، صفحة 2017زرنوح، ( ساتاملؤسّ  لنشوء  ةاألساسيّ  راتاملربّ  هي ةنمويّ التّ  اجلهود يف املشاركة
  واملوارد  اقةالطّ  استهالك يف ومتواصل كبري خفض إىل عيالسّ  وه ة،ناعيّ الصّ  مالالشّ  لدول سبةDلنّ  املستدامة نميةالتّ 

 منوذجها تصدير من واحلدّ  واإلنتاج، االستهالك يف ائدةالسّ  ةاحلياتيّ  األمناط يف ةجذريّ  التحتوّ  وإحداث ة،بيعيّ الطّ 
 أجل من املوارد توظيف عينتَ  املستدامة، نميةالتّ  خبصوص الفقرية ولالدّ  نظر وجهة فإنّ  فة،املتخلّ  ولالدّ  إىل ناعيالصّ 
 ة(حصّ  االقتصادي البعد يف االعتبار بعني ؤخذُ تُ  يتالّ  قاطالنّ  أهمّ و  ،افقرً  األكثر ان كّ للسّ شي املعي املستوى رفع 

  ،اميةالنّ  البلدان  ، تبعّيةمعاجلته وعن ثلوّ التّ  عن مةاملتقدّ  البلدان  ةمسؤوليّ ، ةبيعيّ الطّ  املوارد  من الفردي االستهالك
  .)35 - 34الصفحات   ،2018شايب، (  املداخيل) يف فاوتالتّ ، و العسكري اإلنفاق،  املوارد توزيع  يف املساواة

ُميثِّل البعد االقتصادي أحد اجلوانب الّرئيسية يف تقييم األداء املايل على اعتبار أّن هذا األخري ما هو يف حقيقة      
  . ويف ذات الّسياق، يتمّثل األداء)85، صفحة 2015الّنمري، ( األمر إّال امتداًدا طبيعي�ا لألداء االقتصادي للمؤّسسة

 أي مستوى استخدام مواردها؛ ختفيض مع  نتيجتها، تعظيم جرّاء من املؤّسسة ُحتّققه الفائض اّلذي يف االقتصادي
 الّتكلفة،  شروط هلم وفق  خلق القيمة طريق عن  الّزDئن  حاجات تلبية  االقتصادي األداء وُميّثل  املوارد بكفاءة، استخدام

 وخلق القصري املدى الفورية على الّنتائج من بدوره يتكّون . كما )165، صفحة 2007الغاليب وإدريس، ( اجلودة والوقت
 )اإلنتاجّية، الفعالّية، وامليزة الّتنافسّية(الطّويل؛ أي أّن األداء االقتصادي يساوي نتائج فوريّة  املدى القدرات على

 .)174صفحة ، 2013كواشي،  (  )منتجات جديدة، تكنولوجيا جديدة، وكفاءة األفراد(مضاًفا إليه خلق القدرات  
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، وهو املربر األساسي لوجود مفهوم حاضر دائًما يف أذهان املديرين هyنّ  ممّا سبق، ميكن تعريف األداء االقتصادي     
سة املؤسّ  تقيد ت، و للعمل ةشغيليّ التّ  اإلجراءاتواضحة تنعكس فيها  إلسرتاتيجّيةنتيجة  أي أنّه املؤسسة االقتصادية؛

t  ت. على  اإلسرتاتيجيةذهZمجيع املستو   
  االقتصادي األداء ةأمهيّ  .2

  : )80، صفحة 2014حسناوي، ( يف حتقيق املنافع اآلتية للمؤّسسة االقتصادي األداء ةأمهيّ  تكمن     
 رة؛املسطّ  أهدافها حتقيق على سةاملؤسّ  مساعدة   -
 واضحة؛ وجعل مالحمها سة،املؤسّ  رؤية عن إزالة اللُّبس   -
 املناسب؛ الوقت يف حيحةالصّ  القرارات اذاختّ  على سةاملؤسّ  قدرة   -
 أهدافها؛ حتقيق أجل من سةاملؤسّ  هاتتبنّ  يتالّ  ياساتوالسّ  اخلطط مالءمة مدى عن الكشف   -
 سليمة؛ بطريقة tا  املنوطة Dملهام القيام على ة البشريّ  املوارد قدرة مدى إبراز   -
  .م}احتياجا يلّيب  مبا Dئنالزّ  مع  ا}عالقا يف سةاملؤسّ  نظر إعادة   -
 االقتصادي األداء تقييم .3

  يت الّ  تائجالنّ  إىل Dالستناد ةاالقتصاديّ  الوحدات أنشطة أداء  قياس اÆyّ  االقتصادي األداء تقييم ةعمليّ  تفَ صِ وُ     
 احللول واقرتاح تائجالنّ  تلك إىل تأدّ  يتالّ  األسباب ومعرفة سنة، تكون  ما عادة يتالّ  ةاحملاسبيّ  ةاملدّ  Æاية يف قتهاحقّ 
  األداء  تقييم أنّ  القول ميكن وعليه. املستقبل يف د جيّ  أداء إىل الوصول tدف األسباب تلك على بغلّ للتّ  زمةالّال 

 دةحمدّ  نةمعيّ  أهداف لتحقيق املختلفة، وسائل اإلنتاج استغالل حسن على  العليا لإلدارة الواعية  القدرة هو االقتصادي
 عن واملعلومات البيا�ت توثيق ذلك بويتطلّ  اجعة هلا،النّ  احللول وإجياد واالختناقات االحنرافات وتشخيص سلًفا
  ة اإلجيابيّ  واحيالنّ  يف ع وسّ والتّ  ،مستقبًال  االحنرافات صحيحة ودقيقة لتاليف بصورة الالعمّ  وسلوك العمل وظروف األداء
ويف ذات   .)150، صفحة 2018سرتة، ( أجلها من سةت املؤسّ أَ نشِ أُ  يت الّ  املنشودة األهداف وحتقيق املستطاع  قدر

  :)04، صفحة 2010املعماري واملوىل،  (  األهداف اآلتية حتقيق االقتصادي األداء  تقييم عملّية تستهدفالّسياق،  
 يف خطّتها املدرجة بتلك الوظائف مقارنة yدائها املَكلَّفة للوظائف االقتصاديّة الوحدة إجناز مستوى على الوقوف   -

 اإلنتاجّية؛
 إنتاجّية كلّ  قياس خالل وذلك من واخللل، الّضعف مواطن عن االقتصاديّة الوحدة يف مركز كلّ  مسؤولّية حتديد    -

 رفع  سام Dّجتاهاألق بني منافسة خيلق أنّ  شأنه من واّلذي سلًبا وإجياDً  إجنازاته وحتديد  اإلنتاجّية، العملّية أقسام من قسم
 وأدائها؛  الوحدة االقتصاديّة مستوى

 هلا؛ العالجي واّختاذ اإلجراء أسباtا وبيان  االحنرافات مدى معرفة على الّتسيرييّة املستوZت مساعدة   -
 .جّيدة وبنوعّية بتكاليف أقلّ  عائًدا أكرب ُحيّقق رشيدة بطريقة املتاحة املوارد استخدام كفاءة على الوقوف   -
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  الفرع الثّاين: األداء االجتماعي للّتنمية املستدامة
يف الظّروف  األخرية هذه وأصبحت ،َيشَغل حيّـزًا كبريًا يف حياة املؤّسسة االجتماعّية Dملسؤولّية االهتمام أصبح    

تتحّدد من خالل أدائها  اليوم مسؤولّية كّل مؤّسسةفاالجتماعي،  أدائها  يف جمال من الّسابق استجابة أكثر الرّاهنة
  االجتماعي واملنفعة احملّققة للمجتمع.

     تعريف األداء االجتماعي .1
 الوضع على بسرعة الّتغّري، وقد أوجب هذا تّتسم بيئّية  ظروف يف احلاضر  الوقت يف الّصناعية املؤّسسات تَنُشط     

صاحل  (الّتنافسي وتنميته  موقفها على واحملافظة البيئّية الّتهديدات مبواجهة تسمح تبّين إسرتاتيجّيات عليها القائمني
اليوم، ازداد االهتمام مبفهوم ا�تمع يت يعيشها ريعة الّ رات السّ طوّ ات والتّ غريّ التّ  يف ظلّ و . )187، صفحة 2015ودرويش، 
املؤسسات. حيث أصبحت هذه األخرية ال تسعى إىل تعظيم أرDحها االقتصادية  ة االجتماعية من قبلاملسؤوليّ 

  سفري، محانة وموالي، ( الذي تعمل فيه ا�تمع االجتماعية جتاه  مبسؤوليا}افحسب بل تعدى ذلك إىل االلتزام Dلوفاء 
 التمعدّ  حتقيق إىل تسعى املستدامة، نميةالتّ  نّ إف واالجتماعي اإلنساين عيد الصّ  علىكما أنّه   .)02، صفحة 2018

  ة، بيعيّ الطّ  املوارد على شديدة ضغوطات ضفرَ تُ  ال حّىت  ان،كّ السّ  منوّ  لمعدّ  استقرار على احملافظة مع  مرتفعة، منوّ 
 أكرب وحتقيق األرZف، يف ةعليميّ والتّ  ةحيّ الصّ  اخلدمات مستوى تطوير خالل من وذلك املدن، إىل األفراد قتدفّ  ووقف

  .)35، صفحة 2018شايب، (  نميةللتّ  خطيطالتّ   يف ةعبيّ الشّ   املشاركة من قدر
ا�تمع ككل  يؤمِّن من خالله محاية للعمل أسلوب Dنتهاج القرار مّتخذ  من التزام«نّه: yاالجتماعي  األداء فَ رِّ عُ      

املؤّسسة االقتصاديّة  تسعى ُمهم�ا االجتماعي هدفًا األداء أصبح . وtذا»اخلاّصة منفعته عن حتقيق فضًال  وإسعاده،
وذّوادي،   عمري( )ا�تمع  مع  والّتفاعل البيئة  العاملني،(ثالثة جماالت  يشتمل على االجتماعي األداءو حتقيقه.  إىل

  وممارسة  واقعة حقيقة إىل ما ملؤّسسة االجتماعّية الّرسالة االجتماعي حتويل األداء يَعينكما .  )132، صفحة 2020
 ومالءمة جودة وحتسني واملعوزّين، الفقراء من أكرب أعداد املرتبطة خبدمة املقبولة مع القيم االجتماعّية تتماشى

، صفحة  2018سفري، محانة وموالي، ( للمؤّسسات االجتماعّية وحتسني املسؤولّية للّزDئن، املالّية، وخلق مزاZ اخلدمات
 والّرفاهّية اّليت تُوفِّرها احلماية ومستوى مستوى املؤّسسة على األنشطة Dختيارأيًضا االجتماعي  األداء يتعّلق. و )05

 اآلÃر اجلانبّية الستهالك من الّتقليل خالل من هلم واحلماية الّرفاهّية حاجات ا�تمع وحتقيق وتلبية جهة للعّمال من
   .)253، صفحة 2018وهواري، سليماين (  جهة أخرى الّسلع واخلدمات من

سالة يف حتقيق أهداف الرّ ، يتمّثل نمية املستدامةالتّ  مقاربةجزء من  ممّا سبق، ميكن تعريف األداء االجتماعي yنّه     
تضمن رفاهّية املوظّفني يف  إىل عمل  ة لرتمجة هذه األهدافسيّ مؤسّ  سريورة إدارته تتطلب، و سةة للمؤسّ االجتماعيّ 
 املؤّسسة.

  جتماعياال ألداءا جماالت .2
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يف   تعمل اّليت على ا�تمعات أعماهلا نع املرتتّبة اآلÃر ُتديُر tا املؤّسسة اّليت االجتماعي Dلكيفّية يهتّم األداء     
هذه اآلÃر  املؤّسسة به ُتديرُ  اّلذي األسلوب فإنّ  ولذلك سلبّية، أو اجيابّية اآلÃر هذه تكون  أن  احملتمل ومن نطاقها،

، صفحة  2018 سفري، محانة وموالي،( أعماهلاعلى  األمر ويف Æاية املنطقة يف املقيمني اجلريان  رفاهّية  على Dلطّبع  يؤثِّر
 إبرازها يف اآليت، ميكن جتماعياال لألداء رئيسّية جماالت أربعة للمحاسبني القومي ا�لس جلنة دتدَّ حَ  وقد . )05

 :)627، صفحة  2018وزيد،   عّماري(
 .ا�تمع  تطوير }دف إىل يتوالّ  ،ة... وغريهاحيّ الصّ  ةاخلرييّ  كاألنشطة ؛العام للجمهور الفائدة ذات األنشطة   -
منافع   شغيلالتّ  ظروف دريب،التّ  برامج  :املثال سبيل على العاملني، حنو هاملوجّ  جتماعياال األداء أي ؛ةالبشريّ  املوارد   -

 .العاملني
  ادرة، النّ  املوارد ومحاية وضائي،ث الضّ لوّ والتّ  واهلواء املاء ثكتلوّ  ؛البيئي ثلوّ التّ  منع  أو ختفيف حنو هةاملوجّ  األنشطة   -

 . ةالبيئيّ  املسامهات أي
 جاري،التّ  واإلعالن  غليفوالتّ  جبودة املنتج قيتعلّ  فيما ةخاصّ  Dملستهلك االهتمام( مثل اخلدمة أو املنتج مسامهات   -

 .قليد)من التّ  املنتج ومحاية البيع  بعد  ما خدمة وتوفري
        جتماعياال األداء تقييم .3

  وهو األداء  املايل غري األداء طّيا}ا شكل جديد لألداء، للمؤّسسات يف االجتماعّية املسؤولّية أفكار احتوت لقد      
 مفاهيم املسؤولّية االجتماعّية منبثقة من مبادئ أداء إىل وضع  السَّبَّاق" Carrollوكان " االجتماعي للمؤّسسات

واألخالقّية  اجلوانب االجتماعّية سبل اعتماد املؤّسسات يف وسرد جهود متابعة قياس، على فهي تتوّقف للمؤّسسات،
ديد ما كانت يكون تقييم األداء االجتماعي للمؤّسسة من خالل حتو . )91، صفحة 2016أيت زZن وفرعون، (

إسرتاتيجّيتها وأهدافها تتماشى مع األولوZّت االجتماعّية من جهة، ومع طموح املؤّسسة لألفراد بتحقيق نسبة معقولة 
من األرDح من جهة أخرى، وُمتثِّل العالقة بني أداء املؤّسسات االقتصاديّة والّرفاهّية االجتماعّية العنصر اجلوهري هلذا 

،  2017طرشي وخيلف، ( اسبة االجتماعّية ويرتبط هذا اهلدف أيًضا بوظيفة القياس احملاسيباهلدف من أهداف احمل
 طرق إجياد  املطلوب، وجب املستوى إىل به للمؤّسسات، واالرتقاء األداء االجتماعي حتسني . ومن أجل)102صفحة 

ِجدُّ  بوظيفة االهتمام إىل أّدى ما وهذا للمؤّسسة، الّتقارير املالّية يف عنه األخري واإلفصاح هذا وآلّيات تسمح بقياس
األداء  لتقيم كأداة  ُتستخَدم أصبحت اّليت حماسبة املسؤولّية االجتماعّية، ظهور إىل احملاسبة، ممّا أّدى مهّمة وهي وظيفة

 . )02، صفحة 2018سفري، محانة وموالي، (  عنه للمؤّسسات واإلفصاح االجتماعي
  الثّالث: األداء البيئي للّتنمية املستدامةالفرع  
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تزايد اهتمام املؤّسسات بكّل أنواعها لتحقيق وممارسة أداء بيئي متمّيز، وذلك من خالل الّتحّكم بتأثري نشاطا}ا      
دة على البيئية مع األخذ بعني االعتبار سياسا}ا وأهدافها البيئّية. وهي تباشر ذلك يف إطار الّتشريعات املتشدّ 

  املتزايدة، وتطوير الّسياسات االقتصاديّة واملعايري األخرى لتأكيد محاية البيئة.
 تعريف األداء البيئي وأبعاده .1

مل تـَُعد محاية البيئة واحملافظة عليها وتنميتها أمرًا اختيار�Z من ِقَبل املؤّسسات الّصناعّية يف الوقت احلايل، بل ومع      
مرور الّزمن أصبح أمًرا حتمي�ا، وذلك راجع جلملة من الّظروف والعوامل االقتصاديّة والقانونّية واالجتماعّية اّليت ُحتيُط 

لوقت الرّاهن، األمر اّلذي ألَزم هذه املؤّسسات على العمل Dحرتافّية كبرية ُمتّكنها من حتقيق الّتوازن بني ببيئة العمل يف ا
ة Dلغة االهتمام Dجلانب البيئي ذو أمهيّ  عتربُ يُ كما .  )726، صفحة 2011ساكر ورايس، ( األداء املتمّيز واألداء البيئي

بات ا ملتطلّ ة جتسيدً حتسينه بصفة مستمرّ على  العمل املصلحة، ومن خالل هذا َمتَّ سة ولألطراف ذات سبة للمؤسّ Dلنّ 
قراوي،  ( واالجتماعي حلقا}ا إضافة إىل البعد االقتصادي نمية املستدامة Dعتبار األداء البيئي أحدُ Dلتّ  عرفُ ما يُ 

ت عديدة، منها حتسني أدائها البيئي  Zّ تواجه املؤّسسات االقتصاديّة حتدّ ويف ذات الّسياق،  .)75، صفحة 2020
ة ووضع معايري ة على احمليط البيئي، من خالل حتديد اآلÃر البيئيّ ناعيّ ة لألنشطة الصّ لبيّ أثريات السّ قليل من التّ tدف التّ 

    .)382، صفحة 2017اشي وسعدي، كوّ (  سة وا�تمع والعاملنية واعتمادها، مبا يعود Dلفائدة على املؤسّ بيئيّ 
يـَُعدُّ األداء البيئي أحد املقّومات الرّئيّسية لتحسني أداء املؤّسسة. وعلى هذا أصبح مفهوم األداء اليوم يشغل جماًال      

لقد و . )08، صفحة 2014خملويف وعبدّيل، ( أوسًعا ¾خذ بعني االعتبار مدى مسامهة املؤّسسة يف احملافظة على البيئة
  واّليت العالقة Dألبعاد البيئّية البيئّية ذات اإلدارة لنظام القياسّية الّنتائج جمموعة«اإليزو األداء البيئي yنّه:  منظَّمة َعرَّفت

. كما ُعرَِّف أيضا )194، صفحة D2018رك وعمارة، ( »للمؤّسسة البيئّية على أساس الّسياسات واألهداف وضعها متَّ 
هو كّل الّنشاطات والعملّيات اّليت  أو بيئتها، للمؤّسسة على األعمال عملّيات ممارسات نتيجة احلاصل الّتأثري« yنّه:
عن  الّناجتة األضرار البيئّية واالجتماعّية منع  شأÆا من اختياريّ  أو  إجباريّ  سواًء بشكل األعمال tا منّظمة تقوم

  .  )162صفحة   ،2019حفناوي، (  »منها الّتخفيف أو اخلدمّية أو اإلنتاجّية األعمال منّظمة نشاطات
نمية  ة والتّ هادات البيئيّ قييم البيئي، وإصدار الشّ مفهوم يستخدم يف جمال التّ ممّا سبق، ميكن تعريف األداء البيئي yنّه      

ر  وأكث ابتكارًا أكثر تنافسّية وأكثر لتكون تشجيعها داخلي�ا وخارجي�ا  على أداة يف يد املؤّسسة تعمل؛ أي أنّه املستدامة
  البيئي.  على املستوى مسؤولّية

  
    البيئي جماالت وأبعاد األداء .2

طرق اإلنتاج  ماّيل فتحسني مردود له يكون  أن  بشرط  والقوانني  Dحرتام الّتشريعات البيئي  األداء يكون حتقيق     
تكاليفها البيئّية،   يف تتحّكم املؤّسسة جيعل البيئي األداء أّن تطبيق والبيئّية، كمااملالّية  من الّناحية سيحّقق اجيابّيات
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 وابتكارًا وأكثر تنافسّية أكثر تكون  أن  على تشجيع املؤّسسة على تعملو  يف الّتسيري تستعمل اّليت فهو أحُد الطّرق
 . ويف هذا الّصدد، حسب منشورات)251، صفحة 2018سليماين وهواري، ( البيئة وا�تمع  مستوى على مسؤولّية

املياه،  إىل تدّفق امللّوÃت أنشطة معاجلة(يف  البيئي األداء جماالت حتديد  َمتَّ  1991 سنة املّتحدة الّصادرة منظّمة األمم
الّتلّوث،  عن الّنامجةاحلوادث  الّصلبة، أنشطة معاجلة الّنفاZت معاجلة اجلّو، أنشطة إىل الغاز معاجلة تسّرب أنشطة

  . )40 -39، الصفحات 2019قادري، ( )إعادة الّتصنيع  وأنشطة
  :)468، صفحة 2017لصاق ولصاق، (  يتضّمن مفهوم األداء البيئي بعض األبعاد، ميكن إبرازها يف اآليت     

ة طبيعّية، وهذا يعين عملي�ا تركيز تضمني العملّيات الّتشغيلّية للمؤّسسة مراحل اإلنتاج اّليت يتوّلد عنها املنتج أو خدم   -
 قياس األداء البيئي على الكفاءة والفعالّية البيئّية ملراحل اإلنتاج؛

 الّرتكيز على املنتج واخلدمة، لقياس املظاهر البيئّية هلما؛   -
رة البيئّية، Dإلضافة إىل  كيفّية تعامل اإلدارة مع القضاZ البيئّية لتضمن نتائج تنفيذ الّسياسة البيئّية، وأداء نظام اإلدا   -

 ؛)مبا يف ذلك الّتوافق مع الّتشريعات والقوانني البيئّية(كيفّية حتقيق األغراض البيئّية بشكل جّيد  
ضرورة الرّبط بني األداء البيئي واألداء املايل للمؤّسسة، وهذا يتضّمن تعريف وختصيص الّتكاليف واالستثمارات    -

 وااللتزامات البيئّية.
       البيئي تقييم األداء .3

والربامج  األنشطة ومنافع  تكاليف وتتّبع  وحتليل وقياس حتديد  إىل يهدف أسلوب مبثابة البيئي األداء تقييم يُعَترب     
األهداف واملتطّلبات  من جمموعة ضوء يف وذلك نشاطها، أضرار من البيئة حلماية املؤّسسات تقوم tا اّليت البيئّية

 إىل خدمة البيئي Dإلضافة أدائها وتطوير حتسني بشأن  املختلفة القرارات وترشيد  البيئّية tدف دعم واملؤّشرات واملعايري
 الّتالية  تقييم األداء البيئي على األسسيرتكز كما .  )40، صفحة 2019قادري، ( املصلحة أصحاب األطراف أهداف

اكتساب معطيات كمّية خبصوص وضعّية املؤّسسة جتاه البيئة، متثيل املعطيات من خالل مؤّشرات توضع Dلّنظر إىل (
 )املتعّلقة خبصائصها وعرض الّنتائج بواسطة االّتصاالت الّداخلّية واخلارجّيةممّيزات األداء من وجهة حتديد االحنرافات 

  . )125، صفحة 2016الّالوي،   يت، Dيل وعبد(
 ة،مؤّسسلل البيئي األداء خبصوص اإلدارة قرارات لتسهيل «منهجه: yنّ  البيئي األداء تقييم" ISO 14013فت "رَّ عَ      

 وتوصيل قارير،التّ  وإعداد ء البيئي األدا ملقاييس اوفقً  وتقييم املعلومات البيا�ت وحتليل ومجع  راتاملؤشّ  Dختيار
كما أنّه حسب  .)655، صفحة 2011حلسني، ( املنهج» هذا هاية تطويرالنّ  ويف وري،الدّ  والفحص املعلومات،

"Seifert وحتليل وتتّبع تكاليف ومنافع األنشطة مبثابة أسلوب يهدف إىل حتديد وقياس البيئي  تقييم األداء" يعترب
والربامج البيئّية اّليت تقوم tا املؤّسسات حلماية البيئة من أضرار نشاطها، وذلك يف ضوء جمموعة من األهداف 
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واملتطّلبات واملعايري واملؤّشرات البيئّية tدف دعم وترشيد القرارات املختلفة بشأن حتسني وتطوير أدائها البيئي، 
  .)646، صفحة 2019بوزZّن وبن ميينة، (  ة إىل خدمة أهداف األطراف أصحاب املصاحلDإلضاف

بل متتّد انعكاساته خارج  فحسب داخلّية انعكاسات له ليست  االقتصاديّة للمؤّسسة البيئي  األداء إّن حتسني    
 من اهليئات والعديد  بني املؤّسسات برامج مشرتكة وضع  ميتّد ليشمل قد  للمؤّسسات البيئي األداء أنّ  كما املؤّسسة،
 ترقية وحتسني إىل يؤّدي ممّا الّسكانّية املختلفة، الّتجّمعات يف للبيئة حتّسن ملموس حتقيق tدف واملدنّية، احلكومّية

ع  به األداء واالهتمام هذا لتحسني . كما ميكن)521، صفحة 2017كايف وطامل، ( احلياة فيها جودة  منّظمة أن ُيشجِّ
 ميّثل أن  �مكانه ممّا جيعل ومحايتها، البيئة حرصها على خالل من ابتكارًا وأكثر تنافسّية أكثر تكون  أن  على األعمال

  .)163، صفحة 2019حفناوي، (  األعمال" ملنّظمات اقتصاد�Z  وأداءً  تنافسّية ميزة"
  املؤّسسياملطلب الثّالث: مؤّشرات قياس األداء الّشامل  

ويكون  احملّددة مسبًقا، األهداف حتقيق على املؤّسسة قدرةمهم�ا ملعرفة م مقياًسا الّشامل األداء تقييم سريورة تـَُعدُّ      
أنشطتها   أداء يف وفعالّية املؤّسسةكفاءة  على وللوقوف بذلك. اخلاّصة واملؤّشرات املعايري من مجلة من خالل ذلك

  .متنّوعة ومؤّشرات معايري يتّم استخدامعلى مستوى كّلي  
 األداء االقتصاديقياس  الفرع األّول: أهّم مؤّشرات 

 الّتنمية تبّين مفهوم فمع  والّنوعّية، الكمّية املؤّشرات من جمموعة على Dالعتماد االقتصادي تقييم األداء ميكن     
 بغرض للمؤّسسة االقتصاديّة تسمح بقياس اإلسهامات املؤّشرات املالّية إىل إضافة أخرى مؤّشرات ظهرت املستدامة،

 االستدامة. ملعايري مراعا}ا مدى قياس
  مؤّشرات األداء املايل  .1

لقد أصبح استخدام الّنسب واملؤّشرات املالّية ألغراض قياس وتقييم أداء منّظمات األعمال من األمور الواسعة      
االنتشار، وتستعمل هذه املؤّشرات Dستمرار لتقييم األعمال املنجزة والّتعّرف على نقاط الّضعف أو اخلسارة ونقاط 

. ويف هذا الّصدد، ُميّثل األداء املايل )520، صفحة 2018خليلي، ( مواطننيالقّوة أو اخلدمات القّيمة اّليت تـَُقدَّم لل
املفهوم الّضّيق ألداء األعمال، حيث يُركِّز على استخدام مؤّشرات مالّية تقيس مدى اجناز األهداف، كما يُعربَّ عنه 

املختلفة اّليت ُمتارسها املؤّسسات، وُيسهُم األداء املايل من خالل مؤّشرات مالّية كالّرحبّية وأنّه الّداعم األساسّي لألعمال 
يف إàحة املوارد املالّية وغريها ويُزوُِّد املؤّسسة بُفرِص االستثمار يف ميادين األداء املختلفة اّليت تساعد يف تلبية 

 األداء اسيق عتربي. كما )461 ، صفحة2011موالي خلضر وشنيين، ( احتياجات أصحاب املصلحة وحتقيق أهدافهم
املؤّشرات (أحد مراحل عملّية الّتقييم، حيث يتّم قياس األداء املايل من خالل استخدام جمموعة من املؤّشرات الّتقليديّة 

 . )122، صفحة 2019حّجاج، شنني وزرقون، (  )مؤّشرات خلق القيمة(وجمموعة من املؤّشرات احلديثة    )احملاسبّية
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  ويتمّ  ة،املاليّ  قاريرالتّ  من ة املشتقّ  ة احملاسبيّ  البيا�ت إىل ااستنادً : يقاس األداء املايل املايل املؤّشرات الّتقليديّة لألداء  . أ
  .)الّرحبّية نسب املال، رأس هيكل أداء الّسيولة، نسب نسب(ّشرات من املؤ  مبجموعة قياسه
   لت الوفاء على ةؤّسسامل مقدرة يولةالسّ  نسب لثّ متُ الّسيولة؛   نسبD نسب   ومن  استحقاقها، حني األجل قصرية ما}ااز

 .)اجلاهزة يولةالسّ  ونسبة ريعةالسّ  يولةالسّ  نسبة داول،التّ  نسبة(  جند ا�موعة هذه
   مدى على املايل احلكم ل احمللّ  سبالنّ  هذه تساعد  ة،املديونيّ  نسب اأيضً  ىسمّ تُ  كماهيكل رأس املال؛   أداء نسب 

 ونسبة ةاملاليّ  ةاالستقالليّ  داد، نسبةالسّ  ةقابليّ  (نسبة جند  ا�موعة هذه نسب ومن ،تزاما}اDل الوفاء ةؤّسسامل قدرة
 .ة)املاليّ  الرّافعة
   ت سةاملؤسّ  حتقيق مدى ةحبيّ الرّ  نسب تقيسالّرحبّية؛  نسبZداء قةاملتعلّ  للمستوy ،كما األنشطة  ّÆتعطي اأ 

"، والعائد على ROEالعائد على حقوق امللكّية "(يف  ل وتتمثّ  سة،املؤسّ  إلدارة ةالعامّ  الكفاءة عن ةÆائيّ  إجاDت
 .)218 -217، الصفحات  2018زرقون، حّجاج وحّجاج، ( )"ROAاألصول "

بتقييم : Dلّنظر لقصور مقاييس األداء احملاسبّية الّتقليديّة ّمت تطوير مقاييس حديثة }تّم  املؤّشرات احلديثة لألداء املايل  . ب
 "، وعائد EVA"، القيمة االقتصاديّة املضافة "MVAالقيمة الّسوقّية املضافة "( الّسوق ألداء ورحبّية املؤّسسات منها

 .)"CFROIاالستثمار " على النقدي التدفق
   املضافة " االقتصاديّة القيمةEVAغري الّتقليديّةاحملاسبّية   املؤّشرات أنّ  فكرة على املضافة االقتصاديّة القيمة ": وتقوم 

 مع املؤّشرات املضافة االقتصاديّة القيمة مؤّشر مقارنة خالل ومن القيمة، بعملّية خلق األمر يتعّلق عندما كافية
 وحساب الّتعديالت احملاسبّية من جمموعة إجراء يتطّلب وحساtا الّصايف Æّyا }تّم Dلّربح نالحظ األخرى الّتقليديّة

 الّتكاليف حجم املال لتقدير رأس لتكلفة املرّجحة الّتكلفة متوّسط حساب الّضرائب، كما جيب بعد  الّتشغيلي الّربح
 القيمة [ تيةاآل العالقة خالل من املضافة ةاالقتصاديّ  القيمة حساب ويتمّ . )181صفحة  ،2015بن عمارة وصيفي، (

 ])راملستثم املال رأس  × املال رأس (تكلفة  -ريبةالضّ  بعد شغيل التّ  اتعمليّ  عن  اجتةالنّ  األر5ح صايف  = املضافة ةاالقتصاديّ 
 :)61، صفحة 2009سويسي، (
   املضافة " الّسوقّية القيمةMVA هي عبارة عن الفرق بني القيمة السوقية للمؤسسة ورأس املال املقدم من قبل :"

املستثمرين خالل فرتة زمنية حمددة، فإذا كانت القيمة السوقية موجبة فهذا يعين أن املؤسسة جنحت يف إنشاء قيمة 
ياس هجني كونه جيمع بني القيمة ملسامهيها والعكس إذا كانت قيمتها سالبة، ويعترب مقياس القيمة السوقية املضافة مق

الّسوقّية حلقوق   القيمة   =املضافة الّسوقية  القيمة [السوقية احلالية والقيمة التارخيية. ويتم حساtا  وفق العالقة التالية 
دادن  ( ]انيةإلمجايل حقوق امللكية املفصح عنها 5مليز  الّدفرتيّة  القيمة   -)عدد األسهم مضرو5 5لسعر السوقي للسهم (امللكّية 
 .)262، صفحة 2021وأمين، 
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    االستثمار " على النقدي التدفق عائدCFROIيف تقييم  يستخدم حيث القمة، خللق املؤشرات أهم من ": يعترب
 فإذا هذا املؤشر املال، رأس تكلفة مع  املؤشر هذا مقارنة ويتم  متويله، املراد  املشروع وتقييم اختيار أو ككل، املؤسسة

 وحيسب من خالل للقيمة، تدمري هناك فنقول العكس كان إذا أما للقيمة، إنشاء فهناك تكلفة التمويل من أكرب
 .)245، صفحة 2015زرقون وشنني، (  اإلمجايل األصل التشغيلي على النقدي التدفق  فائض قسمة

     مؤّشرات أخرى لقياس األداء االقتصادي    .2
  يف املؤّسسة يف اآليت: االقتصادي ميكن اإلشارة إىل بعض املؤّشرات األخرى اّليت تقيس األداء     

: يعين هذا املؤّشر مدى قدرة املؤّسسة على االستخدام األمثل لكافّة عناصر اإلنتاج املتاحة يف حتقيق مؤّشر الكفاءة  . أ
ظيم الكفاءة الّتقنّية والّتوظيفّية اّليت تعكس مقدرة املؤّسسة الفعالّية، وتعظيم عائد الكفاءة االقتصاديّة للمؤّسسة بتع

على استخدام املزيج األمثل للمدخالت آخذة يف االعتبار أسعار املدخالت والّتقنيات اإلنتاجّية املتاحة. والكفاءة 
 تاحة من املدخالتالّتقنّية، ما يعين مقدرة املؤّسسة يف احلصول على أكرب قدر من اإلنتاج Dستخدام املقادير امل

. وإّن حتقيق الّتشغيل األمثل لإلمكا�ت واملوارد املتاحة للمؤّسسة اإلنتاجية، يتم عن طريق )67، صفحة 2013مزريق، (
حتسني الكفاءة الفنّية والكفاءة الّتخصيصّية، والكفاءة االقتصاديّة على حدٍّ سواء؛ أي حتقيق أقصى إنتاج ممكن من 

سبة، وضرورة مالءمة اإلنتاج مع رغبات ا�تمع يف إطار أسلوب إنتاجي معّني خالل فرتة زمنّية املوارد وبتكاليف منا
 . )23، صفحة  2013الّسعيد، (  معّينة

 ظامالنّ  تسيري من مهم�ا اجزءً  لشكّ تُ  يتالّ  اسةاحلسّ  املهام من اإلنتاج نظام أداء قياس ةهمّ مُ : تُعتُرب مؤّشر اإلنتاجّية  . ب
  م حكّ التّ  على قادرة تكون  لن ا فإÆّ  نظامها، أداء  قياس عن عاجزة نظام اإلنتاج تسيري سريورة ا كانتفإذ اإلنتاجي،

 حتسينه، من نتتمكّ  فلن تسريه، من نتتمكّ  مل وإذا تستطيع تسيريه، لن افإÆّ  فيه، محكّ التّ  عن عاجزة كانت  وإذا ،فيه
 اإلنتاج عناصر تكامل حصيلة وهو سلع وخدمات إىل املدخالت حتويل يستهدف ذيالّ  شاط النّ  هنّ y اإلنتاج فويُعرَّ 

إىل  املخرجات إىل نسبة عاّمة بصفة اإلنتاجّية مصطلح . ويف ذات السياق، ُيشريُ )97، صفحة 2018برحومة وعّزوز، (
 واملعّدات بينما تشتملاآلالت  وتكاليف اإلنتاج وتكاليف أو تكلفتها العمل ساعات املدخالت املدخالت، وتشمل

 نوعّية قد خيتلف Dختالف مفهوم اإلنتاجّية أنّ  من الّرغم وعلى احلّصة الّسوقّية ،الّدخل ،املبيعات على املخرجات
 وغالًبا اخلدمات تلك الّسلع أو إنتاج يف املستخدمة كمّية املوارد أو قيمة عالقة بني على دائًما يظلّ  أنّه إّال  الّنشاط،

 .  )279، صفحة D2009رك، (  ]املدخالت / املخرجات  =اإلنتاجّية [Dلعالقة اآلتية   اإلنتاجّية عن الّتعبري يتمّ  ما
ة،  سويقيّ داف التّ هة لتحقيق األسويقيّ سويقي على الوظيفة التّ ز األداء التّ كّ يُر  :الّتسويقي Dجلانب متعّلقة مؤّشرات  . ج

فشيت وقويدر  ( لة يف البقاء واالستمرارتمثّ ة املمّ دافها العاهقيق أحتوقدر}ا على  سةؤسّ ضمن سعي املج يندر  هكما أنّ 
. وختتلف املؤّسسات يف وضع املقاييس لألداء الّتسويقي حبسب طبيعة األداء الّتسويقي، )335 ، صفحة2020الّتومي، 

ونظرة املؤّسسة إىل هذا األداء، حيث تـَُقسَّم مقاييس األداء الّتسويقي إىل مقاييس مالّية وغري مالّية، كمّية وغري كمّية. 
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ّية تتمّيز بتحديد األهداف طويلة األجل لوحدة العمل، ولكّل من هذه املقاييس مزاZها ونقاط ضعفها، فاملقاييس املال
الّرحبّية، الّسيولة الّنقديّة، (بينما ترّكز معظم األعمال على األهداف املرحبة قصرية األجل، ونذكر من هذه املقاييس 

ألداء الّتسويقي، ، أّما املقاييس غري املالّية فهي ُتشّكل نقطة حتّول يف توّجهات ا)املبيعات والّنمّو يف املبيعات
وDألخّص بعد زZدة االهتمام Dلعالقة مع الّزDئن، بسبب الّسهولة واحلريّة يف اختيار نوع األداء املراد قياسه، والّتنوّع  

احلّصة الّسوقّية، الّتكّيف، والء (يف طرق الّتطبيق، ومن األدوات املستخدمة يف قياس األداء غري املايل يف املؤّسسات 
خالفي،  ( )رضا الّزDئن، القدرة على االبتكار، جناح املنتجات اجلديدة، الّرضا عن األداء العام، جودة اخلدمة الّزDئن،
 .  )217  ، صفحة2014

فيها   تنافس أن  للمؤّسسة ميكن اّليت ا�االت إىل األحيان  غالب يف الّتنافسّية امليزة : ُتشريُ مؤّشرات امليزة الّتنافسّيةد.
أنشطتها اإلنتاجّية، أو  أحد  يف منافسيها دون  املؤّسسة tا تّتسم قّوة نقطة متّثل فهي وtذا فعالّية، بطريقة أكثر غريها

 كلّ  نتائج فحص وحتليل على تعتمد  الّتنافسّية فامليزة البشريّة، وكفاء}ا مبواردها يتعّلق فيما أو الّتمويلّية، أو الّتسويقّية،
  مبنافسيها  املؤّسسة مقارنة بيئة يف والّسائدة احمليطة واملخاطر الفرص إىل إضافة الّداخلّية، والّضعف القّوة نقاط من
 الّرحبّية ومعّدالت(أّمهها  مؤّشرات عّدة خالل  من املؤّسسة تنافسّية قياس . وميكن)235، صفحة 2015بودرامة، (

 على قدرة املؤّسسة الّتصدير؛ وDلّتايل خالل من اخلارجي الّسوق يف الطّلب لتلبية إسرتاتيجّية املؤّسسة واّجتاهها منّوها،
  .)90، صفحة 2014خضور وشبانة، (  )والعاملي اإلقليمي من الّسوق أكرب حّصة حتقيق

 األداء االجتماعيقياس  الفرع الثّاين: أهّم مؤّشرات  
برز احلديث عن أمهّية مؤّشرات األداء االجتماعي منذ أوائل العشرينّيات من القرن املاضي. حيث شّجعت     

استجابة منّظمات األعمال هلذا الّطرح املشرّع القانوين على وضع القواعد القانونّية للتحّقق من وفاء املؤّسسات 
مّية للمحاسبني ومجعّية احملاسبني األمريكّية ودراسات املعهد مبسؤولّيا}ا االجتماعّية، وجاءت دراسات اجلمعّية القو 

  األمريكي للمحاسبني القانونّيني للّتأكيد على أمهّية اإلفصاح عن األداء االجتماعي. 
  أساليب قياس األداء االجتماعي .1

 حلسني،( ّلذي تعمل به}تّم مؤّشرات األداء االجتماعي بتأثري املؤّسسة على الّنظم االجتماعّية داخل املوقع ا     
  سفري، محانة وموالي، ( اآليت االجتماعّية واملنافع  الّتكاليف لقياس املقرتحة األساليب ، ومن)655، صفحة 2011
  :)06، صفحة 2018

االجتماعّية  الّتكلفة حتديد  أو  قياس لصعوبة نظرًا االجتماعّية؛ األضرار حدوث منع  : تكاليفاألّول األسلوب  . أ
للّتكلفة االجتماعّية  تقرييب رقم أفضل على احلصول Dإلمكان  فإنّه احملاسبّية، الّسجّالت إثبا}ا يف لغرض الّصحيحة

 عكسّية. عالقة هي منعها وتكاليف اّليت تلحق �Dتمع  األضرار جتّنب تكلفة حتديد  طريق عن
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 للّتكاليف االجتماعّية البديلة فإّن الّتكاليف األسلوب هلذا ؛ وفًقا)الّضرر إزالة(الّتصحيح   : تكاليفالثّاين األسلوب  . ب
 بعض املؤّسسة إلعادة تتحّملها اّليت املبالغ  تلك  ومن وحالته، ألصله  الّشيء إلعادة املؤّسسة اّليت تنفقها املبالغ  هي

 الّتكاليف االقتصادي، فمثًال  شاطهابن وªثَّر  املؤّسسة استهلكته اّلذي املورد أو إلحالل األوىل، حلالتها الطّبيعّية املوارد
 يتحّملها اّليت يف الّتكاليف تتمّثل للمصنع، ا�اورة البيئة االمسنت بتلويث مصانع  أحد  قيام على املرتتّبة االجتماعّية

 وختضريها.    احمليطة املناطق كتشجري عليه كانت ما إىل البيئة هذه إلعادة حماولة يف املصنع 
 :يكون  قد  االجتماعّية واملنافع  الّتكاليف الباحثني إىل أّن قياسأحد   يشري كما     
 أهدافها  لتحقيق املؤّسسة تستخدمها اّليت االجتماعّية األصول املباشرة؛ كقياس االجتماعّية الّتكاليف قياس   -

 اّليت تدفعها الّضرائب االجتماعّية، قياساملؤّسسة للوفاء Dلتزاما}ا  تنفقها اّليت املباشرة املصروفات االجتماعّية، قياس
 للمجتمع. ُتسّببه اّليت الّضرر نتيجة احلكومّية املؤّسسة للجهات

 لنشاطها املؤّسسة ممارسة نتيجة أضرار من ا�تمع  يتحمّله ما قيمة املباشرة؛ أي غري االجتماعّية الّتكاليف قياس   -
 تتحمّله ملا الّتصحيح تكاليف وقياس الوقاية، أو ّتجّنبال أو األضرار حدوث منع  تكاليف كقياس االقتصادي،

 .األصلّية حلالتها موارد ا�تمع  بعض إعادة أجل من مبالغ  من املؤّسسة
 مؤّشرات قياس األداء االجتماعي .2

  بشكل عام، توجد أربعة مؤّشرات أساسّية يـُْعَتَمُد عليها يف عملّية تقييم األداء االجتماعي للمؤّسسة وهي كاآليت:     
؛ ويشمل مجيع تكاليف األداء خبالف األجر األساسي اّلذي تُقّدمه مؤّشر األداء االجتماعي للعاملني Dملؤّسسة  . أ

عهم الّتنظيمّية أو نوع أو طبيعة أعماهلم، وتقوم املؤّسسة Dاللتزام بتوفري  املؤّسسة للعاملني فيها بغّض الّنظر عن مواق
كافّة العوامل الّالزمة خللق وتعميق حالة الوالء وانتماء العاملني كاالهتمام حبالتهم الّصحّية وتدريبهم وحتسني وضعهم 

 . )203  ، صفحة2019العمري وشيخ، ( الثّقايف واالهتمام مبستقبلهم عند انتهاء فرتة خدما}م وغريها
أفراد ا�تمع  tا حلماية املضّحى االجتماعي األداء  تكاليف كاّفة ؛ ويشملالبيئة حلماية االجتماعي األداء مؤّشر    . ب

من  احمليطة واملتوّلدة البيئة عن األضرار َردَّ  جاهدة حتاول حيث اجلغرايف، نطاقه داخل املؤّسسة تعمل احمليط اّلذي
الطّبيعّية   واملزروعات واألعشاب البحريّة والبيئة اهلواء تلّوث محاية تكاليف على تشمل وهذه أنشطتها الّصناعّية،

 .)09، صفحة 2014ضّيايف، (  ذلك وما إىل املياه وتلّوث
املؤّسسة يف خدمة ؛ ويشمل كاّفة تكاليف األداء اّليت }دف إىل إبراز إسهامات مؤّشر األداء االجتماعي للمجتمع   .ج

ا�تمع، مشتملة الّتربّعات واملسامهات للمؤّسسات الّتعليمّية والثّقافّية والّرZضّية واخلرييّة، وتكاليف اإلسهامات يف 
 .)349، صفحة 2019بودّلة وكواديك، (  برامج الّتعليم والّتدريب االجتماعي، ومشاريع الّتوعية االجتماعّية

؛ ويشمل كافّة تكاليف األداء اّليت تنصّب يف  خدمة املستهلكني، حيث تطوير اإلنتاجمؤّشر األداء االجتماعي ل  .د
تتضّمن تكاليف الّرقابة على جودة اإلنتاج وتكاليف البحث والّتطوير ّمث تكاليف ضما�ت املتابعة ما بعد البيع 
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نافع املتأتّية من املنتجات واخلدمات والّتدريب وتطوير العاملني وغريها من اخلدمات اّليت ُحتّقق حالة الّرضا عن امل
 .  )411، صفحة 2011، بوزيدعزّاوي و (  املقّدمة إىل املستهلكني

يف اجلدول  املؤّشرات املوّضحة من جمموعة على Dالعتماد للمؤّسسة األداء االجتماعي قياس كما ميكن أيًضا     
  أد�ه.

  االجتماعی األداء قياس ؤّشراتم:  )07(  رقم اجلدول
  
  

  االجتماعي  األداء قياس  يف  املعتمدة  املؤّشرات   أصحاب املصاحل  فئات
  

  املالكون 
 يف  حمرتمة للمؤّسسة  صورة رسم  املؤّسسة،  قيمة زZدة  الّسهم، قيمة تعظيم  األرDح،  أكرب حتقيق 

  .واألخالقي القانوين املوقف  سالمة ا�تمع،
  

 صحّية  ظروف عمل مستمّر،  وتطوير تدريب وجّيدة،  متاحة  ترقية فرص  جمزية،  ومرتّبات  أجور  العاملون 
  .أخرى  وامتيازات  خدمات Dلقرارات، مشاركة  وظيفّية،  عدالة مناسبة،

  
  الّزDئن 

 عند االستعمال،  أمينة  منتجات  وأمني،  صادق  إعالن  جّيدة،  وتوعية  مناسبة  yسعار  منتجات 
 بعدم  أخالقي  التزام  إذا ما حدثت،  األضرار  التزام مبعاجلة  اخلدمة،  أو  املنتج  احلصول على  سهولة 
  .أو الّسوق  العمل  قواعد خرق

  
  

  البيئة 
 Dلبيئة، أخالقّية خاّصة مدّو�ت وجود البيئّية، املخاطر تقليل  املؤّسسة،  برسالة  البيئي األداء ربط

 بشأن واضحة الطّاقة وسياسات استهالك تقليل جهود اإلدارة، جملس يف البيئة اشرتاك ممثّلي
  .البيئي الّتنوّع  املخّلفات، محاية  معاجلة املياه، استخدام ترشيد  املواد،  استخدام

  
  احملّلي  ا�تمع

 الفساد والّسلوك، حماربة العاّمة القواعد خرق وعدم والّتقاليد العادات  احرتام الّتحتّية،  الُبَىن  دعم
 العلمّية املراكز األنشطة االجتماعّية، دعم املدين، ا�تمع مؤّسسات  دعم اإلداري والّرشوة،

  .الّتعليم ومؤّسسات 
  

  احلكومة 
 بصدق،  االلتزامات الّضريبّية والّرسوم تسديد  احلكومة،  من  الّصادرة والقوانني Dلّتشريعات  االلتزام
 تعزيز متييز،  دون  للجميع  دنّيةاحلقوق امل احرتام  اخلارجي،  الّتعامل  يف  واحلكومة  الّدولة مسعة  تعزيز 

  .ما يتعلق Dألمراض املتوطّنة  وخصوًصا الّصحّية  الّدولة جهود
  

  .)928، صفحة 2017ساوس، هريي وبن شريف، (:  املصدر
  

نظرًا   جوانب، ةعدّ  من االجتماعي األداء  لقياس صعوبةتوجد  هنّ أ خيفى ال "Frédérique"وحسب ممّا سبق،      
  األداء قياس صعوبة أسباب بعض تلخيص ميكن. و الواضحة غري اتاآلليّ  وبعض ةوعيّ النّ  العناصر بعض ةخلاصيّ 

  األداء مؤّشرات مجيع  حتديد  صعوبة، ةاالجتماعيّ  ةاملسؤوليّ  مفهوم حتديد  (صعوبةيف العناصر اآلتية  االجتماعي
 اإلفصاح اتآليّ  غياب، للقياس امللزمة ةشريعيّ التّ  صوصالنّ  غياب، للقياس مشرتكة وحدة وجود عدم، االجتماعي
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 وجود عدم، و دور�Z  ةاالجتماعيّ  األنشطة تلكمراجعة  عدم، للقياس ةفنيّ  معايري وجود عدم، االجتماعي األداء لنتائج
  .)326، صفحة 2019ميينة وبن ميينة،   بن(  االجتماعي) األداء �االت حماسيب نظام إلقامة أسس

 األداء البيئيقياس  الفرع الثّالث: أهّم مؤّشرات 
 عدد يف لتكثيفها تZّ حتدّ  وتواجه ة،واالجتماعيّ  ةواالقتصاديّ  ةالبيئيّ  املعلومات من بريٍ ك  مٍّ ك مع  ساتؤسّ امل تتعامل      
 يف راتاملؤشّ  هذه تساعد . كما طويرالتّ  قرارات اذواختّ  أدائها قياس مبوجبها تستطيع  يتالّ  مةكاحلا  راتاملؤشّ  من حمدود
  .ةأمهيّ  ثركاأل ة البيئيّ  أثرياتالتّ  حتديد 

  عناصر قياس األداء البيئي .1
بدورها األداء على أساس امليادين  ، وقد عّرفت" Æّyا وكالة أوروبّية لتقييم أداء املؤّسساتVIGEOتـَُعرَُّف "      

وا�االت املعتمدة، ومن بني ا�االت املصّنفة من طرف الوكالة جمال البيئة، حيث صّنفته يف جمموعة من املعايري 
ي اإلسرتاتيجّية البيئّية ومفهوم البيئة من طرف املؤّسسة، الّتحّكم يف الّتأثري البيئ(بغرض قياس األداء البيئي متمثّلة يف 

الستعمال الطّاقة، تسيري املهمالت، محاية الّتنوّع احليوي، محاية املوارد املائّية، الّتأثري البيئي من خالل استهالك 
الطّاقة، تسيري الّتهديدات البيئّية، الّتسيري البيئي ملخّلفات الّنقل، الّتسيري البيئي ألثر استخدام وتلف املنتجات 

. وقد ُلوحظ يف اآلونة األخرية حسب )10، صفحة 2014خملويف وعبدّيل، ( )ّوث اجلوّ واخلدمات، الّتسيري البيئي لتل
"Ford  تقارب االّجتاهات يف املداخل الّنظريّة والعملّية لتقييم األداء البيئي، فتقوم املنّظمات املهنّية بتطوير مقاييس "

بيئي وتصميم أُطر إلعداد الّتقارير الّنمطّية ممّا أرسى تقييم األداء البيئي وتقييم استخدام املؤّشرات املتعّددة لألداء ال
ُأسس نظام قياس منطي يسمح للمؤّسسات بتسيري أدائها البيئي بطريقة أكثر استدامة ومبقارنة ذلك األداء Dملستهدف 

تقريرًا  2000. ويف ذات الّسياق، قّدمت منّظمة بيئّية يف الياDن سنة )10، صفحة 2005(عبد احلليم، بصورة متواصلة 
إىل أربعة  هذه الّتكاليف جاءت فيه الّتكاليف البيئّية اّليت تُعربِّ عن حماولة لقياس األداء البيئي للمؤّسسة، وتنقسم

  :)125 -124  ، الصفحات2016يت، Dيل وعبد الّالوي، (  عناصر أساسّية هي كاآليت
البيئّية؛ ويُقصد به جمموع األموال اّليت يتّم استثمارها لتحسني أنواع حجم االستثمارات اخلاّصة Dلبيئة والّنفقات    -

 املنتجات لتتوافق مع املتطّلبات البيئّية العاملّية، وكذلك الّنفقات اّليت ُتصَرف على أمور متعّلقة Dلبيئة.
 تطّلبات البيئّية. تكاليف البحث والّتطوير؛ وتشمل الّتكاليف اخلاّصة ببحوث حتسني املنتجات لتتالءم مع امل   -
تكاليف تشمل تقييم األضرار الّصحّية، وأضرار املياه، وأضرار املنتجات الّزراعّية، والّثروة الّسمكّية، والّرتبة الّناجتة    -

 عن الّتخّلص من املواّد امللّوثة اّليت تنتجها أنشطة املؤّسسات املختلفة.
؛ واملقصود tا تكاليف الّتحّكم أو منع احلوادث اخلاّصة )تكاليف الوقاية البيئّية(تكاليف متعّلقة حبماية البيئة    -

DآلÃر البيئّية اّليت هلا ªثري على البيئة، نتيجة أنشطة املؤّسسة والّنشاطات اإلنسانّية األخرى، وذلك للحفاظ على 
 حيح الّدمار اّلذي حدث.وضع أفضل للبيئة، وإلزالة اآلÃر وتص
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 أنواع مؤّشرات قياس األداء البيئي .2
إذا كانت املؤّشرات البيئّية متّثل مقاييس يتّم حتديدها ألمهّيتها اإلسرتاتيجّية يف جناح الرب�مج البيئي، فإنّه ُيالحظ     

الّدقيقة يف األداء عن املؤّشرات الّنوعّية، ولكّن تفضيل املؤّسسات الختيار املؤّشرات الّرقمّية اّليت تقيس الّتغّريات 
، صفحة  2011حلسني، ( املؤّشرات الّرقمّية تكون ذات داللة فقط عند تفّهم أمهّية املقياس داخل احملتوى الّتنظيمي

إرشادات مبادرة (" هناك مبادرات أخرى لتحديد مؤّشرات تقييم األداء البيئي مثل ISO 14031. وعلى غرار ")655
، ولقد )"WBCSD"، وإرشادات الكفاءة البيئّية �لس األعمال العاملي للّتنمية املستدامة "GRIإعداد تقارير عاملّية "

  : )727، صفحة 2011ساكر ورايس، ( ّمت  تقسيم مؤّشرات الّتقييم البيئي كما يلي
Dلّرؤية (وتتضّمن جمهودات اإلدارة للّتأثري على األداء البيئي للمؤّسسة اّليت ختتّص  :مؤّشرات اإلدارة البيئّية  . أ

واإلسرتاتيجّية والّسياسة، اهليكل الّتنظيمي لإلدارة البيئّية، نظم اإلدارة والّتوثيق املتعّلق tا، االلتزام اإلداري اخلاص 
 .  )125، صفحة 2021بدري، (  )خلارجّية ذات املصلحةDملسائل البيئّية، واالّتصاالت Dألطراف الّداخلّية وا

وتتضّمن توفري معلومات عن احلالة االبتدائية والنهائية للعملية لقياس مدى ªثري  :مؤّشرات الكفاءة البيئّية  . ب
  تربح،  معزوزي وبن( )منتجات، انبعاÃت، خملفات...(على خمرجا}ا  )طاقة، موارد، كفاءات...(مدخالت العملية 

 .)415صفحة  ،2019
"تتعّلق مبجاالت قياس احليازة واملقاييس الفنّية  مؤّشرات تشغيلّية بيئّية(وتنقسم إىل  :مؤّشرات األداء البيئي  . ج

"تتعّلق Dملخرجات مؤّشرات األثر البيئي العملّية وتصريف املخّلفات"، و/العملّية، مقاييس استعمال املنتج/للمنتج
، صفحة  2011حسني ومناصريّة، ( )االستهالك من املواد واملياه والطّاقة وانبعاÃت الغازات"مثل إمجايل املخّلفات، 

623( 
" أّن تقييم األداء البيئي للمؤّسسة صعب ومعّقد بسبب اختالف نوعّيات األداء وصعوبة إجياد Stuartيرى "     

املناسب، وبسبب صعوبة استخدام املعايري اخلارجّية يف وضع املعلومات الّالزمة لوضع املقاييس البيئّية يف الّشكل 
 :اآليتما  ، ومن بني هذه املداخل  ل األرقام ذات داللةعاملؤّشرات اّجته الكثري من مديري البيئة إىل مداخل تقليديّة جل

 على عادة فيه راملؤشّ  ويكون  قياسها، ةوكيفيّ  قاسُ تُ  يتالّ  املسائل معرفة بعد  استخدامه ويتمّ ؛ )الّصياغة( الّتشكيل   -
 أنّ  وحيث أثري،والتّ  ببالسّ  بسلسلة املرتبطة راتاملؤشّ  بني سبةالنّ  تكوين يتمّ  عندما أفضل بصورة وتتمّ  نسبة، شكل

 تقيسه عنصرّي وأ راملؤشّ  بني مباشرة رابطة إجياد يف ندرة هناك نّ إف ؤّسسةامل ألنشطة ةجانبيّ  آÃرًا  لمتثّ  ةالبيئيّ  أثرياتالتّ 
 .ا}اعمليّ  من كجزء ؤّسسةامل
 بيتجنّ  املدخل وذلك األداء، اهاتاجتّ  إظهار على للمساعدة ة،زمنيّ  فرتات خالل قمالرّ  مقارنة يتمّ الّجتاهات؛ ا   -

 هأنّ  حيث اهاتاالجتّ  لبيا�ت سبةDلنّ  حمدودة فائدته أنّ  إّال  ة،البيئيّ  أثرياتالتّ  حدوث ةلكيفيّ  مّ à تفسري إجياد مشكلة
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  ، صفحة 2011حلسني، ( املستقبل يف اهاتاالجتّ  تغّري  ةكيفيّ  حيوضّ  ال مثَّ  ومن راتاملؤشّ  كرِّ حتُ  يتالّ  العناصر ظهرُ يُ  ال
656(. 

 نمُ كْ ويَ  األخرى، ؤّسساتامل  يف مبثيال}اؤّسسة امل يف راتاملؤشّ  مقارنة طريق عن  ذلكويتمّ املرجعي؛  األداء مقارنة   -
 ،ؤّسستنيامل  كال  يف املعىن نفس له معّني  رمؤشّ  قياس فيها يكون  يتوالّ  دقيقة بدرجة املشاtة احلاالت حتديد  يفي  حدّ التّ 

 املؤّسسات بني واالختالف شابهالتّ  تقدير يف مشاكل ظهرُ تَ  َمثَّ  ومن خمتلفة أسباب ذات تكون  قد  ةالبيئيّ  راتواملؤشّ 
 .)125، صفحة 2021بدري، (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالصة الفصل
 مــن  ى إّال أتَّ تَــ ســي ال تُـ املؤسّ   األداءيف  جاعــة  نّ حتقيــق ال  أنّ كمــا  أســاس نظــام الّتســيري،  يف املؤّسســة  حتقيــق األداء  يعتــرب       

ة يف املؤّسســــة، فهمــــا إذن شــــرطان الزمــــان لبلــــوغ مســــتوى عــــاٍل مــــن األداء،  خــــالل تكامــــل مفهــــومي   الكفــــاءة والفعاليــــّ
هي الكفأة يف تسيري مواردها املاديّة واملعنويّة والّفعالـة يف حتقيـق أهـدافها وإرضـاء    تمّيزالّناجحة وذات األداء املفاملؤّسسة 

  خمتلف األطراف اّليت هلم صلة tا. 
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ــا يـــدفع املؤسّ      ــق التّ إّن مـ ــا  ميّـــ ق والتّ فـــوّ ســـات لتحقيـ ــيخز يف أدائهـ ــعيها لرتسـ ــو سـ ــة  إدارة  أســـس  هـ ــا    تحســـنيل  فّعالـ أدائهـ
عـن  فبدايـة  ات املرتبطـة بـه،  مـن خـالل إجنـاح وتفعيـل العمليّـ على مستوى وحدا}ا وأجزائها، وال يكون ذلك إّال   ملاالشّ 

  اإلحاطــةة، وهــو مــا يضــمن  ة والبيئيّــ ة واالجتماعيّــ نشــطتها االقتصــاديّ yقــة  تــوفري خمتلــف البيــا�ت واملعلومــات املتعلّ   طريــق
ــلّ  ــال  بكـ ــدم إمهـ ــاد األداء وعـ ــمّ جزئيّـــ   أيّ   أبعـ ــار أهـ ــا، واختيـ ــق األهـــداف احملـــدّ رات الّـــ املؤشّـــ   ة منهـ ا  دة وفقًـــ يت تعكـــس حتقيـ

وهــذا يضــمن حتقيــق رؤيــة شــاملة ودقيقــة    .األداءهــذا  جوانــب  قيق ملختلــف  القيــاس الــدّ   املوضــوعة، ُمثَّ   العمــل  ةإلســرتاتيجيّ 
        عن مدى التزامها Dلعمل وفق مبادئ التنمية املستدامة، ويفي Dلتزاما}ا جتاه األطراف ذوي العالقة معها.

لزمـــة أكثـــر مـــن أّي وقـــت مضـــى بتلبيـــة  مُ   هنـــةروف الراّ املعاصـــرة، ويف الظّـــ املؤّسســـة  ا ســـبق،  ميكـــن اســـتخالص أّن  ممّـــ      
علـى مسـتوى    شغاالت أطراف كثرية، ولذا جيب عليها تطوير ممارسا}ا واسرتاتيجّيات عملها لتحسـني أدائهـامطالب وان

  ة جتاه املتعاملني معها، وكذا ا�تمع اّلذي هي جزٌء منه.، والوفاء مبختلف التزاما}ا االقتصاديّة واالجتماعّية والبيئيّ يكلّ 
 



 

أدوات مراقبة  الث: الفصل الثّـ 

 سيسيير وتحسين األداء المؤسّ التّ 
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  متهيد
 يف الوظائف ةكافّ ب فهو يؤّثر ويتأثّر ،منّظمات األعمال تسيريالفاعلة يف  الّنظم أهم من سيريالتّ  مراقبة نظامدُّ عيُ      
سري املؤّسسة إىل املسار اّلذي  توجيه، حيث يقوم هذا النظام بقياس وتقييم سريورات التسيري من أجل ضمان سةاملؤسّ 

حيقق هلا أهدافها الّتشغيلية واإلسرتاتيجّية املسطّرة بكفاءة وفعالّية من خالل مراقب الّتسيري، واّلذي يسعى جاهًدا 
   الّنوعّية إىل حتقيق ذلك.مبساعدة جمموعة من الّتقنيات واألدوات الكمّية و 

لقد تغريت قواعد وأسس مراقبة الّتسيري يف ظل الفلسفات واملفاهيم احلديثة اليت اقتحمت عامل تسيري املؤسسات     
املعاصرة كفلسفة التسيري األخضر، ومفهوم التنمية املستدامة، واملسؤولية االجتماعية وأصبحت خاضعة هلا، وجيب أن 

مها وأدوارها، وهو ما انعكس بدوره على تطوير أدواfا وأساليبها تتفاعل معها، وتندمج يف مفاهيمها، وتعدل من مها
  يف املراقبة وتقييم األداء  لتساير الظروف واملتغريات الراهنة.

من أهم أدوات  التقديرية، نظام التحليل املايل وبطاقة األداء املتوازن  املوازنة يعد كل من نظام حماسبة التكاليف،     
 وسياساfا، وخططها يف شكل رقمي، تكون أساسًا لسري العمل ،ؤسسةرتجم أهداف املت اليت، والرقابة التخطيط

ُخططًا تتماشى مع اخلطط األخرى، وال تتعارض  ع صنأن ت ؤسسةتـُْلزِم كل وحدة إدارية فرعية يف امل اكما أp،  وتقدمه
  يف املؤسسة.  املسؤولية  حتدد  مهمة من أدوات التنسيق واتفهي تعد أد    لذا  ،معها
  وعليه، سيتّم تناول هذا الفصل من خالل الّتطّرق للمباحث اآلتية:    

  

     أدوات حماسبة الّتسيري يف جمال الّرقابة وتقييم األداء؛:  لاملبحث األوّ 

  أدوات القيادة اإلسرتاتيجية على أساس األنشطة لتحسني األداء؛  :ايناملبحث الثّ 

  املتوازن كأداة لقيادة األداء املؤسسي.بطاقة األداء :  الثاملبحث الثّ 
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  املؤّسسي  وتقييم األداء  رقابةاملبحث األّول: أدوات حماسبة الّتسيري يف جمال ال
ة لإلدارة من أجل ة واملاليّ دف إىل توفري املعلومة احملاسبيّ f يتة، والّ أحد فروع املعرفة احملاسبيّ  حماسبة الّتسيريعترب ت     

وع من احملاسبة نتيجة ر هذا النّ اذ قرار، وقد تطوّ القيام بوظائفها املختلفة من ختطيط ورقابة واختّ  على fاساعد م
 حماسبة الّتسيرياألعمال، حيث تقوم  جماليف  ةة �لغة، حيث أصبحت حتظى �مهيّ ة واالقتصاديّ كنولوجيّ رات التّ طوّ للتّ 

ر مفاهيم ساعد تطوّ  كماتكلفة.   دوات لتوفري املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب و�قلّ �ستخدام جمموعة من األ
 ور االجيايب يف مساعدة اإلدارة للقيام مبختلف مهامهايف ظهور أدوات وأساليب جديدة كان هلا الدّ  حماسبة الّتسيري

اح تطبيق العديد من األدوات واألساليب يف وقد أظهرت نتائج الكثري من الّدراسات يف اآلونة األخرية جن .ووظائفها
نظام الّتسيري على أساس و نظام الّتكاليف على أساس األنشطة، كجمال حماسبة الّتسيري؛ خاصة األدوات احلديثة  

  .، وغريها من األساليبنظام الّتكلفة املستهدفة...و األنشطة،  
  يف املؤّسسات  املطلب األّول: األسس الّنظرية حملاسبة الّتسيري

تغّطي  pا أنأة من شروف احمليطة �حملاسبة من حيث إعداد بيا�ت حماسبيّ نتيجة الظّ حماسبة الّتسيري ظهرت     
االقتصادي الّنشاط  ربتطوّ حماسبة الّتسيري رت سة، ولقد تطوّ يت هي على عالقة �ملؤسّ بات األطراف املختلفة الّ متطلّ 
وتوسيع أنشطتها ل إضافّية سات حباجة إىل أموااملشروعات وأصبحت املؤسّ  كنولوجي أين زاد عدد وحجموالتّ 

  ا.ومشاريعها ملواجهة منافسيه
  الفرع األّول: نشأة وتطّور حماسبة الّتسيري 

يعترب ظهور حماسبة الّتسيري استجابة حلاجة الّتسيري العلمي احلديث إىل نوعّية معّينة من املعلومات احملاسبّية الّالزمة      
ألغراض الّتخطيط والّرقابة واّختاذ القرارات، وكذلك املسامهة بدور أكرب يف حّل املشكالت الّتسيرييّة اّليت ميكن أن 

  لى هذا األساس ُوِصَفت حماسبة الّتسيري �pّا امتزاج عملي بني احملاسبة والّتسيري.   تواجهها إدارة املؤّسسة، وع
  تطّور حماسبة الّتسيري خالل القرن العشرين .1

إذا ما ّمتت العودة إىل القرن العشرين وإلقاء نظرة �رخيّية على أهّم املظاهر اّليت اّتسم �ا القرن املاضي ومدى     
، صفحة  2006احلبيطي وحيي، (�ثريها على حماسبة الّتسيري من حيث مفهومها وأساليبها ودورها يف الوحدة االقتصاديّة 

 فيما خيصّ  اfابلّ ا ومتطfامرحلة خبصوصيّ  ت كلّ فَ رِ عُ ، ة مراحل �رخييةعدّ من خالل فهوم هذا املر طوّ نتتّبع ت. )69
  :)59 - 58، الصفحات 2017، إبراهيم(  اآليتحو  هذه املرحل على النّ   إجيازة، وميكن  �ملعلومات احملاسبيّ   اإلدارةاهتمام  

على ا كان منصب¥   ةساملؤسّ  اهتمام يف هذه الفرتة كان: )1950سنة  ة (قبلكلفة واملراقبة املاليّ حتديد التّ  املرحلة األوىل  . أ
، �إلضافة حملاسبة الّتسيرية سيّ األسامات يت تعترب أحد املقوّ كاليف الّ ظهور حماسبة التّ إىل ى وهذا ما أدّ ، كلفةحتديد التّ 
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ظهور حركة املرحلة وصاحب هذه  .ةاإلنتاجيّ ات ة للعمليّ ات واملراقبة املاليّ إعداد امليزانيّ تركز على كانت   ةاملؤسس ىل أنّ إ
 .حماسبة الّتسيريلظهور   مّهدتيت العلمي الّ   الّتسيري

يف هذه املرحلة : )9651و  9501بني سنيت ( خطيط اإلداري واملراقبةتقدمي معلومات من أجل التّ  ةنيااملرحلة الثّ   . ب
تقدمي املعلومات  عندتنتهي  ة احملاسب اإلداريمَّ هِ فكانت مُ ؛ للّتسيريأداة  دُّ عَ وأصبحت تُـ حماسبة الّتسيري ظهر مفهوم 

ذلك كانت القرارات الّرشيدة. وك اذة ألهدافها واختّ وضع خطّ  علىخطيط اإلداري ومساعدة اإلدارة التّ غراض أل
 واملراقبة املالّية.  ةتستخدم جمموعة من األساليب كتحليل القرارات وحماسبة املسؤوليّ 

حبلول هذه املرحلة  :)9851و 9651بني سنيت ( توفري معلومات تساعد يف ختفيض هدر املوارد الثةاملرحلة الثّ   . ج
على العالقات  �النفتاح ال حيث بدأتالفعّ  واالستثمارمويل بدراسة قرارات التّ  حماسبة الّتسيرياهتمام  نصبّ ا

ا من سة انطالقً وظائف املؤسّ  يف خمتلف حماسبة الّتسيريى إىل املسامهة يف تطوير أساليب وهذا ما أدّ ، ةاخلارجيّ 
 عن ذلك فإنّ  ة، فضالً قديريّ املواز�ت التّ  إىل إعداد ة �إلضافةستثماريّ اذ القرارات االختّ ا إىل قابة ووصوًال خطيط والرّ التّ 

ستعمال اإلعالم اكنولوجيا احلديثة كواستخدام التّ  املايل، ليلحكالتّ   ةستخدام األساليب الكميّ بدأت � حماسبة الّتسيري
م يف حكّ ا مسح هلا �لتّ نتاج جديدة ممّ إتقنيات تسيري و  تبّين ب كما قامت  ،كاليفاآليل يف حتسني اجلودة وختفيض التّ 

ة ة واملاليّ املعلومة احملاسبيّ ة ا ظهرت أمهيّ املستخدمة، وهنا أيضً  ياع يف املواردكاليف من خالل ختفيض نسبة الضّ التّ 
ة املالئمة ة واملاليّ ى يف توفري املعلومات احملاسبيّ احملاسب اإلداري تتجلّ  ةوأصبحت مهمّ ، يف صنع القرارات دورهاو 

 .ة لدعم جودة القراراتللجهات اإلداريّ 
َز لقد : )9951و  9851بني سنيت ( ال للمواردستعمال الفعّ خلق القيمة بواسطة اال: املرحلة الرابعة  .د هتمام اتـَرَكَّ

سات وخلق املؤسّ  تكاليف ا لتحديدرً ة دقيقة أكثر تطوّ حول إجياد طرق وأساليب علميّ  املرحلةيف هذه  حماسبة الّتسيري
ة  يئرات احلاصلة يف البطوّ التّ كبة ات احلديثة ملوا كنولوجيّ التّ  ال للموارد املتاحة واستخدامستغالل الفعّ القيمة من خالل اال

 .ةكنولوجيّ ة والتّ قتصاديّ اال
الّصناعة، ( ت مجيع امليادينيت غطّ ة الّ كنولوجيّ ورة التّ واستجابة للثّ ، )1995سبة للفرتة املوالية (أي بعد سنة ا �لنّ أمّ     

  تسيرييّة فلسفات  ضرورة تبّين  حماسبة الّتسيريعلى  ضَ رَ ب عنها من استثمارات ضخمة فَـ وما ترتّ ، )الّتجارة...اخل
"، Just in time" املنضبط وقيتناعي، فظهرت أساليب وأدوات حديثة كتقنية التّ ر الصّ طوّ دة تنسجم مع التّ جدي

  ...، وغريها."Activity Based Constingوالّتكاليف على أساس األنشطة "
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  املتغّريات البيئّية احلديثة وأثرها على حماسبة الّتسيري  .2
كنولوجي األمر يف اµال التّ  واملستمرّ  ريع م الـسّ قدّ سمت pاية القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين �لتّ اتّ      

خصائص ومواصفات هذه املنتجات، ز يف ميّ اإلنتاج، �إلضافة إىل التّ  قاتيف زيـادة تـدفّ  كبريٍ   ذي ساهم إىل حدٍّ الّ 
ة البشري يف العمليّ  ة االعتماد على العنـصرقات اإلنتاج كانت بسبب االعتماد الكبري على امليكنة وقلّ تدفّ  يـادة فـيفالزّ 
القدرة على االبتكار يف تقدمي املنتجات اجلديدة  ى إىل ز·دةاالعتماد بشكل كبري على امليكنة أدّ  ة، كما أنّ ناعيّ الصّ 

بسبب ظهور بـدائل كثيـرة أمـام  ؤّسساتاملنافسة بني امل ابقة زادتالسّ  ذات اجلودة العالية، ونتيجة العوامـل
بات وأمام هذه املتطلّ . )252، صفحة 2014الطّريل، ( ز مبستو·ت عالية من االبتكار واجلودةمجيعها تتميّ  املـستهلكني،

ات تغريّ بات والّ ف مع هذه املتطلّ كيّ سيري التّ يقتضى من حماسبة التّ  األمر فإنّ  ات احلاصلة يف بيئة األعمال احلديثةغريّ والتّ 
 اتغريّ هذه التّ  ة أصبحت عاجزة عن مسايرةقليديّ سيري �دواfا التّ حماسبة التّ  صنيع احلديثة، إذ أنّ التّ  يت تفرضها بيئةالّ 
القول �ّن الّتغّريات والّتطورات اليت سوف تؤثّر على واستناًدا إىل ما تقّدم ميكن . )193، صفحة 2011بلعجوز، (

الفكر الّتسيريي خالل القرن احلادي والعشرين سوف تؤثّر بصورة مباشرة على عمل نظام حماسبة الّتسيري من خالل 
  : )77 -76، الصفحات 2006احلبيطي وحيي، (  اآليت

ت واملشاركة فيما بينها يف قاعدة البيا�ت نفسها إّن ز·دة تعامل الوحدات االقتصاديّة من خالل شبكة األنرتن   -
سوف يؤّدي إىل إلغاء كّل الوظائف املتكّررة اّليت كان يقوم �ا األفراد، األمر اّلذي سوف يؤّدي أيًضا إىل حتريك 

حماسبة  واخللق والّرؤية البعيدة للّتسيري يف ميدان العمل، وأّن العبء اّلذي سيلقى على واإلبداعالوظائف للّتفكري 
الّتسيري هو يف مدى قدرfا على تلبية االحتياجات املختلفة والّسريعة من ِقَبِل مّتخذي القرارات يف ضوء البيا�ت 
املتاحة للوحدات االقتصاديّة املنافسة اّليت تعتمد على قاعدة البيا�ت نفسها، ممّا يتطّلب ضرورة وجود عامل اإلبداع 

البيا�ت وتشغيلها وتقدميها على وفق الّشكل واحملتوى اّلذي ميكن من خالله حتقيق لدى احملاسب اإلداري يف جتهيز 
 أقصى فائدة ممكنة ملّتخذ القرار.

إّن تغّري منط الّتفكري الّتسيريي سوف يتطّلب من احملاسب اإلداري أن تكون له قدرة على إضافة قيمة إىل العمل    -
فيها، وأّن هذه القيمة سوف تقاس مبا ميكن أن يساهم به من خالل تسهيل الّتسيريي يف الوحدة االقتصاديّة اليت يعمل  

 ممارسة وظائف الّتسيري املختلفة وبذلك يقع على احملاسب اإلداري اآليت:
   حتّمل مسؤولّية أعلى من الّنتائج وليس جمّرد تقدمي اخلدمات االستشاريّة عن بعد؛ 
    نقل سلسلة القيمة املعرفّية إىل األعلى وتعّلم فن إدارة املعرفة كإحدى موجودات الوحدة االقتصاديّة خللق قيمة أكرب

 فأكرب ومعاجلة أسرع؛
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    َهمَّات، وال مرور االّجتاهات
َ
خلق بيئة يتّم فيها تقاسم املعرفة ال إضاعتها، بيئة ال يتّم فيها إطالة العمل، وال تكرار امل

 حّوالت دون مالحظتها؛والتّ 
    امتالك قدرات للغوص إىل كّل مستو·ت مستخدمي خدماته �الضافة إىل املوضوعّية يف أّي عمل حبيث يستطيع

 خلق فرص جديدة ُتضيُف قيمة إىل عمل زبونه أو املوّظف لديه.
    .االّتصال بكّل وضوح وموضوعّية  

  الفرع الثّاين: مفهوم حماسبة الّتسيري 
 حماسبة الّتسيري من أهّم أدوات الّتسيري احلديث العتمادها الكّلي على األساليب العلمّية يف اّختاذ القرارات تـَُعدُّ      

سواًء يف وظائف الّتخطيط أو الّتنظيم واملراقبة، فبعد أن كانت إدارة املؤّسسة َحتُلُّ مشاكلها �الجتهاد واعتماًدا على 
ارات اإلداريّة تـَتَّبُع ُأُسًسا سليمة تقوم عليها حّىت ميكن أن ُحتقِّق اهلدف اّلذي خربة املسّريين وشخصّيتهم أصبحت القر 

ذت من أجله.    اُختُّ
  تعريف حماسبة الّتسيري .1

أّول تعريف انبثق عن دراسة قام �ا رجال الّتسيري واحملاسبة من الربيطانّيني �لّتعاون مع  1950لقد ظهر يف سنة      
إّن األسلوب احملاسيب له أمهّية كربى يف الّتعبري عن «: اآليتزمالئهم األمريكّيني يف ندوة مشرتكة وجاء �لّتعريف 

يف صورة معّينة وليس مهّمة اإلدارة إعداد تلك الّصورة احلقائق املتنّوعة حبيث تظهر تلك احلقائق ذات الّتشعب الكبري 
بل مهّمتها هي يف طريقة استخدامها وحماسبة الّتسيري هي اّليت تُقّدم املعلومات احملاسبّية بطريقة تساعد اإلدارة يف 

،  2006عمر، أمحد و ( »استخدام البيا�ت يف جمال خلق الّسياسة ويف جمال مزاولة الّنشاط اليومي العادي للمؤّسسة
تطبيق مالئم خيتّص بتحليل «َعرَّفت مجعّية احملاسبة األمريكّية حماسبة الّتسيري �pّا: ويف ذات الّسياق،  .)08صفحة 

املعلومات االقتصاديّة اخلاّصة مبشروع معّني، من أجل خدمة اإلدارة الّختاذ القرارات ووضع اخلطط الّسليمة للوصول 
طريقة ملعاجلة «�pّا:  1990. أّما اµلس الوطين الفرنسّي للمحاسبة فقد عّرفها سنة »اقتصاديّة معقولةإىل أهداف 

،  )163، صفحة 2020(كردوسي، » املعطيات اّليت fدف بطريقة عاّمة إىل تسهيل عملّية اّختاذ القرارات يف املؤّسسة
وعة من الوظائف احملاسبّية اّليت تتعّلق Äعداد املعلومات جمم«" �pّا:  Miller & Bionومن جهة أخرى فقد عّرفها "

 & Westan، يف حني يرى "»اّليت ُمتكِّن اإلدارة من أداء وظائفها يف جمال الّتخطيط والّرقابة والّتوجيه واّختاذ القرارات

Ergene :اإلدارة �ملعلومات الّالزمة حماسبة الّتسيري َتربُُز من خالل وظيفة الّتخطيط والّرقابة ومسؤولّية دعم «" أّن
  . )15صفحة   ،2011أمحد وعمر، (  »لتمكينها من توجيه الّنشاط االقتصادي حنو األفضل و�لّتكلفة املناسبة
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أداة لتوفري البيا�ت ، ويعترب كةاحملاسبيّ  وماتلاملع من نظام فرعيٌّ  نظامٌ  ا�pّ تعريف حماسبة الّتسيري  ميكنممّا سبق،      
، ومبا قابةرّ الخطيط و تّ الستو·ت الّتسيري يف املؤّسسة بشكٍل مستمرٍّ الستخدامها يف أغراض مواملعلومات إىل خمتلف 

   سريورة عملها.اّختاذ القرارات حلّل املشاكل اّليت تواجه املؤّسسة يف    علىيساعد 
 خصائص حماسبة الّتسيري .2

  - 02الصفحات  ،2015أبو شّناف ومحدي، (املمّيزة حملاسبة الّتسيري يف العناصر اآلتية  ميكن حتديد أهم اخلصائص     
03( :  

 ؛)اإلدارة(حماسبة الّتسيري ُموجَّهة خلدمة األطراف الّداخلّية، حيث تُركِّز على إعداد الّتقارير للمستخدمني الّداخلّيني     -
جوهر حماسبة الّتسيري هو القياس والّتوصيل، فالقياس يشتمل على قياس القيم املستقبلّية �إلضافة إىل القيم الفعلّية    -

 أمَّا توصيل املعلومات فيتّم لإلدارة داخل املؤّسسة؛  ويكون قياس نقدي وغري نقدي،
اهلدف من حماسبة الّتسيري هو خدمة إدارة املؤّسسة يف ممارسة وظائفها الّتسيرييّة املختلفة من ختطيط واّختاذ القرارات    -

 ورقابة وتقييم األداء وذلك من خالل:
     دوات الّتقييم� املايل واحملاسيب لألداء بشكل إمجايل وتفصيلي.تزويد املديرين يف املؤّسسات والّشركات 
    القيام �لّتحليل العميق للبيا�ت احملاسبّية املتوافرة �ستخدام مناهج علمّية دقيقة تستند إىل أدوات وتقنيات ِعْلَمْي

 وث العملّيات.احملاسبة والّتسيري جمتمعني �إلضافة إىل االستعانة ببعض العلوم األخرى كعلم االقتصاد واإلحصاء وحب
    صدار الّتوصيات املالئمة جلعل نظمÄ تشكيل نظرة مستقبلّية جتاه االجناز املايل واألداء الّرحبي للمؤّسسة، والقيام

 سريورة الّتسيري ككل منسجمة مع متطّلبات حتقيق اخلطّة املستقبلّية الّتكاملّية للعمل.
   اريّة احملتملة على استمراريّة وحيويّة العمل واقرتاح ُسُبل العالج لتاليف إجراء الّدراسات الّشاملة لألخطار املالّية واإلد

أّي هزّات مالّية حمتملة للعمل يف الوقت الرّاهن أو املستقبل �الستناد إىل الّتحليل احملاسيب واإلداري الّشامل إلجناز 
 العمل.

  :  )164  ، صفحة2020كردوسي، (  اآليت  وهناك من ُيضيف خصائص أخرى حملاسبة الّتسيري ميكن إبرازها يف     
 االهتمام بكّل الّتفاصيل املتعّلقة بتحليل العملّيات؛   -
 فعلّية بني املاضي واحلاضر؛الّرتكيز على األحداث ال   -
 الّرتكيز واالهتمام بكّل العملّيات املتعّلقة �ملشروع سواًء كانت مالّية أو غري مالّية؛   -
القيام بتحليل الّنتائج �العتماد على طرق إحصائّية ور·ضّية �إلضافة إىل إعداد البيا�ت واملعلومات الّالزمة الّختاذ    -

 القرارات الّرشيدة؛
  ألهداف املخّطط هلا لنشاط املشروع.ترمجة الّنتائج وتقييمها على ضوء ا   -
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  الّتسيريالفرع الثّالث: أهداف حماسبة الّتسيري ودورها يف  
 واملعلومات عنيا�ت قاعدة بيا�ت مهمة للمسّري داخل املؤّسسة، فهي تزّوده مبختلف البحماسبة الّتسيري تُعترب      

  أثر القرارات اإلداريّة الّسابقة والّختاذ القرارات املستقبلّية.العملّيات االقتصاديّة اّليت حتدث داخل املؤّسسة للحكم على  
  أهداف حماسبة الّتسيري .1

حتتاج املسؤولّية اإلداريّة وعلى خمتلف املستو·ت معلومات كمّية تفصيلّية من احملاسبة املالّية وحماسبة الّتكاليف.     
الستخالص املفيد والّنافع منها لتقدميها إىل خمتلف لكي يقوم احملاسب اإلداري على تصنيف وتبويب هذه املعلومات 

ختطيط العملّيات االقتصاديّة، الّرقابة على العملّيات االقتصاديّة، وحّل املشاكل الّيت تواجه (اجلهات اإلداريّة �دف 
. إذن، تّتضح مهام حماسبة الّتسيري يف املساعدة على اّختاذ القرارات يف خمتلف )إدارة املؤّسسة يف أعماهلا اليومّية

املستو·ت الّتسيرييّة، فبعد إزالة حالة عدم التأّكد بواسطة الّتخطيط واّلذي ُيصِبُح غري ذي فائدة إذا مل تصحبه رقابة، 
متابعة تنفيذها ومقارنتها مع اخلطط أو اخلطّة واّليت تعين الّتحّقق من وضع اخلطط احملّددة مسبًقا موضع الّتنفيذ، و 

. ويف )06، صفحة دون سنة نشراحليايل، (املوضوعة الكتشاف االحنرافات واّختاذ اإلجراءات العاجلة والّدقيقة لتصويبها 
  :  )09 -08، الصفحات 2011د�بش، (ذات الّسياق تسعى حماسبة الّتسيري إىل حتقيق مجلة من األهداف من بينها  

دمة إدارة املؤّسسة من خالل توفري املعلومات الّالزمة بعد مجعها وبلورfا مبا خيدم الّتسيري من حيث الّشكل خ   -
 والوقت املناسبني، وبذلك فهي تدعى بــــ"احملاسبة املوّجهة للّتسيري"؛

د الّنقاط الواجب مراقبتها  تسهيل عملّية الّرقابة عن طريق املواز�ت الّتخطيطّية وحماسبة املسؤولّية، حيث يتّم حتدي -
 يف حالة حدوثه، وعليه تقوم اإلدارة �ّختاذ القرارات الّتصحيحّية؛  يئالسّ وكذلك تبيان املسؤول عن األداء  

تسهيل عملّية اّختاذ القرار، فكما هو معلوم �ّن املعلومات الكمّية وحدها ليست كافية ملساعدة اإلدارة يف اّختاذ    -
القرارات، فاإلدارة حباجة إىل معلومات نوعّية من شأpا تسهيل عملّية اّختاذ القرار، وحماسبة الّتسيري تقّدم هذا الّنوع من 

 مات الكمّية يف تقاريرها؛املعلومات �إلضافة إىل املعلو 
الّسعي إىل حتقيق الّتوافق مع متطّلبات الّتسيري املتطّور ودعم ابتكارات املؤّسسة بغية حتقيق ميزة تنافسّية وذلك من    -

خالل قياس ما مل يكن يقاس كالقياسات اخلاّصة بتسيري اجلودة الّشاملة من جودة الّتصميم إىل جودة العملّيات إىل 
 جودة األداء؛

 حتديد تكلفة تقدمي خدمة معّينة أو إنتاج معّني؛ وقياس وشرح تكاليف الّتصنيع والّتكاليف غري املرتبطة �لّتصنيع.   -
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  الّتسيريدور حماسبة الّتسيري يف   .2
  يف تسيري املؤّسسة من خالل:  بتأدية دور ُمهمٍّ حماسبة الّتسيري    تقوم     

 �الستعانة �لبيا�ت احملاسبّية والكمّية؛ترمجة اخلطط واألهداف إىل صورة كمّية   -
املسامهة يف دراسة الّتوّقعات �ساليب كمّية ووضع املعّدالت الّتقديريّة لكّل األنشطة اّليت تساهم يف حتقيق األهداف  -

 املرجّوة؛
 وضع معّدالت لألداء ممّا يساعد على حتديد مواطن االحنرافات حال حدوثها وإبالغ اإلدارة عنها؛ -
املؤّسسة ككل،  رنة املخّطط مبا ّمت اجنازه فعًال على مستوى وحدات اإلنتاج واألقسام واإلدارات وعلى مستوىمقا -

وتقدمي تقارير األداء حيث أّن هذه الّتقارير تـُْعطي اإلدارة صورة متكاملة عن مدى االلتزام بتنفيذ اخلطط املوضوعة وكذا 
 عن نتائج تنفيذ اخلطط؛

بشري يف املؤّسسة من خالل حتفيز املسّريين والعّمال وخلق روح الّتعاون فيما بينهم لتحقيق االهتمام �لعنصر ال -
املسّريين ورؤساء األقسام  املرُجوَّة، وهذا ما َيْظهُر يف امليزانّيات الّتقديريّة حيث يساهم يف إعدادها كّل من األهداف

ومن َمثَّ ، ُمِهمٌّ يف جمال عمله ممّا يسمح بتحفيزه على العطاء وبذل جمهودات أكثروحّىت العّمال أين َيْشُعر ُكلُّ فرٍد �نّه 
قياس أدائه ومكافأته فيرتتَّب على ذلك آÏر إجيابّية على أفراد املؤّسسة واّلذين يـَُعدُّون عنصرًا ُمِهم¥ا للُمِضيِّ �ملؤّسسة 

  .)08  ، صفحة 2011د�بش، (لألمام  
 كذلك، و 1987 سنة" Relevance lost" تابك  نشر منذ  سيريالتّ  حماسبة عرفتها�إلضافة للّتغّريات العديدة اّليت      

 قيّ الضّ  قليديالتّ  اهتمامها من سيريالتّ  حماسبة انتقلت حيث ة،قتصاديّ اال األعمال بيئة يف املتسارعةّريات غللتّ  نتيجة
 اتؤّسسامل خمتلف يف fتمّ  اآلنء. فمحاسبة الّتسيري األدا وتسيري لقياس أوسع  مسائل دمج إىل األرقام من مبجموعة
 األنشطة أو اتالعمليّ  على كيزالرتّ ، املايل غري األداء قياس، القيمة أساس علىّتسيري (ال متفاوتة وبدرجات �آليت،
 املسائل، ةالبيئيّ  واإلدارة اجلودة إدارة، ةالفرديّ  ةاإلداريّ  اتاملسؤوليّ  أساس على ةاهلرميّ  قاريرالتّ  من بدًال  ةاألفقيّ 
 عل تعمل يتالّ  اإلنتاج أساليب على كيزالرتّ ، و قاريرالتّ  إلعداد ةنويّ السّ  ورةوالدّ  ةؤّسسامل حدود عن ابعيدً رتاتيجّية اإلس

  ةاحملاسبيّ  املمارسات لغاءوإ وحتديد  اهلدر ىتخفيض
ُ
  عطوي، ( ة)اإلداريّ قرارات ال اذاختّ  يف ضعيفة مسامهة هلا يتوالّ  ةفَ رِ سْ امل

 .)43، صفحة 2017
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  اتيف املؤّسس  املطلب الثّاين: أدوات حماسبة الّتسيري الّتقليديّة
خمتلفة لتحقيق الكثري من املزا·  اقً رُ لت طُ شكّ ، و انت أبعادً ة أدوات وأساليب تضمّ عدّ حماسبة الّتسيري ت مَ دَّ قَ      

 ،اجلودةكاليف وختفيضها، ختفيض الوقت، حتسني ة يف معظم اµاالت مبا يف ذلك حتديد التّ قتصاديّ سة االللمؤسّ 
  ، وسيتّم الّتطّرق إىل البعض منها.، وغريهاالقرارات...  اذختّ ا  تكار،بطوير، االالتّ 

  الفرع األّول: نظام حماسبة التكاليف 
احملاسبة  نظامحماسبة الّتكاليف أمهّية �لغة يف مراقبة الّتسيري، فهو أداة جلمع املعلومات الّضروريّة من  نظاميكتسي      

  .املؤّسسة  اإلدارية املهّمة يف حياةبعض القرارات  يف اّختاذ    ُتستعملالعاّمة بصفة خاّصة، واّليت بعد حتليلها وتبويبها  
  تعريف حماسبة الّتكاليف   .1

 يف ة استخدمتناعيّ احملاسبة الصّ  أنّ  إىل(كاليف التّ  حماسبة رتطوّ  بدراسة تيَ نِ عُ  يتالّ  ةالعلميّ  البحوث من تبَ ثَـ  لقد      
 القرن يف عدينالتّ  بعض مشروعات كلفة يفالتّ  لتحديد ستخدمتا ةبدائيّ  طرائق وإنّ  عشر، ابعالرّ  القرن يف املصانع

 القرن إىل أواسط كاليفالتّ  بدا·ت ظهور حماسبة عودُ " تَ solomons, Anton & alوحسب "، )عشر ادسالسّ 
امن كاليف فقد حدث خالل أواخر القرن الثّ ر احلقيقي حملاسبة التّ طوّ هور الواضح والتّ ا الظّ إيطاليا. أمّ  يف عشر ادسالسّ 

 حماسبة نظام حيتلّ . ويف ذات الّسياق، )334 -333الصفحات  ،2015 وحممود،  اجلريان( "Johnsonـ"ــــا لعشر وفقً 
 طرف من استعماله متّ ر مصطلح آخ مبثابة يعترب حيث العاملي،والّتسيريي  االقتصادي األدب يف لغة� أمهية كاليفالتّ 

 إدارة تواجهها يتالّ  املشاكل مجيع  حلّ  على القدرة ظامالنّ  فلهذاف. كاليالتّ ة وحتليل دراس جمال يف والباحثني ريناملنظّ 
�ت املرتبطة البيا ومعاجلة مجع يف عليها مدُ عتَ يُ  يتالّ  اتواآلليّ  واألدوات قنياتللتّ  انظرً س الّتكاليف، قيا يف سةاملؤسّ 

      .  )103، صفحة 2019مزهود، (�لّتكلفة  
وسيلة تساعد اإلدارة يف الّرقابة على استخدام عوامل اإلنتاج املتاحة هلا «حماسبة الّتكاليف �نّه:  نظام فلقد ُعرِّ      

والّتخطيط للمستقبل، واّليت يستخدمها حماسب الّتكاليف يف تتّبع وتسجيل وحتليل عناصر الّتكاليف لغرض 
معاجلة املعلومات  نظام«�نّه:  ُعرِّفوكذلك . )23، صفحة 2006، الّتكرييت( »استخدامها �قصى درجة من الفاعلّية

احملاسبة العاّمة �إلضافة إىل مصادر أخرى وحتليلها من أجل الوصول إىل نتائج يـَتَِّخُذ على نظام  املتحّصل عليها من
كما عالّية تنظيم املؤّسسة،  ضوئها املسريِّ القرارات املتعّلقة بنشاط املؤّسسة، ويسمح بدراسة ومراقبة املردوديّة وحتديد ف

وعلى ذلك . )08، صفحة 2004عّدون، ( »مستوى اإلدارة يسمح مبراقبة املسؤولّيات سواًء على مستوى الّتنفيذ أو أنّه
فإّن حماسبة الّتكاليف ختتّص وfدف إىل إنتاج املعلومات املالّية والعينّية اّليت تتطّلبها إدارة املؤّسسة لتسيري دقّة 

  .)24  ، صفحة1999دبيان، (  الّنشاطات فيها وقيامها بوظائفها األساسّية من ختطيط وتوجيه ومتابعة وإشراف ورقابة
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ا أداة من أدوات مراقبة الّتسيري تسمح مبتابعة ومراقبة  ممّا سبق، ميكن تعريف      َّp�الّتكاليف يف حماسبة الّتكاليف 
املؤّسسة، وتزويد هذه األخرية مبختلف املعلومات املناسبة والضروريّة الّختاذ قرارات صائبة ورشيدة، ومبا يضمن حتسني 

  األداء يف املؤّسسة.
 مدخالت نظام حماسبة الّتكاليف .2

ات ذات مواصفات حماسبّية يقوم نظام حماسبة الّتكاليف �ستغالل ومعاجلة مدخالت متنّوعة من البيا�ت واملعلوم     
  : )دون سنة نشرقويدر قورين، (  وتقنّية ومعايري خمتلفة، وميكن إبراز العناصر اّليت متّثل مدخالت هذا الّنظام فيما يلي

 أو اآلالت، الورشات، حسب ةاإلنتاجيّ  اقةالطّ ( : وميكن إبراز بعضها يفاملعطيات الّتقنّية اخلاّصة �لّنظام اإلنتاجي  . أ
 ةروريّ الضّ  اتالعمليّ  وقتمواصفات تقنّية، قائمة املكّو�ت من املواد واألجزاء، "تشكيلة اإلنتاج ، املنتجات

 املواد، العمل،" ةقنيّ التّ  املعايري، اإلنتاج مراحل من مرحلة لكلّ  ةروريّ الضّ  اتوالعمليّ  شاطاتالنّ ، وغريها"، لإلنتاج...
  .)وغريها"  ...املنتجات  الوقت،

 تقارير األقسام حول الّنشاط"، ةالعامّ  احملاسبة" طبيعتها حسب األعباء(: وميكن إبراز بعضها يف املعطيات احملاسبّية  . ب
، الكمّيات املنتجة، الكمّيات املستهلكة من املواد والّلوازم، خمزو�ت املواد واملنتجات، حماسبة املواد، العمل..."

تكلفة انطالق اإلنتاج، الّتكلفة املتغّرية " كاليفالتّ  مبحاسبة ةصّ ملعطيات اخلاأخرى موجودة بقاعدة ا اتمعلوموغريها، 
 نقص لفةتك العاملة، للوحدة، تكلفة تعديل الّنظام اإلنتاجي أو الطّاقة اإلنتاجّية، ساعات إضافّية، حتويل اليد

  .)، وغريها"...ةتكاليفيّ   معايري  شاط،النّ 
إّن حتديد إجراءات وأساليب تـَتَـبُّع حتديد تكلفة اإلنتاج تتأثّر �لظّروف اخلاّصة �ملؤّسسة اّليت يُطَبَُّق فيها نظام     

الّتكاليف؛ و�لّتايل فإنَّه عند القيام بتصميم نظام الّتكاليف ألّي مؤّسسة وحّىت يكون الّنظام مالئًما لطبيعة نشاط 
جيب أن يتّم دراسة تلك الظّروف واالعتبارات وأن يتّم أخذها يف االعتبار عند تصميم املؤّسسة وظروفها اخلاّصة �ا 

طبيعة (الّنظام. ويرى الباحث أّن من تلك االعتبارات والظّروف اّليت جيب مراعاfا عند تصميم نظام الّتكاليف 
مي للمؤّسسة، األهداف املطلوبة من نظام الّسريورة اإلنتاجّية املطلوب قياس تكلفتها والّنظام املّتبع، اهليكل الّتنظي

الفرّا،  ( )اخلدمات املطلوب قياس تكلفتها، ونظرة اإلدارة ومفهومها لنظم املعلومات الّتكاليف، أنواع املنتجات أو
  . )258  - 257، الصفحات  2012

  الّتسيرييف   كاليفنظام حماسبة التّ   دور .3
جمموعة من املبادئ  �العتماد على خالهلا قياس وحتليل اخلدمات واملنتجـاتكاليف وسيلة ميكن من نظام التّ  لُ ثِّ ميُ      
الثة كاليف الثّ قة بعناصر التّ تبويب وتسجيل وتلخيص البيا�ت املتعلّ  كاليف من خالليت حتكم حماسبة التّ سس الّ واأل

ل هدف نظام حماسبة يتمثّ  الّسياق،ذات يف . و )141، صفحة 2005التّمي والعّبادي، ( ومصاريف جورأمن مواد و 
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 اذهم للقراراتة، من أجل اختّ شغيليّ واإلدارة التّ  يف حماولة تقدمي يد العون لإلدارة العليا واإلدارة الوسطى كاليفالتّ 
علومات م ا لنظاما فرعي¥ كاليف نظامً ا من كون نظام حماسبة التّ فانطالقً . )ا ومستقبًال كاليف (حالي¥ لتّ � شيدة املتعلقةالرّ 

ة ة أو جذريّ حتسينات جزئيّ  ت واملعلومات لتحقيق�ل يف حماولة إيصال البيادوره األساسي يتمثّ  أنّ  كما،  حماسبة الّتسيري
  : )113  -112، الصفحات 2019مزهود،  (كاآليت    ة هيسة، وذلك يف ثالثة جماالت رئيسيّ ي للمؤسّ يف األداء الكلّ 

 علىللحصول   ةروريّ دخالت الضّ �مل  قةوتشمل خمتلف القرارات املتعلّ :  تدخال�مل  املرتبطةاذ القرارات  يف جمال اختّ   . أ

ا من خطيط، انطالقَ جمال التّ  ا يفم¥ ُمها ي دورً كاليف يؤدّ ع. فنظام حماسبة التّ نَّ صَ صف مُ ام أو النّ اإلنتاج يف شكله التّ   
إلضافة إىل طرق أداء �ة، نع اإلضافيّ الصّ  وتكاليف املواد والعمللة يف استخدام اخلليط املالئم من عناصر اإلنتاج املتمثّ 

 .األمثل لتلك املدخالت االستخدام  سلوب يقود لتحقيق�  ةاألنشطة اإلنتاجيّ 

ات والكميّ إنتاجها   لع الواجبق ذلك يف األساس خبليط السّ حيث يتعلّ :  تملخرجا�  اذ القرارات املرتبطةيف جمال اختّ   . ب
املنتجات واألسواق اّليت تتحّقق معها  ختيار نوع� ذي يسمحمنتج وأسعار البيع املناسبة. األمر الّ  املتوافقة مع كلّ 

 أقصى مستو·ت األر�ح. 

البيا�ت املتعّلقة �ألداء  أن جتميع العديد منيف هذا الشّ  حيث يتمّ : ءاذ القرارات املرتبطة بتحسني األدايف جمال اختّ   . ج
 اكتشاف االحنرافات واّليت من ليتمّ الّتخطيط له.  ذي سبقيت جيب أن ختضع للمقارنة مع األداء املعياري الّ والّ  ،الفعلي

املفروض تـَتَـبُّعها Äجراءات وقرارات تصحيحّية، تضمن يف الّنهاية حتقيق الّتطابق والّتساوي بينهما، انطالقًا من حتسني 
داء الفعلي أو إحداث تعديالت يف األداء املخّطط له؛ أي حماولة قياس كفاءة األداء الفعلي وحتسني كفاءته األ

 مستقبًال.

  املايلحليل  تّ نظام ال  الفرع الثّاين:
 يـَُعدُّ حتليل القوائم املالّية من اإلجراءات املهّمة اّليت تقوم �ا اإلدارة املالّية يف املؤّسسة االقتصاديّة ملا هلا من دور يف     

املتعارف عليها يف واملؤّشرات وتقييم األداء املايل من خالل استخدام األدوات ، معرفة الوضع املايل للمركز املايل
  الّتحليل املايل.

  تعريف الّتحليل املايل .1
يـُْعَتُرب الّتحليل املايل من الّناحية الّتارخيّية، َوليَد الظّروف اّليت صاحبت الكساد العاملي، مع بدا·ت الّثالثينّيات من      

ظهور بعض حاالت الغّش واخلداع إىل ضرورة نشر البيا�ت واملعلومات عن املؤّسسات؛  وقد أّدىالقرن املاضي، 
أّدى إىل ظهور وظيفة جديدة لإلدارة املالّية هي وظيفة الّتحليل املايل، اّليت من وظائفها األساسّية القيام  و�لتّايل

بتحليل البيا�ت واملعلومات وإجياد عالقات خمتلفة بينها بغرض احلصول على بعض الّدالالت اّليت تفيد يف عملّية 
وحّىت يكتمل الّتحليل املايل نتائجه فإنّه جيب . )156، صفحة 2013 لّسنفي،ا(الّتخطيط والّرقابة املالّية واّختاذ القرارات 
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ربطه ببعده االسرتاتيجي اّلذي Óخذ بعني االعتبار عناصر البيئة الّداخلّية اّليت ُتَرتَْجُم بنقاط القّوة ونقاط الّضعف مع 
سة الفكر املايل اإلسرتاتيجي فإّن عملّية عناصر البيئة اخلارجّية اّليت تظهر يف شكل فرص أو fديدات. فوفًقا ملدر 

الّتحليل املايل ال تتوّقف عند حتليل وتقييم األداء املايل ألنشطة املؤّسسة الّداخلّية فقط، وإّمنا متتّد الّرؤية لتشمل البيئة 
جي �خذ �العتبار تقييم اخلارجّية للمؤّسسة اّليت تتعامل معها بصورة مباشرة، لذلك فإّن عملّية الّتحليل املايل االسرتاتي

، و�لّتايل جيب على املؤّسسة اختيار "SWOTمجيع املتغّريات �ستخدام أدوات الّتحليل املايل االسرتاتيجي كمصفوفة "
سرتاتيجّية املالئمة �ملزاوجة بني نقاط القّوة والّضعف الّناجتة عن حتليل احمليط الّداخلي من جهة، والفرص اإل

 .  )350 -349، الصفحات 2018حبري،  (والّتهديدات املستخلصة من حتليل البيئة اخلارجّية للمؤّسسة  

ذجية و�ستعمال أدوات تقنية ومعلومات حماسبية النمو راسة دّ ال«: هوالّتحليل املايل �ّن  "J.P. Lobardيؤكد "     
ومالية للمؤسسة من أجل إعطاء تقدير حول املخاطر املاضية واحلالية واملستقبلية النامجة عن الوضعية املالية للمؤسسة 

احملاسيب لتوفري دراسة وحتليل خمرجات الّنظام «�نّه:  كما ُعرِّف أيًضا. )168، صفحة 2018، غاملي( »وأدائها
معلومات إضافّية أو أكثر تفصيلّية عن تلك املنشورة �لقوائم املالّية حول ماضي وحاضر املؤّسسة، �دف استشراف  

 .)19، صفحة 2009أبو زيد، (»  مستقبلها

الّضعف �نَّه أداة من أدوات مراقبة الّتسيري تسمح �لكشف على نقاط  الّتحليل املايل ممّا سبق، ميكن تعريف     
ونقاط القّوة يف األنشطة وذالك �ستخدام األساليب الكمّية، وهذا من أجل الوصول إىل مؤّشرات تساعد على تقييم 

  .املّتخذةاملالّية  األداء وترشيد القرارات  
  أنواع الّتحليل املايل .2

 يهتمّ و  املشروع، أداء لتقييم ةاملاليّ  اإلدارة عليها تعتمد يتالّ  ةاألساسيّ  األدوات إحدى املايل حليلالتّ  سريورةتُعَتُرب      
 �إلجناز ؤنبّ والتّ  ،وطينال واالقتصاد والقطاع ةؤّسسامل مستوى على شغيليالتّ  واإلجناز املايل، املوقف بتقييم املايل لاحمللّ 

 ةاملاليّ  القرارات يقابل ذيالّ  اخلطر بدراسةاًسا أستّم يه املايلسّري امل إنّ  القول وميكن عة،املتوقّ  ةاالقتصاديّ  واألحوال
. ويف ذات الّسياق، يوجد نوعان من )25صفحة  األنصاري، دون سنة نشر،( شاطالنّ  على املتوقَّع والعائد  للمشروع،

  الّتحليل املايل مها كاآليت:  
: ويتمّثل يف استخدام الّنسب املالّية واّلذي يُرّكز على دراسة العالقة اإلمجالّية بني بنود القوائم املالّية؛ الّتحليل الرّأسي  . أ

أي حتديد العالقة بني كّل بنود من امليزانّية مبجموع األصول والعالقة بني كّل بند من بنود جدول حساب الّنتيجة برقم 
ليل إىل تقييم الكفاءة االقتصاديّة للمؤّسسة لنشاطها وقدرfا على حتقيق ، حيث يهدف هذا الّتح)املبيعات(األعمال 

، كما متّثل الّنسب املالّية العالقة بني بندين من نفس )الّطويلة األجل أو القصرية األجل(الّرحبّية ومواجهة االلتزامات 
، عالقة بندين حماسبيني بني قائمتني )لّنقديّةامليزانّية أو جدول حساب الّنتائج أو قائمة الّتدفّقات ا(القائمة املالّية 
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خمتلفتني، والّناتج يف الّنسب املالّية ال ميكن أن يكون هلا معىن إّال إذا ّمت مقارنته بنسب منوذجّية أو معياريّة ملعرفة 
 . )126، صفحة  2017تقرارت، (  املوقف ووضع مالّية املؤّسسة وأدائها االقتصادي

َربُ الّتحليل األفقي من أدوات الّتحليل املايل الواسعة االنتشار يف جمال حتليل القوائم املالّية، : يـُْعتَ الّتحليل األفقي  . ب
حيث تقوم فكرة الّتحليل األفقي على بيان مدى الّتغّري احلاصل يف بنود القوائم املالّية، ز·دة أو نقصان، عرب الفرتات 

َتخدم الّتحليل األفقي لتحليل الظّواهر األخرى يف اµتمع مثل إّجتاه مستوى وُيسْ . املالّية املتتالية �لّدينار وكنسبة مئويّة
وُيَساعد الّتحليل  .مستوى الّنمّو يف عدد الّسّكان أو الّتغّري يف نسبة العاطلني عن العمل الّتغّري يف أسعار األسهم أو

قوائم املالّية للمؤّسسة خالل الفرتة احلالّية األفقي أصحاب العالقة يف الّتعّرف على مدى الّتغّري احلاصل يف بنود ال
مقارنة مع الفرتة أو الفرتات املالّية الّسابقة؛ و�لّتايل احلكم على هذا الّتغّري إن كان إجيابي¥ا أم سلبي¥ا يف جمال رحبّية 

 . )03، صفحة  2012اµّمع الّدويل العريب للمحاسبني القانونّيني،  (املؤّسسة وسيولتها وكفاءة اإلدارة  

 جماالت الّتحليل املايل .3

الّتحليل من أجل الّتخطيط ومن أجل الّرقابة وتقييم األداء، ومن أجل االئتمان يف تتمّثل جماالت الّتحليل املايل      
  واالستثمار، والّتحليل من أجل االندماج والّشراء.  

اخلدمات، حبيث : يكون ضرور·¥ ملواجهة الّتقّلبات اّليت تتعّرض هلا أسواق الّسلع و الّتحليل املايل بغرض الّتخطيط  . أ
الّضرورّي على املؤّسسة أن تقوم بعملّية الّتخطيط ملواجهة املستقبل، والتنّبؤ ووضع امليزانّيات الّتقديريّة، ووضع يكون من  

 تصّور لألداء يف املستقبل استناًدا إىل األداء يف الّسابق، وكّل هذا ال يتّم إّال �ستعمال أدوات الّتحليل املايل.

: يعترب أداة مثالّية لتقييم كفاءة سياسات املؤّسسة املالّية وكفاءة الّرحبّية م األداءالّتحليل املايل بغرض الّرقابة وتقيي  . ب
 والّسيولة واّجتاهات منّوها، وكذلك تقييم أداء اإلدارة املايل �دف تصحيح األخطاء واالحنرافات يف الوقت املناسب

 .)158، صفحة  2013الّسنفي،  (

حيث ُيسَتخَدُم من طرف ستخدام من أفضل تطبيقات الّتحليل املايل، : يـُْعَتُرب هذا االالّتحليل االستثماري  . ج
املستثمرين للّتعّرف على سالمة استثماراfم وكفاية عوائدها وَميتدُّ هذا الّتحليل ليشمل تقييم املؤّسسة نفسها والكفاءة 

 اإلداريّة اّليت تتمّيز �ا.  

ْقِرض يف : ُيْسَتعمل من طرف املقرضني للالّتحليل االئتماين  . د
ُ
ّتعّرف على املخاطر املتوّقعة الّيت ميكن أن يواجهها امل

ْقِرض يّتخذ قرار متويله بناء على نتيجة الّتحليل للمركز املايل لزبونه  )الّدائن(، و�لّتايل )املدين(عالقته مع املقرتض 
ُ
امل

  .  )351، صفحة 2018حبري، (  املقرتض
خل الّتقليدية للّتحليل املايل املشار إليها سابًقا، برزت حديثًا مداخل أخرى َيْسُلكها احملّللون �إلضافة للمداو     

الّتحليل املايل ألغراض تقييم اجلدوى االقتصاديّة للمشروعات،الّتحليل (املالّيون لتحقيق أغراض مهّمة ومتخّصصة مثل 
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ل نوعّية األر�ح، حتليالحملافظ االستثماريّة، الّتحليل املايل ألغراض املايل ألغراض الّتنّبؤ �لفشل املايل للمشروعات، حتلي
 . )23، صفحة  2003مطر، (  )"SWOTدمج املشروعات، والّتحليل البيئي االسرتاتيجي أو ما يُعَرُف بتحليل "

  املوازOت الّتقديريّة نظام  الفرع الثّالث:  
األداء، فهي جتمع بني الّتخطيط  املستخدمة يف قياس وتقييمتعترب املواز�ت الّتقديريّة من أهّم الطّرق الّرقابّية      

ألهداف ابعض حتقيق  مبا يضمنو ة، والبشريّ  ةاقات، املاديّ األمثل للطّ  تستعني �ا املؤّسسة يف االستخدامو واملراقبة، 
  احملّددة مسبًقا.

  الّتقديريّةمفهوم املوازOت   .1
آÏره  انعكست كبري  تكنولوجي رتطوّ  منذلك  صاحب وما املعاصر،نا عامل يشهدها يتالّ  اهلائلة اتغريّ التّ  ظلّ  يف    
 اتؤّسسامل إدارات استخدام ز·دة األمر فقد استوجب واإلنتاج، العمل وقطاعات احلياة جوانب خمتلف على

 نسْ حُ  على قابةوالرّ  شاطات،للنّ  خطيط(التّ  مثل املختلفة �عماهلا القيام عند Ïبتة قواعد  على ةة مبنيّ علميّ  ساليبأل
. تهاعقالنيّ  وضمان خذةاملتّ  ترشيد القرارات يف املتينة واألسس ةالعلميّ  األساليب واعتماد اخلطط وتنفيذها) وضع

 نَ سِ حْ أُ  إذا عليها االعتماد يت ميكنالّ  ةالعلميّ  األسس هذهأحد  ةقديريّ التّ  املواز�تف "Antos & Brimsonحسب "و 
 يف مول�لشّ سَم تتّ  أن جيب يتالّ  ةاإلداريّ  اتوالعمليّ  واإلجراءات املعلومات قتدفّ  مزيج من هي إذْ  وتنفيذها؛ وضعها

  .)416، صفحة 2009صيام، (  قديرالتّ   يف ةقّ والدّ   عبريالتّ 

 عن  كامًال ص فصًال من استخدم مصطلح املوازنة، حيث خصّ ل " أوّ De Gazenx"Solomin, 1968  عدُّ يُ      
سة من  احتياجات املؤسّ ا جداول تبّني ذي وصف فيه املواز�ت �pّ ، والّ 1825ذي أصدره سنة املواز�ت يف كتابه الّ 
يف خطيط واملراقبة كأداة للتّ ة  قديريّ ت �ا املواز�ت التّ يت مرّ املراحل الّ  ق هذه املوارد. وميكن تلخيصاملوارد وتوقيتات تدفّ 

  : ) 232، صفحة 2006 نور والرّاوي،  ،الفضل(  اآليت
 ؛: كانت فيها املوازنة عبارة عن جداول لتجميع املوارد املطلوبة لتنفيذ بر�مج معّني املرحلة األوىل  . أ

 الربامج؛ن جدوال لتوقيت تنفيذ  رت فيها املوازنة حبيث أصبحت تتضمّ وّ : طُ انيةاملرحلة الثّ   . ب

 ة؛كاليف املعياريّ مع التّ ستخدم  يت أصبحت فيها املواز�ت تُ : وهي الّ الثةاملرحلة الثّ   . ج

بني  نسيققابة والتّ اإلداري والرّ خطيط الة للتّ ستخدم كوسيلة فعّ يت أصبحت فيها املواز�ت تُ : وهي الّ ابعةاملرحلة الرّ   . د
 سات يف الوقت احلاضر.املؤسّ ، وهي مظهر من مظاهر جناح  خمتلف أنشطة املؤسسة

ترمجة �ألرقام ملختلف خطط األعمال املنّسقة واملرتبطة بكّل «املوازنة الّتقديريّة �pّا:  عّرفت، ويف ذات الّسياق     
ًا «أيًضا �pّا:  عّرفتكما  .(Hamini, 2001, p. 35) »مركز مسؤولّية ُخطّة تفصيلّية لإلعداد للمستقبل، ُمَعربَّ
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سيتّم استخدامها لتحقيق أهداف حمّددة خالل  عنها بوحدات كمّية، ُحتدِّد كيف ميكن احلصول على املوارد وكيف
 .  )222  ، صفحة2008حسني، (  »فرتة زمنّية معّينة

ممّا سبق، ميكن تعريف املوازنة الّتقديريّة �pّا أداة من أدوات مراقبة الّتسيري، تُنفُِّذ من خالهلا املؤّسسة أهدافها      
املتوقّعة من خالل االستخدام األمثل ملواردها املتاحة، وحتقيق الّتناسق والّتكامل بني خمتلف مستو·ت الّتسيري يف 

  ة زمنّية حمّددة من أجل حتسني األداء.سة واملراقبة خالل مدّ املؤسّ 
  قواعد إعداد املوازOت التقديرية .2

 األجل، األجل وقصرية طويلة األهداف يتّم وضع  األوىل اخلطوة ففي طواتخُ  بعّدة القيام جيب املوازنة إلعداد    
 حتديد هذه ويتمّ  الّطويل األجليف  املؤّسسة ألنشطة الّرئيسّية املالمح رسم على األجل طويلة األهداف تعمل حيث

 األهداف �ستخدام هذه عن الّتعبري ويتمّ  االقتصاديّة واالجتماعّية والظّروف الّسوق دراسة على بناءً  عادة األهداف
املديونّية.  وحتسني نسبة الّسوق يف املؤّسسة حّصة املبيعات، تنويع املنتجات، وز·دة قيمة ز·دة مثل عبارات عاّمة

سريورة  حتكم األهداف بدورها وهذه األجل قصرية األهداف حتديد عند  األساس األجل حجر طويلة األهداف وتعترب
ويف ذات الّسياق، هناك جمموعة من القواعد تتحّكم يف إعداد املواز�ت . )214، صفحة 2007 الّسّتار،( املوازنة إعداد

  : )09، صفحة  2001فركوس،  (الّتقديريّة ميكن إبرازها يف اآليت 

يتطّلب إعداد املواز�ت الّتقديريّة ضرورة تواجد تنظيم إداري تكون فيه مراكز املسؤولّية واضحة حّىت يـَُتَمكَّن من  -
 ربط املواز�ت بتلك املراكز، وهذا ما ُميَكِّن من حتديد املسؤولّية وتقييم األداء؛

ث مستقبلّية، وتشمل عملّية الّتنّبؤ دراسات إحصائّية للفرتات املاضية اعتماد املوازنة على الّتنّبؤ وهو توّقع أحدا -
وكذلك االّجتاهات يف املستقبل، وعلى ضوء هذه الّدراسات تُوَضع افرتاضات الفرتة القادمة لكّل بند من بنود املوازنة، 

 وجيب أن ُ�َْخذ يف احلسبان ظاهرة اخلطر وعدم الّتأّكد؛

مستو·ت الّتسيري، وكذلك كّل  كّل أنشطة املؤّسسة، بنود الّتكاليف واإليرادات، وكلّ   جيب أن تشمل املوازنة على -
 اجلوانب الكمّية واملالّية؛

 توزيع املواز�ت زمني¥ا وجغرافي¥ا لكي يتّم متابعة وتقييم أداء كّل منطقة يف فصل أو شهر معّني؛ -

واز�ت ألّن عدم مشاركتهم يف إعدادها وفرض تقديراfا عن تنفيذ املوازنة يف إعداد امل جيب إشراك مجيع املسؤولني -
عليهم سوف يؤّدي إىل تكاسلهم عن حتقيق أهداف املوازنة، وُميكنهم الّدفاع عن أدائهم الّضعيف حبّجة أّن الّتقديرات 

 مفروضة عليهم ومل يشاركوا يف إعدادها.
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 واملراقبةأمهّية املوازOت الّتقديرية يف الّتخطيط   .3

ون       من أوقاfم يف وضعها،  )يف املائة 20(تـُْعَترب عملّية وضع مواز�ت تقديريّة ُمكِلفة للغاية حيث ُخيصِّص املسريِّ
رًا على أّن منافعها أكثر من تلك الّتكلفة. وترتبط منافع  ومع ذلك فإّن شيوع استخدام املواز�ت الّتقديريّة يعطي مؤشِّ
املواز�ت الّتقديريّة يف عملّيات اّختاذ قرارات الّتخطيط واملراقبة. وبصفة عاّمة َفألغراض الّتخطيط فإّن املواز�ت توّفر 

ّصل معلومات لتحقيق الّتنسيق بني خمتلف أقسام الوحدة االقتصاديّة، أّما ألغراض املراقبة فإّن املواز�ت الّتقديريّة  وتو 
،  2006عثمان وحمّمد، (توّضح كفاءة استخدام املوارد االقتصاديّة الّنادرة، وتُعَتُرب دافع للمسّريين، وتضع مقياس لألداء 

سة وأنشطتها، وبعد أن تكون هذه األقسام ي مجيع أقسام املؤسّ ة تغطّ قديريّ ازنة التّ املو  ونظرًا إىل أنّ  .)69صفحة 
رق املوضوعة وعلى الوسائل والطّ  األهدافذون فيها على واألنشطة قد شاركت يف إعداد املوازنة ووافق املسؤولون واملنفّ 

تكون قد التزمت  سة مبستو·fا املختلفةاملؤسّ ة يف مراكز املسؤوليّ  دة هلم لتحقيق هذه األهداف، فإنّ واألساليب احملدّ 
 يف املوازنة لتحقيق هذا اهلدف أدىن من جهة، و�ستخدام املوارد �لقدر املبّني  منها كحدٍّ  بتحقيق اهلدف املرسوم لكلٍّ 

�ختصار َيَرتتَُّب على املواز�ت الّتقديريّة حتسني الّتنسيق  عليه، و . )40، صفحة 2009 ، كّحالة وحنان ( من جهة أخرى
الّداخلي بني عملّيات ووحدات املؤّسسة. وال شّك أّن القرارات املتعّلقة �لّسلعة عند أّي مرحلة (البحوث واإلنتاج 

رها نظام املواز�ت الّتقديريّة مها واألفراد والّتمويل) هلا �ثري على رحبّية املؤّسسة، كما أّن الّتخطيط والّرقابة اّليت يوفّ 
،  2002احلّناوي والعبد، (أساس ختطيط األر�ح حيث أّن هذا الّنظام يُوّفر صورة متكاملة عن أعمال املؤّسسة ككل 

  . )93 - 92الصفحات 
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  يف املؤّسسات املطلب الثّالث: أدوات حماسبة الّتسيري احلديثة
الظّروف لقد تعّرضت أدوات حماسبة الّتسيري الّتقليديّة لعّدة انتقادات، وذلك نتيجة قصورها يف تلبية متطّلبات      

 تشغيل على تعمل يتالّ  االسرتاتيجي مبحاسبة الّتسيري فُ رَ عْ تُـ  احلديث مبفهومهاإذ أصبحت حماسبة الّتسيري احلالّية، 
 لتساير االسرتاتيجي خطيطوالتّ ، ويلوالدّ  ياحمللّ  وقالسّ  يف املنافسة علىسة ؤسّ امل قدرة ة لز·دةالكلفويّ  املعلومات

  .األعمال  بيئةيف    هنةاالرّ   راتطوّ التّ 
  "  ABCالفرع األّول: نظام الّتكاليف املبين على أساس األنشطة "

الّتطّورات احملاسبّية الّناجتة " كأداة ملراقبة الّتسيري، وكأحد أهّم ABCظهر نظام الّتكاليف على أساس األنشطة "    
نتيجة الّسعي للوصول إىل نظام أكثر دقّة يف حتديد الّتكاليف ويف القدرة على الّتحّكم كعن عجز األنظمة الّتقليديّة، و 

  فيها.
  مفهوم نظام الّتكاليف على أساس األنشطة     .1

ات من مانينيّ تطويرها يف منتصف الثّ  يت َمتَّ الّ رق ساس األنشطة، إحدى الطّ أكاليف على طريقة حماسبة التّ تُعتُرب      
 ةوليّ مة الدّ ة إىل املنظّ ريقة احملاسبيّ أساس هذه الطّ  عُ رجِ ة، حيث يَ حدة األمريكيّ القرن العشرين �لوال·ت املتّ 

"Consortium Advanced Management International " ّميدان ة يف ة املختصّ أكرب املكاتب األمريكيّ  يت تضمّ ال
 كاليف يدعى بر�مجعلى التّ  سٌ سَّ ؤَ إىل إنشاء نظام تسيريي جديد مُ  1986لت سنة يت توصّ نظيم والّ املراجعة والتّ 

"CMS " ّاد مشروع لتحسني تقنيات حماسبة ذي انبثقت منه احملاسبة على أساس األنشطة، حيث وضع هذا االحتّ وال
يعود هلما الفضل يف  نِ يْ ذَ والَّ " Robin Cooper & Robert Kaplan" من مه كلّ فريق هلذا العمل يتزعّ  نَ وِّ كاليف وكُ التّ 

 & Porter" مثالأساس األنشطة، ومبشاركة �حثني آخرين أكاليف على شكيل املعاصر لنظام حماسبة التّ إحداث التّ 

Miller"  ) ،339، صفحة 2016بن الّدين(.  
" أداة حديثة ملراقبة الّتسيري، يعمل على حتديد الّتكلفة الفعلّية ABCنظام الّتكاليف على أساس األنشطة "يُعدُّ      

املنتجات (للمنتجات واخلدمات، وتوفري معلومات أكثر دقّة، من خالل حتميل تكلفة كّل نشاط إىل أهداف الّتكلفة 
نشطة تستهلك " يقوم على افرتاض أّن األABCاملستفيدة منه �ستخدام موّجهات الّتكلفة. إذن نظام " )واخلدمات

َعرَّف الّسياق،  ذاتويف  .)53صفحة ، 2014وبن سعيد،  هودة قدوري( املوارد واملنتجات تستهلك األنشطة
"Alcouffe ":نّه�ذلك الّنظام اّلذي يقوم على أساس جتميع الّتكاليف غري « نظام الّتكاليف على أساس األنشطة 

توزيعها على املنتج الّنهائي بواسطة ُمسّببات الّتكلفة وذلك للوصول اىل الّتكلفة املباشرة يف مواضع الّتكلفة ليتّم 
  . ) 383، صفحة 2018غّضاب وشحتاين، ( »احلقيقّية للمنتج الّنهائي ممّا يؤّدي إىل دعم اّختاذ القرارات اإلداريّة الّسليمة

نظام لتخصيص الّتكاليف على مرحلتني إذ يتّم يف املرحلة األوىل ختصيص عناصر الّتكاليف «: أيًضا �نّه ُعرِّفكما 
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على جمّمعات الكلف واّليت تتمّثل مبراكز األنشطة، مثَُّّ يتّم يف املرحلة الثّانية ختصيص تلك الّتكاليف على املنتجات 
  . )163، صفحة  2007الّتكرييت، (  »مبوجب األنشطة الّالزمة الجنازها

الّتكاليف على أساس األنشطة �نَّه نظام يهدف إىل عالج القصور يف األنظمة  نظام ممّا سبق، ميكن تعريف     
الكالسيكّية، من خالل توفريه ملعلومات دقيقة تساعد املؤّسسة على املراقبة اجلّيدة ملختلف األنشطة واملوارد املتاحة، 

  مبا يضمن اّختاذ قرارات صائبة، وحتقيق أداء جّيد يف الّتسيري.
 نظام الّتكاليف على أساس األنشطة مراحل تطبيق   .2
ُميثُِّل مدخل تكلفة الّنشاط فلسفة جديدة تُرّكز على أّن املنتجات ال تستهلك موارد الوحدة ولكّنها تستهلك      

لذلك فإّن هذا ، األنشطة اّليت حتدث يف الوحدة وأّن األنشطة هي اّليت تستهلك موارد الوحدة وتتسّبب يف الّتكاليف
، صفحة  2018 خالدي،( ، ميكن إبرازها يف اآليتستحدث يرتكز على جمموعة من املراحل عند تطبيقهاملدخل امل

135(.  
�ا  تقوم يتالّ  اتوالعمليّ  األنشطة ةكافّ   Äحصاء القيام يتمّ  املرحلة هذه يف: طةأنش هيئة على األعمال جتميع  مرحلة  . أ

 فيها يتمّ  يتاألنشطة الّ  قتدفّ  خريطة ىيسمّ  ما إعداد خالل من األنشطة، تلك استهلكتها يتالّ  املوارد وكذا سة،املؤسّ 
يت الّ  األنشطة توصيف وبعد  هائي،النّ  املنتج فحص غاية إىل املواد استالم بداية من خبطوة خطوة صنيع التّ سريورة  ع تتبّ 
 .للقيمة  ضيفةمُ  غري وأنشطة  للقيمة ضيفةمُ   أنشطة إىل  سة وحتليلهااملؤسّ   يف  تتمّ 
 كلفةالتّ ت حدوث بامسبّ  أنّ  حيث رئيسي، نشاط كلّ   وفهم حتديد فيها تمّ : ينشاط لكلّ  باتاملسبّ  حتديد مرحلة  . ب
معظمها  يف لوتتمثّ ة وقويّة، واضح ةسببيّ  بعالقة معها وترتبط كاليفالتّ  على رتؤثّ  ةمتغريّ  عوامل طبيعتها يف هي يتالّ 

 عمل ساعات املباشرة، املواد تكلفة أمثلتها ومن ،معّني  إنتاجي خطّ  أو معّني  مبنتج طبسهلة الرّ  ةكميّ  مبقاييس
 . )40، صفحة 2020مسكني ويعقويب، (اآلالت...إخل  

ت الّتكاليف حسب  عاجممّ  يف املباشرة غري كاليفالتّ  جتميع  املرحلة هذه يف يتمّ : كاليفالتّ  عاتجممّ  إنشاءمرحلة   . ج
 تكون  أن ميكن يتوالّ ز كّل نشاط إلجنا فةاملوظّ  اإلنتاج عوامل طريق عن شاطالنّ  تكاليف حتليلب وجي نشاط، كلّ 

 .قليديةالتّ   كاليفالتّ   نظم  نهاتتضمّ   يتالّ   واملواد  نقل،  وسائل آالت،  أشخاص،
 على املباشرة غري كاليفالتّ  حتميل املرحلة هذه يف يتمّ  :مرحلة حتميل الّتكاليف غري املباشرة على وحدات الّنشاط  . د

 �ستخدام ذلك ويتمّ إجنازها،  املطلوب اخلدمة وحدات لعدد اوفقً  خدمات أو منتجات كانت  سواءً  شاطالنّ  وحدات
ب مسبّ  أجل من تأأنشد املعامالت اّليت بعد  األنشطة على املنتجب طل ويقاس ،بلللطّ  كمقياس  كلفةالتّ  باتسبّ مُ 
 .)451  ، صفحة2018سامل، بلمهدي وهر�جي، (ة  كلفالتّ 
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  املؤّسسي  داءاأليف حتسني واستدامة  دور نظام الّتكاليف على أساس األنشطة   .3
" يف حتسني األداء احملّقق واستدامته، من خالل االستعمال األحسن للموارد ABCإلبراز مسامهة نظام "      

  :)106 -104، الصفحات 2009كنفوش، (وعقلنتها، سيتّم الّتطّرق للعناصر اآلتية  
: يقوم نظام الّتكاليف على أساس األنشطة بربط تكاليف املوارد ضمن املؤّسسة يف جمال االستغالل األمثل للموارد  . أ

اإلنتاجّية واإلداريّة واملعلوماتّية والفنّية املختلفة الّالزمة إلمتام عملّيات اإلنتاج والبيع مثل أنشطة تصميم �ألنشطة 
" ميكن أن يساعد املسّريين يف خفض وترشيد املوارد ABCاملنتجات وختطيط اإلنتاج ومراقبة اجلودة...إخل، فنظام "

 .)شطة، ورفع الكفاءة يف أداء األنشطةخفض عدد مرّات تنفيذ األن(املستنفذة من خالل  
" على حتديد عالقة الّتكاليف �ألفراد، و�لّتايل تقييم  ABC: يعمل نظام "يف جمال حتفيز األفراد يف املؤّسسة  . ب

مسؤولّياfم جتاه أساليب استخدام املوارد املتاحة هلم ويساعد ذلك اإلدارة على توجيه أسلوب الّرقابة لتحقيق هدف 
الكفاءة يف األداء، وقد تستخدم مسّببات أو موّجهات الّتكلفة كأدوات لتحفيز املسؤولني لز·دة الّنشاط من خالل 

 ز·دة أعداد أو أحجام هذه املسّببات.
الّتكاليف : إّن ربط الّتكاليف غري املباشرة لإلنتاج �ألنشطة اّليت تسّببت يف نشوء هذه يف جمال ختفيض الّتكاليف  . ج

" فإّن ختفيض ABC" يقّدم إمكانّية أفضل إللغاء مفهوم الّتكاليف غري املباشرة. ووفق نظام "ABCوفق مفهوم "
تقليص الوقت واجلهد املطلوبني للقيام �لنشاط، إلغاء (التكاليف من خالل حتليل وتسيري األنشطة يتم من خالل 

 .)كلفة الواطنةاألنشطة غري الضروريّة، انتقاء األنشطة ذات ال
" ميكن جتاوز سلبّيات اهليكلة  ABC: من خالل اعتماد نظام"يف جمال دعم الّتكامل األفقي بني وظائف املؤّسسة  . د

منذجة املؤّسسة يف شكل سياق تنظيمي أفقي  إىلالعموديّة، وذلك �العتماد على حتليل األنشطة واملسارات ممّا يؤّدي 
جز بني الوظائف واملسؤولّيات املختلفة، وبنظرة أفقّية للمسؤولّيات تستطيع هذه األمر اّلذي يؤّدي إىل إزالة احلوا

 الطّريقة أن تزيد من وعي املسّريين بضرورة تداخل املسارات ممّا جيعلها يف موقف متمّيز أمام منافسيها.
ي، وذلك بغرض تركيز " يف اµال االسرتاتيجABC: يستخدم نظام "يجّية للمؤّسسةتسرتايف جمال دعم املقاربة اإل  .ه 

" يف حتديد أولوّ·ت هذه ABCاالهتمام على تلك العوامل اّليت حتّدد اإلنفاق على أنشطة األعمال، وأيًضا يساعد "
األنشطة عن طريق توفري املعلومات املتعّلقة �لّتكلفة اّليت تتسّبب فيها جماالت أعمال معّينة، أسواق يف مناطق جغرافّية 

" من ABCّينة، جمموعات معّينة من الّز�ئن، والعائد اّلذي يتحّقق من كّل منها، كما ُميكُِّن نظام "معّينة، منتجات مع
ستثمارات املستقبلّية يف اّجتاه اسرتاتيجي معّني، كما ميكن أن يستخدم هذا الّنظام يف تطوير حتديد املنافع املرتقبة من اال

 ناسبة اسرتاتيجي¥ا.حتليل سلسلة القيمة كوسيلة لتحليل األنشطة امل
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  " TC"  كلفة املستهدفةالتّ الفرع الثّاين: نظام  
سرتاتيجي الّتسيري االساليب أمن أفضل  اتيّ ينتّ ذي ظهر يف السّ صل الّ األكلفة املستهدفة اليا�ين التّ نظام  دُّ عَ يُـ      
واجلديدة على مدى دورة حياfا مع تلبية   احلالّيةلتخفيض تكاليف املنتجات  منوذًجا متكامال تربُ عْ كاليف، حيث يُـ للتّ 

  .قة �جلودة وغريهااملتعلّ   الّزبون   رغبات
  كلفة املستهدفةالتّ مفهوم نظام   .1

يشهد الفكر احملاسيب والّتسيريي املعاصر pضة إبداعّية وفكريّة يف جمال حماسبة الّتسيري والّتكاليف، هدفت يف      
األّول إىل بلورة أهدافها، وتطوير وسائلها العلمّية، وأساليبها الفنّية لتواجه الّضغوط والّتحدّ·ت احمللّية والعاملّية،  املقام

ودعم إدارة املؤّسسة الّصناعّية يف اّختاذ القرارات الفّعالة والّسليمة يف سبيل حتسني اجلودة واألداء، ولُِتعيَد للمؤّسسات 
تصبح قادرة على البقاء واالستمرار، وحتقيق الّنجاح الّتنافسي املتواصل. وذلك �بتكار وسائل حيويّتها، ونشاطها ل

 يف ستهدفةامل كلفةالتّ  أسلوب Óيتو. )68، صفحة 2015عبد املنعم، الرّاوي وعويس، ( وأساليب قياس حماسبّية معاصرة
ف فحسب كاليالتّ تسيري  علىه نشاط  يقتصر الّتسيري ال اسبةحم أساليب من حديث أسلوب عن ليعّرب  اإلطارهذا 

 على األعمالد منّظمات يساع فهو وأقسامها، ةؤّسسامل تاإدار  جلميع  نظيموالتّ  نسيقالتّ  ةعمليّ  ليشمل اهايتعدّ ّمنا وإ
،  2020 بن كليب،( ةنافسيّ التّ  يزةامل يقحتق منؤّسسات املُن كِّ ميَُ َمثَّ  ومن كاليف،التّ  فيضخت خالل من الكفاءة يقحتق

  .)172صفحة 
إّن جوهر أسلوب الّتكلفة املستهدفة هو الّتوّجه الّسوقي يف حتديد الّتكلفة الواجب االلتزام به إذا ما رغبت       

على مستوى مرتفع  املؤّسسات االستمرار، وحتقيق املزا· الّتنافسّية اّليت ُحتّقق هلم احلّصة الّسوقّية املنشودة، مع احلفاظ
دة واألداء، ولتحقيق ذلك البّد من تطبيق أسلوب الّتكلفة املستهدفة وفًقا خلطوط حمّددة تؤّدي يف الّنهاية إىل للجو 

الّتكلفة املستهدفة  ترتكز تقنية. كما )212 -211 ، الصفحات2011أقاسم وساوس، (الّتطبيق الّناجح هلذا األسلوب 
 "Hilton"مقدّ قد و دئ، املبا ذهه تطبيق مدى ىلا عهتطبيق جناح فيتوقّ  املبادئ من جمموعة ىلع اهدافهأ حتقيق يف

 كيزالرتّ ، املنتج تصميم على كيزالرتّ ّزبون، ال ىلع كيزالرتّ  ،فةلكتّ لل عرالسّ  (قيادة يه قنيةتّ ذه الهل ةأساسيّ  مبادئ سبعة
  ، 2017بن بريكة وبكرون، ( القيمة) ةلسلسه توجي، و احلياة دورة تكاليف، دةاملتعدّ  الوظائف فرق يم،صمالتّ سريورة  على

 .)159صفحة 
أحد أدوات تسيري الّتكلفة اّليت ختّفض الّتكاليف الكلّية «" �pّا: Sakuri"حسب دفة هالّتكلفة املستُعّرِفت      

دّيب ( »واحملاسبةلإلنتاج على مدار دورة حياة املنتج مبساعدة قسم اإلنتاج، واهلندسة، والبحث والّتصميم، والّتسويق، 
" فهي، ُمتّثل مدخل من مداخل Horngren & Etal. ويف ذات الّسياق، حسب ")730، صفحة 2020وعبد الواحد، 

حماسبة الّتسيري لتسيري الّتكلفة، واّلذي يهدف إىل ختفيض تكلفة املنتج يف مرحلة تصميم وتطوير املنتج وتقدمي 
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منتجات متنّوعة ذات جودة عالية ُتْشبُع حاجات الّز�ئن، وعرب الوصول إىل قيمة حمّددة سلًفا للّتكلفة يف ظّل أسعار 
  .)191، صفحة 2009الكببجي، (املنتجة    الّسوق للّسلعة

 ختطيط،مراحل  أثناء ُتستْخدمُ  فةلكالتّ  تسيري أدوات  من أداةممّا سبق، ميكن تعريف الّتكلفة املستهدفة �pّا      
  ق رضا الّزبون.ته، ومبا حيقّ وز·دة رحبيّ   املنتج حياة دورة تكاليف ختفيض �دف املنتج  وتطوير تصميم،

 املّتبعة لتطبيق نظام الّتكلفة املستهدفةاخلطوات   .2
 فليتعرّ  لبوالطّ ض العر  وظروف وقالسّ  دراسة قيطر  عن صميم،والتّ ط خطيالتّ  مرحلة منذ عمله ظامالنّ  هذا دأيب     

 اهدفً  ذلك كلّ   من علجيو  تناسبهم يتالّ  سعارواأل املواصفات حسبّز�ئن ال هايف يرغب يتالّ  املنتجات ةعلى نوعيّ 
 ذينالّ  ةوخاصّ  ،ؤّسسة�مل ملنياالع راداألف مجيع لدى ة�ملسؤوليّ س حسااإل د ولِّ يُ  اممّ  إليه، نفسه �لوصول مُ زِ ليُ  له ادً حمدّ 
ج املنت حياة دورة تكاليف ةكافّ   ملتش دةحمدّ  تكلفة إىل للوصول املنتج ريوتطو  صميمات التّ بعمليّ  رةاشمب عالقة هلم

 اجلهود ةكافّ   بني تنسيق حتقيق على ساهمي كما،  املنتج) من صوالتخلّ  بيع، استخدام ،زيع تو  إنتاج، تصميم ر،ي(تطو 
 كلفةالتّ نظام  بيقطت ويتمّ . ) 72، صفحة 2019عّوادي، شيخ والعيفة، ( سةاملؤسّ  داخل كلفةالتّ  خفض إىلي ترم يتالّ 
 : )401 -400، الصفحات 2017زعرور، كردودي وضيف، (تية  اآل  واتطاخل  حسب  ستهدفةامل

 عديالتالتّ  ع ضلو  يططخالتّ  ةعمليّ يف  وةطاخل ذهه لتتمثّ : تطوير املنتج اّلذي يلّيب احتياجات الّز�ئن املرتقبون   . أ
 نتج امل بقاء لون ويفضّ  اجلديد  للمنتج ةافيّ ضاإل اجلديدة زاتميّ وامل صئاخلصاّدرون يق ال نئالز� ألنّ ؛ صاميمالتّ  اتوتغريّ 
  األسعار.�قلّ ضه  عر   مقابل  فقط  ةاألساسيّ ه  صئخبصا

 رثّ ؤ ت عديدة عوامل وتوجد  ستهدفةامل التكلفة ةطألنش البداية ةطنق البيع  سعر ديدحت يعترب: حتديد الّسعر املستهدف  . ب
 جيب كما  ا،هغري و  عةتوقّ امل بيعاتامل ةستهدف،كميّ امل وقالسّ  قع،توّ امللزّبون ا فاتصِ وَ  نتجامل طبيعة مثل البيع  سعر على
 .نافسنياملار  أسع بنفس  اتقريبً   منتجاfا  بتسعري  تقوم  أن   سةؤسّ امل  على جيب  لذلك  نافسني،امل  بيع  سعر  ديد حت  يتمّ   أن
 ستهدفامل بحالرّ  حسابهي  اليةالتّ  وةطاخل تكون قديريالتّ  البيع  سعر على احلصول بعد : حتديد الرّبح املستهدف  . ج

 بحالرّ  ديد حت يكون  أن  وجيب عين،امل نتجامل منه قيقحت يف سةؤسّ امل بغتر  ذيالّ  بحالرّ ر مقدا وه ما أي؛ للمنتج
 أنّ  د جنو  سة،ؤسّ امل دافهأ مع بتجانس نتجاتامل ذهه ويرطوت سة،ؤسّ امل �حر � مرتبطٌ  اجلديدة للمنتجات ستهدفامل

 تقسيم يتمّ  اهوبعد  �ح،ر األ ططخ على بناءً  ستهدفامل بحالرّ  ايلمجإ حساب خالل من يتمّ  ستهدفةامل كلفةالتّ  أسلوب
 .رتةالف  ذهه  خالل  وقالسّ   يف  طرحها  سيتمّ   يتالّ   للمنتجات ستهدفةامل  �حر األ  على  ستهدفامل  بحالرّ   ايلمجإ
سعر البيع املتوّقع يف   =الّتكلفة املستهدفة(اآلتية  لةدعاامل طريق عن ويتمّ : حساب الّتكلفة املستهدفة لكّل وحدة  . د

 .)العائد   -الّسوق  
  املؤّسسي  داءاألالّتكلفة املستهدفة يف حتسني  دور نظام   .3
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كاليف وتطوير ه يعمل على ختفيض التّ كاليف املبتكرة، ألنّ نظم إدارة التّ  كاليف املستهدفة أحد أهمّ التّ  نظاميعترب      
وحتقيق أعلى نسبة  ة بصفة مستمرّ  ّز�ئنة للمنتجات، كما يفرتض فيه إرضاء الوعيّ املنتجات دون املساس �جلودة النّ 

. كما أّن هذا الّنظام يزّود املسّريين )49 ، صفحة2019العّماري، الّسرييت والّدنفور، ( ممكنة من املبيعات واألر�ح
�لّسيطرة على تكاليف املنتج اجلديد يف مرحلة الّتخطيط، وكذلك ُميَكُِّن املسّريين يف البيئة الّتنافسّية من حتليل 

  . )54، صفحة 2019طالب، (نتاجها قبل االلتزام بتخصيص املوارد الّالزمة إلنتاجها  املنتجات احملتمل إ
 ةنوعيّ  على احلفاظني كلفة وبالتّ  فيضني ختب واءمةامل يف نُ كمُ يَ  ستهدفةامل كلفةالتّ اّلذي حيّققه نظام  زميّ التّ  نّ إ    

 أدىن إىلة للوصول مكنامل الوسائل بكلّ  كلفةالتّ  خفض قيقحت علىه مراحل مجيع يف يعمله نّ أ حيث نتج؛امل وجودة
 ليبِّ وتُ  ،ّز�ئنال رغبات على على احلفاظ تعمل يتالّ  ذاfا، ةاألساسيّ  �تكوّ وامل واصفات�مل قيقهاحت ميكن تكلفة

 يف اإلبداع قيتحقّ كما   .كنةمم تكلفة أدىن منفعة يف ظلّ  أكربّز�ئن لل ققّ حتُ  يتالّ  واجلودة، ةوعيّ النّ  حيث من طموحاfم
ري بتوفؤّسسات امل تمامها إىل بدوره ييؤدّ  يذ الّ زّبون ال على كيزالرتً  مبدأ على العتماده ستهدفةامل كلفةالتّ نظام 

 كنةشرحية مم أكرب جلب إىلا أيضً  تؤّسساامل وتسعى ،ّز�ئنال احتياجات يلّيب  بشكل منتجاfام لتقدّ  رةتطوّ امل قنياتالتّ 
 بيا�ت عن يقصّ والتّ  البحث عرب ،نينافسامل عن تلفةخم وأساليب بطرق منتجاfامي تقد خالل منّز�ئن ال من
بن كليب،  ( ةنافسيّ التّ  يزةامل أبعاد أحد ه بوصف اإلبداع عد بُ  لتحقيق ،هذات القطاع يفأساليبها و  اهل نافسةاملؤّسسات امل

 .)189 -188الصفحات   ،2020
  "JITالوقت احملّدد "الفرع الثّالث: نظام اإلنتاج يف  

واّليت ُتساهم يف ، " من أبرز الّنظم اإلنتاجّية احلديثة يف املؤّسسات املعاصرةJIT"نظام اإلنتاج يف الوقت احملّدد يـَُعدُّ      
 ختفيض الّتكاليف والّتوّسع يف اإلنتاج ورفع كفاءة األداء، فضًال عن عدم الّتأخري يف تلبية احتياجات الّز�ئن.

  مفهوم نظام اإلنتاج يف الوقت احملّدد .1
" وتطّورت يف اليا�ن، إذ ظهرت يف منتصف الّسبعينّيات JITلقد نشأت فكرة نظام اإلنتاج يف الوقت احملّدد "     

" للّتصنيع، إذ يـَْعَتقُد الباحثون أّن فكرة هذا الّنظام TOYOTAوحّققت انتشاًرا واسًعا، وكانت تـُْعَرُف بنظام "
بدأت من الوال·ت املتحدة األمريكّية، وحدث هذا عند ز·رة رئيس شركة تويو� إىل أحد األسواق الّتجاريّة  األساسّية

هناك، ومالحظته ملرونة العمل وجمر·ته، حيث رأى اختالف هذا الّسوق عن �قي األسواق من حيث االستغالل 
فضل خدمة للّز�ئن وعندها توّلدت لديه هذه الفكرة األمثل للموارد البشريّة، واملتمثّلة بثالثة أشخاص يقّدمون أ

). كما أنّه خالل سنوات قليلة أخذت يف تطبيقه أفضل املؤّسسات األمريكّية 28، صفحة 2017برحومة وبن عامر، (
لّنظام العاملة يف صناعة الّسّيارات واإللكرتونّيات لينتشر بعد ذلك يف أوّرو� وأمريكا اجلنوبّية، لتّتسع شعبّية هذا ا
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�ستمرار بعد أن َحِظَي �عرتاف واسع بكفاءته يف إزالة أشكال اهلدر، خفض املخزون، جدولة اإلنتاج، وحتسني 
  ).   212، صفحة 2016عبد الّرمحن والّداؤد، اجلودة (

ن االستخدام م واحلدّ ه ف أشكاللمبخت املوارد دره يصلتق ىلع املستمرّ  طويرالتّ  جمال يف" JIT" نظام سفةلف تقوم     
 يف ونمهيسا ذينالّ ن العاملني م املبدعة بهواللمالكامل  االستخدام عن يبحث ظامالنّ  ذاهف البشري، موردلل يئالسّ 

 تدنية  مع اهوحتسين  ةوعيّ النّ   ىلع  مباشرهلا �ثري    يتالّ   األنشطة  ضغط  إىل  يسعىأنّه   �إلضافةإىل  سة،املؤسّ   تدراق  تطوير
 & B.Underdown" َعرَّف). ويف ذات الّسياق، 97 صفحة ،2018برحومة وبن عامر، ( املخزون  يللوتق كاليفالتّ 

M.Glautine :نّه�نظام يعمل على خفض الّتكاليف من خالل إزالة �ّخر اإلنتاج «" اإلنتاج يف الوقت احملّدد 
العملّية اإلنتاجّية ابتداًء من دخول املوارد إىل وختفيض املخزون؛ أي أنّه يهدف للّتخّلص من تكاليف املخزون خالل 

نظام إنتاجي يقوم بتحويل املواد اخلام «" �نّه: Shonberger" عرَّفه. يف حني »املصنع إىل حني تسليم املنتج للزّبون 
الوقت احملّدد إىل أجزاء صناعّية يف الوقت اّلذي حيتاج فيه القسم هلذه األجزاء الّصناعّية إىل جماميع نصف مصّنعة يف 

ّمث يقوم بتحويل هذه اµاميع إىل منتج pائي يف الوقت احملّدد لتسليم هذه املنتجات إىل املستهلك من دون تقدمي أو 
  . )312، صفحة 2017عّباس وروازقي، (  »�خري
 من  للحدّ  كنولوجياالتّ  على عتمد ت إنتاجّية فلسفة" �نّه JIT"ممّا سبق، ميكن تعريف نظام اإلنتاج يف الوقت احملّدد      

 تكاليف ختفيض إىل يتؤدّ  يتالّ ة ريق�لطّ  املخزون  أنواع ة كافّ  عن واالستغناء واملواد، واإلنتاج راء الشّ  وقت يف اهلدر
 .دةاحملدّ  ات�لكميّ و   املناسب الوقت  يف ّز�ئنال احتياجات تلبية�إلضافة إىل   ،وحتسني اجلودة وغريها،  اإلنتاج سريورة

  مقّومات نظام اإلنتاج يف الوقت احملّدد .2
 ميكن ماتاملقوّ  من جمموعة فيه توافرت أن نتائجه، جيب داحملدّ  الوقت يف اإلنتاج تكاليف نظام ققّ حيُ  لكي     

 :)306 -305، الصفحات 2007املطارنة والبشتاوي، (  اآليت  يف تلخيصها
 أو دين،املورّ  حمدود من عدد على ظامالنّ  هذا يف ةؤّسسامل تعتمد  أن  جيب :ديناملورّ  من حمدود عدد على االعتماد  . أ

 رةة املتكرّ ؤّسسامل احتياجات �مني ومنن داملورّ  كنليتمّ  وراسخة العالقات وثيقة تكون وأن  واحد، دمورّ  على حّىت 
 ا.يومي¥   تااملرّ   من  عدد  إىل تصل  أن  من املمكن اإلنتاج  خطّ  إىل  وتوصيلها املطلوبة  �جلودة

 اجلديد؛ ظامالنّ  إىل ةقليديّ التّ  ظممن النّ  اإلنتاجسريورة  تنظيم إعادة جيب ظامالنّ  هذا لتطبيق :اإلنتاجسريورة  تنظيم  . ب
 دائرة شكل على اآلالت ترتيب يتمّ  وأن  ة،كنولوجيّ التّ  اµموعات أساس على اآلالت جيب ترتيب ظامالنّ  هذاحسب فَ 

 .للموادء  كف  انسياب  إىل  ييؤدّ   صميمالتّ   هذا  ألنّ "  U"  حرف  أو
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 فإنّ  د؛احملدّ  الوقت يف اإلنتاج نظام تكاليف يف احلديثة واآلالت كنولوجياالتّ  استخدام نتيجة :ةالوقائيّ  يانةالصّ   . ج
 عن لآلالت ةالوقائيّ  يانةالصّ  ةالقيام بعمليّ  جيب هفإنّ  لذلك؛ ة،قليديّ التّ  ظمالنّ  من أكرب بشكل أن ترتفع  ميكن األعطال

 ه.حتتاج  ومبا  �آلالت،  مباشرة عالقة  على  ماإلنتاج؛ ألpّ   العمّ   طريق
 وقت فقط اإلنتاجي ظامالنّ  ق خاللتتدفّ  حبيث �إلنتاج، القيام أو اخلام املواد شراء يتمّ  أن  :احلاجة وقت اإلنتاج  . د

 املواد قتدفّ  يفلّسريورة اإلنتاجّية يف ا األخرية ةاحملطّ  متتحكّ  ظامالنّ  هذا ظلّ  ويف. الية املستفيدةالتّ  العمل أقسام حاجة
 .شغيليةالتّ   املراحل  أو  بني األقسام  فيما  واألجزاء  اخلام

، اآللة إعداد (وقت هي عناصر ثالثة من غريةالصّ ّدفعة ال إعداد وقت ن يتكوّ  :وتكلفتها اآلالت إعداد وقت خفض  .ه 
 تصميم اآلالت إعادة خالل من اإلعداد وقت خفض يتمّ  أن ميكن. و فعة)الدّ  تشغيل وقتو  اآللة ضبط وقتو 

 .والعاملني  واإلدارة اإلنتاج  هندسة  بني  وثيق وتعاون   هناك تنسيق  يكون  أن   جيب هذا  إىل  وللوصول  وتطويرها،
 اآلالت؛ ترتيب وشكل" JIT" واستخدام نظام، املصنع  يف احلديثة اآلالت استخدام ةعمليّ  إنّ  :املهام دمتعدّ  العامل  . و

 من بدًال  مبفرده �لكامل العمل مركزتسيري  مثل األعمال، من عدد أداء على قادرًا يكون أن  العامل من بيتطلّ 
 اآلالت، ة، وإعدادالعالجيّ  يانةوالصّ  ة،الوقائيّ  يانةالصّ  وظيفة العامل إىل دُ نَ سْ كذلك يُ .  فقط واحدة آلة على االقتصار
 .العيوب  فحص  وكذلك

 ىسمَّ يُ  ما وهو اإلنتاج، قتدفّ  أو حبالسّ  نظام تدعم يتالّ  األساليب أحد  البطاقات نظام دُّ عَ يُـ : البطاقات نظام  . ز
 من بدًال  ةيدويّ بطاقات  على استخدام ظامالنّ  هذا ويقوم ة،املاديّ  االحتياجات لتحديد يستخدم"، و Kanban" بنظام

 ةاملتغريّ  اتالكميّ  ظام Äنتاجالنّ  هذا صفيتّ  إذ عليها؛ قابةوالرّ  األجزاء انتقال ة لتخطيطاآلليّ  احلاسبات استخدام
 .كاليفالتّ   تقليل  إىل يتؤدّ   يتالفعلي الّ   لبللطّ  ريعةالسّ   يف االستجابة والبساطة  و�ملرونة غريةوالصّ 

 أثر تطبيق نظام اإلنتاج يف الوقت احملّدد على األداء الّتشغيلي .3
" يتضّمن صنع املنتجات عند حاجة مواقع العمل املستفيدة �لّضبط، وأنّه يؤّدي إىل JITانطالقًا من أّن نظام "     

حتسني اإلنتاجّية وتفادي الّضياع واإلنتاج بتكاليف منخفضة مع تسليم املنتجات �لكمّية واجلودة املطلوبتني ويف 
لعمل هذا الّنظام ألّن تدّفق العناصر إىل العملّيات املوالية سيكون أسرع،  الوقت واملكان احملّددين. فإّن اجلودة مطلوبة

املنتجات املعيبة ستنكشف وتتوّقف سريورة اإلنتاج ويتّم اّختاذ اإلجراءات املناسبة قبل إنتاج املعيب. إّن فعالّية نظام 
اجلودة الّشاملة لبلوغ املستوى األمثل  " تتطّلب تطابًقا مع مواصفات املنتوج وتنفيذ كّل مراحل إدارةJITاإلنتاج "

  -267، الصفحات 2005حيياوي، (للجودة؛ و�لّتايل ختفيض تكاليف املواد واألجور اّليت َتضيُع يف صنع منتجات معيبة 
268(.  
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ام تكاليف نظ أنّ  تبّني  فقد كاليف؛التّ  ختفيض نتيجة يتمّ  االستثمار على العائد ز·دة أنّ  ابالكتّ  من العديد يرى     
مؤّسسة  ويف، )يف املائة 35(ة بنسب "Xerox" شركة يف ةاإلمجاليّ  كاليفالتّ  ختفيض إىل ىأدّ  داحملدّ  يف الوقت اإلنتاج

"Omark ّنظام تطبيق أنّ  أثبتت قد راساتالدّ  أنّ  إّال . )يف املائة 10(ة بنسب كاليفالتّ  ختفيض " مت "JIT "يف 
 تكلفة وأنّ  ،)يف املائة 78( إىل )يف املائة 50( مابني ترتاوح بنسبة املخزون  ختفيض إىل ىأدّ  قد  ةاألمريكيّ  تؤّسساامل

 بنسبة نتحتسّ  قد املنتج ةنوعيّ  وأنّ  )،يف املائة 67(إىل  )يف املائة 40مابني ( ترتاوح بنسبة اخنفضت قد املنتجة الوحدة
 وقت نّ أو ، )يف املائة 57( بنسبة اخنفضت قد اإلنتاجأّن دورة و . )يف املائة 78(إىل  )يف املائة 30(بني  ما ترتاوح

 ةمدّ  اأمّ  )،يف املائة 50(ة بنسب الالعمّ  ةإنتاجيّ ، وقد ازدادت )يف املائة 30( بنسبة اخنفضا قد الفالتّ  وتكلفة جهيزالتّ 
 .  )308، صفحة 2007املطارنة والبشتاوي، (  )يف املائة  90(  بنسبة  اخنفضت  فقد  االنتظار
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  املؤّسسي  سرتاتيجّية على أساس األنشطة لتحسني األداءاملبحث الثّاين: أدوات القيادة اإل
تشهد البيئة الّتنافسّية للمؤّسسة العديد من الّتطّورات واملتغّريات الّالمتناهية، واّليت أفضت إىل توايل األحباث      

والّدراسات املتعّلقة بتطوير وحتديث أساليب الّتسيري مبا يتوافق والّديناميكّية اّليت تشهدها املنافسة. ويف ذات الّسياق، 
ز  يف بيئة تتميّ اليوم فالبقاء ، ة املعاصرةسلنجاح املؤسّ  أساسيٌّ  ة على أساس األنشطة شرطٌ سرتاتيجيأصبحت القيادة اإل

مفتاح  واألنشطة على حّد الّسواء؛ أي أنّه للموارد االً فعَّ تسريًا  بيتطلّ ديدة وعدم االعرتاف �حلدود، �ملنافسة الشّ 
َمكَّن الّتحليل اّلذي يستند إىل األنشطة بقراءة كما ها.  يف جمال نشاط موّ يت تريد االستمرار والنّ سات الّ جناح املؤسّ 

 إجيادرغبتهم يف  هو قرار إقامة مقاربة على أساس األنشطة لن  يسبب اّختاذ املسريّ   جند أنّ ملؤّسسة؛ وهلذا قيادة اجديدة ل
  املؤّسسة.على رؤية واضحة حول سري  واحلصول   جمال عملهم عرتضتاّليت   الّتسيرييّة  حلول للمشاكل
  "ABM"  على أساس األنشطةنظام الّتسيري   املطلب األول:

تسعى غالبّية املؤّسسات يف الّظروف الرّاهنة إىل الّتحسني املستمر للقيمة، لذا فهي تقوم �لّتحليل على أساس      
ستخدمة وحتديد كيفّية الّنشاط لتوفري املعلومات الّالزمة لسريورة الّتحسني، وذلك من خالل حتديد مجيع املوارد امل

  ".   ABMاستخدامها وما مدى مسامهتها يف إضافة القيمة، هذا الّتحليل يُدعى �لّتسيري على أساس األنشطة "
  األنشطة  أساس  على سيريالتّ مفهوم نظام  الفرع األّول: 

 لنظام واملتواصل احلسن ريالسّ  يضمن ذيالّ  املضمار مبثابة" ABM" األنشطة أساس على سيريالتّ  نظامترب عيُ      
 ظامالنّ  تواجد رورة�لضّ  يستدعي ما سةمبؤسّ  ظامنيالنّ  أحد وجود"؛ أي أّن ABC" األنشطة أساس على كلفةالتّ 

  .د اجليّ   واألداء  املطلوب  االنسجام  لضمان متكامالن نظامان    �عتبارمها  اآلخر
 تعريف نظام الّتسيري على أساس األنشطة .1

 على كاليفالتّ م نظا أنّ " Burchا "� قام اليت واألخرى "Gammell & Mcnair"�ا  قام يتالّ  راسةالدّ  أثبتت قدل    
 ز·دة على تعمل يتالّ  �ملعلوماتث َمدَّها حبي ،األنشطة على خالل اعتمادها من اإلدارة ساعد قد  األنشطة، أساس

 األنشطة تعتمد على مل اأpّ  لو نْ مِ  أكربا ونتائجها بصورة ألدائه طويرحسني والتّ التّ  على قدرfا خالل من تهارحبيّ 
"Gammell" & "Burch ل اإلدارة "بَ قِ  منة تـُتَّخذ احلديث ةاإلداريّ  القرارات"، وأّنCampi "األنشطة، إذ  أساس على

 على املستندة الوسائل خالل من لألر�ح وز·دة لألداء حتسني إّال ا هو م "ABMأّن الّتسيري على أساس األنشطة "
" Blucher & al" and "Horgrem & alا "أهدافهومراقبة  وقياس وتوجيهت اإلدارة قرارا لدعم شاطالنّ  معلومات

  . )92 -91، الصفحات  2007البشتاوي، (
يقوم على استخدام نظام اّلذي نظام الّتسيري على أساس األنشطة هو أحد أنظمة حماسبة الّتسيري احلديثة،      

الّتكاليف على أساس األنشطة أساًسا، ملساعدة اإلدارة يف القيام مبهامها املختلفة، كالّتخطيط، وإعداد املوازنة الّتقديريّة 
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  ، صفحة 2009العّنايت، (داريّة �نواعها املختلفة، وأّمهها قرارات تسعري املنتجات  على أساس األنشطة، واّختاذ القرارات اإل
" هو تقييم أنشطة العملّيات من �حية ABM" فقد أشاروا إىل أّن نظام "Hilton, Maher & Selto. أّما ")89

مع بني حتليالت الّتكلفة على أساس الّتكلفة والقيمة لتحديد الفرص املالئمة ألغراض حتسني الكفاءة؛ و�لّتايل فإنّه جي
األنشطة وحتليالت القيمة املضافة لعمل الّتحسينات املستمّرة اّليت ترفع القيمة لدى املستهلك وختفيض املوارد الّضائعة 

ل املستهلك بَ حتديد القيمة املستلمة من قِ ( آلتيةا" ومن خالل اخلطوات ABCوُحيّقق أهدافه �العتماد على نظام "
نشاط، حتديد األنشطة املضيفة للقيمة وغري املضيفة للقيمة، وحتديد فرص حتسني األنشطة املضيفة للقيمة لكّل 

 .)231، صفحة 2010اليامور، (  )وختفيض أو حذف األنشطة غري املضيفة للقيمة
�نّه أداة من أدوات حماسبة الّتسيري احلديثة، ABMممّا سبق، ميكن تعريف نظام الّتسيري على أساس األنشطة "      "

رتكز على تسيري األنشطة يف املؤّسسة ييـَُعدُّ نظام الّتكاليف على أساس األنشطة املصدر األساسّي ملعلوماته، و 
   يف املؤّسسة. األداءو الّرحبّية   حتسنيمن مثَّ  و  لدى الّزبون  القيمة تحسنيل

 ألنشطةمكّوOت نظام الّتسيري على أساس ا .2
د حتدي، و سةاملؤسّ  داخل األنشطة حتديد  (تنيأساسيّ  خطوتني على األنشطة أساس على سيريالتّ  نظام يرتكز     

ن خالل هاتني اخلطوتني وم. )اجلودة وت أالوق حيث من سواءً  األداء وقياس دةاحملدّ  األنشطة إىل املستندةالّتكاليف 
  :)41 -40  ، الصفحات2014غّضاب، (  املوايل  كلللشّ   اوفقً   ظامالنّ   �تمكوّ  دُ دَّ حَ تَ تَـ 

  

  : مكّوOت نظام الّتسيري على أساس األنشطة)06(الّشكل رقم  
  
  
  

  
  

    

  . )41، صفحة 2014غّضاب، (:  املصدر
  

 :ت هي كاآليت�مكوّ   ثالثة  على  منهجه  يف  يرتكز  األنشطة  أساس  على  سيريالتّ   نظام  أنّ ظ من الّشكل أعاله الحَ يُ      
 .�ألداء  املرتبطة  املقاييس  خمتلف حتليل طريق عن  ذلك  يتمّ   ؛األداء  وقياس  حتليل   -
 .األنشطة  خمتلف على  فعرّ التّ   منها  اهلدف  ؛األنشطة  حتليل   -
 .ةاألصليّ   كلفةالتّ   حتديد �دف  ؛ةكلفالتّ   باتمسبّ   حتليل   -

 

 سيري على أساس األنشطة نظام التّ 
 

 حتليل األنشطة  حتليل األداء  كلفة بات التّ حتليل مسبّ 
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  أهداف نظام الّتسيري على أساس األنشطة .3
" بتسيري األنشطة والعملّيات بفعالّية وكفاءة لتقدمي القيمة إىل الزّبون، حيث أّن حتديد ABMيهتّم نظام "     

َمثَّ حتديد فيما إذا كانت األنشطة العملّيات واألنشطة الرّئيسّية يساعد اإلدارة يف املؤّسسة على الفهم األفضل، ومن 
" يُركِّز على عملّيات املؤّسسة الّرئيسّية و�ألخّص العملّيات ABMاملنجزة ُتضيف قيمة إىل الّزبون. كما أّن نظام "

الّتشغيلّية منها، إذ يرتّتب على ذلك خفض الّتكاليف والوقت وغالًبا ما يؤّدي ذلك إىل حتسني اجلودة األمر اّلذي 
" يَرِجُع سبب Marie-Noëlle & al. كما أنّه حسب ")38 ، صفحة2016الّشعباين، (عنه تطوير وحتسني األداء ينتج 

اّختاذ املسّريون قرار إقامة مقاربة على أساس األنشطة لرغبتهم يف إجياد حلول للمشاكل اّليت يعرتضوpا واحلصول على 
رؤية واضحة حول سري املؤّسسة واستعمال املوارد فيها. فطريقة الّتسيري على أساس األنشطة حترص على الّتنسيق اجلّيد 

(نعمون  بتقليص آجال اإلجناز وحتقيق رضا الّز�ئن من خالل االستخدام اجلّيد للموارد للعملّيات وهذا ما يسمح 
 دماتخلوا املنتجات من �ئنالزّ  احتياجات (تلبيةيف  ظامالنّ  أهداف حتديد ميكنوعليه،  . )41، صفحة 2020وقندوز، 

 من، و املستهلكني) استقطاب طريق عن سةاملؤسّ  أر�ح مستو·ت ز·دة، و املناسبة دمةخلا ومستوى �جلودة هلم مةاملقدّ 
 نظام أهداف أهمّ  من دُّ عَ يُـ  سةاملؤسّ  داخل شاطالنّ  أوجه مجيع  يف املستمرّ  حسنيالتّ  حتقيق أنّ  جند أخرى جهة

"ABM "تواجه يتالّ  هديداتوالتّ  الفرص خمتلف، و سةاملؤسّ  لدى ةوالقوّ  عفالضّ  نقاط (أوجه حتديد  خالل من 
  . )44 -43، الصفحات 2014غّضاب، (  ا)خارجي¥   سةاملؤسّ 

  "  ABC"، وعالقته بنظام "ABMالفرع الثّاين: أمهّية نظام "
" على اعتبار أّن تسيري األنشطة هي الطّريقة اّليت ميكن من ABMتقوم فكرة نظام الّتسيري على أساس األنشطة "     

بدوره وهذا  ، وحتسني األر�ح اّليت ميكن حتقيقها من إنتاج هذه القيمة.الّزبون خالهلا حتسني القيمة اّليت يستلمها 
    يؤّدي إىل حتسني األداء يف املؤّسسة.

 أمهّية نظام الّتسيري على أساس األنشطة .1
إّن الّتسيري مبفهومه االسرتاتيجي احلديث يعتمد على أنظمة معلومات أكثر تطّورا لتسيري أعمال املؤّسسة واحملافظة     

على حّصتها من الّسوق، ولعّل من أهّم هذه األنظمة تلك اّليت تـُرَكُِّز على األنشطة يف حساب الّتكلفة وتسيريها. ألpّا 
تاج وحتديد الّتكلفة بدقّة، واّختاذ القرارات الّتشغيلّية واالسرتاتيجّية. بناًء على هذا ميكن تـَُوفُِّر معلومات تتعّلق �إلن

ُن الكفاءة وتزيد من مستوى طاقة ABMمالحظة أّن لنظام " " بُعَدين؛ بُعٌد َتشغيليٌّ يقصد به اإلجراءات اّليت ُحتسِّ
صميم املنتجات، وبُعٌد اسرتاتيجيٌّ يشتمل على جمموع اإلنتاج ويتضمَّن تسيري األنشطة وإعادة هندسة العملّيات وت

، صفحة  2016درويش، األنشطة املتعّلقة بتخفيض الّتكاليف، ز·دة األر�ح، وتسيري العالقات مع املوردين والّز�ئن (
لة من يف سريورة الّتسيري من خالل مج نظام الّتسيري على أساس األنشطة). ويف ذات الّسياق، َتْربُُز أمهّية 188
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ختفيض الّتكاليف، اّختاذ القرارات، حتليل رحبّية الّز�ئن، ترشيد تنظيم املؤّسسة،  (املتغّريات واملتمثّلة يف العناصر اآلتية 
نظام الّتسيري على أساس األنشطة هو الّتشخيص اجلّيد ملسّببات الّتكاليف، ولعّل أهّم املواضيع اّليت يساهم فيها 

  ).  109 -108، الصفحات 2012حجازي ومعاليم، (  )املؤّسسة  املسامهة يف حتسني أداء
  "ABC" ونظام "ABMالعالقة بني نظام " .2

" ABC" األنشطة أساس علىيـَُعدُّ الّتسيري على أساس األنشطة اإلطار اّلذي تعمل من خالله طريقة الّتكاليف      
" األداة الرّئيسّية والفاعلة ABCُأُسس واحدة، وتـَُعدُّ طريقة "حبيث ُيشكِّالن نظاًما متكامًال لسري املؤّسسة َمْبينُّ على 

" من حيث اعتبارها مصدر رئيسي للمعلومات واستخدامها للّتقنيات املختلفة اّليت ABMملراقبة الّتسيري يف نظام "
سيري على أساس تساعد على اّختاذ القرارات وبرجمة العملّيات وإعداد املواز�ت، ويف نفس الوقت يُوفِّر نظام التّ 

األنشطة اإلطار املالئم واملرن لتطبيق طريقة الّتكاليف على أساس األنشطة، لذلك يَنَصُح اخلرباء عند وضع أحد 
بصفة مستقّلة، لضمان  الّنظامني مراعاة متطّلبات الّنظام اآلخر، سواًء َمتَّ تصميم ووضع الّنظامني يف آٍن واحد أو

. ويف ذات الّسياق، يَرَتِكُز نظام )89، صفحة 2011طوايبّية، (اعلّية واألداء اجلّيد االنسجام وحتقيق أقصى حّد للف
"ABM" على فكرة أّن نظام "ABC نشطة سلسلة القيمة�الّتصميم، الّتموين، (" يـَُوفُِّر املعلومات املالئمة املتعّلقة 

بوطاليب،  (" من أجل حتسني سريورة الّتسيري �ABMلّنسبة لنظام "، وهذه املعلومات تُعتُرب قاعدة )اإلنتاج، والّتوزيع...
" من خالل الّشكل ABM" و"ABC" العالقة بني نظامي "CAM-I. وقد بـَيـََّنت جمموعة ")09، صفحة 2016
  اآليت:

  

 "ABC" ونظام "ABM: العالقة بني نظام ")07(  الّشكل رقم
  

  
  
  
  

  
  

  

 
 

  . )392، صفحة 2018غّضاب وشحتاين، (  :املصدر
  

 
 كاليف ختصيص التّ عرض  حسني املستمرّ سريورة التّ 

 ات عرض العمليّ 

 شاط حتليل النّ  املوارد 

 كلفة ب التّ حتليل مسبّ 

 تقييم األداء 

 األنشطة  مقاييس األداء 

 كلفة أغراض التّ 

 كلفة بات التّ مسبّ 
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إّن نظام تسيري الّتكاليف يتطّلب إنشاء نظام الّتحسني الّذايت املستمّر، واّلذي ُيْسهُم يف حتسني األنشطة اّليت     
ُتضيف قيمة واستبعاد أو تقليل األنشطة اّليت ال تضيف قيمة، وأحد مداخل تسيري الّتكلفة نظام الّتسيري على أساس 

" يهدف إىل تقدمي بيا�ت عن تكلفة املنتج، أّما يف نظام ABC"، حيث أّن خمرجات نظام"ABMاألنشطة "
"ABM فإّن الّتحليل يهدف إىل حتسني أداء هذه األنشطة، وحتديد فرص ختفيض الّتكلفة من أجل حتسني "

 )"ABMنظام "(و )"ABCنظام "(العملّيات وحذف األنشطة اّليت ال تضيف قيمة؛ أي أّن الفرق بني الّنظامني 
َيكمنُ يف أّن األّول يعمل على حتديد الّتكلفة بينما الثّاين يعمل على ختفيض الّتكلفة. على اعتبار أّن احملافظة على 

  .  )157 -156، الصفحات 2019شّاليب، (تكلفة منخفضة يوّفر للمؤّسسة ميزة تنافسّية قويّة  
 يء املؤّسس" ومسامهته يف حتسني أداABMالفرع الثّالث: مراحل إعداد نظام "

 لوضع ونااملسريّ  إليه يستند  يتالّ  حيحةوالصّ  ةاملستقرّ  القاعدة" ABM" األنشطة أساس على رييسالتّ  نظام دُّ عَ يُـ      
  لتحسني األداء يف املؤّسسة. املطلوبة  شغيليةالتّ   القيادة  حتقيق، �إلضافة إىل  ويلالطّ   األجل  يف  سياساfم

 أساس األنشطةمراحل إعداد نظام الّتسيري على   .1
 سةللمؤسّ  اهليكلي حليليف التّ  ليتمثّ  األنشطة أساس على رييسالتّ  نظام وضع  عند  به اميالق بيتطلّ  عمل لأوّ  إنّ     
 : )89، صفحة 2016بوطاليب، (مراحل   ثالث  على  ويتمّ 

 (حتليل �ا لكفّ التّ  واملشاكل املطلوب العوائق وخمتلف املسّري  اقمللطّ  اتالحيّ والصّ  لطاتالسّ  د يحتد : األوىل املرحلة  . أ
 ؛)ة...القياد  لوحة  ة،سيرييّ التّ ّشرات  املؤ   اختيار  ات،املسؤوليّ 

 ؛)ة...كلفالتّ   باتسبّ شاطات، مُ النّ   اختيار  ة،ناعيّ الصّ   التاملؤهّ دراسة  (  سيريالتّ   نشاطات  حتديد: الثّانية  املرحلة  . ب
 ناعيالصّ  اهليكل بني بطشاطات، الرّ النّ  مصفوفة إعداد شاطات،النّ  (وصف ةاألوليّ  اتالعمليّ  حتديد: املرحلة الثّالثة  . ج

  )يب...احملاس  واهليكل  سيرييوالتّ 
ميُرَّ " يف اّختاذ القرارات البّد أن ABM" أّن االستفادة من نظام "Kaplan & Atkinsonلقد ذكر كلٌّ من "     

  :)188، صفحة 2016درويش، (  تلخيصها يف اآليتمبجموعة من اخلطوات، ميكن 
 إعداد خمّطط العملّيات لتحديد األنشطة اّليت تتكّون منها املؤّسسة؛   -
 حتديد تكاليف كّل نشاط؛   -
والّتحسني املستمر إعادة اهلندسة للّتخّلص من احلاجة لألنشطة غري املضيفة للقيمة (حتديد فرص الّتحسني    -

 ؛)لتحسني أداء األنشطة املضيفة للقيمة
حذف األنشطة غري املضيفة للقيمة أو حتسني كفاءة األداء لألنشطة املضيفة للقيمة ( وضع أولوّ·ت الّتحسني   -

 ؛)ذات الّتكاليف املرتفعة
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 جلهود إعادة اهلندسة؛  )اخلطّة املالّية(توفري املربّرات املالّية     -
 هي االحتياجات لتخفيض تكاليف األنشطة؛  حتديد ما   -
 القيام �لّتغيريات املطلوبة؛    -
  متابعة املنافع املتحّققة ومقارنتها �لّتكاليف.   -
  مسامهة نظام الّتسيري على أساس األنشطة يف حتسني األداء .2

ري على أساس األنشطة على لوحات القيادة اّليت تسمح مبتابعة " تعتمد طريقة الّتسيMarc Riquin & alوفًقا لـــــ "    
األداء وحتقيق فعالّية األنشطة اّليت تسمح بتحقيق هذا األداء. ويقاس األداء من خالل ما أجنزته العمليات، وهلذا 

حقيق هامش الرّبح املنتظر. ينبغي أن يُِربَز األداء الّتوافق مع متطّلبات الّز�ئن وأن يُثِبت أن تكاليفه تسمح للمؤّسسة بت
(نعمون وقندوز،   " معايري مالّية ومعايري غري مالّية لقياس األداءABMويستخدم نظام الّتسيري على أساس األنشطة "

إّن اهلدف املرجّو من كّل االبتكارات الّتسيرييّة هو الّتحسني املستمّر ويف ذات الّسياق، ف .)38، صفحة 2020
ر لألداء املايل أو العملي للمؤّسسات، ونظام الّتسيري على أساس األنشطة كأحد وبشكل مباشر وغري مباش

االبتكارات الّتسيريية يـَُعدُّ العمود الفقري لسريورة حتسني األداء �ملؤّسسات االقتصاديّة وذلك من خالل املعلومات 
  فإّن نظام الّتسيري على أساس األنشطة يسمح:اّليت يُوّفرها للمسّريين. ومن جهة نظر املهنّيني يف جمال حماسبة األنشطة  

بتخفيض الّالدقّة يف توجيه الّتكاليف وحتسني األداء وذلك عن طريق حتديد األنشطة الغري مهّمة اّليت ليس هلا قيمة    -
 مضافة وإزالتها؛

يـَُعدُّ نظام حماسبة الّتكاليف على أساس األنشطة العمود الفقري لسريورة حتسني األداء �ملؤّسسات االقتصاديّة    -
 وذلك من خالل املعلومات اّليت يوّفرها للمسّريين؛

نظيم  حتسني االستخدام للموارد املتاحة وذلك بتوضيح االختيارات املتعّلقة �ملناولة من الباطن والوصول إىل التّ    -
 .)109، صفحة 2012حجازي ومعاليم، (  الفّعال للمهارات
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  "ABB"  على أساس األنشطةنظام املوازOت   :ثّايناملطلب ال

كاليف على أساس األنشطة، مع البدا·ت األوىل لتطوير طريقة التّ " ABBظهرت املواز�ت على أساس األنشطة "    
كاليف حسب األنشطة التّ  نظامة لا ترتكز على املفاهيم العامّ . حيث أpّ 1999لكن بقيت دون متابعة إىل غاية سنة 

"ABC"  ّا عنصر من نظام حساب التّ و ة اختالفات، مع وجود عدpفهي كاليف حسب األنشطة�إلضافة إىل كو ،
  خطيط االسرتاتيجي.ة للتّ العامّ   الّسريورةا من  جزءً  عدُّ تُ 

   األنشطة  أساس  علىملوازOت امفهوم نظام  الفرع األّول: 
تسيري الّتكلفة،  أدوات وأحد احلديثةّتسيري ال اسبةحم أساليب " أحدABBاألنشطة " أساس ىلع املوازنة دُّ عَ تُـ      
سريورة  ودعم األداء، يميتقسريورة  املوازنة، وتفعيليرات تقد  حتسني أجل من اهتطبيق حنواملعاصرة  ساتاملؤسّ  تهاجتّ 
 .املستمر  حسنيالتّ 
  األنشطة  أساس  علىملوازOت انظام  تعريف   .1

" لقد تعّرضت املواز�ت الكالسيكّية للعديد من االنتقادات، ففي دراسة قامت �ا Alazard & alوفًقا لـــــ"    
يتجاوز رقم  )يف املائة 60(�بعة µّمعات،  )يف املائة 75(مؤّسسة أوروبّية  600مشلت  1980" سنة KPMGمؤّسسة "
من هذه املؤّسسات  )يف املائة 99(مليون أورو.  300يتجاوز رقم أعماهلا  )يف املائة 30(مليون أورو،  100أعماهلا 

يف  45(. هذه الّدراسة أثبتت أّن )منها Äعداد خمّططات متوّسطة األجل )يف املائة 60(تستخدم الّتسيري املوازين، تقوم 
منها تعترب أّن املواز�ت  )يف املائة 70(من هذه املؤّسسات تستغرق أكثر من ثالث أشهر إلعداد املواز�ت،  )املائة

أّن املواز�ت ترتكز على اجلانب إىل املوازنّية. وثلث املؤّسسات تشري  اإلجراءاتنصفها تؤّكد ثقل  . وأنّ اإلبداعتقتل 
،  2020نعمون وقندوز، (منها صرّح مسؤولوها أpّم على استعداد لتخفيف هذه اإلجراءات  )يف املائة 67(املايل، لكن 

هت إىل وعليه؛ ف. )36صفحة  املوز�ت الّتقديريّة الّتقليديّة ظهر مفهوم جديد هو املوازنة نتيجة لالنتقادات اّليت ُوجِّ
  . )345، صفحة 2017عريوة وفرحات، (" ABBعلى أساس األنشطة "

كاليف ز على التّ كّ مدخل يُر «ه: �نّ  "ABBاملوازنة على أساس األنشطة "نظام  "Horngren & alلقد عرف "     
ق طبّ خطيط يُ منهج للتّ «ه: " �نّ Barfield & al" حه، ووضّ »لع واخلدماتوبيع السّ  إلنتاجة طة لألنشطة الضروريّ املخطّ 

. يف حني يرى »مسّببات الكلفة لتقدير مستو·ت وتكاليف األنشطة الّضروريّة لتوفري موازنة كمّية ونوعّية لإلنتاج
"Hansen & al :نّه�إلغاء األنشطة املسرفة أو املبّذرة عبارة عن pج يؤّكد على ختفيض الّتكاليف من خالل «" 

، ومن جهة أخرى، فاملوازنة على أساس )03، صفحة 2016 حممد وكاظم، ،عطية( »وحتسني كفاءة األنشطة الّضروريّة
" هي أداة ختطيط ومراقبة قويّة تزيد من كفاءة الّتكلفة عن طريق القضاء على األنشطة اّليت ال تضيف ABBاألنشطة "

هي جزء من الّتكلفة والّتسيري على أساس األنشطة اّلذي حيّلل الّتكاليف وإمكانّية الّرحبّية بشكل ف قيمة، و�لّتايل
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  عريوة (أسهل وأكثر دقّة، وتوّفر املعلومات عن حتسني عملّيات اإلنتاج وتقدمي اخلدمات، الّتسعري، وحتليل رحبّية الّز�ئن 
  .)345، صفحة 2017وفرحات، 

، َتستخِدُم العالقة تريف املوازنة على أساس األنشطة �pّا من األساليب احلديثة إلعداد املواز�ممّا سبق، ميكن تع     
ة لألنشطة وليس لعناصر أpا أداة ختطيطيّ بني كمّية الوحدات املنتجة والّنشاط الّالزم إلنتاج هذه الوحدات؛ أي 

  لتحسني األداء يف املؤّسسة. املواز�ت الّتقليديّة وتقدمي حلول  الّتكلفة، ظهرت ملعاجلة عيوب  
  األنشطة  أساس  على  املوازنة  نظاممبادئ   .2

َعدَّة على أساس األنشطة "    
ُ
أو سلسلة (" هي إعداد منوذج لألنشطة ABBإّن الفكرة األساسّية من وراء املوازنة امل

ة ألدائها بشريّ  وما حتتاجه هذه األنشطة من موارد ماديّة أو )فمن مناذج األنشطة اّليت تتمحور حول مراكز الّتكالي
ل اإلدارة بَ وصوًال إىل مرحلة االعتماد الّنهائي من قِ  ة" يف نفس مراحل إعداد املوازنة الّتقليديّ ABBوَمتُرُّ هذه املوازنة "

" ABBنظام املوازنة على أساس األنشطة " رتكزُ ، ويف ذات الّسياق، يَ )345، صفحة 2017عريوة وفرحات، ( العليا
 : )62، صفحة 2014غّضاب، (، ميكن إبرازها يف اآليت  بادئعلى جمموعة من امل

 العمل؛  عبء من واحلدّ   فا·تالنّ   وكذا،  ةاألوليّ   املواد  هدر على  القضاء  خالل  من  زميّ التّ   حتقيق   -
 املستخدمة؛  وغري املستخدمة  القدرة إىل  ابتةوالثّ   ةاملتغريّ   كاليفالتّ   موازنة  على  كيزالرتّ   من  االنتقال   -
 سة؛املؤسّ ج  وخار   داخل  األنشطة  وتنسيق  تزامن   -
 وآÏرها؛  الكامنة  األسباب  وفهم  تائجالنّ   من  بدًال   ةالعمليّ   يف  محكّ التّ    -
 القرار؛  صنع  ةعمليّ   يف  دينواملورّ ّز�ئن  ال  تضمني   -
 .املنتج  اختالف  أسباب مصادر لفهمّز�ئن  ال  وخصائص  ميزات استخدام   -
      "ABB" ونظام "ABCالعالقة الّتكاملية بني نظام " .3

" أسلوً� حماسبي¥ا فقط، بل هو أسلوب يتعّلق بكاّفة نواحي ABCال يُعتُرب نظام الّتكاليف على أساس األنشطة "    
اخلدمات الواجب تقدميها، إضافة إىل دوره األعمال، حيث ُيساعُد اإلدارة يف معرفة املنتجات املطلوب إنتاجها أو 

"، وهي �لّتايل ABCاملهّم يف حتسني أداء املؤّسسة، فتوجُد مؤّسسات ُتطبِّق نظام الّتكاليف على أساس األنشطة "
قد و ، "ABBتستطيع استخدام املعلومات اّليت يُوفِّرها هذا الّنظام يف عملّيات إعداد املوازنة على أساس األنشطة "

" �بعٌة من ABBبعض الباحثني �pّا نظام معكوس، واحلاجة إىل استعمال نظام املوازنة على أساس األنشطة "ذكر 
الّتحّفظات على نظام املوازنة الّتقليديّة يف املؤّسسات واملمثّلة عادة يف نقاشات ومفاوضات حول الّنسب اّليت جيب 

 ا ما َيصُف بعض القضا· مثل اإلنتاجّية وفعالّية استخدام املوارد املتاحةإضافتها للموازنة يف الّسنوات الّسابقة، هذا �درً 
  .)346، صفحة 2017عريوة وفرحات، (
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"، ABB" هي احلجر األساس ألسلوب املوازنة على أساس األنشطة "ABCإّن الّتكاليف على أساس األنشطة "    
". ويـََرى ABB" هي املوازنة على أساس األنشطة "ABCفاخلطوة الّالحقة خلطوة الّتكاليف على أساس األنشطة "

"Cooper & Kaplan" إّن ُكّل من أسلوب الّتكاليف على أساس األنشطة "ABC واملوازنة على أساس األنشطة "
"ABB َيسَتِندان إىل معرفة احتياجات األنشطة للموارد خالل فرتة إعداد املوازنة، إّال أّن أسلوب الّتكاليف على "

" يُنَسُب املوارد إىل األنشطة �دف حتديد تكلفة املنتجات واخلدمات املقّدمة للّز�ئن، أّما ABCاألنشطة "أساس 
" فيبدأ �لّتنّبؤ �الحتياجات من املنتجات أو اخلدمات املقّدمة للّز�ئن ABBأسلوب املوازنة على أساس األنشطة "

  ، 2009الّذهيب والقسوس، (ومن َمثَّ حتديد املوارد الّضروريّة هلذه األنشطة  واّليت ُتسَتخَدم يف ختطيط األنشطة ملّدة املوازنة
  . )216صفحة 

  عداد املوازنة على أساس األنشطة إمراحل الفرع الثّاين: عناصر و 
يُعتُرب نظام املوازنة على أساس األنشطة سريورة للّتخطيط والّتحّكم يف األنشطة املتوقّعة للمؤّسسة، ويف هذا      

سرتاتيجّية، وذلك من خالل الّتحّكم " على فهم األنشطة وعالقاfا يف حتقيق األهداف اإلABBالّصدد، يَرتِكُز نظام "
  حتسني الّنتائج وإعداد موازنة فّعالة. يف األنشطة �عتبارها الّسبب األساسّي يف 

  العناصر األساسية إلعداد املوازنة على أساس األنشطة .1
جيب على املؤّسسات العمل على fيئة الّظروف  "ABB"من أجل إجراءات إعداد املوازنة على أساس األنشطة     

اّلذي يُوفِّر  "ABC"لى أساس األنشطة املناسبة هلا، حيث تتمّثل هذه األخرية يف اعتماد ووجود نظام الّتكاليف ع
ة وصًفا لألنشطة واملصادر احلالّية، واّليت يتّم االعتماد عليها يف الّتنّبؤ ببنود املوازنة املستقبلّية إضافة إىل ذلك تُعتُرب عمليّ 

، فالّتحديد الّسليم والّدقيق  "ABC"حتليل األنشطة هي األساس اّلذي يُبَىن عليه نظام الّتكاليف على أساس األنشطة 
َكوpُا تعتمد يف ذلك على   "ABB"لألنشطة والّتكاليف له أمهّية �لغة يف إعداد نظام املوازنة على أساس األنشطة 

  ، 2017عريوة وفرحات، ( ؛ و�لّتايل فإّن إعداد املوازنة على أساس األنشطة يعتمد على العناصر اآلتية"ABC"نظام 
  :  )348 -347  الصفحات

 "؛ABCوجود نظام الّتكاليف على أساس األنشطة "   -
 "، ودعمها املطلق هلذا الّنظام وتنفيذه حسب األصول؛ABBتبّين اإلدارة لنظام املوازنة على أساس األنشطة "   -
�قّل تـََوفُّر أنظمة حماسبّية سليمة لدى املؤّسسة، تكون قادرة على توفري البيا�ت واملعلومات الّدقيقة بشكل سهل و   -

 الّتكاليف؛
 "؛ABBتـََوفُّر الكفاءات العلمّية والعملّية الّالزمة لتطبيق نظام املوازنة على أساس األنشطة "   -
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وجود نظام مراقبة فّعال يُتاِبع خطوات الّتنفيذ الفعلي، وَحيُصر االحنرافات املمكن حدوثها �سرع وقت ممكن،    -
 لّالزمة ملعاجلتها؛وذلك حّىت تتمكَّن اإلدارة من إجياد احللول ا

 "؛ABCحتديد األنشطة الّتشغيلّية الّالزمة لكّل مستوى يف املؤّسسة استناًدا إىل هيكل األنشطة احملّدد وفًقا لنظام "   -
 حتديد املوارد املطلوبة إلجناز هذه األنشطة؛ أي حتديد نوع املصدر املطلوب والكمّية املطلوبة من هذه املصادر؛   -
 جتميع إمجايل تكاليف األنشطة املقّدرة، وإمجايل املوارد املقّدرة؛   -
لّتايل حتديد الطّاقة اإلنتاجّية غري حتديد الطّاقة اإلنتاجّية أو اخلدمّية املتوقّعة بناًء على إمجايل األنشطة واملصادر؛ و�   -

 املستغّلة، والّالزمة لغاية الّتعديل الّدوري يف شكل املوازنة نظرًا لظروف الّتقّلبات احمليطة �ملؤّسسة.  
  عداد املوازنة على أساس األنشطةإ  مراحل .2

الّذهيب والقسوس،  (من خالل املرحلتني اآلتيتني  "ABB"ميكن حتديد إجراءات إعداد املوازنة على أساس األنشطة      
  :)215، صفحة 2009

إعداد املوازنة على أساس األنشطة جيب على  : قبل أن يتمّ حضري إلعداد املوازنة على أساس األنشطةمرحلة التّ   . أ
ؤ �ألعمال املطلوبة، تثبيت مستوى األنشطة املرغوبة، نبّ ة، التّ سرتاتيجيّ تطوير اإل(خذ اخلطوات اآلتية سة أن تتّ املؤسّ 

 ".Barker"  )سةوحتديد األنشطة للمؤسّ 
رة من إعداد املواز�ت املوازنة على أساس األنشطة مرحلة متطوّ  عدُّ : تُ مرحلة إعداد املوازنة على أساس األنشطة  . ب
ؤ �حتياجات نبّ ة القادمة، التّ تقدير حجم اإلنتاج واملبيعات للمدّ (اخلطوات اآلتية  باعإتّ ن إعدادها ة، إذ يتضمّ قليديّ التّ 

 " Kaplan & Norton"  )زةة اµهّ األنشطة، احتساب االحتياجات من املوارد، وحتديد املوارد الفعليّ 
"، ABB" و"ABCمبفهومي الّنظامني " ة كثرية مرتبطةحقة وجود مشاكل عمليّ حباث الّال ظهر األخرى تُ أمن جهة     

مصلحة للّتحقيق يف كيفّية حتسني منوذج الّتخطيط وإعداد املوازنة  2000" يف سنة CAM-Iوعليه شكَّلت جمموعة "
وكانت الّدوافع األساسّية للفريق من خالل منوذج . "Activity Based Planning Budgetingعلى أساس األنشطة "

"ABPB تتمحور يف توسيع نطاق ومفاهيم الّتسيري على أساس األنشطة والقدرة على إنشاء املوازنة، وكانت نتيجة "
، وهذا )غلقةمنوذج احللقة امل(عملهم بناء منوذج جديد يندرج ضمن إطار الّتخطيط وإعداد املوازنة واملعروف �سم 

يقوم على الّتحليل على أساس األنشطة، مطابقة ( الّنموذج يشتمل على ثالث مسات مهّمة ُمتيِّزه عن املقاربة الّتقليدية
،  2014غّضاب، ( )الطّلب للقدرات املتاحة للموارد، وُحيقِّق الّتوازن الّتنفيذي أو الّتشغيلي ومن َمثَّ يؤكِّد الّتوازن املايل

  .)65صفحة 
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  ، والّصعوmت اّليت تواجههاملوازنة على أساس األنشطةالفرع الثّالث: مزاi نظام  

 استغالل  ملدى أعمق رؤية روفِّ تُ  يتالّ  احلديثة األساليب أحد" ABB" األنشطة أساس على املوازنة نظام ربُ تَ عْ يُـ      
إّال أنّه ومثل أّي نظام جديد يف الّتسيري تواجهه العديد من الّصعو�ت  ،يف املؤّسسة املتاحة املوارد واستخدام اقةالطّ 

  والعراقيل يف تطبيقه على امليدان.   
1. iاألنشطة أساس على نظام املوازنة مزا 

 اآليتنذكرها بعضها يف   مزا· من به يتمّتع ملا األخرية اآلونة يف األنشطة أساس على بنظام املوازنة االهتمام زادلقد       
  : )76  -75، الصفحات  2008أبو رمحة،  (

ممّا  بني األنشطة، واملوائمة املوازنة على تعمل اليت األدوات أهمّ  األنشطة إحدى أساس على نظام املوازنة يُعَتربُ  -
 التكاليف؛ اجلّيدة وخفض واملراقبة الّسليم على الّتخطيط للمؤّسسة كالقدرة كثرية مكاسب حتقيق على يساعد 

حتليل احتياجات  يعمل على العمل؛ و�لّتايل وليس الّزبون متطّلبات األنشطة على أساس على يُركُِّز نظام املوازنة -
 البعيد؛ أو القصري على املدى هلا املخّطط اإلسرتاتيجّية �ألهداف ربطها املوارد ُمثَّ  من الزبّون 

 للمؤّسسة؛ اإلسرتاتيجّية األهداف حتقيق إىل يف الوصول ُيساِهُم نظام املوازنة على أساس األنشطة -

تعريف  من خالل وذلك املوازنة وإعداد حتضري يف املوظَّفني يف إشراك ُيساِهُم نظام املوازنة على أساس األنشطة -
 األنشطة؛ وحتديد 

 ؛اخلدمّية ألنشطةالكمّية ل اإلجراءات وحتديد  الثّابتة الّتكاليف حتليل ُيساِعُد نظام املوازنة على أساس األنشطة يف -

اذ من نظام املوازنة على أساس األنشطة ُميَكِّنُ  - حتديد الّتكلفة  نتيجة وذلك دقيق بشكل استثماريّة قرارات اختِّ
 ؛أّي جمازفة دون احلقيقّية

على حتسني العالقات مع الّز�ئن من خالل تـََوقُّع ما حيتاجونه وفق املوارد  نظام املوازنة على أساس األنشطة يَعَملُ  -
  املتاحة؛

 املعلومات للمؤّسسة؛ اجلماعي، ويُوفِّر نظام املوازنة على أساس األنشطة العمل يـَُعّزُِز استخدام -

 صحيح من بشكل ستقبلّيةامل العملّيات ختطيط على مسّريي املؤّسسات ُيساِعُد نظام املوازنة على أساس األنشطة -

 بدقّة.  املباشرة وغري املباشرة الّتكاليف حتديد خالل
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  الّصعوmت اّليت تواجه تطبيق نظام املوازOت على أساس األنشطة.2
درويش،  ( نظام املواز�ت على أساس األنشطة نذكر بعضها يف اآليت تطبيق دون  حتول صعو�ت عّدة هناك     

  : )194، صفحة  2016
 ضرورة توفر قاعدة بيا�ت متكاملة تتضمن املعلومات التفصيلية عن املوارد، األنشطة ومسّببات التكاليف؛   -

" يف أداء مهمته مرهون بتطبيق نظام التكاليف على أساس ABBجناح نظام املواز�ت على أساس األنشطة "   -
 "، وهو أمر مكلف �لّنسبة للمؤّسسة؛ABCاألنشطة "

، والّتقدير )الّنتيجة - الّسبب(" الّتحديد بدّقة للعالقة ABBاملواز�ت على أساس األنشطة " يتطلب تطبيق نظام   -
  اجلّيد حلجم املبيعات واإلنتاج من أجل عدم الوقوع يف أخطاء الّتقدير يف األنشطة والطّاقات الّتشغيلّية واملوارد الّالزمة.

 : )328، صفحة  2012درغام،  (  كما يضيف بعض الباحثني الّصعو�ت اآلتية     

 املواز�ت؛ إعداد يف حديث نظام طرح املوظَّفني عند ِقَبلِ  من الّتغيريات مقاومة   -

 ؛ز·دة الّتكاليف من املواز�ت على أساس األنشطة خوفًا إعداد يف احلديث للّنظام العليا اإلدارة ودعم عدم تبينِّ    -

عدم َتوّفر موظّفني ذوي خربة يف استخدام األجهزة االلكرتونّية حيول دون تطبيق املواز�ت على أساس األنشطة    -
 بشكل صحيح وجمدي؛

  ؛للمواز�ت املدخل احلديث تطبيق دون  َحيولُ  الّتكاليف صعوبة حتديد وتقدير   -
صعوبة حتديد وحتليل األنشطة اّليت تضيف قيمة بشكل دقيق نتيجة تداخل وتنوّع املنتجات وكذلك اخلدمات،    -

 و�لّتايل تداخل الّتكاليف على املنتجات واخلدمات؛

 عدم قيام اجلمعّيات املهنّية بدورها املطلوب يف توعية املؤّسسات �مهّية تطبيق نظام املوازنة على أساس األنشطة؛   -

 عدم توّفر الّتمويل الّالزم لتطبيق نظام املوازنة على أساس األنشطة؛   -
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  " ABPعلى أساس األنشطة "  الّتسعري  املطلب الثّالث: نظام
ر بشكل وأصعب القرارات لإلدارة. فأسعار البيع تؤثّ  حتديد أسعار املنتجات واخلدمات من أهمّ  من املعروف أنّ     

يالء اهتمام بليغ ا يف املؤّسسة إىلا جيرب اإلدارة خل، ممّ فقات، اإليرادات والدّ مباشر على حجم اإلنتاج واملبيعات، النّ 
"، ABCاألنشطة "نظام التكلفة على أساس (نظامي عندما يتم اجلمع بني ويف هذا الّصدد،  .وعللقرارات من هذا النّ 

ُ عن  عَ فاملقاربة الناجتة تُـ   )"PSMونظام قياس حساسّية الّسعر "   ".ABPعلى أساس األنشطة "سعري  التّ ربِّ
  على أساس األنشطة  سعريالفرع األّول: مفهوم نظام التّ 

 "ABCنظام " رات يفطوّ التّ  ة، فإنّ كاليف بدقّ مبعرفة التّ  ن بشكل �مّ كِّ تقنيات احملاسبة قد ال متُ  غم من أنّ على الرّ      
كلفة زة. ويُطلق على التّ ة متميّ قنيات �حلصول على ميزة تنافسيّ يت تستخدم هذه التّ ت الّ مؤّسساا لليسمح حالي¥ 

  ". ABPنشطة "سعري على أساس األسعري اسم التّ ة التّ قة على إسرتاتيجيّ شاط املطبّ املستندة إىل النّ 
  على أساس األنشطة سعريتعريف نظام التّ  .1

 وهي  واألداء، األنشطة أساس على كلفةالتّ  مقاربةث ألحبا نتيجة" يف سنوات الّتسعينّيات ABP" نظام رطوَّ تَ      
 على كلفةوالتّ  سعريالتّ  نظامي  خالل فمن .  سةللمؤسّ  ةجاريّ التّ  اتالعمليّ  أداء وتقييم كاليفالتّ  وقياس لتحديد  ةمنهجيّ 
 إىل �إلضافة األداء، ضعف يف بتتسبّ  يتالّ  األخرية هذه ةوخاصّ  عفوالضّ  ةالقوّ  نقاط معرفة يتمُّ  األنشطة أساس

 تطوير هو ظامنيللنّ  واحلقيقي األساسي واملفتاح حسني،التّ   صرَ فُـ  على كيزالّرت  يف ظامنيالنّ  ملبادئ اوفقً  حليلالتّ   مسامهة
.  )56، صفحة 2014غّضاب، ( امسبقً  املوضوعة ة طّ اخل مقابل الفعلي األداء  نتائج تقييم  ُمثَّ  نشاط، لكلّ  األداء مقاييس

" عن الّنظام الّتقليدي يف كونه Óخذ بعني ABPخيتلف نظام الّتسعري على أساس األنشطة "ويف ذات الّسياق، 
االعتبار أثناء حتديد الّسعر األمثل تكاليف اخلدمات اّليت َيطلُبها كّل زبون إضافة لتكاليف األنشطة والعملّيات، حبيث 

تجات عادية؛ يتغّري الّسعر من زبون آلخر تبًعا لتغّريات اخلدمات واملواصفات اّليت َيطلُبها الّزبون، فقد تكون هذه املن
أي منتجات متجانسة أو حسب الطّلب. وهذا ما يُوفُِّر للّز�ئن حتفيزًا لإلقبال على إقتناء منتجات املؤّسسة ألpّم 

  .)196، صفحة 2016 درويش،(  ختياراfمايتمّكنون من الّتحّكم يف الّسعر حسب  
�ئن واملعرفة طلبات الزّ ب املتعّلقةاملعرفة  داميقوم �ستخسعري للتّ  أسلوبهو  "ABPنشطة "سعري على أساس األالتّ      

وميكن لبحوث الّسوق تقدير كمّية  ط له.د خمطّ دَّ نة لتحديد سعر سينتج عنه ربح حمُ تكاليف حالة بيع معيّ ب املتعّلقة
املنتج اّليت سيتّم بيعها �سعار خمتلفة. كما تسمح الّتكاليف على أساس األنشطة للمؤّسسة بتحديد تكاليف املشروع 
املوافقة ألحجام املبيعات املختلفة. وعندما متتزج هذه املعلومات، ميكن للمؤّسسة َتوقُّع إمجايل اإليرادات واملصروفات 

 نشطةسعري على أساس األالتّ  ر�ح يف أّي نقطة على منحىن طلب الزّبون. وُتْدَعى هذه الّسريورة �سمواأل
"ABP"(L. Daly, 2002, p. 137) .  
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ممّا سبق، ميكن تعريف نظام الّتسعري على أساس األنشطة �نّه نظام جديد للّتسعري، تستعمله املؤّسسات املعاصرة      
Óخذ بعني االعتبار فقط املوارد اّليت َمتَّ ، يعتمد على أساس الّتكلفة مضاًفا إليه هامش الّربح فهويف تسعري منتجاfا، 

  مبا يّتفق ورغبات الّز�ئن، ومبا ميّكن من حتسني الّرحبّية.   ، و استهالكها من طرف األنشطة املسؤولة عن إجياد املنتج
  ممّيزات نظام الّتسعري على أساس األنشطة .2

  " مبجموعة من الّسمات سيتّم الّتطّرق لبعضها يف اآليت:ABPظام الّتسعري على أساس األنشطة "يّتسم ن     
ذاfا،  حبدّ  ات وليست املنتجاتلبيّ سعري الفعلي واإلمجايل للطّ سعري على أساس األنشطة على التّ يرتكز نظام التّ  -
 ّز�ئن ال اتف خمتلف طلبيّ يَّ كَ وعلى هذا األساس تُ ة، األسعار إىل معلومات حول تكلفة املنتجات احلقيقيّ  ستندُ وتَ 
وكذلك  موينفض إمجايل تكاليف سلسلة التّ خلوزيع املنتهجة وأمناط التّ "، اإلرسال"حنن مصاريف الشّ يت تتضمّ (الّ 

سعري على التّ  نظاما لمرحبني. ووفقً  ز�ئنغري املرحبني إىل  ّز�ئنسعري األداة األكثر جناعة لتحويل الل التّ ثِّ دين). وميُ املورّ 
 .منتج  كلّ   ة منة قياسيّ عر األساسي للحصول على كميّ د السّ يتحدّ "  ABP"  أساس األنشطة

 مقدِّ ب، حيث تُ ا للطلّ خدمات) وفقً و  سعري على أساس األنشطة تقدمي املنتجات (سلع زات نظام التّ من مميّ  -
 �ختيار خصائص ّز�ئنا يسمح للتكلفة املنتج، ممّ نة يارات واألسعار املرتبطة �ا متضمّ خلسة العديد من ااملؤسّ 

، صفحة  2014غّضاب، ( بح املطلوبق هامش الرّ قِّ كاليف وحيُ ي خمتلف التّ غطّ  رغباfم بتقدمي سعر يُ يت تليبِّ املنتجات الّ 
56(. 

سات، مثل املؤسّ يت ترتكبها العديد من ائعة الّ سعري الشّ أخطاء التّ  "ABP" سعري على أساس األنشطةنع نظام التّ مي -
قليل من قيمة العمل املنخفض احلجم، واملبالغة يف تسعري األعمال ذات احلجم الكبري، وخسارة عروض أسعار التّ 
ن  تتضمّ جيب أّال كما   .(L. Daly, 2002, p. 138) خصي"الشّ  من خالل إدخال "عامل الغشّ لعمل املتوسط ا
غالًبا ما فمنتج.  ة لكلّ ن مقاربة فرديّ �كملها فحسب، بل جيب أن تتضمّ سة سعري مقاربة شاملة للمؤسّ ة التّ سرتاتيجيّ إ
سعري على أساس نظام التّ و ربح أر�ح مخسة أو أكثر من املنتجات املرحبة. اخلسائر على منتج واحد غري مُ  ضُ عوِّ تُ 

 . (L. Daly, 2002, p. 139)  د ملنع األخطاء الكبريةمناسب بشكل جيّ    "ABP"  األنشطة
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  على أساس األنشطة  الفرع الثّاين: أمهّية وأهداف نظام التسعري
ظام تكون النّ  ، فباستخدام هذااملتمّيزالة لألداء املايل ة فعّ سعري على أساس األنشطة مبثابة إسرتاتيجيّ نظام التّ  دُّ عَ يُـ      
 رققة للطّ سات املطبّ مع املؤسّ  تنافسي قويّ  ا جيعلها يف وضع ة، ممّ نافسيّ عروض التّ ال كسبسة قادرة على املؤسّ 

  سعرية للتّ قليديّ التّ   واألساليب
  " ABPأمهّية نظام الّتسعري على أساس األنشطة " .1

أمهّية �لغة ألنّه يسعى لدمج البيا�ت املستقاة من دراسة " ABP"سعري على أساس األنشطة التّ يكتسي نظام      
الّسوق مع تلك الّناجتة عن نظام حماسبة الّتكاليف من أجل حتديد الّسعر املناسب. ألنّه إذا ما َمتَّ االعتماد فقط على 

،  اإليراداتاشر يف ارتفاع البيا�ت الّناجتة عن دراسة الّسوق فسوف يـُتَـَوهَُّم أّن رفع مستوى األسعار هو الّسبب املب
لكن Äدخال البيا�ت املتعّلقة بتكاليف األنشطة يتبّني مدى مسامهة الّتحّكم يف الّتكاليف يف حتقيق اإليرادات. كما 
أّن االعتماد على البيا�ت الّناجتة عن حماسبة الّتكاليف بشكل مطلق يف عملّية حتديد األسعار سوف يُوفِّر قاعدة من 

كُِّن من معرفة عدد الوحدات اّليت سوف َتضَطرُّ املؤّسسة لبيعها من أجل الوصول إىل مستوى معّني من البيا�ت متَُ 
األر�ح، لكنَّ هذا ال يُعطي الّصورة احلقيقّية حلجم الطّلب الفعلي من طرف الّز�ئن. فمن خالل اجلمع بني البيا�ت 

ا�ت املتعّلقة بطلبات الّز�ئن، يُظِهُر الّتحليل أّن ز·دة األر�ح الّناجتة عن نظام الّتكاليف على أساس األنشطة والبي
" وليس وفًقا للّنظام الّتقليدي للّتسعري ABPنتجت عن حتديد األسعار وفًقا لنظام الّتسعري على أساس األنشطة "

تطبيق  إنّ الّسياق، ف. ويف ذات )195صفحة  ،2016درويش، ( اّلذي يفرض ضرورة تغطية جممل الّتكاليف املنفقة
مبيعاfا عن طريق  ة بز·دة حجمسة من اكتساب ميزة تنافسيّ املؤسّ  نُ كِّ ميَُ " ABP" سعري على أساس األنشطةالتّ  نظام

غّضاب،  ( سةاملؤسّ  خفيضات عادة خماطر وخيمة على أداءهذه التّ  فُ لِّ عر، لكن �ملقابل ختَُ ة ختفيض السّ سرتاتيجيّ إ
  .)55صفحة   ،2014

  "ABPأهداف نظام الّتسعري على أساس األنشطة " .2
على الّرغم من أّن تقنيات احملاسبة قد ال تسمح لنا �لوصول إىل الّتكلفة احلقيقّية، وإّمنا حتاول حتديدها �سلوب      

يسمح للمؤّسسة �متالك ميزة تنافسّية يف  "ABPأكثر دقّة، إّال أّن استخدام أسلوب الّتسعري على أساس األنشطة "
األسعار، حبيث يتمّثل اهلدف منه يف توفري أداة متتاز �لّدّقة يف حتديد األسعار مع األخذ بعني االعتبار معلومات 

  ، 2016درويش، ( اآليت " يفABPحتديد أهداف أخرى لنظام " ميكنالّتكاليف ومتغّريات الّسوق. ويف ذات الّسياق، 
  :)197صفحة 

�ئن املرحبني، املنتجات واخلدمات املرحبة، الزّ (سة من معرفة " املؤسّ ABP" سعري على أساس األنشطةالتّ ن نظام كِّ ميُ    -
 ؛)سعرية يف التّ نازل، االستعانة مبصادر خارجيّ حويل أو التّ وزيع املرحبة، تسعري اخلدمات املشرتكة، سعر التّ قنوات التّ 
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والعمليات املسؤولة على إجياد  دة بتكاليف األنشطةعن قيمة عادلة من خالل املعرفة اجليّ  عربِّ حتديد أسعار مناسبة يُ    -
 املنتجات؛

 ؛سعري على أساس األنشطةخطيط لألر�ح املمكن حتقيقها من خالل التّ التّ    -
 ؛سعري املناسبةت التّ ها قراراخذ يف ظلّ تَّ تيت  ة الّ روريّ سة من خالل تزويد اإلدارة �ملعلومات الضّ ة املؤسّ حتسني رحبيّ    -
األسعار وز·دة يف ا ينتج عنه اخنفاض ات من خالل ختفيض تكاليفها، ممّ يف األنشطة والعمليّ  حسني املستمرّ التّ    -

 .عةحجم املبيعات واألر�ح املتوقّ 
  ، 2014غّضاب، ( نربزها يف اآليت األنشطة  أساس على  سعريالتّ  نظامأخرى ل أهداف كما ُيضيف أحد الباحثني     

  :)55صفحة 
 املطلوبة؛�للمنتجات ةالفعليّ  كلفةوالتّ  ّز�ئن،ال اتطلبيّ  حول الكاملة املعرفة خالل من متينة  سأسُ  على عرالسّ  وضع    -
 للخسائر؛ قةاحملقّ  املنتجات تسعري عدم   -
 املوضوع؛ عرالسّ  من بحالرّ  هامش حتديد    -
  .ملؤسسة املاليةا لوضعية د اجليّ  شخيصالتّ  خالل من ةماليّ  عوائد  حتقيق   -

  " ABP"نظام تطبيق    مراحلو   "ABP"و " ABC"ينظام بني العالقة:  لثالفرع الثّا
 وهندسة كلفةالتّ  مبيدان  واجلدل قاشالنّ  من الكثري ارً مؤخّ  األنشطة أساس على كلفةالتّ  نظام موضوع أÏرلقد      
 من ةدقّ  أكثر بطريقة كلفةللتّ  تقديرات قحيقّ  ظامالنّ  هذا تطبيق أنّ  "Kaplan & Anderson" يرى، حيث كاليفالتّ 

 بني فريقالتّ  يف ّز�ئنال ةرحبيّ  تسيري موضوع يف" ABC" نظام استخدام وراء من اهلدف ويكمن ة،قليديّ التّ األساليب 
  .جودfم حبسبلّز�ئن  ا

  "ABP"  أساس األنشطةسعري على  التّ   ونظام "ABC"الّتكاليف على أساس األنشطة  نظام بني العالقة .1
 كلفةالتّ  باتومسبّ  �ألنشطة القيام تكلفة سعر هو" ABC" لنظام ةهائيّ النّ  املخرجات أهمّ  أنّ  املعلوم إّن من    

 األساس أسعار إىل يستند  ذيالّ  سعريالتّ  هيكل إلنشاء طرق ةبعدّ  راتاملؤشّ  هذه تستعمل حيث �ا، املنوطة
 تقدمي  يقتضي البديل واملنهج "ABP" األنشطة أساس على سعري�لتّ  يهسمّ نُ  ما وهو ةاإلضافيّ اخلدمات  وتكاليف
  تغطية على املساعدة فقط نتتضمّ  ال املقاربة هذهكما أن الّز�ئن. اتسلوكيّ  أساس على ددَّ حتُ  كوظيفة  األسعار
 نّ إف وعليه صوص،خلا وجه على مةاملقدّ  "ةحفيزيّ التّ  القيمة"على فعرّ التّ  اأيضً  ولكن ةاإلضافيّ  دماتخلا تقدمي  تكاليف
  إذا ما حول دقيق فحص Äجراء األخرية هذه  متابعةتتمّ  حيثّز�ئن، ال خمتلف بدوافع  ة�مّ  دراية ن علىياملسريّ  خمتلف
  ويتمّ . هائيالنّ  فض الرّ  أو ّز�ئنال اتطلبيّ  وقبول سحب يناملسريّ  على بيرتتّ  اممّ ، للخدمة ةحقيقيّ  حاجة هناككانت 
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 أكرب بكفاءة �م ةاصّ خلا ةاخليّ الدّ  األنظمة خمتلف تنظيم منّز�ئن ال نكِّ ميُ  اممّ  املباشرة، �ملعلومات األقسام تزويد 
  .)57صفحة   ،2014غّضاب، (

يف  "ABC" األنشطة أساسكاليف على يعتمد على حماسبة التّ  "ABP" األنشطة أساسسعري على التّ  نظام إنّ     
ب الوقوع يف ن من جتنّ كّ ميُ " ABPنظام الّتسعري على أساس األنشطة " فإتّباع�ئن. تكاليف املنتجات أو الزّ حتديد 

جات األقّل قييم املنخفض حلجم العمل املنفق على املنتسعري كالتّ قليدي للتّ التّ  األسلوبائعة ضمن الشّ  األخطاء
" على الطّلبّيات بشكل ABPّتسعري على أساس األنشطة "كما أّن تطبيق نظام ال  حجًما واألكثر تعقيًدا، والعكس.

ات لبيّ ة �لطّ إمجايل استناًدا إىل الّتكاليف احلقيقّية يُوّفر ختفيًضا ال �س به فيما يتعّلق بتكاليف اخلدمات اخلاصّ 
وريد تكاليف سلسلة التّ ا يساهم يف ختفيض إمجايل ممّ  )قل، ...، وغريهاحن، والنّ غليف، مصاريف الشّ مصاريف التّ (
م يساه األنشطة أساس على سعريالتّ  نظام نّ إف وريد التّ  لسلسلة سبة�لنّ و  .)197 -196 الصفحات ،2016درويش، (

ّز�ئن  ال يدفع  وعليه الكفاءة، من زيد امل إىلي دّ يؤ  اممّ  األطراف جلميع  ةحفيزيّ التّ  القيمة سلسلة ويتابع  نسيقالتّ  ز·دة يف
 وكذا املوارد من خمتلفة مستو·ت تستهلك األpّ  امللموسة املنتجات لنفس خمتلفة مبالغ  ةجاريّ التّ  ةالعمليّ  pاية عند 
  يتوالّ  تيجة النّ  نفس إىل يستندان  القيمة أساس على سعريوالتّ  األنشطة أساس على سعريالتّ  نظامي أنّ  اعلمً . كاليفالتّ 

  . )57صفحة   ،2014غّضاب، (  خمتلفة �مثان يدفعون  حبيث  ختتلفّز�ئن  لل ةرائيّ الشّ  القدرة أنّ  مفادها
  "ABP"نظام  تطبيق    مراحل .2

اّليت  ات" ارتباطًا وثيًقا �عتباره قاعدة بيا�ت تتعّلق بتكاليف األنشطة واملواصفABC" بنظام "ABPرتبط نظام "ي     
يطلبها الّز�ئن وُمسّبباfا، فمن خالل الّتعّرف على تكاليف األنشطة األساسّية وتكاليف اخلدمات اإلضافّية ميكن 
تسعري املنتجات بطريقة حتفيزيّة اسرتشاًدا بدوافع الّز�ئن وسلوكّياfم، وحماولة االستجابة ملتطّلباfم �قّل الّتكاليف، 

األنشطة اّليت تضيف القيمة، حبيث يكون الزبّون على استعداد للّدفع مقابلها، واألنشطة اّليت انطالقًا من الّتمييز بني 
ال تضيف قيمة واّليت يستحسن استبعادها لتحقيق الّتخفيض يف الّتكاليف؛ و�لّتايل يتّم حتديد سعر عادل وحمّفز 

نتج من زبون آلخر تبًعا الختالف أنشطة للزّ�ئن لإلقبال على منتجات املؤّسسة، حبيث قد ختتلف أسعار نفس امل
سلسلة الّتوريد والقيم الّتحفيزيّة فيما بينهم. لذا فإّن هذا الّنظام حيتاج إىل بيا�ت دقيقة ختص دراسة الّسوق ونظام 

  مثل  تطبيق عن ساتاملؤسّ  من العديد  جمُ حتُ  الواقع  يف. و )198صفحة  ،2016درويش، ( تكاليف ِجدُّ فّعال ودقيق
 ضبط  عليهم يتعّني  حيث ذلك، دون  ولُ حتَ  يتالّ  واإلدارات ةاخليّ الدّ  املصاحل بعض لوجود وذلك، اخليالدّ  ظامالنّ  هذا
 األوىل طوةخلا لثّ متُ  يتوالّ . احملتملة راتو الوف وحتليلّز�ئن لل ةحفيزيّ التّ  القيمة وزيع،التّ  مراكز حتديد كمشكلة ظامالنّ  معامل
 املنتجات أسعار مراقبة على األنشطة أساس على سعريالتّ  نظام ويرتكز ظامالنّ  تنفيذ  يف املشاركة على تشجيعهم قصد 

ُمثَّ يف  .)"ABP" بنظام تغيري يصاحبه" ABC" بنظام حاصلأي تغيري ( كلفةالتّ  راتمؤشّ  اتلتغريّ  استجابتها ودرجة
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 القيمة راتومؤشّ  ةسبيّ النّ  لألوزان  اتبعً  )اونوعً  اكم¥ ( �ئنزّ ال  اتطلبيّ   تسيريتمّ ي األمثل عرالسّ  حتديد  وبعد الحقة مرحلة
 مشرتك توافق إطار يف املناسبة ةوالكيفيّ  ات�لكميّ  سةاملؤسّ  منتجات توزيع ةالعمليّ  هذه وتقتضي ،زبون  لكلّ  املمنوحة

  .)59صفحة   ،2014غّضاب، (  )الزّبون     سةاملؤسّ (  رفنيالطّ  من
   بطاقة األداء املتوازن كأداة لقيادة األداء املؤّسسي   املبحث الثالث:

األخرى   الّتسيرييّة ال تقل أمهية عن العمليات، واّليت املتخذة عملّيات الّتسيري من أهمّ قياس األداء هي  سريورة إنّ     
ظهر أسلوب  يف هذا الّصدد،لزم وضعها من اخلطوط العريضة، و  اذ القرار وبناء فريق العمل وغريها، ومن مثّ كاختّ 

سات هت الكثري من املؤسّ حيث اجتّ ، جوانب األداء كلّ يغطي  سة امل للمؤسّ جديد من أساليب تقييم األداء الشّ 
وازن حديثة ، كما تعترب بطاقة األداء املتعّدة أبعادستخدامه، وذلك لتوسيع إطار قياس األداء ليشمل الالعاملية الكربى 

سيري احلديثة ين �دوات مراقبة التّ سات اجلزائرية، وهذا راجع إىل عدم اهتمام املسريّ ة املؤسّ امية وخاصّ ول النّ سبة للدّ �لنّ 
 .ة فقطاجلوانب املاليّ تقتصر على  يت  ة الّ قليديّ واالكتفاء �ألدوات التّ 

  املطلب األّول: الّتطّور الّتارخيي لبطاقة األداء املتوازن
ّمث الّرتكيز عليها إطاًرا مرجعي¥ا إلدارة األداء،  تاعترب  بعّدة تطورات، فقد  "BSCبطاقة األداء املتوازن " لقد مّرت     
إطار إىل  مفهومها توّسع  مثّ سيري، تّ للنظاًما متكامال  أصبحت وبعد ذلكالفّعال يف الّتسيري اإلسرتاتيجي،  ورهالد 

  وتكون كمفهوم للّتسيري املستدام.  املستداماملتوازن    األداء  بطاقة  بعد إىلللّتغيري الّتنظيمي، لتتطّور فيما  
  الفرع األّول: ظروف نشأة بطاقة األداء املتوازن

ا سنة وحتديدً ، ات من القرن املاضيالثينيّ ظهرت يف بداية الثّ سيري راقبة التّ يف م حديثةبطاقة األداء املتوازن كمقاربة      
ة سات األمريكيّ تطويرها بصورة ملحوظة يف املؤسّ  متّ قد و جلة قصور أدوات املراقبة، عاهو موكان سبب ظهورها ، 1932
  إىل يومنا هذا.  ر مستمرّ ات القرن املاضي، وهي يف تطوّ ا من pاية أربعينيّ انطالقً 

  أسباب ظهور بطاقة األداء املتوازن .1
بيعّية للّصعو�ت اّليت واجهتها أنظمة املراقبة املالّية الّتقليديّة، فلقد " كنتيجة ط BSCظهرت بطاقة األداء املتوازن "    

املواز�ت، الّتكاليف املعياريّةـ تسيري (واملتمثّلة أساًسا يف  1925َتوقَّفت املراقبة املالّية الّتقليديّة عن الّتطّور منذ سنة 
الّتسيرييّة واحملاسبّية اّليت نعرفها اليوم موجودة منذ زمٍن بعيٍد، إّال أpّا مل تُعد  ، و�لّتايل فإّن مجيع اإلجراءات )املخزون...

. ومن جهة )214 ، صفحة2015غزيباون، ( كافية لتحقيق طموحات املؤّسسات الرّائدة يف ظلِّ الّتحّدّ·ت املعاصرة
ا أّدى �ذه األخرية إىل تبّين أسلوب أخرى ظهرت متغّريات جديدة أثّرت على خمتلف جوانب األداء �ملؤّسسة، ممّ 

  :  )24 -23، الصفحات 2013سعادة، (بطاقة األداء املتوازن، وميكن إبراز أهمِّ هذه املتغّريات يف اآليت 
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ظهور ثورة تكنولوجّية يف جمال اإلنتاج وأنظمة املعلومات، نتج عنها استخدام أساليب قواعد البيا�ت يف تشغيل    -
 واخلارجّية وإمداد اإلدارة �ملعلومات الّالزمة الّختاذ القرارات بسرعة ودقّة فائقة.  البيا�ت الّداخلّية

ات وَحتوُّالت جذريّة يف أهداف املؤّسسات لضمان بقائها وسط ظروف املنافسة الّشديدة، حيث    - ظهور َتغريُّ
هتمام املستمّر �لّتحسني املستمّر يف أصبحت تُركِّز على خدمة الزّبون وكسب والئه وبتحليل رحبّيته، �إلضافة إىل اال

 اجلودة وتقدمي منتجات مبتكرة مع مواجهة حتّدّ·ت خفض الّتكلفة والّسعر.
ات جذريّة يف نظام وفلسفة الّتسيري ومداخل اّختاذ القرارات وأساليب اإلنتاج نتج تطبيق التسيري    - حدوث تَغريُّ

من الرتّكيز على (سب واجلودة الّشاملة، وحتّول االهتمام �ملنتج اإلسرتاتيجي وظهور فلسفة اإلنتاج يف الوقت املنا
، واستخدام أسلوب الّتكلفة املستهدفة وأسلوب حتليل )مرحلة اإلنتاج إىل الرتّكيز على كّل مراحل دورة حياة املنتج

 القيمة وأسلوب هندسة القيمة وقد نتج عن ذلك كّله مزا· تنافسّية. 
تركيز اهتمام املقاييس الّتقليديّة لتقييم األداء على الّنتائج يف األجل القصري، �لّرغم من أّن معظم القرارات اإلداريّة    -

 اّليت تّتخذها املؤّسسة ذات �ثري طويل األجل، وبصفة خاّصة قرارات االستثمار واقتناء األصول وتلك القرارات
والّتحسني ممّا يدفع مّتخذي القرار إىل حتسني األداء يف األجل القصري والعمل على االبتعاد عن املتعّلقة بربامج الّتطوير  

القرارات ذات البعد االسرتاتيجي طويل األجل كاالستثمار يف جمال الّتدريب والّتطوير وتقدمي منتجات جديدة حتّقق 
  للمؤّسسة عوائد أكرب يف األجل الطّويل.

 اء املتوازنبداiت ظهور بطاقة األد .2
  راتمؤشّ  على االعتماد ميكن وبذلك ال، �لعمل مويلالشّ  االهتمام املؤّسسات من بَ طلَّ تَ  املنافسة ةحدّ  ازد·د إنّ     

 االستمرار على أكرب قدرة ؤّسسة امل عطيتُ  األداء من دةجوانب متعدّ  على كيزالّرت  وجب بل فقط ةماليّ  (مقاييس)
 )بوضوح تسيريه ميكن ال قياسه ميكن ال ذيالّ  (أنّ ة مقول أنّ  ورغم املصاحل، أصحاب وخمتلفّز�ئن ال وإرضاء واملنافسة
 اإلدارة رطوِّ تُ  أن  فرتضُ يُ  بل ميكن قياسها ال يتالّ  اجلوانب إمهال تعين ال املقولة هذه فإنّ  العام إطارها يف صحيحة
 املبيعات كحجم س املالّيةاملقايي فإنّ  أخرى جهة ومن اجلوانب، ودقيقة هلذه واضحة قياس راتمؤشّ  الباحثني وكذلك
 بطاقة جاءت فكرة املنطلق هذا ومن ،مستقبًال  احلال عليه سيكون  ما وليس املاضية األحداث هة ملعرفةوجَّ مُ  واألر�ح

 بداية يف مؤّسسات ةعدّ  يف الباحثني من قادها العديد  ةاستشاريّ  رباتوخِ  معريف تراكم خالل من وذلك املتوازن  األداء
  وتطوير  املتوازن  األداء بطاقة فكرة ظهور أساس "Rober Kaplan & David Norton" من كلٌّ  عتربُ ويُ  ات،يّ سعينالتّ 

  دراسة  على بناءً ويف نفس الّسياق، ف. )195-194الصفحات  ،2020خيلف وحامدي، ( 1992 وذلك سنة أسسها
 ةفرضيّ  من الباحثان  انطلق حيث ة،األمريكيّ  حدةاملتّ  والوال·ت كندا  من سة)مؤسّ  عشرة 12( مشلتة كاملسنة   دامت

 ةاملاليّ  على املقاييس األخرية هذه اعتماد وأنّ  احلديثة، ساتللمؤسّ  سبة�لنّ  الةفعّ  عد تُ مل  املايل األداء راتمؤشّ  أنّ 
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ما � انتهت والبدائل اخليارات من جمموعة الباحثان مبناقشة قام حيث القيمة، خلق يف قدرfا على اسلبً  ريؤثّ  لوحدها
  .)112، صفحة 2018سرتة، (  املتوازن   األداء  بطاقة  اسم  عليها  لقطْ أُ   لتقييم األداء  جديدة  وسيلة  تصميم  إىل

 ليستو  األداء حتسني سارمَ  يف ةِمه سامُ و  رةؤثِّ مُ لها جعو  األداة ذهه بتحديثم تماهاال تزايد  الثةالثّ  ةاأللفيّ  ع لمط مع     
 ةسيرييّ التّ  األنظمةوات و األد �قي نع اهز يَّ مَ و  اهل متزايدة ةيّ مهأ أضفى ما ، وهواألداء لقياس فقط وسيلة ُتستعملُ  دجمرّ 
 ة اإلداريّ  تظر·ّ النّ ن م عةو جممتها أحدثَ  يتالّ  األداء هومملف ةلاحلاصّورات طالتّ  مع  الهتفاع مع  ةخاصّ  ة،اإلداريّ و 
 ، املستدامة نميةالتّ  ةنظريّ  ،للمؤّسسات ةاالجتماعيّ  ةليّ و املسؤ  ةنظريّ ، املصاحل أصحاب ةنظريّ  اهأبرز  احلديثة، ةسيرييّ التّ و 

 & Chow" ويف ذات الّسياق، أشار كلٌّ من .)250، صفحة 2015عرقوب، ( اطنةو امل سةاملؤسّ  ةنظريّ  إىل إضافة

Haddad"  ّن قيمة�املؤّسسة تكمن يف كوpا تربط بني االسرتاتيجّيات الّتنظيمّية وأطر العمل والّرؤية يف دراستهما 
إلنشاء جمموعة من مؤّشرات األداء لكّل من املؤّسسات الّتقليديّة واحلديثة، وتعترب بطاقة األداء املتوازن مدخال جاء 

داخل كثرية أخرى انعكست بشكل اجيايب منسجًما مع الّتطّور احلاصل يف جوانب الّتسيري املختلفة، ومصاحًبا مل
لتعطي هذا املدخل أمهّية يف املمارسات الّتسيريية. كما أفادت دراسة حديثة ُنشرت على شبكة األنرتنت من ِقَبل 

"Bain & Company ")Rigby 2011( ّن استخدام بطاقة األداء املتوازن من طرف املؤّسسات  قد ارتفع من� ،
  . ) 173، صفحة 2018(كر�يل ودهلوم،  2008إىل سنة    1996من سنة    )يف املائة 53(إىل   )يف املائة 35(حوايل  

  الفرع الثّاين: تطّور أجيال بطاقة األداء املتوازن
 يف  اتتغريُّ  ةعدَّ  ترفَ عَ  ة،قليديّ التّ  قييموالتّ  القياس أنظمةعن  بديلة جديدة كأداة  املتوازن  األداء بطاقة تقدمي منذ    

 ضيفُ يُ  حيث ويل،والطّ  القصرييف األجلني  سةاملؤسّ  هياكل لكلّ  املوالشّ  حيحالصّ  قييمفالتّ  د ب واملفاهيم، اخلصائص
 األخري.  اجليل  إىل وصوال القدمي   اجليل  يف احلاصل  قصالنّ   يغطِّ تُ   ومفاهيم  خصائص  ةعدَّ   اجلديد   اجليل

  اجليل األول "قياس األداء" .1
َمتَّ وصف بطاقة األداء املتوازن كمصفوفة ذات أربعة منظورات لقياس األداء، هنا ّمت إضافة قياسات غري مالّية     

ومؤّشرات عديدة إىل ما كان يستخدم من قياسات مالّية، وأّن هذا اجليل جتسَّد يف إضافة ثالث منظورات أخرى وهي 
إضافة إىل املنظور املايل حيث يتّم قياس األداء ضمن هذه املنظورات  )لّنمو ّ الّز�ئن، العملّيات الّداخلّية، الّتعّلم وا(

األربعة. وإّن تقارير األداء رّكزت على عدد حمدود من مؤّشرات األداء يف إطار كّل منظور من املنظورات األربعة 
 يف املتوازن  األداء طاقةلب لاألوّ  اجليل مالمح دتتحدّ . ويف هذا اإلطار، )145، صفحة 2009إدريس والغاليب، (

  :)31، صفحة 2018 لطرش،(ية  اآلت  اخلصائص
 . )موّ والنّ  معلّ التّ   وبعد اخليةالدّ   اتالعمليّ  بعد  �ئن،الزّ   بعد  املايل،  البعد  ( هي  أبعاد  أربعة  علىاالعتماد     -
 .ةاملستقبليّ   راتواملؤشّ   ةارخييّ التّ   راتاملؤشّ   بني  كاملالتّ   إىل  ىأدّ   اممّ   ة،اليّ امل  غري  املقاييس  مع  ةاملاليّ   املقاييس  تكامل   -
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إىل ُمسّببات  ةاملستقبليّ  راتاملؤشّ  شريتُ  حني يف احلايل، لألداء ةالعكسيّ  غذيةالتّ  مقاييس إىل ةارخييّ التّ  راتاملؤشّ  شريوتُ      
 .األجل  طويل  مينالزّ   املدى  يف القيمة  خلق

 .اإلسرتاتيجي  األداء  لقياس  مقياس )20ىل  إ 15(ى من  عل  كيزالّرت    -
 من  أو  بح،الرّ   حتقيق  إىل  دفكانت fإذا    سةاملؤسّ   ةإسرتاتيجيّ   من  و�بعة  دةحمدّ   ةإسرتاتيجيّ   �هداف  املقاييسارتباط     -

 .بحالرّ   حتقيق  إىل  هادفة  غري  كانت  إذا  رسالتها
 .األربعة  األبعاد  بني  ةببيّ السّ   العالقة  عرض  َمتَّ   حيث  تيجة،والنّ   ببالسّ   عالقة  وجود   -
  .ةاإلسرتاتيجيّ   املعلومات  دور  وتعكس العليا،  اإلدارة  موافقة  تكتسب  بطريقة  املقاييساختيار     -

لقد ظهرت بعض املشكالت ونقاط الّضعف بعد تطبيق بطاقة األداء املتوازن يف اجليل األّول، وميكن إجيازها على      
 :)237كّواشي وبودودة، صفحة (الّنحو اآليت  

   .عدم وجود أسلوب تفصيلي يوّضح كيفّية اختيار مقياس األداء يف كّل مدخل 
    ال توجد مناقشة لكيفّية وضع أهداف األداء يف بطاقة األداء املتوازن، أو كيفية حدوث مفاضلة بني األهداف، أو

 حىتَّ مستوى صعوبة حتقيق اهلدف اّلذي قد خيتلف من هدف إىل آخر.
  ريي"اجليل الثّاين"نظام تسي .2

هت للجيل األّول ظهر اجليل الثّاين من البطاقة، حيث َمتَّ تطوير عالقات الّسبب       نتيجة لالنتقادات اّليت ُوجِّ
والّنتيجة بني هذه املناظري لُتعطي انعكاًسا إجيابي¥ا على األداء الّشامل للمؤّسسة، لقد مثَّلت هذه اجلوانب مفتاح الّتطوَّر 

 من العديد  ظهرتوقد . )237، صفحة 2017كّواشي وبودودة، (تخدام بطاقة األداء املتوازن يف اجليل الثّاين من اس
  األداء  مقاييس الختيار سسأُ  تطوير عن فضال ة،يناميكيّ الدّ  إىل العالقات البسيطة ةببيّ السّ  العالقات فمن حسيناتالتّ 

 اخلريطة مفهوم مقدَّ  كما  ،متكامالتسيري·¥  انظامً  بذلك لتصبح األداء أداة لقياس درَّ جمُ  من أكثر ا جعلهاممّ  املستهدف
  . )47، صفحة 2020قراوي والعايب، (اإلسرتاجتّية  

�لقول  1996" يف سنة Robert S. Kaplan & David P. Nortonإّن هذه الّتأثريات والّتغّريات مثّلها كّل من "    
أّن بطاقة األداء املتوازن انتقلت من كوpا نظاًما لتحسني قياس األداء إىل اعتبارها جوهر نظام الّتسيري. ويف هذا الّنظام 
فإّن بطاقة األداء املتوازن تلعب دوًرا أساسي¥ا لتنفيذ االسرتاتيجّيات املعتمدة من قبل إدارة املؤّسسة؛ مبعىن أّن بطاقة 

ن أصبحت العنصر املركزي يف نظام الّتسيري االسرتاتيجي. وتوالت الّتطّورات لتصل إىل بطاقة األداء املتوازن األداء املتواز 
ُن من عملّيات الرّبط بني اإلسرتاتيجّية املختارة واألهداف الواردة يف  ُم منهجّيات فّعالة ُحتسِّ فأصبحت َترُسُم وُتَصمِّ

للقياس فقط، وخاّصة أpّا تربط بني خمتلف املنظورات مبفهوم الّسببّية �ّجتاه إطارها، وبذلك فقد جتاوزت كوpا نظاًما 
األهداف الرّئيسّية ارتباطًا �لّنتيجة الّنهائّية يف األداء املايل. ولقد توالت الّتطّورات الحًقا سواًء يف جمال إثراء نظري 
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سات الكربى لَيظَهر اجليل الثّالث من بطاقة األداء املتوازن إلطار بطاقة األداء املتوازن أو �لّتطبيقات العملّية يف املؤسّ 
  . )149-148، الصفحات 2009إدريس والغاليب، (
 اجليل الثّالث "نظام للّتغيري الّتنظيمي" .3

كي قّدم اجليل الثّالث مناذج سامهت يف تعزيز دّقة استخدام العديد من اخلصائص واآللّيات الواردة يف اجليل الثّاين ل     
يَتمَّ إعطاؤها صيغة عملّية أكثر ارتباطًا �جلوانب اإلسرتاتيجّية لألداء. إّن هذا الّتطّور مثل قضا· مرتبطة بوضع 
املستهدفات ومدى موثوقّية األهداف اإلسرتاتيجّية املعتمدة، وهنا فإّن فريق القيادة العليا يف املؤّسسة يستطيع مناقشة 

. ويف هذا الّصدد، )149، صفحة 2009إدريس والغاليب، (يف إطار الّتوّجه العام لألعمال وإجياد الّروابط بني األهداف و 
  :  )58-57، الصفحات2013مزريق، (ميكن تلخيص املكّو�ت الّرئيسّية للجيل الثّالث من بطاقة األداء املتوازن يف اآليت  

األنشطة وليس الّدخول يف تفاصيل وضع األهداف قبل وصف : واّلذي يوّضح مشولّية القرارات وتنظيم بيان االّجتاه  . أ
 دقيق وصحيح هلذا االّجتاه.

: واّليت تُبنيِّ مسامهة االّجتاه العام Äعطاء وضوح لتقاسم الّرؤية الّشمولية للعمل يف املؤّسسة، األهداف اإلسرتاتيجّية  . ب
وعالقات الّسبب والّنتيجة بني هذه األهداف  ووضع أهداف إسرتاتيجّية مرتابطة يف إطار نظام من الّتفكري املنهجي

 تّتسم �لوضوح.
: حيث يُبنيِّ أّن حتديد األهداف اإلسرتاتيجّية يتّم بشكل منفصل بني منوذج الرّبط االسرتاتيجي واملنظورات  . ج

طاقة واملتمّثل مبنظور املنظورات األربعة، وهنا يتّم الفصل بني نوعني من املنظورات، األّول يُركِّز على املنظور الّداخلي للب
العملّيات الّداخلية ومنظور الّتعّلم والّنمّو، فيما يُركِّز الثّاين على املنظور اخلارجي للبطاقة واملتضّمن كّل من منظور 

 الّز�ئن واملنظور املايل.
لتدعيم قدرة اإلدارة  : وهذه تبّني أنّه عندما يتّم االّتفاق على األهداف وتصبح القياسات حمّددةاملقاييس واملبادرات  . د

  العليا يف فحص ومراقبة تطّور املؤّسسة �ّجتاه حتقيق األهداف يتّم حتديد املبادرات الّالزمة لتحقيق هذه األهداف. 
  اجليل الّرابع "بطاقة األداء املتوازنة املستدامة" .4

 تطوير   جرى  فقد  ة،والبيئيّ   ةاالجتماعيّ   باتاالعتبار املتطلّ   يف �خذ  مل  ما طويال  دصمُ تَ   أنتسيرييّة   أداة  أليّ  ميكن  ال    
،  2020والعايب،  قراوي( وتقييمه املستدام األداء قياس أبعادها عرب يتمّ  املستدام، األداء املتوازن  بطاقة لتصبح البطاقة
الّضروري يف تسيري االستدامة أن " إىل أنّه من Moller & Schalteggerُيشُري ". ويف ذات الّسياق، )237صفحة 

" أّن بطاقة األداء Biekerَتربَط املؤّسسات بني َتوجهَّات الّتنمية املستدامة ونتائج بطاقة األداء املتوازن، وكما يؤكِّد "
" Norton & Kaplanاملتوازن املستدام ال ختتلف إىل حدٍّ كبري مع بطاقة األداء املتوازن الّتقليديّة اّليت َطوَّرها كّل من"
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، بل جتعل من أبعادها األربعة (البعد املايل، بعد الّز�ئن، بعد العملّيات الّداخلّية، بعد الّتعّلم والّنمّو) أساًسا 1992سنة  
 .)146، صفحة 2016شرقي، (لتحقيق اإلدارة البيئّية وتسيري االستدامة 

 البعض اهببعض اهربطو  ة،االجتماعيّ األهداف البيئّية و  حتديد ىلع املستدامةوازن املت األداء بطاقة ةميكانيكيّ وم تق     
 ،)ةاحلاليّ ّشرات الرّائدة و املؤ (ة احلاكم األداءّشرات مؤ  حتديد  جيب كما  تيجة،النّ و  ببالسّ  عالقةعن طريق سلسلة من 

، صفحة  2015اجلوزي وحّدو، ( �الستدامة ةاخلاصّ  ةؤّسساملمن إسرتاتيجّيات  اعو أن ألربعة اطبقً  اهاستخدامويتّم 
ة ة واالجتماعيّ ة وفق ثالثة طرق وهي (دمج املقاييس البيئيّ ة واالجتماعيّ دمج األمور البيئيّ  كنُ يف هذا اإلطار ميُ . و )218

  �ألداء البيئي ة تكوين بطاقة خاصّ ، و ة يف احلسبان ة واالجتماعيّ عد خامس Óخذ األمور البيئيّ إضافة بُ ، البطاقة يف أبعاد
 سنة "Kaplan & Reisen de pinhoمن " طبيق إذ قام كلّ انية هي األقرب للتّ ريقة الثّ وكانت الطّ . واالجتماعي)

، ى بطاقة األداء املستداموبذلك أصبحت تسمّ ، Äضافة البعد االجتماعي والبيئي إىل األبعاد األربعة للبطاقة 2007
  .)121-120الصفحات   ،2018سرتة، (  نمية املستدامةة التّ اتيجيّ سات Äسرت وهذا �دف ربط تسيري املؤسّ 

 أو االستدامة، بعد  أو اµتمعي وهو البعد خامس عدبُ  Äضافة املستدام املتوازن  األداء بطاقة ظهرَ تَ  أن  كنُ ميُ  اعمومً      
 Bieker"  حهاوضَّ   ةأساسيّ   مقار�ت  مخسة  ضمن  قليدية،التّ   األبعاد األربعة  ضمن  ةاµتمعيّ ّشرات  واملؤ   هاتوجّ التّ   إدماج

& Gminder  146، صفحة 2016شرقي، (يت  اآل" يف(: 

 دةاحملدّ  املتوازنء األدا طاقةب أبعاد بعد ضمن دجمها جيب املستدامة نميةالتّ ّشرات مؤ  من اثنان أو واحد: ةاجلزئيّ  املقاربة  . أ
 بدقة؛

  األداء  لبطاقة األربعة لألبعاد) االستدامة بعد  اµتمعي أو البعد( خامس بعد إضافة يتمّ  أين: اإلضافّية املقاربة  . ب
 ة؛قليديّ التّ   املتوازن 

 اأيضً و  املتوازن، األداء بطاقة أبعاد خمتلف ضمن ةواµتمعيّ  ةالبيئيّ  واألبعاد هاتوجّ التّ  دمج يتمّ  أين: ةالكليّ  املقاربة  . ج
 املستدامة؛  نميةالتّ   بقضا·  ةؤّسسامل  يف اخليالدّ   الوعي  تعزيز

 بتحقيق يسمح مبااإلسرتاتيجّية  البطاقة خارطة ضمن املستدامة نميةالتّ اسرتاتيجّيات  دمج يتمّ  أين: ةالعرضيّ  املقاربة  . د
 ة؛ؤّسسللم  اإلسرتاتيجّية  واألهداف  ؤيةالرّ 
 املوارد وظيفة أو املستدامة نميةالتّ  إدارةل مث دةحمدّ  وظيفة مستوى على هرُ ظْ تَ  املتوازن  األداء بطاقة: املشرتكة املقاربة  .ه 

 .ةالبشريّ 
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   بطاقة األداء املتوازن  ماهيةاملطلب الثّاين: 
ُتشُري بطاقة األداء املتوازن إىل مسار واّجتاه وإسرتاتيجّية املؤّسسة من خالل جمموعة من مؤّشرات األداء، كما أpّا      

 ُكلٍّ من املقاييس املالّية واملقاييس غري املالّية، وقد َمتَّ اقرتاحها حلّل تُوفِّر إطارًا متناسًقا لإلسرتاتيجّية، فهي جتمع بني
مشكلة القياس (كيف ميكن املوازنة بني املقاييس املالّية وغري املالّية؟) اّليت تَقوُد يف pاية املطاف إىل الّنجاح املايل يف 

  املستقبل.
 بطاقة األداء املتوازن  مفهومالفرع األّول: 

تُعَتُرب إسرتاتيجّية األداء املتوازن أحد أهّم منتجات العصر احلديث لتطوير املؤّسسات، ويتطّلب من كّل مؤّسسة      
تسعى إلثبات وجودها وتعمل على تطوير مواردها وتتطّلع إىل موقع ر·دي أن تعمل مبفهوم إسرتاتيجّية األداء 

    ".BSCملتوازن "�ستخدام بطاقة األداء ا
 بطاقة األداء املتوازن  تعريف .1

تـَُعدُّ بطاقة األداء املتوازن إحدى أهّم املداخل احلديثة لتقييم األداء املؤّسسي اّليت َتستنُد إىل فلسفة يف حتديد      
قيق األهداف من االّجتاه االسرتاتيجي للمؤّسسة مهما كانت طبيعة عملها، وقياس مستوى الّتقّدم يف األداء �ّجتاه حت

خالل تقدمي صورة واضحة عن وضع املؤّسسة الرّاهن واملستقبلي، وتقوم فلسفة بطاقة األداء املتوازن على افرتاض 
 & Kaplan" . وقد قام)112، صفحة 2016دمحاين وعياط، ( َمفادُه (إذا ال ميكنك القياس فال ميكنك الّتسيري)

Norton" مَّ صدور هذا املفهوم ألّول مّرة يف مقال َمتَّ نشره يف جملة◌َ بتسمية هذه األداة ببطاقة األداء املتوازن، وت 
"Harvard Business Review " حتت عنوان "The Balanced Scorecard Measures that Drive 

Performance" ) وخالل األربع سنوات األوىل من صدور هذه ، )-املقاييس اّليت تقود األداء -بطاقة األداء املتوازن
. ويف )129، صفحة 2020، مهيدي(عمري و  األداة َمتَّ اعتمادها من ِقَبل العديد من املؤّسسات وحّققت نتائج جّيدة

إحدى أدوات نظام حماسبة التسيري احلديثة fتم بقياس األداء «�pّا:  "Kaplan & Nortonفقد عرفها "هذا الّصدد، 
يف حني عّرفها ، )1190، صفحة 2021، بوقلقول و  غجايت ( »املؤسسات وقدرfا التنافسية يف بيئة األعمال املعاصرةيف 

"Paul R. Niven :اpّ�،  غامل، بن خليف ومروش( »نظام مصمم ملساعدة املؤسسة على حتقيق أهدافها بفعالية«" 
 .)448، صفحة 2022

بيئة األعمال، ظهرت العديد من نظرّ·ت الّتسيري احلديثة على رأسها املسؤولّية  شهدfايت رات الّ طوّ حبكم التّ     
االجتماعّية، الّتنمية املستدامة واملؤّسسة املواطنة، واّليت َأضَفت َتطوُّرًا على مفهوم البطاقة، لتصبح بطاقة األداء املتوازن 

. كما أنّه )278، صفحة 2020قراوي، (رتاتيجي للمؤّسسات املستدام أداة لدمج قضا· االستدامة على املستوى االس
ميكن القول أّن بطاقة األداء املتوازن املستدام تـَُعدُّ أداة تسيري وقياس تسمح �لّتحّكم يف األداء يف ذات الّسياق، 
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البشريّة، ممّا يؤّدي إىل الّشامل للمؤّسسة االقتصاديّة، من خالل االهتمام �جلوانب االجتماعّية وهذا �الهتمام �ملوارد 
ئن الّتعّلم والّنمّو وهذا ما ينعكس اجيابي¥ا على حتسني العملّيات الّداخلّية ممّا يعود �لّنفع على املنتج، و�لّتايل إرضاء الّز�

ى تَبينِّ ممّا ينعكس على الوضع املايل للمؤّسسة، كما أّن االهتمام �جلوانب البيئّية بدعم صورة املؤّسسة وُيساعُد عل
،  2018قرارية ودريس، (مفاهيم الّتنمية املستدامة؛ و�لّتايل إرضاء األطراف ذات املصلحة والبقاء يف البيئة الّتنافسية 

  .)98صفحة 
تستخدم يف قياس ّليت وا، ممّا سبق، ميكن تعريف بطاقة األداء املتوازن �pّا من أجنع أدوات مراقبة الّتسيري احلديثة     

، يف حتقيق أهدافها لّية املؤّسسةعامًال ُمهم¥ا لتحديد مدى فعا هذه األداة أصبح تطبيق قد، و وتقييم األداء املؤّسسي
  ل.امالشّ   ئهاوُمنطلًقا حنو حتسني أدا

 بطاقة األداء املتوازنوظائف   .2
 ا من أنّ طالقً نمال اع، وتنظيم األةواإلسرتاتيجيّ بط بني مقاييس األداء الرّ  علىمقياس األداء املتوزان  د يؤكّ      

 دظام قياس األداء جيب أن حيدّ ن وأنّ  تيجة،بب والنّ قة بعالقات السّ ة من االفرتاضات املتعلّ عهي جممو  ةاإلسرتاتيجيّ 
العوامل كأساس لتحديد مقاييس  يت تعكس أداء تلكواملقاييس الّ  "KSF" ةجاح األساسيّ وامل النّ عالعالقات بني 

ة د كوpا أدااملتوازن من جمرّ  ط دور بطاقة األداءينشّ  ةواإلسرتاتيجيّ ظام قياس األداء نالربط بني  أنّ  وال شكّ  األداء،
 نة إىل األفراد يف كلّ معيّ  لئل توصيل رساخالمن  ةاإلسرتاتيجيّ ظام شامل لتنفيذ نتبارها اعشغيلي إىل التّ  لتطوير األداء

.  )95 ، صفحة2021عياش، بن يوسف وسعداوي، ( مالعاملستقبلي لتنظيم األ هوجّ التّ  لىد عتؤكّ ة نظيميّ التّ  املستو·ت
سات املعاصرة من ة لإلدارة يف حتقيق العديد من الوظائف �ملؤسّ األداء املتوازن كأداة إسرتاتيجيّ يسهم منهج قياس كما 
  : )206، صفحة  2018بوجنان، (  بينها

؛ حيث يتّم ترمجة إسرتاتيجّية املؤّسسة إىل أهداف، ويتّم حتديد الّسوق سةة املؤسّ توضيح وترمجة رؤية وإسرتاتيجيّ  -
وقطاع الّز�ئن اّلذين ستقوم املؤّسسة خبدمتهم وذلك حّىت تتحّقق هذه األهداف كما حتّدد املؤّسسة أهداف وقياسات  

د يف كّل جانب ما املطلوب عمله على كّل من العملّيات الّداخلية، الّتعّلم والّتطّور، الّز�ئن والّنجاح املايل. حيث حتدّ 
 وجه الّتحديد.  

توصيل وربط األهداف اإلسرتاتيجّية والقياسات املطّبقة؛ جيب إعالم مجيع العاملني �ألهداف الّرئيسّية اّليت جيب  -
 تنفيذها حّىت تنجح اإلسرتاتيجّية، ممّا يتطّلب توصيل وربط األهداف اإلسرتاتيجّية والقياسات املختلفة.

الّتخطيط ووضع األهداف، وترتيب املبادرات اإلسرتاتيجّية؛ يظهر أفضل �ثري لقياس األداء املتوازن عندما يتّم  -
توظيفه الحداث تغيري تنظيمي، ولذلك جيب أن يضع املديرون التنفيذيون األهداف للقياس املتوازن لألداء يف جوانبها  

 األربعة.
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 بطاقة األداء املتوازنأمهّية   .3
َتِمدُّ بطاقة قياس األداء املتوازن أمهّيتها من حماولة موازنة مقاييس األداء املالّية وغري املالّية لتقييم كال¥ من األداء  َتسْ      

القصري والّطويل األجل يف تقرير ُمَوحَّد. و�لّتايل تُقلُِّل بطاقة قياس األداء املتوازن من تركيز املسّريين على األداء املايل 
، مثل املكاسب الّسنويّة أو الّربع سنويّة، ولكّنها fَتمُّ �لّتحسينات القويّة يف املقاييس غري املالّية اّليت ُتشُري قصري األجل

إىل إمكانّية خلق قيمة اقتصاديّة يف املستقبل، على سبيل املثال، الّسعي لز·دة إرضاء الزّبون ُيشُري  إىل مبيعات أعلى 
، كما ُمتَكُِّن بطاقة األداء املتوازن املؤّسسة من تقييم )258، صفحة 2015د وعبوي، حممّ (ودخل أعلى يف املستقبل 

األداء على حنو متكامل عن طريق ربط األهداف املتعّددة اّليت تسعى املؤّسسة لتحقيقها ذلك �دف تدعيم موقفها 
ا يف أربعة أبعاد، يقوم ُكلٌّ الّتنافسي، ويَتمُّ يف البطاقة ترمجة رؤية املؤّسسة واسرتاتيجّياfا إىل أهداف ومقاييس يَتمُّ تبويبه

منها بتقييم األداء من منظور خمتلف، وذلك من منظور املسامهني، الّز�ئن، العملّيات الّتشغيلّية والّداخلّية، والّتعّلم 
ُيساعُد َمنوذَُج بطاقة األداء املتوازن إدارة املؤّسسة يف وكذلك أيًضا . )371، صفحة 2018عمران وعثماين، (والّنمّو 

ديد االسرتاتيجّيات واألهداف وترمجتها إىل مقاييس أداء سهلة وواضحة ويسمح بدمج كّل من املقاييس املالّية وغري حت
املالّية مبا يساعد �ملوازنة بني (األهداف بعيدة وقصرية املدى، مقاييس األداء الّداخلّية واخلارجّية، والعائد املستهدف 

  . )609، صفحة  2016ضامن، ()  واألداء املطلوب لتحقيق هذا العائد 
 ، أبعادها والعوامل املؤثّرة فيهابطاقة األداء املتوازن  الفرع الثّاين: أهداف

 طاقةبللّن أ إىل اإلشارة درُ جتَ  ا،هليع طرأت ّليتا اتغريّ التّ  لفتوخم، داء املتوازن األ بطاقةمفهوم  ى الّتعرُّف علدَ عْ بَـ      
األهداف تسعى إىل حتقيقها من خالل األبعاد اّليت َترتِكُز عليها، ويف ضوء العوامل الّداخلّية واخلارجّية  من ةعجممو 

 اّليت تؤثّر يف سريورة عملها. 
 أهداف بطاقة األداء املتوازن .1

َتسَعى بطاقة األداء املتوازن إىل توسيع أهداف الوحدات إىل أبعد من األداء االقتصادي البسيط، وَتسمُح      
للمسّريين بتقدير مشاركة كّل وحدة يف الّردِّ على تطّلعات الّز�ئن احلالّيني واملستقبلني، واجلهود اّليت جيب أن تُبَذل 

اّليت جيب القيام �ا يف األفراد، ويف املؤّسسة، ويف اإلجراءات لتحسني األداء،   لتقوية الطّاقة الّداخلّية واالستثمارات
كما َتظهُر إىل الوجود نشاطات ُمنتجة للقيمة اّليت يُديُرها فاعلون ذوي كفاءة وحتفيز، مع عدم جتاهل املراقبة الّدائمة 

طاقة األداء املتوازن ُحمّددات حتسني األداء على لألداء على املدى القصري عن طريق املؤّشرات املالّية. إذن َتعِرُض ب
 " أنّ R.Kaplan & D. Norton" يرى ويف ذات الّسياق،. )416، صفحة 2018بن بوزيد وهواري، (املدى الّطويل 

- 246، الصفحات 2013مز·ين وبالسكة، (ي كاآليت ه ةأساسيّ  أهداف إىل حتقيق ثالثة دفُ fَ  املتوازن  األداء بطاقة
247(:  
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 جاحالنّ  عوامل بوضع  ا تسمحأpّ  كما  العليا، اإلدارة لِ بَ قِ  من املوضوعة ةاإلسرتاتيجيّ  نشر: ةاإلسرتاتيجيّ  إيصال  . أ
 عتربُ تُ  فالبطاقةعليه و ت. هديداالتّ  واجتناب الفرص اغتنام َمثَّ  ومن األنشطة بتوجيهأيًضا  تسمحو  سة،للمؤسّ  ةئيسيّ الرّ 
 . ةلإلسرتاتيجيّ   اخلاطئ  فسريالتّ   مشكالت  من  صقلِّ تُ   واضحة،  ةاتيّ عمليّ  لغة
 ةاخلاصّ  العوامل خمتلف عن هي املسؤولة املتوازن األداء طاقة: بةاإلسرتاتيجيّ  األهداف لتحقيق األنشطة بني وفيقالتّ   . ب

 .ةاإلسرتاتيجيّ   األهداف  حتقيق  بغرض  املستو·ت  على خمتلفا  بينه  فيما  نسيقالتّ   على تعمل  فهي؛  سة�ملؤسّ 
 إىل سةاملؤسّ  تسعى يتالّ  أبرز األهداف من عتربُ يُ  فهذا ؛تسيريه" ميكن قياسه ميكن" ما مقولة حتت: األداء قياس  . ج

 املتوازن  األداء فبطاقة القرارات، اذاختّ  ايلو�لتّ ؛ تهاووضعيّ  معرفة حالتها من سةاملؤسّ  نُ كِّ ميَُ  األداء قياس ألنّ  حتقيقها
 .األداء  على  قابةوالرّ   للقيادة  مفتاحية أداة  قييم، وكذلكللتّ ا  ونظامً  أداة دُّ عَ تُـ 
  أبعاد بطاقة األداء املتوازن .2

لقد أّدى ظهور مفهوم نظام بطاقة األداء املتوازن إىل إدراك أنّه ليس هناك مؤّشٌر واحٌد لألداء ميكن أن يقيس      
. ويف ذات الّسياق، تشمل بطاقة األداء املتوازن على )173، صفحة 2018كر�يل ودهلوم، ( األداء الكّلي للمؤّسسات

حماور األداء املستدام للمؤّسسة، �حتوائها على جمموعة من املقاييس اّليت تُعطي صورة شاملة ومتكاملة عن األداء 
هلذه األبعاد  ، وميكن توصيف وعرض اإلطار العام)279، صفحة 2020قراوي، (وبصفة مستمّرة ومنتظمة لتقييمه 

  :)139  -138، الصفحات 2017خاوي وعريوة، (األساسّية لبطاقة األداء املتوازن على الّنحو الّتايل  
؛ واّلذي من خالله ميكن اإلجابة عن الّسؤال الّتايل: لكي تنجح املؤّسسة مالي¥ا، ما هي الطّريقة والكيفّية البعد املايل  . أ

 اّليت تتعامل �ا مع املسامهني؟
؛ واّلذي من خالله ميكن اإلجابة عن الّسؤال الّتايل: إذا أرادت املؤّسسة أن تنجح يف رؤيتها بعد الّز�ئن  . ب

 اإلسرتاتيجّية، فما هي الطّريقة اّليت جيب أن تَنظُر �ا إىل ز�ئنها واملستفيدين من أنشطتها؟
لكي تُرضي املؤّسسة  :ن الّسؤال الّتايل؛ واّلذي من خالله ميكن اإلجابة عبعد العملّيات واألنشطة الّداخلّية  . ج

 أصحاب املصاحل �ا والّز�ئن، ما هي األعمال الّداخلّية اّليت جيب أن تتمّيز �ا؟
؛ واّلذي من خالله ميكن اإلجابة عن الّسؤال الّتايل: حّىت تنجح املؤّسسة يف العمل واألداء البنائي  بعد الّنمّو والّتعّلم  .د

 اّليت حتافظ �ا املؤّسسة على قدرة الّتعّلم والّنمّو؟  الفّعال، ما هي الكيفّية
 ذههل، ُأضيَف بُعد خامس ساتمؤسّ لل ةاالجتماعيّ  ةيّ ولاملسؤ و  املستدامة، نميةالتّ  املصاحل، أصحاب ةنظريّ  روّ بتطو     
 جديد وهو ما أنتج جيل  سات،ؤسّ للم البيئيو  االجتماعي األداء حتسنيو  بقياسويَهتمُّ  اµتمع،و  �لبيئةمتعّلق  اداألبع

  .)252، صفحة  2015، عرقوب(  املستدامة  ازنةو املت  القيادةن جداول  م
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  العوامل املؤثّرة يف بطاقة األداء املتوازن .3
يُعَتُرب قياس األداء من األمهّية مبكان، وذلك لتأثريه الواضح على املسار االسرتاتيجي يف أّي مؤّسسة فهو وسيلة      

للّتصحيح والقيادة من خالل ما تُقدِّمه املؤّشرات املالّية وغري املالّية من معطيات حّساسة ملّتخذ القرار، إّال أّن هذه 
املؤّسسات يف اّختاذ قراراfا غالًبا ما ختضع لعوامل عّدة ختتلف �ختالف املؤّسسات،  املؤّشرات اّليت تَعتمُد عليها

احلديثة للمؤّسسات تّتجه أكثر إىل  الّتوّجهاتفَتحُدُث بذلك فروقات يف درجة االعتماد على أيٍّ منها وإن كانت 
ختضع . )36 ، صفحة2013بوبّعة ومزغيش، (طبيقها املؤّشرات غري املالّية اّليت تتّميز �pّا األصعب قياًسا وخاّصة عند ت

ومن أهم هذه العوامل حجم املؤسسة، ، أنظمة التقييم لتأثري جمموعة من العوامل جتعلها ختتلف من حميط إىل آخر
 . )81، صفحة 2011حيياوي ولدرع، (  حميطها وتنظيمها

 إىل من خالل أحباثه" Dupuy" لقابة، ولقد توصّ قييم والرّ العامل على حمتوى وسائل التّ ر هذا يؤثّ : سةحجم املؤسّ   . أ
 ماكلّ   ارً قابة تصبح أكثر تطوّ تقنيات الرّ  أنّ " Merchant" بّني قد و . سة وأنظمة املراقبةوجود عالقة بني خصائص املؤسّ 

 راتال تستعمل مؤشّ  )عامل 100( من قلّ أ تضمّ يت سات الّ املؤسّ  على أنّ " Nobre" أّكد حني ، يف سةزاد حجم املؤسّ 
 ،)ةسرتاليّ أسة مؤسّ  66( ت علىمن خالل دراسة متّ " Hoque et James" من وهو ما خلص إليه كلّ . ةاألداء املاديّ 

سات الكبرية تستعمل مقاييس أداء قريبة من بطاقة األداء املتوازن، يف حني تغيب يف املؤسّ  حيث أوضحا أنّ 
 .همامسة  ما كان حجم املؤسّ كلّ   ة وتواز�ً قياس األداء يكون أكثر مشوليّ   نّ إومنه ف  .غريةطة والصّ املتوسّ   ساتاملؤسّ 

ر على تؤثّ  ساتر فيها املؤسّ يت تتطوّ ة الّ روف االقتصاديّ قابة، فالظّ ا يف حتديد أنظمة الرّ هم¥ ما لعب احمليط دورً ي: حمليطا  . ب
 أنّ " Berland" فقد بّني . قابة كما خلصت إليه نتائج العديد من األحباثالرّ ذي تستعمله هذه األخرية يف األسلوب الّ 

يف ،  عقيد املنافسة والتّ   ة سيب وقلّ سات �الستقرار النّ ز حميط املؤسّ اريخ االقتصادي إذ متيّ ر يف فرتة من التّ قابة تطوّ نظام الرّ 
املعطيات  تدمج سات أنعلى املؤسّ  روريّ الضّ ه من أنّ " Gordon & Miller" مهذي قدّ نتائج البحث الّ  بّينتحني 

 أنّ  فقد الحظا "Gordon & Narayanما "ة ملواجهة عدم اليقني يف احمليط، أّ ة يف نظام معلوماfا احملاسبيّ غري املاليّ 
سات املؤسّ  أنّ  على وهذا يدلّ  ة،ة وغري املاليّ جوء إىل املعلومات اخلارجيّ ة اللّ ي إىل أمهيّ ارتفاع مستوى عدم اليقني يؤدّ 

يت سات الّ املؤسّ  ة على عكسرات األداء غري املاليّ يت تواجه مستوى مرتفع من عدم اليقني تلجأ إىل استعمال مؤشّ الّ 
أكثر تواز�  كنتيجة لذلك يكون قياس األداءّكز على املؤّشرات املالّية. و يت تر عقيد الّ تنمو يف حميط Ïبت وقليل التّ 

 .احمليط غري أكيد كان    ماة كلّ ومشوليّ 
 اتنويعً  أكثر يت تكون سات الّ ر لدى املؤسّ قابة، حيث تتوفّ حليل يف الرّ ات التّ ل هذا األخري أحد متغريّ يشكّ  :نظيمالتّ   . ج

 "Bruns & Waterhouse" من ل إليها كلّ يت توصّ تيجة الّ قابة، وهي النّ خطيط والرّ ا يف التّ رً وغري ممركزة أنظمة أكثر تطوّ 
تيجة نفس النّ  إىل" Merchant" لوتوصّ  ا يف اهلياكل غري املمركزة،رً قابة يكون أكثر تطوّ تطبيق الرّ  الحظا أنّ  نِ يْ ذَ الّ 
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قياس األداء سيكون   نّ إومنه ف  .ةمركزيّ سات الّال ا وأكثر مسامهة يف املؤسّ ة وتعقيدً ة تكون أكثر رمسيّ العمليّ    أنّ عندما بنيَّ 
 . ال مركز·¥   سةما كان تنظيم املؤسّ كلّ   ة وتواز�ً أكثر مشوليّ 

  املطلب الثّالث: منهجّية تطبيق بطاقة األداء املتوازن
عندما تقوُم املؤّسسة �ستخدام بطاقة األداء املتوازن فإpّا تقوم يف الواقع Äنشاء وبناء نظام جديد للّتسيري Óخذ يف      

ويُركِّز على األداء يف املدى الطّويل، كما أّن تطبيق بطاقة األداء املتوازن ، ه كّل من اجلوانب املالّية وغري املالّيةاعتبار 
 املؤّسسة.   وكفاءة  من شأنه حتسني مردوديّة  سليم وصحيحبشكل  

  الفرع األّول: املتطّلبات الّتنظيمّية لتطبيق بطاقة األداء املتوازن
 بطاقة يقبتطّن أ حيث ،ن واز تاملداء األ بطاقةاستخدام  يفء د بالبل ق ضرور·¥  اشرطً ساسّية األ اتبطلّ تامل توفري دُّ عَ يُـ      
 يتالّ  سةسّ املؤ  لىع غيبين ذال مرضية، غري جتائن إىل امً تحُد قو يَ  هلا سوف روريةالضّ  ماتز لتاملس يئةن دون fواز تاملداء األ
 .طاقةبالهذه      وتنفيذ تصميم  جناح  إىل يدِّ ؤ تُ   يتالّ   ةيّ ّتحتال  يةبنالل  كِّ شتُ ن  أ ن واز تاملداء  األ  بطاقة  يقبتط  ريد تُ 

  مكّوOت بطاقة األداء املتوازن .1
�دف  م اآلخرتمِّ ل ويُ كمِّ ن يُ كوّ مُ  لّ حبيث كُ ، ة تعتمد عليها يف تركيبها�ت أساسيّ بطاقة األداء املتوازن مكوّ ل     
، وميكن ة عمل هذه البطاقةة تتبلور من خالهلا آليّ بطاقة األداء املتوازن مثانية عناصر أساسيّ  ضمُّ حسني املستمر، وتَ التّ 

 :)79 -78، الصفحات  2017لّواج ولطرش، (يف اآليت  إبراز هذه العناصر  
 ها.؛ واّليت تُبنيِّ إىل أين تّتجُه املؤّسسة، وما هي اهليئة املستقبلّية اّليت ستكون عليالّرؤية املستقبلّية  . أ

 .ة لتحقيق األهدافف من جممل األفعال واإلجراءات املهمّ يت تتألّ الّ ؛ و اإلسرتاتيجّية  . ب
 ن ومن َمثَّ وّ ة يف هذا املنظور، أو املكَ همّ رات مُ نة وفق حتليل ملؤشّ معيّ  إسرتاتيجّية اه تبّين يدفع �جتّ  نٌ كوِّ مُ ؛ املنظور  . ج

يف  رات الواردة يف املنظور، واملنظور هو عنصر رئيسيّ املؤشّ ة للوصول إىل هذه اإلسرتاتيجيّ  العمل على تنفيذ
 .ةاإلسرتاتيجيّ 

 .ة املعتمدةة القيام بتنفيذ اإلسرتاتيجيّ  كيفيّ بّني ة وهو يُ (معىن) اإلسرتاتيجيّ   اهلدف بيان عرض  إنّ ؛  األهداف  . د
 .أن يكون املقياس ذو طابع كميّ  ضُ فرتَ اه األهداف، ويُ م �جتّ قدّ قياس أداء التّ   عكسُ تَ و ؛  املقاييس  .ه 
 .ة ملقاييس األداء يف وقت ما يف املستقبلرات الكميّ صوّ ل البيا�ت والتّ ثِّ يت متُ والّ ؛  املستهدفات  . و
 . عن عالقات األهداف أحدمها �آلخرعربِّ يت تُ والّ ؛  تيجةبب والنّ ارتباطات السّ   . ز
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  ُمقّومات تطبيق بطاقة األداء املتوازن .2
 من طاقةبالل مع اتدملفر  الم فعّ هلف ةنظيميّ تّ ال ماتاملقدّ  يئةf ساتسّ املؤ  يفن واز تاملداء األ بطاقة خالدإبُّ طلتي     
ضرورة َتوفَّر جمموعة من إىل وقد أشار العديد من الباحثني  ،ىخر هة أج من لةهّ املؤ  ةريّ بشالد املوار اد د عوإهة، ج

 : )76، صفحة 2014زاير، (املقوِّمات لذلك ميكن إبراز أّمهها يف اآليت  
"، وجناحها دون هذا الّدعم ال ميّكن من BSCن "واز تاملداء األ بطاقة؛ واّلذي يُعتُرب ضرورّي لتبّين دعم اإلدارة العليا  . أ

املزيد من الفهم لإلسرتاتيجّية املعتمدة، صّحة القرارات ودقّتها، (تنفيذ واستخدام الربامج بشكل كاٍف لألسباب اآلتية 
 .)وااللتزام

؛ يُعتُرب الفريق ُمهم¥ا وأساسي¥ا للّنجاح يف بيئة األعمال املعاصرة، فهو يتقاسم ن واز ت املداء األ بطاقةتشكيل فريق   . ب
" إّال منهجّية تالئم  BSCن "واز تاملداء األ بطاقةالّنجاح أو اإلخفاق ومفتاح الّنجاح هو االهتمام �ذا الفريق، وما 

األمر أفضل ألpّم من يقوم بتنفيذ مفردات  مدخل ِفَرق العمل. فكّلما كان أعضاء الفريق ذوي مستوى عاٍل كّلما كان 
 البطاقة.

 ؛ البّد أن تُباشر املؤّسسة عملّية الّتدريب على هذا املدخل قَبَل إدخاله، وتعتمد ن واز تاملداء األ بطاقة الّتدريب على  . ج
فراد وإشراك فرتة الّتدريب على مستوى املعنّيني، وعلى متطّلبات الّتدريب، ويستحسن تدريب أكرب عدد ممكن من األ

 أكرب عدد من املوظّفني يف هذا الّنظام، والّتدريب املستمّر يُعتُرب ُمهم¥ا لتحقيق حالة الّتغيري يف منظّمات األعمال.
؛ من الّضروري أن تَعرَف منّظمة األعمال املوارد املتاحة واملتوّفرة هلا حالي¥ا وكيف ميكن أن تتطوَّر الحًقا، املوارد  . د

" ُمتثِّل منظورًا جديًدا BSCن "واز تاملداء األ بطاقةأpّا أساس بناء امليزة الّتنافسّية للمؤّسسة. ولكون  خاّصة إذا َعرَفت
 ها امللموسة وغري امللموسة.   يْ قَّ شِ ة أنواع املوارد بِ وجب على اإلدارة أن �خذ بعني االعتبار توفري كافّ 

 عوامل جناح تطبيق بطاقة األداء املتوازن .3
 جاح. ويفبعوامل النّ  املعروفة، و ةروريّ العوامل الضّ  من جمموعة بتوفري رهونٌ املتوازن مَ  األداء بطاقة تطبيق جناح يُعتَرب      
، ميكن إبرازها املتوازن  األداء بطاقة يقبتط جناح يف ةيّ مهأ ثركاألسّتة عوامل يَعتربُها  "M. Nairد "حدَّ  فقد، اإلطار هذا

  :)153، صفحة 2018 لطرش،(  يف اآليت
 وعي خالل من اتالذّ  فهم يتمّ  حيث ة،الفعاليّ  حنو هلتوجّ ذاfا  فهم وجب لذاو ، الفرد سةاملؤسّ  شبهُ تُ : اتالذّ  همُ فَ   . أ

 اتالذّ  فهم ثراء إكنُ وميُ . املتوازن  األداء بطاقة لعمل اًال فعّ  نفيذالتّ  يكون أن ميكن يتالّ  واملهارات للمبادراتٍل عا وفهم
 خمتربة غري اتفرضيّ  يبدو اممّ  العديداستبدال  ةوإمكانيّ  العمل جوانب من لعديد ل واحلقيقي الواسع  الفهم خالل من

 .منها  أفضل  �خرى
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 األداء بطاقة إطار يف معلّ التّ  دورةالرتباط  الواضح الفهم روريالضّ  من: َفهُم دورة الّتعّلم يف بطاقة األداء املتوازن   . ب
 .زميّ التّ �ّجتاه    األداء  كُ رِّ وحتُ  زُ فِّ حتُ  حالة�عتبارها   املتوازن 

 وغا·ت أهداف على حتتوي يتوالّ  سةاملؤسّ  يف ةئيسيّ الرّ  األنشطة معرفة خالل من: معرفة خارطة الطّريق للّتنفيذ   . ج
 .العليا  اإلدارة  لبَ قِ   من  الكايف  عمالدّ   تلقى  أن   ضُ فرتَ يُ   يتالّ   العمل  قرَ وفِ  معايريواختيار    وتواصل

 اجزءً  جعلها يف لتمثّ ت وازنتامل األداء بطاقة لنجاح طريقة أفضل: اعتبار بطاقة األداء املتوازن مشروًعا متكامًال   . د
 .سةللمؤسّ  وفائدة  قيمة  ذو  انتجً مُ  اومشروعً  سة،املؤسّ   داخل  العمل  ثقافة  من اأساسي¥ 

 األداء  لبطاقة الالفعّ  طبيقالتّ  يف تساهم يتالّ  ةاألساسيّ  املوارد من كنولوجياالتّ  امتالك دُّ عَ يُـ : استخدام الّتكنولوجيا  .ه 
الّتوّسع يف فهم نظام إدارة األداء يف املؤّسسة ( ةأساسيّ  غا·ت ثالث سةللمؤسّ  ققِّ حيُ  لوجياو كنالتّ زن. فامتالك املتوا

ستخرباتّية، ومتكني الّز�ئن من أن يصبحوا جزًءا من واألنظمة االبصورته الّشمولّية، الّتكامل بني بطاقة األداء املتوازن 
 .)بطاقة األداء املتوازن أين ما وجدوا

 جبدٍّ  للعمل ةإجيابيّ  مدلوالت يعطي فائقة بسرعة متكامًال ا بر�جمً  لثِّ ميُ  عاقبالتّ  هذا: تعاقب بطاقة األداء املتوازن   . و
  بشكل  تربط متعاقبة مراحل يف ومعاجلتها املقابالت خالل من املبادرات جتميع  أنَّ  حيث اجلميع، قبل من ونشاط

ن  ل منقَ تُ  لكي العليا اإلدارة لبَ قِ  من الكايف عمالدّ  األعمال هذه ملجمُ  لقىتَ  أن  روريالضّ  فمن. تائج�لنّ  شاطالنّ  سريع 
 ألداءة البطاق ةاألساسيّ  املعامل بتحديد يسمحسة املؤسّ  جناح لطريقة عمليّ  مشروع إىل جاحللنّ  ةنظريّ  عواملكوpا 
  .املتوازن 

 : خطوات تطبيق بطاقة األداء املتوازن والّصعوmت اّليت تواجههاينالفرع الثّا
 العوامل االعتبار بعني األخذ  مع، مراعاfا جيب خطوات ةعدّ  إىل املتوازن  األداء لبطاقة د اجليّ  صميمُ التّ  ندُ ستَ يَ      

 .اهمع  أقلملتّ االّتغّلب على الّصعو�ت اّليت تواجهها و   على  والعمل،  تنفيذها  لنجاح  ةاألساسيّ 
 خطوات تصميم بطاقة األداء املتوازن .1

 أن على أمجع  أغلبها أنّ  غري البطاقة، وتطبيق زمة لتصميمالّال  اخلطوات حول والباحثني ابالكتّ  آراء دتتعدّ  قد ل     
ى عل سةمؤسّ  كلّ   وظروف خلصائص اطبقً  تكييفهما يتمّ  خطوة لكلّ  صاملخصّ  والوقتاذه، اختّ  لزمُ يَ  ذيالّ  تيبالرتّ 

 املراحل يف املتوازن  األداء بطاقة لتصميم ةفصيليّ التّ  اخلطوات تلخيص ميكن. و )198، صفحة 2010كّواشي، (حده 
 :اآلتية

 عليه ستكون اعمّ  راfاوتصوّ  سةاملؤسّ  طموحات عن ؤيةالرّ  ربِّ عَ : تُـ رسالتها وصياغة سةللمؤسّ  ةاملستقبليّ  ؤيةالرّ  حتديد  . أ
ي األساس الغرض على لُّ دُ تَ  مكتوبة وثيقة شكل يف تظهر األخرية وهذه سالة،الرّ  صياغة يف ساعدُ تُ  وهي، املستقبل يف
 ا.واستمراره  وجودها  رربَِّ ومُ   هلا،  ةاجلوهريّ   ةاملهمّ   أو  سة،أجله املؤسّ   من  جدتوُ  ذيالّ 
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 خالل من سةاملؤسّ  ةإسرتاتيجيّ  صياغة ةعمليّ  ترتجم: ةبدقّ  ةاإلسرتاتيجيّ  األهداف وحتديد  اتاالسرتاتيجيّ  وضع  . ب
 هدف إىل الوصول أجل من والقيود الوسائل بداللة �ا القيام زمالّال  شاطاتالنّ  صفُ يَ  ذيوالّ  لفصّ مُ  طخمطّ  وضع
 . )140، صفحة 2015حّجاج وبن رنو، (  ددَّ حمُ  زمن  يف  Ïبت

: َتعين االنتقال من الّتوصيفات يف اخلطوة الّسابقة إىل حتديد عوامل الّنجاح احلاكمة أو وضع اخلارطة اإلسرتاتيجّية  . ج
احلكم على ما يكون مطلوب لتحقيق الّنجاح؛ أّي حتديد املبادرات والعوامل األكثر �ثريًا على الّنتائج املرغوب 

 األداء املتوازن، وترتيبها حسب األولويّة.حتقيقها ضمن كّل بُعد من أبعاد بطاقة  
: وتَعين حتديد األدوات واألساليب اّليت تُبّني مدى الّنجاح املتحّقق من األهداف، حيث يوجد حتديد مقاييس األداء  . د

لكّل هدف جمموعة مقاييس تعتمد عملّية اختيارها على احلاجة ملعرفة املعلومات بسرعة وبتكلفة اقتصاديّة، وتكون 
، صفحة  2017لّواج ولطرش،(مة لرؤية املؤّسسة الّنتائج املتحّصل عليها ال تتعارض مع األهداف طويلة األجل، بل داع

79(. 
 �ا لقيامب اواألعمال الواج األنشطة بيان  أي؛ العمل خطط إعداد ةؤّسساملة إدار  علىب جي :العمل خطط إعداد  .ه 

 ديدحتو  املواردختصيص و  ةنويّ السّ  األهداف ديدحتذلك  نضمّ يتو  ةيجيّ تارت اإلس ؤيةوالرّ  األهدافاز الجن اسعيً 
 .طبيقتّ لل مةز الّال ة ديد املدّ حتو  العمل، ةخطّ  اممتإ عن ولنيؤ املس األفراد يارتواخ الربامج دعيمتواألدوات و  اتاملسؤوليّ 
 .األمر  مز ل  إن   ةحيحيّ ّتصالاإلجراءات  اذ  ختّ وا  اتهومراقب  اتهابعب متجياإلسرتاتيجّية    طبيقت  حسن  ولضمان

 مرّ تمس بشكل هاتبعمتا من البدّ ء املتوازن األدا بطاقة طبيقت سالمة من دكّ ّتألل :ملتوازن اء األدا بطاقة قييمتو  ابعةمت  . و
 يف خدامهاتاس روريّ الضّ  ومن ،للّتسيري االسرتاتيجية ديناميكيّ ة أدا بارهات�عة املقصود الوظيفةتُنِجُز  اأpّ  من دكّ ّتألل

 مجيع يفة املعدَّ  ابعة املقاييستم خالل من وذلكالّتسيري فيها،  و·تتس مكلّ   وعلى ةؤّسسة للماليوميّ  اتالعمليّ 
، صفحة  2016العاشق، ( سةملؤسّ تسيري ال ةاليوميّ  اتالعمليّ  يف مرّ تمس إليها بشكلء جو اللّ ُحيَرُص و الّتسيري  و·تتسم

31(. 
 صعوmت تطبيق بطاقة األداء املتوازن .2

وميكن إبراز بعضها يف  املتوازن، األداء بطاقة تطبيق تواجه أن  يت ميكنالّ  عو�توالصّ  قاتوِّ املعَ  من الكثريتوجد      
  : )10، صفحة  2009دودين، (اآليت  

 ؛موذجالنّ   هذا  مبزا·  املعرفة  عدم أو  األداء،  قياس  يف املتوازن   األداء  بطاقة  عن  املعرفة  قصنُ    -
 رؤية هناك ال تكون  قد  لذلك عليها، فقتَّ مُ إلسرتاتيجّية  مشرتكة إىل رؤية املتوازن  األداء بطاقة منوذج إعداد تاجحيَ    -

 الّتسيري؛  ستو·ت ملكلّ   واضحة  تكون   ال قد   فق عليهااتّ   إذا  أو  ،اعليه  فقمتّ   نةمعيّ 
 ا؛عليه  احلصول  ميكن  يتالّ   املنفعة األداء  قياس  يف املتوازن   األداء  بطاقة  تكاليف  تفوق  أن  كنميُ    -
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 ددِّ حتُ  اإلدارة أن على جيب لذا دة،متعدّ  أبعاد ذات تكون  يتة الّ األساسيّ  لألهداف املرغوب الوزن حتديد  عوبةصُ    -
 ؛ةاألساسيّ   لألهداف لألداء، وفًقا  هاتوجِّ مُ   لثِّ متُ   يتالّ   ةانويّ الثّ   األهداف

 تطبيق  إىل مقاومة هايةالنّ يف  ييؤدّ  اممّ  املتوازن، األداء بطاقة نظام عامل معالتّ  على القادرين لنياملؤهّ  فنياملوظّ  قصنُ    -
 اأهدافً  دركون يُ  ال مأpّ  ةاملتوازن، وخاصّ  األداء بطاقة استخدام جتاه ةسلبيّ  اهاتفني اجتّ املوظّ  لدى ن وتتكوّ  ظام،النّ  هذا

 ا؛هل  واضحة
 من العدد األمثل حتديد  صعوبة إىل إضافة ا،جد¥  قدةمعّ  األداء املتوازن بطاقة يف وحتديدها املقاييس وضع ةعمليّ    -

 ل؛متكام  بشكلٍ   األداء  رُ ظهِ تُ   يتالّ   املستخدمة  املقاييس
 موضع  اتاالسرتاتيجيّ  لوضع همٌّ مُ  املقاييس هذه وجود إنّ  حيث األداء، اتمتغريّ  لبعض مقاييس وجود دمُ عَ    -
 ا.أدائه توجيه  على  اإلدارة  قدرة  عدم  إىل  ييؤدّ   ما  متغّري  لقياس  مقاييس  وجود عدم فإنّ   ايلو�لتّ   نفيذ،التّ 
 املتوازن  األداء  بطاقةتطبيق   لتفعيل  ةالعمليّ   احللول .3

 من الكثري بنُّ وجتَ ، سةاملؤسّ  يف املتوازن األداء بطاقة لتفعيل البسيطة ةالعمليّ  احللول بعض راساتالدّ  بعض فرتضُ تَ      
،  2018لطرش، (ة  اآلتيالعناصر    يفلّخصة م  ةالعمليّ   احللول  هذه وأهمّ .  البطاقة  تطبيق  دون  حتول يتالّ   والعقبات  املشاكل
  :)162صفحة 

من  عدد على األداء لقياس سةاملؤسّ  وضعتها يتالّ  املقاييس عرض خالل من؛ االبتعاد عن املقاييس اخلاطئة  . أ
 .فيها  املعلومات  تكامل  من  دأكّ للتّ   سةاملؤسّ   وخارج  داخل  من نياملختصّ 

 ةإمكانيّ   مع القادمة،  ا)شهرً   12أشهر و  06خالل (  احلساب  سهلة  مقاييس وضع   خالل  من؛  تبسيط هذه املقاييس  . ب
 .العمل  حاجة حسب  فرتة  كلّ   جديدة أخرى مقاييس  إضافة

 .ةماليّ  وغري  ةاملاليّ   راتللمؤشّ   شهر·¥   أوا  يومي¥   سواءً   وريالدّ   �لقياس  القيام؛  القياس الّدوري  .ج
 هلذا املستمرّ  عطيلالتّ  هو املتوازن  األداء بطاقة تطبيق واجهُ تُ  يتالّ  املشاكل أكثر من؛ الّتقّدم يف تطبيق البطاقة  .د
 وأفضل تطبيقها، ريتأخّ  وبذلك منها حيذف أو إليها ضيفويُ  البطاقة تصميم راجع يُ  أن ريديُ  اجلميع  ألنّ ؛ طبيقالتّ 

 إضافة أو تعديلها ميكن حيث بطاقة، طملخطّ  ةدَّ سوَ مُ  هو صميمالتّ  هذا �نّ  اجلميعُخيَْربَ  أن هي ملعاجلة املشكلة طريقة
 .سةللمؤسّ   ةاملتغريّ  احلاجات  مع   يتناسب  مبا  تطبيقه  خالل  آلخر من وقت إليها
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  خالصة الفصل

 يف الوظائف ةكافّ ب رر ويتأثّ فهو يؤثّ  ،مات األعمالمنظّ  تسيريالفاعلة يف  ظمالنّ  أهم من سيريالتّ  مراقبة نظام دُّ عيُ      
سة إىل املسار اّلذي سري املؤسّ  توجيه ضمان  بقياس وتقييم سريورات التسيري من أجل هذا النظام يقوم، حيث سةاملؤسّ 

ا ذي يسعى جاهدً الّ ، و سيريمن خالل مراقب التّ حيقق هلا أهدافها الّتشغيلية واإلسرتاتيجّية املسطّرة بكفاءة وفعالّية 
   .إىل حتقيق ذلكة  وعيّ ة والنّ قنيات واألدوات الكميّ جمموعة من التّ مبساعدة  

ت واملفاهيم احلديثة اليت اقتحمت عامل تسيري املؤسسات لقد تغريت قواعد وأسس مراقبة الّتسيري يف ظل الفلسفا    
، وجيب أن املعاصرة كفلسفة التسيري األخضر، ومفهوم التنمية املستدامة، واملسؤولية االجتماعية وأصبحت خاضعة هلا

ساليبها تتفاعل معها، وتندمج يف مفاهيمها، وتعدل من مهامها وأدوارها، وهو ما انعكس بدوره على تطوير أدواfا وأ
  يف املراقبة وتقييم األداء  لتساير الظروف واملتغريات الراهنة.
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الّتسيير وتحسين األداء بشركة  
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  متهيد
يت تشهدها بيئة األعمال رات الّ طوّ ات والتّ غريّ التّ  سيري يف ظلّ ظري إىل نظام مراقبة التّ ق يف اجلزء النّ طرّ التّ  متّ  لقد      

تقييم األداء املايل يف  ا على، فبعدما كان دوره مقتصرً وظيفته وتعديالت يف تالحتوّ أدخلت عليه  يتة، والّ عاصر امل
ة يف ا أخرى زPدة على اجلوانب االقتصاديّ ي أبعادً ذي يغطّ ، والّ املالشّ  األداءتقييم ب اأصبح اليوم مطالبً سة املؤسّ 
ة اليوم مطالبة بتكييف سة االقتصاديّ املؤسّ  كما أنّ   ة يف نشاط هذه األخرية.ة والبيئيّ سة؛ أي اجلوانب االجتماعيّ املؤسّ 

ة يف إطار فلسفة قابيّ ه وبني خمتلف أدواته الرّ كامل بيننوع من التّ  وإجياد اهنة،الرّ  اتبة تسيريها مع املستجدّ نظام مراق
ة. وهذا ة وغري ماليّ رات ماليّ ة كونه حيوي مؤشّ امل بدقّ نمية املستدامة لكي يكون bستطاعتها قياس وتقييم األداء الشّ التّ 
  . سة ولألطراف ذات املصلحة على حّد سواءخلق قيمة مستدامة للمؤسّ   إىلbلّضرورة ي  يؤدّ سما  
ركات يت تعترب من الشّ والّ إحدى دعائم االقتصاد الوطين،  راسة علىظري للدّ اجلزء النّ  إسقاطيف هذا الفصل  سيتمّ      

ملشاركتها يف  فباإلضافةة، الفوسفات بتبسّ وهي شركة مناجم ة، أال نمية االقتصاديّ دور اسرتاتيجي كبري يف التّ تقوم بيت الّ 
يف ذات و  .يستدعي ذلك بقوة هارساّلذي مت شاطنّ الا يف احلفاظ على البيئة كون ة، فهي تشارك أيضً روة الوطنيّ خلق الثّ 
 يت يستخدمها يفواألدوات الّ يف شركة مناجم الفوسفات سيري ، سيتم يف هذا اجلزء إبراز واقع نظام مراقبة التّ الّسياق
سة حمل ملؤسّ b ّشاملعكس مستوى األداء اليمنوذج لبطاقة األداء املتوازن  تصّورمن خالل وذلك داء، األتقييم 

    .راسةالدّ 
  وعليه، سيتّم تناول هذا الفصل من خالل الّتطّرق للمباحث اآلتية:    

  

  ؛"SOMIPHOSالفوسفات " لشركة مناجم عام تقدمي:  لاملبحث األوّ 

  ؛امل لشركة مناجم الفوسفاتوحتسني األداء الشّ بطاقة األداء املتوازن لقياس  :ايناملبحث الثّ 

  .لشركة مناجم الفوسفات ةطبيقيّ راسة التّ الدّ  نتائج حتليل: الثاملبحث الثّ 
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 "SOMIPHOS"  الفوسفات مناجملشركة   عام : تقدميلاألوّ  املبحث
ا          ذي  الكبـري الّــ   االسـرتاتيجي  وريت متتلكهـا، وذلـك للــدّ ة الّـ بيعيّــ روات الطّ السـتغالل الثّـ   bلغًـالقـد أَْولـَْت اجلزائـر اهتمامــً

  وهيكـل وقانونيـة، يـةمالّ   ةbسـتقالليّ  ع تتمتّـ الـّيت    منـاجم الفوسـفات  وتعتـرب شـركة.  يةتنمية االقتصادالتلعبه هذه األخرية يف  
  ة الفوسـفاتة اسـتخراج مـادّ يت تضـطلع مبهمّـ والّـ "منـال"،    ع منـاجم اجلزائـرابعـة �مّـ التّ ركات  الشّـ   مـن أهـمّ  خـاص تنظيمـي
ة الّراهنـــةديدةاخلـــارجي يف ظـــل املنافســـة الشّـــ الـــّداخلي و   علـــى املســـتوى  اســـويقهوت  احليويـــّة   اولحتـــ   يتوالّـــ   ، والظـــّروف البيئيـــّ

،  مـن حتسـني أدائهـا ورفـع مسـتوى صـادرا�ا مـن الفوسـفات  الفوسـفاتنـت شـركة منـاجم متكّ وقـد  الّشركة الّتكّيف معها.
  وهـو رقـم قياسـيّ   2021سنة  ل من  داسي األوّ نت من تصدير ما يقارب املليون طن من الفوسفات خالل السّ حيث متكّ 

  .نوات املاضيةمقارنة bلسّ 
   بتبّسة  مناجم الفوسفات بشركةعريف  التّ ل:  املطلب األوّ 

ل عوَّ يت يُ ، والّ يّة اّليت يرتكز عليها االقتصاد اجلزائريسات االقتصاداملؤسّ  مناجم الفوسفات أحد أهمّ سة ل مؤسّ متثّ       
ة ة احليويّ راعيّ ة والزّ ناعات الكيماويّ الرتباط خمرجا�ا ببعض الصّ  سات األخرى، نظرًاإىل جانب bقي املؤسّ  عليها كثريًا

  . ويلدّ الو   على املستويني احملليوغريها  
  مناجم الفوسفاتة عن شركة  حملة 2رخييّ   ل:الفرع األوّ 

املنجمي  ع ا�مّ  تقدمي نبذة موجزة عن إىل اإلشارة جتدر، الفوسفات ناجمم بشركة عريف التّ  إىل قطرّ التّ  قبل     
   .2011  سنةاملنعقد    ت املوافقة على إنشائه خالل جملس الوزراءمتّ ، واّلذي  اجلزائرالعمومي مناجم  

  "MANAL"اجلزائر مناجم جمّمعنبذة عن   .1
، وهذا ؤها قرر جملس الوزراء إنشايتالّ " أ . ذ .ش منالاختصارًا " اةسمّ امل اجلزائر  مناجم شركةمت حتديد وتنظيم سري     

 2011 سنةفيفري  16لــــ  وافقملا ةهجريّ  1432سنة  لاألوّ  ربيع 13  يف خؤرّ امل 11-85 رقم �سيرّ الرسوم املمبوجب 
 شركة ا ألحكام هذا املرسوم فإنّ وطبقً  واألربعون.امنة نة الثّ ، السّ 02العدد  ةمسيّ نشر يف اجلريدة الرّ ة، واّلذي ميالديّ 
 آالف مخسة )آالف سهم 5( علىع موزّ  )دجماليري  5(قدره  رأمسال حتوز علىشركة ذات أسهم، هي ، اجلزائر مناجم
فروعها ركة، وكذا رأمسال رأمسال الشّ  كما أنّ   ولةالدّ  طرف من اكلي�   رةوحمرّ  مكتتبة )مليون دج 1(سهم  كلّ  قيمة سهم

  ".أ. ذ .ش منال "شركة مقرّ  ةالعامّ  ةاجلمعيّ  حتّدد .ف فيهصرّ قادم والتّ ة غري قابل للتّ شاطات املنجميّ ل bلنّ يت تتكفّ الّ 
 جملس ،ةالعامّ  ةاجلمعيّ : اآلتية bهليئات ركةالشّ  دزوَّ تُ . و جاريالتّ  كلالشّ  وفق" أ. ذ .ش منال" شركة حماسبة سكمتُ كما 

  .العام ديرملا ئيسالرّ ،  اإلدارة
 ةالعامّ  ةاجلمعيّ  أشغال" أ. ذ .ش منال "العام ديرملا ئيسالرّ  رحيضُ . و ناجمملb فكلّ ملا الوزير ةالعامّ  ةاجلمعيّ  يرأس     

 حصيلة، شاطللنّ  ةالعامّ  الربامج، نميةللتّ  االسرتاتيجي الرب مج( اآلتية سائلملا يف ةالعامّ  ةاجلمعيّ  تّ بُ تَـ و. أمانتها ويتوّىل 
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ص، احلساbت حمافظي أو حمافظ نيتعي، نتائجها وحساbتركة الشّ   حافظي أو تقارير حمافظ، تائجالنّ  ختصي
 جتتمع و  .)األساسي القانون  تعديل، سامهاتملا وأخذ  ركاتالشّ  إنشاء، ركةالشّ  رأمسال وختفيض زPدة، احلساbت

  بناءً  ذلك إىل احلاجة دعت ماكلّ ،  عادية غري دورة يف وجتتمع  عادية دورة يف سنة كلّ   األقلّ  علىني تمرّ  ةالعامّ  ةاجلمعيّ 
  . رئيسها ةالعامّ  ةاجلمعيّ   أعمال جدول  دحيدّ و   .رئيسها  من استدعاء على
 �مّ  مسألة بكلّ  ليتكفّ  أن  اإلدارة لس� كنومي ".أ. ذ. ش نالمل" العام ديرملا ئيسالرّ  ركةالشّ  إدارة جملس يرأس     
 يتالّ  شاريع ملا ةالعامّ  ةاجلمعيّ  إىل غ تبلّ كما . ¨ا قتتعلّ  يتالّ  ؤون الشّ  يف داوالتامل طريق عن تُّ ويبُ ، ركةالشّ  سري سنحُ 
. اإلدارة جملس بلقِ  من عليها ةوافقملوا دراستها بعد  مباشرة ةالعامّ  ةاجلمعيّ  اختصاص من عليها هائيةالنّ  وافقةامل عدُّ تُ 

. ةالعامّ  ةاجلمعيّ  ذلك طلبت ماوكلّ  نةالسّ  يف واحدة ةمرّ  سيريالتّ  عن تقريرا ةالعامّ  ةاجلمعيّ  إىل اإلدارة جملس غ يبلّ وأيًضا 
 إطار  ضمن هدفها حتقيق يف تساهم يتالّ  شاطاتالنّ  ركةالشّ  متارس أن  على  اإلدارة جملس يسهرويف ذات الّسياق، 

      . ¨ااملعمول    نظيماتوالتّ  نيللقوان ارمالصّ  االحرتام
 أجل من الوطين نجميملا يدان ملا يف  نقيبالتّ  تطوير ( إىل اخلارج أو اجلزائر  يف سواءً " أ. ذ. ش  منالف شركة "�د      
 ةعدنيّ ملا رواتالثّ  عن البحث، وتنفيذها ركةالشّ  تنمية  ةإسرتاتيجيّ  إعداد، ةعدنيّ امل للموارد جديدة احتياطات إجياد

 جبميع القيام، نجميملا شاطالنّ  من نوع وكلّ  واحملاجر ناجمملا واستغالل تطوير، احملروقات bستثناء واستغالهلا وتطويرها
 عن اجتةالنّ  أو/ و ةنجميّ ملا االستغالالت من املستخرجة وادملا وتسويق توزيع ، ةنجميّ امل وادملا نيوتثم حتويل اتعمليّ 

 ،شراكة إطار يف أو منفردة بصفة حلقيبتها ةنجميّ ملا رواتالثّ  نيتثم، وتنفيذها ركةللشّ  ةاليّ ملا ياسةالسّ  إعداد، حتويلها
صأخذ  أو سهم كلّ  وتسيري واكتساب حيازة  تسيري، ركةالشّ  ¨دف عالقة هلا ةماليّ  ةعمليّ  أيّ  حتقيق وكذا حص

 ميادين يف الوطين كاملالتّ  وتطوير تشجيع ، األخرى نقولةملا القيم وكلّ  أعماهلا حلقيبة ةاإلسرتاتيجيّ  قابة الرّ  وإجراء
 ةجاريّ التّ  أو ةناعيّ الصّ  اتالعمليّ  مجيع  إجناز ،أعمّ  وبشكل، ةعامّ  بصفة ناعةوالصّ  واهلندسة طويروالتّ  والبحث كوينالتّ 
 . ) 2011(اجلريدة الرمسية،  )رهاتطوّ  تشجيع  شأ°ا ومن ركةالشّ  ¨دف  ترتبط يتالّ  ةالعقاريّ  أو نقولةملا أو ةاليّ ملا  أو
  "SOMIPHOS"  مناجم الفوسفات شركةعن  نبذة  .2

 ستغالالتواال لألحباث اجلزائري املكتب" إشراف حتت 1962 سنة نشاطها مناجم الفوسفاتشركة  بدأت     
  اسم  حتت سةاملؤسّ  نشأتقد و ، ةالوطنيّ  املوارد  ¹ميم متّ  أين 1966 ماي 06 ¸ريخ حّىت "BAREM" ةاملنجميّ 

"SONAREM"، والفوسفات للحديد  ةالوطنيّ  سةاملؤسّ  بعدها لتنشأ "FERPHOS "ة اهليكليّ  اتغريّ للتّ  كحصيلة  
 إثره على لتوحوّ  ، 1983جويلية 16 بتاريخ ادرالصّ  -441 83 رقم نفيذيالتّ  املرسوم مبوجب "SONAREM"لـــــ
"FERPHOS" 1990  ماي 22 بتاريخ  )ةاقتصاديّ  ةعموميّ  سة(مؤسّ مسامهة    شركة  إىل.  
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 شراكة عقد  سةاملؤسّ  أبرمت اجلزائري الوطين االقتصاد شهده ذيالّ  أمسايلالرّ  االنفتاح وبعد  2001 أكتوبر 08 يف    
يف  30بنسبة " FERPHOS" ( و  )يف املائة 70 بنسبة بوخضرة و (ونزة ينجمَ مَ  يف مساهم وأصبح هندي متعامل مع 

 ذلكد بع ليتمّ  ، " ISPAT TEBESSA" اسم  عليه أطلق ذيوالّ  راكةالشّ  عن الناتج اجلديد  الكيان  رأمسال يف )املائة
 :)147  ، صفحة2019خلف هللا، (  وهي ةأساسيّ  شركات ستِّ  إىل 2004  سنة"  FERPHOS"  وهيكلة تنظم إعادة

 ؛ ةتبسّ  والية يف االجتماعي هامقرّ   :"SOMIFER"  احلديد  مناجم شركة  . أ
 ؛وشنتتيم بعني صاف بين مبدينة االجتماعي هامقرّ :  "SPMCالبناء " مواد البوزوالن  شركة  . ب
 ؛تبسة  والية-  الونزة بدائرة االجتماعي هامقرّ :  "b "SFOلونزة باكةالسّ  شركة  . ج
 ؛ ةتبسّ  والية يف هاقرّ م :"SOTRAMINES" ةاملنجميّ  املوارد  نقل شركة  . د
 ؛ابةعنّ  مبدينة االجتماعي هامقرّ :  والبناء اراتالعقّ  شركة  .ه 
  . ةتبسّ  دينةاالجتماعي مب  هاة مقرّ راسالدّ   حملّ  ركةالشّ  هي: و "SOMIPHOS"  الفوسفات مناجم شركة  . و

 2005  جانفي 01 بتاريخ"  FERPHOSعن جممع " مستقل بشكل نشاطها " ممارسةSOMIPHOSبدأت شركة "     
بل جب املنجمي bملركب املتواجدة الفوسفات مادة وتسويق واملعاجلة واالستغالل البحث عمليات يف متخصصة هيو 

   ."دج 1.600.000.000 " قدره اجتماعي برأمسال مسامهة شركة وخارجيا. وهي داخليا  األسواق ملختلف العنق
 2005 جانفيخ ¸ري من ابتداءً  وذلك "SOMIPHOS" شركة مناجم الفوسفات ضمن اشطةالنّ  الوحدات عنأّما     
العنق   بلجب املنجمي املركب(  اآلتية  اإلسرتاتيجّية  الوحدات تندرج ،"FERPHOS"  عجممّ  ضمن كفرعنشأ�ا    خ¸ري  وهو

"CMDO"، ابةبعنّ  ةاملينائيّ  املنشآت وحدة "IPA" نمية "للتّ  الّتطبيقّيةواألحباث الّدراسات ، مركزCERAD وحدة "، و
 ّمع مناجم� مباشرة ¸بعة  "SOMIPHOS" شركة أصبحت، 2016جويلية  04من ¸ريخ  وابتداءً . )بتبّسة "US" املقـرّ 

 ع جممّ  إلغاءبعد  ، 2011فيفري 16 يف  85 - 11 رقم  �سيالرّ  املرسوم مبوجب هؤ إنشا متَّ  اّلذي  "MANAL"اجلزائر
"FERPHOS" 164، صفحة 2018مدفوين، ( 2015  ديسمرب   31يف (  

 مناجم الفوسفات  شركةصناعة الفوسفات يف    اين:الفرع الثّ 

 يف الكبرية ملسامهته انظرً  bجلرائر الفوسفات صناعة يف املشهورة املناجم مناملنجمي جببل العنق  رّكبامل يعترب     
 شركة مناجم الفوسفات نتتمكّ  حّىت عليه، فو  . امتزايدً  اطلبً  تلقى ةحيويّ  ةمادّ  توفري يف مهّيتهأل كذا، و االقتصاد الوطين

  . قدرا�ا  وتطوير أدائها  يف محكّ التّ  عليها ينبغي منتجا�ا على املتزايد  لبالطّ  تلبية من
  صناعة الفوسفات ماهية   .1

أحد ثالث عناصر  عدُّ ذي يُ الّ  ا من عنصر الفوسفور،ل طبيعي� . فهو يتشكّ املهّمةعادن امل منالفوسفات  تربيع     
العديد من  مناجم الفوسفات يف عّية. وتنتشررااحملاصيل الزّ  بات ومنوّ وئي للنّ كيب الضّ ة الّرت ة يف عمليّ ة رئيسيّ غذائيّ 
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همّ روة املعدنيّ هذه الثّ ول على يقوم اقتصاد الكثري من الدّ كما ،  ومنها اجلزائر الّدول
ُ
 ف علىعرّ التّ  وجبلذلك و ة، ة امل

    هذه الّثروة وإبراز أمهّيتها يف احلياة االقتصاديّة.
وهو قليل   Ca3(PO4) ا من فوسفات ثالثي الكالسيومن أساسً ة، يتكوّ طبيعيّ  ةالفوسفات مادّ : تعريف الفوسفات  . أ

ة العضويّ  بعد معاجلته وحتسني جودته بتجفيفه وتنقيته (إزالة املواد يف املاء لذلك ال يستعمل بشكل مباشر، إّال  وbن الذّ 
ة املستعملة يف األمسدة الفوسفاتيّ  ات الفوسفات:مشتقّ  من أهمّ ). لصالوثنائي أوكسيد الكربون وفصله عن الصّ 

كما    .)ويكيبيدP( قاس جودة الفوسفات بنسبة مخاسي أوكسيد الفوسفوروتُ  .(H3PO4) الفالحة ومحض الفوسفوريك
  :)2019كتاب سطور، (  بيعة Çحد األشكال التاليةتتواجد صخور الفوسفات يف الطّ 

ة رواسب حبريّ  ا، تعود يف أصلها إىلواسب وأكثرها انتشارً م الرّ تُعترب من أهّ  ؛سويبصخور الفوسفات ذات األصل الرّ  -
 .فريقياإمن مصر ودول مشال  واسب املوجودة يف كلٍّ ة تتشابه مع الرّ ُحبيبيّ 

أن تعود إىل  يفيلني، ومن املمكنتعود يف نشأ�ا إىل صخور سيانيت النّ  ؛اريصخور الفوسفات ذات األصل النّ  -
ها ة أمهّ تيّ خور على نسب عالية من املعادن الفوسفاصخور الكربو تيت والبريوكسينات، حيث حتتوي هذه الصّ 

 .األbتيت
خور اجلرييّة، ومن األمثلة على هذه عها فوق الصّ يور البحريّة وجتمّ بسبب تراكم خملَّفات الطّ  نتجُ تَ  ؛رواسب اجلوانو -
 .يت تقع يف احمليط اهلاديوالّ ،  يت تتواجد يف جزيرة نيوراواسب: الرَّواسب الّ الرّ 
عدين على احلفر يف أعماق ات التّ استخراج الفوسفات كغريها من عمليّ ة تعتمد عمليّ : كيفية استخراج الفوسفات  . ب

 يت حتتوي الفوسفات اخلام، إذ عادة ما تكون على عمق يرتاوح ما بنيبقات الّ ة وصوًال إىل تلك الطّ القشرة األرضيّ 
أماكن   قل إىل ة نقل تلك املواد اخلام عرب خطٍّ بعد ذلك عمليّ  مرتاً) إىل حتت سطح األرض، ليتمّ  24.5إىل  18(

الفوسفات  صناعةتعترب  سيب، كماى الرتّ ة تسمّ ني بعمليّ وائب مثل الطّ ة الفوسفات اخلام عن الشّ فصل مادّ  املعاجلة، مثّ 
 تتمّ . ويف ذات الّسياق، )2012(زرقي،  يت جيب استغالهلا بعنايةلبيئة والّ bة عدين املضرّ التّ صناعات ا من أيضً 
  :عدين واستخراج الفوسفات كما يليات التّ عمليّ 

 ة. بقات الفوسفاتيّ إزالته من فوق الطّ   ومن َمثَّ ، دمهذه اخلطوة تفجري الرّ يف    حيث يتمّ   ؛فجريالتّ  -
خَتلفة bلقيام بعمليّ ات التّ فجري تقوم بعض آليّ ة التّ بعد عمليّ   ؛جميع التّ  -

ُ
 الفوسفات.ة جتميع  عدين امل

ارات أو مواقع عدين إىل موقع الكسّ ات التّ فيها حتميل الفوسفات ونقله عن طريق آليّ  يتمّ  ؛قلحميل والنّ ة التّ عمليّ  -
ختلفةالتّ 

ُ
 .)2019كتاب سطور، (  خزين امل

زراعّية   سواًء كانت عديدة استخدامات يف تدخل اّليت املواد  أهمّ  من يُعدُّ الفوسفات: الفوسفات استخدامجماالت   . ج
 يف املنظّفات ُيستخدم عنه، كما االستغناء يستطيع  ال اّلذي للفّالح األهم أو طبّية، ويُعتُرب العنصر صناعّية أو
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، 2017 وغريب، عبد الدامي( جماالت استخداماته اآليت ومن أهمّ  اجلراثيم  من كبرية نسبة  على والقضاء الّصناعية
  :)11 -10الصفحات 

 مع األمحاض تفاعله يتمّ  استخداما�ا، حيث من ) 70(حوايل  ومتّثل األمسدة صناعة يف الّزراعة؛ يستخدم   -
 الفّالح إلنتاج حماصيله، كما يستخدمها اّليت املرّكبة واألمسدة الّنرتوجني فوسفات، وفوسفات الّسوبر إلنتاج املختلفة

 استخدامات من ) 4(متّثل حوايل  الطّريقة مباشرة، وهذه الّرتبة إىل وإضافتها الفوسفاتّية الّصخور طحن ميكن
 الفوسفات.

  ) 8(هذه الّصناعة  متّثل الفوسفريك، حيث وحامض احلراري الفسفور صناعة يف الفوسفات الّصناعة؛ يستخدم -
املغّلف  واألملنيوم واحلديد  مثل: الّنحاس واحلديد  املعادن  أسطح معاجلة يف يستخدم الفوسفات، كما استخدامات من

يف  الفوسفوريت يستخدم يف املنازل، وكذلك احلشرية املستخدمة واملبيدات الكيميائية املنظفات إىل bلّنيكل. bإلضافة
حامض  إنتاج يف الّصخري الفوسفات املياه، ويستخدم يف معاجلة يدخل الّتجميل، كما مستحضرات صناعة

 الكيميائّية.الفوسفاتّية   املرّكبات وإنتاج الفوسفوريك
يف الوقاية  يستخدم أن  األسنان، وميكن طبّ  منتجات من متنّوعة جمموعات يف الفوسفات الّطب؛ يستخدم -

 اإلشعاعي. العالج أو الكيميائي العالج عن الّناجم الفموي املخاطي الغشاء التهاب من والعالج
من استخدامات  ) 6(نسبة  الّصناعة هذه ومتّثلللماشية،  األغذية أهم من الفوسفات غذاء للماشية؛ يُعدُّ  -

قطعان  تغذية ىف الفلورعنصر  من قليلة نسبة على حيتوي واّلذي املكلسن الفوسفات الفوسفات. حيث يستخدم
 . املواشي

يف  اخلبز كحمض يف الكالسيوم فوسفات يستخدم كما اجلنب، منتجات يف الفوسفات اجلنب؛ يدخل منتجات   -
على  البقر، حليب طبيعي يف بشكل موجود غذائي كمتمم الفوسفات كالسيوم ثالثي ويستخدم الّتخمري، عامل
  كربو ت الكالسيوم. هي الكالسيوم،  ملتّممات واقتصاديّة شيوًعا األكثر األشكال أنّ  من الّرغم

  للفوسفات جببل العنق ب املنجميلمركّ ل  بطاقة فنّية .2
ابعة لشركة مناجم الفوسفات ة التّ الوحدات اإلسرتاتيجيّ   ب املنجمي إلنتاج الفوسفات جببل العنق من أهمّ يعترب املركّ      

"SOMIPHOS"   ّمن خالل اجلدول اآليت: ة له بطاقة فنيّ وميكن تقدمي  ة،  بتبس     
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  ة للمركب املنجمي إلنتاج الفوسفات جببل العنقبطاقة فنيّ   ):08رقم (  اجلدول
  

  

 .Complexe Minier de Djebel Onk              .ب املنجمي للفوسفات جببل العنق املركّ   سميةالتّ 
  

  املوقع اجلغرايف 
ــــــ يقع املركّ  كلم جنوب    90وكلم،   7ب املنجمي للفوسفات جنوب مدينة بئر العاتر مبسافة تقدر بـ

    ة.ة اجلزائريّ ونسيّ كلم عن احلدود التّ   25كلم، و  320ابة بـــــ ة، ويبعد عن ميناء مدينة عنّ والية تبسّ 
  .  2كلم  2.16كلم، املساحة:   0.8كلم، العرض:   2.7ول: الطّ   أبعاد املنجم 

  

 X : 981500 – 984500  احلدود الطبوغرافية 
Y : 168000 – 168000 

  

  ابعة له ة التّ احلقول املنجميّ 
جبل العنق "غرب"،  (ة وهي  ب املنجمي للفوسفات جببل العنق من أربعة حقول منجميّ ن املركّ يتكوّ 

      . )جبل العنق "مشال"، بالد احلدبة، وبتيتة 
  .نون ، منجم كاف السّ 02ميجمة منطقة  ، اجلّ "جنوبجبل العنق "منجم    ةة املستغلّ احلقول املنجميّ 

  
  

  معلومات أخرى

 مليون طن. 300ة:  ولوجيّ االحتياطات اجلي -

 م.  46إىل    22ة:  بقة اإلنتاجيّ كثافة الطّ  -

 طريقة االستغالل: يف العراء. -

    .الثت الثّ م "سلسلة املعاجلة": نظام الوردPّ نظام العمل على مستوى املنجّ  -
  

  

  

  نقل الفوسفات

  د طرق نقل الفوسفات، حيث يستعمل يف نقله:تتعدّ 
 "؛SNTFة "كك احلديديّ قل bلسّ ة للنّ ركة الوطنيّ الشّ  -

 "؛SOTRAMINES"ة  وارد املنجميّ نقل امل  شركة -

  ."PRIVÉ"  اخلواص -
    

  
  

  .)2012زرقي، (  :املصدر
  

 مناجم الفوسفاتأنشطة شركة   الث:الفرع الثّ 
 ال فنشاطها ،اخل واخلارجلتلبية احتياجات زbئنها من الدّ  األنشطة من لعديد b الفوسفات مناجم شركة تقوم     

 بلوغ  أجل من وهذا  ة،طويريّ والتّ  ةواخلدميّ  ةجاريّ التّ  األنشطةك ليشمل ذل ىيتعدّ  بل  فقط اإلنتاج على يقتصر
  يت تعمل فيها.bلبيئة الّ  عالقتها وتوطيد  رةاملسطّ  األهداف

 ملؤّسسةيف االّنشاط اإلنتاجي   .1
 معاجلته على والعمل. الفوسفات ةمادّ  استخراج حديد وbلتّ ، املناجم قطاع يف الفوسفات مناجم شركة تنشط     

 bئنالزّ  احتياجات تلبية إطار يف تركيبته  حتسني على الّشركة تعمل كما ة وأجودها،العامليّ  األنواع أحسن على للحصول
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...، وغريها. ويف ذات ةيدالنيّ الصّ  ناعةالصّ  األمسدة، كصناعة ةعدّ  ة حتويليّ  صناعات يف ة تدخلاملادّ  كون  عة،املتنوّ 
 اقةالطّ رت ، وقد قدّ  TPL)%68إىل  %66(و) %65إىل  %63(ركة نوعني من منتجات الفوسفات ياق، تنتج الشّ السّ 

الفوسفات يف مطامري بطاقة  يتّم ختزينكما   رفعها، إىل تسعىهي و ، سنو�P  )مليون طن 1.8( ــــــب سةللمؤسّ  ةاإلنتاجيّ 
 .)طن  ألف 36(ة تقدر بـــــإمجاليّ 
ا من سريورة إنتاج الفوسفات من احملاجر، أين توجد انطالقً  للبيع، رضّ حملا بيعيالطّ  الفوسفات Òنتاج سةاملؤسّ  تقوم     
من مراحل املعاجلة على الفوسفات اخلام بطريقتني من املعاجلة  سلسلةإجراء عد . فب)الفوسفات اخلام(ة األوليّ ة املادّ 

سويق والبيع. احلصول على منتوج °ائي قابل للتّ  يتمّ  )الّرطبةريقة ة، واملعاجلة بواسطة الطّ ريقة اجلافّ املعاجلة بواسطة الطّ (
حضري التّ سريورة املعدن القادم من احملجر عرب  أن ميرَّ يجب طبة، فة والرّ يقة اجلافّ ر من أجل الوصول إىل املعاجلة bلطّ و 

  حن، والغربلة).فتيت، الطّ ن من ثالث مراحل  (التّ تتكوّ ، واّليت  امليكانيكي
 .احملوريت  احلجارة القادمة من احملجر بواسطة املفتّ حجم  إنقاص   يف هذه املرحلة يتمّ   ؛"Concassageفتيت "التّ    -

 حق.السّ آالت  عن طريق  ت  حجارة املعدن القادم من املفتّ   سحق  يف هذه املرحلة يتمّ  ؛"Broyageحن "الطّ    -

ثقب   ال آيل إىلم الفضالت املغربلة بواسطة نقّ سلَّ تُ ، و فصل حجارة املعدن   يف هذه املرحلة يتمّ  ؛"Criblageالغربلة "   -
 .بقة العقيمةوتفريغها عند الطّ احنات حن السرتجاعها بواسطة الشّ الطّ 

 يتّم احلصول على منتوج °ائي قابل للّتسويق والبيع Òحدى طريقيت املعاجلة:     

.  )DK1( جفيفالتّ  ، ُمثَّ يلجفيف األوّ ويق والتّ يف ورشات الرتّ  املعاجلةتكون هذه : الّرطبةريقة املعاجلة بواسطة الطّ   . أ
"، و"نوع )66/68("نوع وعني bحلصول على منتوج الفوسفات من النّ هاية يف النّ ريورة حيث تسمح هذه السّ 

)63/65(". 

 .إزالة الشوائب  يف هذه املرحلة يتمّ  ؛"Débourbageويق"الرتّ    -

رة واملواد املتبخّ ، ةالعضويّ  ونزع املوادّ ، تفكيك الكربون  يف هذه املرحلة يتمّ  ؛"Sechage B1يل "جفيف األوّ التّ    -
  .كيميائي  -ق بواسطة إجراء حرارياملوجودة يف الفوسفات املروّ 

  .طوبةن وذلك من أجل إزالة الرّ  ر فُ   املرحلةهذه    يستعمل يف  ؛"Sechageجفيف "التّ    -
حيث تسمح هذه ، )DK3(و )DK2( فضتكون هذه املعاجلة يف ورشات النّ : ةريقة اجلافّ املعاجلة بواسطة الطّ   . ب
   ة خمتلفة.ابقني، ولكن برتكيبات كيميائيّ وعني من املنتوجني السّ نفس النّ ريورة bحلصول على  السّ 
 ر ن لتبخري املاء املوجود يف الفوسفات.جفيف بواسطة فُ التّ   يتمّ   يف هذه املرحلة  ؛"Sechage"جفيفالتّ    -



 بشركة مناجم الفوسفـات بتبّسة وتحسين األداء    الّتسيير   واقع نظام مراقبة :  ابعالفصل الرّ 

 

 
215 

مع جيُ  الغرbلني من خاللاملار حيث ، هائية من املعاجلة تكون بواسطة غرbلنية النّ هذه العمليّ  ؛"Criblageالغربلة "   -
بقة الطّ   عندجمع  تُ فالفضالت  أّما     TPL.)%68إىل    %66(و)  %65إىل    %63سويق بنوعية (شكل منتج قابل للتّ   على

    .)2022بن دريس،  (  العقيمة
  ملؤّسسةيف ا  جاريالتّ  الّنشاط .2

، لتقوم ببيعه سواًء داخل الوطن أو خارجه. ويف سياق ذلك )الفوسفات بنوعيه(تقوم الّشركة Òنتاج منتوج °ائي      
 :يف الّنقاط اآلتية جاريالتّ  املؤّسسة  نشاط نهايتضمّ  يتالّ  اتالعمليّ  أهمّ  ميكن إبراز

 الّتكّفل بتحقيق اإلجراءات اإلدارية الّالزمة يف إطار الّنشاط الّتجاري للمؤّسسة؛   -
 فقات؛الصّ  وإبرام bئنالزّ  عن البحث   -
 ؛للّزbئن املنتوج إليصال فنالسّ  يف حنوالشّ  امليناء، يف خزينالتّ  متابعة   -
 .دةدّ حملا املواعيد  يف ةجاريّ التّ  غطيةbلتّ  القيام وكذلك املربمة، للعقود اوفقً bئن  زّ لل هةاملوجّ  املنتجات تسيري   -
  ملؤّسسةيف ا  اخلدمي الّنشاط .3

  ال  حيث ،)ةاملنجميّ  املواد نقل( بعّدة خدمات خدمّية تتمّثل يف خدمات الّنقل الفوسفات مناجم شركة تقوم     
 و�تمّ  الفوسفات بنقل تقوم  ابةبعنّ  ةاملينائيّ  املنشآت  فمثال اخلارج، لتشمل ىتتعدّ  اوإمنّ  يلّ حملا املستوى على فقط رتقتص
 فنالسّ  صيانة ة،اجلمركيّ  bإلجراءات كالقيام سةاملؤسّ  خارج bئنللزّ  خدمات متقدّ  كما للخارج، تصديره ةبعمليّ 

 يف  لةمتمثّ  خدمات بتقدمي  ّشركةلل ابع التّ  للّتنمية ةطبيقيّ التّ  حباثواأل راساتالدّ  مركز يقوم ويف ذات الّسياق، .وغريها
 يقوم كذلكو  .تالبيرتوكيماوPّ  صناعة يف العاملة تلك مثل معها، متعاقدة أخرى ساتملؤسّ  واستشارات دراسات
غري  أخرى ومناجم مقالع يف فجريالتّ  اتلعمليّ  ةاألوليّ  راساتالدّ  يانة،الصّ  خدمات بتقدمي  العنق جببل املنجمياملرّكب 

  .وغريها اإلمسنت  لصناعة ةاألوليّ  املواد منها ستخرجتُ ركة  للشّ   ¸بعة
  ملؤّسسةيف ا  طويريالتّ  الّنشاط .4

 يتوالّ  ة،وليّ الدّ  للمواصفات مطابق منتوج تقدمي  إىل طويريالتّ  نشاطها خالل من شركة مناجم الفوسفات �دف     
  ضئيلة bعتبارها ةوقيّ السّ  سةاملؤسّ  ةحصّ  زPدة أجل من وذلك ا�ال، هذا يف املنافسة ساتاملؤسّ  منتوج عليها ريتوفّ 
 املنجزة بحوثوال راساتالدّ  خالل من منتجا�ا بتطوير تقوم سةفاملؤسّ  واملغرب، تونس ةخاصّ  مبنافسيها bملقارنة اجد� 
 :اآليت ا�اطيّ   يف  ةطويريّ التّ  املؤّسسة  أنشطةكما حتمل  للّتنمية.    ةطبيقيّ التّ  حباثواأل راساتالدّ  مركز مستوى على

 متابعة سياسة االصغاء للزبون وحل االختالالت املطروحة؛   -
 املنجمي؛ البحث برامج وتكثيف متابعة   -
  ؛سنو�P   نتاجاإل فع من مستوىمن أجل الرّ  ةاإلنتاجيّ  اقةالطّ  تطوير   -
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 ؛ البيئة ومحاية املنجمي االستغالل جمال  يف ةواألجنبيّ  ةالوطنيّ  الشراكة ةعمليّ  تفعيل أجل من عيالسّ    -
تثمني ماّدة الفوسفات من خالل البحوث والّدراسات اّليت أجنزت من أجل حتويل الفوسفات إىل أمسدة ومواد    -

أخرى تدخل يف بعض الّصناعات الّصيدالنّية والكيميائّية والغذائّية، واّليت ستتجّسد من خالل البدء يف إنشاء مشروع 
 . )2018مهدي، (  سفات مبدينة بوشقّوف بوالية سوق أهراسالقطب الّصناعي لتحويل الفو 

   الفوسفات مناجماين: هيكلة شركة ثّ ال املطلب
 bعتبار أنّ  bلغة، ةأمهيّ  يكتسي فيها الوظائف وتوزيع ، ةتبسّ ب مناجم الفوسفات لشركة ةاحلاليّ  اهليكلة دراسة إنّ     
 هيكل  وجود ة أمهيّ  تظهركما ،  فيها قسم  أو دائرة  لكلّ  املوكلة املهام ¹دية  على سيساعد  ركةالشّ  هيكل سن تنظيم حُ 

 .للمعلومات املنتظم قدفّ التّ  ةاستمراريّ  وضمان  القرارات، اذواختّ  صالاالتّ  يف جماالت ةالفعاليّ  حتقيق يف تنظيمي
   الفوسفات مناجمنظيمي لشركة  ل: وصف اهليكل التّ الفرع األوّ 

 ساعدوي نشاطهابات ى ومتطلّ يتماش ،¨ا خاصّ وظيفي  تنظيمي كلعلى هي مناجم الفوسفات تعتمد شركة    
  وجه. أكمل على للقيام bلعمل بينها  فيما تتكامليت  ، والّ ظائفهمو  ¹دية على عليهااملشرفني  

  املؤّسسةيف  نظيمي شرح اهليكل التّ  .1
ألداء   يناملسريّ  خمتلف على عةاملوزّ  اتواملسؤوليّ  ةاإلسرتاتيجيّ  الوحدات خمتلف سةللمؤسّ  نظيمي التّ  اهليكل لميثّ      

 .الفوسفات لشركة مناجمشرح لعناصر اهليكل التنظيمي    Óيت. وفيما  وظائفهم وممارسة املهام املوكلة هلم
 يقوم لاألوّ  واملسّري  لطة،للسّ  مستوى أعلى وهو، العام املدير ئيسالرّ  ةة العامّ ى املديريّ عل يشرف: ةالعامّ  ةاملديريّ   . أ

صّ  يتت الّ القرارا اذbختّ   حاالت يف أو bئنالزّ  مع  العالقات إقامة أثناء فاوضالتّ  عن واملسؤول سة،املؤسّ  نشاط خت
 .خمةالضّ  واملشاريع   راكةالشّ 
 من العام املدير ئيسbلرّ  قيتعلّ  ما كلّ  تنظيم يف كريتاريةللسّ  ةاألساسيّ  هامامل لتتمثّ : )كريتاريةالسّ (ة العامّ  األمانة  . ب

 .وغريها سائلوالرّ  ريراقالتّ  وكتابة املواعيد،حتضري  تنظيم و   خالل
 ة،املاليّ  ا�اعمليّ  وخمتلف سةاملؤسّ  حساbت يف اخليالدّ  دقيقالتّ  اتعمليّ  عنة املسؤول يهو : دقيقالتّ  إدارة  . ج

  احلسن  ريالسّ  على اإلشراف إىل bإلضافة عليها، املصادقة ألجل واألجور اتامليزانيّ  مراجعة يف العام املدير ومساعدة
 .لذلك زمةالّال  قاريرالتّ   وإعداد ني،اخلارجيّ   ققنيللمدّ 

 قد اممّ  العليا، bإلدارة مباشرةصاهلا التّ  نظيمي التّ  اهليكل يف  ةمهمّ  مكانة اإلدارة هذه حتتلّ : والبيئة اجلودة إدارة تسيري  . د
 اجلودة إدارة نظام على األوىل املسؤولة اإلدارة هذه عتربتُ  حيث راسة،الدّ  حملّ  سةاملؤسّ  يف والبيئة  اجلودة ةأمهيّ  يبّني 

 مع  نسيقbلتّ  والقيام ا،دولي�  املعتمدة للمواصفات مطابقته ومدى املنتوج جودة مراقبة على bإلشراف وذلكوالبيئة، 
صّ  فيما ةوريّ الدّ  املراجعات إلجراء األخرى  وائرالدّ  خمتلف  . ةالبيئيّ  bجلوانب قةر املتعلّ واألمو  اجلودة  خي
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 وتسهيل وصول ،سة وخارجهاداخل املؤسّ  صالاالتّ تفعيل سريورة  همهام منو  :قريبوالتّ  صالاالتّ على  املساعد   .ه 
 املعلومة ملستخدميها bجلودة املطلوبة ويف الوقت املناسب.

  حوادث من فيها العاملني األفراد وسالمة سةللمؤسّ  اخليالدّ  األمن عن لاألوّ  املسؤول هو: ناعيالصّ  األمن مدير  . و
 كلّ  توفري على واإلشراف ة،مستمرّ  بصورة ومراقبتها للعمل زمةالّال  روفوالظّ  األماكن �يئة على هروالسّ  العمل،
  صفحة  ،2019خلف هللا، ( اونفسي�  ا بدني�  األفراد  سالمة وحفظ، العمل حوادث من قليلالتّ  أجل من زمةالّال  الوسائل

154(. 
 وحتديد  وتوجيهها، سةbملؤسّ  اسبة حملوا ةاملاليّ  اتالعمليّ  كلّ  على اإلشراف هذه املديريّة : تتوّىل واحملاسبة ةاملاليّ  ةمديريّ   . ز

 .)ةودائرة املاليّ  دائرة احملاسبة،(مها    دائرتني إىل وهي بدورها تتفرّع.  وتقسيما�ا اا�واستخدم سةاملؤسّ   موارد
 بهتتطلّ  ذيالّ  كلbلشّ  توفريها على وتعمل ة،والبشريّ  ة قنيّ التّ  املوارد تسيري على اإلشراف تتوّىل و : املوارد ةمديريّ   . ح

ت، املعلوما أنظمة دائرة، كوينالتّ  دائرةة، البشريّ  املوارد دائرة( هي دوائر أربع إىل  عفرّ تتوهي بدورها  .سةاملؤسّ  وظائف
 .ة)القانونيّ  ؤون الشّ  دائرةو 

 على عملالو  ،سنو�P  راملقدّ  اإلنتاج وإجناز حتقيق خالل من اإلنتاج اتعمليّ  على اإلشراف: وتتوّىل ةقنيّ التّ  ةاملديريّ   .ط
 على هروالسّ  زمةالّال  االستثمارات ختطيط إىل bإلضافة سة،املؤسّ  يف ةناعيّ والصّ  ة الكهرbئيّ  جهيزاتوالتّ  العتاد صيانة

ص فيما تنفيذها  اإلنتاج، (دائرة هي دوائر ثالثة إىلوهي بدورها تتفرّع  .الصيانة اتوعمليّ  ةاإلنتاجيّ  ةالعمليّ  تطوير خي
 .)االستثمارات ودائرة يانةالصّ  دائرة

  ¨ا، قةاملتعلّ  واألعمال املبيعات وتنمية، ةالبيعيّ  bألنشطة قةاملتعلّ  اتالعمليّ  على اإلشراف: وتتوّىل الّتجاريّة املديريّة  . ي
، وقالسّ  مستلزمات تقتضيه ملا اوفقً  فقاتالصّ  وإبرام bملبيعات، املتعّلقة وإنشاء واإلعالن، واإلشهار األسواق كدراسة

 . )155، صفحة 2019خلف هللا، (  )  وإدارة عالقات الّزbئن  ،إدارة املبيعات(ا  مه دائرتني وهي بدورها تتفرّع إىل
ة ة؛ وتعمل على مساعدة اهلياكل املركزيّ ركة املتواجدة بتبسّ ة للشّ ة العامّ ل يف مقر املديريّ تتمثّ  :ة وحدة املقرّ مديريّ   . ك

مصلحة (سّت مصاحل هي  إىل وهي بدورها تتفرّع .وملختلف الوحداتوجستيكي واإلداري عم اللّ وإمدادها bلدّ 
ة، مصلحة الوسائل ة، مصلحة اخلدمات االجتماعيّ ة واحملاسبة، مصلحة تسيري املوارد البشريّ االستقبال، مصلحة املاليّ 

 .)168صفحة ، 2018مدفوين، (  )، ومصلحة الّسالمة والّصحةاملشرتكة
 شؤون تسيري على اإلشراف ، وتتوّىل إدارتهوهو أهّم وحدة بشركة مناجم الفوسفات: العنق بلجب املنجمي باملركّ   . ل

 شرفهو بدوره يو ، وغريها زمةالّال  يانةالصّ  اتوالقيام بعمليّ  اإلنتاج اتعمليّ  ومراقبة اته،حاجيّ  وتوفري املنجمي باملركّ 
 .)إدارة الّصيانة، ومشروع بالد احلدبة ،إدارة املعاجلة ،إدارة االستغالل(  هي أربع إدارات على
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، وهي تتوّىل العنق بلجب املنجمي امتداًدا للمرّكب ابةبعنّ  ة املينائيّ  املنشآت وحدة عتربُ تُ : املينائّية املنشآت مديريّة  . م
 فنالسّ  يف شحنها َمثَّ  ومن وختزينها، الفوسفات حناتشُ  استقبال اتعمليّ  وإدارة، الوحدة العمّ  تسيري على اإلشراف

وهي  .زمةالّال  ةواجلمركيّ  ةاإلداريّ  bإلجراءات والقيام فنللسّ  ة الّدوريّةيانالصّ  اتعمليّ  إىل bإلضافة bئن،الزّ  إىل ونقلها
 .)الّصيانة دائرةالّشحن، و  دائرة(بدورها تتفرّع إىل دائرتني مها  

 مدى ودراسة  هائي،النّ  املنتوج من ناتالعيّ  دراسة على اإلشرافويتوّىل : نميةللتّ  ةطبيقيّ التّ  حباثاألو  راساتالدّ  مركز  . ن
 احللول وإجياد وتثمينه، املنتوج جودة لتحسني زمةالّال  ةطويريّ التّ حباث األ Òدارة والقيام دة،دّ حملا املواصفات مع  مطابقته

 .األخرى ساتاملؤسّ  لبعض ةواستشاريّ  حبثّية خدمات تقدمي  إىل bإلضافة سة،bملؤسّ  قةاملتعلّ  ةالبيئيّ  للمشاكل اجعةالنّ 
 .)154، صفحة 2019خلف هللا، (  )طويرألحباث والتّ ا دائرةتقدمي اخلدمة، و  دائرة(دائرتني مها  إىل  ع  تفرّ يهو بدوره  و 

  بنقل  �تمّ ، 2016 أكتوبر 01 يف" SOMIPHOS" مناجم الفوسفات لشركة ارً مؤخّ  هاضمّ  متّ  :يقل الربّ وحدة النّ   .ص
 إدارتنيعلى  شرفهي بدورها تو ، ابةبعنّ  ة املينائيّ  املنشآت إىل العاتر بئر العنق بلاملنجمي جب بركّ امل من الفوسفات

 .)169، صفحة 2018مدفوين، (  )يانةوإدارة الصّ   ،إدارة االستغالل(ا  مه
  لمؤّسسة لنظيمي  ط اهليكل التّ خمطّ  .2

  :أد هط  املخطّ   من خالل لشركة مناجم الفوسفات  نظيميالتّ   يكلاهلكن توضيح  ا سبق، ميممّ      
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  ةبتبسّ   "SOMIPHOS"نظيمي لشركة مناجم الفوسفاتاهليكل التّ ):  08كل رقم (الشّ 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 إدارة االستغالل 

 إدارة الّصيانة 

  ةة املاليّ مديريّ 
 واحملاسبة 

  مستقاة من واقع املؤّسسة:  املصدر
 

وحدة الّنقل  
 الربي 

 ةة العامّ املديريّ 
 ة العامّ األمانة 

  قريبوالتّ  صالاملساعد على االتّ 
 إدارة األمن 

 إدارة الّتدقيق 

 إدارة تسيري اجلودة والبيئة 

مركز الّدراسات  
الّتطبيقّية واألحباث  

 الّتطويريّة 

وحدة  ة مديريّ 
ة  مديريّ  املقر 

 املوارد 

املنشئات  ة مديريّ 
ة  ديريّ امل املينائّية 

 الّتجاريّة 

املرّكب  
املنجمي  
 جببل العنق 

دائرة احملاسبة 
 ة العامّ 

مصلحة  
 االستقبال 

مصلحة املاليّة 
 املالّية دائرة  واحملاسبة 

مصلحة تسيري  
 املوارد البشريّة 

مصلحة اخلدمات  
 االجتماعّية 

مصلحة الوسائل  
 املشرتكة 

مصلحة الّسالمة  
 والّصّحة 

دائرة املوارد 
 البشريّة 

 دائرة الّتكوين

دائرة نظام  
 املعلومات 

دائرة الّشؤون 
 القانونّية 

دائرة تقدمي 
 اخلدمة 

دائرة األحباث 
 والّتطوير 

دائرة تقدمي 
 اخلدمة 

 دائرة اإلنتاج 

 دائرة الّشحن 

 دائرة الّصيانة 
 مديريّة املبيعات 

دائرة العالقات  
 مع الّزbئن 

 إدارة االستغالل 

 إدارة املعاجلة 

 إدارة الّصيانة 

مشروع بالد 
 احلدبة 

دائرة 
 اإلستثمارات 

 عالقة وظيفّية  
 هرمّية عالقة 

ة  ديريّ امل
 ّتقنّية ال
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  عالقة شركة مناجم الفوسفات مبحيطها اخلارجي اين: الفرع الثّ 
 يف دةمتعدّ  عالقات وتربطها عمتنوّ  حميط ضمنة سة اقتصاديّ ة مؤسّ مثل أيّ  نشاطهاناجم الفوسفات مشركة  متارس     
 العالقة ذات األطراف مع  عالقا�ا وتطوير  توسيع  على تعمل فهي ويل،والدّ  يلّ احمل املستوى على املصاحل تبادل إطار
 .ديدةأهداف تضمن هلا البقاء واالستمرار يف سوق تسودها املنافسة الشّ   من أجل حتقيق  اودولي�  اوطني� 

 سة زlئن املؤسّ  .1
 احتياجا�م توفري على تعمل إذ. لبالطّ  لنظام اوفقً  القارات خمتلف من زbئن مع ناجم الفوسفات مشركة  تتعامل     

 وbألسعار األحيان، من الكثري يف bآلجال bلبيع  تتعامل كما،  عليها فقاملتّ  اآلجال ويف املطلوبة املواصفات حسب
مع الفوسفات ناجم مشركة  تتعامل ويف ذات السياق، ح.بالرّ  هوامش بتحقيق هلا تسمح يتوالّ  وقالسّ  يف ائدةالسّ 

 ،...)وماليزP تركيا واهلند(، ويف آسيا )الربازيل(، ويف أمريكا )أوكرانيا، و بولونيا فرنسا، ايطاليا، إسبانيا، (وb أورّ  زbئن يف
 وجمال، عليه لصّ املتح املنتوج وجهة عن سةللمؤسّ  بون الزّ  تصريح ةإلزاميّ و ه املقام هذا يف إليه اإلشارة جيبوما 

 وسياسة  هاتبتوجّ  اوالتزامً ، ريفةالشّ  املنافسة على اممنه احفاظً  بينهما املربمة ةفاقيّ االتّ  إطار يف وذلك ،اتهاستخدام
 .)171، صفحة 2018مدفوين، (  ويلالدّ   ظامالنّ  إطار ة يفاخلارجيّ  ولةالدّ 
 سةدو املؤسّ مورّ  .2

 من نوعني مع  ذلكمن أجل  وتتعامل نشاطها، لضمان  ة املاديّ  املوارد من العديد  إىلناجم الفوسفات مشركة ج حتتا     
  يتمّ  يتوالّ  ولواحقها فجريالتّ  مواد( أبرزها احملي�  املتاحة املواد على ياحمللّ  وريد التّ  قتصرُ يَ و  .وأجانب نيحمليّ  دين،املورّ 

 الغاز، كالبنزين، ةالطّاقويَّ  املواد خمتلف، الدفاع لوزارة ابع التّ " ONEX" ةر تفجّ املواد للم الوطين يوان الدّ  من توريدها
. )أيضا  اخلفيفة جهيزاتالتّ  وخمتلف  اخلفيفة الغيار قطع ، و ةاملعدنيّ  واهلياكل البناء مواد،  شحيمالتّ  ومواد يوتالزّ  املازوت،

 وقالسّ  يف ر تتوفّ  ال ةخاصّ  جتهيزات استخدام ستدعييذي الّ  سةاملؤسّ  نشاط طبيعةبحسب ف، األجنيب عاملالتّ  اأمّ 
 ةحتميّ  جانب إىل املطلوبة واجلودة كاليفالتّ  شروط مبراعاة اخلارج من استريادها إىل يدفعها ذيالّ  األمر ة،الوطنيّ 

 آالت ارات،كاحلفّ  االستخراج آالت( يف ل املتمثّ  قيلالثّ  جهيز التّ  بفيخصّ  البيئة على احملافظة  لشروط احرتامها
 نتائج على بناءً ، و ةدوليّ  مناقصات بطرح عليها احلصول ويتمّ ، ...)الكربى، ةاملعدنيّ  اهلياكل قل،النّ  كرير،التّ  حن،الطّ 

    .)172، صفحة 2018مدفوين، (  معه عاملالتّ   سيتمّ  ذيالّ  داملورّ  حتديد   يتمّ  ةواملاليّ  قنيةالتّ  مطابقتها
  سة منافسو املؤسّ  .3
  ةنافسيّ ، وتتمثل املزاP التّ ناجم الفوسفاتممنافس لشركة  " bملغرب أهمّ OCPريف للفوسفات "يعترب مكتب الشّ    

ر ا�موعة على تشكيلة من املوارد ريف للفوسفات bملغرب يف احتياطات ذات جودة عالية، حيث تتوفّ الشّ  ملكتب
، وهو ما يعادل  )طن يارمل 50(ز جبودة عالية وتعترب األهم يف العامل حيث تبلغ حوايل يت تتميّ عة الّ واالحتياطات املتنوّ 
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 وتونس سورP من كلّ  صادرات تراجع  أمام كما أنّه.  )21، صفحة 2020محد، ( ةمن االحتياطات العامليّ  )71%(
 2010 سنة قو�P  دخوال مصر شهدت ¨ما،  حلقتيتالّ  ةياسيّ السّ  األزمة بسبب )امستقبلي�  ا�ديدً  الن شكّ تُ  تنياللّ (

 ةاألوروبيّ  األسواق اجتياح إىل ¨ا دفعت يتوالّ  األخرى، هي شهد�ا اليت األزمة مرّده املوالية نواتالسّ  يف اومتزايدً 
 جودة أقلّ  منتوجها أنّ  من غمالرّ  علىو  ،)األزمة تبعات لتجاوز( عبةالصّ  العملة على احلصول بغية منخفضة Çسعار

 ناجم الفوسفاتمشركة  زbئن لمِّ حيُ  لعبورها ارسومً  وفرضها ويسالسّ  لقناة امتالكها أنّ  إّال  اجلزائري، الفوسفات من
 سعي مع  ةخاصّ  ومصر، كاألردن أخرى جهات إىل تعاملهم  حتويل إىل ¨م  تدفع ما  اغالبً   ةإضافيّ  تكلفة آسيا ةقارّ  من

ا حبكم آسيا يف سوقها زترتكّ  يتالّ  األردن  هناك مصر جانب إىلو  .منتوجها جودة حتسني إىل األخرية هذه  كما،  ق̈ر
. املنافسني أشدّ  من جيعلها ذيالّ  األمر ،ناجم الفوسفاتمشركة  منتوج تركيبةمن  أحسن برتكيبة منتوجها ميتاز

 2014لسنة  اجلزائر صادرات قاربت بصادرات القائمة إىل إسرائيل ضاف تُ املنافسني من الالئحة هذه إىل bإلضافة
  )170، صفحة 2018مدفوين، (
 لحةاملص أصحاب lقي .4

 احلكومي  للقطاع ¸بعني أبرزهم،  نيواالجتماعيّ  االقتصاديني ركاءالشّ  من العديد  مع   مناجم الفوسفاتشركة    تتعامل     
 املضافة القيمة على سمالرّ  من ، اإلعفاءركاتالشّ  أرbح على ريبةالضّ  من كاإلعفاء( االمتيازات من العديد  ىوتتلقّ 
 تحديد ب( القيام جانب إىل .)ةوليّ الدّ  اتفاقيّ االتّ   إطاريف ركاءالشّ  جلب، و ةحتيّ التّ  البنية  توفري، ةاجلمركيّ  سوموالرّ 

 لدى ركةالشّ  حتظى. ويف ذات السياق، )معهم العمل وحدود ركاءالشّ  حتديد  "أسعار البيع"، األسعار حتديد ، األسواق
هذه  جتاه ائما الدّ اللتزامه بةطيّ  بسمعة...وغريها رائب، اجلمارك،الضّ  مصاحل كالبنوك، دةاملتعدّ  ةاالقتصاديّ  األطراف
 طرف من ائمةbالستجابة الدّ  وحتظى مصاحلها حتقيق إىل تسعى يتالّ  الالعمّ  لنقابة سبةbلنّ  نفسه والوضع . اجلهات
  املستويني  على  سةاملؤسّ  تساهم كما.  ةاإلسرتاتيجيّ أهدافها  حتقيق مع  تتعارض وال معقولة املطالب دامت ما املؤّسسة

 أخرى جهة من عليها واحملافظة البيئة محاية  على وحرصها جهة، من bلوالية البطالة امتصاص يف والبيئي  االجتماعي
  .)173، صفحة 2018مدفوين، (
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 مناجم الفوسفات شركةل  "SWOT"  حليل االسرتاتيجيالتّ :  الثثّ الفرع ال
يف نفس الوقت  اأ°ّ غري  ة،قوّ  نقاط من به ع تتمتّ  امل نتيجة معترب اقتصادي بثقل مناجم الفوسفاتشركة  ع تتمتّ      

 من نتمتكّ  إذا منها استغالهلا واالستفادة ميكن ةاقتصاديّ  فرص على رتتوفّ  اأ°ّ  إىل إضافة ضعف، نقاط تعاين من
  .تواجهها  يتالّ  هديداتالتّ  جتاوز

  حمّل الّدراسة سةيف املؤسّ عف والضّ  القوة نقاط .1
  :أد ه من خالل اجلدولسة  املؤسّ   يفعف  ة والضّ من نقاط القوّ   كلّ   إبرازميكن       

  

  حمّل الّدراسة  سةعف يف املؤسّ نقاط القوة والضّ   :)09(اجلدول رقم  
  

  سةيت تعاين منها املؤسّ عف الّ الضّ  نقاط  سةيت متتلكها املؤسّ ة الّ القوّ  نقاط
 بــــ ريقدّ  للفوسفات احتياطي خمزون  علىسة املؤسّ  رتتوفّ    -
 )طن مليون 1.8( إىل تصل ةإنتاجيّ  طاقة، و )طن مليار 2(

 �P؛سنو  
تعمل الّشركة بنظام عمل ثالث وردPت يومي�ا على    -

 مستوى املرّكب املنجمي جببل العنق؛
 على املستخرج للفوسفات معاجلتها يف سةاملؤسّ  تعتمد    -

 ؛، مقارنة bملصادر األخرىتكلفة األقل بيعيالطّ  الغاز
 أربعةمنتوجني، بعدما كانت تنتج  احالي�  سةاملؤسّ  تنتج   -

 بزPدة ويسمح ،اإلنتاج يف محكّ التّ  ةعمليّ  ليسهّ  وهذا ما
لتحقيق هامش ربح  املبيعات حجم زPدة مثَّ  ومنه، حجم
 ؛جّيد 

 بركّ امل مستوى على معتربة ختزين  طاقة سةاملؤسّ  متتلك   -
 )ألف طن 90(و ،)ألف طن 300(تقّدر حبوايل  املنجمي

 ابة؛بعنّ  ة املينائيّ  نشآتامل  مستوى على
ب املركّ   يف اجلودة ملراقبة ةخاصّ  مصاحل على سةاملؤسّ  رتتوفّ    -

 قةاملتعلّ  املشاكل يف محكّ bلتّ  يسمح اممّ ، وامليناءي املنجم
 وقت؛ أسرع يف ومعاجلتها bجلودة

 ا؛عاملي�   ¨ا معروفة ةجتاريّ  لعالمة سةاملؤسّ  امتالك   -

 إىل حتتاج يتوالّ  ةاملنجميّ  منها ةخاصّ ، bلقدم �اآمنش زمتيّ    -
 صيانتها؛  أو لتجديدها ضخمة ومبالغ  كبرية استثمارات

 صعبت اممّ ، البةbلصّ  العنق جبل منجم فوسفات زمتيّ    -
ة عالي نسب على احتوائه إىل إضافة ومعاجلته، طحنه ةعمليّ 
 ا؛صناعي�  فيه املرغوب غري املغنزيوم من
 بدأ ذيالّ ، و اخلام الفوسفات تصدير على سةاملؤسّ  اعتماد   -

وافتقارها إىل توّفر الّصناعات ، يرتاجع  عليه العاملي لبالطّ 
الّتحويلّية املتعّلقة bلفوسفات اّليت يزداد الطّلب عليها يوًما 

  ؛بعد يوم
جببل العنق  املنجمي بركّ امل من الفوسفات نقل اقتصار   -

 ككسّ وسيلة نقل واحدة تتمّثل يف العلى  ابةعنّ  ميناء إىل
واّليت تتمّيز bحملدوديّة وارتفاع أسعارها ممّا أّدى  ة،ديديّ احل

 bملؤّسسة إىل الّلجوء إىل الّنقل بواسطة الّشاحنات الّتابعة
 ؛ا أيًضاتكلفته  bرتفاع زتميّ ت يتص والّ اخلا لقطاعل

 لشكَّ ي اممّ ،  ¨ا ةخاصّ  نقل وسائل على سةاملؤسّ  رتوفّ  عدم   -
 .ةصديريّ التّ  ا�اعمليّ أمام ا كبريً  اعائقً 

، bإلضافة إىل حمدوديّة يون الدّ  بعض سةاملؤسّ  عاتق على   -
 ؛متويلها الّداخلي
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ص ميزانّية خاّصة للّرتويج من خالل وسائل    - ختصي
 اإلعالم، واملمثّلّيات والقنصلّيات bخلارج؛

 جمال يف مهّمة ةوميدانيّ  ة جتريبيّ  خبربة سةاملؤسّ  ع تتمتّ    -
 املستوى على منافس وجود وعدم، اخلام الفوسفات تصدير

  ي.احمللّ 

سة مناجم ؤسّ مم على حتتّ  مشرتكة ةحيّ وجود سياسة فال   -
البلدان  ة من األمسدة لكلّ وعيّ الفوسفات ضرورة بيع نفس النّ 

 .ةاألروربيّ 
  

  
  

  بتصّرف.  )2018مهدي، (  :املصدر
  

   حمّل الّدراسة سةيف املؤسّ هديدات الفرص والتّ  .2
  

  :أد ه يت تواجهها من خالل اجلدولهديدات الّ سة، والتّ إبراز الفرص املتاحة للمؤسّ ميكن       
  
  

   حمّل الّدراسة  سةملؤسّ اوالّتهديدات الّيت تعرتض  : الفرص املتاحة  )10(اجلدول رقم  
  

  سةيت تعرتض املؤسّ هديدات الّ التّ   سةالفرص املتاحة أمام املؤسّ 
 ؛الفوسفات لتصدير ةمهمّ  أسواق وجود   -
 نميةالتّ  طاتخمطّ  دعم يف ةاملادّ  هلذه يلّ احمل وقالسّ  حاجة   -

 ؛ةالفالحيّ 
 ؛سةللمؤسّ  ةاإلنتاجيّ  القدرات  تطويرة  إمكانيّ    -
ة ادّ حويل الكيماوي مللتّ ة االستثمار يف مشروع اإمكانيّ    -
من خالل اقرتاح بديل السترياد ه تثمين¨دف لفوسفات ا

  .ة من هذا املنتوجاملواد املشتقّ 
  

 ؛عاملي�ا الفوسفات من كبرية احتياطات وجود   -
 للمنافسني؛  سبةbلنّ  سويقالتّ  عناصر يف محكّ التّ  سهولة   -
 البحري؛ قلالنّ  تكلفةارتفاع     -
 إىل فاذالنّ  عرقل يُ  اممّ ، ويسالسّ  قناة عبور حقوقارتفاع    -

 ؛ ةاألسيويّ  األسواق
 الفوسفات  مناجمشركة   تواجهها يتالّ  ةوليّ الدّ  املنافسة  اشتداد   -

  .وتونس املغرب طرف من
  

  

  

  بتصّرف.  )2018مهدي، (:  املصدر
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 سيري يف شركة مناجم الفوسفات مراقبة التّ نظام الث: واقع  املطلب الثّ 
  بشكل  محكّ التّ  على  سةإدارة املؤسّ  مساعدةيف  الفوسفات مناجم شركة يف سيريالتّ  مراقبة  وظيفة ومكانة دور يربز     
 بغرض العمل وخطط واز تامل وضع  على قائمة اتعمليّ  سريورة خالل من اأهدافه وحتقيق �انشاطا تسيري يف د جيّ 

 تقييم على املسؤولني ومساعدة االحنرافات وحتديد  تائجالنّ  مبتابعة سيريالتّ  مراقب يقوم كما دة،حمدّ  أهداف حتقيق
  .سةاملؤسّ   يت تعيشهاروف املعاصرة الّ الظّ   يف ظلّ   ةخاصّ   ،ه حتسين بغرض املناسبة  اإلجراءات  اذواختّ د،  بشكل جيّ   األداء

  مناجم الفوسفاتسيري يف شركة مراقبة التّ نظام ل: مكانة  الفرع األوّ 
ركات شركة مناجم الفوسفات كغريها من الشّ  قامت ة،فعاليّ و   كفاءةب ساتاملؤسّ  تسيري يف سيريالتّ  مراقبة ةألمهيّ  انظرً      

 يناملسريّ  وتوجيه مساعدة على يعمل سيريللتّ  مراقب عليه شرفيُ ، سيريالتّ  ملراقبة bالعتماد على نظام ةاالقتصاديّ 
  األداء. حتسني  بغرض  املناسبة اإلجراءات  اذواختّ  األداء  تقييم على واملسؤولني

 املؤّسسةيف  ّتسيري مراقبة الوصف وظيفة   .1
وهي  هلا ¸بعة وحدة أهمّ  يف سيريالتّ  مراقبة لوظيفة اامتدادً  مناجم الفوسفاتشركة  يف سيريوظيفة مراقبة التّ  عتربُ تُ      
  م حكّ التّ  على تاملديرPّ  مسؤويل وكذا، ةالعامّ  اإلدارة مساعدة يف ةاألساسيّ  اتهمهمّ  تكمن. العنق جببل املنجمي باملركّ 

 للعمل اخلطط وضع  على القائمة اتالعمليّ  سريورة خالل من أهدافهم، وحتقيق نشاطا�م تسيري يف د جيّ بشكل 
 االحنرافات وحتديد  تائجالنّ  مبتابعة سيريالتّ  مراقب يقوم كما سة،املؤسّ  أهداف حتقيق بغرض ةقديريّ واز ت التّ وامل

  بني  تواصل هناك أنّ  حيث املناسبة، ةصحيحيّ التّ  اإلجراءات اذاختّ  َمثَّ  ومن، أسبا¨ا شرح على املسؤولني ومساعدة
 .  )2022بن دريس، (  سةاملؤسّ  يف األخرى خمتلف األقسامو  سيريالتّ  مراقب

ب ه يساعد إدارة املركّ ، ألنّ كبرية  ةأمهيّ  ذو هذا القسم عتربيُ : املنجمي باملركّ على مستوى  وازنةامل مراقبة لقسم سبةbلنّ   . أ
اذ القرارات د من خالل متابعة وتقييم خمتلف األنشطة، وتوفري قاعدة للمعلومات تستخدم يف اختّ سيري اجليّ على التّ 
 ،ةسيري واملاليّ يف جمال التّ  فونموظّ  ساعدهيُ  ،رئيس القسم ى تسيري هذاعل شرفُ يُ  ياق،ويف ذات السّ  ،ةقنيّ والتّ  ةاإلداريّ 
  أد ه. كلالشّ  يف حكما هو موضّ ،  )ة اإلحصاء، وخليّ ةحليليّ مصلحة احملاسبة التّ مصلحة املوازنة، (ن من  ويتكوّ 

         

  ب املنجمي lملركّ   املوازنةقسم مراقبة  ط خمطّ ): 09الشكل رقم (    
  

  
  
  

   
  

  

 
  وازنة قسم مراقبة امل

 ة كريتاري السّ 

 ة اإلحصاء خليّ  ة حليليّ مصلحة احملاسبة التّ  املوازنة مصلحة 

 املوازنة: قسم مراقبة  املصدر
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رية؛ من أهمّ    -  قارير ة، وكتابة التّ املكاملات اهلاتفيّ  ل بكلّ كفّ ق bلقسم من خالل التّ ما يتعلّ  تنظيم كلّ ( مهامها الّسك̧ر
 .)سائل،... وغريهاوالرّ 
 متابعة وتقييم سري، و وتقسيمها على مجيع األقسام بة للمركّ إعداد املوازنة العامّ ( مهامها ؛ من أهمّ املوازنة مصلحة   -

ص احمليطة روفالظّ  سة، معرفةاملؤسّ  نشاطات ة، حتليل االحنرافات وتقدمي قديريّ التّ  اإلنتاج، إعداد املواز ت بنق
 .)شروحات حوهلا

وغري املباشرة املرتبطة بنشاط  كاليف املباشرةحساب مجيع أنواع التّ ( مهامها ة؛ من أهمّ حليليّ التّ  احملاسبة مصلحة   -
 .)االستغالل نتيجة  حسابو   كلفة،تكلفة اإلنتاج، حساب سعر التّ  حساب،  املؤسسة

صّ  يتالّ  واجلداول القوائم من جمموعة إعداد( مهامهااإلحصاء؛ من أهم  ةخليّ    -  ب، إعداد تقارير نشاطات املركّ  خت
 .)واإلنتاجي ياملادّ  bجلانب قةة متعلّ إحصائيّ  املستوPت، وتقارير مجيع  على اإلنتاج ةحول عمليّ  يومّية

 مبتابعة ةالعامّ  ةاملديريّ  على مستوى سيريالتّ  مراقبةتقوم  :مناجم الفوسفاتشركة  على مستوى سيريالتّ  راقبةمل سبةbلنّ   . ب
 خمتلفإىل أداء  bإلضافة، تهيت تصلها من إدار ة الّ من خالل الكشوفات والوÝئق املاليّ  ب املنجميء املركّ أدا وتقييم

من جهة، وبني  الوحدات هذه وخمتلف ةالعامّ  ةاملديريّ  بني  الوسيط تعترب؛ فهي إذن سةمؤسّ لل ابعةاألخرى التّ  وحداتال
  تقييم  ةعمليّ  يف سيريالتّ  مراقبة عتمدُ تَ ياق، ويف ذات السّ . ابعة هلا من جهة أخرىوائر التّ ت والدّ ة واملديرPّ ة العامّ املديريّ 
 راتمؤشّ  Òعداد خالهلا من لتقوم البيا تخمتلف املعطيات و  مجع  من نهامتكّ  يتالّ  األدوات من جمموعة على األداء
 :ة اآلتيةاألساسيّ  bملهام سيريالتّ  مراقبة تقوم اوعمومً   .املختلفة األداء

 ؛سةاملؤسّ  أنشطة بكلّ  قةاملتعلّ  املعلومات مجع    -
 ؛ ةنويّ السّ  ةاخلطّ  حتضري يف واملسامهة نسيقالتّ    -
شاطات خالل النّ قييم سة، وإرساهلا من أجل املتابعة والتّ املتعلقة جبميع وحدات املؤسّ  قديريةالتّ  واز تامل إعداد   -

 ة؛نويّ السّ 
 ة؛نويّ ة والسّ هريّ قارير الشّ كة عن طريق التّ ابعة للشّر أداء الوحدات التّ  مراقبة   -
 ة يف األداء؛توجيه الوحدات عندما تكون هناك احنرافات سلبيّ    -
 .سةيت هلا صلة بنشاطات املؤسّ ة، واهليئات الّ ة إلرساهلا للوزارات املعنيّ إعداد تقارير شهريّ    -
  املؤّسسةيف  مراقب الّتسيري   مواصفات .2

أكثر من  منذ املؤسسة يف سيريالتّ  مراقبة يشغل قسم وهوسامي،  إطار سةاملؤسّ  يف احالي�  سيريالتّ  راقبةم ةمبهمّ  يقوم     
إلدارة  مهاقدّ  يتالّ  قاريرالتّ  خالل من اbرزً  كان ذي  الّ  هئأدا يت شغلها علىويلة الّ ة الطّ قد انعكست املدّ و  ،عشر سنوات
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 تلك ةخاصّ  سةاملؤسّ  يف االختالالت من الكثري معاجلة عنها نتج يتوالّ ة، ة واهليئات اخلارجيّ ة العامّ ب واملديريّ املركّ 
  .)2022بن دريس، (  سيريوسوء التّ املوارد،    ¨در قةاملتعلّ 

يخ من اجلامعة يد: مراد بن دريس خرّ سة هو السّ سيري يف املؤسّ مراقب التّ : سةاملؤسّ  يف سيريالتّ  مراقب التمؤهّ   . أ
حليلية، واآلن هو رئيس لقسم مراقبة  ا ملصلحة احملاسبة التّ رئيسً  ا، مثّ ا مالي� سة إطارً ، شغل يف املؤسّ 1988ة سنة اجلزائريّ 

من ممارسة مهنته بكل سهوله ميّكنه  الت مامن املعارف واملؤهّ  ميتلكأنّه  هذا ا�ال، كمايف معتربة وله خربة سيري، التّ 
تقنيات ب درايةيف اإلحصاء هلا bإلضافة إىل عون تقين ان، إطاران جامعيّ كما يساعده يف ¹دية مهام القسم   ويسر.

  ة.ؤون اإلداريّ لشّ معرفة bاإلعالم اآليل، و 
  ة:املهام اآلتيسة  سيري يف املؤسّ توكل ملراقب التّ :  سةاملؤسّ  يف سيريالتّ  مراقب هامم  . ب
 ة؛  نويّ ة والسّ هريّ ة الشّ شاط االقتصاديّ إعداد تقارير النّ    - 
 سة؛للمؤسّ  ةاإلسرتاتيجيّ  هاتللتوجّ  دةاحملدّ  راتاملؤشّ  تقدمي    - 
 صة؛املخصّ  املوارد تقييم   - 
 ؛على مجيع املستوPت واألقسام  ةاملعنيّ  bهلياكل وعالقتها ةواملردوديّ  كاليفلتّ خاص b معلومات بنك إعداد   - 
 نشاط؛ كلّ  نتائج حتليلاملواز ت، و  إعداد سريورات تنشيط   - 
 ؛ةصحيحيّ التّ   االقرتاحات وتقدمي  شرح مع ،  قديراتوالتّ  اإلجنازات بني الفروقات وحتليلاالحنرافات،   حتديد    - 
يف  محكّ االستغالل واملعاجلة والصيانة من أجل التّ ات املتعلقة بسريورات القرار  اذاختّ  على تساعد  عناصر تقدمي    - 
 ؛احناتة الورشات والشّ كاليف ومردوديّ التّ 
 ...؛ملف،  نشاط لكلّ  قاحملقّ  اهلامش على املعلومات تقدمي    - 
 ؛)ةاإلنتاجيّ و   ةاسبيّ احملة،  املاليّ (  سيريالتّ  راتومؤشّ  التمعدّ  ومتابعة حساب   - 
 دائم؛ بشكل سةاملؤسّ  األداء يف مبتابعة تسمح يتالّ  القيادة جداول إعداد   - 
 ؛)ةبيئيّ الة، و جتماعيّ اال(اهنة  روف الرّ والظّ  راتطوّ لتّ b مرتبط سة يف املؤسّ سيريتّ لل مراقبة نظام إقامة - 
  سة خالل غياب املدير.بتسيري املؤسّ   القيام - 
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  الفوسفاتمناجم  سيري يف شركة مراقبة التّ أدوات نظام :  اينثّ الفرع ال
مراقبة   يف سيري، يستخدمها مراقب التّ أدوات ةعدّ  على مناجم الفوسفاتشركة  يف سيريالتّ  مراقبة نظام عتمدُ يَ      

 سة.يف املؤسّ   األداء  لتقييم ةاملهمّ  راتاملؤشّ   وضع  شاط، bإلضافة إىل االستعانة ¨ا يفومتابعة سريورة النّ 
  اليةامل احملاسبة  نظام .1

ات العمليّ  ل كلّ ة متثّ ة، ومعاجلتها يف شكل معطيات عدديّ ة نظام يسعى لتنظيم املعلومات املاليّ املاليّ  احملاسبة عدُّ تُ      
ويف ذات  ة.تها املاليّ ة ذمّ سة خالل ممارسة نشاطها، من أجل معرفة وضعيّ يت تعرفها املؤسّ ات الّ واألحداث والوضعيّ 

ات،  ة للعمليّ اخليّ الدّ  قابةالرّ  ةعمليّ  يف سةاملؤسّ  تستخدمهاسيري ة، وأداة للتّ ضرورة قانونيّ ة املاليّ  احملاسبة تربُ عتُ ياق، السّ 
 مناجم شركة يف ةاليّ امل احملاسبة تقوم وعليه، ة.اذ القرارات املاليّ ل سريورة اختّ سهّ سة، وتُ كما تسمح مبراقبة نشاط املؤسّ 

 :)2022شنيخر، (  آليتb  الفوسفات
 ؛نقد�P  عنها عبريالتّ  املمكن اتالعمليّ  خمتلفوتدوين   تسجيل   - 
 سة؛املؤسّ  يف النقديّة  قاتدفّ التّ  متابعة   - 
 ؛سةاملؤسّ  ةذمّ  رتطوّ  مدى عرفةم   - 
 ؛ةسنة ماليّ   ة عند °اية كلّ الكشوفات املاليّ إعداد     - 
 سة؛ة للمؤسّ ة املاليّ ة عن الوضعيّ إعطاء صورة حقيقيّ    - 
 ؛)وغريهم  ...،ديناملورّ  bئن، الزّ  البنوك،(  زمةالّال  bلبيا ت ةواخلارجيّ  ةاخليّ الدّ  األطراف خمتلف تزويد    - 

  رات املؤشّ  خمتلف حساب يف كبري بشكل  ةاملاليّ  احملاسبة معطيات على سة املؤسّ  يف سيريالتّ  مراقب عتمدُ يَ ، ايلوbلتّ     
خمتلف يف ذلك  ه، وتساعدعناصرمها مبختلف تائجالنّ  حساب وجدول سةاملؤسّ  ة ميزانيّ  خالل  من حليلالتّ  وجداول

  ة.الربامج احلاسوبيّ 
  لّتكاليفحماسبة انظام   .2

اذ سيري واختّ ة bلغة يف التّ ة، وهلا أمهيّ رة يف احملاسبة املاليّ سة إىل معلومات أخرى غري متوفّ ون يف املؤسّ حيتاج املسريّ     
 بغرض كاليفحماسبة التّ  ستخدمُ تَ  راسةالدّ  حملّ  سةاملؤسّ  فإنّ  ةاملاليّ  احملاسبة استعمال إىل ضافةاملناسبة، فاإلالقرارات 

 :)2022بن دريس، (
 إنتاج املنتوجني؛ كاليف، وتزويد احملاسبة املالية مبعلومات حول تكلفة  وحساب التّ  األعباءحتليل     -
 قة فعال؛تائج احملقّ عة مستقبال، ومقارنتها bلنّ تائج املتوقّ كاليف والنّ حساب التّ    -
 عة؛حساب سعر تكلفة املنتجات املصنّ    -
 ؛نع ة الص¸مّ عة و نصف املصنّ ة واملنتجات  األوليّ   bملوادّ   تسيري املخزون اخلاصّ    -
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 ة ملتابعتها؛ العامّ   للمديريّةكاليف  ة bلتّ قارير اخلاصّ تقدمي التّ    -
 قياس وحتليل أداء اإلدارات واألقسام؛   -
  املواز ت. حتضري يف استخدامها بغرض ةروريّ الضّ  املعلومات توفري   -

 سة،ة للمؤسّ جاعة االقتصاديّ النّ لقياس  كاليفحماسبة التّ  معطيات على سةاملؤسّ  يف سيريالتّ  مراقب يعتمد يل، وbلتاّ     
  سة.سيري املناسبة لتحقيق أهداف املؤسّ اذ قرارات التّ bإلضافة إىل اختّ 

     ةقديريّ ت التّ املوازw نظام .3
املديريّة  إىل ورفعهاة، ا على تقنيات وتقارير تقنيّ اعتمادً  ةقديريّ التّ  املواز ت Òعدادسة املؤسّ  يف سيريالتّ  مراقب يقوم     
 يقوم حيث ات،العمليّ  على قابةوالرّ  املواز ت هذه تنفيذ  مبتابعة يقوم شاطالنّ  سنة وخالل عليها، للمصادقةة العامّ 

 ةوخاصّ  سةاملؤسّ  يف الوظائف خمتلف ومراقبة مبتابعة لإلدارة تسمح ةسنويّ  أو ةشهريّ  ة،يوميّ  ةدوريّ  تقارير Òعداد
 وحساب ةقديريّ والتّ  ةالفعليّ  القيم بني املقارنة طريق عن موين،والتّ  واإلنتاج bملبيعات قةاملتعلّ  ةاألساسيّ  الوظائف

 نظام املواز ت وعليه، يقوم .امليزانيات متابعة جبداول ىتسمّ  جداول شكل يف التمعدّ  خالل من االحنرافات
 :)2022بن دريس، (  آليتb  الفوسفات  مناجم شركة يف ةقديريّ التّ 
 ؛ةاإلسرتاتيجيّ  ةللخطّ  ةالكميّ  مجةالرتّ    -
 ؛ةمركزيّ الّال  بتحقيق يسمح اممّ ،  اتالحيّ الصّ  وتفويض ّري سم كلّ  اتمسؤوليّ  حتديد    -
م والقيا البيع  سعر وحتديد ، كاليفالتّ  خمتلف ومراقبة حلساب ةروريّ الضّ  bلبيا ت سةاملؤسّ  يف املصاحل خمتلف تزويد    -

 ؛ةاملاليّ  حليالتالتّ  مبختلف
 .دةاحملدّ  األهداف مع  مقارنة  )سنو�P  ،(شهر�P   دور�P  يتمّ  حيث واملصاحل، األقسام أداء تقييم   -

 من أجل تفعيل سريورة املراقبة من جهة، ةقديريّ نظام املواز ت التّ  على سةاملؤسّ  يف سيريالتّ  مراقب يعتمد يل، وbلتاّ     
اذ اختّ  علىة ة العامّ املديريّ  من جهة أخرى، ومبا يساعد ، والعمل على حتسينه سةاملؤسّ يف  األقساماملصاحل و تقييم أداء و 

  .قرارات صائبة وسليمة
    القيادة جداول .4

 من خالل شاطالنّ  طبيعة عن ةومعربّ  صةملخّ  مناذج حتضري املربجمة واخلطط املوازنة تنفيذ  متابعة ةب عمليّ تطلّ ت     
  بواسطة  يتمّ  ما وهذا املناسب الوقت يف زمةالّال  القرارات اذاختّ  أجل من  نفيذ التّ  ةوضعيّ  بتحديد  تسمح دقيقة راتمؤشّ 

  ة شهريّ  قيادة جداول وهناك ة،دوريّ  بصفة تمّ ت شركة مناجم الفوسفات يف القيادة ولاجد  وإعداد .القيادة جداول
 ليقوم البطاقات تلك بتجميع  سيريالتّ  مراقب ويقوم املمارس، شاطالنّ  بنوع ةرات خاصّ حتوي مؤشّ  ةسنويّ  وأخرى،
 الفرتة يف قحتقّ  ما(العناصر اآلتية  سةاملؤسّ  يف القيادة جدول ضمُّ يَ  اسة. وعمومً امل للمؤسّ القيادة الشّ  جدول Òعداد
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 جداول تسعىعليه، و  .)ل اإلجنازدة، معدّ احملدّ  األهدافسبة، والنّ  bلقيمة موّ ة، النّ احلاليّ  الفرتة يف قحتقّ  املاضية، ما
 :)2022شنيخر، (  حتقيق اآليت إىل سةؤسّ امل يف القيادة

 حتسينها؛ أجل من سيريالتّ  عملية يف ةاألساسيّ  العناصر مبختلف املسؤولني تنبيه   -
 قديري؛للتّ  الفعلي شاطالنّ  ومطابقة توافق  مدى توضيح   -
  ة تنظيميّ  ة،تقنيّ  ة،ماليّ  مشكلة أو سة،للمؤسّ  عادي غري نشاط أليّ  القيادةجدول  يف احلاصلة bالحنرافات نبيهالتّ    -

  . دائمة أو مؤقتة
 على وشاملة واضحة نظرة إعطاءمن أجل  نظام جداول القيادة على  سةاملؤسّ  يف سيريالتّ  مراقب يعتمد ايل، وbلتّ      

 أداء  حتسني جمهودات خيدم، ومبا  لعالجها عفالضّ نقاط  و الستثمارها    ةالقوّ  نقاط على فعرّ لتّ ، واسةاملؤسّ  نشاط رتطوّ 
  .ا�االت كلّ   يف سةاملؤسّ 

  نمية املستدامةالتّ فلسفة  يف إطار   مناجم الفوسفاتشركة   مساعي:  الثثّ الفرع ال
 يطيف حماألمن bجلودة وتوفري  قتتعلّ  ةعمليّ  Òجراءات  قيامالإىل  املستدامة نميةالتّ فلسفة  سة يف إطارتسعى املؤسّ      

 واحملافظة على البيئة.بون،  واالهتمام أكثر bلزّ   ،العمل
  يف حميط العمل األمن احلرص على توفري   .1

أة، مهيّ  دُّ آمنة وجِ ب ظروف عمل ذي يتطلّ والّ ، سةطبيعة نشاط املؤسّ  ن خاللوم، ةالبيئيّ  اإلدارة نظام إطار يف    
 إىلمن وراء ذلك  �دفاألشخاص، و  أمنحفظ و  بتحسني ظروف العمل قتتعلّ  ةعمليّ  Òجراءات سةاملؤسّ  قامت

 الوقاية جمال يف خذةاملتّ  دابريوالتّ  القواعد  احرتام، مع املطلوبة والقواعد  املعايري وفق الفوسفاتة مادّ  نتاجخلق سريورة إل
 توفري أي العمل على ؛¨ا املعمول والقوانني  سة املؤسّ  أهداف إطار يف وذلك ،واحمليط واألمن ةحّ الصّ  على املخاطر من

  ممتلكات  على واحملافظة واحمليط األشخاص منأو  ةصحّ  على احملافظةمع  ةنظيميّ والتّ  ةاملعياريّ  روطللشّ  اوفقً املنتج 
  .)212صفحة ، 2018سرتة، (  سةاملؤسّ 

2. l بونزّ لاالهتمام أكثر   
 فإنّ  وهلذا. لزbئنها املستدام ضاالرّ  هي يف حتقيق وبقائها استمرارها لضمان  وسيلة أحسن Çنّ  واعية سةاملؤسّ      
واّليت متّكنها وتساعدها  ،حيث أّ°ا وضعت بطاقات خاّصة لالستماع إىل الّزbئن. بزbئنها اكبريً  اويل اهتمامً سة تُ املؤسّ 

 احتياجات  من د أكّ التّ  إىل ةالعمليّ   هذه �دفو  .)161، صفحة 2019خلف هللا، (  يف الّتدخل الّسليم قبل البيع وبعده
 يف خذةاملتّ  القواعد احرتام إطار يف وذلك، سةؤسّ امل لبَ قِ  من لهاوحتمّ  وإبالغها شروط إىل وترمجتها حتديدها ن،ئbالزّ 

 االستجابة  غاية إىل بون الزّ  حاجة  عن عبريالتّ  من ةالعمليّ  هذه تبدأ حيث العمل،  يف واألمن  حةوالصّ   احمليط  محاية جمال
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سرتة،  ( اجلدد) bئنالزّ  اتملفّ  عددو  ي،كاو الشّ  عددج، و املنت  (جودة اليةالتّ  راتاملؤشّ  على ةالعمليّ  هذه تعتمد كما .  هلا
    .)213، صفحة 2018

  اجلودة سياسةأهداف املؤسسة يف إطار   .3
 بوحدة املتواجدة ةجاريّ التّ  ةاملديريّ  عدُّ تُ و سويق، جاح إىل وظيفة التّ ل bلنّ كلَّ طوير لكي تُ ات اإلنتاج والتّ حتتاج عمليّ     
قة ¨ا، ق بتنمية وتطوير املبيعات واألعمال املتعلّ ما يتعلّ  وكلّ  سويق،التّ  أنشطة مجيع  عن املسؤولةركة يف الشّ  املقرّ 

 أكثر  زbئن على  واحلصول سة،املؤسّ  ملنتوج ويجالرتّ  من أجل تقنيا�اختلف  مب احلديثة كنولوجياالتّ معتمدة يف ذلك على  
دة، وآجال تسليم حمدّ  مالئم وسعر توفري منتوج ذي جودة معتربةإطار  يف اخلي أو اخلارجيسواًء على املستوى الدّ 

 أهداف أهمّ  بني من عالية جودة ذات منتجات تقدمي  عتربُ يُ ياق، ويف ذات السّ  .وقالسّ  مستلزمات تقتضيه ملا اوفقً و 
ركة قامت الشّ  ذلك ولبلوغ، مالئهو  وكسب زbئنها رضا قحيقّ  ما هذا ألنّ ؛ ةتبسّ شركة مناجم الفوسفات ب واهتمامات

  آليت:b  اجلودة سياسة إطار يف
 والبيع؛ اإلنتاج أهداف تحقيقالّسعي ل   -
 حاجيا�م؛ لتلبية نفسها وتكريس لزbئنها االستماع  -
  وتعاون؛ شراكة فرص وخلق توسيعها، إىل عيوالسّ  جهاو منت أسواق على احملافظة   -
 اجلودة؛ حتسني عناصر وتنفيذ  وإدماج لفهم  األفراد وتكوين  ¹هيل   -
 خلف هللا، ( املعايري املتعامل ¨ا من االقرتابمن أجل  اختالال�ا ختفيضوالعمل على ، املنتجات جودة مراقبة  -

  .)161، صفحة 2019
     سةللمؤسّ  ةالبيئيّ  ياسةالسّ  .4

 وتفجري حفر اتعمليّ  من تبعهُ يَ  وما نقيبالتّ  على عتمدُ يَ  استخراجي شركة مناجم الفوسفات نشاط أنّ  مبا     
 وما ينتج الغبار مثل سريورة اإلنتاج فاتخلّ مب كبري وبشكلا سلبي�  ريتأثّ  فيه تعمل ذيالّ  احمليط فإنّ  ،معاجلةو  واستخراج

ا ، وأيضً واألمحاض احملروقة يوتلزّ كا  الرتبةث تلوّ  صلبة وسائلة وفضالت نفاPت من حويلاملعاجلة والتّ  اتعمليّ  عن
bلغازات اهلواء ث تلوّ  يتالّ و  إىل اجلوّ املتصاعدة  األخبرة إىل bإلضافة ،وغريهااملهرتئة حن ات ووسائل الشّ خردوات اآلليّ 

 على  احملافظةركة على ضرورة ا من الشّ وإدراكً سريورة اإلنتاج.  عن اتجالنّ ، وÝين أكسيد الكربون الكربون  غازك ةامّ السّ 
تقنية اإلنتاج األنظف، حيث قامت بتجديد  اعتمدتفقد  املستدامة، نميةالتّ  جتاه رسالتها جتسيد  أجل منو  البيئة، 

 ISO"  البيئيةنظام اإلدارة    معظم وسائل اإلنتاج بوسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة، bإلضافة إىل تطبيق متطلبات

.  )301 ، صفحة2015مقدم، ( اجلودة إدارة نظام تطبيق  مع  امنً اتز  2006 سنة وبداية 2005 سنة °اية مع  "14000
 عدديف Pدة زّ ال وتريةخالل من  ةاالجتماعيّ ة سة املواطنة" ومفهوم املسؤوليّ "املؤسّ  مبدأعلى سة املؤسّ  تعتمد كما 
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، هلم مةاملقدّ  ةاالجتماعيّ يت تنشط فيها، واخلدمات الّ  ية يف املنطقةنسبة البطالة املتفشّ  امتصاص فني يف إطاراملوظّ 
  .)163  -162، الصفحات 2019خلف هللا، (  ةوالبيئيّ   والصحّيةة  Pضيّ واملسامهة يف بعض األنشطة الرّ 

 ة؛العامّ املديريّة   ضمن ة البيئيّ  لإلدارة نظام إدماج   -
 ة؛ البيئيّ  املخاطر لتسيري الفعّ  نظام اعتماد   -
 ؛ البيئة محاية جمال يف األفراد تكوين   -
  بتأثري  ةاخلاصّ  البحوث ماسيّ  املطروحة، ةالبيئيّ  للمشكالت حلول إجياد حول املتواصلة ةالعلميّ  bلبحوث القيام   -

  . البيئة على سةاملؤسّ ¨ا  تقوم   يتالّ  املشاريع خمتلف  
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   شركة مناجم الفوسفاتبامل  األداء الشّ   لتحسنيكأداة    املقرتحة  بطاقة األداء املتوازنين:  االثّ  املبحث
سات، املؤسّ دخول مفاهيم وفلسفات جديدة عامل  إطار يف كبرية راتوتطوّ  التحتوّ سيري املعاصر التّ  فعر  لقد      

يت الّ  سيريالتّ  مراقبة، وهو ما انعكس أيًضا على أصبح يعتمد على طرق وأساليب تتماشى مع هذه املفاهيم احلديثةو 
يف  للقيم مبختلف وظائفها ومهامهاا�ا وأدوا�ا ف مع هذا الواقع اجلديد من خالل حتديث آليّ جيب عليها أن تتكيّ 

 فعرّ التّ  سيري احلديثة لتقييم األداء ¨دفطاقة األداء املتوازن من أدوات مراقبة التّ ب عتربُ دد، تُ سة. ويف هذا الصّ املؤسّ 
وبغرض الوقوف على واقع نظام مراقبة الّتسيري   ،ملعاجلتها وتصحيحها ةلبيّ والسّ االجيابّية لتثمينها، والّنقاط  قاطالنّ  على

 املالشّ  األداء  قياس لغرضمنوذج لبطاقة األداء املتوازن  اقرتاح سيتمّ وحتسني األداء بشركة مناجم الفوسفات بتبّسة 
احلصول عليها  متّ  يتالّ  املعلومات ظلّ  يفهذا و  ،"b"BSC Designerستخدام بر مج حاسويب  راسةالدّ  حملّ  سةللمؤسّ 

  الّدراسة.  املتعّلقة بفرتةاملالّية    عن واقع املؤّسسة، bإلضافة إىل بعض الوÝئق
    مناجم الفوسفاتلشركة   املقرتحة  wت بطاقة األداء املتوازنمكوّ ل:  املطلب األوّ 

 املؤّسسي املالشّ  األداء  وتقييم قياسلاملستخدمة  احلديثة سيريالتّ  مراقبة أدوات أهمّ من  املتوازن  األداء  بطاقة تعترب     
، البعد االجتماعي، موّ النّ و  معلّ التّ  بعد  ة،اخليّ الدّ  اتالعمليّ  بعد  ،bئنزّ ال بعد  املايل، البعد ( أبعادهاخمتلف  خالل من

  راسة.الدّ   سة حملّ ملؤسّ األخرية يف اهلذه  تصميم منوذج   ميكن املتوازن  األداء بطاقة  تمكوّ   من اوانطالقً .  )والبعد البيئي
    حمّل الّدراسة سةاه االسرتاتيجي للمؤسّ مالمح االجتّ ل: األوّ الفرع  

ة فعاليّ  مة األعمال، ذلك أنّ ة واألوىل لإلدارة العليا يف منظّ ة األساسيّ اه االسرتاتيجي املهمّ ة حتديد االجتّ ل عمليّ متثّ      
سة من حتديد األهداف لإلدارات تعتمد عليه خمتلف األنشطة األخرى يف املؤسّ اه بشكل متكامل حتديد االجتّ و 

ص املوارد وخمتلف األنشطة األخرى.،  ةووضع اخلطط العمليّ ،  اتاملختلفة واختيار االسرتاتيجيّ   وختصي
 حمّل الّدراسة  سةاملؤسّ   رسالة .1

 bئن فحسب، بل حتتوي روحسة أو الزّ املؤسّ  تج  صفُ مة األعمال عن سبب وجودها، وهي ال تَ  رسالة منظّ عّرب تُ      
د وثيقة، بل هي إحساس عميق والتزام واعي bهلدف األعظم مة األعمال ليست جمرّ رسالة منظّ  سة، كما أنّ املؤسّ 

 سةوتعكس الصورة اآلتية رسالة املؤسّ  الوجود. زى إىل ظهورها إىل حيّ ذي أدّ والّ ، سة من أجلهذي أنشأت املؤسّ الّ 
   املقرتحة.
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 حمّل الّدراسة سةاملؤسّ   قيم .2
ة، ويف هذا نظيميّ ا من ثقافتها التّ ل جزًءا أساسي� مة األعمال، وتشكّ ة يف حياة منظّ ة مهمّ ل القيم حقيقة جوهريّ متثّ      
  :العناصر اآلتية  خالل من  املقرتحة  سةقيم املؤسّ  ميكن إبرازدد،  الصّ 
  
  
  
  
  
 
  حمّل الّدراسة سةؤسّ ملا  رؤية .3

ة ب من قيادا�ا اإلداريّ طلُ سات، تَ رت على خمتلف أنواع املؤسّ يت أثّ ة والّ ة املتسارعة واجلذريّ غيريات املهمّ التّ  إنّ     
. سة مع هذا الواقع املتغّري لتعامل املؤسّ ا ل منهجً ريعة يف العامل، ووضع رؤية متثّ ذ ي حباالت املنافسة السّ االهتمام اجلدّ 
ص ميكندد،  ويف هذا الصّ    :اليةالتّ  ةاألساسيّ   العناصريفاملقرتحة     سةاملؤسّ  رؤية تلخي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 احملّلي املستوى الّتمّيز على 
 والّدويل 

رؤية  
 سة المؤسّ 

 مستو�ت حتقيق إىل عطلّ التّ 
 دة جيّ  أداء

كسب ثقة خمتلف األطراف  
 املصلحة ذات 

 

 كانالسّ  مع العالقات تعزيز
 ة احملليّ  لطاتوالسّ  ا�اورين

 

 املقّدمة  واخلدمات املنتجات  جودة  خالل  من lئن الزّ  إلرضاء  املتواصل عي السّ  

 املصلحة  ذات األطراف جلميع القيمة  وخلق  حتقيق على العمل

 البيئة و  المة السّ  ة،lلصحّ  �تمّ ات اسرتاتيجيّ  وتبّين  اعتماد

 ا�تمع  وتنمية خدمة  خالل  من ركةالشّ  صورة  سنيحت
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  حمّل الّدراسة  سةة للمؤسّ الغا�ت واألهداف اإلسرتاتيجيّ  .4
ؤية ة والرّ نظيميّ سالة والقيم التّ ة وضع الغاPت واألهداف بصورة صحيحة ودقيقة ومرتابطة إىل حتويل الرّ ساعد عمليّ ت     

ة زمنيّ  فرتاتحتقيقها بشكل مرتابط وعرب  املؤّسسة من خالهلا مات األعمال إىل مستوPت أداء حتاولة ملنظّ املستقبليّ 
حسني نافسية، جيب أن تكون قادرة على التّ التّ  قدرا�ا" SOMIPHOS"مناجم الفوسفات ز شركة خمتلفة. ولكي تعزّ 

ايل استدامتها. ويف هذا وق؛ وbلتّ تها يف السّ ة يف ذلك لضمان حصّ ز واالستباقيّ ميّ ألنشطتها لتحقيق التّ  املستمرّ 
  سة يف العناصر اآلتية:  ة املؤسّ يت تتماشى مع إسرتاتيجيّ الّ املقرتحة  هذه الغاPت واألهداف  ل أهّم دد، تتمثّ الصّ 

 ؛اودولي� حملي�ا    سةلمؤسّ ل  الّسوقّية ةصّ احل تنمية   -
  األخرى؛ امليادين وخمتلف ناعةوالصّ  راعةالزّ  لقطاع جودة ذات وخدمات منتجات تقدمي    -
 ؛تعزيز سريورة تكوين العّمال، وتوعيتهم لتمكينهم من تطوير املمارسات اّليت تسهم يف حتسني جودة املنتج   -
 حتسني تسيري العالقة مع الّزbئن؛   -
 وتوطيد الّتواصل مع أصحاب املصلحة؛   زيزتع   -
 ضمان االلتزام الّصارم بتطبيق الّتشريعات والّلوائح املتعّلقة bجلودة، الّصّحة والّسالمة املهنّية والبيئة؛    -
 ؛على ا�تمع والبيئةة ألنشطة الشركة  وتقليل اآلÝر البيئيّ احلّد من الّنفاPت،     -
 ال؛قة بصحة وسالمة العمّ والوقاية من املخاطر املتعلّ   احلدّ    -
 مبا يضمن استدامتها لألجيال الّالحقة.ة  بيعيّ ترشيد استهالك املوارد الطّ    -

    للمؤّسسة حمّل الّدراسة  املقرتحة  أبعاد بطاقة األداء املتوازن:  اينثّ الالفرع  
لألداء ميكن أن يقيس األداء  ديحو ر ه ال يوجد مؤشّ إدراك أنّ ى ظهور مفهوم بطاقة األداء املتوازن إىل لقد أدّ      

عة لألداء موزّ  الكمّية والّنوعّية راتؤشّ من املسة إىل جمموعة رتجم رؤية املؤسّ ت قاربةامل همات األعمال، فهذ ملنظّ  ّشاملال
  . املؤّسسةنشاط  اّليت تغّطي     ةساسيّ األبعاد  األ  على جمموعة من

  lئنالزّ   بعداملايل و   بعدال .1
ة لوقوف على مستوى املردوديّ ا فمن خالهلما يتمّ قياس وتقييم األداء، يف  البطاقة أبعاد هذان البعدان من أهمّ  عدُّ يُ      

  سة.يف املؤسّ  املقرتحةة  قة من اإلسرتاتيجيّ املتحقّ 
 يتوالّ  رها،وتطوّ  سةاملؤسّ  نجاحل ةالفعليّ  ورةالصّ  يعكس bعتباره سةاملؤسّ  يف اهم� مُ  ابعدً  املايل البعد  عتربُ يُ : املايل البعد    . أ

 يف ويتمّ ، استثناء دون  ساتاملؤسّ  مجيع  ويف االستخدام واسعةرات من املؤشّ جمموعة  من انطالقا عليها احلكمميكن 
سة  املؤسّ  إلدارة سبة bلنّ ه أهداف لمتثّ ، كما سةؤسّ امل ورسالة رؤية  حتقيق يف مباشرة تساهم يتالّ  األهداف حتديد  البعد هذا 

على  إجيايب أثر نحسّ التّ  هلذا يكن مل إن  األخرىاألبعاد  يف األداء  نبتحسّ  عتدُّ يُ  ال إذ جمملة، بصفة األداء واجهة
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ومن   .قد والنّ   حليلوالتّ  راسةbلدّ   األهداف هذه على  سةملؤسّ ا يف املصلحة ذات  األطراف تُرّكز  ما عادة لذا  املايل، األداء
، االستغالل األمثل لألصول، حجم األرbح الّصافية تعظيم(لبعد املايل يف إطار ا املقرتحة ةاألهداف اإلسرتاتيجيّ 

 .)ةحتسني املردوديّ و 
 يف هي ما املايل البعد  أهداف أنّ  حيث ،يف املؤّسسة اتاالسرتاتيجيّ خمتلف  بناء أساس bئنزّ ال لميثّ : bئنالزّ  بعد   . ب

 عتربيُ و   سة،املؤسّ  زbئن خمتلف باتمتطلّ  bئنالزّ بعد   يعكس كما  ،سةاملؤسّ  ملنتجات bئنزّ ال قبول ملدى ترمجة إال  احلقيقة
 ةأمهيّ  ذو bعتباره bئنزّ ال بعد  على املتوازن  األداء بطاقة زتكّ وقد ر  أهدافها، حتقيق يف األخرى األبعاد نجاحل امعيارً 
 للخطرا مقياسً  عتربُ يُ  البعد  هذا تراجع  فإنّ  دةجيّ  سةللمؤسّ  ةاملاليّ  ةالوضعيّ  كانت  لو فحّىت  سة،للمؤسّ  سبةbلنّ  bلغة

املردوديّة حتسني ، الّرفع من احلّصة الّسوقّية(bئن بعد الزّ يف إطار  املقرتحة ةومن األهداف اإلسرتاتيجيّ  .االسرتاتيجي
 .)bئنمستوى رضا الزّ فع من  الرّ ،  الّتجاريّة

  البعد ا�تمعي  .2
 وإجراءات  تدابري اذاختّ  سةاملؤسّ  وهذا ما حيّتم على البيئي، ثلوّ للتّ  بة املسبّ  ناعاتالصّ  من الفوسفات صناعة عتربتُ      

 bجلانب املرتبطة راتاملؤشّ  اختيار نّ إف لذلك ،، وكذلك االهتمام bلعمل ا�تمعيالبيئة على واحلفاظ لوثالتّ  من للحدّ 
  انشغاالت واهتماماتومبا يلّيب  ،من جهة سةللمؤسّ  املقرتحة ةاإلسرتاتيجيّ  األهداف ضمن دخلُ يَ  واالجتماعي البيئي

Çربعة جماالت (جمال العاملني  ا�تمعيوميكن حتديد جماالت أنشطة األداء . من جهة أخرى ذات املصلحة األطراف
  األداء  بطاقة يف ا�تمعي البعد  دمج ييؤدّ  حيث ،)فاعل مع ا�تمع وجمال محاية املستهلك وجمال التّ  البيئة وجمال
البعد (عدين إىل بُ بدوره البعد ا�تمعي ينقسم  ومبا أنّ . سةملؤسّ يف ا املستدام املالشّ  األداء حتقيق إىل املتوازن 

  إبرازمها يف اآليت:  ، ميكن)االجتماعي والبعد البيئي
ضمان ، تعزيز املسامهة االجتماعّية( االجتماعيبعد اليف إطار  املقرتحة ةمن األهداف اإلسرتاتيجيّ : البعد االجتماعي  . أ

  .)ضا الوظيفي، حتسني مستوى الرّ الة وسالمة العمّ صحّ 
  هالك ث، ترشيد استمحاية البيئة من التلوّ ( بيئييف إطار البعد ال املقرتحة ةمن األهداف اإلسرتاتيجيّ  :البعد البيئي  . ب
  .)اقةطّ وارد الم
  معلّ والتّ   موّ النّ  بعدة و اخليّ ات الدّ العمليّ   بعد .3

يتعّلق ¨ذين البعدين مجيع األنشطة والفعالّيات الّداخلّية احليويّة اّليت تتمّيز ¨ا املؤّسسة عن غريها من املؤّسسات،      
ص البنية الّتحتّية اّليت جيب أن حتّققها املؤّسسة لتطوير ذا�ا وحتقيق منّو وحتسني على املدى الّطويل.  وتشخي

 ذاه مقيّ ويُ سة، ات داخل املؤسّ ز األنشطة والعمليّ ة مدى متيّ اخليّ ات الدّ العمليّ  عد ب: يعكس ةاخليّ ات الدّ العمليّ  بعد   . أ
 أهداف بعض لمتثّ و  .املسامهني وأهداف وغاPت bئن،الزّ  باتمتطلّ  تلبية  على قدر�ا ومدى سةؤسّ املجناح  درجة البعد 
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 على إحداثها الواجب حسيناتbلتّ  األخرى األهداف ترتبط  فيما ،موّ النّ و  معلّ التّ  بعد  ألهداف نتيجة البعد  هذا
 ةومن األهداف اإلسرتاتيجيّ . عنها تنشأ قد  يتالّ  املخاطر ولتفادي، سةؤسّ امل رؤية لتحقيق ةاخليّ الدّ  اتالعمليّ  مستوى
كفاءة حتسني كفاءة اجلهاز اإلنتاجي، حتسني كفاءة االستغالل، حتسني  (العملّيات الّداخلّية يف إطار بعد  املقرتحة

  .)اإلدارة املالّية
  اعمالدّ  البعد  فهو، املتوازن  األداء بطاقة عليه تقوم ذيالّ  األساس موّ والنّ  معلّ التّ  بعد عتربيُ : معلّ والتّ  موّ النّ بعد   . ب

العاملني  لدى ةالفكريّ  والقدرات املهارات يعكسو  ،املستمرّ  طويرللتّ  األفراد ةقابليّ  على زركّ يُ  حيث ة،اخليّ الدّ  اتللعمليّ 
 ةومن األهداف اإلسرتاتيجيّ . ةاحلاليّ  البيئة يف سةاملؤسّ  جناح مرتكزات أحد فهو إذن  ،ةاقتصاديّ  قيمة خلق دف¨

  .)وحتسني إنتاجّية العمل،  العاملنيحتسني بيئة العمل، تطوير مهارات  (  الّنمّو والّتعّلميف إطار بعد   املقرتحة
   مناجم الفوسفات  لشركة  املقرتحة  رات بطاقة األداء املتوازنعرض مؤشّ : اينثّ املطلب ال

 ¹يتبعد من أبعادها    يف إطار كلّ   املقرتحة  ةاإلسرتاتيجيّ ة لبطاقة األداء املتوازن، واألهداف  األبعاد املكونّ  حتديد  بعد      
 مستوى تعكسيت الّ  ألداءا راتؤشّ هم مأل وقد ّمت التطّرق .بعد من هذه األبعاد لكلّ  املقرتحة راتؤشّ امل حتديد  مرحلة

، ومعاجلتها راسةالدّ  سة حملّ مؤسّ لل املالّية من الوÝئق بناًء على بيا ت مستقاة األهدافهذه  حتقيق يف مقدّ التّ 
  ."BSC Designer"  احلاسويب  رب مجال  bستخدام
  lئناألداء للبعد املايل وبعد الزّ قياس رات  ل: مؤشّ الفرع األوّ 

بعد من هذين  ، ولقياس أداء كلّ املتوازن  األداء  بطاقة bئن بعدين متكاملني يفالبعد املايل وبعد الزّ كلٌّ من عترب  يُ      
   راسة.الدّ   سة حملّ رات املختارة حسب نشاط املؤسّ املؤشّ   ببعضالبعدين سيتم االستعانة  

 املايل   بعدلاأداء  قياس  رات مؤشّ  .1
 عكسُ حتقيق أهدافها، كما يَ للّشركة يف ة ورة الفعليّ يعكس الصّ فهو ، املتوازن  األداء  بطاقة يف اهم� البعد املايل مُ  دُّ عيُ      
 بعضاالعتماد على  سيتمّ هلذا البعد،  املقرتحة اإلسرتاتيجّية خالل األهداف جاح احلاصل يف األبعاد األخرى. ومنالنّ 
  .هئأدا  لقياس  راتؤشّ امل
: يُعترب حتسني األرbح عامل رئيسي الستمرار ومنّو املؤّسسة، وسيتّم االعتماد على الّصافية األرbحتعظيم حجم   . أ

وانعكاس  عوائد وأرbح الّشركة، منوّ ال ميكن االستغناء عنه يف حتديد مدى ُمهم�ا  bعتباره مؤّشرًامؤّشر األرbح الّصافية 
   ذلك على حتسني أدائها املايل.
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على  االقتصار ، سيتمّ مدى كفاءة املؤّسسة يف حسن استغالل خمتلف أصوهلاملعرفة : لألصولاالستغالل األمثل   . ب
 .)ل دوران األصول، ومعدّ ستثمارل العائد على االمعدّ (  اثنني مها  رينمؤشّ 
    ّعلى ةسؤسّ امل ة األموال املستخدمة يفرحبيّ رات قياس مؤشّ  ر من أهمّ عترب هذا املؤشّ يُ ؛ ستثماراالل العائد على معد 

  قدرة املؤّسسة على استغالل موجودا�ا من خالل العوائد الّناجتة عن نشاطها.  قيسُ يَ فهو  ،  شكل أصول
  ّإنتاج املتاحة بغرض  اة أصوهلاستغالل كافّ  يفركة ر مدى كفاءة الشّ قيس هذا املؤشّ ل دوران األصول؛ يَ معد

  مؤّسسة.لل  جّيد أداء  حتقيق  على  سبة فهذا يُدلّ ما زادت هذه النّ كلّ ف، لذا  اإليرادات
 والعمل على حتسينها سيتمّ ، ةتائج املاليّ ملعرفة مسامهة رأس املال املستثمر يف حتقيق النّ  :املالّية ةحتسني املردوديّ   .ج

بزPدة  ق سبة للمستثمرين فيما يتعلّ bلنّ  اهم� ر مُ ؤشّ هذا املعترب يُ إذ  ؛األموال اخلاّصةة ردوديّ مر مؤشّ  االعتماد على
  ة املالئمة. اذ القرارات االستثماريّ وكذا سهولة اختّ ،  األرbح

  2019(تني نتني املاليّ ي السّ يت تغطّ راسة، والّ الدّ  سة حملّ ة للمؤسّ املاليّ  الوÝئق بيا تجوع إىل ا سبق، وbلرّ ممّ      
يف  املقرتحة البعد املايل لبطاقة األداء املتوازنرات قياس أداء ا، ميكن عرض مؤشّ عً ، وbملقارنة مع ما كان متوقّـ )2020و

  .اجلدول أد ه
  2020" خالل سنة  SOMIPHOS" لشركة  مؤّشرات قياس أداء البعد املايل:  )11(رقم   اجلدول

 
 

  نة السّ                
  البيان 

2019  2020  
  احلقيقي   ع املتوقّ   احلقيقي 

  1354813291.62  1460802283  958007048.98  (دج)  األرlح الّصافيةحجم 

  1354813291.62  1460802283  958007048.98  ) دج (  الّصافيةالّدورة  نتيجة 

  44566110292,18  43674624521  44184153743,55  ) دج (صايف األصول  

 3.04 3.34   2.17  (%)  الستثمار ل العائد على امعدّ 

  7116578433.29  6863519849  7274635937.76  ) دج ( صايف املبيعات 

  56486590477,29  54671852912  55991686806,36  ) دج ( األصول  إمجايل

   12.60   12.55   12.99  ) %( معّدل دوران األصول 

  2616441927.74  2591973502  1947880079.99  )دج (رائب تيجة العادية قبل الضّ النّ 

  38245690267.28  36407789829  36977475547.49  ) دج (ة األموال اخلاصّ 

 6.84 7.12 5.27  ) % ( موال اخلاّصة ة األمردوديّ 
  

  

  راسة.خالل فرتة الدّ   ّشركةة للاملاليّ   وÝئقلا بيا ت على bالعتماد البالطّ  إعداد من :املصدر
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 lئن أداء بعد الزّ قياس  رات مؤشّ  .2
ة، وللوقوف املباشر على حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجيّ ا النعكاسه رضا زbئنها نظرً  حتسني مستوىركة إىل �دف الشّ      

، وحتديد مدى جناحها يف إرضاء زbئنها، املرتبطة ¨ذا البعد االسرتاتيجيركة ن نتائج أداء الشّ ر وحتسّ على مدى تطوّ 
ل وحتقيق رف الفاعسويقي املرتبط بتفعيل عالقتها مع هذا الطّ التّ  املؤّسسة رات تعكس أداءاالعتماد على مؤشّ  سيتمّ 

  رات لقياس أدائه.املؤشّ   بعضهلذا البعد، سيتّم االعتماد على    املقرتحة  ومن خالل األهداف اإلسرتاتيجّية  مصاحله.
 اإىل رفعه هذه األخرية تسعىو ، للّشركة شاط االقتصادينّ حمّصلة الاإليرادات حتقيق  تربعي: الّرفع من احلّصة الّسوقّية  . أ

 بيعات للّشركة.مى مؤّشر حجم  االعتماد عل  من خالل زPدة حجم املبيعات بغية تعظيم أرbحها، لذا سيتمّ 
ركة، وحتديد سويقي للشّ جاري والتّ ن نتائج األداء التّ ر وحتسّ تطوّ  ستوىللوقوف على م :املردوديّة الّتجاريّةحتسني   . ب

 كلّ  عن قاحملقّ  بحالرّ  اّلذي يقيس  هامش الرّبحمعّدل  االعتماد على مؤّشر  ، سيتّم  زbئنها  كسب والءمدى جناحها يف  
  املنتوج.  بيع  سعر  حتديد على األخرية هذه  ساعدي كما ،يف الّشركة  افيةالصّ  املبيعات  من دينار

العمل على ركة الشّ  لزاًما على قطاع الفوسفات أصبح يفحّدة املنافسة  اشتدادمع  :bئنالزّ رضا  ىمستو الّرفع من   .ج
ر االعتماد على مؤشّ  تمّ سيbئن عن منتجا�ا وخدما�ا لكسب رضاهم، ولتحقيق ذلك عات الزّ حتسني مستوى توقّ 

  وحماولة كسب والئهم.   كة على االحتفاظ بزbئنهامدى حرص الشّر مؤّشر يرتجم   وهو،  اخلدمات املقّدمة للّزbئن  قيمة
  2019(املالّية للمؤّسسة حمّل الّدراسة، واّليت تغّطي الّسنتني املالّيتني  الوÝئقممّا سبق، وbلّرجوع إىل بيا ت      

يف  املقرتحة ، وbملقارنة مع ما كان متوقّـًعا، ميكن عرض مؤّشرات قياس أداء بعد الّزbئن لبطاقة األداء املتوازن )2020و
 اجلدول أد ه:

  2020" خالل سنة  SOMIPHOS" لشركة: مؤّشرات قياس أداء بعد الّزlئن  )12(رقم   اجلدول
  

  

  نة السّ                
  البيان 

2019  2020  
  احلقيقي   ع املتوقّ   احلقيقي 

 1193807 1291158 1276139  ) طن( حجم املبيعات 

  1354813291.62  1460802283  958007048.98  ) دج (  الّصافية  الّدورةنتيجة 

  7116578433.29  6863519849  7274635937.76  ) دج ( صايف املبيعات 

 4.46 6.61 7.53  )دج (  هامش الّربحمعّدل  

  324.08 506 20  119 883 26  281.61 912 23  )دج (قيمة اخلدمات املقّدمة للّزlئن 
  

  فرتة الّدراسة.  املالّية للّشركة خالل  الوÝئق  بيا ت على bالعتماد الطّالب إعداد من :املصدر
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  لبعد ا�تمعياأداء  قياس رات : مؤشّ اينثّ الفرع ال
سة، ولقياس أداء  للمؤسّ  املتوازن  األداء بطاقة من أحدث األبعاد يف  )االجتماعي والبيئي(يه قَّ البعد ا�تمعي بشِ   يُعدُّ      
   راسة.الدّ   سة حملّ رات املختارة حسب نشاط املؤسّ املؤشّ   ببعضاالستعانة    بعد من هذين البعدين سيتمّ   كلّ 

  االجتماعيلبعد  اداء  أقياس  رات مؤشّ  .1
 يشمل حيث سات،املؤسّ  ستوىم على املستدامة نميةالتّ  لتطبيق ةاألساسيّ  احملاور من االجتماعي األداء عتربيُ      

.  سةbملؤسّ  رو¹ثّ  ¹ثري  عالقة تربطهم  ذينالّ ة حلاملص صحابأل االجتماعي اجلانب  على سةاملؤسّ  نشاط  انعكاسات
ط فيه من خالل تقدمي خدمات نشُ ذي تَ عيد االجتماعي مبجموعة من املبادرات جتاه ا�تمع الّ على الصّ  ّشركةوتقوم ال

هلذا البعد، سيتّم  املقرتحة خالل األهداف اإلسرتاتيجّيةومن . عليمة والتّ حّ ة ويف جماالت الصّ عاية االجتماعيّ يف الرّ 
  رات لقياس أدائه.املؤشّ   بعضاالعتماد على  

 رسيتم االعتماد على مؤشّ ة، تها االجتماعيّ ركة ملسؤوليّ تعزيز الشّ من أجل معرفة مدى : ةتعزيز املسامهة االجتماعيّ   . أ
ذي ر عن الغالف املايل الّ  هذا املؤشّ عربِّ يُ ي. و تمع احمللّ ا� تنميةشاطات االجتماعية لصة للنّ ة املخصّ حجم امليزانيّ 

 ي. ة جتاه جمتمعها احمللّ تها االجتماعيّ  لاللتزام مبسؤوليّ ركة سنو�P صه الشّ ختصّ 
اهلا داخل : يف إطار حتقيق هدف العمل بدون خماطر ومن أجل ضمان سالمة عمّ الة وسالمة العمّ ضمان صحّ   . ب

 ض هلا العامل بسبب عملهيت يتعرّ ة الّ واألمراض املهنيّ ر عدد حوادث العمل عترب مؤشّ احلوادث، يُ املصنع من وقوع 
  ركة هلذا اهلدف. ا لقياس حتقيق الشّ ا مالئمً رً مؤشّ 

 عا�م كفيلا من األرbح ومقابال يفوق توقّ ال ومنحهم نصيبً عترب تشجيع العمّ : يُ ضا الوظيفيحتسني مستوى الرّ   . ج
املستخدمني  أعباءط نصيب العامل من ر متوسّ مؤشّ  عدُّ يُ يف هذا الّصدد، تهم. و مستوى رضاهم ورفع إنتاجيّ بتحسني 

  ركة هلذا اهلدف. ا لقياس حتقيق الشّ ا مالئمً رً مؤشّ 
  2019(املالّية للمؤّسسة حمّل الّدراسة، واّليت تغّطي الّسنتني املالّيتني  الوÝئقممّا سبق، وbلّرجوع إىل بيا ت      

 ، وbملقارنة مع ما كان متوقـًّعا، ميكن عرض مؤّشرات قياس أداء البعد االجتماعي لبطاقة األداء املتوازن)2020و
  يف اجلدول أد ه: املقرتحة
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  2020" خالل سنة SOMIPHOS" لشركة: مؤّشرات قياس أداء البعد االجتماعي  )13(رقم   اجلدول
  

  

  نة السّ                
  البيان 

2019  2020  
  احلقيقي   ع املتوقّ   احلقيقي 

    398.53 400 48  777 427 39    251.61 789 36  ) دج ة (ة االجتماعيّ حجم امليزانيّ 

  40 0  42  ) حادث ( عدد حوادث العمل

  2703339489.62  2253015819 2827296219.10  ) دج (املستخدمني    أعباء

 2051 2041 2007  عدد العّمال اإلمجايل 

  أعباء من  متوّسط نصيب العامل 
  ) دج (  املستخدمني

1408717.60  1103878.40  1318059.23  

  

  املالّية للّشركة خالل فرتة الّدراسة.  الوÝئق بيا ت على bالعتماد الطّالب إعداد من :املصدر
  

  

  البيئيلبعد  اداء  أقياس  رات مؤشّ  .2
رتبط امل املستدام، فهذا البعد مُ ا ضمن أبعاد األداء الشّ  مهم� مكا ً  ه حيتلّ  أنّ غم من حداثة هذا البعد إّال bلرّ      

ا�ا ركة مبسؤوليّ د مدى التزام الشّ دّ زbئنها، وحيُ ا غري مباشر على ر ¹ثريً ة، ويؤثّ ركة وحميطها بصفة أساسيّ مبجتمع الشّ 
ومن خالل نمية املستدامة. من التّ  ة كجزء أساسيّ نمية البيئيّ ه يقيس مستوى إسهامها يف التّ ، إضافة إىل أنّ ةالبيئيّ 

  رات لقياس أدائه.املؤشّ   بعضهلذا البعد، سيتّم االعتماد على    املقرتحة  األهداف اإلسرتاتيجّية
 االعتماد ا هلذا اهلدف، سيتمّ تها البيئية، وحتقيقً كة ملسؤوليّ ّشر من أجل معرفة مدى تعزيز ال: ثلوّ محاية البيئة من التّ   . أ

  وائبمن كافّة الشّ   لتنقية اهلواء  سةاملؤسّ   عدد الّشجريات اّليت تغرسهار عن   هذا املؤشّ . ويعّرب الّتشجريعملّية  ر على مؤشّ 
 .يمن طبقة الغالف اجلوّ   الّناجتة عن نشاطها  والغبار، واألخبرةخان،  كالدّ 

، كان ركةيف الشّ  اضبة واحلفاظ عليهاة النّ اقويّ لموارد الطّ االستخدام األمثل لمن أجل : اقةوارد الطّ م هالكترشيد است  . ب
ثالثة االعتماد على  اهلدف، سيتمّ ا هلذا وحتقيقً  .نمية املستدامةوضوابط التّ  مبا يتماشى ترشيد استهالكهامن  البدّ 
 .)ة استهالك املاءحصّ   رة استهالك الغاز، ومؤشّ ر حصّ ة استهالك الكهرbء، مؤشّ ر حصّ مؤشّ (  هي  اتر مؤشّ 

  ءحصّ مؤّشرbء لكلّ احلصّ  تكلفةر عن  هذا املؤشّ عّرب ؛ يُ ة استهالك الكهرbطن منتج من  ة املستهلكة من الكهر
  .الفوسفات

  طن منتج من  ة املستهلكة من الغاز لكلّ احلصّ  تكلفةر عن  هذا املؤشّ عّرب ؛ يُ ة استهالك الغازحصّ مؤّشر
   .الفوسفات

 احلّصة املستهلكة من املاء لكّل طن منتج من الفوسفات.   تكلفةر عن   هذا املؤشّ عّرب ؛ يُ مؤّشر حّصة استهالك املاء  
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  2019(املالّية للمؤّسسة حمّل الّدراسة، واّليت تغّطي الّسنتني املالّيتني  الوÝئقممّا سبق، وbلّرجوع إىل بيا ت      
 االجتماعي لبطاقة األداء املتوازن، وbملقارنة مع ما كان متوقـًّعا، ميكن عرض مؤّشرات قياس أداء البعد )2020و

 يف اجلدول أد ه: املقرتحة
  

  2020" خالل سنة SOMIPHOS" لشركة: مؤّشرات قياس أداء البعد البيئي  )14(رقم   اجلدول
    

  

  نة السّ                
  البيان 

2019  2020  
  احلقيقي   ع املتوقّ   احلقيقي 

 1500 800 600  ) شجرية (  عدد الّشجريات املغروسة

  818.44 942 95  373 126 98  596.70 457 97  ) دج (  اإلمجالّية تكلفة استهالك الكهرlء 

  1205350  1248100  1350700  ) طن( حجم إنتاج الفوسفات 

 79.60 78.62 72.15  ) دج (استهالك الكهرlء لكّل طن منتج   حّصة

   693.67 388 43  726 338 48    447.08 424 44  )دج ( اإلمجالّية   تكلفة استهالك الغاز

  1205350  1248100  1350700  ) طن( حجم إنتاج الفوسفات 

 36.00 38.73 32.89  ) دج (استهالك الغاز لكّل طن منتج   حّصة

  418.96 974 27 478 800 26 704.39 122 27  )دج (  اإلمجالّية تكلفة استهالك املاء 

  1205350  1248100  1350700  ) طن( حجم إنتاج الفوسفات 

 23.21 21.47 20.08  ) دج ( ة استهالك املاء لكّل طن منتج حصّ 
  

  املالّية للّشركة خالل فرتة الّدراسة.  الوÝئق بيا ت على bالعتماد الطّالب إعداد من :املصدر
  
  
  

  معلّ والتّ   موّ النّ بعد  أداء  و   ةاخليّ ات الدّ بعد العمليّ أداء  قياس  رات  : مؤشّ الثثّ الفرع ال
سة، ولقياس أداء  للمؤسّ  املتوازن  األداء بطاقة رتابطني يفعدين مُ م بُ علّ والتّ  موّ ة وبعد النّ اخليّ ات الدّ العمليّ عترب بعد يُ      
   راسة.الدّ   سة حملّ رات املختارة حسب نشاط املؤسّ املؤشّ ببعض  االستعانة    عدين سيتمّ عد من هذين البُ بُ   كلّ 

  ةاخليّ ات الدّ أداء بعد العمليّ قياس  رات مؤشّ  .1
يت هي حباجة إىل حتسني وتطوير ات واألنشطة الّ د العمليّ دّ ه حيُ ا ألنّ ركة، نظرً سبة للشّ ا bلنّ جد�  اعترب هذا البعد مهم� يُ      

 رات دقيقة¨دف إرضاء مجيع األطراف الفاعلة وأصحاب املصلحة املرتبطة ¨ا، لذا فهي تعمل على حتديد مؤشّ 
، اخليةا�ا الدّ سة يف تسيري عمليّ ولتحديد مدى كفاءة إدارة املؤسّ  .ةإجراءا�ا اإلداريّ و  الّتسيرييّة ومناسبة لتفعيل أنظمتها

ومن  ،تها ودرجة خلقها للقيمة املضافة، وإيضاح مدى جناحها يف تفعيل هذا البعد املهمّ وقياس مستوى حتسني إنتاجيّ 
  رات لقياس أدائه.املؤشّ   بعضهلذا البعد، سيتّم االعتماد على    املقرتحة  خالل األهداف اإلسرتاتيجّية



 بشركة مناجم الفوسفـات بتبّسة وتحسين األداء    الّتسيير   واقع نظام مراقبة :  ابعالفصل الرّ 

 

 
242 

يقيس اّلذي  اإلدماجمعّدل االعتماد على  سة هلذا اهلدف، سيتمّ من أجل قياس حتقيق املؤسّ : حتسني كفاءة اإلنتاج  . أ
 .سةسبة للمؤسّ bلنّ  امهم� ر عترب هذا املؤشّ يُ حيث  .  على إنشاء الثروة  الّشركةمدى قدرة  

هلذا من أجل الوقوف على مدى فاعلّية أساليب الّتسيري املّتبعة يف الّشركة، وحتقيًقا : حتسني كفاءة االستغالل  . ب
عترب هذا املؤّشر حيث يُ  يف الشّركة. )نتيجة االستغالل(تيجة العملّياتّية النّ  معّدلعلى  يف قياسه اهلدف، سيتّم االعتماد

 .ستغاليليف حتديد مستوى كفاءة نشاط اال امهم� 
يف هلذا اهلدف، سيتّم االعتماد من الّناحية املالّية، وحتقيًقا  الّشركةمراقبة أداء من أجل  :املالّيةاإلدارة حتسني كفاءة   . ج

  .بشكل فّعال يف اّختاذ القرارات الّتمويلّيةهذا املؤّشر    ساعد حيث يُ   يف الّشركة. املالّيةالّنتيجة  تطّور    مؤّشرعلى  قياسه  
  2019(املالّية للمؤّسسة حمّل الّدراسة، واّليت تغّطي الّسنتني املالّيتني  الوÝئقممّا سبق، وbلّرجوع إىل بيا ت      

 لبطاقة األداء املتوازنبعد العملّيات الّداخلّية ، وbملقارنة مع ما كان متوقّـًعا، ميكن عرض مؤّشرات قياس أداء )2020و
 يف اجلدول أد ه: املقرتحة

  

" خالل سنة  SOMIPHOS" لشركة: مؤّشرات قياس أداء بعد العملّيات الّداخلّية  )15(رقم   اجلدول
2020  

  
  

  نة السّ                
  البيان 

2019  2020  
  احلقيقي   ع املتوقّ   احلقيقي 

  4979074812.83  4630363258  5118098030.26  )دج (  لالستغالل  القيمة املضافة

 7187419679.08 6784208839 7534596317.65  ) دج ( الّدورة إنتاج  

 69.27 68.25 67.93  ) % ( اإلدماج معّدل 

  976750595.73  1360950206  1014378096.29  )دج ( الّنتيجة العمليّاتّية 

  7116578433.29  6863519849  7274635937.76  ) دج ( رقم األعمال

 13.73 19.83 13.94  ) % (  عمليّاتّية تيجة النّ ال معّدل 

  1639691332.00  1231023296.09  933501983.69  ) دج (الّنتيجة املالّية  حجم
    

  املالّية للّشركة خالل فرتة الّدراسة.  الوÝئق  بيا ت على bالعتماد الطّالب إعداد من :املصدر
  

  

  معلّ والتّ   موّ النّ بعد  داء  أقياس  رات مؤشّ  .2
ركة الشّ  خللق قيمة لألطراف ذات املصلحة، حيث أنّ  حسني املستمرّ ركة اعتماد التّ الشّ  الّظروف الرّاهنة علىم حتتّ     

ة االبتكار  بتفعيلها لعمليّ ة وأنشطتها لتحقيق رضا مسامهيها وزbئنها إّال اخليّ ا�ا الدّ ال تستطيع حتسني خمتلف عمليّ 
ة حنو االبتكار واإلبداع من أجل قياس مدى قدر�ا على دفع مواردها البشريّ ركة للشّ  ه من املهمّ واإلبداع، لذا فإنّ 
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رات املؤشّ  بعضهلذا البعد، سيتّم االعتماد على  املقرتحة ومن خالل األهداف اإلسرتاتيجّيةة. إكسا¨ا ميزة تنافسيّ 
  لقياس أدائه.

، اّليت يعمل ¨ا سةلمؤسّ لدة فذلك سوف يشعره bالنتماء العامل يف بيئة عمل جيّ  يكون عندما: حتسني بيئة العمل  . أ
مؤشر نسبة التغّيب عن سيتم االعتماد على . ولتحقيق ذلك أفضل ما لديه من طاقات وقدراتممّا جيعله يقّدم 

  امل. الع تصيب قد  يتالّ  واألمراض العمل حبوادث مرتبط  أغلبها أسباب ةعدّ ذا املؤّشر حيث أّن هلالعمل، 
من أجل تعتمد املؤّسسة يف تطوير مهارات وقدرات عّماهلا على الّتدريب والّتكوين، و : تطوير مهارات العاملني  . ب

ط متوسّ  ،كّوننيال املتنسبة العمّ (  اثنني مها  ريناالعتماد على مؤشّ   ركة سيتمّ معرفة مدى تطوير قدرات األفراد داخل الشّ 
  .)دريبنصيب العامل من تكاليف التّ 

   سسة.يف املؤّ   دريبة التّ يت استفادت من عمليّ ل اليد العاملة الّ ر عن معدّ  هذا املؤشّ عّرب ؛ يُ درّبنياملتال  العمّ نسبة   
  ّاستفاد من عامل  كوين كلّ تط تكلفة ر عن متوسّ  هذا املؤشّ عّرب ؛ يُ دريبط نصيب العامل من تكاليف التّ متوس

   سة.يف املؤسّ عملّية الّتدريب 
 ، تكتسب إنتاجّية العمل يف املؤّسسة أمهّية bلغة bعتبارها مقياًسا للقّوة العاملة يف املؤّسسة: العملة حتسني إنتاجيّ   .ج

 ر عن هذا املؤشّ عّرب يُ ، حيث ركةة العامل يف الشّ ر حتسني إنتاجيّ سيتم االعتماد على مؤشّ ومن أجل حتقيق هذا اهلدف 
  .يف املؤّسسة اّليت يعمل ¨ا bلقيمة أو ةbلكميّ  اإلنتاج يف حجم العامل مسامهة

  2019(املالّية للمؤّسسة حمّل الّدراسة، واّليت تغّطي الّسنتني املالّيتني  الوÝئقممّا سبق، وbلّرجوع إىل بيا ت      
 لبطاقة األداء املتوازنبعد الّنمّو والّتعّلم ، وbملقارنة مع ما كان متوقـًّعا، ميكن عرض مؤّشرات قياس أداء )2020و

  يف اجلدول أد ه: املقرتحة
  2020" خالل سنة SOMIPHOS" لشركة: مؤّشرات قياس بعد الّنمّو والّتعّلم  )16(رقم   اجلدول

  
  

  نة السّ                
  البيان 

2019  2020  
  احلقيقي   ع املتوقّ   احلقيقي 

  4.35  3.56 3.89  ) %(معدل الّتغّيب عن العمل 

  412 412  365  درّبني املت  عدد العّمال

 2051 2041 2007  عدد العّمال اإلمجايل 

 20.09 20.19 18.19  ) % (  درّبنياملت ال العمّ   نسبة

  29056800  30068678  23082632  ) دج ( دريب تكاليف التّ 

  412  412  365  درّبني العّمال املتعدد 

  70526,21  72982,23  63240,09  ) دج (  دريبنصيب العامل من تكاليف التّ متوّسط 
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  1205350  1248100  1350700  )طن(حجم اإلنتاج 

 2051 2041 2007  عدد العّمال اإلمجايل 

 587.69 611.51 672.99  )طن (مل  االع ة إنتاجيّ 
  
  

  املالّية للّشركة خالل فرتة الّدراسة.  الوÝئق بيا ت على bالعتماد الطّالب إعداد من :املصدر
  

  

  مناجم الفوسفات بتبّسة  شركةل  املقرتحة  بطاقة األداء املتوازن  تصميم منوذجالث:  املطلب الثّ 
حمّصلة ما سبق من حتديد ألبعاد البطاقة،  ،"SOMIPHOS" لشركة توازن امل األداء  بطاقة منوذجيُعدُّ تصميم          
يف ظّل رؤيتها كة لشّر ل املقرتحة ةتيجيّ رتااإلس دافهاألمدى حتّقق  األداء املوّزعة عليها واّليت تقيس راتؤشّ ومل
للمؤّسسة حمّل الّدراسة، واّليت ُتظهر  املقرتحة اخلريطة اإلسرتاتيجّية عرضسيتّم  ذلك على وبناءً  ،عملها ةتيجيّ رتاإسو 

ة ّشركمؤّشرات البطاقة، ُمثَّ بعد ذلك تقدمي الّنموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن للخمتلف عالقة الّسببّية اّليت تربط بني 
 يف شكله الّنهائي. 

  راسةالدّ  سة حملّ للمؤسّ   املقرتحة  ةل: اخلريطة اإلسرتاتيجيّ الفرع األوّ 
ا ؛ أي أ°ّ املتوازن  األداء بطاقةخمتلف أبعاد  مقاييس بني تربط يتالّ  املةالشّ  ماذجالنّ  من ةاإلسرتاتيجيّ  اخلريطة تربعتُ      
د وÝبت لوصف بتوفري طريق موحّ  سة، وتقوماملؤسّ  إسرتاتيجّية ت تيجة بني مكوّ بب والنّ عمل لعالقات السّ  إطار

     ومقاييس بطاقة األداء املتوازن.اإلسرتاتيجّية من أجل إدارة أهداف 
  املقرتحة  يف اخلريطة اإلسرتاتيجّية  عالقات الّسبب والنّتيجة .5

تقوم اخلريطة اإلسرتاتيجّية بتوضيح ومناقشة عالقات الّسبب والّنتيجة اّليت متّكن املسّريين bملؤّسسة من اّختاذ      
القرارات اإلسرتاتيجّية املناسبة، فهناك تكامل بني مقاييس األداء املالّية وغري املالّية يف بطاقة األداء املتوازن، فالّتطّور يف 

خمتلف العالقات الّسببّية اّليت تربط بني أبعاد  إبرازميكن ، وعليهلّتطّور يف األبعاد األخرى. أحد األبعاد يؤّدي إىل ا
الّنمّو والّتعّلم  بعد انطالقّا من  األعلى إىل األسفل من تبدأ، واّليت لشركة مناجم الفوسفاتاملقرتحة بطاقة األداء املتوازن 

   :أد ه دولمن خالل اجل  ذلك لبلوغ األساس اّلذي يُعتربُ 
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  املقرتحة  يف اخلريطة اإلسرتاتيجّية  عالقات الّسبب والنّتيجة :)17(رقم   دولاجل
 

  

  
  

  بعد الّنمّو والّتعّلم 

  

  حتسني بيئة العمل
  

  

  يؤّدي إىل
  حتسني إنتاجّية العمل؛ 
  .حتسني مستوى الّرضا الوظيفي  

  
  

  تطوير مهارات العاملني
  

  
  
  

  يؤّدي إىل

  حتسني كفاءة اإلنتاج؛ 
  حتسني كفاءة االستغالل؛ 
  .ضمان صّحة وسالمة العّمال  

  

  حتسني إنتاجّية العمل
  

  يؤّدي إىل
  حتسني مستوى الّرضا الوظيفي؛ 

  .حتسني كفاءة االستغالل  

  

  
  بعد العملّيات الّداخلّية 

  

  اإلنتاج حتسني كفاءة
  

  يؤّدي إىل
  حتسني كفاءة االستغالل؛ 
  .محاية البيئة من الّتلّوث  

  
  حتسني كفاءة االستغالل

   
  يؤّدي إىل

  ترشيد استهالك موارد الطّاقة؛ 
  حتسني املردوديّة الّتجاريّة؛ 
  .ئنlالّرفع من مستوى رضا الّز  

  حتسني املردوديّة املالّية.    يؤّدي إىل  حتسني كفاءة اإلدارة املالّية

  
  البعد البيئي 

  

  محاية البيئة من الّتلّوث
  

  يؤّدي إىل
  حتسني مستوى الّرضا الوظيفي؛ 
  .ئنlالّرفع من مستوى رضا الّز  

  محاية البيئة من التلّوث.   يؤّدي إىل  ترشيد استهالك موارد الطّاقة
  

  
  البعد االجتماعي

  حتسني مستوى الّرضا الوظيفي.   يؤّدي إىل  االجتماعّيةتعزيز املسامهة 

  حتسني مستوى الّرضا الوظيفي.   يؤّدي إىل  ضمان صّحة وسالمة العّمال
  

  حتسني مستوى الّرضا الوظيفي
  

  يؤّدي إىل
  الّرفع من احلّصة الّسوقّية؛ 
  .ح الّصافيةlتعظيم حجم األر  

 
  بعد الّزlئن 

  

  الّتجاريّة؛حتسني املردوديّة    يؤّدي إىل  الّسوقّيةالّرفع من احلّصة 
  

  

  الّرفع من مستوى رضا الّزlئن

  

  

  يؤّدي إىل
  الّرفع من احلّصة الّسوقّية؛ 
  ح الّصافية؛lتعظيم حجم األر 
  .حتسني املردوديّة الّتجاريّة  

  
  البعد املايل 

  حتسني املردوديّة املالّية؛    يؤّدي إىل  تعظيم حجم األرlح الّصافية

  

  االستغالل األمثل لألصول

  

  يؤّدي إىل
 ح الّصافية؛lتعظيم حجم األر 
  حتسني املردوديّة املالّية؛ 
  

  

  

  .الطّالب إعداد من :املصدر
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  حمّل الّدراسةسة  للمؤسّ   املقرتحة  اخلريطة اإلسرتاتيجيةعرض   .6
 BSC"من خالل الرب مج احلاسويب  راسةالدّ  حملّ  سةللمؤسّ  املقرتحة اإلسرتاتيجّية اخلريطة عرض ميكن     

Designer"  ،األداء املتوازن املقرتحة. طاقةبأبعاد    بني الّسبب والّنتيجةعالقات   خمتلف ُتظهرُ   واّليت  
  لشركة مناجم الفوسفات بتبّسة  املقرتحة  اخلريطة اإلسرتاتيجّية  :)10(رقم   ّشكلال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  

  "BSC Designer" : برجمّيةاملصدر                                                            

 

 قائد  مؤّشر                          يجةتن  مؤّشر 
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  "BSC Designer"برwمج  خدامlست  املقرتحة  بطاقة األداء املتوازن  مكّوwتمعاجلة  اين: الفرع الثّ 
للمؤّسسة حمّل الّدراسة،  املقرتحة املتوازن  األداء ت بطاقة مكوّ  معاجلة" BSC Designer" بر مج عن طريق سيتمّ      

  .املقرتحة  الّنهائي للبطاقةرات األداء فيها لتقدمي الّنموذج  ألبعادها ومؤشّ ة سبيّ األوزان النّ   مع حتديد
  املقرتحةرات بطاقة األداء املتوازن  حتديد األوزان النسبية ملؤشّ  .1

ألبعاد بطاقة األداء املتوازن، ة سبيّ من حتديد األوزان النّ  ركة وحتقيق أهدافها، البدّ ة للشّ ؤية اإلسرتاتيجيّ لتجسيد الرّ      
تها كنظام ة يف بناء هذه األداة وضمان فعاليّ ة خاصّ هذه اخلطوة تكتسي أمهيّ  ، حيث أنّ وكذا املؤّشرات املقرتحة هلا

 ةسبيّ فمجال األوزان النّ " BSC Designer"يط مبختلف جوانب األداء الّشامل. وحسب بر مج متكامل حيُ  إداري
ا هاختيار  مت  يتالّ  راتؤشّ امل على بعد  لكلّ  عطىامل اإلمجايل الوزن  توزيع  ، حيث يتمّ )% 100( إىل )% 1( منحمّدد 
 رات بطاقة األداء املتوازن ة ألبعاد ومؤشّ سبيّ األوزان النّ  حتديد . ومن خالل اجلدول أد ه ميكن البعد  أداء ذلك لتقييم

 .راسةالدّ   سة حملّ للمؤسّ   املقرتحة
   املقرتحة  بطاقة األداء املتوازن  ملكّوwتة سبيّ : حتديد األوزان النّ )18(رقم   دولجلا

  
  

  مؤّشرات األداء  األهداف اإلسرتاتيجّية  األبعاد 
  

  
  ) %  30(   البعد املايل

  ) %  100(  حجم األرlح الّصافية  ) % 40( تعظيم حجم األرlح الّصافية 
  

 ) %  40(  معّدل العائد على االستثمار  ) %  30( االستغالل األمثل لألصول

  ) % 60( األصولمعّدل دوران  

  ) %  100(مردوديّة األموال اخلاّصة   ) %  30(حتسني املردوديّة املالّية  

  
  ) %  l  )20ئنبعد الزّ 

  ) % 100(حجم املبيعات      )%  40( الّرفع من احلّصة الّسوقّية 

  ) %  100(معّدل هامش الّربح   ) %  30(حتسني املردوديّة الّتجاريّة 
  ) % 100(  اخلدمات املقّدمة للّزlئنقيمة    ) % 30(  الّزlئنالّرفع من مستوى رضا  

  
  ) %  10(  البعد االجتماعي

  ) %  100(حجم امليزانّية االجتماعّية    ) %  30(تعزيز املسامهة االجتماعّية  

  ) % 100(  عدد حوادث العمل  ) % 35(  ضمان صّحة وسالمة العّمال

  ) %  100( نصيب العامل من أعباء املستخدمني  ) % 35(حتسني مستوى الّرضا الوظيفي  
  
  

  ) %  10(   البعد البيئي

  ) %  100(  عدد الّشجريات املغروسة  ) %  40(محاية البيئة من الّتلّوث 

  

  ) %  60( ترشيد استهالك موارد الطّاقة
 ) % 35(  حّصة استهالك الكهرlء للطن املنتج

  ) % 35(  استهالك الغاز للطن املنتج حّصة 
  ) % 30(  حّصة استهالك املاء للطن املنتج
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  ) %  15(  بعد العمليّات الّداخلّية

  ) %  100(  معّدل اإلدماج  ) % 40(  اإلنتاجحتسني كفاءة 

  ) %  100(  عمليّاتّيةتيجة النّ المعّدل   ) %  30( ستغالل حتسني كفاءة اال

  ) %  100(حجم الّنتيجة املالّية   ) %  30(  املالّيةحتسني كفاءة اإلدارة  

  
  

  ) %  15(     معلّ والتّ  موّ بعد النّ 

  ) %  100(  معّدل الّتغيب عن العمل  ) %  30(حتسني بيئة العمل 

  

  ) %  40(تطوير مهارات العاملني 
  ) % 50(  درّبنينسبة العّمال املت 

  ) % 50(  دريبمتوّسط نصيب العامل من تكاليف التّ 
  ) % 100(  إنتاجّية العامل  ) %  30(حتسني إنتاجّية العمل 

  
  

 طالبمن إعداد ال  :املصدر
  

  "BSC Designer"جمّيةبر  lستخدام األداء حساب .2

مع  ةاحرتافيّ  أداء على بناء بطاقة املسّري يف املؤّسسة أداة سهلة االستخدام تساعد "BSC Designer"الربجمّية عدُّ تُ      
تصميم منوذج وقد ّمت االعتماد على هذا الرب مج يف  ة يف دقائق قليلة.ئيسيّ الرّ  األداء راتومؤشّ  ةاإلسرتاتيجيّ خرائط 

خالل سنة وتقييمه امل وقوف على مستوى أدائها الشّ من أجل الشركة مناجم الفوسفات بتبّسة لبطاقة األداء املتوازن ل
مؤّشرات بطاقة األداء ة حساب أداء عمليّ  تتمّ فحسب الرب مج الّسابق ذكره، . وعليه  2019مقارنة بسنة  2020

  أد ه.كل  الشّ من خالل   "BSC Designer"جمّية  بر  bستخداماملتوازن  
  

  "BSC Designer"رجمّيةب lستخدام األداء : حساب)11(رقم   الّشكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  "BSC Designer" جمّية: بر املصدر
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  اآليت:كمن خالل الّشكل أعاله    "BSC Designer"  جمّيةبر  bستخدام األداء حسابميكن توضيح طريقة       
  من خالل العالقة اآلتية: يف هذه احلالة   األداء حساب  يتمّ   ر:املؤشّ يف حالة تعظيم أداء     -
  
  
  من خالل العالقة اآلتية:يف هذه احلالة   األداء حساب  يتمّ   ر:أداء املؤشّ   دنيةحالة ت  يف   -

     

      

  2020لسنة   سة حمل الدراسةللمؤسّ  املقرتحة  املتوازنوذج بطاقة األداء  منعرض  الفرع الثّالث:  
موذج عرض النّ  سيتمّ "، BSC Designer" جمّيةبر  بناًء على خمرجاتبعد معاجلة مكّو ت بطاقة األداء املتوازن، و      
 لشركة مناجم الفوسفات.األداء املتوازن املقرتحة  هائي لبطاقة  النّ 
  املتوازن لشركة مناجم الفوسفاتاملقرتح لبطاقة األداء    موذجالنّ  .1

ميكن عرض الّنموذج الّنهائي ا�مل لبطاقة األداء املتوازن املقرتحة "، BSC Designer" جمّيةbلرجوع إىل بر      
  .الّشكل أد هللمؤّسسة حمّل الّدراسة من خالل  

 

  2020" خالل سنة SOMIPHOSلشركة " األداء املتوازن  لبطاقة  املقرتح  الّنموذج    :)12(رقم   الّشكل
  

  
  
  
  
  

 
 
  

  
  
  
  
  

  

  " DesignerBSC"  جمّية: بر املصدر

  

 100]× )غرىالصّ  القيمة -  العظمى القيمة(/    )فعلّيةال القيمة  -العظمى  القيمة = [(رؤشّ امل أداء

 100]× )غرىالصّ  القيمة - العظمى القيمة(/    غرى)الصّ  القيمة  -   ةالفعليّ  القيمة = [(رؤشّ امل أداء
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 لشركة مناجم الفوسفات   املتوازن  طاقة األداءبالنموذج املقرتح لأبعاد   .2
لبطاقة األداء املتوازن املقرتح الّنموذج كّل بعد من أبعاد "، ميكن عرض  BSC Designer" جمّيةbلرجوع إىل بر      

  أد ه.كل شّ الللفرتة املدروسة من خالل    للمؤّسسة حمّل الّدراسة
  

 2020" خالل سنة SOMIPHOSلشركة "   املتوازن  طاقة األداءالنموذج املقرتح لبأبعاد    :)13(رقم   الّشكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  2020ركة خالل سنة شّ لل  املقرتحة  بطاقة األداء املتوازنالبعد املايل يف  

 

  2020ركة خالل سنة شّ لل  املقرتحة  بطاقة األداء املتوازنبعد الّزlئن يف  
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  2020ركة خالل سنة شّ لل  املقرتحة  بطاقة األداء املتوازنالبعد االجتماعي يف  

 

  2020ركة خالل سنة شّ لل  املقرتحة  بطاقة األداء املتوازنالبعد البيئي يف  

 

  2020ركة خالل سنة شّ لل  املقرتحة  بطاقة األداء املتوازنبعد العملّيات الّداخلّية يف  
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    "BSC Designer"  جمّية: بر املصدر
  

   "SOMIPHOS"لشركة مناجم الفوسفات ةطبيقيّ راسة التّ الدّ  نتائج حتليل:  الثالثّ  املبحث

يتماشى مع مبا مؤّشرات أبعاد بطاقة األداء املتوازن املقرتحة لشركة مناجم الفوسفات بتبّسة خمتلف حساب بعد      
هذه  ألنّ  نتائجهافالبد من حتليلها وتفسري  ،2020 سنة نتائجأساس  على املقرتحة مسبًقا األهدافطبيعة نشاطها و 

ن ، مبا ميكِّ به، وإبراز آفاق حتسينه وتطويرهختلف أبعاده وجوانمب للمؤّسسة املالشّ  األداءة ملعرفة مستوى اخلطوة ضروريّ 
  . عل منافسيها يف جمال الّصناعةق فوّ ز والتّ ميّ من حتقيق التّ املؤّسسة حمل الّدراسة  

   مناجم الفوسفات  لشركة  املقرتحة  األداء املتوازنرات بطاقة  حتليل مؤشّ :  لوّ املطلب األ
حتليل نتائج  ، سيتمّ بشكل جمملنتائجها  إبرازو  مؤّسسة حمّل الّدراسةللاملقرتحة بعد عرض بطاقة األداء املتوازن      
   املستقبل.عف لعالجها يف  ة فيها لتثمينها ونقاط الضّ نقاط القوّ للوقوف على    رات خمتلف أبعادهامؤشّ 

  lئن بعد الزّ أداء  قياس  رات  مؤشّ البعد املايل و   أداءقياس   راتل: حتليل مؤشّ الفرع األوّ 
قياس رات ؤشّ لكلٍّ من مفصيل حليل بشيء من التّ تّ ال ، سيتمّ مؤّشرات األداء احملسوبة سابًقاجوع إىل نتائج bلرّ      

  الفرتة املدروسة.bئن خالل  بعد الزّ قياس  مؤّشرات  البعد املايل، و 
 البعد املايل  أداءقياس    راتحتليل مؤشّ  .1

تعطي فكرة واضحة عن سا سابقً ة احملسوبة رات املاليّ نتائج املؤشّ  ركة إىل حتسني أدائها املايل، لذا فإنّ تسعى الشّ      
 راتحتليل نتائج مؤشّ ا جد�  ه من املهمّ نّ إلذا فامل. جانب من جوانب أدائها الشّ  ركة يف تفعيل أهمّ مدى جناح الشّ 

  .ايلبعد امللق bركة املتعلّ أداء الشّ   قياس
  

  2020ركة خالل سنة شّ لل  املقرتحة  بطاقة األداء املتوازنبعد الّنمّو والّتعّلم يف  
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  2020" خالل سنة  SOMIPHOSحتليل مؤّشرات قياس أداء البعد املايل لشركة "  :)14(رقم   ّشكلال
  

  

                      

 تهقيم ت، حيث بلغاألرbح الّصافيةحجم  رمبؤشّ  فيما يتعّلق دفهاه قحتقّ  مل ؤّسسةاملّن أ أعاله كلالشّ من  ضحيتّ      
ذا هو  ،)دج 1460802284( ه كهدف لنفس الّسنة بقيمةدتحدّ  اممّ  أقلّ  يوه، 2020 سنة  )دج 1354813291,62(

 2020سنة  قاحملقّ  احلجم كما أنّ   ،عّما كان متوقـًّعا 2020سنة  )39.33%(بنسبة  الّنتيجة العملّياتّيةبسبب اخنفاض 
، والّسبب )دج 958007048,98(قيمة واحملّدد بـــ 2019 سنة ّققاحمل حلجمb مقارنة )29.29%( بنسبة كذلك  قد ارتفع 

 القيمة حتديد متّ  فقد ، سابقة معطياتإىل استناًدا ؛ و ذلك وإىل جانب ،املالّية تيجةالنّ  ارتفاع إىل رجعييف ذلك 
 .)دج 958007048,98( بـــــ حّددتله فقد  غرىالصّ  القيمة اأمّ ، )دج 2538786057,75( بـــــر املؤشّ  هلذا العظمى
bلّنسبة  كافٍ وهو معّدل غري  .)25.10%( قد بلغ نسبةحجم األرbح الّصافية  رمؤشّ  أداءفمعّدل  ،وbلّتايل

  ؤّسسة.للم
  

            
  

معّدل العائد على االستثمار، حيث بلغ  رمبؤشّ فيما يتعّلق  دفهاه قحتقّ  ملؤّسسة املّن أ أعاله كلالشّ من  يّتضح     
 )، 3.34%( ه كهدف لنفس الّسنة مبعّدلدتحدّ ، وهو بعيد نوًعا ما عن اهلدف اّلذي 2020 سنة )3.04%( هعّدلم
، كما أّن املعّدل عّما كان متوقّـًعا 2020سنة  )7.82%(بنسبة  للّدورة الّنتيجة الّصافيةقيمة اخنفاض بسبب هذا و 

والّسبب يف ذلك ؛ )2.17%( واحملّدد بنسبة 2019 سنة ّققملعّدل احملمقارنة b كذلك  قد ارتفع  2020ق سنة احملقّ 
بنسبة  األصول الّصافية  قيمةكذا و  )29.29%( بنسبة للّدورة افيةالصّ  تيجةالنّ قيمة من  لّ كُ  ارتفاع يرجع إىل

 بـــــاملؤّشر  هلذا العظمى القيمة ّمت حتديد  سابقة، فقد  معطياتاستناًدا إىل وإىل جانب ذلك؛ و ، )%0.86(



 بشركة مناجم الفوسفـات بتبّسة وتحسين األداء    الّتسيير   واقع نظام مراقبة :  ابعالفصل الرّ 

 

 
254 

قد  االستثمار على العائد  رمؤشّ  أداء، فمعّدل وbلّتايل. )2.17%( بـــــحّددت له فقد  الّصغرى القيمة اأمّ ، )%6.31(
  ملؤّسسة.bلّنسبة    ، وهو معّدل غري كافٍ )21.01%(  بلغ نسبة

  

                  
    

حيث  ،معّدل دوران األصول رمبؤشّ  قيتعلّ  فيماأن حتّقق هدفها  استطاعت ؤّسسةامل نّ أأعاله  كلالشّ من  يّتضح     
 مبعّدله كهدف لنفس الّسنة دتحدّ املعّدل اّلذي  ا يساوي تقريبً وهو  ،2020 سنة  )12.60%(معّدله بلغ 

بنسبة  إمجايل األصول، وكذا )3.55%(بنسبة  الّصافية املبيعاتقيمة  ّل منكُ   ارتفاعهذا بسبب و  )،%12.55(
مقارنة bملعّدل احملّقق  كذلك  قد اخنفض 2020، كما أّن املعّدل احملّقق سنة عّما كان متوقـًّعا 2020سنة  )%3.21(

 )2.22%( بنسبة افيةالصّ املبيعات  قيمةخنفاض ا إىليف ذلك يرجع والّسبب  )،12.99%( واحملّدد بنسبة 2019 سنة
 القيمة  ّمت حتديد  فقد  سابقة معطياتا إىل وإىل جانب ذلك؛ واستنادً  ،)0.88%(بنسبة  ارتفاع إمجايل األصولو 

 رمؤشّ  أداء، فمعّدل  وbلّتايل.  )10.31%(  بـــــحّددت  له فقد   غرىالصّ   القيمة اأمّ   )16.57%(  بـــــ  رؤشّ امل ذاهل العظمى
  مؤّسسة.للbلّنسبة    توّسطم، وهو معّدل )36.58%(  نسبة  بلغ قد  دوران األصول  

  

          
       

فيما يتعّلق مبؤّشر معّدل مردوديّة األموال اخلاّصة  دفهاه قحتقّ  ملؤّسسة املّن أأعاله  كلالشّ من خالل  يّتضح     
؛ أي أّن الّدينار املستثمر من األموال اخلاّصة حّقق نتيجة عادية قبل 2020 سنة )6.84%( هعّدلماحملّقق، حيث بلغ 

 بسببوهذا ، )7.12%( بنسبة ه كهدف لنفس الّسنةدتحدّ  دج، وهو أقّل من املعّدل اّلذي 6.84الّضريبة بقيمة 
سنة  )4.80%(بنسبة  قيمة األموال اخلاّصة، وكذا )0.93%( بنسبة ائبقيمة الّنتيجة العادية قبل الّضر  ُكّل من  ارتفاع
واحملّدد   2019 سنةق ملعّدل احملقّ مقارنة b كذلك  قد ارتفع  2020كما أّن املعّدل احملّقق سنة عّما كان متوقـًّعا،   2020
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 )25.25%( بنسبةقيمة الّنتيجة العادية قبل الّضرائب  ُكّل من  ارتفاعيرجع إىل والّسبب يف ذلك  ،)5.27%( بنسبة
 ّمت حتديد  فقد  سابقة معطياتإىل وإىل جانب ذلك؛ واستناًدا  ،)3.31%(بنسبة  ارتفاع قيمة األموال اخلاّصةوكذا 
أداء ، فمعّدل وbلّتايل. )5.27%( بـــــحّددت له فقد  صغرىالّ  القيمة اأمّ ، )9.08%( بـــــ را املؤشّ ذ هل العظمى القيمة
  ؤّسسة.للمbلّنسبة    مقبولوهو معّدل .  )41.21%(  نسبة  بلغ قد  املالّية   املردوديّة  رمؤشّ 

  
  

  "BSC Designer"خمرجات برجمّية    العتماد علىl طّالب: من إعداد الاملصدر
  

 

 lئنأداء بعد الزّ قياس  رات  مؤشّ   حتليل .2
ة، bئن وضمان وفائهم أكثرها أمهيّ يت يعترب إرضاء الزّ ة الّ سويقيّ ركة إىل حتقيق العديد من األهداف التّ تسعى الشّ      

رات ا حتليل نتائج مؤشّ جد�  ه من املهمّ نّ إ، لذا فوحتقيق مركز تنافسية، وقيّ تها السّ إضافة إىل عملها على توسيع حصّ 
  bئن.قة ببعد الزّ ركة املتعلّ أداء الشّ 

  

  2020" خالل سنة  SOMIPHOSلشركة "  ّزlئنحتليل مؤّشرات قياس أداء بعد ال  :)15(رقم   لّشكال
 

                     
        

قيمته  ت، حيث بلغحجم املبيعات منوّ مبؤّشر فيما يتعّلق  دفهاه قحتقّ  ملؤّسسة املّن أ أعاله كلالشّ  من ضحيتّ     
هذا بسبب و  ،)طن 1291158( ه كهدف لنفس الّسنة بقيمةدتحدّ  اممّ  أقلّ  يوه ،2020سنة  )طن 1193807(

قد  2020حجم املبيعات احملّقق سنة كما أّن عّما كان متوقّـًعا،   2020سنة  )8.15%(اخنفاض حجم املبيعات بنسبة 
والّسبب يف ذلك ، )طن 1276139(بقيمة واحملّدد  2019 سنة قاحملقّ حلجم b مقارنة )6.90%(كذلك بنسبة   اخنفض

وإىل ، هذا األخريجائحة كورو  على تسويق املنتوج، وما اجنّر عنه من تراجع طلبّيات الّزbئن على ¹ثري يرجع إىل 
القيمة  اأمّ ، )طن 1291158( بـــــ راملؤشّ  ذاهل العظمى القيمة ّمت حتديد  فقد  سابقة معطياتإىل جانب ذلك؛ واستناًدا 

 نسبة بلغقد  حجم املبيعات منوّ  رمؤشّ أداء فمعّدل ، bلّتايلو . )طن 1068049( بـــــحّددت له فقد  غرىالصّ 
  ؤّسسة.للمbلّنسبة    وهو معّدل حسن .)%56.37(
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  معّدله ، حيث بلغ بحرّ الهامش ل معدّ فيما يتعّلق مبؤّشر  دفهاه قحتقّ  مل ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  منضح يتّ      
اخنفاض الّنتيجة  وهذا بسبب )21.28%( عّدله كهدف لنفس الّسنة مبدتحدّ  اممّ قّل أ هوو  ،2020 سنة )%19.04(

كما أّن املعّدل ،  2020سنة  عّما كان متوقـًّعا )3.55%(بنسبة  رقم األعمال رتفاعاو  )8.15%( بنسبة للّدورة الّصافية
، والّسبب يف ذلك )13.17%( نسبةب واحملّدد 2019ق سنة ل احملقّ ملعدّ b مقارنة كذلك  قد ارتفع  2020احملّقق سنة 

بنسبة  االخنفاض يف رقم األعمال إىل تغطية ممّا أّدى، )29.29%( بنسبة للّدورة يرجع إىل ارتفاع الّنتيجة الّصافية
 )30.50%( بـــــر ا املؤشّ ذ هل العظمى القيمة ّمت حتديد  فقد  بيا ت سابقةإىل وإىل جانب ذلك؛ واستناًدا ، )%2.22(
 بلغ نسبةقد  هامش الرّبحل معدّ  رأداء مؤشّ ف وbلّتايل،. )13.17%( بـــــحّددت قد ف له الّصغرى القيمة اأمّ 
  ؤّسسة.للمbلّنسبة    مقبولوهو معّدل   .)%33.87(

  

                 
         

 تبلغ حيث ،اخلدمات املقّدمة للّزbئن رمبؤشّ  قيتعلّ  فيما دفهاه قحتقّ  مل ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  ضح منيتّ      
هذا و  ،)دج 26883119( قيمةه كهدف لنفس الّسنة بدتحدّ  اممّ  ◌ّ قلأ يهو ، 2020سنة  )دج 20506324.08( تهقيم

 ةقاحملقّ  القيمة نّ أ ، كما2020عّما كان متوقـًّعا سنة  )31.10%(اخنفاض قيمة اخلدمات املقّدمة للّزbئن بنسبة  بسبب
يف  والّسبب ،)دج 23912281.61( ةقيمب واحملّددة 2019 سنة لقيمة احملّققةمقارنة b كذلك  قد اخنفضت 2020سنة 

نتيجة ¹ثريات جائحة كورو  على  )7.82%(بنسبة  bئنمة للزّ املقدّ  قلخدمات النّ قيمة اخنفاض إىل  ذلك يرجع 
 القيمة ّمت حتديد فقد وإىل جانب ذلك؛ واستناًدا إىل بيا ت سابقة خدمات الّنقل املرتبطة بتوصيل الطّلبّيات للّزbئن، 

وbلّتايل، . )دج 18180905.83( بـــــحّددت قد فله  غرىالصّ  القيمة اأمّ  )دج 27896620.03( بـــــا املؤّشر ذ هل العظمى
  ؤّسسة.للمbلّنسبة    كافٍ غري  وهو معّدل    .)23.93%(بلغ  قد  قيمة اخلدمات املقّدمة للّزbئن   رأداء مؤشّ ف

  

  

  "BSC Designer"خمرجات برجمّية    العتماد علىl طّالب: من إعداد الاملصدر
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  البعد ا�تمعي  أداءقياس   رات: حتليل مؤشّ ثّاينالفرع ال
من البعد  رات كلّ فصيل ملؤشّ حتليل بشيء من التّ  سيتمّ  ،مؤّشرات األداء احملسوبة سابًقاجوع إىل نتائج bلرّ      

  االجتماعي، والبعد البيئي خالل الفرتة املدروسة.
 أداء البعد االجتماعي قياس  رات  حتليل مؤشّ  .1

ة تها االجتماعيّ ركة مبسؤوليّ لتحديد مدى التزام الشّ  داء املتوازن األخرىبطاقة األأبعاد مجيع يتكامل هذا البعد مع      
ركة رات أداء الشّ ا حتليل نتائج مؤشّ جد�  ه من املهمّ نّ إلذا فسة املواطنة، جتاه جمتمعها، ومدى احرتامها لصورة املؤسّ 

  االجتماعي.بعد  bلقة  املتعلّ 
  2020" خالل سنة  SOMIPHOSلشركة "  جتماعيبعد االالحتليل مؤّشرات قياس أداء    :)16(رقم   لّشكال

  

                

 تبلغ حيث ة،االجتماعيّ  ة يزانيّ امل حجم رمبؤشّ  قيتعلّ  فيما دفهاه قد حّققت ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  منضح يتّ     
وهذا ، )دج 39427777(قيمة كهدف لنفس الّسنة به  دتحدّ  اممّ أقّل  يهو  2020سنة  )دج 398.53 400 48( تهقيم

كما أّن احلجم احملّقق سنة ،  2020عّما كان متوقّـًعا سنة  )18.54%(بسبب ارتفاع حجم امليزانّية االجتماعّية بنسبة 
، والّسبب يف ذلك )دج 36789251.61(بقيمة  واحملّدد 2019 سنةاحملّقق  مقارنة bحلجم كذلك قد ارتفع  2020

اهتمام  يعكسر املؤشّ  هذا حجمارتفاع  أي أنّ  ؛)23.99%(يرجع إىل ارتفاع حجم امليزانّية االجتماعّية بنسبة 
 )العالجو والعمرة،  احلجّ ك(فيها ة ملوظّ وصحيّ  ةم خدمات اجتماعيّ فهي تقدّ  ،االجتماعي ئهاأداتحسني ب املؤّسسة

ّمت  وإىل جانب ذلك؛ واستناًدا إىل بيا ت سابقة فقد ، )شجرية رمضان، محالت التّ قفّ (ا خدمات للمجتمع وأيضً 
 36789251.61( بـــــدت حدّ قد فله  غرىالصّ  أّما القيمة ،)دج 49477683.83( بـــــ ا املؤّشرذ هل العظمى القيمة حتديد 

ا مرتفعوهو معّدل  .)91.51%( بلغ نسبةقد حجم امليزانّية االجتماعّية  رأداء مؤشّ وbلّتايل، ف. )دج bلّنسبة  جد�
  ؤّسسة.للم
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 ت قيمتهبلغ حيث العمل، حوادث عدد رمبؤشّ  قيتعلّ  فيما دفهاه قحتقّ  مل ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  منضح يتّ      
؛ أي أّن العدد حادث عدم وجود أيّ وهو ه كهدف لنفس الّسنة دتحدّ  اممّ أكرب  يهو  ، 2020 سنة خالل  )حاد�ً  40(

 مقارنة  كذلك  قد اخنفض 2020أّن العدد احملّقق سنة  كما،  2020عّما كان متوقـًّعا سنة  )100%(ارتفع بنسبة 
ذلك يف بب سّ الو  ،)5%(؛ أي ارتفاع عدد حوادث العمل بنسبة )حاد�ً  42( واحملّدد بقيمة 2019 سنةّقق احمل bلعدد
، وتطبيق الّتعليمات اخلاّصة bألمن والّسالمة من جهة الواقي لباس العملّمال يف ارتداء الع بعضقصري تإىل يرجع 

وإىل جانب ذلك؛ واستناًدا إىل  ؛ ألّن طبيعة العمل املنجمي تتطّلب ذلك.من جهة أخرى أثناء القيام bلعمل
 0( بـــــ حّددتقد فله  غرىالصّ  ا القيمة◌ّ أم )حاد�ً  45( بـــــا املؤّشر ذ هل العظمى القيمة ّمت حتديد  فقد  سابقة معطيات

  ؤّسسة.للمbلّنسبة    وهو معّدل ضعيف  .)11.11%(بلغ نسبة  قد  عدد حوادث العمل   رأداء مؤشّ وbلّتايل، ف ،)ثحاد
  

  

                 
          

 أعباء من العامل نصيب طمتوسّ مبؤشر  ق◌ّ يتعل فيما دفهاه قتحقّ ؤّسسة امل نّ أ أعاله كلالشّ  من ضح◌ّ يت     
قيمة ب ه كهدف لنفس الّسنةدتحدّ  اممّ  أكرب يهو ، 2020 سنة )دج1318059.23 ( تهقيم تبلغ حيث ،املستخدمني

 اإلمجايل ، وكذا عدد العّمال)16.66%(بنسبة  كّل من أعباء املستخدمني  وهذا بسبب ارتفاع ،)دج 1103878.40(
bملتوّسط  مقارنة كذلك  اخنفضقد  2020احملّقق سنة  توّسطاملأّن كما ،2020عّما كان متوقـًّعا سنة  )0.49%(بنسبة 
املستخدمني بنسبة  أعباءاخنفاض  يرجع إىلذلك يف الّسبب و  ،)دج 1408717.60( ةقيمبواحملّدد  2019 سنة احملّقق

ّمت  فقد  سابقة معطياتوإىل جانب ذلك؛ واستناًدا إىل ، )2.14%(بنسبة  اإلمجايل وارتفاع عدد العّمال )%4.58(
 1084748.68( بـــــ حّددتقد فله  غرىالصّ  القيمة اأمّ ، )دج 1415423.26( بـــــ ا املؤّشرذ هل العظمى القيمة حتديد 

 وهو معّدل جّيد .)70.56%( بلغ نسبةقد أعباء املستخدمني  من العامل نصيب طمتوسّ  رأداء مؤشّ وbلّتايل، ف. )دج
  مؤّسسة.لل bلّنسبة  جد�ا
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 بيئيأداء البعد القياس  رات  حتليل مؤشّ  .2
نمية املستدامة، وهذا من خالل احلفاظ على بيئتها وحميطها خالل هذا البعد إىل املسامهة يف التّ ركة من تسعى الشّ      

  البيئي.بعد  bلقة  ركة املتعلّ رات أداء الشّ ا حتليل نتائج مؤشّ جد�  ه من املهمّ نّ إلذا فومحايته، و 
  

  2020" خالل سنة  SOMIPHOSلشركة "  بيئيبعد الالحتليل مؤّشرات قياس أداء    :)17(رقم   لّشكال
  

              
     

عدد الّشجريات املغروسة يف إطار الّسياسة  ر  مبؤشّ  قيتعلّ  فيما دفهاه قتحقّ  ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  منضح يتّ      
بقيمة  ه كهدف لنفس الّسنةدتحدّ  اممّ  كربأ يهو ، 2020 سنة  )شجرية 1500( تهقيم تبلغ حيث ،البيئّية للمؤّسسة

أّن  كما  ،2020عّما كان متوقـًّعا سنة  )46.67%(وهذا بسبب ارتفاع عدد الّشجريات املغروسة بنسبة  ،)شجرية 800(
، )شجرية 600( واحملّدد بقيمة 2019 سنة bلعدد احملّقق ةمقارن )60%( بنسبةكذلك قد ارتفع   2020العدد احملّقق سنة 

وإىل ، املنجمي سعي املؤّسسة يف احملافظة على البيئة واحلّد من مسّببات تلّوث اهلواء الّناجتة عن نشاطها يعكسوهذا 
 القيمةا ◌ّ أم )شجرية 2000( بـــــ ا املؤّشرذ هل العظمى القيمة ّمت حتديد فقد  سابقة معطياتجانب ذلك؛ واستناًدا إىل 

  .)100%( بلغ نسبةقد عدد الّشجريات املغروسة  رأداء مؤشّ وbلّتايل، ف .)شجرية 600( بـــــ حّددتله فقد  غرىالصّ 
  ؤّسسة.للمجد�ا bلّنسبة   مرتفع وهو معّدل  

  

                     

للطن الواحد من  الكهرbء استهالك حّصةمبؤّشر  قيتعلّ  فيما دفهاه مل حتّقق ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  منيّتضح      
 78.62(قيمة ه كهدف لنفس الّسنة بدتحدّ  اممّ  كربأ يهو ، 2020 سنة )دج79.60 ( تهقيم تبلغ حيث ،الفوسفات

حجم اإلنتاج بنسبة  ، وكذا )2.27%( بنسبة اإلمجالّية تكلفة استهالك الكهرbءمن  ُكلّ   وهذا بسبب اخنفاض ،)دج
 احملّققة ّصةحلb مقارنة كذلك  قد ارتفعت 2020احملّققة سنة  ّصةكما أّن احل،  2020عّما كان متوقـًّعا سنة  )%3.55(
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 إىل اخنفاض تكلفة استهالك الكهرbء اإلمجالّية رجع يذلك يف بب سّ وال، )دج 72.15( واحملّددة بقيمة 2019 سنة
ختفيض عدد عّمال احملجر بنسبة  جرّاء )12.06%(بنسبة  اإلنتاجكمّية الكبري يف اجع رتّ ل، وا)1.58%( بنسبة

حمرّكات آالت  حتّمل املؤّسسة لتكلفة الكهرbء الّيت تستهلكهامع استمرار  ،يف ظّل إجراءات جائحة كورو  )%50(
 معطياتوإىل جانب ذلك؛ واستناًدا إىل ، 2020سنة  ومعّدات سلسلة معاجلة الفوسفات اخلام bملرّكب املنجمي

 67.88( بـــــ حّددتقد فله  غرىالصّ  القيمة اأمّ ، )دج90.94 ( بـــــا املؤّشر ذ هل العظمى القيمة سابقة فقد ّمت حتديد 
وهو  .)دج49.18 ( بلغ نسبةقد للطن الواحد من الفوسفات  الكهرbء حّصة استهالك رأداء مؤشّ وbلّتايل، ف. )دج

  .فوسفاتال من الواحد  الطن إنتاج تكلفة على رأثّ  وقد   ؤّسسة.للممعّدل متوّسط bلّنسبة  
  

                      

للطن الواحد من  غازال استهالك مبؤّشر حّصة قيتعلّ  فيما دفهاه حّققت ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  منيّتضح      
 38.73( بقيمةنة ه كهدف لنفس السّ دتحدّ  اممّ  قلأ يهو  ،2020 سنة )دج36.00 ( تهقيم تبلغ حيث ،الفوسفات

حجم اإلنتاج بنسبة  ، وكذا )11.41%( بنسبة كّل من تكلفة استهالك الغاز اإلمجالّية  وهذا بسبب اخنفاض ،)دج
احملّققة  bحلّصة مقارنة كذلك  قد ارتفعت 2020احملّققة سنة  احلّصة، كما أّن 2020عّما كان متوقـًّعا سنة  )%3.55(

اإلمجالّية بنسبة   اخنفاض تكلفة استهالك الغازوالّسبب يف ذلك يرجع إىل ، )دج 32.89( قيمةب واحملّددة 2019سنة 
يف  )50%(ختفيض عدد عّمال احملجر بنسبة جرّاء  )12.06%(بنسبة  اإلنتاجالكبري يف حجم ، والّرتاجع )%2.39(

وإىل جانب ذلك؛ واستناًدا  ، 2020سنة    نظام العمل bملرّكب املنجمي  على  ، و¹ثري ذلكظّل إجراءات جائحة كورو 
 بـــــ حّددتقد فله  غرىالصّ  القيمة اأمّ ، )دج45.19 ( بـــــا املؤّشر ذ هلالعظمى  القيمة سابقة فقد ّمت حتديد معطيات إىل 

 ،)دج 73.76(بلغ نسبة قد غاز للطن الواحد من الفوسفات ال حّصة استهالك رأداء مؤشّ وbلّتايل، ف. )دج 32.73(
 ؤّسسة. للموهو معّدل جّيد bلّنسبة  
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للطن الواحد من  اءامل استهالكمبؤّشر حّصة  يتعلق فيما دفهاه مل حتّقق ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  من يّتضح     
 21.47(ه كهدف لنفس الّسنة بقيمة دتحدّ  اممّ  كربأ يهو ، 2020 سنة )دج23.21 ( قيمته تبلغ حيث ،الفوسفات

حجم اإلنتاج بنسبة  اخنفاض ، وكذا)4.20%( بنسبة اإلمجالّية تكلفة استهالك املاء رتفاعوهذا بسبب ا، )دج
 احملّققة ّصةحلb مقارنة كذلك  قد ارتفعت 2020احملّققة سنة  حلّصة، كما أّن ا2020عّما كان متوقـًّعا سنة  )%3.55(

والّسبب يف ذلك يرجع إىل ارتفاع تكلفة استهالك املاء اإلمجالّية بنسبة ، )دج 20.08(قيمة ب واحملّددة 2019 سنة
حتّمل املؤّسسة لبعض الّتكاليف نتيجة  جرّاء )12.06%(، والّرتاجع الكبري يف حجم اإلنتاج بنسبة )%3.04(

جانب ذلك؛ واستناًدا إىل وإىل  ،2020سنة استغالل آbر املاء املرتبطة bلّنشاط دون أن يقابل ذلك زPدة يف اإلنتاج 
 ( بـــــ حّددتف غرىالصّ  القيمة ا◌ّ أم )دج23.21 ( بـــــا املؤّشر ذ هلالعظمى  القيمة معطيات سابقة فقد ّمت حتديد 

، وهو )00%(بلغ نسبة قد اء للطن الواحد من الفوسفات امل حّصة استهالك رأداء مؤشّ وbلّتايل، ف. )دج11.96
  bلّنسبة للمؤّسسة.معّدل سّيئ جد�  

  

  

  

  "BSC Designer"خمرجات برجمّية    العتماد علىl طّالب: من إعداد الاملصدر
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  أداء بعد الّنمّو والّتعّلمقياس  مؤّشرات و   بعد العملّيات الّداخلّية  أداءقياس    رات: حتليل مؤشّ ثّالثالفرع ال
من بعد  رات كلِّ فصيل ملؤشّ حتليل بشيء من التّ  سيتمّ  ،األداء احملسوبة سابًقامؤّشرات جوع إىل نتائج bلرّ          

  م خالل الفرتة املدروسة.علّ والتّ   موّ ة، وبعد أداء النّ اخليّ ات الدّ العمليّ 
 بعد العملّيات الّداخلّية  أداءقياس    راتحتليل مؤشّ  .1

الّتمّيز يف خمتلف أنشطتها وعملّيا�ا الّداخلّية لبلوغ رضا مسامهيها وزbئنها وbقي ركة إىل حتقيق تسعى الشّ      
  .عملّيات الّداخلّيةقة ببعد الكة املتعلّ رات أداء الشّر ا حتليل نتائج مؤشّ جد�   ه من املهمّ نّ إلذا فأصحاب املصلحة،  

  

" خالل سنة SOMIPHOSلشركة "بعد العملّيات الّداخلّية    أداءحتليل مؤّشرات قياس    :)18(رقم   لّشكال
2020  

  

          
     

معّدله  بلغ حيث ،اإلدماجمعّدل مبؤّشر  قيتعلّ  فيما هدفها قتحقّ  ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  ضح منيتّ      
 كّل من  بسبب ارتفاعوهذا ، )68.25%(ل نة مبعدّ فس السّ كهدف لن  هدتحدّ  اممّ  كربأ هو و  ،2020 سنة )%69.27(

،  2020عّما كان متوقّـًعا سنة  )5.61%(بنسبة  الّدورةحجم إنتاج وكذا ، )7.00%( بنسبةالقيمة املضافة لالستغالل 
، )67.93%( بنسبةواحملّدد  2019 سنةاحملّقق  ملعّدلb مقارنة كذلك  قد ارتفع  2020املعّدل احملّقق سنة كما أّن 

حجم إنتاج الّدورة وكذا  ،)2.79%(اخنفاض كّل من القيمة املضافة لالستغالل بنسبة  والّسبب يف ذلك يرجع إىل
 خلق الّثروة املسامهة يف من أجلماد�P وبشر�P ؤّسسة امل الكبرية اّليت تبذهلا هوداتا� يعكسوهذا  .)4.83%(بنسبة 
 أما )72.57%( بـــــا املؤّشر ذهلالعظمى  القيمة سابقة فقد ّمت حتديد  معطياتوإىل جانب ذلك؛ واستناًدا إىل  ،الوطنّية
ص القيمة ، )52.52%(بلغ نسبة قد معّدل اإلدماج  رأداء مؤشّ . وbلّتايل، ف)65.62%( بـــــ حّددتقد ف له غرى◌ّ ال
  معّدل جّيد bلّنسبة للمؤّسسة.  وهو
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نتيجة (العملّياتّية تيجة نّ العّدل مؤّشر م قيتعلّ  فيما دفهاه ققّ مل حت ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  من ضحيتّ      
 لنفس الّسنة مبعّدل كهدف هدتحدّ  مما ◌ّ قلأهو و  ، 2020 سنة )13.73%( هعّدلم بلغ  حيث، )االستغالل

عّما    )3.55%(، وارتفاع رقم األعمال بنسبة  )39.33%(وهذا بسبب اخنفاض الّنتيجة العملّياتّية بنسبة  ،  )%19.83(
 2019 سنةbملعّدل احملّقق  مقارنة قد اخنفض كذلك 2020كما أّن املعّدل احملّقق سنة  ،2020كان متوقّـًعا سنة 

 وكذا ،)3.85%(بنسبة الّنتيجة العملياتّية كّل من   اخنفاضإىل ، والّسبب يف ذلك يرجع )13.94%(واحملّدد بنسبة 
وإىل جانب ذلك؛ ، 2020سنة  مبيعات املؤّسسة¹ثريات جائحة كورو  على جرّاء  )2.22%(رقم األعمال بنسبة 

قد فله  غرىالصّ  القيمة ا◌ّ أم) 19.83%( بـــــا املؤّشر ذ هلالعظمى  القيمة سابقة فقد ّمت حتديد  معطياتواستناًدا إىل 
 مقبولوهو معّدل  ،)25.06%( نسبة بلغ قد  معّدل الّنتيجة العملّياتّيةر أداء مؤشّ وbلّتايل، ف .)11.69%( بـــــ حّددت

  bلّنسبة للمؤّسسة.
  

                  

قيمة  الّنتيجة املالّية، حيث بلغتطّور فيما يتعّلق مبؤّشر  دفهاه قتحقّ  ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  من ضحيتّ      
، وهذا )دج1231023296.09 (لنفس الّسنة بقيمة  كهدفه  دتحدّ  على ممّاأهو و  ،2020 سنة )دج 1639691332(

عّما كان متوقّـًعا  )28.86%(، وكذا األعباء املالّية بنسبة )24.97%(كّل من املنتوجات املالّية بنسبة   بسبب ارتفاع
بقيمة  واحملّدد 2019 سنةbحلجم احملّقق  مقارنة قد ارتفع كذلك 2020كما أّن احلجم احملّقق سنة  ،2020سنة 

، وكذا )43.56%(ارتفاع كّل من املنتوجات املالّية بنسبة  والّسبب يف ذلك يرجع إىل ،)دج 933501983.69(
، وإىل جانب ذلك؛ واستناًدا إىل ملؤّسسةbحتّسن كفاءة اإلدارة املالّية  يعكس وهذا، )80.64%(األعباء املالّية بنسبة 

قد فله  غرىالصّ  القيمة ا◌ّ أم ،)دج1639691332( بـــــا املؤّشر ذ هلالعظمى  القيمة سابقة فقد ّمت حتديد  معطيات
وهو معّدل  ،)100%( نسبة بلغ تطّور الّنتيجة املالّية قدمؤّشر أداء وbلّتايل، ف ،)دج933501983.69 ( بـــــحّددت 

  جّيد bلّنسبة للمؤّسسة.
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 بعد الّنموّ والّتعّلم  أداءقياس    راتحتليل مؤشّ  .2
لضمان متّيز الّشركة يف خمتلف أنشطتها وعملّيا�ا الّداخلّية عليها أن متتلك موارد بشريّة مؤّهلة وكفأة قادرة على      

ا جد�  ه من املهمّ نّ إلذا فاإلبداع واالبتكار، وهذا ال يتّم إّال من خالل تكوينهم وحتفيزهم ومتهينهم وزPدة معارفهم، و 
  الّنمّو والّتعّلم.قة ببعد  ركة املتعلّ رات أداء الشّ ليل نتائج مؤشّ حت

  
  

  2020" خالل سنة  SOMIPHOSلشركة "  الّنمّو والّتعّلمبعد    أداءحتليل مؤّشرات قياس    :)19(رقم   لّشكال
  
  

  

                     

 بلغ حيث ،الّتغيب عن العمل مبؤّشر معّدل قيتعلّ  فيما دفهاه قحتقّ  مل ّن املؤّسسةأ أعاله كلالشّ  من ضح◌ّ يت     
وهذا بسبب ارتفاع  ،)3.56%(كهدف لنفس الّسنة مبعّدل  هدتحدّ  ا◌ّ مم علىأ هوو ، 2020 سنة )4.35%( لمعدّ 

 كذلك  قد ارتفع  2020 سنةما أّن املعّدل احملّقق ، ك2020عّما كان متوقـًّعا سنة  )18.16%(معّدل الغياب بنسبة 
إىل ارتفاع معّدل الغياب بنسبة  بب يف ذلك يرجع ◌ّ ، والس)3.89%( واحملّدد بنسبة 2019 سنة bملعّدل احملّقق مقارنة

وإىل  ،حّية جرّاء جائحة كورو وأيًضا للّظروف الصّ  bملؤّسسة العمل حوادث عدديف  رتفاعاالجرّاء  )%10.57(
 القيمة اأمّ ، )4.35%( ا املؤّشر بـــــذ هلالعظمى  القيمة سابقة فقد ّمت حتديد معطياتجانب ذلك؛ واستناًدا إىل 
وهو معّدل سيئ  .)0%(نسبة  بلغ مؤّشر الّتغّيب عن العمل قد أداء وbلّتايل، ف. )0%(الّصغرى له فقد حّددت بــــــ 

  bلّنسبة للمؤّسسة.
  

  

                        

 تبلغ حيثدرّبني تاملعّدل العّمال مبؤّشر متقريبا فيما يتعّلق  دفهاه قتحقّ  ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  ضح منتّ ي     
 ، )20.19%(مبعّدل  نةكهدف لنفس السّ  هدتحدّ اّلذي تقريًبا يساوي املعّدل هو و  ،2020 سنة )20.09%( نسبته

مع ما كان متوقـًّعا  احملّقق العّمال املتدرّبنيوتساوي عدد  )0.49%(بنسبة  عدد العّمال اإلمجايل وهذا بسبب ارتفاع
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  واحملّددة بنسبة  2019 سنة bلّنسبة احملّققة مقارنةكذلك   تقد ارتفع 2020 سنة ةاحملّقق الّنسبةما أّن ك ،2020سنة 
، وكذا عدد )11.41%(عدد العّمال املتدرّبني بنسبة  ُكّل من  بب يف ذلك يرجع إىل ارتفاع◌ّ والس، )%18.19(

وإىل  ،اهتمام املؤّسسة بتدريب وتكوين عّماهلا لتحسني أدائهم يعكسوهذا ، )2.14%( العّمال اإلمجايل بنسبة
 القيمة ا◌ّ أم ،)38.44%(بــــــ ا املؤّشر ذ هلالعظمى  القيمة جانب ذلك؛ واستناًدا إىل بيا ت سابقة فقد ّمت حتديد

 ،)09.38%(تدرّبني قد بلغ نسبة املمؤّشر معّدل العّمال أداء وbلّتايل، ف .)18.19%( بـــــ حّددتقد فله  غرىالصّ 
  bلّنسبة للمؤّسسة.  كافٍ غري  وهو معّدل  

  

              
     

 تكاليف  من العامل نصيب طتوسّ ؤّشر ممب قيتعلّ  فيما دفهاه قحتقّ  مل ؤّسسةامل نّ أ أعاله كلالشّ  ضح منيتّ      
بقيمة  لنفس الّسنة كهدف هدتحدّ  ا ممّ  أقلّ  يهو  ،2020 سنة )دج70526.21 ( ت قيمتهبلغ حيث كوين،التّ 
مع ما    احملّقق  وتساوي عدد العّمال املتدرّبني  )3.48%(اخنفاض ميزانّية الّتكوين بنسبة  وهذا بسبب    ،)دج 72982.23(

كذلك قد ارتفع   2020 سنةاحملّقق  نصيب العامل من تكاليف الّتكوين توّسطمما أّن ك،  2020كان متوقـًّعا سنة 
، )دج63240.09 (قيمة ب واحملّدد 2019 سنةمبتوّسط متوّسط نصيب العامل من تكاليف الّتكوين احملّقق  مقارنة
 درّبنياملت العّمال عدد ، وكذا ارتفاع)20.56%( ميزانّية الّتكوين بنسبة ُكّل من  ارتفاعبب يف ذلك يرجع إىل ◌ّ والس

 ا املؤّشر بــــذ هلالعظمى  القيمة سابقة فقد ّمت حتديد  معطياتوإىل جانب ذلك؛ واستناًدا إىل  ،)11.41%(بنسبة 
مؤّشر متوّسط نصيب أداء وbلّتايل، ف. )دج 55942.28( بـــــ حّددتقد ف له غرىالصّ  القيمة اأمّ  )دج 72982.23(

ا  ،)85.59%(قد بلغ نسبة    الّتكوينالعامل من تكاليف     bلّنسبة للمؤّسسة.  وهو معّدل جّيد جد�
  

                   

حجمه  بلغ  حيث العامل، ةإنتاجيّ  رمبؤشّ  يتعلق فيما دفهاؤّسسة مل حتّقق هاملأّن  أعاله كلالشّ  منيّتضح      
 وهذا بسبب اخنفاض ،)طن611.51 (كهدف لنفس الّسنة بقيمة  ممّا حّددته قلّ أوهو ، 2020 سنة )طن 587.69(
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 2020 سنةما أّن اإلنتاجّية احملّققة ك، )0.49%(، وارتفاع عدد العّمال اإلمجايل بنسبة )3.55%(حجم اإلنتاج بنسبة 
بب يف ذلك يرجع ◌ّ والس، )طن672.99 ( جمواحملّددة حب 2019ة سنbإلنتاجّية احملّققة  مقارنة كذلك  قد اخنفضت

جرّاء ¹ثريات جائحة   )2.14%(وارتفاع عدد العّمال اإلمجايل بنسبة  )12.06%(بنسبة  إىل اخنفاض حجم اإلنتاج
، وإىل جانب ذلك؛ واستناًدا إىل b2020ملرّكب املنجمي ونظام العمل bملؤّسسة سنة  اإلنتاجيشاط نّ الكورو  على 

حّددت بــــــ قد فله  الّصغرى القيمة اأمّ ، )طن672.99 ( بـــــا املؤّشر ذ هلالعظمى  القيمة سابقة فقد ّمت حتديد معطيات
bلّنسبة  كافٍ غري  وهو معّدل  ،)13.88%(مؤّشر إنتاجّية العامل قد بلغ نسبة أداء وbلّتايل، ف. )طن 573.94(

  للمؤّسسة.
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  مناجم الفوسفاتامل لشركة  حتليل أبعاد األداء الشّ : اينثّ املطلب ال
البعد  ، حيث أنّ )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي والبعد البيئي(ة ثالثة أبعاد رئيسيّ امل ن األداء الشّ يتضمّ      

سويقي، اإلنتاجي، واإلداري يف حني يرتبط البعد االجتماعي ة ويشمل اجلانب املايل، التّ عترب األكثر أمهيّ االقتصادي يُ 
ركة ة للشّ ة البيئيّ ا البعد البيئي فريتبط bملسؤوليّ واخلارجي، أمّ اخلي ركة جتاه جمتمعها الدّ ة للشّ ة االجتماعيّ ا bملسؤوليّ أساسً 

  جتاه حميطها.
  أداء البعد االقتصاديل: حتليل  الفرع األوّ 

املسامهني  متطّلبات تلبيةسة إىل معرفة مدى قدرة هذه األخرية على للمؤسّ  االقتصادي ءألدااحتليل  يهدف     
 سة حملّ للمؤسّ  االقتصادي ءألدااحتليل فصيل بشيء من التّ  وسيتمّ  .ثقتهم ورضاهمكسب من أجل  دين املورّ و  bئنوالزّ 
    راسة.الدّ 
  wت األداء االقتصاديعرض مكوّ  .1

 قة Çبعاد بطاقة األداءق األهداف املتعلّ خالل حتقّ راسة من الدّ  سة حملّ ميكن عرض األداء االقتصادي للمؤسّ      
  من األبعاد اآلتية:  كلّ   يضمّ   ، واّلذياالقتصادي  البعديف حمور    يت تصبّ الّ   املقرتحة  املتوازن 

تعظيم حجم األرbح (الثة ق األهداف الثّ لة حتقّ يف األداء االقتصادي، لذا فهو حمصّ  : يعترب اجلزء األهمّ البعد املايل  . أ
 ؛)املالّية  ةلألصول، حتسني املردوديّ   االستغالل األمثلالّصافية،  

مستوى  حتسني املردوديّة الّتجاريّة، والّرفع من، الّرفع من احلّصة الّسوقّية(ق اهلدفني لة حتقّ يعترب حمصّ : bئنبعد الزّ   . ب
 ؛)bئنرضا الزّ 
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ستغالل، االحتسني كفاءة  كفاءة اإلنتاج،حتسني  (الثة ق األهداف الثّ لة حتقّ يعترب حمصّ  :ةاخليّ ات الدّ بعد العمليّ   . ج
  .)املالّيةوحتسني كفاءة اإلدارة  

  األداء االقتصادي  مكّوwتحتليل   .2
 أنشطتها حتسني أداء خمتلف جوانبال يتحّقق إّال من خالل ركة إىل تطوير أدائها االقتصادي، وهذا تسعى الشّ      
ة ميزة تنافسيّ لكسب  املقرتحة ةحتقيق أهدافها اإلسرتاتيجيّ  ، واّليت تضمنةنظيميّ ة والتّ ة، اإلنتاجيّ سويقيّ ة، التّ املاليّ 

   األبعاد املكوِّنة له.  سيتّم حتليل األداء االقتصادي للّشركة من خالل  . وعليهمستدامة
 

  

  2020" خالل سنة  SOMIPHOSلشركة "االقتصادي    األداءمكّوwت  حتليل    :)20(رقم   ّشكلال
 

  
  

     
     

صbلّرجوع إىل الّنموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن للمؤّسسة حمّل الّدراسة         البعد أداء مؤّشرات أّن نتائج  نستخل
ومن خالل الّشكل  ،)31.51%( عّدلمبة إمجاليّ مالّية نتيجة  املؤّسسة قت، فقد حقّ 2020خالل سنة  غري كافيةاملايل 

تعظيم حجم هدف مؤّشر أداء  أنّ  يّتضح لنامكّو ته، أداء البعد املايل للمؤّسسة من خالل مؤّشرات  ربزأعاله اّلذي يُ 
هو  االستغالل األمثل لألصول هدفمؤّشر أداء  كما أنّ  ،)25.10%( همعّدلبلغ ، حيث منخفض األرbح الّصافية

قد بلغ فهو مقبول و دف حتسني املردوديّة املالّية ملؤّشر أداء هbلّنسبة  اأمّ ، )30.35%( معّدلهبلغ كاٍف وقد أيًضا غري  
جائحة  بسبب ¹ثري ، 2020سنة  لمؤسّسة غري كافٍ لّن أداء البعد املايل Çوعليه ميكن القول . )41.21%( معّدله

  .يف هذه الفرتة االستثنائّية ؛ وbلّتايل على نتائجهاوالبيعي  اإلنتاجيكورو  على نشاط املؤّسسة  
  

االستغالل األمثل   الّيةحتسني املردوديّة امل
  لألصول

  تعظيم حجم األرlح

41.21%

30.35%
25.10%

أداء البعد املايلقياس مؤّشرات 
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ص       بعد  أداء نتائج مؤّشراتأّن bلّرجوع إىل الّنموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن للمؤّسسة حمّل الّدراسة نستخل
، ومن خالل )39.89%( عّدلقت املؤّسسة نتيجة إمجالّية مب، فقد حقّ 2020خالل سنة  الّزbئن كانت متوّسطة
مؤّشر أداء للمؤّسسة من خالل أهدافه الثالثة، يّتضح لنا أّن بعد الّزbئن أداء مؤّشرات  ربزالّشكل أعاله اّلذي يُ 

حتسني املردوديّة  هدفمؤّشر أداء كما أّن ، )56.37%( معّدله ، حيث بلغجّيد  الّرفع من احلّصة الّسوقّيةهدف 
فهو  الّرفع من مستوى رضا الّزbئندف ملؤّشر أداء هbلّنسبة  اأمّ ، )33.87%( وقد بلغ معّدله هو مقبول الّتجاريّة
، 2020سنة  لمؤسّسة غري كافٍ ل الّزbئن. وعليه ميكن القول أّن أداء بعد )23.93%( معّدلهقد بلغ و ، منخفض

املنتوج شحن املرتبطة بقل نّ الخدمات كذا حجم مبيعات املؤّسسة و من  كلّ تراجع  جائحة كورو  على  بسبب ¹ثري
  يف هذه الفرتة االستثنائّية.للّزbئن  

  

ا الّرفع من مستوى رض
  الّزlئن

  ةّسوقيّ الّرفع من احلّصة ال  ةّتجاريّ حتسني املردوديّة ال

23.93%
33.87%

56.37%

أداء بعد الّزlئنقياس مؤّشرات 
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ص أّن نتائج      بعد  مؤّشرات أداءbلّرجوع إىل الّنموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن للمؤّسسة حمّل الّدراسة نستخل
، ومن خالل )58.53%( مبعّدلقت املؤّسسة نتيجة إمجالّية ، فقد حقّ 2020خالل سنة  جّيدة العملّيات الّداخلّية

للمؤّسسة من خالل أهدافه الثالثة، يّتضح لنا أّن  العملّيات الّداخلّيةأداء بعد مؤّشرات  ربزالّشكل أعاله اّلذي يُ 
حتسني كفاءة هدف  مؤّشر أداءكما أّن ، )52.52%( جّيد، حيث بلغ معّدلهحتسني كفاءة اإلنتاج هدف  مؤّشر أداء
هو املالّية ف كفاءة اإلدارةدف حتسني  ه ملؤّشر أداءbلّنسبة  اأمّ ، )25.06%( معّدلهبلغ هو مقبول، وقد  االستغالل
ا ، 2020سنة    جّيدلمؤسّسة ل  بعد العملّيات الّداخلّيةوعليه ميكن القول أّن أداء  .  )100%(ه  معّدلقد بلغ  ، و مرتفع جد�

  .أفضل يف الّسنوات املقبلةنتائج  واملؤّسسة تطمح لتحقيق  
  

  
  

  " BSC Designer"نتائج برجمّية    واستناًدا إىل،  "Excelبرwمج "  على العتمادl طّالب: من إعداد الاملصدر
  

  
  

  أداء البعد االجتماعي: حتليل  اينثّ الفرع ال
فرادها الوظيفي ألضا سة إىل معرفة مدى قدرة هذه األخرية على حتقيق الرّ جتماعي للمؤسّ اال ءألدااحتليل  يهدف     

سة على حتقيق ا على املدى البعيد إذا اقتصرت املؤسّ ر سلبً قد يتأثّ  ّشاملاألداء ال نّ أل، على اختالف مستو�Pم
 ءألدااحتليل فصيل بشيء من التّ  وسيتمّ  .ة، وأمهلت اجلانب االجتماعي ملواردها البشريّ فقط اجلانب االقتصادي

    راسة.الدّ   سة حملّ للمؤسّ   جتماعياال
  جتماعيwت األداء االعرض مكوّ  .1

قة Çبعاد بطاقة األداء خالل حتقق األهداف املتعلّ راسة من الدّ  سة حملّ ميكن عرض األداء االجتماعي للمؤسّ      
  من البعدين اآلتيني:  يضم كلّ واّلذي  البعد االجتماعي.  يف حمور    يت تصبّ املتوازن الّ 

 حتسني كفاءة اإلدارة
  املالّية

  اجحتسني كفاءة االنت  غاللحتسني كفاءة االست

100%

25.06%

52.52%

أداء بعد العملّيات الّداخلّيةقياس مؤّشرات 
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حتسني بيئة العمل، تطوير مهارات العاملني، وحتسني (الثة ق األهداف الثّ لة حتقّ عترب حمصّ ذي يُ : والّ بعد الّنمّو والّتعّلم  . أ
 .)ة العملإنتاجيّ 

ضا رّ الحتسني مستوى  ،ةتعزيز املسامهة االجتماعيّ (الثة لة حتقق األهداف الثّ عترب حمصّ ذي يُ : والّ البعد االجتماعي  . ب
 .)الضمان صحة وسالمة العمّ و ،  وظيفيال
  جتماعياألداء اال  مكّوwتحتليل   .2

اهلا وتكوينهم وحتفيزهم وتعلميهم ومتهينهم لتضمن حتسني أدائهم ودفعهم إىل توطيد عالقتها بعمّ  ؤّسسةتسعى امل     
وعليه سيتّم حتليل نمية املستدامة. ة وإسهامها يف التّ تها االجتماعيّ مبسؤوليّ  احنو اإلبداع واالبتكار، إضافة إىل التزامه

   البعدين املكوِّنني له.  األداء االجتماعي للّشركة من خالل  
  

 2020" خالل سنة  SOMIPHOSلشركة "االجتماعي    مكّوwت األداءحتليل    :)21(رقم   شكلال
  

  

  
     

ص أّن نتائج        بعد مؤّشرات أداء bلّرجوع إىل الّنموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن للمؤّسسة حمّل الّدراسة نستخل
، ومن خالل )23.16%(قت املؤّسسة نتيجة إمجالّية بنسبة ، فقد حقّ 2020خالل سنة  منخفضةمّو والّتعّلم النّ 

هدف مؤّشر أداء مّو والّتعّلم للمؤّسسة من خالل أهدافه الثالثة، يّتضح لنا أّن أداء بعد النّ  ربزالّشكل أعاله اّلذي يُ 
هو هدف تطوير مهارات العّمال مؤّشر أداء كما أّن ، )00%( بلغ معّدلهحيث ، حتسني بيئة العمل سيئ جد�ا

فهو منخفض، وقد بلغ  إنتاجّية العملدف حتسني ملؤّشر أداء هbلّنسبة  اأمّ ، )47.48%( معّدلهبلغ ، وقد مقبول
بسبب ¹ثري ، 2020مّو والّتعّلم للمؤسّسة غري كاٍف سنة وعليه ميكن القول أّن أداء بعد النّ . )13.88%( معّدله

وارتفاع معّدل التغّيب عن  وما اجنّر عنه من تراجع حلجم اإلنتاج واإلنتاجّيةملؤّسسة b نظام العملجائحة كورو  على 

لعملتحسين إنتاجيّة ا تطوير مهارات 
العاملين

لتحسين بيئة العم

13.88%

47.48%

0.00%

أداء بعد الّنمّو والّتعّلمقياس مؤّشرات 
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  يف هذه الفرتة االستثنائّية. العمل
  

  
  

ص أّن نتائج       البعد مؤّشرات أداء bلّرجوع إىل الّنموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن للمؤّسسة حمّل الّدراسة نستخل
، ومن خالل الّشكل )56.04%(، فقد حققت املؤّسسة نتيجة إمجالّية بنسبة 2020االجتماعي جّيدة خالل سنة 

تعزيز  هدفمؤّشر أداء الثة، يّتضح لنا أّن أداء البعد االجتماعي للمؤّسسة من خالل أهدافه الثّ  ربزأعاله اّلذي يُ 
ضمان صّحة وسالمة هدف مؤّشر أداء كما أّن ، )91.51%(معّدله  بلغ جّيد جد�ا، حيث  هو االجتماعّية املسامهة
ا العّمال فهو  مستوى الّرضا الوظيفيدف حتسني ملؤّشر أداء هbلّنسبة  اأمّ ، )11.11%( معّدلهبلغ ، فقد منخفض جد�

وميكن ، 2020سنة  جّيدللمؤسّسة  البعد االجتماعيوعليه ميكن القول أّن أداء . )70.56%( معّدلهقد بلغ جّيد، و 
  .ستقبليف امل حتقيق مستوPت أفضلللمؤّسسة 

  
  

  

  " BSC Designer"نتائج برجمّية    واستناًدا إىل،  "Excelبرwمج "  على العتمادl طّالب: من إعداد الاملصدر
  

  
  
  
  
  
  

ضا حتسني مستوى الرّ 
  الوظيفي

ضمان صّحة وسالمة 
  العّمال

تعزيز املسامهة 
  االجتماعّية

70.56%

11.11%

91.51%

أداء البعد االجتماعيقياس مؤّشرات 
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  أداء البعد البيئي: حتليل  الثثّ الفرع ال
الفاعلة يف تنمية  هذه األخرية على حتقيق مسامهتهاسة إىل معرفة مدى قدرة بيئي للمؤسّ ال ءألدااحتليل  يهدف     

    راسة.الدّ   سة حملّ للمؤسّ   بيئيال  ءألدااحتليل  فصيل بشيء من التّ   وسيتمّ   .البيئة احمليطة ¨اوتطوير  
  البيئيwت األداء  عرض مكوّ  .1

 Çبعاد بطاقة األداء املتوازن قة خالل حتقق األهداف املتعلّ راسة من الدّ  سة حملّ ميكن عرض األداء البيئي للمؤسّ      
ترشيد استهالك موارد ، ثلوّ محاية البيئة من التّ ( اهلدفنيلة حتقق عترب حمصّ يُ البعد البيئي، و يف حمور  يت تصبّ الّ  املقرتحة
  .)الطّاقة

  بيئيرات األداء الحتليل مؤشّ  .2
نمية التّ حتقيق ة، وإسهامها يف تها البيئيّ د مدى التزامها مبسؤوليّ امل، وحيدّ يعترب هذا البعد أحدث أبعاد األداء الشّ      

  وعليه سيتّم حتليل األداء االجتماعي للّشركة من خالل البعدين املكوِّنني له.   املستدامة.  
  
  

  2020" خالل سنة  SOMIPHOSلشركة "البيئي    مكّوwت األداءحتليل    :)22(رقم   ّشكلال
  

 

  
     

ص أّن نتائج مؤّشرات أداء البعد        bلّرجوع إىل الّنموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن للمؤّسسة حمّل الّدراسة نستخل
، ومن خالل الّشكل أعاله )65.82%(، فقد حّققت املؤّسسة نتيجة إمجالّية بنسبة 2020البيئي جّيدة خالل سنة 

أداء البعد البيئي للمؤّسسة من خالل هدفيه االثنني، يّتضح لنا أّن مؤّشر أداء هدف محاية البيئة من  اّلذي يُربز
ا، بلغ معّدله  هو مقبول، حيث  ترشيد استهالك موارد الطّاقةهدف مؤّشر أداء كما أّن ، )100%(الّتلّوث مرتفع جد�

وميكن حتقيق نتائج أفضل ، 2020سنة  جّيد للمؤسّسة  بيئيالبعد الوعليه ميكن القول أّن أداء . )43.03%( معّدلهبلغ 
  مستقبالً.

  
  

  محاية البيئة من التلّوث  ترشيد استهالك موارد الطّاقة

43.03%

100%

أداء البعد البيئيقياس مؤّشرات 

  " BSC Designer"نتائج برجمّية    ، واستناًدا إىل"Excelبرwمج "  على العتمادl طّالب: من إعداد الاملصدر
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  شركة مناجم الفوسفاتامل وآفاق حتسينه يف  األداء الشّ نتائج حتليل  :  الثثّ املطلب ال
أداء البعد االقتصادي، أداء البعد ( من خالل أبعاده الّثالثة امل ت األداء الشّ ا من عرض وحتليل مكوّ انطالقً      

 احملّقق يف املؤّسسة حمّل الّدراسة امل األداء الشّ  نتائج يف هذا املطلب حتليل ، سيتمّ )االجتماعي، وأداء البعد البيئي
  وآفاق حتسينه يف املستقبل.

 امل  األداء الشّ نتائج  حتليل  ل:  الفرع األوّ 
نتائج ، ومن خالل )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، والبعد البيئي(الثة لة األبعاد الثّ امل حمصّ األداء الشّ  تربعيُ      
 املؤّسسة حمّل الّدراسة كما سيأيت.ه وحتليل نتائجه يف  ا، ميكن عرضسابقً   املذكورةالثة  رات أبعاده الثّ مؤشّ 

 امل األداء الشّ   أبعاد  ؤّشراتعرض م .1
املذكورة سابًقا من  هbالعتماد على نتائج مكّو ت األداء الّشامل للمؤّسسة حمّل الّدراسةأبعاد  مؤّشراتميكن عرض      

 .كل أد هالشّ خالل  
  
  
 
  

   2020" خالل سنة  SOMIPHOSلشركة "امل  األداء الشّ   أبعاد  :)23(رقم   كلالشّ   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  " BSC Designer"  جمّية: بر املصدر
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 امل األداء الشّ   راتحتليل مؤشّ  .2
، واّليت مناجم الفوسفات بتبّسة شركةأبعاد بطاقة األداء املتوازن املقرتحة لمؤّشرات أداء ممّا سبق، وبناًء على نتائج      

الّذي  االقتصادي البعد  أداء مؤّشر أنّ  حيث، 2020سنة  خالل )41.87%(مبعّدل  شامل أداءٍ أفضت إىل حتقيق 
بلغ معّدله ، حيث غري كافٍ هو  )اخلّية◌ّ بعد العملّيات الد أداء بعد الّزbئن و أداء البعد املايل، و أداء (ّل من يشمل كُ 

أداء بعد الّنمّو والّتعّلم، وأداء (الّذي يشمل ُكّل من  االجتماعي البعد  أداءمؤّشر  ن كا حني يف ،)43.31%(توّسط امل
 ، وكانجّيد  فهو البيئي البعد أداء مؤّشر عن اأمّ  ،)39.60%( متوّسط لعدّ مبغري كاٍف  هو أيًضا )البعد االجتماعي

نظرًا لتأثري جائحة كورو   هو غري كافٍ  2020سنة لركة احملّقق أداء الشّ  نّ Ç القولعليه، ميكن و  .)65.82%( مبعّدل
على بعض األهداف  هذه الّدراسة من جهة، bإلضافة إىل اقتصار على نشاط املؤّسسة خالل هذه الفرتة االستثنائّية

   .ؤّشرات قياسهاملوكذا    بعادذه األألبعاد بطاقة األداء املتوازن، وأيًضا لألوزان الّنسبّية املعطاة هل اّليت ّمت اقرتاحها

 شركة مناجم الفوسفاتبطاقة األداء املتوازن يف   شروط جناح:  اين◌ّ ثالفرع ال
املاديّة والبشريّة   العناصر خمتلفتعبئة مناجم الفوسفات  شركةيف  املتوازن  األداء فّعال لقياس نظام بناء ستوجبي    
أهّم بطاقة األداء املتوازن يف القيام bهلدف اّلذي ُوجدت من أجله، وميكن إبراز  عمل جناح أساس bعتبارها ة نظيميّ التّ و 

 هذه العناصر يف الّنقاط اآلتية:
بضرورة  املسؤولني طرف من ةيّ دّ اجل إىل مناجم الفوسفات شركة يف املتوازن  األداء بطاقة مشروع تطبيق جناحيتطّلب    -
 ؛ طويروالتّ  حسنيالتّ 
 ؛العليا اإلدارةمن ِقَبل   الّدعم واملساندة  إىل مناجم الفوسفات  شركة يف  املتوازن األداء  ة بطاق تطبيق جحيتا    -
 ، تنفيذها متابعةلتطبيقها و  عمل فريق تشكيل مناجم الفوسفات شركة يف املتوازن  األداء بطاقة نظام بناء يتطّلب   -

 .ا�ال هذا  يف  bخلرباء bالستعانة وذلك
 ؛سةسّ ؤ امل  ة خصوصيّ   مع ىتتماش دراتاومب افوأهد  ىرؤ  ىعل املتوازن  األداء بطاقة تصميم سريورة يف كيزالّرت    -
 ج؛تائالنّ  حتصيل يف االستعجال وعدم د جيّ  بشكل املتوازن  األداء بطاقة وتصميم حتضري يف ثيّ الرتّ  ضرورة   -
 استخدام ةوكيفيّ  األداة هذه حول معارفهم إلثراء فنياملوظّ  ع مجي فيها كيشار  عمل وورشات ةتكوينيّ  دورات عقد    -

 املؤّسسة؛ يف وظيفة وكلّ  فرد كلّ  أداء  لتقييم واملبادرات راتاملؤشّ 
  ى تتماش يتالّ  القيم ونشر حتديد  ضرورة مع ، املصلحة أصحاب عاتتطلّ  تعكس يتالّ  ة اإلسرتاتيجيّ  افاألهد  تطوير   -

 ؛ سةاملؤسّ  رؤية تحقيقل  اتاالسرتاتيجيّ  هذه  مع
 ؛معلّ والتّ  ةالعكسيّ  ذيةغالتّ  يف سريورة تكنولوجيا املعلومات أنظمةاالستفادة من     -
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 يف دةدّ حملا املعايري ربط وجوب مع ، عد من أبعاد البطاقة بُ كلّ  يف  مؤّشرات قياس األداء من قليل عدد االقتصار   -
 ؛اجحةالنّ  ساتللمؤسّ  ةاملرجعيّ   bملقار ت البطاقة

 يف ذلك كان سواءً  ةاملستمرّ ات غريّ تّ ال مواكبةو ، طويروالتّ املستمر ّ  حسنيالتّ  ¨دف دور�P  املتوازن  األداءة بطاق حتديث   -
 سة.مؤسّ لل  املستقبلي هوجّ التّ  تعكس  ا°ّ أ من د أكّ والتّ ،  ةاإلسرتاتيجيّ  املبادرات جانب يف أو املستهدفة راتاملؤشّ  جانب

 يف شركة مناجم الفوسفات  املالشّ األداء    آفاق حتسنيالفرع الثّالث:  
ه من خالل الّدراسة الّيت ّمت إّال أنّ شركة مناجم الفوسفات  من اإلمكانّيات املاديّة والبشريّة اّليت متتلكهاغم رّ على ال     

للظّرف االستثنائّي اّلذي مّرت به  رجعي قد ، وهذامتوّسطة وغري كافيةالقيام ¨ا، يالحظ أّن الّنتائج املتحّصل عليها 
عليه، جيب على الّشركة لكي و  .ل جوانب أدائهايت تتخلّ عف الّ من نقاط الضّ لعديد إىل ا، bإلضافة 2020الّشركة سنة 
  :أبرزهامن واّليت   ،على العديد من العناصر  ّرتكيزامل المستوى أدائها الشّ حتّسن من 

 أمواهلا اخلاّصةفع من مردوديّتها تها bستمرار، والرّ رحبيّ  تعظيمة واالستثماريّة، والعمل على مويليّ تفعيل سياستها التّ    -
  ؛أداء مايل جّيد حتقيق    لضمان

على حتسني مبا ينعكس ، على املنتوج bملواصفات املطلوبة لب املتزايد الطّ حتسني كفاء�ا اإلنتاجّية، والّتجاوب مع    -
   ؛يأدائها اإلنتاج

مبا يدعم و هم، رضامن أجل كسب  من خالل حتسني اخلدمات املقّدمة للّزbئن ةوقيّ تها السّ حصّ  تنمية وتطوير   -
  ؛الّتجاريّة  عالمتهاو نتجا�ا  مل  همءوال
سّية  حيّسن من قدر�ا الّتناف، و سويقيالتّ  هاأداءلعمل على تطويرها مبا يرفع وا، بعةسويقية املتّ التّ  اا�مراجعة اسرتاتيجيّ    -

 ؛ات منافسيهانها من مواجهة اسرتاتيجيّ وميكّ 
ا على حتسني أدائهإجيابي�ا  املالّية مبا ينعكس ة إدار�اكفاءوتطوير  ، كفاءة نشاطها االستغاليلاالهتمام بتحسني     -
   نظيمي؛التّ 
الوظيفي يف  همدعم استقرار مبا ي، و تهمالعمل، وخلق بيئة حمّفزة للموظّفني لضمان رفع إنتاجيّ حتسني ظروف    -

 ؛، وحيّسن من أدائهم االجتماعياملؤّسسة
مبا و من خالل الّرفع من نسبة تدريبهم وتكوينهم،  ةعلى تنمية وتطوير مهارات ومعارف مواردها البشريّ  ّرتكيزال   -

 ؛حنو اإلبداع واالبتكارحيّفزهم 
مهّم يف طرف bعتبارهم نافسني املحوزة االستجابة لتطّلعات واحتياجات الّزbئن املتغّرية bستمرار، واستعاد�م من    -

   يضمن هلا البقاء واالستمرار؛  املؤّسسة  حياة
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تعاملها مع استخدام املوارد الطّبيعّية، وترسيخ ثقافة ترشيد استهالكها واحملافظة عليها  سني عالقة املؤّسسة يفحت   -
ها يف مسعى الّتنمية ة وإسهامتها البيئيّ يضمن جناحها يف االلتزام مبسؤوليّ الستمرار منفعتها لألجيال القادمة، ومبا 

 املستدامة؛
ال يتجزّأ من ا�تمع اّلذي تتواجد فيه تؤثّر  اموظّفيها، bعتبار املؤّسسة جزءً نشر ثقافة املؤّسسة املواطنة يف أوساط    -

 فيه وتتأثّر به، ومبا ينعكس إجيابي�ا على حتسني أدائها ا�تمعي.
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 خالصة الفصل
أال يف االقتصاد الوطين،  وز°ا الكبرياقتصاديّة هلا  مؤّسسةعلى ف عرّ طبيقي التّ من خالل هذا الفصل التّ  لقد متّ      

ة تزاول سة مستقلّ دت لظهورها كمؤسّ يت مهّ ات الّ الّتغريّ  همّ ق ألطرّ التّ  متّ  وقدمناجم الفوسفات بتبّسة، وهي شركة 
واقع وظيفة خاّصة على كيز بصفة يت تقوم ¨ا لتحقيق أهدافها، مع الرتّ الوظائف الّ  نشاطها يف قطاع املناجم، وأهمّ 

يت أمكن احلصول عليها مبساعدة الّ  والّتقارير قابية املستخدمة من خالل الوÝئق املالّية الّرمسّيةسيري واألدوات الرّ مراقبة التّ 
 ، وكذا "وحدة املقّر بعاصمة الوالية تبّسة" القيام ¨ا للمؤّسسة يت متّ Pرات الّ كما كانت الزّ   .بعض إطارات املؤّسسة

واقع أعطتنا نظرة عن ألهّم وحدا�ا اإلسرتاتيجّية "املرّكب املنجمي ببئر العاتر" واملقابالت اّليت أجريت مع إطارا�ا 
  ملؤّسسة يف إطار ممارستها لوظيفة مراقبة الّتسيري.ا

ء  دااألاس قابّية يف قيبعض األدوات الرّ  على نظام مراقبة يرتكز يف عمله على شركة مناجم الفوسفات تعتمد     
هذه األدوات الكالسيكّية تقتصر على قياس  ة وجداول القيادة، حيث أنّ قديريّ حليلّية واملواز ت التّ كاحملاسبة التّ 

أصحاب املصلحة  طالبمو الّتسيري املعاصر  الحتياجات، وال تستجيب هي غري كافيةوتقييم األداء املايل واحملاسيب 
مع واقع املؤّسسات  مراقبة الّتسيرينظام  تكييفومن أجل  ،بناًء على ذلكة. و اّلذين تربطهم عالقة وثيقة bملؤّسس

األطراف ذات خمتلف وتلّيب احتياجات  ،لرّاهنةا ستجّداتتستوعب املالعمل Çدوات ومفاهيم جديدة  جيب املعاصر
منوذج لبطاقة  تصميمّمت وعليه، فمن خالل املعلومات اّليت ّمت احلصول عليها من وÝئق املؤّسسة حمّل الّدراسة  .املصلحة

يف شركة مناجم الفوسفات bالستعانة بربجمّية األداء مبختلف أبعاده وتقييم األداء املتوازن bعتبارها أداة حديثة لقياس 
"BSC Designer ى نقاط القّوة يف املؤّسسة لتثمينها واستثمارها، ونقاط الّضعف للوقوف عل 2020" خالل سنة

  ملعاجلتها وتصحيحها.
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ة، وهذا سات االقتصاديّ ودوره يف حتسني أداء املؤسّ سيري راسة تناول نظام مراقبة التّ من خالل هذه الدّ  لقد متّ      
سيري من سي على مراقبة التّ غيري املؤسّ اهنة، و6ثري التّ روف الرّ ة يف الظّ االقتصاديّ  ساتواقع تسيري املؤسّ  إىلق طرّ .لتّ 

ض ألسس األداء التعرّ  متّ  كما،  نمية املستدامةفلسفة التّ  يف ظلّ  واملفاهيم املرتبطة Bا مالحمها اجلديدة إبرازخالل 
قياس وتقييم األداء  يف واحلديثة ةقليديّ التّ  سيريالتّ  راقبةم أدوات أهمّ  تناول معة حتسينه، وآليّ سي ومقار.ت إدارته املؤسّ 

ات فيها األدبيّ  دُ سَّ ة جتُ من خالل دراسة تطبيقيّ  إّال ذي ال يكتمل الّ ظري وبناًء على ما ورد يف اجلزء النّ  .املؤّسسي
ما هو نظري على امليدان.  إسقاطة حملاولة اختيار شركة مناجم الفوسفات بتبسّ  ة إىل واقع ملموس، فقد متّ ظريّ النّ 

سيري فيها، .إلضافة إىل أدوات املراقبة وواقع مراقبة التّ  راسةالدّ  حملّ  مؤّسسةتقدمي عام لل إىلال ق أوّ طرّ التّ  حيث متّ 
 BSCللّشركة .الستعانة بربجمّية "داء املتوازن طاقة األلب منوذج اقرتاح ، مثُّ فيها لقياس وتقييم األداءاملستخدمة 

Designer "املقرتحة بطاقة األداء املتوازن  يف األخري عرض وحتليل نتائج أبعاد ، ليتمّ الّشامل ئهامن أجل قياس أدا ،
  :ةاآلتي  العناصر  مناقشة  سيتمّ   ا سبق ذكرهوممّ ،  وعلى هذا األساس. للّشركة  املالشّ   األداءوكذا قياس  

    اختبار فرضّيات الّدراسة .1

 بناًء على ماورد يف هذه الّدراسة بشّقيها الّنظري والّتطبيقي، ميكن مناقشة الفرضّيات اّليت بُنيت عليها يف اآليت:      
على الّرغم من أّن شركة مناجم الفوسفات تنشط يف بيئة تشهد حتّوالت وتطّورات عديدة يف شّىت ا{االت، إّال أّن  - 

نظام مراقبة تسيريها يّتسم .لبساطة وعدم الّتعقيد، ويستخدم أدوات ذات طبيعة كمّية تقّدم مؤّشرات مالّية حبتة، 
 .  صّحة الفرضّية األوىلا يدعم  وتقتصر على قياس وتقييم األداء املايل؛ وهو م

 رغبات إشباع مستوى لقياس ةتقليديّ  أدواتيعتمد نظام مراقبة الّتسيري على مستوى شركة مناجم الفوسفات على  - 
املصلحة، فاملؤّسسة تقوم �عداد جداول قيادة شهريّة تعرض من خالهلا مؤّشرات مالّية يستفيد منها محلة  أصحاب

فهي بصدد  )الفوسفات(منتوجها األصلي  األسهم، كما أّن الّشركة تعمل على تلبية احتياجات ز.ئنها، فباإلضافة إىل
مح بتوسيع دائرة ز.ئنها وحّصتها الّسوقّية، وأيًضا تنفيذ مشروع جديد إلنتاج احلمض الفوسفوري، وهذا ما سيس

الّشركة تقّدم خدمات اجتماعّية وصحّية ملوظّفيها يف إطار حتسني أدائها االجتماعي، وكذلك تسعى إىل احملافظة على 
ات الّتشجري؛ وعليه، بيئتها حلمايتها من الّتلّوث الّناجم عن نشاطها من خالل املبالغ املالّية اّليت ختّصصها سنو�� لعمليّ 

 .صّحة الفرضّية الثّانيةفالّشركة يف هذا اإلطار ختدم عّدة أطراف، وتسعى لتلبية احتياجا�م املختلفة؛ وهو ما يدعم  
تستخدم شركة مناجم الفوسفات نظام احملاسبة املالّية من أجل إعداد الكشوفات املالّية، واحملاسبة الّتحليلّية لتحليل  - 

تلف الّتكاليف وسعر الّتكلفة، و.إلضافة إىل ذلك تُِعدُّ كّل من املواز�ت الّتقديريّة وجداول القيادة األعباء وحساب خم
من أجل إعطاء صورة واضحة عن تطّور نشاط املؤّسسة وحتديد كّل من مواطن القّوة الستثمارها، ومواطن الّضعف 

ّص اجلانب ا أدوات املراقبة احلديثة  لبيئي. وعليه، فالّشركة ال تستخدملعالجها، كما تقوم أيًضا �عداد تقارير فيما خي
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، وتكتفي فقط .ستخدام األدوات الّتقليديّة، واّليت يبقى جماهلا حمدود ويقتصر على حتسني األداء املايل أدائهاتحسني ل
 .ضّية الثّالثةصّحة الفر واحملاسيب قصري املدى، وال ختدم أهداف البعد االسرتاتيجي طويل املدى؛ وهو ما يدعم 

الفجوة بني املدى  يف قياس وتقييم األداء، فهي تسمح بسدِّ  احلديثةبطاقة األداء املتوازن من بني األدوات  دُّ تـُعَ  - 
الّطويل والقصري من خالل تبّين التوّجه االسرتاتيجي وربطه بتوازن األداء. ومن خالل حماولة تطبيق منوذج قياس األداء  

 فوسفات بتبّسة عن طريق بطاقة األداء املتوازن، ميكن إبراز أهّم نتائج اعتمادها يف اآليت:الّشامل لشركة مناجم ال
  إظهار قصور أدوات املراقبة املطّبقة .لّشركة يف تقييم األداء؛ 
   ؤّشرات، حّىت يكون الّتقييم أكثر داللة؛عّدة مإعطاء صورة أمشل عن األداء من خالل 
 ماعي والبيئي، فضالً عن األداء االقتصادي للّشركة؛تقدمي معلومات عن األداء االجت 
 كشف االختالالت بني أبعاد األداء، واّختاذ اإلجراءات الّتصحيحّية املناسبة لضبط مسار األداء الّشامل؛ 
 مساعدة الّشركة على اختاذ قرارا�ا يف الوقت املناسب؛ 
 تها الحتياجات األطراف ذات املصلحة.حتسني صورة الّشركة يف ا{تمع الّذي تنشط فيه من خالل تلبي 

 من خالل أدائها الّشامل بقياس وتقييم مناجم الفوسفات سيسمح هلا ركةلشبطاقة األداء املتوازن تطبيق وعليه، ف    
تلبية احتياجات لتعترب كقاعدة للمعلومات إذن؛ فهي ذات الطّبيعة الكمّية والّنوعّية. مؤّشرات األداء عرضها ملختلف 

 ّرابعة.صّحة الفرضّية ال؛ وهو ما يدعم  خمتلف أصحاب املصلحة
  راسةدّ عاّمة لل تائج النّ ال .2

، 2020.إلضافة إىل نتائج الّدراسة الّتطبيقّية اّليت ّمت إجراؤها على مستوى شركة مناجم الفوسفات خالل سنة      
وما اجنّر عنها من 6ثريات على املؤّسسة بشكل ، استثنائّية مّرت Bا الّشركة جرّاء جائحة كورو�واّليت كانت يف فرتة 

  عام ونشاطها بشكل خاص، ميكن عرض نتائج أخرى عن واقع املؤّسسة حمّل الّدراسة يف الّنقاط اآلتية: 
نظام يقوم  وال تزال ضمننشأت  شركة مناجم الفوسفات بتبّسة هي إحدى املؤّسسات االقتصاديّة العمومّية اّليت -

ة حريّ واّليت تُعيق  ةلطة املركزيّ سات االقتصادية خاضعة للسّ ة، فاإلدارة يف املؤسّ قابة املركزيّ خطيط والرّ ا على مبدأ التّ أساسً 
هشٌّ وال  ، فهونظام تسيريها انعكست بدورها على اّليت، و تعاين من مشكلة سوء الّتسيريإذن  فهي .اإلبداع واالبتكار

 يستطيع مواجهة الظّروف واملستجّدات احلالّية اّليت تفرضها بيئة العمل الرّاهنة.
ب املنجمي جببل العنق على مستوى املركّ مراقبة الّتسيري نظام لا امتدادً ركة شّ ال نظام مراقبة الّتسيري على مستوىيـَُعدُّ    -

يف متابعة تنفيذ بشكل أفضل   تؤّدي دورها  سيريوظيفة مراقبة التّ من    سيجعلهذا ما  للّشركة، و وحدة ¯بعة   .عتباره أهمّ 
 .املهام
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يستند  فهو نظام رقايب كالسيكيالّشركة .لبساطة والّروتينّية يف عمله، نظام مراقبة الّتسيري القائم على مستوى يّتسم    -
يف قياس وتقييم األداء املايل للمؤّسسة على املدى  خدمُ ستَ تُ  إىل أدوات رقابّية تقليديّة تعتمد على معلومات مالّية حبتة

 القصري، ومن بني هذه األدوات:
   الّشركة على نظام حماسبة حتليلّية مدعوم بتطبيقات حاسوبّية، يتّم على مستواه تتّبع  ؛ تعتمد حماسبة الّتكاليف

 الّنهائية لكلٍّ  اإلنتاجوصوال إىل حتديد تكلفة  اإلنتاجاملؤّسسة على طول سلسلة  لكال املنتوجني يفكلفة تّ العناصر 
يف  للّتكاليف ة ملتطّلبات الّتسيري االسرتاتيجيمنهما. غري أّن هذا الّنظام حمدود، ويبقى عاجزًا عن تقدمي حلول فّعال

 املؤّسسة؛
   فيما يتعّلق  نةطة لكامل السّ لة وبرامج عمل خمطّ ة مفصّ مواز�ت تقديريّ ؛ تقوم الّشركة �عداد املواز'ت التقديريّة
بدأ العمل مبتعمل فهي إذن  ؛خالل الوسائل املتاحة هلامن واملبيعات وحماولة تنفيذها ، واإلنتاج، ةملواد األوليّ .

سريورة  عيق، إّال أّن هذه األداة ترّكز على اجلانب املايل فقط، وتاقبةر امل سريورةة يف ل أداة أساسيّ قديرات كونه ميثّ .لتّ 
 يف املؤّسسة؛     اإلبداع

   ىل تستند إبسيطة يف شكلها ومضمو³ا، القيادة، لكّنها  الّشركة على جمموعة من جداول تعتمد ؛القيادة جداول
، فهي واحتياجات خمتلف أصحاب املصلحة كافية، وال تستجيب ملتطّلبات الّتسيري املعاصر رات مالّية حبتة غريمؤشّ 
الّسنة املاضية بيا�ت الّسنة احلالّية و بيا�ت الّنتائج املالّية من خالل عملّية املقارنة بني  تقييم تقتصر على؛ إذن 
  .اوحساب معّدل تطّوره  اتخراج االحنرافواست

، وذلك للّشركة دقيق البيئيوالتّ ة ة ا{تمعيّ املسؤوليّ  متطّلباتي يغطّ  رقايب على مستوى الّشركةنظام  تصميمصعوبة    -
  .يف هذا ا{ال ء واملؤّهلنية اخلرباحلداثة هذه األنظمة وقلّ 

و.عتمادها على منتوج وحيد هو الفوسفات جيعلها عرضة لتقّلبات أسعاره تنشط الّشركة يف سوق عالية الّتنافس،  -
 .يف األسواق العاملّية

تعاين الّشركة من مشاكل يف عملّية نقل الفوسفات اخلام من املنجم إىل ميناء الّتصدير، األمر اّلذي يستدعي الّنظر    -
إىل الّتقنية اّليت تستخدمها شركة مكتب الّشريف للفوسفات .ملغرب، وهي تقنية أنبوب نقل لباب الفوسفات اّليت 

 .كفاءة والفعالّية يف حّل مشكلة نقل الفوسفات اخلامحيث تعترب تكنولوجيا عالية ال ،2014أطلقت سنة  
ة، نتيجة غلق مصانع حتويل الفوسفات بناًء على اّجتاه وق األوروبيّ .ئن يف السّ من اخنفاض عدد الزّ  ركةشّ التعاين    -

  .هذه الّدول حلماية البيئة من فضالت هذه املصانع 
عترب يت تُ ريف للفوسفات .ملغرب، والّ ل شركة مكتب الشّ بَ ة من قِ املنافسني خاصّ ركة لتهديدات كبرية من شّ الض تتعرّ    -

كات ة Bا لرصد حتّر نافسي خاصّ كاء التّ ائدة يف جمال صناعة الفوسفات، ولذا جيب عليها بناء وحدة للذّ ا{موعة الرّ 
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ذا ما استثمر�ا تساعدها على إيت الفرص الّ و ، د وجودهادّ يت �ُ ات الّ غريّ ف على التّ عرّ منافسيها، ومبا مينحها ميزة التّ 
 .نافسّيةتطوير مكانتها التّ 

  توصّيات الّدراسة .3

  انطالقًا من النتائج املذكورة سابًقا، ميكن اقرتاح ما يلي:     
حتسني جودة ال ملهامهم، يف ق بطريقة أداء العمّ فيما يتعلّ ، حسني املستمرّ ة للتّ باع إسرتاتيجيّ إتّ  ينبغي على الّشركة   - 

 ؛كاليفاملنتج وتقليل الفاقد، ويف تدنية التّ 
أو  سةة املؤسّ يف إسرتاتيجيّ  املستدامة نميةالتّ  مبادئ دمج جمال يف الرّائدة جاربالتّ  من االستفادةيتعّني على الّشركة    - 
 ؛واالجتماعي البيئي  األداء عن اإلفصاح يف املستعملة املستدامة نميةالتّ  تقارير إعداد جمال يف
 أمشل نتائج على للحصول ،جماالت الّتسيري املختلفةمجيع  يف احلديثة األدوات الّرقابّيةتبّين  ينبغي على الّشركة - 

ّصة  وأدقّ   تلبية احتياجات كافّة أصحاب املصلحة؛و   ،ّشاملتقييم أدائها ال  من أجل ألداءل املتوازن  نظام القياس، خا
واستغالل موقعها اجلغرايف من أجل ز�دة ، ة أكرب يف جذب ز.ئن جددبذل جمهودات تسويقيّ  ركةب على الشّ يتوجّ  -

وهذا من أجل فتح أسواق جديدة واالستفادة من مزا�  ة وتنفيذ مشروع إنتاج احلمض الفسفوري،وقيّ تها السّ حصّ 
  ؛نويع ة التّ إسرتاتيجيّ 

ل بَ ها ومن قِ لِ بَ م من قِ .ئن من خالل استقراء آرائهم حول املنتج املقدّ ة للزّ ركة على احلاجات الفعليّ ضرورة تركيز الشّ    -
صّ  تتمكّ ، حّىت وغريها وصيل...التّ أداء خدمة ق .ألسعار واجلودة و فيما يتعلّ  منافسيها املنافسني  ن من اكتشاف ما خي

   ؛واالستفادة منه يف خيارا�ا اإلسرتاتيجّية املستقبلّية
ّصة يف ةكوينيّ التّ  ربامجال تكثيفيتعّني على الّشركة  -   باتاملتطلّ  مع  البشري املورد ثقافة لتتوافقا{ال البيئي ، خا

  " لتدنية معّدل حوادث العمل املرتفع فيها؛OHSAS18000من والّسالمة املهنّية "األ نظام تبّين  ضرورةالبيئّية، مع  
 منها واالستفادة ةالبشريّ  للموارد املسؤولة اإلدارة جمال يف ائدةالرّ  الّشركات جتارب على العاإلطّ  يتعّني على الّشركة - 

 ؛تطبيقها  إجناح يف لإلسهام Bم واالستعانة رباءواخل صنياملتخصّ  استقطاب خاللمن  
  مبحاسبة  عَىن يُ  ذايت حماسيب نظام اعتماد خالل من ةواالجتماعيّ  ة كاليف البيئيّ التّ  يف حكمالتّ ينبغي على الّشركة  - 

 شريعات.لتّ ها التزام مدى عن عبريللتّ  ةالبيئيّ  ةاحملاسبيّ  املعلومات عن اإلفصاح، كما جيب عليها ةا{تمعيّ  املسؤولّية
  .ةالبيئيّ  والقوانني

 آفاق الّدراسة .4

  وتكملة له:  املوضوع هلذا اامتدادً  لتشكّ  قد  يتالّ  اآلتية  املواضيع  اقرتاح ميكن،  راسةالدّ  هذه خالل من    
 مراقبة الّتسيري العمومي بني الّنظريّة والّتطبيق؛    - 
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 ؛طةواملتوسّ  غريةالصّ  ساتاملؤسّ  يف املستدام سيريالتّ  مراقبة نظام   - 
 إشكالّية قياس األداء الّشامل يف اإلدارات العمومّية؛   - 
 اقرتاح نظام لقياس األداء املتوازن يف قطاع اخلدمات.   - 
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I.المراجع بالّلغة العربّية 
  

  04 البديل االقتصادي، . جملة قراءة يف أهم املفاهيم احلديثة اخلاصة �حملاسبة اإلدارية للمؤسسة  ). 2017( .مسلم ؛إبراهيم  .1

 جامعة اجللفة.   ،)02(

 . القاهرة، ا/موعة العربية للتدريب والنشر ، املتميز اإلداري  األداء  ). 2012. (حممد مدحت؛  النصر  أبو .2
، القاهرة، ا/موعة العربية للتدريب  الّرشيدة "فن إدارة املؤّسسات عالية اجلودة"احلوكمة ). 2015أبو الّنصر؛ مدحت حمّمد. ( .3

 والنشر. 
" يف  ABBاألنشطة " أساس على املواز?ت نظام تطبيق مقومات توفر مدى ).2008( .حممد عبد هللا حممود ؛ أبو رمحة .4

 . غزة باجلامعة اإلسالمية ، كلية التجارة.  والتمويل احملاسبة يف اجستري امل مقدمة لنيل شهادة مذكرة  .بلدFت قطاع غزة 
املرونة اإلسرتاتيجية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية  ). 2017. (دالل شكر حممود ؛إميان بشري حممد، العنزي؛ أبو ردن .5

الت املتنقلة يف : املستدامة    20 ،جملة جامعة دهوك  . العراقدراسة استطالعية ألراء عينة من مديري شركة آسياسيل لالتصا

  . جامعة املوصل ، )02(
  . دار املريخ للنشر ،  الطبعة الثانية، الرLض  .التحليل املايل "شركات وأسواق مالية"   ). 2009. (حممد املربوك ؛ أبو زيد .6
املصدر:  ، جملتك االقتصادية .احملاسبة اإلدارية  ). 2015. (شناف؛ زايد سامل، محدي؛ حممود عباس أبو  .7
]https://www.4kotoob.com[ .  
  عمان، دار صفاء للنشر.  ، إدارة الّسلوك الّتنظيمي يف عصر الّتغيري).  2011. (إحسان دهش جّالب .8
أدوات  : امللتقى الدويل حول . األموال رؤوس  هروب  أزمة من احلد  يف الشركات حوكمة دور ).2015( . رقية الطيب علي؛ أمحد .9

كلية العلوم    ،)ماي 05و  04يومي ، ( منظمات األعمال ودورها يف الوقاية من األزمات: دراسة بعض التجارب التسيري احلديثة يف 
  . 02البليدة التجارية وعلوم التسيري، جامعة و االقتصادية 

السودان  جامعة ، السودان ، احملاسبة اإلدارية ). 2006. (عبد اللطيف إمام حاج ؛ أمحد؛ زين العابدين عامل مصطفى، عمر  .10
 . املفتوحة 

 . دار الكتاب اجلامعي،  صنعاء  ، احملاسبة اإلدارية ). 2011. (عبد اللطيف إمام حاج؛ أمحد؛ زين العابدين عامل مصطفى، عمر .11

   ، )10( 06 ،جملة العلوم اإلنسانية. أداة لدراسة دورة حياة املهاراتمسامهة يف تطوير  ).2006. (إمسـاعيل حـجـازي؛ إمسـاعيل  .12
  . جامعة بسكرة

إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد من خالل التكامل بني أسلوب إدارة التكلفة   ). 2011(  . عمر، ساوس؛ الشيخ؛ أقاسم .13

   .أدرار جامعة   ،)04(  10، احلقيقة جملة . املستهدفة وأسلوب حتليل سلسلة القيمة 
qثري عدم التأكد البيئي العيين يف مستوى تبين ممارسات احملاسبة اإلدارية البيئية:  ). 2013( .ماهر، داود؛ ساميا أمحد  ؛ األمني .14

تشرين للبحوث والدراسات العلمية "سلسلة العلوم االقتصادية   جامعةجملة  .جتريبية على بعض الشركات الصناعية السورية دراسة 
 . جامعة تشرين ، )01( 35 ،والقانونية" 

  .]https://www.th3accountant.com[. املصدر: املالية  اإلدارة  ). دون سنة نشر( . األنصاري؛ أسامة عبد اخلالق  .15
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جملة العلوم االقتصادية   .اقع التسويق الدوائي األخضر يف جممع صيدال اجلزائرو ). 2014( ن.بد الرمحا ع ؛أوالد زاوي  .16

 . جامعة املسيلة ،)12(  07 ة،والتسيري والعلوم التجاري
الجتماعية للمؤسسات: من  ).2016( أيت زLن؛ كمال، فرعون؛ أحممد. .17 الجتماعي حنو حتقيق   األداءامتداد اثر املسؤولية ا ا

 معسكر. جامعة   ،)02(  07 ا/لة اجلزائرية لالقتصاد واملنامجنت،. الشامل األداء 
الكتساب مزاF تنافسية للمؤسسات الصناعية ). s )2018رك؛ نعيمة، عمارة؛ سلمى. .18   -األداء البيئي كمدخل حديث 

 املركز اجلامعي مبيلة.   ،)02(  02 ،جملة اقتصاد املال و األعمال ،  -شركة نوكيا منوذجا
القتصادية دراسة تطبيقية يف مؤسسة مطاحن احلضنة   ). 2018( . علي؛ حبري .19 حتليل األداء املايل �لنسب املالية للمؤسسة ا

 اجللفة. جامعة  ، )03(  12جملة دراسات اقتصادية، . )2016 -  2011( للفرتة 
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  األداء املايل وحتدLت  األداءاألداء املتميز للمنظمات واحلكومات "الطبعة الثانية: منو املؤسسات واالقتصادLت بني حتقيق : حول

  . كلية العلوم االقتصادية، والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة   ،)نوفمرب 23و  22يومي البيئي"، (
دور العالقة بني القادة واملرؤوسني يف حتسني وتطوير أداء املؤسسة   ). 2017( . الشيخ؛ الداوي   عبد الرحيم،؛ بوخلخال .73

القتصادية اجلزائرية   ، )17( 17 ، جملة الباحث .اسي مسعوددراسة حالة املديرية اجلهوية لقسم اإلنتاج مبجمع سو?طراك حب: ا
 . جامعة ورقلة 

  . على جتارب عاملية وعربية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة اجلزائرية بناءً  ). 2016. (سامي؛ بن خرية  ، sديس؛ بوخلوة  .74

 . جامعة ورقلة ، )01(  05 ،جملة أداء املؤسسات اجلزائرية 
جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم   .اجلزائر يف الصناعي القطاع تنافسية حتسني سبل ). 2015( . مصطفى؛ بودرامة  .75

 . جامعة املسيلة ،)14( 09 ة، التجاري
الجتماعية املؤسساتية ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة .) 2019. (محزة؛ كواديك   ،يوسف؛ بودلة  .76 اللتزام �ملسؤولية ا :  ا

 . جامعة اجللفة ، )04(  11 ث،دراسات وأحباجملة   . دراسة جتارب بعض املؤسسات العاملية
القتصاديةأثر آليات احلوكمة يف حتسني أداء املؤسسات لتحقيق التنافسية  ). 2018( . عثمان، برsر؛ صفية  ؛ بوزLن  .77 دراسة  : ا

جامعة   ،)02( 04 ،جنمنتااملغاربية لالقتصاد وامللة ا/ ."رويبة �ل  NCA"حالة   تطبيقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر
 معسكر. 

تقييم األداء البيئي للمؤسسات من خالل بطاقة األداء املتوازن  ). 2019( .عثمان، بن ميينة؛ فاطيمة الزهراء ؛ بوزLن  .78
"BSCالمسنت بسعيدة  بشار. جامعة   ،)02( 05 ،ة االقتصادي البشائرجملة  . ": دراسة حالة مؤسسة ا
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القتصادية  ).2017( . عثمان، دداش؛ أمينة ؛بوزLن  .79 جملة املالية   .احلوكمة و دورها يف حتسني األداء التنافسي للمؤسسات ا

  مستغامن. جامعة   ،)01( 04 واألسواق،

: دراسة حالة  يف حتسني أداء املؤسسة  " األمنوذج اليا�ين"دور أسلوب كايزن  ). 2017(  . هدى؛ شهيد، أبوبكر؛ بوسامل .80

الت اجلزائر لله الية بشار ب  وتف النقال أوريدا اتصا  . جامعة أم البواقي ،)02(  04 ، جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية . و
جملة   . اإلبداع اإلداري كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليس للهاتف النقال). 2018( . سعيدة؛ بوسعدة  .81

 . جامعة الشلف، ، )02(   14 ، ، اقتصادLت مشال إفريقي
 ,ABC, ABM) التكامل بني أنظمة: التكاليف، اإلدارة، و املوازنة على أساس األنشطة ).2016( .عمار ؛ بوطاليب  .82

ABB)   . اجللفة. جامعة  ،)02( 10، دراسات اقتصاديةجملة  
جملة الدراسات املالية واحملاسبية   .دور ثقافة املؤسسة يف حتسني األداء الوظيفي ).2014. (زديرة؛ مخار، حممد الصاحل ؛ بوطوطن  .83

 . جامعة أم البواقي ، )02(  01، واإلدارية
القتصادية). 2021(  . برابح، أقاسم؛ حسنة  ؛ بوطيبة  .84 دراسة حالة  : دور بطاقة األداء املتوازن يف تقييم أداء املؤسسات ا

 . جامعة أدرار ، ) 03(  05 ، دارة االعمالإ جملة االقتصاد و  . ترانس كنالمؤسسة  
القتصادية دراسة حالة  ). 2015( . عادل ؛ بوجمان .85 مؤسسة صناعة الكوابل   :qهيل املوارد البشرية لتحسني أداء املؤسسة ا

، جامعة  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري  التسيري. علوم  يف علوم أطروحة دكتوراه  ". سكرة بب فرع جنرال كابل"
 بسكرة.

 . جامعة ورقلة  ،)05( 05، جملة الباحث . إدارة اجلودة الشاملة و األداء املتميز ). 2007. (يوسف؛ بومدين .86
 . جامعة بسكرة ، )01(  15 ،جملة العلوم االنسانية  . أمهية إدارة األداء يف حتسني إنتاجية املوظفني). 2015( . إبراهيم ؛ بومزايد .87
أحباث نفسية  جملة  .متكني العاملني.... مدخل للتحسني املستمر والتطوير التنظيمي ). 2014ة. (فل؛ عيساوي ،مراد ؛ بومنقار  .88

 . 02جامعة قسنطينة  ،)07( 01 ، وتربوية
الجتاه حنو التغيري التنظيمي). 2014. (نسيمة؛ بومعراف ، ور الدين ن؛  وريريت .89 جملة علوم اإلنسان   .دور الثقافة التنظيمية يف ا

 . جامعة بسكرة ،)01( 03، وا/تمع
الجتماعية  املسؤولية  ). 2019( . تباين؛ رزيقة، رواحبية؛ عيسى  .90 اخليارات   :األعمال ملمارسة  إسرتاتيجية  كحتمية  للشركات  ا

 والسياسية  اإلسرتاتيجية  للدراسات العريب الدميقراطي  املركزاألوىل،  الطبعة كتاب مجاعي حمكم،   .العامة  والتوجهات اإلسرتاتيجية 
  . ملانيا أ-برلني، واالقتصادية

جملة   .ؤسسة الكندي للصناعات الدوائيةملدراسة تطبيقية  دور اإلبداع يف حتسني أداء املؤسسة:). 2017( . صربينة؛ ترغيين .91

 . جامعة جيجل ، )02(  01 ة،والتجار  لالقتصاد مناء  

  06، جملة علوم اإلنسان وا/تمع  .التغيري التنظيمي بني النظرية والتطبيق "مقاربة سوسيولوجية" ). 2017( .حسان؛ تريكي  .92

 . بسكرة جامعة   ،)03(
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القتصادية يف ظل اإلصالح  ). 2017( .يزيد؛  تقرارت .93 استخدام أدوات التحليل املايل يف تشخيص الوضع املايل للمؤسسات ا
الية سطيف " BCR"  دراسة حالة املؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب والسكاكني والصنابري : احملاسيب  . )2014 -  2011( للفرتةبو

 اجلزائر. جامعة  ،)02( 11 ،جملة حبوث 
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية يف ضوء النماذج  ). 2018( . كرمية؛فالححممد، ؛ تقرورت  .94

 . املركز اجلامعي مبيلة ،)01(  02 ل،جملة اقتصاد املال واألعما.-منوذج مقرتح-  الرائدة 
  ، دار احلامد للنشر. ، عمان حماسبة التكاليف ). 2006. (إمساعيل حيي ؛ التكرييت  .95
  ، دار ومكتبة احلامد. ، عمان املتقدمة "قضاF معاصرة" حماسبة التكاليف ). 2007. (إمساعيل حيي ؛ التكرييت  .96
.  دور نظم املعلومات يف اختاذ القرارات: دراسة ميدانية بشركة سونطراك بسكيكدة ). 2013( .نوة، بوغليطة؛ إهلام ؛ تالجيية  .97
  األغواط. جامعة  ،)02( 04 ،دراسات العدد االقتصادي  جملة

  ، )02( 02 ،جملة التنمية االقتصادية  .الوظيفي  األداء وأثره على  اإلداريالتمكني  ).2017. (رمحة ؛ عبد الرمحان، تومي؛ تومي  .98
 . جامعة الوادي 

البيئي   األداء" يف حتسني ISO 14000البيئية " اإلدارة دور نظم  ). 2016( . عبقة ؛ محزة، عبد الالوي؛ أمحد، sيل ؛ يت .99

 ي. جامعة الواد ،)02(  01 ة،جملة التنمية االقتصادي . للمؤسسات الصناعية
القتصاد دور ). 2014. (نصرية ؛ احلبيب، بركنو؛ �بيت  .100   . الفقرمن  احلد يف  واملسامهة اخلضراء الوظائف خلق  يف األخضر ا

كلية العلوم    ،)ديسمرب 09و  08يومي ( ، تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة: امللتقى الدويل حول
 .           03جامعة اجلزائر االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري، 

اللتزام �جلودة وانعكاسا�ا على القيم  ). 2014اجلبوري؛ ميسر إبراهيم، الّتك؛ أسيل زهري رشيد. ( .101 الجتماعية وا املسؤولية ا
 اإلدارية. ، القاهرة، املنظمة العربية للتنمية املنظمية...

الء التنظيمي ). 2014. (شوقي؛ جدي .102  . جامعة ورقلة ،)14(  14 ،جملة الباحث . متكني العاملني وعالقته �لو
القتصادية: دراسة  ). 2018( . عبد احلكيم؛ جريب .103 دور تدريب وحتفيز املوارد البشرية يف تعزيز األداء املستدام للمؤسسة ا

الية سطيفحالة جمموعة من املؤسسات   القتصادية بو كلية العلوم االقتصادية والتجارية    .االقتصادية العلوم يف  علوم أطروحة دكتوراه. ا
  . 01، جامعة سطيف وعلوم التسيري

حوليات جامعة قاملة  . و الكفاءات: املرونة كفاءة تنظيمية  مرونة املؤسسة وفق نظرية املوارد). 2018. (السبيت؛ جرييب  .104
 . ، جامعة قاملة 02 ، اجلزء23، االجتماعية واإلنسانية للعلوم 
  . ]http://www.joradp.dz[:  ، السنة الثامنة واألربعون، املصدر12العدد   ).2011( .اجلريدة الرمسية  .105
qصيل نظري ألثر التدقيق الداخلي املتكامل على حتسني األداء  ). 2017( .عبد الرمحان ؛ العايب ، أمساء؛ جعفري .106

السرتاتيجي للم القتصاديةا  . 02جامعة سطيف  ،)02(   12 ة،تنمية املوارد البشريجملة   .ؤسسة ا
جملة العلوم   . مدخل املقارنة املرجعية من خالل األدلة اإلرشادية للجوائز اجلودة). 2014( . أمحد، زيد اخلري؛ ميلود  ؛ مجيل  .107

  .جامعة بسكرة ،) 02(  14 ، االنسانية



 قـائمة المراجع 

 

 
293 

القتصادية ).2014( .فتحي ؛ رزيأ بلخري؛ جواد عمر  .108   05 ة، جملة دفاتر اقتصادي  .دور التكوين يف حتسني أداء املؤسسة ا

 . جامعة اجللفة ، )01(
القتصادية  ).2014. (بلخري؛ جواد عمر .109   13 ،واملنامجنت  جملة االقتصاد .التكوين و أثره على أداء العمال يف املؤسسة ا

 . جامعة تلمسان  ، )02(
دراسة حالة مصرف  : إدارة التغيري يف املصارف وqثرها مبنافسة املصارف األجنبية). 2012. (حيدر محزة؛ جودي .110

الئتمان العراقي  . جامعة الكوفة   ،)23(  08اإلدارية، جملة الغري للعلوم االقتصادية  . ا
جملة االقتصاد والتنمية  . دراسة حتليلية لنظم التكاليف التقليدية واحلديثة  ). 2015( . حممود؛ حسن توفيق ¤در محد،  ؛ اجلريان .111

    . 02البليدة جامعة  ،)01(  06 ،البشرية  

األعمال على احملاسبة اإلدارية يف القرن احلادي   التطورات يف بيئة qثري ). 2006( .حيي؛ زLد هاشم قاسم حمسن، ؛احلبيطي  .112

  احلدبة sلعراق. جامعة  ، )04(  04 ، . حبوث مستقبليةوالعشرين 
للمؤسسات   دور بطاقة األداء املتوازن يف تقييم األداء اإلسرتاتيجي ).2015حجاج؛ عبد الرؤوف، بن رنو؛ أحالم. ( .113

  ،ا/لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية  . ) 2014 -  2011( للفرتةقاطعة الوقود حاسي مسعود مبدراسة حالة مؤسسة نفطال : النفطية 

 . جامعة ورقلة ، )03( 02
دراسة قدرة اخلصائص املؤسسية على تفسري األداء املايل  ). 2019( . حممد؛ عبد النور، زرقون؛ مراد، شنني ؛ حجاج .114

دراسة تطبيقية ملؤسسات ا¤مع الصناعي إلمسنت  : املؤشرات املالية التقليدية واحلديثة ملؤسسات اإلمسنت اجلزائرية �ستخدام
 . الكمية االقتصادية جملة الدراسات جامعة ورقلة،  :01العدد  ، 05 ا/لد  .) 2016 -  2011(  للفرتةاجلزائر 
التصال على   ). 2017. (حممد؛ زرقون ، عمر الفاروق ؛ زرقون ،نفيسة ؛ اجحجّ  .115 الستثمار يف تكنولوجيا املعلومات وا أثر ا

  10، لة الواحات للبحوث والدراساتجم . ) 2014 - 2010( للفرتة دراسة حالة عينة من املؤسسات البرتولية اجلزائرية : املايلاألداء 

    غرداية.   جامعة  ، )01(
جملة  . حتسني أداء املؤسسة  " يف ABM" األنشطة دور التسيري على أساس  ). 2012( . إمساعيل، معاليم؛ سعاد  ؛ حجازي .116

 . بسكرةجامعة  ، )04(  12 ،اإلنسانية العلوم 

 .تصميم بطاقة األداء املتوازن املستدام لتطوير األداء البيئي للشركات البرتولية ). 2015. (مجيلة؛ اجلوزي ،علي ؛ حدو .117

 . جامعة الوادي ، )01( 08  ة،جملة الدراسات االقتصادية واملالي
  :  qثري الثقافة التنظيمية يف حتسني أداء العاملني داخل املؤسسة الصناعية  ).2013. (خالد ؛ تيطراوي  عتيقة،  حرايرية؛  .118

جامعة   ،)01( 01، دراسات يف علم اجتماع املنظمات  ة جمل .�ملسيلة " TIDAL" األقمشة الصناعيةدراسة ميدانية مبؤسسة 
  . 02اجلزائر 
 . دار ومكتبة احلامد للنشر   ، عمان،"إدارة املنظمات "منظور كلي ).  2003. (حسني حرمي .119
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املقارنة املرجعية كمدخل لتطوير األداء املؤسسي يف املنظمات العامة   ). 2018( . عبد الرحيم حممد عبد الرحيم ؛حسانني .120

 . املركز القومي للبحوث بفلسطني  ،)08( 02، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية و القانونية ." رؤية مقرتحة "
  . املؤسساتدور رأس املال الفكري يف حتسني األداء املستدام للمؤسسة: دراسة حالة بعض  ).2014( .بلبال  ؛ حسناوي .121

 . 01سطيف  جامعة ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري   .يف علوم التسيري  مذكرة ماجستري 
  ، الدار اجلامعية. ، اإلسكندرية احملاسبة اإلدارية ). 2008. (أمحد حسني على ؛ حسني .122
على حتسني   "ISO 14000الشاملة ونظم إدارة البيئة "أثر تطبيق إدارة اجلودة  ).2011(  .رشيد ؛ رحيم، مناصرية ؛ حسني .123
القتصادية األداء  األداء املتميز للمنظمات واحلكومات "الطبعة الثانية: منو املؤسسات  : امللتقى الدويل الثاين حول  . البيئي للمؤسسة ا

كلية العلوم االقتصادية، والعلوم التجارية    ،)نوفمرب 23و  22يومي البيئي"، (  األداءاملايل وحتدLت  األداءواالقتصادLت بني حتقيق 
 . وعلوم التسيري، جامعة ورقلة

 دراسة األعمال:منظمات  يف  املستدامة البيئية املسؤولية  تفعيل أجل من البيئي األداء حتسني ). 2019(. مالأ؛ حفناوي .124

المسنت مؤسسة حالة  . جامعة األغواط  ، )04( 01 ي، جملة التمكني االجتماع . تبسةب ا
  06، وا/تمع اإلنسان جملة  . احمللية اإلدارة لتحسني خدمات  كآلية التغيري التنظيمي   ). 2017( . نبيل، مرابط؛ شوقي ؛حليلو  .125

  . بسكرةجامعة  ، )02(
دراسة حالة شركة  : حتليل البيئة التنافسية ملنظمات األعمالدور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف  ). 2020( . شفاء؛ محد .126

   .تبسة جامعة  ،)01(  05، األفاق للدراسات اإلقتصادية  لة جم. تبسة ب  مناجم الفوسفات
، الدار  اإلسكندرية  . اإلدارة املالية "مدخل القيمة واختاذ القرارات" ). 2002. (جالل إبراهيم ؛ حممد صاحل، العبد؛ احلناوي  .127

 اجلامعية. 
  . للمحاسبة الرشيقة ودورها يف تطوير سياسات املنظمة   اإلسرتاتيجية األدوات ).2017(  .ماري طونيوس عبد السيد ؛ حنني .128
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  يف مؤسسة  اإلدارية دراسة حالة القيادة : العاملنياملمارسة القيادية وعالقتها بتحفيز  ). 2012. (عبد العزيز؛ زواتيين .181

 . جامعة معسكر ،)03( 01 ، جملة التنظيم والعمل .لبليدة � " بن بولعيد" سونلغاز 
النتقال من ثقافة الفرد إىل ترسيخ  الثقافة التنظيمية مفتاح جناح املؤسسة " ).2013. (نور الدين ؛ بوراس ، رشيد ؛ زوزو .182 ا

 . 02جامعة اجلزائر  ،) 01( 01، دراسات يف علم اجتماع املنظمات  جملة ." ثقافة املؤسسة 
الجتماعيةأثر تطبيق املسؤولية ). 2019. (إهلام ؛ بوغليطة خولة، ؛ زLين  .183 على ممارسات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات   ا

القتصادية    ، )04( 06 واإلدارية،جملة الدراسات املالية واحملاسبية . " SOMIPHOS"  دراسة حالة مؤسسة مناجم الفوسفات : ا
 . جامعة أم البواقي

الستجابة لتحقيق   ). 2016. (قصي إمساعيل مدب؛ ¤ظم جواد، اخلزرجي؛ الزيدي  .184 دور املرونة التنظيمية وانعكاسا�ا يف ا

 . جامعة بغداد   ،)49( 22 ، العلوم االقتصادية واإلداريةجملة .  متطلبات األداء العايل: حبث ميداين يف قطاع البلدFت 
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  : qثري رأس املال البشري يف إدارة التغيري التنظيمي). 2013. (أمري غامن ؛ وادي ، حسني حرجية ؛ مؤيد، غايل؛ الساعدي .185

جامعة   ،)02( 15 ، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية. امعة كربالء جبدراسة حتليلية ألراء عينة من أعضاء جمالس الكليات 
 . القادسية 

البيئي   األداء مسامهة املنشآت الصناعية لدى الدول النامية يف تفعيل  ).2011( . عبد احلق؛ حممد العريب، رايس ؛ ساكر .186
األداء املتميز للمنظمات واحلكومات "الطبعة الثانية: منو املؤسسات  : امللتقى الدويل الثاين حول . "جترية شركة تنمية نفط عمان"

كلية العلوم االقتصادية، والعلوم التجارية    ،)نوفمرب 23 و 22يومي البيئي"، (  األداءاملايل وحتدLت  األداءواالقتصادLت بني حتقيق 
 . وعلوم التسيري، جامعة ورقلة

  ة، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجاري . العالقة بني ثقافة املؤسسة واألداء البشري املتميز  ).2013. (إلياس؛ سامل .187

 . جامعة املسيلة  ، )09( 06
  " ABC" سامهة نظام حماسبة التكاليف على أساس األنشطة م). 2018( سامل؛ يسمينة، بلمهدي؛ رندة، هرsجي؛ محزة.  .188

  05 ،لالقتصاد واألعمال العاملية لة . ا/لعلمة" � ميخور "دراسة حالة مؤسسة بسكويت الربهان مسعودي : يف ختفيض التكاليف 

 مركز رفاد للدراسات واألحباث sألردن.   ،)03(

الجتماعي  ). التدقيق2017( .مربوكة ؛ شريف أسيا، بن ؛ الشيخ، هريي؛ ساوس  .189 الجتماعي األداء  لتحسني كآلية  ا  من  ا

الية الصحي القطاع نظر موظفي  وجهة  . جامعة أدرار ، )03( 16، جملة احلقيقة  .أدرار   لو
تبين الشركات الصناعية األردنية لتقنية احملاسبة اإلدارية البيئية واحملاسبة عن  مدى  ).2009( .السبوع؛ سليمان سند  .190

   . األردن جامعة  ،)04( 05. ا/لة األردنية يف إدارة األعمال، التكاليف البيئية 
القتصادية اجلزائرية  األداء دور بطاقة  ). 2018سرتة؛ العلجة. ( .191 دراسة حالة  : املتوازن يف حتقيق إسرتاتيجية املؤسسة ا

المسنت    . 02جامعة سطيف  ، )01(  13، جملة تنمية املوارد البشرية  .سطيفب " عني الكبرية"املؤسسة الوطنية إلنتاج ا
القتصادية وتوجيهها حنو حتقيق التنمية املستدامة:   أداء دور مراقبة التسيري يف حتسني  ).2018( .العلجة؛ سرتة .192 املؤسسة ا

المسنت  كلية العلوم االقتصادية والتجارية    .االقتصادية يف العلوم  أطروحة دكتوراه علوم .سطيف ب "عني الكبرية"دراسة حالة مؤسسة ا
 . 01 جامعة سطيف، وعلوم التسيري

مذكرة   .توسطة يف املؤسسات الصغرية وامل اإلسرتاتيجيةبطاقة األداء املتوازن من أجل القيادة  ).2013( .الويزة ؛سعادة  .193
 . جامعة ورقلة ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري   .يف علوم التسيري  ماجستري

الجتماعية الشاملة يف حتقيق  الدور  ). 2010. (عبد الرضا ¤صر؛ سناء عبد الرحيم، الباوي؛ سعيد .194 السرتاتيجي للمسؤولية ا ا

اجلامعة    ، )08( 83 ،واالقتصاد  اإلدارةجملة  . دراسة حالة يف الشركة العامة لصناعة األمسدة اجلنوبية: امليزة التنافسية املستدامة
 . املستنصرية 

جملة معهد العلوم   . قياس الكفاءة الفنية للمؤسسة اإلنتاجية �ستخدام دالة كوب دوغالس). 2013( . صاحل ؛ الّسعيد .195

 . 03جامعة اجلزائر  ،)06(  17 االقتصادية،
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الجتماعي للمؤسسات وطرق اإلفصاح عنه). 2018( حممد، محانة؛ ميينة، موالي؛ بوعالم. سفري؛  .196 .  آليات قياس األداء ا

  جامعة اجللفة.   ،)02( 02 ، االقتصادية  واألحباث جملة املنتدى للدراسات  

  ، الطبعة الثانية، عمان، دار املسرية للنشر. التطوير التنظيمي واإلداري). 2013الّسكارنه؛ بالل خلف. ( .197
القتصادية اجلزائرية: دراسة  ). 2018( .كرمية   ؛سلطان  .198 إدارة اجلودة الشاملة ودورها يف حتسني األداء التسويقي �ملؤسسة ا

الية جباية  " كوندF لصناعة العصائر واحلليب"حالة مؤسسة    . جامعة سكيكدة  ، )01( 12 ،والدراسات اإلنسانية  البحوث جملة  .بو
 - 2011( للفرتة الشامل للمؤسسات البرتولية العاملة �جلزائر  األداء حماولة تقييم  . )2018( .حممد ؛ بدرة، بركة ؛ سلفاوي .199

 . جامعة ورقلة  ،)01( 07 ، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية. )2015
أداء املنظمة �لتطبيق على بنك سبأ  استعمال تقنية التحسني املستمر يف تطوير  ). 2014( . عالء جاسم؛ سلمان .200

 . جامعة بغداد ، 41  ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة  . فرع احلديدةب اإلسالمي 
بنك سبأ   على املنظمة �لتطبيق  أداء دور املقارنة املرجعية يف حتسني  ). 2014. (مشتاق كامل ؛ فرج ،عالء جاسم ؛ سلمان .201

 . جامعة بغداد  ،40 ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة  .اإلسالمي وبنك التضامن اإلسالمي
أثر املرونة التنظيمية على األداء   ).2018. (سلوى حممد حسني؛ حممد .مىن إبراهيم ؛ ملياء السعيد، دكروري؛ السلنيت  .202

جامعة  ، 02اجلزء  ، )03( 09، ا/لة العلمية للدراسات التجارية والبيئية .مبستشفيات دمياط دراسة تطبيقية على العاملني : الوظيفي
  . قناة السويس

 اإلسكندرية، الدار اجلامعية. ، دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واإلداري). 2009سليمان؛ حممد مصطفى. ( .203
الجتماعي" دور التدقيق يف تقييم األداء املستدام ). 2018( .مغنية ؛ هواري، مليكة؛ سليماين  .204 دراسة  ": املايل والبيئي وا

 . جامعة جيجل  ،)01(  02 ة،والتجار  لالقتصادجملة مناء   .املؤسسة الوطنية للدهن حالة
الدارة املالية  ). 2013( . السنفي؛ عبد هللا عبد هللا .205  . صنعاء، دار الكتاب اجلامعي. ا
  07 ،الباحثلة . جمحتليلية ملؤشرات قياس أداء املؤسسات من منظور خلق القيمةدراسة ). 2009( سويسي؛ هواري. .206

  جامعة ورقلة.   ،)07(

  جملة العلوم . املعلوماتعلومات وصنع القرار عرب اليقظة اإلسرتاتيجية: حنو نظام فعال لسريورة امل ). 2017( . خولة؛ شادي .207

 . جامعة املسيلة  ، )12( 07 واإلنسانية، االجتماعية 
دراسة حالة املؤسسة  : التغيري على جودة اخلدمة الصحية  إدارةأثر ). 2017. (لعال ؛ عبد القادر، رمضاين ؛ شارف .208

الستشفائية أالعمومية    . جامعة ورقلة  ،)17( 17، جملة الباحث .د بن عجيلة �ألغواط محا

القتصاد األخضر   ). 2017( . مسية  ؛ شاكري .209 مركز جيل   ،)15( 04 ، حقوق اإلنسان جملة . تحقيق التنمية املستدامة كآلية لا
  املستقبل. 

إشكالية حتقيق التنمية املستدامة يف ظل متطلبات الواقع البيئي اجلزائري قراءة نظرية وصفية  ). 2018( شايب؛ نبيل.  .210

  . 03جامعة اجلزائر   ،)01( 09 ، ا/لة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية . البيئي لفهم حتمية التطور ورها?ت التسيري  
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القتصادية  أداء ودوره يف حتسني  اإلبداعيالتفكري ). دون سنة نشر( . ¤صر؛ شداد .211 دراسة حالة مؤسسة اجلزائرية  : املؤسسة ا
الية تيسمسيلت  ، جامعة  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.  االقتصادية  العلوم  يف  علوم  أطروحة دكتوراه . للمنسوجات بو

 الشلف. 
القتصاد ). 2016. (وهيبة؛  مسري، قحام؛ شرقرق  .212 القتصاد مشاريع :عمل فرص  وخلق  البيئية  التحدFت  ملواجهة  األخضر  ا  ا

 . جامعة أم البواقي ، )02(  03  ، جملة البحوث االقتصادية واملالية  . اجلزائر يف األخضر
دراسة آلراء عينة من  : مؤسسات التعليم العايل  أداء اجلودة الشاملة يف حتسني  إدارةدور ). 2016( . خليل؛ شرقي .213

القتصاد �جلامعات اجلزائرية األساتذة  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية    التسيري. علوم  يف  علوم  أطروحة دكتوراه . يف كليات ا
 ، جامعة بسكرة. وعلوم التسيري

اجلزائرية �ستخدام بطاقة األداء املتوازن  منوذج مقرتح لتقييم أداء مؤسسات التعليم العايل ). 2016( شرقي؛ خليل. .214
 . املركز اجلامعي مبيلة  ، )02(  02 ، جملة ميالف للبحوث والدراسات  . املستدام

القتصاد األخضر يف حتقيق التنمية املستدامة وحماربة   ). 2015( . عبدات؛ عبد الوهاب إمساعيل،  ؛ شريف .215 إشكالية مسامهة ا

  مخيس مليانة. جامعة  ، )01(  06 ،االقتصاد اجلديدجملة . الفقر يف اجلزائر 

أحباث ودراسات  جملة  . دور التدقيق البيئي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  ).2017( .عمر، براهيمي؛ لبىن ؛شريقي  .216

  برج بوعريريج. جامعة  ، )02(  04 ،التنمية 
دراسة  ت: اإلسرتاتيجية والتكتيكية يف جناح تنفيذ نظام ختطيط موارد املنظماأثر العوامل  ). 2013. (اسحق حممود ؛ الشعار .217

 األردنية. اجلامعة  ،)04(  09 ،ا/لة األردنية يف إدارة األعمال . تطبيقية على قطاع اخلدمات األردين
دراسة  : الشركاتإسرتاتيجية تكامل أدوات إدارة التكلفة يف ظل حوكمة  ).2016(  .صاحل إبراهيم يونس؛ الشعباين  .218

   . املسيلةجامعة  ،)02(  01، العلوم املالية واحملاسبية  جملة البحوث يف. الشركات الصناعية يف نينوى  استطالعية يف عينة من 

القتصادية  ).2019( .عمار ؛ شاليب  .219 ا/لة  . منوذج مقرتح لتطبيق نظام التكاليف املبين على األنشطة يف املؤسسات ا

 سطيف.  جامعة  ، )02(  02، االقتصادية واملالية  لألحباثاجلزائرية  

مبادئ إدارة  ). 2004الّشميمري؛ أمحد بن عبد الّرمحن، هيجان؛ عبد الّرمحن بن أمحد، غنام؛ بشرى بنت بدير املرسى. (  .220
الّجتاهات احلديثة"  ، الّرLض، مكتبة العبيكان للنشر. األعمال"األساسّيات وا

جامعة    ،)01( 07 ،أحباث اقتصادية وإدارية جملة  .دور تطوير املهارات يف حتقيق األداء املتميز ).2013. (نوال شنايف؛ .221
 .بسكرة

السرتاتيجي يف إدارة التغيري التنظيمي قياس qثري التوجه ). 2016( .عبد الرمحن طاهر ؛ شنيرت  .222 حبث تطبيقي يف شركة زين  : ا

الت التصا  . نبارجامعة األ  ،)15( 08واإلدارية،  جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية    .العراق ا
 . رئيس مديرية املالية واحملاسبة بشركة مناجم الفوسفات بتبسة  ). 2022( . شنيخر، عبد النور  .223
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دراسة قدرة املؤشرات التقليدية واحلديثة على تفسري األداء املايل للمؤسسات  ). 2015(  .حممد ؛ النور، زرقونعبد ؛ شنني .224

القتصادية املسعرة يف البورصة    ، )01( 01 ة،الكمي االقتصادية جملة الدراسات  .)2013 -  2000( للفرتةحالة بورصة اجلزائر : ا
 . جامعة ورقلة 

 دراسات  جملة  . مستدامة تنمية  حتقيق  يف  البيئية  احملاسبة أثر). 2019(. العيفة رحيمة، مصطفى؛ القادر، عوادي عبد ؛ شيخ .225

 . جامعة تبسة  ،)02(  02، واحملاسبة املالية يف  متقدمة 

دراسة  : الصناعية  املؤسسات أداء حتسني يف  ودورها البيئية التكاليف حماسبة). 2015( .عمار ؛ درويش، إلياس ؛ صاحل  .226

 . بلعباس   جامعة سيدي ،)01(  10 ،االقتصادية  العلوم  جملة.  "SCIBS" صاف  ببين اإلمسنت مؤسسة حالة
دور الدولة يف دعم تطبيق نظم إدارة البيئة لتحسني أداء املؤسسات   ).2012( الزهراء.صخري؛ عمر، عبادي؛ فاطمة  .227

القتصادية   ورقلة. جامعة  ،)11(  11 جملة الباحث،.  دراسة حالة اجلزائر : ا
 . السورية االفرتاضية اجلامعة منشورات، سورL،  اإلسرتاتيجية  اإلدارة). 2018. (رعد ؛ رن الصّ ، جمد ؛ صقور  .228
استخدام املواز?ت التقديرية يف التخطيط والرقابة واختاذ القرارات يف شركات الصناعة  مدى  ). 2009( . وليد زكرL ؛ صيام .229

   .األردن جامعة  ،)02( 36. جملة دراسات، الدوائية املسامهة العامة األردنية 
القتصادية املضافة قياس األداء املايل �ستخدام مؤشر ). 2015( . حسنية، بن عمارة؛ نوال  ؛ صيفي .230 دراسة حالة   :القيمة ا

  . جامعة ورقلة  ، )15( 15 ،الباحث جملة  . )2013 -  2008(  للفرتة" CAC40"  املؤسسات املدرجة يف مؤشر
الت اجلزائرية لتقييم أدائها  " BSC" إمكانية استخدام بطاقة األداء املتوازن  ). 2016( . وهيبة؛ ضامن .231 التصا يف شركات ا

السرتاتيجي الية سطيفدراسة ميدانية شاملة : ا  sتنة. جامعة  ، )02( 06الصناعي،  االقتصادجملة . ملتعاملي اهلاتف النقال بو
الجتماعية للشركات على امليزة التنافسية). 2018. (فوزية ؛ فريوز مصلح، مقراش؛ الضمور .232 دراسة حالة   : أثر املسؤولية ا

 . جامعة املسيلة ، )01(  11 ة،جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجاري  .جلزائر � شركة صناعة األدوية صيدال 

الجتماعية للمؤسسات و املوارد  ).2014( . نوال؛ ضيايف .233 جامعة   ،)01( 03التنظيم والعمل،  جملة. البشرية املسؤولية ا
 معسكر.  

واقع متكني العاملني يف القطاع اإلداري العمومي ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر   ). 2017. (كمال؛  قامسي، دنيا؛ ضيف  .234
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القتصادية  : دراسة املتوازن  جامعة   ، )02( 07، الرLدة القتصادLت األعمالجملة  .لبويرة واألغواط�ميدانية لعينة من املؤسسات ا
 الشلف. 

جملة   . كمدخل من مداخل تفعيل مفهوم حوكمة املؤسسات  "BSC"  األداء املتوازن بطاقة  ).2018( .إلياس  ؛العيداين  .288

 . تيسمسيلتجامعة  ، )02(  08 ،املعيار 
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عمان،   ."منظور منهجي متكامل"  اإلسرتاتيجية اإلدارة  ).2007. (وائل حممد صبحي؛ إدريس ، حمسن منصور طاهر ؛ الغاليب .289
  . دار وائل للنشر

السرتاتيجي "أساسيات  األداءسلسلة إدارة  ). 2009. (وائل حممد صبحي ؛ طاهر حمسن منصور، إدريس؛ الغاليب .290   األداء ا
 . شر ، عمان، دار وائل للنوبطاقة التقييم املتوازن"

دور بطاقة األداء املتوازن يف اختاذ القرارات املالية وترشيدها يف   ). 2022( . كمال، بن خليف؛ طارق، مروش؛ يوسف   ؛غامل .291
القتصادية اجلزائرية  الية املسيلة : املؤسسات ا القتصادية بو جملة الدراسات التجارية واالقتصادية   .دراسة عينة من املؤسسات ا

  تيارت. جامعة   ،)01( 05 ، املعاصرة

جامعة   ،)01( 01، مفاهيمجملة  .التوازن املايل يف إطار ميزانية املؤسسة التحليل املايل وأدوات  ).2018( .العالية  ؛غاملي .292
  اجللفة. 
القتصادية التغيري التنظيمي كمدخل لتحسني أداء املؤسسة  ). 2021( .إبتسام، بوقلقول؛ اهلادي  ؛ غجايت .293 من منظور   ا

جملة الواحات للبحوث   . )2019 -  2010( للفرتة  قاملة بدراسة حالة مؤسسة مطاحن عمر بن عمر : بطاقة األداء املتوازن

  غرداية. جامعة  ،)03(  14 ،والدراسات 
حنو منظور متكامل لتقييم أداء مؤسسات التعليم اجلامعي �ستخدام بطاقة األداء املتوازن   ). 2015. (علي ؛ غزيباون .294

"BSC".  جامعة البويرة ،) 19(  10، جملة معارف . 
املؤسسات  ستخدام أدوات مراقبة التسيري لتفعيل آليات احلوكمة يف ا). 2019( .¤دية؛ عليلي  ،علي؛ غزيباون .295

القتصادية   . جامعة البويرة  ،)02( 04 ت،جملة التنمية واالستشراف للبحوث والدراسا .ا
التسعري واملوازنة على   التكلفة، التسيري مةظاستخدام التكـــامل بني التقنيـــات احلديثــة ألن ).2017( .رانية؛ غضاب .296

القتصـــادية افسيةتناليزة امل اءأســـاس األنشطة لبن أطروحة   . : دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب ببسكرة بــاملؤسســة ا
 بسكرة. ، جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  العلوم التجارية،يف   "LMDالطور الثالث " دكتوراه
حتقيق ميزة التكلفة األقل �ستخدام نظم التكلفة والتسيري على أساس   ). 2018( . رانية، شحتاين؛ عبد العايل؛ غضاب .297

    . بتمنغستاملركز اجلامعي   ، )01( 07، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةاألنشطة. 

 . اجلزائر، دار اخللدونية للنشر الوجيز يف اقتصاد املؤسسة، ). 2008. (فرحات ؛ غول .298
الجتماعية   ). 2011( . محزة؛ فضيل، ضويفي؛ فارس .299 احملاسبة البيئية كآلية لدعم وحتسني األداء البيئي يف ظل املسؤولية ا

األداء املتميز للمنظمات واحلكومات "الطبعة الثانية: منو املؤسسات واالقتصادLت بني حتقيق  : امللتقى الدويل الثاين حول .للمؤسسة 
 . كلية العلوم االقتصادية، والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة  ،)نوفمرب 23و  22يومي البيئي"، ( األداء املايل وحتدLت  األداء
اسة ميدانية على املشروعات الصناعية  در : قياس فعالية نظام حماسبة التكاليف ). 2012(  . الفرا؛ عبد الشكور عبد الرمحن .300

 . األزهر بغزة جامعة  ،)02(   14األزهر بغزة "سلسلة العلوم اإلنسانية"،  جامعةجملة . السعودية
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 البيع دراسة ونشاط التسويق وظيفة أداء تقييم يف احملاسبية املعلومات دور ).2013. ( عبد الرمحن  الشكور عبد؛ الفرا  .301
  51 ، اإلنسانية العلوم سلسلة  األزهر، جامعة جملة. املسامهة السعودية للشركات  املنشورة  السنوية املالية  والقوائم للتقارير  حتليلية

 جامعة األزهر بغزة.  ، )01(
القتصادية: دراسة حالة مؤسسات الصناعات الغذائية يف  األ ).2017( .أحممد ؛ فرعون  .302 داء الشامل يف املؤسسات ا
 ، جامعة الشلف. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  .يف العلوم االقتصادية   علوم أطروحة دكتوراه   .اجلزائر 
 . اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية.  " أداة فعالة للتسيري "  املواز?ت التقديرية  ).2001(  . فركوس؛ حممد .303
 للنشر.   الزمان جليس دار عمان، : الوظيفي األداء حتسني وأثره يف  التنظيمي  التعلم ). 2010. (فايز عبد الرمحان ؛ الفروخ  .304
دار املسرية  ، ، عماناحملاسبة اإلدارية ).2006. (عبد اخلالق مطلك ؛ عبد الناصر إبراهيم، الراوي؛ مؤيد حممد، نور؛ الفضل .305
 ر. للنش

  ، )05( 02 ،جملة التنمية وإدارة املوارد البشرية  .املنظمة أداءدور التكوين يف حتسني ). 2016. (حورية ؛عثمان، قندري؛ فكار .306
 . 02جامعة البليدة 

جملة   .بسكرة  - نفطالدور نظم املعلومات يف حتسني تنافسية الشركات دراسة حالة شركة ). 2015. (نسرين ؛ فكرون  .307

 . جامعة بسكرة ،) 01( 09، وإدارية اقتصادية أحباث
جملة   . منظومة اإلدارة البيئية السليمة والتنمية املستدامة يف املناطق الريفية  ).2014( .علي، طييب؛ محزة  ؛ قابوسة  .308

 الوادي. جامعة  ،)01( 02 ،الدراسات والبحوث االجتماعية 
الجتماعية املسؤولية  دور ).2019( .حممد ؛ قادري .309 القتصادية للمؤسسة والبيئية ا حالة  : البيئية اإلدارة نظم  دعم يف ا

 . جامعة البويرة ، )01( 04  ت،جملة التنمية واالستشراف للبحوث والدراسا . القطرية  الشركات
واقع متكني العاملني يف القطاع اإلداري العمومي ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر   ).2017( قامسي؛ كمال، ضيف؛ دنيا. .310

الية املسيلة : العاملني  املسيلة. جامعة  ، )18( 10  ، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية  . دراسة حالة مديرية التجارة لو
  املؤسسات  يف  مالية  أزمات  يف  الوقوع وجتنب املخاطر لتسيري كأداة احلوكمة ).2015(  . زينب؛ خلدون، يوسف؛ قاشي .311
،  أدوات التسيري احلديثة يف منظمات األعمال ودورها يف الوقاية من األزمات: دراسة بعض التجارب: امللتقى الدويل حول .املالية 

  . 02البليدة التجارية وعلوم التسيري، جامعة و كلية العلوم االقتصادية   ،)ماي 05و  04يومي (
القتصاديةاملقارنة املرجعية كآلية حديثة لتقييم وحتسني األداء املايل يف املؤسسة  ). 2018. (محزة؛ العرايب ، نبيلة؛ قدور .312 :  ا

 . جامعة أم البواقي  ، )02( 05 ة، جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلداري  .دراسة مقارنة بني جممع صيدال ومؤسسة حكمة لألدوية
القتصادية و أثرها على استخدام نظام التكاليف  دورة حياة  ). 2014( .صلطان، بن سعيد؛ حممد ؛قدوري هودة .313 املؤسسة ا

 . اجللفة جامعة   ،)01( 05 ، جملة دفاتر اقتصادية  ."ABC" على أساس األنشطة 

القتصادية امللتزمة اجتماعيا �ستخدام بطاقة   ). 2018( . رمية، دريس؛ ¤رميان ؛ قرارية  .314 تقييم األداء الشامل للمؤسسة ا

الجتماعية   جامعة املسيلة.   ،)02( 03 ، والتجارة  األعمالجملة اقتصادLت . األداء املتوازن املستدام ولوحة القيادة ا
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دراسة حالة مؤسسة  : املسؤولية البيئية كمدخل ملسامهة املؤسسة يف حتقيق التنمية املستدامة  ). 2020( . أحالم ؛ قراوي  .315

 . جامعة أدرار ، )04( 03 ة،جملة النمو االقتصادي واملقاوالتي .سطيفباإلمسنت عني الكبرية 
القتصادية اجلزائرية  ).2020( قراوي؛ أحالم. .316 دراسة حالة  : دور بطاقة األداء املتوازن يف تقييم األداء املستدام للمؤسسة ا

 أدرار. جامعة  ، )01( 08 جملة التكامل االقتصادي،. سطيفبشركة اإلمسنت لعني الكبرية  
القتصادية ). 2020( قراوي؛ أحالم، العايب؛ عبد الرمحان.  .317 :  دور بطاقة األداء املتوازن يف تقييم األداء البيئي للمؤسسة ا

  . 02سطيف جامعة  ، )01( 15  جملة تنمية املوارد البشرية،.  دراسة حالة شركة اإلمسنت لعني الكبرية 

الجتماعية يف دعم مسعة املؤسسة ). 2016. (محودي ؛ حاج صحراوي، شافية؛ قريف  .318 دراسة حتليلية من   : دور املسؤولية ا

 . جامعة ورقلة ، )16(  16 ،جملة الباحث .وجهة نظر إطارات مؤسسة رويبة للمشرو�ت غري الغازية 
جملة ميالف   .دور لوحة القيادة كأداة ملراقبة التسيري يف تفعيل حوكمة املؤسسة). 2018. (مليكة ؛ زغيب، عادل ؛ قرقاد  .319

 . املركز اجلامعي مبيلة ، )01(  04، للبحوث والدراسات 
  شركة سو?طراك اجلزائرية  : دور التسويق األخضر يف تعزيز مبادئ التنمية املستدامة ). 2014. (حليمة السعدية ؛ قريشي .320

 . جامعة بغداد   ،)04(  2014 ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة  .منوذجا
القتصاد البيئيمدخل ). 2017القريشي؛ علي حامت. ( .321  ، حوض الفرات، دار الكتب والو�ئق ببغداد للنشر. ا
الجتماعية والبيئية يف القطـاع املصريف دراسة تقييمية ¤موعة من البنوك   ). 2015. (حممد الصغري ؛ قريشي .322 املسـؤولية ا

 . جامعة ورقلة ،)02( 03 ،املؤسسات اجلزائرية  أداء جملة   . العاملة يف اجلزائر
  االقتصاد جملة  . دور التمكني اإلداري يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني ). 2015. (لطيفة ؛ سبيت ، حممد؛ قريشي .323

 . جامعة املدية ،)02( 03، والتنمية
القتصادية  ).دون سنة نشر. (قورين؛ حاج قورين  .324 ، املصدر:  نظام حماسبة التكاليف ودوره يف مراقبة التسيري �ملؤسسات ا

]https://library.nawroz.edu.krd[  . 
دراسة  : دور اإلعالن يف حتسني األداء التسويقي من وجهة نظر املستهلكني ).2020( .إميان، فشيت؛ محيد  ؛قويدر التومي  .325

  ، )03( 06، الرLدة القتصادLت األعمال  . اجلزائريف "SIM" ميدانية على عينة ميسرة من مستهلكي املنتجات الغذائية ملؤسسة 
  . الشلف جامعة 
الجتماعية من خالل لوحة األداء اإلسرتاتيجية   ). 2012. (عبد القادر ؛ الساحيي ، عبد هللا؛ قويدر الواحد .326 املسؤولية ا

المسنت �لشلف " املدرسة العليا   ،)13( 07 ،جملة اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي . "ECDEمبؤسسة ا
 . للتجارة
القتصادية يف   ). 2016( قويدري؛ حممد، براهيمي؛ شراف. .327 استخدام اإلدارة البيئية كمدخل لرتشيد استهالك املوارد ا

المسنت ومشتقاته �لشلف  املشاريع الصناعية األكادميية   .)2013 -  2000(  للفرتة" ECDE"  مع اإلشارة إىل حالة مؤسسة ا

 الشلف. جامعة  ، )01( 08  للدراسات االجتماعية واإلنسانية،
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جملة العلوم   .يف حتقيق النجاح املنظمي األداء  إدارة دور  ). 2016. (صفا حممد؛ فاضل محد سلمان، إبراهيم؛ القيسي  .328

 . جامعة بغداد  ،)92( 22واإلدارية، االقتصادية 
:  املستدامة  التنمية  لتحقيق البيئية  اإلدارة  نظم  لدعم  كإسرتاتيجية  األنظف اإلنتاج  ). 2017( . طامل علي، فريدة؛ كايف .329

 . املركز اجلامعي مبيلة  ، )01(  03، جملة ميالف للبحوث والدراسات  .بعنابة  فرتيال  مؤسسة حالة دراسة
 . عمان، دار ومكتبة احلامد للنشر : إدارة األداء).  2016. (مصطفى يوسف؛ كايف .330
مدى تطبيق التكلفة املستهدفة وهندسة القيمة كمدخل لتخفيض التكاليف يف   ).2014( . جمدي وائل؛ الكببجي .331

    . األردنجامعة  ، )02(  41. جملة دراسات، الشركات الصناعية املسامهة العامة الفلسطينية
 . ] https://sotor.com[: املصدر . كيفية استخراج الفوسفات ).2019. (كتاب سطور .332
 ، اإلسكندرية، دار جرير للنشر. مدخل إىل إدارة األعمال). 2007كتانة؛ خريي مصطفى. ( .333
، احملاســـبة اإلداريـــة "مـــدخل حماســـبة املســـؤولية وتقيـــيم األداء" ).2009. (رضـــوان حلـــوة؛ جوزيـــف، حنـــانجربائيـــل ؛ كحالــة .334
  .دار الثقافة للنشر، عمان
القتصادية ).2020( كردوسي؛ حممد. .335 جملة االقتصاد والتنمية  . دور حماسبة التسيري يف قياس األداء املايل للمؤسسة ا

 الوادي. جامعة  ،)02( 03، املستدامة
  . أمهية الرصد الذايت البيئي واإلدارة البيئية يف حتسني أداء املؤسسات الصناعية ). 2011( . فراح؛ العريب  سعيد،  ؛ كرومي  .336

املايل   األداءاألداء املتميز للمنظمات واحلكومات "الطبعة الثانية: منو املؤسسات واالقتصادLت بني حتقيق : امللتقى الدويل الثاين حول 
  . كلية العلوم االقتصادية، والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة   ،)نوفمرب 23و  22يومي البيئي"، (  األداءوحتدLت 

  مذكرة  . دور إدارة اهلدم اخلالق يف حتسني جودة اخلدمات �لقطاع احلكومي الفلسطيين  ). 2015( .فادي حممد ؛ كسبة .337
 . غزةب  جامعة األقصىأكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،  واإلدارة.اجستري يف القيادة امل مقدمة لنيل شهادة

جملة األصيل للبحوث االقتصادية  . " ERPمتطلبات جناح نظام ختطيط موارد املؤسسات "). 2018. (مىن؛ كشاط .338

 . جامعة خنشلة ، )01(  02 ة، واإلداري 
:  املسري على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ــــــ  للمالك  اإلدارية أثر املمارسات ). 2017( .مجال الدين ؛ كعواش  .339

كلية العلوم االقتصادية  االقتصادية.   العلوم يف  علوم أطروحة دكتوراه  . من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةدراسة حالة عينة 
 ، جامعة بسكرة.والتجارية وعلوم التسيري 

  ، ) 01( 04 جديد االقتصاد، . جملةودوره يف حتسني األداء واستدامته �ملؤسسة "ABC"  نظام ).2009( .حممد ؛ كنفوش .340
  . اجلمعية الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني

منوذج مقرتح للربط بني بطاقة األداء املتوازن املستدام واملقارنة   ). 2017. (مرمي السعيد؛ مراد رابح، بودودة ؛ كواشي .341
املرجعية لتقييم األداء الشامل للمؤسسة: دراسة حالة مؤسسة اخلزف الصحي �مليلية واملؤسسة اجلديدة للخزف الصحي  

 . جامعة األردن،  ،)02( 13 األعمال، إدارةيف    األردنيةا/لة . �لغزوات
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جامعة   ، )02( 21 اإلنسانية، جملة العلوم . املتوازن وأمهيتها يف تقومي أداء املؤسسة  األداء بطاقة  ). 2010( . مراد؛ كواشي .342
 . 02قسنطينة 

املديرين يف مؤسسات  آليات جناح عملية تقييم أداء املؤسسة: دراسة حتليلية ألراء عينة من  ).2013( كواشي؛ مراد. .343

المسنت العمومية يف اجلزائر  البصرة. جامعة  ،)33(  09 جملة العلوم االقتصادية،. ا
الجتماعية كأداة لتحسني األداء البيئي يف املؤسسات الصناعية ). 2017(  كواشي؛ مراد، سعدي؛ مفيدة.  .344 :  املسؤولية ا

المسنت املاء األبيض    جامعة أم البواقي.   ،)02(  04 ، حوث االقتصادية واملاليةجملة الب ،ة تبسبدراسة حالة مؤسسة ا
دراسة تقوميية  :تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل  ). 2015( . مسعود، بن عيسى الشريف؛ عبد القادر ؛ كيسرى .345

  . جامعة اجللفة   ،)03( 09 ، دراسات اقتصادية. جملة ملخرجات اجلامعة اجلزائرية من وجهة نظر مؤسسات سوق العمل 
 . دار دجلة للنشرنشر،  بلددون  ،  واإلداري الوظيفي  األداء تنمية  ). 2015. (نزار عوين ؛  اللبدي  .346
املتوازن املستدامة ملنظمات األعمال لتحقيق  األداءالبيئي يف بطاقة  األداءحماولة دمج مؤشرات ). 2011( .عبد القادر  ؛حلسني .347

األداء املتميز للمنظمات واحلكومات "الطبعة الثانية: منو املؤسسات واالقتصادLت بني  : امللتقى الدويل الثاين حول .األداء املتميز
كلية العلوم االقتصادية، والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة    ،)نوفمرب 23و  22يومي البيئي"، ( األداء املايل وحتدLت  األداء حتقيق 

 . ورقلة 
السرتاتيجي للمؤسسة ).2018. (شفيقة؛ لراس  .348 كأداة  ستخدام بطاقة األداء املتوازن  � دور إدارة املعرفة يف حتسني األداء ا

 . جامعة اجللفة  ،)01( 07 واإلدارية، جملة البحوث السياسية   .للقياس 

  ، )03( 04 األحباث االقتصادية،جملة . دور مراقبة التسيري يف حتسني أداء املؤسسة ورفع كفاء�ا .) 2009( .صفاء ؛ لشهب .349
 . 02 البليدة جامعة 
حتسني األداء البيئي يف املؤسسات الصناعية  أثر إدماج البعد البيئي على  ). 2017( لصاق؛ حيزية، لصاق؛ نصر الدين.  .350

 البويرة. جامعة  ، )23(  12 جملة معارف، . اجلزائرية 

دور املبادئ الدولية حلوكمة الشركات حسب املنظمة الدولية للتعاون  ). 2017؛ إميان. (ميمون ، حفيظة؛ لصنوين  .351
القتصادي والتنمية الحتيالية "مشاكل الوكالة"  "OCDE" ا دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات  : يف ختفيض املمارسات احملاسبية ا

 . جامعة املسيلة  ،)02( 01 ي، جملة التنمية واالقتصاد التطبيق .اجلزائرية 
دراسة حالة قطاع خدمة اهلاتف  : دور بطاقة األداء املتوازن يف قياس وتقييم األداء اإلسرتاتيجي). 2018( .وليد ؛ لطرش  .352

 ، جامعة املسيلة. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.  العلوم التجارية  يف علوم   أطروحة دكتوراه . النقال يف اجلزائر
:  جتاهات العاملني حنو املهارات القيادية الالزمة إلدارة التغيري التنظيميا). 2019( .عبد اللطيف ؛صييت  ، رميلة؛ لعمور  .353

 . جامعة الوادي  ،)02( 09 ة، جملة رؤى اقتصادي . دراسة حالة جامعة غرداية
دراسات يف علم اجتماع   جملة . دراسة ميدانية مبيناء جباية : دور الثقافة التنظيمية يف جناح املنظمة  ). 2013. (مسيكة ؛ لعنان .354

 . 02جامعة اجلزائر  ، )01(  01، املنظمات
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ن جن  جبدراسة حالة املؤسسة املينائية : تقييم األداء وفق بطاقة األداء املتوازن ).2017(  لواج؛ عبد الرحيم، لطرش؛ بالل. .355

 جيجل. جامعة  ، )01(  01 جملة مناء لالقتصاد والتجارة، .جيجل

بطاقة األداء املتوازن كنظام متكامل لصياغة وتنفيذ الرؤية اإلسرتاتيجية لتقييم األداء   ). 2015. (زين العابدين ؛ ماضي  .356

 . جامعة بسكرة ،)02(  15 اإلنسانية، جملة العلوم  . ملؤسسات اإلمسنت العمومية اجلزائرية 
دور بطاقة األداء املتوازن يف تقييم أداء املؤسسة اقرتاح منوذج لبطاقة األداء املتوازن يف شركة  ). 2018( .سليلة ؛ مالية  .357

  ، )03( 12 ، اقتصادية دراساتجملة  .)2016 -  2013( للفرتةلصناعة العطور و مستحضرات التجميل  2000سو�لوكس 
 . جامعة اجللفة 

اللكرتونية ودورها يف حتسني   اإلدارة ).2018( .محيدة كرمي؛ احلدراوي ، حامد كرمي؛ احلدراوي، حيدر عبد احملسن ؛ جمباس  .358 ا
السرتاتيجي األداء   جيهان. جامعة  ،02عدد خاص،  ، أربيل العلمية  -جملة جامعة جيهان . دراسة تطبيقية يف اجلامعة املستنصرية: ا
ا/مع الدويل العريب  ، عمان ، احملاسبة اإلدارية واإلدارة املالية ).2012. (ا/مع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني  .359

 . للمحاسبني القانونيني
. عمان، دار املعتز  املتوازن"إدارة وتنظيم وتطوير األعمال "قياس األداء  ).2015( .حممد؛ حممد هاين، عبوي؛ زيد منري .360

 للنشر.  
أثر حوكمة الشركات على األداء املايل للشركات الصناعية البرتوكمياوية   ). 2016( .نورة، قريشي؛ حممد الصغري ؛حممدي .361

 . ورقلةجامعة  ، )01( 05 ، ةأداء املؤسسات اجلزائري جملة  . املدرجة يف سوق املال السعودي
  أطروحة  .املتوسطة اإلنتاجيةالعاملني �ملؤسسة  إنتاجيةودوره للرفع من  األجور أمهية نظام  ).2016( .حسني؛ حممودي  .362
 ، جامعة املسيلة. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.  علوم التسيري  علوم يف  دكتوراه
دراسة حالة  : مسامهات بعض نظرFت املنظمة يف بلورة مفهوم األجر ).2015( .عبد احلميد؛ برحومة ، حسني ؛حممودي  .363

 . جامعة املسيلة ،)13( 08،  جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية  .وحدة نفطال ببشار
القتصادية اجلزائرية يف دعم متطلبات حتقيق   ). 2017( خمفي؛ أمني، عامر؛ حبيبة. .364 دور تبين اإلدارة البيئية يف املؤسسة ا

  بشار. جامعة  ،)02( 03 االقتصادية،  البشائرجملة . جلزائر� التنمية املستدامة: دراسة حالة شركة توزيع الكهر�ء والغاز 

الجتماعية للمؤسسات). 2016. (سامية؛ سريات، عبد السالم؛ خملويف  .365 الجتماعي يف تعزيز املسؤولية ا جملة   .دور التسويق ا

 . جامعة البويرة  ، )20(  11 ف،عار م
دراسة حالة  : البيئي للمؤسسة األداء " يف قياس VIGEOفعالية " ). 2014( . مباركة؛ عبد السالم، عبدّيل ؛ خملويف  .366

 . جامعة أم البواقي ،)02(  01 ة، جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلداري  . مؤسسات جزائرية
الستثمار يف رأس املال البشري لدعم القدرة التنافسية وإشكالية تقييمه:  ). 2018( . مليكة  ؛ مدفوين  .367 مؤّسسة   حالة  دراسة ا
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم    .االقتصادية علوم ال يف  علوم أطروحة دكتوراه .بتبسة "SOMIPHOS" الفوسفات مناجم
 . 01سطيف  ، جامعةالتسيري 
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،  جملة علوم اإلنسان وا/تمع. احمللية  اإلدارةلتحسني خدمات  كآليةالتغيري التنظيمي  ).  2017. (نبيل؛ شوقي، حليلو ؛ مرابط  .368

  . بسكرة جامعة   ،)02( 06
أثر متكني العاملني ومشاركتهم يف اختاذ القرارات على جودة احلياة الوظيفية وفق  ). 2019. (شرين؛ سالمي، سام؛ اد مرّ  .369

 . جامعة اجللفة  ،)02(  05 ة،جملة إدارة األعمال والدراسات االقتصادي .دراسة ميدانية: 2030رؤية اململكة 
دراسة ميدانية على  : إمكانية تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم  ).2011. (فاطمة الزهراء ؛ بن سريود ، كمال ؛  مرداوي .370

الية قسنطينة مستوى    . 02جامعة قسنطينة  ،)07(  07 ،جملة االقتصاد وا/تمع. مؤسسات الرتبية والتعليم لو
التكامل بني أدوات مراقبة التسيري لتعزيز املمارسة اجليدة حلوكمة  ). 2020( . ¤دية ؛ محدي sشا، محدي؛ مرنيش .371

 . 02جامعة البليدة  ،) 01( 10 اإلبداع، جملة  .الشركات
السرتاتيجي ملنظمات األعمال األداء املتوازن كمنهج لقياس وبناء ثقافة  األداء بطاقة ). 2013( .عاشور ؛ مزريق .372 جملة   . ا

 . 03جامعة اجلزائر  ،) 06(  17 االقتصادية،معهد العلوم 
  : إدارة التكاليف داخل املؤسسة الصناعية الصغرية واملتوسطة يف ظل تبين مدخل إعادة اهلندسة ).2019( .هشام ؛ مزهود .373
الية سطيف مؤسسات حالة  التجارية  و كلية العلوم االقتصادية   العلوم االقتصادية،يف  علوم أطروحة دكتوراه .�ملناطق الصناعية لو

  . 01سطيف ، جامعة وعلوم التسيري

جامعة    ، )01( 01 ة، جملة العلوم اإلنساني  .األداء بني الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم ). 2001. (عبد املليك ة؛ مزهود .374
 .بسكرة
  اآل�ر  يف  لألشغال الوطنية املؤسسة أداء حتسني يف املؤسسات موارد ختطيط  نظام  دور ).2016. (الدين نور ؛ مزهودة .375

"ENTP."  جامعة ورقلة ، )01(  05 ، املؤسسات اجلزائرية أداءجملة . 
القتصادية:   أداءمنوذجا" على حتسني " ERPأثر نظام املعلومات املتكامل " ).2017( .نور الدين؛ مزهودة .376 املؤسسات ا

كلية العلوم    .أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري  .)2013 -  2008( للفرتة دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات العاملة �جلزائر 
 . جامعة بسكرة، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

حتسني أداء املؤسسة الوطنية لألشغال يف اآل�ر  دور نظام ختطيط موارد املؤسسات يف ). 2016. (نورالدين؛ مزهودة .377

"ENTP ".   جامعة ورقلة ، )01(  05 ، املؤسسات اجلزائرية أداءجملة . 
.  أمهية استخدام بطاقة األداء املتوازن يف القيادة اإلسرتاتيجية للمؤسسة  ). 2013( . نور الدين، بالسكة؛ صاحل ؛ مزLين .378

  . جامعة سكيكدة   ،)01( 01 ،االقتصادي جملة الباحث 

الجتماعية يف حتقيق  ). 2021. ( ليلى ؛ مطايل  دليلة، ؛ مسدوي .379 التسويق األخضر كأحد التوجهات احلديثة للمسؤولية ا

 . جامعة تيسمسيلت  ،)01(  04،  والتنمية املستدامةاالقتصاد احلديث  جملة  .التنمية املستدامة 
أطروحة   . تسيري الكفاءات واألداء التنافسي املتميز للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر). 2013( . مىن؛ مسغوين  .380
 ، جامعة ورقلة. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  التسيري. علوم يف  علوم  دكتوراه
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الستثماري للكفاءات ودوره يف حتسني أداء املؤسسات ). 2014. (مىن؛ مسغوين  .381 دراسة حتليلية لعينة من  : البعد ا

 . جامعة ورقلة  ،)01(  03 ،املؤسسات اجلزائرية  جملة أداء . املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
ومتطلبات تطبيقه يف   " ABC" جودة نظـام التكاليف على أساس األنشطة ).2020( .احلاج، يعقويب؛ خليفة ؛مسكني .382

القتصادية اجلزائرية   . جامعة املسيلة   ،)01( 13 ، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية . املؤسسة ا

  . احملاسبة يف احملافظة على البيئة ودعم التنمية املستدامةدور  ).2011( . الركايب؛ علي خلف عمر إقبال توفيق،  ؛املشهداين .383
املايل   األداءاألداء املتميز للمنظمات واحلكومات "الطبعة الثانية: منو املؤسسات واالقتصادLت بني حتقيق : امللتقى الدويل الثاين حول 

 . كلية العلوم االقتصادية، والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة   ،)نوفمرب 23و  22يومي البيئي"، (  األداءوحتدLت 
القتصادية أث). 2013. (عبد القادر؛ مراد ، فعبد اللطي؛ مصيطفى  .384   .ر إسرتاتيجية البحث والتطوير على رحبية املؤسسة ا

 . جامعة ورقلة ، )02(  02، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية
النتاج يف الوقت احملدد "أثر تطبيق نظام  ). 2007( . املطارنة؛ غسان فالح، البشتاوي؛ سليمان حسني .385 "  JITتكاليف ا

 . األردن جامعة  ،)02(  34جملة دراسات، على األداء التشغيلي يف الشركات الصناعية األردنية. 

الستخدامات العملية"  ). 2003. (حممد ؛ مطر  .386 الئتماين "األساليب واألدوات وا   . دار وائل للنشر ، عمان .التحليل املايل وا
 البيئي  التميز  بلورة  يف  �لعمليات  اخلاصة  البيئية  اإلدارة أدوات  دور  ). 2019( . تربح بن ؛ تربح بن  ، عيسى؛ معزوزي  .387

 . جامعة مستغامن  ، )05(  09 ،والتنمية  اإلسرتاتيجية   جملة  .صرمب  للبرتول عجيبة  بشركة  حالة دراسة: األعمال ملنظمات
القتصادي األداء  كفاءة تقييم ). 2010( .املوىل؛ حافظ جاسم عرب  عبد الغفور حسن كنعان، ؛املعماري .388  العامة للشركة  ا

  املوصل. جامعة  ،)32(   99. جملة تنمية الرافدين، دراسة حتليلية مقارنة :)2007 -  2002(  للفرتة  نينوى  األدوية يف  لصناعة
 عمان، دار اجلنان للنشر.  .دارة والتنظيم أصول اإل  ).2016. (املغريب؛ حممد الفاتح حممود بشري  .389
الجتماعي": دراسة   ).2018( .مليكة  ؛مغنية؛ هواري، سليماين  .390 الداء املستدام "املايل والبيئي وا دور التدقيق يف تقييم ا

 جيجل. جامعة  ،)01( 02 ،مناء لالقتصاد والتجارةجملة  . حالة املؤسسة الوطنية للدهن
حـالة شركة مـناجم  : نظــام اإلدارة البيئية كإسـرتاتيجية تـنافسـية للمـؤسسات الصـناعـية ).2015( .عبد اجلليل ؛ مقدم  .391

جامعة   ،)02( 04، دراسات اقتصادية، جتارية ومالية لة جم. )2013 -  2004( خالل الفرتة تبسة" ب SOMIPHOS" الفـوسفـات
   .03اجلزائر 
الجتماعية: دراسة تطبيقية على   ).2014( .وهيبة  ؛مقدم  .392 تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية ا

، جامعة  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري   .علوم التسيري  يف علوم أطروحة دكتوراه .الغرب اجلزائريعينة من مؤسسات 
 وهران. 
الجتماعية للشركات ).2013( .زايري؛ بلقاسم وهيبة، ؛مقدم  .393 القتصادية   ،املسؤولية ا أداة لتحقيق التكامل بني التنمية ا
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