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  :اإلطار العام للدراسة :أوال

  :مقدمة.1
تعتــرب مرحلــة القيــاس والتقيــيم مــن أهــم مراحــل العمليــة اإلداريــة، و علــى الــرغم مــن أــا تقــع يف أخــر مرحلــة مــن 

ر يف النشــاط مراحـل امتــام النشـاط أو الربنــامج او االسـرتاتيجية إال أن القيــاس و مـن مث التقيــيم يـؤثر بشــكل مباشـ
  .ذاته من حيث أنه يعرض جدواه و فعاليته و يساعد يف اظهار اختالله و تقوميها

لذلك فإن أي نشاط ال يكتمل إال بقياس أدائه و تقييمـه، فقيـاس األداء التنظيمـي علـى اخـتالف أشـكاله مهـم 
و تســـيري وظائفهـــا جـــدا يف منظمـــات األعمـــال، حيـــث يســـاعد هـــذه األخـــرية يف حتســـني العمليـــة اإلداريـــة ككـــل 

بالشـــكل الصـــحيح، و قـــد ال يطـــرح قيـــاس األداء املـــايل أو االقتصـــادي بشـــكل عـــام مشـــكلة، حيـــث أن هنـــاك 
العديد من أدوات القياس املرتبطة ذا األداء، على الرغم من أا ما تزال تقليدية يف كثري مـن املنظمـات إال أـا 

بإشكالية قياس األداء االجتماعي بشـكل عـام، و قيـاس أداء  تفي بالغرض منها، غري أن االشكال األكرب يتعلق
ذلـــك أن مفهـــومي األداء االجتمـــاعي و املســـؤولية املؤسســـة جتـــاه أدائهـــا للمســـؤولية االجتماعيـــة بشـــكل خـــاص، 

االجتماعيــة مفهومــان حــديثني نســبيا ســواء مــن حيــث التأصــيل العلمــي أومــن حيــث املمارســة العمليــة، و يرتتــب 
ور مــن أمههــا أن أنظمــة وأدوات قيــاس األداء االجتمــاعي حديثــة، كمــا أن األداء االجتمــاعي علــى ذلــك عــدة أمــ

  .يتميز بصعوبة قياسه و تقييمه
و لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فقــد ظهــرت بعــض أنظمــة القيــاس اإلداريــة الــيت بإمكاــا أن تقــيس و تقــيم األداء 

و بطاقـة األداء املتـوازن املسـتدامة الـيت كلها املطـور، االجتماعي ملنظمات األعمال و مـن أمههـا لوحـة القيـادة بشـ
   .تقيس كل حماور األداء الرئيسية اليت تضمها املسؤولية االجتماعية

  :مشكلة الدراسة.2
ال يقــل قيــاس األداء االجتمــاعي أمهيــة عــن قيــاس األداء املــايل و االقتصــادي يف منظمــات االعمــال، لــذا وجــب 

حـىت تقـيم أدائهـا االجتمـاعي و تراجعـه و تقومـه، و  ةأنظمـة القيـاس األكثـر كفـاءعلى هذه األخرية أن تستعني ب
على الرغم من انتشار القياس احملاسيب لألداء االجتماعي بشكل واسع إال أنه ال يكاد خيـل مـن التعقيـدات نظـرا 

ت األعمــــال لصـــعوبة لقيـــاس املنـــافع االجتماعيـــة و التكـــاليف االجتماعيـــة، لـــذلك مـــن املهـــم أن حتـــاول منظمـــا
  .أنتجمع بني أنظمة قياس أخرى غري حماسبية لقياس األداء االجتماعي و منها لوحة القيادة

  :ساسية و هيأ من خالل هذه الدراسة سنحاول االجابة على اشكالية

  كيف تسهم لوحة قيادة في إدارة و قياس و تقييم المسؤولية االجتماعية في منظمات االعمال؟

  :ه السؤال الرئيسي إىل تساؤالت فرعية و هي كالتايلو قد قمنا بتجزئة هذ
 ما املقصود باملسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال و ما هي خطوات دجمها يف العملية اإلدارية؟ �
 ما املقصود باألداء االجتماعي و ما هي أنظمة قياسه؟ �
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 إدارة و قيــاس وتقيــيم مــا هــي لوحــة القيــاد و مــا هــي مراحــل تصــميمها و كيــف ميكــن االســتفادة منهــا يف �
  املسؤولية االجتماعية؟

  :أهمية الدراسة.3

  :تتمثل أمهية هذه الدراسة فيما يلي
 .التعريف مبفهوم املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال �
 .التعرض ملفهوم األداء االجتماعي و لطرق و أنظمة قياسه يف منظمات األعمال �
يف قيــاس األداء يف منظمــات األعمــال، و التعــرض ملراحــل تصــميم  التعريــف بلوحــة القيــادة و تبيــان أمهيتهــا �

 .هذه األداة و الربط بينها و بني قياس األداء جتاه املسؤولية االجتماعية
التعرض لنظام حديث من أنظمـة القيـاس و هـو بطاقـة األداء املتـوازن املسـتدامة، و الـيت تعـد تطـويرا لبطاقـة  �

 . األداء املتوازن

  :ابقةالدراسات الس.4

تعرضــت بعـــض الدراســات الغربيـــة و العربيــة ملوضـــوع لوحــة القيـــادة ودورهــا يف قيـــاس األداء االجتمــاعي، نعـــرض 
  :فيما يلي بعضا منها

ــــيت عنواــــا )Fana RASOLOFO-DISTLER(دراســــة  � ــــدمج التنميــــة :"و ال ــــادة ت تصــــميم نظــــام لوحــــات قي
إىل تصـميم هـذه الدراسـة  هـدفت.1"اء املتـوازنبطاقة األد و   « OVAR »مقاربة تدمج منهجية : املستدامة

نظلم من لوحات القيادة يفعـل و يـدمج التنميـة املسـتدامة برؤيـة اسـرتاتيجية، يف احـدى الشـركات الفرنسـية 
الرائـــدة يف قطـــاع الســـكن االجتمـــاعي، و اســـتعملت الدراســـة إلدمـــاج بعـــد التنميـــة املســـتدامة طريقتـــان مهـــا 

 .ألداء املتوازنبطاقة ا و   « OVAR »2منهجية 
: األداء الكلـي ملنظمـة االعمـال و قيادتـه: "و عنواـا ) Christophe Germain et Stéphane Trébucq(دراسـة  �

تعرضــت الدراســة لألصــول النظريــة للمســؤولية االجتماعيــة، و أهــم انظمــة قيــاس األداء .3"مقاربــات فكريــة
قيـــادة شـــركة ســـكونديا كأنظمـــة لقيـــاس التنميـــة االجتمـــاعي، و ركـــزت علـــى بطاقـــة األداء املتـــوازن و لوحـــة 

 .املستدامة
فيمــا ذا تفيــد مؤشــرات املســؤولية االجتماعيــة للشــركات؟حدود و : "و عنوــا ) Nicolas Berland(دراســة  �

ــــاس أداء .4"منــــاذج االســــتخدام تعرضــــت الدراســــة اىل اســــتخدام عــــدد متنــــوع مــــن املؤشــــرات مــــن أجــــل قي
 .األعمال املسؤولية االجتماعية يف منظمات

. 5"قيـاس األداء الكلـي ملنظمـات األعمـال: "و عنواـا) Angèle DOHOU et Nicolas BERLAND(دراسـة  �
كما تطرقت ألهـم األدوات و تعرضت الدراسة إىل مفهوم األداء الشامل و عالقته باملسؤولية االجتماعية،  

  . اقة األداء املتوازن املستدامةاملستعملة لقياس األداء الشامل يف منظمات االعمال و اليت منها بط
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دمــج مؤشــرات األداء البيئــي يف بطاقــة األداء املتــوازن لتفعيــل " و عنواــا) ناديــة راضــي عبــد احللــيم(دراســة  �
 املتـوازن األداء بطاقـة اسـتخدام يـةكيف الدراسـة ناقشـتو  .6"دور منظمـات األعمـال يف التنميـة املسـتدامة

 أداء بطاقة إىل لنصل البطاقة حتتويها اليت األخرى واألبعاد املؤشرات ضمن البيئي األداء مؤشرات إلدخال
 .مستدامة متوازن

 مؤشرات التنمية املستدامة واألداء االجتماعي :"و عنواا) خلدميي عبداحلميد و أوالد حيمودة عبداللطيف(دراسة  �

 .الجتماعي ملنظمات األعمالمعايري ومؤشرات تقييم األداء او تناولت هذه الدراسة  .7"ملنظمات األعمال
  .االجتماعية ملنظمات األعمال باملسؤولية ومدى ارتباطها مؤشرات التنمية املستدامةوكذا 

  :منهجية الدراسة.5

مــن املســح املكتــيب،  حيــث مت اللجــوء إىل، لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســةمت اســتخدام املــنهج الوصــفي التحليلــي 
الت و التقــــارير و البحــــوث و الدراســــات الســــابقة يف املوضـــــوع، االطــــالع علــــى األهــــم الكتــــب و اـــــ خــــالل

  .باإلضافة إىل املعلومات احملصل عليها من شبكة االنرتنت

  :محتويات الدراسة.6

  :سيتم تقسيم هذه الدراسة إىل املباحث التالية
 .اشكالية الدراسة وأهدافها وخطة البحثو نتناول فيه  :أوال اإلطار العام للدراسة �
و نتعــرض فيــه إليضــاح مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة أوال، مث ننتقــل لتبيــان :اإلطــار النظــري للدراســة: ثانيــا �

مفهوم لوحة القيادة و بطاقة األداء املتوازن، مث نوضح كيفية اسـتعمال كـال مـن  لوحـة القيـادة االسـرتاتيجية 
  . منظمات األعمال و بطاقة األداء املتوازن يف إدارة و تقييم املسؤولية االجتماعية يف

  .نتائج و توصيات الدراسة: ثالثا �
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  اإلطار النظري للدراسة: ثانيا

  :مفهوم المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال.1

هومــا قــدميا، إال أنــه مل يظهــر يف أدبيــات الفكــر تماعيــة بشــقه الــديين و األخالقــي مفيعتــرب مفهــوم املســؤولية االج
 8مـن خـالل كتـاب ذلـكو يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة،  من القرن العشـرين داية اخلمسيناتإال يف باإلداري 

دورا قيمـا و أخالقيــا ) رجـل األعمــال(علـى امهيــة أن ميـارس املقــاول ار مـن خاللــه و الـذي أشــ) Bowen(ملؤلفـه 
تمع، حيث كان ينظر إىل منظمات األعمال باعتبارها ممثال طرف فاعل يف اتمع عليهـا أن تـؤدي دورهـا يف ا

  .بإتقاناالجتماعي 
يف الثمانينات ظهرت رؤية جديدة، اعتربت مـن خالهلـا أن مسـؤولية منظمـات األعمـال ال جيـب أن تكـون فقـط 

  .9جتاه املسامهني إمنا جتاه جمموعة من األطراف ممن يسمون بأصحاب املصلحة
فضائح الشركات الكـربى، كثـرة حـوادث العمـل، و  و متيزت سنوات التسعينات بعدة مظاهر مثل كثرة كوارث و

انتشـــار الكـــوارث البيئيـــة،  هـــذه األمـــور أدت إىل تطـــور مفهـــم املســـؤولية االجتماعيـــة ملنظمـــات األعمـــال، و يف 
  .أوروبا حتديدا مت اعتبار املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال مسامهة هلذه املنظمات يف التنمية املستدامة

كــان هلــا كبــري األثــر يف انتشــار مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة و بــدء تطبيقــه و   10ملبــادرات الدوليــةو ال شــك أن ا
   .ممارسته من قبل العديد من منظمات األعمال خصوصا الكبرية منها

االجتماعيـــة ملنظمـــات األعمـــال بأـــا مفهـــوم تقـــوم مـــن خاللـــه املنظمـــات بإدمـــاج االنشـــغاالت تعـــرف املســـؤولية 
الجتماعيــة و االقتصــادية يف نشــاطاا، و يف عالقاــا مــع أصــحاب املصــلحة الــذين تتعامــل معهــم  و البيئيــة و ا

  .القانوندور تبدأ املسؤولية االجتماعية  عندما ينتهي حيث  ذلك على أساس تطوعي غري الزامي
ظمــات غــري احلكوميــة، املن(و تعتــرب املســؤولية االجتماعيــة مبثابــة االســتجابة لضــغوطات و طلبــات اتمــع احمللــي 

يف ســــبيل مراعــــاة أفضــــل للجوانــــب االجتماعيــــة و البيئيــــة عنــــد قيــــام منظمــــات األعمــــال بنشــــاطاا ) اجلمعيــــات
و هــي تعــين مســؤولية املنظمــات بشــكل عــام و منظمــات األعمــال علــى وجــه اخلصــوص عــن اآلثــار  .االقتصــادية

ـــة النامجـــة عـــن أدائهـــا لنشـــاطاا، و تـــن عكس هـــذه املســـؤولية مـــن خـــالل ممارســـة الســـلوكات االجتماعيـــة و البيئي
  :األخالقية و الشفافة اليت

 .عيشة أفراد اتمعمتطلبات التنمية املستدامة و م تتوافق مع �
املســـامهون، املوظفـــون، اتمـــع، البيئـــة، : تأخـــذ بعـــني االعتبـــارات لرتقبـــات و تطلعـــات أصـــحاب املصـــلحة �

 ..املوردون، الزبائن
 و الدوليــــة املنظمــــة لألعمــــال التجاريــــة، و تتبــــىن املبــــادرات الدوليــــة يف هــــذا اإلطــــار ليــــةالقــــوانني احملحتــــرتم  �

 ).مدونات السلوك(
، حيــث ال جيــب أن تفصــل املســؤولية االجتماعيــة عــن اســرتاتيجيات العمــل تكــون مدجمــة يف املنظمــة ككــل �

 .االقتصادي و التجاري يف منظمات األعمال
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االجتماعيــة أحــد فــروع التنميــة املســتدامة الــيت تعمــل علــى ترســيخ و تطبيــق هــذه ميكــن اعتبــار املســؤولية  و       
أو بصــيغة أخــرى فــإن املســؤولية االجتماعيــة هــي تطبيــق ملفهــوم منظمــات األعمــال،  مــن خــالل تبنيهــا يفالتنميــة 

  .التنمية املستدامة و لكن على املستوى اجلزئي و هو منظمات األعمال
  :مية املستدامة فإن املسؤولية االجتماعية هلا ثالثة أبعاد رئيسية و هيو كما بالنسبة للتن       
املســــامهون، املوظفــــون، (انســــانية كــــل أصــــحاب املصــــلحة الــــذي يرتكــــز علــــى احــــرتام  :البعـــد االجتمــــاعي �

 ..)الزبائن
 .و يعين محاية البيئة و املورد الطبيعية: البعد البيئي �
 .ة و حتقيق التنمية االقتصاديةو الذي يعين خلق الثرو : البعد االقتصادي �

كمـــا ال جيـــب اخللـــط بـــني املســـؤولية االجتماعيـــة و العمـــل اخلـــريي، حيـــث أن العمـــل اخلـــريي هـــو نشـــاط     
مفصول متاما عن السياسة العامـة ملنظمـات األعمـال و عـن نشـاطاا اليوميـة، فاملسـؤولية االجتماعيـة مفهـوم 

  . بنشاطاا أبعد من ذلك ألنه يرتبط برسالة املنظمة و
ــــــيت حتققهــــــا منظمــــــات األعمــــــال مــــــن خــــــالل ممارســــــتها ملســــــؤولياا         ــــــا و املكاســــــب ال و تتعــــــدد املزاي

  :االجتماعية، ونذكر من هذه املزايا ما يلي
 .اعطاء صورة جيدة عن منظمة األعمال و حتسني مسعتها �
، ديـــدا تلـــك املؤهلـــة منهـــااملنظمـــة الـــيت متلـــك مسعـــة جيـــدة يف الســـوق تصـــبح جذابـــة لليـــد العاملـــة و حت �

 .فتصبح عملية االستقطاب سهلة و أكثر فعالية
بـرامج املسـؤولية االجتماعيـة يف منظمـات األعمـال تعـين بشـكل مباشـر ادارة جيـدة للمخـاطر الصــناعية  �

 .و خمتلف املخاطر األخرى، و جتنب حوادث العمل
جتماعيـة يتضـمن احـرتام بعـض املعـايري التجديد و القدرة علـى االبتكـار، حيـث أن ممارسـة املسـؤولية اال �

 .و هذا حيسن من أداء منظمات األعمال) االلتزام بشهادات االيزو(الدولية 
 .حتسني العالقة بني منظمات األعمال و بني أصحاب املصلحة املتعاملني معها �

  :أساسية و هي خطوات أربعيف منظمات األعمال إىل دمج املسؤولية االجتماعية  حتتاج عمليةو            
األثــر البيئــي ظــروف العمــل، اســتغالل الطاقــة،  :مــثال(القيــام بتشــخيص اجتمــاعي و بيئــي :اخلطــوة األوىل �

 .)..للنشاطات
  . حتديد التوجهات و تثبيت األهداف اليت تقود إىل املمارسات املسئولة اجتماعيا: اخلطوة الثانية �
دها بنــاء علــى األهــداف الســابقة، و إعــداد نظــام التقــارير تنفيــذ بــرامج العمــل الــيت مت حتديــ: اخلطــوة الثالثــة �

 .من أجل تقييم هذه الربامج و تعديلها
ـــيم األداء : اخلطـــوة الرابعـــة � ـــه، و تقي ـــة و اطـــالع أصـــحاب املصـــلحة علي ـــر املســـؤولية االجتماعي اعـــداد تقري

 .االجتماعي و حتسينه
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  .ل لو مت التواصل مع أصحاب املصلحةمع االشارة إىل أن اخلطوتني األوىل و الثانية تتم بشكل أفض

  :قياس األداء االجتماعي في منظمات األعمال.2

،  حيـــث عـــرض النمـــوذج 1979يف ) Carroll(عمـــال األوىل يف جمـــال قيـــاس األداء االجتمـــاعي ل ظهـــرت األ
 التصـــميمي األول مـــن نوعـــه لـــألداء االجتمـــاعي للمنظمـــات، هـــذا النمـــوذج حيـــدد مفهـــوم األداء االجتمـــاعي ك

التحســــــيس ( املبــــــادئاملســــــؤولية االجتماعيــــــة، طريقــــــة ممارســــــة هــــــذه  مبــــــادئ: تــــــرابط و تكامــــــل ثالثــــــة أبعــــــاد 
االقتصـادية، القانونيـة، : أربعـة أقسـام للمسـؤولية هـي ) Carroll(و قيمها اتمعية، و قـد حـدد  .)االجتماعي

  .مفهوم األداء االجتماعي و ظهرت فيما بعد العديد من الدراسات اليت تناولت. األخالقية، اخلرية
النشــاطات و الوظــائف الــيت تقــوم ــا، و يعــرف األداء بأنــه  حتتــاج كــل منظمــات االعمــال إىل قيــاس أدائهــا جتــاه 

املراقبــة املســتمرة الجنــازات بــرامج املنظمــة و توثيقهــا، ال ســيما مراقبــة و توثيــق جوانــب ســري التقــدم حنــو غايــات "
  .11"موضوعة مسبقا
االجتمـــاعي بأنـــه النتـــائج الـــيت حتققهـــا منظمـــات األعمـــال يف اـــاالت غـــري االقتصـــادية، و يعـــين  و يعـــرف األداء

أيضا املمارسة الفعالة للرسـالة االجتماعيـة ملنظمـات األعمـال مبـا يتوافـق مـع قيمهـا االجتماعيـة، و يهـدف األداء 
هــرت ظو  .ها لتحقيــق هــذه النتــائجاالجتمــاعي إىل الــربط بــني النتــائج احملصــل عليهــا و الوســائل الــيت مت تســخري 

  :من بينها النماذج التالية ،اهلادفة إىل تفسري مفهوم األداء االجتماعيالعديد من الدراسات 

  :)Carroll(نموذج .ا

يف ســـنة ) Carroll(مـــن بـــني النمـــاذج االوىل الـــيت وضـــعت لتصـــميم األداء االجتمـــاعي تلـــك الـــيت قـــام بوضـــعها 
  :12من ثالث أبعاد هيحيث عرض منوذجا مكونا  1979
البعد األول يتضمن الغايات اليت تود املنظمة حتقيقها من ممارسـة املسـؤولية االجتماعيـة، و ال يتضـمن هـذا  �

فقط حتقيق املردودية االقتصـادية و احـرتام القـوانني، إمنـا ممارسـة سـلوك أخالقـي يناسـب املعـايري و الرتقبـات 
 .اتمعية، و أكثر طوعية

ــــاين هــــ � ــــتم قياســــها مــــن خــــالل أربعــــة مواقــــف هــــيالبعــــد الث ــــة، و ي ــــة االجتماعي ــــرفض، : و التوعي ــــزام ال االل
ـــة.)االســـتباقية(، االســـتجابة التكيف،االجتمـــاعي ـــة تعـــديالت، أمـــا  بالنســـبة حلال ـــرفض تـــرفض املنظمـــة أي ال

ة مرحلـــة متقدمـــة عـــن املرحلـــ يلـــي ذلـــك التكيـــف و هـــوفهـــي تلتـــزم باحلـــد االدىن القـــانوين،  لإللـــزامبالنســـبة 
مــع املســؤولية  املثاليــة يف التعامــل حيــث تعتــرب احلالــة) االســتجابة االجتماعيــة(الســابقة، و أخــريا االســتباقية 

 .االجتماعية
و يضم البعد الثالث و هو األكثر عمليـة، قائمـة مفتوحـة مـن اـاالت الـيت تغطيهـا املسـؤولية االجتماعيـة،  �

الـــذي تنشــــط فيـــه املنظمــــة، حيـــث ميكــــن أن يتعلـــق األمــــر فقـــا للفــــرتة الزمنيـــة املتاحــــة للمنظمـــة وللقطــــاع و 
  .بااالت االجتماعية و البيئية واجلوانب املتعلقة باملسامهني و كذا جودة و أمن املنتجات

  :)Wood(نموذج .ب
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ـــة ممثلـــة مـــن خـــالل جمموعـــة مـــن االلـــزام  )Wood(تـــرى  ان األداء االجتمـــاعي هـــو نـــاتج عـــن تشـــكيلة تنظيمي
  .مة الداخلية، و النتائج املالحظة، هذه املكونات الثالثة تربط املنظمة باتمعباملبادئ، و األنظ

منظمــة االعمــال ككيــان يــؤثر علــى أصــحاب املصــلحة و علــى اتمــع و علــى ذاتــه ) Wood( ترضــتعحيــث 
ة هـو جمموعـ) Wood(أيضا، و يعتمد هذا التصميم على نظرية األنظمة املفتوحة، فاألداء االجتماعي وفقـا ل 

مـن التصـنيفات الــيت تعكـس نشــاطات منظمـات األعمــال يف شـقها املتعلـق بآثــار و نتـائج هــذه النشـاطات علــى 
اتمع و على أصحاب املصلحة و على املنظمة ذاـا، تتحـدد طبيعـة هـذه النتـائج مـخ خـالل الرتابطـات العامـة 

   .و اخلاصة و اليت حتددها مبادئ املسؤولية االجتماعية

  .Wood (1991(وذج األداء االجتماعي ملنظمات األعمال املقرتح من طرف من:  )1(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

Source: Performance sociale et performance financière : Etat de l’art, Proposition de communication lors de la 
20ème conférence de l’AIMS 2011 (Nantes) ; p: 10;http://www.strategie-aims.com 

  :)Decock et Good(نموذج .ج

مخـــس ) Decock et Good(و يف حماولـــة أخـــرى لتحديـــد ســـبل قيـــاس األداء االجتمـــاعي، عـــرض كـــل مـــن 
  :13قياسات لألداء االجتماعي و هي

 .حتليل حمتوى التقارير السنوية �

 نتائج و آثار األداء االجتماعيأنظمة التفاعل  مباديء المسؤولية االجتماعية

  :الشرعية

ــــــــــــــيت تتعســــــــــــــف يف  املنظمــــــــــــــة ال
اســتعمال احلــق الـــذي مينحــه هلـــا 

  اتمع ختتفي

  :المسؤولية العامة

املنظمات مسئولة عن آثار 
 نشاطاا األولية و الثانوية

  :حرية التصرف االدارية

املسريين و العمال هـم األطـراف 
 الفاعلة أخالقيا

  :يئيالتقييم الب

مجــــع املعلومــــات الضــــرورية مــــن أجــــل 
التفاعــــــل مــــــع احملــــــيط االجتمــــــاعي و 

السياســـــي و القـــــانوين و  البيئـــــي و
 األخالقي

إدارة العالقة مع أصحاب 

  :المصلحة
االلتزام الفعال جتاه طلبات و ترقبـات 

 أصحاب املصلحة الدائمني

إدارة التحديات التي تواجه جمهور 

  :المجتمع

تسمح للمنظمة  اقامة أنظمة داخلية
باالستجابة اجليدة لالنشغاالت 

  االجتماعية أو السياسية املؤثرة

 

اآلثــــــــار علــــــــى األشــــــــخاص و 
 على املنظمات

اآلثـــار علـــى البيئـــة الطبيعيـــة و 
 املادية

اآلثــــــــــــــــار علــــــــــــــــى االنظمـــــــــــــــــة 
 االجتماعية و املؤسسية
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 .تلوثمؤشرات ال �
 .مؤشرات السمعة �
 .حبوث االستقصاء �
  .املعطيات احملصل عليها من املنظمات املعنية �

  :التمييز بني جمموعة من املقاييس هي موضحة من خالل اجلدول املوايل كما ميكن

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

  التعريف بها  أداة القياس

المحاسبة 

  االجتماعية

 األداء وحتليــل بقيــاس ختــتص الــيت األنشــطة ة االجتماعيــة هــي جمموعــةاحملاســب
 املختصـة والطوائـف للفئـات املعلومـات تلـك وتوصـيل األعمـال ملنظمـات االجتماعي

 لتلـك االجتمـاعي األداء وتقيـيم القـرارات اختـاذ يف مسـاعدم بغـرض وذلـك

القوميـة  اجلمعيـة لقب من االجتماعي األداء عن احملاسبة جلنة حددت لقد، املنظمات
  :هي االجتماعي لألداء جماالت أربعة بأمريكا للمحاسبني

 .اتمع مع املنظمات تفاعل -
 .البشرية املوارد تنمية يف املسامهة -
  .والبيئية الطبيعية املوارد تنمية يف املسامهة -
 .واخلدمات السلع جودة مبستوى االرتقاء- 

 لوحة القيادة

  االستراتيجية

هــداف األ تطــور مبتابعــة ســمحإداري ي نظــام هــي اإلســرتاتيجية لقيــادةا لوحــة
 مـن جمموعـة عـن عبـارة فهــي ،االسـرتاتيجية املخطــط هلـا مــن قبـل اإلدارة العليــا

بطريقة متكن من متابعـة و قيـاس التوجهـات االسـرتاتيجية  إعدادها يتم اليت املؤشرات
   .يف منظمات االعمال

بطاقة األداء 

  امالمتوازن المستد

مـــن خالهلـــا يـــتم دمـــج التنميـــة املســـتدامة يف بطاقـــة األداء املتـــوازن الكالســـيكية وفقـــا 
  :14لثالثة أبعاد هي

دمــج جزئــي مــن خــالل ادمــاج مؤشــرات األداء االجتمــاعي و البيئــي يف حمــاور  �
بطاقــة االداء املتــوازن الــيت تــرتبط مبجــال التنميــة املســتدامة مثــل حمــور الزبــائن و 

 .خليةحمور األنظمة الدا
دمج كلي من خالل ادماج مؤشرات األداء االجتمـاعي و البيئـي يف كـل حمـور  �

 .من حماور بطاقة األداء املتوازن
دمـــج بعـــد اضـــايف، حيـــث يـــتم اضـــافة حمـــور خـــامس اىل بطاقـــة األداء املتـــوازن  �

و يضــــم مؤشــــرات تقــــيس األداء البيئــــي و  منفصــــل عــــن بــــاقي احملــــاور االربعــــة
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  االجتماعي 

 و االجتماعيـة املسـؤولية حـول إرشـادات تعطـي دوليـة مواصـفة هـي 1526000 اآليزو  26000ايزو 
 العام القطاعني كال يف أنواعها بشىت املنظمات مجيع قبل من استخدامها املزمع من

 سوف و انتقالية مبرحلة متر اليت وتلك النامية و املتقدمة الدول من كل يف واخلاص،
 يتطلبـه الـذي و اجتماعيـا مسـئول بأسـلوب نللتعـاو  الراميـة جهـودهم يف تسـاعدهم

  .ةمتزايد بطريقة اتمع

هــي أول مواصــفة ميكــن  )SA 8000 (مواصــفة نظــام إدارة املســاءلة االجتماعيــة SA 8000معيار 
وهــذه املواصــفة تتوافــق يف هيكلهــا مــع مواصــفة نظــام . التــدقيق عليهــا يف هــذا اــال

ونظـام إدارة الصـحة  )ISO 14001( لبيئـةونظـام إدارة ا )ISO 9001( إدارة اجلـودة
 وتقـوم علـى معاهـدات منظمـة العمـل الدوليـة . )OHSAS 18001(والسالمة املهنيـة

إن العمليــة . العــاملي حلقـوق اإلنســان وميثــاق األمـم املتحــدة حلقـوق الطفــل إلعـالن و
 الــــيت متــــت إعــــادة تنظيمهــــا علــــى املســــتوي العــــاملي ملــــنح شــــهادة مقابــــل مواصــــفة

) SA8000( تنطــوي علــى إنشـــاء وتــدقيق نظــام إداري يعمــل علــى تعزيــز ممارســـات
ــــد  ــــى سلســــلة اإلمــــداد والتوري ــــا ممــــا يعــــود بالفائــــدة والنفــــع عل ــــة اجتماعًي عمــــل مقبول

  .بأكملها

نموذج التقارير 

 الثالثية
(Triple Bottom 

Line 

Reporting)  

: ة أبعــــاد و هــــو منــــوذج يســــاعد منظمــــات االعمــــال علــــى تقيــــيم أدائهــــا وفقــــا لثالثــــ
اقتصـــــادية و اجتماعيــــــة و بيئيــــــة، و مت تطــــــوير هـــــذا النمــــــوذج مــــــن طــــــرف الباحــــــث 

)JOHN ELKINGTON(  حيــــث جيــــب أن يقــــاس األداء الكلــــي .1997ســــنة
التطــــور االقتصــــادي و جــــودة البيئــــة و رأس املــــال : للمنظمــــة وفــــق ثالثــــة أبعــــاد هــــي

  .االجتماعي

المبادرة العالمية 

  (GRI) للتقارير

هــي عبـــارة عــن شـــبكة كبــرية مـــن آالف  )GRI (العامليــة إلعـــداد التقــاريراملبــادرة 
املمثلني الشخصيني للشركات واملنظمات غري احلكومية واخلرباء والوكـاالت احلكوميـة 

مهمتهــــا تطــــوير ونشــــر ارشــــادات توجيهيــــة إلعــــداد . بلــــدا 40مــــن  وغريهــــا يف أكثــــر
ري وفهـم مسـامهاا يف التنميـة التقارير ملساعدة املنظمات وأصحاب املصـلحة يف التعبـ

وقد مت وضع وتطوير هذه االرشادات من خالل جهـد مشـرتك بـني رجـال . املستدامة
النشـــطاء االجتمـــاعيني والبيئيـــني والعمـــال واتمـــع املـــايل واألمـــم املتحـــدة  األعمـــال و

  . واجلهات املعنية األخرى يف مجيع أحناء العامل

  من إعداد الباحثة :المصدر
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نظــور كلــي أو لتقيــيم بعــض خــرى لتقيــيم املســؤولية االجتماعيــة مــن مأقــاييس هنــاك معــايري فة اىل هــذه املباإلضــا
  :داء اليت تتعلق ا مثلجوانب األ

 .احملاسبة البيئية �
 .املوازنة االجتماعية �
 ).14000ايزو (معايري ايزو للبيئة  �
لية االجتماعية و األخالقيـة، حيـث و الذي يتعلق باملسؤو ) Norme AA 1000(معيار األداء االجتماعي  �

يعتـــرب مرجعـــا مـــن خاللـــه ميكـــن للمنظمـــة حتديـــد قيمهـــا و أهـــدافها اخلاصـــة املتعلقـــة بـــاألداء االجتمـــاعي و 
   .األخالقي و تطوير عالقاا مع أصحاب املصلحة

  :عيةالمسؤولية االجتمامنظمات األعمال تجاه أداء و تقييم مفهوم لوحة القيادة و دورها في قياس .3

  :مفهوم  و أهمية لوحة القيادة في منظمات االعمال  1.3  

جمموعـة مـن املعطيـات التلخيصـية الـيت تعلمنـا " بأـاحيـث تعـرف هناك تعريفات خمتلفـة للوحـة القيـادة،        
و تبلغنـــا عـــن درجـــة حتقيـــق األهـــداف الرئيســـية للمنظمـــة، و هـــي أداة فعالـــة لقيـــادة و توجيـــه املنظمـــة، تســـمى 

التحقيقـات و (وهي تقوم علـى أسـاس مـا هـو حمقـق و مـا هـو تقـديري ". مؤشرات التسيري"طيات امللخصة املع
 . 16"و تسمح لوحة القيادة بالكشف السريع عن االحنرافات لتصحيحها يف الوقت املناسب .)األهداف

مؤشـرات األداء  أداة مرنـة تعـرض بشـكل سـريع و بسـيط و دينـاميكي جمموعـة مـنما تعرف أيضا بأـا ك         
املنتقــاة مــن طــرف منظمــة االعمــال علــى أســاس أهــدافها، فهــو إذن وســيلة لتجميــع املعلومــة املهمــة الــيت حيتاجهــا 

 .املسري الختاذ القرار املناسب
موعــة حمــددة و خمتصــرة مــن املؤشــرات اذن ميكــن أن خنلــص إىل أن لوحــة القيــادة هــي وثيقــة تظهــر فهــا جم        

بتقيـــيم نتـــائج النشـــاطات و الـــربامج، و غالبـــا مـــا يـــتم اصـــدار لوحـــة القيـــادة شـــهريا، و هـــي  الـــيت تســـمح للمســـري
  .تساعد يف اإلدارة و يف اختاذ القرارات

و أهم مكون من مكونات لوحة القيادة هي املؤشرات، فاملؤشرات الـيت يـتم اختيارهـا لتقيـيم األداء جيـب         
عملة علــى حــد ســواء، وجيــب أن تعكــس بدقــة الوضــعية املــراد قياســها، أن تســمح بتقــدير النتــائج والوســائل املســت

  :حيث يتم اختيار هذه املؤشرات وفقا للعوامل التالية .وتوفر إدراكا قويا ومباشرا لنشاطات و برامج املنظمة
 .حسب النشاطات أو الربامج املراد متابعتها �
 .حسب رغبات و تفضيالت متخذ القرار �
 .صول اليها و حتقيقهاحسب األهداف املراد الو  �

األداء ء املـايل، إمنـا ميكـن أن يـتم قيـاس و ال تقتصر املؤشـرات املسـتعملة يف لوحـة القيـادة علـى قيـاس األدا       
مـن خـالل لوحـة القيـادة، و ذلـك باالعتمـاد علـى تنويـع املؤشـرات ) االقتصادي و االجتماعي و البيئـي(الشامل 

  .ت اليت تغطيها نشاطات املنظمةاملختارة و جعلها تشمل كل ااال
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خانــة : كمـا يظهـر التصــميم العـام للوحـة القيــادة يف شـكل جـدول حيتــوي علـى أربـع خانــات كحـد أدىن هـي      
، غـــري أن املنظمـــة هلـــا كامـــل احلريـــة يف االحنرافـــاتوأخـــريا خانـــة  لألهـــدافوثالثـــة  التحقيقـــاتوأخـــرى  املؤشـــرات

حاجتها هلـا شـرط أن يكـون مفصـال إىل حـد املبالغـة أو خمتصـرا إىل تدعيم هذا التصميم مبعطيات أخرى حسب 
  .حد اإلخالل باملعلومات

صــفحة مــن التقــارير  والتمثــيالت البيانيــة  و وعنــد عــرض لوحــة القيــادة يف املنظمــة ميكــن االســتعانة باجلــداول    
  .املسئولطرف  لشرح املالحظات و االحنرافات، و توضيح النشاطات التصحيحية املراد اختاذها من

  :و الشكل املوايل يوضح احدى التصميمات املمكنة للوحة قيادة إدارة االنتاج

  )تصميم عام( قيادة إدارة اإلنتاج لوحة): 2(الجدول 

  االنحرافات  األهداف  التحقيقات   المؤشرات

  الكمية املنتجة
  املخزون من املادة األولية
  التكاليف الكلية لإلنتاج

  إنتاجية املستخدم
  معدل الفضالت

      

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ختصص علوم التسيري، غـري "مرآة املؤسسة: لوحة القيادة" وهيبة مقدم، : المصدر

  .122: ص-2006منشورة،  جامعة مستغامن، اجلزائر، 
  :من أجل احلصول على أفضل لوحة قيادة جيب احلرص على أن تكونو        
  .عناية، حيث يكون هلا عالقة مباشرة باألداء املراد قياسهاختيار املؤشرات ب �
 .معلومات واضحة و مصنفة بشكل جيدتعطي  �
 .فقط من دون إسهاب املؤشرات املهمةركز على ت تصرةخم �
 .و الدقيقة و الكاملة املعلومات الصحيحة توفري �
الـيت نقـوم مبتابعتهـا مـن خـالل النتـائج (أي يـتم املقارنـة مـع قيمـة حمـددة بدقـة :معـنيوضع مقارنـة مـع معيـار  �

 ).املوازنات التقديرية املختلفة، فرتة زمنية سابقة أو املنافسني
 .احرتام دورية إعداد و عرض لوحة القيادة، حبيث يكون يف متناول متخذي القرار يف الوقت املناسب �

  :و هناك تصنيف يقسم لوحة القيادة يف منظمات األعمال إىل نوعني مها       
 (le tableau de bord de gestion)القيادة للتسيريلوحة  �
  (le tableau de bord stratégique) لوحة القيادة االسرتاتيجية �
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    نظــام مــن املعلومــات يســمح باملعرفــة الســريعة للمعطيــات الضــرورية متثــل لوحــة القيــادة التســيريية  حيــث أن       
ضـم مؤشـرات تنفيذيـة غالبـا حيـث تهيل أداء املسـؤوليات، يف األجـل القصـري و تسـ نظمـةمن أجل مراقبـة سـري امل

  .العمل ابعة النشاط عن قرب و لقياس سريما تكون مادية ملت
األداء (نظــام مـــن املؤشــرات الــيت تبحـــث عــن قيــاس األداء الكلـــي "أمــا  لوحــة القيــادة االســـرتاتيجية فهــي        

األهـــــداف االســـــرتاتيجية و ترمجتهـــــا إىل قـــــيم  و تطـــــوره يف أبعـــــاده املختلفـــــة، و هـــــي تســـــمح بتوضـــــيح) الشـــــامل
مستهدفة و ملموسة، و هـي غالبـا أدوات اإلدارة العامـة هـدفها التقيـيم و انسـجام االسـرتاتيجية املتبعـة و التأكـد 

 .17"من أا تلهم دائما املؤشرات التنفيذية
حيـث كانـت املؤشـرات كالسـيكية، و تعترب لوحة القيـادة االسـرتاتيجية الشـكل املطـور مـن لوحـة القيـادة ال       

املالية هي الـيت تطغـى علـى حمتـوى هـذه األداة يف السـابق، فـتعكس وضـعية منظمـات األعمـال مـن جهـة أحاديـة 
لكن مع مرور الوقت و تغري الظروف احمليطة برزت احلاجـة إىل قيـاس كـل جوانـب األداء يف املنظمـة، و  .اجلانب

مؤشـرات ، مؤشـرات مرتبطـة بـالزبون(هذه األداة تضـم مؤشـرات خمتلفـة ليس فقط األداء املايل، وهكذا أصبحت 
مؤشــرات تتعلــق بــاملوارد البشــرية و األنظمــة الداخليــة، و ، مؤشــرات مرتبطــة باإلنتــاج تتعلــق بالســوق و املنافســة،

 ).غريها
يـتم قياسـه هـو  القيـادة تـرتبط بإسـرتاتيجية املنظمـة أي أن مـا تتعرض هلا لوحةما أصبحت القياسات اليت ك       

  . التقدم جتاه األهداف االسرتاتيجية املوضوعة سابقا

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

ـــة و            تتكـــون لوحـــة القيـــادة االســـرتاتيجية مـــن جمموعـــة مـــن املؤشـــرات ذات طبيعـــة اقتصـــادية و اجتماعي
  :تجيب لوحدة القيادة هذه إىل ثالثة شروط هيبيئية، و جيب أن تس

 .وي األهداف االسرتاتيجية اليت حددا منظمة االعمالحت �
 .تضمن مزجيا من املؤشرات الكمية و النوعية و املاليةت �
 .بط بني املؤشرات العملية اليت تقيس االعمال التنفيذية و املؤشرات اليت تقيس األهداف االسرتاتيجيةتر  �

ر أن عزم املنظمة باستعمال لوحة القيـادة يعـين أـا حباجـة إىل شـبكة كاملـة مـن لوحـات القيـادة و جدير بالذك
لكــي يكــون دورهــا أكثــر فعاليــة، حبيــث حتتــاج املنظمــة اىل لوحــة قيــادة اســرتاتيجية علــى مســتوى اإلدارة العليــا 

مركــز مــن مراكــز املســؤولية أو علــى  لقيــاس التوجهــات االســرتاتيجية و لوحــات قيــادة أخــرى علــى مســتوى كــل
مستوى كـل إدارة مـن اإلدارات الوظيفيـة بـل وقـد حتتـاج إىل لوحـات قيـادة تنفيذيـة يف املسـتويات الـدنيا ملتابعـة 

  .تنفيذ االنشطة العملية أوال بأول
هـا و من أجل اعـداد لوحـة قيـادة تناسـب التوجـه االسـرتاتيجي يف منظمـة األعمـال و حتقـق رغبتو بشكل عام 

  :يف متابعة أدائها جتاه املسؤولية االجتماعية يتوجب اتباع املراحل التالية
  .حتديد و صياغة األهداف االسرتاتيجية ملنظمات األعمال يف جمال األداء االجتماعي: املرحلة األوىل �
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مــــن  خــــالل هــــذه املرحلــــة تقــــوم املنظمــــة و بنــــاء علــــى رؤيتهــــا و رســــالتها االســــرتاتيجية، تقــــوم بوضــــع جمموعــــة
تغطيـة األهداف االسرتاتيجية اليت ترتبط مبجاالت املسؤولية االجتماعيـة الـيت تـود تغطيتهـا،  تشـمل األهـداف 

  .االجتماعية و االقتصادية و البيئية: الثالثة  جمموعة من برامج املسؤولية االجتماعية يف أبعادها
تتوجــــه إلــــيهم بــــربامج للمســــؤولية  و ميكنهــــا أيضــــا أن تقــــوم ابتــــداء حبصــــر أصــــحاب املصــــلحة الــــذين تــــود أن

  .االجتماعية، مث حتدد هذه الربامج بدقة لكل طرف منهم
املختــارة يف جمــال املســؤولية  الــيت توافــق األهــداف االســرتاتيجية اختيــار القياســات املناســبة: املرحلــة الثانيــة �

حنــدد طريقــة القيــاس ) ةبرنــامج يــراد حتقيقــه مــن بــرامج املســؤولية االجتماعيــ(فمقابــل كــل هــدف  االجتماعيــة،
حتديـــد املناســـبة لـــه أو نعـــرب عنـــه بشـــكل ميكننـــا مـــن قياســـه كميـــا الحقـــا بواســـطة املؤشـــرات، كمـــا حنتـــاج إىل 

التحسـني مـن فمـثال ) عالقات السبب و األثر(العالقات السببية بني االهداف املختلفة و بالتايل القياسات 
 . استعمال وسائل التحفيز املادي و املعنوي و ظروف العمل يستوجب التقليل من عدد حوادث العمل،

معلومـة رقميـة و يـتم اختيارهـا مـن أجـل تقـدير أو و يعـرف املؤشـر بأنـه املرحلة الثالثة، اختيار املؤشـرات،  �
، و باحلديث عن جدول القيادة االسرتاتيجي الذي يكون على مستوى اإلدارة العامة فإننـا ـتم تقييم وضعية ما

ملنظمـة االعمـال عـدة خيـارات لكلية اليت تقيس األداء الكلي يف جمـال املسـؤولية االجتماعيـة و بوضع املؤشرات ا
 :االجتماعيــة الثالثــة املســؤوليةإمــا حتديــد املؤشــرات توافــق كــل بعــد مــن أبعــاد : مــن أمههــا خيــارين أساســيني مهــا

أصـحاب (ن األطـراف املسـتفيدة أو وضـع املؤشـرات الـيت توافـق كـل طـرف مـاالقتصادية و االجتماعية و البيئية، 
 :موضحة يف اجلدول املوايل و فيما يلي بعض هذه املؤشرات.) املصلحة

  أهم معايري األداء االجتماعي: ) 3(الجدول

فئة أصحاب 

  المصالح

  المؤشرات

 حتقيق أكرب األرباح �  املالكون
 تعظيم قيمة السهم �
 زيادة قيمة املنظمة �
 رسم صورة حمرتمة للمنظمة يف اتمع �
  سالمة املوقف القانوين و األخالقي �

 أجور و مرتبات جمزية �  العاملون
 فرص ترقية متاحة و جيدة �
 تدريب و تطوير مستمر �
 ظروف عمل صحية مناسبة �
 عدالة وظيفية �
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  مشاركة بالقرارات �

 منتجات بأسعار مناسبة و نوعية جيدة �  الزبائن
 إعالن صادق و أمني �
 منتجات أمينة عند االستعمال �
 صول على املنتج و اخلدمةيسر يف احل �
 التزام مبعاجلة األضرار إذا ما حدثت �
 إعادة تدوير بعض األرباح لصاحل فئات من الزبائن �
  التزام أخالقي بعدم خرق قواعد العمل أو السوق �

 ربط األداء البيئي برسالة املنظمة �  البيئة
 تقليل املخاطر البيئية �
 وجود مدونات أخالقية خاصة بالبيئة �
 البيئة يف جملس اإلدارة إشراك ممثلي �
 مكافآت و حوافز للعاملني املتميزين باألنشطة البيئية �
 .جهود تقليل استهالك الطاقة و سياسات واضحة بشأن استخدام املواد �
 ترشيد استخدام املياه �
 معاجلة املخلفات �
  محاية التنوع البيئي �

 دعم البىن التحتية �  اتمع احمللي
 عدم خرق القواعد العامة و السلوكاحرتام العادات و التقاليد و  �
 حماربة الفساد اإلداري و الرشوة �
 دعم مؤسسات اتمع املدين �
  دعم األنشطة االجتماعية و دعم املراكز العلمية و مؤسسات التعليم �

 االلتزام بالتشريعات و القوانني الصادرة من احلكومة �  احلكومة
 تسديد االلتزامات الضريبية و الرسوم بصدق �
 مسعة الدولة و احلكومة يف التعامل اخلارجيتعزيز  �
 احرتام مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف �
  تعزيز جهود الدولة الصحية و خصوصا ما يتعلق باألمراض املتوطنة �

 استمرار التعامل العادل، أسعار عادلة و مقبولة للمواد اهزة �  املوردون
 تطوير استخدام املواد اهزة �
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 صدق بالتعاملتسديد االلتزامات و ال �
  تدريب اهزين على خمتلف أساليب تطوير العمل �

 منافسة عادلة و نزيهة و عدم اإلضرار مبصاحل اآلخرين �  املنافسون
  عدم سحب العاملني من اآلخرين بطرق غري نزيهة �

األقليات و ذوي 
  االحتياجات اخلاصة

 عدم التعصب و نشر روح التسامح حنو األقليات �
 و العدالة يف الوصول إىل املنصب العليا املساواة يف التوظيف �
 جتهيزات للمعوقني و دعم اجلمعيات اليت تساعد املعوقني على االندماج يف اتمع �
 احرتام حقوق و خصوصية املرأة �
 فرص الرتقية العادلة �
 تشجيع التفكري العلمي عند الشباب و نشر ثقافة التسامح �
  ظ على الطفولة و احرتام حقوق األطفالاالهتمام بكبار السن و املتقاعدين، و احلفا �

مجاعات الضغط 
  األخرى

 التعامل اجليد مع مجعيات محاية املستهلك و النقابات �
 التعامل الصادق مع الصحافة ووسائل اإلعالم �
  الصدق و الشفافية بنشر املعلومات املتعلقة باملنظمة �

دار وائــل للنشــر، عمــان، الطبعــة ، اإلدارة و األعمــال صــاحل مهــدي حمســن العــامري و طــاهر حمســن منصــور الغــاليب،: المصــدر
  .100-99: ص -، ص2008الثانية، 

علــى  أو حتتويهــا جــداول القيــادة علــى مســتوى الوظــائفو يــتم ترمجــة هــذه املؤشــرات الكليــة إىل مؤشــرات فرعيــة 
  .مستوى مراكز املسؤولية ملنظمة األعمال

ة، يــتم اختيــار النمــوذج الــذي تظهــر مــن خاللــه لوحــة القيــادة، بعــد اختيــار املؤشــرات املناســب :املرحلــة الرابعــة �
 :18حيث غالبا ما يتم متثيلها يف جداول تضم املؤشرات املختارة و مقابل كل مؤشر نضع القيم التالية

اهلدف هو املرجعية اليت جتعلنا نعرف حالة وضعية ما أهي عادية أو غري عادية، هذا اهلدف : األهداف �
هداف احملددة يف املوازنات التقديرية، أهداف غري حمددة يف املوازنة التقديرية، التحقيقات األ: ميكن أن يكون

  .ة، معيار حمدد وفقا لطبيعة النشاطللسنة السابق
شهرا متتالية، األشهر  12شهرية، الرتاكم، :و ختتلف وفقا ألسس زمنية، فقد تكون: التحقيقات �

 .السابقة

 .حقيقات و التقديراتو هي الفرق بني الت: االحنرافات �

  :قيم أخرى تتعلق مبا يلي بإضافةكما ميكن أن نثري لوحة القيادة 
 ).الوضع السابق للمؤسسة(التذكري بالسنوات السابقة �
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 .أشهر املقبلة ثالثةالتقديرات ل �

 .إعادة التنبؤ باألشهر املقبلة �

    .)ة حمتملةو هو التقدير الذي ميكن أن يتحول إىل نتيج( إعادة تقدير اية السنة  �

كما ميكن االستعانة بالتمثيالت البيانية اليت تشرح تطـور قـيم بعـض املؤشـرات اهلامـة الـواردة يف لوحـة القيـادة، و 
  .قد حنتاج إىل تقرير كتايب يشرح أهم ما مييز النتائج اليت مت احلصول عليها من خالل لوحة القيادة

دة االســـرتاتيجية و الـــيت تقـــيس األداء الكلـــي جتـــاه ممارســـة و فيمـــا يلـــي بعـــض التصـــميمات املمكنـــة للوحـــة القيـــا
  :املسؤولية االجتماعية

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

  
  املؤشرات

حتقيقات   )ن(السنة
  السنة السابقة

  )1-ن(
  االحنراف  اهلدف  احملقق

  :باألداء االقتصادي مؤشرات تتعلق

رؤوس /النتيجة الصافية: املردودية املالية �
 .األموال اخلاصة

احلصة السوقية : احلصة السوقية النسبية �
 للمؤسسة مقارنة باحلصة السوقية للمنافسة

إمجايل /إمجايل املخرجات=اإلنتاجية الكلية �
 املدخالت

  .الكمية املنتجة/الفضالت=مستوى اجلودة �

        

  :باألداء االجتماعيمؤشرات تتعلق 

= اجتماعيا  املسئولة تاالستثماراحجم  �
احلجم /اجتماعيا املسئولة تاالستثماراحجم 

 الكلي لالستثمارات

 تـاركي العـاملني عـدد = العـاملني دوران معدل �
 .العاملني عدد إمجايل/ اخلدمة

 = املنظمة مسامهة: لصناعياتوفري األمن  �

 ملالع ساعات عدد/ تقع اليت احلوادث عدد

 .الفعلية
عــدد العــاملني يف = معــدل املنظمــة يف التشــغيل �

إمجــايل عــدد القــوى العاملــة يف / املنظمــة ســنويا
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 .الدولة

مسامهة املنظمة يف تطوير و حتسني البنية  �
تكلفة مسامهة =  التحتية يف املنطقة احمليطة 

/ املنظمة يف تكاليف حتسني البنية التحتية 
العاملة يف  امجايل تكاليف مسامهة املنظمات

 .املنطقة
 حل في لمنظمةا مةهمسا ىمد سقيا �

: للسكان الجتماعيةا كللمشاا بعض
 ادألفرا دعد=  لمنظمةا مةهمسا

/  لخا..  لنقلأو ا بالسكن لمشمولينا
  للعماا دعد

  :مؤشرات تتعلق باألداء البيئي

املصروفات اليت تنفق يف جمال احلد من  �
قت يف إزالة مجيع املصروفات اليت أنف =التلوث

النفايات الضارة بالبيئة يف فرتة حماسبية معينة 
 قيمة املصروفات الكلية للمنظمة/

تكاليف البحث والتطوير يف جمال احلد من  �
تكاليف البحث و التطوير الكلية /تلوث البيئة
 .يف املنظمة

العدد الكلي /عدد املخلفات من املنتجات �
  .للمنتجات

        

  .ةمن إعداد الباحث: املصدر

  

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

  
  املؤشرات

  )ن(السنةلوحة قيادة االدارة العامة 

  االحنراف  التقريري  احملقق

        جتاه املسامهنيمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه العمالمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه اتمعباألداء  مؤشرات تتعلق

        جتاه املوردينمؤشرات تتعلق باألداء 
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        جتاه البيئةمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه احلكومةمؤشرات تتعلق باألداء 

  .من إعداد الباحثة :المصدر

  :بطاقة األداء المتوازن المستدامة كأداة لقياس األداء تجاه المسؤولية االجتماعية.4

و مت  . R.Kaplan) و  (D.Nortonعلى يـد كـل مـن ) 1992(  بطاقة األداء املتوازن يف التسعيناتمت ابتكار 
  .املستدامة املتوازنيرها الحقا ليظهر ما يسمى ببطاقة األداء و تط

  :مفهوم بطاقة األداء المتوازن  1.4  

القيـادة، ألـا تعتمـد علـى املؤشـرات  املطـور للوحـة نمـوذج األمريكـيال ميكن اعتبار بطاقـة األداء املتـوازن         
بشــكل اساســي و تقــيس األداء كمــا هــو عليــه احلــال بالنســبة للوحــة القيــادة، و تعــرف بطاقــة األداء املتــوازن بأــا 

نظــام إداري يهــدف إىل مســاعدة املــالك و املــديرين علــى ترمجــة رؤيــة و اســرتاتيجيات شــركام إىل جمموعــة مــن "
  .19"رتاتيجية املرتابطةاألهداف و القياسات االس

نظــام قيــاس يف إطــاره ميكــن ملنظمــة األعمــال اختيــار املؤشــرات و القياســات املالئمــة "و تعــرف أيضــا بأــا        
وفقـا حلاجتهـا و طبيعـة عملهـا، و رغبـات اإلدارة و القـادة، و هـي ايضـا نظـام إدارة اسـرتاتيجي لكوـا حتـاول ان 

االهــــداف االســــرتاتيجية للمنظمــــة و انعكاســــها مــــن خــــالل جتســــيدها يف تــــوازن و تــــربط بــــني رؤيــــة و رســــالة و 
  .20"املنظورات األربعة لبطاقة التقييم املتوازن

وغير المالية تزود االدارة العليا برؤية واضحة وشاملة مــن املقــاييس املاليــة مجموعة و تعــرف أيضــا بأــا        
ميكـــن أن نعـــرف بطاقـــة األداء املتـــوازن بأـــا نظـــام ق اذن اختصـــارا ملـــا ســـب .أداء منظمـــات األعمـــالوسريعة عن 

  .اسرتاتيجي يضم مؤشرات لقياس األداء الشامل يف جوانبه املختلفة يف منظمات األعمال
  : حيث تقسم بطاقة األداء املتوازن األداء إىل أربعة حماور هي       
 نظمات األعمالحتسني األداء املايل مل: يلاحملور املا �
 .و يضم مؤشرات تقيس كل ما يتعلق بالزبائن و رضاهم: نحمور الزبائ �
قيــاس فعاليــة األنظمــة الداخليــة للمؤسســة مــن أجــل ضــمان تنافســيتها، و يتضــمن : حمـور األنظمــة الداخليــة �

 .نظام اإلنتاج ،خدمة ما بعد البيع ظامن، ومن أمهها نظام التجديد
إنتاجيــــة العمــــل، دوران العمــــل، (املســــتخدمهــــذا احملــــور كــــل مــــا يتعلــــق بو يقــــيس : حمــــور الــــتعلم التنظيمــــي �

  .وبالنظام املعلومايت الذي جيب أن يسهل التعلم التنظيمي  ...)التحفيز
 اسـرتاتيجي منظـور مـن األداء لقيـاس شـامل نظامدور اسرتاتيجي، حيث اا متثل  املتوازن األداء بطاقةكما أن ل

 ومبـادرات مسـتهدفة وقـيم ومقـاييس اسـرتاتيجية افأهـد إىل أعمـال منظمـة أي اسـرتاتيجية ترمجـة مبوجبـه يـتم
 والـيت األداء، مقـاييس مـن أساسـية جمموعـة إىل اسـرتاتيجيتها و املنظمـة غايـة حتويـل عـن تعـرب أـا كما .واضحة

  .املنظمة داخل اإلدارة لنظام االسرتاتيجي للقياس عاما إطارا متثل
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  :بطاقة األداء المتوازن المستدامة  2.4  

ظهـرت دراسـات حديثـة توضـح انـه ميكـن اسـتخدام بطاقـة األداء املتـوازن يف اختيـار و تطـوير مؤشـرات           
األداء البيئـــي حبيـــث تـــدخل ضـــمن حمتـــوى األهـــداف اإلســـرتاتيجية للمنظمـــة، مـــع إمكانيـــة ربـــط األبعـــاد األربعـــة 

منـوذج بطاقـة  2001يف ) Bieker(عرض لبطاقة األداء املتوازن بالعناصر الثالثة اهلامة إلدارة التنمية املستدامة، 
مخســــة طــــرق لــــدمج املســــائل البيئيــــة و االجتماعيــــة يف بطاقــــة األداء املتــــوازن  وضــــح أن هنــــاكو  األداء املســــتدامة

  :21املستدام هي

يــتم إدخــال واحــد أو اثنــني مــن مؤشــرات االســتدامة يف بعــض : بطاقــة األداء المتــوازن المســتدام الجزئيــة �
ايــة مــن بطاقــة األداء املتــوازن التقليديــة و الــيت تكــون معرضــة أكثــر ألمــور االســتدامة، و ذاك األبعــاد املختــارة بعن

 .النوع قادر على زيادة دمج اإلدارة املستدامة و لكن عمليا تأثريه حمدود

يـتم إدخـال املؤشـرات البيئيـة و االجتماعيـة إىل األبعـاد األربعـة : بطاقة األداء المتـوازن المسـتدام العرضـية �
بطاقة، و تركز علـى األمـور املسـتدامة أو احملركـة للقيمـة مـن أجـل النجـاح يف املسـتقبل و ذلـك املـدخل يزيـد مـن لل

 .تكامل استدامة اإلدارة و يتم دمج األمور البيئية كمؤشرات قائدة مستقبلية

بيئيـة يـتم إضـافة بعـد خـامس خـاص باالسـتدامة ال: بطاقة األداء المتوازن المستدام ذات البعد المضـاف �
 .و االجتماعية إىل األبعاد األربعة للبطاقة

و فيهــا يــتم ربــط البعــد املســتدام اخلــامس باملؤشــرات املســتقبلية : بطاقــة األداء المتــوازن المســتدام الكليــة �
اخلاصة باألبعاد األربعة كلها يوضح العالقات السببية، بينمـا حيـتفظ يف نفـس الوقـت باخلصوصـية، و بـذلك يـتم 

 .البيئية و االجتماعية يف كل األبعاددمج اجلوانب 

و يطلــق عليهــا أيضــا بطاقــة األداء للخــدمات املســتدامة، و : بطاقــة األداء المتــوازن المســتدام المشــاركة  �
هـــي تعـــين اســـتخدام املنظمـــة لبطاقـــة األداء املســـتدامة يف بعـــض أجـــزاء املنظمـــة فقـــط، فهـــي تشـــغل بطاقـــة األداء 

 .كة املسئولة عن االستدامة البيئيةاملستدامة لوحدة اخلدمات املشار 
  :يوضح الشكل املوايل طرق دمج البعد االجتماعي و البيئي يف بطاقة األداء املتوازن املستدامة 

  احلاالت األربعة لدمج االستدامة يف بطاقة األداء املتوازن ):2(اشكل 
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Stephen Gates et Christophe Germain; Integrating Sustainability Measures into Strategi 
Performance Measurement Systems: An Empirical Study; M anagement   Accounting  
Quarterly; S pring 2010 ,   Vol 11 ,   N  3; p:2. 

 

عـرف بطاقـة األداء املتـوازن املسـتدام بأـا تضـم األبعـاد االربعـة املتعـارف عليهـا يف بطاقـة اذن ميكـن اختصـارا أن ن
، علـى اعتبـار بـأن املنظمـة اتمعيـة البيئـة حمـور: خـامس هـو  االهتمـام ببعـد آخـراالداء املتوازن الكالسيكية مـع 

لــك مــن خــالل أداء التزاماــا و أصــبحت جــزءا ال يتجــزأ مــن اتمــع و عليهــا أن تكــون مواطنــا صــاحلا فيــه و ذ
   .مسؤولياا االجتماعية جتاهه و جتاه كل أصحاب املصاحل الذين تتعامل معهم

  :يوضح الشكل املوايل احملاور اخلمسة لبطاقة األداء املتوازن املستدامة

  

  اخلمسة مبناظريها املتوازنة العالمات بطاقة منوذج ):3(الشكل 

  
  
  
  

                                                                                                     
  
  

 كيف جيب ارضاء محلة األسهم: املنظور املايل

كيف : منظور التعلم و النمو
 العاملنيكن تطوير مي

كيف جيب : منظور الزبون
 الظهور أمام الزبائن

الرؤية االستراتيجية 

 للمنظمة
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  :المصدر

 األداء تقـومي ألغراض املرجعية واملقارنة املتوازنة العالمات بطاقة تقنييت بينني التكاملحسني،  شاكر ناديةو  الغبان صربي ثائر
 .2009والعشرون،  الثاين العدد اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة، قتصاديةاال الوحدات يف ياإلسرتاتيج

  

يــتم أوال حتديــد اســرتاتيجية "و يعتمــد نظــام تصــميم بطاقــة األداء املتــوازن علــى ثــالث خطــوات أساســية، حيــث 
جتماعيـة، و يف آخـر خطـوة ااالت البيئيـة و اال عرض ودراسةوحدة األعمال املختارة، و يتم يف املرحلة الثانية 

  : ، يوضح الشكل املوايل هذه اخلطوات22"وضع االسرتاتيجيات املناسبة لألبعاد االجتماعية و البيئيةيتم 
  

  

  

  

  

  

  

  املستدامة نظام تصميم بطاقة األداء املتوازن:)4(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

ما : منظور العمليات الداخلية
اليت  هي العمليات التشغيلية
 جيب التفوق فيها

كيف :منظور البيئة اتمعية
 جيب االيفاء مبتطلبات اتمع

 اختيار استراتيجية وحدة األعمال

 تحديد المجاالت االجتماعية و البيئية المراد التعرض لها

 تحديد االستراتيجية المناسبة للبعد البيئي و االجتماعي 

 المحور المالي
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Source: Frank Figge et autres; THE SUSTAINABILITY BALANCED SCORECARD LINKING 
SUSTAINABILITY MANAGEMENT TO BUSINESS STRATEGY; Business Strategy and the 
Environment; Bus. Strat. Env. 11, 269–284 (2002); p.277. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج وتوصيات: رابعا

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

  :النتائج.1

املســـؤولية االجتماعيـــة تعـــين التـــزام منظمـــة األعمـــال مبمارســـات مســـئولة وأخالقيـــة جتـــاه أصـــحاب املصـــاحل،  �
 .ومنهم اتمع و املستهلكون و البيئة و محلة األسهم و غريهم ممن يؤثرون أو يتأثرون بنشاطات املنظمة

ية االجتماعيــة حتتــاج منظمــات األعمــال إىل قيــاس األداء جتاههــا، مــن أجــل اإلدارة اجليــدة لــربامج املســؤول  �
 .حىت تستطيع تقييمها و حتسينها

 محور الزبائن

 ر األنظمةمحو 

 محور التعلم و النمو

المحور غير السوقي 

 )المجتمعي(
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ختتلف أدوات أنظمة قياس األداء االجتماعي،فمنها القياسات احملاسبية ومنها القياسات غـري احملاسـبية، و  �
د االجتماعيـــة كميـــا، و يتســـم قيـــاس األداء االجتمـــاعي بالصـــعوبة بســـبب تعقيـــد ترمجـــة التكـــاليف و العوائـــ

 .صعوبة التعبري عنها من خالل املؤشرات و قياسها
ميكــن قيــاس و تقيــيم األداء االجتمــاعي مــن خــالل لوحــة القيــادة االســرتاتيجية، حيــث متثــل هــذه األخــرية  �

نظامـــا اداريـــا يضـــم جمموعـــة مـــن املؤشـــرات الـــيت تقـــيس أداء املنظمـــة جتـــاه أدائهـــا االجتمـــاعي، وجتمـــع بـــني 
 .ذات طابع اقتصادي و اجتماعي و بيئي مؤشرات

تعتــرب بطاقــة األداء املتــوازن املســتدامة أداة إداريــة مناســبة لقيــاس أداء املنظمــة جتــاه مســؤوليتها االجتماعيــة،  �
احملـــور املـــايل، حمـــور الزبـــائن،حمور : حيـــث أـــا تقـــيس أداء مخـــس حمـــاور أساســـية يف منظمـــات األعمـــال هـــي

   .نمو و حمور املسؤولية االجتماعيةاألنظمة و حمور التعلم و ال

  :التوصيات.2

جيب علـى منظمـات األعمـال أن تراعـي مسـؤولياا االجتماعيـة وأن متارسـها كجـزء ال يتجـزأ مـن سياسـتها  �
 .العامة

ال ميكـــن إدارة األداء االجتمــــاعي و تقوميــــه مــــن دون قياســــه، لــــذلك حتتــــاج منظمــــات األعمــــال إىل قيــــاس  �
 .جل تطويره و تعديله ان لزم األمراألداء االجتماعي، من أ

ميكن ملنظمات األعمال االستعانة بأنظمة قياس خمتلفة من أجل قياس األداء االجتماعي، مـن بينهـا لوحـة  �
 .القيادة و بطاقة األداء املتوازن املستدام

ة اقامـــة شــــبكة كاملــــة مــــن لوحــــات القيــــادة بــــدءا مـــن قمــــة اهلــــرم التنظيمــــي و انتهــــاء بالقاعــــدة حتقــــق عــــد  �
 .مكاسب وحتسن من أداء املنظمة يف مجيع ااالت، مبا يف ذلك أدائها جتاه املسؤولية االجتماعية

لكي يكـون قيـاس األداء جتـاه املسـؤولية االجتماعيـة دقيقـا و شـفافا جيـب االسـتعانة مبؤشـرات تعكـس فعـال  �
 .ما نود قياسه

تدامة ألـــا حتقـــق عـــدة مكاســـب يف آن ينصـــح باســـتخدام منظمـــات األعمـــال لبطاقـــة األداء املتـــوازن املســـ �
احـد، فهــي نظــام لصــياغة وتطبيــق االدارة االســرتاتيجية، و نظــام لقيــاس األداء املــايل و غــري املــايل،و بفضــل 

ا و مسؤوليااالجتماعية احمورها اخلامس املضاف فهي متكن املنظمة من معرفة أدائها جتاه التزاما. 
ســــــؤولية االجتماعيـــــة هـــــو اعـــــالن صــــــريح باهتمـــــام املنظمـــــة باملســــــؤولية إن قيـــــاس و تقيـــــيم األداء جتـــــاه امل �

داري و االســرتاتيجيات العامــة هلــا، لــذلك فاالهتمــام االجتماعيــة، و رغبتهــا يف توطينهــا يف قلــب النظــام اإل
  .بتخصيص لوحة قيادة لقياس األداء جتاه املسؤولية االجتماعية مهم جدا يف منظمات األعمال
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