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 مقدمة
خدماتها في بيئة سياسية  مؤّديةتعيش المنظمات في بيئة متغيرة، تتسم بدرجة عالية من التعقيد، 

ا بعد يوم وتتغير فيها الفرص المتاحة بالكامل، ا يوم  ة وتكنولوجية وثقافية تزداد تعقيد  واجتماعية واقتصادي
كما وتتأثر هذه المؤسسات بالتطور الهائل والمتسارع في عالمنا الذي نعيش فيه، مما يجعل مهمة اإلدارة 

ف والتأقلم مع بيئتها المنظمات القدرة على التكيّ هذه ويتوجب من  في تحقيق أهداف المنظمة. أصعب
الشويخ ) نزواءا االختفاء واإلتطيع االستمرار والنمو والبقاء، وإال سيكون مصيرهالداخلية والخارجية حتى تس

 .(21(: ص 2007)
التخطيط االستراتيجي ومؤشرات األداء هما رئيسيتين  جهتينمن األخير وتبحث هذه الورقة الموضوع 

 .(KPIالرئيسية )
 

 الهدف:
 ومؤشرات األداءلى بحث موضوع التخطيط االستراتيجي هذه الورقة إتهدف 

 المبحث األول: التخطيط االستراتيجي

 . االستراتيجية1
 غريقي؛ وهو يعني علم الجنرال، كما يعني قيادة "فنّ مصطلح االستراتيجية الى األصل اإلتعود جذور 

 القيادة فنّ »يعني بصورة واضحة أنه الحرب" عند هذا الجنرال. لذلك فإن نقل المصطلح إلى حقل اإلدارة 
تؤدي الى و الوسائل العملية التي بير عن مهارة اإلدارة والتخطيط، أفاالستراتيجية هي تع .«دارةو اإلأ

 .(24ص(: 2004)بن حبتور ) تحقيق األهداف المنشودة
ف شاندلر االستراتيجية بأنها تحديد المنظمة ألهدافها وغاياتها على المدى البعيد، وتخصيص وقد عرّ 

فها دركر بأنها عملية اتخاذ عرّ  كما .(25(: ص 2005الدوري ))والغايات،  ارد لتحقيق هذه األهدافالمو 
ها في المستقبل، وتنظيم المجهود هذه القرارات وآثار  اء على معلومات ممكنة عن مستقبلقرارات مستمرة بن

للتغذية الراجعة  نظام توفيرعات عن طريق لتنفيذ هذه القرارات، وقياس النتائج في ضوء التوقّ  الالزم
عّرف شابيرو االستراتيجية بأنها عبارة عن أسلوب  ،جهته. من (14(: ص2001للمعلومات )خطاب )

تشمل مواطن القوة والضعف والمشكلة التي تحاول م السياق العام التي تعمل به، و على فه شامل، قائم
 . (1(: ص2003شابيرو ))معالجتها والتصدي لها 

و مجموعة من الخطط القيادية الواضحة لرسم رسالة كخطة أاالستراتيجية  اعتبارنا يمكنمن هذا المنطلق، 
 المنظمة وتحديد غاياتها وأهدافها.

 ستراتيجية. اإلدارة اإل2
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لن يتأتى بمعزل عن وجود إدارة  ى كل منظمة، بالرغم من اختالفها إلى تحقيق أهدافها. وذلكتسع
ف ثومبسون واستر كالند اإلدارة وقد عرّ  سبيل تحقيق ذلك. سيلة الرئيسية فياستراتيجية، كونها الو 
حديد غاياتها على المدى البعيد، السيما وت ني وضع الخطط المستقبلية للمنظمةاالستراتيجية بأنها تع

بأنها الخطة بينما عرف جوش اإلدارة االستراتيجية  اختيار النمط المالئم من أجل تنفيذ االستراتيجية.
والشاملة التي تربط المزايا االستراتيجية للشركة بتحديات البيئة، وقد صممت لضمان  اعلةالموحدة والمتف

 .(25(: ص2005لدوري ))ا خالل التنفيذ المالئم للمنظمة تحقيق األهداف األساسية للمنظمة من
ة مستمرة ا عمليفت مؤسسة الخبراء العرب في الهندسة واإلدارية اإلدارة االستراتيجية بأنهعرّ  من جهتها،

و القدرة على فاظ بالمنظمة ككل على نحو مالئم أو مناسب في بيئتها، ألى الحغير منتهية تهدف إ
 (.15(: ص2000)خبراء تيم ) التعامل مع المتغيرات في بيئة المنظمة وإدارة التغيير والتعامل معه

طتها من لية تتمكن المنظمة بواسا لإلدارة االستراتيجية ويرى أنها عما شمولي  في حين يقدم ثومبسون مفهوم  
تلك األهداف في الزمن المناسب والسعي لتحقيق تلك  إلنجازعمال الالزمة تحديد أهدافها وتحديد األ
 (.24(: ص2004مستوى التقدم والنتائج المتحققة )بن حبتور )األعمال واألنشطة وتقويم 

 
 يوضح عملية االدارة االستراتيجية : 1رسم توضيحي 

 (83، ص 2002)المصدر: بن حبتور، 

وحدسية التصور  إبداعية عقالنية التحليلا عملية ص ياسين اإلدارة االستراتيجية بأنهلخّ  من جهٍة أخرى،
لى تحقيق رسالة المنظمة من خالل إدارة وتوجيه اإلنساني. كما أنها عملية ديناميكية متواصلة تسعى إ

عمال المتغيرة من قدرة على مواجهة تحديات بيئات األالة، والموارد المنظمة المتاحة بطريقة كفؤة وفعّ 
ا من نقطة ارتكاز انطالق   أفضلرى مختلفة وبغية تحقيق مستقبل تهديدات وفرص ومنافسة ومخاطر أخ

بالخطوات  اإلدارة االستراتيجية فلّخص أما الدوري  (.20(: ص2010ياسين )) أساسية في الحاضر
 :اآلتية
 المنظمة وتحديد غاياتها وأهدافهاصياغة رؤية ورسالة  .1

 )الفرص والتهديدات( البيئة الخارجية

 )نقاط القوة ونقاط الضعف(الداخلية البيئة 

 تطبيق 

 االستراتيجية

 تقييم

 االستراتيجية

 تصميم

 االستراتيجية



 

5 
 

 صياغة االستراتيجية .2
 :التحليل االستراتيجي وتتضمن ما يلي .3
 تحليل الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية .أ

 القوة الضعف في البيئة الداخلية تحليل جوانب .ب
 الخيارات االستراتيجية وتأخذ مستويات متعددة أهمها: .4
 على مستوى المنظمة .أ

 على مستوى الوحدات .ب
 على المستوى الوظيفي .ت
 تنفيذ االستراتيجية .5
 )27(: ص 2010الدوري ) (مدركة ومنجزة أن أهداف المنظمةتقييم ورقابة األداء للتأكد من  .6

 . التخطيط3
وتستفيد منه، ويعتبر  ةتسير على هديو ة تسعى الى مستقبل إال وتضع التخطيط سياسة لها مّ ما من أ

 ألنهالتخطيط من الوظائف الرئيسية لإلدارة وهو يسبق الوظائف األخرى، فاإلداري هو في األصل مخطط 
فإن التخطيط يسبق أي عمل  ومن هذا المفهوم المؤسسة التي ينتمي إليها. بلخذ قرارات توثر على مستقيتّ 

األول هو المستقبل والثاني هو  :لتخطيط عالقة مباشرة بعنصرين رئيسيينا من ذلك فاوانطالق   تنفيذي.
وقد  .(85: ص1998)سالم وآخرون،  رق المستخدمة لتحقيق هذه األهدافالعالقة بين األهداف والط

ف ذهني لعمل األشياء بطريقة منظمة، للتفكير قبل العمل، التخطيط بأنه عملية ذكيرة وتصرّ  ف أوريكعرّ 
 . كما يرى الماضي(89: ص1998)سالم وآخرون،  خمينمن التّ  والعمل في ضوء الحقائق بدال  

و األسلوب المناسب لتحقيق هدف مستقبلي، في ضوء ، أن التخطيط هو تحديد الوسيلة أ(2006)
ف التخطيط بأنه عبارة عن كما عرّ  .(55: ص 2006)الماضي،  واإلمكانات المتاحةالظروف المحيطة 

 .(13: ص1999)جميس،  عليهاهداف محددة ومتفق ار أحسن البدائل المتاحة لتحقيق أ اختي

 . التخطيط االستراتيجي4
غة أو لى عملية صياهو يشير إو  ،ة االستراتيجيةاالستراتيجي العمل األساسي في اإلدار يعتبر التخطيط 

واختيار   االتفاق عليهاعداد الخطة االستراتيجية التي تتضمن مراجعة رسالة المؤسسة وأهدافها ومن ثمّ إ 
هيمي يدخل عمل مفا إطارعلى إيجاد الّتخطيط االستراتيجي ويعمل  تحقيقها.االستراتيجية المناسبة ل

اتخاذ القرارات داخل المؤسسة عناصر البيئة الخارجية المتسمة بالمخاطرة والتغير وعدم التأكد في عملية 
ا لفترة طويلة. أي أ هداف المؤسسة وتقرير لقرارات المتعلقة بتحديد رسالة وأ نها عملية اتخاذ اخصوص 

ها ويميزها عن غيرها من ها وشخصيتسلوبي تسلكه لتحقيق أهدافها. فهو يحدد أالمسار األساسي الذ
التخطيط االستراتيجي هو عبارة عن خطة إن  . من جهٍة أخرى،(19: ص 2000)خبراء تيم،  المؤسسات
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رج المخطط من دائرة النشاطات واألعمال اليومية داخل عامة لتسهيل عملية اإلدارة الناجحة، وهو يخ
التخطيط االستراتيجي المخطط  يزود نا المستقبلي.ل ماذا نفعل في مسار ويعطي صورة كاملة حو  المنظمة

إلى ما تريد أن تصل وكيف تصل إليه، ذلك باإلضافة إلى الخطط  و اإلدارة برؤية واضحة حولأ
لية أساسية ن التخطيط االستراتيجي هو عممن جهٍة أخرى، إ .(Shapiro,2003 :P.3) واألنشطة اليومية

ال تزود المؤسسة بإطار عملي التخاذ القرارات ط االستراتيجي الفعّ عملية التخطيلتحقيق رسالة المؤسسة. ف
وزيع الموارد ومواجهة التحديات السيما االستفادة من الفرص المتاحة. عالوة  على ذلك، إن المتعلقة بت

إلى أين تسعى و  هو عملية منظمة تسعى إلى تحديد وضع المؤسسة الحالي التخطيط االستراتيجي
ويرى القطامين بأن التخطيط االستراتيجي هو  .(Namken&Rapp,1997:P2) بلالوصول في المستق

 .(92: ص1996)القطامين،  خططها وسياساتها للمرحلة القادمةعملية تطوير رسالة المؤسسة وأهدافها و 
 وهي:أال  ،ث )بن حبتور( عن مجموعة مالمح التخطيط االستراتيجيوقد تحدّ 

 نظام متكامل يتم بخطوات متفق عليها كونه .1
 ظام لتحديد مسار المنظمة مستقبال  نكونه  .2
  ومجال أعمالهاز المنظمة مستقبال  يتم من خالل تحديد مجاالت تميّ  .3
 ط القوة والضعف في إدارة الشركة أو المنظمةفعل على نقا ةهو ردّ  .4
 .(44: ص2004ور، )بن حبت وى مجلس اإلدارة واإلدارة العلياهو أسلوب عمل على مست .5

 بعيد المدىال. التخطيط االستراتيجي والتخطيط 5
يختلفان في تأكيدهما على البيئة "المفترضة".  انهمنفسه، إال أ المعنىببالرغم من استخدام المصطلحين 

مع  عّدة بعيد المدى يعنى بتطوير خطة لتحقيق مجموعة من األهداف على مدى سنواتالفالتخطيط 
تأكيد ثبات الخطة خالل تنفيذها. فة الحالية حول ظروف المستقبل ثابتة بما فيه الكفاية لن المعر افتراض أ

ن تستجيب للبيئة الديناميكية المتغيرة وليس يجي فإنه يفترض بأن المؤسسة يجب أما التخطيط االستراتأ
اتيجي يؤكد أهمية اتخاذ بعيد المدى. وبالتالي فإن التخطيط االستر الا المفترضة للتخطيط البيئة األكثر ثبات  

 ي تعمل فيها المؤسسةالقرارات التي تؤكد قدرة المؤسسة على االستجابة الناجحة للتغيرات في البيئة الت
 .(6: ص 2006)ثابت، 

 . اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي6
االستراتيجي بعينها  التخطيط االستراتيجي هو عنصر مهم من عناصر اإلدارة االستراتيجي وليس اإلدارة

أيضا إدارة التغيير التنظيمي وإدارة الثقافة التنظيمية وإدارة الموارد وإدارة  يألن اإلدارة االستراتيجية تعن
. اإلدارة االستراتيجية تهتم بالحاضر والمستقبل في آن واحد فهي نظرة داخلية الى نفسه البيئة في الوقت

ن اإلدارة االستراتيجية هي في الواقع ن منظور مستقبلي، أي أر المنظمة مالخارج ونظرة تحليل لحاض
عملية خلق هادفة في حين أن التخطيط االستراتيجي هي عملية تنبؤ لفترة طويلة األجل وتوقع ما سيحدث 
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: ص 2010)ياسين،  ن في نطاق الزن الذي تحدده الخطةلكوتخصيص الموارد واإلمكانات الحالية 
)القطامين( أن التخطيط االستراتيجي هو المرحلة الثانية من مراحل اإلدارة  يرى  . فضال  عن ذلك،(18

 : ص2004االستراتيجية باعتبار أن المرحلة األولى هي مرحلة التحليل االستراتيجي البيئي )القطامين، 
92). 

 . أهمية التخطيط االستراتيجي7
كل يضمن مؤسسة وبيئتها المحيطة بشتكمن أهمية التخطيط االستراتيجي في تركيزه على الربط بين ال

من قيام المؤسسة بفحص هذه البيئة وتقويمها  ولتحقيق هذا النجاح ال بدّ  نجاحها في تحقيق رسالتها.
تماعية والتقنية. وقد والمحتمل في مجاالتها السياسية واالقتصادية واالج الذي يحدثبهدف معرفة التغيير 

لتخطيط االستراتيجي لبرنامج التنمية المؤسساتية مجموعة من وكوما في دليل اإلدارة واذكر باترك أ
 :كاآلتيوهي  ،ر فيها عن أهمية التخطيط االستراتيجي للمؤسساتالعناصر عبّ 

ا على أداء هداف وخطة عمل واضحة للمؤسسة يؤثر إيجاب  النتائج: وجود رسالة وأ  تحسين .أ
ن يساهم في تعظيم متابعة يمكن أ اضحة للمؤسسة ونظامالمؤسسة، كما أن وجود خطة مستقبلية و 

 تحقيق األهداف والوصول الى درجة كبيرة من الشفافية والمحاسبة.
التركيز والتوجيه: التخطيط االستراتيجي الجيد يجبر المؤسسة على التفكير بشكل مستقبلي وإعادة  .ب

 التركيز والتنظيم وتصحيح مسار المؤسسة.
ا تواجه مجموعة من المشاكل والفرص التي ة أحيان  و الخاصالمشاكل: المؤسسات األهلية أ حلّ  .ت

المتداخلة القضايا  ها بشكل منفصل، التخطيط االستراتيجي هو الطريق لحلّ يصعب مواجهتها وحلّ 
 و المشاكل بطريقة مخطط لها.أ

م فرصة للتعلم وبناء الفريق: التخطيط االستراتيجي يزود المؤسسة بفرصة ممتازة لتشجيع التعلّ  .ث
 داخل المؤسسة واالفراد ذوي العالقة. وااللتزام

اال ن يكون أداة اتصال وتسويق فعّ سويق: التخطيط االستراتيجي يمكن أاالتصال والت .ج أن و  خصوص 
للمؤسسة كمتطلب للمساهمة واستمرار ات يسألون عن الخطط االستراتيجية بعض الممولين للمؤسس

 الدعم.
والمستقبلية: التخطيط االستراتيجي يساعد المؤسسة في ب االزمات الحالية التغلب على وتجنّ  .ح

يساعدها في تحديد مواردها والحصول  حالية والمستقبلية التي تواجهها كماالتغلب على االزمات ال
 نها من تقديم خدماتها بصور أفضل للمجتمع.على المزيد من الموارد وامتالك المهارات مما يمكّ 

: 2003)أوكوما، ها. سسة في تحديد أسباب المشاكل فيها وحلّ التخطيط االستراتيجي يساعد المؤ  .خ
 (. 6-4ص 

 وهي: ،مجموعة من العناصر اعتبرها فوائد التخطيط االستراتيجي للمؤسسات أضف إلى ذلك



 

8 
 

 ه الذي يقود ويدعم إدارة المؤسسةاإلطار واالتجا إيضاح .أ
 مشتركة لجميع العاملين بالمؤسسة رؤية وغاية تحديد .ب
 اللتزام نحو المؤسسة وأهدافهاى امستو  زيادة .ت
 ة للعمالء وطرق قياس هذه الخدماتنوعية الخدمات المقدم تحسين .ث
 تمال توفير الدعم وتطوير األفرادمن اح زيادة .ج
 لويات والمصادر الالزمةتحديد األو  .ح
 على التعامل مع المخاطر الخارجيةزيادة القدرة  .خ
 .(11: ص2006)ثابت،  المساعدة في إدارة االزمات .د

 معوقات عملية التخطيط االستراتيجي. 8
تخدام التخطيط االستراتيجي، إال الرغم من وجود العديد من المزايا التي تجنيها المؤسسات من خالل اسب
ذكر  إذ ، وذلك يعود لمجموعة من المعوقات والعقبات.ن عدد من المنظمات ال تستطيع استخدامهأ

 عقبات تمثل في:معوقات و ( خمس 150-148: ص 1996؛ وشريف، 17-15، ص1993)السيد، 
جعل من التخطيط االستراتيجي تخطيطا متقادما ما يوجود بيئة تتصف بالتعقد والتغيير المستمر  .أ

ا عندما تتصف البيئة الخاصة بالمنظمة ضروري   تبرن يكتمل. فالتخطيط االستراتيجي يعأ قبل
ر البيئة ال فتغيّ  ا للغاية.صعب   امر  االستراتيجي أئة تجعل من التخطيط هذه البي . إنمابالتغيير السريع
لى عدم قدرة المنظمة على التخطيط خطيط االستراتيجي ولكنه قد يؤدي إاألخذ بالت يدعو فقط إلى

 وهنا تأتي أهمية متابعة البيئة عن قرب وبصورة مستمرة لتوقع ا للتغير السريع في البيئة.نظر  
 لمواجهة هذا التغيير. ا محتمال  ر  يضع تصوّ  نالتغييرات المحتملة في البيئة وأ

لى ، ما يدفع األفراد إل الوضع الحاليمقاومة التغيير، فاإلنسان بطبيعته يكره التغيير، ويفّض  .ب
 مقاومة التغيير.

لى . وهذا يعود إهداف لهم ولوحداتهم التنظيميةالمديرين الذين يترددون في وضع أ  وجود العديد من .ت
لوقت هو إلدارة فهم يعتقدون أنهم ال يملكون الوقت الكافي للقيام بالتخطيط وأن ا .نمط تفكيرهم

كل الوقت ومن هنا  ثناء أداء هذه العمليات يستغرق  المشاكل التي تظهر أوحلّ  العمليات اليومية
 وقت للتخطيط. ليس من

عندما ف يرين.انطباع سيء عنه في ذهن المد لىوجود مشاكل أمام التخطيط االستراتيجي يؤدي إ .ث
يق هذا التخطيط فإن ذلك قد ثناء تطبيواجه المدير بعض المشاكل أمام التخطيط االستراتيجي أو أ

 لى تحسين أداء المؤسسة.يؤدي إ نه لنا وألى اعتقاده بأن التخطيط ليس هام  يؤدي إ
 ي.مام استخدام مفهوم التخطيط االستراتيجالمتاحة للمنظمة قد يكون عقبة أ قصور الموارد .ج
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وقت طويل لى . فالتخطيط يحتاج إالا على التخطيط الفعّ يود  الوقت والتكلفة، يمكن أن يشّكال ق .ح
 من المنظمات. عديدأمام الن تكلفة التخطيط تمثل عقبة كبيرة وذهن متيقظ من المديرين. كما أ

 كما يلي: االستراتيجي( معوقات التخطيط 2006ص خبراء بيمك، )وقد لخّ 
 تحث على المشاركة ثقافة المنظمة ال -أ

 عدم قدرة القيادات الرئيسية على التخطيط االستراتيجي -ب
 عدم توفر الموارد واإلمكانات األساسية والقدرات -ت
 الصراعات الداخلية -ث
 عدم توفر معلومات كافية للتخطيط االستراتيجي -ج
 صياغة الرسالة ال تتناسب مع الرؤية المحددة -ح
 تتناسب مع القرارات االستراتيجيةع رسالة المنظمة وال نشطة ال تتجاوب مالقيام بتنفيذ برامج وأ -خ
 غياب المتابعة -د
 ضغوط من البيئة المحيطة بالمؤسسة -ذ
 .(48: ص 2006)خبراء بيمك،  او التواصل مع الفئات المستهدفة عدم التجاوب -ر

 . مراحل عملية التخطيط االستراتيجي9
ل والمراجع ذات العالقة في علم اإلدارة حول مراحاب والمؤلفين د يجمع عليه كافة الكتّ قالب موحّ  ليس من

بعة في تحديد هذه الخطوات نما هناك العديد من الطرق واألساليب المتّ وخطوات التخطيط االستراتيجي، وإ
ص الخبراء العرب ا منها كما وردت وذلك على سبيل المثال ال الحصر، فقد لخّ نذكر بعض   .و المراحلأ

 ( خطوات التخطيط االستراتيجي باآلتي:في الهندسة واإلدارة )تيم
 لعملية التخطيط االستراتيجي المناسب تهيئة المناخ التنظيمي  .أ

 خليةالتحليل االستراتيجي لبيئة المؤسسة: ويتضمن تحليل البيئة الخارجية والدا .ب
 وتتضمن الرسالة والرؤية واألهدافتحديد االتجاه االستراتيجي:  .ت
مناسبة وتتضمن تحديد البدائل االستراتيجية واختيار السياسات الصياغة االستراتيجية المناسبة:  .ث

 التي ستترجم االستراتيجية
 تنفيذ االستراتيجية .ج
 .(22: ص 2000)تيم،  المتابعة والمراقبة لألداء .ح

 ن خطوات التخطيط االستراتيجي تتمثل في:أ( Geyer,2006: P8-22بينما يرى )
 التحضير لعملية التخطيط .أ

 التحليل البيئي .ب
 تطوير االستراتيجية .ت
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 طة االستراتيجية والموافقة عليهاوضع خ .ث
 تنفيذ الخطة .ج
 المتابعة والتقييم .ح

واالختالف بينهم ليس  ا في الخطوات الرئيسيةنها تتشابه جميع  بالنظر إلى ما سبق من خطوت نجد أ
حتها مجموعة من لى ثالثة مراحل تندرج تنقسم عملية التخطيط االستراتيجي إن جوهري ا، بالتالي يمكننا أ

 :الخطوات كالتالي

 عداد الخطة االستراتيجية: مرحلة إأوالا 
عداد للخطة االستراتيجية وإقرارها بمثابة البداية الفعلية لعملية التخطيط، كما أن أهميتها تمثل مرحلة اإل

ط ذ تمثل هذه المرحلة معنى وجوهر التخطيغنى عنها في العملية التخطيطية، إتنبع من كونها ال 
 :تضمن هذه المرحلة الخطوات اآلتية(، وت59، ص 1999)خميس، 

 التخطيط لعملية التخطيط. الخطوة األولى 1
من خالل جلسة او اجتماع. إنما هي  عملية التخطيط االستراتيجي ليست عملية عشوائية وبسيطة تتمّ 

ذا كانت عملية وإ عملية تحتاج إلى تخطيط دقيق وبعناية، وعادة ما يكون لثالث سنوات أو أطول.
خطيط واالستعداد لهذه فإن الت ،ر واستمرار المؤسساتساسية لتطوّ لتخطيط االستراتيجي عملية هامة وأا

داريون والمخططون خطوة أولى من خطوات عملية العملية يعتبر أيضا خطوة هامة، بل يعتبر اإل
لى النتائج ط االستراتيجي والوصول إية التخطيالتخطيط االستراتيجي لما له من أهمية بالغة في نجاح عمل

 :خطوة اإلجابة على األسئلة اآلتيةوتتضمن هذه ال .المرجوة من ورائها
 ن نقوم بعملية التخطيط االستراتيجي؟. متى يجب أ1.1

 (Shapiro,2003 :P5-6) لمجال يقترح شابيرو اآلتي:وفي هذا ا
ستراتيجي لوظائف المنظمة العمل االطار عندم يكون إ لقيام بعملية التخطيطلإننا بحاجة  -

ن يتم التحقق من ذلك من خالل إستمارة يحتاج إلى تطوير أو توضيح او دمج. ويمكن أ
 لى هذه العملية.خاصة لتوضيح مدى الحاجة إ

على  كان هناك تغيير كبير إذاال يام بأكثر من عملية تخطيط خالل سنتين إينبغي عدم الق -
سنوات كافي، وهذا ال يعفي من القيام  3 وعادة ما يكون مرة كلّ  ،المستوى الداخلي والخارجي

 مرة في السنة. بمراجعة مستمرة للتخطيط على األقلّ 
 التي تجعل من عملية التخطيط ذات معنى.ات مختلفة في دورة حياة المنظمة أوق هناك -

 ن يشارك في عملية التخطيط؟. من يمكن أ1.2
ن يشاركوا في ل مؤسسة أن تحدد األفراد الذين يجب أ( على كLyddon,1999: P2)ـبالنسبة ل
 وهم: ،ا في عملية التخطيطا هام  فراد يلعبون دور  تخطيط االستراتيجي، حيث هؤالء األعملية ال
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ا في مجلس اإلدارة او اإلدارة ا هام  بطل عملية التخطيط: هذا الشخص عادة ما يكون عضو   -
 التنفيذية.

اتخاذه من قرارات من قبل مجموعة  ع كل ما تمّ بجمكاتب الخطة: هذا الشخص يقوم  -
 التخطيط في وثيقة كاملة.

ومهمته األساسية ن يكون من خارج المؤسسة ر عملية التخطيط: هذا الشخص يفضل أميسّ  -
وقد أوصى )شابيرو( باالستعانة بشخص   لقاء والتأكد من ذلك.جندة لكلّ هي وضع األ

 راتيجي الشامل.خارجي ذو مهارة لعملية التخطيط االست
مشاركة في تحديد الخيارات  األكثر االفراد خطيط: أعضاء فريق التخطيط همفريق الت -

و ء مجلس اإلدارة أالفريق المدير التنفيذي وأعضا والقضايا المستقبلية للمؤسسة، وربما يضمّ 
و  واحد أن يضمّ موعة من الموظفين الفاعلين فيها أو جميعهم، كما يمكن أجزء منهم ومج

 من مستفيدي المؤسسة. أكثر
مجلس اإلدارة: مجلس اإلدارة هو من يتبنى الخطة وسيستخدمها في توجيه القرارات واالفعال  -

 شراكهم في عملية التخطيط. من إلذا ال بدّ  .للمؤسسة
اللموّظفينلعامل في المؤسسة: الطاقم ا - الخبرة والمعلومات الكافية المدير التنفيذي،  ، خصوص 

 .ية التخطيط االستراتيجيالالزمة لعمل
 فراد المنتفعون من برامج وخدمات المؤسسة.العمالء )المستفيدين(: هم األ -

طيط ن المشاركين في عملية التخإلى أ( أيضا 2006) فضال  عن ذلك، أشار خبراء بيمك
والمدير التنفيذي وقيادات المنظمة،  االستراتيجي هم مجلس اإلدارة والعاملون التنفيذيون 

: 2006)خبراء بيمك،  ستفيدون، أطراف أخرى معنية في شؤون المنظمةشاريون، الماالست
 .(45ص

 . الخطوة الثانية: التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية والداخلية2

 . التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية2.1
الخارجية الكلية والتحليل يشمل التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية التحليل االستراتيجي للبيئة 

 االستراتيجي للبيئة الخارجية الخاصة.

 . التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية الكلية2.1.1
و عوامل البيئة الخارجية الكلية )االقتصادية، بدرجات متفاوتة لتأثير متغيرات أ ض جميع المنظماتتتعرّ 

تها متمثلة بالتأثير يموغرافية والعالمية(، بمختلف اتجاهااالجتماعية، السياسية، القانونية، التكنولوجية، الد
ى األهداف االستراتيجية و عوامل اإلنتاج، وتحديد الفرص والتهديدات البيئية، وتؤثر علعلى مدخالت أ
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ال  أن إدارة المنظمةا وتعتبر عوامل البيئة الكلية ذات تأثير غير مباشر على المنظمة، علم   للمنظمات.
ف معها القتناص نما يمكن التكيّ رة على العوامل أو القوى البيئية الكلية أو التأثير فيها، وإتستطيع السيط

العوامل أما  .(86: ص 2005)الدوري،  من مخاطر التهديدات التي تواجههاة والتقليل يالفرص البيئ
 :فهي والمتغيرات الفاعلة في البيئة الخارجية الكلية

 والمتغيرات السياسية والقانونية العوامل - العوامل والمتغيرات االقتصادية -
 العوامل والمتغيرات التكنولوجية - والمتغيرات االجتماعية والثقافيةالعوامل  -
  عوامل البيئة الدولية -

 . التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية الخاصة2.1.2
 هي:عّدة و متغيرات ب ( البيئة الخارجية الخاصة79 : ص2006)خبراء بميك،  صلخّ 

 الموردون  - المنظمات المثيلة -
 الفئات المستهدفة - المنظمات العمالية -
  الجهات الحكومية -

 . التحليل االستراتيجي لعوامل البيئة الداخلية2.2
 ا، وتحديد جوانبجل تحديد نقاط قوتها وضعفها حالي  ل استراتيجي للبيئة الداخلية من أتقوم المنظمة بتحلي

اب في تحديد وقد اختلف الباحثون والكتّ  .(124، ص2005)الدوري،  القوة والضعف المتوقعة مستقبال  
بشرية، نها موارد المنظمة المتمثلة بالموارد المالية، والد على أفالبعض أكّ  .عوامل البيئة الداخلية

بهيكل المنظمة وثقافتها إضافة ل د آخرون على عوامل إدارية وتنظيمية تتمثكّ واإلنتاجية، والمعنوية. وقد أ
على  فراد، والمالية. والبعض كان تركيزهمية متمثلة باإلنتاج، التسويق، األلى موارد المنظمة كعوامل وظيفإ

 .(124: ص 2010)الدوري،  د آخرون على موارد المنظمةكّ العوامل المالية والربحية. كما أ

 يدات الخارجية. نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتهد2.3
 :كاآلتيف الدوري القوة والضعف والفرص والتهديدات عرّ 

 القوة: هي عبارة عن األشياء المتوفرة في المنظمة والتي تساهم بشكل إيجابي في العمل.
ا عند مقارنة خصوص  ضعف: تتمثل في النقاط التي تؤشر إلى نقص أو فقر في إمكانات المنظمة ال

 المنافسة لها. مواردها مع موارد المنظمات
تتمكن دة. فن، وفي فترة زمنية محدّ الفرص: هي تلك الظروف المحيطة بالمنظمة في مكان معيّ 
 المنظمة من استغالل تلك الظروف في تحقيق أهدافها االستراتيجية.

)الدوري  ار سلبية للمنظمةو آثا أتسبب خطر  التهديدات: هي األحداث المحتملة التي إذا ما حصلت س
 .(158-155 : ص2005
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 (SWOTاالستراتيجي ): يوضح التحليل 2رسم توضيحي 

 المصدر: بتصرف الباحث

 . الخطوة الثالثة: تحديد توجهات المنظمة ورؤيتها المستقبلية3

 . رؤية المنظمة:3.1
ايات واآلمال التي وبالتالي هي الغ .حداثهز الواجب إحالم المطلوب تحقيقها والتميّ تعبر الرؤية عن األ

 .(56: ص 2003)خطاب  ى تحقيقها في المدى الطويللتهدف المنظمة إ

 . رسالة المنظمة:3.2
غيرها من المنظمات المماثلة  إن رسالة المنظمة هي تلك الخصائص الفريدة في المنظمة والتي تميزها عن

ة الذهنية التي ترغب ر عن الصور ة الفلسفة األساسية للمنظمة، وهي أيضا تعبّ فهي تعكس بوضوح دقّ  لها.
مه المنظمة من منتج أو ر عن مفهوم الذات وما تقدّ فراد وهي تعبّ األ المنظمة في إسقاطها على أذهان

عها شباالحاجات التي تعمل المنظمة على إ نها تعمل على تحديدخدمة أو السوق التي تتعامل معه. كما أ
 .(89: ص 2004، بن حبتور، 4: ص1993)السيد  من خالل النشاط الذي تقوم به

 :اآلتيةفر فيها الخصائص تو فيجب أن تالرسالة الناجحة أما 
 ن تكون عليه مستقبال  ر عن فلسفة المنظمة وما ترغب أتعبّ  .أ

 تطابق مع غايات المنظمة وأهدافهاال .ب
مع األهداف على مستوى االنسجام، وهو ضرورة وضع االستراتيجيات والسياسات بما ينسجم  .ت

 المنظمة أو على مستوى الوحدات أو البرامج
ن تأخذ بعين االعتبار طبيعة البيئة الخارجية والداخلية التي المنظمة أف، ينبغي من رسالة التكيّ  .ث

 ا وما تتوقعه مستقبال  تعمل فيها المنظمة حالي  

 الفرص المتاحة

(O) 

 المخاطر

(T) 

 ةعوامل القو  

(S) 

 عوامل الضعف

(W) 

البيئة 

 الخارجية

البيئة 

 الداخلية

عوامل 

 يجابيةإ
عوامل 

 سلبية

 التحليل االستراتيجي

SWAT Analysis 
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المنظمة أهدافها المرغوبة سم الرسالة الناجحة بتوصيف دقيق بكيفية تحقيق ال، تتّ التوصيف الفعّ  .ج
 عبر األعمال واألنشطة التي تؤديها

ومكوناتها  الناجحة بقدرتها على خلق حالة من التكامل بين أجزاء المنظمة التكامل، تتمثل الرسالة .ح
على مستوى المنظمة ومستوى الوحدات )التكامل  سواء بين األنشطة واألقسام )التكامل األفقي(، أو

 العمودي(
 على تحقيق المسؤولية االجتماعية القدرة .خ
قيم وظروف المجتمع بزمان ومكان  القدرة على ترسيخ قيم ومعتقدات المنظمة بما يتالءم مع .د

 معينين.
 .(55: ص2005)الدوري،  قدرة على تحقيق الميزة التنافسيةال .ذ

 . قيم المؤسسة3.3
القيم هي مجموعة المبادئ األخالقية والقيم وانماط السلوك المقبولة التي تضعها المنظمة كإطار يحكم 

طار األخالقي الذي يوفر لها مقومات النجاح في تصرفات وسلوك اإلدارة والعاملين بها وتحدد المنظمة اإل
 (86: ص 2006تقديم خدماتها. )خبراء بيمك، 

 . الخطوة الرابعة: صياغة األهداف االستراتيجية4
هداف محددة لكل مستوى من مستويات ، يأتي دور ترجمة ذلك إلى أ ن يتم تحديد الرؤية والرسالةبعد أ

ق نطاق الرؤية وتسلط الضوء توضح االتجاه العام، فاألهداف تضيّ المؤسسة، وإذا كانت الرؤية والرسالة 
و نتائج محددة وملموسة يمكن قياسها ويمكن التأكد ا وهي تترجم رسالتها إلى غايات أعلى بؤرة أكثر تركيز  

 .(56 : ص2000خبراء تيم، ) دى نجاح المؤسسة في الوصول إليهامن تحقيقها وقياس م
هداف المنظمة، وعادة ر عن أ المنظمة للمجتمع، وتعبّ  تعلنهاي األهداف التي ألهداف العامة للمنظمة ها

ما تكون مصاغة في شكل عبارات عامة توضح الهدف من وجود المنظمة في المجتمع، بينما األهداف 
األهداف  بموجبها ترجمة االستراتيجية تشمل النتائج التي ترغب المنظمة في تحقيقها خالل فترة قادمة ويتمّ 

كن قياسها ومحددة بإطار زمن محدد. وعادة  ما هداف يمكن تحقيقها ويملعامة ورسالة المنظمة إلى أ ا
ستوى الوحدات أو هداف على ما، وتترجم األهداف االستراتيجية إلى أ على مستوى اإلدارة العلي توضع

التشغيل. )خطاب، لى مستوى ج إلى أن تصل إثم تتدرّ  ،و على مستوى اإلدارات الوظيفيةالبرامج أ
 .(189: ص 2001

 . الخطوة الخامسة: تحديد الخيارات )البدائل( االستراتيجية5
البديل االستراتيجي هو نتيجة لتفاعل عوامل خارجية متمثلة بالفرص والتهديدات من ناحية، ومجموعة 

لى تسعى اإلدارة العليا إ ،ا لهذا المفهومالعوامل الداخلية متمثلة بنقاط القوة والضعف من ناحية أخرى. ووفق  
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ر لها القدرة خلق حالة المواءمة بين البدائل االستراتيجية وإمكانات المنظمة الداخلية والخارجية بما يوفّ 
 .(211: ص 2005)الدوري  ل المتاحةعلى اختيار البديل االستراتيجي األفضل من بين البدائ

 :(2005) كما ذكرها الدوري االختيار االستراتيجي المراحل اآلتية وتتضمن عملية 
ستراتيجية من خالل انتهاز الفجوة اال و البدائل االستراتيجية التي تساعد في سدّ تكوين البديل أ .أ

من التهديدات البيئية، وتعزيز جوانب القوة ومعالجة نقاط الضعف، إضافة الى  و الحدّ الفرص أ
 تحديد مالمح الميزة التنافسية.

ة، من خالل قيام المنظمة بتقويم كل بديل من البدائل االستراتيجية لتحديد تقويم البدائل االستراتيجي .ب
 :اآلتيةمدى مالءمتها مع موقف المنظمة االستراتيجي وفقا للمعايير 

 .ن يتوافق البديل مع عناصر البيئة الخارجية والداخليةمن أال بد التوافق:  -
 ة ومستفيديها.راتيجي منفعة للمنظمن يحقق البديل االستيجب أالمنفعة:  -
 ظم األطراف المتعاملة مع المنظمة.ن يحظى البديل بقبول معالقبول: يجب أ -
 .ا مع رسالة المنظمة وأهدافهان يحقق البديل االستراتيجي تطابق  التطابق: من الضروري أ -

 يئة ونقاط القوة والضعف الداخلية.مع الفرص والتهديدات الب اا واضح  االستراتيجية، وتناسب  
ن يحقق البديل ميزة تنافسية للمنظمة إزاء التنافسية: تسعى المنظمات جاهدة أالميزة  -

 المنظمات األخرى.
االختيار االستراتيجي، تقوم المنظمة باختيار البديل االستراتيجي األفضل، وقد تختار المنظمة  .ت

: 2005)الدوري،  جيةق رسالتها وأهدافها االستراتيتضمن به تحقي أكثرا او بديال استراتيجيا واحد  
 .(212ص

 . الخطوة السادسة: وضع الخطط االستراتيجية6
لى طتها انجاز األهداف االستراتيجية. وتسعى إر الخطط االستراتيجية عن الكيفية التي سيتم بواستعبّ 

للمؤسسة في نفس الوقت الذي تؤدي إلى تقليل العناصر ذات تعظيم العناصر اإليجابية للكفاءة التشغيلية 
 األهداف االستراتيجية ن توضع في ظلّ يجب على الخطط االستراتيجية أبعاد السلبية والمحبطة لعملها. األ

وعادة ما يتناسب البعد الزمني للخطة مع البعد الزمني  .ن تخدم بشكل مباشر عملية إنجازهاويجب أ
المدى بينما توضع للهدف الذي تسعى الى تحقيقه، فالخطة قصيرة المدى توضع إلنجاز الهدف قصير 

 .(67: ص1996)القطامين،  ة المدى إلنجاز هدف متوسط المدىخطة متوسط

 خطة العمل:
. والهدف من هذه لى أفعال من خالل الخطط التشغيلية وتوثيقهال االستراتيجيات إفي هذه الخطوة يتم تحوّ 

الستراتيجيات المتفق عليها لى التنفيذ وذلك عن طريق وضع اننتقل من التخطيط االستراتيجي إ نالخطوة أ
 (10: ص2005معهد تامي، هي خطة تحدد: )فخطة العمل . أما حيز التنفيذ
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 من المسؤول عنها؟ - كيف سيتم عملها؟ - ماهي المهام المطلوبة؟ -
هي الموارد المطلوبة  ما - ماهي المدة الزمنية إلنجازها؟ -

 ؟إلنجازها
 

 تنفيذ الخطة االستراتيجيةمرحلة ثانياا 
 (68، ص 1996: )القطامين، اآلتيةوتتكون مرحلة التنفيذ من الخطوات المتسلسلة 

 إلنجازيحدد النشاطات المختلفة المطلوبة  وضع البرامج التنفيذية: البرنامج التنفيذي هو نّص  .أ
 وظيفة محددة.

 برنامج تنفيذي. وضع الموازنات الخاصة بكلّ  .ب
اى تسمّ ة: اإلجراءات التنفيذي .ت من نظام متسلسل من ن التشغيل المعيارية وتتكو بإجراءات  أيض 

 .ا مفصال  نجاز كل وظيفة وصف  راءات واألساليب التي تصف كيفية إالخطوات واإلج
 تلى الغايات المنشودة والتي تمّ ( مجموعة من اإلجراءات للوصول إ2005) وقد ذكر الدوري 

 :كاآلتيصياغتها وهي 
 متوافق مع البدائل االستراتيجية. التنظيم: ال بد من وضع بناء تنظيمي مناسب .أ

 إدارة الموارد البشرية. .ب
من الصالحيات  كافٍ  برامج التنفيذية يتطلب تحويل قدرنجاز الوظيفة التوجيه والقيادة: إن إ .ت

 لية.اعنهم من القيام بمهامهم بكفاءة وفللمدراء التنفيذيين لتمكي
 التي يمكن تطبيقها في المنظمة ككلّ المداخل  أحدل اإلدارة باألهداف : تمثّ باألهدافاإلدارة  .ث

: ص 2005)الدوري،  مرغوبة ولغرض ضمن التنفيذ الناجحلضمان العمل لتحقيق األهداف ال
299). 

 ثالثا: مرحلة المتابعة والتقييم:
تعتبر مرحلة متابعة الخطة من أهم المراحل في عملية التخطيط، إذ ال ينتهي عمل المخطط بوضع 

نحرافات في الخطة والعمل على تالفيها. وتكمن يتأكد من تنفيذها ومالحظة أية إ يه أنالخطة بل يجب عل
ضح لها ظهور بعض أهمية المتابعة في أن المؤسسة من خالل رقابتها على عمليات التطبيق قد يتّ 

 ها، مما ينعكس على تحقيق األهدافمن قدراتها على تنفيذ أنشطت و تحدّ اكل التي قد تمنع المؤسسة أالمش
لى ( إ150: ص1996بحسب )القطامين، ف الرقابة االستراتيجية وتصنّ  .(42، ص2007اللوح، )

 :ثالث مستويات
حكام الرقابة على االتجاه االستراتيجي العام إ لىعلى المستوى االستراتيجي: تهدف إالرقابة  .أ

باتجاه للمؤسسة فيما يتعلق بعالقتها مع المجتمع الذي تخدمه واتجاهها االستراتيجي العام 
 المستقبل.
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حكام الرقابة على عملية تنفيذ الخطط االستراتيجية الرقابة على المستوى التكتيكي: تهدف إلى إ .ب
 والتأكد من أن النتائج األدائية متطابقة مع األهداف الموضوعة.

قصيرة التتعلق بأحكام اإلجراءات الرقابية على النشاطات والخطط الرقابة على المستوى التشغيلي:  .ت
 .لمدىا

 

 المبحث الثاني: األداء المؤسسي

 . مفهوم االداء1
من  لى تحقيقها، وهو مفهوم يعكس كالا رجات واألهداف التي يسعى النظام إيقصد بمفهوم األداء المخ

األهداف التي تسعى هذه  نه مفهوم يربط بين أوجه النشاط وبينوالوسائل الالزمة لتحقيقها، أي أ األهداف
من سلوك  ويرتبط مفهوم األداء بكلّ  .(3: ص1997)عبد المحسن،  قها داخل المنظمةاألنشطة إلى تحقي

منظمة باعتباره الناتج النهائي لمحصلة جميع األنشطة بها   مكانة خاصة داخل أيالفرد والمنظمة ويحتلّ 
 .(73: ص2003وذلك على مستوى الفرد والمنظمة والدولة )العثمان، 

 . األداء المؤسسي2
تها عمال المنظمة في ضوء تفاعالظومة )المحصلة( المتكاملة لنتاج أ األداء العام للمنظمة هو المنيعتبر 

 (9: ص1999هي: )مخيمر وآخرون، و  ،بعادأثالثة الداخلية والخارجية وهو بهذا المفهوم يشمل 
 فراد في وحداتهم التنظيميةأداء األ .أ

 تنظيمية في اإلطار العام للمنظمةأداء الوحدات ال .ب
 .(وغيرها. طار البيئة الخارجية )االقتصادية واالجتماعية والثقافيةداء المؤسسة في إأ .ت

 . قياس األداء3
ن مقارنة النتائج المتوقعة مع النتائج الفعلية اط مهم يتضمّ ( بأنه نش2010فه الدوري )قياس األداء كما عرّ 

هداف المقررة م الحاصل نحو األوتقصي االنحرافات عن الخطط وتقويم األداء الفردي واختبار التقدّ 
 .(334: ص2010)الدوري،  ىمدالسنوية والبعيد ال

 . أهمية عملية تقييم األداء المؤسسي3.1
ا ههمّ . وأ أداء المؤسسةمنظمات إلى تحقيقها من خالل تقييم هناك العديد من األغراض التي تهدف ال

 (:34: ص2003عددها )الخطيب،  بحسب ما
 ستغالل المنظمة لمواردها المتاحةالكفاءة في اتسليط الضوء على مدى  .أ

 ة في العملية اإلدارية المتكاملةحلقة أساسي .ب
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 اعدة في اتخاذ القرارات اإلداريةالمس .ت
 المنظمة على تحقيق أهدافها المساعدة في التحقق من قدرة .ث
 وبيان األسباب والحلول المقترحة تطوير األداء وتحسينه من خالل تحديد المعوقات .ج
 ت المتوفرة إلنجاح وظائف المنظمةهذه العملية في تحسين الكفاءات المتميزة والطاقا تساهم .ح

 

 . إدارة األداء وقياس األداء3.2
فت إدارة األداء بالجهود الهادفة من قبل المنظمات المختلفة لتخطيط وتنظيم وتوجيه األداء الفردي عرّ 

ن ليه. وهي عملية إدارية تتكوّ للوصول إ مقبولة كهدف يسعى الجميعوالجماعي ووضع معايير واضحة و 
)هالل،  وتقييم األداءتخطيط األداء، تنظيم األداء، توجيه األداء،  وهي: من أربعة عناصر رئيسية،

 .(13: ص1999

 . مشاكل قياس األداء3.3
غياب نه في الرقابة في العملية اإلدارية بل أا بالغ األهمية من جوانب وظيفة يعتبر قياس األداء جانب  

ر فّ طلوبة تصبح غير ممكنة وحتى مع تو المقاييس الكمية لألداء فإن وظيفة الرقابة بالمعايير اإلدارية الم
ومن هذه  .قائمة بية لهذه المقاييس تبقىفإن مجموعة من الجوانب السل .ة واضحة لألداءمقاييس كمي

 (156ص : 1996: )القطامين، نذكرالمشاكل 
 الخلط بين الوسائل واالهداف - اييس األداءالطبيعة القصيرة المدى لمق -
  السلوك التعويضي -

 

 . خطوات قياس األداء3.4
اإلدارة  مما يزّودلى مقارنة نتائج األداء الحالية مع األهداف الموضوعة هدف عملية الرقابة االستراتيجية إت

ذا تطلب االمر. ورية إذ اإلجراءات التصحيحية الضر بالتغذية الراجعة الضرورية لتقييم النتائج واتخا
؛ الدوري، 152: ص 1996وتتألف هذه العملية من خمس خطوات أساسية كما ذكرها )القطامين، 

 وهي: ،(332: ص 2005
 .من تراقب وتقيّ ي يجب أالخطوة األولى: تحديد نتائج األداء الت

 .الخطوة الثانية: صياغة معايير محددة لقياس األداء
 عايير المحددة في الخطوة الثانية.ء الحالي: وذلك باستخدام المالخطوة الثالثة: قياس األدا
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لى معرفة فيما اذا كانت نتائج هذه الخطوة إ تهدفو  .الخطوة الرابعة: مقارنة نتائج األداء مع المعايير
طابق النتائج مع ت وقف العملية الرقابية هنا في حالم ال، وتتالحالي متطابقة مع األهداف أاألداء 

 األهداف.
 .الخطوة الخامسة: اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

 . تحسين االداء4
 كاآلتي:خطوات لتحسين األداء لضمان تحقيق المؤسسة ألهدافها وهي  ذكر )الشوامرة( خمس

 الخطوة األولى: تحليل األداء
 الخطوة الثانية: البحث عن جذور المسببات

 و المعالجة.ة الثالثة: اختيار وسيلة التدخل أالخطو 
 الخطوة الرابعة: التطبيق

 الخطوة الخامسة: مراقبة وتقييم االداء

 . أنواع بيانات األداء5
: 2009)النعيمي وآخرون،  تخبرنا عن كيفية سير عمل المنظمةهناك أربعة أنواع لبيانات األداء التي 

 :(189ص
 اء عن طريق المشاهدة أو المالحظةبيانات األد .أ

 م األداءتقارير تقدّ  .ب
 اسات واألبحاثنتائج الدر  .ت
عن طريق جمع معلومات رقمية مثل:  يتمّ ذلك بيانات أداء باستخدام البطاقات القابلة للقياس: و  .ث

 .عدد الزبائن المفقودينو المال، عدد الشكاوى، 

 . مؤشرات قياس االداء6
 لى تحقيق أرباح بلؤشرات لقياس األداء في منظمات األعمال التي تهدف إتتحدث معظم االدبيات عن م

تغطي  التي ( عدد من المؤشرات1999) . وقد ذكر مخيمر وآخرون وتعتبره واحد من مؤشرات األداء فيها
 الجوانب األساسية:

 ( الخدمات التي تقدمها المؤسسة.Qualityمؤشرات تتعلق بمستوى جودة ) .أ
قتصادية وتتضمن نسبة التكاليف استخدام الموارد اال Efficiency)مؤشرات تتعلق بكفاءة ) .ب

 .لى حجم المخرجات )تكلفة الخدمة المقدمة(اإلجمالية إ
 .ق األهدافي( تحقEffectivenessمؤشرات تتعلق بفعالية ) .ت
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)مخيمر  مها المؤسسة الحتياجات المستفيدينمة البرامج التي تقدّ مؤشرات تتعلق بمدى مالء .ث
 .(188، 15: ص 1999وآخرون، 

 :QQTPعناصر كمؤشرات لألداء وهي  ( أربعة1999)  مفاهيم الجودة اقترح هاللوفي ظلّ 
 (Quantityالكمية ) .ب (Qualityالجودة ) .أ

 (Processاإلجراءات العملية ) .ث (Timeالوقت ) .ت
 

 ( مجموعة من مؤشرات األداء المؤسسي وتتمثل باآلتي:2004) Macphersonبينما يذكر 

 ((Efficientالكفاءة ) .ب (Effectivenessلية )اعالف .أ
 (Sustainabilityستدامة )اإل .ث (Relevantاالرتباط ) .ت
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