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مقدمة
وطهر بكريم واليته
احلمد هلل ،الذي ّنور بجميل هدايته قلوب أهل السعادةّ ،

أفئدة الصادقني فأسكن فيها وداده ،ودعاها إىل ما سبق هلا من عنايته فأقبلت
منقادة ،احلميد املجيد املوصوف باحلياة والعلم والقدرة واإلرادة ،نحمده عىل

ما أوىل من فضل ونعمة ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،له امللك،

وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير ،شهادة ُأعدها من أكرب نعمه وعطائهُ ،
وأعدها

وسيلة إيل يوم لقاءه.
أما بعد..

نرشح يف هذا الكتاب أهم عنارص عملية إدارة األداء املؤسيس بد ًءا من التخطيط

وحتى قياس األداء ،حيث نرشح يف الفصل األول مفهوم األداء اجليد ومفهوم

إدارة األداء ،ومراحل عملية إدارة األداء ،ومعايري التميز يف األداء املؤسيس ،ثم

نتطرق يف الفصل الثاين إىل عملية ختطيط إدارة األداء والعوامل التي تؤثر عىل
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القرارات االسرتاتيجية ،ثم نرشح يف الفصل الثالث أدوات قياس األداء املؤسيس

مثل بطاقات األداء املتوازن ومنشور األداء وخريطة النجاح وغري ذلك ،ثم نختم
الكتاب بمجموعة كبرية من مؤرشات األداء الرئيسية التي تستخدم يف املؤسسات
يف كافة القطاعات واملجاالت.

الفصل
01

مقدمة عن إدارة
األداء المؤسسي
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تمهيد (رؤية قطر )2030
عندما أرادت قطر تطوير رؤية عام  2030قامت باالستعانة بام يسمى بالنموذج
املثايل ،حيث تم االقتضاء بالدول املتفوقة بناء عىل ثامنية معايري)(Benchmarking
رئيسية لالختيار وهي:

•املعياراألول :التخطيط ووضع السياسات :وقد تم اختيار سنغافورة كنموذج
مثايل هلذا املعيار ،وذلك لتقارب عدد السكان بينها وبني قطر ،وألهنا تعرضت
حلصار اقتصادي من قبل ماليزيا ،وليس لدهيم موارد مثل
البرتول والغاز ورغم ذلك حققوا نتائج عاملية.

•املعيار الثاين :إدارة املوازنة :تم اختيار
كندا كنموذج ،وذلك ألن

مرصوفات حكومتها بسيطة،
ورغم ذلك فاملخروجات
فلكية ،فهي ممتازة يف

وضع وتقنني املوازنة
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وترصيفها يف املخارج الصحيحة كخدمات وامتيازات املواطنني ورفع اجلودة

وخالفه.

•املعيار الثالت :التنظيم :وتم اختيار النرويج ،وذلك لتميزها يف التنظيم
واحرتام الوقت والعقود واالنضباط ،وكل ما يتعلق بالتنظيم

•املعيار الرابع :إدارة املوارد البرشية :وهنا تم اختيار اسرتاليا.
•املعيار اخلامس :العمليات املؤسسية :وقد تم اختيار سنغافورة مرة أخرى.
•املعيار السادس :املشرتيات :وهو قسم أسايس يف كافة املؤسسات ،وهنا تم
اختيار النرويج كنموذج مثايل.

•املعيار السابع :التكنولوجيا :تم اختيار كندا ،ألهنا استطاعت توظيف
التكنولوجيا بكفاءة واستطاعت تقليل مواردها البرشية ،فكلام تم توظيف
التكنولوجيا كام زادت اخلدمات التي تقدم للناس والبلد قلت التكلفة مما

ينعكس باالجياب عىل املوازنة.

•املعيار الثامن :إدارة األداء املؤسيس (اجلودة) والذي هو حمور هذا الكتاب،
وهنا تم اختيار سنغافورة.
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أولًا :مفهوم األداء الجيد
ما هو األداء الجيد؟
األداء اجليد هو األداء الذي يساعد

املؤسسة عىل حتقيق أهدافها،

وتكمن صعوبة األمر يف تغري الرؤى

واألهداف ،فاألهداف ال تبقى ثابتة ،فهي

تتغري عادة مع مرور الوقت ،فالعامل يتغري،

وهناك متغريات دائمة وعوامل جيب وضعها يف االعتبار ،وإن مل تستمر يف مراجعة

ما تقوم به ،فستواجه مشكلة ،وهو ما سنناقشه يف الفصل الثاين بيشء من التفصيل.
وقد خيتلف تعريف النجاح واألداء اجليد من مؤسسة إىل أخرى ،وذلك اعتام ًدا

عىل حجم املؤسسة ورؤيتها وأهدافها ومفهوم النجاح املتداول داخلها ،ومنظور
األطراف املعنية املختلفة ،دعونا نرضب مثال حتى نوضح األمر ،يف جمال الطريان،

عندما جيلس املسافرون يف طائرة هبا مقاعد خالية وغري مكتملة احلجز ،فهم

يشعرون بالسعادة والراحة ،حيث ال تكون الطائرة مكتظة ،ويكون هناك متسع
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كبري بجانب الراكب ألن املقعد املجاور فارغ ،ويتم تقديم حصة أخرى من طعام
نظرا لوجود طعام إضايف عىل متن الطائرة ،ويكون اهتامم طاقم الطائرة
الغذاء ً

نظرا لقلة عدد الركاب ،لذا سيكون مدير خدمة العمالء يف
بكل راكب أكرب ً
نظرا لوجود العديد من رسائل الربيد اإللكرتوين
رشكة الطريان سعيدً ا باألداء ً
التي متدح اخلدمة ،بينام سيكون الرئيس التنفيذي للرشكة غري ٍ
راض عن األداء

بسبب وجود عدد كبري من املقاعد الفارغة ،مما يتسبب يف إهدار املوارد وزيادة

التكاليف وقلة اإليرادات ،فالتكلفة يتم حتميلها عىل عدد قليل من الركاب ،لذا

تزيد تكلفة الراكب الواحد مما يتسبب يف خسائر ،وكل ذلك يساهم يف األداء املايل
غري املريض ،وبطبيعة احلال سيكون املسامهون غري راضني ألهنم يرون عائدً ا
ضعي ًفا عىل استثامراهتم.

لذلك يعتمد تعريف النجاح واألداء اجليد

عىل املنظور ،وهذا خيتلف باختالف
أقسام املؤسسة ،ووف ًقا ملجموعة

األطراف املعنية ،ومن الرضوري أن

يكون لدى مجيع املوظفني فهم واضح

والتزام تام بالرؤية واألهداف االسرتاتيجية
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العامة للمؤسسة ،فعندما يكون هناك رؤية وأهداف واضحة يف قمة املؤسسة يسهل
وضع األهداف واملقاييس الفردية واخلاصة بالقطاعات واألقسام بغرض حتقيق

األهداف املنظمية الكلية.

بالطبع سيكون هناك ً
دائم متطلبات متعارضة ومعايري متباينة كام ذكرنا يف مثال

رشكة الطريان ،ولكن جيب الوصول إىل حالة من التوازن يف مجيع القطاعات مما
يساهم يف حتقيق كافة األهداف املؤسسية ،وهذا هو ما هتدف إليه أنظمة إدارة

األداء املؤسيس ،وهو ما سيتم تناوله يف هذا الكتاب.
هل األداء أمر مطلق أم نسبي؟

األداء ليس يشء مطلق بل نسبي ،واحلكم عىل نجاح وربحية أي مؤسسة جيب أن

ً
وأيضا يف ضوء
يكون يف ضوء نتائج املنافسني ،وهو األمر الذي سنتاوله الحقا،

نتائج املؤسسة يف السنوات السابقةً ،
وأيضا يف ضوء املعايري الداخلية ،فمن منظور
داخيل حيتاج املوظفون إىل معرفة ما هو متوقع منهم ،لنرضب بعض األمثلة:

• موظفي املبيعات :يتوقع منهم معاجلة ( )15طلب يف الساعة كحد أدين
وأقل من ذلك يعترب أداء منخفض ،وأعىل من ( )30يعترب أداء مرتفع،

وأعىل من ( )40يعترب أداء متفوق
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•إذا كانت الرشكة تتلقى ( )100شكوى من العمالء يف السنة ،هل هذا
جيد أم يسء؟

من املهم ً
أيضا معرفة ما إذا كان يتم إحراز تقدم يف اجتاه حتقيق األهداف ،وهذا

ينطبق عىل األداء الفردي وعىل األداء العام للرشكة (نركز يف هذا الكتاب عىل األداء

املؤسيس ككل وليس عىل األداء الفردي) ،فمن املستحيل حتقيق ذلك إن مل يكن

هناك عملية قياس أداء دقيقة ومتسقة ،يسهل من خالهلا األجابة عىل األسئلة التالية:
•هل هناك تقدم حمرز جتاه حتقيق األهداف؟
•يف حالة عدم إحراز التقدم املتوقع ،ما هي األسباب التي وراء ذلك؟
•هل هي أسباب داخلية ،أم
عوامل خارجية؟ (ألن
ذلك قد يكون نتيجة

عوامل خارجية مثل املنافسة
وغري ذلك).
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ثان ًيا :مفهوم إدارة األداء المؤسسي
ما هي إدارة األداء المؤسسي؟
إدارة األداء املؤسيس هي العملية التي

تتضمن ختطيط ،وقياس ،ومراقبة

أداء املؤسسة ،وذلك يتم عن

طريق قياس وتقييم النتائج يف ضوء
األهداف

االسرتاتيجية

املوضوعة،

هبدف الوصول إىل أعىل معايري األداء
واحلفاظ عىل ذلك.

وهيدف إطار عمل إدارة األداء إىل تعريف وحتديد مقاييس األداء ،وضامن قياس
ومراقبة ومراجعة األداء عىل مستوى املؤسسة بالشكل الالئق ،والتأكد من إختاذ
اإلجراءات الالزمة يف حالة تدهور مستوى األداء.
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اسرتاتيجية الرشكة هي أحد املدخالت األساسية يف عملية إدارة األداء ،حيث

يتم قياس األداء املؤسيس عن طريق مقارنة النتائج التي تم حتقيقها باألهداف
االسرتاتيجية املوضوعة مسب ًقا ،لذا تكون اإلدارة االسرتاتيجية مسؤولة عن
تطوير االسرتاتيجية الشاملة وعن إدارة األداء املؤسيس.
ما هي المعلومات الالزمة إلدارة األداء؟
يتطلب قياس أداء املؤسسات توافر البيانات املتعلقة باألداء يف نظم معلومات
خاصة بالرشكة ) ،(IT Systemsوجيب أن حتتوي نظم املعلومات عىل كافة البيانات
املالية وغري املالية املتعلقة بمختلف األقسام والقطاعات كالتسويق ،واملبيعات،
والعمليات وسلسلة التشغيل ،واملالية ،واملوارد
البرشية ،واجلودة ،واملرشوعات،
واالمتثال ،وغري ذلك ،كام جيب
أن تكون معلومات األداء متاحة،
ودقيقة ،وشاملة ،ومناسبة ،وحمدثة
باستمرار.
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ما هي أدوار ووظائف إدارة األداء؟
يوجد مخسة أدوار رئيسية لنظام إدارة األداء وهي:
•معرفة مكانتك ووضعك احلايل يف السوق :وجود بعض البيانات
واملؤرشات اخلاصة باألداء تساعد عىل توضيح موقع الرشكة احلايل يف
السوق ،ومدى التقدم املحرز جتاه حتقيق األهداف.

•إيصال الرؤية والتوجه العام للمؤسسة إىل كافة أفرادها :قياس نشاط معني
هو دليل يف حد ذاته عىل أمهية هذا النشاط ،لذا فإن تصميم نظام لقياس
األداء املؤسيس يف املؤسسة ككل ينقل التوجه احلايل للمؤسسة إىل مجيع
أفرادها ،رشكة تيسكو عىل سبيل املثال ،والتي تعترب أكرب سلسلة متاجر

جتزئة بريطانية من حيث املبيعات العاملية ،سياستها داخل أركان املؤسسة

هي جعل األمور بسيطة ،وهي تستخدم عملية لقياس األداء تعتمد عىل

بطاقة األداء املتوازن (سيتم تناوهلا يف الفصل الثالث بالتفصيل) ،ومن
خالل هذه العملية تستطيع الرشكة إيصال رؤيتها وأهدافها إىل مجيع

العاملني وتتأكد أهنم يدركون متا ًما األمور اهلامة للرشكة.
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يف عام  2006تعرضت الرشكة لضغط إعالمي وحكومي قوي بخصوص

البيئة ،واستجابة لذلك قامت الرشكة بإضافة تصنيف جديد يف نظام قياس األداء
اخلاص هبا يعكس اهتامم الرشكة باألمر وتطبيق الرشكة ملجموعة من اإلجراءات
التي هتدف إىل تقليل عمليات التعبئة الضارة بالبيئة وتقليل انبعاثات الكربون من

خالل استخدام الوقود احليوي ،وكانت عملية قياس األداء املتعلق باحلفاظ عىل
البيئة ً
دليل جلميع أفراد الرشكة عىل أمهية هذا األمر.

•التأثري عىل سلوك العاملني :جمرد معرفة املوظفني بوجود نظام إلدارة
وقياس األداء يف املنظمة يساهم يف رفع أدائهم ،وذلك ألن هذا األمر

جيعلهم يدركون أن هناك رقابة عىل أدائهم وإنجازهم ،وأن هناك نظام
يكافئ املجتهد ويعاقب املقرص ،وهو األمر الذي حيسن من أدائهم بشكل

ربام يكون غري واعي يف بعض األحيان.

•االستغالل األمثل للموارد :الرشكات الناجحة هي التي تستطيع توظيف
مواردها بالشكل األمثل ،فإهدار املوارد هو من أكرب أسباب الفشل،
ً
عظيم يف معرفة مواطن اخللل فيام خيص التوظيف
دورا
ولقياس األداء ً
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السيئ للموارد ،فقياس األداء يؤدي إىل حتديد األسباب الرئيسية
النحراف األداء واختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح املسار.

•التعلم من األخطاء وتصحيح املسار :أحد أهم فوائد استخدام جمموعة
من مقاييس األداء هو معرفة مدى كفاءة وفعالية اسرتاتيجية الرشكة،

كام أهنا تزودنا باملعلومات الالزمة الختاذ القرارات الصحيحة ،وهناك
سؤالني ينبغي اإلجابة عليهام:

هل يتم فعل األشياء بالطريقة الصحيحة؟
هل يتم فعل األشياء الصحيحة؟
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ثال ًثا :مراحل عملية إدارة األداء
يتم تنفيذ عملية إدارة األداء من خالل أربع خطوات خمتلفة :هي التخطيط والتنفيذ
واملراقبة واملراجعة.
 -1التخطيط
يتم يف هذه اخلطوة حتديد مقاييس األداء بالتوافق مع اسرتاتيجية الرشكة ،ثم إرساهلا
لإلدارة للموافقة عليها وعىل األهداف التي يتم حتديدها لكل مقياس من مقاييس األداء.

وجيب أن يكون هناك مالك مسؤول عن كل مؤرش من مؤرشات األداء الرئيسية.
مؤرشات األداء يف العادة هي جمموعة من البيانات (قد تكون أرقام أو نسب أو
معلومات) تعطي دالئل واضحة عىل أداء

املؤسسة يف قطاع أو جانب معني،

فهي تستخدم لقياس األداء.

مؤرشات ومعايري ومقاييس األداء

ال تعني يشء بمفردها ،إنام جيب

مقارنتها بمعايري ومؤرشات مشاهبة لكي
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تكون هلا معنى ،إذا أخربت شخص ما أن مؤرش معني خاص بمبيعات الشهر
احلايل هو  ،7هل سيفهم يشء؟ ال لن يفهم إال إذا أخربته باملؤرشات املشاهبة
اخلاصة باملنافسني ومؤرشات الشهور السابقة ،كأن أخربه بأن مؤرش الشهر السابق

كان  9والذي قبله كان  10والذي قبله كان  ، 9.5هذه املقارنة ستجعله يدرك

االجتاه ويعرف إن ما كان مؤرش هذا الشهر جيد أم سيئ ،نفس اليشء إذا اكتشفت
ً
أيضا أن أكرب منافس لك يقيس نفس النشاط وأرقامه هي  20و  23و  24و
 25و  ،26فقد تتمكن من استنتاج يشء ما عن عملك و/أو السوق اخلاص بك.
 -2التنفيذ

وهنا يبدأ العمل هبدف حتقيق األهداف املوضوعة ،وتقع عىل عاتق كل قطاع أو
قسم يف املؤسسة مسؤولية اختاذ اإلجراءات والتدابري الصحيحة بغرض حتقيق

أهداف القسم.

 -3المراقبة
يتعني يف هذه اخلطوة مراقبة نتائج األداء بصفة شهرية والتأكد من صحة التقارير
وعمل التعديالت والتصحيحات الالزمة عليها ،كام يتعني مشاركة التقارير
الدورية مع اإلدارة.
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فمن منظور خارجي ،حيتاج املستثمرون إىل معرفة جودة أداء الرشكة وما

هي التوقعات بالنسبة للمستقبل ،فالطريقة التي تنظر هبا مؤسسة ما إىل العامل
اخلارجي مهمة لنجاحها ،حيث حتتاج كافة األطراف املعنية (املستثمرون،
املوظفون ،العمالء) إىل الثقة يف املؤسسة التي يتعاملون معها ،والتقارير

اخلارجية لألداء هي اآللية للقيام بذلك.

جيب أن يركز قياس األداء عىل التفكري يف النتائج املراد حتقيقها ً
بدل من الرتكيز

فقط عىل األرقام ،كام جيب تشجيع األفراد عىل البحث عن طرق بديلة للقيام هبذه

املهام بشكل أفضل.
 -4المراجعة

يف هذه اخلطوة يتعني حتليل نتائج األداء ،حيث جيب استقصاء وحتديد األسباب
الرئيسية لضعف األداء ،ثم حتديد القرارات واإلجراءات التصحيحية التي جيب عىل

كافة القطاعات واألقسام داخل الرشكة تنفيذها.

وجيب إرسال نتائج وخمرجات عملية إدارة األداء إىل قسم املوارد البرشية ،والذي
يعتمد عليها بدوره كأحد املدخالت اهلامة يف عملية إدارة أداء املوظفني.
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راب ًعا :القيادة والمساءلة والتواصل
 -1القيادة والمساءلة
مجيع أعضاء اإلدارة هو قادة لعملية األداء املؤسيس ،لذا جيب أن خيضعوا للمساءلة

فيام يتعلق بفهم األهداف وحتقيق النتائج ،وجيب أن تكون هناك آلية واضحة

للمساءلة فيام يتعلق باألداء عىل مستوى كافة قطاعات املؤسسة ،ويتضمن ذلك

حل مشاكل األداء وتصعيدها إىل اإلدارة إن اقتىض األمر ذلك.

جيب أن يتلقى جملس اإلدارة تقارير دورية بشأن األداء عىل مستوى كافة قطاعات

املؤسسة ،وأن يوفر القيادة التنظيمية الفعالة هبدف حتقيق أهداف األداء ،ويتعني
عىل جملس اإلدارة عند القيام بعمليات التخطيط وإختاذ القرارات أن يراعي مجيع

االعتبارات املتعلقة باألداء عىل مستوى كافة أقسام وقطاعات املؤسسة ،وجيب
توفري الدعم الالزم جلميع رؤساء القطاعات واألقسام فيام يتعلق بعملية اإلدارة

الفعالة لألداء عىل مستوى الرشكة.
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 -2االتصاالت
معرفة األهداف وفهمها هي اخلطوة األويل يف طريق حتقيقها ،وحتتاج كافة

األقسام والقطاعات يف املؤسسة إىل املعلومات والبيانات املتعلقة باألداء حتي

يمكنها إدارة األداء بكفاءة أثناء عملها اليومي.

لذا جيب بتزويد مجيع األقسام والقطاعات بكافة املعلومات والبيانات املتعلقة
باألداء كمؤرشات األداء الرئيسية ) (KPIsواألهداف ،وذلك بغرض تعزيز

مشاركتهم وإلتزامهم جتاه حتقيق تلك األهداف.
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خامسا :معايير التميز في األداء المؤسسي
ً
 -1اإلبداع واالبتكار
اإلبداع هو عملية اإلتيان بجديد عىل غري مثال سابق ،أو إعادة تقديم القديم

بصورة جديدة ،أو استعامل اخليال لتطوير األفكار بغرض إشباع احلاجات بطريقة
جديدة ،وهو القدرة عىل حتويل األفكار اجلديدة واملبتكرة إىل حقيقة ،وابتكار

طرق ووسائل جديدة لعمل األشياء.

اإلبداع واالبتكار يف املؤسسات هو أمر رضوي لالستمرار واملنافسة املدى الطويل،

فاملؤسسات يف حاجة إىل االبتكار حتى تستجيب ملتطلبات العمالء املتغرية وأنامط
احلياة املختلفة وهبدف االستفادة من الفرص التي تفتحها التكنولوجيا وتغري هبا

األسواق.

اإلبداع هو ً
أيضا أمر بالغ األمهية للرشكات الناشئة ،فهناك العديد من الرشكات

الناجحة التي بدأت ونجحت بفضل فكرة مبتكرة مل يسبقها إليها أحد.
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 -2إدارة الموارد والمواهب
ما هي أهم األشياء األساسية املطلوبة لبناء أي مؤسسة؟ اإلجابة هي املوارد ،فال

يمكن بناء أي مؤسسة بدون توافر املوارد الالزمة لذلك ،وعندما تقدم دراسة
جدوى ملرشوع أول ما تكتبه هو ما هي املوارد التي حتتاجها ،وهناك مخسة أنواع

رئيسية للموارد هي:

•املوارد البرشية :وهي القوة العاملة باملؤسسة.
•املوارد املالية :رأس املال واالستثامرات املالية.
•املوارد اللوجيستية :أصول وممتلكات املؤسسة مثل املباين والقاعات
والسيارات وخمتلف األجهزة وغري ذلك.

•املوارد املعلوماتية :كافة البيانات واملعلومات املخزنة يف أنظمة املؤسسة.
•املواد اخلام :وهو مورد خاص باملؤسسات الصناعية والتجارية فقط
التي حتتاج مواد خام إلنتاج السلع واملنتجات ،ويندر استخدامها يف
املؤسسات اخلدمية واحلكومية.

لنرضب مثال هبدف توضيح األمر ،لنفرتض أنني أردت إنشاء مصنع لصناعة

البسكويت واحللويات ،ما هي املوارد التي سأحتاجها حسب التصنيفات اخلمسة؟
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•املوارد البرشية :مثال نحتاج طاقم من اخلرباء يف جمال تكنولوجيا
البسكويت ،وعامل املصنع ،والطاقم اإلداري ،إلخ.

•املوراد اللوجيستية :مباين املصنع واملباين اإلدارية واآلالت،
واألدوات ،إلخ.

•املواد اخلام :سكر ،دقيق ،إلخ.
•املوارد املعلوماتية :نظم املعلومات والبيانات الالزمة لقيام املؤسسة.
•املوارد املالية :بناء عىل كل ما سبق يتم حساب رأس املال املطلوب،
فاملورد املايل يكون آخر املوارد التي نحددها ألنه يعتمد عىل حساب
املوارد األخرى

 -3القيمة المضافة
القيمة املضافة هو التطوير الذي تدخله الرشكة عىل منتجاهتا أو خدماهتا ،وذلك
بغرض التفوق عىل املنافسني وخلق ميزة تنافسية عن طريق تقديم خصائص
وإضافات تضمن هلا التفوق عىل املنافسني.
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 -4العمليات والتشغيل
التشغيل هو العمليات اليومية الالزمة لضامن قيام املؤسسة بام صممت لعمله،
والوصول إىل أعىل درجات الكفاءة التشغيلية هو من أهم األهداف الذي يضمن

حتقيقها تفوق املؤسسة واستمرارها عىل املدى الطويل ،ويمكن تعريف الكفاءة
التشغيلية بأهنا االستغالل األمثل للموارد واحلد من إهدارها بدون جدوى.

لنرضب مثال للتوضيح :قمت بإنشاء خمبز ينتج ثالثة أالف رغيف خبز يف
الوردية الواحدة ( 8ساعات) ،ويوجد  3ورديات عمل يف اليوم ،لو نفرتض

أننا يمكننا زيادة الطاقة اإلنتاجية يف كل وردية فقط عن طريق عدد املوظفني،
ولكن بنفس املواد اخلام ونفس املوارد اللوجيستية ،يف هذ احلالة سيزيد االنتاج

وستقل تكلفة الوحدة وستزيد احلصة السوقية ،هذا ما يسمى بكفاءة العمليات

أو الكفاءة التشغيلية.

•سلسلة التشغيل Supply Chain Management
سلسلة التشغيل هي الشبكة التي تربط بني كافة األطراف التي تتعامل معها
رشكة ما إليصال منتجها إىل املستهلك النهائي ،بد ًءا من املوردين لكافة
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ومرورا باملسوقني واملوزعني حتى الوصول إىل
املكونات التي حتتاجها الرشكة
ً
املستهلك النهائي.

دعونا ترضب مثال للتوضيح :لنفرتض أننا نريد إنشاء مصنع إلنتاج زجاجات

املياه ،بكل تأكيد سنحتاج مواد خام مثل املياه ،والزجاجات البالستيكية،
وأغطية الزجاجات ،وامللصقات التي تلصق عىل الزجاجات ،وبالطبع هناك

مورد معني يقوم بتوريد كل عنرص من هذه العنارص إىل الرشكة ،فهناك مورد
خاص بالزجاجات البالستيكية ،وهذا املورد يقوم بتصنيع هذه الزجاجات،
حيث يعتمد عىل رشكات البرتول التي تورد له البالستيك ،ورشكة البرتول

بدورها تقوم بالتنقيب عن البرتول من خالل رشكة أخرى متخصصة يف احلفر

والتنقيب عن البرتول ،وهكذا ،هذا ما يطلق عليه سلسلة التشغيل ،بخالف
املواد اخلام ،هناك موارد برشية ،وموارد تكنولوجيا ومعلوماتية ،وكل هذه

األشياء هلا سلسلة تشغيل ً
أيضا.

بعد توفري كافة املوارد ،يتم التخطيط الستخدامها ،وعند بيع املنتج النهائي

(زجاجات املياه) ال يتم بيعه للمستهلك مبارشة ،بل هناك موزعني وجتار

اجلملة والتجزئة إىل أن تصل إىل املستفيد األخري (املستهلك) ،وكل هذا جزء

من سلسلة التشغيل.
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ً
ودائم ما جتد الرشكات الناجحة راغبة يف الوصول إىل أكثر حلقات السلسلة جل ًبا

أرباحا
لألرباح ،فهناك من يعمل يف التوزيع ،ألنه يظن أن العمل كموزع جيلب له
ً
أكثر من العمل يف التجزئة ،وهناك من يعتقد أن العمل مع املستهلك النهائي أكثر
جل ًبا لألرباح ،فاألمر خيتلف من جمال إىل آخر ،ومن سوق إىل آخر.

م ًثال ،لنفرتض أنك قررت العمل يف جمال بيع البن ،سيكون عليك إختاذ قرار

حموري يف البداية ،يف أي جزء من سلسلة التشغيل تريد أن تكون؟ هل ستقوم

بإنشاء متجر ومقهى لبيع البن ومرشوبات القهوة للمستهلك النهائي؟ أم ستعمل
يف توزيع البن إىل املقاهي واملتاجر؟ أم ستقوم بالتوزيع إىل جتار اجلملة والتجزئة؟
ولتقوم بإختاذ القرار الصائب ،جيب أن تعرف إجابة هذا السؤال ،ما هي احللقة يف

سلسلة التشغيل التي تدر أكرب األرباح؟
 -5االستدامة

النجاح ليس ً
سهل ،ولكن األصعب هو احلفاظ عىل النجاح عىل املدى الطويل،

فالتواجد عىل املدى الطويل واحلفاظ عىل مستوى الكفاءة مع املرور الوقت أمر

يتطلب الكثري من اجلهد والعمل املتواصل ،وتطبيق إجراءات ومعايري اجلودة،
ومراقبة اجلودة واألداء بشكل مستمر ودائم.
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 -6القيادة االلهامية
القيادة هي املسؤولة عن تسيري

العمل داخل أي مؤسسة عن طريق

دفع األفراد وحتفيزهم وبث روح

احلامس والنشاط يف نفوس العاملني

داخل املؤسسة ،وذلك من أجل حتقيق

األهداف املؤسسية ،فالتطور والتقدم والنجاح

الذي حتققه املنظامت واملؤسسات إنام يقاس بمقدار فعالية القيادة.
•الفرق اجلوهري بني القيادي واإلداري

هناك عدة اختالفات بني سامت القائد وسامت املدير أو القيادي واإلداري ،ولكن

لو أردنا حتديد الفارق اجلوهري بينهام فهو أن اإلداري يتخذ القرارات التشغيلية

(التي يمكن الرتاجع عنها بسهولة) ،أما القيادي يتخذ القرارات االسرتاتيجية

(التي ال يمكن الرتاجع عنها).
 -7القدرة التنظيمية

دورا
تلعب الكفاءة التنظيمية واإلدارية للمنظمة يف كافة القطاعات واألصعدة ً
ريا يف حتقيق التميز املؤسيس عىل صعيد األداء واإلنجازات.
كب ً
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 -8اإلدارة الرشيقة Lean Management
اإلدارة الرشيقة هو أسلوب إداري منهجي يتم تطبيقه يف العديد من أكرب

رشكات العامل ،ويمكن تعريفه بأهنا قدرة املؤسسة عىل األداء اإلداري الذي
يتصف باملرونة ،ورسعة االستجابة ،ورسعة تعديل أسلوب العمل بشكل
يتامشى مع متطلبات التغيري.

الفصل
02

التخطيط
االستراتيجي لألداء
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تمهيد
يتم قياس األداء عىل مستوى كافة قطاعات وأقسام املؤسسة بواسطة اخلطوات

التالية:

•حتديد الرؤية :هي رسم صورة للمستقبل الذي ترغب الرشكة أو املؤسسة
يف حتقيقه.

•حتديد األهداف االسرتاتيجية :يتم حتديد األهداف املنظمية طويلة املدى
بناء عىل الرؤية والتي تساعد يف حتويل الرؤية االسرتاتيجية العامة للرشكة
إىل خطط ونتائج حمددة.

•استخدام بطاقات األداء املتوازن أو غريها من أساليب وأدوات قياس
األداء :يتم استخدام بطاقة األداء املتوزان ،والتي هي عبارة عن تقرير

لألداء خيتص بقياس األدء املؤسيس املايل وغري املايل يف ضوء األهداف
املوضوعة مسب ًقا ،لتحويل الرؤية واألهداف إىل مقاييس ومؤرشات
لقياس األداء ،ومن العنارص اهلامة التي تعتمد عليها البطاقة اآليت:
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اخلريطة االسرتاتيجية :وهي عبارة عن رسم ختطيطي يوضح ويقسم
األهداف االسرتاتيجية للرشكة بناء عىل أربعة جماالت رئيسة وهي
املجال املايل ،العمالء ،العمليات الداخلية ،التعلم والنمو.

مؤرشات األداء الرئيسية عىل املستوى االسرتاتيجي :وهي املؤرشات
التي ختتص بقياس األداء فيام يتعلق بتحقيق األهداف االسرتاتيجية.

فعملية قياس األداء املؤسيس تتم عن طريق حتويل الرؤية االسرتاتيجية إىل
أهداف ذكية والتي يتم حتويلها ملؤرشات ومقاييس لألداء باستخدام بطاقات

األداء املتوازن ،بصياغة أخرى يتم قياس األداء من خالل املؤرشات ويتم وضع

املؤرشات بناء عىل األهداف ،ويتم وضع األهداف وف ًقا لطريقة سامرت ،بناء عىل
الرؤية ،وسيتم مناقشة بطاقات األداء املتوازن وأدوات قياس األداء املؤسيس

األخرى بالتفصيل يف الفصل الثالث.
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أولًا :الرؤية واألهداف االستراتيجية
 -1أهمية الرؤية في التخطيط االستراتيجي:
الرؤية هي رسم صورة للمستقبل الذي ترغب الرشكة أو املؤسسة يف حتقيقه،

وهناك بعض املعايري التي جيب أن تتحقق يف هذه الرؤية أال وهي:

ما الذي تريد املؤسسة أن تصبح عليه يف األعوام القادمة ،أي بعد 10سنوات أو  20سنة ،ما الشكل الذي ستكون عليه املؤسسة؟

ما هي الصفات التي جيب أن تتوفر يف مديرين تلك املؤسسة لتحقيقأهدافها؟

ما هي املوارد التي ستحتاج إليها تلك املؤسسة لتحقيق رؤيتها؟ما هي العوائق التي تقف أمام املؤسسة حتى حتقق رؤيتها ورسالتها؟من هم العمالء املهتمني بام ُيستجد يف منتجاتك والتطور الذي سيحدثهبا يف املستقبل؟
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•الفرق بني القرارات االسرتاتيجية والقرارات التشغيلية
هناك فرق جوهري بني القرارات االسرتاتيجية التي تؤثر يف مصري الرشكة وبني
القرارات التنفيذية التي يتم إختاذها لتنفيذ العمليات املتعلقة بالتشغيل ،وهو أن

القرارات التشغيلة يمكن الرتاجع عنها ،بينام ال يمكن الرتاجع عن القرارات
االسرتاتيجية بسهولةً ،
فمثل عمل رشاكة مع مؤسسة أخرى هو قرار اسرتاتيجي

ال يمكن الرتاجع عنه بسهولة.

 -2األهداف االستراتيجية
يتم حتويل رؤية املؤسسة إىل غايات وأهداف ذكية والتي يتم تطوير مقاييس األداء

بناء عليها ،وحتدد األهداف االسرتاتيجية اإلطار العام للمؤسسة واألنشطة التي

تقوم هبا ،وتساعد يف حتويل الرؤية االسرتاتيجية
والرسالة التنظيمية إىل مستويات يتم
حتقيقها ،وتساهم ً
أيضا يف توجيه
القدرات االسرتاتيجية وحتديد

األولويات وأمهيتها ،وتشري إىل

النتائج املطلوب حتقيقها لرتمجة رؤية

إىل واقع عميل.
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•أمهية األهداف االسرتاتيجية
تساعد األهداف عىل تعريف املنظمة للبيئة التي تعمل هبا.تعد مرشدً ا الختاذ القرارات بام يتناسب مع املواقف التي تواجهها اإلدارةالعليا.

تساعد عملية وضع األهداف االسرتاتيجية عىل حتديد اإلدارة العلياالسلطات واملسئوليات لألفراد واألقسام وحتديد أدوارهم يف اهليكل

التنظيمي للمؤسسة.

تضيف األهداف معايري لتقييم األداء التنظيمي ،أي وضع صيغ ومقاييسكمية كلام أمكن نحو حتقيق الغاية ،ويف إطار زمني يتناسب مع إمكانية
حتقيق هدف املؤسسة.

•خصائص األهداف اجليدة(األهداف الذكية)
هناك مخسة معايري لوضع األهداف اجليدة ،وهو ما يسمى بطريقة سامرت لوضع
األهداف ) ،(SMART Goalsأو األهداف الذكية وهم:
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أن يكون اهلدف دقي ًقا وحمد ًدا ()Specificوضوح اهلدف وخلوه من الضبابية يعد من السامت اهلامة لألهداف ،كام أنه ال

واضحا فقط ،بل جيب حتديده ووصفه ،فهناك نوعان من األهداف:
يكفي أن يكون
ً
أن يكون اهلدف ًقابل للقياس ()Measurable

األهداف القابلة للقياس هي األهداف التي يمكن قياس وتقييم مدى إنجازها

بشكل عميل ،بحيث يمكن وضع خطة تنفيذيه هلا عىل مراحل حمسوبة بدقة
ومراقبة مدى التقدم يف إنجازها.

أن يكون ًقابل لإلنجاز والتحقيق ()Attainabel
عند وضع األهداف ،جيب حتديد الطرق واألساليب لتحقيقها يف ضوء املوارد

واإلمكانيات املتاحة ،مع التخطيط احلكيم

لتنفيذها.

ً
ومالئم
أن يكون واقع ًيا()Relevant

جيب أن تكون األهداف مالئمة

وواقعية ومن املمكن حتقيقها يف ضوء ما
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تسمح به القدراتنا واملهارات املتوفرة حتى نتمكن من بلوغها .إن حتديد أهداف

غري واقعية جتعل من الصعوبة حتقيقها.

أن يكون له إطار زمني ()Time Boundواضحا وحمد ًدا ،بل جيب أن يكون له حدود زمنية مناسبة
ال يكفي أن يكون اهلدف
ً
حتى نتمكن من إنجازه ،وحتقيقه ،وتعترب األهداف غري املحددة بفرتات زمنية هي
جمرد أحالم ورغبات وليست أهدا ًفا.
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ثان ًيا :العوامل التي تؤثر علي القرارات
االستراتيجية
هناك الكثري من األمور والعوامل التي قد توثر عىل القرارات االسرتاتيجية وتودي
إىل تغيريها أو تعديلها ،كام أن هناك وسائل وأدوات الختاذ القرارات االسرتاتيجية

الصحيحة يف الوقت املناسب.

العوامل الداخلية (قوى بورتر الخمسة)
املوردين:
ِّ
املوردين مثل قوهتم التفاوضية ومدى قدرهتم عىل رفع
جيب تقييم قوة
ِّ

املوردين ،درجة قوهتم وحتكمهم،
األسعار ،وهذا يرتبط بعدة عوامل هي عدد ِّ
ودرجة متيز منتجاهتم وخدماهتم ،باإلضافة إىل تكلفة االنتقال إىل مورد آخر،

وجودة البدائل املتاحة.

موردين هو عنرص أساسى من عنارص عملية التشغيل ،حيث حتتاج
ووجود ِّ

الرشكات إىل التوريدات التي متكنها من تنفيذ رؤيتها واخلروج بمنتجها إىل النور.
وخيتلف نوع التوريدات باختالف نوع الرشكة ،فهناك الرشكات الصناعية وهناك
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الرشكات التجارية وهناك الرشكات اخلدمية ،لذا ختتلف التوريدات بطبيعة نشاط

الرشكة.

فعىل سبيل املثال حتتاج الرشكات الصناعية التي تقوم بصناعة ُمنتج أو سلعة

معينة إىل املواد اخلام التي يتكون منها املنتج ،وحتتاج الرشكات التجارية إىل البضائع

التي تقوم بالتجارة فيها ،وحتتاج الرشكات اخلدمية إىل ُمقدمي اخلدمة واملوظفني.
املنافسني:

عندما ُتقرر رشكة جديدة فتح أبواهبا فإهنا تدخل معرتك مع منافسني

موجودين بالفعل ،فهم بالفعل قد أثبتوا وجودوهم وقد استطاعوا تكوين
قاعدة وافية من العمالء ،لذا

جيب دراسة املنافسني
بشكل وايف ،وهو األمر

الذي يبدأ بطرح هذه
األسئلة:
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•ما هي أهم الرشكات املنافسة؟
•ما هو النموذج املثايل يف السوق)(Benchmark؟
•كيف أستطيع املنافسة يف هذا السوق؟
•ما هي االسرتاتيجية التي ستتبعها الرشكة للتعامل مع املنافسني؟
يف عامل األعامل يوجد مصطلح هام يسمى حواجز الدخول )(Barriers to entry

ويقصد به العوامل التي تعوق الرشكات الناشئة من دخول سوق بعينه ،وأحد

أهم هذه العوامل هو املنافسة ،فعندما يكون لدى املستهلكني والء للرشكات التي

يتعاملون معها ،فإنه من الصعب عىل الرشكات اجلديدة أن ُتغري مسار املستهلكني

والعمالء.

فإن كانت الرشكات املنافسة تقدم للعمالء كل ماحيتاجونه فال يوجد دافع قوي
لدى املستهلكني لتغيري هذه الرشكات والتعامل مع رشكة جديدة؛ إال إذا قدمت

تلك الرشكة اجلديدة للعمالء ما يدفعهم لرشاء منتجاهتا ،وهذا هو ما يسمى امليزة
التنافسية ) ،(Competitive advantageولكى تستطيع املنافسة جيب أن يكون لديك
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ميزة تنافسية ،بمعنى أن يكون لديك ما يميزك عن الرشكات املنافسة ،وأن ُتقدم
يشء خمتلف ،وأن يكون لديك اسرتاتيجية تنافسية واضحة.

معايري اختيار امليزة التنافسية:
ويتم بناء االسرتاتيجية بنا ًء عىل عدة معايري وهي املعايري التي يتم اختيار امليزة
التنافسية بنا ًء عليها ،وقد تستخدم الرشكة أحد هذه العوامل مزيج وقد تستخدم

منها ،وهي:

السعر:حيث أن السعر هو أحد أهم العوامل التي توجه سلوك املستهلكني الرشائي ،قد

ختتار الرشكة املنافسة بنا ًء امليزة التنافسية خاصتها عىل سعر املنتج أو اخلدمة ،وذلك

عن طريق طرح املنتج بسعر أقل من السعر الذي يقدمه املنافسون ،مما قد يمثل

دافع كبري للعمالء لتجربة منتجات الرشكة ومقارنة اجلودة مقابل السعر ،فقرار
خفض السعر يتعلق بقدرة الرشكة عىل خفض تكلفة املنتج الكلية دون التأثري عىل
اجلودة أو التأثري عىل الرباح الصايف للرشكة.
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-اجلودة:

قد تقرر الرشكة أن تدخل السوق من باب اجلودة بمعنى أن تقرر الرشكة أن يمتاز
إنتاجها من السلع واخلدمات بجودة أعىل مما يقدمه املنافسني ،ومما قد يعطى دافع
للمستهلكني باختيار منتجات رشكتك وترك املنافسني.
-مستوى اخلدمة:

قد تقرر رشكة دخول السوق عرب بوابة اخلدمات املتعلقة باملنتجات التي تقدمها

للعميل مثل خدمات ما بعد البيع والصيانة املجانية ،وانتشار مراكز خدمة العمالء،
وقت تسليم اخلدمة أو املنتج وغري ذلك من اخلدمات الغري موجودة بالسوق.
-مستوى االبتكار:

تستطيع بعض الرشكات اإلتيان بأفكار جديدة أو تقديم مفهوم جديد للمنتج مما
ُينتج طفرة يف املبيعات ،وخري مثال عىل ذلك ما قامت به رشكة آبل حينام قدمت

اهلواتف الذكية «أيفون» ،فقد كانت بمثابة طفرة إبداعية كبرية يف عامل اهلواتف

املحمولة.

-العالمة التجارية:

ُتعدّ العالمة التجارية هي واجهة الرشكة وأيقونتها اخلاصة ،فهي التي متيز
منتجاهتا أو خدماهتا عن منتجات الرشكات املنافسة أو خدماهتا ،ويتوقف نجاحها
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من فشلها عىل مدى قدرهتا يف استقطاب اجلمهور املستهدف ،وما يميز العالمة
التجارية عن األخرى هو مقدار الثقة واجلودة التي تقدمه للعميل التي ال جيدها يف
منتجات مماثلة لعالمات جتارية منافسة.
العمالء:

•من هم العمالء التي تستهدفهم الرشكة؟
•وما هي األسواق املستهدفة؟

•وما هي حصة السوق التي تستهدفها الرشكة؟
هذه األسئلة جيب أن يتم اجابتها بوضوح من خالل وضع اسرتاتيجية مفصلة
-فهم سلوك العمالء:

من الصعوبة بمكان فهم تفكري

عمالء هذا العرص ،فعمالء اليوم
تتغيري رغباهتم واحتياجتهم

بوترية متسارعة ،فعىل سبيل املثال
الذي حدث يف أواخر التسعينات برشكة
سكاى مول املتخصصة يف تقديم خدمات التسوق للمسافرين ،فقد قامت
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بتقديم خدمة جديدة ظنًا منها احتياج العمالء هلذه اخلدمة ،وكانت اخلدمة هي
توصيل مشرتيات املسافرين التي يوقمون برشاءها أثناء السفر إىل املطار ،ليجدها
املسافرين بانتظارهم يف املطار حني الوصول ،ولكن احلقيقة أن املسافرين والذين
عادة يرجعون لبالدهم حمملني باحلقائب ال يرغبون بأى حال من األحوال
استالم املشرتيات يف صالة وصول املطار ألن ذلك سيمثل عبء إضايف عليهم،
وإنام يريدوهنا أن تصل إىل منازهلم.
ما حدث هو أن الرشكة أخطأت يف فهم سلوك العمالء وحاجاهتم ورغباهتم
وهو ما أدى إىل تقديم يشء ال يرغبه العمالء ،مما كلف الرشكة تكاليف باهظة.
خصائص سلوك املستهلكني:خيتلف سلوك املستهلكني باختالف العرص واملكان وطبيعة وجنس املستهلك،
حيث يتسم سلوك املستهلكني هذه األيام بالتعقيد ،فهم حساسون جتاه تغيري
األسعار ،وهلم متطلبات عالية ،وقد تعددت اخليارات ،لذا ال يوجد ما جيرب
املستهلكني عىل الوالء لرشكة ال تتفهم رغباهتم ،فقد أصبحنا نتوقع أن تصل
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املنتجات إلينا برسعة وبمستوى عايل من اخلدمة ،ولن نرتدد يف ترك رشكة بعينها
والذهاب إىل املنافسني إن مل تلبي احتياجاتنا.

العنارص التي تؤثر عىل قرارات العمالء واملستهلكني الرشائية:هناك عدد من العوامل التي تؤثر يف قرارات املستهلك الرشائية ،ففهم واستيعاب

هذه العوامل يسمح للرشكات استهداف املجموعات التي قد تستجيب ملنتجات
الرشكة أو خدماهتا ،وهذه العوامل هي:

 أالثقافة :تشكل الثقافة التي تنتمي إليها قيمنا ومعتقداتنا وسلوكياتنا،لذا فإن فهم ثقافات الناس وخلفياهتم احلضارية والثقافية ُيساعد
الرشكات بشكل كبري عىل تقديم ما يناسبهم من السلع واخلدمات.

 بالطبقة االجتامعية :باإلضافة إىل االنتامء إىل ثقافة معينة ،فإن اإلنتامء إىلطبقة اجتامعية معينة يؤثر يف قرارات رشاء املستهلكني.

 -جاملجموعات املشرتكةُ :يشري مصطلح املجموعات املشرتكة إىل

جمموعات األشخاص ذوي اإلهتاممات املشرتكة كأعضاء النوادي
الرياضية ،وحمبي التكنولوجيا ،وهكذا.
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 دالصورة الذاتية :معظم الناس يؤمنون بمقولة «أنت ما تشرتي»،بمعنى أن مكانتك وقيمتك بني الناس مرتبطة بام تشرتيه وما تقتنيه من
ممتلكات ،وهذا األمر بالطبع يؤثر عىل السلوك الرشائي للبرش ،فالناس

ُتعرب عن شخصياهتا وهوياهتم من خالل املقتنيات واملشرتيات.

 هعوامل َظ ِرفية :يشري هذا املصطلح إىل األحداث والظروف التي تقع

يف حياة البرش وتتسبب يف نمط رشائي حمدد ،كالعطلة األسبوعية
واالحتفال باألعياد.

البدائل:
ما هو الفرق بني املنافسني والبدائل؟ الرشكة املنافسة هي الرشكة التي تقوم ببيع

منتجات مماثلة اخلصائص ملا تبيعه ،أما الرشكات التي تبيع منتجات بديلة ،فتقوم

ببيع منتجات ذات سامت وخصائص خمتلفة بعض اليشء عام ُتقدمه رشكتك،

ولكنها قد تكون بمثابة بديل ملنتجات رشكتك عند املستهلكني ،وهو األمر الذي

قد جيعل املؤسسة تتخذ تغري يف اسرتاتيجيتها ملواجهة هذه التغريات السوقية.

نرضب مثال عىل ذلك من الواقع ،من هو املنافس األول لرشكة كوكاكوال؟

رشكة بيبسى بالطبع ،فالرشكتني ُينتجان منتجات متامثلة السامت واخلصائص،
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ويستهدفان نفس األسواق ونفس رشائح املستهلكني ،ولكن قد تأتى رشكة وتقوم

نوعا ما ولكنه قد ينجح يف جذب املستهلكني كبديل عن
بإنتاج مرشوب خمتلف ً
كوكاكوال وبيبسى ،كريد بول ً
مثل أو رانى.
الدخائل اجلديدة:
قد حتدث مستجدات جديدة يف السوق توثر عىل حصة الرشكة السوقية وذلك
نتيجة تكنولوجيا جديدة أو خالفه ،وهو ما يطلق عيه بالدخائل اجلديدة.

عوامل البيئة الخارجية وفق نظرية بيستل (:)PESTLE
وهي العوامل اخلارجية التي قد تؤثر عىل مدى حتقيق الرؤية واألهداف
االسرتتيجية للمؤسسة ،حيث قد حتدث متغريات خارجية تؤثر عىل الرؤية وعىل
حتقيق األهداف ،وتضطر املؤسسة إىل تغيري اسرتاتيجيتها.

العوامل السياسية
وهي القرارات السياسية بني الدول وبعضها البعض وينضم إىل تلك القرارات

املناخ وظروف الدولة السياسية هل هي مستقرة أم متوترة؟ وكذلك السامح

بتواجد هيئات أجنبية أم ال؟ ً
أيضا العائق السيايس من املمكن أن يساهم يف هنضة
وتطوير وابتكار مشاريع جديدة ،وقد تتخذ بعض الدول قرارات سياسية تؤثر
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عىل صناعات بأكملها سواء بالسلب أو باإلجياب ،وقد حتدث ظروف سياسية يف
دولة ما تنعكس بالسلب عىل التجارة والصناعة هبا وحتد من الفرص.
العوامل االقتصادية:
وهي اإلمكانيات املادية املتاحة للمؤسسات وللدولة وللمجتمع ،وبالتايل جيب

عىل املؤسسة أن تقوم بدراسة الواقع االقتصادي للمجتمع حتى يمكنها حتديد هل

مربحا أم أن السوق سيؤدي إىل خسارهتا.
دخوهلا يف السوق سيكون ً
العوامل االجتامعية والدينية:

ويعرب عن ذلك العنرص بالعادات والتقاليد والقيم واملفاهيم املتعارفة يف

املجتمع والتي تؤثر عليه ،وهلذا عىل املؤسسة قبل أن تضع خطتها جيب أن تقوم

بدراسة خصائص ذلك املجتمع ومعرفة أساليب التعامل معه ،وكيفية استغالل
تلك األمور يف الدعاية التسويقية ملنتجات املؤسسة.

العوامل التكنولوجية:
أدى التطور التقني اهلائل عىل مر العصور إىل نشأة صناعات وأسواق جديدة،
واندحار صناعات ومؤسسات أخرى عفا عليها الزمن ،فهناك مؤسسات تم

إغالقها نتيجة لظهور تكنولوجيا جديدة قضت عىل أسواق قديمة وفتحت أخرى
جديدة ،وأكرب مثال عىل ذلك رشائط الكاسيت ورشائط الفيديو  VHSالتي كانت
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رائجة حتى أواخر القرن املايض ،إىل أن انترشت أجهزة احلاسب والوسائط
التخزينية احلديثة وشبكة االنرتنت ،فلم يعد هناك استخدام هلذه الرشائط
وانحدرت أسواق وصناعة كاملة ،وهناك أمثلة أخرى كثرية عىل هذا األمر.

العوامل القانونية:
وهي عبارة عن القوانني والترشيعات واإلجراءات احلكومية التي تنظم أعامل

املؤسسات يف املجتمع ،ومثال عىل ذلك القوانني اخلاصة بالعمل وتشغيل النساء

وغريها والتي جيب أن ُتوضع يف احلسبان عند كتابة السياسة اإلدارية للمؤسسة.
العوامل البيئية:

وللبيئة دور هام يف حتليل العنارص اخلارجية فخصائص البالد اجلغرافية ختتلف

من بلد ألخرى ،وهي ليست من صنع البرش حتى يستطيع أن يتحكم فيها،
ً
فمثل املناخ واجلغرافيا وحدوث الكوارث الطبيعية مثل الفياضانات والزالزل
والرباكني ،كل تلك األمور تؤثر عىل هيكلة اخلطة االسرتاتيجية.

الفصل
03
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قياس ومراجعة
األداء
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تمهيد
 -1عناصر نظام قياس األداء
عادة ما يتضمن نظام قياس األداء عدة عنارص وهي:
•اإلطار :هو األداة التي يتم من خالهلا قياس األداء ،مثل بطاقات األداء
املتوازن ،ومنشور األداء ،وغري ذلك من األطر التي سنقوم بتناوهلا يف هذا

الفصل ،وهي ختدم عدة أغراض منها املساعدة عىل قياس مستوى األداء
املحقق وتقديم التقارير حول ذلك من خالل حتويل األهداف االسرتاتيجية

إىل مؤرشات أداء ونتائج مستهدفة ،وتعد وسيلة إلطالع مجيع املوظفني عىل
املتطلبات املهمة لسري العمل واألسباب وراء ذلك ،وأطر العمل مفيدة

للغاية حيث أهنا تبسط طريقة عرض أهداف املؤسسة وتساعدها عىل تركيز

انتباهها عىل أهم عوامل نجاح أعامهلا.

أطر العمل هي هياكل تنظيمية تستخدم يف أنظمة قياس األداء ،ولكن قد يكون

لكل منها له بؤرة اهتامم خمتلفة عن اآلخر ،فبطاقة األداء املتوازن عىل سبيل املثال
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تبدي اهتام ًما أكرب بالعنارص غري املالية لألداء ،بينام يركز منظور األداء عىل متطلبات
أصحاب املصلحة املختلفني.

•األهداف :تتمثل األهداف يف وصف ما يتعني حتقيقه من أجل حتقيق
اسرتاتيجية املؤسسة ،وهي عادة ما تتدرج من املستويات العليا إىل األفراد

عرب اإلدارات املختلفة ،كام أهنا قد تكون حمددة للغاية كام يف حالة رشكة
بيبيس املتمثل يف رغبتها يف جتاوز حصة كوكاكوال السوقية يف الواليات
املتحدة ،لكنها عىل األغلب توصف بعبارات أكثر شمولية مثل حتسني

مستويات خدمة العمالء أو تقليل الفاقد (اخلسائر).

•ويعد اختيار األهداف االسرتاتيجية التي حتتاج املؤسسة لتحقيقها اخلطوة
األكثر أمهية أثناء إنشاء نظام القياس اخلاص هبا ،ثم يتم بعد ذلك استخدام

أطار معني كبطاقات األداء املتوازن لتحويل هذه األهداف إىل مقاييس
ومؤرشات أداء ثم إىل نتائج مستهدفة ،وسوف نعرض الح ًقا مفهوم خطة

النجاح والتي تعد أداة ممتازة لتحديد األهداف البالغة األمهية لعمل وأهيا

ليس ها ًما.
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•املقاييس (مؤرشات األداء الرئيسية) :يتم وضع مقاييس األداء بناء عىل
األهداف االسرتاتيجية املحددة ،حيث تقوم مقاييس األداء (أو مؤرشات

األداء) بقياس األداء واملساعدة يف تقييم التقدم املحرز نحو حتقيق اهلدف،

وجيب التنبه إىل وجوب وضع مقاييس أداء دقيقة يف حالة األهداف التي يتم

وصفها بعبارات عامة حيث أهنا تصبح ذات أمهية فقط عندما ُتصاغ بشكل
يوضح كيفية حساهبا ،وأن تكون مرتبطة ومشتقة من اهلدف املراد حتقيقه.

•النتائج املستهدفة :يتم اشتقاق وحتديد النتائج املستهدفة من مؤرشات
األداء املوضوعة ،حيث تستخدم النتائج املستهدفة لتحديد مستوى األداء

املطلوب لتحقيقها كام أنه يتم استخدامها ألغراض عديدة من بينها جعل
األهداف واملقاييس ذات معنى وملموسة لكل العاملني يف املؤسسة.

•مبادرات للتحسني :تعرف مبادرات التحسني عىل أهنا تغيريات ِ
أدخلت عىل
عمل املؤسسة من أجل حتسني األداء ،تذكر أن عملية القياس ذاهتا ال تقوم
بتحسني األداء ،ولكنها ببساطة تلفت االنتباه ملا هو مهم وتقدم مالحظات
حول التوجهات والتغيريات يف األداء.
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ويتحقق التحسني املستدام كنتيجة لتحسني العمليات أو املوارد املستخدمة،
وهلذا فمن املهم ليس فقط قياس األهداف وحتديدها ،بل ً
أيضا وضع خطة عمل

لتنفيذ التغيريات والتحسينات عندما تكون رضورية ،وهو ما سنناقشه الح ًقا يف
هذا الفصل.

ولكي يكون نظام قياس األداء ً
فعال ،جيب أن يكون هناك اتساق بني عنارصها
املختلفة ،كام ينبغي استخالص غاية الرشكة واسرتاتيجيتها ومتثيلها يف إطار عمل

قياس األداء من خالل بعض األهداف الرئيسية ،وجيب ً
أيضا أن يكون لكل

هدف مقياس أداء حيدد كيفية قياس التقدم املحرز ،وأن يكون لكل مقياس نتيجة

مستهدفة ترشح ما ينبغي حتقيقه وتوقيته.

وينقل هذا االتساق بوضوح ما حتاول املؤسسة حتقيقه ،كام جيب أن يتم دعم هذه
األهداف واملقاييس والنتائج املستهدفة ببعض املبادرات املختارة بعناية لتحسني

األداء ،بعض هذه املبادرات سيدعم حتقيق أكثر من هدف ،بينام مجيعها سيدعم
حتقيق هدف واحد عىل األقل.

إطار
العمل

األهداف

اهلدف
ورقة السجل

املقاييس

األهداف

النتائج املستهدفة
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خطط اإلجراءات

مبادرات

التحسني
شكل ()1-3
وسيتم عرض أمثلة عملية توضيحية عىل كيفية استخدام نظام إدارة األداء يف

األقسام التالية من هذا الفصل.
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أولًا :بطاقات األداء المتوازن
 -1ما هي بطاقة األداء المتوازن Balanced Scorecard؟
تعد بطاقة األداء املتوازن والتي يشار إليها بـ  BSCإحدى الطرق احلديثة لقياس

األداء حيث ُتعرف عىل إهنا أداة (إطار عمل) اهلدف منها هو مساعدة املؤسسات

عىل إدارة وتنفيذ اسرتاتيجيتها من خالل الربط بني رؤيتها وأهدافها ومبادراهتا
االسرتاتيجية ،وهي بذلك تتيح حتقيق التوازن بني املعايري املالية وباقي معايري
األداء واألهداف املتعلقة بجميع األقسام األخرى باملؤسسة.

وتضمن بطاقة األداء املتوازن جتنب بعض السلوكيات الغري مرغوب فيها لبعض

ً
ضغطا عىل املديرين يف املوازنة بني األداء قصري
املديرين حيث تشكل املعايري املالية
املدى (الربحية) واألداء طويل املدى (تعظيم ثروة املالك) كقيامهم بتأجيل بعض

النفقات الرأساملية اهلامة يف سبيل حتقيق أهداف مالية قصرية األجل ،ورغم أن

ذلك يساهم يف خفض التكاليف عىل املدى القريب لكنه سيؤدي لتأخر حتسن
األعامل عىل املدى البعيدة إضافة لفقدان بعض امليزات التنافسية.
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ومن أمثلة ذلك نظر بعض املديرين لتكاليف عمليات التدريب أو تعيني كوادر
جديدة عىل أهنا أمر يمكن تأجيله للفرتات املالية املقبلة عىل اعتبار أن املردود

الناجم عنها سيتحقق عىل املدى البعيد ،وبالتايل فإن خفض تكاليف التدريب
أو التعيني قد ُينظر له عىل أنه وسيلة لتوفري األموال وحتسني األداء املايل يف حني

أن ذلك من شأنه اإلرضار بقدرات املؤسسة وانخفاض مستوى اخلدمة املقدمة

لعمالئها وربام فقداهنم يف هناية املطاف.

وترتكز فكرة بطاقة األداء املتوازن يف األساس عىل التوازن بني أبعاد وعوامل
القياس ،وعدم الرتكيز عىل البعد املايل عىل حساب األبعاد األخرى ،عىل اعتبار

أنه ليس بإمكان عامل واحد توفري مؤرش واضح لألداء وهو ما يدعم استبعاد
فكرة ربط قياس األداء بالنتائج املالية وحدها والتي ً
دائم ما تركز عىل األداء املايل

ً
مؤرشا
للمؤسسة يف املايض وهو ال يعد
عىل األداء يف املستقبل ،كام أهنا
تؤكد عىل فكرة أن جماالت األنشطة

داخل أي مؤسسة ليست منفصلة

بذاهتا ،وإنام هي مرتابطة ،وأهنا تؤثر
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عىل بعضها ً
بعضا حتى يف أبسط جماالت األعامل ،والدليل عىل ذلك أن النجاح يف
زيادة معدالت اإلنتاج ال يعد كاف ًيا ما مل يكن مصحو ًبا بمقدار مناسب من املبيعات
وإال أدى ذلك لرتاكم املخزون.

 -2أساسيات استخدام بطاقة األداء المتوازن
يعد التوازن بني مجيع الوظائف التنظيمية هو أحد أهم نقاط قوة هذه األداة ،حيث

كانت املشكلة وال زالت إىل اآلن ،أن أغلب الرشكات تركز عىل املعايري املالية مثل
نمو اإليرادات والربحية ،بينام النظر للمؤسسة عرب أربعة أبعاد يساعد عىل إجياد
عالقة سببية بني االستثامر والنتائج املالية ،وقياسها وإدارهتا.

وال تعترب بطاقة األداء املتوازن جمرد بطاقة ولكنها إطار عمل ومنهجية تبدأ بتحديد
عدد صغري من األهداف املالية وغري املالية املرتبطة باألولويات االسرتاتيجية ،ثم

ريا مبادرات التحسني (يطلق عليها اسم
وضع املعايري والنتائج املستهدفة وأخ ً
املشاريع االسرتاتيجية) ،ومتثل هذه املرحلة األخرية االختالف الرئييس بينها وبني

باقي املنهجيات االسرتاتيجية ،حيث أهنا تدفع املؤسسة للتفكري حول كيفية قياس
األهداف ومن ثم حتديد املرشوعات التي تقود لتحقيق األهداف.
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ويتم حتقيق التوازن من خالل الرتكيز عىل األهداف املالية وغري املالية املنسوبة

ألربعة أبعاد وهي األمور املالية ،العمالء ،العمليات الداخلية ،والقدرة التنظيمية

للمؤسسة

 -3األبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازن
ريا ما ُتثار أسئلة بشأن األبعاد األربعة املرتبطة هبذه املنهجية؛ ملاذا جيب علينا
كث ً
النظر فقط هلذه األبعاد؟ ملاذا ال يشمل األمر الصحة والسالمة؟ واإلجابة هي أنه

ال يوجد ما يمنعنا من فعل ذلك ،فهذه األبعاد األربعة هي ببساطة إطار عمل،

ولكن عىل مدار عقود ثبت بوضوح نجاح االعتامد عليها.

واألهم من ذلك ،هو وجود عالقة سببية بني هذه األبعاد األربعة من أسفلها إىل

أعالها ،فالتغيريات يف التعلم واالبتكار ستؤدي لتغيريات عىل العمليات الداخلية
وحتسن النتائج املالية ،وقد يتسبب إضافة بعد
والتي ستؤثر بدورها عىل العمالء
ِّ

جديد يف عدم ضامن تلك العالقة السببية ،وقد يسفر ذلك عن بطاقة أداء مفيدة

لكنها قد تصبح غري متوازنة.
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وباختصار ،فإن نموذج األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن يتضمن ما ييل:
•البعد املايل :كيف نبدو لمساهمينا؟
• ُبعد العمالء :كيف نبدو لعمالئنا؟
• ُبعد العمليات الداخلية :ما الذي يجب أن نبرع فيه؟
• ُبعد االبتكار والتعلم :كيف يمكننا إيجاد القيمة والعمل على تحسينها؟

البعد املايل

ويقصد هبا األهداف املالية الرفيعة املستوى واملعايري املالية التي يمكنها املساعدة يف
اإلجابة عىل السؤال :كيف نبدو ملسامهينا؟ وتتميز األهداف املالية بسهولة حتديدها
نادرا ما يقدم أدنى
وقياسها ،ومع ذلك فإن وضع هدف مايل مثل حتسني الربحية ً

فكرة عن كيفية حتقيقه ،فيام يتيح ربط األهداف من املستوى األدنى من نموذج
األبعاد األربعة إمكانية البدء بتحديد املرشوعات وأوجه االستثامر
ُ بعد العمالء

ويقصد به األهداف واملعايري املرتبطة بشكل مبارش بعمالء املؤسسة والتي تركز

عىل رضا العمالء والتي من شأهنا اإلجابة عىل السؤال اخلاص بكيف نبدو
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لعمالئنا؟ إذ أنه من املهم ً
دائم النظر للمؤسسة من نفس منظور عمالئها ،وتفهم
ماذا يريدون منها ،وليس بالرضورة ما يمكنها تقديمه هلم
ُ بعد العمليات الداخلية
وهي ختتص باألهداف واملعايري التي حتدد مدي حسن سري العمل وما إذا كانت
املنتجات واخلدمات املقدمة تتوافق مع متطلبات العمالء ،وبعبارة أخرى ،اإلجابة

عىل السؤال اخلاص بام الذي جيب أن نكون أفضل بشأنه؟ حيث يساعد تبسيط
العمليات الداخلية عىل خفض بعض أكثر العنارص تكلفة ،كام يتيح الرتكيز عىل
األفكار اجلديدة واإلبداعية.

ُ بعد االبتكار والتعلم
خيتص هذا البعد باألهداف واملعايري املرتبطة بمدى جودة أداء موظفي املؤسسة
ومستواهم املهارى والتدريبي ،ثقافة املؤسسة ،وأسس القيادة واملعرفة إضافة

للبنية التحتية والتقنية ،وهو البعد الذي حيدث فيه معظم االستثامر ،كام جييب عن
السؤال املتعلق بالكيفية التي ُت ِّكن املؤسسة من استحداث قيمتها وحتسينها.

وترجع القيمة احلقيقية ملنهج األبعاد االربعة يف أنه يوفر إطار عمل لوصف
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اسرتاتيجية األعامل ،ولكونه يركز عىل األهداف واملعايري التي تطلعنا عىل التقدم

ا ُملحقق ،ويتيح لنا التأثري يف األنشطة من أجل حتقيق االسرتاتيجية.

وتتسم األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن برتتيب حمدد وباحتوائها عىل

أهدا ًفا اسرتاتيجية تسهم يف حتقيق رؤية املؤسسة ورسالتها ،وترتبط تلك

األهداف مع بعضها بطريقة سببية من األسفل لألعىل بمعنى أن البعد األسفل
بتسبب فيام يعلوه

وتعد اخلريطة االسرتاتيجية وسيلة قوية للغاية تسمح ملستخدمها بالتحدث عن
التأثري الذي يسببه االستثامر يف األسفل يف النتائج املالية باألعىل.
 -4تحويل األهداف االستراتيجة إلى مؤشرات
أداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن

تعترب األهداف االسرتاتيجية هي األساس الذي تبنى عليه نظام بطاقة األداء
املتوازن ،ويف أي عملية ختطيط اسرتاتيجي البد من استحداث أهداف اسرتاتيجية
ذات مغذى من أجل إحياء أي اسرتاتيجية ،وقد يظن البعض أن األهداف
االسرتاتيجية ليست سوى جزء من الرشائح التنفيذية للمؤسسات ،لكن هذا ليس
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صحيحا ألهنا تناسب مجيع مستويات املؤسسة ،وقد ختتلف املسميات يف طبيعتها
ً

لكنها حتتفظ بنفس تأثريها ،فعىل سبيل املثال فإن اهلدف االسرتاتيجي للمؤسسة
قد يكون أكثر شمولية ،مثل «حتسني رضا العمالء» لكنه سيصبح أكثر حتديدً ا

عىل مستوى وحدات األعامل؛ «حتسني رضا العمالء عرب تواصل أفضل معهم»،
وتزداد درجة التحديد بشكل أكرب عىل املستوى الشخيص ليصبح اهلدف «حتسني

رضا العمالء عن طريق إنفاق ما ال يقل عن  %40من الوقت يف خدمتهم».

لكن هناك مالحظة مثرية لالهتامم تتعلق باألهداف االسرتاتيجية وهي صعوبة
حتديد مؤرشات األداء وبصفة خاصة عندما تكون هناك عالقة سببية معقدة بني
ريا حيث تم افرتاض
السبب ونتيجته ،عىل الرغم أنه يف املثال األخري بدا األمر يس ً

أن قضاء  %40من الوقت يف خدمة العمالء سيساهم يف حتسني مستوى رضاهم
وهو ما يمكن حتقيقه يف هذه احلالة.

شيوعا
واحد من أكثر املآزق
ً

التي تظهر عند حتديد األهداف

االسرتاتيجية هو وصف املرشوعات

ً
عوضا عن األهداف ،وعىل سبيل
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املثال قد يكون «إنشاء نظام إدارة عالقات عمالء جديدة وبدء تشغيلها» حتمية

اسرتاتيجية لكنه ال يعد هد ًفا اسرتاتيج ًيا ،فيام يمكن أن يكون اهلدف االسرتاتيجي
هلذا األمر هو «حتسني خدمة العمالء باستخدام األدوات والتقنيات» وليس لذلك

دالالت ألن «إنشاء إدارة عالقات عمالء جديدة» هو مرشوع وسينتهي ،إذن هو

ليس هد ًفا للتحسني املستمر ،والوسيلة الوحيدة لقياسه هي التأكد من اإلنجازات

التي حتققت ومن اكتامل املرشوع ،ال يوجد يشء عن املرشوع يدل عىل حتسن األداء.

ومن األمور التي ينبغي إدراكها أن نتيجة النشاط هي ما تدل عىل حتسن األداء ،وأن
دورا يف حتسن األداء بام أهنا تؤدي لتغيري اسرتاتيجي،
املشاريع واملبادرات تلعب ً

ومع ذلك ،فمن الرضوري التأكيد عىل أننا ال نقوم باملرشوعات من أجل
املرشوعات ذاهتا وإنام للحصول عىل نتائج معينة ،وهلذا السبب جيب أن يكون

واضحا وأن تكون نتائجه قابلة للقياس بوضوح حيث يتيح
سبب إقامة املرشوع
ً
ذلك ربطها باألهداف االسرتاتيجية

وتعد األهداف االسرتاتيجية الركائز األساسية السرتاتيجية جيدة ،فهي تعطي

توجيهات واضحة للمؤسسة بشأن ما هو مهم ،كام أهنا تعد وسيلة لضامن توافق
اجلميع ومشاركتهم من خالل وصفها وتسلسلها
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 -5مؤشرات األداء الرئيسية KPIs
بمجرد إنشاء بطاقة األداء املتوازن ،يتم البدء يف إضافة معايري األداء إليها
والتي غال ًبا ما يشار إليها باسم مؤرشات األداء الرئيسية والتي من شأهنا تقديم

املعلومات التي حتتاجها املؤسسة لتحديد ما إذا كان أداؤها جيدً ا أم ال؟ وإذا أردنا

تعريف مؤرشات األداء الرئيسيةيمكن القول أهنا مؤرشات تساعد املؤسسة عىل
حتديد مدى تقدمها يف إجتاه حتقيق األهداف املوضوعة ،فهى مرتبطة باألهداف يف
املقام األول ،فعىل سبيل املثال ،إن كان أحد أهداف املؤسسة هو زيادة الربحية فإن

مؤرشات األداء الرئيسية التي يمكن استخدامها لقياس مدى حتقيق هذا اهلدف قد

تكون صايف الربح ،وتكاليف التشغيل ً
مثل.

ولسوء احلظ ،فإن بعض املؤسسات مل تعد قادرة عىل التمييز بني مؤرشات األداء
الرئيسية واملعايري التشغيلية ،بل إهنا باتت ترى أنه ينبغي قياس كل يشء واإلبالغ
عنه ،لكن األمر ال ينبغي له أن يكون كذلك ،فمؤرش األداء الرئييس هو واحد من

عدد صغري من التدابري التي تم تصميمها للحد من الطابع املعقد لألداء املؤسيس

وحتويله إىل يشء يسهل فهمه والتعامل معه برسعة.
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وعىل نفس النحو الذي يراقب به الطبيب أو املمرضة معدل النبض ودرجة
احلرارة لتحديد الصحة العامة لشخص ما ،يستطيع املديرون مراقبة مؤرشات

األداء الرئيسية لتحديد صحة املؤسسة ،فمن أين تكون البداية؟ واإلجابة هي

أن األمر يعتمد كلية عىل االسرتاتيجية التي تعتمدها املؤسسة يف ذلك الوقت،
حيث ينبغي أن تكون هناك عالقة مبارشة بني ما حتاول املؤسسة حتقيقه (األهداف
االسرتاتيجية) وبني ما يتم قياسه لتحديد التقدم املحرز نحو حتقيق اهلدف.
كام أنه من الواضح أنه سيكون هناك العديد من املعايري التشغيلية والتي ربام
سيساهم بعضها يف بيانات مؤرشات األداء الرئيسية ،لذا ينبغي التنبه لعدم اخللط
بينهام ،ويوفر هذا األسلوب إطار عمل إللقاء نظرة متوازنة عىل املؤسسة وحتديد
أهدافها االسرتاتيجية عىل مستوى األبعاد األربعة إىل جانب مؤرشات األداء
الرئيسية املرتبطة هبا مع رضورة احلرص عىل عدم حتديد العديد من األهداف

االسرتاتيجية.

ومن األفضل عند إنشاء إطار عمل  ،الرتكيز عىل عدد صغري من األشياء من

أجل ضامن التأثري عىل السلوكيات والنتائج ً
بدل من نرش عبء العمل بشكل
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واسع ال يضمن حتقيق أي يشء عىل اإلطالق ،وهذا ما أشار إليه بصورة جيدة
مستشار اسرتاتيجية األعامل (فرانكلني كويف) ،حيث أوضح أنه يف حال احتوت
مجيعا ،يف حني أن
اسرتاتيجيتك عىل ثالثة أهداف ،فإنك سوف تنجح بتحقيقها ً
اسرتاتيجيتك إن احتوت عىل ما بني أربعة لعرشة أهداف ،فإنك ستنجح يف حتقيق

من واحد إىل إثنني منها ،بينام يؤدي احتوائها عىل أكثر من عرشة أهداف إىل عدم
حتقيق أي منها ،متا ًما مثلام يشري «قانون تناقص الغلة»
ريا البد أن حتتوي مؤرشات األداء الرئيسية عىل مؤرشات رائدة وأخرى
أخ ً

نظرا لدقتها
متأخرة ،وتركز معظم اخلطط االسرتاتيجية عىل املؤرشات املتأخرة ً

وسهولة قياسها ،فأنت إن رغبت بإنقاص وزنك ،فإنه يتوجب عليك الصعود إىل
امليزان حيث سيعطيك هذا ً
قاطعا
دليل
ً

عىل نجاحك من عدمه ،لكن ذلك
لن يعطيني أي مساعدة إلدراك

النجاح ،وما يعطيني ح ًقا املساعدة

عىل النجاح هو أن أقوم بقياس عدد
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مرات ذهايب للركض ،كم تناولت من الطعام ،وأن أقوم بالتخطيط لذلك ،وأن
أقوم بتحديد مؤرشين رائدين يمكنهام مساعديت عىل النجاح.

عليك أن تعلم أن املؤرشات الرائدة من الصعب حتديدها لكنها الوحيدة التي
يمكن التأثري فيها وبالتايل ُت ِدث الفارق ،وهلذا ال جيب التقليل من أمهية املؤرشات

الرائدة عند إنشاء بطاقة األداء املتوازن وحتديد أهدافنا االسرتاتيجية ،واختيار
مؤرشات األداء الرئيسية

مثال عىل بطاقة األداء املتوازن
الرؤية

النهوض باملجتمع من خالل خدمات املعلومات فائقة السرعة لتحقيق
سهولة الوصول للخدمات واملعلومات

الهدف

تقديم خدمات جوال مفيدة للمجتمع بشكل قانوني ،أخالقي ونزيه
أينما تواجدنا

األولويات
االستراتيجية
النتائج
االستراتيجية

شراكات املحتوى

خدمة العمالء

سلسلة تشغيل قوية
للمحتوى ،خدمات
املعلومات واالتفاقات
الحصرية

وضوح العروض
املقدمة بشكل يفوق
ما هو متوفرباألسواق
ً
حاليا ،أفضل واجهة
مستخدم

التوعية بالعالمة
التجارية
إعادة تنشيط العالمة
استنادا
التجارية
ً
للنجاحات املحققة،
جذب شريحة أكبرمن
العمالء صغارالسن
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األهداف االستراتيجية
البعد املالي
خفض
زيادة
زيادة
تكاليف
اإليرادات الربحية
التشغيل

مؤشرات األداء
الرئيسية

النتائج
املستهدفة

صافي الربح

 %5سنويا

تكاليف التشغيل

 %3سنويا

إيرادات األسواق
املستهدفة

 %12سنويا

الحصة السوقية

 %3سنويا

بعد العمالء
تحسين تحسين
وضوح االنطباع
العروض السوقي

تحسين
رضا
العمالء

نسبة رضا العمالء
مؤشراملجموعة
املستهدفة

 % 85هذا
العام
 %90من كل
مجموعة

املشروعات
تطبيق نظام
محاسبي مالي جديد
تبسيط عمليات
الفوترة
دراسات سوقية
حول متطلبات
املستخدم النهائي
التنافسية ملناطق
جديدة
"تحسين العروض"
برنامج ملدة عامين
استحداث عملية
اختيارعروض
حسنة
ُم َّ
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بعد العمليات الداخلية
ُ
تحسين تحسين تحسين
اختيار الخدمات الرقابة
العروض املعلوماتية على
التكاليف

نسبة مبيعات
املنتجات الجديدة
من إجمالي املبيعات

 %12هذا
العام

درجة التوعية
بالعالمة التجارية

 %5سنويا

ربط برنامج
"تحسين العروض"
برنامج تدريبي
للعروض الجديدة
وواجهة املستخدم

برنامج تدريبي
 %90كل فترة
مؤشركفاءة التكلفة مشمولة للتسويق واملنتجات
بالتقرير

خطط تطوير
املوظفين

بعد االبتكاروالتعلم
ُ
تحسين تحسين تحسين
املعرفة التقنية سلسلة مؤشركفاءة سلسة
التشغيل
واملهارات
اإلمداد
مؤشرالتدريب
التقني

%95

اتفاقات توريد
محتوى ملدة عامين

% 90

برنامج تطوير
شامل
للتقنيات ً
ترقية مركزالبيانات

%95

خدمة العمالء – النزاهة – الجودة – النفع (الفائدة) (الرغبة في
املساعدة) –املجتمع -الفعالية
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 -6استخدام بطاقة األداء المتوازن
تستخدم العديد من الرشكات واملؤسسات واحلكومات حول العامل بطاقة األداء
املتوازن بنجاح ،فهي تعد نظا ًما إلدارة أداء األعامل وقياس األداء جمتمعني ،وعىل

الرغم من أن أكثر من  %50من املؤسسات الكبرية حول العامل تستخدمها ،فإن

عد ًدا ال حيىص من املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم هي األخرى تعتمد

عليها ،فحجم املؤسسة ال يعد عائ ًقا الستخدامها ،فيام يعترب تواجد املؤسسة لعدة
سنوات ً
رشطا أساس ًيا إلمكانية استخدامها واالعتامد عليها ،فهي ال تعمل جيدً ا

مع املؤسسات الناشئة.

تبدأ املؤسسات يف االعتامد عىل بطاقة األداء املتوازن عىل األغلب من خالل قراءة
أحد الكتب العديدة حوهلا ،أو حضور ندوة عنها ،أو البحث عنها عرب اإلنرتنت
حيث أن هناك العديد من املصادر التي متهد هلا وتدرب عليها ،وبمجرد أن تعتزم
أي مؤسسة االعتامد عىل نظام بطاقة األداء املتوازن ،يمكنها إسناد املهمة لطرف
خارجي إلدارة ورشة عمل اسرتاتيجية هبدف ضامن عرض وجهة نظر حمايدة
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حول عملية استحداثها والتي يمكن أن تكون رسيعة جدً ا (بضعة أسابيع) ،أو
بطيئة (سنة) استنا ًدا لنطاق ودرجة تعقيد بطاقة األداء واملؤسسة.
وختتار معظم املؤسسات االعتامد عىل االستحداث الرسيع أو املتوسط لبطاقة
األداء املتوازن ألنه سيكفل زخم املرشوع واإلقرار بأن عملية جدولة النتائج هي
عملية متكررة إذ أنه من األفضل يف كثري من األحيان أن يتم ارتكاب األخطاء
وتصحيحها يف وقت مبكر بينام ال تزال املؤسسة متحمسة للمنهجية اجلديدة
ويتم عادة تنفيذ املرحلة األولية لنظام بطاقة األداء املتوازن باستخدام برامج
ميكروسوفت وورد ،إكسيل ،وباوربوينت ،ومع بلوغها مرحلة النضج ،يتم تعميم

املنهجية عىل باقي املؤسسة هبدف ربط مجيع موظفيها بأهدافها االسرتاتيجية عرب
استخدام معايري فردية أو مجاعية مما سيستدعي احلاجة لربنامج للقيام هبذا بكفاءة.
استمرارية بطاقة األداء
وتتمثل الفكرة الرئيسية ملنهجية بطاقة األداء املتوازن يف توفري إطار عمل مستمر
ومتجدد يف مجيع أنحاء املؤسسة ،كام حتتاج البطاقة ألن تتميز باالستمرارية وسهولة

85
إدارة األداء
المؤسسي

النرش وأن تستفيد من التقنية لدعم آلية العملية قدر اإلمكان ،ويف النهاية جيب أن

تصبح بطاقة األداء املتوازن جز ًءا من ثقافة املؤسسة واخلربة املهنية ملوظفيها ،حيث
يتيح سهولة انتشار نظامها عىل شبكة اإلنرتنت إمكانية استمراريتها وانتشارها

بشكل رسيع

الثقافة واالتصال
رسيعا يف أرجاء املؤسسة حيث
بمجرد تكوين بطاقة األداء ،فإنه من املهم أن تتدفق
ً

سيساعد هذا يف ربط املجموعات واألفراد باالسرتاتيجية ،سيكون اجلميع بحاجة

لفهم العالقة بني األسباب والنتائج وكيفية ارتباطها باألداء العام للمؤسسة،
ويكمن اهلدف وراء ذلك يف حتويل االسرتاتيجية إىل لغة يومية للموظفني وحتديد

معايري النجاح التي ترتبط باالجتاه االسرتاتيجي العام.
 -7الفوائد الرئيسية لبطاقة األداء المتوازن

بعد مرور عقود من األخذ هبذه املنهجية ،نجدها قد أصبحت مقبولة من ِقبل

مؤسسات كثرية بوصفها الطريقة الفعلية جلمع املعلومات واختاذ القرارات وتنفيذ
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االسرتاتيجيات حيث ُيقدَّ ر أن أكثر من  %50من املؤسسات الكبرية تستخدم
نظرا لفوائدها التي تتضمن ما ييل:
إدارة أداء األعامل كمنهج هلا ً
•حتسني املواءمة والتواصل املؤسيس
حيتاج هذا النهج أن يتم اعتامد األسلوب من قبل املؤسسة بأكملها؛ من أقسام
معيارا واحدً ا للجميع الذين سيتشاركون جمموعة
ووحدات أعامل بحيث يصبح
ً

من األهداف االسرتاتيجية وتصبح الفائدة املبارشة لغتهم املشرتكة ،وال يعني

ذلك أنه يتوجب بدء استخدام بطاقة األداء املتوازن بشكل فوري يف مجيع أنحاء
املؤسسة ،إذ أنه من األفضل يف الواقع أن تبدأ بشكل مبدأي عىل املستوى التنفيذي
ومن ثم نرشها عىل باقي املؤسسة خالل فرتة زمنية حمددة.
•ختطيط اسرتاتيجي أفضل
ويفرض وضع خطة اسرتاتيجية عىل الفريق التنفيذي التفكري بجدية يف العالقة

بني اهلدف االسرتاتيجي ،املبادرات ،واملعايري املطلوبة للمساعدة يف حتقيق
النجاح (املعايري الرائدة) ،وحتديد النجاح احلقيقي (املعايري املتأخرة) ،وهلذا،

فإن اخلطة االسرتاتيجية ستصبح حجر الزاوية يف التخطيط االسرتاتيجي،
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إضافة لتمتعها بميزة إضافية تتمثل يف كوهنا وسيط لالتصاالت لالسرتاتيجية

بالنسبة لباقي املؤسسة

•حتسني إعداد تقارير األداء بشكل عام
من املالحظ ً
دائم أن الذهن دائام ما يركز عىل األشياء التي جيب إبالغ اإلدارة
أمورا أخرى حتتاج لقياسها واإلبالغ عنها،
والفرق التنفيذية هبا ،ورغم أن هناك ً

إال أن احلقيقة البسيطة املتمثلة يف أن اإلدارة والفرق التنفيذية واضحة بشأن

ما حيتاجونه ،ستجعل املؤسسة بأكمها تفكر فيام هو مطلوب واألهم من ذلك
سبب طلبه.

وواحدة من الفوائد الواضحة لبطاقة األداء هو التخلص من التقارير الغري

رضورية ،إضافة لضامن حتقيقها املواءمة املؤسسية ،وحتسني التواصل ،وحتقيق

ختطيط اسرتاتيجي أقوى بكثري ،ويف هناية األمر تؤدي إىل مؤسسة ذات أداء أفضل
ومتوافقة مع اسرتاتيجية العمل اخلاص هبا.
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ثان ًيا :أدوات أخرى لقياس األداء
 -1منشور األداء
لقد أصبحت بطاقة األداء املتوازن إطار العمل املفضل للعديد من املؤسسات،
ومع ذلك ،فإن هناك احتياج متزايد إلبداء مزيد من االهتامم الحتياجات خمتلف
جمموعات أصحاب املصلحة بشأن عملية قياس األداء ،حيث يتطلب تفهم
احتياجات أصحاب املصلحة ونسجها يف مشهد متكامل حول ما حتاول املؤسسة

تقديمه إىل تصور خمتلف.

لقد متت مراعاة هذا األمر عند تصميم منشور األداء ،فهو إطار متطور لقياس
األداء متعدد املستويات يراعي وجهة نظر العديد من أصحاب املصالح ،وهو
يمتلك مخسة أوجه هي :متطلبات أصحاب املصلحة ،االسرتاتيجية ،العمليات،
القدرة واملوارد

وتشكل االسرتاتيجية نقطة البداية يف حالة بطاقة األداء املتوازن عىل الرغم من

أنه ً
أيضا يتم حينئذ اختاذ احتياجات أصحاب املصلحة يف االعتبار ،أما يف منشور
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األداء ،فإن البداية تكون من عند أصحاب املصلحة وهلذا السبب فإنه مناسب

بصورة خاصة ملؤسسات القطاع العام ،فهو يدمج احتياجات أصحاب املصلحة

(ما حيتاجونه من املؤسسة) مع متطلبات املؤسسة (ما حتتاجه املؤسسة من أصحاب
املصلحة) عىل مستوى الرشكة ،وحدة األعامل ،وعىل املستوى الوظيفي.
األسئلة التي ينبغي سؤاهلا عند إنشاء منشور األداء:
أصحاب املصالح (املستثمرين ،العمالء،
الوسطاء ،املوظفين ،املوردين ،الجهات
التنظيمية واملجتمعات)

من هم أصحاب املصلحة لدينا؟
ما الذي يحتاجه أصحاب املصلحة
لدينا؟
أي من احتياجات أصحاب املصلحة
بإمكاننا تلبيته؟

االستراتيجية (على كافة املستويات
كاملستوى املؤس�سي ،ووحدات األعمال،
واملنتجات والخدمات ،واملستوى
التشغيلي)

أي االستراتيجيات سنتبعها إلرضاء
أصحاب املصلحة لدينا؟

العمليات (التخطيط ،تطوير املنتجات
والخدمات ،التسويق ،البيع)

أي العمليات نحتاجها لتنفيذ
االستراتيجية؟
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القدرة واملوارد (األشخاص ،املمارسات،
التقنيات ،البنية التحتية)

ما هي القدرات واملوارد التي نحتاجها
ألداء العمليات بفاعلية؟

أصحاب املصالح

ما الذي نحتاجه من أصحاب
املصالح؟

يقدم منظور األداء ً
أيضا سلسلة من األسئلة التي ينبغي عليك سؤاهلا إلدراك

كل ما هو جوهري لتحقيق النجاح ملؤسستك ،وبمجرد إجابتك عىل هذه
األسئلة يمكنك البدء بوضع األهداف ،ومنها يمكن استحداث مؤرشات األداء
واألهداف بنفس الطريقة املتبعة يف حالة بطاقة األداء املتوازن.
 -2خريطة النجاح
فيام سبق ،ناقشنا سو ًيا اثنتني من أطر العمل الرائدة يف قياس األداء ،وسوف نناقش

آخرا وهو ما يعرف باسم خريطة النجاح والذي هيتم حتديد ما الذي
اآلن ً
إطارا ً
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ينبغي عليك قياسه ،وسوف نبدأ بوصف عملية إنشاء خريطة النجاح قبل توضيح

مفهومها بمثال

•عملية إنشاء خريطة نجاح
يعد السؤال البسيط «ما الذي نحتاج للقيام به؟» هو بداية تلك العملية ،ففي

حالة املؤسسات التجارية ربام يكون السؤال «ما الذي نحتاج للقيام به لزيادة
العائد املايل؟» وعىل املستوى اإلنساين قد يكون السؤال «ما الذي نحتاجه

خلفض نسب اإلصابة باملالريا يف إفريقيا» ،فبمجرد توصلك للسؤال ينبغي
عليك أن تسأل نفسك «كيف يمكنني حتقيق ذلك؟» ،واإلجابة عىل هذا السؤال

هي ما سوف تساعدك عىل حتديد غاياتك يف اخلطوة التالية ،وبمجرد قيامك

بتحديد تلك الغايات ،سيكون لزا ًما عليك معرفة ما الذي حتتاج لفعله؟ ومن

ثم ،كيف يمكنك فعله؟

عرف املرحلة األوىل «ما» عىل أهنا «زيادة عائداتنا املالية»،
يف الشكل (ُ )2-3ت ِّ
و«كيف» عىل أهنا «زيادة مبيعاتنا» و «خفض تكاليفنا» ،ويف املرحلة الثانية ستقوم

بالتعامل مع «ما» عىل أهنا «زيادة املبيعات» و «خفض التكلفة» وقم بسؤال نفسك
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مرة أخرى «كيف يمكنني فعل ذلك» ،سيستمر األمر عىل هذا النحو ملراحل

أخرى إىل أن تتكون لديك خريطة نجاح أولية.
املرحلة األوىل

زيادة العائدات
زيادة املبيعات

ما
كيف

خفض التكلفة

املرحلة الثانية

زيادة العائدات
زيادة املبيعات

خفض التكلفة

ما
كيف
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املرحلة الثالثة

ما
كيف
شكل ()2-3

وتتدرج بك عملية «ما/كيف» من أعىل إىل أسفل يف خريطة النجاح ،ومع ذلك،

هناك سؤال آخر ينبغي عليك سؤاله لتخترب صحة املنطق الذي تتبعه ،أال وهو

«ملاذا؟» ،هذا السؤال يرتفع بك يف خريطة النجاح اخلاصة بك ،ويف املثال املوضح

يف الشكل ( ،)2-3يكون السؤال «ملاذا ترغب الرشكة يف زيادة مبيعاهتا؟» واإلجابة
هي «لتزيد عائداهتا» ،وعىل نحو مماثل «ملاذا ترغب الرشكة يف خفض تكاليفها»،
واإلجابة مرة أخرى «لتزيد عائداهتا»

وعندما تنتهي من إعداد املسودة األولية خلريطة نجاحك باستخدام عملية «ما/

كيف» ،فإن أول اختبار يمكنك إجراؤه للتحقق من منطقك من أسفل ألعىل هو
السؤال بـ «ملاذا» ،فـ «ملاذا» هو السؤال الذي سيطرحه عليك موظفوك ،وهلذا،

فإنه عىل الرغم من أنك قد تتحصل عىل خطة نجاح تتيح حتقيق ما ترغب به
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مؤسستك ،فإن أول ما سيسألك عنه املوظفون هو «ملاذا» ،حيث متنحهم اإلجابة

ريا لكيفية ارتباط ما يفعلونه بام تسعى املؤسسة لتحقيقه ،وعندما يدرك
عليه تفس ً

املوظفون كيفية تأثري ما يقومون به عىل أداء املؤسسة ،سيتفهمون ويقدِّ رون
دورهم ،وسيكون هناك ما يدفعهم لتحسني أدائهم كنتيجة مبارشة لذلك.

أما إذا كان الرابط غري مقنع ،فإنه ينبغي عليك التفكري مل ًيا حول مدى صحة
خريطة نجاحك ،إذ أن خريطة النجاح التي يتم إنشاؤها هبذه الكيفية هي عبارة

عن جمموعة منطقية من األهداف املرتبطة بالغرض الرئييس للمؤسسة.
•أمثلة عىل خريطة النجاح

ولنأخذ ً
مثال عىل خريطة نجاح لرشكة تدريب ترغب يف حتسني ربحها ،حيث

كانوا يعقدون بنجاح دورات قصرية عىل مدار سنوات يف مركزهم التدريبي،

لكنهم اصطدموا برغبة األطراف املعنية يف حتقيق عائدات أفضل عىل استثامراهتم
مما دفع الفريق اإلداري للنظر يف الطرق املختلفة لتحقيق ذلك.

وكانت أحد االحتامالت املطروحة تتمثل يف زيادة حجم أعامل الرشكة ،لكن

متاحا هلم استئجار
مركزهم التدريبي كان يعمل بكامل طاقته ،ورغم أنه كان ً
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منشآت تساعدهم عىل زيادة حجم العمل ،إال أهنم مل يكونوا واثقني من وجود

طلب ٍ
ٍ
كاف لتربير تلك اخلطوة ،فقادهم بحثهم لالعتقاد بأن أفضل طريقة
حجم

لزيادة الربح هي زيادة رسوم الدورات ،لقد كانوا يعتقدون أن هذا اإلجراء
سيمكنهم من االحتفاظ بالعديد من عمالئهم احلاليني واالستفادة من سوق
جديدة لكن ينبغي عليهم إدارة تلك اخلطوة بحرص ،ويظهر الشكل ()3-3

خريطة النجاح التي تعكس تفكريهم

زيادة الربحية

زيادة األسعار

التحكم في التكلفة
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زيادة القيمة املتصورة لدى العميل

زيادة رضا
املندوبين

زيادة رضا
املشتري

بناء سمعة
سوقية

 تحسين جودة العروض  -تحسين إدارةالتقديمية.
عالقات العمالء

 -زيادة األنشطة الدعائية.

 -تحسين الدعم اإلداري.

 -زيادة التغطية الدعائية

 تحسين القاعات واألطعمة تطوير عالقة العمالءبالفريق اإلداري

زيادة النشر
عقد مؤتمرات فخمة
 -ترقية املو اقع

تطويرالقدرات
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فإن أرادوا االحتفاظ بالعمالء احلاليني وجذب عمالء جدد لدهيم االستعداد

لدفع املزيد من األموال ،لتوجب عليهم السعي نحو زيادة إدراك عمالئهم حول
قيمة التدريب املقدم هلم ألهنم يعلمون أنه يف حال زيادة األسعار سيفقدون ً
بعضا
من عمالئهم وأنه يتعني عليهم تعويضهم بآخرين من أجل زيادة الربحية إضافة
الضطرارهم إلعادة وضعهم هبدف جذب رشحية سوقية جديدة

لقد قاموا بتقسيم إدراك القيمة إىل جزئني مها :إدراك من حيرضون الدورات وإدراك
من يقومون برشائها وهم عىل األغلب مديرو التدريب بالرشكات الكربى.

وتساءلوا كيف يمكنهم زيادة رضا احلارضين للدورات؟ قد يكون ذلك عن طريق

حتسني املنشآت يف مركزهم التدريبي وخدمات األطعمة ،يمكنهم ً
أيضا تطوير
مهارات املدربني للتأكد من أن العروض ستصبح أكثر حيوية وإثارة لالهتامم

وماذا عن كيفية حتسني رضا املشرتين؟ إحدى الطرق قد تكون التأكيد عىل أعامهلم

ممتعة ويسهل التعامل معها ،إذن كيف يمكنهم القيام بذلك؟ وتتمثل إحدى
الطرق لتحقيق ذلك يف تكوين فريق إدارة عمالء.

وعقب ذلك ،يتعني عليهم التفكري يف كيفية جذب عمالء جدد حيث توصلوا

ألن العامل األسايس هنا هو بناء سمعة جيدة يف السوق ،ألن ذلك لن جيتذب
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عمالء جدد فحسب ،لكنه سيعزز ً
أيضا موقفهم مع العمالء الذين يريدون
االحتفاظ هبم ،والسؤال إذن هو كيف سيتمكنون من بناء سمعة جيدة؟ سيولون

اهتام ًما ببعض العالقات العامة وسيقومون برفع مستوى النشاط الرتوجيي ،ومرة

أخرى يكون السؤال وكيف سيفعلون هذا؟ سيعقدون بعض الفعاليات الفخمة،
ويقومون بإعداد مقاالت للمجالت والصحف املهنية ...إلخ

عند التأكد من منطقية خريطة النجاح ،البد من استخدام السؤال «ملاذا؟» ،عىل

سبيل املثال ،ملاذا يقومون بتطوير املدربني؟ فتكون اإلجابة ،من أجل زيادة الرتويج
وحتسني جودة العروض التقديمية ،وملاذا يرغبون بتحسني جودة العروض
التقديمية؟ واإلجابة هي من أجل حتسني رضا العمالء ،وملاذا يريدون حتسني رضا

العمالء؟ من أجل زيادة القيمة يف نظر العميل ،وهكذا ،ففي هذه احلالة يف كل مرة

متثل اإلجابة عىل السؤال «ملاذا» الغاية التي تعلوها.
•املامرسة العملية خريطة النجاح

يتعني عىل الفريق املثايل وا ُمل َّ
شكل من كبار املوظفني وضع خريطة النجاح
اخلاصة باملؤسسة حيث أهنم األكثر دراية بام حتاول املؤسسة حتقيقه وكيفية حتويل
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االسرتاتيجية إىل خطوات عملية ،وهو ما ال يقل أمهية عن خريطة النجاح النهائية

ذاهتا ألنه الوقت الذي يتناقش ويتجادل فيه أعضاء الفريق حول الغايات الرئيسية
للمؤسسة ومن ثم يتفقون عليها ،ولنأخذ ً
مثال عىل ذلك.

توصل فريق إحدى الرشكات أن غاية اإلدارة العليا هو زيادة أرباحهم ،فتساءلوا
عن كيفية حتقيق ذلك؟ يمكن حتقيق ذلك من خالل زيادة املبيعات والتحكم يف
التكاليف ،ثم كان السؤال ،كيف يمكنهم زيادة املبيعات؟ وكان قرارهم بزيادة
املبيعات للعمالء احلاليني وإجياد عمالء جدد ،ليتبادر لذهنهم سؤال حول كيفية
قيامهم بذلك؟ فكانت هناك سلسلة كاملة من اإلجراءات املقرتحة

ومع ذلك ،عند مراجعة خريطة النجاح من أسفل ألعىل ،قاموا بسؤال أنفسهم؛

ملاذا نحن بحاجة لعمالء جدد؟ لقد لفت العضو املنتدب االنتباه ألن الرشكة

بالفعل تتعامل مع مجيع رشكات البناء الكربى يف البالد ومع كل اجلهات الرئيسية
املحلية« ،فمن أين لنا العثور عىل عمالء جدد؟» تساؤل طرحه العضو املنتدب،

هل هم أناس بدأوا للتو أعامهلم؟ أم هم أشخاص جتاوزوا حدودهم االئتامنية
مع منافسينا؟ فليس هناك أي عمالء جدد لدهيم حجم معامالت كبري ال نعرفهم

بالفعل
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وأضاف ،إذا أتى عميل ألحد فروعنا طال ًبا فتح حساب لدينا ،فمن املؤكد أننا

سنقوم بذلك ألننا نريد أعامهلم لكنني ال أستهدف عمالء جدد أو أقوم بمكافأة
فريقنا للمبيعات عىل البحث عنهم ألن دفاتر مبيعاتنا ستمتلئ هبم يف حني أهنم
سيكونون مسامهني هامشيني يف أرباحنا بينام نحن بحاجة ملضاعفة نسبة أعاملنا
احلالية مع عمالئنا احلاليني ال أن نبحث عن عمالء جدد.
وعندئذ تم استبعاد كافة جهود وأنشطة الفرع جلذب عمالء جدد من خريطة
النجاح حيث أدرك مجيع املديرين يف االجتامع فوائد االعتناء باألعامل مع العمالء
احلاليني والسعي نحو زيادهتا حيث مل يتم التعبري عن هذا بقوة أو بشكل واضح
من قبل.
ويظهر هذا املثال ،أنه يف كل عملية خريطة نجاح هناك حلظات مثل هذه هي ما

تصنع الفارق ،هذه هي اللحظات التي تصبح فيها عنارص االسرتاتيجية شديدة

الوضوح أو يتم فيها حسم اجلدل الدائر منذ فرتة طويلة حول أحد األمور

بشكل هنائي ،ولسوف يتذكر املشاركون هذه احلاالت بعد سنوات حيث أهنا
ستصبح ترا ًثا.
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 -3مخطط غانت
خمطط غانت هو يف األساس أداة إلدارة املشاريع وليس إلدارة األداء املؤسيس،

ولكنه مفيد جدً ا يف قياس األداء ،فهو يعطي صورة واضحة لإلدارة عن كيفية سري

األنشطة واملرشوعات ،وهو عبارة عن جدول زمني أو رسم بياين أفقي رأيس،

هيدف إىل تنظيم وختطيط املعدل الزمني إلدارة املشاريع من خالل متابعة اخلطوط
الزمنية ومقابلها األهداف واملهامت املطلوب إنجازها يف ذلك الوقت.

يساعد خمطط غانت عىل معرفة متى تبدأ املهام واألنشطة املطلوب تنفيذها إلهناء

املرشوع ومتى تنتهي ،فهو أفضل وسيلة ملتابعة تطور األعامل يف مقابل عامل الزمن
وذلك من خالل حتديثها من حني آلخر حتى يعطي الوقت الفعيل لإلنتهاء من
تنفيذ األعامل املطلوبة يف املشاريع ،فهو يبني للمديرين كيفية سري املرشوع وهل
األنشطة القائمة داخل املرشوع متوافقة مع املعدل الزمني إلهناءه.

ً
أيضا يظهر هذا اجلدول مدى تقدم األعامل الفعلية يف املرشوع وهل هي
متأخرة عن املعدل الزمني املعد لتنفيذها أم ال ،وبالتايل حيدد بداية وهناية

املرشوع ،وهذا يساعد عىل تقييم عملية التخطيط وتوزيع املهام بطريقة
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صحيحة عىل كافة اإلدارات املتنوعة وذلك من خالل إعداد التقارير املفصلة

عن كل مرحلة تم اإلنتهاء منها.

ويساعد اجلدول الزمني فريق العمل من خالل معرفة األوقات التي قد

يتعرض فيها أحد أعضاء فريق العمل ألمر ما فيقوم بالتفويض واإلحالل
وذلك لتخفيف وإدارة أعباء فريق العمل أثناء تنفيذ املرشوعً ،
أيضا القدرة

عىل مواجهة املخاطر والتحكم هبا والعمل عىل حلها عن طريق حتديد أقرص
الطرق التي يمكن اختاذها منذ بداية التنفيذ إىل إهناء املرشوع؛ كي يتم إعالم
اجلهات الراعية للمرشوع بميعاد خطوات تنفيذ املرشوع وموعد إهناءه ،وهل

ستحتاج اإلدارة إىل وقت إضايف لتنفيذ املرشوع أم ستقوم بالتسليم يف املوعد
املحدد يف اجلدول الزمني املتفق عليه.
•حمتويات اجلدول الزمني:
حيتوي اجلدول الزمني عىل كثري من اخلانات الفرعية والتي تعمل عىل تفصيل

وإيضاح األعامل املطلوبة خالل املعدل الزمني لإلنتهاء من املرشوع ،ومن تلك
اخلانات الواجب توافرها يف اجلدول الزمني:

-املهام الرئيسية واألنشطة األساسية يف املرشوع.
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مجيع مراحل املرشوع من البداية إىل إغالق وإهناء املرشوع.خمطط زمني (يومي /أسبوعي  /شهري).بيان مفصل لكل نشاط واملطلوب تنفيذه.إيضاح العالقة بني املهام واملراحل املختلفة مقابل الوقت.األعمال املطلوبة
بيانات -

أعمال استخراج األوراق
واملستندات املطلوبة والتعينات:

-

اليوم
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

إثبات التاريخ على عقد اإليجار

-

إصدارالسجل التجاري وعمل 2
مستخرج رسمي منه

-

إصدارحساب فى البنك

-

إصدارالبطاقة الضريبية
التقديم لعداد الكهرباء وتركيبة

-

عمل التأمينات لصاحب العمل

-

التقديم ألستخراج رخصة األعالن

-

التقديم إلستخراج رخصة مزاولة
العمل
تعين العاملين باملحل

مثال ملخطط غانت
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•كيفية إعداد اجلدول الزمني غانت؟
 -1معلومات عامة عن املرشوع :بداية جيب أن تتوفر كافة املعلومات عن

املرشوع الذي تود ختطيط اجلدول الزمني له ،وحتى تقوم بذلك عليك
اإلجابة عىل تلك األسئلة:ما هي أهم النتائج املرجوه واهلدف من املرشوع؟
ما هو السبيل لتحقيق هذه األهداف والنتائج؟حتديد أوقات التسليم املتنوعة لألهداف والنتائج؟ما هو املنتج النهائي أو اهلدف الذي تود حتقيقه؟-ما هي املهام األساسية التي ال يمكن تأخري العمل عند تسليمها ،وهل لو

تم تأخري تسليم تلك املهام هل سيؤدي إىل تأخري تسليم املرشوع وإهناءه؟

هل تم تعيني واختيار أعضاء فريق العمل بصورة جيدة؟ وما هو دوركل واحد منهم؟

 -2خطة عمل شاملة ومفصلة ومتكاملة لسري العمل ومراحل تنفيذ املرشوع.
 -3إرشادات وتوصيات املديرين واخلرباء لتجنب املخاطر التي تعرقل سري

عمل وانتهاء املرشوع يف الوقت املحدد.
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•أفضل وقت إلعداد اجلدول الزمني لغانت:
يتم إعداد اجلدول الزمني (غانت) يف قبل بداية البدء يف املرشوع ،ويتم حتديث

اجلدول بصورة دورية إلعادة هيكلة سري خطوط العمل للتأكد من أن سري العمل

يتم بصورة منجزة متوافقة مع وقت إهناء املرشوع.

•كيف تستخدم اجلدول الزمني بصورة فعالة ومثمرة؟
يتم استخدام اجلدول عن طريق وضع املهام واألهداف بصورة أفقية ويتم

وضع اخلطة الزمنية بصورة رأسية ،ويتم ذلك إما عن طريق برامج خمصصة
إلعداد ذلك اجلدول أو تصميمه بأدوات وتطبيقات احلاسوب الشخيص.
 .1قائمة األنشطة ومهام املرشوع:
تقوم بوضع كافة األنشطة واملهام

املطلوب تنفيذها بصورة مفصلة
منفصلة كل عىل حدا ووضعها يف

جدول بصورة أفقية ،وقد حيتوي

كل نشاط عىل عدد من املهام املصغرة

املفصلة أكثر لذلك النشاط وهكذا،
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ويكمن نجاح اجلدول الزمني غانت يف وضع تلك املهام املفصلة املنفردة ،ألنك

كلام تشعبت يف تلك املهام ووضعت هلا خطة زمنية صحيحة ،فستضمن نجاح

املرشوع وتنفيذه يف الوقت املطلوب بصورة مدروسة.
 .2حرص املوارد:

بجانب األنشطة التي تقوم بوضعها يف اجلدول الزمني ،فهناك ً
أيضا عملية

حرص املوارد التي متكنك من تنفيذ كل نشاط وكل مهمة بصورة صحيحة وفق
اخلطة الزمنية التي وضعتها.

 .3حساب املعدل الزمني للمرشوع:
بعد وضع األنشطة واملهام وحرص املوارد املستخدمة إلهناء املرشوع ،جيب وضع
املعدل الزمني مقسم بالوحدة الزمنية (ساعات  /أيام  /أسابيع  /أشهر  /سنني)

وهكذا ،وكلام انتهت بمعدهلا الزمني بدأت املهمة التي تليها بمعدهلا الزمني
وهكذا؛ بحيث يكون هناك وقت للبدء ووقت إنتهاء لكل مهمة تستطيع بعدها
حساب وقت بدء املرشوع ومدته الزمنية ووقت اإلنتهاء وتسليمه.
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 .4حتديد نقاط توقف مميزة:
تعد نقاط التوقف املميزة هي عالمة عىل أن املرشوع يتقدم من مرحلة ألخرى ،ويف
أغلب الوقت تكون تلك النقاط مرتبطة بإهناء املرشوع وحض املموليني الستكامل
الدفعات املالية ألهنا تبني متى ينتهي تسليم املرشوع ،وإذا حدث أي تقصري أو
إمهال أو عارض يف املعدل الزمني يف إحدى مراحل التنفيذ يؤثر ذلك عىل

نقاط التوقف املميزة مما يؤدي إىل تعديل اجلدول الزمني وتأخري تسليم

وإهناء املرشوع.

 .5أنواع املهام:
ينقسم أي مرشوع أي العديد من املهام ،وهلذه املهام أنواع من حيث االعتامدية عىل

بعضها ،فهناك مهام مستقلة ال يعتمد موعد بدايتها عىل أية مهام أخرى ،وهناك

مهام ال يمكن البدء هبا إىل بعد اإلنتهاء من مهام معينة.

لذا فعند إعداد اجلدول الزمني يتم تقسيم املهام إىل ثالثة أنواع خمتلفة ،وهي

كام ييل:

 :Start to startوهي املهمة أو النشاط الذي ال يمكن أن يبدأ حتى يتم البدء يف

مهمة أخرى مرتبطة هبا.
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 Start to finishوهي املهمة التي ال يمكن أن تبدأ حتى يتم اإلنتهاء منمهمة أخرى.

 :Finish to startوهي املهمة التي ال يمكن أن ينتهي إال عند بدء مهمةأخرى مرتبطة هبا.

 :finish to finishوهي املهمة التي ال يمكن أن ينتهي إال عند اإلنتهاءمن مهمة أخرى.

 .6أمهية حتليل املسار احلرج:
املسار احلرج هو عبارة عن سلسلة من املهام التي تربط بني بداية وهناية املرشوع،

ويف حالة التأخري فيه يؤدي إىل التأخري يف إهناء املرشوع ،فاملسار احلرج هو أقرص

طريق منذ بداية أول مهمة يف ذلك املرشوع إىل آخر مهمة تنفذ يف ذلك املرشوع،
وهلذا تكمن أمهيته يف معرفته أي السبل أقرص إلهناء املرشوع يف أرسع وقت ممكن؛

ً
وأيضا يف معرفة أي املهام له أولوية قصوى يف تنفيذها عن غريها وذلك للحفاظ

عىل سري املرشوع وظهور نتائجه بصورة صحيحة.

الفصل
04

مجموعة من مؤشرات
األداء الرئيسية في
مختلف القطاعات
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 -1الزراعة

		
•عدد املصارف التي شيدت
•عدد املصارف التي تم تفريغها
•عدد الطرق املزروعة باحلىص
•نسبة توافر املوارد

•نسبة استخدام األرايض

•النسبة املئوية ألعامل الرصف املنجزة
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•النسبة املئوية للطرق الزراعية التي متت ترقيتها
•معدل كفاءة الطحن

•النسبة املئوية لكفاءة استخدام املياه
•النسبة املئوية لرطوبة الرتبة

•نسبة رسوم املياه املحصلة  /مصاريف التشغيل والصيانة
•نسبة رسوم املياه املحصلة  /رسوم املياه املستحقة

•نسبة رسوم املياه املستحقة  /مصاريف التشغيل والصيانة
•عدد برامج تنمية املحاصيل

•عدد األصناف اهلجينة املزروعة

•عدد التصاريح  /الرتاخيص املتاحة
•عدد مساحات األرايض املزروعة
• إمجايل عدد األرايض املروية

•الكمية اإلمجالية لألسمدة واملواد الكيميائية واملدخالت الزراعية األخرى
•نسبة تأثري الطقس عىل اإلنتاج

•إمجايل حجم إنتاج براءات االخرتاع
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•نسبة االمتثال النبعاثات اهلواء

•نسبة االمتثال لنظام النقل واخلدمات اللوجستية
•نسبة االمتثال لترصيف النفايات
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 -2الخدمات البنكية واالستثمارية

•عدد التغيريات يف تصنيفات القروض
•عدد قروض الدفع املبكر

•عدد التغيريات الكبرية يف حسابات الودائع ذات الرصيد الكبري
•عدد األوراق املالية األخرى

•عدد القروض املستحقة املاضية
•العائد عىل األصول
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•النسبة املئوية لنسبة كفاية رأس املال
•النسبة املئوية لالكتفاء الذايت املايل

•نسبة القروض العقارية عالية املخاطر

•النسبة املئوية للقيمة اإلمجالية للرهون العقارية عالية املخاطر
•دخل التشغيل املعدل

•السلفيات إىل نسبة الودائع ()ADR
•القروض الزراعية

•عائد القروض الزراعية
•رضائب الدخل املطبقة
•معدل نمو األصول

•األوراق املالية املتاحة للبيع

•متوسطاألصول لكل موظف

•متوسطدخل األصول  /متوسطاألصول

•متوسطاألموال التي حتمل فوائد  /متوسطاألصول
•متوسطاملبلغ املودع يف حسابات الودائع اجلديدة
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•متوسطقيمة القروض املستحقة املاضية
•نسبة كفاية رأس املال

•عائد القروض التجارية والصناعية
•القروض التجارية

•نسبة رأس املال األساسية
•الودائع األساسية

•عائد بطاقة االئتامن

•الودائع حتت الطلب

•رسوم خدمة االيداع

•الودائع يف املكاتب األجنبية

•املكاتب املرصفية املحلية (العدد)
•نسبة الكفاءة

•املزايا الرضيبية املقدرة
•األنشطة االئتامنية

•إمجايل القروض {متوسط الرصيد)
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•هامش الربح اإلمجايل عىل األصول املدارة

•األوراق املالية املحتفظ هبا حتى تاريخ االستحقاق
•الدخل عىل القروض واإلجيارات
•القروض الفردية

•عائد القروض الفردية

•عموالت التأمني والرسوم

•الفائدة عىل الودائع يف املكاتب األجنبية
• الفائدة املستحقة من البنوك

• الفائدة عىل القروض العقارية وعقود اإلجيار
•عدد صفقات رأس املال االستثامري

•النسبة املئوية ملقرتحات االستثامر التي تستحق عقد اجتامع هلا
•املعدل السنوي املكافئ

•متوسطحجم صفقة رأس املال االستثامري
•متوسطالعائد اإلمجايل للمستثمرين
•معدل العائد الداخيل
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•دخل الفوائد االستثامرية

•الرسوم اإلدارية كنسبة مئوية من حجم الصندوق
•القيمة السوقية للصندوق

•صايف القيمة احلالية ()NPV

•معدل تطوير منتجات جديدة
•الربح ( /اخلسارة) املحتجزة
•نسبة األعضاء واملتقاعدين

•العائد عىل االستثامر يف رأس املال االستثامري

•نسبة األصول قصرية األجل إىل االلتزامات قصرية األجل
•معدل نمو االستثامرات قصرية األجل
•إمجايل رأس املال املستثمر

•إمجايل نسبة األوراق املالية االستثامرية
•إمجايل نسبة األوراق املالية االستثامرية
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 -3االتصاالت والعالقات العامة

•عدد رعايات املؤمترات
•عدد الدورات املكتملة

•عدد الدورات التي تم تطويرها

•عدد االجتامعات التي حرضها املوظف
•عدد ورش العمل

•عدد املوظفني املتطوعني

•عدد املسامهات االجتامعية اإللزامية
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•إمجايل املسامهات االجتامعية
•عدد املبادرات التجارية

•عدد امليزات  /اخلدمات اجلديدة

•النسبة املئوية للميزات  /اخلدمات اجلديدة
•جمموع تكاليف اإلدارة
•عدد اهلدايا اخلريية

•النسبة املئوية للامنحني

•النسبة املئوية للمتطوعني الذين يعملون ألكثر من (س) ساعات
•متوسط التكلفة لكل هدية

•عدد مشرتكي الربيد اإللكرتوين

•عدد النرشات اإلخبارية الصادرة
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 -4االمتثال

•عدد عنارص البيانات

•نسبة التفاعل بني أصحاب العملية ومسؤويل االمتثال
•عدد املهام املحددة للمراجعة

•نسبة التدفق الصحيح لألنشطة  /املعامالت
•نسبة املرونة التي حتققت
•مؤرش املوضوعية
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•مؤرش جودة املشورة

•إمجايل تكلفة التدقيق  /السنة

•عدد االتفاقات عىل الرشوط واالستخدام
•عدد من اكتشاف التبعيات اخلفية
•نسبة االلتزام بسياسة الرشكة
•نسبة التباين وهامش التكرار

•النسبة املئوية لألدوار الواضحة واألداء
•نسبة ملكية العملية

•متوسط الوقت للقيام بمراجعة واحدة
•عدد أنشطة حتسني العمليات

•نسبة االستعانة بمصادر خارجية

•النسبة املئوية جلودة مبادرات اخلدمة

•متوسط الوقت لعالج و  /أو ختفيف أوجه القصور السيطرة
•متوسط وقت التشغيل
•عدد االلتزامات
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•عدد املحظورات
•عدد االنتهاكات

•نسبة تدفق األنشطة يف القنوات العادية
•نسبة االمتثال للسياسة

•النسبة املئوية لعملية معاجلة بيانات التطبيق ذات الصلة
•النسبة املئوية إلدارة املوارد وف ًقا للسياسات
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 -5البناء واإلنشاءات

•النسبة املئوية إلنجاز األعامل
•نسبة رضا العمالء عن املنتج

•نسبة رضا العمالء عن اخلدمة

•النسبة املئوية ملعايري اجلودة غري املستوفاة
•متوسط وقت العملية

•عدد ساعات عمل العامل املكتسبة
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•الوقت املستغرق لتصحيح العيوب

•نسبة تعقيد العملية األساسية (التي تؤثر عىل عملية التسليم)
•نسبة القدرة عىل التنبؤ بالتكلفة
•نسبة الكفاءة االقتصادية

•النسبة املئوية للتسليم يف الوقت املناسب

•بدء تشغيل رسيع للموظف لضامن جودة بنسبة ٪100
•عدد وحجم املساحات املبنية
•عدد األجهزة

•عدد ملحقات احلامم

•عدد اخلزانات  /العدادات
•عدد خطط الطوارئ

•عدد األبواب اخلارجية وأبواب املرآب
•عدد أغطية األرضيات

•عدد البالوعات  /جماري املياه

•عدد أجهزة التدفئة  /التهوية  /تكييف اهلواء
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•ساعات البناء الفعلية مقابل ساعات البناء املخططة
•متوسط تكلفة العاملة
•إمجايل الربح

•تكاليف الرصف الصحي
•سعر املرت املربع

•التكلفة اإلمجالية للتصاريح والرسوم اخلاصة من قسم البناء
•عدد مرات مراجعة رسومات البناء واملوصفات
•عدد عمليات التفتيش يف املوقع
•عدد توصيات اإلصالح

•عدد مرات عالج العيوب بعد التسليم

•متوسط الوقت لتصحيح العيوب يف فرتة الصيانة
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 -6الخدمات االستشارية

•النسبة املئوية لالستشاريني الذين حيققون إيرادات
•النسبة املئوية لالستشاريني الذين حيققون إيرادات
•نسبة املرشوعات املربحة
•متوسط الرسوم بالساعة
•معدل الفاتورة

•صايف الربح لكل مرشوع

•العائد عىل االستثامر اخلاص بالتدريب
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•عدد املوظفني القانونيني لكل مليار إيرادات
•النسبة املئوية ملستوى خدمة املراسالت
•النسبة املئوية للحاالت املفقودة

•النسبة املئوية من جمموع اإلنفاق القانوين كنسبة مئوية من اإليرادات
•متوسط التكلفة لكل ساعة عمل حمامي

•متوسط الوقت الالزم إلعداد مطالبات براءات االخرتاع
•نسبة االحتفاظ باملستشار بواسطة العميل
•نسبة استخدام اخلبري االستشاري
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 -7التعاقدات

•عدد أوراق االئتامن يف الشهر

•النسبة املئوية للفواتري املقدمة يف الوقت املناسب للسامح بالدفع يف الوقت
املحدد

•نسبة التقارير املتعلقة باملنتج  /اخلدمة

•النسبة املئوية لتحقيق أهداف خفض التكاليف

•النسبة املئوية ملعدل النجاح يف جلب أفكار ذات قيمة مضافة

•نسبة السيولة
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•نسبة دقة اجلدولة والكفاءة

•نسبة اإلرشاف عىل إمجايل القوى العاملة
•كفاءة املرشف عىل اإلرشاف

•كفاءة املرشف لتوفري التوجيه

•النسبة املئوية لتفاصيل التكلفة املقدمة عند الطلب

•نسبة التسليم التي يتم إجراؤها خالل الوقت املتفق عليه

•عدد أنشطة خفض التكاليف املستهدفة املحددة مسب ًقا (سنو ًيا)
•عدد «فرتات التوقف» غري املخططة للنظام املطلوب

•النسبة املئوية للجودة املقبولة للمعلومات  /الدعم الفني املقدم من املقاول
للبضائع املوردة

•النسبة املئوية لالمتثال للمهلة املتفق عليها إلصالح املنتج أو استعادة
اخلدمة

•النسبة املئوية للمنتج  /اخلدمة تفي باملعايري املوثقة املتفق عليها
•نسبة املوارد املخصصة لرصد أداء املقاول
•عدد التعديالت التي أجريت

130
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد األعامل الكهربائية املنفذة

•عدد األعامل امليكانيكية املنفذة

•عدد عمليات اإلصالح والرتكيب يف املوقع
•عدد عمليات هدم املوقع

•النسبة املئوية ألعامل السباكة املنجزة

131
إدارة األداء
المؤسسي

 -8خدمة العمالء

•متوسط وقت معاجلة املكاملات
•متوسط رسعة الرد

•عدد املكاملات التي مل يتم الرد عليها

•عدد املكاملات التي تم الرد عليها يف غضون عرش ٍ
ثوان

•عدد الشكاوى التي متت معاجلتها بام يريض العميل خالل  3أيام.
•عدد الشكاوى املستلمة

•عدد االستعالمات التي تم التعامل معها خالل يوم واحد

132
إدارة األداء
المؤسسي

•النسبة املئوية للرد عىل املكاملات داخل نظام توزيع املكاملات التلقائي
•جمموع وقت االتصال

•إمجايل املكاملات املستلمة

•عدد الشكاوى لكل  100فاتورة يف الشهر
•عدد مطالبات العمالء
•عدد شكاوى العمالء

•عدد شكاوى العمالء بعد أسبوع واحد من اخلدمة
•عدد التقيامت السلبية من العمالء

•عدد آراء املستخدمني لتحسني اخلدمة
•نسبة استجابة العمالء

•النسبة املئوية لالحتفاظ العمالء
•نسبة رضا العمالء
•نسبة تلف املنتج

•النسبة املئوية لعائدات املنتج

•نسبة اخلرباء التقنيني املدربني واملعتمدين

133
إدارة األداء
المؤسسي

•نسبة الزوار الذين يشعرون باألمان

•متوسطعدد املنتجات يف سالت املشرتيات اخلاصة بالعمالء
•متوسطاملهلة جلميع الطلبات
•متوسطزمن االستجابة
•تقييم رضا العمالء

•مؤرش والء العمالء:
•معدل االستجابة

•عدد الطلبات املكتملة واملرسلة
•عدد الطلبات املستلمة
•عدد شكاوى اخلدمة

•النسبة املئوية ألخطاء التطبيق  /املعاملة
•النسبة املئوية ملستوى رضا عميل الربيد
•نسبة دقة االستجابة

•عدد شكاوى املبيعات
•عدد جوائز اخلدمة

134
إدارة األداء
المؤسسي

•متوسطعدد مرات رنني اهلاتف
•نسبة رضا املوزعني

•نسبة رضا عمالء التصدير
•مؤرش رضا العمالء

•مؤرش رضا أصحاب املصالح
•مؤرش رضا املوردين

•عدد الزائرين الذين يدخلون املكتب
•نسبة دقة اإلجابة

135
إدارة األداء
المؤسسي

 -9التعليم

•عدد املعلمني ومديري املدارس الذين حيرضون التقييم املهني
•عدد املعلمني املشاركني يف تقييم أداء اجلرب

•عدد املعلمني املشاركني يف تقييم أداء الرياضيات

•عدد املعلمني الذين يستخدمون مصادر متعددة لتقييم حتصيل الطالب
•عدد أصحاب العمل الذين شملهم االستطالع

•نسبة الطالب األكاديميني الذين استطاعوا إجياد فرص عمل يف غضون
ستة أشهر من التخرج

136
إدارة األداء
المؤسسي

•نسبة اخلرجيني العاملني يف جمال دراستهم

•نسبة الطالب التقنيني الذين استطاعو إجياد فرص عمل يف غضون ستة
أشهر من التخرج

•معدل توظيف اخلرجيني

•عدد عمليات نقل الطالب
•عدد الطالب املعينني

•عدد الطالب املعينني من املدارس الثانوية املحلية
•عدد الطالب املعينني من خارج البالد

•النسبة املئوية لتقديم معلومات القبول للطالب املحتملني
•نسبة الطالب غري املتفرغني

•النسبة املئوية للطالب املعوقني

•النسبة املئوية للطالب من األقليات العرقية

•النسبة املئوية للطالب املعينني من املدارس الثانوية املحلية
•النسبة املئوية إلضافة املعدات واخلدمات اجلديدة
•نسبة اإلنفاق عىل تكاليف املرافق

137
إدارة األداء
المؤسسي

•نسبة املباين التي يف حالة سيئة

•النسبة املئوية ملوظفي ومستخدمي منشآت احلرم اجلامعي.
•الرضا عن النظافة والراحة

•املبلغ املنفق عىل استثامر املرافق

•اإلنفاق السنوي عىل تكنولوجيا املعلومات كنسبة مئوية من عدد الطالب
•إمجايل اإلنفاق عىل اإلصالح والصيانة
•عدد املؤمترات  /العروض املقدمة

•عدد أعضاء هيئة التدريس واملوظفني من خلفيات متنوعة

•عدد أعضاء هيئة التدريس احلاصلني عىل شهادات الدبلومة
•عدد األساتذة املتفرغني

•عدد األقليات أعضاء هيئة التدريس أو املوظفني
•عدد براءات االخرتاع املستلمة
•عدد املشاريع البحثية

•متوسطعدد األوراق املنشورة

•متوسطسنوات اخلربة الدولية للموظفني

138
إدارة األداء
المؤسسي

•أستاذ إىل نسبة الطالب

•نسبة الطالب  /أساتذة الدوام الكامل
•معدل الرضا للموظفني
•معدل تصور املوظفني

•نسبة أعضاء هيئة التدريس

•نسبة امليزانية املخصصة لتطوير ودعم أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
•نسبة امليزانية املخصصة للتعليم واخلدمات التعليمية

•نسبة امليزانية املخصصة للتعليم وخدمات الدعم التعليمي
•نسبة إيرادات اجلامعة املتاحة للمبادرات االسرتاتيجية
•جمموع املسامهات اخلاصة باجلامعة

•عدد املنح الدراسية لطالب املدارس اإلقليمية
•عدد الطالب الدوليني

•عدد الطالب الذين يدرسون يف اخلارج

•عدد األطفال الذين حيرضون الدورات التعليمية
•عدد زوار موقع «التعلم» باملكتبة

139
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد زوار املكتبة

•عدد زيارات غرف القراءة

•نسبة الشباب الذين يتقدمون إىل التعليم العايل يف سن 19
•نسبة الشباب الذين يتقدمون إىل التعليم العايل يف سن 20
•النسبة املئوية الستبقاء الطالب

•عدد أعضاء هيئة التدريس النشطني
•عدد املنح البحثية التنافسية

•عدد األنشطة اإلضافية يف الفصل الدرايس

•النسبة املئوية للطالب الذين يستوفون رشوط القبول كاملة
•النسبة املئوية للطالب الذين يسجلون يف الرحالت
•النسبة املئوية لساعات التدريس املستهدفة يف السنة
•متوسطاملعدل الرتاكمي

•متوسطدرجات الطالب

•متوسطوقت الطالب للتخرج

•متوسطالوقت للتخرج

140
إدارة األداء
المؤسسي

•معدل الرضا عن مهارات التدريس

املحسنة
•النسبة املئوية لتقديم خدمات الويب
ّ
•نسبة ارتباط الطالب باحلرم اجلامعي
•نسبة الطالب لكل كمبيوتر

•نسبة الطالب املدعومني بخطط املنح الدراسية
•متوسطمعدل الرسوم املهنية للموظفني

•معدل إنتاجية اخلدمات

141
إدارة األداء
المؤسسي

 -10امدادات الطاقة

•كمية املياه املوردة

•مبيعات الطاقة التجارية كنسبة مئوية من إمجايل املبيعات
•نسبة طاقة الفحم الناجتة

•نسبة طاقة الغاز الطبيعي املولدة
•نسبة الطاقة النووية املولدة
•إمجايل الطاقة املولدة

142
إدارة األداء
المؤسسي

•استهالك الوقود مقارنة باالنتاج

•انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة باالنتاج
•تركيز الزيت يف املياه املرصفة

•انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

•استهالك الطاقة  /توزيع الطاقة
•مؤرش أداء الطاقة

•انبعاثات الغاز الطبيعي  /أنشطة نقل الغاز املنقولة
•صايف االستهالك املحدد

143
إدارة األداء
المؤسسي

 -11الهندسة

•عدد املدينني

•النسبة املئوية لالنحراف عن امليزانية

•نسبة املخزون (املواد اخلام  +العمل اجلاري)
•نسبة العائد عىل رأس املال العامل
•عدد املكاتب اجلديدة

•عدد مالحظات املديرين

•نسبة العيوب خالل فرتة الضامن

144
إدارة األداء
المؤسسي

•النسبة املئوية لألخطاء يف تقديرات التكلفة

•النسبة املئوية ألخطاء تسجيل البيانات شهريا
•النسبة املئوية ألخطاء الصياغة لكل مطبوعة
•نسبة التصميامت اخلالية من األخطاء
•عدد الرافعات الالزمة

•تكلفة الرافعات يف السنة

•عدد الساعات املفقودة بسبب تعطل املعدات
•متوسطتكلفة الصيانة  /تكلفة املعدات

•النسبة املئوية لطلبات اإلجراءات اهلندسية املقبولة
•نسبة اخلطأ يف طلبات الرشاء

•نسبة اخلطأ يف تقديرات الوقت

•النسبة املئوية لتسليم البضائع يف الوقت املحدد
•نسبة الطاقة اإلنتاجية

•نسبة املرشوعات املنفذة يف حدود امليزانية املعتمدة

•النسبة املئوية للمرشوعات التي تم تنفيذها يف الوقت املحدد

•نسبة املساحة الكلية املخصصة للتخزين
•عدد املحركات املصنعة

145
إدارة األداء
المؤسسي

 -12المجال المالي

•متوسطعمر األصول

•التدفق النقدي العائد عىل االستثامرات
•تكلفة البضاعة املباعة

•معدل حتول االئتامن الرتاكمي السنوي
•التكاليف املبارشة

•األرباح قبل الفوائد والرضائب واإلهالك
•إمجايل الربح

146
إدارة األداء
المؤسسي

•هامش الربح اإلمجايل

•التكاليف الغري مبارشة
•صايف التغري يف النقد

•صايف األصول الثابتة
•هامش صايف الربح

•إمجايل الديون طويلة األجل
•صايف التدفق النقدي
•صايف الدين

•عدد الفواتري املتنازع عليها
•عدد الفواتري املستحقة
•عدد الفواتري املتأخرة

•النسبة املئوية للديون املعدومة مقابل اإليرادات املفوترة
•النسبة املئوية لرضا رشكاء العمل
•نسبة الفواتري اإللكرتونية

•النسبة املئوية للفواتري املتنازع عليها

147
إدارة األداء
المؤسسي

•النسبة املئوية للفواتري قيد االستعالم
•عدد الدائنني

•عدد املشاريع املنجزة يف الوقت املحدد ويف نطاق امليزانية املحددة
•متوسطالتكلفة لكل متجر
•اختالف امليزانية

•تكلفة التشغيل املبارشة

•الفائدة عىل السحب عىل املكشوف
•معدل دوران املخزون
•قيمة املخزون

•تكاليف املواد

•تكلفة التشغيل

•تكاليف العمليات

•جمموع ساعات العمل اإلضايف
•جمموع الرضائب املدفوعة

•متطلبات رأس املال العامل

148
إدارة األداء
المؤسسي

•املبيعات لكل عميل

•تكلفة املساحات املكتبية لكل موظف
•نسب حقوق امللكية

•الرواتب إىل صايف املبيعات
•نسبة السعر  /املبيعات

•نسبة السعر إىل األرباح
•الربح لكل عميل

•الربح لكل موظف ()FTE
•الربح لكل منتج

•النسبة املئوية لألخطاء يف التقارير

•متوسطتكاليف إنتاج البيانات املالية

•التأخري (باأليام) يف إنتاج التقارير املالية

•عدد أخطاء الرواتب يف الشهر
•نسبة األخطاء يف الشيكات

•نسبة األخطاء يف حسابات املرصوفات التي اكتشفها املراجعون

149
إدارة األداء
المؤسسي

•تكلفة املوارد البرشية التي يمكن التحكم فيها
•إمجايل عدد املوظفني

•جمموع املعاشات التقاعدية واستحقاقات التقاعد

•عدد املوظفني القانونيني لكل مليار من إيرادات الرشكة
•نسبة امليزانية القانونية املنفقة خارج ًيا

•التكلفة القانونية للساعة الواحدة لكل حمام
•النسبة املئوية لألخطاء يف كشوف املرتبات

•تكاليف إدارة املشرتيات كنسبة مئوية من املبيعات
•قيمة املواد املستهلكة

•قيمة اللوازم املستهلكة

•النسبة املئوية للعائد عىل حقوق امللكية ()ROE

•النسبة املئوية للعائد عىل صايف األصول ()RONA
•األرباح قبل الفوائد والرضائب
•صايف األرباح
•ربحية املنتج

150
إدارة األداء
المؤسسي

•الربح بعد الرضيبة

•العائد عىل األصول أو االستثامر

•العائد عىل رأس املال العامل ()ROCE

•اإليرادات من املنتجات واخلدمات اجلديدة
•إمجايل اإليرادات قبل الرضائب
•تكلفة الغرامات الرضيبية

151
إدارة األداء
المؤسسي

 -13الصحة والسالمة

•عدد حاالت انتهاك ساعات العمل

•النسبة املئوية حلوادث أول أكسيد الكربون

•النسبة املئوية للموظفني املؤهلني الذين وقعوا عىل سياسة األخالقيات

•النسبة املئوية للموظفني الذين يتلقون مراجعات منتظمة ألداء السالمة
•جمموع احلوادث  100،000 /ساعة عمل

•النسبة املئوية للموردين واملقاولني املهمني الذين خضعوا للفحص
•نسبة اإلنفاق عىل املوردين األصدقاء للبيئة

152
إدارة األداء
المؤسسي

•النسبة املئوية لرضا املوظفني عن بيئة العمل

•الوقت الضائع (بالساعات) بسبب احلوادث (بام يف ذلك الوفيات) لكل
 100،000ساعة عمل

•الوقت الضائع (بالساعات) بسبب احلوادث (بام يف ذلك الوفيات يف السنة)
•الوقت الضائع (بالساعات) بسبب احلوادث لكل  1000ساعة عمل

•نسبة احلضور يف اجتامعات جلنة الصحة والسالمة املهنية

•جمموع الساعات يف التدريب عىل السالمة والصحة يف الشهر
•جمموع ساعات العمل يف السالمة

•عدد حضور دورات  /موظف الصحة والسالمة والبيئة
•عدد تقارير الصحة والسالمة املنتجة
•النسبة املئوية لفعالية طرق االتصال

•النسبة املئوية لفعالية خطة التدريب عىل السالمة
•إمجايل التدريب عىل الصحة والسالمة
•عدد احلوادث

•عدد عمليات تفتيش الدفاع املدين

153
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد اإلجراءات التصحيحية داخل جمموعة العمل
•عدد الوفيات يف كل موقع
•عدد احلرائق

•عدد األمراض املهنية

•نسبة إصابات املوظف التي عوجلت يف املنزل
•نسبة احلوادث القاتلة

•إمجايل قيمة املسامهات املالية للمؤسسات االجتامعية.

154
إدارة األداء
المؤسسي

 -14الرعاية الصحية

•توظيف واستخدام األرسة (مجع رسير)
•عدد األرسة يف القطاع اخلاص

•دقة النسبة املئوية للتنبؤات التفريغ
•نسبة شغل الرسير

•النسبة املئوية لألرسة املتاحة يف املستشفيات
•نسبة أرسة املستشفيات املتاحة
•النسبة املئوية لشغل الرسير

155
إدارة األداء
المؤسسي

•متوسط طول اإلقامة لكل جناح
•عدد زيارات العيادة
•عدد اإلحاالت

•النسبة املئوية لعدم احلضور يف مواعيد املتابعة

•النسبة املئوية لعدم احلضور يف املواعيد املحددة
•نسبة االستخدام الكيل للعيادة

•نسبة اإلحاالت من املستشفيات األخرى
•متوسطمدة زيارة العيادة
•معدل حضور املريض
•عدد مرىض املالحظة

•عدد املرىض املشاركني بنشاط يف التجارب الرسيرية
•عدد برامج الصحة املجتمعية

•نسبة األطفال الذين يكملون التطعيم حسب األعامر املوىص هبا
•نسبة الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية يف األسبوع 8-6
•معدل السمنة لدى األطفال

•عدد املشاركني يف فصول التدريب الصحي

156
إدارة األداء
المؤسسي

•معدل التخرج يف التدريب الصحي

•النسبة املئوية خلطة التأمني الصحي لألطفال

•نسبة املعلومات الديموغرافية غري الصحيحة للمريض
•معدل الوفيات بالنوبات القلبية

•عدد اإلصابات املكتسبة باملستشفى

•النسبة املئوية لإلشغال  -حسب اجلناح

•النسبة املئوية جلودة البيانات يف قاعدة البيانات

•متوسط الوقت الالزم إلعادة ضخ الدم إىل املرىض الذين أصيبوا بأزمة
قلبية

•تكلفة صيانة املتطلبات التنظيمية القانونية للصيانة الوقائية
•عدد التطعيامت احلديثة

•عدد خرجيي صف األبوة واألمومة

•عدد األطفال والكبار الذين يتلقون خدمة الصحة العقلية
•معدل االنتحار بني مرىض الصحة العقلية
•نسبة توفر املمرضات

•عدد الزيارات املنزلية

157
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد االلتهابات

•نسبة ثقة اجلمهور

•معدل وفيات االلتهاب الرئوي

•عدد املرىض املشاركني يف جمموعة الدعم

•عدد املرىض الذين يتلقون عالجات بديلة و  /أو تكميلية أثناء العالج
•عدد املرىض الذين يتلقون املساعدة يف دفع تكاليف التأمني الطبي

•عدد املرىض الذين يتلقون املساعدة يف دفع تكاليف اخلدمات الطبية
•عدد املرىض الذين يتلقون املساعدة من خالل دفع مشرتك
•عدد املرىض الذين يتلقون خدمات االستشارة

•عدد املرىض الذين يتلقون املساعدة املالية املتعلقة بنفقات األرسة

•عدد املرىض الذين يتلقون املساعدة املالية املتعلقة بتكاليف السكن
•عدد املرىض الذين يتلقون استشارات التغذية

•متوسطمبلغ املساعدة املالية املقدمة لكل مريض

أسبوعا
•النسبة املئوية للمرىض الداخليني الذين ينتظرون مدة أطول من 26
ً
أسبوعا
•النسبة املئوية للمرىض اخلارجيني الذين ينتظرون فرتة أطول من 13
ً

158
إدارة األداء
المؤسسي

 -15الضيافة Hospitality

•نسبة حجوزات اإلنرتنت

•نسبة طلبات احلجز امللغاة

•النسبة املئوية للغرف امللغاة املشغولة

•النسبة املئوية ألرسة الفندق املشغولة

•النسبة املئوية لإليرادات من غري الغرف
•النسبة املئوية لشغل الغرف

•نسبة طلبات احلجز امللغاة بغرامة

159
إدارة األداء
المؤسسي

•نسبة طلبات احلجز امللغاة دون غرامة

•النسبة املئوية للغرف التي تعاين من مشكالت يف الصيانة
•نسبة شغل الغرفة

•النسبة املئوية للغرف التي تعاين من مشاكل يف الصيانة
•ربح التشغيل السنوي لكل غرفة
•متوسطعدد الضيوف يف الغرفة

•متوسطتكاليف التنظيف يف الغرفة متوسطالسعر اليومي (الفندق)
•متوسطمدة إقامة الضيوف

•متوسطاإليرادات لكل غرفة متاحة

•النسبة املئوية للحجز امللغى

160
إدارة األداء
المؤسسي

 -16الموارد البشرية

•نسبة التغيب

•نسبة األيام التي يغيب فيها املوظفون عن العمل

•النسبة املئوية للموظفني يف إجازة مرضية طويلة األجل (أكثر من × أيام
عمل)

•النسبة املئوية للموظفني املتأخرين يف العمل

•معدل التغيب عن العمل بسبب مشاكل صحية

•متوسطعدد أيام املرض (بالساعات) لكل موظف

161
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد املوظفني املعارين للرشكة

•عدد التعديالت عىل كشوف املرتبات

•النسبة املئوية ملستوى الدخول إىل احلد األدنى لألجور املحلية
•نسبة الشكاوى املتعلقة بالراتب

•متوسطعدد أيام العطلة لكل موظف
•متوسطراتب املوظف

•متوسطالدخل لكل موظف بالساعة
•متوسطالدخل لكل موظف بالشهر

•تكلفة التعويض كنسبة مئوية من اإليرادات

•معدل تكلفة الفوائد

•معدل تكلفة التأمني الطبي

•معدل تكلفة التأمني االجتامعي

•النسبة بني مستوى األجر القيايس مقارنة باحلد األدنى لألجور املحيل
•عدد شكاوى املضايقات والتمييز التي تم تلقيها
•عدد شكاوى املضايقات اجلسدية الواردة

162
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد شكاوى التحرش اجلنيس الواردة
•عدد النساء يف املناصب اإلدارية

•عدد القوى العاملة من ذوي اإلعاقات اجلسدية
•عدد القوى العاملة من األقليات املرئية
•النسبة املئوية بني اجلنسني

•نسبة اإلناث بدوام جزئي

•نسبة الذكور بدوام جزئي

•النسبة املئوية للموظفني املعاقني

•النسبة املئوية للموظفني من األقليات العرقية
•نسبة النساء يف املناصب اإلدارية

•نسبة النساء يف إمجايل القوى العاملة

•النسبة املئوية للنساء العائدات إىل العمل بعد إجازة األمومة
•متوسطالفئة العمرية للموظفني
•متوسطدرجة مشاركة املوظف

•نسبة جنس املوظف (إناث  /ذكور)

163
إدارة األداء
المؤسسي

•املوظفني ذوي اإلعاقة
•نسبة التنوع العرقي

•نسبة تعيينات اإلناث مقابل الذكور
•عدد املوظفني بدوام كامل

•عدد املوظفني الذين ترتاوح أعامرهم بني  35 - 25عا ًما
•عدد املوظفني الذين ترتاوح أعامرهم بني 45-35

•عدد املوظفني الذين ترتاوح أعامرهم بني S5 - 45
•عدد املوظفني الذين تزيد أعامرهم عن  55عا ًما
•عدد املوظفني الذين تقل أعامرهم عن  25سنة
•عدد املوظفني بدوام جزئي

•عدد املوظفني حسب الفرع

•عدد املوظفني حسب املنطقة

•معدل االستعانة بمصادر خارجية

•متوسططول اخلدمة (املوظفون احلاليون)
•متوسططول اخلدمة (إهناء اخلدمة)

164
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد اتفاقيات املشاركة الوظيفية النشطة
•عدد النرشات الصادرة

•عدد االجتامعات عىل مستوى الرشكة

•عدد رسائل الربيد اإللكرتوين الصادرة
•عدد املظامل النقابية الرسمية
•عدد املظامل الرسمية

•عدد محالت االتصاالت الداخلية

•عدد جلسات إحاطة املوظفني التي أجريت

•عدد املوظفني املشاركني يف األنشطة التي ترعاها الرشكة
•عدد مطالبات الفصل التعسفي

•النسبة املئوية للموظفني املشاركني

•متوسطتكلفة التوظيف لكل موظف
•متوسطتكلفة التوظيف يف السنة

•متوسطتكلفة التدريب يف السنة

•متوسطتكلفة العمل اإلضايف لكل فرد

165
إدارة األداء
المؤسسي

•متوسطساعات العمل اإلضايف لكل موظف

•متوسطتكلفة التدريب لكل موظف

•تكلفة املساحات املكتبية لكل موظف
•التكلفة لكل قدم

•التكلفة لكل موظف جديد
•معدالت اخلطأ

•تكلفة الوظيفة  /التكلفة اإلمجالية
•تكلفة السالمة الصحية يف السنة
•إمجايل أجور املوظفني

•نسبة ساعات التدريب

•وقت االنتظار يف القسم الطبي

•النسبة املئوية ملوظفي الدرجة العليا

•النسبة املئوية للموظفني بدوام جزئي
•قيمة املضافة للموارد البرشية

•عدد أبطال  /قادة التميز يف العمل

166
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد ورش العمل لتطوير القيادة

•عدد التقييامت اإلدارية لدورات التعليم اإلداري
•الغياب بسبب اإلجازة املرضية
•متوسطفرتة املرض للعاملني

•تكلفة تعويض العامل

•إمجايل الوقت الضائع بسبب احلوادث غري املميتة أو احلوادث يف السنة
•عدد مظامل املوظفني الرسمية التي أثريت
•عدد تقييامت املوظفني التي عقدت

•النسبة املئوية للموظفني ذوي األداء العايل

•النسبة املئوية للموظفني ذوي األداء املنخفض

•النسبة املئوية للتقييامت املنجزة يف الوقت املحدد

•النسبة املئوية للتقييامت التي أجريت يف املوعد املحدد
•نسبة التقييامت ذات اجلودة العالية

•النسبة املئوية خلطط التدريب الفردية املنجزة

•النسبة املئوية للمديرين املدربني عىل العمليات الرئيسية

167
إدارة األداء
المؤسسي

•نسبة حتقيق اهلدف الشخيص

•النسبة املئوية للموظفني الذين تلقوا تعليقات عىل األداء يف الوقت املحدد
شهرا
•النسبة املئوية للموظفني الذين لدهيم تقييم يف آخر ً 12
•مؤرش رضا املوظفني

•مؤرش متكني املوظف

•عدد شكاوى العمالء (املتعلقة باملوظفني)
•نسبة إنتاجية املوظف

•النسبة املئوية للموظفني الذين يمكنهم اكتشاف وإصالح أخطائهم
•نسبة الوقت املخصص لألولويات

•متوسطالعمر (بالسنوات) للقوى العاملة
•عائد رأس املال البرشي عىل االستثامر

•تكلفة العاملة كنسبة مئوية من املبيعات

•تكلفة العاملة كنسبة مئوية من إمجايل اإليرادات
•معدل استخدام العاملة

•مستوى التدريب الذي أنجزه مجيع املتخصصني

168
إدارة األداء
المؤسسي

•املوظفني اجلدد مقابل نسبة املوظفني ذوي اخلربة
•الربح لكل موظف

•معدل رفض اجلودة (خطأ املوظف)
•األجور  /العائدات

•املبيعات لكل موظف

•مبيعات دوران لكل موظف

•عدد األيام مللء طلب التوظيف

•عدد األيام للرد عىل مقدم الطلب

•عدد املقابالت من الطلبات  /السرية الذاتية املقدمة
•عدد الوظائف الشاغرة
•عدد الطلبات املفتوحة

•النسبة املئوية للتعيينات من املدارس «املحلية»

•عدد جلسات التعلم التي عقدت لإلدارة العليا
•عدد الدورات املقدمة

•عدد جلسات التدريب املشرتك

169
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد أيام التدريب

•عدد املوظفني الذين يكملون برامج ماجستري إدارة األعامل املدعمة
•عدد املوظفني الذين أكملوا دراسات التعليم العايل املدعمة
•عدد ساعات تنمية املوظفني

•عدد ساعات اإلنرتنت املستخدمة

•عدد املديرين احلاصلني عىل شهادات جامعية
•عدد املشاركني اجلدد يف الربنامج التدريبي
•عدد املشاركني يف برنامج التطوير

•عدد املشاركني املحالني إىل الربنامج من قبل املشاركني السابقني
•عدد املشاركني الذين أكملوا الربنامج

•عدد املشاركني الذين انسحبوا من الربنامج

•النسبة املئوية لدورات التعلم اإللكرتوين املستخدمة
•النسبة املئوية حلضور املوظف يف الدورات التدريبية
•النسبة املئوية لتقييم فعالية التدريب

•النسبة املئوية مليزانية املوارد البرشية التي تنفق عىل التدريب

170
إدارة األداء
المؤسسي

•النسبة املئوية للمقاولني املستقلني

•نسبة املوظفني اإلداريني واملصنفني املدربني عىل حتسني العمليات
•نسبة استمرارية العمل

•النسبة املئوية لبيئة العمل املواتية
•نسبة املشاركة يف الدورة

•نسبة دورات التعلم اإللكرتوين املستخدمة
•نسبة رضا املوظفني عن التدريب

•نسبة املوظفني الذين أكملوا دورة تدريبية مقارنة بعدد العاملني

•النسبة املئوية للموظفني الذين وجدوا أن مستويات إجهادهم انخفضت
(يشعرون بمزيد من الثقة)

•النسبة املئوية للموظفني الذين تم تدريبهم خالل فرتة زمنية معينة
•نسبة املوظفني املشاركني يف التدريب املهني

•نسبة املوظفني الذين تم تقييمهم يف مركز التقييم

•نسبة املوظفني الذين يشاركون يف برنامج التدريب املهني.
•نسبة املوظفني الذين لدهيم خطط تطوير

171
إدارة األداء
المؤسسي

•نسبة املوظفني احلاصلني عىل تعليم عايل

•النسبة املئوية مليزانية املوارد البرشية التي تنفق عىل التدريب
•نسبة املوظفني ذوي املهارات اإلدارية

•نسبة املهارات التكنولوجية للمديرين

•نسبة رضا املشاركني يف الدورة التدريبية
•نسبة النساء يف التدريب

•النسبة املئوية للتدريب عىل الصيانة والدعم
•النسبة املئوية ألهداف التدريب

•نسبة العائد عىل االستثامر اخلاصة بالتدريب

172
إدارة األداء
المؤسسي

 -17تكنولوجيا المعلومات

•عدد االضطرابات التجارية النامجة عن املشاكل (التشغيلية)

•عدد حاالت فشل خدمات تكنولوجيا املعلومات خالل األوقات احلرجة
املزعومة

•نسبة تطبيق تطوير الربجميات  /االستعانة بمصادر خارجية
•النسبة املئوية لطلبات التغيري املرتاكمة  /املهملة

•النسبة املئوية لدعم العمليات التجارية للتطبيقات

•النسبة املئوية للتغريات التي تم تنفيذها ضمن امليزانية  /التكاليف

173
إدارة األداء
المؤسسي

•نسبة احلوادث التي تم حلها خالل املوعد النهائي

•النسبة املئوية للحوادث التي يمكن تصنيفها عىل أهنا حادث متكرر ،بالنسبة
جلميع احلوادث املبلغ عنها

•نسبة خدمات تكنولوجيا املعلومات غري املشمولة بخطة االستمرارية
•النسبة املئوية للحوادث املتأخرة

•النسبة املئوية لطلبات اخلدمة املتأخرة

•النسبة املئوية للمشاكل التي أجري حتليل السبب اجلذري هلا

•النسبة املئوية للمشاكل التي تم حلها خالل الفرتة الزمنية املطلوبة
•النسبة املئوية للمشاكل مع احلل البديل املتاح

•النسبة املئوية التفاقية مستوى اخلدمة دون خرق مستوى اخلدمة
•نسبة التغيريات املنفذة غري املرصح هبا

•املشرتيات غري املخطط هلا بسبب ضعف األداء
•نسبة التغيريات العاجلة

•متوسطالتأخري يف مراجعة اتفاقيات مستوى اخلدمة
•متوسطمدة إغالق املشكلة

•متوسطالوقت (باأليام) بني حتديثات خطة االستمرارية

174
إدارة األداء
المؤسسي

ً
تعطل مرئ ًيا
•عدد مشكالت إنتاج التطبيق (لكل تطبيق) التي تسبب

•عدد األخطاء أو عيوب الربامج للتطبيقات (اإلصدارات) املوجودة يف
اإلنتاج

•نسبة أصحاب املصلحة الراضني عن جودة تكنولوجيا املعلومات

•نسبة أصحاب املصلحة الذين يفهمون سياسة تكنولوجيا املعلومات
•نسبة تباين خطة تكنولوجيا املعلومات السنوية
•عدد عقود الصيانة

•متوسطعمر أصول األجهزة
•متوسطالتكلفة حلل مشكلة
•متوسطالتكلفة حلل حادث

•تكلفة املواد االستهالكية مثل احلرب واخلراطيش واألقراص املدجمة وغريها
•تكلفة وسائط التخزين الرقمية
•تكلفة البنية التحتية

•تكلفة املعدات املؤجرة

•تكلفة الصيانة لكل  1000سطر من الشفرة
•تكلفة إنتاج وحتديث خطط السعة

175
إدارة األداء
المؤسسي

•تكلفة إنتاج وحفظ خطط االستمرارية
•تكلفة الرشاء

•تكلفة احلوادث األمنية

•تكلفة حوادث األمن بسبب الوصول غري املرصح به إىل النظم
•تكلفة قطع الغيار

•التكلفة لكل جهاز

•التكلفة لكل جهاز كمبيوتر

•التكلفة لكل تريابايت خمزنة

•التكلفة لكل تريابايت منقولة

•التكاليف املرتبطة باملشرتيات غري املخطط هلا حلل األداء الضعيف
•تكاليف تشغيل مركز اتصال  /مكتب خدمة (عاد ًة لفرتة حمددة)
•تكاليف تشغيل مركز االتصال  /مكتب اخلدمة

•وفورات يف التكاليف من إعادة استخدام اخلدمة
•تكاليف التمويل

•صايف القيمة احلالية ( )NPVلالستثامر

176
إدارة األداء
المؤسسي

•تكاليف الشبكة املحددة حسب الطلب عىل الشبكة واستخدام النطاق
الرتددي

•التكلفة اإلمجالية لتنفيذ التغيري
•التكلفة اإلمجالية للملكية

•التكلفة اإلمجالية حلل مجيع احلوادث

•تكلفة وحدة خدمات تكنولوجيا املعلومات

•تكاليف وحدة خدمة (خدمات) تكنولوجيا املعلومات
•متوسطأيام حتديث اإلجيار  /الرتقية
•متوسطزمن االستجابة للحادث

•متوسطالوقت املستحق لطلبات اخلدمة املتأخرة
•الوقت قبل الرد عىل مكاملات املساعدة

•النسبة املئوية مليزانية أمن تكنولوجيا املعلومات

•تكلفة إزالة حوادث الفريوسات  /برامج التجسس
•تكلفة إجياد وتوظيف أحد املوظفني
•تكلفة إدارة العمليات

•تكلفة إنتاج خطط االستمرارية

177
إدارة األداء
المؤسسي

•تكلفة الشهادات املهنية الالزمة
•تكلفة تقديم اخلدمات

•تكلفة الدعم للمستخدمني النهائيني ألصول تكنولوجيا املعلومات
•وقت الصيانة املجدولة وغري املجدولة

•استخدام األصول ألنظمة تشغيل غري جتارية

•النسبة املئوية لعمليات النسخ االحتياطي الناجحة
•متوسطالوقت الستعادة النسخ االحتياطية

•متوسطالوقت الستعادة النسخ االحتياطية خارج املوقع

•عدد األشخاص الذين يعملون يف مرشوع مقابل العدد املطلوب
•عدد اخلدمات املقدمة يف الوقت املحدد
•النسبة املئوية لكفاءة املنشأة ()FE
•نسبة النمو يف أرباح األعامل
•نسبة النمو يف حصة السوق
•نسبة النمو يف املبيعات

•النسبة املئوية التفاقية مستوى اخلدمة دون خرق مستوى اخلدمة

178
إدارة األداء
المؤسسي

•النسبة املئوية مليزانية تكنولوجيا املعلومات من إمجايل اإليرادات

•النسبة املئوية لإلنفاق الرأساميل لتكنولوجيا املعلومات من إمجايل االستثامر

•النسبة املئوية لتكاليف تكنولوجيا املعلومات املرتبطة باستثامر تكنولوجيا
املعلومات

•النسبة املئوية لتكاليف تكنولوجيا املعلومات املرتبطة بصيانة تكنولوجيا
املعلومات

•متوسطالتكاليف املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات لكل عميل

•نسبة نمو النسبة املئوية مليزانية تكنولوجيا املعلومات مقابل نسبة نمو
اإليرادات

•عدد احلوادث النامجة عن التغيريات مقابل إمجايل عدد احلوادث
•عدد احلوادث النامجة عن عدم كفاية القدرات

•عدد حوادث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات املفتوحة التي يزيد
عمرها عن  28يو ًما بالنسبة جلميع احلوادث املفتوحة

•عدد طلبات اخلدمة املفتوحة التي يزيد عمرها عن  28يو ًما
•النسبة املئوية لطلبات اخلدمة املفتوحة غري املعدلة  /املهملة
•النسبة املئوية للتغيريات املتأخرة

179
إدارة األداء
المؤسسي

•التأخري يف إنتاج التقارير املالية

•وقت العطل بني طلب الرشاء وتوقيع العقد أو الرشاء
•عدد األوامر املرسلة

•عدد حماوالت االتصال التي متت منذ بدء تشغيل النظام
•عدد الرسائل التي تلقاها النظام
•متوسطوقت االتصال

•عدد طلبات اخلدمة املعاد فتحها
•عدد احلوادث املتكررة

•عدد طلبات اخلدمة املنشورة عرب الويب (املساعدة الذاتية)
•عدد تراخيص الربامج املستخدمة

•النسبة املئوية للحوادث التي تتجاوز مكتب الدعم
•عدد هجامت الشبكة املكتشفة

•عدد حاالت فقدان البيانات االسرتاتيجية

•عدد الفريوسات  /برامج التجسس التي تم اكتشافها:
•عدد املرات التي تم فيها انتهاك سياسة كلمة املرور

180
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد الفريوسات املكتشفة يف ملفات املستخدم
•نسبة االمتثال لسياسة كلمة املرور

•نسبة التوقف عن العمل بسبب احلوادث األمنية

•النسبة املئوية للموظفني الذين لدهيم اسم مستخدم وكلمة مرور لألنظمة
الداخلية

•النسبة املئوية االمتثال لسياسة أمن تكنولوجيا املعلومات
•النسبة املئوية ملوظفي أمن تكنولوجيا املعلومات

•نسبة الفريوسات وبرامج التجسس املكتشفة يف الربيد اإللكرتوين
•النسبة املئوية للكشف عن االخرتاقات األمنية
•عدد العيوب يف سطر التعليامت الربجمية

•متوسط عدد الساعات املطلوبة إلصالح اخللل
•عدد امللفات املنقولة لكل مستخدم

•عدد الصفحات املنقولة لكل مستخدم

181
إدارة األداء
المؤسسي

 -18التأمين

•عدد األيام املفتوحة ملطالبات التأمني

•النسبة املئوية للمطالبات التي مل يتم فيها اختاذ قرار املسؤولية األولية ضمن
اإلطار الزمني القانوين

•النسبة املئوية إلشعارات استحقاق النفقات الطبية يف الوقت املناسب
•النسبة املئوية للمطالبات املتأخرة
•متوسطوقت معاجلة املطالبة

•عدد بوالص التأمني اجلديدة الصادرة

182
إدارة األداء
المؤسسي

•متوسطحجم بوليصة التأمني

•متوسطرسعة االكتتاب

•متوسطحجم بوليصة التامني
•صايف القسط املكتوب

183
إدارة األداء
المؤسسي

 -19اإلجراءات والعمليات الداخلية

•عدد متطلبات التدقيق

•عدد املنتجات اجلديدة املقدمة
•نسبة استخدام املعدات

•النسبة املئوية لتقليل وقت التوقف عن العمل

•النسبة املئوية حلدوث أخطاء الرواتب يف الشهر
•مصاريف إدارية لكل عميل

•متوسطالوقت الالزم الختاذ القرارات

184
إدارة األداء
المؤسسي

•معدل اإلنتاجية

•وقت االستجابة للعمالء

•عدد شهادات أيزو 9001
•عدد مراجعي األيزو

•عدد السياسات واإلجراءات اجلديدة

•عدد املنتجات  /اخلدمات اجلديدة املطورة
•عدد العمليات املحسنة
•عدد ترقيات األنظمة

•النسبة املئوية لألهداف املحققة:
•معدل إعادة العمل

185
إدارة األداء
المؤسسي

 -20الترفيه واالستجمام

•نسبة األعامل الفنية املستعارة من مؤسسات أخرى
•نسبة األعامل الفنية املعارة إىل مؤسسات أخرى
•النسبة املئوية لألطفال احلارضين

•نسبة األعامل الفنية اجلديدة املعروضة

•النسبة املئوية لغري األعضاء الذين زاروا املتحف مرة أو أكثر
•النسبة املئوية لساعات مشاهدة التلفزيون
•عدد وكالء السفر

186
إدارة األداء
المؤسسي

 -21الماشية ومنتجات األلبان

•تكلفة العلف  100 /رطل من احلليب
•معدل إعدام املاشية نسبة وفيات املاشية
•نسبة استجابة املجتمع للحملة الرتوجيية
•نسبة النمو يف مبيعات احلليب األبيض واملنخفض الدهون
•متوسطإنتاج احلليب لكل بقرة
•تكلفة محلة التسويق لكل لرت من اللبن املباع
•نصيب الفرد من االستهالك
•نسبة املاء إىل احلليب

187
إدارة األداء
المؤسسي

 -22المجال اإلداري

•عدد مرات مراجعة اخلطة االسرتاتيجية

•عدد االجتامعات التي تبدأ يف املوعد املحدد

•عدد املهام التي جتاوز فيها الوقت الفعيل الوقت املقدر
•زيادة النسبة املئوية يف اإلنتاج لكل موظف
•متوسطالوقت الالزم حلل مشكلة

•عدد تقارير الفرتة غري املكتملة يف املوعد املحدد
•النسبة املئوية لسالمة البيانات

188
إدارة األداء
المؤسسي

•نسبة االختالف عن امليزانية
•العائد عىل االستثامر

•اإليرادات الفعلية مقابل اخلطة

•اإليرادات املتولدة خالل الفرتة االسرتاتيجية
•عدد االنتهاكات األمنية يف السنة

•عدد شكاوى املستخدمني شهريا
•نسبة اخلطأ يف سجالت املوظفني

•نسبة تغطية االختبار الوظيفي للمنتجات

•النسبة املئوية للتحسن يف استطالع رضا العمالء
•النسبة املئوية للتحسن يف استطالعات الرأي
•مؤرش استخدام العاملة

•عدد انتهاكات اإلجراءات شهر ًيا

•عدد التنازالت عن إجراءات التصنيع

•نسبة التغيريات يف مواصفات العملية أثناء مراجعة تصميم العملية
•احلجم الفعيل مقابل املخطط

189
إدارة األداء
المؤسسي

 -23التصنيع

•عدد املعدات التالفة وتقارير املمتلكات

•عدد املشكالت التي يتعذر عىل معدات االختبار اكتشافها أثناء دورة
التصنيع

•نسبة استخدام األصول
•نسبة استخدام املعدات

•النسبة املئوية للتغريات يف معدات املرشوع املطلوبة

•النسبة املئوية للمعدات اجلاهزة لإلنتاج يف املوعد املحدد

190
إدارة األداء
المؤسسي

•النسبة املئوية للفعالية الكلية للمعدات ()OEE
•متوسطالعمر اإلنتاجي للمعدات

•إتاحية املعدات كنسبة مئوية من وقت التشغيل الكيل

•عدد تقييامت الربنامج عن طريق إجراء اختبار قابلية االستخدام

•عدد التقييامت عىل التصميامت البديلة من خالل استخدام نامذج باحلجم
الطبيعي ونامذج الربامج

•عدد مرات التصميم واالختبار والتقييم
•عدد ساعات التدريب املقدمة للنظم

•عدد أدوات النمذجة لتقييم تصميم املحطة وإجراءات املشغل

•النسبة املئوية للعمليات

•النسبة املئوية لتخصيص الوظائف

•النسبة املئوية ألداء النظام واملوثوقية
•عدد األعطال

•عدد األعطال يف السنة أو لكل قسم

•عدد حاالت الفشل التي تسبب التوقف

191
إدارة األداء
المؤسسي

•عدد العيوب املوجودة

•عدد موظفي الصيانة املبارشة الداخلية
•عدد موظفي الصيانة الداخلية

•عدد ساعات عمل موظفي الصيانة الداخلية للتدريب
•عدد أوامر أعامل الصيانة التي تسبب التوقف
•عدد األصول  /النظم الرئيسية

•عدد األصول  /األنظمة الرئيسية ذات إجراءات الصيانة الوقائية
•تكلفة الصيانة لكل وحدة
•تكلفة اغالق الصيانة

•متوسطتكاليف اإلنتاج للسلع

•تكلفة استبدال العنارص القديمة

•متوسطعدد اختبارات اجلودة مقابل العدد املستهدف

•نسبة احلفاظ عىل السعر مع القيمة للعمالء
•متوسطقيمة الطلب

•معدل الربح  /كل طلب

192
إدارة األداء
المؤسسي

•معدل الربح من كل عميل
•قيمة احلد األدنى للطلب
•عدد خطوات التصنيع

•نسبة االلتزام بالعمليات
•نسبة التوقف

•النسبة املئوية للمنتجات التي تلبي طلبات العمالء
•النسبة املئوية ألخطاء املخزون

•عدد الطلبات التي ينتجها األفراد
•عدد الطلبات التي ينتجها القسم
•عدد املوظفني خارج العمل

•إمجايل مبيعات املبيعات  /إمجايل املوظفني

193
إدارة األداء
المؤسسي

 -24التوريد والمشتريات

•النسبة املئوية للموظفني املدربني عىل القيام بالعمل الذي يعملون عليه
•نسبة اخلدمات اللوجستية اخلارجية
•النسبة املئوية ملعدل عائد املنتج

•متوسطاإلطار الزمني للمرشوع
•هامش الربح اإلمجايل

•لوازم الصيانة واإلصالح والتشغيل ()MRO

•مصاريف تشغيل املشرتيات كنسبة مئوية من املبيعات

194
إدارة األداء
المؤسسي

•مصاريف تشغيل املشرتيات كنسبة مئوية من إمجايل اإلنفاق
•مصاريف تشغيل املشرتيات لكل موظف مشرتيات
•إنفاق املشرتيات لكل موظف مشرتيات
•النسبة املئوية للعقود امللغاة واملعلقة

•النسبة املئوية للعقود التي يتم تسليمها ضمن امليزانية األصلية
•النسبة املئوية للعقود التي متت مراجعتها
•نسبة االحتفاظ بالعقود الفعلية
•إمجايل قيمة العقد

•قيمة جتديد العقود املنشطة

•نسبة تكلفة اخلدمات اللوجستية الداخلية

•نسبة االستعانة بمصادر خارجية للتكاليف اللوجستية
•تكلفة رشاء الوحدات
•التكلفة لكل وحدة

•تكلفة العاملة املبارشة
•تكلفة املواد املبارشة
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•تكلفة املنتج مبارشة

•تكاليف التوزيع [التخزين]
•تكلفة التأمني والرضائب

•تكلفة اخلدمات اللوجستية الداخلية
•قيمة السهم

•وقت دورة اإلنتاج

•مدة دورة أمر الرشاء

•اجلدول الزمني لتسليم املنتج

•اجلدول الزمني ألنشطة دورة اإلنتاج
•وقت دورة سلسلة التشغيل
•متوسطعمر املخزون

•اختيارات متوسطلكل طلب

•نسبة اللوازم املسلمة يف املوعد املحدد
•النسبة املئوية للكمية املشرتاة

•تكلفة املواد املشرتاة الفعلية لكل تكلفة مدرجة يف امليزانية
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•مؤرش رضا العمالء OEM -
•فرق سعر الرشاء
•تكلفة الرشاء

•نسبة املواد املسموح هبا

•نسبة الفواتري املستحقة الدفع بدون أمر رشاء

•النسبة املئوية إلجراءات املناقصة  /العطاء القياسية
•متوسطوقت الرشاء

•متوسطقيمة الطلبات

•تسليم اجلدول الزمني االلتزام ()DSA

•إنفاق املشرتيات املدارة من مصادر خارجية كنسبة مئوية من إمجايل وقت
إنفاق املنتج

•اإلنتاج يساوي الطلب (منحنى العرض والطلب)
•النسبة املئوية لقيمة اخلردة
•إمجايل قيمة الطلبات

•مرونة سلسلة التوريد
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•متوسط عدد الردود الواردة عىل طلبات العروض
•متوسط تكلفة إجراء املناقصة  /العطاء

•متوسط الوقت الستكامل املناقصة  /العطاءات
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•عدد حاالت عدم املطابقة أثناء فحص البائع
•عدد ساعات املخططة لكل مهمة

•النسبة املئوية للرفض املبكر عىل مقرتحات املشاريع
•النسبة املئوية لتخطيط املوارد

•متوسطمرات الرتابط بني مهام املرشوع

•متوسطعدد املرشوعات التي يديرها املديرون املحرتفون
•وقت التعادل
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•انحراف وقت التعادل املخطط

•انحراف ساعات العمل املخطط هلا

•انحراف اجلدول الزمني املخطط للمرشوع
•معدل العائد الداخيل ()IRR

•معدل العائد الداخيل املعدل ()MIRR
•صايف القيمة احلالية ()NPV
•عدد ساعات العمل

•النسبة املئوية لتقارير حالة املرشوع املتأخرة
•النسبة املئوية ملهام املرشوع املتأخرة
•نسبة املرشوعات «حتت السيطرة»

•نسبة املرشوعات التي تتبع املعايري

•النسبة املئوية للمشاريع املنتهية يف الوقت املحدد

•النسبة املئوية للمشاريع التي تتلقى مراجعة ضامن اجلودة

•النسبة املئوية للمشاريع التي يتم حتديد أولوياهتا وف ًقا الحتياجات العمل

•النسبة املئوية للمشاريع التي لدهيا خطة اختبار

200
إدارة األداء
المؤسسي

•نسبة املرشوعات ذات املخاطر العالية

•النسبة املئوية للمشاريع ذات التغيريات يف النطاق
•نسبة املرشوعات  /الربامج التي ترعاها الرشكة
•النسبة املئوية للمشاريع التي تفتقر إىل املوظفني

•متوسطعدد األشخاص املعينني لكل مرشوع  /برنامج
•متوسطعمر تقارير حالة املرشوع

•متوسطمقدار اإلنفاق الزائد يف وقت املرشوع
•متوسطحجم ميزانية املشاريع

•التأخري الكيل للمرشوع  /الربنامج

•نسبة امليزانية املخصصة لنسبة اإلنفاق يف امليزانية
•متوسطالعائد عىل املرشوع  /الربنامج
•العائد عىل االستثامر ()ROI

•مؤرش أداء اجلدول الزمني ()SPI
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•متوسطتكلفة دراسة القياس

•متوسطالوقت الستكامل دراسة القياس

•عدد الوثائق التي مل تتم إزالتها بعد انتهاء الصالحية

•النسبة املئوية للوثائق يف مستودعات غري تابعة للمؤسسة
•نسبة الوثائق التي مل يتم الوصول إليها بانتظام

•النسبة املئوية للوثائق غري املخزنة يف نظام إدارة الوثائق
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•النسبة املئوية لوثائق املؤسسة التي يمكن الوصول إليها لعرب حمرك البحث
•نسبة املستندات الورقية إىل املستندات اإللكرتونية
•عدد مبادرات حتسني الرقابة الداخلية

•نسبة وقت املوظفني املتاح ألنشطة التحسني
•متوسطعمر األصول املعلوماتية

•متوسطاملهلة الالزمة للرد عىل األفكار  /االقرتاحات
•متوسطقيمة األفكار  /االقرتاحات املنفذة
•إمجايل وقت التحويل (لكل عملية جتارية)

•نسبة األهداف املنجزة من أحدث خطة إسرتاتيجية

•النسبة املئوية ملؤرشات األداء الرئيسية خارج األهداف املحددة
•النسبة املئوية ملؤرشات األداء الرئيسية التي يتم قياسها تلقائ ًيا
•النسبة املئوية ملؤرشات األداء الرئيسية التي تم حتسينها

•النسبة املئوية ملؤرشات األداء الرئيسية التي تزداد سو ًءا

•النسبة املئوية ملؤرشات األداء الرئيسية التي ال تعكس أهداف العمل
•النسبة املئوية ملؤرشات األداء الرئيسية املقاسة
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•عدد مكاملات العمالء لإلبالغ عن األخطاء

•عدد شكاوى العمالء بسبب جودة اخلدمات
•عدد شكاوى العمالء

•عدد استطالعات العمالء

•عدد التغيريات اهلندسية بعد مراجعة التصميم

•عدد األخطاء التي تم اكتشافها خالل عمليات التصميم واملراجعات
•عدد األخطاء يف التقارير

•عدد املشاكل املحددة يف العملية

•عدد طلبات اإلجراء التصحيحي اجلاري معاجلتها
•عدد شكاوى العمالء

•عدد استطالعات العمالء
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 -27العقارات

•عدد املساكن الالزمة

•عدد املساكن طويلة األجل
•عدد العقارات اجلديدة

•عدد املستأجرين الذين يطلبون الصيانة
•عدد املساكن االنتقالية

•نسبة املنازل غري الالئقة

•النسبة املئوية لإلصالحات املنجزة يف اإلطار الزمني
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•نسبة القدرة املكتبية

•النسبة املئوية لرأس املال العقاري
•نسبة السعر إىل الدخل

•متوسطرسوم إدارة املمتلكات لكل مدير عقارات
•عدد العقارات املستأجرة
•عدد وحدات االجيار

•عدد املستأجرين غري الراضني عن الصيانة

•عدد املستأجرين الذين يقدمون مالحظات
•نسبة السعر إىل اإلجيار

•نسبة العقارات املستأجرة الفارغة

•النسبة املئوية لإليرادات من العمالء إىل النسبة املئوية إلنجاز املرشوع.

متروالقادة
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نبذة عن مترو القادة
دائما ما يتبادر إلى الذهن لماذا يسبقنا العالم في النهضة ونبقى
ً
نحن في معظم األحيان في دور المتفرجين وربما كنا في الصفوف
الخلفية منها ؟! ،هل المشكلة في عدم وجود قادة أو علماء ،أم ماذا؟!
ولإلجابة على سؤال كهذا نرجع إلى النظريات العلمية العالمية التي
حصرت أهم أسباب النهضة في:
		
 .1العلم

		
 .2األخالق

 .3العمل

 إذن فأي تلك العوامل الذي ينقصنا ؟! الشروط الثالثة العلم واألخالقومستويات متفاوتة بين المجتمعات وكذلك
بنسب
والعمل موجودة
ٍ
ٍ
بالمجتمع الواحد بين األفراد وبعضهم البعض ،ولكن ً
أيضا ليست هذه
هي األسباب الوحيدة لتأخرنا عن الركب فلربما كان الجانب المالي هو
أول تلك األسباب ،وبمعنى أكثر دقة فإن هذه المعادلة ينقصها الثراء
لتكتمل على أكمل وجه.
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 من هنا جاءت فكرة برنامج مترو القادة ل ُتعالج أسباب تأخرالنهضة األربع ولتسد هذا الثغر عن األمة المباركة فتحاول خلق
حالة ومناخ حقيقي قادر على خلق قادة وعلماء ينافسون العالم في
شتى المجاالت ،فهذا البرنامج عالج العيوب التي قد ُتخالط مثل هذه
البرامج فهو لم يعتمد على الخطابة بل َع َمد إلى خلطه بالعديد من
األنشطة العملية والتحدي واأللعاب في بعض األحيان مع الحفاظ
على الجانب التعليمي باإلضافة إلى الجانب الربحي .فهذا البرنامج
ً
متكامل ُيراعي كافة الجوانب.
جاء
• إذن ما هو مترو القادة؟
هو برنامج مددته عامان ،وخاللها سيمر المشارك بالبرنامج بأربعة
خطوط رئيسة يتكون كل خط منها من عدة مراحل يمر بها المشارك
ليطور من مهارات ذاته ونفسه ويكتشف عالم القيادة ومستوياتها،
باإلضافة إلى أنه سيطور كذلك من مهاراته في التعامل مع اآلخرين
ومتخصصا فيه
وسيتعلم كيف يكون خبي ًرا في تخصصه المناسب له
ً
كذلك وسيعرف كيفية الوصول للعالمية بقدراته الشخصية وإمكانياته
و تفعيل قدراته في كيفية التعامل مع المجتمع الذي سيتفاعل معه
ً
مستقبل لتحقيق إنجازاته سوا ًء على مستواه الشخصي أو على مستوى
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المجتمع أو حتى على مستوى العالم أجمع وهذا هو ما ُنسميه بالوصول
للعالمية.
ويتكون من أربع محطات أساسية هي:
 .1خط اإلرشاد :هو من أهم الخطوط الرئيسية فهو يبدأ بالتعريف
عن مترو القادة وأهمية التغيير ،كما يبدأ بمعرفة الذات والتعرف
على األنماط الشخصية وكيفية التعامل معها «مرفقة بسلسلة
كاملة من الكتب تشرح كل نمط من أنماط الشخصية بالتفصيل «.
 .2خط العلماء :هو عبارة عن مجموعة محطات لصناعة عالم ناجح
ً
وأيضا على الصعيد االجتماعي والتسويق
على المستوى العلمي
له عالم ًيا ،فهي تبدأ معه رحلته من كونه فني حتى تصل به إلى
مستوى استشاري عالمي.
 .3خط القيادة :هو عبارة عن خمس محطات رئيسية تبدأ بتعليم
المتدرب على كيفية قيادة ذاته وتطوير مهاراته حتى تصل به إلى
مرحلة قيادة القادة.
 .4خط ريادة األعمال :هو الذي يتعلم فيه المتدرب بشكل عملي كيف
يحقق لنفسه الثراء ،وكيف يكون مشروع خاص به وسبل تطويره.
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البرنامج العملي ملشروع (مترو القادة)
Earn

Learning

(كسب المال من
مشروعك الخاص)

(تعلم بالعمل)

(لعب وتحدي)

يعنى بكسب
المشارك للمال
من خالل مشروعه
الخاص به وذلك
بتحويل أعماله
وانجازاته الى
مشاريع تربحه
وتكسبه المال من
خاللها

الطريقة التي
تعتمد على نظرية
- % 70

يعنى باكتساب

كمثال  :اذا كان
للمشارك كتاب عمله
وانجزه ونشره فانه
فيما بعد ومن اجل
ان يكسب من هذا
الكتاب ما ًال فانه
يحوله لقصة مصورة
او فيديو مرئي او
دورة تدريبية او اي
عمل يكسب من
وراءه مال.

%10 - % 20
 -1التعلم بالممارسة
الحياتية يعلم الناس
بنسبة . %70
 -2التعلم من تجارب
الناس مع بعضهم
وتجارب الغير يعلم
الناس بنسبة . %20
 -3التعلم من
المناهج الدراسية
المكتوبة والكتب
والمحاضرات والدورات
تعلم الناس بنسبة
. %10

Play

الناس للمهارات
الالزمة للتعامل مع
االخرين من خالل
اللعب والتحدي
فيما بينهم وكذلك
يكتشف المشارك
ذاته ومهاراته
من خالل مشاركة
االخرين
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ما أريده من خالل مشروعي هو تحويل المناهج المكتوبة إلى مناهج
عملية ُتمارس عمل ًيا للتطوير واإلنتاج من خالل األشخاص أنفسهم
ألجلهم وألجل مجتمعاتهم وللمساعد في تطوير وتقدم وازدهار األمة
ونهضتها كما يجب.
 الهدف األساسي والمهم من هذا المشروع:المشروع هو برنامج عملي وعبارة عن لعبة يلعبها الكبار والصغار،
والكبار يمكنهم خالل مدة عامين من اإلنجاز واإلنتاج واإلبداع فيما
يتميزون به من قدرات ،وسيرون ثمار ونتائج أعمالهم في كافة المجاالت
المتاحة لهم وسيرون تفاعل ومشاركة المجتمع معهم ومع انجازاتهم
في جميع النواحي وتشجيعهم وهكذا للوصول إلى العالمية بإذن اهلل.
وهذه هي شبكة المشروع مفصلة أكثر بكافة الخطوط األربعة
الرئيسية ومراحلها:

هذا الكتاب جزء من الخط األخضر شمال من مترو القادة

للحصول على شهادة إتمام دورة قم
بالدخول إلى موقع صناع االبداع واتبع
الخطوات المطلوبة منك بعد قراءة
الكتاب أو مشاهدة الدورة التدريبية
www.sona3.net

"من منا ال يخطئ .ساعدوني في تصحيح
أي خطأ أو لبس في اجتهاد

إن احسنت فمن اهلل وإن أسأت

وأخطأت فمن نفسي ومن الشيطان
تم بحمد اهلل"

للتواصل:
Whatsapp: 0097455221828
email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi
twitter: maljefairi
Snaphat: Nethlper

املراجع
الكتب
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