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 "بطاقة االداء المتوازن"التخطيط االستراتيجي 

Strategic planning "Balance Scorecard SBC" 
 

 د. وسيلة عبد العزيز العاشق
 جامعة طرابلس -نفط هندسة قسم  -كلية الهندسة 

 طرابلس ليبيا
welasheg@gmail.com

منظمات أداء فية بمفردها لتقييم كالالالالالاغير لالالالالال داء مالية ان المقاييس ال - الملخصصصصص 
طالرق مختلفالة لقيالاس االداء. ا الد  على ايجالاد  المنظماتا عملتل لذلك فقد األعما

لتواجه التحديات المعاصرة والتالالي تالالم و الالعها هالالذا الطالالرق بطاقالالة االداء المتالالوازن 
ات طووالضغالتطالالالالورات التكنولوجيالالالالة ن ـالالالالمـالالالالل والتحوالت المطلوبة في بيئة العم

يط ـالالتخطل وكالذلك لت قيالق تغير في متطلبات العميمالن العولمة ية ومالا تسالببه المال
شاطات المنظمة المستقبلية ولبلوغ الرؤية المنشودة الربع ـالالالالالالالالالالتراتيجي لنـالالالالالالالالالالاالس
مستو  ، ستو  االدارات ـالالالم، ات ـالالالستو  القطاعـالالالم، ا ـالالالستويات )اإلدارة العليـالالالم

للموارد ل بر تأمين االستخدام االمثعكية وتحقيق اهداف ذوكذلك لصياغة االقسام( 
ق الظروف المحيطة بعد معرفة الفرص والمخاطر الخارجية ومعرفة ـالالالة وفـالالالالمتاح

العمالال ء ول العمشالالركاء ضعف والقوة وتوقعات ـالالاط الـالالنقل الوضع الداخلي من خ 
تسالالتعرا الورقالالة مفهالالوم بطاقالالة وما يُطمح لفعله على مستو  المنظمة واالفراد. 

واهالدافها وعماصالرها وطالرق قياسالها كمالا تو الح تصالميم البطاقالة  االداء المتالوازن
 ومكوناتها.

 .بطاقة االداء المتوازن –قياس االداء  –التخطيط االستراتيجي  الكلمات المفجاحية:

 المقدمة .2

 اإلداريصة العملية عناصر من عنصر أول (planning) يعجبر الجخطيط    
 يحكصم الذي العام اإلطار ألنه ، آخر عنصر أي على واألولوية السبق وله ،

 وجصصب  ، ارججاليصا   العمصل يكصون الجخطيط وبدون ، األخرى العناصر جميع
 الوجصه علصى األعمصال جنفيصذ يمكصن ال إذ ، جصدوى أو فائصد  دون القصرارات
 مصن يصراد مصا جحقيصق علصى يسصاعد فهصو ، لهصا سصابق جخطصيط دون المطلصو 
 المنشصة  فصي للعصاملين ووضصوحها األهصداف جلصك جحديصد فصي ويسصهم ، أهصداف
 .عليها والقائمين

 فيسصعى لجحديصد(strategic planning)  االسصجراجيجي أمصا الجخطصيط  
 مرجكصاا   الحاضصر أو بالماضصي الجفكيصر فصي الجقيصد دون المسصجقبلية الجوجهات
 الصداخل مصن ينطلق فهو لذا إليه ، بالوصول يرغ  فيما الرح  الجفكير على
 القضصايا ويجناول ، والخارجية الداخلية مؤثراتال في ويبحخ الخارج ، نحو
 لنجاح أساسيا محورا اإلسجراجيجيةوضع ومجابعة  عجبرشمولي لذلك ي بشكل

 واإلسصجمرارية ، البقصا  جحقيصقمؤسسصات لل يمكصن خاللهصا، فمصن المؤسسصات
المحيطصة  الخارجيصة البيئصة جفراهصا الجصي الجهديدات وججن  الفر  وإسجغالل

 فصي خاصصة الضصعف، نقصاط علصى والجغلص  القصو  نقاط من  اإلسجفاد وكذلك ،
 .  المنافسة واشجداد والجعقيد للبيئة السريع بالجغير يجسم الذي الراهن الوقت
 وجنفيصذ صصياغة مصن البصدة والمنافسص البقصا  مصن المؤسسصاتولجصجمكن     

 شصجى علصى الموضصوعة األهصداف جحقيصق مصن جمكنهصا مالئمصة إسصجراجيجية
 وجنفيصصذ صصصياغة علصصى اإلسصصجراجيجية وضصصع قصصفيجو وال المسصصجويات
 وجقيصيم لهصا، ججعصر  الجصي االنحرافصات كشصف إلصىها يجعصد بل اإلسجراجيجية،

 مصن وذلصك للجةكصد المخجلفصة، األدا  مسصجويات وقيصاس لألهصداف جحقيقهصا مصدى
 الجقيصيم عمليصة وجصجم لألهداف، وجحقيقها مال مجها ومدى اإلسجراجيجية سالمة
 .اإلسجراجيجي الجقييم أدوات جسمى اتأدو على باإلعجماد
 أهصم إحصدى( Balance Scorecard) المجصواان األدا  بطاقصة وجعجبصر
 أدائهصا جحليصل إلصى المؤسسصة جقصودحيصخ  ،اإلسصجراجيجية جقيصيم أدوات وأحصدخ
 اججاه إلى جوجيهها في وجنج  اإلسجراجيجية، وأهدافها رؤيجها أساس على
 
 
 
 
 

 وإسجراجيجيجها لمؤسسةا رؤية ججرجم كما .سةللمؤس العام األدا  يدعم جديد
 جطبيق عمل إطار جمثل والجي العملية، اإلجرا ات من مجموعة إلى

 .اإلسجراجيجية
االدارية المعاصر  الحي قدمها ل حعد بطاقة األداء المحواان احدى الوسائ   
االسحراحيجية حيخ يقدم لجقيصيم كمفهوم جديد  Kaplan & Nortonمن ل ك

للنظم  مصصصصةديـصصصالق اتهصصصوالغمو  في الحوج ضصصصعفللكامال  هذا النموذج حال
اضافة ابعاد اخرى ل كا على األداء المالي فقط من خالجصصصصصرالذي  يصصصصصةاالدار
ونحائج ملموسة حربط األهداف ل افعا ىـصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالخطة االسحراحيجية الل ححو
 والمقاييس بمسحوى األداء المطلو  والبرامج والمبادرات بالخطةل والوسائ

 االسحراحيجية.
وكبداية سيجم  ركيا على بطاقة االدا  المجواان،سيجم الجالورقة  في هذه    

 .االدا  وقياسهالجخطيط االسجراجيحي و ميهامفعر  بع  

 .الجخطيط االسجراجيجي . أ

 أهصداف ووضع قرارات اجخاذ عملية "بةنه االسجراجيجي الجخطيط يعرف    
 عصرفيكمصا  [1]ومجابعجصه  وجنفيصذها مسصجقبلية امنيصة وبصرامج واسجراجيجيات

 وجوظيصف رصصد فصي اإلدار  إليصه جلجصة الصذي العلمصي األسصلو  "بةنصه كصذلك
 . [2] "المنشود  األهداف إلى وصوال   وإدارجها المجاحة الموارد
وهصي  االسصجراجيجية مفهصوم مصع االسصجراجيجي الجخطصيط مفهصوم ويصرجبط    

 أفضل وجحقيق  المجاحة الموارد من لالسجفاد  اإلدار  جخجاره الذي األسلو 
 نقصاط علصى والجغلص  بهصا القصو  نقاط من المؤسسات اسجفاد  خالل من النجائج
  منها. جعاني الجي الضعف

 .األدا  مفهوم .  

 الصذي األعمصال، لمنظمصات بالنسصبة وهامصا جوهريصا مفهومصا األدا  يعصد    
 الجصي الجعصاريف بعص  ذكر مكنوي عدمه، من المنظمة وجود حوله يجمحور
 علصى وقابليجها األعمال منظمة لقدر  انعكاس ه منها ان المفهوم هذال أعطيت
 إنجصاج خصالل مصن الكفصا   عصن البحخعلى انه  عرفيكما  ]3[ أهدافها جحقيق
 لجحقيصق عمليصة بةفضصل القيام خالل من الفعالية عن والبحخ ، يمكن ما أكبر
 . ]4[ دائم نمو

 . األدا  قياس مفهوم . ج

 المنظمصة بصرامج نجصاااتال المسصجمر  المراقبصة" بةنصه األدا  قياس يعرف    
 غايصات جحقيصق نحو الجقدم سير جوان  وجسجيل مراقبة والسيما ،ا وجسجيله
 .  [3]مسبقا موضوعة
 والمخرجصات المصدخالت لجقيصيم منظمصة طريقصة "بةنصه كصذلك يعصرف كمصا    

 . ]5[ "الصناعية وغير  عيةناالص المنظمة في اإلنجاجية والعمليات
 وجحقيق ، األخطا  اكجشاف أجل من يضرور األدا  قياس نظام ويعجبر     
 يصوفر األدا  قيصاس أن كمصا .جحسصينها بغصر  العمليصات علصى الرقابصة
 ، المنظمة به جقوم ما حول المحكمة القرارات الجخاذ الضرورية المعلومات
 فةمصا ، قيصاس ووحصد  رقصم مصن يجصةلف األدا  مقيصاس أن إلصى اإلشصار  وججصدر
 .معين معنى الرقم لذلك فجعطي الوحد  وأما ، الكمي الجان  فيبين الرقم

 األدا  قياس أهمية . د

 جحصصل لصم ولصو حجصى أعمالهصا نجائج المنظمات جقيس أن الضروري من     
 يصجم الجصي المعلومصات ألن ، مكافصة   أو عائصد علصى النجصائج هصذه خصالل مصن

 قصدر  عصدم أن حيصخ ، األحسصن إلصى المنظمصة أدا  جحصول عليهصا الحصصول

وقبلت للنشر             2102اكجوبر  22وروجعت في  2102اكجوبر  22اسجلمت الورقة بالكامل في 

          .  2102نوفمبر  01ونشرت ومجاحة على الشبكة العنكبويجية في  2102نوفمبر  2في 
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 وبالجصالي ،ا عليهص الرقابة إمكانية عدم إلى يؤدي نشاطها قياس على المنظمة
 .اإدارجه يمكن ال

 بطاقة االدا  المجواان .7
Balance Scorecard BSC 

فكر   2990 ( في عامKaplan  &Nortonوضصصع كصصابالن ونصصورجن )    
ت كصصصصصا( شر20قاما بدراسة اجريت على )بعصصصصصد ان المحواان  طاقصصصصصة االدا ب

وحوصلت هذه الدراسة الى وقصصصد اس االدا  لقيصصصطرق جديد  كجشصصصاف وذلصصصك ال
.  لمنظمات األعماأدا  فية بمفردها لحقييم كصاغير  لالدا  ان المقاييس المالية

ت في حنفيذ ركصصا( ش9ل )ت العشر  ثبت فشكصصاسة على الشرالل الصصدراخصص مصصن
  اآلدا لحطوير  ححديد اربعة عوائق عصصصااسحطال النجصصصائج من خالواسحرحيجيحها 

 وهي: ]7[
مصصن %  5اظهصصرت الدراسصصة ان حيصصخ  الرؤية والحوجهاتئق واع -2

 لرؤية.على افقط مطلعين الموظفين 
% من اإلدار   85ن الدراسصصصصصة أ وقصصصصصد اظهصصصصصرت ئق اإلدار واع -7

 من ساعة شهريا لمناقشة الحوجهات.ل العليا حمضي اق
 جصصصبط% من المنظمات ال حر 60اجضصصص  ان  فقصصصد ئق المواردواع -3

 .جهاباسحراحيجي جهامياانيا
لديهم حوافا المصصصصدرا  % فقط من  75جبصصصصين ان  الحوافا ئقواع -4

 .اتمرحبطة باالسحراحيجي

المحواان لحواجه الححديات المعاصر   االدا بطاقة وقصصصصصصصصد جصصصصصصصصم وضصصصصصصصصع     
الجكنولوجيصصصصصصصصصة  الجطصصصصصصصصوراتن ـصصصصصصصصصمـصصصصصصصصل والححوالت المطلوبة في بيئة العم

ل حغير في محطلبات العميمصصصصصن العولمة يصصصصصة ومصصصصصا جسصصصصصببه المالات طووالضغ
شاطات المنظمة المسحقبلية ولبلوغ ـصحراحيجي لنـصيط االسـالحخطجحقيق لوكذلك 

،  اتـصصصسحوى القطاعـصصصم،  اـصصصسحويات )اإلدار  العليـصصصالربع م الرؤية المنشود 
 كيصصةوححقيق اهداف ذ( وكصصذلك لصصصياغة مسحوى االقسام،  سحوى االداراتـصصم

 ق الظروف المحيطة بعدـصصصصة وفـصصصصللموارد المحاحل عبر حةمين االسحخدام االمث
اط ـصصنقلجية ومعرفة الوضع الداخلي من خالمعرفة الفر  والمخاطر الخار

طم  لفعله على وما يُ العمصصصصصال ول العم شصصصصصركا ضعف والقو  وحوقعات ـصصصصصال
 مسحوى المنظمة واالفراد.

االدا  المجصصصواان منهصصصا جعريصصصف كصصصابالن  ةلبطاقصصصعريفصصصات عصصصد  جظهصصصرت     
حها حرجمة رسالة ادا  ححم بواسطهصصصا علصصصى انهصصصا احيصصصخ عرف ]9[ واجكنسصصصون
ية ـصصاساس ركصصائاوإسحراحيجيحها الى اهداف ومقاييس حقوم على اربع  كصصةالشر
كفاية ، الابائن ضصصى ر ، الماليهصصي االدا  ( وجعصصرف ايضصصا باالبعصصاد )محاور

ا والنمو ـصصصصصصصصصصصصصصصصثم الفر  الحي حوفرها الشركة للعاملين فيه، األداء الحشغيلي 
ما على اساس ما يحواجد فيها وبذلك يصب  الحنافس فيما بين الشركات قائ

ىاالبداع واالبحكار اكثر مما هو على اساس ـصصصصصصصمن روح المبادر  والقدر  عل
 ما لديها من موجودات ثابحة وملموسة.

نظام يقدم مجموعصة مجماسصكة على انها  ]22[ كما عرفها كابالن ونورجن    
لججبع جرجمصة الرؤيصة للمنظمات وخارطة مسار شمولي من االفكار والمبادئ 

فصصصي مجموعصصصة مجرابطصصصة لمقصصصاييس االدا  جسصصصاهم هصصصذه المقايسصصصس فصصصي انجصصصاا 
االعمصصال ووضصصع اسصصجراجيجية االعمصصال واجصصصال هصصذه االسصصجراجيجية باالعمصصال 
والمسصصاعد  فصصي الجنسصصيق بصصين االدا  الفصصردي والجنظيمصصي وصصصوال الصصى اهصصداف 

 .المنظمة
 جوالجصصصصصصصصصصصصي أداء شركيصصصصصصصصصصصصم جقو [7]دمحم جناولث دراسة علي شيخ علي     

المجصصواان األداء لقيصصاس نب األربعة الجصصواضوء فصصي واالجصاالت الفلسطينية 
كل جانب من جوانب بصصين هناك عالقة ارجباطية طردية قوية حيصصخ بينصصت ان 
يقيمون  فصصى الشصصركجينملصصين معظم العاالمجصصواان واوضصصحت ان مقياس األداء 
 منسجم مع وهذا ٍوالزبائن بشكل محساوفصصصصصي الجانصصصصص  المصصصصصالي أداء الشركة 

 جوال واالجصاالت الفلسطينية كجصصصصىرؤى والرسائل واألهداف الرئيسة لشرال
 ًمخجلفصصصا ًأعطوا جقديرا المسصصصاهمين فصصصي الشصصصركجينوملصصصين إن معظم العاكمصصصا 
. كمصا اوضصحت والحعليم والنمو العمليات الداخليةركجصين فصي مجصالى الش ألداء

 كجصصينشرالعلمية العليا يحوقعون من ال الدراسصصة ان المصصوظفين ذوي المصصؤهالت
 .أنشطة جعليمية أفضل

 من عينة علصى]8 [ الناصر عبد نورو ، إنعام ويلففى دراسة جطبيقية لا    
ايجابيصصصة  انعكاسات هناككانصصصت النجصصصائج جشصصصير الصصصى ان  األردنية المصصصصارف

 جحقيصصصصصصق ومدى للنموذج األربعة فصصصصصصي المحصصصصصصاور األداء مقاييسبصصصصصصين  للربط
اخصصصجالف  األداء مقاييسن كمصصصا اظهصصصرت الدراسصصصة ا ؛المنظمصصصة  حراجيجيةـصصصإس

فصصصص   آخر لصصصصىإ قسم ومن ،أخرى لصصصصىإ منظمة من األربعة النموذج محصصصصاور
 .المنظمة أنشطة لطبيعة ًوفقا وذلك هاـنفسالمنظمة 

 هداف بطاقة األداء المحواانأ .3

 الى االجي: (BSC) واانججهدف بطافة االدا  الم     
حمكين اإلدار  من فح  األداء وإجراء الحعديالت إثناء حنفيذ  -2
 إلسحراحيجية ححى وان كانت جوهرية .ا
وضعها في أهداف ل من خال لمنظمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصةحفسير رؤية وإسحراحيجية ا -7

 إسحراحيجية خاصة.
فهم ل من ربط أهدافها اإلسحراحيجية بالمقاييس من خال المنظمصصصصصصصصةحمكين  -3

 .المنظمةسحويات اإلدار  العليا في اـداف مـالعاملين أله
ف وحوحيد أعمالها األهدا في الحخطيط ووضع المنظمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصةمساعد   -4

أساسا  BSCعن طريق أهداف حقنية جهصصصصصصصصصصصصصا وأنشط جهصصصصصصصصصصصصصاواسحخدام عمليا
 لحخصي  الموارد وحرحي  المبادرات اإلسحراحيجية.

ححفيا اإلدارات في المسحويات الدنيا بما فيها )المدراء والعاملون( للنظر ـصص 5
 .المنظمةوححسين فاعلية ل في حفعي

 عناصر قياس االدا  المجواان .4
 

 مجكامصل نحصو علصى األدا  جقييم من المنظمة جمكن المجواان األدا  بطاقة    
 بهدف كذلو لجحقيقها المنظمة جسعى الجي المجعدد  األهداف ربط طريق عن
 المنظمصصة رؤيصصة جرجمصصة البطاقصصة فصصي يصصجمو الجنافسصصي، موقفهصصا جصصدعيم

 أربعصصصة فصصي جبويبهصصصا يصصجم ومقصصاييس أهصصصداف إلصصى واسصصجراجيجياجها
 ، مخجلصف منظصور مصن األدا  بجقيصيم منهصا كصل يقوم  (Prospective)أبعاد
 الجشصغيلية والعمليصات والعمصال  المسصاهمين منظصور مصن األدا  جقيصيم فيصجم
   .والنمو الجعلمو الداخلية
 الكلي األدا  لقياس األبعاد مجعدد  فكر  من نابعة المجواان األدا  بطاقةف     
 وبعصد المالي، البعد هي يسيةرئ أبعاد أربع مسجوى على بالقياس جسم  حيخ
 عنصصر هصو والبعصد . والنمصو الصجعلم وبعصد الداخليصة، العمليصات وبعصد ، العمال 
 نظصر وجهصة أو األسصهم حملصة فئصة يمثصل غالبصا اإلسصجراجيجية فصي رئصيس

 .المسجخدمين

 البعد المالي . أ

 مساهمة مدى لجحديد والخارجية الداخلية المقاييس وضعب البعد ذاه يهجم    
كمصا يصجم بواسصطة هصذا . الماليصة الجحسصينات جحقيق في وجطبيقاجها جيجيةاالسجرا

  للمنظمصة الماليصة والقصو  والخسصائر االرباح ومؤشرات البعد مراقبة مقاييس
6]  [. 
 ، االسصجراجيجي األدا  نمصوذج قيصاس فصي واألهصم األول البعصد وهصو     

جصدول ) منها جيةاإلسجراجي والمؤشرات المعايير من عددا البعد هذا ويجضمن
2) : 

 الجشصغيلي الصدخل خصالل قياسها من مكن يالربحية والجي  مقاييس - أ
 .المضافة بالقيمة او االسجثمار على العائد معدل او
 الجشغيلية مصاريفال - الجشغيلية االيرادات = الجشغيلي الدخل            
 رأس المال المسجثمر /صافي الرب   = االسجثمار عائد معدل            
 جحقيصق علصى المنظمصة قصدر  مصدى االنجاجيصة وهصي جقصيس مقاييس -  

 منهصا المدخالت والهصدف عناصر احد من المسجهدفة المخرجات
 االنجاج. عوامل اسجخدام كفا   جقييم
 أدا ه فاعلية ومدى المبيعات قسم جقويم الى المبيعات ويهدف نمو            

      200*احجسابها ويجم المجعاقبة السنوات خالل المبيعات وسلوك           
   المنظمصة ادار  أدا  لجقصويم المقاييس هذه النقدية جسجخدم الجدفقات  . ج

 المسصجقبلية النقديصة الجصدفقات جوليصد علصى قصدرجها مصدى جحديصد فصي
 المعادلصة حسص  وجقصاس بااللجاامصات ا والوفص االربصاح وجوايصع
   :االجية

  - النقديصة المقبوضصات + المصد  اول رصصيد = المصد  اخر رصيد   
 .النقدية المدفوعات
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 الجخطيط في اإلدار  لمساعد  دور النقدية للمواانة يمكن ذلك عن فضال      
 .نقدي عجا وجود حالة في للجمويل مصادر وجوفير الفائ  واسجثمار

 
 المالي بالبعد الخاصة واألهداف يوض  المقاييس.  2جدول 

 المقاييس األهداف

 االيرادات في النمو 
 الجديد  المنججات عدد اياد        -

 جديد  اسواق وايجاد العمال  اياد        -
 اسعار يجياتاسجراج على االعجماد      -

 جديد 
 
 
 
 

 من االيرادات نسبة
 الجديد  االمنججات

 والعمال  المنججات ربحية
 الناجمة االيرادات نسبة
 االسعار رفع عن

  الجكاليف جخفي 
 الوحد  انجاج جكاليف جخفي        -
 عيالجوا منافذ جكاليف جخفي           -

 
 الموجودات اسجغالل 
 داتالموجو اسجغالل حسن          -

 الوحد  انجاج كلفة
 جوايع منفذ لكل الكلفة

 
 االسجثمارات على العائد

 

 العمال   بعد .  

 جاويصد المنظمصة جقجصرح الجصي المحصدد  القيمصة هي مامد هذا البعد على جيع    
كمصا  ، العادلصة السصوقية الحصصة معيصار علصىكصذلك  ويحجصوي ، بهصا عمالئهصا
 السصوقية والحصصة المجاحصة الجنظيمية القدرات بين جواان عناصر من يجكون

 هصدف جحقيصق يراعصي بمصا جصدد عمصال  حيصاا مصل علصى العو.  المسصجهدفة
   .العادلة الربحية
 حاجات جلبي مقاييس جطبيق يسجهدف فإنه الحاليين بالعمال  االحجفاظ أما     

 جحقيصق مقاييس على يحجوي حيخ العمال  وربحية والنفسية المادية الشركا 
 يالنفسص الرضصا جحقيصق إلصى خصالل السصعي مصن العميصل ورضصاالعصادل  الصرب 
 . العادل المادي والرب 
 .البعد هذا ضمن ( 7 جدول) المقاييسجلخي  بع   ويمكن   
 

 بالعمال  االحجفاظ 
 المبيعصات نمصو نسبة خالل من بعمالئها الشركة احجفاظ مدى قياس يمكن    
علصى  الشصركة قصدر  لجحديصد الجالي المقياس اسجخدام كما يمكن العمال  لهؤال 
  بعمالئها االحجفاظ
 الحاليين العمال  عدد / الجدد العمال  عدد                   

 
  العمال  اكجسا 
 لهصم ، المبيعصت حجصم او الجصدد العمصال  عصدد خصالل مصن ذلك قياس يمكن    
 مصن الجصدد العمصال  اكجسصا  علصى المصصروفة الكلف ربط يجم ان المهم ومن
 يمكصنو العمصال  لهصؤال  البيع من المجحقق العائد مع الجسويقية الجهود خالل
 وكاألجي الابائن عن البحخ كلفة مقياس اسجخدام

 

 عن البحخ مصاريف  /الجديد العميل ايرادات معدل =  البحخ كلفة
 .العميل
 

 العمال  رضا 
 االحجفصاظ بمقصاييس يصرجبط الصذي المهمصة المقصاييس مصن العمصال  رضا يعد    

 غذيصةبالج الشصركة المقيصاس هصذا يصاود حيخ الجدد العمال  واكجسا  بالعمال 
 ربحيصة علصى وجةثيرهصا الحصاليين ابائنهصا مصع المنظمصة عالقصة عصن العكسصية
 المشصجريات بمعصدل يجمثصل الجانص  هذا في المسجخدمة المقاييس ومنالمنظمة 
 .للعميل المجكرر الشرا  سلوك دراسةوللعمال  ،  الكلي

 
 العميل ربحية 
 . حققالمج العائد صافي احجسا  خالل من عميل كل ربحية حسا  يمكن   

 او المنجج جكلفة - الممنوح الخصم - البيع مبلغ = المجحقق العائد صافي
 .الخدمة
 

 لبعد العمال  هدف لكل الخاصة والمقاييس األهداف يوض   . 7 جدول
 المقاييس األهداف

 المبيعات نمو نسبة بالعمال  االحجفاظ
 الحاليين العمال  عدد /الجدد العمال  عدد

 المنظمة على العمال  جردد نسبة
 العمال  مس  معدالت العمال  رضا اياد 
 المجحقق العائد صافي العمال  ربحية اياد 

 االسعار معدالت االسعار جخفي 
 المشجريات كلف دراسة المشجريات كلف جخفي 
 المردودات نسبة المنجج نوعية جحسين
 الى اسجنادا   المحدد الوقت في الجسليم نسبة الجسليم مةمالئ

 جداول

 

 الداخلية العمليات بعد . ج

 والخصدمات المنججصات شصملج الجصي الداخليصة العمليصات مخجلصفب مجيهص    
 : هي مجموعات أربع فيججميعها   ويمكن. للعمال  وجسليمها

  وجقديم إنجاج العمليات، إدار . 

  عالقة بنا  العمال ، إدار.  

 القادم الجيل خدمات أو منججات البجكار،ا . 

 للقانون االمجثال ججماعية،واال الجنظيمية . 

 االخجصراق ومعيصار ، اإلنجاجيصة الفاعليصة جحقيصق معيار البعد هذا ويجضمن    
 باألهصداف مقارنصة للمصوارد االسصجخدام مسصجوى وجحديصد ، السصوق إلصى والنفاذ

 يحصدد فهصو ؛ المجاحصة المصوارد معالجصة فصي الكفصا   معيصار أمصا ، الموضصوعة
 .المجوفر  سجيعابيةاال الطاقة من االسجفاد  مسجوى
 الجميا جمثل الداخلية العمليات لبعد والمقاييس األهداف صياغة عملية نإ     

 حيصخ مصن الجقليديصة األدا  قيصاس وانظمة المجواان األدا  بطاقة بين الواض 
 وجحليصصل الماليصة القياسصات علصصى اعجمصادا االقسصام أدا  وجحسصين الرقابصة

 علصى الرقابصة خاللهصا مصن يصجم الجي هريةالش المالية للجقارير وفقا االنحرافات
 االقسام. عمليات
 ،كصاالجي جوضصيحها يمكصن محصاور ثالخ الداخلية العمليات محور يجضمن    
 الداخلية. العمليات لمحور والمقاييس األهداف اهم ( يوض  3جدول )

 االبداع محورا. 
 الجشغيلية ور العملياتحم . 
 البيع بعد ما خدمات محورج. 

 بداعمحور االأ.

 الخدمة او المنجوج وايجاد الابائن حاجات في يبحخ للمنظمة االبداع نإ    
 .   [6]الحاجات جلك الشباع المناسبة
 الجديد  للمنججات المبيعات نسبة -
 المنججات من الجديد الجيل لجطوير المسجغرق الوقت معدل -
 السوق في لمنظمةا بها ججميا الجي الجديد  المنججات انواع عدد -
 المنافسين منججات مقابل الجديد المنجوج جقديم معدل -
 منصذ الالامصة الامنيصة الفجصر  جقصيس الجصي النقطصة جمثصلو الامن جعادل نقطة -
 الجصدفق وجوليصد لالسصواق المنصجج جقصديم وحجصى المنصجج جطصوير فصي العمل بداية
 .االسجثمار مبلغ السجرداد الكافي النقدي

 الجشغيلية محور العمليات . 

 الكلف مثال المالية المقاييس بواسطة العاد  في الجشغيلية عملياتال جقاس     
 وعصر الجطورات ظل في ولكن االنحرافات وجحديد المواانات ، المعيارية
 الرقابصة فصي المنظمصات حاجصة جلبصي ال الماليصة المقصاييس اصبحت المعلوماجية
 رغيص بمقصاييس جعاياهصا الضصروري مصن اصصب  لصذا الجشصغيلية عملياجها على
 اهمها: من مالية
 الوقصت طول بقياس يهجم الذي المقياس هووالدور   امن مقياس -2

 مقصاييس امصا . للعميصل المنصجج جسصليم الصى العميصل طلص  جقصديم مصن
 الصى االنجاجيصة العمليصة بصد  مصن الوقصت فيقصيس الجصصنيعية الصدور 
 الجصصنيعية للصدور  الكلصي الوقصت يجضمن ذلك عن فضال   انجهائها
 الحركصة وقصت ، الفحص  وقصت ، العمليصات توقص مجمصوع مصن
 هصي الجصصنيعية الصدور  قيصاس مصن الهصدف ان . االنجظصار ووقصت
 والذي قيمة جضيف ال الجي االنشطة في المسجغرق الوقت لجقليل
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 ويطلصق الجصصنيعية الصدور  في المسجغرق الوقت جقليل الى يؤدي
 .[6] الجصنيعية الدور  كفا  

 المخرجصات )وقصت وقصت  / العمليصات قصتو = الجصصنيعية الصدور  كفايصة
 .االنجظار( وقت + الحركة  وقت + الفح  وقت  +العمليات
 :باالجي المقاييس جلك ججمثل النوعية المقاييس -7

 فصي الجيصد  المصدخالت الصى الجيصد  المخرجصات نسصبة   -
 العملية

 والضياع الجلف  - 
 العمليات في الخلل معدل -  

 يعالب بعد ما خدماتمحور  ج. 

 العمليصة وهصذه البيصع عمليصة بعد للعمال  خدمات هذا المحورجقديم يجضمن    
 وفهصم لفحص  العمصال  مصع مسصجمر  عالقصة على المبيعات مندوبي من ججعل

 وهصي البيصع بعصد مصا جطصوير فصي العمصال  احجياجصات ومعرفة المنجج خصائ 
 جسصاعد ومعلومصات ايضصاحات وجقصديم للعمصال  جدريبية برامج وضع ججضمن
 لهصذا خاصصة نقصل وسصائل وجهيئصة وفاعليصة بكفصا   المنججصات اسصجخدام يفص

 .الغر 

 الداخلية العمليات لمحور والمقاييس األهداف اهم يوض   .  3جدول 
 المقاييس األهداف

 االبداع
 الجديد  تالمنججا عدد اياد  -

 المنججات الجطوير وقت جقلي   -

 
 لها المخطط الجديد  المنججات عدد

 االسواق الى جقديم وقت
 الجشغيلية العمليات

 العمليات جود  اياد  -
 العمليات كفاية اياد  -
 الخدمة وقت جخفي   -

 العمليات فاعلية  -

 
 المخرجات عائد
 الجالفة الوحدات نسبة

 المدخالت /المخرجات
 الوقت ر دو

 االنجاج كمية مع الجصميمية الطاقة مقارنة
 الوقت دور  البيع بعد ما خدمات جكاليف البيع بعد ما خدمات جقديم

 

 والجعلم النمو بعدد. 

 جمكصن بحيصخ جحسصينها يجصري الجصي الملموسصة غيصر األصول سجبدو كيف    
 ويمكصن ،( 4جصدول ) المسصجقبل فصي سجنشة الجي القيمة من المايد إضافة من
 :فئات ثالخ إلى الملموسة غير األصول جقسيم

 البشري المال رأس. 

 المال أسر معلومات. 

  الجنظيمي المال أسر. 
 
 مهصاراجهم ومسصجويات للعصاملين الفكريصة بالقصدرات البعصد هصذا لصذلك يهصجم    
 موا مجهصصا ومحاولصصة للمنظمصصة االداريصصة واإلجصصرا ات المعلومصصات ونظصصم

 العصاملين رضصا علصى والعمصل ، واسصاليبة العمصل فصي الحاصصلة للجطصورات
 .جاجيجهمان واياد  معنوياجهم ورفع عليهم والمحافظة
 العصاملين قصدرات لقيصاس جوهريصة مقصاييس ثالثصة عصاد  المنظمصات جسصجخدم    
 باالجي: ججمثل
 لايصاد  جوفرهصا الواجص  الشصروط اهم من العاملين رضا العاملين: يعد رضا

 ويصجم للعميصل عاليصة جصود  ذات خصدمات وجقصديم االنجصاج وجحسصين االنجاجيصة
 :  [6]االجي ججضمن مسوحات اجرا  طريق عن قياسها
 القرارات. اجخاذ في العاملين مشاركة مدى . أ
 بعملهم للقيام لمساعدجهم العاملين الى المعلومات جوصيل امكانيات .  

 . جيد بشكل
 جيد. بعمل القيام عند العاملين بانجاا االعجراف . ج
 .اإلدار  قبل من المقدم الدعم مسجوى  . د

 .المنظمة على العاملين رضى درجةهـ . 
 ملينبصاال االحجفصاظ علصى المنظمصة قصدر  قياس مكني :بالعاملين االحجفاظ     
 .العمالة في الجسر  نسبة ، العاملين دوران معدل احجسا  خالل من

 جصةثيرات لقيصاس النهائيصة المحصصلة العصاملين انجاجيصة جعصد العصاملين: انجاجيصة
 االبجكصار علصى وقصدرجهم رضصاهم ومصدى المعنويصة وحالجهم العاملين مهارات
   [6]. الداخلية العمليات وجحسين واالبداع

 والنمو الجعلم محور ومقاييس اهداف جحديد.  4جدول 

 المقاييس الهدافا

 · العاملين جدريبات معدالت العاملين مهارات جطوير
 العاملين انجاجية  -
 الجدري  ساعات  -

 المعلومات نظام جود  المعلومات نظم جطوير
 العاملين رضا معدالت - العاملين ووال  رضا ضمان

 بالعاملين االحجفاظ مقاييس  -

 المجواان األدا  بطاقة مكونات .5

 خاللهصا مصن ججبلصور أساسصية عناصصر ثمانيصة المجصواان األدا  بطاقصة جضم    
 :الجالي النحو على وهي ]9[ البطاقة هذه عمل آلية

 Future Vision االسجراجيجية الرؤية -2
 الهيئصة هصي ومصا المنظمصة جججصه أيصن جوض  الرؤيصة االسصجراجيجية الصى   

 .عليها سجكون الجي المسجقبلية
 Strategy االسجراجيجية -7
 األهداف لجحقيق المهمة واإلجرا ات األفعال مجمل من حيخ ججةلف    
 .بجحديدها األعمال منظمة قامت الجي األهداف جحقيق خطط أو
 Prospective البعد -3
  المجصصواان كونصصة لبطاقصصة االداوقصصد جصصم الجعصصر  لالبعصصاد االربعصصة الم    

 وفصق معينصة إسصجراجيجية جبني باججاه فعالد)االبعاد( حيخ يجم من خاللها 
 هصذه جنفيصذ علصى العمصل ثصم ومصناالبعصاد  ههصذ فصي مهمصة لمؤشرات جحليل

 .كل بعد في الوارد  المؤشرات إلي للوصول اإلسجراجيجية
 Objectivesاالهداف  -4
 القيصام فيصةكي جبصين وهصي اإلسصجراجيجية معنصىل  االهصداف هصي عصر    
 والقابلصة المحصدد  بالمسصجويات عنهصا المعجمصد  ويعبصر اإلسصجراجيجية بجنفيذ
 .اإلسجراجيجية لجحقيق للقياس
  Measures المقاييس -5
 جصدعم المسصجقبلي وهصى الجصي األدا  عصن جنبصؤات إال هصي مصا المقاييس    
يفجصصر  ان يكصصون المقيصصاس ذو طصصابع كمصصي ويوصصصل  األهصصداف جحقيصصق

 .لجحقيق االسجراجيجية لالعمال المطلوبه
 Targetsالمسجهدفات  -6
 فصي مصا وقصت فصي األدا  لمقصاييس الكمية والجصورات البيانات وجمثل    

 .المسجقبل
 Cause and Effect والنجيجة السب  ارجباطات -7

Linkages  
 مشصابهة وجكصون بصاألخر أحصدهما األهصداف عالقات عن جعبر والجي    

 إذن(. – إذا ) لعبارات
 

 المجواان ا األد بطاقة جصميم .6

 العليصا المسجوياتيج  البد  من  المجواان األدا  قياس بطاقات لجصميم     
 البطاقصة ججصرجم حيخ المنظمة بإسجراجيجية وذلك بد ا األدنى المسجويات إلى
 ويمكن. الجوان  مخجلف بين جواانا   جمثل ملموسة أدا  وقياسات أهداف إلى

 المراحصل فصي المجصواان دا األ بطاقصة لجصصميم الجفصصيلية الخطصوات جلخصي 
 الجالية:

 :رسالجها صياغة و للمؤسسة اإلسجراجيجية الرؤية جحديد . أ

 مفصصل مخطصط وضع خالل من المؤسسة إسجراجيجية صياغة عملية ججم     
 أجصل مصن والقيصود الوسصائل بداللصة بهصا القيصام الصالام النشصاطات يصصف ،

 راكإطصا المخطصط ، سصيكون محصدد امصن فصي ثابصت هصدف إلصى الوصصول
  .إسجراجيجية مالئمة أفضل لبلوغ المجخذ  للقرارات
 :الجالية الخطوات خالل من المرحلة  هذه وجمر     
 مثل من الجساؤالت عن اإلجابة يجم وفيها المالئمة االسجراجيجيات صياغة  -
 المسصصجخدمين، هياكلهصصا، مواردهصا، (المؤسسصصة كيصصان وهصصو جحليصصل نحصن

 ابائنهصا، المؤسسصة، سصوق (لمحصيطا وذلصك بجحليصل نحصن  الججهيصاات(. أيصن
أين وهو مسجقبل المؤسسة حيخ الصى  شركاؤها(. وإلى منافسوها، موردوها،
 .المرجو  األهداف عن للجعبير االججاه اين نود
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 االسصصصجراجيجيات وضصصصع جسصصصهل األسصصصئلة هصصصذه عصصصن اإلجابصصصة    
 السصيناريوهات مصن مجموعصة بصين مصن مالئمة األكثر واخجياراالسجراجيجيات

 ه المحجمل جيجياتلالسجرا
.[6]   

 :اإلسجراجيجية األهداف وضع .  

 بجحديصد المؤسسصة جقصوم صصياغجها، جمصت الجصي االسجراجيجيات من انطالقا    
 عصددا جحصدد بحيصخ اإلسصجراجيجي المسصجوى علصى الكليصة األهصداف مصن عصدد
 المجصواان األدا  بطاقصة محصاور مصن محصور كصل مقابصل األهصداف مصن محصددا
 محصددا، يكصون أن;  الجاليصة بالخصصائ  الهصدف يصايجم أن يجص   .األربعصة
 .المنظمة بإسجراجيجية يرجبط وأن يمكن بلوغه ، وواقعي للقياس، وقابال

 :االسجراجيجية الخريطة إعداد و الحرجة النجاح عوامل جحديد . ج

 مناقشصة إلصى الموصصوفة االسصجراجيجيات مصن االنجقصال الخطو  هذه يجم في    
 أكثصر هصي مصا المنظمصة جحصدد بحيصخ جراجيجيةاإلسص الرؤيصة لنجصاح نحجاجصه مصا

  المجصواان األدا  بطاقصة ابعصاد مصن بعصد كل ضمن النجاح على جةثيرا العوامل
   .األربعة
 جعجبصر والجصي اإلسصجراجيجية الخريطصة رسصم فصي العوامصل هصذه علصى يعجمد    
 وبالنظم بعملياجها للمنظمة المخجلفة االسجراجيجيات جربط منطقية اجصال أدا 
 خطصط جقصديم فصي جكمصن وأهميجهصا االسصجراجيجيات جلصك انجصاا في جساعد الجي

 كيصف لرؤيصة المنظمصة في الجنظيمية المسجويات مخجلف في للعاملين واضحة
 أن مصن ليجمكنصوا المنظمصة أهصداف كصل مصع بهصا يقومصون الجصي األعمصال جصربط
 .للمنظمة المرغوبة األهداف جحقيق وباججاه منسق بشكل يعملوا

 :ياساتالق اخجيار  . د

 االسصجراجيجية األهصداف من اسجخراجها جم الجي النجاح عوامل جحديد بعد    
 ذلصك يصجم ، قياسصها يجص  أي ، كميصا   العوامصل هذه عن الجعبير يج  للمؤسسة
 المصراد النجصاح عامصل بدقصة يقصيس الصذي المناسص  المؤشصر اخجيصار خصالل مصن
 .جقييمه
 الجقيصيم أجصل نمص اخجيارهصا يصجم رقميصة معلومصة بةنصه المؤشصر ويعصرف    
 .افقةرالم األهداف وجحديد المهمة لجنفيذ مجقاربة مجاالتل

 :العمل خطط إعدادهـ . 
 واألعمال األنشطة بيان أي العمل خطط إعداد المنظمة إدار  على يج     

 ذلك ويجضمن اإلسجراجيجية والرؤية األهداف النجاا سعيا بها القيام الواج 
  واألدوات المسصؤوليات وجحديد الموارد وجخصي  السنوية األهداف جحديد
 جحديد و ، العمل خطة إجمام عن المسئولين األفراد واخجيار البرامج وجدعيم
 .للجطبيق الالامة المد 
 واجخصاذ ومراقبجهصا مجابعجهصا يجص  االسصجراجيجية جطبيصق حسصن ولضصمان     

 .األمر لام إن الجصحيحية االجرا ات

 :المجواان األدا  بطاقة جقييم و مجابعة . و

 بشصكل مجابعجهصا مصن بد ال المجواان األدا  بطاقة جطبيق سالمة من جةكدلل    
 ديناميكيصة أدا  باعجبارهصا المقصصود  الوظيفصة جنجصا أنهصا مصن للجةكصد مسصجمر
 اليوميصة العمليصات فصي اسصجخدامها الضصروري ومصن ، االسصجراجيجية لصددار 
 مجابعصة خصالل من ذلكو المنظمة في اإلدارية المسجويات كل وعلى للمنظمة
 إليهصا اللجصو  علصى لحر  و اإلدارية المسجويات جميع في المعد  المقاييس
 .للمؤسسة لددار  اليومية العمليات في مسجمر بشكل
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